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122. Giá trị của nghệ thuật thánh. Trong những hoạt động cao quí nhất của tài năng con 
người, rất đáng kể đến mỹ thuật, nhất là nghệ thuật tôn giáo mà tột đỉnh của nghệ thuật này 
chính là nghệ thuật thánh. Tự bản tính, nghệ thuật thánh nhằm diễn tả một cách nào đó vẻ đẹp 
vô biên của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân loại; nghệ thuật này càng làm cho Thiên 
Chúa được ca tụng và tôn vinh hơn, một khi những tác phẩm đó không nhằm chủ đích nào 
khác ngoài sự góp phần tích cực vào việc đạo đức là hướng tâm trí người ta về cùng Chúa. 

Vì thế, Giáo Hội Mẹ Cao Sang, luôn luôn là bạn của mỹ thuật và không ngừng tìm đến sứ 
mạng cao quí của mỹ thuật, nhất là để những vật dùng vào việc phụng tự thánh được thực sự 
xứng đáng thích hợp và mỹ thuật, đồng thời biểu thị và tượng trưng những thực tại trên trời; 
Giáo Hội cũng luôn lo huấn luyện các nghệ thuật gia. Hơn nữa, Giáo Hội vẫn tự coi mình như vị 
thẩm phán về mỹ thuật, xét xem trong những tác phẩm của các nghệ sĩ, tác phẩm nào thích 
hợp với đức tin, với lòng đạo đức, và với những luật lệ truyền thống trong đạo, cũng như xem 
xét những tác phẩm nào xứng đáng dùng vào việc thánh. 

Giáo Hội hằng đặc biệt lo lắng sao cho vật dụng thánh góp phần trang trọng vào việc phụng 
tự một cách xứng đáng và mỹ thuật, đồng thời chấp nhận những thay đổi về chất liệu, về hình 
thức, cũng như về trang trí do tiến triển kỹ thuật trải qua các thời đại đem đến. 

Vì thế về điểm này, các Nghị Phụ quyết ấn định những điều sau đây. 

123. Các kiểu nghệ thuật. Giáo Hội đã không hề coi một kiểu nghệ thuật nào như là của 
riêng, nhưng công nhận các kiểu của bất cứ thời đại nào, tùy theo đặc tính và hoàn cảnh của 
các dân tộc, cũng như tùy theo nhu cầu của các Nghi Lễ khác nhau; những kiểu nghệ thuật 
này, trải qua các thế kỷ, đã tạo nên một kho tàng nghệ thuật cần thiết hết sức duy trì cẩn thận. 
Ngay cả những nghệ thuật trong thời đại chúng ta, nghệ thuật của mọi dân tộc và mọi miền, 
cũng phải được tự do thi thố trong Giáo Hội, miễn là vẫn giữ được vẻ tôn kính trang trọng phải 
có trong các thánh đường cũng như trong các nghi lễ thánh. Như thế, nghệ thuật đã có thể hòa 
giọng với bản nhạc vinh quang kỳ diệu mà những bậc vĩ nhân đã từng ca hát qua các thế kỷ để 
ca tụng đức tin công giáo. 

124. Phát động và cổ võ nghệ thuật thánh đích thực. Các Ðấng Bản Quyền trong khi phát 
động và cổ võ nghệ thuật thánh đích thực, hãy nhắm tới vẻ đẹp cao quí hơn là chỉ nghĩ tới vẻ 
xa hoa lộng lẫy. Ðiều này cũng nói về phẩm phục và đồ trang trí nữa. 

Các Ðức Giám Mục hãy cẩn thận lo loại trừ khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh 
khác những tác phẩm nghệ thuật nào nghịch với đức tin và phong hóa, nghịch với lòng đạo đức 
Kitô giáo, cũng như những tác phẩm làm tổn thương ý nghĩa tôn giáo đích thực, hoặc vì hình 
thức tồi bại, hoặc vì thiếu nghệ thuật, tầm thường hay giả tạo. 

Còn về việc xây cất thánh đường, cũng phải cẩn thận lo liệu làm sao để xứng hợp với việc 
chu toàn các hoạt động phụng vụ và giúp các tín hữu có thể tham dự một cách linh động. 

125. Ảnh tượng thánh trong các thánh đường. Phải kiên quyết duy trì thói quen đặt ảnh 
tượng thánh trong các thánh đường cho các tín hữu tôn kính; tuy thế số các ảnh tượng ấy chỉ 
vừa phải thôi và phải được sắp xếp sao cho thích hợp, đừng làm chia trí cho giáo dân, cũng 
đừng làm cho giáo dân có lòng tôn sùng thiếu đứng đắn. 

126. Ủy Ban giáo phận đặc trách Nghệ Thuật Thánh. Trong việc thẩm xét những tác 
phẩm nghệ thuật, các Ðấng Bản Quyền địa phương hãy lắng nghe ý kiến của Ủy Ban giáo 
phận đặc trách Nghệ Thuật Thánh, và trường hợp nào cần thiết, nên nghe những người rất 
thành thạo khác cũng như những Ủy Ban đã nói trong các khoản 44, 45, 46. 

Các Ðấng Bản Quyền phải thận trọng săn sóc kẻo dụng cụ thánh hoặc các nghệ phẩm giá 
trị, là những vật trăng hoàng nhà Chúa, bị di nhượng hoặc tiêu hủy. 

127. Ðào tạo các nghệ sĩ. Các Giám Mục, hoặc phải tự mình hoặc phải nhờ các linh mục 
đủ khả năng, thông thạo và yêu thích nghệ thuật, lưu tâm đến các nghệ thuật gia sao cho họ 
thấm nhuần tinh thần Nghệ Thuật Thánh và Phụng Vụ Thánh. 
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Ngoài ra cũng khuyến khích thành lập những trường học hay những Học Viện về Nghệ 
Thuật Thánh ở những miền xét ra là nên thành lập để đào tạo các nghệ thuật gia. 

Riêng đối với tất cả những nghệ thuật gia, những người sẵn có tài năng muốn phụng sự 
Thiên Chúa để làm vinh danh Người trong Giáo Hội, phải luôn luôn nhớ rằng họ làm một việc 
thánh, một phần nào họ giống như Thiên Chúa, Ðấng Sáng Tạo, họ sáng tác những tác phẩm 
dùng vào việc thờ phượng trong đạo Công Giáo, đồng thời họ cũng cảm hóa các tín hữu, cho 
họ thêm lòng đạo đức và huấn luyện giáo lý cho họ nữa. 

128. Duyệt lại các luật lệ về nghệ thuật thánh. Những khoản luật và qui chế của Giáo Hội 
nói về việc bài trí những đồ dùng bên ngoài liên quan đến việc thờ phượng, nhất là về việc xây 
cất thánh đường cho xứng đáng và thích hợp, về hình thức và cách xây dựng bàn thờ, về vẻ 
trang trọng, lối sắp đặt và tính cách bền chắc của nhà tạm thánh thể, về chỗ thích hợp và danh 
dự cho giếng rửa tội, cũng như về lối trưng bày ảnh tượng thánh, trần thiết và trang bị sao cho 
hòa hợp: tất cả những luật lệ về các vấn đề trên phải được duyệt lại càng sớm càng tốt, đồng 
thời với các sách phụng vụ theo qui tắc khoản 25: những điều nào xem ra ít hợp với phụng vụ 
canh tân thì hãy tu chỉnh hay loại bỏ; còn những điều nào phù hợp thì phải giữ lại hoặc thêm 
vào. 

Về vấn đề này, nhất là về chất liệu và hình thức vật dụng thánh và phẩm phục, thì Hội Ðồng 
Giám Mục địa phương có quyền thích nghi với các nhu cầu và phong tục địa phương, chiếu 
theo qui tắc khoản 22 của Hiến Chế này. 

129. Huấn luyện nghệ thuật cho hàng giáo sĩ. Các giáo sĩ, trong thời gian theo học Triết 
học và Thần học, cũng phải được học hỏi về lịch sử và biến chuyển của nghệ thuật thánh, cũng 
như về nguyên tắc lành mạnh mà các tác phẩm nghệ thuật thánh phải dựa theo; như thế họ sẽ 
biết quí trọng và duy trì những công trình đáng kính của Giáo Hội, cũng như có thể đưa ra 
những ý kiến thích hợp cho các nghệ thuật gia trong khi thực hiện các tác phẩm. 

130. Huy hiệu Giám Mục. Nên dành riêng việc xử dụng phẩm phục hay huy hiệu Giám Mục 
cho những nhân vật trong Giáo Hội có chức Giám Mục hoặc có thẩm quyền đặc biệt nào đó. 

  

Phụ Lục 

Tuyên Ngôn 

Của Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II 

Về Việc Tu Chỉnh Niên Lịch 

  

Thánh Công Ðồng Vaticanô II không phải là ít quan tâm đến nguyện vọng của nhiều người 
về việc ấn định ngày lễ Phục Sinh vào một ngày Chúa Nhật nhất định, và về việc thiết lập một 
niên lịch vĩnh viễn. Sau khi đã cẩn thận cân nhắc mọi điều có thể xảy ra do việc đưa ra một 
niên lịch mới, Thánh Công Ðồng tuyên bố những điều sau đây: 

1. Thánh Công Ðồng không phản đối việc ấn định ngày lễ Phục Sinh vào một ngày Chúa 
Nhật nhất định trong niên lịch Gregorianô, miễn là có sự đồng ý của những người liên hệ, nhất 
là các anh em ly khai với Tông Tòa. 

2. Cũng thế, Thánh Công Ðồng tuyên bố là không phản đối những sáng kiến có liên hệ đến 
việc đưa vào xã hội dân sự một niên lịch vĩnh viễn. 

Tuy nhiên, trong các hệ thống khác nhau được trù tính để thiết lập một niên lịch vĩnh viễn và 
đưa vào xã hội dân sự, Giáo Hội chỉ không phản đối những hệ thống nào còn duy trì và bảo vệ 
tuần lễ 7 ngày với ngày Chúa Nhật, không thêm vào một ngày nào khác trong tuần, để sự kế 
tiếp các tuần lễ vẫn được nguyên vẹn, trừ khi có những lý do hết sức quan trọng mà Tông Tòa 
sẽ phán quyết. 

  

Tất cả và từng điều đã được ban bố trong Hiến Chế này đều được các Nghị Phụ Thánh 
Công Ðồng chấp thuận. Và, dùng quyền Tông Ðồ Chúa Kitô trao ban, hiệp cùng các Nghị Phụ 
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khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, chế định và quyết nghị, và những gì 
đã được Thánh Công Ðồng quyết nghị, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng. 

  

Roma, tại Ðền Thánh Phêrô, ngày 4 tháng 12 năm 1963. 

Tôi, Phaolô Giám Mục Giáo Hội Công Giáo. 

Tiếp theo là chữ ký của các Nghị Phụ. 

  

Miễn Thi Hành Luật 

  

Ðối với Hiến Chế về "Phụng Vụ Thánh" vừa được phê chuẩn, Ðức Thánh Cha đã quyết định 
miễn thi hành luật cho tới ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay 16 tháng 2 năm 1964. Trong thời 
gian đó, Ðức Thánh Cha sẽ quyết định thời gian và cách thức thi hành các chế định mới của 
Hiến Chế này. Vì vậy không ai được phép tự mình thi hành các chế định mới này trước thời 
gian trên. 

  

Pericles Felici 

Tổng Giám Mục hiệu tòa Samosate 

Tổng Thư Ký Thánh Công Ðồng. 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

(Cv 2:1-11; Tv 104; 1Cr 12:3-7, 12-13; Ga 20:19-23) 

Bác sĩ  Nguyễn Tiến Cảnh, MD  
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Vào lúc ấy, khi các tông đồ đang tụ họp cầu nguyện ở lầu trên cùng với đức Maria Mẹ 
Thiên Chúa thì bất ngờ các ông cảm thấy có một luồng gió thổi mạnh và hình lưỡi lửa hiện trên 
đầu mọi người. Tức thì các ông cảm thấy tâm hồn tràn ngập sức mạnh một cách lạ kỳ.   

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống xẩy ra sau lễ Phục Sinh năm mươi ngày. Đây là dấu hiệu 
khởi đầu sứ mệnh truyền giáo phổ quát của Giáo Hội, một sứ mệnh có thể vượt qua tất cả mọi 
trở ngại của con người vì có sức mạnh chúa Thánh Thần hướng dẫn.  

Câu chuyện về chúa Thánh Thần hiện xuống mà Luca kể trong công vụ tông đồ (Cv 2:1-13) 
gồm phần mở đầu là bài giảng của Phero tuyên xưng về đức Giesu phục sinh cùng ý nghĩa 
ngôn sứ của Chúa (c.14-36) và sự đáp ứng thuận lợi của khán thính giả (2:37-41). Mười hai 
tông đồ, lúc bấy giờ không phải là những người ở vị thế được công khai tuyên bố chức vụ ngôn 
sứ của đức Giesu nên bị giáo quyền ở Jerusalem khiển trách, vì họ là những kẻ đã làm cho 
Chúa phải chết, lúc này đang muốn ngăn cản làn sóng uy tín đang lên của chúa Giesu. Thánh 
vịnh 104 nhắc nhở chúng ta là Chúa Thánh Thần, hơi thở của Thiên Chúa mà những Kito hữu 
như chúng ta đã nhận được cũng là một Thần Khí  đã gìn giữ và canh tân tất cả mọi tạo vật.   

Ý NGHĨA THẦN HỌC CỦA PHAOLO VỀ ƠN ĐẶC SỦNG     

Qua bài đọc 1 hôm nay (1Cr 12:3b-7, 12-13), thánh Phaolo nhắc nhở tín hữu Corinto là 
chúa Thánh Thần ban nhiều ơn khác nhau là có mục đích cả. Nó sẽ tồn tại mãi, không bao giờ 
hết hiệu lực. Người Kito hữu được kêu gọi để đoàn kết thành một đơn vị duy nhất, trong đó 
cuộc sống của tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia và tôn giáo đoàn tụ lại trong đức Giesu Kito.  

Ân sủng xuất thần hoạt động là một cảm nghiệm chung của người Kito hữu thời sơ khai 
như ở những tôn giáo cũ. Nhưng tín hữu Corinto lại có những nhận định không đồng đều về 
một số hiện tượng, nhất là về tiếng nói, làm sai lệch luật của phụng vụ. Thánh Phaolo nhắc nhở 
họ là hiện tượng xuất thần phải được nhận định theo kết quả của nó. Sức mạnh để tuyên xưng 
đức Giesu là Thiên Chúa là do Chúa Thánh Thần ban, vì vậy chúa Thánh Thần  không thể thúc 
đẩy người ta xúc phạm Thiên Chúa được. Cũng có một số hình thức chung cho các ân sủng, 
mặc dù rất đa dạng: Tất cả đều là ân sủng (Charismata) từ ngoài đến; nhưng tất cả chỉ là hình 
thức phục vụ (diakoniai), một cách diễn tả mục đích và hiệu quả của nó; tất cả chỉ là công việc 
(energemata) trong đó có Thiên Chúa hành động. Thánh Phaolo kết hợp tất cả những hình 
thức đó lại thành điều mà khoa thần học sau này gọi là một trong ba ngôi Thiên Chúa.   

Hình ảnh một thân xác (c.12-16) được nêu ra để cắt nghĩa mối tương quan giữa đức Kito 
và các tín hữu (c.12). Phaolo cũng áp dụng hình thức này vào Giáo Hội. Nhờ bí tích Thanh Tẩy 
mà tất cả mọi người –dù khác biệt giới tính, màu da, dân tộc hay nguồn gốc xã hội- vẫn liên 
hợp lại với nhau thành một tổ chức. Bài đọc này cho biết mỗi chi thể đều có những nhiệm vụ 
khác nhau nhưng không làm suy giảm hay đe dọa tính duy nhất của thân thể.  

NGƯỜI THỔI HƠI THỜ VÀO CÁC ÔNG  

Tin Mừng Gioan (19:20-23) lại diễn tả Chúa Thánh Thần một cách khác. Đức Giesu phục 
sinh thổi hơi Chúa Thánh Thần vào các tông đồ. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không 
những chỉ cho phép mà còn ban cho các tông đồ quyền tha hay kìm buộc tội lỗi. Đức Giesu 
chính thức sai các tông đồ đi khắp thế giới như Người được Chúa Cha sai đến thế gian. Hơi 
thở của đức Giesu thổi vào các tông đồ ở lầu trên gợi nhớ lại sách Khải Huyền (Kh 2:9) Thiên 
Chúa hà hơi vào “người đầu tiên” và ban cho ông sự sống. Sự sống của ông Adong đến từ 
Thiên Chúa, bây giờ sự sống thần linh mới của các tông đồ đến từ đức Giesu.  

NHỮNG GÓC CẠNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN  
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Như chụp hình một quang cảnh rộng lớn, chuyên viên chụp hình phải có cái nhìn tổng quát 
từ xa, rồi trung bình và cận kề để có đủ mọi mặt từ tổng quát rộng lớn đến chi tiết nhỏ. Tương 
tự như vậy, nhận biết Chúa Thánh Thần  cũng phải nhìn dưới 3 lăng kính:1- Nhìn tổng quát cho 
thấy mọi người chúng ta thuộc về Giáo Hội. 2- Nhìn trung bình cho thấy những quan niệm lý 
tưởng đang hoạt động trong Giáo Hội ngày nay. 3- Nhìn gần, chi tiết cho thấy Giáo Hôi là Hy 
Vọng, biểu hiện Chúa Thánh Thần hiện diện trong Giáo Hội.  

CẢM NGHIỆM CÙNG GIÁO HỘI “SENTIRE CUM ECCLESIA”  

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được coi như ngày sinh nhật của Giáo hội. Qua phép 
Thanh Tẩy, chúng ta tự hiến để phục vụ đức Kito thì cũng phải tự hiến để phục vụ Giáo Hội. 
Thánh Ignatio thành Loyola đã suy niệm rất sâu xa về vấn đề này và khuyến khích chúng ta 
“Hãy cảm nghiệm cùng Giáo Hội/Sentire cum ecclesia”. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống một 
lần nữa mời gọi chúng ta cùng bước đi với Giáo Hội, thở cùng với Giáo Hội, hy vọng cùng với 
Giáo Hội, cảm nghiệm cùng Giáo Hội. “Sentire cum ecclesia”. Chúng ta nên tự đặt câu hỏi: 
Giáo Hội có ý nghĩa gì đối với cá nhân mỗi người cúng ta? Cá nhân tôi có tương quan gì với 
Giáo Hội? Tôi có mến yêu Giáo Hội không? Tôi có cảm thấy Giáo Hội yêu thương tôi không?  

VƯỢT QUA LÝ TƯỞNG  

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế hiên nay của Giáo Hội. Sau công đồng Vatican II, một số 
trong chúng ta bị mắc kẹt trong cuộc chiến lý tưởng. Chúng ta phân vân giữa hai quan điểm tả 
và hữu, truyền thống và cấp tiến, nam và nữ, giáo phẩm và giáo dân, tiên tri và hiện tại…Tình 
trạng bảo thủ trong Giáo Hội và cộng đồng cũng như tình trạng phân cực giữa các phe nhóm 
trong giáo hội có thể làm chúng ta ngần ngại không dám đề cập một cách sâu xa và rõ ràng 
đến những vấn đề mà chúng ta hiện đang đối diện. Bất cứ vấn đề gì vẫn còn lấn cấn và biến 
thái trong chúng ta thì cũng sẽ lan truyền đến những người khác, nhất là thế hệ kế tiếp. Khi 
chúng ta thích chỉ trích, thất vọng, vô lý, hẹp hòi, hà khắc với những bí ẩn của Giáo Hội, là 
chúng ta đã phản bội chính chúng ta là những kẻ mang niềm vui, hy vọng và sự thật. Niềm vui 
có hiện diện trong con người chúng ta là những chứng nhân Kito hữu không? Cái gì đã ngăn 
cản cá nhân chúng ta và cộng đồng làm chứng nhân niềm vui cho đức Giesu Kito, niềm tin 
Công Giáo và Giáo Hội? 

HY VỌNG LÀ BIỂU HIỆN CỦA THÁNH LINH  

Sau cùng, chúng ta hãy hy vọng nhiều hơn lên. Hy vọng là một biểu hiện của Thần Linh 
Thiên Chúa trong ngày lễ trọng này. Ít năm trước đây nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy 
như bị hụt hẫng, hoang mang vì con thuyền Giáo Hội. Cơn bão kinh hoàng đã bất thần chụp lên 
tất cả chúng ta. Một số người có thể dễ dàng nhìn thấy tình trạng lúc đó; chúng ta bi quan, thất 
vọng, chán nản, có khi tỏ vẻ cay đắng. Nhưng rồi lửa tình yêu hy vọng đã bùng lên và nỗi lo 
lắng của chúng ta đã được giải tỏa, chúng ta đa số đã hoàn toàn thay đổi tâm tư từ đêm 13 
tháng 3 năm 2013 khi mà đức Phanxico xuất hiện trên khung cửa thánh đường Phero Basilica. 
Nhiều người đã thốt lên hồng y đến từ một thế giới xa vời mãi tận ở Bueros Aires đã mang cho 
Giáo Hội một lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Mới mà thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói 
tới khi ngài nhóm họp công đồng Vatican II 50 năm trước đây. Bình thường, hy vọng là tin rằng 
rồi ra mọi sự sẽ đưa đến tốt đẹp.  Hy Vọng là một từ mà ta thường dùng hàng ngày, nhưng đó 
không phải là  hy vọng của người Kito hữu. Người Kito hữu chúng ta phải là những hình ảnh 
của hy vọng, của một người có viễn kiến mới, một người nhìn thế giới qua những lăng kính 
khác nhau của đức Kito, của chúa Thánh Thần và của Giáo Hội.  

DẤU CHỈ THỜI ĐẠI VÀ DẤU CHỈ HY VỌNG  

Công đồng Vatican II khuyến khích người Kito hữu nên đọc những dấu chỉ của thời đại. 
Đức Gioan XXIII, coi đó là những dấu chỉ của hy vọng và cái nhìn về một vương quốc ở giữa 
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chúng ta. Vì nó không phải là một vương quốc trần thế, nên không thể xác định rõ ràng vị trí 
của nó, nhưng thực sự nó đã hiện diện, được nuôi dưỡng bởi bí tích Thánh Thể, được đúc 
khuôn sản xuất ở mọi xã hội và sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi. Vương quốc này tự nó được biểu 
hiện qua những ân sủng của chúa Thánh Thần như đức khôn ngoan, ơn hiểu biết, công đồng, 
cố vấn, lòng can đảm, sự thông minh, lòng bác ái và kính sợ Thiên Chúa. Hoa trái của chúa 
Thánh Thần biến vương quốc thành cụ thể như có thể sờ thấy được là Tình Yêu, Niềm Vui, An 
Bình, Nhẫn nại, Tử Tế, Tốt Lành, Nhẫn Nhục, Dịu Dàng, Khiêm Tốn, Tiết Dục, đức Trong Sạch. 
Nó cũng có thể theo thể thức ‘con đường tiêu cực/via negativa’ và nói rằng ở đâu không có 
vương quốc. Nơi nào không có công lý, hòa bình, chia sẻ, tin tưởng, tha thứ thì ở đó không có 
vương quốc. Nơi nào có oán thù, ghen ghét, ngờ vực, ghét bỏ, vô cảm, vô lề luật, hoan lạc bừa 
bãi, đa nghi chỉ trích, ở đó không có vương quốc và chắc chắn không có sự sống.  

RA XA CHỖ NƯỚC SÂU MÀ THẢ LƯỚI- “DUC IN ALTUM”  

Chúng ta không thể đo lường được đời sống đức tin, không thể phán xét sự sinh động của 
Giáo Hội chỉ dựa vào những tiêu chuẩn địa dư, xã hội, những con số, bản thống kê bề ngoài 
như người đời thường làm. Lửa Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta cố sức khám phá ra chiều 
sâu, chiều rộng và vẻ đẹp huy hoàng của sứ mệnh Giáo Hội. Điều đòi hỏi nơi những người có 
lý tưởng để xây dựng Giáo Hội là phải có tư tưởng lớn và cật lực làm việc chăm chỉ, sẵn sàng 
rương buồm ra xa chỗ nước cao và xâu để thả lưới. “Duc in altum”. Chúng ta cần phải có một 
viễn kiến sắc bén và lòng xác tin vững chắn vào sự toàn thắng tội lỗi và sự chết của đức Giesu 
trên thập giá. Cá nhân và cộng đồng không có viễn kiến và một Giáo Hội không sứ mệnh thì 
giống như một người cô độc, không tình liên đới. Đừng kể khi chúng ta xuất ngã thì chúng ta sẽ 
giữ được nguyên vẹn cá tính chưa phát triển của chúng ta. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự 
trị trong chúng ta thì chúng ta -lại một lần nữa- được ban cho có óc sáng tạo, trí tưởng tượng 
và hy vọng.  

ĐÔI LỜI KẾT: BẢO ĐẢM CÓ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN DIỆN  

Lấy gì làm bảo đảm chắc chắn là có chúa Thánh Thần hiện diện ở trần thế và trong Giáo 
Hội? Câu trả lời là NIỀM VUI. Nếu có niềm vui hiện diện thì bạn có thể chắc chắn là Chúa 
Thánh Thần đã làm cái gì đó qua ân sủng đặc biệt ấy của Ngài. Thánh Augustine, tổ phụ Giáo 
Hội đã cho thấy những cảm nghiệm của ngài vể niềm vui này như sau:   

“Khi nào người ta phải làm việc cực nhọc thì người ta thường hay cất tiếng hát tỏ lộ niềm 
vui của mình. Nhưng khi niềm vui tràn đầy và những lời ca không còn đủ để diễn tả niềm vui 
nữa thì chỉ còn vang âm điệu bài hát.. Sự vui mừng hân hoan này là cái gì? Bài hát ca hoan này 
là gì? Nó là một bản hòa tấu diễn tả những tâm hồn bừng khởi nổ tung với những cảm giác mà 
tự nó không thể diễn tả nổi. Niềm vui hân hoan này thực sự thuộc về ai? Thuộc về Thiên Chúa 
là đấng cũng không thể nào diễn tả ra được. Nếu lời ca không đến và không giữ yên lặng thì 
bạn có thể làm gì khác ngoài việc để cho bản hòa tấu đó bay bổng lên không trung? Đây chính 
là bản nhạc của Chúa Thánh Thần.”  

Vào ngày lễ trọng mừng sinh nhật Giáo Hội, chúng ta lại một lần nữa cần phải suy niệm về 
thực tế của Giáo hội từ cái nhìn tổng quát với vẻ bao la huy hoàng đẹp đẽ của nó đến bình diện 
từng phần đôi lúc rất rối loạn và đầy phức tạp, rồi sau cùng nhìn thật gần để biết chi tiết với hy 
vọng, một trong những biểu hiện sâu đặm nhất của Thần Linh sống động trong Giáo Hội. Trong 
khi làm như vậy, chúng ta có thể, lại một lần nữa, thất kinh trước lòng nhân hậu và quảng đai 
bao la của Thiên Chúa mà tung hô lời cảm tạ Người đã liên tục kêu gọi chúng ta phải trung 
thành và hân hoan vui mừng.  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến  

…tràn ngập tâm hồn người tín hữu tôi tớ Chúa 
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Xin hãy đốt lửa tình yêu Chúa trong chúng con! 

Xin hãy biến chúng con thành chứng nhân vui mừng 

của hy vọng trong Giáo Hội! 

Xin hãy đưa chúng con vượt qua những ảo tưởng 

từng chia rẽ và làm chúng con mù quáng. 

Lạy Chúa, xin hãy gửi Thần Linh Chúa đến với chúng con, 

Và tân canh bộ mặt trái đất cùng diện mạo của Giáo Hội, diện mạo cộng đồng chúng con, 

…chính bộ mặt chúng con và tâm hồn chúng con. Amen. 

   

Fleming Island, Florida 

June 4, 2014 

Fxavvy@aol.com 

NTC 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
 
 
Biển Đông đó 

Mẹ ơi 

Vẫn triều dương dâng độ nhật  trên triền sóng  

Ký ức con trong khối lộng tràn về   

Mặn hương trùng khơi xa. 

  

Vẫn dặt dìu trong thang âm của gió  

Thì thầm chiều Chúa Nhật 

Nguyện đường Đa Minh con treo lòng bên vuông  cửa sổ  

Lời nguyện cầu vương màu trời duyên hải 

Nương theo dốc núi  

Bật reo trong veo  

BIỂN ĐÔNG CÓ MẸ  
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Khe đá cheo leo. 

  

Mắt Mẹ  

Mở lớn  

Rọi tâm can 

Soi sáng bầu trời   

Dẫn đường đi tới trước 

Dẫu con mới vừa tròn mười hai tuổi. 

  

Mẹ ơi 

Tâm thức xa lắm nhường bao 

Mà Thánh Thể CHA năm nao trong con còn đỏ lịm 

Sắc Máu của CHA trong Anh Giê-Su 

Rộn tình yêu thắm thiết 

Máu của CHA có đau thương bi luỵ 

Có nhuộm hoà đảo Hoàng Sa trong ngày tang chế! 

  

Hằng triệu con dân đã liều chết ra đi  

Khi chưa phải là mùa dông bão 

Mà vì trận cuồng phong gió dại, 

Giữa biển Đông mênh mông bơi đi tìm Nước, 

Một đất nước thật thà 

Mong tránh xa miền sợ hãi. 

Mà sao trong tay Mẹ, con vững tin ở lại 

Chẳng phải để chống ngọn gió độc Vô Thần 

Mà để đón những anh em cùng da vàng máu đỏ 

Đang bị dối lừa xông tới khiến hỗn loạn  niềm tin. 
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Chẳng trách được 

Mẹ ơi, 

Chính ngọn gió quái chiêu đem cơn khát của loài quỷ dữ 

Để vùi dập và đạp bằng mọi lương tri Trung Hoa nghĩa Đạo. 

Chẳng thể nuôi hận thù 

Mà có được Bình An 

Đất Việt chúng con vẫn nguyện lòng “Vâng Ý Cha” theo Ơn Gọi Dân Tộc. 

Dõi bóng nắng từng giây 

Dậy mỗi đầu sóng theo từng con nước mới 

  

Sống Canh Tân 

Sống Hiệp Thông 

Lao công và cầu nguyện 

  

Còn mãi một Hoàng Sa 

Còn mãi một Trường Sa 

Luôn dậy sóng Đức Tin  

Để chuyển lay cả Biển Đông bước vào kỷ nguyên mới 

Của đất mới Chân Lý Tình Thương 

Giữa một Hoà Bình Thánh Đức. 

  

Giữa Biển Đông đó, Mẹ ơi, 

Dẫu vẫn chỉ là đại dương cho mọi tương lai phía trước 

Con xin cho anh chị em Trung Hoa quyện hồn trong Nhiệm Ý 

Cùng Việt Nam và nhân loại xây dựng hòa bình  

  



 

11 

Dập tắt chảo lửa chiến tranh rập rình 

Vùi cơn sóng dữ hung hăng cay nồng mùi huỷ diệt 

Cùng thắp lên Niềm Tin Cậy Mến 

Cùng men theo mọi dòng hải lưu nước ngọt tâm hồn 

Cho sống động và trào dâng Ơn Linh Thánh 

Cùng vặn mình trong dòng xoáy 

Dẫu có phải bị nhận chìm tận đáy hố Min-đa-nao 

Vẫn sục sôi trong cùng một sức mạnh 

Của Chúa Thánh Linh 

Để tin chắc rằng sẽ  có một ngày  

Giữa hôm nay hoặc giả ngày mai 

Ơn Biến Đổi sẽ dần hiệu nghiệm rọi sáng Ánh Thái Dương CHA 

Trên mọi miền tối tăm của chủ thuyết Vô thần. 

  

Biển Đông đó, Mẹ ơi, 

Xin cứu mọi linh hồn 

Giữa phút nghi nan. 

Amen. 

  

Dã Tràng Cát. 

Sài Gòn, 1.6.2014 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

Sáng nay, một người quen đến gặp và chia sẻ với tôi về cuộc sống của anh, anh yêu mến 
Giáo Hội tha thiết, trăn trở về những sinh hoạt của Giáo Hội và ao ước đóng góp phần nhỏ bé 
của mình vào sự lớn mạnh của Giáo Hội. Cùng với những chia sẻ đó, anh nói về cuộc sống gia 
đình của anh, hạnh phúc nhưng lại trắc trở, anh và chị sống chung không có Bí Tích Hôn Phối, 
chỉ vì chị đã có Hôn Phối với một người trước anh. 

"GÁC ĐỜI LẺ LOI"  
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Trong Tòa Hoà Giải, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp não nề bi đát như vậy, thật khó xử 
khi luật Giáo Hội xưa nay vẫn không cho phép chúng tôi giải tội để họ được rước lễ, nhưng 
nghe từng lời tâm sự, từng tiếng lòng tha thiết ước ao được rước Chúa, mới thấu cảm phần 
nào nỗi đau thương nặng nề họ phải gánh chịu. 

Số người ly dị vẫn ngày một tăng, ít ai sau ly dị mà có thể sống độc thân, chuyện tái hôn 
làm nhiều gia đình lâm vào tình trạng sống đạo một cách không trọn vẹn, và đương nhiên là 
nhiều tủi thân đau khổ. Một mặt không thể chối bỏ niềm tin, nhưng một mặt cứ phải mang tâm 
trạng tội lỗi vì không được rước lễ, chưa kể đến các áp lực đến từ dư luận trong cộng đồng. 

Thiên Chúa muốn cho mọi người sống hạnh phúc, không bao giờ Thiên Chúa chấp nhận 
sự đau khổ dằn vặt con người, vậy nếu cuộc hôn nhân sau làm người ta được hạnh phúc hơn 
trước đó, thì đấy có là phải ý Chúa không ?  

Người bệnh cần thuốc để chữa bệnh, nhưng không chỉ là thuốc, dinh dưỡng mới là quan 
trọng, cắt nguồn dinh dưỡng là cắt luôn sự sống của con bệnh. Bí Tích Thánh Thể là của ăn 
dinh dưỡng cho Sự Sống đời đời, cắt mất của ăn này, hỏi người bệnh có thể tiếp tục sống để 
được chữa bệnh không ?  

Chúa Giêsu thiết lập các Bí Tích để thông ban cho chúng ta những ân sủng cần thiết, nhưng 
Chúa Giêsu không hoàn toàn phụ thuộc vào Bí Tích như là một con đường độc nhất để thông 
ban ân sủng, Ngài còn có trăm phương ngàn cách để thi ân giáng phúc cho chúng ta từ lòng xót 
thương hải hà của Ngài. 

Cách sống Đạo, cách dạy Giáo Lý của chúng ta lắm khi vô tình gây một áp lực rất lờn lên 
lương tâm của những người tái hôn sau ly dị, phần rất đông bị mặc cảm dày vò khiến lắm khi 
họ lung lay niềm tin. Giáo Hội không thể phá bỏ kỷ luật cần thiết cho một thế chế trong xã hội, 
nhưng tổ chức trật tự thế nào đó để bộc lộ được hai chiều kích: lòng nhân từ xót thương của 
Thiên Chúa và niềm hy vọng của những ai tin vào Thiên Chúa. Rõ ràng đây là một thách đố lớn 
cho Giáo Hội. 

 Năm Thánh Hóa Gia Đình để tân Phúc Âm Hóa, phải chăng là một thời điểm thích hợp để 
Giáo Hội chú tâm chăm sóc đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Họ cần phải được quan 
tâm, có quyền được quan tâm. Họ cần phải được hướng dẫn lương tâm về đời sống Đức Tin, 
chấp nhận hoàn cảnh thực tế, sống niềm tin vào Thiên Chúa mạnh mẽ, lại rao truyền niềm tin 
ấy đến cho người khác nữa. Dù họ là ai và ra thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là con cái của Mẹ 
Giáo Hội, vẫn là đối tượng mà Chúa Giêsu luôn ân cần ra đi tìm kiếm, rồi yêu thương bồng ẵm 
trở về. 

Năm Thánh Hóa Gia Đình là cơ hội cho chúng ta tạo ra các cuộc gặp gỡ giữa Giáo Hội và 
những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt, một cuộc đối thoại để cảm thông, hiểu biết, yêu 
thương và tôn trọng, để anh chị em này sống vui tươi, phát triển và cộng tác tích cực phần của 
mình trong công cuộc xây dựng của Giáo Hội. 

Năm Thánh Hóa Gia Đình là cơ hội để đóng cửa các thứ… “gác đời lẻ loi” ! 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 1.6.2014 

( Ghi chú: tựa đề bài viết lấy từ lời một bài hát của Phạm Duy ) 

 

VỀ MỤC LỤC 



 

13 

 

  

Tôi tưởng mình chịu khó, thật ra số lần khó chịu nhiều hơn trong đời. 

Tôi tưởng mình ít nông nổi, thật ra tôi vẫn vướng hoài khi nổi nóng. 

Tôi tưởng mình bao dung, thật ra tôi dễ...bung dao. 

Tôi tưởng mình tỉnh táo, thật ra trái táo còn tỉnh hơn tôi. 

Tôi tưởng mình dễ thương, thật ra thương không dễ. 

Tôi tưởng mình biết lắng nghe, thật ra tôi muốn người khác phải lắng còn tôi không nghe. 

Tôi tưởng mình hay cho đi, thật ra vừa chi vừa đo. 

Tôi tưởng mình phục vụ, nhưng thấy có vụ nào là phục liền. 

Tôi tưởng mình từ nhân, thật ra có khi Tần cũng chẳng dữ như tôi. 

Tôi tưởng mình dễ bỏ qua, nhưng bao mùa Vượt Qua mà tôi vẫn chưa bỏ. 

Tôi tưởng mình không ích kỉ, nhưng hay chọn việc chỉ có ích cho tôi. 

Tôi tưởng mình khiêm tốn, thật ra là gấp bốn tự kiêu. 

Tôi tưởng mình hiểu nhiều, thật ra phần lớn là hiểu sai hiểu lầm. 

Tôi tưởng mình ngon cơm, thật ra chuyện đơn giản như nấu cơm mà cũng chưa được 
ngon. 

Tôi tưởng mình cao thượng, nhưng ai không thương là tôi...cạo. 

Tôi tưởng mình mộ đạo, nhưng bao lần tôi đã đào mồ chôn sống tha nhân. 

Tôi tưởng lòng mình là thanh tâm, thật ra lắm lúc vừa thâm vừa tanh. 

Tôi tưởng rằng tôi hiền lành, nhưng ai đụng phải là tôi hành (hung) liền. 

Tôi tưởng mình thường tốt như tiên, nhưng khi có chuyện thì tiền tốt mới thương. 

Tôi tưởng mình can trường, thật ra có khi đó chỉ là trương và càn. 

Tôi tưởng mình công chính lặng thầm, thật ra vừa kinh vừa trống cho thiên hạ vỗ tay. 

Tôi tưởng miệng mình nói lời hay, nhưng đã phát ra đủ thứ chua cay trên đời. 

Tôi tưởng mình hay tươi cười, nhưng soi gương thấy đười ươi hiện hình. 

Tôi tưởng bản thân khó bực mình, thật ra tôi dễ giãy nảy hơn cả cái bình mực. 

Tôi tưởng mình hay làm phúc, nhưng có khi việc ấy lại làm nhục tha nhân.  

 TÔI TƯỞNG …  
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Tôi tưởng niềm tin mình tín trung, thật ra khi nào sự việc xảy ra trúng ý thì tôi mới tin. 

Tôi tưởng mình sâu sắc tâm linh, nhưng soi xét kĩ thấy linh tinh không à. 

Tôi tưởng mình biết thứ tha, nhưng lại hằn học: “Cái thứ đó tao không tha!” 

Tôi tưởng mình thường hát ca, thật ra tôi ca (cẩm) nhiều hơn hát. 

Tôi cho suy nghĩ mình là lý tưởng, biết đâu tôi chỉ đang tưởng lầm mình có lý. 

Tôi tưởng… 

Ôi, bệnh tưởng của tôi… 

+++ 

Hôm nay tự xét lòng mình 

Mong sao càng sống càng tình càng yêu. 

Ngày mai tuổi đã xế chiều 

Hôm nay ráng sống thêm yêu thêm tình. 

Yêu thật phải có hi sinh 

Xin Thầy dẫn dắt hành trình, Thầy ơi! 

 

Giuse Việt, O.Carm. 

Trong blog: http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/toi-tuong/  

 

BTT CGVN xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm "Ngủ Trên Sóng" của tác giả Cát Thường. 

http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/toi-tuong/
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Tác giả Cát Thường chính là bút hiệu của Lm. Giuse Tuấn Việt, O.Carm, một linh mục rất 
gần gũi với các ban trẻ, và luôn hướng lòng về với các bạn trẻ. Ngủ trên Sóng không phải chỉ là 
một kinh nghiệm sống của một đời thường, nhưng là của một tâm hồn có niềm tin mãnh liệt vào 
Đức Kito, Đấng đã làm nên mọi sự và vẫn còn đang tiếp tục đồng hành với bất cứ ai tin theo 
Ngài. 

Các bạn có thể tìm gặp tập sách nhỏ rất dễ thương này tại các nhà sách công giáo. Nếu 
bạn thực tâm muốn đi tìm bình an hạnh phúc trong cuộc đời luôn đầy biến động này, hãy cùng 
với Cất Thương  chia sẽ "Ngủ Trên Sóng" 

Chúc nhau bình an và thật nhiều may mắn. 

BBT CGVN 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Hỏi: xin cha giải đáp  giúp mấy thắc mắc sau đây : 

1-     Cha xứ có quyền ra vạ tuyệt thông cho ai không ? 

2-     Có thể xưng mãi  một tội với nhiều cha khác nhau không ? 

3-     Ai được  phép hưởng ân xá của Giáo Hội ? 

Trả lời: 

1- Vạ Tuyệt Thông (anthema=excommunication)  là hình phạt nặng nhất mà Giáo Hội 
 bất đắc dĩ  phải  áp dụng trong những trường hợp gia trọng  như  bội giáo ( apostasy)  ly giáo( 
schism)  và  lạc giáo ( heresy) ( can.751)  hành hung Đức Thánh Cha ( can. 370&1) giết người 
hay giết thai nhi , tiết lộ bí mật trong tòa giải tôi ( can. 1388& 1) v.v 

Vạ tuyệt thông có hai loại là tiền kết  ( latae sententiae) và hậu kết ( ferendae sententiae): 

 A- Vạ tiền kết  là vạ đương nhiên  hay tự động  ( automatically incurred) có hiệu lực  khi vi 
phạm  điều đã cấm, và chỉ dành cho Tòa Thánh quyền tháo gỡ mà thôi.  Những trường hợp bị 
vạ tuyệt thông  tiền kết   gồm có những lỗi phạm sau đây: 

 1 -Hành hung đức Thánh Cha ( can. 370& 1) 

 2 - Không có phép Đức Thánh Cha mà dám  truyền chức Giám mục cho ai. Cả Người 
truyền chức và người chịu chức đều đương nhiên mắc vạ. ( can.1382) 

3 -Vi phạm ấn tòa giải tội.( Seal of confessions) tức  linh mục tiết lộ cho ai tội  đã nghe của 
hối nhân trong tòa giải tội ( can.1388& 1) 
    

4 - Ném bỏ Mình Thánh hay đem về nhà với mục đích phạm thánh ( Sacrilege) ( can. 1367) 

5-     Người bội giáo =apostate  là người  hoàn toàn chối bỏ đức tin Kitô Giáo Tà giáo hay  
rối Đạo = Heretic = là người  chối bỏ một số  tín điều hay giáo lý của của Giáo Hội. 

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC : VẠ TUYỆT THÔNG, ÂN XÁ ...  
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 Ly giáo ( schimatic) là người công khải bỏ Đạo để gia nhập đạo hay giáo phái khác. Tất cả 
3 tội này đều bị vạ tuyệt thông tiền kết. ( can. 751) 

6-     Phá thai hay giúp phá thai có kết quả ( can. 1398) 

Như đã nói ở trên, vạ  tiền kết  là vạ  đương nhiên hay tự động ( automatically incurred) có 
hiệu lực cho ai  lỗi phạm điều đã cấm, và chỉ  Tòa Thánh mới có quyền  tháo gỡ hay tha  vạ 
này  mà thôi.         

B- Vạ tuyệt thông hậu kết ( ferendae  sententiae) 

Vạ này được áp dụng cho những người ngoan cố  không  chịu sửa lỗi nặng  mặc dù đã 
được thẩm quyền Giáo Hội khuyến cáo  vô hiệu quả. ( can 1347 &1) .Cụ thể, cách nay trên 20 
năm , nhân  vụ “ lôn xộn “ ở San Jose, California, Đức Giám mục địa phương đã ngăm đe  ra 
vạ tuyệt thông cho một vài người chủ chốt nếu họ không chấm dứt  “ tranh đấu” và vâng phục 
giáo quyền địa phương. 

Như thế, chỉ có Giám mục mới có quyền ra vạ tuyệt  thông hậu kết cho ai không vâng phục  
để sửa lỗi đã phạm dù đã được khuyến cáo ít là một lần. 

Ngoài ra,  không linh mục nào, dù là chánh  hay phó xứ,  được phép đe dọa ra vạ  tuyệt 
thông cho ai. Sở dĩ phải nói điều này là  vì ở bên nhà, nghe nói có nơi linh mục chánh xứ  đã 
dọa vạ tuyệt thông  cho những ai  đi dự tiệc cưới của đôi  hôn phối chưa kết hôn trong Giáo 
Hội. Chưa kết hôn trong Giáo Hội mà ăn ở với nhau như vợ chồng thì tạm thời không được 
lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải chứ không  thể  bị  “ trục  xuất ra khỏi Giáo Hội”  
với vạ tuyệt thông tiền hay hậu kết được,  vì không có giáo luật nào cho phép phạt vạ như vậy.  

Lại càng vô lý hôn nữa là đe dọa  vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới của họ. Đây là  một 
lạm dụng đáng tiếc về  hình phạt vạ tuyệt thông cần được sửa chữa trong Giáo Hội địa 
phương. Cũng cần nói thêm là ngày nay Giáo Hội đã cho phép hôn nhân hỗn hợp ( mixed 
marriage ) nghĩa là một người Công Giáo có thể được phép kết hôn với người theo đạo  khác, 
nhưng phải xin phép chuẩn ( dispensation) ở Tòa Giám mục . Khi đã có phép chuẩn cho phía 
có Đao Công Giáo rồi  thì hôn phối được phép cử hành ở nhà thờ  như mọi đôi hôn phối khác.  
Có điều khác biệt là chỉ  người có Đạo mới được  rước Mình  Thánh trong lễ cưới mà thôi.Hôn 
nhân này là hợp pháp trong Giáo Hội nên không ai được phép chỉ trích hay đe dọa vạ tuyệt 
thông” cho người đi dự tiệc cưới của họ. 

Tóm lại,  khi nói đến vạ tuyệt thông, tiền hay hậu kết, có nghĩa là hình phạt tạm thời không 
được hiệp thông với Giáo Hội trong mọi lãnh vực thực hành đức tin như cầu nguyện và lãnh 
nhận các bí tích  bao lâu chưa được tha vạ.Như vậy,  phải hết sức thận trọng khi nói đến vấn 
đề này để không làm hoang mang cho giáo dân về kỷ luật và hình phạt  bất đắc dĩ  của Giáo 
Hội  

2- Có thể xưng mãi một tội hay không ? 

    Là con người , ai cũng yếu đuối trong bản tính. Thêm vào đó là  những  cám dỗ của ma 
quỉ và gương xấu, dịp tội đầy rẫy trong môi trường xã hội , tức hoàn cảnh sống của mỗi người, 
 nên người ta dễ sa  phạm tội  nặng hay nhẹ. 

Chính vì  biết rõ như vậy, nên Chúa Kitô - trước khi về Trời-  đã  ban bí tích hòa giải cho 
các Tông Đồ  để các ngài  và những người kế vị  thay mặt Chúa  tha tội cho mọi người trong 
Giáo Hội như Chúa đã truyền cho các ngài: 

 “ anh  em tha tội cho ai, thì người ấy được tha 
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Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị căm giữ” ( Ga 20 : 23) 

Chúa đầy lòng  thương xót và hay tha thứ. Đúng, nhưng con người không được lợi dụng 
lòng thương xót tha thứ này để cứ phạm tội rồi đi xưng tội. Xưng tội vì lỡ sa ngã do bản tính 
yếu đuối, vì ma quỷ và thế gian cám dỗ. Nhưng cũng phải cố gắng  hết sức về phần mình và 
nương nhờ vào ơn Chúa để tránh phạm tội hầu được sống trong  tình thương và ơn nghĩa với 
Chúa. Đó là điều Chúa mong muốn nơi mỗi người tín hữu chúng ta. Sở dĩ  nói Chúa mong 
muốn chứ  không ép buộc , vì con người còn có ý muốn tự do (free will)  mà Thiên Chúa luôn 
tôn trọng  cho  con người  xử dụng  để hoặc tự do chọn Chúa và xa tránh sự dữ, sự tội,  hay 
khước từ Chúa để tự do sống theo ý muốn của mình và làm những điều trái nghịch với tình 
thương, công bình và thánh thiện của Chúa. 

Nếu chọn Chúa thì phải quyết tâm sống theo đường lối của Chúa là con đường dẫn đưa 
đến hạnh phúc Nước Trời. Đó là con đường cứu thoát mà ít người muốn đi qua  như   Chúa 
Giê su đã trả lời cho  một người hỏi Chúa xem có phải  rất ít người được cứu thoát hay không. 
Chúa đáp : 

“ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì  tôi nói cho anh  em biết: có nhiều 
người sẽ tìm cách vào mà không được.” ( Lc 13: 24) 

Cửa hẹp mà Chúa muốn nói ở đây là kỷ luật mà chúng ta phải khép mình vào để không 
chạy theo những quyến rũ  của  tiền  bạc, danh lợi chóng qua ở đời này cùng  những thú vui vô 
luân vô đạo là con đường rộng thênh thang mà nhiều người thích  đi trên đó,  nhưng không biết 
sẽ  đi vào cõi chết đời đời. Cụ thể, đó là những kẻ  tôn thờ chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa vật 
chất và  khoái lạc ( hedonism) khiến họ đang  tìm tiền của  cách bất chính để làm giầu như 
 buôn bán gian lận, mở sòng  bài bạc, nhà điếm, sản xuất sách báo và phim ảnh dâm ô đồi trụy, 
buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và 
tội lỗi ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay. 

Nếu người có niềm tin Thiên Chúa mà cũng đi vào con đường đó , nghĩa là cũng ăn gian 
nói dối, cờ bạc đỏ đen, thay vợ,  đổi chồng, dâm ô trác táng,  bất công với người khác và lãnh 
cảm trước sự nghèo đói của anh  chị em đồng loại,  thì dù có mang danh là người Công giáo, 
vẫn đi lễ ngày Chúa nhật, vẫn kêu tên Chúa Kitô  và hát Alleluia, Alleluia  như  anh  em Tin 
Lành,  thì cũng vô ích mà thôi, căn cứ vào  chính lời  Chúa Giêsu  đã nói  rõ với các môn đệ 
Người  như sau: 

  “ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa !, lậy Chúa ! là  được vào Nước Trời 
cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào 
mà thôi.” ( Mt 7 : 21)  

Thi hành ý muốn  của Cha trên trời có nghĩa là xa tránh tội lỗi và mọi cách sống mâu thuẫn 
với Tin Mừng Cứu Độ để bước đi theo Chúa Kitô, là “ con đường, là sự thật và là sự sống.” ( 
Ga 14: 6) 

Như thế, trong thực hành, nếu không cố gắng khép mình vào kỷ luật nội tâm và nương nhờ 
ơn Chúa nâng đỡ, để xa tránh tội lỗi và trở nên hoàn thiện mỗi ngày, thì  hãy  nghe lại lời Chúa 
cảnh cáo như sau trong Sách Khải  Huyền: 

  “ Ta biết các  việc ngươi làm. Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi 
ngươi lạnh hẵn hay nóng hẵn đi.Nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên 
Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16) 

Nói khác đi, nếu đi xưng tội mà không có quyết tâm chừa tội để cứ sa đi ngã lại, cứ xưng 
mãi một tội quen phạm thì sẽ  trở thành  là người chẳng nóng, chẳng lạnh, cứ hâm hâm, nửa 
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nóng nửa lạnh, như Chúa cảnh cáo trên đây.Và như vậy chắc chắn không thể sống đẹp lòng 
Chúa và đáng được cứu độ. Chúa nói:  “ Ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt  13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 
8).  

3-  Ai được lãnh ơn xá ? 

Ân xá ( Indulgence) là ơn Giáo Hội lấy từ kho tàng ơn Cứu Độ của Chúa Kitô để tha các 
hình phạt hữu hạn ( temporary punishment) của các tội nặng nhẹ đã được tha qua bí tích hòa 
giải.( x SGLGHCG số 1471) 

Nghĩa là,  sau khi xưng tội cách ngay lành ( không dấu tội nào) và được tha qua bí tích hòa 
giải, thì hối nhân phải làm việc  đền tội do cha giải tội giao cho. Việc đền tội này có mục đích 
tẩy  xóa sạch những hậu quả do tội để lại trong tâm hồn hối nhân, dù mọi tội  nặng nhẹ đã 
được tha. Nếu ai không làm đủ việc đền tội này khi còn sống thì phải đền phạt trong luyện tội ( 
purgatory) sau khi chết.( x SGLGHCG, số 1030-1031) 

 Và đây là lý do Giáo Hội ban ơn xá để tha hình phạt hữu hạn nói trên. 

Ơn ( Ân ) xá có thể là toàn phần,  hay còn gọi là Ơn đại xá ( full indulgence) 

để tha hết mọi hình phạt hữu hạn , hay từng  phần ( partial indulgence) để tha một phần 
hình phạt trên ( x.giáo luật số  993) 

Ơn xá có thể lãnh nhận cho chính mình hoặc nhường lại cho các linh hồn trong Luyện tội , 
nhưng không thể nhường cho người khác còn sống ( x. giáo luật số 994). 

Muốn lãnh nhận ơn xá cách có hiệu quả thì phải sạch tội trọng và làm một số việc lành như 
 xưng tội , dự lễ, rước Mình Thánh Chúa, viếng nhà thờ và đọc các kinh lậy Cha, Kinh mừng, 
Sáng danh, Kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha. 

Ân xá được ban trong những dịp trọng đại như Năm Thánh ( Jubilee Year), 

Kỷ niệm thành lập Giáo Phận, hay Dòng Tu, viếng nghĩa trang trong tháng cầu cho các linh 
hồn ( tháng 11) hoặc dự lễ mở tay của tân linh mục… 

Chỉ có Đức Thánh Cha, hoặc thẩm quyền tối cao dưới quyền ngài,  mới có quyền ban ân 
xá cho Giáo Hội hoàn vũ hay Giáo Hội địa phương ( Giáo phận) ( giáo luật số 995). 

Giáo phận  hay Dòng Tu nào muốn  hưởng  đặc  ân  này nhân kỷ niệm trọng đại  của 
mình,  thì phải xin phép nơi thẩm quyền tối cao của Tòa Thánh. 

Ước mong những giải đáp trên đây thỏa mãn những câu hỏi đặt ra. 

Lm Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

 Một trong những nhu cầu sâu xa nhất của con người là nhu cầu được quí trọng. Mọi người 
đều muốn mình có giá trị. Điều đó không có nghĩa là mọi người muốn người khác khen mình là 

TIN LÀ THẦN DƯỢC  
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tuyệt vời. Đó cũng là một khát vọng nhưng không phải là điều mà chúng ta muốn nói ở đây. 
Chúng ta có thể nói rằng mọi người muốn mình được yêu. Nhưng nói như vậy xem ra có vẻ mơ 
hồ vì có nhiều loại tình yêu khác nhau giống như có nhiều loại hoa. Đối với một số người, tình 
yêu là một cái gì đam mê. Với số người khác, tình yêu là một cái gì lãng mạn. Nhưng với số 
người khác nữa, tình yêu là một cái gì liên quan đến tính dục. Tuy nhiên, có một tình yêu sâu 
xa hơn, chân thật hơn, đó là sự chấp nhận. Mọi người đều muốn mình được chấp nhận. Không 
có gì trong đời sống con người có một ảnh hưởng lớn lao và lâu dài cho bằng cái kinh nghiệm 
bị khước từ, không được người ta chấp nhận. Khi tôi không được chấp nhận, có một cái gì 
trong tôi bị đỗ vỡ. Một đứa bé sơ sinh không được chấp nhận sẽ bị tiêu hủy ngay từ lúc ban 
đầu. Một học sinh không được thầy cô chấp nhận sẽ không muốn đến trường. Một công nhân 
không được đồng bạn chấp nhận sẽ không muốn đến sở và cũng cảm thấy buồn  chán khi ở 
nhà. Lịch sử các tù nhân cũng cho thấy rằng họ đã sống cuộc đời lang thang nay đây mai đó 
với đủ mọi hạng người và phạm đủ mọi thứ tội là vì không có ai thật sự đã chấp nhận họ. Cũng 
vậy, khi một tu sĩ cảm thấy mình không được chấp nhận bỡi cộng đoàn của họ, họ sẽ cảm thấy 
buồn chán và sẽ ly khai khỏi cộng đoàn. Một cuộc đời không có sự chấp nhận là một cuộc đời 
trong đó nhu cầu căn bản nhất của con người không được đáp trả. 

Chấp nhận có nghĩa là những người mà tôi sống với, mang lại cho tôi một cảm giác kính 
trọng, một cảm giác là mình còn có giá trị chứ không phải là hoàn toàn vô dụng. Chấp nhận 
cũng có nghĩa là tôi được chào đón như tôi hiện là. Điều đó có nghĩa là dẫu cho mọi người đều 
ước muốn tôi trưởng thành hơn, đều muốn tôi nên tốt hơn, muốn tôi hoàn thiện hơn, nhưng tôi 
không bị bắt buộc. Tôi không bị bó buộc phải là người của khuôn mẫu mà họ muốn. Tôi cũng 
không bị đóng khung bỡi cái quá khứ hoặc hiện tại của tôi. Nhưng tôi luôn được cho một 
khoảng trống để tôi có thể lớn lên, để tôi có thể ra khỏi những sai lầm của quá khứ.  

Một cách nào đó, chúng ta có thể nói được rằng chấp nhận là một sự vén màn. Mọi người 
được sinh ra với nhiều khả năng khác biệt. Nhưng ngoại trừ họ được lay động, được đánh 
thức, được khích lệ bỡi sự chấp nhận của người khác, họ sẽ mãi mãi nằm yên ngủ. Sự chấp 
nhận làm thức tỉnh những gì đang nằm yên nghỉ trong tôi. Chỉ khi tôi được yêu trong cảm giác 
sâu xa của sự chấp nhận hoàn toàn đó, tôi mới có thể trở nên chính con người đích thật của 
tôi. Tình yêu và sự chấp nhận của những người khác làm cho tôi trở thành một con người độc 
đáo đích thật của chính tôi.  

Khi một người được quí trọng bỡi công việc họ làm, họ không có cái gì đôc đáo, vì người 
khác cũng có thể làm được điều đó và có khi còn làm trổi vượt hơn họ. Nhưng, khi một người 
được yêu không phải bỡi công việc họ làm mà là bỡi chính họ, bấy giờ họ trở thành một cái gì 
cá biệt, độc đáo mà không ai có thể thay thế họ được. Và tôi cần một sự chấp nhận như thế để 
tôi trở thành cái tôi đích thật và cá biệt của tôi. Một người được chấp nhận là một người hạnh 
phúc, một người được giải thoát, một người có thể lớn lên với cái bản lĩnh độc đáo của mình. 

Chấp nhận một người không có nghĩa là tôi chối từ những khuyết điểm của họ, cũng không 
có nghĩa là tôi cắt nghĩa một cách sai lệch, hoặc cắt nghĩa một cách qua loa những khiếm 
khuyết đó. Chấp nhận cũng không có nghĩa là xem mọi sự họ làm đều tốt đẹp. Nhưng ngược 
lại thì đúng hơn. Khi tôi chối từ những khuyết điểm của một người là tôi không chấp nhận họ. 
Tôi đã không chạm đến chiều sâu của con người đó. Chỉ khi nào tôi chấp nhận những khuyết 
điểm của họ, tôi mới thật sự là chấp nhận họ. 

Nếu nói trong cách tiêu cực thì sự chấp nhận có nghĩa là tôi không bao giờ cho một người 
nào cái cảm giác rằng họ không có một giá trị nào cả. Không mong đợi một cái gì nơi một 
người là giết họ, là làm họ chết khô vì họ không còn chút sinh lực nào để tồn tại và tăng trưởng. 
Và đây là những triệu chứng của những con người không đuợc chấp nhận: 

- Ngạo đời: Trong một trạng thái bất cần đời, họ tự gán cho mình những lời ca tụng mà họ 
luôn ước muốn. 
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- Cứng nhắc: Thiếu sự chấp nhận gây nên thiếu sự an toàn trong cuộc sống. Vì thế, khi 
phải giải quyết vấn đề họ luôn cứng nhắc, thiếu uyển chuyển. 

- Mặc cảm tự ty. 

- Thủ dâm: Tận đáy lòng họ cảm thấy thiếu thốn mọi sự đến nỗi họ ước muốn có bất cứ cái 
gì họ có thể lấy được từ cuộc sống trong một cách thế dễ dàng nhất. 

- Sợ hãi: Họ muốn được để ý một cách thái quá vì cảm thấy mình bị đe dọa. Có khuynh 
hướng khuếch đại. Hay nghi ngờ người khác. 

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIÚP HỌ? 

Chúng ta phải giúp họ nhận thức được điều nầy là: “Cho dẫu mọi người đều khước từ, bỏ 
rơi, không chấp nhận tôi, tôi vẫn được chấp nhận bỡi Thiên Chúa “như tôi hiện là” mà không có 
một đòi hỏi nào cả. Thiên Chúa không ra điều kiện: Ngài sẽ yêu, khi tôi trở nên một con người 
tốt. Không, “Cái tôi sẽ là” là một cái gì chưa có thật, một cái gì còn trống rỗng, và có thể tôi sẽ 
chẳng bao giờ trở nên được như vậy. Tôi biết rằng trong thực tế, tôi không đi con đường ngay 
chính. Có nhiều khúc quanh, có nhiều ngã rẽ cộng với những yếu hèn và quyết định sai lầm 
của tôi đã đưa tôi đến chỗ mà bây giờ tôi đang đứng.  

Nhưng kinh thánh cũng đã nói cho tôi rằng: “Chỗ mà tôi đang đứng là đất thánh” (Ex 3:5). 
Và cũng hãy nhớ rằng “Thiên Chúa biết tên tôi. Ngài đã viết tên tôi vào lòng bàn tay của Ngài. 
Ngài không bao giờ nhìn vào bàn tay Ngài mà không nhìn thấy tên tôi”(Is 49:16). Và tên tôi 
chính là tôi. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa luôn biết rõ tôi. Thánh Augustinô nói:” Một người 
bạn thật là một người biết rõ mọi sự về bạn mà vẫn chấp nhận bạn”. Đó là điều ước mơ của 
con người. Con người mơ ước: Một ngày nào đó mình hy vọng gặp được một người mà mình 
có thể chia xẻ được, người đó thật sự hiểu mình, hiểu được những lời mình nói, người đó biết 
để ý, biết lắng nghe và còn nghe rõ những điều mà mình không thể nói lên được.  

Và Thiên Chúa chính là điều mà mình đang mơ ước đó. Ngài yêu tôi với tất cả cái cao đẹp 
cũng như với những yếu hèn của tôi. Ngài yêu tất cả: từ những ước mộng không thành của tôi, 
đến những hy sinh nhọc nhằn cay đắng của đời tôi, những niềm vui nho nhỏ của  thành công 
cũng như  những thất bại đắng cay ê chề của cuộc đời tôi nữa. Vì thế, với tôi chỉ có một điều 
cần biết là: tôi đã được chấp nhận và yêu thương bỡi tình yêu sâu xa của Thiên Chúa. Thật ra 
chưa đủ: nếu chúng ta chỉ biết tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, mà chúng ta còn phải 
cảm nghiệm, phải chạm đến tình yêu đó nữa. Cuộc sống của chúng ta cần phải xây trên tình 
yêu đó. 

Chúng ta thường được nói rằng: yêu Chúa là điều quan trọng đối với chúng ta và điều đó là 
đúng. Nhưng điều nầy còn quan trọng hơn: đó là Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. 
Tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa đến sau. Thánh Gioan đã nhấn mạnh đến tình yêu đó: 
“Đây là tình yêu, tôi muốn nói, không phải tình yêu chúng ta dành cho Thiên chúa, mà là tình 
yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta” (1John 4:10). Karl Rahner đã một lần ghi nhận rằng chúng 
ta đang sống trong một thời đại có rất nhiều sự cải tổ trong giáo hội. Đây có thể là một dấu chỉ 
của niềm tin sâu xa. Nhưng cũng có thể là dấu chỉ của sự thiếu niềm tin. Và đâu là niềm tin? 
Niềm tin căn bản của chúng ta là: tôi biết mình được chấp nhận và yêu thương bỡi Thiên Chúa. 
“Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta”(1John 4:16 ). Và đây 
cũng là nội dung của toàn thể bản kinh Tin Kính của các Tông Đồ. Nội dung đó không có gì 
khác hơn là sự xác tín được lập đi lập lại của các Tông Đồ về niềm tin vào tình yêu mà Thiên 
Chúa đã dành cho chúng ta. 

Một niềm tin như thế, theo Tillich, phải có sự can đảm để chấp nhận. Chúng ta thì nghĩ 
rằng niềm tin như thế không có gì là khó. Trái lại, nó xem ra nghe rất ngọt ngào và dễ dàng. 
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Nhưng thật ra, nó đòi hỏi một sự can đảm lớn lao. Tại sao nó phải cần đến một sự can đảm lớn 
lao như vậy?  

Trước nhất, khi những tai họa xảy ra cho chúng ta, chúng ta thường hay phàn nàn trách 
móc: Tại sao Thiên Chúa lại cho phép những điều như thế xảy ra? Và chúng ta bắt đầu nghi 
ngờ tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, cần can đảm để tin vào tình yêu của Thiên Chúa nhất là 
khi có những điều không may xảy ra cho cuộc đời chúng ta. Một niềm tin như thế vượt xa ngoài 
cảm nghiệm cá nhân của chúng ta. Bấy giờ chính niềm tin là một sự cắt nghĩa về cuộc sống mà 
tôi chấp nhận. 

Thứ đến, tình yêu của Thiên Chúa thì vô hạn. Chúng ta không bao giờ có thể chộp lấy 
được, nắm giữ được, hay điều khiển được. Một điều chúng ta có thể làm là như một đứa trẻ 
không cần biết đắn đo suy nghĩ, chỉ còn biết phó thác vào vòng tay của bố mẹ khi nó liều mình 
nhảy từ trên cao xuống, nhưng chúng ta lại không thích làm như vậy. Sven Stolpe đã ví đức tin 
giống như một người leo lên tháp cao, và từ trên chóp đỉnh người đó được phán bảo: “Hãy 
nhảy xuống và tôi sẽ chụp lấy anh”. Người dám nhảy là người có đức tin. 

Lý do thứ ba xem ra tế nhị hơn. Đó là dễ tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta 
một cách tổng quát nhưng rất khó để tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta 
một cách cá biệt. Chính vì thế, rất ít người bằng lòng với chính mình để rồi sẵn sàng chấp nhận 
cách thức mà tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho họ. Thật vậy, rất ít khi chúng ta gặp được 
một người có thể đối phó với những khủng hoảng, những thử thách xảy ra cho cuộc đời họ. 

Đến đây, có thể nói được là quá đủ để chúng ta có thể hiểu được lý do tại sao đức tin đòi 
hỏi một sự can đảm để chấp nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và một 
khi chúng ta dám xác tín rằng cho dẫu chúng ta bất xứng nhưng Thiên Chúa vẫn chấp nhận và 
yêu thương chúng ta, bấy giờ chúng ta sẽ không còn lo lắng, sợ hãi gì nữa: không còn phải lo 
cô đơn, không còn phải sợ khước từ, không còn phải lo gian nan, không còn phải sợ thử thách 
vì chính niềm tin mang lại cho chúng ta một sự giải thoát khỏi tất cả những lo lắng, sợ hãi đó. 
Chỉ với niềm tin, con người mới có thể tìm lại được sự an bình và hạnh phúc đã bị đánh mất 
bỡi sự ngược đãi của cuộc đời. Và cũng chỉ với niềm tin, những vết thương đau của lòng người 
mới có thể được hàn gắn và chữa lành một cách hoàn hảo.  

Thật vậy, một khi con người đã đi vào hố sâu của tuyệt vọng thì chỉ có niềm tin mới có sức 
mạnh chữa lành một cách kỳ diệu những vết thương lòng sâu xa của con người, và cũng chỉ có 
niềm tin mới mang lại cho đời sống tâm linh của con người một sự an bình và thanh thản một 
cách sung mãn. 

(Trich trong cuon Suc Manh Tinh Yeu cua Lm. Le van Quang, tien si tam ly. Sach co ban o 
cac nha sach cong giao VN) 

***** 

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 Sức Mạnh Tình Yêu .  

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  
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VIII. Kết luận 

   (Xem bảng xếp loại 63 lần đề tài tình yêu) 

I. Dẫn nhập 

Bài viết ngắn gọn và sơ lược với tựa đề “Từ ngữ diễn tả ‘tình yêu’ và ‘tình bạn’ trong Tin 
Mừng Gio-an” đã đăng trên Blog:http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ ngày 
14/09/2013. Nay được thay thế bằng bài viết đầy đủ và chi tiết hơn bằng tiếng Việt: “Đề tài tình 
yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an” và tiếng Pháp: “Le thème de l’amour et de l’amitié dans 
l’Évangile de Jean.”   

Tin mừng Gio-an dùng cả danh từ và động từ để diễn tả đề tài “tình yêu” (danh từ: agapê, 
động từ: agapaô) và “tình bạn” (danh từ: philos, động từ: phileô). Bài viết sẽ trình bày chi tiết 
cách dùng các từ này. Trước hết sẽ liệt kê những lần các từ này xuất hiện trong Tin Mừng Gio-
an, kế đến sẽ trình bày ý nghĩa hai động từ “agapaô” và “phileô”. Sau cùng là phần bàn đến tất 
cả tương quan tình yêu trong Tin Mừng. 

Các tương quan tình yêu được xếp thành bốn loại: (I) Tình yêu nẩy sinh sự sống, (II) Tình 
yêu dẫn đến sự hư mất, (III) Không yêu, không có tình yêu, (IV) Tương quan bạn hữu. Như thế, 
theo Tin Mừng Gio-an, tình yêu có nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực. 

II. Từ ngữ 

Tin Mừng Gio-an dùng bốn từ sau để trình bày đề tài tình yêu và tình bạn: (1) Danh từ 
“agapê” (tình yêu); (2) Động từ “agapaô” (yêu mến); (3) Danh từ “philos” (bạn hữu); (4) Động từ 
“phileô” (thương mến). Quan sát các từ này giúp hiểu thần học Tin Mừng Gio-an về đề tài trên. 

    1. Danh từ “agapê” (tình yêu), 7 lần 

Danh từ “agapê” xuất hiện 7 lần ở Ga 5,42; 13,35; 15,9.10a.10b.13; 17,26. Trong phần đầu 
Tin Mừng (Ga 1–12), chỉ có 1 lần danh từ “agapê” ở 5,42. Còn 6 lần khác ở trong Ga 13–17. 
Danh từ “agapê” xuất hiện lần thứ hai ở 13,35. Đoạn văn 15,9-13 có 4 lần từ “agapê” ở 
15,9.10a.10b.13. Trong đó, 3 lần trong kiểu nói “ở lại trong tình yêu” (15,9.10a.10b). Đặc biệt, 
lời Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 15,13: “Không ai có tình yêu (agapên) cao cả hơn người 
đã hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu của mình” là định nghĩa tình yêu (agapê) của Người. 
Lần cuối cùng “agapê” xuất hiện ở 17,26.(Các trích dẫn Tin Mừng Gio-an lấy trong: Bản văn 
Gio-an, Tin Mừng và ba thư, Hy Lạp – Việt). 

    2. Động từ “agapaô” (yêu mến), 37 lần 

Động từ “agapaô” xuất hiện 37 lần, trong đó: 

+ Ga 1–12: 7 lần với nghĩa tích cực (5 lần: 3,16.35; 8,42; 10,17; 11,5) và nghĩa tiêu cực (2 
lần: 3,19; 12,43). 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/09/tu-ngu-dien-ta-tinh-yeu-va-tinh-ban.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/09/tu-ngu-dien-ta-tinh-yeu-va-tinh-ban.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/04/le-theme-de-lamour-et-de-lamitie-dans.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/04/le-theme-de-lamour-et-de-lamitie-dans.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
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+ Ga 13–17: 25 lần, trong đó: 

   - Ch. 13: 6 lần: 13,1a.1b; 13,23; 13,34a.34b.34c. 

   - Ch. 14: 10 lần trong 14,15-31: 

                   14,15.21a.21b.21c.21d.23a.23b.24.28.31. 

   - Ch. 15: 5 lần, trong 15,9-17: 15,9a.9b.12a.12b.17. 

   - Ch. 16 không có. 

   - Ch. 17: 4 lần trong 17,23-26: 17,23a.23b.24.26. 

+ Ga 18–21: 5 lần, 3 lần nói về môn đệ Đức Giê-su yêu mến (19,26; 21,7.20); 2 lần Đức 
Giê-su hỏi Phê-rô: “Anh có yêu mến Thầy không?” (21,15.16). 

Tóm lại, danh từ “agapê” và động từ “agapaô” xuất hiện chủ yếu trong Ga 13–17 và tập 
trung vào 4 đoạn văn: 

- 13,34-35:     3 lần “agapaô”, 1 lần “agapê”. 

- 14,15-31:     10 lần “agapaô”. 

- 15,9-17:       5 lần “agapaô”, 4 lần “agapê”. 

- 17,23-26:     4 lần “agapaô”,  1 lần “agapê”. 

     3. Danh từ “philos” (bạn hữu), 6 lần 

Danh từ “philos” xuất hiện 6 lần: 

- 3,29: Gio-an Tẩy Giả là bạn của chú rể. 

- 11,11: La-da-rô bạn của Đức Giê-su và các môn đệ. 

- 15,13.14.15: Các môn đệ là bạn hữu của Đức Giê-su. 

- 19,12: Bạn của Xê-da. 

     4. Động từ “phileô” (thương mến), 13 lần 

Động từ “phileô” xuất hiện 13 lần. Trong đó, 

- 11 lần có nghĩa tích cực: 5,20; 11,3.36; 16,27a.27b; 20,2; 21,15.16.17a.17b.17c (5 lần 
trong đoạn văn 21,15-17). 

- 2 lần có nghĩa tiêu cực: 12,25 (yêu mạng sống mình) và 15,19 (thế gian yêu thích cái 
thuộc về nó). 

Cùng gốc với danh từ “philos” (bạn hữu), động từ “phileô” có nghĩa: “thương”, “thương 
mến” trong tình bằng hữu (aimer d’amitié). Tùy theo văn mạch và âm điệu câu văn, động 
từ “phileô” có thể dịch sang tiếng Việt: “thương mến” (11,3), “thương”(11,36), “yêu” (12,25) hay 
“yêu thích” (15,19). 
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Tóm lại, danh từ “agapê” (7 lần) và “philos” (6 lần); động từ“agapaô” (37 lần) và “phileô” (13 
lần) là những từ khoá xây dựng đề tài tình yêu và tình bạn. 
  

III. Động từ “agapaô” và “phileô” 

Trong Tin Mừng Gio-an có sự giống nhau trong cách dùng động từ “agapaô” và “phileô” 
qua ba nhận xét sau: 

(1) Tình yêu Chúa Cha dành cho Đức Giê-su diễn tả bằng động từ “phileô” ở 5,20. Đức 
Giê-su nói với những người Do Thái: “Cha thương mến (philei) Con và tỏ bày cho Người mọi 
điều mình làm” (5,20a). Ở 10,17 Đức Giê-su dùng động từ “agapaô” khi nói với những người 
Pha-ri-sêu: “Vì điều này mà Cha yêu mến (agapâi) Tôi: Tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy 
lại nó” (10,17). Chỉ 1 lần trong Tin Mừng ở 5,20, Đức Giê-su dùng động từ “phileô” để nói về 
tình yêu Chúa Cha dành cho Người, còn những nơi khác dùng động từ “agapaô”. Ở 16,27, tình 
yêu các môn đệ dành cho Đức Giê-su được diễn tả bằng động từ “phileô”, trong khi 
ở 14,15.21.23.28 dùng động từ “agapaô”. Tình yêu Chúa Cha dành cho các môn đệ được diễn 
tả bằng động từ “phileô” ở 16,27 và động từ “agapaô” ở 14,21. 

(2) Trong đối thoại giữa Đức Giê-su và Si-môn Phê-rô ở 21,15-17, dường như không có sự 
khác biệt giữa hai động từ “phileô” và “agapaô”. Người thuật chuyện kể ở 21,17b: “Phê-rô buồn 
vì Người nói với ông ấy ba lần: ‘Anh có thương mến (phileis) Thầy không?’” Câu này dùng động 
từ “phileô”, trong khi hai lần trước đó, Đức Giê-su dùng động từ “agapaô.” Đức Giê-su chỉ dùng 
động từ “phileô”trong lần hỏi thứ ba: “Si-môn, con Gio-an, anh có thương mến (phileis) Thầy 
không?” (21,17a). Như thế, hai động từ “phileô” và “agapaô” trong ba câu hỏi của Đức Giê-su ở 
21,15.16.17 xem ra đồng nghĩa. 

(3) Trong tên gọi: “Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến”, tác giả dùng cả hai động từ: 
“agapaô” 4 lần ở 13,23; 19,26; 21,7.20 và “phileô” 1 lần ở 20,2.   

Những nhận xét trên cho thấy động từ “phileô” cũng quan trọng như “agapaô”, cho dù 
“phileô” ít dùng hơn (13 lần) so với “agapaô” (37 lần). Câu hỏi đặt ra: Có thể xem hai động từ 
này đồng nghĩa (synonymes) với nhau và có thể thay đổi cho nhau (interchangeables) được 
không? Có sắc thái nghĩa khác nhau giữa hai động từ này không? 

Một số tác giả cho rằng có sự phân biệt giữa hai động từ “agapaô” (yêu mến) và “phileô” 
(thương mến). (Xem các tác giả phân biệt và không phân biệt nghĩa của hai động từ trên ở N. 
LAZURE, Les valeurs morales de la théologie johannique, (Évangile et Épîtres),(EtB), Paris, 
Librairie Lecoffre - Gabalda, 1965, n. 11-12, p. 215). Chẳng hạn, C. Spicq viết: “Trong khi 
agapan [yêu mến] được dùng để diễn tả tình yêu theo chiều đi xuống: từ Thiên Chúa đến Đức 
Ki-tô và con người, hay theo chiều đi lên: Từ Đức Ki-tô và con người đến Thiên Chúa, thì 
philein [thương mến] đặt người yêu và người được yêu trên bình diện ngang hàng, xoá bỏ sự 
cách biệt.” (C. SPICQ, Agapè dans le Nouveau Testament, analyse des textes III,Paris, 
Gabalda, 1959, p. 220). Cách hiểu này không phù hợp với cách dùng động từ “phileô” trong Tin 
Mừng Gio-an. Bởi vì tình bằng hữu, diễn tả bằng động từ “phileô” mà Chúa Cha dành cho Đức 
Giê-su (5,20) và cho các môn đệ (16,27) không “đặt người yêu và người được yêu trên bình 
diện ngang hàng, xoá bỏ sự cách biệt” như C. Spicq đã viết. 

Một số tác giả khác cho rằng: Trong Tin Mừng Gio-an, hai động từ “agapaô” và “phileô” 
đồng nghĩa và có thể thay đổi cho nhau. Đây là lập trường của các tác giả J. H. Bernard, R. 
Bultmann, và C. K. Barrett. (Xem R. E. BROWN, The Gospel according to John, vol. I, 1966, p. 
498). Theo C. S. Kenner: “Về nghĩa của từ, hai động từ này có thể thay thế cho nhau được.” (C. 
S. KEENER, The Gospel of John, (2 volumes), Peabody (MA), Hendrickson Publishers, 2003, 
n. 159, p. 1004).  Đối với N. Lazure: “Đó là lối hành văn nhằm mục đích tránh sự lặp lại của một 
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từ. Vì hai động từ này [agapaô và phileô] có cùng một nghĩa.” (N. LAZURE, Les valeurs 
morales de la théologie johannique, 1965, p. 215). G. Stählin nhận định: “Chỉ Tin Mừng Gio-an 
dùng đến 13 lần động từ phileô, trên tổng số 25 lần động từ này xuất hiện trong Tân Ước, cho 
thấy rõ ràng nghĩa thần học của động từ phileô, cùng với động từ agapaô gần như đồng nghĩa 
với nó.” (G. STÄHLIN, art. “phileô, philos”, in TDNT, vol. IX, 1974, p. 128). 

Theo chúng tôi, những giải thích trên của các tác giả chưa nêu lên được tầm quan trọng 
của đề tài “bạn hữu” (philos) ở 15,13-15 cũng như khẳng định thần học mà động từ “phileô” 
nhắm tới. Không phải tình cờ, hay để tránh lặp đi lặp lại mà động từ “phileô” dùng song song 
với động từ “agapaô”. Ngược lại, danh từ “philos” và động từ “phileô” góp phần xây dựng thần 
học Gio-an về đề tài “tình yêu” (agapaô, agapê). Bốn ghi nhận sau đây cho phép hiểu theo 
hướng này: 

(1) Tương quan tình yêu diễn tả bằng các từ “phileô” (thương mến),“philos” (bạn hữu) cũng 
quan trọng như tình yêu diễn tả bằng các từ “agapaô” (yêu mến), “agapê” (tình yêu). Nghĩa là 
các từ “phileô” và “philos”, bổ túc, làm rõ và định hướng nghĩa thần học của “agapaô” và 
“agapê”. 

(2) Cách dùng song song hai động từ “phileô” và “agapaô” cho phép hiểu đề tài “tình yêu” 
(agapaô, agapê) theo hướng “tình bằng hữu” (phileô, philos), hơn là những hình ảnh khác về 
tình yêu như “tình yêu hôn nhân” (l’amour conjugal) hay “tình yêu gia đình” (l’amour familial). 
Thật vậy,  trong “tình yêu hôn nhân” (l’amour conjugal), vợ chồng liên kết với nhau và ràng buộc 
với nhau bởi lời hứa yêu thương nhau và sống chung với nhau. Trong “tình yêu gia đình” 
(l’amour familial), con cái không thể tự dứt bỏ tư cách làm con. Cha mẹ không thể chối bỏ tư 
cách làm cha làm mẹ khi có con cái. Cũng thế, liên hệ anh chị em ruột trong gia đình cũng 
không thể chối từ liên hệ máu mủ. Trong khi đó, tình yêu” theo hướng “tình bạn” đề cao tự do 
của con người trong quyết định theo hay không theo Đức Giê-su. Làm môn đệ Đức Giê-su hay 
không là lựa chọn hằng ngày, vì bất cứ lúc nào người môn đệ cũng có thể quyết định “thôi 
không làm môn đệ nữa” như ở Ga 6,66. Nhóm Mười Hai quyết định ở lại (6,67-68) với Đức 
Giê-su cũng là quyết định hoàn toàn tự do. Bởi vì làm môn đệ Đức Giê-su, tự bản chất là lựa 
chọn dấn thân trong sự tự do. Đức Giê-su không ép buộc ai đi theo Người và Người cũng 
không thể ép buộc các môn đệ ở lại với Người. Tuy vậy, Đức Giê-su không ngừng mời gọi mọi 
người tin vào Người và giữ vững niềm tin để sống sự sống đời đời. 

(3) Hiểu “tình yêu” theo hướng “tình bạn” phù hợp với tước hiệu “bạn hữu của Thiên Chúa” 
trong truyền thống Cựu Ước (Is 41,8; 2Sb 20,7; Xh 33,11; Gc 2,23). Trong Tin Mừng Gio-an, 
tình bạn (15,14-15) liên kết chặt chẽ với tình yêu (15,9-13). Điều kiện để trở thành bạn hữu của 
Đức Giê-su là “làm những điều Đức Giê-su truyền dạy” (15,14) và “ở lại trong tình yêu của 
Người” (15,9-10). Đề tài “bạn hữu của Đức Giê-su” vừa gợi đến “bạn hữu của Thiên Chúa” 
trong Cựu Ước, vừa liên kết với đề tài “tình yêu” trong Tân Ước. 

(4) Mặc khải về tư cách “bạn hữu” của Đức Giê-su trong Tin Mừng đánh dấu tương quan 
mới mẻ và độc đáo giữa Đức Giê-su và các môn đệ, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong 
tiến trình trao ban mặc khải. Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 15,15: “Thầy không gọi anh em 
là tôi tớ, vì tôi tớ không biết điều chủ mình làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu (philous), vì 
tất cả những gì Thầy nghe nơi Cha của Thầy, Thầy đã làm cho anh em biết.” 

Tóm lại, các lập trường cho rằng hai động từ “agapaô” và “phileô” đồng nghĩa với nhau, có 
thể thay đổi lẫn nhau, hay “phileô” có mức độ tình yêu thấp hơn “agapaô” là làm giảm nét độc 
đáo của đề tài “tình yêu” trong thần học Gio-an. Theo chúng tôi, hai động từ “agapaô” và 
“phileô” không đồng nghĩa, không thay thế được cho nhau mà mỗi động từ diễn tả khía cạnh 
khác nhau của lòng mến. Hai động từ này đều quan trọng và bổ túc lẫn nhau. Đề tài “tình bạn” 
làm rõ nghĩa đề tài “tình yêu”. “Tình yêu” theo hướng “tình bạn” đề cao sự tự do của con người 
trong lựa chọn làm môn đệ Đức Giê-su. Trong viễn cảnh này, đề tài “tình bạn” (philos, phileô) là 



 

28 

đóng góp quan trọng của thần học Tin Mừng Gio-an. Phần sau sẽ phân tích các tương quan 
tình yêu (agapaô, agapê) và tình bạn (phileô, philos). 

IV. Tình yêu nẩy sinh sự sống 

Phần chính này trình bày nghĩa tích cực của tình yêu và tình bạn. Đó là tình yêu đem lại sự 
sống với 10 tương quan: (1) Thiên Chúa yêu mến nhân loại, (2) Chúa Cha yêu mến Đức Giê-
su, (3) Đức Giê-su yêu mến Chúa Cha, (4) Đức Giê-su yêu mến các môn đệ, (5) Chúa Cha yêu 
mến các môn đệ, (6) Các môn đệ yêu mến Đức Giê-su, (7) Phê-rô thương mến Đức Giê-su, (8) 
Đức Giê-su yêu mến Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, (9) Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến, và 
(10) Các môn đệ yêu mến nhau. 

    1. Thiên Chúa yêu mến thế gian nhân loại (1 lần: 3,16) 

Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian nhân loại chỉ nói đến một lần ở 3,16 bằng động từ 
“agapaô”, nhưng có tầm quan trọng đặc biệt. (Xem các nghĩa của từ “thế gian” trong bài viết: 
“Thế gian (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an”). Đức Giê-su tuyên bố ở 3,16: “Thiên Chúa đã 
quá yêu mến (êgapêsen) thế gian (kosmon), đến nỗi đã ban Con Một, để bất cứ ai tin vào 
Người thì không hư mất, nhưng có sự sống đời đời.” “Thế gian” (kosmos) trong câu này là đối 
tượng tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, đó là “thế gian nhân loại”, bao gồm tất cả mọi người, 
không loại trừ bất cứ ai và không giới hạn vào một thời đại nào.  

Thiên Chúa bày tỏ tình yêu mạnh mẽ dành cho nhân loại bằng cách ban tặng Con Một của 
Người là Đức Giê-su. Đây là tình yêu đem đến cho nhân loại sự sống đích thực: sự sống đời 
đời. Mọi người được mời gọi đón nhận tình yêu này bằng cách tin vào Con Một Thiên Chúa để 
khỏi bị hư mất. “Tin vào Đức Giê-su” là đáp trả lại tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Thực ra, 
theo thần học Gio-an, “tin” là bước vào tương quan tình yêu với Đức Giê-su và qua đó đón 
nhận tình yêu của Thiên Chúa và sống sự sống đời đời ngay ở trần gian này. 

Lời mặc khải của Đức Giê-su ở 3,16 đã tóm tắt sứ vụ của Người trong Tin Mừng. Kết luận 
thứ nhất của Tin Mừng (20,30-31) gợi lại lời mời gọi tin ở 3,16. Tác giả kết luận ở 20,30-31: “30 
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ [của Người]; chúng không được 
ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được ghi chép là để anh em tin rằng: Đức Giê-
su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa; và nhờ tin, anh em có sự sống trong danh của Người.” Sách 
Tin Mừng được viết ra là để tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho nhân loại đến được với 
con người nhờ tin vào Đức Giê-su, qua đó con người sống dồi dào, phong phú và có ý nghĩa 
cuộc đời này. 

    2. Chúa Cha yêu mến Đức Giê-su (8 lần) 

Tình yêu Chúa Cha dành cho Đức Giê-su xuất hiện 8 lần với các từ: động từ “agapaô” (6 
lần: 3,35; 10,17; 15,9a; 17,23b.24.26b), động từ “phileô” (1 lần: 5,20) và danh từ “agapê” (1 lần: 
17,26a). 

Trước hết Tin Mừng nói đến tình yêu của “Cha” (patêr) dành cho “Con” (houis). Trong phần 
độc thoại về sứ vụ của Đức Giê-su (3,31-36), Gio-an Tẩy Giả nói ở 3,35: “Cha yêu mến Con 
(ho patêr agapâiton huion) và đã ban mọi sự trong tay Người.” Đến 5,20, Đức Giê-su khẳng 
định điều này khi nói với những người Do Thái ở 5,19b-20: “19b A-men, a-men, Tôi nói cho các 
ông: Con không thể tự mình làm điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Cha làm; vì những điều 
Đấng ấy làm, Con cũng làm những điều đó như vậy. 20 Vì Cha thương mến Con (ho gar patêr 
philei ton huion) và tỏ bày cho Người mọi điều mình làm, và sẽ tỏ bày cho Người những việc 
lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông kinh ngạc.” Trong câu 20, Đức Giê-su dùng động từ 
“phileô” (thương mến) còn ở 3,35, Gio-an Tẩy Giả dùng động từ “agapaô” (yêu mến). 
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Tiếp theo, tình yêu Chúa Cha dành cho Đức Giê-su thể hiện qua việc Đức Giê-su có quyền 
năng trên sự chết. Người nói với những người Pha-ri-sêu ở 10,17-18: “17 Vì điều này mà Cha 
yêu mến Tôi (me ho patêr agapâi): Tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại nó. 18 Không ai 
lấy nó khỏi Tôi, nhưng chính Tôi tự mình hy sinh nó. Tôi có quyền hy sinh nó và Tôi có quyền 
lấy lại nó. Tôi đã nhận mệnh lệnh này từ nơi Cha của Tôi.” 

Sau cùng, trong Ga 13–17, Đức Giê-su nói với các môn đệ về tình yêu Chúa Cha dành cho 
Người ở 15,9, qua đó Đức Giê-su bày tỏ tình yêu của Người với các môn đệ: “Như Cha đã yêu 
mến Thầy (kathos êgapêsen me ho patêr), Thầy cũng yêu mến anh em (kagô humas êgapêsa). 
Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (meinate têi agapêi têi emêi)” (15,9). Trong ch. 17, 
Đức Giê-su thưa với Cha ba lần về tình yêu mà Chúa Cha dành cho Đức Giê-su (17,23.24.26). 
Người ngỏ lời với Cha ở 17,22-23: “22 Phần Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, Con đã 
ban cho họ để họ nên một như Chúng Ta là Một; 23 Con trong họ và Cha trong Con, để họ 
được hoàn toàn nên một; để thế gian nhận biết rằng: Chính Cha đã sai Con và Cha 
đã yêu mến họ (êgapêsas autous) như đã yêu mếnCon (kathos eme êgapêsas).” Như thế, tình 
yêu Chúa Cha dành cho các môn đệ cũng là tình yêu mà Chúa Cha yêu mến Đức Giê-su. 

Ở 17,24, Đức Giê-su khẳng định là Chúa Cha đã yêu mến Đức Giê-su trước khi thế gian 
được tạo thành, Người thưa với Cha: “Lạy Cha, về những người mà Cha đã ban cho Con [các 
môn đệ], Con muốn rằng Con ở đâu, thì họ cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh 
quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con vì Cha đã yêu mến Con (êgapêsas me) 
trước khi thế gian được tạo thành.” Kết thúc ch. 17 (17,26), Đức Giê-su mong muốn tình yêu 
Chúa Cha dành cho Người ở lại trong các môn đệ ở mọi nơi và qua mọi thời, Người nói lời cuối 
cùng với Cha: “Con đã làm cho họ [các môn đệ] biết danh của Cha, và Con sẽ còn làm 
cho họ biết, để tình yêu mà Cha đã yêu mến Con (hê agapê hên êgapêsas me) ở trong họ và 
Con trong họ” (17,26). 

Tóm lại, Gio-an Tẩy Giả nói về tình yêu Chúa Cha (patêr) dành cho Con (houis) là Đức Giê-
su (3,35). Đức Giê-su khẳng định điều này với những người Do Thái ở 5,20. Đến 10,17, Đức 
Giê-su nói: “Cha yêu mến Tôi”, sang phần diễn từ từ biệt (Ga 13–17), Đức Giê-su nói với các 
môn đệ: “Cha yêu mến Thầy” (15,9a). Chúa Cha yêu mến các môn đệ cũng bằng tình yêu 
Người dành cho Đức Giê-su (17,23). Đó là tình yêu mà Đức Giê-su đã có “trước khi thế gian 
được tạo thành” (17,24). Cuối cùng, Đức Giê-su mong muốn tình yêu Chúa Cha dành cho 
Người (17,26a.26b) ở lại nơi các môn đệ.   

    3. Đức Giê-su yêu mến Chúa Cha (2 lần: 14,31; 15,10b) 

Tình yêu Đức Giê-su dành cho Cha của Người được nói đến 2 lần ở 14,31a (động từ 
agapaô) và 15,10b (danh từ agapê). Ở 14,31, cuộc Thương Khó là lúc Đức Giê-su bày tỏ tình 
yêu của Người với Cha và là lúc Người thực hiện đến cùng sứ vụ Cha giao phó. Đức Giê-su 
nói với các môn đệ ở 14,30-31: “30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa vì thủ lãnh 
của thế gian đang đến. Nó không có gì trên Thầy, 31 nhưng để thế gian biết rằng: Thầy yêu 
mến Cha (agapô ton patera) và như Cha đã truyền cho Thầy thế nào, Thầy làm như vậy. Hãy 
đứng dậy, chúng ta đi khỏi đây.” 

Ở 15,10, Đức Giê-su dùng kiểu diễn tả: “Ở lại trong tình yêu của Cha.” Cụm từ này vừa gợi 
đến tình yêu Chúa Cha dành cho Đức Giê-su, vừa cho thấy Đức Giê-su đáp trả tình yêu ấy 
bằng cách yêu mến Cha. Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 15,10: “Nếu anh em giữ các điều 
răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu (meneite en têiagapêi) của Thầy, như chính Thầy, 
Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu (menô en têi agapêi) của Người.” 

Cả hai lần Đức Giê-su nói với các môn đệ là Người yêu mến Cha. Trước là bày tỏ tình yêu 
bằng cách trung tín thi hành sứ vụ cho đến cùng, cho đến chết (14,31). Sau là “ở lại trong tình 
yêu của Cha” (15,10) và chia sẻ tình yêu ấy với các môn đệ (15,9). 
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    4. Đức Giê-su yêu mến các môn đệ (10 lần) 

Tình yêu Đức Giê-su dành cho các môn đệ được nói đến 10 lần bằng danh từ “agapê” (1 
lần: 15,13), động từ “agapaô” (6 lần: 13,1a.1b.34b; 14,21d; 15,9b.12b), danh từ “philos” (3 lần: 
15,13.14.15). 

Tình yêu cao cả Đức Giê-su dành cho các môn đệ được định nghĩa rõ ràng ở 15,13, Người 
nói với họ: “Không ai có tình yêu (agapên) cao cả hơn người đã hy sinh mạng sống mình vì bạn 
hữu của mình.” Trước đó, Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 15,9: “Như Cha đã yêu mến Thầy 
(kathos êgapêsen me ho patêr), Thầy cũng yêu mến anh em (kagô humas êgapêsa). Anh em 
hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (meinate têi agapêi têi emêi).” Như thế, tình yêu của Đức Giê-
su dành cho các môn đệ bắt nguồn từ tình yêu Chúa Cha dành cho Người. 

Theo thần học Tin Mừng Gio-an, qua biến cố Thương Khó, Đức Giê-su đi về với Cha, đó là 
lúc Đức Giê-su bày tỏ tình yêu dành cho Chúa Cha (14,31) và dành cho các môn đệ (13,1). 
Các diễn từ từ biệt (Ga 13–17) mở đầu cách long trọng ở 13,1: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-
su biết rằng giờ của Người đã đến để ra khỏi thế gian này mà về với Cha. 
Đã yêu mến (agapêsas) những kẻ thuộc về mình ở trong thế gian, Người 
đã yêu mến (êgapêsen) họ đến cùng.” Hai lần động từ “agapaô” trong câu này diễn tả sự trung 
tín và bền bỉ trong tình yêu: Đức Giê-su đã yêu, đang yêu và sẽ yêu cho đến cùng, nghĩa là đến 
chết vì yêu. 

Để được Đức Giê-su yêu mến, người môn đệ được mời gọi “có các điều răn của Đức Giê-
su” và “giữ chúng” (14,21a), nghĩa là hiểu biết giáo huấn của Đức Giê-su và đem ra thực hành. 
Đây không phải là việc làm bắt buộc mà “giữ các điều răn của Đức Giê-su” là cách thức bày tỏ 
tình yêu của môn đệ dành cho Thầy. Ai sống như thế sẽ được Chúa Cha và Đức Giê-su yêu 
mến như Người đã nói với các môn đệ ở 14,21: “Ai có các điều răn của Thầy và giữ chúng, 
người ấy là người yêu mến (ho agapôn) Thầy. Mà ai yêu mến (ho de agapôn) Thầy sẽ được 
Cha Thầy yêu mến (agapêthêsetai). Chính Thầy sẽ yêu mến (agapêsô) người ấy và Thầy sẽ tỏ 
mình ra cho người ấy.” Tình yêu Đức Giê-su dành cho các môn đệ là nền tảng và khuôn mẫu 
của tình yêu giữa các môn đệ với nhau. Nội dung điều răn yêu thương Đức Giê-su ban cho các 
môn đệ nói rõ điều đó: “Anh em [các môn đệ] hãy yêu mến nhau (hina agapate allêlous), như 
Thầy [Đức Giê-su] đã yêu mến (êgapêsa) anh em” (13,34; 15,12). 

Tình yêu Đức Giê-su dành cho các môn đệ còn được diễn tả qua tương quan bạn hữu. Vì 
yêu mến các môn đệ, Đức Giê-su cho họ trở thành bạn hữu của Người. Người nối kết tình yêu 
với tình bạn và định nghĩa “bạn hữu” ở 15,13-15: “13 Không ai có tình yêu (agapên) cao cả hơn 
người đã hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu (tôn philôn) của mình. 14 Anh em là bạn hữu 
(philoi) của Thầy, nếu anh em làm những điều Thầy truyền dạy anh em. 15 Thầy không gọi anh 
em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết điều chủ mình làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu 
(philous), vì tất cả những gì Thầy nghe nơi Cha của Thầy, Thầy đã làm cho anh em biết.” Trở 
thành bạn hữu của Đức Giê-su cần sự dấn thân từ cả hai phía. Về phía các môn đệ, họ giữ 
những điều Đức Giê-su truyền dạy (15,14), nghĩa là hiểu biết và áp dụng giáo huấn của Đức 
Giê-su vào cuộc sống. Về phía Đức Giê-su, Người bày tỏ tình yêu cao cả bằng cách hy sinh 
mạng sống mình (15,13) và trao ban toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa cho các môn đệ, nghĩa 
là Người đã làm cho các môn đệ biết tất cả những gì Đức Giê-su đã nghe nơi Cha của Người 
(15,15b). 

Tóm lại, Đức Giê-su yêu mến các môn đệ bằng tình yêu Chúa Cha đã dành cho Người 
(15,9), đó là tình yêu cho đến cùng (13,1a.1b), cho đến hy sinh mạng sống vì người mình yêu 
(15,13). Để đón nhận tình yêu của Đức Giê-su, các môn đệ được mời gọi “yêu mến Đức Giê-
su” và “giữ các điều răn của Người” (14,21). Tình yêu Đức Giê-su dành cho các môn đệ là nền 
tảng của tình yêu giữa các môn đệ với nhau (13,34; 15,12) và làm cho họ trở thành bạn hữu 
của Người (15,13.14.15). 
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 5. Chúa Cha yêu mến các môn đệ (4 lần)  

Tình yêu Chúa Cha dành cho các môn đệ được nói đến 4 lần bằng động từ “agapaô” (3 
lần: 14,21c.23b; 17,23a) và động từ “phileô” (1 lần: 16,27a). 

Trong đoạn văn 14,15-24, điều kiện để được Chúa Cha yêu mến là yêu mến Đức Giê-su và 
giữ các điều răn của Người.  Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 14,21.23a: “Ai có các điều răn 
của Thầy và giữ chúng, người ấy là người yêu mến (ho agapôn) Thầy. Mà ai yêu mến (ho de 
agapôn) Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến (agapêthêsetai). Chính Thầy sẽ yêu mến (agapêsô) 
người ấy và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (14,21); “Ai yêu mến (agapai) Thầy sẽ giữ lời của 
Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến (agapêsei) người ấy” (14,23a). Ở 17,22-23, Đức Giê-su thưa 
với Cha của Người: “22 Phần Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, Con đã ban cho họ 
[các môn đệ] để họ nên một như Chúng Ta là Một; 23 Con trong họ và Cha trong Con, để họ 
được hoàn toàn nên một; để thế gian nhận biết rằng: Chính Cha đã sai Con và Cha 
đã yêu mếnhọ (êgapêsas autous) như đã yêu mến Con.” 

Ở 16,27, tình yêu Chúa Cha dành cho các môn đệ diễn tả bằng động từ “phileô” và cùng 
tiến trình như ở 14,21.23: Chúa Cha thương mến các môn đệ bởi vì các môn đệ thương mến 
Đức Giê-su. Người nói với các môn đệ ở 16,27: “Thật vậy, chính Cha thương mến (philei) anh 
em, vì anh em đã thương mến (pephilêkate) Thầy và tin rằng: Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 

    6. Các môn đệ yêu mến Đức Giê-su (8 lần) 

Đề tài các môn đệ yêu mến Đức Giê-su chỉ xuất hiện trong ba chương (Ga 14–16). Đức 
Giê-su nói với các môn đệ về đề tài này 8 lần bằng danh từ “agapê” (2 lần: 15,9.10a) động từ 
“agapaô” (5 lần: 14,15.21a.21b.23a.28) và động từ “phileô” (1 lần: 16,27b). Lời mời gọi “yêu 
mến Đức Giê-su” luôn kèm theo các tương quan tình yêu khác như: Đức Giê-su yêu mến các 
môn đệ, Chúa Cha yêu mến Đức Giê-su, Chúa Cha yêu mến các môn đệ. 

Ở 15,9, Đức Giê-su mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của Người, nghĩa là bước vào 
trong tương quan tình yêu với Đức Giê-su, Người nói với họ: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy 
cũng yêu mến anh em. Anh em hãy ở lại trong tình yêu (meinate en tê i agapêi) của Thầy” 
(15,9). Đức Giê-su nhắc lại trong 15,10: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở 
lại trong tình yêu (meneite en têiagapêi) của Thầy, như chính Thầy, Thầy đã giữ các điều răn 
của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người.” Ở 15,9-10, các môn đệ được mời gọi “ở lại 
trong tình yêu của Đức Giê-su” để đáp trả lại tình yêu Đức Giê-su dành cho họ. Tình yêu giữa 
Đức Giê-su và các môn đệ hoạ lại tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Giê-su. Cùng với tình yêu 
giữa các môn đệ với nhau trong điều răn yêu thương (13,34), hình thành một dòng chảy tình 
yêu giữa các nhân vật: Chúa Cha, Đức Giê-su và các môn đệ. Đó là tình yêu giữa Chúa Cha và 
Đức Giê-su, giữa Đức Giê-su và các môn đệ, giữa  các môn đệ với nhau. Xem bài viết: “Ga 
15,9-13: Dòng chảy TÌNH YÊU giữa Chúa Cha, Đức Giê-su và các môn đệ.” 

Đặc biệt trong đoạn văn 14,15-24, “yêu mến Đức Giê-su” gắn liền với “giữ các điều răn của 
Người”. Sự thống nhất giữa “yêu mến” và “tuân giữ” là nền tảng đời sống người môn đệ. Đức 
Giê-su lặp lại điều này nhiều lần với các môn đệ ở 14,15.21.23: “15 Nếu anh em yêu mến Thầy, 
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy; 16 và chính Thầy sẽ can thiệp với Cha và Người sẽ ban 
cho anh em một Đấng Pa-rác-lê khác để Người ở với anh em mãi mãi” (14,15-16); “Ai có các 
điều răn của Thầy và giữ chúng, người ấy là người yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy sẽ 
được Cha Thầy yêu mến. Chính Thầy sẽ yêu mến người ấy và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người 
ấy” (14,21); “Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời của Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và 
Chúng Tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm chỗ ở nơi người ấy” (14,23). Như thế, “yêu mến Đức 
Giê-su và giữ các điều răn của Người” là đề tài quan trọng, vì nhờ đó các môn đệ được Đức 
Giê-su và Chúa Cha yêu mến, đồng thời nơi các môn đệ có sự hiện diện của Đấng Pa-rác-lê 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/05/ga-159-13-dong-chay-tinh-yeu-giua-chua.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/05/ga-159-13-dong-chay-tinh-yeu-giua-chua.html
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(14,16-17),  Đức Giê-su và Chúa Cha (14,23). Xem bài viết: “Ga 14,15-24: ‘Yêu mến Đức Giê-
su’ và ‘giữ các điều răn của Người’ sẽ được gì?” 

Ở 14,28, yêu mến Đức Giê-su làm nẩy sinh niềm vui. Người  nói với các môn đệ: “Anh em 
đã nghe chính Thầy đã nói với anh em: ‘Thầy ra đi và Thầy đến với anh em.’ Nếu anh em yêu 
mến (ei êgapate) Thầy, anh em đã vui mừng vì Thầy đi về với Cha, và vì Cha lớn hơn Thầy.” Ở 
16,27, Đức Giê-su cho biết các môn đệ đã thương mến (phileô) Người khi Người nói với họ: 
“Thật vậy, chính Cha thương mến (philei) anh em, vì anh em đã thương mến (pephilêkate) 
Thầy và tin rằng: Thầy từ Thiên Chúa mà đến” (16,27). 

Tóm lại, “yêu mến Đức Giê-su” là “ở lại trong tình yêu” của Người (15,9.10a) và đón nhận 
tình yêu của Chúa Cha và của Đức Giê-su (14,21a.21b.23b.16,27). “Yêu mến Đức Giê-su” sẽ 
có niềm vui đích thực vì nhận biết ý nghĩa của biến cố Đức Giê-su đi về với Cha (14,28). “Yêu 
mến Đức Giê-su” không thể tách rời khỏi việc “giữ các điều răn của Người” (14,15.21.23). Xem 
phân tích động từ “yêu mến” và “giữ” (14,15-24) trong tập sách, Khủng hoảng và giải pháp cho 
các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư, tr. 215-219. 

    7. Phê-rô thương mến Đức Giê-su (7 lần) 

Sau biến cố Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a qua dấu lạ mẻ cá lạ 
lùng (21,1-14), ba lần Đức Giê-su hỏi Phê-rô về tình yêu của ông dành cho Người. Trong cuộc 
đối thoại này (21,15-17), Đức Giê-su hỏi Phê-rô hai lần bằng động từ “agapaô” (21,15a.16a), 
một lần động từ “phileô” (21,17a). Phê-rô trả lời ba lần bằng động từ “phileô” (21,15b.16b.17c) 
và lặp lại câu hỏi lần thứ ba (21,17a) của Đức Giê-su (động từ “phileô”) ở 21,17b. Như thế, 
cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su và Si-môn Phê-rô (21,15-17) dùng 2 lần động từ “agapaô” 
(21,15a.16a) và 5 lần động từ “phileô” (21,15b.16b.17a.17b.17c). 

Người thuật chuyện kể ở 21,15-17: “15 Khi các ông [các môn đệ] ăn xong, Đức Giê-su nói 
với Si-môn Phê-rô: ‘Si-môn, con Gio-an, anh có yêu mến (agapais) Thầy hơn những người này 
không?’ Ông ấy nói với Người: ‘Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến (philô) Thầy.’ Người 
nói với ông: ‘Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.’ 16 Người lại nói với ông ấy lần thứ hai: ‘Si-
môn, con Gio-an, anh có yêu mến (agapais) Thầy không?’ Ông ấy nói với Người: ‘Thưa Thầy 
có, Thầy biết con thương mến (philô) Thầy.’ Người nói với ông ấy: ‘Hãy chăn dắt chiên của 
Thầy.’ 17 Người nói với ông ấy lần thứ ba: ‘Si-môn, con Gio-an, anh có thương mến (phileis) 
Thầy không?’ Phê-rô buồn vì Người nói với ông ấy lần thứ ba: ‘Anh có thương mến (phileis) 
Thầy không?’ Rồi ông ấy nói với Người: ‘Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự; Thầy biết con thương 
mến (philô) Thầy.’ [Đức Giê-su] nói với ông: ‘Hãy chăm sóc chiên của Thầy.’” 

Động từ “phileô” (thương mến) trong đoạn văn này gợi đến đề tài bạn hữu “philos” (cùng 
gốc từ với phileô) ở 15,13-15. Khi Phê-rô thương mến (philei) Đức Giê-su là ông bước vào 
tương quan tình bạn với Người và sống tư cách bạn hữu của Người. Bạn hữu của Đức Giê-su 
hàm ẩn ba điều: (1) Nhận ra tình yêu cao cả của Đức Giê-su là đã hy sinh mạng sống mình vì 
bạn hữu (15,13), (2) Làm những điều Đức Giê-su truyền dạy (15,14), (3) Biết rằng toàn bộ mặc 
khải đã được Đức Giê-su trao ban rồi (15,15b), không nên tìm kiếm nơi nào khác ngoài giáo 
huấn của Đức Giê-su. 

Ba lần ở 21,15-17, Phê-rô tuyên xưng tình yêu dành cho Đức Giê-su trước, và sau đó 
Người trao phó sứ vụ chăn dắt cho Phê-rô. Như thế, yêu mến Đức Giê-su là nền tảng và căn 
tính của sứ vụ chăn dắt. Có thể nói, khi người được giao phó nhiệm vụ chăn dắt không thực sự 
yêu mến Đức Giê-su, không làm bạn hữu của Người, thì ngay lúc đó, người ấy không đủ tư 
cách để chăn dắt đàn chiên của Đức Giê-su nữa. Cả ba lần ở 21,15-17 Đức Giê-su nhấn 
mạnh: “Chiên của Thầy” chứ không phải của Phê-rô. Sở hữu đàn chiên là Đức Giê-su vì Người 
là mục tử tốt và là mục tử duy nhất của đàn chiên (10,10-12). Phê-rô được uỷ thác nhiệm vụ 
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chăm sóc đàn chiên của Đức Giê-su, nên sẽ chăn dắt đàn chiên theo ý muốn của Đức Giê-su 
và dựa trên tình yêu dành cho Đức Giê-su và dành cho đàn chiên của Người. 

    8. Đức Giê-su yêu mến Mác-ta, Ma-ri-a, La-da-rô (4 lần) 

Tình yêu Đức Giê-su dành cho ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô được nói đến 4 lần 
trong ch. 11 bằng các động từ “agapaô” (1 lần: 11,5), “phileô” (2 lần: 11,3.36) và danh từ 
“philos” (1 lần: 11,11). 

Người thuật chuyện cho biết ở 11,5: “Đức Giê-su yêu mến (êgapa) Mác-ta, em cô ấy và La-
da-rô.” La-da-rô được gọi là “người Đức Giê-su thương mến (philei)” vì hai chị sai người đến 
nói với Đức Giê-su về La-da-rô: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến (phileis) bị bệnh” (11,3b). 
Những người Do Thái đến chia buồn với Mác-ta và Ma-ri-a, cũng xác nhận là Đức Giê-su 
thương mến (phileô) La-da-rô. Họ nói với nhau ở 11,36: “Xem kìa! Ông ta [Đức Giê-su] thương 
(ephilei) anh ấy [La-da-rô] biết mấy.” Khi nói với các môn đệ, Đức Giê-su gọi La-da-rô là “bạn 
của chúng ta” ở 11,11: “La-da-rô, bạn của chúng ta (ho philos êmôn), đang yên giấc; nhưng 
Thầy đi để đánh thức anh ấy.” 

    9. Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến (5 lần) 

Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến được nói đến 5 lần, trong đó 4 lần dùng động từ 
“agapaô” (13,23; 19,26; 21,7.20) và 1 lần động từ “phileô” (20,2). Người thuật chuyện kể ở 
13,23: “Có một người trong các môn đệ của Người [Đức Giê-su] đang dùng bữa, tựa vào lòng 
Đức Giê-su, đó là người Đức Giê-su yêu mến (êgapa)”, x. 19,26; 21,7.20. Ở 20,1-2, khi Ma-ri-a 
Mác-đa-la đi đến mộ Đức Giê-su lúc sáng sớm và thấy tảng đá đã bị lấy ra khỏi mộ, “Bà liền 
chạy đến với Si-môn Phê-rô và người môn đệ khác – người Đức Giê-su thương mến (ephilei) –
, bà nói với các ông: ‘Người ta đã lấy Chúa khỏi mộ và chúng tôi không biết họ để Người ở 
đâu’” (20,2). Xem các bài viết về vai trò và ý nghĩa của nhân vật “môn đệ Đức Giê-su yêu mến”: 
(1) Bốn môn đệ vô danh trong Tin Mừng Gio-an. (2) “TÔNG ĐỒ GIO-AN” trong Tin Mừng Nhất 
Lãm và “MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU YÊU MẾN” trong Tin Mừng thứ tư. (3) Ga 21,20-25. Vận mệnh, 
bút tích và lời chứng của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến, (4) “Lời chứng” và “làm chứng” 
của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng Gio-an. 

   10. Các môn đệ yêu mến nhau (5 lần) 

Tình yêu giữa các môn đệ với nhau xuất hiện 5 lần và liên hệ chặt chẽ với điều răn yêu 
thương. Động từ “agapaô” được dùng 4 lần (13,34a.34c; 15,12a.17) và 1 lần danh từ “agapê” 
(13,35). Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 13,34-35: “34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới 
là anh em hãy yêu mến nhau (hina agapate allêlous), như Thầy đã yêu mến (êgapêsa) anh em 
anh em hãy yêu mến nhau (agapate allêlous). 35 Ở điều này mọi người sẽ nhận biết rằng: Anh 
em là môn đệ của Thầy, nếu anh em có tình yêu mến (agapên) lẫn nhau.” Ở 15,12.17, Đức 
Giê-su nhắc lại điều răn này với các môn đệ: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em 
hãy yêu mến nhau (hina agapate allêlous) như Thầy đã yêu mến (êgapêsa) anh em” (15,12); 
“Những điều này, Thầy truyền dạy anh em, để anh em yêu mếnnhau (hina agapate allêlous)” 
(15,17). 

Tình yêu của Thiên Chúa, của Đức Giê-su và của các môn đệ làm nên dòng chảy tình yêu 
giữa các nhân vật này (xem phân tích ở trên). Đặc biệt điều răn yêu thương ở 13,34; 15,12, là 
điều răn mới, điều răn của Đức Giê-su ban tặng và chỉ dành cho các môn đệ, bởi vì các môn đệ 
yêu mến nhau bằng tình yêu Đức Giê-su đã yêu mến họ. Để sống điều răn yêu thương này, 
các môn đệ cần không ngừng quy chiếu về tình yêu của Đức Giê-su và đặt nền tảng tình yêu 
mến nhau trên nền tảng tình yêu cao cả của Đức Giê-su dành cho các môn đệ (15,13). Xem bài 
viết: “Ba điều răn yêu thương trong Kinh Thánh.” 
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V. Tình yêu dẫn đến sự hư mất 

Có bốn loại tình yêu dẫn đến sự hư mất: (1) Yêu mến bóng tối (3,19), (2) Yêu mến vinh 
quang của con người (12,43), (3) Yêu mạng sống mình (12,25), (4) Yêu thích cái gì của riêng 
nó (15,19). 

    1. Yêu mến bóng tối (1 lần: 3,19) 

Đức Giê-su tuyên bố ở 3,18-19: “18 Ai tin vào Người [Con Một Thiên Chúa] thì không bị lên 
án; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. 19 Đây 
là án xử: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã yêu mến (êgapâsan) bóng tối hơn ánh 
sáng, vì các việc của họ thì xấu xa.” Hai câu này tóm tắt thần học Tin Mừng Gio-an về lựa chọn 
“tin” hay “không tin” vào Đức Giê-su. Đề tài “yêu mến bóng tối (skotos)” gợi đến sự xung đột và 
tranh luận của những kẻ chống đối Đức Giê-su trong Tin Mừng. Về “các việc xấu xa” ở 3,19, 
kiểu nói này gợi đến “công việc của quỷ” (8,41.44). Cụ thể “các việc xấu xa” là tìm giết Đức Giê-
su (8,37.40). Xem phân tích danh từ “skotos” (bóng tối) trong bài viết: “Ánh sáng và bóng tối 
trong Tin Mừng Gio-an.” Tình yêu diễn tả bằng động từ “agapaô” trong kiểu nói: “Yêu mến bóng 
tối” (3,19) là tình yêu dẫn đến sự chết.  

    2. Yêu mến vinh quang con người (1 lần: 12,43) 

Cuối sứ vụ công khai của Đức Giê-su (Ga 1–12), người thuật chuyện tóm kết ở 12,42-43: 
“42 Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo nhiều người đã tin vào Người [Đức Giê-su]. Nhưng 
vì những người Pha-ri-sêu, họ không tuyên xưng để không trở thành những kẻ bị khai trừ khỏi 
hội đường. 43 Vì họ yêu mến vinh quang của con người hơn vinh quang của Thiên Chúa.” Liên 
từ “Tuy nhiên” ở đầu câu 12,42 là tương phản với sự không tin trong đoạn văn trước đó (12,37-
41). Người thuật chuyện nhận định ở 12,37: “Người [Đức Giê-su] đã làm quá nhiều dấu lạ 
trước mặt họ [những kẻ chống đối],mà họ không tin vào Người.” Điều tương phản ở 12,42-43 là 
đã có nhiều người trong giới lãnh đạo tin vào Đức Giê-su nhưng không dám tuyên xưng vì sợ 
bị khai trừ khỏi hội đường. (Xem phân tích đề tài “trục xuất khỏi hội đường” trong tập sách: YÊU 
và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I, tr. 228-255). Cách sống trên là vì “họ yêu mến vinh 
quang của con người hơn vinh quang của Thiên Chúa” (12,43).  Tình yêu này có nguy cơ dẫn 
đến sự hư mất, cho dù họ đã tin vào Đức Giê-su nhưng đó chưa phải là lòng tin thực sự vì 
không dám tuyên xưng lòng tin vào Đức Giê-su. 

     3. Yêu mạng sống mình (1 lần: 12,25) 

Ở 12,24-25, Đức Giê-su dùng hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất và kiểu nói “yêu mạng 
sống – ghét mạng sống” để nói về cái chết của Người. Người nói với các môn đệ ở 12,24-25: 
“24 A-men, a-men, Thầy nói cho anh em: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, nó vẫn ở 
lại một mình; nhưng nếu chết đi, nó sinh nhiều hoa trái. 25 Ai yêu (ho philôn) mạng sống mình 
thì mất nó; ai ghét (ho misôn) mạng sống mình trong thế gian này, thì sẽ giữ được nó cho sự 
sống đời đời.” Tiếng Hy Lạp “ho philôn” là động tính từ, thì hiện tại, giống đực, số ít, chủ cách, 
dùng như danh từ, có nghĩa: “ai yêu”, “người yêu”. Đây là tình yêu làm “mất mạng sống mình”, 
nghĩa là không “giữ được nó cho sự sống đời đời” (12,25c). Xem phân tích về “yêu và ghét 
mạng sống” trong tập sách: YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần II, tr. 265-335. 

   4. Thế gian yêu thích cái gì của riêng nó (1 lần: 15,19) 

Đức Giê-su loan báo cho các môn đệ biết sự bách hại ở 15,18-19: “18 Nếu thế gian ghét 
anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Nếu anh em thuộc về thế gian, thế 
gian đã yêu thích (ephilei) cái gì là của riêng nó (to idion). Nhưng vì anh em không thuộc về thế 
gian và chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, vì điều này, thế gian ghét anh em.” Cụm 
từ “cái gì là của riêng nó” tiếng Hy Lạp là “to idion” có nghĩa “cái của riêng nó”, “cái thuộc về 
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nó”. Nếu các môn đệ thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu mến họ. Thế gian ở đây là thế gian 
thù ghét, bách hại Đức Giê-su và các môn đệ. Xem bài viết: “Sáu đặc điểm của ‘thế gian thù 
ghét’ và ‘những kẻ chống đối Đức Giê-su’ trong Tin Mừng Gio-an.” Tình yêu này của thế gian, 
diễn tả bằng động từ “phileô” (15,19a), dẫn đến sự hư mất và sự kết án. 

VI. Không yêu mến, không có tình yêu 

    1. Không yêu mến Đức Giê-su (2 lần: 8,42; 13,24) 

Trong tranh luận ở đoạn văn 8,31-59, Những người Do Thái khẳng định Thiên Chúa là của 
họ, họ nói với Đức Giê-su ở 8,41b: “Chúng tôi không phải là con đẻ hoang. Chúng tôi chỉ có 
một Cha là Thiên Chúa.” Nhưng Đức Giê-su phủ nhận điều này khi nói với họ: “Nếu Thiên Chúa 
là Cha các ông, các ông đã yêu mến (êgapate) Tôi, vì chính Tôi phát xuất và đến từ nơi Thiên 
Chúa. Tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Đấng ấy đã sai Tôi” (8,42). Ở 8,44a Đức Giê-su 
nói rõ ai là cha của 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.” Như thế, Thiên Chúa không phải là Cha của 
những người Do Thái, họ đã không yêu mến Đức Giê-su và không nhìn nhận Đức Giê-su phát 
xuất và đến từ nơi Thiên Chúa. Họ không nhận biết Thiên Chúa đã sai Đức Giê-
su.                                                                                      

Trong đoạn văn nói về “yêu mến Đức Giê-su và tuân giữ các điều răn của Người” (14,15-
24), Đức Giê-su dùng thể phủ định khi nói với các môn đệ ở 14,24: “Ai không yêu mến (ho me 
agapôn) Thầythì không giữ những lời của Thầy; và lời mà anh em nghe không phải là của 
Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy.” Trong đoạn văn 14,15-24, Đức Giê-su nhấn mạnh 
bằng kiểu nói khẳng định và phủ định: “yêu mến thì tuân giữ” (14,15.21.23), “không yêu mến thì 
không tuân giữ” (14,24a), nghĩa là nếu thiếu một trong hai hành động (yêu mến và tuân giữ) thì 
sẽ không có gì cả. Đối tượng động từ “tuân giữ” ở đây là “các điều răn của Đức Giê-su” 
(14,15.21.23) và “những lời của Người” (14,24b). Kiểu nói này bao hàm tất cả giáo huấn của 
Đức Giê-su trong Tin Mừng. 

    2. Không có tình yêu của Thiên Chúa (1 lần: 5,42) 

Trong diễn từ độc thoại của Đức Giê-su ở 5,19-47, Người tố cáo những người Pha-ri-sêu 
bách hại Người: “Tôi biết các ông: Các ông không có tình yêu của Thiên Chúa (tên agapên tou 
theou) trong các ông” (5,42). Cụm từ “tình yêu của Thiên Chúa (tên agapên tou theou)” có thể 
hiểu theo cả hai nghĩa: (1) Nghĩa chủ thể: tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, (2) 
Nghĩa đối tượng: tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa. Khi những người Pha-ri-sêu 
bách hại Đức Giê-su (5,16) và tìm giết Người (5,18), họ không có tình yêu dành cho Thiên 
Chúa (nghĩa đối tượng), và họ không để tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong lòng họ (nghĩa chủ 
thể).  

VII. Bạn hữu 

Danh từ “philos” (bạn hữu) xuất hiện 6 lần để nói về bạn của Đức Giê-su (4 lần: 11,11; 
15,13.14.15), bạn của chú rể (1 lần: 3,29) và bạn của Xê-da (1 lần: 19,12). 

    1. Bạn hữu của Đức Giê-su (4 lần) 

Trong mục “Đức Giê-su yêu mến các môn đệ” trên đây đã trình bày cách thức Đức Giê-su 
bày tỏ tình yêu là gọi các môn đệ: bạn hữu (philos) của Người (xuất hiện 3 lần ở 15,13.14.15). 
Khi bàn về “Đức Giê-su yêu mến Mác-ta, Ma-ri-a và Ladarô” cũng đã cho biết Đức Giê-su gọi 
La-da-rô là “bạn của  chúng ta” khi nói với các môn đệ ở 11,11. 

    2. Gio-an Tẩy Giả là bạn của chú rể (1 lần: 3,29) 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/02/sau-ac-iem-cua-gian-thu-ghet-va-nhung.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/02/sau-ac-iem-cua-gian-thu-ghet-va-nhung.html
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Gio-an Tẩy Giả dùng hình ảnh “bạn của chú rể” để nói về tương quan giữa Gio-an với Đức 
Giê-su, Gio-an Tẩy Giả nói với các môn đệ của ông ấy ở 3,29-30: “29 Người có cô dâu mới là 
chú rể. Còn bạn (ho philos) của chú rể là người đứng đó và nghe chàng thì hớn hở vui mừng vì 
tiếng nói của chú rể. Đó là niềm vui của thầy đã được nên trọn. 30 Đấng ấy phải lớn lên, còn 
thầy phải suy giảm.” 

    3. Bạn của Xê-da (1 lần: 19,12) 

Trong đoạn văn Đức Giê-su xuất hiện trước Phi-la-tô (18,28–19,16a), những người Do 
Thái làm áp lực với Phi-la-tô khi họ kêu lên rằng: “Nếu ông [Phi-la-tô] tha người này [Đức Giê-
su], ông không là bạn (philos) của Xê-da. Bất cứ ai tự cho mình là vua thìchống lại Xê-da” 
(19,12b). 

VIII. Kết luận 

Đề tài tình yêu và tình bạn 
trong Tin Mừng Gio-an được 
trình bày qua hai cặp từ: (1) 
danh từ “agapê” (tình yêu), động 
từ “agapaô” (yêu mến), (2) danh 
từ “philos” (bạn hữu), động từ 
“phileô” (thương mến). Sau khi 
liệt kê các nơi xuất hiện đề tài 
này chúng tôi đã trình bày cách 
dùng hai động từ “agapaô” và 
“phileô” trong Tin Mừng. Hai 
động từ hày không đồng nghĩa 
với nhau hay có thể thay đổi cho 
nhau. Nhưng mỗi động từ diễn tả 
một khía cạnh của tình yêu. 
Động từ “agapaô” là tình yêu 
theo nghĩa chung, còn động từ 
“phileô”, cùng gốc với danh từ 
“philos” (bạn hữu) diễn tả tình 
yêu theo hướng tình bạn. Không 
phải tình yêu diễn tả bằng 
“agapaô” thì cao hơn tình yêu 
diễn tả bằng động từ “phileô”, 
nhưng cả hai động từ này đều 
quan trọng. Bởi vì động từ 
“phileo” nói về tình yêu Chúa 
Cha dành cho Đức Giê-su (5,20), 
tình yêu Chúa Cha dành cho các 
môn đệ (16,27a) và tình yêu các 
môn đệ dành cho Đức Giê-su 
(16,27b). 

Phần nội dung đã bàn đến tất cả 63 lần đề tài tình yêu và tình bạn diễn tả bằng các từ 
“agapê” (7 lần), “agapaô” (37 lần), “philos” (6 lần), “phileô” (13 lần). Sau đây là bảng liệt kê 63 
lần các từ này và xếp loại theo chủ thể và đối tượng của các tương quan tình yêu: 
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Hai lần đầu tiên động từ “agapaô” (yêu mến) xuất hiện trong Tin Mừng thứ tư tóm tắt nội 
dung toàn bộ sách Tin Mừng. Lần đầu tiên ở 3,16, Đức Giê-su khẳng định tình yêu của Thiên 
Chúa dành cho thế gian: “Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một” 
(3,16a). Lần thứ hai ở 3,19, nói đến tình yêu của con người dành cho bóng tối, Đức Giê-su 
tuyên bố: “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” (3,19). 

Như thế, đề tài tình yêu (agapaô, phileô) không chỉ là tình yêu dẫn đến sự sống mà có thể 
là tình yêu dẫn đến sự chết, đó là “yêu mến bóng tối” (3,19), “yêu mạng sống mình” (12,25). 
Theo Tin Mừng Gio-an, điều quan trọng không phải là “yêu” mà là chủ thể và đối tượng của tình 
yêu. Yêu ai? Yêu điều gì? Được ai yêu? Chỉ sau khi trả lời những câu hỏi này mới có thể xác 
định đó là tình yêu đem lại sự sống hay tình yêu dẫn đến sự chết./. 
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Nguồn: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/09/tu-ngu-dien-ta-tinh-yeu-va-
tinh-ban.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 vàđừng chỉnh sửa hay cắt bớt nội dung. Cảm ơn. 

Xem phần trình bày dưới dạng các mục từ: 

Tình yêu, dt., agapê, trong Tin Mừng Gio-an 

Yêu mến, đt., agapaô, trong Tin Mừng Gio-an 

Bạn hữu, dt., philos, trong Tin Mừng Gio-an 

Thương mến, đt., phileô, trong Tin Mừng Gio-an 

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 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/09/tu-ngu-dien-ta-tinh-yeu-va-tinh-ban.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/09/tu-ngu-dien-ta-tinh-yeu-va-tinh-ban.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/09/tinh-yeu-dt-agape-trong-tin-mung-gio-an.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/09/yeu-men-t-agapao-trong-tin-mung-gio-an.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/09/ban-huu-dt-philos-trong-tin-mung-gio-an.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/09/thuong-men-t-phileo-trong-tin-mung-gio.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
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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 

 

Đan Quang Tâm dịch từ bản tiếng Anh 

Báo L’Osservatore Romano ngày 24 tháng 10 năm 2001 

Khi Con Người trở lại, liệu Ngài có còn tìm thấy lòng tin trên mặt đất 

không? Với tư cách một đôi vợ chồng, họ đã giữ ánh sáng đức tin rực 

sáng. 

Đức Gioan Phaolô II đã hoàn thành một tâm nguyện ấp ủ đã lâu vào 

ngày Chủ nhật 21 tháng mười 2001 khi ngài tuyên chân phúc cho một đôi 

vợ chồng, để nhấn mạnh rằng sự thánh thiện là một phần của đời sống 

người giáo dân cũng như của cuộc sống tu trì và đời giáo sĩ. 

Chân Phúc Luigi (1880-1951) và Maria (1884-1965) Beltrame Quattrocchi thành Rôma kết 

hôn được 50 năm và có 4 người con, ba người hiện còn sống và tham dự lễ tuyên chân phúc. 

Hai người con trai, các Linh Mục Pilippo và Cesare, đồng tế với Đức Thánh Cha. Người con gái 

Enrichetta của ông bà cùng tham dự thánh lễ với các tín hữu. Đức Thánh Cha diễn giải trong 

bài giảng rằng đôi vợ chồng đó "sống cuộc sống đời thường một cách phi thường". Hội Thánh 

đã nhìn nhận sự thánh thiện của những đôi vợ chồng khác nhưng đây là lần đầu tiên một đôi 

vợ chồng được tuyên chân phúc cùng nhau. Việc tuyên chân phúc là cao điểm của ngày cuối 

ĐÔI VỢ CHỒNG NÀY ĐÃ THƯA VÂNG VỚI CÂU HỎI CỦA ĐỨC KITÔ  

 

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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tuần với những nghi lễ do Hội Thánh tại Ý tổ chức nhằm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 20 dịp công 

bố Tông Huấn Familiaris Consortio (Gia đình Kitô giáo trong thế giới ngày nay). Đó là tài liệu 

quan trọng nhất của Đức Gioan Phaolô II về cuộc sống hôn nhân và gia đình. 

1. "Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa 

chăng?" (Lc 18,8). 

Câu hỏi mà Đức Giêsu dùng để kết thúc dụ ngôn về nhu cầu "phải cầu nguyện luôn đừng 

ngã lòng" khiến tâm hồn của chúng ta rúng động. Đó là câu hỏi chưa có câu trả lời tức thời: 

thực vậy, câu hỏi dù được nêu ra như một thách đố chất vấn mỗi người, mỗi cộng đồng hội 

thánh, mỗi thế hệ loài người. Mỗi người trong chúng ta phải đưa ra câu trả lời. Đức Kitô muốn 

nhắn nhủ chúng ta rằng cuộc sống con người có định hướng là chung cuộc sẽ gặp gỡ Thiên 

Chúa; thế nhưng trước viễn cảnh ấy Ngài băn khoăn tự hỏi khi quay trở lại, liệu Ngài có tìm 

thấy các linh hồn đang sẵn sàng đợi chờ Ngài đến để cùng với Ngài đi vào nhà Cha. Bởi lí do 

đó Ngài nói với mọi người: "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ 

nào" (Mt 25,13). 

Đôi vợ chồng này đã tích cực trả lời câu hỏi của Đức Kitô. 

Anh chị em thân mến! Các gia đình thân mến! Hôm nay chúng ta tập họp quây quần nơi 

đây để tiến hành lễ tuyên chân phúc cho một đôi vợ chồng: Luigi và Maria Beltrame 

Quattrocchi. Bằng hành vi long trọng này của Hội Thánh, chúng ta nhắm đề cao một gương 

mẫu đã trả lời tích cực câu hỏi của Đức Kitô. Đôi vợ chồng này đã sống tại Roma vào nửa đầu 

thế kỷ 20, một thế kỷ trong đó niềm tin vào Đức Kitô bị thử thách mãnh liệt, và họ đã đưa ra câu 

trả lời tích cực. Thậm chí trong những năm tháng gian khó đó, hai vợ chồng, Luigi và Maria, đã 

giữ vững ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng — ánh sáng Đức Kitô — và đã trao lại cho bốn 

người con của ông bà, ba người có mặt hôm nay trong đại giáo đường này. Các bạn thân mến, 

đây là điều bà cụ thân sinh đã viết về các bạn: "Chúng tôi dạy bảo chúng trong đức tin, để 

chúng có thể hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa" (L'Ordito e la trama, tr. 9). Cũng chính cha mẹ 

các bạn đã trao ngọn đèn đang cháy cho bạn bè, thân bằng quyến thuộc, các bạn đồng nghiệp 

của mình.... Và bây giờ, từ trên thiên quốc, các ngài đang trao lại cho toàn thể Hội Thánh. 

Cùng với thân quyến và bạn hữu của hai tân Chân Phúc, tôi xin chào mừng hàng giáo 

phẩm tham gia nghi lễ này, bắt đầu với Hồng Y Camillo Ruini và các vị Hồng Y khác, các Tổng 

Giám Mục và Giám Mục có mặt hôm nay. Tôi cũng chào mừng các vị trong chính quyền dân sự 

và, đặc biệt, xin đón chào Ngài Tổng Thống Cộng Hoà Ý và Hoàng Hậu Vương Quốc Bỉ. 

Các đôi vợ chồng lĩnh nhận ân sủng bí tích để sống lời mời gọi nên thánh. 

2. Có lẽ không có hạnh phúc nào lớn hơn cũng như không có dịp nào long trọng hơn hôm 

nay để kỷ niệm năm thứ 20 ngày ban hành Tông Huấn "Pamiliaris Consortio". Văn kiện này, 

ngày hôm nay vẫn còn là ánh sáng hướng dẫn các gia đình Kitô giáo, trong khi đề cao giá trị 

của hôn nhân và sứ mạng của gia đình, đặc biệt mời gọi các đôi vợ chồng hãy đi theo con 

đường nên thánh bằng ân sủng bí tích, "không phải chỉ trút ban hết trong ngày cử hành bí tích 

hôn phối, nhưng vẫn còn tiếp tục đi theo nâng đỡ đôi vợ chồng trong suốt cuộc sống của họ" 

(Familiaris Consortio, số 56). Vẻ đẹp của con đường này tỏa sáng trong cuộc sống chứng tá 

của đôi Chân Phúc Luigi và Maria, một biểu hiện sáng ngời về dân tộc Ý, là những người đã 

chứng tỏ tầm quan trọng biết bao của đời hôn nhân và cuộc sống gia đình xây nền tảng trên 

hôn nhân. 

Đôi vợ chồng này sống tình yêu hôn nhân và phục vụ cho đời trong ánh sáng Phúc Âm và 

đã cống hiến với cường độ lớn lao. Với đầy đủ tinh thần trách nhiệm, ông bà đảm nhận nhiệm 
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vụ cộng tác với Thiên Chúa trong sự truyền sinh, quảng đại hiến thân cho con cái, dạy bảo, 

hướng dẫn và định hướng để con cái mình có thể khám phá ra kế hoạch tình yêu của Ngài. Từ 

mảnh đất tâm linh mầu mỡ này đã nảy sinh ơn gọi linh mục và ơn sống đời thánh hiến, điều 

này cho thấy đời hôn nhân và đức khiết tịnh, đều có chung cội rễ là tình yêu phu phụ của Chúa 

Kitô, được gắn kết với nhau mật thiết và soi chiếu cho nhau ra sao. 

Kín múc sức mạnh từ Lời Chúa và chứng tá của các thánh, đôi vợ chồng chân phúc sống 

một cuộc sống đời thường một cách phi thường. Giữa những vui mừng và âu lo của một gia 

đình bình thường, họ biết cách sống một cuộc sống tâm linh đặc biệt phong phú. Trung tâm 

cuộc sống của họ là đón nhận Thánh Thể hàng ngày và tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria, mà 

họ khẩn cầu mỗi tối bằng lời kinh Mai Khôi, và biết tham khảo, lắng nghe các vị linh hướng 

khôn ngoan. Bằng cách này họ có thể kèm cặp con cái của mình nhận thức rõ về ơn gọi, huấn 

luyện chúng biết đánh giá mọi thứ "từ mái nhà lên trên", như họ thường hay nói một cách dí 

dỏm. 

Luigi và Maria Quattrocchi minh chứng rằng có thể thực hiện nhân đức anh hùng trong 

cuộc sống hôn nhân và trong việc phục vụ đời sống. 

3. Sự phong phú trong đức tin và tình yêu của vợ chồng Luigi và Maria Beltrame 

Quattrocchi là một bằng chứng sống động về lời mời gọi của Công Đồng Vatican II rằng mọi tín 

hữu hãy nên thánh, nêu rõ người chồng người vợ cần phải vươn đến mục đích này, "propriam 

vi am sequentes", "theo đuổi lối sống riêng của mình" (Lumen gentiưm, số 41). Hôm nay ước 

nguyện của Công Đồng đã thành toàn với biến cố lần đầu tiên một cặp vợ chồng được phong 

chân phúc: lòng trung thành với Phúc Âm và các nhân đức anh hùng của hai ông bà đã được 

chứng thực, tỏ bày ra trong cuộc sống của họ với tư cách là vợ chồng và cha mẹ. 

Trong cuộc sống của họ, cũng như trong cuộc sống của biết bao cặp vợ chồng khác đang 

ngày này qua ngày khác tận tụy chu toàn sứ mạng của mình với tư cách là cha mẹ, ta có thể 

chiêm ngắm sự mạc khải bí tích của tình yêu Đức Kitô đối với Hội Thánh. Thực vậy, "nhờ sức 

mạnh của bí tích này, tất cả đời sống của họ được thấm nhuần tinh thần Đức Ki tô mà chu toàn 

bổn phận hôn nhân và gia đình của họ, nhờ đó tất cả cuộc sống của họ được thấm nhuần đức 

tin, cậy, mến, và càng ngày càng tiến gần hơn tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh 

hoá lẫn nhau của họ, và bởi đẩy, cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa" (Gaudium et Spes, số 48). 

Các gia đình thân mến, hôm nay chúng ta khẳng định rõ rằng con đường nên thánh trong 

đời vợ chồng là có thể thực hiện được, đẹp biết bao, hiệu quả biết bao, và là nền tảng xây 

dựng gia đình, Hội Thánh và xã hội. 

Điều ấy nhắc nhớ chúng ta hãy cầu khẩn cùng Chúa sao cho ngày càng có nhiều đôi vợ 

chồng nữa có thể làm hiển lộ ra qua đời sống thánh thiện của họ, "mầu nhiệm vĩ đại" của tình 

yêu vợ chồng, bắt nguồn từ thuở tạo thành và được thành toàn trong sự kết hiệp của Đức Kitô 

với Hội Thánh của Ngài (x. Ep 5,22-33). 

Hãy tìm kiếm trong Lời Chúa giải pháp cho những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. 

4. Các đôi vợ chồng thân mến, như mọi con đường nên thánh khác, con đường của các 

bạn không phải êm xuôi, dễ dàng. Mỗi ngày các bạn phải đối mặt với các thử thách, khó khăn, 

để trung thành với ơn gọi của mình, để nuôi dưỡng hòa khí giữa các bạn và giữa con cái của 

mình, để thực hiện sứ mạng làm cha làm mẹ của các bạn và tham gia vào cuộc sống xã hội. 

Các bạn có thể tìm thấy trong Lời Chúa câu trả lời cho những vấn đề phát sinh trong cuộc 

sống hàng ngày. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng "Tất cả những 
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gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, 

sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính" (2 Tm 3,16). Được bồi dưỡng, đỡ nâng bằng sức 

mạnh của các lời này và cùng nhau hành động, các bạn sẽ có thể kiên trì dạy bảo con cái của 

mình "lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện", thuyết phục, khiển trách, và khích lệ chúng 

"với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ" (2 Tm 4,2). 

Cuộc sống hôn nhân và gia đình có thể cũng phải trải qua các giây phút rối bời. Chúng ta 

biết có biết bao gia đình trong các trường hợp như thế này dễ bị thối chí nản lòng. Tôi đặc biệt 

muốn nói đến những ai đang phải trải qua bi kịch chia li; tôi đang nghĩ đến những ai phải đối 

mặt với bệnh tật và những ai đang chịu đựng cảnh tử biệt khi mà người chồng, người vợ hoặc 

một đứa con đã sớm ra đi. Trong các tình cảnh ấy, ta vẫn có thế làm chứng cho sự chung thuỷ 

trong tình yêu, điều này có ý nghĩa đặc biệt khi ta phải chịu tôi luyện trong khổ đau. 

Với ân sủng bí tích, đừng bao giờ để gian khổ khuất phục; hãy giơ đôi tay lên trời. 

5. Tôi phó thác mọi gia đình đang chiến đấu và lâm cơn thử thách cho Thiên Chúa quan 

phòng và cho tình thương từ ái của Đức Maria, gương mẫu nổi bật của người vợ và người mẹ 

đã biết thế nào là khổ đau và tình trạng cùng kiệt của sự dấn bước đi theo Đức Kitô đến dưới 

chân thập giá. 

Các đôi vợ chồng thân mến, đừng chịu khuất phục bởi gian khổ: ân sủng của bí tích sẽ 

nâng đỡ các bạn và giúp các bạn không ngừng giơ tay lên trời, giống như Môsê, mà bài đọc 

thứ nhất đề cập đến (x. Xh 17,11-12). 

Hội Thánh ở kề bên các bạn và giúp đỡ các bạn bằng lời cầu nguyện của mình, đặc biệt là 

vào những giờ phút khó khăn. 

Đồng thời, tôi cầu xin mọi gia đình về phần mình hãy hỗ trợ Hội Thánh, để Hội Thánh 

không bao giờ ngưng thực hiện sứ mạng chuyển cầu, an ủi, hướng dẫn và khích lệ của mình. 

Các gia đình thân mến, tôi cám ơn các bạn về sự nâng đỡ mà các bạn đã dành cho tôi trong 

việc phục vụ Hội Thánh và phục vụ nhân loại của tôi. Hàng ngày tôi đều nguyện xin Chúa phù 

hộ mọi gia đình đang chịu cảnh nghèo khó, bất công và khẩn xin Ngài hãy làm tăng trưởng nền 

văn minh tình thương. 

Hãy đón nhận và loan báo Tin Mừng ngay trong gia đình của mình. 

6. Các bạn thân mến, để đương đầu với những thách thức đang chờ đợi Hội Thánh trong 

thiên niên kỷ mới, Hội Thánh tín nhiệm, tin tưởng các bạn. Giữa những nẻo đường sứ mạng 

của Hội Thánh, "gia đình chiếm vị trí hàng đầu và quan trọng nhất" (Thư gửi các gia đình, số 2); 

Hội Thánh đang đặt lòng trông cậy vào gia đình và kêu mời mọi gia đình hãy trở nên "một chủ 

thể đích thực của công cuộc Phúc Âm hoá và làm tông đồ" (sđd, số 16). 

Tôi tin chắc các bạn sẽ trở nên ngang tầm với nhiệm vụ đang đợi chờ các bạn ở mọi lúc 

mọi nơi. Các người làm vợ làm chồng thân mến, tôi khuyến khích các bạn hãy đảm nhận vai trò 

và gánh vác các trách nhiệm của mình. Hãy làm mới lại lòng nhiệt thành truyền giáo của mình, 

hãy làm cho gia đình của mình trở thành nơi chốn cần ưu tiên loan báo và tiếp nhận Tin Mừng 

trong bầu khí cầu nguyện và trong việc thực thi tình liên đới Kitô giáo. 

Nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ngự đầy tràn tâm hồn Đức Maria để đến thời 

gian viên mãn, Mẹ đã có thể cưu mang Ngôi Lời sự sống và cùng với Giuse phu quân của 

mình, Mẹ đã đón tiếp Ngài ân cần, sẽ nâng đỡ các bạn và củng cố các bạn. Nguyện xin Chúa 
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Thánh Thần đổ tràn đầy tâm hồn của các bạn niềm vui và ơn bình an để hàng ngày các bạn 

biết ngợi khen Cha trên trời, nơi Người tuôn tràn chan chứa mọi ân sủng và phúc lộc. 

Amen! 

 

VỀ MỤC LỤC 
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4. Linh Mục và Con đường Thập Giá 

Thiên Chúa toàn năng có thể dùng nhiều con đường khác để cứu độ loài người, nhưng Chúa 
Giêsu đã chọn con đường thập giá, nên thập giá là con đường tốt nhất, hiệu quả nhất.[1] Chính 
Ngài đã minh định rất rõ ràng chỉ có một con đường duy nhất để đi theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, 
hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo”[2]. Mẹ thánh Gioan Bosco đã nói với ngài 

 BÍ QUYẾT TRUNG TÍN VÀ THÀNH CÔNG TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC 
(tiếp theo và hết)  
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khi ngài mới chịu chức linh mục: “Khi con bắt đầu bước lên bàn thánh tế lễ là con bắt đầu con 
đường thập giá.” Và người môn đệ đích thực là người tự do tự nguyện bước đi trên con đường 
Thập Giá và trung kiên theo Thầy cho đến cuối cuộc đời.  

Nhưng có một điều chúng ta thường hay quên là lắm khi chúng ta không vui vẻ chấp nhận 
thập giá của mình, mà còn phàn nàn so sánh để rồi đi vác thập giá của người khác và bắt người 
khác vác thập giá của mình. Chúng ta cũng thường rất lắm lần nghĩ người khác là thập giá nặng 
cho chúng ta, mà quên đi rất nhiều khi chính chúng ta lại là thập giá nặng hơn cho người khác, 
nặng đến đỗi người khác không thể vác nổi đành phải buông xuống. Chúng ta cần nhớ điều đó 
để biết nâng đỡ nhau, nhất là khi gặp thử thách, yếu đuối, già cả, bệnh tật.  

Thập Giá gắn kết không rời Chúa Giêsu, ngay cả sau khi sống lại, những dấu khổ nạn vẫn 
không bị xóa nhòa: “Các con hãy nhìn chân tay Thầy, chính Thầy đây, cứ sờ mà xem, ma đâu 
có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”[3] - “Tôma, hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy 
nhìn xem tay Thầy, đưa tay con ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy 
tin”[4]. Như vậy, thập giá là dấu chỉ cho ta tìm gặp Chúa Kitô đích thực: “Nếu Chúa Kitô mà 
chúng ta mường tượng không phải là ‘Chúa Kitô Khổ Nạn’, thì đấy là chúng ta đang mường 
tượng một ai đó khác, chứ không phải là Chúa Kitô thực.” Nhưng đứng trước thập giá cuộc đời, 
chúng ta thường phải chịu cơn cám dỗ tìm kiếm một Chúa Giêsu không thập giá. Thật vậy, 
Phêrô kéo Chúa Giêsu ra ngoài và can ngăn về chuyện Ngài tuyên bố quá rõ ràng về cuộc khổ 
nạn và cương quyết đi lên Giêrusalem. Nhiều lúc chúng ta cũng làm như Phêrô và đáng bị lời 
quở trách “Satan, hãy xéo đi!” bởi vì chúng ta không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc 
của loài người[5]. Nếu cố tìm một Chúa Giêsu không có thập giá, chúng ta sẽ có nguy cơ gặp 
phải thập giá mà không có Chúa Giêsu, và làm thế là tự hại mình, tự chuốc khổ cho chính 
mình!  

Linh mục, Thánh Thể và Thánh giá luôn liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta đứng giữa 
bàn thờ và thánh giá: Thánh lễ tái hiện hy tế thập giá. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta vừa là tư 
tế vừa là của lễ. Là linh mục, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt rảo qua con đường thập giá 
này. Mỗi ngày chúng ta được dấn sâu vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của hy tế, dù lắm 
khi thập giá dường như quá nặng khiến chúng ta muốn qụy ngã. Nhưng mầu nhiệm này không 
được hoàn tất bởi cái chết, song bởi đời sống mới của sự sống lại. Suốt dòng lịch sử của mình, 
Giáo Hội hầu như luôn luôn bước đi trên con đường hy tế thập giá này. Trong nhiều đất nước, 
các nhà truyền giáo đã tiến bước suốt nhiều năm hướng về Golgotha, vác lấy thập giá hy sinh 
và bách hại. Nhiều người trong chúng ta cũng đã hay đang trèo lên con đường dốc đứng đó, 
dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Con đường thập giá của Giáo Hội, của các tín hữu, 
và của chúng ta vẫn kéo dài mãi. Những cuộc bách hại vẫn còn đó hay đã thay đổi chút ít, 
nhưng thập giá vẫn không thay đổi và vẫn đè nặng, khiến lắm lần chúng ta dường như bị oằn 
xuống dưới sức nặng của thập giá.  

Thập giá là một trong những nghịch lý lạ lùng của Kitô giáo[6], nhưng thập giá không phải là 
kết điểm của con đường, mà là cánh cổng dẫn vào sự sống: thất bại chuyển hóa thành chiến 
thắng, chính chỗ sự sống bị tước đoạt lại trở thành nơi sự sống được phục hồi, như khi toan 
trút hơi thở sau hết, Chúa Giêsu tuyên bố “mọi sự đã hoàn tất.” Cũng là nghịch lý rằng cuộc 
sống linh mục càng cắm rễ sâu vào thập giá càng trổ sinh hoa trái nhiều hơn, như Chúa Giêsu, 
chính khi đi đến cùng con đường trút bỏ trở thành trống không mà đạt đến mức tuyệt đỉnh: cứu 
vớt nhân loại khỏi tội lỗi và giải hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa.    

Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời linh mục của mình theo Chúa Kitô, chúng ta phải theo 
Ngài đến tận cùng trong con đường thập giá của Ngài. Đường thập giá của Chúa Giêsu đã là 
con đường đầu tiên, nhưng không phải là con đường cuối cùng, vì còn có chúng ta và bao 
nhiêu người khác đang bước theo Ngài, đang muốn đi cùng Ngài đến tận cùng trong con 
đường thập giá. Giáo Hội đã không quên con đường thập giá. Giáo Hội không bao giờ che giấu 
thập giá. Thập giá vẫn luôn có mặt trong Phụng vụ: Giáo Hội tán dương và suy tôn thập giá. 
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Thập giá không chỉ là gánh nặng, nhưng phải được xem là cây gậy nâng đỡ, như đối với người 
già yếu và bệnh tật: vào mọi thời và ở mọi nơi, bao nhiêu người vẫn không ngừng hăm hở đến 
với thập giá, chiêm ngắm thập giá, yêu mến thập giá. ĐGH Phanxicô đã nói ngay sau ngày 
được bầu chọn: “Khi chúng ta bước đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng Giáo hội 
mà không có Thánh Giá, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô mà không có Thánh Giá, thì chúng 
ta không phải là môn đệ của Chúa. Cầu mong tất cả chúng ta có được sự can đảm bước đi 
cùng với Thánh Giá của Chúa Kitô, xây dựng trên máu Chúa Kitô đổ ra trên Thánh  Giá, và 
tuyên xưng một vinh quang duy nhất là Chúa Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá”. Còn thánh 
Phaolô hãnh diện: “Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế 
gian”[7]  

Đường thập giá là trường dạy chúng ta sống thánh thiện. Chúa Giêsu ngã xuống rồi lại chỗi 
dậy. Ngài chịu đựng nỗi cô đơn, chịu hành hạ và lăng nhục, nhưng Ngài luôn tha thứ. Mẹ Maria 
cũng đã đi theo Con Mẹ trên đường thập giá. Mẹ bước đi trong thinh lặng, Mẹ và Con nhìn 
nhau tận trong sâu thẳm tâm hồn. Mẹ và Con kết hiệp với nhau bởi tình yêu bao la, sâu thẳm 
và trong trắng. Tình yêu này sẽ làm thế giới thay đổi. Xin cho chúng ta được thấm nhuần tình 
yêu của Chúa và tình yêu của Mẹ. Mẹ đã đứng kề thập giá Chúa Giêsu, Mẹ cũng luôn đứng kề 
thập giá cuộc đời và sứ vụ linh mục của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ như đang ở trên đỉnh đồi 
Golgotha, dưới chân thập giá, bên cạnh Mẹ Maria, nơi đã và đang mãi mãi tập trung sức mạnh 
lớn nhất của thế giới: tình yêu của Thiên Chúa trong Con của Ngài[8]. Tình yêu này không bao 
giờ cạn kiệt, không bao giờ thôi là sức mạnh cứu độ của thế giới, một khi Chúa Giêsu dâng lên 
Chúa Cha đời sống mình làm hy tế. Chúng ta hãy chạy tới chỗ của mình bên cạnh Mẹ Maria và 
Gioan ở gần chân thập giá, ý thức thân phận con người mỏng dòn yếu đuối và tội lỗi của mình 
trước sứ mệnh cao cả của chức linh mục, trao phó cho Chúa những nỗi sợ hãi và do dự của 
chúng ta trước những khó khăn và gánh nặng của trách nhiệm dẫn dắt đoàn chiên, nhất là 
trong bối cảnh Giáo Hội và Xã hội Việt Nam hôm nay. 

Là linh mục, chúng ta cũng trao phó cuộc đời chúng ta trong tay Chúa Cha cùng với Chúa 
Giêsu Hy tế. Đó là một sức mạnh bao la cho thế giới. Sức mạnh đó được gìn giữ trong Giáo 
Hội bởi Bí tích Thánh Thể và mầu nhiệm thập giá. Chúng ta cử hành Thánh Lễ như một sức 
mạnh không thể cạn kiệt của tình yêu. Chúng ta trèo lên con đường thập giá đến tận đỉnh đồi 
Golgotha, kết hợp với Chúa Kitô toàn thể vừa với thập giá và mão gai trên đồi Golgotha, vừa 
với vinh quang trên núi Tabôrê và chiến thắng phục sinh vinh hiển, trên bản thân mỗi người 
chúng ta, như ĐTC Phanxicô trong buổi đi Đàng Thánh Giá với Giới Trẻ Thế Giới tại bãi biển 
Copacabana đã nói: “Không ai có thể tiếp cận và chạm vào Thánh Giá Chúa Giêsu mà không 
để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân Thánh Giá, và không mang lấy một cái gì đó của 
Thánh Giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình”[9]. Là linh mục, chúng ta phải luôn sống 
và làm chứng tá cho niềm tín thác ấy, tin tưởng Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta, luôn 
đứng bên thập giá của chúng ta và che chở chúng ta, dù có khi phải trả giá đắt bằng cả mạng 
sống: Hỏi rằng sao trả quá đắt, đồi cao thánh giá ai dắt ai dìu? – Dẫu rằng phải trả quá đắt, đồi 
cao thánh giá Mẹ dắt Mẹ dìu.    

5. Sống yêu thương hiệp thông phẩm trật Hội Thánh 

Do bí tích truyền chức và thừa tác vụ lãnh nhận, chúng ta liên kết và hiệp thông phẩm trật 
trước hết với Đức Thánh Cha và Giám mục đoàn phục vụ toàn thể Giáo Hội, nhất là với Giám 
Mục Bản Quyền của mình: “Không có thừa tác vụ linh mục ở ngoài sự hiệp thông với Đức Giáo 
Hoàng và Giám mục đoàn, đặc biệt với Giám mục giáo phận, trong lòng tôn kính như con thảo 
và sự tuân phục đã hứa khi thụ phong.”[10]  

Tiếp đến, mối hiệp thông linh mục đoàn được thiết lập bởi đức ái tông đồ, thừa tác vụ và 
tình huynh đệ bí tích, diễn tả bằng việc đặt tay của linh mục đoàn trong nghi lễ truyền chức và 
việc nhập tịch hay nhập vụ vào một Giáo hội địa phương.[11] Chúng ta nhắc lại lần nữa: Sắc 
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lệnh Chức vụ và Đời sống linh mục đã mô tả mối hiệp thông đó bằng những lời lẽ thắm tình 
rằng “Các linh mục nhiều tuổi hãy đón nhận những linh mục trẻ như những người em thực sự, 
giúp đỡ họ trong những công tác và gánh nặng đầu tiên của sứ vụ linh mục; gắng hiểu tâm 
trạng của họ và theo dõi các dự tính của họ với thiện chí. Còn các linh mục trẻ phải biết kính 
trọng tuổi tác và kinh nghiệm của các vị lớn tuổi; bàn hỏi với các ngài và sẵn lòng cộng tác với 
các ngài trong việc chăm sóc các linh hồn.”[12]   

Trong sứ điệp gửi Dân Chúa, THĐGMTG kỳ XIII cũng ân cần nhắc các linh mục về mối 
hiệp thông này: “Trong giáo xứ, sứ vụ của linh mục như người cha và mục tử của dân Chúa vẫn 
có tính chất chủ yếu. Các Giám Mục tại THĐGM này bày tỏ với tất cả các linh mục lòng biết ơn 
và sự gần gũi huynh đệ vì công việc không dễ dàng của các vị và mời gọi các linh mục hãy 
củng cố chặt chẽ hơn mối liên hệ trong hàng linh mục giáo phận, đào sâu đời sống thiêng liêng 
và thực hiện việc thường huấn để có thể đương đầu với những thay đổi.”[13]  

Là linh mục giáo phận, chúng ta còn sống hiệp thông với giáo dân, tu sĩ, những người sống 

đời thánh hiến, nỗ lực khơi dậy và phát triển sự đồng trách nhiệm trong cùng một sứ mạng cứu 

độ duy nhất của Giáo Hội.[14] Sắc lệnh Chức Vụ và Đời Sống Linh Mục nhắc nhớ rằng mọi tín 

hữu đều phải cùng nhau làm việc cho Nước Chúa, trong đó linh mục nhìn nhận và thăng tiến 

phẩm giá cùng sứ vụ của giáo dân, sẵn sàng lắng nghe giáo dân, coi trọng những ước vọng 

của giáo dân, nhìn nhận kinh nghiệm và chuyên môn của giáo dân trong các lãnh vực khác 

nhau của hoạt động nhân loại, tin tưởng vào phận vụ của giáo dân trong việc phục vụ Giáo Hội 

và Xã Hội, để giáo dân có đủ tự do và lãnh vực hoạt động, cũng như cơ hội thích hợp để gánh 

vác công việc theo sáng kiến của mình. Linh mục luôn cố gắng dẫn dắt giáo dân đi đến hiệp 

nhất, sự thật và công ích, hòa giải những khác biệt về tâm thức và trình độ, để không ai cảm 

thấy mình xa lạ ở trong cộng đồng Giáo Hội.  Bên cạnh đó, Công Đồng Vaticanô II cũng mời gọi 

giáo dân nhận biết bổn phận đối với linh mục của mình, và bằng chia sẻ ân cần, tinh thần lẫn 

vật chất, kính trọng và dè dặt gìn giữ, bảo vệ, giúp đỡ, cầu nguyện, thương yêu và tận tâm 

cộng tác, ngõ hầu linh mục vượt qua được những khó khăn, giới hạn và yếu đuối nhân loại của 

mình mà chu toàn sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và điều khiển Dân Chúa cách hiệu quả.[15] Ngoài 

ra, mỗi linh mục còn cố gắng tiếp tay với Chúa Thánh Thần để khơi dậy ơn gọi linh mục tiếp nối 

thừa tác vụ của mình.[16]  

Cùng chiều hướng này, ĐTC Biển Đức XVI đề cao tinh thần đồng trách nhiệm: “Tinh thần 
đồng trách nhiệm đòi phải thay đổi não trạng, nhất là về vai trò của giáo dân trong Giáo Hội: 
không được coi giáo dân chỉ là những cộng tác viên của hàng giáo sĩ, nhưng như những người 
thực sự đồng trách nhiệm đối với cuộc sống và hoạt động của Giáo Hội. Vì thế, điều quan trọng 
là phải củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc 
thù của mình cho sứ mạng của Giáo Hội, trong niềm tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của 
mỗi người trong đời sống Giáo Hội và luôn luôn hiệp thông với các Giám Mục... Hãy đảm nhận 
và chia sẻ những chọn lựa mục vụ của các giáo dân và giáo xứ, tạo những cơ hội gặp gỡ và 
cộng tác chân thành với các thành phần khác trong Giáo Hội, kiến tạo những quan hệ quí mến 
và hiệp thông với các linh mục, để họp thành một cộng đồng sinh động, phục vụ và truyền 
giáo.”[17]  

Trong mọi mối tương quan của linh mục, đặc biệt trong các mối tương quan khác phái, ai 
cũng có thể bị “vi-rút” tình cảm và tình dục tấn công. Vấn đề là cần có sức đề kháng tốt để tránh 
bị nhiễm bệnh. Sức đề kháng đó nằm ở chính sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, tình huynh 
đệ bí tích của linh mục với nhau và sự kiên trì chu toàn bổn phận theo đấng bậc của mình cho 
các linh hồn được giao phó. Chân phước viện phụ Enrêđi đã nhắc đến tình bạn cao quí của 
Gionathan và Đavít: “Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và vĩnh viễn: 
ghen tương không thể hủy hoại, nghi ngờ không làm suy giảm, tham vọng không hề phá tan. Bị 
thử thách đến vậy mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến thế mà vẫn không ngã quỵ, bị nguyền 
rủa thế nào cũng không lay, bị lăng mạ ra sao cũng không chuyển.”[18] Quả thật, khi linh mục 
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thực sự yêu thương nhau, ai cũng thỏa mãn được nhu cầu tâm lý căn bản tự nhiên yêu và 
được yêu của con người, thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình cảm nào khác.   

Mối hiệp thông đó càng được củng cố bền chặt khi có đức mến, mà thánh Phaolô coi là 
con đường trổi vượt hơn cả:[19] “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không 
vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không 
nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha 
thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”[20]. Và ngài còn khuyên: “Anh em 
hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh 
em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó 
với nhau”[21]. 

Nói tóm lại là sự yêu thương hiệp thông bên trong Giáo Hội là dấu chỉ cần thiết và thuyết 
phục hơn bao giờ cả trong sứ mệnh Tân Phúc Âm hóa, để thế gian nhận biết “xem kìa, họ 
thương yêu nhau là dường nào” và người ta sẽ gia nhập cộng đoàn Giáo Hội và trở lại với 
Chúa. Sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần nhờ Chúa Giêsu để đem mọi danh dự và vinh 
quang dâng về cho Chúa Cha toàn năng như Giáo Hội hằng tuyên xưng trong mọi thánh lễ: 
“Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa 
là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời - Amen.”  

6. Phương tiện: Các phép Bí tích, đặc biệt Bí tích Hòa giải và Thánh Thể 
  
Con xin được thông qua vì đã nói đến cách nào đó trong các bài chia sẻ, nhất là khi nói đến Bí 

tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể.  

7. Linh mục luôn nghĩ đến trách nhiệm lo cho các linh hồn 

Căn bản ơn gọi chúng ta là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Thánh Irênê nối kết 
trong khẳng định “Homo vivens Gloria Dei, con người được cứu độ là Thiên Chúa được vinh 
quang.” Vì thế, cha thánh Gioan Bosco tuyên bố: “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác cứ lấy 
đi.” Nếu cuộc sống chúng ta chỉ có mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh 
hồn thì có gì làm lung lạc chúng ta được? Quả thế, “Trong mầu nhiệm các thánh thông công, các 
tín hữu - những người đã về quê trời, những người còn đền tội nơi luyện ngục và những người 
đang lữ hành trên trần gian này- tất cả liên kết với nhau trong tình yêu bền vững và chia sẻ với 
nhau những điều thiện hảo[22]. Trong sự hiệp thông kỳ diệu này, sự thánh thiện của người này ảnh 
hưởng trên người khác vượt xa thiệt hại do tội lỗi của một người có thể gây ra cho người khác[23]. 

Đới với người còn sống, chúng ta chăm lo cho họ với nỗi bận tâm ray rứt hằng ngày của 
thánh Phaolô là lo cho tất cả các Hội Thánh[24] và như thánh Phêrô khuyến cáo: “Anh em hãy 
chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì 
miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc 
thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên 
Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị 
Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát”[25].  

·    Lúc họ mới mở mắt chào đời, ta dùng bí tích Thánh Tẩy cho họ gia nhập Giáo Hội 
và trở nên con cái Thiên Chúa.  

·    Khi họ vừa có đủ trí khôn, ta chuẩn bị cho họ Rước Lễ Lần Đầu, được Mình Máu 
Thánh Chúa Giêsu làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn.  

·    Khi họ yếu đuối sa ngã phạm tội, ta dùng Bí tích Giải Tội tha các tội trọng trả lại ơn 
thánh hóa và sự sống Chúa Ba Ngôi, cũng như tha các tội nhẹ hầu được thêm nhiều ơn 
trợ giúp để sống đẹp lòng Chúa.  
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·    Khi họ lớn khôn hơn, ta lo liệu cho họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua Bí 
tích Thêm Sức để trở nên chiến sĩ Chúa Kitô, rao giảng và làm chứng tá cho Tin Mừng.  

·    Khi họ chuẩn bị bước vào đời, ta trang bị cho họ vốn giáo lý đức tin vững chắc 
hơn qua việc Rước Lễ Trọng Thể.  

·    Khi họ đủ lớn đứng trước ngã ba đường đời, ta ân cần hướng dẫn họ hoặc chọn 
lựa đời sống hôn nhân, hoặc chọn lựa đời sống thánh hiến. Nếu họ chọn ơn gọi hôn 
nhân, ta dùng Bí tích Hôn Phối kết hợp đôi nam nữ nên vợ chồng cộng tác với Thiên 
Chúa tiếp tục sinh tạo nên những công dân mới của Nước Trời, cũng như của quê hương 
trần thế; còn nếu họ chọn sống đời thánh hiến, ta dẫn dắt họ những bước đầu tiên và tận 
tình cộng tác với Chủng viện và Nhà Dòng để đào tạo họ nên linh mục hay tu sĩ qua Bí 
tích Truyền Chức Thánh và Nghi Lễ Khấn Dòng để tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô ở 
giữa trần gian.  

·    Khi họ gặp nghi nan, hoang mang lo lắng và tăm tối đức tin, hoặc những vấn đề 
thử thách nan giải trong cuộc sống tình cảm, tình yêu, gia đình, cũng như những lầm lạc 
yếu đuối và các vấn đề rối rắm phức tạp trong cuộc sống, ta ân cần tiếp đón, đồng hành, 
lắng nghe, tư vấn, soi sáng, hướng dẫn, an ủi, nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh niềm tin, hy 
vọng và tình yêu mến cho họ vào Thiên Chúa, vào con người và vào cuộc đời.  

·    Khi họ già cả yếu đau bệnh tật hay gặp rủi ro tai nạn, ta vội chạy đến ngay ban Bí 
tích Xức Dầu Bệnh Nhân và trao Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng tăng thêm sức 
mạnh thiêng liêng cho họ đủ khả năng chiến đấu chống lại ma quỉ đang dành giật hầu 
luôn trung thành với Chúa.  

·    Và khi đến giờ Chúa gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa, ta chúc lành cho họ trong 
giờ hấp hối, dâng thánh lễ An táng cầu nguyện và đưa tiễn họ đến mộ phần an nghỉ, chờ 
ngày được phục sinh với Chúa.  

·    Rồi khi mọi người hầu như quên họ trong cõi chết, kể cả những người thân yêu 
của họ nữa, ta hằng nhớ cầu nguyện cho họ trong thánh lễ cầu hồn, cũng như trong mọi 
thánh lễ mỗi ngày. 

Trong trách nhiệm của linh mục đối người còn sống, còn có một việc mục vụ rất thời sự và rất 
quan trọng, đó là mục vụ di dân vì nhiều lý do, nhất là vì sinh kế và học hành. Chúng ta phải giữ 
liên lạc đồng hành với con cái chúng ta để giúp họ duy trì, sống chứng tá đức tin và rao truyền Tin 
Mừng trong các môi trường mới của họ. Chúng ta cũng lưu ý và mời gọi giáo dân đón nhận nâng 
đỡ những anh chị em di dân đến nhập cư vào giáo xứ chúng ta. Trong hoàn cảnh nhiều người 
phải di dân và di cư hiện nay trên thế giới, ĐTC Biển Đức XVI coi hiện tượng này là một dịp 
may Chúa gởi đến để rao giảng Tin Mừng cho thế giới hôm nay... Chính di dân đóng vai trò đặc 
biệt trong công tác này, vì họ góp phần trở nên “sứ giả của Lời Chúa và chứng nhân của Đức 
Giêsu Phục Sinh, niềm hy vọng của thế giới.”[26] 

Sau đây là ít chứng từ nói lên niềm vui, sức mạnh và bí quyết trung thành của đời linh mục 
chúng ta, qua việc chăm sóc người bệnh và hấp hối. Là linh mục, chúng ta đem đến cho họ 
mầu nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô, nhờ đó mà đau khổ của họ được biến đổi và 
mang ý nghĩa cứu độ. Đối lại, đức tin của người bệnh và người hấp hối có thể là suối nguồn 
sức mạnh và niềm vui lớn lao cho chúng ta. Một linh mục kể lại kinh nghiệm bản thân: “Tôi nhớ 
lại lần đầu tiên thi hành sứ vụ cho một người hấp hối. Một người cha gia đình bị tai nạn nặng 
không thể qua khỏi. Tình trạng càng tồi tệ hơn nữa là vợ ông, một người mẹ của bốn đứa con, 
lại đang bị ung thư giai đoạn cuối. Người ta nghĩ là người cha gia đình ấy sẽ phản ứng giận dữ 
và tuyệt vọng. Trái lại, ông tỏ ra chấp nhận thánh ý Chúa với đức tin trọn hảo. Ông không chút 
nghi ngờ hay than phiền Chúa. Tôi giải tội, xức dầu và trao Của Ăn Đàng cho ông, rồi tiếp tục 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=12190#_ftn26#_ftn26


 

49 

cầu nguyện với ông hầu như tới lúc ông chết. Thật là đặc ân cho tôi được dự vào cái chết của 
một người đàn ông thánh thiện như thế. Vui biết bao khi được hành động nhân danh Chúa 
Giêsu trong những giờ quan trọng sau cùng của đời người”.   

Trong đời linh mục của mình, nhiều lần con đã đứng bên cạnh giường chết của các cha 
già, (trong đó có cha chú và cha bác của con) và đã thấy cùng một sự nhẫn nhục, tin tưởng và 
bình an đó. Rồi một lần kia, con thăm một linh mục đang chết dần vì ung thư. Rõ ràng cơn bệnh 
đã tàn phá thân thể ngài và ngài phải đau đớn lắm. Nhưng ngài không nói gì về bệnh hoạn của 
mình, mà coi như đó là lẽ đương nhiên. Trái lại, ngài nói với niềm vui mừng lớn lao là hôm đó 
đúng ngày kỷ niệm chịu chức của ngài! Ngài nói về tình yêu sâu xa của ngài đối với đời linh 
mục, và nhìn cái chết của ngài trong chiều hướng hy tế. Ngài đã cảm nhận được niềm vui bừng 
cháy khi thập giá được ôm ẳm với tình yêu trung thành nhất. Chắc nhiều người trong chúng ta 
cũng cảm phục và hiểu được niềm vui sâu xa của các cha già đã trải qua cả cuộc đời làm việc 
vất vả trong vườn nho Chúa. Các ngài đau đớn vì bệnh tật và sức khỏe suy giảm, nhưng tình 
yêu đối với chức linh mục không bớt đi, mà trái lại càng lớn lên. Trong buổi hoàng hôn của cuộc 
đời mình, các ngài nếm được niềm vui của ông già Simêon được bồng ẳm Chúa Giêsu trong 
cánh tay cằn cỗi của mình, khi biết được đến lúc mình được bình an ra đi về nhà Cha.  

Vào ngày chịu chức linh mục, có ai trong chúng ta đã dự đoán được Chúa và Giáo Hội đòi 
hỏi chúng ta cái gì đâu? Có ai trong chúng ta dự đoán ra những con đường Chúa đòi chúng ta 
phục vụ? Nếu Chúa đã mạc khải trước cho chúng ta dòng đời chúng ta phải trải qua, có lẽ 
chúng ta đã bị chao đảo và không dám tuyên bố “Này con đây”! Nhưng trong sự khôn ngoan 
của Ngài, Chúa đã chọn một đường lối sư phạm khác. Ngài mạc khải tình yêu của Ngài cho 
chúng ta dần dần ngày qua ngày, khi chúng ta cử hành các mầu nhiệm cứu độ, khi chúng ta 
rao giảng Lời Chúa, khi chúng ta đến cầu nguyện trước mặt Ngài. Ngài đã thực sự ban cho 
chúng ta sức mạnh, niềm vui để theo Ngài mà chẳng ai có thể lấy đi được.  

Còn đối với người đã qua đời, chúng ta biết rằng các linh hồn trong luyện ngục may mắn 
không làm chi thêm tội, chỉ phải lo đền trả theo lẽ công bằng cho đến đồng xu cuối cùng[27], và họ 
cũng chẳng làm được chi thêm công phúc cho mình, chỉ trông nhờ vào lời cầu bàu của các thánh 
trên trời và sự giúp đỡ của người còn sống, nên tích cực cầu nguyện cho người qua đời là bổn 
phận đức ái không thể thiếu, vì nay người mai ta mà thôi. Chúng ta được dạy cho biết rằng các linh 
hồn trong luyện ngục phải trải qua những khổ đau dữ dội chẳng khác gì đau khổ trong hoả ngục, 
chỉ khác là đau khổ trong luyện ngục có thời hạn và còn hy vọng được nhìn thấy Chúa, còn đau 
khổ trong hoả ngục là vô tận và sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt Chúa nữa.  

Chúng ta không chỉ nhớ đến các thân nhân và ân nhân đã sinh thành dưỡng dục mình nên 
người về phần xác, mà còn phải nhớ đến các đấng sinh thành nuôi dưỡng cùng đào tạo mình 
trong đức tin và đời sống ơn gọi làm linh mục của Chúa nữa. Chúng ta nhớ đến mọi người đã chết, 
nhất là các linh hồn mồ côi không được ai nhớ đến để cầu nguyện cho, dù lắm khi người thân của 
họ còn sống đầy dẫy ra đó. Chúng ta cũng không được quên những người mình có liên đới trách 
nhiệm, những người vì sự thiếu sót, lầm lỗi hay gương mù gương xấu của chúng ta mà giờ đây 
đang phải đau khổ trong lửa luyện ngục để cầu nguyện cho họ và đền tội mình theo lẽ công bằng. 
Nên nhớ chúng ta không lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục một mình, mà còn kéo theo nhiều 
người khác nữa, nhất là những người được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của chúng ta.  

Việc làm này không những lợi ích cho các linh hồn mà còn cho chính cuộc sống đời đời của 
chúng ta nữa, vì nó nhắc nhở chúng ta thức tỉnh nhìn lại cuộc sống của chính bản thân mình: 
không xa nữa đâu, không ai biết được lúc nào Chúa vạch đường ranh giới chấm dứt cuộc đời 
mình, phải đến trước toà phán xét của Thiên Chúa và trả lời Ngài về tất cả những gì đã làm khi còn 
sống, nhớ tới nỗi lo sợ hư mất của thánh Phaolô: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo 
sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” [28]. Cuộc sống hiện tại rất ngắn ngủi so với 
cuộc sống đời đời, nhưng chính cuộc sống ngắn ngủi này lại quyết định số phận vô tận đằng sau 
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cái chết và mời gọi chúng ta thức tỉnh ngay từ lúc này. Chúa Giêsu hằng nhắc nhở phải luôn sẵn 
sàng cho giờ từ giã cõi đời này để buớc vào sự sống đời sau.   

Ngoài việc hy sinh hãm mình, dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta phải ý thức và 
tập thói quen xin lễ và dâng lễ cầu nguyện cho chính mình nữa. Thỉnh thoảng cũng hãy nhớ xin 
lễ và dâng lễ bù vào các lễ thiếu sót mình có thể mắc phải vì quên hay không giữ đúng lời hứa, 
bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó cũng là một nghĩa vụ công bằng phải đền trả ở đời này 
hoặc đời sau. Làm linh mục nhưng vẫn không thôi là con người yếu đuối, chúng ta phạm đến 
Chúa nhiều cách, nếu biết đền bù bằng việc lành phúc đức, từ thiện bác ái, nhất là nhờ công 
nghiệp Chúa Giêsu qua thánh lễ thì tội nợ chúng ta được tẩy xóa, chứ chờ đến trước tòa án mới 
xin đền thì hình phạt lại thêm nặng. Thánh Anselmô dạy rằng sốt sắng dâng một Thánh lễ cho 
mình khi còn sống lợi ích hơn cả ngàn Thánh lễ khi đã qua đời. Chính Chúa Giêsu cũng dạy “Hãy 
làm việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường đâu mà làm.”  

Một việc bổn phận chuẩn bị ngày lìa thế khôn ngoan linh mục không thể thiếu là viết chúc thư, 
“một nghĩa vụ liên hệ đến đức công bằng và khó nghèo.” Nên để lại tài sản cho người nghèo, tốt 
hơn là giao phó cho Thẩm quyền Giáo Hội trực tiếp của mình, không những tài sản vật chất và tinh 
thần để mưu ích cho các linh hồn, mà còn cả những gì liên quan đến thân xác chúng ta sau khi 
chết nữa. Phải gửi cho Tòa Giám Mục một bản chúc thư và cất giữ cẩn thận để được an tâm khi 
còn sống và việc thực hiện di chúc sẽ được nhẹ nhàng tốt đẹp khi đã qua đời.   

8. Năng nghĩ đến cái chết và giờ chết của chính mình  

Không có gì chắc chắn sẽ đến như cái chết; không có gì công bằng và nghiêm ngặt cho 
bằng cuộc phán xét chung thẩm; không có gì cay đắng và khủng khiếp cho bằng hỏa ngục; và 
không có gì dịu ngọt hạnh phúc cho bằng thiên đàng.  

Con người là con vật duy nhất biết mình sẽ chết. Nhưng cái biết này vẫn còn là lý thuyết xa 
lạ, nhất là đối với người trẻ, đang khoẻ mạnh, đang thành công, tương lai đang hứa hẹn và 
cuộc đời đang mỉm cười với. Chỉ khi nào vấp phải một chứng bệnh nan trị, khi y học khiêm tốn 
nhìn nhận giới hạn của mình và buộc lòng phải tàn nhẫn tuyên bố bản án tử, thì khi đó sự biết 
mình sắp chết mới trở nên gần gũi thiết thân, hay nhức nhối khổ đau. Vì vậy, thánh Augustinô 
bảo: “Hãy để cái chết làm thầy dạy cho chúng ta” con đường sống thánh. Nếu hôm nay là ngày 
cuối cùng của đời mình, liệu ta có muốn làm những việc sắp làm mà lương tâm ta sẽ ân hận 
không? Nhớ một ngày nào đó gần thôi mình sẽ chết là bí quyết rất quan trọng giúp ta quyết 
định chọn cái vĩnh cửu tồn tại, vì mọi thứ đều phù phiếm trước cái chết. Không ai biết được lúc 
nào Chúa vạch đường ranh giới chấm dứt cuộc đời mình: luôn nhớ mình sẽ chết là cách tốt 
nhất để cho lòng ta được thanh thoát đi theo tiếng gọi của Chúa, không để những ý kiến ồn ào 
xung quanh đánh chìm tiếng nói của Chúa ở bên trong, hầu sẵn sàng đi theo tiếng gọi của 
lương tâm và lời thúc giục của Chúa Thánh Thần. Các bậc thánh hiền dạy hãy năng nghĩ đến 
cái chết, vì nó giúp ta sống một cuộc đời tốt lành thánh thiện hơn, nỗ lực chuẩn bị tâm hồn để 
ra đi trong bình an về với Chúa. Có vị còn để chiếc quan tài gỗ nhỏ luôn trước mặt để nhắc nhở 
về cái chết và giờ chết của chính mình.  

Là linh mục, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu cái chết, hãy nhìn cái chết của mình với lòng 
trông cậy. Chúa luôn có mặt bên ta, đôi bàn tay sẽ choàng xuống ôm chặt ta vào lòng. Hãy năng 
nghĩ đến và dâng trước cho Chúa giờ chết của ta kết hiệp  với cái chết cứu độ của Chúa Giêsu, 
nhờ đó ta sẽ triệt để đáp lại tình yêu Chúa cách chân thật, trọn vẹn và chung thủy. ĐTC 
Phanxicô nói rằng “nếu chúng ta sống kết hợp với Chúa Giêsu, trung thành với Người, chúng ta 
sẽ có thể đối diện cái chết với niềm hy vọng và sự thanh nhàn… Cuộc đời dưới thế này được 
ban cho chúng ta để chuẩn bị cho đời sau, là đời sống với Cha trên trời. Và vì thế, cách chắc 
chắn chuẩn bị tốt cho cái chết là bằng cách gần gũi Chúa Giêsu”[29]. Chớ gì ta cũng xác tín 
được như thánh Phaolô: “Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã 
chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người 
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công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và 
không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.”[30] Và 
như cụ già Simêôn: “Giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt 
con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”[31].  

  

Kính thưa Quý Cha, 

Sống với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria qua con đường thập giá, buông mình theo sự 
hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, siêng năng lãnh nhận và ban phát các Bí tích, sống mối hiệp 
thông yêu thương huynh đệ với mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt với Giám Mục Bản Quyền và 
linh mục đoàn giáo phận, luôn nghĩ đến trách nhiệm đối với các linh hồn được giao phó, năng nghĩ 
đến cái chết và giờ chết của chính mình là bí quyết trung tín và thành công trong sứ vụ và đời sống 
linh mục chúng ta. Con xin cám ơn Quí Cha đã chịu khó lắng nghe trong suốt hơn bốn ngày qua, 
dù có khi phải nghe những điều khó chịu. Nhờ Mẹ Maria Lavang cầu bàu, xin Chúa Thánh Thần 
tiếp tục cho đến hoàn thành tất cả những gì Ngài đã thương khởi sự với chúng ta và cho chúng ta. 
Amen.   

Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã diễn tả tình tự con người với quê hương qua những vần thơ 
thật rung động, thắm thiết như:  

Quê hương là gì hả Mẹ 

Ai đi xa cũng nhớ nhiều… 
 
          Hoặc: 

  

Quê hương là vàng hoa bí 

MÓN CÁ QUÊ HƯƠNG  
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Là hồng tím dậu mồng tơi 

Là đỏ đôi bờ dâm bụt 

Màu hoa sen trắng tinh khôi 

  

 Nhạc phẩm Tình Hoài Hương của Phạm Duy thời tiền chiến nói về tình tự quê hương như 
sau: 

“Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu  

Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu  

Cánh tay êm tựa mái đầu  

Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu”! 

  

Sao mà nhiều tình cảm đậm nét Việt Nam.  

Trong lãnh vực ẩm thực dinh dưỡng, nhiều món ăn quê hương cũng gây thương nhớ trong 
lòng người xa quê, trong đó có món ăn nấu với những con Cá sinh ra và lớn lên từ dòng sông, 
con suối, đầm ao Việt Nam.  

Ngày xưa, những món cá quê hương lưới bắt bắt được từ đầm, ao, sông lạch của quê 
hương ta rất nhiều mà cũng rất hấp dẫn. 

 Cá kho nhừ trong nồi đất, chả cá Lã Vọng, Sơn Hải, cá nấu giấm, nấu canh chua, lẩu cá, 
gỏi cá lá mơ, cá lẩu, cá rút xương, canh chua, cá kho tộ ...là những món ăn đặc biệt ngon lành, 
bổ dưỡng, dễ tiêu mà giá cả phải chăng. Hiếm hoi hơn còn có các món cá chình, cá anh vũ , cá 
song, cá măng, bông lau, cá vượt...  

Ngày nay, người ta còn chế ra nhiều món ăn từ cá rất hấp dẫn, nhưng đôi khi chỉ hợp khẩu 
vị một số người...  

“ Có cá đổ vạ cho cơm”, các cụ ta vẫn thường nói vậy vì với món cá ngon, cơm ăn bao 
nhiêu cũng hết, nhất là với gạo tám xoan Hải Hậu thơm phức hoặc gạo ba giăng tháng 10 mềm 
dẻo.  

 Miền Nam có cá lóc chà bông, cá chạch kho nghệ, cá chẽm chưng tương hột hoặc chiên 
giòn, cá chốt kho, cá bống sao kho sả ớt, cá bống dừa Gò Công kho tiêu... 

 Miệt sông rạch Gò Công, Tiền Giang có loại cá bống dừa, sống trong rừng dừa nước, to 
bằng cổ tay, thịt dẻo và ngọt. Cá này mà kho sả ớt, kho tiêu, nấu canh với lá bồ ngót, mướp 
hương thì ăn một lần cầm chắc khó quên.  

Cũng họ cá bống, còn cá bống mú, bống vượng, bống cát, bống trứng, bống xèo, bống 
nhẩy cũng đều rất ngon. Món bún cá lóc đồng Kiên Giang  rất nổi tiếng.  
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Món ăn đặc biệt của miền Trung như cá sứt mũi sông Chu Bái Thượng nấu với dưa cải sen 
núi Mục hoặc canh chua thập cẩm với cúc tần, cần trắng, cà chua, khế, tiêu; cá chép gói lá 
chuối lùi trấu nóng; cá chép nấu hoa cúc đại; cá ngứa chiên giòn; cá vượt nấu canh chua...   

Cố đô Huế còn nổi tiếng với năm món canh cá: thác lác nấu hành lá, rau mùi; cá thệ nấu 
dứa; cá ngạnh nấu măng chua; cá tràu nấu với mít và cá lúi nấu khế; cá sứt mũi sông Chu nấu 
canh chua với dưa cải sen núi Mục của miền Trung.  

Miền Bắc cũng có nhiều món cá như hai miền đất nước kia nhưng nổi tiếng là cá rô Đầm 
Sét ở ngoại thành Hà Nội rán chìm trong mỡ; cá chắm đen kho ngũ vị, gừng ở Nam Định; cháo 
cá quả Hà Nội.   

Cá rô Đầm Sét đã đi vào văn hóa dân gian với câu: “ Vải Quang, Húng Láng, Ngổ Đầm; cá 
rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây” . 

Ngoài ra còn có “cá rô làng Cháy, cá gáy làng Chờ” cũng  được văn học dân gian ghi nhận. 

 Cá rô mùa gặt lúa mà mang vùi chín trong đống lửa trấu hay rán mỡ sôi trăm độ rồi ăn với 
cơm gạo mới thì bao nhiêu cơm cũng thiếu! 

Nhà văn Văn Quang đã tả món cháo ám gia truyền với cá lóc, cá quả mà chỉ nghe thôi đã 
thấy thèm thèm. Tiết trời lành lạnh Hà Nội mà ăn bát bún cá quả nấu với rau cần tháng Giêng 
thì chẳng ai chịu ngưng ở một bát.  

Cũng không quên những con cá được ướp khô để dành từ mùa này sang mùa khác. Vào 
một tối mùa Đông, ngoài trời gió lạnh, quây quần bên bếp lửa than hồng mà nướng những con 
khô mực, khô ổi, khô kèo… nhâm nhi với nước mắm me thêm vài nhánh tỏi, lát ớt thì tưởng 
như chuyện xưa kể mãi không chán.   

Cá đi vào văn học dân gian. 

Là một thực phẩm phổ thông, ưa thích nên cá đã đi vào thi ca dân gian mình với những 
câu trữ tình, lãng mạn, mang đậm bản sắc, tình tự quê hương. 

Phận làm dâu làm vợ thì:  

Chai rượu miếng trầu em hầu Tía, Má 

Nấu tô bún cá đặng lấy lòng anh. 

  

Hoặc: 

“Đốt than nướng cá cho vàng;  

Lấy tiền mua rượu cho chàng nhậu  chơi”  

   

“Cá chọn nơi sâu, người tìm chỗ tốt ”,  

Ý nói trong đời sống ai cũng chọn nơi có điều kiện thuận tiện để sống.  
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“Cá chuối đắm đuối vì con”  

Ý nói cha mẹ chịu nhiều khổ đau, vất vả để gây dựng cho con cái.  

“Cá đối bằng đầu”  

Nhắc nhở con người phải biết cư xử phân biệt, thích hợp với vai vế trong gia đình, xã hội, 
phải biết kính trên nhường dưới, đừng  “cá mè một lứa”, xem ai cũng như ai.  

“ Cá nhẩy, ốc cũng nhẩy”,  

hay: 

 “Voi đú, chó đú chuột chù cũng nhẩy”. 

Ý nói không nên đua đòi theo kẻ khác mà đi ngược với bản chất hoặc vượt quá khả năng 
hiện có của mình.  

“Cá ngoi mặt nước là trời sắp mưa”   

Đây là kinh nghiệm quan sát thời tiết của dân gian, khi sắp mưa khí trời thường oi bức, 
dưỡng khí trong nước giảm, cá phải ngoi lên để đớp không khí.  

“ Cá vàng, bụng bọ”   

Ý nói bề ngoài hào nhoáng bên trong xấu xa, và không nên đánh giá con người hay sự vật 
qua vẻ bên ngoài. Khác chi câu nói của một anh sĩ diện hão: 

“Ra ngoài bộ mặt vênh vang  

Về nhà hỏi vợ cám rang đâu mình”  

“Cá vào tay ai nấy bắt”,   

Ý nói mối lợi ngẫu nhiên đến với ai thì người đó chiếm giữ. 

  

Cá cháy vàm Trà Ôn đã được ghép chung với hai món ăn ngon quý của người phong lưu: 

 “ Sáng ngày bồ dục chấm chanh,  

Trưa gỏi cá Cháy, tối canh cá Chầy”  

Và dưới đây là một số câu ca dao về các món cá trong dân gian, hoặc đôi khi mượn hình 
tượng con cá để truyền lại kinh nghiệm, ví von hay câu răn đời:  

“Cá nục nấu với dưa hồng; 

 Lờ đờ có kẻ mất chồng như chơi” 

  

“Canh bún mà nấu cá Rô;  
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Bà xơi hết thẩy mấy tô hỡi bà”! 

  

“ Con cá cơm thơm hơn con cá bẹ;  

Bởi mê nước mắm Hòn, em bỏ mẹ theo anh” 

  

“Chim mía Xuân Phổ; Cá bống Sông Trà”. 

  

“Đập con cá lóc nướng trui;  

Làm mâm rượu trắng, đãi người phương xa” 

  

“Đắt cá còn hơn rẻ thịt” 

  

“Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm” 

  

“Điên điển mà đem muối dưa; 

 Ăn cặp cá nướng, đến vua cũng thèm” 

  

“Kèo nèo mà lại làm chua;  

Ăn với cá rán chẳng thua món nào” 

  

“Một con cá trích cắn ngang;  

Mắm tôm quệt ngược, tan hoang cửa nhà” 

  

“ Mùa Hè cá sông, mùa Đông cá ao” 

  

“Rau đắng nấu với cá trê;  

Ai đi Lục Tỉnh thì mê không về” 
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Ai về Rạch Giá, Kiên Giang 

Ăn tô bún cá chứa chan tình người. 

  

Ai về nhắn với nậu nguồn 

Măng le gửi xuống, cá chuồn gửi lên  

  

Ôi Quê Hương!!! Sao mà nhiều nhung nhớ, thương yêu!!!  

Nhưng Quê Hương đó cũng đang còng mình chịu đựng nhiều vết hằn hậu quả tai hại của 
chiến tranh tàn khốc cũng như của một số người vắng lương tri hiện nay… 

  

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức. 

www.bsnguyenyduc.com 

 

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 

 

 

Chuyện phiếm của Gã Siêu  

Cách đây không lâu trên báo “Tuổi Trẻ Cười”, một độc giả đã nêu lên câu hỏi như sau: 

“Tôi sinh năm 1975, mẹ tôi bảo tuổi Mẹo, cầm tinh con mèo, cha tôi thì bảo tuổi Mão, cầm 
tinh con thỏ. Như vậy có phải Mão là thỏ, còn Mẹo là mèo hay không? Đến nay tôi biết trong 12 
con giáp không có con thỏ. Vậy năm 2011 này, gọi là Tân Mão hay Tân Mẹo, cầm tinh con thỏ 
hay con mèo?” 

MÈO 3 : MÈO VỚI CHUỘT VÀ CHÓ  
 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
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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Và Cô Tú, chủ “quán Mắc Cở”, đã trả lời như sau: 

“Theo cách tính của âm lịch, lịch Can-Chi, thì Tí, Sửu, Dần, Mão… là 12 chi. Người làm lịch 
chọn cho mỗi chi một con vật làm biểu tượng. Ví dụ: Tí biểu tượng là con chuột. Sửu biểu 
tượng là con trâu… Cần hiểu rằng: Theo chữ Hán, Tí không có nghĩa là chuột và Sửu cũng 
không có nghĩa là trâu. Tương tự như vậy, Mão không phải là mèo và cũng không phải là thỏ. 
Riêng từ Mẹo là tiếng Việt thì rất có thể do từ mèo mà ra. 

Âm lịch của người Trung Hoa có rất sớm, khoảng đời nhà Thương (thế kỷ 16 TCN). Khi ấy 
nước Trung Hoa chưa có mèo thuần dưỡng, chỉ có loại mèo rừng. Hầu hết giống mèo thuần 
dưỡng đều có nguồn gốc từ Ai Cập. Châu Âu mãi đến thời Trung Cổ mới biết nuôi mèo. Vì 
chưa có mèo, nên các nhà làm lịch Can-Chi của Trung Hoa lấy con thỏ làm biểu tượng cho chi 
Mão. 

Khi người Việt Nam biết sử dụng lịch Can-Chi, thì dân ta đã nuôi mèo, nên các nhà làm lịch 
người Việt bèn linh động, dùng con mèo làm biểu tượng thay thế con thỏ, vì lẽ con mèo gần gũi 
hơn. Hiện nay, người Hoa vẫn nói rằng tuổi mão cầm tinh chon thỏ, còn người Việt thì tuổi mão 
cầm tinh con mèo”. 

Tác giả Lữ Khách, trên báo Kiến Thức Ngày Nay trong giai phẩm xuân Tân Mão, cũng 
cùng một quan điểm như trên, nhưng lại thêm một câu hỏi: Tại sao người Trung Quốc không 
nêu biểu tượng con mèo? 

Tương truyền rằng: 

Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng tuyên triệu các loài vật lên thiên đình để được chọn lựa 
và thụ phong 12 con giáp. Mèo và chuột đều “quá giang” trên lưng bác trâu tốt bụng. Khi bơi 
qua sông Ngân Hà, chú chuột láu cá đẩy chú mèo xuống nước. Lúc chú mèo ngoi lên được, thì 
đã trễ, xếp thứ 13, nên phải ra rìa. Bác trâu cần cù, dẫn đầu đoàn quân, nhưng khi đến cửa 
thiên đình, chú chuột bèn nhảy phóc qua đầu bác trâu, thành ra được xếp thứ nhất trong 12 
con giáp. Cũng từ đó, mèo thấy chuột là phải vồ bằng được cho hả giận. 

Đó là truyền thuyết dân gian, còn các nhà khảo cổ thì cho rằng sở dĩ Trung Quốc vốn 
không dùng biểu tượng mèo là vì mèo mới chỉ được du nhập vào Trung Quốc từ đời Minh Đế 
(43-61) nhà Đông Hán, cách thời điểm phát minh ra 12 con giáp đã trễ gần 200 năm, nên không 
có chỗ đứng. Còn Mông Điểm đời Tần Thuỷ Hoàng (220-207 TCN) đã sử dụng lông thỏ làm ra 
bút lông, chứng tỏ giả thuyết trên là có lý. 

Mèo thấy chuột, thì phải vồ cho bằng được. Vồ được rồi, thường không cắn chết hoặc xơi 
tái ngay, trái lại còn vờn tới vờn lui, đùa giỡn hồi lâu và cảm thấy thích thú trên sự sợ hãi và 
đau đớn của chuột. Tìm hiểu về mối thù truyền kiếp của mèo đối với chuột, gã ghi nhận được 
một vài mẩu truyện sau đây. 

Mẩu truyện thứ nhất: 

Ngày xửa ngày xưa, chuột vốn là một giống linh thiêng được ở trên thiên đình. Trời trao 
cho nó giữ chìa khóa kho lúa của Trời. Nhưng chuột không phải là loài đáng tin cẩn, nhân được 
giữ chìa khóa, cứ tự do đến mở kho, rủ nhau vào ăn rả rích hết bao nhiêu là lúa. 

Sau Trời biết được, lấy làm giận lắm, mới không cho ở trên ấy nữa, mà đuổi xuống dưới hạ 
giới để giữ chìa khóa lẫm thóc của nhân gian. Nhưng chứng nào tật ấy, chuột lại rủ nhau vào 
lẫm thóc của người, rả rích ăn. Đến nỗi người đã phải than rằng: 

- Chuột kia xưa ở nơi nào?   
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  Bây giờ ăn lúa nhà tao thế này? 

Người lấy làm chua xót, mới kêu với vua Bếp. Vua Bếp liền bắt chuột đem lên trả cho Trời 
và tâu rằng: 

- Chuột này vốn ở thiên đình, sao Trời lại thả nó xuống hạ giới làm chi? 

Trời nói: 

- Ừ, trước kia nó ở trên này giữ chìa khoá kho thóc cho ta. Nhưng bởi nó ăn vụng lúa của 
ta nhiều lắm, nên ta không cho nó ở trên này nữa, mà đuổi nó xuống hạ giới, cho nó giữ kho 
lúa ở dưới ấy. 

Vua Bếp tâu: 

- Xuống dưới ấy, nó lại ăn vụng lúa hại lắm. Bẩm chúng con thiết nghĩ: lúa của Trời thì 
nhiều, mà lúa của người thì ít, của Trời nó ăn không hết, chớ của người nó cứ ăn mãi, thì có 
ngày sẽ hết, và người người đến phải chết đói mất. Vậy xin bây giờ trả lại nó cho Trời. 

Trời nghe tâu, bèn phán: 

- Không được. Ta đã đuổi nó đi cho xa, nên không thể lại để nó lên đây một lần nữa. Thôi 
bây giờ ta đã có cách: con mèo của ta, ta cho ngươi đem xuống hạ giới, để khi nào lũ chuột ăn 
lúa của nhân gian, thì ngươi hãy thả nó ra cho nó bắt chuột, rồi gầm gừ mà ăn chuột đi; còn khi 
nào nó không muốn bắt chuột, thì ngươi bảo nó cứ kêu toáng lên rằng: “Nghèo, nghèo, nghèo", 
ắt chuột sẽ phải sợ nó mà bỏ đi. 

Vua Bếp lạy tạ, rồi lại đem cả chuột lẫn mèo xuống trần gian. Và cứ theo như lời dạy mà 
làm. Thành thử, hễ khi nào rình bắt được chuột, thì mèo cứ "gầm gừ, gầm gừ". Còn khi nào 
không bắt được chuột, thì mèo cứ vô tư kêu: "Nghèo, nghèo, nghèo!” 

Những lúc ấy, mèo hồi nghĩ lại, mới lấy làm giận vua Bếp, vì tại vua Bếp mà mèo mới phải 
xuống dương gian. Nhưng không làm gì nổi vua Bếp, nên mèo chỉ còn cách thỉnh thoảng vào 
giữa đống tro trong bếp mà phóng uế.  (VietFun Story). 

Mẩu truyện thứ hai: 

Ngày xưa, mèo và chuột đều chung sống hòa bình và đều biết nói tiếng của loài người. 
Nhưng bản tính của hai loài vật này quá khác nhau, nên mâu thuẫn nảy sinh và ngày càng trầm 
trọng. 

Hôm nọ, trong một nhà kia, chủ nhà bực bội vì mâm thức ăn mình chưa đụng đũa đến 
nhưng đã thấy thất thoát. Vừa nghe chủ nhà quát tháo, mèo đã uốn éo đến cạ mình vào chân 
ông chủ và nói: 

- Ông xem thử dấu răng nham nhở trên miếng thịt kia là của ai? 

Quá dễ, chủ nhà thấy ngay đó là dấu răng chuột nên bèn lôi lũ chuột ra nện cho một trận. 
Chuột chúa kêu oan inh ỏi: 

- Ông ơi, đúng là tụi con có tội. Ông nghĩ mà xem, cả đám tụi con vì đói nên phải ăn vụng, 
nhưng cũng chỉ hết có chút xíu thịt. Còn lão mèo ấy à, lão giở cả lồng bàn lấy đi nguyên con cá 
to. Chẳng qua lão ấy khéo quá nên ông không phát hiện mà thôi! 
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Mèo bèn gầm gừ: 

- Bằng chứng đâu mà bọn mày dám bảo ta ăn nguyên con cá to? 

Bực mình với hai tên kẻ cắp, ông chủ bèn tát mỗi con một cái cực mạnh khiến cả hai mất 
luôn khả năng nói và hiểu tiếng người. Từ đó, mèo và chuột trở thành kẻ thù truyền kiếp của 
nhau. Có điều chuột thì luôn bị săn đuổi, đánh đập, còn mèo thì vẫn nhơn nhơn thân cận với 
con người! Nhiều lúc buồn tình đời, chuột triết lý: 

- Mình phá cả đời cũng không bằng hắn xơi một quả. Vậy mà lúc nào tiếng xấu cũng thuộc 
về mình. Đúng là con người nói chớ có sai: Lý thuộc về kẻ mạnh!” (Bút Bi, báo Tuổi Trẻ). 

Từ mối thù truyền kiếp này, hễ thấy chuột là mèo phải rình bắt cho bằng được. Bắt được 
rồi, thì cứ từ từ mà xơi tái. Bởi vì thịt chuộc là một món ăn bổ dưỡng, giúp cho mèo được sáng 
mắt. Thực vậy, theo các nhà khoa học nghiên cứu thì để duy trì sức nhìn vào ban đêm, mèo 
cần phải ăn thịt chuột, vì trong thịt chuột có rất nhiều chất taurine, giúp cho hoạt động của các 
tế bào hình nón cảm nhận được ánh sáng yếu. Và hơn thế nữa, thịt chuột còn là một món ăn 
khoái khẩu cho loài mèo. Một món ăn tuyệt vời, ngon ơi là ngon. Do đó mới có truyện: 

Một con mèo chết đi và đưa lên thiên đường, Thượng đế hiện ra và nói: 

- Con là một con mèo tốt khi còn sống. Bây giờ con mong ước gì, thì sẽ được nấy. 

Con mèo nói: 

- Con sống trong một gia đình nghèo khó, suốt cuộc đời phải ngủ trên sàn gỗ cứng. 

Thượng đế mỉm cười: 

- Sẽ không còn thế nữa. 

Dứt lời, một chiếc gối nệm rất êm được mang đến. Vài ngày sau, có mấy chú chuột cũng 
chết và được đưa lên thiên đường. Thượng Đế cũng ban điều ước cho chúng. Lũ chuột lao 
nhao: 

- Cả đời bọn con cứ phải chạy, chạy suốt. Bọn con bị mèo, chó và cả các quý bà với cây 
chổi trên tay rượt đuổi suốt thôi. Tụi con ước gì mình có được đôi giày patin để đỡ phải chạy. 

Thượng đế mỉm cười: 

- Như chúng con đã ước. 

Thế là mỗi chú chuột đều có một đôi giày patin mới toanh. Vài tuần sau, Thượng đế đi 
thăm chúng sinh trên thiên đường. Ghé ngang qua chỗ mèo, ông thấy chú mèo đang ngủ ngon 
lành trên gối nệm. Thượng đế đến khẽ lay mèo dậy và hỏi: 

- Con khoẻ chứ? Con có thấy vui không? 

Chú mèo vươn vai và rên ư ử ra chiều thích thú: 

- Trong đời mình con chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Và đặc biệt mấy bữa ăn ngài 
để trên bánh xe mà gửi xuống cho con, thì thật là tuyệt vời! (xaluan.com). 
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Trong lúc mèo mang nối thù truyền kiếp đối với chuột, thì mèo lại bị chó “ghét cay ghét 
đắng, ghét vào tận tâm”. Thực vậy, rất nhiều phen gã đã bị lũ chuột quấy phá. Chuột lớn thì cắn 
lúa ngoài ruộng, ăn thóc trong bồ, chuột nhắt thì cắn rách áo quần. Thậm chí nó còn chui vô 
máy vi tính và gậm nhấm từng sợi dây điện. Để diệt bớt loài chuột, đánh thuốc thì không ổn, 
bởi vì chuột ăn phải bả, sẽ nằm chết ở một kẹt góc nào nó, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. 
Còn đánh bẫy thì chỉ được một vài con vào đêm đầu mà thôi, sau đó nó khôn ra, không chịu 
chui đầu vào cho bẫy sập nữa. Vì vậy, kế sách hay nhất là phải nuôi mèo. 

Tuy nhiên, nuôi được một hai con mèo trong nhà không phải là chuyện dễ, nhất là khi trong 
nhà đã có dăm ba con chó. Có người đã từng phải đi xin hay đi mua, mèo lớn cũng có mà mèo 
nhỏ cũng có, thế nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, tất cả những con mèo đem về đều 
bị chó rượt đuổi tới cùng và cắn chết. Sự ghét cay ghét đắng này có nguồn gốc như sau: 

Ngày xửa ngày xưa, chó và mèo gặp nhau trong rừng, chúng nhìn thấy đối phương và khá 
hài lòng về người bạn mới, trong đầu chúng nghĩ sẽ có một mối quan hệ tốt với "kẻ kia". Và vì 
thế, chó vẫy đuôi biểu hiện sự vui vẻ. Tín hiệu này thật dễ hiểu đối với người yêu chó và họ 
cũng biết nếu chó gầm gừ thì chúng đã sẵn sàng chiến đấu. 

Nhưng mèo lại không cho là vậy. Từ nhỏ mỗi lần bú sữa mẹ, chúng phát ra tiếng gừ gừ 
nho nhỏ trong miệng nhằm báo cho mẹ biết mình đã nhận được sữa, đồng thời thể hiện sự 
thích thú. Khi lớn lên, mèo đem nguyên ký ức của mình làm thành một thói quen, và để tỏ ra 
thân thiện mèo đã gừ gừ. 

Ôi, chó lại cứ tưởng mèo đang muốn gây sự với mình. Nhưng nếu bạn nào yêu mèo thì sẽ 
rõ khi sắp xung trận, mèo sẽ lắc đuôi liên tục. Hoá ra trong tình huống ấy, mèo đã nghĩ chó 
muốn tấn công mình. Từ đó, chó mèo không đội trời chung. Chỉ vì sự hiểu lầm đáng tiếc mà lý 
ra hai kẻ rất hợp làm bạn tâm giao lại trở thành kẻ thù. 

Sự hiểu lầm này hoá ra chỉ vì chúng dùng những cảm giác và những tư duy của mình để 
suy đoán kẻ khác, mà không hề cố gắng tìm hiểu tâm hồn và những mong ước của kẻ khác loài 
kia. (Sưu tầm). 

Cũng có truyện khác kể lại rằng: 

Một ngày nọ, mèo và chó bị bắt vào ngục của Diêm vương vì đã cắn nhau một trận nảy lửa 
cho đến chết. Sau một thời gian thu thập nhân chứng, vật chứng đầy đủ, công tố viên, tức Mít 
tờ Phán quan, quyết định chuyển giao vụ việc khởi tố lên Diêm Vương. Sau đây là bài tường 
thuật trực tiếp buổi xét xử chó và mèo. 

Diêm Vương hỏi Mèo: 

- Trong cáo trạng của Mít tờ phán quan thì mèo cắn chó trước! Tức là mèo gây sự trước. 
Tại sao? 

-Tại vì con thù nó 

- Tại sao mèo thù nó? 

- Tại vì nó cắn con 

            - Tại sao nó cắn mèo? 

- Tại vì nó thù con. 
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- Tại sao nó thù mèo? 

- Tại vì con cắn nó. 

- Tại sao mèo cắn nó? 

- Tại vì con thù nó. 

- Thế ta hỏi tại sao mèo thù nó? 

- Tại vì nó cắn con. 

- Thế tại sao nó cắn mèo? 

- Tại vì nó thù con. 

Nghe thiên hạ đồn rằng: Kể từ lúc loài chó và loài mèo được sinh ra và vụ án được khởi tố, 
Diêm vương vẫn chưa xử xong. Chính vì thế mà loài mèo và loài chó vẫn còn rất ghét nhau vì 
không quên được mối cựu thù năm xưa mà đến nay lời giải đáp vẫn chưa được ngã ngũ. 

Dĩ nhiên, cũng có những con mèo và những con chó sống chung hoà bình với nhau, như 
những người bạn chân thành. Neta-li Feuerstein và các cộng sự viên của ông tại Đại học Tel 
Aviv, Israel, đã phỏng vấn 170 gia đình nuôi chó và mèo. Phần lớn họ đều cho biết hai loài vật 
có thể sống thân mật với nhau. Sự dửng dưng chỉ chiếm 1/4 và tình trạng đấu đá xảy ra chưa 
tới 1/10. Sự hòa hợp sẽ ở mức độ cao khi con mèo được nuôi trước con chó và khi chúng gặp 
nhau lúc con mèo chưa tới 7 tháng tuổi và con chó thì chưa được 1 năm tuổi. (M.T. theo 
Livescience). 

Mối liên hệ tay ba giữa chuột mèo và chó làm cho gã nhớ tới một câu truyện trong sách Cổ 
Học Tinh Hoa, đại khái nhự thế này: 

Vua nước Ngô muốn đem quân đi đánh nước Kinh. Đã nhiều người can ngăn, nhưng vua 
nhất định không nghe. Sau lại hạ lệnh rằng: 

- Ai can ta đánh nước Kinh, thì sẽ bị xử tử. 

Có một viên quan trẻ tuổi, muốn can ngăn mà không dám nói. Luôn ba ngày, cứ sáng sớm 
cầm cung tên đến đứng vườn sau nhà vua, sương ướt đẫm cả áo. Hôm thứ ba, vua gặp, mới 
hỏi: 

- Người đến đây làm gì mà để sương xuống ướt cả áo như thế? 

Viên quan thưa rằng: 

- Trong vườn có một cây cổ thụ, chót vót trên ngọn cây, có con ve sầu hút gió, uống 
sương, rả rích kêu cả ngày, tưởng đã được yên thân lắm. Biết đâu, đằng sau có con bọ ngựa 
đang giơ hai càng chực bắt. Chính con bọ ngựa muốn bắt con ve sầu, lại biết đâu đằng sau có 
con chim sẻ nghển cổ chực mổ. Chính con chim sẻ muốn bắt con bọ ngựa, lại biết đâu dưới 
gốc cây có tôi cầm cung tên chực bắn. Chính tôi đây muốn bắt con chim sẻ mà không biết 
sương đã xuống ướt đẫm cả áo… Như thế đều chỉ vì tham cái lợi trước mắt mà quên hẳn cái 
hại ở ngay sau lưng vậy. 

Vua nghe nói tỉnh ngộ, bèn thôi không đánh nước Kinh nữa. 
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Và tác giả đã thêm vào câu chuyện lời bàn như sau: 

- Thế mới hay ở trên đời, ngay cả đến loài vật cũng chỉ rình hại lẫn nhau, nuốt lẫn nhau mà 
thôi. Nhưng biết đâu trong khi mình muốn nuốt người, lại có kẻ khác muốn nuốt mình, mình chỉ 
ham mê trục cái lợi trước mắt, mà không phòng bị cái hại sau lưng. Mà khi tai hại nó đã xảy 
đến, thì chẳng những không thấy lợi đâu, lại thiệt thân mình trước. Cho nên người khôn thấy 
cái lợi, thì lo cả đến cái hại, lợi bất cập hại thì không bao giờ làm. 

Trước thềm năm mới, gã xin mượn lời của tiên tri Isaia mà vẽ ra một tương lai an bình 
thịnh vượng: 

Lúc bấy giờ: Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi 
chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng 
nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn 
lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. (11,6-8). 

Người với người sẽ không còn cấu xé lẫn nhau theo kiểu: Cá lớn nuốt cá hé. Hay theo 
kiểu: Anh như con chó, em như con mèo, hai con cắn nhau. Nhưng sẽ thực sự sống chung 
trong yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Và hoà bình sẽ mỉm cười với trái đất này. 

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 
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 

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