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Chương V 

Năm Phụng Vụ 

  

102. Ý nghĩa năm phụng vụ. Giáo Hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành các công 
trình cứu chuộc của Ðấng Phu Quân chí thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định 
trong năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là ngày Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục 
Sinh; mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy hết sức trọng thể vào dịp lễ Chúa 
Phục Sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người. 

Giáo Hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng 
Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày 
Chúa lại đến. 

Trong khi cử hành những Mầu Nhiệm Cứu Chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu 
sản nghiệp nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là 
hiện diện qua mọi thời đại 8*, ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy 
tràn ơn cứu chuộc. 

103. Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu 
kỳ hằng năm như thế với một tình yêu đặc biệt, Giáo Hội tôn kính Ðức Maria vinh hiển, Mẹ 
Thiên Chúa, Ðấng đã nối kết với công trình cứu chuộc của Con Người bằng mối dây bất khả 
phân ly. Nơi Mẹ, Giáo Hội ngưỡng mộ và tán tụng thành quả tuyệt diệu của công trình cứu 
chuộc, và vui mừng chiêm ngắm nơi Mẹ, như trong hình ảnh tinh tuyền trọn hảo, điều mà toàn 
thể Giáo Hội ước mong và trông đợi. 

104. Các Thánh Tử Ðạo và các Thánh khác. Ngoài ra, Giáo Hội còn thêm vào niên kỳ 
những lễ kính nhớ các Thánh Tử Ðạo và các Thánh khác, là những đấng nhờ muôn vàn hình 
thức ơn Chúa, đã đạt tới sự trọn lành, và đã chiếm được phần rỗi đời đời, giờ đây đang ca 
khen Thiên Chúa bài ca tuyệt diệu ở trên trời và đang cầu bầu cho chúng ta. Bởi chưng, trong 
những ngày kính nhớ các Thánh, Giáo Hội công bố mầu nhiệm phục sinh nơi các Ngài: vì đã 
cùng chịu thương khó và cùng được vinh hiển với Chúa Kitô. Giáo Hội cũng trình bày cho các 
tín hữu những gương mẫu của các Ngài, những gương mẫu lôi kéo mọi người đến với Chúa 
Cha qua Chúa Kitô, và nhờ công nghiệp các Ngài, Giáo Hội lãnh nhận được những hồng ân 
của Thiên Chúa. 

105. Giáo Hội kiện toàn việc huấn luyện các tín hữu. Sau cùng, theo luật lệ lưu truyền: cứ 
mỗi mùa trong năm, Giáo Hội kiện toàn việc huấn luyện các tín hữu bằng những việc lành hồn 
xác, bằng việc giảng dạy, lời cầu nguyện, việc sám hối và các việc bác ái. 

Vì thế, Thánh Công Ðồng quyết ấn định những điều sau đây. 

106. Chú trọng ngày chúa nhật. Theo Tông Truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô 
sống lại, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là 
ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật. Thực vậy, trong ngày đó các Kitô hữu phải họp nhau lại 
để nghe Lời Chúa và tham dự Lễ Tạ Ơn, để kính nhớ cuộc Thương Khó, sự Sống Lại và vinh 
quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã "dùng sự Phục Sinh của Chúa 
Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động" (1P 1,3). Vì 
vậy, ngày Chúa Nhật là ngày lễ nguyên thủy phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của 
các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Các cuộc lễ khác, nếu 
không thật sự là lễ rất quan trọng thì không được lấn át ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa 
Nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm phụng vụ. 

107. Canh tân năm phụng vụ. Phải tu chỉnh năm phụng vụ thế nào để sau khi duy trì hay 
phục hồi những tập tục và quy chế cổ truyền về các mùa thánh, theo những hoàn cảnh của thời 
đại chúng ta, vẫn giữ được tính cách ban đầu của những mùa ấy, hầu nuôi dưỡng đúng mức 
lòng đạo đức của các tín hữu, khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc trong đạo, nhất là mầu 
nhiệm phục sinh. Vả lại, nếu cần thích ứng với hoàn cảnh địa phương, thì phải theo quy tắc các 
khoản 39 và 40. 

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro05.htm#ghichu8*
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108. Phần Riêng mỗi Mùa. Trước hết, phải hướng tâm trí các tín hữu về những ngày lễ của 
Chúa, là những lễ quanh năm cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc. Vì thế, Phần Riêng mỗi Mùa 
phải có một chỗ thích hợp vượt trên lễ các Thánh, để trọn vẹn chu kỳ các mầu nhiệm cứu 
chuộc được kính nhớ đúng mức. 

109. Mùa chay. Hai đặc tính của Mùa Chay là việc sám hối và nhất là việc nhớ lại hoặc dọn 
mình chịu phép Rửa Tội, chuẩn bị các tín hữu cử hành mầu nhiệm phục sinh, bằng sự nhiệt 
thành nghe lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện hơn. Hai đặc tính trên phải được trình bày rõ 
ràng hơn cả trong Phụng Vụ lẫn giáo lý phụng vụ. Do đó: 

a) Những yếu tố về phép Rửa Tội riêng cho Phụng Vụ Mùa Chay phải được áp dụng rộng rãi 
hơn. Một số yếu tố thuộc truyền thống xa xưa, nếu có thể, cần phải được tái lập. 

b) Còn các yếu tố về việc sám hối cũng vậy. Trong khi dạy giáo lý, phải khắc ghi vào tâm trí 
các tín hữu không những các hiệu quả xã hội của tội mà còn chính bản chất của việc sám hối là 
ghét tội vì tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Không được bỏ quên vai trò của Giáo Hội trong tác 
động sám hối, và phải nhấn mạnh đến việc cầu cho các tội nhân. 

110. Việc thực hành sám hối. Trong Mùa Chay, việc sám hối không những chỉ ở trong lòng 
và có tính cách cá nhân, mà còn phải tỏ lộ ra bên ngoài và có tính cách xã hội. Vậy hãy khuyến 
khích việc thực hành sám hối tùy theo khả năng của thời đại ta, của các miền khác nhau cũng 
như hoàn cảnh các tín hữu. Việc thực hành sám hối đó phải được các Ðấng Bản Quyền cổ võ 
như đã nói ở khoản 22. 

Tuy nhiên, việc giữ chay thánh trong Mùa Phục Sinh là việc phải được giữ cách nhiệm nhặt, 
khắp nơi đều phải giữ vào ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và chịu chết, nếu tiện cũng phải 
kéo dài qua thứ Bảy Tuần Thánh, để tâm hồn người tín hữu một khi được nâng cao và giải 
thoát, được hưởng niềm vui Chúa Sống Lại. 

111. Lễ các Thánh. Theo truyền thống, các Thánh được tôn kính trong Giáo Hội và các di hài 
đích thực cũng như hình ảnh của các Ngài vẫn được sùng kính. Thực vậy, những lễ kính các 
Thánh nói lên những việc lạ lùng của Chúa Kitô nơi các tôi tớ Người và phô bày những gương 
sáng thích hợp cho các tín hữu bắt chước. 

Ðể những lễ kính các Thánh không lấn át các lễ kính nhớ chính những mầu nhiệm cứu 
chuộc, nhiều lễ các Thánh sẽ để cho từng Giáo Hội địa phương, hoặc cho mỗi Quốc Gia hay 
Dòng Tu cử hành. Chỉ phổ biến cho toàn thể Giáo Hội những lễ kính các Thánh thực sự có tầm 
quan trọng phổ quát. 

  

 

Chú Thích: 

8* Khi Phong Trào Phụng Vụ khởi phát, đã có nhiều người nói tới sự "có mặt" các mầu nhiệm 
này trong năm Phụng Vụ. Ðức Piô XII đã trình bày vấn đề rất cặn kẽ trong Thông điệp Mediator 
Dei, số 166, và Công Ðồng Vaticanô II nhắc lại giáo lý đó.   

 

VỀ MỤC LỤC 
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……. 

 

CHÚA KI-TÔ VINH QUANG VÀ CỘNG ĐOÀN GIAO ƯỚC MỚI  
 

 
 



 

4 

Trên bình diện Hội Thánh thì ông Phê-rô và người môn đệ yêu dấu lại tượng trưng cho hai 
khía cạnh không thể tách rời : cơ cấu và lòng tin yêu. Những trình thuật tiếp theo trong hai 
chương 20-21 sẽ diễn tả hai khía cạnh này.  

  

Chúa đặt người phục vụ Giao Ước Mới. 

Cuộc tìm và gặp trong vườn là phần đầu của tương quan giữa Chúa Ki-tô Vinh Quang với 
cộng đoàn Giao ước Mới. Xưa Chúa sai Mô-sê đưa dân ra khỏi Ai-cập, Chúa ban Luật Giao 
ước ở núi Xinai, rồi Chúa cho Mô-sê những người cộng tác để phục vụ cộng đồng, Chúa ban 
nước và lương thực nuôi họ trong hành trình qua hoang địa để vào Đất Hứa. Cộng đoàn Giao 
ước Mới là Dân mới của Thiên Chúa, nên Chúa Giê-su cũng ban nước và lương thực như 
Chúa đã công bố khi rao giảng, đó là chính Chúa, manna đích thật và nguồn nước đích thật, 
mà dân lãnh nhận  qua Lời và Bánh (x.Ga 6-7). Nhưng vì là dân lữ hành nên Chúa cũng đặt 
những người đầy Thần Khí để  phục vụ (x. Xh 18 ; Ds 11,10-30). 

Chúa Giê-su Phục Sinh cũng đến ban cho cộng đồng dân của Giao Ước Mới những người 
phục vụ. Ngày thứ nhất trong tuần, buổi sáng Chúa sai bà Maria Mac-đa-la đến báo tin ; buổi 
chiều trong khi  các môn đệ còn đóng kín cửa « vì sợ người Do Thái » thì « Chúa đến », Chúa 
không cần ai mở cửa. « Chúa đứng giữa các ông và nói : « Bình an cho anh em ! » Nói xong, 
Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa ». Chúa 
đã hứa :  

« Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh 
em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo 
buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi 
được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh  em cũng vậy, bây giờ 
anh  em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của 
anh em, không ai lấy mất được » (Ga 16,20-22).  

Niềm vui gặp lại Chúa thật to lớn. Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn còn mang dấu 
bị đâm thâu. Cơn đau sinh con đã qua rồi, một con người mới đã sinh ra cho đời. Con người 
mới là Chúa Giê-su phục sinh và cũng là cộng đồng dân mới của Giao Ước, đứa con mới của 
E-và mới. Niềm vui này không ai lấy mất được, vì Chúa Phục Sinh đã thắng thế gian và thủ 
lãnh của thế gian (Ga 12,31;14,30;16,33). Cái chết không làm gì được Người nữa. Chúa phục 
sinh luôn đứng giữa cộng đồng dân của Giao ước Mới.   

Người lại nói với các ông: “bình an cho anh  em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng 
sai anh em.” Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 
Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. 

Trong sách Dân số có lần ông Mô-sê khổ tâm quá vì nghe dân ta thán, ông than với Chúa: 
“Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài… Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải 
con đã sinh ra nó không mà lại bảo con: “Bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ… Một 
mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con 
như vậy, thì thà giết con đi còn hơn - ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng để con phải khổ nữa” 
(Ds 11,12-15). 

Chúa Giê-su hơn hẳn ông Mô-sê. Chúa không xin chết để khỏi khổ. Chúa đã cưu mang, và 
đã sinh ra dân mới này bằng đau khỏ và cái chết của Chúa!  

Trong sách dân Số, Thiên Chúa cho ông Mô-sê một giải pháp: “Đức Chúa phán với ông 
Mô-sê: “hãy tập họp lại cho Ta bảy mươi người trong số kỳ mục It-ra-en… Ngươi sẽ đem chúng 
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đến Lều Hội Ngộ, để chúng đứng đó với ngươi. Ta sẽ xuống đó nói chuyện với ngươi. Ta sẽ lấy 
một phần Thần Khí đang ngự trên ngươi mà đặt trên chúng, chúng sẽ cùng với ngươi gánh vác 
dân này, và ngươi sẽ không còn phải vác một mình nữa” (Ds 11, 16-17). 

Chúa Giê-su là Chúa nên trực tiếp lo liệu cho có người phục vụ dân. Được tôn vinh, Chúa 
có quyền năng ban Thánh Thần: “Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh  em” (Ga 
16,7). Bây giờ Chúa Phục Sinh trực tiếp ban Thánh Thần cho các môn đệ để họ phục vụ Giao 
Ước Mới  bằng quyền tha tội. Ơn tha tội đưa người ta vào và giúp người ta ở lại trong Giao 
ước Mới.  

Kẻ cứng lòng: Ông Tô-ma. 

Tin Mừng Gioan cho chúng ta một “niềm an ủi” vì trong 12 tông đồ có một ông “cứng đầu 
gương mẫu” và một câu trả lời trước cho những kẻ nghi ngờ và đòi tự tay kiểm chứng sự hiện 
diện của Chúa Phục Sinh. Mt 28,16-17 // Mc 16,11-14// Lc 23,11 đều kể về thái độ hoài nghi, 
cứng lòng của các tông đồ, nhưng không “vạch mặt chỉ tên” người nào. Tin mừng Gioan muốn 
cho chúng ta những “mẫu thu gọn” (icons), không ngần ngại kể thẳng cho chúng ta danh tánh 
một vị: ông Tô-ma, và cho thấy Chúa Giê-su Phục Sinh là mục tử kiểu mẫu: “Không để mất một 
ai trong số những người Cha đã ban cho con, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh 
Thánh” (Ga 17,12). 

Tin mừng thứ tư cho chúng ta biết một số chi tiết về cá tính của ông Tô-ma (11,16; 14,5; 
21,2), rất giống ông Nathanaen người Cana (1,45-49 và 21,2), là người thẳng thắn, nghĩ sao 
nói vậy, chỉ tin khi chính mình kiểm tra được. Ông vắng mặt khi Chúa đến vào buổi chiều ngày 
thứ nhất trong tuần. Nghe các ông khác kể lại, ông đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay 
Người, nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Nói như thế hóa ra 
ông thách đố chính Chúa Giê-su! Nếu Chúa muốn cho ông tin thì Chúa phải chịu khó cho ông 
tự tay kiểm chứng. Chúa để cho ông chờ tới ngày thứ nhất tuần sau đó : “Tám ngày sau, các 
môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng 
kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Thế là quang cảnh như 
tám ngày trước. Và cách thức Chúa đến cũng như tám ngày trước. Tám ngày đó chẳng có ai 
gặp để “méc” Chúa. Nhưng Chúa đáp lại vượt mức mọi yêu cầu của ông Tô-ma. “Rồi người 
bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh 
sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Bản văn không nói ông có làm theo như được 
Chúa cho phép không, nhưng kể ngay lời tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của 
con!” Thế là ông đã tin và nhìn nhận Chúa Giê-su là Chúa, như bà Maria Mac-đa-la đã tuyên 
xưng, và là Thiên Chúa, đúng như lời mở đầu Tin Mừng: “Ngôi Lời là Thiên Chúa” và ông nhận 
vào trong Giao Ước Mới. 

Chúa Giê-su công bố mối phúc thứ hai trong Tin Mừng này: “Phúc cho ai không thấy mà 
tin”. Chúng ta thường mơ ước được thấy Chúa như các môn đệ đã theo Chúa trên các nẻo 
đường. Nhưng phúc của chúng ta là không thấy mà tin. Tin mới là Phúc chứ không phải thấy. 
Bao nhiêu người đương thời đã thấy Chúa mà không tin. Chúng ta không được thấy nhưng 
được đức tin. Đức tin mới cho chúng ta được lãnh nhận quyền làm con Thiên Chúa. Mối phúc 
thứ nhất trong Tin Mừng Gioan là : “Anh  em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì 
thật phúc cho anh em” (13,17). 

Về phương diện văn chương, tác giả đã hoàn tất dàn bài dự tính trong lời mở đầu. Tác giả 
kết luận: “Chúa Giê-su còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ 
đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều được chép ở đây là để anh em tin 
rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh 
Người”. 
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Vậy thì sách Tin Mừng không nhằm kể hết mọi chi tiết về đời sống Chúa Giê-su, vì mục 
đích là “để anh em tin và nhờ tin mà được cứu độ nhờ danh Người”. Người viết sách chọn một 
số điều và kể ra vì mục đích đó thôi. Sau dấu lạ đầu tiên Chúa tỏ vinh quang cho môn đệ tại 
Cana thì các môn đệ đã tin vào Người (2,11). Người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đòi Chúa làm một 
dấu lạ để chứng tỏ Chúa có quyền thanh tẩy Đền Thờ đã bị họ biến thành cái chợ (2,16.18). 
Nhưng rút cuộc họ quyết định giết Chúa vì Chúa làm nhiều dấu lạ quá (11,47-48).   

Chuyện bên hồ. 

Chương 21 giống như “lời bạt” cuối sách. Tác giả kể chuyện mẻ cá do Chúa đứng trên bờ 
hồ chỉ bảo, bữa ăn do Chúa dọn, cuộc đối thoại với ông Phê-rô và số phận hai người đã cùng 
nhau chạy ra mộ. Qua đó tác giả tóm tắt về đời sống của cộng đoàn Giao Ước Mới và hoàn tất 
chân dung của hai nhân vật Phê-rô và người môn đệ Chúa Giê-su thương mến. 

1.  Mẻ cá do Chúa chỉ bảo.  

Ông Phê-rô và sáu người môn đệ khác (Tô-ma, Nathanaen, hai người con ông Dê-bê-đê 
và hai người nữa – không kể tên). Ông Phê-rô khởi xướng đi đánh cá, sáu người kia hưởng 
ứng đi theo. Nhưng suốt đêm chẳng được gì. 

“Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển nhưng các môn đệ không nhận ra đó 
chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư?” Họ trả lời: 
“Không”.  Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ thấy!” Họ thả 
lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy cá. Người môn đệ Chúa Giê-su thương 
mến liến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simon Phê-rô liền lấy áo 
quấn ngang thắt lưng, vì ông đang trần truồng, và nhảy xuống biến”. [Tôi thay đổi bản dịch một 
chút cho sát bản Hy Lạp và làm rõ vài chi tiết]. 

Các sách Tin Mừng đều cho thấy khi gặp Chúa Phục Sinh thì các môn đệ không nhận ra, 
thậm chí “tưởng là thấy ma” (x. Lc 24,37). Câu hỏi của Chúa Giê-su như chuẩn bị cho bữa ăn 
tiếp theo sau. Chúa chỉ chỗ cho họ thả lưới. Lưới đầy cá, kéo lên không nổi. Hai người môn đệ 
đã cùng nhau chạy ra mộ vẫn ở sát bên nhau, nên “người môn đệ Chúa Giê-su thương mến” 
nói với ông Phê-rô: “Chúa đấy!” Ông Phê-rô như bị điện giật. Cách phản ứng của ông gợi lại 
cảnh trong vườn Địa Đàng: sau khi ăn trái cấm, hai ông bà thấy mình trần truồng, lấy lá vả (là 
thứ lá to nhất trong vườn cây ăn trái, gần giống lá đu đủ) kết ngang lưng làm khố, và khi nghe 
tiếng bước chân Thiên Chúa thì núp vào giữa cây cối trong vườn (x. St 3,7-8). Ông Phê-rô cũng 
thấy mình trần truồng khi nghe “Chúa đó!”, thay vì mặc áo vào thì ông lại lấy áo quấn ngang 
lưng và nhảy xuống biển. Đang ở trên thuyền thi chỉ có cách nhảy xuống biển chứ núp vào đâu 
bây giờ. Nên nhớ, các Tin Mừng Nhất Lãm kể sau khi ông chối Chúa ba lần và gà gáy thì ông 
nhớ lại lời Chúa đã nói (riêng Lc thì kể Chúa quay lại nhìn ông, ông mới nhớ lại), và ông chạy 
ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Gioan thì kể tiếng gà gáy, rồi cắt ngang đó. Đến lúc này Gioan mới 
kể tiếp, ví ông Phê-rô trên biển với A-đam trong vườn. Sự trần truồng của Phê-rô lại chuẩn bị 
cho việc Chúa cho ông cơ hội tuyên xưng lòng yêu mến và trao cho ông trách nhiệm chăn dắt 
chiên của Chúa. 

“Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đày cá, vì các ông không xa bờ lắm, 
chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.” May là các ông khác không nhảy theo ông Phê-rô! 

2-  Bữa ăn bên Hồ. 

Chúa Giê-su đã hỏi các ông “không có gì ăn ư”, các ông trả lời “không”. Chúa chỉ chỗ cho 
thả lưới và Chúa dọn bữa cho các ông trên bờ: “Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than 
hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa”. Bữa ăn Chúa dọn có cá và bánh gợi lại bữa ăn 
Chúa dọn cho đám đông ở trên núi bên kia Hồ (x. Ga 6,1-15).  
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“Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Ông Simon Phê-rô lên thuyền, 
rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều 
như vậy mà lưới không bị rách”. Chúa Giê-su muốn cho các ông ăn cá vừa bắt được! Ông 
Simon Phê-rô vẫn giữ vai chủ thuyền và “thuyền trưởng”. Con số “một trăm năm mươi ba” đã là 
đề tài suy diễn nhiều kiểu trong lịch sử Hội Thánh. Có thể chỉ là một kỷ niệm không thể nào 
quên, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ được mẻ cá nhiều như vậy, ắt phải đếm, và 
không thể nào quên. Nhưng cái kỷ niệm kèm theo “cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách” có 
thể gợi nhớ lời Chúa nói “trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” (14,2). 

“Đức Giê-su nói: “Anh  em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì 
các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người 
cũng làm như vậy.” Lúc nãy họ trả lời không có gì ăn, cũng như lần trước khi ở trên núi bên kia 
hồ (6,6-7). Cử chỉ của Chúa Giê-su cũng vậy (6,11). Tất cả gợi lại bữa ăn Chúa đãi dân chúng 
ở trên núi bên kia hồ. Nhưng hôm nay chỉ có Chúa với bảy môn đệ, cá thì Chúa cung cấp, một 
phần Chúa đặt sẵn trên than hồng, một phần Chúa chỉ chỗ cho các ông bắt.  

Chúa Phục Sinh đứng trên bờ, các môn đệ ở trên thuyền. Chúa lên tiếng chỉ chỗ thả lưới 
trong khi Chúa dọn bữa cho các ông. Bữa ăn giống như bữa Chúa đãi dân ở trên núi bên kia 
hồ. Hôm ấy Chúa đãi ăn, rồi hôm sau Chúa giảng ở Caphanaum về bánh bởi trời là chính 
Chúa, phải ăn bằng đức tin, qua Lời và Máu Thịt của Chúa. Hôm nay, bảy môn đệ do Simon 
Phê-rô dẫn đầu là tiêu biểu cộng đoàn Giao ước Mới ở trên thuyền giữa Biển Hồ, Chúa đứng 
trên bờ. Chúa lại dùng lời để chỉ chỗ thả lưới và dọn bánh và cá. Các ông không nhận ra Chúa, 
nhưng sau mẻ cá lạ lùng thì người môn đệ yêu dấu nhận ra Chúa, và khi ăn các ông không hỏi 
vì biết là Chúa. Đây là bức họa tuyệt vời biểu trưng đời sống của hội Thánh, cộng đoàn Giao 
Ước mới được nuôi bằng lời và bánh, lời Chúa và Máu thịt của Chúa Phục Sinh. Ở chương 6, 
khi một số môn đệ chướng tai về lời Chúa bảo phải ăn thịt và uống máu của Chúa, thì Chúa trả 
lời bằng câu hỏi: “Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?” Bây giờ 
Chúa đã lên nơi Chúa ở trước kia, trong lòng Cha, trên bờ. Chúa Ki-tô Vinh Quang có thể nuôi 
chúng ta bằng Lời và Máu Thịt của Chúa và không gì ngăn cản được: “Thần Khí mới làm cho 
sống chứ xác thịt chẳng có ích gì.” 

3-   Câu chuyện sau bữa ăn. 

Nãy tới giờ có vẻ họ ăn trong thinh lặng, chỉ có Chúa Giê-su lên tiếng bảo đem cá, rồi gọi 
tới ăn. Chúa đến, tự tay cầm bánh, cầm cá trao cho các ông. Chúng ta có thể hình dung tình 
cảnh ông Phê-rô, vừa « thấy mình trần truồng », nhảy xuống biển núp, lại ngồi bên đống than 
hồng do Chúa đốt, ăn bánh và cá từ tay Chúa. “Than hồng” ắt phải làm ông thêm nhột, vì cái 
đêm khốc hại trong dinh thượng tế, chuyện cũng xảy ra bên đống than hồng của bọn tôi tớ. Sau 
bữa ăn, Chúa Giê-su lại phá vỡ sự thinh lặng. Chúa lên tiếng hỏi ông Simon Phê-rô trước mặt 
anh em : « Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ? » 
Ông đáp : « Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy ». Cái chữ « hơn » ắt làm ông nhột, vì 
gợi lại đêm tiệc ly, ông đã dõng dạc cam kết « Sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ 
được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy ». Hôm nay ông chỉ còn dựa vào Chúa là Đấng biết lòng 
ông. « Đức Giê-su nói với ông : « Hãy chăm sóc chiên con của Thầy ». Người lại hỏi : « Này 
anh Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy không ? » Ông đáp : « Thưa Thầy có, Thầy biết 
con yêu mến Thầy !» Người nói : « Hãy chăm sóc chiên của Thầy ». Người lại hỏi lần thứ ba : 
Này anh Simon con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ? » Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi 
đến ba lần : « Anh có yêu mến Thầy không ? » Ông đáp : « Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; 
Thầy biết con yêu mến Thầy. » Đức Giê-su bảo : « Hãy chăm sóc chiên của Thầy ». Lần thứ 
ba này thì ông buồn ra mặt, hẳn là ông thấy Chúa như cố tình đổi lại ba lần ông chối Chúa 
trong đêm ở dinh thượng tế. Ông nại đến sự thông biết vô cùng của Chúa : « Thầy biết rõ mọi 
sự » (x. Tv 139).  
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Trong câu chuyện ba lần Chúa hỏi, ba lần Ông Phê-rô thưa, ba lần Chúa trao nhiệm vụ cho 
ông, có sự thay đổi từ ngữ Chúa dùng, hai động từ khác nhau để nói về yêu mến, hai động từ 
khác nhau về chăn chiên, hai danh từ khác nhau về con chiên. Chúng ta không biêt có tầm  
quan trọng đáng kể hay không. Phía ông Phê-rô thì ba lần dùng cùng một động từ nói về yêu 
mến như bạn bè, và lần hỏi thứ ba thì Chúa cũng dùng động từ này.  

Điều đáng chú ý hơn cả là lần thứ nhất Chúa hỏi thì Chúa so sánh « hơn », hai lần sau thì 
Chúa bỏ sự so sánh. Khi Chúa hỏi lần thứ ba thì ông Phê-rô buồn và ông nại đến sự thông biết 
vô cùng  của Chúa. Gioan nhiều lần cho thấy Chúa Giê-su biết rõ ý nghĩ trong lòng người ta ; 
cuối câu chuyện trong phòng Tiệc Ly, các môn đệ nhìn nhận : « Giờ đây chúng con nhận ra là 
Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ 
Thiên Chúa mà đến » (16,30). Ông Phê-rô đã thấy mình trần truồng đến tột cùng trước mặt 
Chúa, thậm chí cả đến tâm tình thầm kín nhất là lòng yêu mến Chúa, có còn hay không thì ông 
cũng chỉ biết dựa vào sự thông biết vô cùng của Chúa thôi. Chính khi ấy Chúa mới trao cho ông 
chăn dắt chiên của Chúa, như một người bạn thân tín mà Chúa có thể tin tưởng hoàn toàn. 

Viết đến đây tôi không thể nào dằn sự liên tưởng tới Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khi trả lời 
phỏng vấn : « Jorge Bergoglio là ai ? » - « Tôi là người tội lỗi được Chúa nhìn đến ». Và hình 
ảnh trong Tin Mừng ngài chọn như biểu tượng của chính mình là cảnh Chúa gọi thánh Matt-
thêu, người thu thuế. Bao lâu nay giới truyền thông « nhai những xì-căng-đan » xảy ra trong 
Hội Thánh như kẹo cao-su, và săn tìm như vật quí báu để lấp đầy, bán chạy. Đức Thánh Cha 
Phan-xi-cô tuyên bố : chính tôi là người tội lỗi đây, có gì lạ đâu ! Cái lạ là ở chỗ được Chúa 
nhìn đến, được Chúa xót thương. Và từ đó người ta tìm xem Chúa xót thương ở chỗ nào. 

Trong phòng tiệc ly, Chúa Giê-su đã nói : « Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh  em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình 
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu 
anh  em thực hiện những điều Thầy truyền dạy » (15,12-14). Hôm ấy ông Phê-rô đã đòi thí 
mạng vì Chúa, nhưng Chúa bảo « hãy đợi đấy ! » Chúa không cần ông thí mạng vì Chúa, bởi vì 
Chúa phải thí mạng vì bạn hữu trước, để cho bạn hữu biết « yêu thương nhau như Thầy đã yêu 
thương anh  em » là gì, như thế nào, đến mức nào. Hôm nay thì ông Phê-rô đã ba lần tuyên  
xưng ông là bạn của Chúa, nên Chúa cho ông được nên giống Chúa, chung phần với Chúa 
hoàn toàn như mục tử. Chúa trao đoàn chiên của Chúa cho ông. Chúa đã thí mạng vì đoàn 
chiên, ông Phê-rô cũng sẽ được thí mạng, nhưng không phải vì Chúa mà vì đoàn chiên của 
Chúa. Bây giờ Chúa mới cần đến cái mạng của ông đây ! « Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : 
lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang 
tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn ». Người nói vậy, có ý ám 
chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : « Hãy theo 
Thầy. » Thế là ông Phê-rô được gọi lần thứ hai sau khi Chúa cho ông biết rõ nhiệm vụ và số 
phận của ông. Bây giờ thì ông biết rõ theo Chúa nghĩa là gì. 

Thế là Chúa chăm lo cho đoàn chiên : Chúa nuôi bằng Lời và Bánh, Chúa lại cho có người 
bạn thân của Chúa để dẫn dắt như mục tử. 

4.  « Người môn đệ kia mà Chúa Giê-su thương mến ». 

Ông Phê-rô cũng thay mặt cho chúng ta để tò mò lần chót về « người môn đệ kia mà Chúa 
Giê-su thương mến ». « Thưa Thầy, còn anh này thì sao ? » Đức Giê-su đáp : « Giả như Thầy 
muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy ». 
Câu trả lời của Chúa về người môn đệ yêu dấu đầy bí ẩn và đã gây ngộ nhận ngay cho thế hệ 
thứ nhất. Ở đây Chúa tỏ ra dứt khoát với ông Phê-rô. Anh cứ biết phần anh, « hãy theo Thầy ». 

Ông Phê-rô thì sẽ theo Chúa đến hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, còn « người môn đệ 
Chúa Giê-su thương mến » vẫn « còn ở lại » như một câu hỏi mà đến nay chưa có câu trả lời. 
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« Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến anh ? » Nhưng dù ta 
không biết tên ông, không biết số phận của ông, thì cũng có những điều ta được biết về 
« người môn đệ Chúa Giê-su thương mến ». Mời độc giả đọc kỹ những lần ông xuất hiện trong 
Tin Mừng Gioan, từ chương 13 tới chương 21, không phải để xem tại sao ông được Chúa 
thương mến, nhưng để xem Tình Thương của Chúa đã tác động trên ông như thế nào ? Ông 
cư xử như thế nào với tư cách người môn đệ yêu dấu của Chúa Giê-su? Ông là khung hình bỏ 
trống trong địa chỉ email để ta đưa hình của mình vào : mỗi người chúng ta là người môn  đệ 
Chúa Giê-su yêu dấu, như tôi đã trình bày trong bài về Cuộc Thương Khó. Những nét Tin 
Mừng Gioan cho biết về ông làm thành chân dung người môn đệ yêu dấu để chúng ta noi theo. 
Ông Phê-rô và người môn đệ Chúa Giê-su thương mến là hai khía cạnh không thể tách rời của 
cộng đòan Giao Ước Mới. Người chăn chiên phải chết vì đoàn chiên. Vì đoàn chiên là của 
Chúa, Chúa đã chết vì đoàn chiên trước. Cộng đoàn Giao Ước Mới là người yêu của Chúa sẽ 
còn ở lại cho đến khi Chúa đến. 

Như đám con gái hỏi « nàng » trong Diễm Ca (5,9) « Người cô yêu có gì hơn những chàng 
trai khác… » Chúng ta hãy chờ ngày Chúa đến và hỏi lại Chúa : « Chúa cho con coi ai là người 
môn đệ Chúa thương mến, mặt mũi người ấy ra sao, người ấy có gì đặc biệt mà được Chúa 
thương mến… », Chúa sẽ âu yếm nhìn ta, mỉm cười và nói : « Là con đấy, ngốc ạ ! » rồi ôm ta 
vào lòng mà cất tiếng ca : « Tôi thuộc trọn về người tôi yêu, người tôi yêu thuộc về tôi trọn  
vẹn » (Diễm ca 6,3). 

Giê-ru-sa-lem, thứ hai Phục Sinh 2014,  

L.M. Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J. 

Giám đốc Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh Gierusalem 

email: ncongdoansj@gmail.com 
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Trong tất cả mọi hình ảnh về chúa Giesu, có hình ảnh nào dịu hiền và gợi lòng trắc ẩn hơn 
hình ảnh Mục Tử Nhân Lành không? Trước thời đức Giesu, hình ảnh mục tử được dùng để chỉ 
sự hiền lành và chăm sóc mà Thiên Chúa tỏ hiện cho chúng ta. Mục tử và đoàn chiên là hai 
hình ảnh nổi bật giữa một sa mạc nóng bức, khô cằn và đầy nguy hiểm, trong đó người bảo vệ 
chiên cũng là người bảo vệ kẻ di hành trong sa mạc, giúp họ có nơi trú ẩn và an bình tránh sự 
ám hại của kẻ thù. Trong Kinh Thánh và thời Cận Đông cổ đại, từ “mục tử” cũng là một danh 
diệu có tinh chính trị ám chỉ bổn phận của vua đối với thần dân. Danh hiệu này bao hàm ý 
nghĩa quan tâm, lo lắng, sẵn sàng hy sinh vì tha nhân.  

Hình ảnh mục tử cũng nói lên quyền lực. Toàn thể câu chuyện Mục Tử Nhân Lành trong 
bài tin mửng Gioan hôm nay (Ga 10:1-21) là tiếp tục đề tài phê phán những người biệt phái ở 
cuối chương 9. Nuôi dưỡng đoàn chiên có nghĩa là người mục tử phải bảo vệ chiên chống lại 
kẻ thù, sẵn sàng chiến đấu khi gặp thú dữ. Roi của mục tử chính là khí giới dùng để chống trả 
thú rừng, còn gậy là khí cụ có tính chống đỡ, biểu tượng cho sự săn sóc và lòng trung thành.  

CỔNG VÀ CỬA Ở ISRAEL  

Để tìm hiểu ý nghĩa về cổng chuồng chiên, chúng ta thử coi lại từ cổng trong Israel cổ đại. 
Cổng của Zion biểu trưng ý tưởng dẫn đưa đến trước mặt Thiên Chúa. Khi tiên tri Isaiah nói về 
ngày hòa bình thế giới, người diễn tả nó là thời đại mà “cổng Thiên Chúa sẽ mở liên tục suốt 
ngày đêm, không bao giờ đóng.”(Is 60:11) Cũng giống vậy, bàn thờ lễ vật toàn thiêu thì không 
để trong nhà tạm mà đặt trước “lối vào trướng tao phùng” (Xh 40:6). Chúa Kito đã hoàn thành 
tất cả những điều đó: Ngưới là cửa, qua đó chúng ta có thể đến với Thiên Chúa Cha (Ep 2:18). 
Người là “đường và là đường hằng sống”(Dt 10:20). Chúng ta hãy thử nhắc lại lời thánh vịnh 
Mùa Vọng nói về cổng (Tv 24:7-10):  

         Hỡi cổng, hãy nhấc đầu lên, 

         Hãy vươn mình, hỡi cổng vạn đại, 

         Để vua vinh hiển lâm trào! 

         Vua vinh hiển, người là ai? 

         Là Chúa, đấng quyền uy, đấng hùng anh, 

         Là Chúa, đấng anh hùng nơi trận địa! 

         

         Hỡi cổng, hãy nhấc đầu lên, 

         Hãy vươn mình, hỡi cổng vạn đại, 

         Để vua vinh hiển lâm trào! 

         Vua vinh hiển, người là ai? 

         Là Chúa thiên binh 

         Vua vinh hiển, ấy chính là Người! 
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CỔNG CHUỒNG CHIÊN TRONG TÂN ƯỚC  

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 10:1-10), chúa Giesu nói về hai loại chuồng chiên trước 
khi tỏ lộ chính Người là cổng chuồng chiên. Trong hai câu đầu, chúa nói về chuồng chiên cộng 
đồng mà mỗi đêm mục tử lùa chiên vào. Chuồng chiên có cổng rất vững chắc chỉ có thể mở 
được bằng chìa khóa của thủ lãnh mục tử.  

Những câu tiếp theo nói về loại chuồng chiên thứ hai. Loại này dùng để giử chiên vào 
những đêm chiên ở ngoài đồng (như đêm Chúa giáng sinh). Đây là loại chuồng tạm thời có đá 
bao quanh và mở ra ở khúc cuối. Chính mục tử sẽ là cổng chuồng; mục tử nằm ngang cổng mà 
ngủ. Nếu chiên rời chuồng hay sói xâm nhập bắt chiên thì chúng phải đi qua cổng. Mục tử 
chính là cổng.  

CỔNG CHIÊN Ở JERUSALEM  

Khi đức Giesu xác định về mình thì Người không nói Người là Mục tử nhân lành mà là 
cổng chiên. Ở bức tường cổ bao quanh Jerusalem có một cái cổng ở hướng Bắc của thị trấn 
người ta dùng để lùa súc vật từ những vùng lân cận vào để làm của tế lễ. Cổng đó gọi là cổng 
chiên. Một khi đã vào thị trấn và ở bên trong tòa án thì không có đường nào khác ra khỏi phạm 
vị thành ngoài cổng chúng đã đi vào. Chỉ có một hướng duy nhất và ở đó chúng được hiến tế vì 
tội lỗi nhân loại. Đối với khán thính giả đầu tiên nghe Chúa giảng vể chiên thì họ bị chạm vì 
những lời Chúa nói: “Ta nói cho các ngươi một sự thật, Ta là cổng chiên…Ta là cổng, bất cứ ai 
qua ta thì sẽ được cứu. Người đó sẽ ra vào, và kiếm được đồng cỏ xanh tươi” (Ga 10:7-9). 
Ngay chính trong phạm vi thành lúc mà chiên đang bị bách hại, đức Giesu đã tuyên bố: “Ta đến 
để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ta là Chúa Chiên Lành” (Ga 10: 10-11).  

Đức Giesu nói về chiên chính nơi chiên đang bị tàn sát. Không giống mục tử giữa chiên vô 
tội theo cách chúng ta tưởng tượng về chiên và mục tử trên những sườn đồi đầy cỏ xanh tươi. 
Săn sóc chiên kiểu này đòi hỏi một cài gì hơn những bàn tay dịu dàng và con mắt hiền từ. 
Chiên phải được bảo vệ tránh khỏi tử thần. Đức Giesu giảng rằng bất cứ ai vào trong đoàn 
chiên mà không qua cửa này –cửa đức Giesu- thì là kẻ trộm và kẻ cướp. Không một ai đến với 
Cha Ta mà không qua Ta. Chính chúa Giesu là cổng, qua đó mục tử đến với chiên. Do đó chỉ 
có những mục tử thực sự mới được Người chấp nhận. Những câu 7-8 là hình ảnh cổng để cho 
mục tử đến với chiên. Những câu 9-10 là hình ảnh cổng để cho chiên ra vào. Những người biệt 
phái Pharisieu, vì không qua cổng chúa Giesu, nên họ là kẻ trộm. Những ai đi qua cổng này thì 
được chúa Giesu ban sự sống.  

MỤC TỬ GƯƠNG MẪU  

Chúa Giesu là nước sự sống, bánh sự sống và cổng sự sống. Người là mục tử gương mẫu 
theo ba cách: Trước nhất, Người đã hy sinh mạng sống người vì chiên. Người biệt phái là 
những kẻ làm thuê nên không trung thành với chiên. Mục tử trung thành, giống như David hồi 
xưa, thì bảo vệ đoàn chiên. Thứ đến, Người biết chiên một cách cặn kẽ thân mật nên người 
yêu thương và chăm sóc chúng ngày đêm. Đó là lý do người chết vì chiên của người. Tình yêu 
của người vượt quá cả “chính chiên của người” trong cộng đồng thánh Gioan vươn tới tất cả 
những ai tin vào Người. Thứ ba, đức Giesu là cổng chiên, không phải là cửa bẫy, mà là lối vào 
an toàn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa, để được mục tử nhân lành bảo vệ.  

Chúa Kito không phải chỉ là cổng, người còn là vua đi vào đền thánh và là đền thánh có 
cửa dẫn lối! Vào thời cổ đại, danh xưng “cửa thiên đàng” là bầu trời từ đó Thiên Chúa ban cho 
chúng ta manna (Tv 78:22), nhưng hiện nay chúa Kito là bánh thật đến từ trời (Nicodemus). 
Jacob đã nhìn thấy “cửa đi vào thiên đàng” (St 28:17) tại đền thánh ở Bethel, nhưng khi thánh 
tử đạo Stephen nhìn vào đó thì ngài thấy “vinh quang Thiên Chúa và chúa Giesu”. (Cv 7:55) 
Chúa Kito không chỉ mời gọi chúng ta vào vương quốc thiên đàng qua Người, mà còn để lại 
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chìa khoa cho các môn đệ và quả quyết rằng “Các anh ràng buộc ai ở dưới đất thì trên trời cũng 
rang buộc, tha cho ai thì trên trời cũng tha” (Mt 16: 18-20). 

  

KỶ NIỆM  CUỘC VIẾNG THĂM CỦA THÁNH MỤC TỬ TẠI DENVER  

Tôi không thể quên được bài giảng huấn của thánh Gioan Phaolo II về bài Tin Mừng hôm 
nay trong ngày giới trẻ thế giới năm 1993 ở Denver, Colorado, USA. Trong ngày vọng 14-8-
1993 tại công viên Cherry Creek State Park ở Denver, ĐTC đã nói:  

“….Nơi Chúa Giesu Kito, Thiên Chúa Cha đã nói lên tất cả sự thật về tạo dựng. Chúng ta 
tin rằng trong sự sống, sự chết và phục sinh của chúa Giesu, Thiên Chúa Cha đã tỏ lộ tất cả 
tình yêu của Ngài cho nhân loại. Vì vậy chúa Kito đã gọi mình là “Cổng Chiên” (Ga 10:7) Là 
cổng chiên, Người đứng canh chừng mọi tạo vật tin tưởng vào Người. Người dẫn dắt họ đi vào 
đồng cỏ xanh tươi: “Ta là cổng. Bất cứ ai đi qua ta thì sẽ được an bình. Họ đi ra vào và tìm 
được đồng cỏ tươu mát” (Ga10:9).  

“…Thiên niên kỷ thứ ba sắp tới, Giáo Hội biết rằng mục tử nhân lành vẫn tiếp tục, như đã 
luôn luôn tiếp tục, là hy vọng chắc chắn của nhân loại. Chúa Giesu Kito không bao giờ ngừng là 
“cổng chiên”. Dù cho lịch sử tội lỗi của nhân loại chống lại sự sống, thì Người vẫn không bao 
giờ ngừng nhắc lại với cùng một nhiệt huyết và tình yêu thương câu nói: “Ta đến để cho chiên 
được sống, và sống dồi dào” (Ga 10:10).  

“…Đức Kito –mục tử nhân lành- hiện diện giữa chúng ta, giữa muôn dân, giữa mọi quốc 
gia, mọi thế hệ và chủng tộc, như là đấng đã hy sinh mạng sống vì chiên”. …Đúng vậy, mục tử 
nhân lành hy sinh mạng sống, nhưng rồi Ngườ lấy lại (Ga 10:17). Trong cuộc sống mới phục 
sinh, Người trở thành –theo lời thánh Phaolo- thần khí ban sự sống (1Cr15:45), đấng bây giờ có 
thể ban sự sống cho tất cả những ai tin vào Người.”  

“Hy sinh mạng sống –lấy lại mạng sống- mạng sống lại được ban cho. Trong Người, chúng 
ta có sự sống mà Người đã liên kết với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta tin 
vào Người. Nếu chúng ta là một với Người qua tình yêu như Chúa nói “Ai yêu Thiên Chúa thì 
phải yêu thương anh em mình” (1Ga 4:21).” 

  

ĐÔI LỜI KẾT: SUY NIỆM TRONG TUẦN VỀ MỘT VÀI TỰ VẤN   

Đức Giesu nói: Chiên sẽ nhận biết tiếng của mục tử và không đi theo kẻ lạ.  

Tôi đã lắng nghe tiếng gọi của mục tử nhân lành thế nào?  

Tôi tìm cách nghe tiếng Người ở đâu?  

Tôi có bước theo lối Người chỉ dẫn không?  

Đức Giesu nói: Người đến để cho chúng ta sống, và sống một cách dồi dào.  

Chúa ám chỉ gì qua câu nói đó?   

Tôi có sống cuộc sống dồi dào mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi không?  
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Đức Giesu nói: Người còn có những chiên khác không thuộc về đoàn chiên, nhưng chúng 
cũng cần phải gia nhập đoàn chiên. Nhiều học giả tin rằng Người có ý nói dân ngoại là những 
người không chờ mong đấng thiên sai nhưng họ đã hân hoan tiếp nhận Tin Mừng.  

Những ai là chiên trong thế giới ngày nay cần phải gia nhập đoàn chiên? 

Chúng ta làm gì để đem họ về với chúa Kito? 

  

Fleming Island, Florida 

May 9, 2014 

Fxavvy@aol.com 

NTC    

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Bốn ngày trước, tại sân ga trung tâm Milano miền bắc Ý. 

- Bạn đang đi đến thành phố nào thế? 

+ À, mình về Roma. 

- Roma? Mấy hôm nay các chuyến tàu đi Roma đông nghẹt người. Hình như có một sự 
kiện gì đó sắp diễn ra ở đó hả bạn? 

+ Đúng vậy. Một sự kiện có một không hai trong lịch sử. Còn bạn đang đi về đâu? 

- Tôi chuẩn bị lên đón chuyến tàu đi Paris, một thành phố hoa lệ mà tôi đã ao ước đi đến 
khi còn là một cậu bé tiểu học. 

+ Mình năm vừa rồi cũng có dịp đi Paris. Đẹp và thơ mộng với tháp Eiffel, đồi Montmartre 
và dòng sông Seine. Một nơi rất lý tưởng để đi du lịch. 

- Sự kiện sắp tới ở Roma là gì vậy? 

+ Đó là buổi lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng được dân chúng yêu mến và ngưỡng 
mộ: Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. 

- Ồ, phong thánh hả? Tôi cũng được rửa tội lúc nhỏ nhưng lâu rồi tôi không thực hành đạo 
nên không rõ ý nghĩa của nó. Nhưng tôi nghe mấy đứa bạn nói rằng phong thánh là thần thánh 
hóa một con người và như thế là xúc phạm đến Chúa. 

+ Ồ, chắc có sự hiểu lầm về từ “phong thánh” với từ “thần tượng” hay từ “thần thánh hóa” 
đấy bạn. 

- Nghĩa là thế nào nhỉ? 

NHỮNG VỊ THÁNH KẾ TIẾP  
 

 

mailto:Fxavvy@aol.com
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+ Đơn giản lắm bạn. Phong thánh nghĩa là công nhận rằng ân sủng của Chúa hoạt động 
nơi một người, cùng với ý muốn tự do và sự cộng tác tự do của người đó, đã đạt đến độ tuyệt 
vời. Người ấy được biểu dương như một chứng tá sống động cho cộng đoàn đức tin trong việc 
sống trung tin và thánh thiện ơn gọi làm môn đệ của Thầy Giêsu. Người được phong thánh 
được ví như là một ngón tay chỉ về Mặt Trời là chính Chúa để Chúa càng được ngợi khen, 
phụng thờ và vinh danh. Ngược lại, thần tượng hay thần thánh hóa một con người là biến họ 
thành đối tượng trung tâm hoặc thành đối tượng của sự thờ phượng. 

- Thì ra là có sự khác biệt nhiều như thế. Cảm ơn bạn! 

Hai hành khách tình cờ gặp nhau tại sân ga Milano. Trao đổi một chút vậy rồi chia tay. 

+++ 

Hôm nay, Chúa Nhật phục sinh tuần thứ hai, Chúa Nhật lòng thương xót, ngày phong 
thánh. 

Trời Roma không mưa bay không nắng cháy. Có người bảo rằng bầu trời hôm nay không 
trong xanh lý tưởng, nhưng thật ra nó thật hoàn hảo cho hàng triệu người quy tụ về đây để 
tham dự Thánh Lễ phong thánh. Các ngả đường đều kín chặt người. Từ ngày hôm trước, họ 
đã đến đây cầu nguyện, hát ca và dựng lều trải bạt trên các con đường lẫn vỉa hè để nghỉ qua 
đêm. Một bầu khí sống động, linh thiêng, ấm cúng của đoàn dân Chúa từ khắp các quốc gia với 
bao nhiêu ngôn ngữ văn hóa. Trong đám đông hiệp nhất ấy, hẳn là có người chưa biết Thầy 
Giêsu thực sự là ai, có người chưa nghe về Thầy, có người đang tìm thấy lại niềm tin và niềm 
vui được là một phần của thân thể sống động này. Cầu mong không có ai cảm thấy mình lạc 
lõng thất vọng. 

Buổi lễ diễn ra. Hàng triệu con tim tại Roma hiệp thông với hàng tỷ con tim trên thế giới 
đang hướng về biến cố hân hoan này. Niềm tin và tình yêu hòa quyện với nhau làm nên những 
giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm động công bố hai Đức 
Thánh Cha Gioan XXIII và Gioan Phaolô được kể vào hàng ngũ các thánh được tôn phong vì 
lợi ích tâm hồn của Giáo Hội khắp nơi. Hai Đức Thánh Cha ấy là ai? 

Gioan XXIII là người của yêu thương. Ngay từ thời còn rất trẻ Người đã quan tâm săn sóc 
những người đau khổ, đặc biệt là các tù nhân. Gioan là người của đối thoại đầy lắng nghe và 
tôn trọng. Người nhiều lần làm cầu nối cho các đối thoại hòa giải giữa các tôn giáo, xóa đi 
nhiều ngăn cách do khác biệt. Gioan là một mục tử nhân hậu theo gương Mục Tử Nhân Hậu 
Giêsu. Bao nhiêu cuộc đời đổ bể được trái tim đầy tình cha của Người chạm đến và chữa lành. 
Gioan là người của hòa bình. Người không chỉ yêu hòa bình mà còn giữ hòa bình cho thế giới 
tránh khỏi một cuộc chiến tranh nguy hiểm sắp sửa nổ ra sau đệ nhị thứ chiến giữa hai khối Mỹ 
và Nga-Cuba. Ngày 25 tháng 10 năm 1962, chính nhờ lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới 
“đừng giả điếc với tiếng kêu than của nhân loại” mà các bên đã nhượng bộ và tránh được cuộc 
chiến tranh này. Đức Gioan XIII còn là người rất nhạy cảm với nhu cầu của thế giới đương thời. 
Vì thế, Người đã triệu tập công đồng Vatican II (1962-1965) để đưa Giáo Hội hòa nhập vào thế 
giới mà phục vụ con người hôm nay cách hữu hiệu nhất. 

Gioan Phaolô II là một người của cảm thương sâu xa. Lớn lên giữa cảnh chiến tranh bắt 
bớ của phát xít Đức và chế độ vô thần tại Ba Lan, Người hiểu thế nào là khó khăn, thống khổ 
và nguy hiểm. Khi được chọn vào sứ mạng mục tử kế vị Thánh Phêrô, Người đã không ngừng 
đến với anh chị em khắp nơi trên thế giới để công bố Tin Mừng, để chữa lành họ khỏi những 
sợ hãi, để giảng dạy họ về chân lý đức tin có sức giải thoát họ khỏi văn hóa bạo lực và sự chết, 
để hòa giải những đối kháng trong gia đình nhân loại. Thế giới không bao giờ quên ngày Gioan 
Phaolô bị một tay súng chuyên nghiệp Mehmet Ali Agca ám sát (13.5.1981) tại quảng trường 
Thánh Phêrô. Người tin rằng chính Mẹ Maria đã che chở mình (13.5.1917 là ngày Mẹ hiện ra 
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lần đầu tiên tại Fatima). Thế giới không quên khi Người xin mọi người cầu nguyện cho “người 
anh em Agca của tôi”. Thế giới càng không quên ngày Người đến trại giam thăm kẻ đã ám sát 
mình, tha thứ cho anh cho dù anh không xin tha thứ, và Người cũng xin nhà cầm quyền Ý trả tự 
do cho anh. Người đã sống theo lời dạy của Thầy Giêsu: “Anh chị em hãy yêu thương kẻ thù 
nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt hại anh chị em.” (Mt 5:44). Các tổn hại sức khỏe và đau khổ 
người gánh chịu nhiều năm sau này là hậu quả trực tiếp của cuộc ám sát ấy. Khi Người qua 
đời năm 2005, Agca đã khóc thương Đức Gioan Phaolô II. 

+++ 

Giờ ăn trưa tại một quán pizza khu Borgo Sant’Angelo gần đền thánh Phêrô. 

+ Ồ, xin chào bạn. Chúng ta gặp nhau ở Milano cách đây mấy ngày phải không? 

- Đúng rồi. Wow, thật là thú vị. Đúng là trái đất tròn thiệt! 

+ Aha, nhưng mình tưởng bạn đi Paris chứ. 

- Hôm đó tôi quyết định đổi hành trình và mua vé về Roma để tham dự buổi lễ hôm nay cho 
biết. Và tôi đã quyết định sáng suốt! 

+ Thì ra là vậy. Thế bạn có cảm nghĩ gì về buổi lễ hôm nay không? 

- Tôi thấy cảm động. 

Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn tình cờ quen nhau tiếp tục diễn ra trong mùi thơm của 
bánh pizza nướng.   

- Tôi có một câu hỏi hơi ngớ ngẩn vì không hiểu biết nhiều.  

+ Ồ, không sao đâu, bạn cứ hỏi, đừng ngại. 

- Vậy cho tôi hỏi: Hôm nay có thêm hai vị giáo hoàng được phong thánh. Tôi đã có vợ con 
và lối sống của chúng tôi cũng khác hai vị này. Có thánh nào làm gương cho đời sống vợ 
chồng ngày nay không bạn? 

+ À à à… mình chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Mình biết là trong lịch sử hơn hai 
ngàn năm của Hội Thánh Công Giáo có nhiều vị đi tu được phong thánh, nhưng còn những vị 
thánh làm điển hình cho đời sống vợ chồng thì mình chưa được nghe nói đến. Nhưng hai vị 
thánh mới này là những người rất quan tâm đến đời sống gia đình của giáo dân. 

- Đúng thế. Tôi để ý thấy nhiều người đã vỗ tay thật lớn lúc Đức Phanxicô giảng rằng Đức 
Gioan Phaolô II là một vị giáo hoàng của các gia đình. Nhưng họ vẫn là những người sống bậc 
tu trì khác những ai sống đời gia đình.  

+ Vâng, mình nghĩ có thể có những vị thánh cho đời sống vợ chồng nhưng chắc hiếm. 

- Cái gì càng hiếm thì thường là càng quý, phải không bạn? 

+ Ha ha ha… 

- Xin lỗi làm pizza của bạn bị nguội mất rồi.  
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+ Ồ không sao. Mình phải cảm ơn bạn đã hỏi như thế để mình có dịp nghiên cứu lại cho 
chính mình.  

- Ai sẽ là những vị thánh kế tiếp vậy bạn? 

+ Ồ, điều này thì không thể nói trước được. Phải có người nào dám can đảm sống cho 
thánh ý Chúa thì mới mong được như vậy. 

- Tôi hy vọng các vị thánh tiếp theo sẽ là những người sống đời gia đình để làm gương cho 
đời sống gia đình vì gia đình hôm nay có rất nhiều khủng hoảng trầm trọng.  

+ Ừ, bạn nói đúng. Thế giới hôm nay rất cần những vị thánh này. Nhưng ai sẽ trở thành 
thánh như vậy đây? 

- Tại sao không phải là chúng ta, bạn nhỉ? 

Anh bạn kia nghe vậy thì mỉm cười, gật gật đầu, ăn miếng pizza cuối cùng, suy nghĩ.... 

  

Giuse Việt, O.Carm. 

[270A+V414] 

  

Blog: http://only3minutes.wordpress.com   

English: http://only3minutes.wordpress.com/the-next-saint/  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Nhà Văn Hương Vĩnh 

CÁI CHẾT LÀM RUNG CHUYỂN ĐỊA CẦU (tiếp theo) 
 

 

 

http://only3minutes.wordpress.com/
http://only3minutes.wordpress.com/the-next-saint/
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Vị thế của Đức Thánh Cha trên hiện trường quốc tế  
 

Vị thế của Đức Thánh Cha trên thế giới đã được phản ảnh bởi số chức sắc các tôn giáo và thủ 
lãnh các quốc gia tham dự Thánh Lễ an táng. Khoảng một ngàn bốn trăm nhân viên cao cấp 
của các chính phủ gồm có bốn vị hoàng đế, năm bà hoàng hậu, bốn mươi bốn vị quốc trưởng, 
hai mươi lăm thủ tướng, các tổng trưởng, bộ trưởng và các đại sứ đại diện cho hơn 140 quốc 
gia bên cạnh Tòa Thánh. Họ ngồi bên phải quan tài của Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ Đệ Nhị 
được an vị trước Vương Cung Thánh Đường. 

 
Phía đối diện là sáu trăm vị chức sắc các tôn giáo khác bao gồm đại diện các Giáo Hội Chính 

Thống, Chính Thống Giáo Đông Phương, Anh Giáo, Tin Lành và những cộng đoàn truyền bá 
Phúc Âm của Hoa-Kỳ. Mười cộng đoàn Do-Thái Giáo và mười cộng đoàn Hồi Giáo cũng gởi 
đại diện, cũng như sự có mặt của các đại diện Phật Giáo, Silks và Ấn Giáo.  
 
Ngồi sau quan tài là những giáo sĩ cao cấp của Tòa Thánh Vatican được sắp xếp theo thứ tự 
đẳng cấp giáo sĩ. 

 
Đứng trên bình diện chính trị, những vị thủ lãnh các quốc gia là những người có quyền thế – kể 
cả quyền sinh sát – nhưng họ đều đến nghiêng mình trước một nhân vật chỉ có quyền uy tinh 
thần mà thôi. Đấy là những người, trong một hoàn cảnh khác, có khi chẳng muốn nhìn mặt 
nhau, nhưng đều trịnh trọng đến nơi đây để trao nhau những cái bắt tay xã giao và những lời 
thăm hỏi có tính cách lịch sự, dù chỉ trong giây lát.   

 
Tổng thống George W. Bush với tổng thống phu nhân là Laura ngồi một bên và bên kia là các 

cựu tổng thống Bush cha và Bill Clinton. Họ ngồi hàng ghế thứ hai, không xa tổng thống Pháp 
là Jacques Chirac mà có lúc đã cúi xuống hôn tay bà bộ trưởng Condolezza Rice của Hoa Kỳ. 

 
Dư luận cũng bàn tán, vì một sự sắp xếp vô tình hay hữu ý nào đó mà Tổng thống Mỹ phải ngồi 
gần Tổng thống Mohamad Khatami của Iran. Dư luận cũng chú ý đến một vị trưởng giáo Do 
Thái ngồi bên cạnh các trưởng giáo Đạo Hồi hay các lãnh tụ Ả Rập. Họ không nói với nhau một 
lời và họ cũng chẳng nói gì với Tổng thống Hamid Karzai của Á Phú Hãn 
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Tổng thống Horst Koehler, thủ tướng Gerhard Schroeder và ngoại trưởng Joschka Fischer 
đại diện cho Đức quốc. Thủ tướng Tony Blair và hoàng tử Charles đại diện cho Anh quốc. 
Hoàng tử Charles là người đã hoãn lại hôn lễ một ngày để tham dự đám tang. Hoàng đế Juan 
Carlos của Tây Ban Nha đã tham dự cùng với nữ hoàng Sophia.  

 
Còn có tổng thống nước Brazil là Luiz Inacio da Silva, tổng thống nước Ukraine là Viktor 
Yushchenko, tổng thống nước Iran là Mohammad Khatami, tổng thống nước Zimbabwe là 
Robert Mugabe và thủ tướng Canada là Paul Martin. Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc là ông Kofi 
Annan đại diện cho cộng đồng thế giới. Ông Lech Walesa – sáng lập viên Công Đoàn Đoàn Kết 
và là cựu tổng thống tiên khởi của Ba Lan sau khi chế độ Cộng Sản của nước nầy sụp đổ – đã 
tháp tùng tổng thống đương nhiệm. 

 
Các đệ nhất phu nhân hay hoàng hậu, đều khoác khăn choàng đen. Đẹp nhất, như một tài tử 

điện ảnh Mỹ, là hoàng hậu Raina của xứ Jordan. Nghiêm chỉnh nhất là hoàng hậu Paola của Bỉ 
và phu nhân tổng thống Pháp là Bernadette Chirac. Dịu dàng và kín đáo là ngoại trưởng 
Condoleezza Rice của Hoa Kỳ. 

 
Nghi thức khâm liệm 

 
Trước khi quan tài được khiêng ra Công Trường Thánh Phêrô, Đức Tổng Giám Mục Stanislaw 
Dziwiz, theo nghi lễ cổ truyền, đã che mặt Đức Thánh Cha bằng một tấm lụa trắng. Đức Tổng 
Giám Mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ, để hai đồ vật trong quan tài. Đó là một túi nhỏ đựng 
những đồng tiền Vatican bằng vàng và bạc được đúc trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và một ống bằng kim khí lưu giữ tiểu sử của Ngài viết bằng La ngữ. 

 
Tài liệu nầy được đọc lên trước khi đặt vào trong quan tài. Tài liệu ghi lại “cuộc đời và những 

thành quả quan trọng nhất của Đức cố Giáo Hoàng”, theo đó Ngài đã qua đời ngày 02 tháng tư 
năm 2005, lúc 9 giờ 37 phút tối và “toàn thể Giáo Hội, đặc biệt là giới trẻ, đã đồng hành trong 
cuộc ra đi của Ngài bằng lời cầu nguyện”. Tài liệu còn ghi tiếp: “Đức Thánh Cha Gioan Phao-Lồ 
Đệ Nhị là vị Giáo Hoàng thứ 264. Ngài sống mãi trong con tim của Giáo Hội và của cộng đồng 
nhân loại.”  

 
Đó là một triều đại giáo hoàng dài hơn 26 năm, “một trong những triều đại lâu dài nhất của lịch 
sử Giáo Hội” và được diễn biến trong một thời điểm có nhiều đổi thay lớn lao trong lịch sử.  

 
Giữa những đề tài chính của triều đại giáo hoàng nầy được nổi bật nhất là lòng yêu thương của 
Ngài đối với giới trẻ, sự cổ võ cuộc đối thoại với người Do-Thái và những thành phần các tôn 
giáo khác, sự nhiệt thành cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi và sự “khôn ngoan cùng can 
đảm” theo đó Ngài đã đề xướng những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 

 
Kế đó, Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwicz, thư ký riêng của Đức Thánh Cha trên hơn ba 

mươi năm và Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, giám đốc nghi lễ của Đức Thánh Cha, đã phủ 
một tấm lụa trắng trên khuôn mặt Ngài. 

 
Đức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, chưởng ấn của Giáo Hội, giải thích nghi thức đó cho 
những người hiện diện như sau: “Chúng ta phủ mặt Ngài với sự tôn kính trong niềm cậy trông 
sâu xa là Ngài được chiêm ngắm dung nhan Cha trên trời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria và toàn 
thể các Thánh.” 

 
Tiếp theo đó, Đức Hồng Y đã cầu nguyện với Chúa: “Ước gì diện mạo của Ngài mà ánh sang 

trần gian không còn chiếu giải nữa, sẽ được chiếu sáng đến muôn đời bởi ánh sáng chân thật 
phát xuất từ nguồn sáng chẳng hề tắt của Chúa. Ước gì diện mạo Ngài bị che khuất khỏi chúng 
con, được chiêm ngắm vẻ đẹp muôn đời của Chúa.” 
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Sau đó, Đức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo rảy nước thánh trên thi thể Đức Thánh Cha và 
tiếp theo, quan tài bằng gỗ bách được đóng kín lại. Trên quan tài của Đức Thánh Cha có khắc 
một cây thánh giá đơn sơ và chữ “M” – chữ tắt của Mẹ Maria 

 
Đài truyền hình chính thức của nước Ý là RAI UNO, cho biết một nắm đất lấy từ Wadowice – 

thành phố Đức Thánh Cha sinh ra – đã được pha trộn với đất ở nơi nhà nguyện mà Đức Thánh 
Cha được chôn cất và bỏ vào trong quan tài. Tuy nhiên tiến sĩ Navarro-Valls cho biết ông không 
thể kiểm chứng tin nầy. 

 
Thánh lễ an táng 

 
Khoảng ba trăm ngàn người đã đứng sát nhau trong hàng cột bao quanh công trường Thánh 
Phêrô, trong khi một số khác khoảng hai trăm năm mươi ngàn người tụ tập tại các nẻo đường 
bao quanh Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Một nửa triệu người khác đã tập họp ở 
những nơi trọng yếu khác trong thành phố để theo dõi Thánh Lễ qua hai mươi bảy màn truyền 
hình lớn.  

 
Ở một địa điểm, một thông dịch viên người Ba Lan cầm máy vi âm thông dịch cho khách hành 
hương Ba Lan. Tại một địa điểm khác, khách hành hương được diễn giải bằng tiếng Đức. 

 
Đúng mười giờ sáu phút sáng, mười hai vệ binh Thụy Sĩ của giáo hoàng trong trang phục 

nghi lễ với găng tay trắng đã khiêng quan tài ra khỏi Vương Cung Thánh Đường và đặt trên 
một tấm thảm Á Đông trải trên nền đá ở trước bàn thờ lộ thiên. 

  
Ánh mặt trời le lói qua các cụm mây. Một cơn gió lộng thổi qua Công Trường, cuốn những tà áo 
đỏ của các vị hồng y. Ở trên quan tài, Đức Tổng Giám Mục Piero Marini đặt một quyển Thánh 
Kinh bọc da màu đỏ mà cơn gió đã lật qua một số trang rồi tự gập lại.  

 
Một hồi chuông chiêu mộ ngân lên khi quan tài được đặt xuống một cách trang trọng. Ca đoàn 
nhà nguyện Sixtine cất lên bài ca “Requiem in aeternam” (“Xin Chúa cho Ngài được nghỉ an đời 
đời”) để mở đầu Thánh Lễ do Đức Hồng Y Ratzinger, Niên Trưởng Hồng Y Đoàn chủ tế. 

 
Ngoài ra còn có  sự tham dự của 163 trong tổng số 183 hồng y trên toàn thế giới, của 500 

giám mục với sắc phục màu đỏ và 3000 linh mục. 
 

Đức Hồng Y Ratzinger là vị sau nầy sẽ được bầu làm đưong kim giáo hoàng, với danh hiệu 
Bênêđictô XVI. Ngài là người xứ Bavaria và cộng sự viên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 
Đệ Nhị trong gần ba thập niên. Ngài đã phục vụ trong chức vị Tổng Trưởng Thánh Bộ Bảo Vệ 
Tín Lý và Đức Tin.  

 
Hai ca đoàn hát lên những thánh ca bằng tiếng La Tinh cùng với sự hòa nhạc của một cây đàn 
trong Vương Cung Thánh Đường. Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Ý và tiếng La Tinh cùng 
với việc tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicene. Những bài Thánh kinh 
trong Thánh Lễ được đọc bằng tiếng Tây-Ban-Nha, tiếng Anh và tiếng La-tinh. 

 
Lời nguyện giáo dân được đọc bằng tiếng Pháp, tiếng Swahili, Tagalog, Ba-Lan, Đức và Bồ-

Đào-Nha. Những lời nguyện đó hướng đến việc cầu xin cho linh hồn Đức cố Giáo Hoàng được 
nghỉ an đời đời, cho Giáo Hội Công Giáo được trung thành và đổi mới, cho sự hòa bình công 
chính trên thế giới, cho linh hồn những vị giáo hoàng đã ra đi trước đây và cho tất cả những 
linh mục quá cố, cho tất cả những giáo hữu đã qua đời và cho mọi người hiện diện trong dịp lễ 
an táng nầy. 

 
Trong Thánh Lễ, Công Trường Thánh Phêrô bị tràn ngập bởi rừng cờ xí tung bay trước gíó, 
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trong đó có nhiều cờ trắng đỏ của Ba Lan. Một số lá cờ của Ba Lan in hình chim đại bàng, biểu 
hiệu tinh thần quốc gia và sự tự do. Những lá cờ khác thuộc những thành phố Ba Lan rất khăng 
khít trong con tim của Đức Thánh Cha khi sinh thời. 

 
Dân chúng đã trưng lên những biểu ngữ với hàng chữ “Santo Subito” với ý nghĩa là Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cần được phong thánh ngay. 
 

Đức Hồng Y Ratzinger đã thuyết giảng trong hai mươi phút bằng tiếng Ý. Đối với vị giáo sĩ nầy 
mà bình thường tỏ ra lạnh nhạt và khó lay chuyển, đó là một kinh nghiệm hết sức xúc động. 
Ngài đã thuyết giảng như sau: 

 
“Hãy theo Thầy! Khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đã nói những lời nầy với vị Tông Đồ Phêrô. 
Đó là những lời cuối cùng của Ngài cho vị môn đệ nầy là người được Ngài chọn để chăn dắt 
đoàn chiên. 

 
Hãy theo Thầy! Câu nói nền tảng của Chúa Kitô có thể được xem như là mấu chốt để có thể 

hiểu được thông điệp mà Thiên Chúa muốn gởi đến qua cuộc đời của vị Cha Chung quá cố 
kính yêu của chúng ta là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. 

 
Ngày hôm nay, chúng ta an táng Ngài nơi lòng đất như là hạt giống của sự bất tử – trái tim của 
chúng ta trào dâng rất nhiều nổi buồn đau, nhưng cũng đồng thời chan chứa thật nhiều niềm hy 
vọng vui sướng và lòng biết ơn, ngưỡng mộ sâu sắc. 

 
…… 

 
Không ai trong chúng ta lại có thể quên được Chúa Nhật Phục Sinh cuối cùng của đời Ngài. 
Đức Thánh Cha – dẫu đau khổ tột bực – vẫn một lần nữa tiến ra cửa sổ của Dinh Thự Tông Đồ, 
và lần cuối cùng, Ngài chúc phúc cho chúng ta, – urbi et orbi (cho thành phố Roma và cho toàn 
thế giới). 

  
Chúng ta có thể chắc chắn rằng vị Giáo Hoàng khả kính của chúng ta ngày hôm nay, cũng 
đang đứng tại cửa sổ nhà Cha, để nhìn xuống và chúc phúc cho tất cả chúng ta. Vâng, xin hãy 
chúc phúc cho chúng con, hỡi Đức Thánh Cha!” 

 
Trong khi nói như thế, Đức Hồng Y chỉ tay lên cửa sổ Dinh Thự Giáo Hoàng mà Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thường hay đứng. Đức Hồng Y tỏ ra rất xúc động. 
 

Đức Hồng Y muốn nhắc lại biến cố trước đây: trong khi các màn ảnh truyền hình hướng lên 
cửa sổ căn phòng của Đức Thánh Cha, Ngài đã được đưa tới đó ngày 27 tháng ba vừa qua để 
ban phép lành long trọng nhân lễ Phục Sinh cho Giáo Hội và thế giới, nhưng Ngài không thể 
thốt lên lời nào được. 

 
Bài thuyết giảng của Đức Hồng Y Ratzinger đã bị đứt khoảng mười ba lần vì những tràng pháo 
tay nổ vang, một điều ít khi xảy ra trong những ngôi thánh đường ở Hoa Kỳ, nhưng xảy ra rất 
thường ở Âu châu. 

 
Thánh lễ càng diễn tiến, mây đen trở nên dày đặc và mặt trời thỉnh thoảng biến mất. Gió thổi 

lên và làm tung mái tóc bạc phơ của Đức Hồng Y.  
 

Thánh lễ tiếp tục, cộng đoàn trao nhau những cái bắt tay chúc bình an cho những người ngồi 
bên cạnh: đó là phần lễ nghi do Công Đồng Vatican II đem vào phụng vụ. Đến lúc rưóc lễ, ba 
trăm hai mươi linh mục tỏa ra giữa dân chúng để trao ban Mình Thánh Chúa cho hằng trăm 
ngàn người chờ đợi rước lễ. 
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Trong Thánh Lễ an táng của Đức Giáo Hoàng – cũng như thánh lễ an táng của bất kỳ người 
Công Giáo nào, sau phần rước lễ là nghi thức “tán dương cuối cùng và vĩnh biệt”. 

 
Tuy nhiên, không giống những thánh lễ an táng của hầu hết những người Công Giáo khác, ở 

đây Kinh Cầu Các Thánh được hát lên lúc gần cuối lễ và nghi thức cầu nguyện vĩnh biệt lần 
nầy được nối tiếp bởi những lời cầu của Giáo Hội thành phố Roma là giáo phận của Đức 
Thánh Cha và bởi những lời cầu nguyện của các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương bởi những 
giám mục của họ đứng trước quan tài với lễ phục màu đỏ và vàng hoặc trắng, đen hay đỏ tươi. 

 
Kế đó, với trầm hương và nước thánh, Đức Hồng Y Ratzinger đã làm phép quan tài và ca đoàn 
hát lên: “Tôi tin Chúa đã phục sinh và đang sống và một ngày kia tôi cũng sẽ sống lại với Ngài.” 

 
Tang lễ kết thúc với cộng đoàn cùng hát: “Ước mong các thiên thần đưa đón cha vào nước 

thiên đàng; ước mong khi cha đến nơi, các thánh tử đạo đón tiếp cha và dẫn đưa cha đến đền 
thánh Giê-ru-sa-lem.” 

 
Sau đó Đức Hồng Y Ratzinger và Hồng Y Đoàn trở lại Vương Cung Thánh Đường Thánh 

Phêrô, trong khi những vệ binh Thụy Sĩ khiêng quan tài Đức Thánh Cha lên vai. 
  

Khi lên đến tầng cấp cao nhất trước Vương Cung Thánh Đường, họ quay quan tài lại về phía 
dân chúng để mọi người được chiêm ngưỡng một lần cuối cùng bằng những tràng pháo tay 
kéo dài. Rồi họ từ từ quay quan tài trở lại tư thế cũ và biến dần trong Vương Cung Thánh 
Đường. 

  
Giới trẻ vang lên những tiếng “Gioan Phaolô! Gioan Phaolô!” bằng tiếng Ý trong khi các chuông 
của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ngân lên trầm buồn. 

 
Nghi thức an táng 
 

Đi theo quan tài Đức Thánh Cha vào bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô để 
dự buổi an táng là Đức Hồng Y Martinez Somalo, ba vị hồng y thâm niên và những phụ tá thân 
cận nhất. 

 
Đại diện những cộng đoàn Kitô Giáo khác trong đoàn người đi theo quan tài Đức Thánh Cha 
đến mộ phần là Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo Bartholomew Constantinople, vị 
lãnh đạo tinh thần của Chính Thống Giáo thế giới và Đức Tổng Giám Mục Rowan Williams 
Canterbury, thủ lãnh Anh Giáo. 

 
Trong khi đoàn người đi theo quan tài tiến tới hầm mộ ở dưới Vương Cung Thánh Đường 

Thánh Phêrô, ca đoàn hát Thánh Vịnh với điệp khúc “Ước gì Chúa đón cha vào nước Thiên 
Đàng.”  

 
Ở trong nhà nguyện mà Đức Thánh Cha sẽ được chôn cất, một phó tế đã cầu xin Chúa giải 
thoát linh hồn Ngài “khỏi những quyền lực của sự tối tăm, xin tha thứ những tội lỗi của Ngài, 
chấp nhận những việc thiện mà Ngài đã làm, xin ban cho Ngài sự bình an và cho phép Ngài 
được gia nhập vào đoàn ngũ các Thánh”. 

 
Tiếp theo, quan tài được đưa vào hầm mộ dưới lòng Vương Cung Thánh Đường. Một số hồng 
y danh dự đứng ngoài hầm mộ. Các vị lấy nón đỏ trên đầu ra để tỏ dấu hiệu cung kính lần cuối 
cùng. 

 
Tiến sĩ Joaquin Navarro-Walls – phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican – cho biết một cây 

thánh giá đơn sơ và một tấm bảng bằng đồng trên đó có khắc tên Đức Thánh Cha được đặt lên 
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đầu quan tài bằng gỗ bách được đóng kín và đặt trong một quan tài khác cũng bằng gỗ có viền 
kẽm. Sau cùng quan tài nầy cũng được đặt vào một quan tài bằng gỗ khác và được đưa vào 
lòng đất. 

  
Chính ngôi mộ đó trước đây đã chôn cất thi hài Đức Thánh Cha Gioan XXIII cho tới khi Ngài 
được phong Chân Phước. Từ đó quan tài của Ngài được dời lên trên lòng Vương Cung Thánh 
Đường. 

 
Tiến sĩ Navarro-Valls cho biết thêm là Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ Đệ Nhị được chôn cất 
giữa hai phụ nữ duy nhất được chôn ở trong hầm dưới Vương Cung Thánh Đường Thánh 
Phêrô là Nữ Hoàng xứ Cyprus và Nữ Hoàng Christina nước Thụy Điển ở thế kỷ thứ mười bảy. 

 
“Hoàn toàn im lặng!” Đức Hồng Y Roger Mahoney của Tổng Giáo Phận Los Angeles đã nói 

với “Washington Post” như thế. “Khi an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xong và ai 
nấy ra về hết rồi, chúng tôi đã trở lại phòng thánh và cởi áo lễ ra, không ai nói với nhau một lời, 
không một lời nào hết.” 

 
Đây là tang lễ lớn nhất, đông nhất, của hai ngàn năm lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Lần trước, 
được coi đông người nhất, là tang lễ của Đức cố Giáo Hoàng Phaolồ VI vào năm 1978. Năm 
đó, có 100 ngàn người tham dự. 

 
Tổng thống Bush có lý, khi nói rằng tang lễ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ Đệ Nhị là một 

trong những biến cố ý nghĩa nhất trong sự nghiệp tổng thống của ông. Một biến cố mà nhiều 
người sẽ ghi nhớ mãi mãi.  

 
Trong khoảng khắc, Vatican trở thành thủ đô của thế giới, trái tim của nhân loại. Và những 
người bình thường đều thấy rằng mình vừa vĩnh biệt một vị thánh. Thế giới sau này sẽ nhớ đến 
tang lễ Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ Đệ Nhị, một biến cố thực sự toàn cầu, được hai tỷ người 
– tức một phần ba nhân loại – cùng trực tiếp theo dõi trên màn ảnh truyền hình 

 
Dù Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ra đi, nhưng những sách của Ngài vẫn thuộc loại bán 

chạy nhất. Từ đầu năm đến nay, “Atria Books” đã tái bản lần thứ ba cuốn “Memory and Identity” 
(“Ký Ức và Căn Tính”); và “Rise, Let Us Be on Our Way” (“Đứng Dậy, Chúng Ta Cùng Đi”). 
Cuốn “Crossing the Threshold of Hope” (“Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng”) của nhà xuất bản 
Knopf biến mất hoàn toàn trên thị trường sau khi tin Đức Thánh Cha qua đời được loan báo. 

 
Di chúc của Đức Thánh Cha 

 
Không tích lũy một chút của cải vật chất nào, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị quan tâm 
nhiều nhất đến những vấn đề khác trong di chúc mà Ngài đã viết trong những cuộc tĩnh tâm 
Mùa Chay kể từ năm 1971. 

 
Trong những năm đầu triều đại giáo hoàng, xem ra Ngài nghĩ tới việc được chôn cất ở Ba 

Lan và gợi ý là hàng giáo phẩm nơi đó sẽ lo liệu. Tuy nhiên, càng về sau, Ngài để cho Hồng Y 
Đoàn có quyền quyết đoán tối hậu. 

  
Ngài đã ghi chú là được chôn “dưới đất không” với một “tấm bia đơn giản”. Di chúc đó được viết 
tay bằng tiếng Ba Lan rồi dịch ra tiếng Ý bởi Tòa Thánh Vatican trước khi được phổ biến.  

 
Vào đầu năm 1980, Ngài đã thổ lộ tâm trạng thất vọng đối với Đảng Cộng Sản Ba Lan. Ngài đã 
ghi chú như sau: “Hành trình của Giáo Hội đã trở nên khó khăn và đầy căng thẳng, đối với giáo 
dân cũng như giáo sĩ.” 
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Vào năm 1990, Ngài cảm tạ Chúa là các chế độ Cộng Sản ở Đông Âu đã sụp đổ mau lẹ mà 
không phải qua một trận chiến nguyên tử. 

 
Sau cuộc ám sát hụt năm 1981, Đức Thánh Cha đã viết là đời sống của Ngài tùy thuộc vào 
Thiên Chúa: “Tôi hy vọng Ngài sẽ giúp đỡ tôi nhận biết tôi phải tiếp tục trong công tác mục vụ 
nầy bao lâu. Tôi cầu xin Ngài gọi tôi về khi chính Ngài muốn thế.” 

 
Trong di chúc, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yêu cầu vị thư ký riêng của Ngài là 
Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwiz đốt hết những lời ghi chép của Ngài và phân phát những 
vật dụng của Ngài. Hoa hồng thu được từ những quyển sách Ngài viết đã được chỉ định cho 
những cơ quan từ thiện. 

 
Ngài đã kết thúc di chúc của Ngài bằng những dòng chữ sau đây: 
“Trong khi phần cuối cuộc đời dương thế của tôi đang tới gần, với ký ức buổi ban đầu, tôi 

hướng về cha mẹ, người anh và người chị của tôi (mà tôi không được biết vì chị đã qua đời 
trước khi tôi sinh ra), với giáo xứ Wadowice mà tôi đã được nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, thành 
phố thân yêu của tôi, những người thân thuộc, bạn bè từ thời mẫu giáo, trung học, đại học, cho 
tới thời gian bị chiếm đóng, khi tôi là một công nhân. 

 
Và rồi giáo xứ Niegowice và giáo xứ Thánh Florian ở Krakow, công tác mục vụ ở đại học, mọi 
môi trường…Krakow và Roma…những người mà bằng một cách đặc biệt được Chúa giao phó 
cho tôi. Với tất cả, tôi muôn nói lên một điều: Xin Chúa trả công cho quý bạn!” 

 
Câu cuối cùng của di chúc, bằng tiếng Latinh: “In manus tuas, Domine, commendo spiritum 

meum” – với ý nghĩa như sau: “Trong tay Ngài, lạy Thiên Chúa, con xin phó thác thần trí của 
con.” 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

  
Ngày 30/06/1987, bằng văn thư số 

196.245, Đức TGM Eduardo Martinez Somalo, 
khi đó là Tổng Thư Ký Ban Thường Vụ của Phủ 
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (tương đương Tổng 
Trưởng Nội Vụ) chính thức thông báo cho ba 
cáo thỉnh viên Việt, Pháp và Tây Ban Nha là 
ngày phong thánh cho các chân phúc tuẫn đạo 
tại Việt Nam đã được ĐTC Gioan Phaolô II xác 
định là ngày 19/06/1988. Đây là một tin vui vô 
cùng trọng đại cho Giáo Hội tại Việt Nam. Đến 
nay chúng ta vẫn sử dụng thuật từ phong thánh. 

Giáo Hội tại Trung Quốc trước đây cũng dùng thuật từ này, nhưng ngày nay đã thay bằng thuật 
từ tuyên thánh. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của những thuật từ này. 

 
1. Nghĩa của những chữ canon, canonizare, canonization. 
Phong thánh hay việc phong thánh dịch từ tiếng La tinh là canonizare và canonization, 

hai thuật từ này xuất phát từ chữ canon. 
 

Phong thánh, tuyên thánh. 
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1.1. Canon (dt. Latin: quy luật, quy tắc xử sự, bảng tóm tắt; do tiếng Hy Lạp là kanon: 
gậy, thước đo). Chữ này có nhiều nghĩa: 

 
a. Trong lãnh vực Công Giáo: 
(1) Luật dòng; sách luật dòng: Một bản luật hay quy tắc được thẩm quyền Giáo Hội ban 

hành với sự chấp thuận của Đức Gíáo Tông. 
(2) Câu định nghĩa ngắn về một tín điều nào đó, có kèm theo án tuyệt thông, được các 

công đồng chung đưa ra làm quy tắc. 
(3) Bộ Giáo Luật; điều, điều luật (trong bộ luật). 
(4) Kinh Bộ, Quy Điển Thánh Kinh: Danh mục các sách mà Giáo Hội nhìn nhận là đã 

được linh hứng góp thành bộ Thánh Kinh. 
(5) Danh bộ các thánh: Danh sách các thánh được Giáo Hội công nhận. 
(6) Lễ Quy Roma: Phần cốt yếu trong thánh lễ Misa từ sau kinh Thánh Thánh Thánh đến 

Kinh Lạy Cha, nay còn gọi là Kinh Nguyện Thánh Thể I. 
(7) Kinh sĩ: thành phần của một tập thể giáo sĩ làm việc ở một nhà thờ chính tòa hay một 

nhà thờ lớn khác có những nhiệm vụ đặc biệt như hát kinh thần vụ chung với nhau; tu sĩ một số 
dòng tu: Augustinian canon: kinh sĩ dòng thánh Augustinô. 

(8) Ca tiếp liên giờ Kinh Sáng (Giáo Hội Đông Phương) 
Trong mấy thập niên vừa qua, thuật từ canon với ý nghĩa là "điển phạm" (phép tắc làm 

khuôn khổ để theo) được dùng khá phổ biến trong ba lãnh vực chính: 
 
b. Trong lãnh vực tôn giáo nói chung: 
Chỉ toàn bộ những cuốn sách được xem là thánh thư, nơi chứa đựng những chân lý 

tuyệt đối do Đấng Tối Cao mặc khải của một tôn giáo nào đó, từ Thánh Kinh của Kitô Giáo đến 
Kinh Koran của Hồi Giáo... Tam tạng thánh điển (Tipitaka) của Phật Giáo cũng gọi là Pali 
Canon. 

 
c. Trong lãnh vực văn hoá: 
Là toàn bộ những tác phẩm được xem là đạt đến đỉnh cao của triết học và văn học: từ 

những tác phẩm của Plato, Aristotle, Euripides, Lutarch,... thời cổ đại Hy Lạp đến Tứ Thư và 
Ngũ Kinh thời cổ đại Trung Hoa, từ những kiệt tác của Chaucer, Cervantes, Shakespeare, 
Goethe, Joyce, Proust,... ở Tây phương đến những tác phẩm bất hủ trong thể phú đời Hán, thể 
thơ đời Đường, thể từ đời Tống và thể tiểu thuyết đời Minh và Thanh ở Trung Quốc. Ví dụ: 
Điển phạm Shakespear (Shakespearian canon): Danh mục các tác phẩm (gồm 37 vở kịch) 
được công nhận là đúng của Shakespear. 

 
d. Trong lãnh vực giáo dục: 
Là danh sách những tác phẩm được đưa vào chương trình giảng dạy như là những 

thành tựu tiêu biểu nhất cho từng thể loại hoặc từng thời kỳ, những kho tàng của kiến thức và 
là những khuôn mẫu để người ta học tập cũng như mô phỏng. 

Điểm chung của khái niệm điển phạm trong cả ba lãnh vực này là: tính chất toàn bích và 
tính chất thẩm quyền. Một điển phạm là một tác phẩm xứng đáng để được bảo tồn hơn những 
tác phẩm khác, hơn nữa, nó còn được xem như mẫu mực của cái đẹp, và hơn cả thế nữa, nó 
trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá mọi cái đẹp khác như cái ý nghĩa tiềm ẩn trong từ nguyên 
của nó: một cái thước đo. Như vậy, tự bản thân nó, bất cứ một điển phạm nào cũng đều hàm 
chứa một quy phạm (norm) nhất định. 

 
e. Ngoài ra, canon còn được sử dụng trong nhiều lãnh vực khác với nhiều nghĩa 

như: 
(Quân sự) (1) Pháo, súng đại bác; (2) Nòng (súng): Canon d’un révolver (nòng súng lục), 

Canon d’un seringue (ống, ống tiêm); 
(Kỹ thuật) Cái móc chuông; 
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(Ngành in) Tên gọi riêng của cỡ chữ bằng 48 pt. (sở dĩ gọi như vậy là vì đó là cỡ chữ lớn 
nhất trong ngành in xưa kia thường dùng để in Lễ Quy (Canon) hay các sách dùng trong nhà 
thờ); 

(Khoa đo lường) Canông (đơn vị đong rượu bằng 1/8 lít); 
(Động vật học) Còng, cẳng (chân ngựa, trâu bò); 
(Địa chất, địa lý) Hẻm vực; 
(Sử học) Trang sức che đầu gối; 
(Âm nhạc) (1) Canông, luân khúc, hát đuổi: Việc lặp lại liên tiếp từng nốt nhạc của một 

giai điệu bởi một bè khác, bắt đầu sau bè đầu (một khoảng thời gian nào đó); (2) Bài ca được 
một hay nhiều giọng thay phiên nhau hát lại một giai điệu, và nhờ đó tạo ra sự hòa điệu; (3) Tên 
gọi tắt của Canon in D (Luân khúc cung Rê trưởng) của nhà soạn nhạc Johann Pachelbel; 

(Thông tục) Chai rượu; cốc rượu; 
(Nghệ thuật) Tiêu chuẩn, chuẩn mực, điển phạm: Các quy tắc, nguyên lý hay tiêu chuẩn 

được chấp nhận như tiên đề, có tính ràng buộc phổ quát trong một lãnh vực nghệ thuật hay 
học thuật: neoclassical canon (điển phạm tân cổ điển). 

 
1.2. Canonizare: (đt.) (1) Liệt kê (một quyển sách) vào Quy Điển Thánh Kinh (2) Liệt kê 

vào quy điển, danh mục có tính quy phạm; (3) Tuyên thánh: Tuyên bố (một vị chân phúc) là 
thánh, ghi danh vào Danh Bộ Các Thánh và ấn định việc tôn kính trong toàn thể Hội Thánh; (4) 
Đối xử như bậc thần thánh; vinh quang. 

 
1.3. Canonization: (dt.) 
(1) Việc tuyên thánh: là việc ĐGH tuyên bố và truyền cho các tín hữu tôn kính một vị 

chân phúc nào đó như một vị thánh. (Với việc tuyên chân phúc1, các tín hữu được phép tôn 
kính vị chân phúc đó ở một số nơi hay trong một số cộng đoàn nào đó, nhưng với việc tuyên 
thánh, thì các tín hữu được phép tôn kính vị thánh ở mọi nơi trong toàn thể Hội Thánh). Quyết 
định tuyên thánh chỉ được công bố sau khi Bộ Đặc Trách Án Vụ Tuyên Thánh (Congregatio de 
Causis Sanctorum, quen gọi là Bộ Phong Thánh) chấp nhận chứng cứ của hai phép lạ - đã xảy 
ra sau khi tuyên chân phúc - qua việc khần cầu với vị chân phúc hoặc ba phép lạ trong trường 
hợp vị chân phúc không theo tiến trình điều tra thông thường. Vị hiển thánh được tôn kính đầy 
đủ trên bàn thờ, mặc dù có thể không được mở rộng trong phụng vụ Thánh Lễ và trong Kinh 
Nhật Tụng của toàn thể Hội Thánh. 

(2) Điển phạm hoá: là việc xem một số tác giả hoặc tác phẩm nào đó như những khuôn 
vàng thước ngọc của văn học. 

 
2. Nghĩa của những chữ phong, thánh, tuyên. 

 

2.1. Phong: Có những Hán này: 封, 風, (风), 鋒, (锋), 峰, 峯, 豊, (丰), 楓, (枫), 蜂, 蠭, 烽, 

犎, 瘋, (疯), 酆, 葑, 渢, (沨), 灃, (沣), 碸, (砜). Trường hợp ở đây là chữ封 (phong), nghĩa là dt. 

(1) Bờ cõi: Chức quan giữ việc coi ngoài bờ cõi nước gọi là phong nhân; (2) Mồ mả; (3) Dùng 

như mạo từ: lá, bức: Nhất phong thư (một bức thư); (4) Họ Phong; (5) Túi đựng thư: Tín phong 

(bìa thư); đt. (6) Ban cho, vua cho các bầy tôi đất tự trị lấy hay tước hiệu gọi là phong; (7) Đắp: 

Phong phần (đắp mả); (8) Dán lại: phong khẩu; (9) Giàu có: Tố phong (vốn giàu); (10) Ngăn 

cấm: Cố bộ tự phong (không biết giảng cầu cái hay mới mà cứ ngăn cấm mình trong lối cũ); 

(11) Đóng, phong bế: niêm phong; tt. (12) To lớn. 

 
Nghĩa Nôm: (1) Bọc: Phong gói quà; (2) Vật được bọc: Phong bánh khảo. 

 

                                                 
1 Beatification. 
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2.2. Thánh: Có hai chữ Hán: 聖, 清2 : Chúng ta dùng chữ聖này. Chữ này gồm phần dưới 

là chữ nhâm (壬), nguyên gốc của chữ nhâm (壬) là chữ nhân (人); phần trên là chữ nhĩ (耳) và 

chữ khẩu (口); hàm ý: thánh là người thông sáng: thính tai, lợi khẩu. Trong cổ văn "thánh" và 

"thính" (聽) là cùng một chữ. Chữ thánh (聖) có những nghĩa này: dt. (1) Đối với người đời 

thường, chỉ những người đạo đức như thánh nhân; (2) Những người tài giỏi tột bực về một việc 

nào đó cũng gọi là thánh, như Lý Bạch giỏi uống rượu, người ta gọi ông là tửu thánh; (3) Tên 

cũng gọi là thánh; (4) Họ Thánh; (5) Thuộc về thần: thánh mẫu, thánh đãn; đt. (1) Làm cho trở 

thành thánh; (2) Tinh thông: Đỗ Phủ thánh ư thi (Ông Đỗ Phủ giỏi làm thơ); tt.(1) Thông minh; 

(2) Tài giỏi; (3) Thuộc về thánh; (4) Tôn xưng những gì thuộc về Đức Khổng Tử; (5) Tôn xưng 

những gì thuộc về vua: Thánh chỉ; (6) Thuộc về Đấng tối cao. 

Chữ thánh đã được hoá Nôm, nên người ta nói Thánh Kinh hay Kinh Thánh cũng được3. 
Thánh (chữ Nôm) cũng có nghĩa là âm thanh dễ nghe: thánh thót. 

 

2.3. Tuyên: Có nhiều chữ Hán: 宣, 亘, 瑄, 脧, 鐫, (镌), 揎, 楦, 楥. Ở đây là chữ宣 (tuyên), 

nghĩa là: dt. (1) Họ Tuyên; (2) Nhà to: Tuyên thất (căn nhà to), vì thế nên tường vách xây tới 

sáu tấc cũng gọi là tuyên, thông với chữ瑄; đt. (3) Rao cho mọi người nghe: Tuyên bố; (4) Báo 

cáo cho mọi người cùng biết: Tuyên ngôn; (5) Ban bố: Tuyên chiếu (ban bố chiếu chỉ ra); (6) 

Thông suốt: Tuyên triết duy nhân (Duy người ấy thông suốt mà khôn); (7) Bảo rõ: Tuyên thị 

(bảo rõ); (8) Hết sức: Tuyên lao, tuyên lực (cố hết sức); (9) Hết: Cuối tờ bồi nói rằng bất tuyên 

(chẳng hết), nghĩa là không thể tỏ hết khúc nhôi được; (10) Gạn cho cạn: tuyên tiết hồng thuỷ 

(xả cạn nước lụt). 

 
3. Nghĩa của thuật từ phong thánh và tuyên thánh. 
 
3.1. Phong thánh: Trung Quốc có một cuốn tiểu thuyết rất danh tiếng gọi là Phong Thần 

Bảng hay Phong Thần Diễn Nghĩa, do ông Trần Trọng Lâm (hay Hứa Trọng Lâm) viết vào thời 
triều Minh, bao gồm một trăm hồi. Bối cảnh lịch sử là Chu Vũ Vương (1066-771 trước Công 
nguyên) đánh giết vua Trụ nhà Thương. Câu truyện kết thúc bằng việc Khương Tử Nha được 
Nguyên Thủy Thiên Tôn trao quyền phân phong các thần, còn Chu Vũ Vương cũng được 
quyền tấn phong các chư hầu. Các quan trong triều Chu chưa có chức tước, vua ban cho và 
trở thành chư hầu, cũng như Khương Tử Nha ban chức tước cho các vị thần. Phong có nghĩa 
là ban cho, ban chức tước và đất đai. Vậy chúng ta có thể hiểu "phong thánh" là ban cho người 
nào đó - chưa phải là thánh - tước hiệu "thánh", khi được phong thánh rồi, thì người đó trở 
thành thánh. Hiểu như vậy thì không hợp với đức tin Công Giáo, vì Đức Thánh Cha cũng như 
Hội Thánh không được trao ban thẩm quyền đó: "Việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy 
không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được" (Mt 20,23; Mc 
10,40). Do đó, không ai có thể phong thánh cho bất kỳ ai ngoại trừ Thiên Chúa. 

 
3.2. Tuyên thánh: Trong Lễ Nghi Tuyên Thánh (Canonization ceremony), Đức Giáo 

Tông thường sử dụng công thức: 
"Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Duy Nhất, để phát huy Đức Tin Công 

Giáo và củng cố Đời Sống Kitô Hữu, với quyền năng của Đức Giêsu Kitô Chúa, chúng ta, của 
hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và của riêng Tôi; sau khi đã suy nghĩ chín chắn, cũng như 
đã nhiều lần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa, đã tham khảo ý kiến của nhiều chư huynh 
Hồng Y, Thượng Phụ, Tổng Giám Mục và Giám Mục khả kính; Tôi quyết định và tuyên bố chân 
phúc T. là thánh và ghi danh ngài vào Danh Bộ Các Thánh. Tôi cũng thiết lập việc tôn kính ngài 

                                                 
2 Xem “Bài Giảng Chúa Nhật” của Tổng Giáo Phận Saign, số 05/2006. 
3 Về vấn đề này chúng tôi phải viết một bài riêng 
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trong toàn thể Hội Thánh hàng năm vào ngày... tháng.... Nhân danh Cha và Con và Thánh 
Thần. Amen. 4” 

Chúng ta đã hiểu canonize nghĩa là liệt kê, ghi tên một người quá cố vào Danh Bộ Các 
Thánh, sau khi điều tra cuộc sống, hạnh tích của người ấy, Đức Giáo Tông tuyên bố người đó 
là đối tượng tôn kính của Hội Thánh, ghi danh vào Danh Bộ Các Thánh. Đức Giáo Tông chỉ 
tuyên bố, còn việc vị thánh đó được hưởng hạnh phúc cùng Thiên Chúa từ lúc nào thì không ai 
biết. 

 
4. Ai là thánh? 
Có nhiều cách hiểu về các vị thánh. Một số nhân vật lịch sử Việt Nam được tôn làm 

thánh. Ví dụ: Thánh Gióng. Trong văn học cổ, người ta gọi Khổng Tử là thánh, một số tác giả 
dùng để gọi người đáng kính trọng như thánh Gandhi. Những vị thánh trong Giáo Hội Công 
Giáo gọi là saint, bắt nguồn từ chữ La tinh sacer, sancire, sanctus. Những vị thánh trong Thánh 
Kinh là tất cả những người tin vào Chúa Giêsu (Cv 9, 32,41; Rm 1,7; Pl 1,1), những tín hữu đã 
qua đời (Mt 27,52; Kh 18,24) và các vị tuẫn đạo (Kh 16,6). Tất cả những người tin vào Chúa 
Giêsu đều được gọi là thánh. 

Các giáo phái quan niệm về vị thánh không giống nhau. Hiện giờ chỉ có Công Giáo, 
Chính Thống Giáo, Anh Giáo và một ít giáo phái Tin Lành có thánh nhân. 

Trong Giáo Hội sơ khai, tôn kính các thánh là để kỷ niệm các vị tuẫn đạo và noi theo 
gương lành của các ngài. Năm 787 Công Đồng Nicêa II mới có việc kính tưởng các thánh. Việc 
tuyên thánh đầu tiên trong Giáo Hội xảy ra dưới triều Đức Giáo Tông Gioan XV. Trong công 
đồng chung ngày 11/06/993, hạnh tích và nhiều phép lạ của ĐGM Ulric (mất năm 973) đã được 
công bố và tất cả nghị phụ có mặt đều đồng thanh xác nhận, do đó Đức Giáo Tông đã công bố 
ĐGM Ulric là thánh và truyền cho toàn thể Giáo Hội tôn kính. Đây là cuộc tuyên thánh chính 
thức đầu tiên trong Giáo Hội Công Giáo. Sau một thời gian dài nghiên cứu, bản văn "Việc tôn 
tuyên chân phúc và hiển thánh" do ĐHY Lambertini biên soạn, sau ngài lên ngôi giáo tông lấy 
niên hiệu là Bênêđitô XIV (1734-1738) được chính thức áp dụng đến ngày nay. 

 
5. Kết luận. 
Chúng ta thấy được việc nhìn nhận là thánh có nhiều chuyển biến, nhưng thực tế là con 

người công nhận một người nào đó là thánh dựa vào cuộc sống của họ và để người khác theo 
gương sống của họ. Người Công Giáo còn xin họ cầu bầu giúp. Cho nên qua cuộc điều tra, 
Đức Giáo Tông chỉ tuyên bố một người Công Giáo gương mẫu đã qua đời là đối tượng tôn kính 
của Hội Thánh mà thôi, chứ không thể phong ban cho người đó được lên thiên đàng, cho nên 
Đức Giáo Tông chỉ tuyên bố, tức là tuyên thánh thôi. 

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

 LTS. Chúng con hân hạnh giới thiệu đến Quí Đức Cha, Quí Cha và mọi người: Bộ sách 
Tâm Lý Giáo Dục gồm 4 cuốn, của Lm. Lê văn Quảng, tiến sĩ tâm lý, đã được phát hành và có 
bán tại các nhà sách công giáo. Bài viết hôm nay được trích trong cuốn ĐƯỜNG VÀO THIÊN 
ĐÀNG TÌNH ÁI .  

                                                 
4 Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicae et Christianae Religionis augmentum, 

auctoritate Domini Nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra; matura deliberatione praehabita et 

divina ope saepius implorata, ac de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharum, 

Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe existentium consilio; Beatum N. Sanctum esse decernimus et definimus ac 

Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes ab Ecclesia Universali illius memoriam quolibet anno die eius natali, nempe ... pia 

devotione recoli debere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen". 

ANH HÙNG NGÃ NGỰA VÀ KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI 
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Việc viết sách, mua sách và giúp đỡ phổ biến đều là những việc “Chắp cánh cho Quê 
hương và Giáo hội Việt Nam bay lên”. 

Chúng con xin ghi ơn tất cả mọi người. 

BBT CGVN và Đặc San GSVN 

  

 

 

  

 

ANH HÙNG NGÃ NGỰA VÀ KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI 

“ANH HÙNG NGÃ NGỰA” 

Rất nhiều bà lấy làm ngạc nhiên và không hiểu lý do tại sao ông chồng của mình trước đây 
rất là thông minh, lanh lẹ, tháo vát, biết xoay xở và ứng phó với mọi hoàn cảnh, rất hồn nhiên, 
vui vẻ, và lịch sự với hết mọi người đến nỗi mọi người đều cảm thấy quí mến và kính trọng; 
nhưng rồi sau biến cố 30 tháng 4 của mùa hè năm 1975, những con người đáng yêu đáng quí 
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đó tính tình bỗng nhiên thay đổi hẳn. Họ không còn sự lanh lẹ và tháo vát như ngày xa xưa 
nữa. Họ cũng không còn những nụ cười hồn nhiên và vui vẻ hiện ra trên nét mặt họ nữa. Trái 
lại, họ trở thành những con người trầm tư, ít cười, ít nói, và thường hay gắt gỏng nhất là một 
thời gian không lâu sau khi họ đến đất Mỹ. Chính những thay đổi khác thường đó đã làm cho 
bầu khí gia đình không được yên vui đầm ấm và khiến các bà thêm nhiều ưu tư lo lắng. Họ đã 
hỏi tôi lý do tại sao như vậy? Và có cách nào để giúp họ vượt qua những khó khăn nầy không? 

Rất tiếc những lần gặp gỡ như thế, thời gian và khung cảnh không cho phép tôi thảo luận 
nhiều về vấn đề đó, nhưng tôi rất cảm thông và thành thật muốn chia xẻ những khó khăn của 
một số gia đình anh chị em đang gặp phải, nhất là đây là những gia đình mà tôi đã từng quen 
biết và còn thân thiết nữa. Tôi muốn dùng chương nầy để chia xẻ một chút kinh nghiệm cũng 
như một ít kiến thức mà tôi đã học được, với một số anh chị em đang gặp phải cùng một hoàn 
cảnh như trên. Hy vọng nó có thể giúp anh chị em hiểu được đâu là nguyên nhân của những 
biến chứng đó. 

  

1. HẬU QUẢ CỦA NHỮNG KINH HOÀNG TRONG CUỘC SỐNG 

Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một cuộc chiến và cũng là nạn nhân của 
sự kết thúc cuộc chiến một cách vô nhân đạo. Chiến tranh đã cướp đi biết bao nhiêu nhân 
mạng cũng như biết bao nhiêu tài sản của dân tộc chúng ta. Khi chiến tranh còn đang tiếp diễn, 
mọi người đều ước mong sớm có hòa bình. Nhưng rồi, sau khi chiến tranh kết thúc mọi sự 
càng bi đát hơn. Một số người không ít đã phải đi học tập cải tạo trong những trại tập trung hết 
sức khắc nghiệt và tàn nhẫn. Một số khác không thể nào chung sống được với những con 
người không cùng chung lý tưởng nên họ đã bỏ nước ra đi, sẵn sàng chấp nhận tất cả những 
thương đau như lang thang trong rừng sâu nước độc hay cuộc sống trôi giạt bồng bềnh trên 
biển cả. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả ngay cả mạng sống mình để đi tìm một cuộc sống tự do, 
ấm no, hạnh phúc. Chính sự bỏ nước ra đi của hàng triệu người Việt Nam vào cuối thế kỷ 20 
đã làm cho cả thế giới kinh hoàng, bỡi họ đã chứng kiến những cảnh tượng hết sức hãi hùng 
khủng khiếp đã xảy ra cho một dân tộc đã một thời chiến đấu cho sự hòa bình của thế giới. Và 
hậu quả của những cảnh tượng hãi hùng đó đã đem lại một sự bất hạnh cho nhiều người và 
nhiều gia đình Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước trong suốt cuộc đời còn lại của họ.  

Thật vậy, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy có sự tương quan giữa những khủng 
hoảng về tinh thần và những người tỵ nạn Việt Nam trong suốt hai thập niên qua. Khác với 
những nhóm người di dân khác, người tỵ nạn Việt Nam đã phải rời bỏ quê hương một cách bất 
đắc dĩ. Tái định cư ở một nước mới là một sự chọn lựa bắt buộc, đúng hơn là một sự đào trốn, 
một sự bỏ nước ra đi vì không chịu nổi một cuộc sống quá bi đát lầm than. Rời bỏ quê hương 
để ra đi là một sự mất mát: mất tổ quốc, mất gia đình, mất gia sản, mất sự nghiệp, mất văn 
hóa, mất ngôn ngữ, mất truyền thống, mất phong tục, nghĩa là mất tất cả di sản thiêng liêng quí 
giá của ông bà tổ tiên bao ngàn đời để lại. Chính những điều đó đã làm cho nhiều người tỵ nạn 
trở thành những con bệnh tâm thần, bỡi lẽ họ ra đi không có sự chuẩn bị. Họ ra đi trong sự xáo 
trộn, trong sự bất an, trong sự hiểm nguy, và tương lai trước mặt họ là cả một vùng trời đen tối 
đầy thử thách đang chờ đón họ. 

Chính vì thế, tiến trình di dân của người tỵ nạn đã được xem là một yếu tố quan trọng trong 
tiến trình tâm bệnh. Sự liên hệ giữa việc khủng hoảng tinh thần và người Việt tỵ nạn nằm trong 
vấn đề phải thích nghi vào xã hội mới. Đối với người tỵ nạn, cái khó khăn trong viêc hội nhập 
một nền văn hóa mới chính là cái hậu quả của những kinh nghiệm hãi hùng, ghê rợn mà họ đã 
phải chứng kiến hay đã phải trải qua, chẳng hạn như: nhà cữa, của cải, sự nghiệp đều bị tước 
đoạt; thân xác bị đánh đập, tra tấn cách dã man; bị đưa đi lao động khổ sai trong các trại tù cải 
tạo; hoặc phải chứng kiến những cái chết rợn rùng của những người đồng bạn. Kinh nghiệm về 
những điều hãi hùng đó đã làm cho nhiều người tỵ nạn khó hội nhập được vào môi trường mới. 
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Hơn nữa, tất cả những người tỵ nạn đều bị tách rời khỏi những người trong đại gia đình họ 
hoặc cộng đồng của họ. Việc họ phải đến một quốc gia có truyền thống tôn trọng cá nhân hơn 
gia đình, đàn bà hơn đàn ông, và trẻ con hơn là người già, đã khiến họ cảm thấy lạc lõng giữa 
lòng xã hội. Vì thế, họ không chỉ đối diện với xã hội mới, có nền văn hóa hoàn toàn khác biệt 
mà đồng thời họ cũng còn phải đối diện với sự mất mát gia đình, cộng đoàn, và hệ thống xã hội 
của chính họ nữa. 

Trong môi trường mới, cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập. Mức 
độ hội nhập, thích nghi sẽ khác biệt tùy theo nhóm, dân tộc, và đặc tính cá nhân, tùy thuộc vào 
khả năng hội nhập của mỗi người. Sự thành công trong việc hội nhập tùy thuộc vào những yếu 
tố như: ước muốn thích nghi, khả năng nhận ra giá trị của nền văn hóa khác biệt, sức mạnh 
nâng đỡ của mạng lưới con người trong xã hội mới, và sự giải quyết những ám ảnh tâm lý của 
quá khứ còn lưu lại trong tâm hồn họ. 

Rất nhiều người tỵ nạn đã phải trải qua hoặc chứng kiến những biến cố hãi hùng trước khi 
họ được định cư ở một nước thứ ba. Chính những biến cố nầy vẫn còn đang tiếp tục ảnh 
hưởng đến sự phát triển đời sống tâm lý của họ và là những ngăn trở lớn lao cho việc thích 
nghi vào xã hội mới. Sự thích nghi vào cuộc sống mới bao gồm việc học hành những kỷ thuật 
đối phó mới cũng như những lối cư xử và giao tế mới. 

Nhưng nhiều người đã học những cách thế để sống còn xem ra thật là phi lý và phi nhân. 
Chẳng hạn nhiều người tỵ nạn đã chứng kiến những cảnh hãm hiếp, đánh đập dã man, những 
cảnh giết người tàn nhẫn trên đường vượt biển, nhưng họ vẫn còn được sống sót nhờ việc họ 
giả dạng khù khờ, ngơ ngáo. Cái phản ứng nầy thường có đối với những người được sống sót 
sau những cuộc tàn sát. Để được sống còn, họ phải giả điếc làm ngơ, hoặc phải vâng lời một 
cách khờ khạo, vì họ biết rằng nếu họ tỏ ra khôn ngoan hoặc chất vấn, họ cũng sẽ bị tiêu diệt 
như những đồng bạn của họ. Sự sợ hãi nầy vẫn còn tiếp tục xảy ra với những người tỵ nạn, đã 
khiến cho cuộc sống họ trở nên bất bình thường và dĩ nhiên khó thích nghi với xã hội mới. 

  

2. MỐI HẬN THÙ VỚI MỘT ĐỒNG MINH PHẢN BỘI 

Một yếu tố quan trọng khác mà thiết tưởng chúng ta cũng cần nên biết, đó là quan niệm 
không mấy rõ ràng về cái lý do tại sao họ lại đến cư ngụ ở một đất nước xa lạ nầy với mọi sự 
mới mẻ phải bắt đầu từ con số không. Với cảm giác hận thù, giận dữ còn ghi khắc sâu trong 
đáy lòng họ về một cuộc chiến tranh phi lý mà họ cho rằng chính đất nước nầy đã đem lại chiến 
tranh và rồi đã bỏ họ ra đi một cách vô trách nhiệm để rồi chính quê hương họ, dân tộc họ, bà 
con họ, xóm làng họ phải chịu cảnh chết chóc, cảnh chia ly, cảnh ăn xin nơi vùng đất mới. Làm 
sao họ có thể đón nhận một nền văn hóa như vậy để hội nhập vào xã hội mới khi họ vẫn còn 
mang đầy mặc cảm đó? 

Một số khác còn mang mặc cảm tội lỗi nầy nữa là: chính sự ra đi của họ đã khiến cho 
những người ở lại phải chịu lấy một cuộc sống lầm than vì họ đã phải chi phí quá nhiều cho 
những người ra đi, hoặc vì những người ra đi mà kẻ ở lại phải chịu nhiều bắt bớ đánh đập, tra 
tấn dã man, đã khiến cho cuộc sống của họ mang đầy những mặc cảm. Quả thật, không phải 
dễ dàng để hội nhập vào cuộc sống mới đối với những người như vậy. 

  

3. NHỮNG CẢM GIÁC ĐAU BUỒN ĐI KÈM VỚI MỘT NGÔN NGỮ MỚI 

Nói đến việc hội nhập một môi trường mới, xã hội mới, văn hóa mới thì cũng phải nói đến 
việc học một ngôn ngữ mới. Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc thích nghi vào đời 
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sống mới. Hầu hết những người lớn tuổi gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề học một ngôn 
ngữ xa lạ. Ngoài vấn đề khó khăn của ngôn ngữ, cảm giác kèm theo khi họ học ngôn ngữ lại 
còn quan trọng hơn nữa đối với họ. Học một ngôn ngữ mới, có nghĩa là rời bỏ quê hương của 
mình, mất đi nguồn gốc của mình, mất văn hóa của mình, mất căn tính của mình, mất tất cả 
những cái tinh túy của mình để trở thành một kẻ vô gia cư, vô tổ quốc, đến ăn nhờ ở đậu ở một 
nước đã phản bội mình. Cái cảm giác đau buồn đó đã xé nát tim họ và đã ám ảnh họ trong suốt 
cuộc đời. Và đây là một ví dụ: một bà mẹ kia mà gia đình của bà một nửa đã chết vào những 
ngày cuối cùng của tháng tư năm 1975, còn lại một nửa khác thì bị bọn hải tặc giết chết trên 
đường vượt biển, chỉ còn bà và đứa con gái nhỏ nhất được sống sót. Một đêm kia bà đã nằm 
mơ thấy chồng bà hiện ra giận dữ ra lệnh cho bà không được để đứa con gái nói tiếng Mỹ nữa 
mà phải nói tiếng Việt: “Bà hãy bảo với con rằng: mầy hãy nhớ mầy không phải là người Mỹ mà 
là người Việt Nam. Mầy phải nói tiếng Việt không được nói tiếng Mỹ nữa.” 

Bên cạnh những phức tạp chồng chất đó, chính việc phải chiến đấu với ngôn ngữ cũng 
mang lại cho họ ký ức về thời gian tốt đẹp quá khứ, thời gian mà việc đối thoại với những 
người chung quanh không có gì là khó khăn cả. Và cũng chính ký ức về một qúa khứ huy 
hoàng đó đã làm tăng thêm cảm xúc buồn chán và sự thất vọng trong cuộc sống mới. Sự bắt 
đầu đi học một ngôn ngữ khiến họ có cảm giác tuổi nhục nầy là: phải làm lại cuộc đời ngay từ 
đầu như một đứa trẻ mới chập chững vào đời, khởi sự đi học để nhận biết cuộc sống và biết 
cách làm sao để thích nghi vào cuộc sống. Điều đó đã khiến họ cảm thấy tự ái và đã mang lại 
cho họ những cảm giác chán chường trong cuộc sống. 

Cuối cùng, việc học ngôn ngữ của một nền văn hóa mới cũng còn gây ra một sự tái định 
nghĩa về liên hệ gia đình để rồi tạo một sự xung khắc, một sự lẫn lộn, một sự sứt mẻ, một sự 
tái cấu trúc về một vai trò xã hội mà họ không muốn có. Chẳng hạn, trẻ con thâu nhận ngôn 
ngữ và văn hóa mới một cách mau lẹ hơn những người lớn đã gây ra tình trạng đảo lộn gia 
đình. Người lớn trở thành người lệ thuộc trẻ con trong những công việc phải giao tiếp với thế 
giới bên ngoài. Điều đó đã tạo nên một sự đảo lộn trật tự truyền thống trong gia đình mà họ 
được hấp thụ và gìn giữ từ bao năm trước, khiến họ khó có thể chấp nhận xã hội mới với một 
trật tự mới. 

Ngôn ngữ đã là một vấn đề phức tạp, vấn đề học vấn và công ăn việc làm theo đó lại là cả 
một con đường dài đầy chông gai và thử thách. Cái học vấn ngày xưa của họ có thể không còn 
thích hợp với môi trường mới vốn cần những kiến thức chuyên môn và thực nghiệm. Vì thế, họ 
bắt buộc phải làm lại cuộc đời từ đầu. Tuy nhiên, bắt đầu làm lại cuộc đời đối với những người 
lớn tuổi và đã có những kiến thức chuyên môn như bác sĩ, luật sư, giáo sư…thật không phải là 
một vấn đề dễ dàng cho lứa tuổi của họ. Nhưng, nếu họ không đủ ý chí và nghị lực để trau giồi 
kinh sử nữa thì chắc chắn người vợ phải ra đi làm để gia đình có thể sinh sống, bấy giờ trật tự 
và giá trị truyền thống của gia đình cũng bắt đầu thay đổi, bỡi vì ai là người làm ra tiền người ấy 
sẽ là người cảm thấy có giá trị và uy quyền trong xã hội mới nầy. Quả thật, không có gì đau khổ 
và mang nhiều mặc cảm cho bằng khi người đàn ông cảm thấy mình bất lực, không còn khả 
năng gánh vác nổi trách nhiệm của người chủ trong gia đình. Chính điều đó đã làm cho họ trở 
nên trầm tư, ít nói, gắt gỏng, khó chịu đối với những người chung quanh. 

Trên đây là một số những nguyên nhân tôi muốn nêu lên để giúp anh chi em có thể hiểu 
được những biến chứng mà một số anh chị em đang gặp phải nơi những người thân yêu của 
chúng ta. Nếu hiểu được những nguyên nhân sâu xa đó, tôi thiết tưởng anh chị em có thể dễ 
dàng cảm thông và chấp nhận nhau hơn.  

Chúc anh chị em luôn có được một cuộc sống an bình và hạnh phúc trên mảnh đất không 
phải là quê hương ngày nào của mình. 

  



 

32 

Lm. Lê văn Quảng, tiến sĩ tâm lý.  

(Trích trong cuốn ĐƯỜNG VÀO THIÊN ĐÀNG TÌNH ÁI của linh mục Lê văn Quảng, tiến sĩ 
tâm lý. 

Sách đã được phát hành và có bán tại các nhà sách công giáo.) 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  
  

Gs. Trần Văn Toàn 

Thiên hà ngôn tai ? 

Tứ thời hành yên 

Bách vật sinh yên 

Thiên hà ngôn tai ? 

(Sách Luận ngữ, thiên Dương hóa, 19)  

Quan niệm các tôn giáo về trời đất, nhìn qua thì thấy có nhiều điểm khác nhau. Ví dụ : một 
đàng thì thày Khổng tuyên bố : « Trời có nói gì đâu ? Bốn mùa vận chuyển, Trăm vật nở sinh, 
Trời có nói gì đâu ? ». Đàng khác, mỗi lần trong nhà thờ công-giáo khi người ta nghe đọc xong 
một đoạn Sách Thánh, thì cũng nghe người đọc tuyên bố : « Đó là lời Chúa ». Xét cho cùng thì 
hai bên cũng không hẳn là mâu thuẫn nhau, vì trời đất không thấy có nói gì, mà Chúa trời đất 
thì lại không phải là trời đất. 

Nếu trời đất cứ im lìm mà xoay vần thì chỉ có con người là biết nói với nhau, giải thích với 
nhau là trời đất xoay vần đều đều như thế nào. Người ta căn cứ vào các sự kiện đã xảy ra, rồi 
áp dụng nguyên lý nhân quả mà tìm ra được một số định luật nhân quảû[1], và nhận định ra 
rằng máy trời xoay vần một cách tất định, không ai ngăn cản được. Người ta tìm biết được 
bằng nào, hay bằng ấy, rồi tùy đó mà xử thế. Nhưng căn cứ vào đó thì vẫn không sao biết 
được là mình phải làm gì, phải sống theo đường lối nào. Có lẽ chính vì thế mà thầy Khổng rất 
dè dặt không muốn bàn về những điều có liên quan tới tôn giáo, như quỉ thần, và cũng không 
muốn nói đến cái chết và kiếp sau. 

Người theo đạo Thiên Chúa không tôn thờ những sự vật chỉ lù lù ra đó, vô tâm, vô tình, 
không có gì nói với loài người ta. Càng không tôn thờ những thần linh hay thần tượng do tay 
con người làm ra. Nhưng nếu tin rằng Thiên Chúa có nói với loài người ta, thì thiết tưởng ngoài 
mấy nhận xét chung chung về lời nói, còn có mấy vấn đề cần phải bàn cho rõ : Chúa là đấng 
thiêng liêng, vô hình vô tượng, vô thanh vô xú, thì làm sao nói được với người ta ? Chúa nói 
những gì với người ta ? Và lời Chúa có thể ảnh hưởng gì đến nếp sống của người ta ? Sau đây 
xin đưa ra một vài suy niệm về mấy vấn đề đó. 

  

1 – Mấy nhận xét tổng quát  

 
ĐÓ LÀ LỜI CHÚA [1]  
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11 – Nhận xét về lời  nói 

Lời nói có một phạm vi rất rộng, có rất nhiều nội dung, lại có nhiều thể thức. Thực vậy, 
người ta có thể nói lên rằng sự việc bây giờ là như thế nào (mô tả), nhưng cũng nói về những 
cái thuộc về quá khứ mà nay không còn nữa, hay là về những cái chưa có mà mình chỉ mới 
phỏng đoán, ao ước hay là có dự định làm. Ngoài ra còn có rất nhiều kiểu nói không có ý mô tả 
sự việc, nhưng nhằm mục đích là ảnh hưởng lên người nghe, nói lên cái ý nghĩa của sự việc 
hay cái dự định của mình. Ví dụ như : những lời hứa hẹn, mời gọi, răn đe, khuyên bảo, nhắn 
nhủ, ra lệnh, cấm đoán. Vẫn chưa hết : người ta còn dùng lời nói để làm thơ, viết tiểu thuyết về 
những truyện không có thực, bàn về cái đẹp trong nghệ thuật, cái thiện cái ác trong đạo lý, v.v. 
[1]. 

Lời nói mà ta dùng trong liên quan với người khác, tự nó không có tác động tất nhiên theo 
nguyên lý nhân quả như  sức mạnh trong vật lý học ; ảnh hưởng của nó không do yếu tố vật lý 
học, nhưng là do ý nghĩa hay nghĩa lý người ta hiểu ra. Tuy vậy tác dụng của nó không nhất 
định, vì nó tùy vào tự do của người nghe có muốn nghe cho ra, có muốn hiểu cho đúng và có 
muốn làm theo hay không. Đã thế, người ta lại có nhiều cách thức giải nghĩa lời nói, ví dụ khi ta 
bảo người khác : « Giỏi lắm ! », thì nếu người nghe lại nghi kỵ ta, thì họ có thể hiểu là ta không 
nói thật, nói đãi bôi, hay là nói kháy, v.v. 

Như thế ta thấy rằng trong đời người ta, lời nói có vai trò rất mực quan trọng : không có lời 
nói thì di sản văn hóa không truyền đi được, mà người ta cũng không có cách nào để thỏa 
thuận, để cộng tác trong một dự định chính trị, kinh tế, xã hội chung.   

Áp dụng vào tôn giáo : dùng lời nói tức là dùng lý luận để thuyết phục, dùng nếp sống để 
làm chứng, chứ không dùng võ lực để bó buộc người khác phải theo. Vậy nếu các thần chỉ là 
những mãnh lực thiên nhiên, vô linh, vô tình, không có dùng lời nói, thì một là không có gì nói 
với người ta, mà chỉ có sức mạnh đè xuống con người một cách tất nhiên, theo luật nhân quả, 
mà không ai tránh được, hai là lời kêu ca hay cầu khấn của con người cũng chỉ là vô ích. Khi 
quan niệm rằng Thiên Chúa có lời nói với người ta, thì tức là Người từ chối không dùng bạo lực 
để bó buộc, mà chỉ mời gọi, hứa hẹn, đề nghị, răn đe, và người nghe vẫn có thể làm ngơ đi, có 
thể vô tình hay hữu ý hiểu sai đi, hay là nhất định làm hay không làm theo. 

Như thế có nghĩa là khi đứng trước những tôn giáo tựa trên lời nói, người ta có tự do, 
không bó buộc phải tin theo, dù là những lập luận có mạch lạc, hay là những lối hùng biện 
tuyên truyền để lôi cuốn. Mà hơn nữa còn có thể bàn luận, phê bình, chỉ trích.Ví dụ như khi ta 
đọc Sách Thánh của đạo Do Thái và của đạo Giê-su, nếu tinh ý một chút, tất có thể nhận ra là 
nhiều khi Chúa nói ra, nhưng người ta – kể cả các vị ngôn sứ – nhiều khi cũng không chịu 
nghe, thậm chí có khi còn đưa lý sự ra mà hỏi vặn, như trong Sách Gióp.  Thế mới biết là khi 
nhà cầm quyền dùng lời nói của Thiên Chúa mà cưỡng bách người dân, thì tức là đã làm lạc 
hẳn ý hướng của tôn giáo tựa vào lời nói của Thiên Chúa vậy. Cũng vì thế mà đạo Chúa Giê-su 
chủ trương tách rời ra khỏi chính quyền và quân lực.  

12 – « Từ nguyên thủy đã có Lời Nói », « Và Lời Nói là Thiên Chúa »[1]  

Hai câu Sách Thánh trưng dẫn ra đây là ở đầu sách Phúc Aâm thánh Gio-an, có ý giới 
thiệu Đức Giê-su. Phúc Aâm này bắt đầu bằng mấy chữ, là : « Từ nguyên thủy », hay là « Lúc 
khởi đầu », tức là lấy lại đúng mấy chữ đầu tiên trong bộ Thánh Kinh, trong sách Sáng Thế, với 
dụng ý là tóm tắt tất cả Sách Thánh. Và như ta biết, Sách Thánh bắt đầu từ Lời Nói sáng tạo 
của Chúa, qua Lời Nói của các ngôn sứ chỉ bảo cho dân Chúa con đường sống, và kết thúc nơi 
Đức Giê-su là Lời Nói của Thiên Chúa nói với nhân loại. 

Nói một cách chung chung thì đối với người theo đạo Thiên Chúa, Sách Thánh hay Thánh 
Kinh là lời nói của Chúa. Nhìn vào chi tiết thì ta thấy bộ sách kể những truyện đã xảy ra, trong 
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đó điểm cốt yếu là trình bầy lời Chúa nói, lúc thì Chúa nói một mình, lúc thì Chúa nói với người 
ta, và đến cuối bộ Cựu Ước thì im bặt không nói gì nữa[1], rồi sang dùến bộ Tân Ước, thì lại 
thấy Đức Giê-su nói lên lời của Chúa. Đồng thời trong cả hai bộ Thánh Kinh cũng ghi lại lời 
người ta nói, lúc thì nói về Chúa, lúc thì nói với Chúa (như trong các thánh vịnh) , lúc thì lại nói 
về mình, về thân phận mình. 

Áng thơ trong chương đầu của sách Sáng Thế đã gây ra vấn nạn cho những người đọc 
không biết phân biệt các thể văn : vì coi đó là một bài tường thuật, cho nên người ta thắc mắc 
và đặt câu hỏi làm sao Thiên Chúa có thể sáng tạo trời đất trong sáu ngày được. Thực ra đó là 
áng thơ nói về lúc nguyên thủy, về lúc mà chưa có người nào có mặt để chứng kiến và tường 
thuật cái biến cố có một không hai ấy. Cho nên chỉ có thể nói lên bằng lời thơ, và lời thơ nói lên 
một niềm tin : tin rằng tất cả các vật mà muôn dân thường coi như là thần thiêng, thì đều không 
phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là mặt trời, mặt trăng, tinh tú, thảo mộc, cầm thú, 
hay là người nào cả – dù là người rất có quyền thế – trong trời đất này. Lại cũng không phải là 
toàn thể trời đất. 

Sách Thánh không nói Thiên Chúa là gì cả, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có ý trình bầy lời 
Thiên Chúa nói, để người ta hiểu Thiên Chúa là ai mà thôi. Ai đó là thế nào, thì cộng đồng các 
tín hữu đã phải qua nhiều giai đoạn lịch sử mới dần dần đoán ra được. 

Có một điều rất đáng chú ý, là : Phúc Aâm thánh Gio-an quả quyết rằng Lời Nói (của Thiên 
Chúa) cũng chính là Thiên Chúa. Như  ta thấy, Sách Thánh không có trình bầy Thiên Chúa như 
là một cái gì lù lù ra đó, một cái tai nghe mắt thấy, có thể chỉ cho thiên hạ xem, như các hiện 
tượng thiên nhiên. 

Nghe theo Lời Nói của Chúa, người tín hữu đã tục hóa các sự vật và nhân vật trong trời 
đất : không coi các hiện tượng, các mãnh lực, các vật trong thiên nhiên là thần thiêng, không 
coi vua chúa quan quyền là thần linh, không tôn thờ các vị thần do tay người làm ra, lại càng 
không coi chính mình là thần linh đồng nhất với toàn thể trời đất. Để đi đến đâu ? Để vươn ra 
ngoài giới hạn của mình và của vũ trụ, và tìm theo một Lời Nói của ai đó đang mời gọi và chỉ 
cho mình con đường nên đưa đến chỗ đạt thân. 

Sách Thánh trình bầy Lời Nói ấy một cách cụ thể, thực tiễn, như là : a) Lời Nói sáng tạo 
muôn loài, b) Lời Nói đề nghị và hứa hẹn một vận mệnh cho con người, c) Lời Nói có tác động 
là làm thay đổi nếp sống của con người, làm cho người ta sống theo nhân đạo, đồng thời thay 
đổi hướng đi của lịch sử, làm cho người ta thấy có thể vươn lên trên giới hạn của cái kiếp 
người. Biết rằng tự mình không thể vượt qua giới hạn đó, người tín hữu là người dám tín cẩn 
vào ai đó đang mời gọi mình đi theo thiên-đạo. Chứ nếu chỉ nói về trời tốt trời xấu, về « mây 
leo, bèo nổi, đất chìm » hay là về những kiến thức vật lý học mà người ta có thể tự mình tìm ra, 
thì thiết tưởng không đáng cho người ta chú ý. 

Một điều thứ hai đáng chú ý nữa, là : khi chữ Do-thái « davar » là « lời nói » với các ý nghĩa 
cụ thể, thực tiễn  trên đây, được phiên dịch sang tiếng Hi-lạp là « lógos », thì nó có thêm ý 
nghĩa nặng về lý thuyết, về suy luận của văn hóa Hi-lạp, nó lại còn có nghĩa là cái hồn hay cái 
khí lực điều hành vũ trụ từ bên trong nữa. Cho nên chữ « Lời Nói » dùng trong phúc âm thánh 
Gio-an có một ý nghĩa rất rộng, bao trùm những điều sở đắc cụ thể của văn hóa Do-thái, và 
những điều sở đắc của văn hóa Hi-lạp về tôn giáo. 

13 – Thiên Chúa nói với người ta như thế nào ? 

Riêng đối với những tôn giáo chủ trương có một vị Thiên Chúa siêu việt, như đạo Do-thái, 
đạo Chúa Cứu-Thế Giê-su và Hồi giáo, thì có vấn đề như sau : đã là siêu việt, đã ở ngoài thế 
giới này, thì Thiên Chúa làm thế nào mà nói với con người trong vũ trụ này được ? 
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Ta biết, thầy Khổng hay Đức Phật là những nhân vật lịch sử, cũng như bao nhiêu người đã 
sống trong thế giới của chúng ta, cho nên các vị đó có nói với người đương thời, có ý truyền 
cho hậu thế một ít điều giáo huấn , thì không có gì là khó hiểu. Nhưng không phải là không có 
vấn đề, vì chúng ta có thể tự hỏi : những lời nói của các vị ấy, chắc gì là các đệ tử đã nghe cho 
rõ, đã hiểu cho rành, rồi sau đó đã truyền khẩu qua nhiều thế hệ trước khi viết lên thành văn, 
như thế chắc gì là không « tam sao thất bản ». Và khi phiên dịch sang ngôn ngữ của các dân 
tộc, lại càng khó mà giữ được cho đúng ý[1]. Đó là về những nhân vật lịch sử. 

Trong tôn giáo dân gian Việt Nam, các Mẫu, các thần, chư vị, không phải là người ở dương 
gian, cho nên không trực tiếp lên tiếng, nhưng người ta vẫn tin rằng các vị đó có cách thức dạy 
bảo con hương đệ tử. Thường thì các vị đó nói lên qua môi giới những bà đồng, những ông 
thầy bói, hay là giáng bút khi người ta cầu cơ. 

Bây giờ ta trở lại vấn đề lời Thiên Chúa nói trong Thánh Kinh. Dĩ nhiên là Người không nói 
trực tiếp, nhưng là nói qua trung gian của một số nhân vật lịch sử là các ngôn sứ (prophètes), 
tức là các sứ giả nói lên lời Chúa[1]. 

Các vấn đề nêu ra trước đây về việc truyền bá đạo lý của các bậc vĩ nhân cũng vẫn còn là 
những câu hỏi có liên quan tới các ngôn sứ truyền lại lời Chúa : chắc gì là người nghe đã nghe 
cho rõ, hiểu cho rành, đã truyền lại cho đúng ? Thực vậy, khi nghe lời giảng dậy, khi giữ đạo, 
cũng như khi truyền đạo, thì ở thời nào trong đạo nào cũng thế, người ta thường có khuynh 
hướng giải thích trệch đi cho hợp với sở ước hay tham vọng của mình, hay là hợp với những 
điều quần chúng mong đợi, để thu lấy thắng lợi. Rồi đôi khi có người tinh khôn lại còn dám gọi 
đó là khả năng thích nghi, là ý định hội nhập văn hóa, hay là hiện đại hóa tôn giáo. Cho nên, 
muốn trung thành với lý tưởng của đạo giáo, các tín hữu phải thỏa thuận để có một lập trường 
chung, gọi là giáo điều. Người không ưa thì cho giáo điều là cố chấp, nhưng biết đâu chính cái 
chủ trương vô giáo điều rốt cục cũng chỉ là cơ hội chủ nghĩa của người không có lập trường gì 
cả ?  

14 – Quan niệm của Hồi giáo 

Trong ba tôn giáo tin có một vị Thiên Chúa, thì Hồi giáo phát hiện muộn nhất, nghĩa là vào 
lúc đạo Do-thái đã ra đời được 15 thế kỷ, và đạo Chúa Giêsu được 6 thế kỷ. Giáo tổ Mô-hăm-
mét xuất thân là lái buôn chở hàng hóa đi qua những miền đất có nhiều cộng đồng của hai tôn 
giáo kia. Oâng cũng có ít chút kiến thức về hai tôn giáo đó, tuy không phải là kiến thức chuyên 
môn sâu xa gì : theo truyền thống thì ông không biết đọc không biết viết, như thế thì sao có thể 
đọc được Thánh Kinh của hai tôn giáo kia ? Nhưng rồi ôâng nói là được sứ mệnh cải tổ hai tôn 
giáo ấy cho hợp với chính đạo đã có từ muôn thủa. Hồi giáo có chủ trương rằng sách thánh 
Cô-ran là do Thiên Chúa Allah sai thiên sứ Gabriel (Djibril) đọc thẳng cho giáo tổ Mô-hăm-mét 
nghe bằng tiếng A-rập trong mấy năm, rồi ông đọc lại cho người ta chép thành sách thánh. Như 
thế tiếng A-rập là tiếng của Thiên Chúa nói, cho nên ai nấy phải nghe, và nghe bằng tiếng A-
rập, rồi học thuộc lòng và giữ tất cả. 

Cái tham vọng của ông tổ Hồi giáo là lấy sách Cô-ran để thay cho hết tất cả các Sách 
Thánh của đạo Do-thái và của đạo Giê-su. Tuy ông có nói rằng hai đạo này là đạo tựa vào 
Sách Thánh, và có nhắc sơ sơ đến tên Mô-sê và Giê-su như là hai vị ngôn sứ của Thiên Chúa, 
nhưng thực ra thì ông không đọc được và cho là không cần đọc các  Sách Thánh đó, mà chỉ 
cần bỏ hẳn đi các điểm cốt yếu của hai đạo ấy, là : 1) Thiên Chúa có giao ước với dân Chúa, 
và 2) có Chúa xuống thế làm người, vì ông cho rằng hai đạo này đã thêm thắt nhiều và làm sai 
lạc chính đạo đơn sơ mà Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ Áp-ra-hăm. Có điều là, xét theo lịch 
sử thì chỉ có đạo Do-thái, trong những văn kiện viết ra chừng chín thế kỷ trước Công-nguyên, là 
nói đến tổ phụ Áp-ra-hăm là người sống vào quãng thế kỷ XIX trước Công-nguyên. Tuy rằng 
giữa Aùp-ra-hăm và Mô-hăm-mét không có truyền thống gì liên tục trong quãng 26 thế kỷ, 
nhưng ông này lại cho rằng sau Áp-ra-hăm, chính đạo đã bị con cháu người Do thái làm sai lạc 
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đi trong 26 thế kỷ đó, rồi đùng một cái ông được Thiên Chúa cho biết sách Cô-ran từ trời đem 
thẳng xuống, dậy cho biết chính đạo đã thất truyền từ thời rất xa xưa. 

Dĩ nhiên là đó là một sự lạ tầy trời, người theo đạo Do-thái và người theo đạo Giê-su không 
thấy có lý do gì để chấp nhận như thế. 

Cho nên ta hiểu vì sao những người theo hai đạo này có thể đối thoại với nhau về cùng 
một Sách Thánh. Nhưng đối với Hồi giáo thì ngoài niềm tin có một Thiên Chúa, họ không có 
căn cứ nào khác để đối thoại, vì các tín đồ theo Hồi giáo  coi kinh Cô-ran là chính đạo từ trời 
đem xuống, và coi tất cả sách thánh của hai đạo kia là sai lạc hết, thì còn truyện gì đâu nữa mà 
nói ? Ngoài ra thì quan niệm về lời Chúa cũng khác nhau : một bên thì cho rằng loài người ta có 
đối thoại với Thiên Chúa và được Người dẫn đường dậy bảo từ từ, qua nhiều vị ngôn sứ, trải 
qua những biến cố lịch sử kéo dài trên chừng mươi thế kỷ, và tùy theo trình độ văn hóa của 
con người ; một bên thì nhất định là mình được Thiên Chúa đơn phương truyền cho biết toàn 
thể chính đạo từ trời đem thẳng xuống trong một cuốn sách, mà không liên quan gì hết đến lịch 
sử văn hóa, không chịu ảnh hưởng gì của các tôn giáo đã có trước. Aáy là chưa nói đến truyện 
trong kinh Cô-ran (chương IV và chương V) hô hào dùng thánh chiến chống lại người theo hai 
đạo này, cũng như chống lại tất cả những người ngoại đạo khác, như ta thấy nhiều quốc gia 
Hồi giáo ngày nay vẫn còn thực hành. 

Nói tóm lại, đây là quan niệm thô sơ về lời Chúa, không đặt vấn đề xem người nghe đang 
ở trong một nền văn hóa hạn hẹp thì có thể hiểu được những gì, viết ra nhữïng gì. Gần đây 
người ta mới tìm ra một bản kinh Cô-ran viết theo kiểu chữ khác và có nhiều chỗ khác bản 
đang thông dụng, chứng tỏ là văn bản có biến chuyển, chứ không bất di bất dịch từ trời đem 
xuống. Dù sao ngoài vấn đề truyền thông có thể « tam sao thất bản » như đã nêu ra trước đây, 
thì vẫn còn vấn đề căn bản mà chưa ai giải quyết, là câu hỏi :  Thiên Chúa siêu việt thì nói với 
người ta như thế nào ? Thiên sứ  Gabriel là thế nào mà lại nói được cho giáo tổ Mô-hăm-mét 
bằng tiếng A-rập ? 

Còn tiếp  

VỀ MỤC LỤC 
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Dẫn nhập 
I. Xa-tan và quỷ (diabolos) 
1. Xa-tan trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước 
a) Xa-tan trong thế giới con người 
b) Xa-tan ở thượng giới 
b.1) Nhiệm vụ chính đáng của Xa-tan 
b.2) Xa-tan thử thách con người 
b.3) Xa-tan đã đưa tội vào thế gian 
c) “Xa-tan” tiếng Híp-ri dịch sang Hy Lạp: “quỷ” 
2. Xa-tan trong Tân Ước 
  

II. Quỷ (daimonion) và thần ô uế 
1. Quỷ trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước 
2. Quỷ và thần ô uế (l’esprit impur) trong Tân Ước 
  

III. Ác thần (le Mauvais) và tà thần (l’esprit mauvais) trong Tân Ước 
1. Ác thần (le Mauvais) và Xa-tan 
2. Tà thần (les esprits mauvais) và quỷ (les démons) 
3. Những việc xấu xa (les œuvres mauvaises) 
Kết luận 

Dẫn nhập  

Bài viết này sẽ bàn đến các từ ngữ: Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos, daimonion), Ác thần 
(ponêros) trong Cựu Ước, trong các tài liệu giữa hai Giao Ước (les écrits intertestamentaires) 
và trong Tân Ước qua ba mục sau: (I) Xa-tan và quỷ (diabolos), (II) Quỷ (daimonion) và thần ô 
uế, (III) Ác thần và tà thần. Bài viết này chỉ là trình bày sơ lược về đề tài rộng lớn này trong 
Kinh Thánh.  

I. Xa-tan và quỷ (diabolos)  

Xa-tan là tiếng Híp-ri, chuyển âm sang tiếng Hy Lạp là “satan” hay “satanas”. Phần này sẽ 
trình bày hai đề tài: (1) Xa-tan trong Cực Ước và trong các tài liệu giữa hai Giao Ước, (2) Xa-
tan trong Tân Ước.  

1. Xa-tan trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước  

Trong Cựu Ước, nghĩa của từ Xa-tan tiến triển qua hai giai đoạn: (a) Xa-tan là con người ở 
trần gian, (b) Xa-tan là thiên thần ở thượng giới. Trong mục (c) sẽ cho biết từ “xa-tan” tiếng Híp-
ri được dịch ra tiếng Hy Lạp là “quỷ” (diabolos) trong bản Bảy Mươi (bản LXX). Đây là bản dịch 
phần lớn các sách Cựu Ước bằng tiếng Híp-ri sang tiếng Hy Lạp.  

a) Xa-tan trong thế giới con người  

Trong Cựu Ước, xa-tan chỉ về kẻ đối nghịch (adversaire) giữa con người với nhau. Chẳng 
hạn, Đa-vít nói với ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, mà Đa-vít gọi là “xa-tan” (người chống đối) ở 
2Sm 19,23: “Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia, khiến hôm nay các 
ngươi trở nên người chống đối (xa-tan) ta? Hôm nay mà lại có người trong Ít-ra-en bị xử tử 
sao? Ta chẳng biết rằng hôm nay ta là vua Ít-ra-en sao?” (Trích dẫn Kinh Thánh lấy trong Bản 
dịch của NPD/CGKPV ấn bản 2011, trong đó một số câu trong Tân Ước lấy theo Kinh Thánh 
Tân ước, bản dịch có hiệu đính của NPD/CGKPV, 2008, riêng Tin Mừng Mác-cô, Tin Mừng 
Gio-an, Ba thư Gio-an và Sách Khải Huyền lấy trong bản dịch song ngữ của Giu-se Lê Minh 
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Thông). Ở 1V 11,25, từ “xa-tan” được áp dụng cho vua Xy-ri là kẻ thù nghịch với vua Sa-lô-
môn: “Điều ác của Ha-đát là ông gớm ghét Ít-ra-en mà ông lại làm vua cai trị Ê-đôm. Ông là kẻ 
thù nghịch (xa-tan) với Ít-ra-en suốt thời vua Sa-lô-môn.” (Thứ tự câu 1V 11,25 văn theo La 
Bible de Jérusalem). Xem cách dùng từ “xa-tan” theo nghĩa này ở 1Sm 29,4; 1V 11,14.23.  

Trong Thánh Vịnh 109(108), có 3 lần động từ “tố cáo” (tiếng Híp-ri là động từ satan) ở Tv 
109,4.20.29 và một lần danh từ “kẻ tố cáo” (tiếng Híp-ri là danh từ satan) ở Tv 109,6. Tác giả 
viết ở Tv 109,6-7: “6 Xin cho kẻ dữ nổi lên chống nó, bên phải nó, đặt một người cáo tội (satan) 
đứng kèm. 7 Ước gì nó phải mang án khi ra khỏi cửa công, và lời xin ân xá thành lời buộc tội.” 
Động từ “tố cáo” (satan) xuất hiện ở Tv 109,29: “Ước gì những kẻ tố cáo con bị phủ đầy nhục 
nhã, bị xấu hổ trùm lên như chiếc áo choàng.” Xem cách dùng động từ “satan” theo nghĩa này 
ở Tv 38(37),21.  

Như thế, từ “xa-tan” là danh từ chung để nói về kẻ đối nghịch (adversaire) giữa con người 
với nhau hay kẻ tố cáo (accusateur) trước toà. Ở giai đoạn này, Xa-tan là một con người trong 
thế giới loài người. Thực tế ở hạ giới này được dùng để diễn tả những thực tại thượng giới. Xa-
tan là một thiên sứ (aggelos) ở trên trời.  

b) Xa-tan ở thượng giới  

Xa-tan là một thiên sứ có nhiệm vụ cụ thể ở trên trời. Nhân vật “xa-tan” tiến triển qua ba 
giai đoạn: (b.1) Nhiệm vụ chính đáng của Xa-tan trước toà ở thượng giới, (b.2) Xa-tan là kẻ thử 
thách con người, (b.3) Xa-tan đã đưa tội vào thế gian và trở thành thiên sứ phản nghịch, chống 
lại Thiên Chúa.  

b.1) Nhiệm vụ chính đáng của xa-tan  

Xa-tan là một thiên sứ giữ vai trò “buộc tội” trong các phiên toà ở trên trời. Vai trò “công tố 
viên” của Xa-tan được thuật lại trong sách ngôn sứ Da-ca-ri-a ở 3,1-5: “1 Người [Đức Chúa] lại 
cho tôi thấy thượng tế Giê-su-a đang đứng trước mặt thần sứ của ĐỨC CHÚA; còn Xa-tan 
đứng bên phải ông để tố cáo ông. 2 Thần sứ của ĐỨC CHÚA nói với Xa-tan: ‘Ước gì ĐỨC 
CHÚA trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, 
trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng 
phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao?’ 3 Bấy giờ, ông 
Giê-su-a, áo xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ. 4a Vị này lên tiếng nói với những người 
đang đứng trước mặt mình rằng: ‘Hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, 4c và mặc cho ông lễ phục 
huy hoàng. Hãy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch.’ 5 Người ta đã đội lên đầu ông mũ tế 
thanh sạch và mặc cho ông áo xống thanh sạch, trong khi đó thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng 4b 
và nói với ông: ‘Này, ta đã gỡ tội cho ngươi.’” (Dcr 3,4 chia thành 4a, 4b, 4c theo bản LXX và 
sắp xếp lại cho dễ hiểu).  

Trong đoạn văn trên, Xa-tan là “công tố viên” trước toà ở thượng giới (Dcr 3,1). Vai trò luật 
sư bào chữa, tức là người bênh vực bị cáo (thượng tế Giê-su-a) ở đây là “thần sứ của ĐỨC 
CHÚA” (Dcr 3,2a). Cho dù những lời buộc tội của Xa-tan bị thần sứ của ĐỨC CHÚA bác bỏ 
(Dcr 3,2), nhưng trong giai đoạn này, nhiệm vụ “công tố viên” của Xa-tan trong các phiên toà ở 
trên trời là chính đáng. Xa-tan là một thiên sứ, một thụ tạo ở thượng giới, có nhiệm vụ đưa ra 
những lý chứng để kết tội những ai bị cho là phạm tội.  

Trong nguỵ thư Cựu Ước (Pseudégraphes), sách I Hénoch XL,7 nói về xa-tan ở số nhiều: 
“Tiếng nói thứ tư [của thiên sứ Phanouël] mà tôi [Hénoch] đã nghe là đẩy lùi các Xa-tan và cấm 
chúng tiến lại gần Đức Chúa các thần khí (le Seigneur des Esprits) để vu khống dân cư trên trái 
đất (đất liền, les habitants de l’aride).” (Các trích dẫn bản văn giữa hai Giao Ước (tài liệu 
Qumran và nguỵ thư Cựu Ước) được dịch từ tiếng Pháp: A. DUPONT-SOMMER; M. 
PHILONENKO, (dir.), La Bible, écrits intertestamentaires, (Bibliothèque de la Pléiade), Paris, 
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Gallimard, 1987). Tiếng nói thứ tư ở đây là của thiên sứ Phanouël (I Hénoch XL,9d). Ba tiếng 
nói trước đó là của các thiên sứ Michel, Raphaël và Gabriel (I Hénoch XL,9). Bốn tiếng nói này 
được nghe trong bối cảnh thị kiến dành cho Hénoch: “Kế đến, tôi đã thấy ngàn ngàn, vạn vạn, 
vô số, không đếm xuể, những vị đứng trước nhan Đức Chúa các thần khí” (I Hénoch XL,1). Từ 
“aride” ở cuối câu I Hénoch XL,7 nói về trái đất.  

Ở I Hénoch XL,7 trên đây, thiên sứ Phanouël đẩy lùi các Xa-tan. Pierre de Martin de Vivié 
giải thích rằng: “Ở đây, từ ‘xa-tan’ được dùng như danh từ chung và có thể để ở số nhiều để 
nói về cùng nhiệm vụ của xa-tan đã nói đến trong sách Da-ca-ri-a hay sách Gióp.” (Pierre de 
Martin de VIVIÉS, Apocalypses et cosmologie du salut, (Lectio Divina). Paris, Le Cerf, 2002, p. 
119). Trong giai đoạn tiếp theo, Xa-tan không chỉ là “công tố viên” trước toà trên trời nữa mà là 
kẻ thử thách con người ở hạ giới, đó là trường hợp ông Gióp.  

b.2) Xa-tan thử thách con người  

Xa-tan là một thiên sứ trên trời, muốn thử thách con người ở dưới đất và làm cho con 
người bị vấp ngã. Xa-tan ở giai đoạn này được thuật lại trong sách Gióp. Nhân dịp Xa-tan đến 
trình diện ĐỨC CHÚA, Người nói với Xa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? 
Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ 
Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” (G 1,8). Nhưng Xa-tan đáp lại ĐỨC CHÚA ở G 1,9b-11: “9b Có 
phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? 10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, 
chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho 
công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. 11 Ngài cứ thử giơ tay 
đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!” ĐỨC CHÚA 
phán với Xa-tan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là 
ngươi không được đưa tay đụng tới” (G 1,12a).  

Phần tiếp theo kể lại cuộc đời của Gióp, ông đã trải qua những thử thách và đau khổ đến 
tột cùng. Con cái của ông đều chết, của cải không còn gì, sức khoẻ cạn kiệt. Trong đau khổ lớn 
lao về tinh thần và thể lý, Gióp vẫn trung tín với ĐỨC CHÚA. Xa-tan đã không thành công trong 
việc làm cho Gióp vấp ngã. Nhưng Xa-tan đã thành công trong trường hợp vua Đa-vít, được 
thuật lại ở 1Sb 21,1.  

b.3) Xa-tan đã đưa tội vào thế gian  

Xa-tan là kẻ cám dỗ con người phạm tội. Tác giả sách Sử biên niên cuốn thứ nhất viết ở 
1Sb 21,1: “Xa-tan đứng lên chống Ít-ra-en và xúi giục vua Đa-vít thống kê dân số Ít-ra-en.” 
Trong câu này, từ Híp-ri “Satan” không có mạo từ, trong khi ở Dcr 3,1-5 và G 1,1-12 thì có mạo 
từ. Nên từ “Xa-tan” ở 1Sb 21,1 là tên riêng, nói về kẻ chống lại Ít-ra-en. Câu 1Sb 21,1 gán việc 
“xúi giục vua Đa-vít thống kê dân số” cho Xa-tan trong khi sách Sa-mu-en quyển thứ hai (2Sm 
24,1) cho rằng “cơn giận của ĐỨC CHÚA” đã làm điều này. Tác giả viết ở 2Sm 24,1: “ĐỨC 
CHÚA lại nổi giận với Ít-ra-en, và Người xúi giục vua Đa-vít gây hoạ cho họ. Người phán: ‘Hãy 
đi đếm dân Ít-ra-en và người Giu-đa.’” Sự khác nhau giữa 1Sb 21,1 và 2Sm 24,1 cho thấy thần 
học sách Sử biên niên muộn thời hơn và giải thích lại điều đã viết trong sách Sa-mu-en. Pierre 
de Martin de Vivié nhận xét: “Sự biến đổi này cho thấy ưu tư đầu tiên của tác giả sách Sử biên 
niên: đưa ĐỨC CHÚA ra khỏi sự kết tội đã xúi dục bằng cách cám dỗ Đa-vít và đẩy vua đến 
phạm tội. Thay vào chỗ ĐỨC CHÚA, hình ảnh đơn giản nhất để đưa Thiên Chúa ra khỏi trách 
nhiệm (xúi dục Đa-vít) là Xa-tan.” (Pierre de Martin de VIVIÉS, Apocalypses et cosmologie du 
salut, 2002, p. 115).  

Trong sách Khôn ngoan (Kn 2,23-24), Xa-tan đã đưa sự chết vào trần gian. Đây là bước 
quyết định làm cho Xa-tan trở thành kẻ bất tuân lệnh Thiên Chúa, trở thành thiên sứ bị truất 
phế. Tác giả sách Khôn ngoan viết ở 2,23-24: “23 Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người 
cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. 
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24 Nhưng chính vì quỷ dữ (diabolou) ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về 
phe nó đều phải nếm mùi cái chết.” Ở đây, tác giả dùng danh từ Hy Lạp “diabolos” (quỷ) để nói 
về “Xa-tan” là tiếng Híp-ri, chúng tôi sẽ nói về điều này sau. Sách Khôn ngoan được viết bằng 
tiếng Hy Lạp vào khoảng giữa thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Như vậy, sách Khôn ngoan 
là sách được viết sau cùng của bộ Cựu Ước. Ở Kn 2,24, nhiệm vụ của Xa-tan (quỷ) không còn 
là công tố viên của toà án trên trời để phục vụ Thiên Chúa nữa. Xa-tan đã trở thành thiên sứ 
phản nghịch, chống lại chương trình của Thiên Chúa bằng cách đưa sự chết vào thế gian.  

Nguỵ thư Cựu Ước (Pseudégraphes), nói về Xa-tan với từ ngữ khác. Chẳng hạn, Xa-tan 
được trình bày như thủ lãnh các thiên sứ phản nghịch ở Martyre d’Isaïe, II,2: “Massasé thôi 
không phục vụ Thiên Chúa của cha ông mình mà phục vụ Xa-tan, các thiên sứ của nó và 
những thế lực của nó.” Martyre d’Isaïe, là một tài liệu hỗn hợp. Phần muộn thời có thể viết vào 
thời Tân Ước (l’ère chrétienne). Câu Martyre d’Isaïe, II,2 có thể là do Ki-tô hữu viết. (Xem chú 
thích câu Martyre d’Isaïe, II,2 trong A. DUPONT-SOMMER; M. PHILONENKO, (dir.), La Bible, 
écrits intertestamentaires, 1987, p. 1026).  

Xa-tan trong các bản văn giữa hai Giao Ước (les écrits intertestamentaires), còn mang 
những tên khác như: Bélial, Thiên sứ thù nghịch (l’Ange d’hostilité) ở 1QM XIII,11 (1QM: 
Règlement de la Guerre), CD XVI,5 (CD: Document de Damas), Thiên sứ bóng tối (l’Ange des 
ténèbres) ở 1QS III,20-21 (1QS: Règle de la Communauté), Mastéma ở Jubilés X,8-11; XI,5.11; 
XVII,16.  

c) “Xa-tan” tiếng Híp-ri dịch sang Hy Lạp: “quỷ”  

Sách Khôn ngoan không viết bằng tiếng Híp-ri mà viết bằng tiếng Hy Lạp. Bản văn Kn 2,23-
24 trích dẫn trên đây dùng từ “diabolos”, dịch sang tiếng Việt là “quỷ”. Từ “diabolos” tương 
đương với từ “xa-tan” trong tiếng Híp-ri, bởi vì bản Bảy Mươi (LXX) dịch từ “xa-tan” sang tiếng 
Hy lạp là “diabolos”.  

Chẳng hạn, từ “xa-tan” ở 1V 11,14 trong bản văn Híp-ri được chuyển âm trong bản LXX là 
“satan” (không dịch). Trong Tv 109(108),6: “Xin cho kẻ dữ nổi lên chống nó, bên phải nó, đặt 
một người cáo tội (satan) đứng kèm”, từ “người cáo tội” là “xa-tan” trong tiếng Híp-ri, được dịch 
trong bản LXX là “diabolos”. Bản LXX dịch tương tự như thế ở Dcr 3,1-5; G 1,1-12; 1Sb 21,1. 
Như thế, bản LXX dịch từ “xa-tan” trong tiếng Híp-ri sang tiếng Hy lạp là “diabolos” (quỷ), nói 
cách khác, Xa-tan và quỷ là một nhân vật.  

Nói chung từ “diabolos” (quỷ) trong Tân Ước đồng hoá với Xa-tan. Tuy nhiên có một vài nơi 
dùng theo nghĩa giảm nhẹ. Theo ngôn ngữ thông thường thời đó, “diabolos” còn có nghĩa là 
“người nói xấu” (médisant). Chẳng hạn, Phao-lô viết trong thư gửi Ti-tô: “Các cụ bà cũng vậy, 
phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu (mê diabolous), không rượu chè say 
sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành” (Tt 2,3). Xem từ “diabolos” theo nghĩa “nói xấu” ở 1Tm 3,11; 
2Tm 3,3.  

2. Xa-tan trong Tân Ước  

Tân Ước đi theo hướng suy tư của Cựu Ước về Xa-tan. Xa-tan đã cám dỗ Đức Giê-su 
trong hoang mạc (Mc 1,13; Mt 4,10). Sách Khải huyền đồng hoá Xa-tan với nhiều tên gọi khác 
nhau ở Kh 12,9. Sách Khải huyền thuật lại cuộc chiến trên trời ở Kh 12,7-9: “7 Và đã xảy ra 
cuộc giao chiến trên trời: Mi-ca-en và các thiên sứ của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con 
Mãng Xà và các thiên sứ của nó giao chiến. 8 Nhưng nó không mạnh, không còn tìm thấy chỗ 
của chúng trên trời nữa. 9 Con Mãng Xà lớn đã bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, được gọi là Quỷ 
và Xa-tan, kẻ mê hoặc toàn thể địa cầu. Nó đã bị tống xuống đất, các thiên sứ của nó cũng đã 
bị tống xuống với nó.” Trong đoạn văn này, Xa-tan là thủ lĩnh của các thiên sứ phản nghịch. 
Trong cuộc chiến giữa “Mi-ca-en và các thiên sứ của người” với “Con Mãng Xà và các thiên sứ 
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của nó”, lực lượng của Con Mãng Xà không đủ mạnh nên “Con Mãng Xà và các thiên sứ của 
nó” đã thất bại và bị tống xuống đất, không được ở trên trời nữa. Con Mãng Xà trong sách Khải 
huyền được đồng hoá với “Quỷ và Xa-tan, kẻ mê hoặc toàn thể địa cầu” (Kh 12,9b).  

Tin Mừng Gio-an định nghĩa về quỷ ở Ga 8,44. Đức Giê-su nói với những người Do Thái: 
“Các ông thuộc về quỷ là cha các ông, và các ông muốn làm những ước muốn của cha các 
ông. Ngay từ đầu, nó đã là kẻ sát nhân, và nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không 
ở trong nó. Khi nó nói, nó nói theo bản tính của nó là sự gian dối, vì nó là kẻ nói dối, và là cha 
của sự gian dối”(Ga 8,44). Quỷ trở thành cha của những người Do Thái thay vì Thiên Chúa là 
vì họ chống lại Đức Giê-su và đang tìm cách giết Người (Ga 8,37.40). Ở Ga 8,44, quỷ có bốn 
đặc tính: (1) Quỷ là cha của những kẻ chống đối và bách hại Đức Giê-su. (2) Quỷ là kẻ sát 
nhân ngay từ lúc khởi đầu. (3) Quỷ không có sự thật ở nơi mình. (4) Quỷ là kẻ nói dối và là cha 
sự gian dối. Nếu như những người Do Thái trong đoạn văn Ga 8,31-47 có cha là quỷ, thì thế 
gian thù ghét ở đoạn văn Ga 15,18–16,4a có “thủ lãnh của thế gian” (Ga 12,31; 14,30; 16,11). 
Đối với Tin Mừng Gio-an, “thủ lãnh của thế gian” đồng hoá với quỷ và Xa-tan. Xem phân tích về 
đề tài “Thuộc về thủ lãnh của thế gian và quỷ” trong bài viết: “Sáu đặc điểm của ‘thế gian thù 
ghét’ và ‘những kẻ chống đối Đức Giê-su’ trong Tin Mừng Gio-an.”  

Từ “xa-tan” chỉ xuất hiện một lần trong Tin Mừng Gio-an ở 13,27 trong liên lệ với “quỷ” 
(diabolos) ở Ga 13,2. Trong trình thuật Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-20) và 
câu chuyện về Giu-đa (Ga 13,21-30), hai câu Ga 13,2.27 cho thấy liên hệ giữa Giu-đa với quỷ 
và Xa-tan. Người thuật chuyện cho biết ở Ga 13,2: “Trong bữa ăn, quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, 
con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Người [Đức Giê-su]” và ở Ga 13,27a: “Và khi nhận miếng 
bánh, Xa-tan liền nhập vào ông ấy [Giu-đa].” Cuối cùng Giu-đa ra đi để thực hiện ý định của Xa-
tan ở Ga 13,30: “Sau khi nhận lấy miếng bánh, ông ấy [Giu-đa] đi ra ngay lập tức. Lúc đó, trời 
đã tối.”  

Trong các Tin Mừng, Đức Giê-su đồng hoá hai nhân vật với Xa-tan, đó là Phê-rô và Giu-đa. 
Câu chuyện về Phê-rô được thuật lại ở Mc 8,31-33: “31 Và Người [Đức Giê-su] bắt đầu dạy các 
ông [các môn đệ] rằng: Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị loại bỏ bởi các kỳ mục, các 
thượng tế và các kinh sư, Người bị giết chết và sau ba ngày, Người sống lại. 32 Một cách 
không úp mở, Người nói Lời cho họ. Phê-rô kéo Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng 
khi quay lại và thấy các môn đệ của Người, Người trách Phê-rô và nói: “Hãy đi sau Thầy, Xa-
tan, vì anh không suy nghĩ theo suy nghĩ của Thiên Chúa, nhưng theo suy nghĩ của loài người.” 
Ở Ga 6,70, Đức Giê-su nói với Nhóm Mười Hai: “Chẳng phải chính Thầy đã chọn anh em là 
Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em là quỷ (diabolos).” Người thuật chuyện 
giải thích ở Ga 6,71: “Người [Đức Giê-su] nói về Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt; vì ông ấy sẽ 
nộp Người, một người trong Nhóm Mười Hai.” Cả hai trường hợp đều có liên hệ với biến cố 
Thương Khó của Đức Giê-su. Phê-rô thì đề nghị Đức Giê-su xa rời biến cố này, còn Giu-đa lại 
đẩy Đức Giê-su vào biến cố này bằng cách nộp Thầy. Cả hai môn đệ này bị Đức Giê-su gọi là 
Xa-tan, một người thì bởi suy nghĩ (Phê-rô) một người thì bởi hành động (Giu-đa).  

Ở Lc 10,19, từ “kẻ thù” (ekhthros) nói về Xa-tan. Sau khi Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn 
đệ đi rao giảng (Lc 10,1-16), câu chuyện kể tiếp ở Lc 10,17-20: “17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, 
hớn hở nói: ‘Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ (daimonia) cũng phải khuất phục 
chúng con.’ 18 Đức Giê-su bảo các ông: ‘Thầy đã thấy Xa-tan (satanan) như một tia chớp từ 
trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi 
thế lực Kẻ Thù (ekhthrou), mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ 
mừng vì các thần dữ (pneumata) phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã 
được ghi trên trời.” Trong đoạn văn này, Lu-ca dùng từ “daimonia” (quỷ, số nhiều), “satanan” 
(Xa-tan), “ekhthros” (kẻ thù) và “pneumata” (các thần khí). Trong mạch văn câu “các thần khí 
(pneumata) phải khuất phục anh em” (Lc 10,20b) gợi đến lời các môn đệ nói ở Lc 10,17b: 
“Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ (daimonia) cũng phải khuất phục chúng con.” Vậy 
“các thần khí” (les esprits) ở Lc 10,20b là “quỷ” (daimonia), là “các thần ô uế” (les esprits 
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impurs) hay “các tà thần” (les espirts mauvais). Ở Lc 10,19, “thế lực Kẻ Thù (ekhthrou)” là thế 
lực của Xa-tan.  

Ở Mt 13,39, quỷ được gọi là Ác thần (ponêros) và Kẻ Thù (ekhthros). Đức Giê-su giải thích 
cho các môn đệ dụ ngôn cỏ lùng ở Mt 13,37-39: “37 Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 
Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần 
(ponêrou). 39 Kẻ thù (ekhthros) đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ (diabolos). Mùa gặt là ngày tận thế. 
Thợ gặt là các thiên thần.” Như thế, Tin Mừng Nhất Lãm dùng từ Kẻ thù (ekhthros) theo nghĩa 
kẻ chống đối để nói về Xa-tan.  

  

II. Quỷ (daimonion) và thần ô uế  

Tiếng Việt dịch danh từ Hy Lạp “diabolos” là “quỷ” (le diable). Một danh từ Hy Lạp khác là 
“daimôn”, tính từ là “daimonion”, dịch sang tiếng Pháp là “démon”, nhưng tiếng Việt vẫn dịch là 
“quỷ”. Phần trên đã trình bày “quỷ” (diabolos, le diable) phần này sẽ bàn về “quỷ” (daimonion, 
démon). Theo thần thoại Hy Lạp, quỷ thuộc loài linh thiêng (être surnaturel), tốt hoặc xấu, khởi 
xướng số phận của cá nhân hay tập thể. Theo nghĩa thông thường, “quỷ” (daimonion, démon) 
là thiên sứ bị truất phế, có tà ý và chống lại Thiên Chúa. Khi daimonion (démon) dùng với mạo 
từ có nghĩa Xa-tan, là thủ lãnh của quỷ, thủ lãnh của các thiên sứ phản nghịch chống lại Thiên 
Chúa. (Xem mục từ “démon” trong Le Petit Robert, 2001).  

Trong Kinh Thánh, danh từ giống đực tiếng Hy Lạp “daimôn” (quỷ) chỉ xuất hiện hai lần ở Is 
66,11 (bản LXX) và Mt 8,31. Tất cả những nơi khác trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, dùng tính 
từ “daimonion” có nghĩa như danh từ, ở số ít hay số nhiều, để nói về “quỷ”. Phần này sẽ bàn 
đến hai đề tài: (1) Quỷ (daimonion) trong Cựu Ước và trong các bản văn giữa hai Giao Ước 
(les écrits intertestamentaires), (2) Quỷ (daimonion) và thần ô uế trong Tân Ước.  

1. Quỷ trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước  

Trong Cựu Ước, bản LXX dịch nhiều từ Híp-ri bằng từ “daimonion” (quỷ). Chẳng hạn, từ 
Híp-ri “sed” ở Đnl 32,17 được dịch trong bản LXX là “daimonion” (quỷ). Trong bài ca của ông 
Mô-sê (Đnl 32), ông này đã nói về dân Ít-ra-en ở Đnl 32,17: “Chúng tế những quỷ (sedim) 
không phải là Thiên Chúa, tế những thần chúng không biết, những thần mới, vừa mới đến, mà 
cha ông các ngươi đã không khiếp sợ.” “Những quỷ” (sedim) trong câu này nói chung là các 
thần bảo vệ (génies protecteurs). Chỉ sau này, vào thời talmud (những giải thích và tranh luận 
của các Ráp-bi về Lề Luật), “sed” (quỷ) trở thành thần giả, thần xấu, tà thần. (Xem mục từ 
“démon” trong Dictionnaire encyclopédique de la Bible (DEB), Centre Informatique et Bible 
Abbaye de Maredsous, (dir.), (3è éd. rev. et aug.), Turnhout, Brepols, 2002).  

Có những từ Híp-ri khác mà bản LXX dịch là “quỷ” như “thần Gát” (Is 65,11), “hư ảo” (Tv 
96(95),5), “mèo rừng” hay các loài thú ăn đêm (Is 34,14), “dê đực” (Is 13,21), quỷ Li-lít là con 
quỷ cái thường ở nơi hoang tàn (Is 34,14), thần dịch bệnh (Kb 3,5; Tv 91(90),6), quỷ A-da-dên 
(Lv 16,8.10.26). (Xem DEB, 2000). Sách Tô-bi-a nói đến “ác quỷ Át-mô-đai-ô” (Tb 3,8.17).  

Trong tài liệu Qumran (les écrits qoumrâniens), quỷ (daimonion) là các thần ô uế, chúng 
theo Xa-tan và phục vụ Xa-tan. Chẳng hạn, các thiên sứ chống lại Thiên Chúa được gọi là “các 
thiên sứ huỷ diệt” ở 1QM XIII,11-12a: “Và Ngài (Hoàng tử ánh sáng) Ngài đã làm ra Bélial cho 
Hố sâu, Thiên sứ thù nghịch và khước từ, [với chương trình] của nó và với ý đồ của nó, người 
ta phạm tội báng bổ, phạm những sai lầm, và tất cả thần khí thuộc về nó là các thiên sứ huỷ 
diệt.” (Những từ trong ngoặc vuông [ ] được thêm vào vì đã bị hư hỏng trong thủ bản). Trong 
nguỵ thư Cựu Ước (Pseudégraphes), Jubilés X,8.11, đặt song song giữa Mastéma và Xa-tan, 
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các thần khí phục quyền Mastéma được gọi là “tà thần (les esprits mauvais)” (Jubilés X,11), 
hay “thần đồi bại (les esprits pervers)” (Jubilés XI,4).  

2. Quỷ và thần ô uế (l’esprit impur) trong Tân Ước  

Một trong những hoạt động quan trọng của Đức Giê-su trong Tin Mừng Nhất Lãm là trừ 
quỷ. Có thể lấy một số ví dụ trong Tin Mừng Mác-cô. Mác-cô tóm kết hoạt động của Đức Giê-su 
ở 1,39: “Rồi Người [Đức Giê-su] đến rao giảng trong các hội đường của họ trong khắp miền 
Ga-li-lê và trừ quỷ (daimonia).” Đức Giê-su trao cho các môn đệ quyền trừ quỷ ở Mc 3,14-15: 
“14 Người thiết lập Nhóm Mười Hai những kẻ Người đặt tên là Tông Đồ để các ông ở với 
Người và để Người sai họ đi rao giảng 15 và có quyền trừ quỷ (daimonia).” Các môn đệ đã 
thực hiện việc trừ quỷ ở Mc 6,13: “Các ông trừ nhiều quỷ (daimonia), xức dầu nhiều người đau 
ốm và chữa lành họ.”  

Ở Mc 3,22, các kinh sư kết tội Đức Giê-su là người có Bê-en-dê-bun, thủ lãnh của quỷ. Họ 
nói ở Mc 3,22b: “Ông ấy [Đức Giê-su] có Bê-en-dê-bun, và rằng: Ông ấy dựa vào thủ lãnh của 
quỷ mà trừ quỷ.” (Xem bản văn song song Mt 10,25; 12,24.27; Lc 11,15-19). Ở Mc 3,22b, Bê-
en-dê-bun là thủ lãnh của quỷ, còn ở Mt 12,24; Lc 11,15 thì gọi là “quỷ vương Bê-en-dê-bun.” 
Đức Giê-su trả lời các kinh sư và nói đến Xa-tan trong dụ ngôn ở Mc 3,23b-36: “23b Làm sao 
Xa-tan có thể trừ Xa-tan? 24 Nếu một vương quốc chia rẽ chống lại mình, vương quốc ấy 
không thể đứng vững được. 25 Nếu một nhà chia rẽ chống lại mình, nhà ấy không thể đứng 
vững được. 26 Nếu Xa-tan dấy lên chống lại mình và chúng bị chia rẽ, chúng không thể đứng 
vững nhưng sẽ tận số.” Cuối đoạn văn Mc 3,23-29, người thuật chuyện giải thích về tội nói 
phạm thượng đến Thánh Thần ở Mc 3,30: “Vì họ [các kinh sư] nói: ‘Ông ấy [Đức Giê-su] có 
thần ô uế (pneuma akatharton ekhei).’” Lời này gợi đến lời kết tội của các kinh sư ở Mc 3,22b: 
“Ông ấy [Đức Giê-su] có Bê-en-dê-bun (Beelzeboul ekhei).” Trong Tin Mừng Gio-an, những kẻ 
chống đối đã kết tội Đức Giê-su là người bị quỷ ám. Những người Do Thái nói với Đức Giê-su 
ở Ga 8,48b: “Chẳng đúng sao, khi chúng tôi nói rằng: Ông là người Sa-ma-ri và là người bị quỷ 
ám (daimonion ekheis)?” Dịch sát là “người có quỷ.” (Xem Ga 7,20; 8,52; 10,20.21).  

Tin Mừng Nhất Lãm thuật lại nhiều trình thuật trừ thần ô uế (les esprits impurs). Chẳng hạn, 
trong trình thuật trừ quỷ song song Mc 1,21-28 và Lc 4,31-37, Mác-cô nói đến “thần ô uế 
(pneuma akatharton)” (Mc 1,23.26), còn Lu-ca lại dùng kiểu nói: “quỷ thần ô uế (pneuma 
daimonion akathartou)” (Lc 4,33). Ở Kh 14,6, tác giả nói đến “những thần khí của quỷ 
(pneumata daimoniôn).” Như vậy, có thể xem “thần ô uế” (les esprits impurs) là quỷ (les 
démons), còn Xa-tan, Bê-en-dê-bun là thủ lãnh của quỷ (le chef des démons).  

Tóm lại Kinh Thánh bản LXX dùng từ “daimonion” (quỷ) để nói về nhiều thực tại như: thú 
ăn đêm, dê đực, một số thần ngoại bang hay quỷ như A-da-dên, Át-mô-đai-ô. Phần lớn từ 
“daimonion” chỉ thế lực siêu tự nhiên (surnaturelle) làm nguy hại đến lòng tin của Ít-ra-en vào 
Thiên Chúa đích thực. Trong Tân Ước, trình thuật trục xuất quỷ và trục xuất thần ô uế có nghĩa 
là trục xuất quỷ. Có thể nói, “thần ô uế” (l’esprit impur) là kiểu diễn tả trong ngôn ngữ Híp-ri, còn 
“quỷ” (le démon) thì quen thuộc hơn trong ngôn ngữ Hy Lạp.  

  

III. Ác thần (le Mauvais) và tà thần (l’esprit mauvais) trong Tân Ước  

Tính từ Hy Lạp “ponêros” có nghĩa thông thường là “xấu”, chẳng hạn như “quả xấu”, “quả 
tốt” trong dụ ngôn cây nào trái ấy (Mt 7,15-20). Đức Giê-su nói ở Mt 7,17: “Hễ cây tốt thì sinh 
quả tốt, cây xấu (ponêrous) thì sinh quả xấu.” Tính từ “ponêros” (xấu) còn được dùng như danh 
từ để nói về “người xấu”, “người tốt” như trong dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-10). Người thuật 
chuyện kể ở Mt 22,10: “Đầy tớ [của nhà vua] liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu 
(ponêrous) tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.”  
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Một cách dùng khác của từ “ponêros” (xấu) trong Tân Ước theo nghĩa đặc biệt: “ponêros” 
là “Ác thần” đồng hoá với Xa-tan. Phần sau sẽ trình bày ba cách dùng từ “ponêros” (xấu) theo 
nghĩa trên: (1) Ác thần (le Mauvais) và Xa-tan, (2) Tà thần (les esprits mauvais) và quỷ (les 
démons), (3) Những việc xấu xa (les œuvres mauvais).  

1. Ác thần (le Mauvais) và Xa-tan  

Trong Tin Mừng Nhất Lãm, có những từ được các tác giả Tin Mừng dùng tương đương với 
từ “Xa-tan”. Chẳng hạn, trong phần áp dụng dụ ngôn gieo giống (Mc 4,13-20; Mt 13,18-23; Lc 
8,11-15), ba câu song song: Mc 4,13-20 // Mt 13,18-23 // Lc 8,11-15 cho thấy nghĩa tương 
đương của ba từ: Xa-tan (satanas), quỷ (diabolos) và Ác thần (ponêros). Dưới đây là các câu 
song song:  

+ Mc 4,15: “ Những kẻ thuộc loại ở bên vệ đường, nơi Lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa 
nghe thì ngay lập tức Xa-tan (satanas) đến và lấy đi Lời đã được gieo nơi họ.” 
+ Mt 13,19: “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì Ác thần (ponêros) đến 
cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.” 
+ Lc 8:12: “Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ (diabolos) đến cất 
Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.”  

Như thế, ba từ “Xa-tan” (Mc 4,15), “Ác thần” (Mt 13,19) và “quỷ” (Lc 8,12) nói về cùng một 
nhân vật. Những nơi khác dùng từ Ác thần (ponêros) để chỉ Xa-tan là Mt 5,37; 6,13. Đức Giê-su 
dạy ở Mt 5,37: “Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là 
do ác thần (ponêrou).” “Kinh Lạy Cha” (Mt 6,9-13) kết thúc ở Mt 6,13 như sau: “Xin đừng để 
chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ (ponêrou).” Dịch sát là “Ác 
thần” (Mauvais).  

Tin Mừng Gio-an chỉ dùng 1 lần từ “ponêros” theo nghĩa “Ác thần” ở Ga 17,15. Đức Giê-su 
ngỏ lời với Cha của Người: “Con không can thiệp để Cha cất họ khỏi thế gian nhưng để Cha 
gìn giữ họ khỏi Ác thần (ponêrou)” (Ga 17,15). Trong thư thứ nhất Gio-an nhiều lần tác giả nói 
với cộng đoàn: “Anh em đã thắng Ác thần (ponêron)” (1Ga 2,13.14). Ở 1Ga 5,18-19, tác giả 
viết: “18 Chúng ta biết rằng mọi người được sinh ra bởi Thiên Chúa thì không phạm tội; nhưng 
Đấng được sinh ra bởi Thiên Chúa giữ gìn người ấy, và Ác thần (ponêros) không đụng đến 
người ấy được. 19 Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn toàn thể thế gian 
nằm dưới quyền lực Ác thần (ponêrôi).” Những trích dẫn trên cho thấy trong một số đoạn văn, 
tính từ Hy Lạp “ponêros” dùng như danh từ và đồng hoá với Xa-tan.  

2. Tà thần (les esprits mauvais) và quỷ (les démons)  

Nếu như “Ác thần” (le Mauvais) là “quỷ” (le diable) thì “thần ô uế” (les esprits impurs) được 
đồng hoá với “tà thần” (les esprits mauvais). Lu-ca thuật lại những gì Đức Giê-su đã làm ở 7,21: 
“Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi tà thần 
(pneumatôn ponêrôn), và ban ơn cho nhiều người mù được thấy.” Mác-cô tóm kết hoạt động 
của Đức Giê-su ở Mc 1,39: “Rồi Người [Đức Giê-su] đến rao giảng trong các hội đường của họ 
trong khắp miền Ga-li-lê và trừ quỷ (daimonia).” Như thế, “quỷ” (daimonia) ở Mc 1,39, song 
song với “tà thần” (les esprits mauvais) ở Lc 7,21.  

Người thuật chuyện kể về sứ vụ của Đức Giê-su và những ai đi theo người ở Lc 8,1-2: “1 
Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước 
Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi 
tà thần (pneumatôn ponêrôn) và bệnh tật. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã 
được giải thoát khỏi bảy quỷ (daimonia),...” Trong Công Vụ các Tông đồ, chính Phao-lô trục 
xuất tà thần. Lu-ca kể ở Cv 19,11-12: “11 Thiên Chúa dùng tay ông Phao-lô mà làm những 
phép lạ phi thường, 12 đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên 
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người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần (ta pneumata ta ponêra) cũng phải xuất.” Tóm lại, “quỷ” 
(les démons) và “tà thần” (les esprits mauvais) là một.  

3. Những việc xấu xa (les œuvres mauvaises)  

Nếu “Ác thần” (le Mauvais) và “tà thần” (les esprits mauvais) song song với Xa-tan và quỷ 
(les démons) thì “những việc xấu xa” (erga ponêra, les œuvres mauvaises) có thể xem là 
những việc của quỷ. Tác giả thư thứ nhất Gio-an nối kết “Ác thần” với “những việc xấu xa” ở 
1Ga 3,11-12: “11 Đây là lời loan báo mà anh em đã nghe từ khởi đầu là chúng ta hãy yêu mến 
nhau. 12 Không như Ca-in là kẻ thuộc về Ác thần (ponêrou) nên đã giết em mình. Tại sao Ca-in 
đã giết em? Bởi vì các việc của nó là xấu xa (ta erga autou ponêra ên), còn các việc của em nó 
là công chính.”  

Tin Mừng Gio-an dùng 2 lần cụm từ “những việc xấu xa” (erga ponêra)” ở Ga 3,19; 7,7 để 
nói về hành động từ chối tin vào Đức Giê-su và bách hại Người. Đức Giê-su tuyên bố ở Ga 
3,19: “Đây là án xử: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã yêu mến bóng tối hơn ánh 
sáng, vì các việc của họ thì xấu xa (ponêra ta erga).” Ở Ga 7,7, Đức Giê-su nói với anh em của 
Người rằng: “Thế gian không thể ghét các anh, nhưng Tôi thì nó ghét, vì Tôi làm chứng về nó là 
các việc của nó thì xấu xa (ta erga autou ponêra estin).” Trong Tin Mừng Gio-an những người 
Do Thái tìm giết Đức Giê-su, họ đang làm công việc của quỷ như Đức Giê-su đã nói với họ ở 
Ga 8,41a và 8,44a: “Còn các ông, các ông làm những việc của cha các ông” (8,41a); “Các ông 
thuộc về quỷ là cha các ông, và các ông muốn làm những ước muốn của cha các ông” (8,44a). 
Như vậy, “những việc xấu xa” (erga ponêra) trong các trích dẫn trên đây có nghĩa mạnh, đó là 
những công việc của Ác thần, của quỷ, của Xa-tan.  

Kết luận  

Chúng tôi đã trình bày vắn tắt về các từ Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos), quỷ (daimonion), 
Ác thần (ponêros) trong Kinh Thánh và có thể tóm kết như sau:  

XA-TAN là tiếng Híp-ri, khởi đầu là danh từ chung, nhưng dần dần được dùng như tên 
riêng. Nghĩa của từ Xa-tan tiến triển qua ba giai đoạn: 
1) Trước hết, xa-tan là kẻ chống đối, giữa con người với nhau (2Sm 19,23; 1V 11,25). Xa-tan 
còn là người kết tội ở trần gian này (Ps 109(108),6). 
2) Kế đến, từ “xa-tan” được dùng để mô tả những thực tại thượng giới. Xa-tan là một thiên sứ, 
hay một loại thiên sứ, giữ một nhiệm vụ hợp pháp trong toà án trên trời (Dcr 3,1-5). Đó là “công 
tố viên”, kết tội bị cáo trước toà ở thiên đình, nhằm phục vụ Thiên Chúa trong việc xét xử. 
3) Cuối cùng Xa-tan là thiên sứ phản nghịch, chống lại ý định của Thiên Chúa bằng cách đưa 
tội và sự chết vào trần gian (1Sb 21,1; Kn 2,23-24). Xa-tan trở thành kẻ đối nghịch với con 
người, kẻ cám dỗ và dụ dỗ để làm con người sa ngã. Trong một số đoạn văn Xa-tan là tên 
riêng theo nghĩa thủ lãnh của các thiên sứ phản nghịch (Kh 12,7-9).  

QUỶ (LE DIABLE) là tiếng Hy lạp “diabolos”. Bản LXX dịch từ Híp-ri “satan” sang tiếng Hy 
Lạp là “diabolos” (quỷ). Như thế Xa-tan và quỷ (diabolos) là một nhân vật. Từ “diabolos” còn có 
cách dùng giảm nhẹ ở 1Tm 3,11; 2Tm 3,3; Tt 2,3, trong đó “diabolos” có nghĩa là “nói xấu”.  

QUỶ (LE DÉMON) là tiếng Hy Lạp, danh từ: daimôn, tính từ: daimonion. Quỷ dùng với mạo 
từ (Le démon) đồng nghĩa với Xa-tan, thủ lãnh của quỷ (le prince des démons). Trong Cựu 
Ước, quỷ (démon) được dùng để nói về các thần ngoại, thần giả, tà thần như là những sức 
mạnh siêu nhiên có thể dẫn con người xa rời Thiên Chúa của Ít-ra-en.  

Một số từ khác để nói về Xa-tan như: KẺ THÙ (Lc 10,18-19; Mt 13,37-39), ÁC THẦN (Mt 
5,37; 6,13; 13,19; Ga 17,15; 1Ga 2,13.14), CON MÃNG XÀ, CON RẮN XƯA, KẺ MÊ HOẶC 
(Kh 12,9), THỦ LÃNH CỦA THẾ GIAN (Ga 12,31; 14,30; 16,11). Trong các bản văn giữa hai 
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Giao Ước (les écrits intertestamentaires), tên gọi và kiểu nói ám chỉ Xa-tan: Mastéma (Jubilés 
X,8-11; XI,5.11; XVII,16). Bélial, Thiên sứ thù nghịch (1QM XIII,11), Thiên sứ bóng tối (1QS 
III,20-21).  

QUỶ (LES DÉMONS) hiểu theo nghĩa số nhiều, cùng với những kiểu nói khác: “THẦN Ô 
UẾ” (LES ESPRITS IMPURS), “TÀ THẦN” (LES ESPRITS MAUVAIS) là những thụ tạo siêu 
nhiên, những thiên sứ phản nghịch, chúng đi theo Xa-tan và chống lại Thiên Chúa. Một trong 
những hoạt động của Đức Giê-su trong sứ vụ công khai là trừ quỷ và trục xuất thần ô uế và tà 
thần.  

Làm thế nào để con người có thể đứng vững trước những cám dỗ và dụ dỗ của Xa-tan? 
Tin Mừng Gio-an đề nghị với mọi người một số lựa chọn và cách sống sau đây:  

1- Đứng về phía Thiên Chúa để có thể nghe và hiểu giáo huấn của Đức Giê-su, vì Người 
đã nói với những người Do Thái: “Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa. Vì điều này 
mà các ông không nghe, đó là các ông không thuộc về Thiên Chúa” (Ga 8,47). 

2- Đón nhận và tin vào Đức Giê-su, Lời làm người, để trở nên con cái Thiên Chúa như tác 
giả đã khẳng định trong lời tựa sách Tin Mừng: “Những ai đã đón nhận Người (Lời, Logos), 
Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ là những người tin vào danh của Người” (Ga 
1,12). 

3- Tin vào Đức Giê-su để có sự sống đời đời nơi mình (Ga 6,40). 

4- Làm sự thật và đến với ánh sáng là Đức Giê-su (Ga 3,21). 

5- Ở lại trong lời của Đức Giê-su để trở thành môn đệ thực sự của Người (Ga 8,31). 

6- Ở lại trên cây nho đích thực là Đức Giê-su để sinh nhiều hoa trái (Ga 15,5). 

7- Đón nhận và sống bình an (Ga 14,27) và niềm vui (Ga 15,11) của Đức Giê-su ban tặng. 

8- Yêu mến Đức Giê-su và giữ các điều răn của Người để được Đấng Pa-rác-lê, Đức Giê-
su và Chúa Cha ở lại nơi mình (Ga 14,15-23). 

9- Sống điều răn yêu thương để mọi người nhận ra mình là môn đệ của Đức Giê-su (Ga 
13,34-35). 

10- Can đảm trước những khó khăn, thử thách và bách hại, bởi vì Đức Giê-su đã thắng thế 
gian thù ghét (Ga 16,33) và thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử (Ga 16,11).  

Nếu chúng ta chấp nhận những đề nghị trên và tiến bước trên con đường là chính Đức 
Giê-su (Ga 14,6) thì chúng ta có thể đứng vững và vượt qua mọi trở ngại trong cuôc sống. Xa-
tan với quyền lực của nó, vẫn chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa 
(Đấng tạo hoá, Créateur) và Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người là vô cùng lớn lao so với thế lực 
của Xa-tan và quỷ (tạo vật, créature).  

Bằng cách bước vào trong tương quan nhân vị càng ngày càng mật thiết với Đức Giê-su, 
mọi người có thể khẳng định như Phao-lô đã nói trong thư Rô-ma 8,38-39: “38 Đúng thế, tôi tin 
chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay 
tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào 
khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô 
Giê-su, Chúa chúng ta”./.  
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Nguồn: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/03/xa-tan-satanas-quy-
diabolos-daimonion.html   

Ghi chú: Tác giả chịu trách nhiệm nội dung bài viết, vì thế, xin các trang web đăng lại cho 
hiển thị ngày tháng, nguồn bài viết và đừng chỉnh sửa hay cắt bớt nội dung. Cảm ơn. 

Xin kính báo: BBT. Xin hân hạnh giới thiệu những cuốn sách quí giá của tác giả Lm. Giuse Lê 
Minh Thông, tiến sĩ Thần học Kinh Thánh, giúp học hỏi Kinh Thánh. (có thể nhấp chuột vào 
từng tựa đề để tìm hiểu chi tiết) 
  

12 CUỐN SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 

Một số đề tài trong các tập sách  

ĐỊA CHỈ CÁC NHÀ SÁCH 
 
Sách học tiếng Hy Lạp để đọc Tân Ước bằng tiếng gốc: 

1. Ngữ pháp Hy Lạp Tân Ước   (Phần căn bản) 

2. Cú pháp  Hy Lạp Tân Ước    (Phần nâng cao) 

Bản văn Tân Ước 

1. Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt 
2. Tin Mừng Mác-cô, Hy Lạp – Việt 
3. Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt 

Các sách tìm hiểu Tin Mừng Gio-an  
  

01. Người MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU YÊU MẾN  
      trong Tin Mừng thứ tư là ai? 

02. TÌNH YÊU và TÌNH BẠN trong Ga 15,9-17 

03. KHỦNG HOẢNG và GIẢI PHÁP  
     cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư 
04. Phân tích THUẬT CHUYỆN và CẤU TRÚC  
     áp dụng vào Tin Mừng thứ tư 
05. Đấng PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật –  
     trong Tin Mừng thứ tư 
06. YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I 
07. YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần II  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 LINH MỤC ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG VỚI CHÚA KITÔ MỤC TỬ NHÂN LÀNH  

         

 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/03/xa-tan-satanas-quy-diabolos-daimonion.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/03/xa-tan-satanas-quy-diabolos-daimonion.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/cac-sach-xuat-ban.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/07/e-tai-trong-cac-tap-sach.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/04/nha-sach.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/02/sach-022011-ngu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-102010-cu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/06/gioi-thieu-sach-tin-mung-mac-co-hy-lap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/gioi-thieu-sach-khai-huyen-hy-lap-viet.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-nguoi-mon-e-uc-gie-su_19.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-tinh-yeu-va-tinh-ban_555.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-072010-khung-hoang-va-giai-phap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-phan-tich-thuat-truyen_19.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-ang-pa-rac-le-than-khi.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-yeu-va-ghet-trong-tin.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-yeu-va-ghet-trong-tin.html
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Giới thiệu tác phẩm: LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG MONG ƯỚC  
  

 Trọng kính Đức Hồng Y, Quí Đức Cha,  Quí Cha, Quí Độc 
Giả CGVN. 

  
  Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội 

Công Giáo một Vị Mục Tử Như Lòng Mong Ước Là Đức 
Thánh Cha Phanxico - Đúng dịp Đại Lễ Phục Sinh Năm 
Thánh Đức Tin 2013 - Nhà Sách Đức Mẹ ( email: 
nsachdcct@gmail.com ) thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam đã phát hành tác phẩm Linh Mục Giáo Phận Như Lòng 
Mong Ước do Linh mục Micae-Phaolo Trần Minh Huy, pss. 
biên soạn. 

   
Tập sách rất vinh hạnh vì đã được ưu ái cấp IMPRIMATUR: 

bởi Đức Cha Pet. NGUYỄN VĂN ĐỆ, SDB. Giám mục Giáo 
phận Thái Bình. Quí Đức Tổng Phero Nguyễn Văn Nhơn, 
Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Anton Vũ Huy 
Chương vui mừng viết Lời Giới thiệu. 

 
Sách được phục vụ tại các nhà sách Công Giáo. 
  

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ 
lực "chắp cánh" cho Quê hương và Giáo Hội Việt Nam bay lên! 

  
Chúng con xin chân thành cảm ơn. 
  

BBT CGVN 
 
 

TĨNH TÂM LINH MỤC GP. VINH 12/2013 - BÀI 7: LINH MỤC ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG VỚI 
CHÚA KITÔ MỤC TỬ NHÂN LÀNH  

 

1. Đời Sống Nội Tâm  

  
Là người của Thiên Chúa, trước hết, anh em linh mục chúng ta phải 

nên giống Chúa Giêsu là con người cầu nguyện và có đời sống nội tâm 
sâu xa. Các trình thuật Tin Mừng khắc họa Chúa Giêsu là con người cầu 
nguyện. Ngài là con người của đám đông, nhưng cũng là con người ‘lên 
núi’ nữa. Ngài gắn bó với dân chúng, nhưng cũng trải qua những khoảng 
thời gian một mình cầu nguyện lâu giờ và hiệp thông với Chúa Cha. Sự 
gắn bó của Ngài với dân chúng là một cái gì trào ra từ sự hiệp thông của 
Ngài với Chúa Cha. Khi Ngài nhận thấy các tông đồ quá bận rộn đến đỗi 
thậm chí không có thời giờ để ăn uống, Ngài đã truyền cho các ông tách 

khỏi đám đông, lên thuyền và ra đi đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.[1]  

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng chính gương mẫu của Ngài, nên họ xin: 
“Thưa Thầy, xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện.”[2] Ngài cầu nguyện khi Ngài được dân 
chúng nồng nhiệt ngưỡng mộ, như sau biến cố hóa bánh ra nhiều,[3] và khi Ngài vui mừng đón 
bảy mươi hai môn đệ trở về,[4] Ngài cầu nguyện khi Ngài buồn sầu và cô đơn ở vườn 

mailto:nsachdcct@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn1
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn2
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn3
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn4
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Giếtsêmani,[5] Ngài cầu nguyện trên Thập Giá tại đồi Canvê,[6] Ngài cầu nguyện cả khi Ngài 
trút hơi thở cuối cùng, phó thác chính mình trong tay Cha.[7]  

Phải sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, anh em linh mục chúng ta phải 
vun xới đời sống nội tâm, với một cuộc sống cầu nguyện, có khả năng chiêm niệm trong hành 
động: yêu mến cầu nguyện, dành ưu tiên cho giờ cầu nguyện hằng ngày, sắp xếp ngày sống 
sao cho có thể dành cho Chúa một thời gian chất luợng. Chính đời sống cầu nguyện sẽ làm 
cho chúng ta luôn ở lại trong Chúa Giêsu như cành nho ở lại trong thân nho.[8] Sự ở lại này là 
bí quyết giúp chúng ta sống một đời sống tâm linh sinh động và phong phú. Chính nhờ đời 
sống cầu nguyện này mà chúng ta trở nên nhạy cảm hơn đối với Chúa Thánh Thần, trở nên 
ngoan ngoãn hơn trước những gợi ý và thúc đẩy của Ngài, đồng thời qui phục hoàn toàn con 
người mình theo Thánh Ý Thiên Chúa.      

Nhiều giáo dân ngày nay rất trông mong anh em linh mục chúng ta cung cấp cho họ sự 
hướng dẫn tinh thần, dẫn dắt họ bước đi trên nẻo đường của cầu nguyện và của Thánh Thần. 
Đây cũng là một nhu cầu mục vụ thiết yếu, chúng ta phải đáp ứng cơn đói khát thiêng liêng này 
của giáo dân, nếu không muốn họ bị kéo lôi đến một chỗ khác để kiếm tìm sự hướng dẫn. Bộ 
Giáo sĩ dạy: “Chỉ có người mục tử cầu nguyện mới có thể chỉ bảo cho người ta biết cách cầu 
nguyện, và mới có thể đem ơn Chúa xuống cho những người mà mình chịu trách nhiệm săn 
sóc mục vụ… Chỉ có linh mục biết sống hằng ngày kinh nghiệm hoán cải và biết quan hệ thân 
mật với Chúa Kitô mới có thể thúc đẩy những bước tiến đáng kể trong công cuộc Phúc âm hóa 
đích thực và mới mẻ.”[9] Còn thánh Gioan Thánh Giá nói trong Ngọn Lửa Sống của Tình Yêu: 
“Linh mục không thể lãnh đạo và hướng dẫn người khác nếu chính bản thân linh mục lại xa lạ 
với những nẻo đường và những cách làm việc của Chúa Thánh Thần. Và nếu bản thân linh 
mục là người thiếu năng lực biện phân, thì ngài phá hỏng công cuộc của Chúa Thánh Thần nơi 
những tâm hồn mà linh mục dẫn dắt.”[10]  

  
2. Lòng Nhân Ái   
  
Là hiện thân của Chúa Kitô, anh em linh mục chúng ta phải có lòng nhân ái như Ngài. Khi 

đọc và suy gẫm Tin Mừng, chúng ta dễ có ấn tượng sâu đậm về lòng nhân ái của Chúa Giêsu. 
Ngài ôm các em bé vào lòng, chúc lành cho chúng, nhắc nhớ rằng Nuớc Thiên Chúa thuộc về 
những người giống như chúng.[11] Ngài có các bạn hữu ở Bêtania mà Ngài yêu mến và năng 
ghé thăm, Ngài có một tương giao thân tình nồng nhiệt với họ. Ngài đã cảm thương bạn hữu 
mình đến độ sa nước mắt, như điều đã xảy ra bên mồ Ladarô.[12] Ngài cũng nếm cảm nỗi đói 
khát, cô đơn và buồn sầu. Ngài là Thiên Chúa và là con người trọn vẹn, và thần tính của Ngài 
không hề làm nhân tính của Ngài bị sút giảm đi chút nào. Lòng nhân ái của Chúa Kitô được 
nhìn thấy rõ rệt nhất nơi tấm lòng trắc ẩn của Ngài.   

Trắc ẩn không chỉ là thương hại người ta, mà đúng hơn, trắc ẩn là cảm nếm nỗi đau khổ 
nơi người ta, cùng chịu đau khổ với người ta và tìm cách giúp họ như việc Chúa Giêsu đã làm 
khi cảm nhận cơn đói mệt của đám đông đi theo Ngài trong hoang địa.[13] Trái tim trắc ẩn của 
Ngài đã hoàn toàn đồng cảm với và mang lấy gánh buồn đau của người góa phụ đang khóc 
thuơng vì mất đứa con trai duy nhất của mình.[14] Người góa phụ này đã không xin Chúa 
Giêsu làm phép lạ, mà chính Ngài quyết định làm thế. Phải chăng Ngài nhìn thấy trước nơi 
người góa phụ ấy hình ảnh chính Mẹ yêu dấu của Ngài, khi Mẹ sẽ đón nhận vào vòng tay Mẹ 
tấm thi thể tan nát của chính Ngài sau này? Ngài cảm nhận được lòng thống hối của người đàn 
bà tội lỗi đang sa nước mắt rửa chân Ngài và lấy tóc nàng mà lau như dấu chứng của một trái 
tim chứa chan lòng mến. Lòng trắc ẩn của Ngài đã thúc đẩy Ngài đi đến gặp gỡ và ngay cả 
đụng chạm đến những người phung hủi mà xã hội loại trừ và liệt vào hạng ô uế không thể đụng 
chạm đến được.[15]  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn5
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn6
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn7
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn8
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn9
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn10
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn11
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn12
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn13
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn14
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn15
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Lòng nhân ái của Chúa Giêsu đã làm cho Ngài có thể đi vào trong mối quan hệ cá nhân với 
tất cả mọi người: những người đau ốm và những người khốn khổ, những người nghèo hèn và 
những người bị áp bức, những người tội lỗi cũng như những người thánh thiện. Mặc dù tiếp 
xúc với đám đông quần chúng, Ngài vẫn không bao giờ quên các cá nhân và nhu cầu của họ: 
Ngài dừng lại với anh chàng ăn xin mù Bartimê;[16] bị cả một đám đông chen lấn xô đẩy, 
nhưng Ngài vẫn cảm nhận được đức tin của người phụ nữ đang cố kín đáo chạm đến mép áo 
Ngài để được chữa lành chứng bệnh băng huyết của chị.[17] Ngài đã cảm kích bởi lòng quảng 
đại của bà góa nghèo dâng cúng hai đồng bạc, tức trọn số tiền mà bà đang có để sống, vào 
hòm tiền của Đền Thờ.[18]  

Để nên giống Chúa Kitô, anh em linh mục chúng ta phải có lòng nhân ái và trắc ẩn như 
Ngài, phải biết cảm xúc với người ta, vì người ta và trong người ta, nhất là những người đau 
khổ trong thân xác cũng như trong tâm hồn, phải cảm nhận “những vui mừng và hy vọng, 
những ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là những người nghèo và những người 
đau khổ…”[19] Chúng ta không thể vô cảm, vô can, hay lãnh đạm đối với bao nỗi đau buồn và 
bao nỗ lực đấu tranh của những người mà chúng ta có bổn phận phục vụ: Niềm vui và nỗi khổ 
của họ phải có một âm vang trong cõi lòng chúng ta. (Con xin mở một ngoặc đơn nhỏ: Sự đoàn 
kết, liên đới của hàng Giáo phẩm và giáo sĩ Vinh với giáo dân bị bạo hành trong những tháng 
ngày qua đem lại niềm an ủi, tin tưởng và trợ lực tinh thần, không những cho người bị nạn mà 
còn cho mọi người nghe biết, thật rất đáng trân trọng và cảm phục. Có thể nói những điểm 
nóng vừa qua là một “phép thử” cho giáo phận Vinh, và giáo phận Vinh là phép thử cho các 
giáo phận khác của Giáo Hội Công giáo Việt Nam. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với 
chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan của con rắn, cùng sự đơn sơ của con bồ câu).  

Chúng ta được gọi nên giống Chúa Kitô để trở thành người Samaritanô Nhân Hậu, hình 
ảnh của chính Chúa Giêsu và Giáo Hội mà ĐTC Phanxicô ví là “bệnh viện dã chiến”: dùng các 
bí tích mà băng bó chữa lành và đưa vào quán trọ săn sóc là đưa vào Giáo Hội, bởi vì “dụ ngôn 
người Samaritanô nhân hậu thuộc về Tin Mừng khổ lụy. Nó vạch ra cho chúng ta thấy mối 
tương quan giữa chúng ta và những anh chị em đau khổ xung quanh đời mình phải như thế 
nào.”[20] ĐTC Phanxicô nêu gương thương cảm và đồng cảm với người nghèo khó, rủi ro tai 
nạn, tù tội, rõ nét khi ngài ôm hôn người khuyết tật, người có khuôn mặt bị biến dạng vì bệnh 
tật vào lòng và ngay cả khi ở giữa đám đông ngài vẫn có thể hiện diện một cách trọn vẹn với 
từng người. Một phụ nữ viết thư cho Ngài trình bày tình trạng tuyệt vọng vì bị người tình bỏ rơi 
và buộc phá thai, Ngài đích thân gọi điện thoại nâng đỡ không phá thai và hứa nếu không tìm 
được linh mục nào thì ngài sẽ rửa tội cho đứa bé. Mới đây ngài ăn sinh nhật lần thứ 77 của 
ngài với 4 người nghèo vô gia cư. 

Nhờ cuộc sống độc thân, anh em linh mục chúng ta hoàn toàn có tự do để yêu thương, 
quan tâm và chăm sóc mọi người. Chúng ta là của mọi người, và mọi người có quyền đòi hỏi 
chúng ta không được thuộc về riêng một ai cả. Đức Chân Phi7ớc Gioan-Phaolô II nói: “Linh 
mục được mời gọi bắt chước gương Chúa Kitô và mang trọn tấm lòng đồng cảm của Ngài đến 
cho những người ốm đau tật nguyền… Linh mục không giống được với Chúa Kitô ở chỗ linh 
mục không có quyền năng làm phép lạ chữa lành các anh chị em đau yếu, nhưng linh mục có 
thể đem lại cho họ sự an ủi về mặt luân lý và tâm linh, nâng đỡ họ trong cơn thử thách và ngay 
cả có thể giúp họ mau chóng bình phục hơn.”[21] Có thể chúng ta không xóa tan được nỗi 
thống khổ của tha nhân, nhưng chính sự hiện diện của chúng ta trong nỗi thống khổ của họ sẽ 
đem lại cho họ niềm hy vọng và sự chữa lành.  

Chúng ta không chỉ thực thi sứ vụ phục vụ những người bệnh tật và đau khổ, mà ngược lại 
đồng thời chúng ta cũng nhận được sự nâng đỡ lớn lao từ nơi họ; chúng ta không chỉ hướng 
dẫn và chăm sóc họ mà còn được họ chăm sóc và hướng dẫn: Sự hy sinh và lòng kiên nhẫn 
chịu đựng của họ là một nguồn nghị lực nâng đỡ chúng ta; sứ vụ đối với những người bệnh tật, 
đau khổ, nghèo túng… có sức khích lệ tinh thần chúng ta và làm cho chúng ta giàu tính người 
hơn và trở nên giống Chúa Kitô hơn. 
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3. Nhạy bén với các thay đổi xã hội 

Để dẫn dắt đoàn chiên sống giữa một thế giới đang thay đổi và tiếp tục thay đổi đến chóng 
mặt, anh em linh mục chúng ta phải là người bắt nhịp hài hòa với tình hình hiện nay của thế 
giới và đất nước, phải luôn sẵn sàng và bén nhạy để đọc được các thời triệu, chấp nhận các 
mới mẻ của những đổi thay, và can đảm thích nghi chính mình cách khôn ngoan sáng suốt với 
những bước chân của Chúa Thánh Thần, Đấng hằng làm cho mọi sự nên mới.[22]    

Sự nhạy cảm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn các nhu cầu của dân chúng, nhận thức được 
những vấn nạn không lời của họ, đáp ứng các thỉnh nguyện, chia sẻ những hy vọng, những 
trông đợi, những niềm vui và những gánh nặng của họ.[23] Trong bài diễn văn bế mạc Công 
Đồng Vatican II năm 1965, Đức Phaolô VI tuyên bố: “Có lẽ chưa bao giờ như tại Công đồng 
này, Giáo Hội đã cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết, đến gần, thông cảm, thấm nhập, phục vụ và 
Phúc Âm hóa xã hội bao quanh mình. Giáo Hội đã không chỉ lo lắng suy nghĩ về chính mình, 
nhưng Giáo Hội cũng quan tâm nhiều tới con người... Một làn sóng mến yêu dâng lên ngập 
Công đồng, lan tràn trên thế giới của con người hiện đại. Các giá trị của nó không những được 
nhìn nhận mà còn được quý mến, các nỗ lực của nó được thanh lọc và được chúc lành.”  

  
Tông huấn Lời Chúa[24] nhắc nhở rằng việc mục vụ của Giáo Hội phải cho thấy rõ Thiên 

Chúa lắng nghe những nhu cầu và tiếng kêu của con người như thế nào để mang lại cho con 
người hạnh phúc vĩnh cửu trọn vẹn.[25] ĐTC Biển Đức XVI kêu gọi tình liên đới của mọi người 
trước những thiên tai xảy ra dồn dập trên khắp thế giới: “Tâm trí Cha đặc biệt hướng về những 
dân tộc lúc nầy đang chịu những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, gây ra những thương 
vong về người, và thiệt hại về tài sản, khiến nhiều người trở thành vô gia cư. Cha cầu xin Chúa 
cho các nạn nhân và Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần với tất cả những ai đang chịu những tình 
huống khốn khó nầy. Cha cầu xin Thiên Chúa an ủi họ trong những đau khổ và nâng đỡ họ 
trong những cơn khốn khó.”[26] 

  

ĐTC Phanxicô còn đi xa hơn nữa là đích thân đi tới với các nạn nhân chết chìm trên biển 
hay chết khát trong sa mạc vì đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài dạy rằng Giáo Hội như 
một bệnh viện dã chiến mau mắn chạy tới nơi nào có thương tích để chữa lành. Lòng thương 
xót là chủ đề lặp đi lặp lại của ngài và ngài xác quyết rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt 
để ban ơn tha thứ và chờ đón sự trở về của con người, nên  Giáo hội cũng luôn mong đợi con 
người với cánh tay rộng mở. Ngài an ủi người dân Philippines vừa gánh chịu sự tàn phá của 
của cơn bão Haiyan: “Chúng ta tự hỏi tại sao những điều này lại xảy ra mà không giải thích 
được. Trong những lúc đau khổ này, đừng bao giớ mệt mỏi với việc hỏi tại sao, bởi vì anh chị 
em sẽ khiến Thiên Chúa chạnh lòng thương”[27]. Ngài đề nghị mọi người đón nhận nền “văn 
hóa gặp gỡ” để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ mọi người, kể cả những người không có đức tin. 

Khi nhậm chức Tổng Giám Mục Manila, Philippines, Đức Cha Luis Antonio Tagle nói về 
phương pháp truyền giáo mới hướng đến sự biến đổi não trạng: “Mặc lấy tư tưởng và cách 
nhìn của Thiên Chúa, chúng ta thấy được sự khác biệt: Một em bé, nhất là còn trong bụng mẹ, 
không được xem là một gánh nặng nhưng là một tặng phẩm. Giới trẻ không phải là vấn đề 
nhưng là triển vọng. Phụ nữ không phải là món hàng mà là con người. Người lao động chân tay 
không phải là cái máy nhưng là đối tác; và người nghèo không phải là phiền toái mà là kho báu, 
và mọi thụ tạo không phải là đối tượng để thao túng, nhưng là dấu chỉ tình yêu vô biên của 
Thiên Chúa.”[28] Và mới đây, một trong những phát biểu đầu tiên trước công chúng, qua đài 
phát thanh Vatican, với tư cách là người được ĐTC Biển Đức XVI chọn làm Hồng Y, ngài kêu 
gọi Giáo Hội nói ít hơn và lắng nghe người dân nhiều hơn: “Tôi nhận thấy đau khổ của người 
dân và những câu hỏi khó do họ nêu lên là lời mời gọi trước hết phải liên đới với họ, chứ đừng 
giả vờ rằng chúng ta có sẵn hết các giải pháp.”[29]  
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Hơn ai hết, anh em linh mục chúng ta phải nhạy cảm để suy nghĩ với đầu óc của Chúa Giêsu, 
nhìn sự việc với con mắt của Chúa Giêsu, hành động với sức mạnh của Chúa Giêsu, phán đoán 
với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, sử dụng biện pháp với lòng nhân hậu của Chúa Giêsu, yêu 
thương với con tim của Chúa Giêsu, đào tạo với sư phạm của Chúa Giêsu, nhẫn nại với sự nhẫn 
nại của Chúa Giêsu, tha thứ với lòng thương xót của Chúa Giêsu. Tắt một lời là làm sao để giáo 
dân phải luôn nhận ra được nơi anh em linh mục chúng ta “tiếng nói của Chúa Chiên Nhân 
Lành.”[30] Có thế thì chúng ta mới sống trọn vẹn và thành công trong đời sống và sứ vụ linh mục 
của mình, như lòng Chúa và Giáo Hội mong muốn. Thánh Phaolô đã nói rõ đường lối đó: “Thiên 
Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng 
đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, 
chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.”[31] Vì vậy, Công Đồng 
Vaticanô II thúc bách các môn đệ Chúa Kitô không ngừng hoàn thiện các hiểu biết về những sự 
của Thiên Chúa và những sự của con người, ngõ hầu đi vào đối thoại cách thích đáng với những 
người đương thời.   

Sự nhạy bén này sẽ gợi ý và hướng dẫn những đổi thay trí não và con tim hướng tới cuộc 
trở lại liên lỉ với Chúa và với tha nhân, nhất là khi bản thân gặp phải những thương tổn bất 
công, bằng việc “cho qua đi và để Chúa liệu” vì Ngài thay đổi công việc chứ không thay đổi ý 
định. Đặt Chúa vào giữa thì mọi sự sẽ đến cùng nhau, với cái nhìn tích cực (thấy khía cạnh tốt 
của những gì xảy đến), với lòng cảm thông (Chúa có kế hoạch của Ngài, có lẽ tha nhân không 
muốn thế, nhưng Chúa bắt phải làm thế), biết ơn Chúa và tha nhân (nhờ đó mà ta được biến 
đổi và lớn lên).[32]   

Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con 
người đều được ghi dấu bằng những thay đổi quyết định, từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết 
đi, trải qua tích cực cũng như tiêu cực: “Mai nam, trưa nắng, chiều nồm; trời còn luân chuyển 
huống mồm thế gian.” Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài, xuyên qua Phúc Âm, các dấu chỉ 
thời đại, các biến cố thăng trầm của cuộc sống mỗi ngày, thì những người theo Chúa cũng phải 
đổi mới sự đáp trả của mình sao cho tương xứng. Mọi việc Chúa Kitô làm đều mang dấu ấn 
của thay đổi, thay đổi từ cũ sang mới, từ điều được trông đợi đến điều bất ngờ: Ngài ngồi ăn 
với người tội lỗi, nói chuyện với người đàn bà Samaria, vượt quá luật ngày Sabát, yêu thương 
kẻ thù, và hy sinh mạng sống vì người khác. Mọi hành động ấy đều là những thay đổi. Qua 
những thay đổi ấy, Hội Thánh được sinh ra, và hôm nay cũng qua những thay đổi như thế mà 
Hội Thánh tồn tại, tiếp tục sống và hoạt động cho phần rỗi nhân loại. Trong chiều hướng này, 
anh em linh mục chúng ta được mời gọi trở thành những con người phục vụ khiêm tốn trong 
bất cứ cái gì, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, và bất cứ thế nào mà dân chúng cần đến và Giáo 
Hội sai chúng ta đi. 

  
4. Tinh Thần Phục Vụ  
  
Mọi linh mục đều khao khát nên giống Thầy Chí Thánh của mình, Đấng “đã đến không phải 

để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều 
người.”[33] Ở Á Châu và nhất là tại Việt Nam, linh mục vẫn còn được dân chúng khá trọng 
vọng và vẫn còn có một số uy lực nào đó: Xã hội cũng thường dành cho linh mục một sự nể 
nang, và giáo dân nói chung thường cung phụng linh mục. Vì vậy, anh em linh mục chúng ta 
cần điều chỉnh và sửa đổi nhãn quan của mình trong khía cạnh này. Bộ Giáo Sĩ nhắc nhở: “Linh 
mục có một uy thế giữa các tín hữu, và tại vài nơi, linh mục còn có những thẩm quyền dân sự 
nữa. Tuy nhiên, linh mục cần ý thức rằng uy thế đó phải gắn liền với lòng khiêm nhường và phải 
được sử dụng đúng đắn để thúc đẩy công cuộc cứu rỗi các linh hồn, trong khi không ngừng xác 
tín rằng chính Chúa Kitô mới là thủ lĩnh đích thực của dân Thiên Chúa.”[34]  

ĐTC Phanxicô đã làm gương khi tự đi lấy hành lý và thanh toán tiền phòng, cả trong các 
cuộc tông du tự xách cặp của mình. Để nên giống Chúa Giêsu, linh mục phải là người chăn 
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chiên tốt lành sẵn sàng thí mạng sống mình vì đàn chiên.[35] Và sau khi đã chu toàn tất cả 
những gì được kỳ vọng nơi mình, linh mục phải biết tự nhận chính mình như một “tôi tớ vô 
dụng” chỉ làm những gì có bổn phận phải làm.[36] Linh mục được trao tác vụ không phải cho 
chính bản thân linh mục, nhưng cho cộng đoàn tín hữu, đặc biệt đối với linh mục giáo phận. 
Linh mục được trao tác vụ không phải để làm ông chủ sai khiến cộng đoàn, nhưng là để cống 
hiến cho cộng đoàn sự phục vụ vô vị lợi: “Tìm gặp Chúa Kitô nơi người khác, trong tình yêu ưu 
tiên đối với người nghèo, nơi họ, con mắt đức tin của chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu và 
khám phá ra một tình yêu bao dung đối với tội nhân.”[37]  

Tinh thần phục vụ của người tôi tớ sẽ làm cho linh mục biết vui tươi chấp nhận và dốc sức 
chu toàn những công việc bổn phận được giao phó cho mình, dù đó là những công việc vinh 
dự hay thấp hèn đến đâu đi nữa, dù đó là những công việc gắn liền với tên tuổi hay chỉ âm 
thầm trong bóng tối và không được ai biết đến. Tinh thần phục vụ của người tôi tớ sẽ cắt xén 
khỏi linh mục những dấu vết bội phản thuộc căn chứng sùng bái sự nghiệp phổ biến trong giới 
giáo sĩ trẻ ngày nay, một căn chứng có thể làm lệch lạc và thậm chí phá hỏng sứ vụ của mình: 
nhiều công trình giá trị của tiền nhân bị phá bỏ để xây dựng cái mới, có khi kém hơn, cả về chất 
lượng cả về giá trị văn hóa và mỹ thuật, chỉ vì muốn để lại dấu tích sự nghiệp của mình. Thật 
đáng tiếc!   

Tại một trong những học viện dành cho các sinh viên linh mục ở Rôma, chân dung của các 
cựu sinh viên đã trở thành Giám mục và Hồng y được treo nhan nhãn dọc các hành lang và 
cầu thang của tòa nhà. Gần đây, các vị hữu trách thức thời đã quyết định tháo gỡ các khung 
ảnh ấy, bởi vì theo báo cáo cho biết, nhiều linh mục sinh viên mới vào trường đã có cảm nghĩ 
mãnh liệt rằng mình cũng phải phấn đấu để đạt đến những “tầm cao ấy”! “Các sinh viên phải 
hiểu rõ rằng tiêu điểm phấn đấu cho cuộc sống không phải là để đạt quyền cao chức trọng và 
thu vén danh dự, nhưng là tận hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho sứ vụ mục vụ. Các sinh 
viên phải được đào tạo cách riêng về tinh thần vâng phục của linh mục, về tinh thần khó nghèo 
và từ bỏ, để họ có thể đảm nhận một cuộc sống theo khuôn mẫu của Chúa Kitô Khổ Nạn, để họ 
có thể sẵn sàng từ bỏ cả những gì mình đáng được hưởng, nhưng tự xét thấy là không phù 
hợp.”   

Thật vậy, trong tâm tư của nhiều ứng viên linh mục và gia đình, nhất là tại các nước kém 
và đang phát triển như Phi châu và cả Việt Nam nữa, chức linh mục được như một thăng tiến 
xã hội và một nấc thang để bước lên, trong khi đúng hơn phải quan niệm chức linh mục là một 
nấc thang để bước xuống, noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu từ địa vị ngang hàng với Thiên 
Chúa bước xuống làm người, và còn tự hạ làm tôi tớ phục vụ mọi người để mang ơn cứu độ 
cho mọi người. 

  
5. Sứ mệnh làm Thầy Dạy    
  
Là thầy dạy Lời Chúa, nhân danh Chúa Kitô và nhân danh Giáo Hội, linh mục sẽ không dạy 

những cao trào hay lý thuyết tạm bợ và chóng qua nào đó. Sứ mạng và sứ điệp là của Chúa Kitô, 
linh mục chỉ là sứ giả của Ngài. Giáo Hội đặt Lời cứu độ trên môi miệng linh mục để người rao 
giảng Tin Mừng, giải thích cho dân sứ điệp mà chính Giáo Hội là cơ quan gìn giữ. Giáo Hội trao 
cho linh mục bài sai mà chính Giáo Hội đã nhận lãnh từ Chúa Kitô. Linh mục sẽ không rao giảng 
về chính mình hay về những ý tưởng riêng của mình,[38] nhưng là rao giảng một Tin Mừng mà 
cả linh mục lẫn Giáo Hội đều không phải là chủ nhân tuyệt đối và do đó không thể uốn ép Tin 
Mừng ấy tùy theo ý muốn của mình, mà phải chuyển giao Tin Mừng ấy một cách tuyệt đối trung 
thành.[39] Thật vậy, việc rao giảng Lời Chúa là bổn phận trọng yếu của linh mục. Sắc lệnh đào 
tạo linh mục dạy: “Trong tư cách là những cộng tác viên của Giám mục, bổn phận đầu tiên của 
linh mục là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho mọi người để xây dựng và phát triển Dân 
Thiên Chúa.”[40]  
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Nhưng muốn cho việc rao giảng này có tác dụng, thì nó phải được đặt điểm tựa trên đời 
sống cầu nguyện, và linh mục tiên vàn phải là con người cầu nguyện trước khi là con người rao 
giảng: Phải nói với Chúa và có Chúa đã, rồi mới có thể nói về Chúa và trao Chúa cho người 
khác, vì không ai có thể cho cái mình không có. Linh mục không phải là chủ nhân, nhưng là tôi 
tớ của Lời Chúa, không đọc Lời cách máy móc nhưng là lắng nghe Lời. Thật vậy, “tâm nguyện, 
lắng nghe và đáp trả là hình thức cao nhất của cuộc tương phùng giữa Lời Chúa và cuộc sống 
mỗi người.” Vì thế, ĐTC Phanxicô nói trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng: “Bất cứ ai 
muốn giảng, trước hết phải sẵn sàng để được đánh động bởi Lời Chúa và làm cho Lời ấy nhập 
thể trong cuộc sống cụ thể của mình”[41]. Không thể phủ nhận sự kiện rằng “có một mối tương 
quan thiết yếu giữa đời sống cầu nguyện cá nhân và việc rao giảng… Việc rao giảng hữu hiệu 
là một hoa trái khác của việc cầu nguyện cá nhân.”[42]  

Đức Thánh Cha Phaolô VI đã diễn tả một cách sắc bén trong Tông huấn Loan Báo Tin 
Mừng như sau: “Con người thời nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là nghe những thầy 
dạy, và nếu họ lắng nghe những thầy dạy thì bởi vì những thầy dạy ấy là các chứng 
nhân.”[43] Bộ Giáo dục Công giáo cũng khẳng định: “Nhà giáo dục sống đời sống đức tin sống 
động sẽ dạy bằng chính con người mình nhiều hơn là bằng những gì mình nói.” Quả đúng như 
Ca dao Việt Nam chúng ta dạy: “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo.”  

Trong cuộc gặp gỡ các chủng sinh và tập sinh, khi nói về tính chân thật, ĐTC Phanxicô 
nhìn các nhà đào tạo và nói: “Trước tiên đây là một trách nhiệm của người lớn, của các nhà đào 
tạo. Chính các bạn, những nhà đào tạo đang hiện diện nơi đây, phải nêu gương về sự chân 
thực cho người trẻ. Chúng ta muốn có những người trẻ chân thực không? Chúng ta hãy trở nên 
chân thực! Bằng không, Chúa sẽ nói với chúng ta điều Người đã nói cho Dân Chúa về những 
người Pharisiêu: “Những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng 
làm theo”[44]. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng thêm: “Ngay cả trong thời đại này, người ta thích 
nghe các nhân chứng: họ “khao khát sự xác thực ... và đòi phải nói về một Thiên Chúa mà 
chính mình biết và quen thuộc với, như thể thấy Đấng vô hình”[45]. 

Chúa Giêsu dạy các tông đồ và chúng ta ra đi rao giảng và làm cho người ta trở thành môn 
đệ của Chúa. Thư thánh Phaolô gửi cho Titô đoạn 2 là tất cả những gì nói về việc làm môn đệ 
của Chúa, tức là học sống theo con đường mà Chúa muốn chúng ta sống, được hướng dẫn 
nhờ các gương lành trong Giáo Hội. Làm môn đệ là đi theo Thầy Chí Thánh Giêsu và học cách 
sống theo sự khôn ngoan của Lời Ngài. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên, thì kế hoạch 
là dành nhiều thời gian ở cùng Ngài[46] và học nơi Ngài. Chúa Kitô gọi họ tuân theo, đi theo và 
học hỏi từ nơi Ngài. Vào cuối sứ vụ trần thế của Ngài, Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ ấy và 
bảo họ dành thời gian còn lại để đi khắp thế gian và dạy cho những ai muốn đi theo và vâng lời 
Ngài biết làm thế nào để trở nên những học trò hay môn đệ Ngài trong suốt cuộc đời của 
họ[47]. Khi Thánh Phaolô cho Titô những mục tiêu rõ ràng để ông dạy cho mọi hạng người là tỏ 
cho họ thấy làm thế nào để “tôn vinh giáo lý của Chúa”. Cuộc sống của họ, nếu phản ánh 
những phẩm chất này, sẽ trở thành một lời chứng mạnh mẽ cho Thiên Chúa trong một thế giới 
“quanh co và gian tà”.  

Chúng ta lắng nghe như thánh Phaolô đang nói với mình: “Phần anh, hãy dạy những gì 
phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, 
vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho 
xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. 
Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong 
sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh 
cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương 
về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ 
phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu 
chúng ta được điều gì. Các tôi tớ phải phục tùng chủ mình trong mọi sự, làm đẹp lòng chủ và 
đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng tỏ lòng trung tín hoàn toàn; như vậy là họ làm cho đạo lý của 
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Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được rạng rỡ mọi bề.  Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã 
được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống 
vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. 
Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô 
Giê-su là Thiên Chúa cao cả và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, 
Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện 
chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là 
những điều anh phải nói, phải khuyên, phải sửa dạy với tất cả uy quyền. Chớ gì đừng có ai coi 
thường anh”[48]. 

Nhưng công việc dạy sống theo Lời Chúa này là công việc của muôn đời và của muôn 
người, vì đó là bản chất của người tín hữu, một mình anh em linh mục chúng ta sẽ không tài 
nào làm hết được, nên chúng ta phải huy động toàn bộ các thành phần Dân Chúa mà chúng ta 
có trách nhiệm chăn dắt vào cuộc tham gia, nhất là các tu sĩ, chủng sinh và các cán bộ tông đồ 
giáo dân nòng cốt trong giáo xứ như Ban hành giáo, giáo lý viên, gia trưởng, hiền mẫu… Cần 
phải đoàn ngũ hóa giáo dân, chớ để ai không tham gia một hội đoàn nào, rồi thông qua các hội 
đoàn ấy mà dạy giáo lý, học hỏi chia sẻ Lời Chúa, phân chia các công tác mục vụ, phụng vụ, 
bác ái từ thiện, thăm viếng người già cả neo đơn, người bệnh tật, tai nạn rủi ro. Đặc biệt chăm 
lo đào tạo các huynh trưởng, trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng giáo lý, cũng như chuyên 
môn của từng hội đoàn để họ làm việc hiệu quả. Áp dụng nguyên lý bổ trợ để tạo uy tín cho 
những người đứng đầu để họ làm việc.  

Để công cuộc này luôn được tiếp nối hữu hiệu, cần theo tiến trình đào tạo và chuẩn bị nhân 
sự bốn bước này:  

- Dạy cho người ta biết làm;  
- Khi người ta biết làm rồi thì giúp họ làm;  
- Khi người ta làm được rồi thì hãy để cho họ làm;  
- Và khi người ta đã tự mình làm tốt được rồi thì mình rút lui đàng sau, chỉ giữ vai trò cố 

vấn khích lệ, đôn đốc chung, đã hoàn thành việc chuẩn bị người thay thế.  
  
Chúng ta cùng cầu nguyện để các nỗ lực của chúng ta ngày càng đưa được nhiều linh hồn 

về với Chúa và Danh Chúa được cả sáng hơn. Con xin mượn lời Thánh Thi lễ Mục Tử để kết 
thúc bài suy niệm này: 

Đây linh mục, những con người thánh hiến 

Suốt cuộc đời làm chủ tế trung kiên 

Đem tình thương người mục tử nhân hiền 

Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc. 

Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt 

Lãnh nhận rồi phân phát cả cho dân 

Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần 

Chờ đợi chủ tay cầm đèn sáng rực. 

Không mỏi mệt nhưng kiên trì tỉnh thức 

Suốt đêm trường hay mãi tới canh khuya 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12156#_ftn48
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Miễn làm sao kịp khi Chủ trở về 

Mở ngay cửa nghêng đón Người vội vã.  

Vinh tụng Chúa Cha vua trời cao cả 

Cùng Chúa Con đấng chuộc tội cứu đời 

Và Thánh Thần lửa yêu mến sáng soi 

Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi[49]. Amen. 

 
 
[1] x. Mc 6,11.       [2] Lc 11,1.        [3] x. Mc 14,23      [4]  x. Lc 10,21 

[5] x. Mc 14,32      [6] x. Mt 27,36    [7] x. Lc 23,46.      [8] x. Ga 1,:5. 

[9] Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: Thầy Dạy Lời Chúa, Thừa Tác 
Viên Bí Tích và Người Lãnh Đạo Cộng Đoàn, Ch.3, số 2. 

[10] Thánh Gioan Thánh Giá, Ngọn Lửa Sống của Tình Yêu, đoạn 3, 45.  

[11] x. Mc 10,14.       [12] x. Ga 11,35.        [13] x. Mc 6,35.      [14] x. Lc 7,11. 

[15] x. Mc 1,41.        [16] x. Mc 10,46.        [17] x. Mc 5,30.       18] x. Lc 21,2.  

[19] Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 1.   

[20] JP II, Tông Thư Salvifici Doloris, số 30.  

[21] JP II, Triều yếu ngày 14/8/1990.  

[22] x. Kh 21,5                   [23] x. Vui Mừng và Hy Vọng số 1. 

[24] Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini) của ĐTC Biển Đức XVI ký ngày 30/9/2010 và 
công bố chính thức ngày 11/11/2010, là kết quả của THĐGMTG lần thứ XII năm 2008. 

[25] x. Verbum Domini số 22-23.               [26] Zenit 16/8/2010. 

[27] ĐTC Phanxicô an ủi nạn nhân bão Haiyan http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-
cau-nguyen-cho-philippines/5583.57.7.aspx. 

[28] http://vietnam.ucanews.com/ ngày 13/12/2011. 

[29] http://vietnam.ucanews.com/2012/10/26 

[30] Trích lời ĐTC Biển Đức XVI trong Vatican City, 14 /4/ 2010 (VIS). 

[31] 2 Cr 1,3-4. 

[32] Xem Tiến trình Bốn bước Tâm lý và thiêng liêng để giữ tâm hồn bằng an thanh thản trước 
những đau khổ và thiệt hại bất công: 1. coi như người ta vô ý; 2. xem họ là nạn nhân của ác tâm 
của chính họ mà ta phải thương hại, có khi coi thường và coi khinh, khiến nỗi đau và tâm lý của ta 
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được bù đắp, được giải quyết; 3. Chúa biết hết mọi sự, kể cả từng sợi tóc rụng xuống, thế mà Ngài 
vẫn để thế là vì Ngài nhắm tới cái tốt nhất cho ta, dù hiện tại ta không thể hiểu, hãy tạ ơn Chúa vì 
tin vào lòng tốt của Ngài; 4. Nghĩ rằng người làm ta đau khổ bằng lòng làm dụng cụ Chúa dùng để 
làm ích cho ta, nên đáng ta phải biết ơn. Từ nỗi oán hận đến lòng biết ơn, vấn đề đã được giải 
quyết và lòng ta bằng an. 

[33] Mt 10,28. 

[34] Bộ Giáo sĩ, Linh Mục Và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba…, ch.4, số 3.  

[35] x. Ga 10,11.     [36] x. Lc 17,10. 

[37] x. Mt 25, 40; Pastores Dabo Vobis, số 49.  

[38] x. Tông huấn Verbum Doini số 59-60 về nội dung và phẩm chất của bài giảng. 

[39] x. Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, số 15.   

[40] Optatam totius số 4. 

[41] Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 150. 

[42] Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục Và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba…, Ch.2, số 1.  

[43] Paul VI, Tông huấn Loan Báo Tin Mừng,  ban hành ngày 8/12/1995, số 41. 

[44] Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô với các chủng sinh và tập sinh ngày 6/7/2013 - 
http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm 

[45] Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 150. 

[46] Mc 3,14.     [47] Mt 28,19-20.       [48] Tt 2,1-15. 

[49] Thánh Thi Kinh Sáng Thánh Mục Tử. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Ù tai là bất cứ âm thanh nào  ở trong tai hoặc đầu như tiếng chuông reo, tiếng xe ầm ầm 
chạy trong đường hầm, tiếng vo ve như ong bay, tiếng huýt sáo…mà chỉ bệnh nhân nghe 
thấy.  

Có nhiều hình thức ù tai: 

- Những tiếng ồn như chuông điện reo trong tai, liên tục với một âm điệu nhắc đi nhắc lại. 

- Tiếng ồn ngắt quãng hoặc trùng hợp với nhịp đập của trái tim (Pulsating tintinus) 

- Ù tai với tiếng hú, tiếng huýt sáo. 

Ù TAI  
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- Ù tai với các tín hiệu bíp bíp như tiếng tín “bíp bíp” trong hiệu truyền tin (morse). 

- Ù tai với nhiều tiếng ồn pha trộn, hòa nhịp. 

Bệnh nhân ù tai có thể có các triệu chứng như chóng mặt, đau trong tai, nhức đầu, tai như 
bưng bít đầy đầy. 

Trong một số trường hợp, ù tai có thể khiến cho bệnh nhân trở nên khó ngủ, kém tập trung 
tư tưởng, khó khăn đọc sách báo, giao tiếp với mọi người hoặc khó khăn trong sinh hoạt hàng 
ngày.  

1. Nguyên nhân gây bệnh  

Nguyên nhân gây ra ù tai chưa được hoàn toàn biết rõ. Sau đây là một số hoàn cảnh đưa 
tới chứng bệnh này: 

- Sau một thời gian dài thường xuyên nghe những tiếng ồn với tần số quá cao là nguyên 
nhân chính đưa tới ù tai kinh niên.  

Chẳng hạn trường hợp các xạ thủ súng cối, người đào hầm mỏ, đục phá đường xá hoặc 
đôi khi cũng thấy ở người nghe/chơi nhạc khí với âm thanh cao. 

Cường độ âm thanh được đo bằng  decibels (dB). Các nhà chuyên môn khuyên nên mang 
vật nhỏ nhét lỗ tai kho âm thanh từ 85 B trở lên. Âm thanh của xe cộ lưu thông vào khoảng 85 
dB; máy sấy tóc là 95 dB, máy cắt cỏ 105 dB; máy bay phản lực 100 feet xa là 130 dB; trẻ em 
la hét lá 110 dB. Còn tiếng đồng hồ tích tắc là 20 dB, máy giặt quần áo 70 dB… 

- Người tuổi cao thường bị giảm thính giác kèm theo ù tai gây ra do thoái hóa các thành 
phần cấu tạo tai. 

- Bệnh tai trong (Menie`re disease) với chóng mặt, điếc và ù tai và thường là ở một bên tai. 

- Các xương nhỏ ở tai trong trở nên cứng. 

- Viêm nhiễm tai giữa khiến cho các cục xương nhỏ có sẹo, cọ vào màng ngăn tai giữa - tai 
trong và tạo ra âm thanh. 

- Một vài hóa chất dược phẩm như cafeine, nicotine, aspirin, ibuprofen, thuốc kháng sinh 
streptomycine, thuốc có chất quinine, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần. Trong trường hợp 
này, ù tai hết khi ngưng dùng thuốc. 

- Nhiều người cho biết khi uống rượu vang đỏ, ăn chocolate cũng gây chứng ù tai ngắn 
hạn. 

- Các bệnh như cao huyết áp, xơ cứng động mạch, u bướu tai và xương đầu, bệnh tiểu 
đường, thiếu hồng huyết cầu, suy tuyến giáp đều gây ra ù tai trầm trọng và ta cần khám bác sĩ 
chuyên khoa ngay. 

- Hẹp động mạch cổ làm cản trở máu lưu thông cũng gây ra tiếng ồn trong tai. 

- Ù tai cũng xẩy ra khi ống tai ngoài bị ráy tai bít kín, âm thanh từ ngoài không vào được tai 
và tiếng ồn trong tai lại mạnh hơn. 

 - U nhọt, nhiễm vi trùng tai ngoài. 
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- Viêm nhiễm xoang mặt hoặc mũi thường gây ra ù tai. Khi hết bệnh thì ù tai cũng hết. 

- Dị ứng với phấn hoa, hóa chất. 

- Nhiều người có xương hàm không ăn khớp, ngay thẳng cũng hay bị ù tai.  

2. Chẩn đoán bệnh  

Trong đa số các trường hợp, nguyên nhân gây ra ù tai không biết, vì thế để chẩn đoán, nên 
tới bác sĩ chuyên môn tai-mũi-họng để được khám xét, thử nghiệm. 

Bác sĩ sẽ khám tổng quát, hỏi lịch sử bệnh, hoàn cảnh nào ù tai xuất hiện cũng như xem 
xét lại các thuốc đang dùng coi có thứ nào gây ra ù tai.  

Sau đó bác sĩ sẽ làm mấy thử nghiệm như: 

- Chụp x-quang đầu để coi xem các thành phần của tai có bị tổn thương hoặc có bất 
thường ở xương sọ. Đôi khi cũng cần làm thêm các thử nghiệm cao cấp hơn như MRI, CT 
scan. 

- Thực hiện thính lực đồ (audiogram) để đo khả năng nghe và phân biệt các âm thanh, 
tiếng nói. 

Ngoài ra, còn các phương thức để đo lường mức độ hoặc che đậy tiếng ù ù trong tai.  

3. Điều trị  

Điều hơi không vui cho bệnh nhân là chứng ù tai không chữa dứt được. Tuy nhiên một số 
phương thức có thể giúp bệnh nhân bớt khó chịu vì tiếng vo ve trong đầu. 

- Xin bác sĩ khám xem có thay đổi bất thường các cấu trúc trong ống tai cũng như lấy hết 
ráy tai vì nhiều ráy cũng có thể gây ra tiếng ù tai.  

- Hỏi bác sĩ coi lại thuốc mình đang uống có thuốc nào gây ra tác dụng ù tai thì thay thế 
hoặc ngưng ngay thuốc đó. 

- Bớt dùng muối vì muối tăng huyết áp và làm tai ù nhiều hơn.  

- Nhiều người cảm thấy giảm ù tai khi nghe âm nhạc nhẹ hoặc tiếng nước chẩy để che lấp 
tiếng ồn trong tai. 

- Nhiều người điếc cũng hay bị ù tai. Mang trợ thính cụ để nghe rõ thì ù tai cũng hết. 

- Masker là những dụng cụ điện tử nhỏ phát ra tiếng ồn để lấn át ù tai.  

Nguyên tắc của dụng cụ này là tạo ra âm thanh cùng tần số với tiếng ù trong tai bệnh nhân, 
nhờ đó bệnh nhân sẽ nghe âm thanh này thay vì tiếng rầm rì thác đổ, tiếng phi cơ phản lực 
bay. 

Theo các nhà chuyên môn, 60% bệnh nhân thỏa mãn với các masker này. Cũng có masker 
đặt trên gối giúp bệnh nhân không bị ù tai và ngủ ngon.  

- Hoặc áp dụng mẹo sau đây: 
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- Che tai với hai bàn tay úp , ngón tay hướng về phía sau. 

- Các ngón tay chạm nhau - Đầu ngón tay trỏ đè lên đầu ngón tay giữa đối diện. 

- Dùng đầu ngón tay trỏ bật lên bật xuống đầu ngón tay giữa bàn tay kia để tạo ra âm thanh 
giống như tiếng trống kêu. Lập đi lập lại bốn năm chục lần, hy vọng âm thanh này làm át tiếng ù 
trong tai. 

Nhiều người cảm thấy bớt ù tai khi dùng nước chiết cây Ginkgo để tăng máu lưu thông tới 
não trong vài tháng và thấy bớt ù tai. Có bệnh thì vái tứ phương mà!!! 

Khi biết rõ nguyên nhân gây ra ù tai, điều trị các nguyên nhân cũng giảm được ù tai. 

Mới đây, vài dược phẩm chữa bệnh nhức nửa đầu migraine như gabapentin (Neurontin) và 
acamprosate (Campral), thuốc an thần alprazolam (Xanax) được mang ra thử nghiệm và có kết 
quả tốt đối với một số bệnh nhân.  

Hiện nay, các nhà y khoa học đang tìm hiểu hơn về chứng ù tai cũng như thử các phương 
thức chữa trị mới. Người ta đã nói tới đưa các luồng điện cường độ yếu vào tai trong để “trấn 
áp” ù tai hoặc áp dụng các phẫu thuật để chữa dứt chứng ồn ào trong đầu, trong tai. 

  

4. Sống với Ù tai  

Ở đời, có những hoàn cảnh ngang trái, những bệnh tật vô phương cứu chữa thì bệnh nhân 
cần “sống chung hòa bình” với khó khăn đó. Ù tai là một trong những khó khăn đó.  

- Nên thư giãn tinh thần tránh các cơn lo âu sầu muộn hoặc bực tức căng thẳng để giảm 
thiểu ù tai. 

- Tránh dùng các chất kích thích có thể gây ra ù tai như cà phê, rượu, thuốc lá. 

- Ngủ nghỉ đầy đủ và tránh để cơ thể khỏi bị mệt mỏi 

- Ngủ với gối đầu hơi cao hơn thường lệ có thể làm giảm nghẹt mũi nhờ đó ù tai sẽ giảm 
theo. 

- Thường thường ù tai xuất hiện buổi tối khi đi ngủ, trong phòng yên tịnh. Nên lợi dụng 
tiếng động tích tắc của đồng hồ, tiếng nhạc nhè nhẹ để che lấp tiếng ồn trong tai. 

- Tránh tiếp xúc với tiếng động quá cao để tai khỏi bị tổn thương thêm. Mang dụng cụ bảo 
vệ tai khi thấy cần. 

- Học cách đối phó với tiếng ồn trong tai. Bệnh nhân sẽ học cách nhận ra rủi ro đưa tới ù tai 
rồi tìm cách loại trừ hoặc “tảng lờ” tiếng ồn đó. 

Và đừng lo lắng nhiều về tiếng ù trong tai vì nó không quá nguy hiểm như nhiều người 
 nghĩ. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com  

http://www.bsnguyenyduc.com/
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Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Thiên hạ thường bảo : 

- Nhà báo nói láo ăn tiền. 

Thế nhưng, ăn được tiền bằng nghề nói láo không phải là chuyện dễ. Có anh nhà báo 
khi bài của mình vừa mới được trình làng liền bị bà xã chất vấn : 

- Tôi nói cho anh hay : văn là người. Anh đã vắt óc, moi ruột gan phèo phổi để viết nên bài 
ấy và bài ấy đã phản ảnh đúng tim đen của anh và của bọn đàn ông. Vậy cái con nhỏ trong bài 
ấy là đứa nào ? Liệu cái thần hồn, anh mà léng phéng với ai là…chít  mí em đấy. 

Không thiếu gì những anh nhà báo đã được ăn đòn hội chợ hay được xơi kẹo đồng vì đã 
trót dại chõ mõm vào các xếp lớn, hay lạng quạng đụng vô phạm vi chính chị chính em. 

Và rốt cuộc chẳng anh nhà báo nào làm giàu hay phất lên nhờ cái nghề ngỗng này, bởi vì 
ở Việt Nam nhà giáo và nhà báo thì chỉ có nước…húp cháo mà thôi. 

Lắm lúc tiền nhuận bút đã tiêu béng đi từ hồi nào, mà bài thì lại chưa viết, thế là đúng hẹn, 
bèn phải ngồi vào bàn hì hục viết lách gọi là kéo cày trả nợ, một cách văn hoa hơn là “tằm nhả 
tơ”, nhưng thực chất chỉ là viết nhăng viết cuội. 

Như gã lúc này, công việc cuối năm thật bề bộn khiến đầu óc trống rỗng, mà hạn nộp bài 
cho số tết đã tới gần, chẳng biết sẽ phải tán hươu tán vượn về sự gì. Thôi đành phải theo 
truyền thống vốn đã có từ lâu đời, năm mão thì phải nói láo về…mèo đứt đuôi chứ còn gì. 

Mão, miêu hay mèo đó là một loại thú nhỏ thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng, cứng 
và cử đôäng được, vấu bén, mình nhẹ, leo giỏi và có tài bắt chuột. Có lẽ chính nhờ tài bắt 
chuột mà mèo được nhiều người, nhất là người nông dân ưu ái muôi ở trong nhà. 

Đối với lũ chuột thì mèo chính là đại vương sư tử. Người tàu thì bảo : 

-  Sát nhất miêu, cứu vạn thử. Nghĩa là giết được một con mèo thì cứu được vạn con 
chuột. 

Còn người tây thì nói : 

- Absent le chat, les souris dansent. Nghĩa là vắng mèo, chuột nhảy choi choi. 

Hay :  

MÈO - Chuyện phiếm của gã siêu. 

 

 

 

http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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- Mèo đi ra thì chuột vươn vai theo kiểu vắng chủ nhà gà vộc niêu tôm. 

Đã có lần gã quan sát khi chuột thấy mèo thì hình như tứ chi bị tê liệt, co rúm và bất 
nhóc nhách. Mặc dù mèo có làm ngơ, ngoảnh mặt đi, thì chuột cũng không thể chạy thoát 
khỏi móng vuốt của mèo. 

Hồi còn bé, gã được học về một câu chuyện ngụ ngôn mang tựa đề là “Hội đồng chuột”. 
Câu chuyện ấy đại khái như thế này : 

Họ hàng nhà chuột, sau một cuộc kiểm tra hộ khẩu, thấy dân số bị sút giảm trầm trọng, khả 
dĩ đi tới chỗ tuyệt chủng. Thế là họ hàng nhà chuột bèn vội vã tổ chức đại hội bất thường, sớm 
hơn định kỳ để tìm phương thế cứu vãn tình hình. 

Trong cuộc đại hội này, vì sự sống còn của dòng tộc, tất cả từ chuột già đến chuột trẻ, từ 
chuột đực đến chuột cái, đều tích cực và hăng hái góp ý kiến. Những ý kiến này được ghi nhận, 
bàn bạc và thảo luận. 

Cuối cùng, ý kiến được coi là tuyệt vời nhất và được toàn thể hội nghị vỗ tay tán đồng, đó 
là tìm cách cột một chiếc chuông nhỏ vào cổ con mèo. Hễ mèo đi tới đâu, chiếc chuông sẽ phát 
ra những tiếng leng keng báo động để họ hàng nhà chuột có đủ thời gian di tản chiến thuật, rút 
vào những nơi bảo đảm và an toàn nhất. Mọi chuột đều nhất trí và đồng ý với kế sách này. 

Thế nhưng khi hỏi xem có ai sẵn sàng đăng ký thực hiện, thì chẳng một chuột nào dám ghi 
tên. Và thế là từ chuột già đến chuột trẻ, từ chuột đực đến chuột cái, tất cả đều yên lặng rút lui 
có trật tự. Thậm chí cho tới ngày hôm nay, mèo vẫn còn là một tai họa to lớn cho dòng họ nhà 
chuột. 

Câu chuyện này làm cho gã băn khoăn, bởi vì trong đời thường, rất nhiều kẻ và ngay chính 
bản thân gã cũng giống như loài chuột bởi vì mình nói thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. 
Nói thì đao to búa lớn, còn làm thì chỉ như cây tăm. Thậm chí trăm voi chưa chắc đã được một 
bát nước xáo. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tại Việt Nam dòng họ nhà chuột khấp khởi mừng 
thầm, bởi vì dân bợm nhậu Việt Nam và Trung Quốc rất khoái món thịt mèo, được gọi theo 
thực đơn nhà hàng là món “tiểu hổ”. 

Những tay lái buôn lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm mua mèo. Mèo mua về được 
bán cho các nhà hàng, khách sạn và nhất là được xuất khẩu sang Trung quốc. Thế là dòng họ 
nhà chuột phát triển theo cấp số nhân. 

Vì không còn mèo giám sát và canh chừng, nên dòng họ nhà chuột tha hồ, mặc sức đục 
khoét mọi kho lẫm. Và chuột bỗng trở thành một quốc nạn làm cho chính phủ phải lo lắng và ra 
tay can thiệp bằng cách trừng trị đích đáng những tay lái…mèo. 

Không hiểu thiên hạ chế biến món thịt mèo ra sao. Chứ người dân quê, chỉ cần một mớ rau 
má đem nấu hay xào với thịt mèo quả là tuyệt vời. Nhất là ruột mèo vừa trắng lại vừa dòn quả 
là hết xảy. 

Từ cái tài bắt chuột, mà mèo bỗng được nhảy tót vào lãnh vực chính chị chính em. 

Bởi vì nếu gã không lầm, thì một vị chính khách cỡ bự, thuộc hàng đầu của Trung quốc, đó 
là ông Đăng tiểu Bình, đã lấy mèo làm biểu tượng cho đường lối và chính sách của mình khi 
tuyên bố : 

- Mèo trắng, mèo đen không hệ gì, miễn là bắt chuột. 
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Phải chăng lời phán dạy này đã khai đường dẫn lối cho chính sách mở cửa, tự do kinh 
doanh, ngoại quốc đầu tư… miễn sao làm cho dân được giàu và nước được mạnh ? 

Được ưu ái nuôi ở trong nhà,  nên mèo rất gần gũi và thân thương với người bình dân, 
đồng thời cũng đã đi vào nếp sống và kinh nghiệm đời thường. 

Thực vậy, mèo vốn là dấu chỉ của sự xui xẻo và xúi quẩy : 

- Mèo đến nhà thì khó, 

  Chó đến nhà thì sang. 

Bởi đó mấy anh lơ thường không cho hành khách mang mèo lên xe đò, kẻo gặp sự chẳng 
lành trong suốt cuộc hành trình của mình. 

Rồi mỗi khi khen và tự khen về những thành công và ưu điểm của mình, thì liền bị những 
kẻ thối mồm kê ngay tủ đứng vào miệng, khi họ chu mỏ nói với chúng ta : 

- Rõ thật, mèo khen mèo dài đuôi. 

Câu kê tủ đứng này còn nặng hơn cả câu : 

- Mẹ hát con khen hay. 

Hoặc câu : 

- Lươn ngắn lại chê trạch dài, 

  Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm. 

Với tuổi đời chồng chất, chúng ta thu tích được một mớ kinh nghiệm, thế nhưng nếu 
chúng ta lỡ biến chúng thành những kinh nghiệm…sống sượng bởi những ý đồ đen tối, thì  
chúng ta lập tức trở nên giống mèo, bởi vì : 

- Mèo già hóa cáo, 

  Cáo già hóa chằng tinh. 

Liệu chúng ta đã trở nên “cáo già” hay “chằng tinh” chưa ? 

Thỉnh thoảng một đôi khi trong cuộc sống, chúng  ta được vận may thăm viếng hay thần tài 
gõ cửa vào giữa lúc nghiệt ngã nhất. Thiên hạ không ngại liệt chúng ta vào hàng mèo, bởi vì 
lúc bấy giờ mắt chúng ta sáng rực như  “mèo thấy mỡ” và thiên hạ sẽ không ngần ngại gọi 
chúng ta là “mèo mù vớ cá rán” hay “ngủ gật gặp chiếu manh”. 

Và sau cùng, mèo hiền, mèo ngoan thường được yêu thương, chẳng ai nỡ đánh tập nó, 
như tục ngữ đã bảo : 

- Mèo lành ai nỡ xách tai, 

  Gái hư chồng để khoe tài nỗi chi. 

Trong đời thường, hình như mối liên hệ giữa mèo và những người bạn sống quanh nó 
không được tốt đẹp cho lắm. 



 

64 

Trước hết là mối liên hệ với chuột. Như chúng ta đã thấy, hình như sự thù ghét chuột đã in 
sâu vào bản tính của mèo. Vì thế, hễ gặp chuột là mèo liền xơi tái, chẳng chút xót thương. 

Còn họ hàng nhà chuột, vốn ý thức thân phận nhược tiểu và yếu kém của mình, nên theo 
sự diễn tả của người bình dân, luôn tỏ ra biết điều và lễ độ : 

- Bốn con chuột đưa xác con mèo. 

  Tò  te tò tò te te tò 

  Bốn con chuột đưa xác con mèo, 

  Tò te tò tò tí tí te. 

Tiếp đến là mối liên hệ với chó. Mèo ghét chuột thế nào, thì có lẽ chó cũng ghét mèo như 
thế, nhất là mèo con. Nhà gã nhiều chuột, định nuôi vài con mèo cho bớt sự phá phách. Thế 
nhưng hễ xin được mèo con nào, nếu không canh giữ cẩn thận, thì liền bị chó cắn chết. 

Đang đêm mà nghe thấy mèo tru lên hai ba tiếng, thì thế nào sáng hôm sau cũng thấy mèo 
con phơi xác trên trận địa. Vì thế người Pháp đã bảo : 

- Vivre comme le chien et le chat. Nghĩa là yêu nhau cũng thể như chó với mèo. 

Tương tự như mối liên hệ mẹ chồng nàng dâu vậy : 

- Thật thà như thể lái trâu, 

   Yêu nhau như thể nàng dâu mẹ chồng. 

Tuy nhiên một đôi lúc chúng ta cũng thấy mèo và chó sống chung hòa bình với nhau. Có 
những tay săn ảnh tình cờ chộp được những bức hình mèo ngủ yên trong vòng tay yêu 
thương của chó. 

Xét về những đặc tính của mèo, gã ghi nhận mấy điều sau đây. 

Trước hết mèo có nhân đức “sạch sẽ”, bởi vì mỗi khi phóng uế, mèo đều vùi dấu thật kỹ, 
chứ không phóng uế một cách bừa bãi, thiếu văn hóa như nhiều người. 

Thực vậy, Saigòn, thành phố Hồ chí Minh, vốn được gọi là hòn ngọc Viễn đông từ lâu, 
thế mà đi trên đường, đôi khi thiên hạ vẫn dẫm phải những “bãi mìn”, cụ thể là những 
đống…phân. Hình như chỗ nào có bảng chữ : cấm đổ rác, cấm tiêu, cấm tiểu, cấp đái… thì 
chỗ đó lại được chiếu cố đặc biệt. Người ta càng đổ rác nhiều và càng…cho ra  hăng. Mỗi 
lần phải đi qua đó, thì liền được thưởng thức một thứ xú khí nồng nặc đến nôn mửa. 

Vì sạch sẽ mà vùi dấu, thế nhưng chính vì sự vùi dấu này mà mèo lại trở thành biểu 
tượng cho sự thiếu ngay thẳng, bởi vì thiên hạ thường bảo : 

- Lấm la lấm lét như mèo dấu cứt. 

Có lẽ vì phải thức đêm bắt chuột, mà suốt ngày mèo nằm ngủ li bì. Với sự nằm ngủ li bì 
như thế, mèo bị mang tiếng là lười biếng, lười đến độ chảy thây chảy xác, đồng thời tượng 
trưng cho những kẻ chểnh mảng, bôi bác, qua loa, đại khái, bởi vì họ làm như mèo mửa hay 
mèo rửa mặt.. 

Thực vậy, mèo tuy có nhân đức “sạch sẽ” nhưng lại rất sợ nước. Vì thế, để rửa mặt, 
mèo thường liếm vào bàn chân rồi đưa lên và quẹt quẹt vào mặt, giống như gã hồi còn nhỏ. 

Phải, hồi còn nhỏ, mỗi khi trời trở lạnh, gã rất thích nằm ngủ nướng, cuộn mình trong 
chăn sướng rên mé đìu hiu. Mẹ đánh thức như gọi đò sang sông, thế mà gã chỉ ú ớ : 
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- Từ từ cái đã. 

Khi mở được cặp mi nặng trĩu, thì đã sáng bạch, thiếu điều ông mặt trời chiếu xỏ vào lỗ 
mũi. Và thế là phải ù té gấp gáp làm một số những công việc cần thiết, như : đi đái, lấy 
nước, súc miệng, đánh   răng, rửa mặt… 

Thấy vậy, bao giờ mẹ gã cũng mỉm cười và bảo : 

-Con làm cứ như mèo rửa mặt vậy. 

Một đặc tính khác của mèo là thích được vuốt ve, mơn trớn và chiều chuộng. 

Gã nuôi một con mèo, ban sáng ngủ dậy,  vừa ngồi vào ghế, thể nào nó cũng đến và cạ 
vào chân gã. Cạ một vài lần mà không thấy gã nhúc nhích hay động tĩnh gì, thì thế nào nó 
cũng cắn nhẹ vào chân gã, khiến gã đau điếng. 

Vì thế, nhiều hôm vừa mới bắn xong điếu thuốc lào, mà theo giới ghiền thuốc lào thì điếu 
quan trọng nhất trong ngày, chính là điếu đầu tiên ban sáng, chắc chắn thế nào cũng…phê, 
đang thở phì phò hay đang thả hồn theo khói thuốc, cũng phải cố gắng đá nhẹ cho nó một 
phát thì nó mới chịu để cho gã được yên. 

Ngoài ra mèo còn mắc phải một thói xấu khác là thích ăn vụng. 

Gã nhớ hồi còn bé, mỗi lần bố gã dọn tiệc hay chị gã dọn cơm, thế nào gã cũng được 
phân công canh chừng, để đuổi ruồi và trông mèo. Có những hôm bóng dáng mèo chẳng 
thấy đâu, mà thủ phạm ăn vụng lại là chính gã. 

Thực vậy, nhìn trước nhìn sau không thấy một ai và thế là gã liền rón rén, nhón vội một 
miếng, rồi đút vào miệng mà nhai ngấu nhai nghiến. Miếng thịt được ăn vụng sao mà nó 
ngon đáo để, đến giờ nghĩ  lại vẫn còn thinh thích, mặc dù có…xí  hổ tí chút cho tuổi thơ đơn 
sơ và ngây thơ. 

Có lẽ vì thích ăn vụng và thích được vuốt ve mà mèo được dùng để chỉ…bồ nhí. 

Tiếng Việt Nam thật là phong phú. Có tình nhân, có người yêu hay có bồ thì hoàn toàn 
khác với có bồ nhí hay có…mèo. Bởi vì có tình nhân, có người yêu hay có bồ, thường phải 
là công khai và hợp pháp. Trong khi đó có bồ nhí hay có mèo bao giờ cũng bất hợp pháp và 
thầm lén vụng trộm. 

Gã thành thật “khẩu phục tâm phục” những đấng đờn ông, vợ con đề huề, thế mà còn 
can đảm đèo bồng thêm tí bồ nhí. Vừa hao tiền tốn bạc, vừa mất thời giờ và chỉ tội đau lưng. 
Còn địa vị và sự nghiệp thì dễ dàng đi đoong, đồng thời một sớm một chiều thân bại danh 
liệt chóng như trở bàn tay. 

Chiều được một cô bồ nhí quả là một nghệ thuật. Bởi vì cũng giống như mèo, cô bồ nhí 
nào mà chẳêng thích được vuốt ve, mơn trớn và cưng chiều. Cô bồ nhí nào mà chẳng hay 
hờn, hay dỗi, hay nhõng nhẽo và hay đỏng đảnh…..Biết vậy thế mà khối anh đờn ông vẫn 
cứ nhào vô như con thiêu thân lao đầu vào lửa. 

Thiên hạ thích dùng hình ảnh mèo để so sánh với đờn bà con gái, bởi vì giữa mèo và 
đờn bà con gái có nhiều điể giống nhau.  

Điểm thứ nhất giống nhau đó là cái khoản ăn. 

Mèo ăn ít mà đờn bà con gái cũng ăn ít, vì vậy người đời mới bảo : 

- Nam thực như hổ, nữ thực như miu. Nghĩa là  đờn ông con giai thì ăn nhiều như hổ, 
còn đờn bà con gái thì ăn ít như mèo. 

Ấy là thiên hạ tự giới hạn vào việc ăn chính thức trong bữa cơm, chứ còn ăn lai rai trong 
ngày hay ăn hàng với đủ thứ quà vặt thì khác. Đem cộng và cân tất cả mọi thứ quà vặt này 
vào thì chưa chắc mèo nào thắng mèo nào, vì đờn bà và nhất là con gái vốn là chúa ăn vạêt 
cơ mà : 

- Đi chợ mất tám tiền quà, 
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  Chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. 

Điểm thứ hai giống nhau, đó là chuyện không và có. 

Con mèo ngoáy đuôi bên trái thì sẽ nhảy qua bên phải, cũng vậy con gái bảo có thì chắc 
chắn là không, bảo không thì chắc chắn lại là có, như một bài hát của Ngọc Lễ : 

- Con gái nói có là không, con gái nói không là có. 

  Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. 

  Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét, 

  Đừng nghe những gì con gái nói. Đừng nghe những gì con gái nói… 

Gã sẽ mổ xẻ chi tiết về chuyện này trong một bài khác. 

Điểm thứ ba giống nhau. Đó là  về thái độ hiền và dữ. 

Thực vậy, mèo thật hiền lành khi nó nằm dài ngủ yên, khi nó cạ nhẹ vào chân mình…thế 
nhưng mèo cũng thật dữ dằn khi nó nhe răng gầm gừ và giơ móng nhọn chiến đấu với chó, 
hay vồ chuột nhanh như chớp. 

Đờn bà con gái cũng vậy, bình thường thì nhỏ nhẹ dễ thương và dễ mến, nhất là khi cô 
nường nhõng nhẽo hay…mần duyên. Thế nhưng một khi đã nổi cơn tam bành vì bị chạm tự 
ái hay bị phỗng tay trên mất mối lợi, thì phải biết. 

Đang là một cô em bắc kỳ nho nhỏ bỗng hóa kiếp thành một bà chằng lửa, chửi đến nơi 
đến chốn, chửi có bài có bổn, chửi có cung có điệu, tay chân thì múa may quay cuồng thiếu 
điều lăn xả vào người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 

Về vấn đề này thì gã xin “ no table” nghĩa là xin miễn bàn, kẻo lại bi ăn cà chua, trứng 
thối và bị chụp cho cái mũ thiên vị là luôn bốc thơm đờn ông con giai, mà lại hay bốc thối và 
bôi bác đờn bà con gái. 

Tuy nhiên, có một điều hoàn toàn khác biệt giữa mèo và đờn bà con gái, đó là mèo thì 
luôn có râu, bất kể là mèo đực hay mèo cái. Còn đờn bà con gái thì lại chẳng có râu. Họa 
lắm mới có. Và nếu có, thì quả là hết chỗ nói. 

Đêm bắt đầu về khuya, tiếng con nít xa dần, chìm vào xóm vắng : 

- Con mèo mà trèo cây cau, 

  Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. 

  Chú chuột đi chợ đàng xa, 

  Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo. 

 

Gã Siêu  gasieu@gmail.com  

VỀ MỤC LỤC 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

giaosivietnam@gmail.com  

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

mailto:gasieu@gmail.com
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cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

www.conggiaovietnam.net  

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

http://www.conggiaovietnam.net/

