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LTS. Mặc dù trong 15 năm qua, Đặc San GSVN đã phổ biến nhiều lần các văn kiện của Công 

Đồng Vatican II, nhưng chúng con vẫn thấy đây là những tư liệu vô giá, sẽ giúp nuôi dưỡng đời 

sống Đức Tin cho mọi Kitô Hữu, cũng như sẽ rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về Giáo 

Hội Công Giáo, vì thế chúng con sẽ tiếp tục giới thiệu về 16 văn kiện quan trọng của Công Đồng 

Chung Vatican II, đây là bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý & Đức Tin, HĐGM Việt Nam. 

Kính mong được mọi người cùng quan tâm. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Bán nguyệt san – Số 401 – Chúa nhật 21.03.2021 

Giáo sĩ: ĐỰƠC CHỌN GIỮA LOÀI NGƯỜI VÀ CHO LOÀI NGƯỜI  (x. Dt 5, 1) 
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Đặc San GSVN 

 

 
 
 

CHƯƠNG VII 

NGHỆ THUẬT THÁNH VÀ VẬT DỤNG TRONG PHỤNG TỰ 

 

122. Trong những kỹ năng hoạt động cao quí nhất của con người, chắc chắn phải kể đến mỹ 

thuật, nhất là nghệ thuật tôn giáo mà tột đỉnh chính là nghệ thuật thánh. Tự bản chất, nghệ thuật 

thánh diễn tả cách nào đó vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân loại, và góp 

phần ca tụng tôn vinh Thiên Chúa bằng cách không nhằm chủ đích nào khác ngoài sự góp phần 

tích cực giúp tâm trí con người thành kính hướng về Thiên Chúa. 

Vì thế, Mẹ thánh Giáo Hội là người bạn và luôn nghĩ đến vai trò cao quí của mỹ thuật cũng 

như việc đào tạo các nghệ nhân, chủ yếu để những vật dụng trong phụng tự thánh được thực 

sự xứng đáng, thanh nhã và cao đẹp, đồng thời biểu thị và tượng trưng cho những thực tại cao 

siêu. Hơn nữa, Giáo Hội vẫn đảm nhận việc thẩm định về mỹ thuật, tuyển chọn giữa những công 

trình của các nghệ sĩ những tác phẩm thích hợp với đức tin, với lòng đạo đức, và với những qui 

định truyền thống về tôn giáo, cũng như quyết định tác phẩm nào xứng đáng dùng vào việc thánh. 
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Giáo Hội đặc biệt quan tâm muốn cho vật dụng thánh góp phần cách xứng đáng và có mỹ 

thuật vào việc phụng tự cao quý, đồng thời cũng chấp nhận những thay đổi về chất liệu, hình 

thức, cũng như về nghệ thuật trang trí do những tiến triển kỹ thuật mang lại qua các thời đại. 

Vì thế trong lãnh vực này, các Nghị Phụ xác quyết những điều sau đây. 

123. Giáo Hội không chọn riêng cho mình một qui cách nghệ thuật nào, nhưng chấp nhận các 

kiểu thức 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 chế khác nhau, nhờ đó, trải qua các thế kỷ, đã thu thập được cả một 

kho tàng nghệ thuật cần phải được bảo tồn cẩn thận. Ngay cả nghệ thuật của thời hiện đại, cũng 

như của tất cả các dân tộc và các khu vực cũng được tự do thể hiện trong Giáo Hội, miễn là giữ 

được vẻ tôn kính trang trọng cần phải có trong các thánh đường cũng như trong các nghi lễ 

thánh; như thế, nghệ thuật đã có thể hòa giọng với bài ca vinh danh kỳ diệu mà những bậc vĩ 

nhân đã cùng cất lên tiếng hát qua các thế kỷ để tôn vinh niềm tin công giáo. 

124. Các Đấng Bản Quyền trong khi phát động và cổ võ nghệ thuật thánh đích thực, hãy nhắm 

tới vẻ đẹp cao quí hơn là nghĩ tới vẻ xa hoa lộng lẫy. Cũng phải hiểu như thế về phẩm phục và 

cách thức trang trí. 

Các Giám mục hãy lưu ý loại bỏ khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh khác, những 

tác phẩm nghệ thuật nghịch với đức tin và phong hóa, nghịch với lòng đạo đức Kitô giáo, cũng 

như những tác phẩm gây tổn hại cho ý nghĩa tôn giáo đích thực, hoặc vì hình thức bất xứng, 

hoặc vì thiếu thẩm mỹ, tầm thường hay ngụy tạo. 

Trong việc xây cất thánh đường, phải cẩn thận lưu tâm để sao cho xứng hợp với việc thực 

hành các hoạt động phụng vụ và thuận lợi cho việc tham dự tích cực của các tín hữu. 

125. Việc đặt ảnh tượng thánh trong các thánh đường cho các tín hữu tôn kính vẫn được duy trì; 

tuy nhiên, các ảnh tượng không nên quá nhiều và phải được bày trí thích hợp, để không phá 

hỏng lòng mộ mến nơi đoàn dân Kitô giáo, đồng thời cũng không nhượng bộ thói sùng bái lệch 

lạc. 

126. Trong việc thẩm xét những tác phẩm nghệ thuật, các Đấng Bản Quyền địa phương hãy lắng 

nghe ý kiến của Ủy ban giáo phận đặc trách Nghệ Thuật Thánh, và nếu cần, nên hỏi ý các chuyên 

viên cũng như những Ủy ban đã nói trong các số 44, 45, 46. 

Các Đấng Bản Quyền phải thận trọng đừng để các vật dụng thánh hoặc các tác phẩm nghệ 

thuật có giá trị bị di nhượng hoặc phá hủy, nếu đó là những phẩm vật trang hoàng nhà Chúa. 

127. Các Giám mục, hoặc tự mình hoặc nhờ các linh mục đủ khả năng, thông thạo và yêu thích 

nghệ thuật, phải lưu tâm giúp các nghệ nhân thấm nhuần tinh thần nghệ thuật thánh và Phụng 

vụ thánh. 
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Ngoài ra cũng nên thành lập những trường học hay học viện về nghệ thuật thánh để đào tạo 

các nghệ nhân cho những nơi có nhu cầu. 

Và tất cả các nghệ nhân, những người muốn dùng tài nghệ của mình phụng sự cho vinh quang 

Thiên Chúa trong Giáo Hội, phải luôn nhớ rằng công việc họ đang làm chính là dõi theo hành 

động thánh thiêng của Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, và thực hiện những tác phẩm dành cho 

việc phụng tự công giáo, giúp khai mở tâm trí các tín hữu, cũng như để hỗ trợ lòng đạo đức và 

sự khuyên dạy trong lãnh vực tôn giáo. 

128. Những khoản luật và qui định của Giáo Hội về việc bài trí những vật dụng bên ngoài liên 

quan đến việc thờ phượng, nhất là về việc xây dựng thánh đường cho xứng đáng và thích hợp, 

về hình dáng và cấu tạo của các bàn thờ, về vẻ tôn quí, vị trí và sự an toàn của nhà tạm Thánh 

Thể, về tính cách thuận lợi và trang trọng của giếng rửa tội, cũng như về lối trưng bày ảnh tượng 

thánh, cách trần thiết và trang hoàng sao cho hòa hợp, tất cả các qui định trên và các sách phụng 

vụ theo qui tắc trong số 25 phải được duyệt lại càng sớm càng tốt: tu chỉnh hay loại bỏ những 

điều không còn thích hợp với nền Phụng vụ đã được canh tân; giữ lại hoặc thêm vào những điều 

phù hợp. 

Trong lãnh vực này, cách riêng về chất liệu và hình thức vật dụng thánh và phẩm phục, Hội 

đồng Giám mục địa phương có quyền thích nghi với các nhu cầu và phong tục địa phương, chiếu 

theo qui tắc trong số 22 của Hiến chế này. 

129. Các giáo sĩ, trong thời gian theo học triết học và thần học, phải được học hỏi về lịch sử và 

biến chuyển của nghệ thuật thánh, cũng như về những nguyên tắc chính đáng làm cơ sở cho 

các tác phẩm nghệ thuật thánh; như thế họ sẽ biết quí trọng và bảo trì những công trình đáng 

được đề cao của Giáo Hội, cũng như có thể đưa ra những ý kiến thích hợp cho các nghệ nhân 

trong khi thực hiện các tác phẩm. 

130. Nên dành riêng việc sử dụng phẩm phục giáo chủ cho những nhân vật trong Giáo Hội có 

chức Giám mục hoặc có thẩm quyền đặc biệt nào đó. 

 

PHỤ CHƯƠNG 

TUYÊN NGÔN CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICAN II  

VỀ VIỆC TU CHỈNH NIÊN LỊCH 

 

Thánh Công Đồng Vatican II rất quan tâm đến nguyện vọng của nhiều người về việc ấn định 

lễ Phục Sinh vào một ngày Chúa Nhật nhất định, và về việc xác lập một niên lịch cố định, sau khi 

đã cẩn thận cân nhắc mọi hệ quả có thể xảy ra do việc xác lập một niên lịch mới, Thánh Công 

Đồng tuyên bố những điều sau đây: 
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1. Thánh Công Đồng không phản đối việc ấn định ngày lễ Phục Sinh vào một ngày Chúa Nhật 

nhất định trong niên lịch Grêgôrianô, 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 Đồng tuyên bố là không phản đối những sáng kiến có liên hệ đến 

việc đưa vào xã hội dân sự một niên lịch cố định. 

Tuy nhiên, trong các hệ thống khác nhau được trù tính để xác lập và đưa một niên lịch cố định 

vào xã hội dân sự, Giáo Hội chỉ không phản đối những hệ thống nào còn duy trì và bảo toàn tuần 

lễ 7 ngày với ngày Chúa Nhật, không đưa thêm một ngày nào khác vào trong tuần lễ, để sự tiếp 

nối 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 được ban bố trong Hiến Chế này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công 

Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các Nghị 

phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và những gì 

đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng. 

Rôma, tại Đền 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) 

 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

Chuyên mục: 

TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN: 

 

NĂM THÁNH GIUSE: 

XIN ƠN HOÁN CẢI 

Lm. Giuse Phan Quang Trí, 

O.Carm 

Rôma, 10.03.2021 

NĂM THÁNH GIUSE: XIN ƠN HOÁN CẢI 
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Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/38UT29X 

Mục đích của việc thiết lập năm đặc biệt kính Thánh Cả Giuse (08/12/2020 – 08/12/2021) 

được Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày một cách gián tiếp nhưng lại khá rõ ràng trong Tông 

thư Patris Corde - Trái Tim Người Cha. (Tham khảo bản dịch Việt Ngữ tại WHĐ). Giữa trăm bề 

thử thách mà nổi trội nhất là đại dịch Covid-19, vị cha chung khả kính của Giáo Hội hoàn vũ nhận 

thấy rằng lúc này đây, mọi thành phần dân Chúa cần phải hướng lòng về Cha Nuôi Đấng Cứu 

Thế và cũng là Bạn trăm năm của Thánh Mẫu Maria: 

 (1) Để làm mới lại lòng yêu mến của chúng ta dành cho ngài. 

(2) Chúng ta được khuyến khích noi theo các nhân đức tốt lành và gương nhiệt thành tận 

tụy của Đấng Công Chính. 

(3) Chúng ta cần giúp nhau củng cố niềm tin tưởng nơi sự chuyển cầu đầy thần thế của 

Thánh Giuse, hầu giữ vững được niềm hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con 

người chúng ta. 

Một cái nhìn bao quát sẽ cho phép chúng ta đọc thấy trong Tông thư Patris 

Corde không phải chỉ có một; nhưng là có tới ba “trái tim”, đó là “tấm lòng” của Cha trên 

trời, là “con tim” của cha Thánh Giuse, và là “tâm tư” sâu thẳm của Đức Thánh Cha 

Phanxicô. Cả ba con tim như chung cùng nhịp đập. 

Chúng ta sẽ khám phá ra “nhịp đập” ấm nồng này nơi phần kết đặc biệt khác thường của 

bức Tông thư. Đức Thánh Cha đưa ra một đề nghị khá lạ lùng, Ngài viết: “Chúng ta hãy cầu 

xin với Thánh Giuse ban cho chúng ta ơn của các ơn: đó là ơn hoán cải” (x. Phần kết Tông 

Thư Patris corde). Vậy chúng ta cần phải hiểu như thế nào về đề nghị này của Đức Thánh Cha? 

Thiết nghĩ Mùa Chay là thời điểm thích hợp hơn cả để chúng ta nghiêm túc suy gẫm về lời mời 

gọi hoán cải. Hơn nữa, trong ngày đầu tiên của Tuần Cửu Nhật dọn lòng mừng lễ kính Thánh Cả 

Giuse, chúng ta hãy dành thời gian để đọc lại Tông thư “Trái Tim Người Cha” dưới ánh sáng của 

Lời Chúa và trong bầu khí cầu nguyện theo phương pháp Lectio Divina. 

Hoán Cải: Ơn của các ơn. 

Trong Kinh Thánh, mặc dù danh từ “epistrepho” để nói về việc trở lại đạo (trong tiếng Anh 

là “conversion”) chỉ xuất hiện có một lần trong sách Công Vụ Tông Đồ chương 15 câu 3, nhưng 

thông điệp về “sự hoán cải” và các động từ có nghĩa tương đương với “epistrepho” thì lại thường 

xuyên xuất hiện trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước (x. Gr 3, 12-14; Dcr 1, 3-4; Lc 2, 20; Lc 8, 55; Lc 

17, 31; Cv 13, 43; 1 Cr 16, 15, Rm 16, 5). Phải ghi nhận rằng nghĩa của từ “hoán cải” vừa 

rộng vừa sâu. Ví như trong phần Chúa Giêsu nói về việc sửa lỗi anh em, động từ “trở lại” lúc 

này có ý ám chỉ tâm tình hối hận ăn năn (x. Lc 17, 4; Ed 18, 23; Đnl 30, 2-3; Hôsêa 14, 2-3;). 

https://bit.ly/38UT29X
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Tương tự thế, trong phần Chúa Giêsu tiên báo về sứ mạng tương lai của Tông Đồ Trưởng Phêrô, 

Chúa nói: “Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của con nên vững mạnh” (Lc 22, 

32). Xét trong ngôn ngữ tiếng Việt thì “hoán cải” thông thường chỉ được dùng để diễn tả những 

biến đổi về mặt tinh thần, cụ thể hơn, là sự thay đổi quyết liệt xảy ra trong phạm trù tâm linh. Một 

cách chung chung, đó có thể là một biến đổi đột phá trong đời sống thiêng liêng của một con 

người. Đó cũng có thể là một bước ngoặt đánh dấu sự chuyển hướng từ đường lối tội lỗi sang 

đường nẻo công chính (x. Dcr 1, 3b-4b; Tv 50, 15. 19). 

Cũng trên phương diện tâm linh, chúng ta nhận thấy “hoán cải” và “sám hối” có rất nhiều 

điểm tương đồng với nhau. “Hoán cải” liên quan đến ý định thay đổi chiều hướng. “Sám 

hối” hay “metanoia” cũng liên quan đến việc “rẽ sang một con đường khác”. “Hoán cải” là 

sự chuyển đổi tâm linh kéo theo việc thay đổi hoàn toàn hướng đi trong cuộc sống của một con 

người. Đó là sự đoạn tuyệt mang tính quyết định đối với những mẫu thức lệch lạc liên quan đến 

tội lỗi, để quay sang đón nhận sự sống mới từ Chúa Kitô. Tương tự như thế, “sám hối” trong 

Tin Mừng, đặc biệt theo cách nói của Gioan Tẩy Giả, mang ý nghĩa “quay lưng lại với tội 

lỗi” hay “bắt đầu một nếp sống mới” (x. Mt 3, 2; Lc 3, 3; Mc 1, 4). Người biết thực sự sám 

hối sẽ là người được ơn “tái sinh”. “Sám hối” là công trình do Chúa Thánh Thần tác động 

và khơi lên trong tâm hồn của các hối nhân.  (Xem “Chú thích Mátthêu 4, 17” trong Kinh Thánh 

Tân Ước và Cựu Ước: Lời Chúa Cho Mọi Người) 

Tuy nhiên, mọi sự không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta cần phải tỉnh táo để 

phân biệt rõ “hoán cải thực sự” và “hoán cải giả tạo”. Khi nhận ra tội lỗi sai sót của mình, ít 

nhiều gì chúng ta cũng sẽ rơi vào trạng thái đau buồn khổ sở. Nếu như tâm trạng đau buồn ấy 

chỉ đơn thuần là hệ lụy của “ray rứt lương tâm” mà không hề dính dáng gì đến nhận thức về hậu 

quả do tội lỗi gây ra, thì đó chỉ là hoán cải “hình thức”. Nói cách khác, hoán cải “giả mạo” chỉ 

đơn thuần là cảm xúc tiêu cực và người có lỗi không hề biết rằng tội lỗi do họ gây ra đã 

xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề như thế nào. Đang khi đó, “hoán cải thật” thì giúp cho 

hối nhân biết “dốc lòng chừa” hay quyết tâm đoạn tuyệt với tội lỗi, điều mà Thánh Phêrô 

Tông Đồ gọi là “chết đi đối với tội để có thể sống một cuộc đời mới, một cuộc đời công 

chính” trước mặt Thiên Chúa (x. 1 Pr 2, 24). 

Hoán cải đích thực không dừng lại ở cảm xúc tiêu cực nhưng sẽ thôi thúc hối nhân 

đi đến hành động tích cực, nghĩa là tin tưởng hơn vào lòng bao dung tha thứ của Thiên 

Chúa và nhận ra nơi Thập Giá Chúa Kitô niềm hy vọng cứu rỗi duy nhất cho loài người (x. 

1 Pr 1, 3; 1 Cr 1, 22-23; 2 Cr 5, 19). Toàn bộ mục đích của việc hoán cải là giúp cho chúng 

ta “trở về” với mối tương quan đúng đắn cần phải có giữa chúng ta và Thiên Chúa. Biểu 

hiện của con tim hoán cải là biết “quay về”, biết bước đi trên những nẻo đường do Thiên Chúa 

chỉ dạy. Hoa trái của hoán cải là “được thoát kiếp đọa đày” (x. Is 55, 3), “được sống và 

được hạnh phúc viên mãn trong miền đất tràn trề sữa và mật ong” (x. Đnl 5, 33. 6, 3). Xét 

cho cùng, trong hành trình dương thế của mỗi con người, chẳng có điều gì khác quan trọng hơn 

là chúng ta được giải thoát khỏi mọi gánh nặng và sống với niềm hạnh phúc đích thật. Có lẽ vì 
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thế mà Đức Phanxicô đã tha thiết thúc giục chúng ta biến tháng ngày chúng ta sống thành 

một cuộc “hoán cải” không ngừng. Ơn hoán cải là ơn trọng hơn hết các ơn vì thông qua 

con đường “hoán cải” chúng ta sẽ tìm đến với hạnh phúc trường tồn. 

Hoán cải để được sống (x. Ed 18, 32) 

Tháng Ba, tháng kính Thánh Giuse và ngày lễ Thánh Giuse Bạn trăm năm của Đức Trinh 

Nữ Maria năm nào cũng rơi vào đúng Mùa Chay, mùa sám hối, mùa hoán cải. Chỉ cần để ý đến 

phụng vụ Thứ Tư Lễ Tro và sứ điệp Tin Mừng ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, chúng ta dễ 

dàng nhận ra chiều kích hoán cải của Mùa Thương Khó. Sau khi trải qua 40 ngày trong sa mạc, 

Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai. Ngài đến miền Galilê và rao giảng Tin Mừng. Ngài 

nói: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 

Tin Mừng” (Mc 1, 15). Hành vi xức tro trong ngày khai mạc Mùa Chay Thánh là dấu chỉ của tâm 

tình thống hối ăn năn, tâm tình thiết yếu của hành trình hướng đến niềm hoan lạc vượt qua. Nơi 

cuối chặng đường thương khó, khi mà Chúa Kitô đánh bại tử thần, thì lời hứa của Thiên Chúa 

sẽ trở nên ứng nghiệm: “Tất cả những ai chịu đau khổ cùng với Chúa Kitô thì cũng sẽ được 

vinh hiển cùng với Ngài” (x. Rm 8, 17). Trên bước đường sám hối quay về, chúng ta mạnh dạn 

đưa tay ra để cho Thiên Chúa nắm lấy và kéo chúng ta ra khỏi hố sâu sự chết, mà đưa chúng ta 

tiến vào cõi sống muôn đời. Đó là cơ hội, là ân ban mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta vì 

Ngài hết mực yêu thương chúng ta: “Ta lấy mạng sống Ta mà thề, Ta không hề muốn kẻ gian 

ác phải chết bao giờ, nhưng Ta chỉ muốn nó từ bỏ đường lối để được sống”. (x. Ed 18, 3. 

23).     

Ba mục tiêu chúng ta nhắm đến trong năm Thánh Giuse: “gia tăng lòng mến”, “can đảm 

noi gương” và “vững dạ cầu xin”, khiến cho chúng ta liên tưởng đến ba mệnh lệnh mà Đức 

Maria đã khẩn thiết yêu cầu nhân loại chúng ta, khi Mẹ hiện ra với các trẻ mục đồng tại Fatima 

vào năm 1917, đó là: “Cải thiện bản thân, tôn sùng trái tim Mẹ và năng lần hạt Mân Côi”. 

Suốt 114 năm qua, thông điệp ấy vẫn còn nguyên giá trị. Theo đó, để thoát khỏi nạn diệt vong 

và sớm trở lại trạng thái hòa bình, nhân loại chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải 

chấm dứt ngay tất cả mọi hình thức xúc phạm đến Thiên Chúa. Thế giới phải nhận ra tội 

lỗi của mình và cấp bách quay về. Nhân loại cần phải “hối cải” và sống cho đúng với vị trí 

và vai trò của mình. 

Tông thư Patris Corde trình bày cho chúng ta chân dung của Thánh Cả Giuse, Đấng đã 

vượt qua mọi thử thách chông gai chỉ bằng một bí quyết vô cùng hữu hiệu: “Khi tỉnh giấc, Giuse 

đã thực hiện mọi sự y như lời sứ thần Chúa truyền dạy” (x. Mt 1, 24).  Với việc tích cực tìm 

kiếm và mau mắn thi hành thánh ý Chúa, Thánh Giuse giúp chúng ta nhận thức tỏ tường hơn 

các vấn nạn mà chúng ta đang phải đối diện. Khủng hoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế, khủng 

hoảng gia đình, khủng hoảng ơn gọi, v.v… tất cả mọi cuộc khủng hoảng dường như đều bắt 

nguồn từ một cuộc khủng hoảng mang tính cơ sở, đó là khủng hoảng về căn tính. Đau khổ, chia 

ly và chết chóc mà nhân loại chúng ta đang ngày ngày phải đương đầu, hoàn toàn không 

phải là do Thiên Chúa đã có một lúc nào đó “nỡ lòng khép lượng từ tâm” nhưng chẳng qua 
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là vì chính loài người chúng ta đã hết lần này đến lần khác cố tình chống lại Thiên Chúa. Bài học 

xưa vẫn còn đó, chẳng phải vì tổ tông loài người đã từng bất tuân mà tội lỗi đã xâm nhập vào 

trần gian và sự chết cũng từ đó mà lan tràn đến hết mọi người đó sao? (x. Rm 5, 12). Nhân loại 

ngày nay đang hết sức ngạo mạn, khi cả gan đòi thay quyền Thiên Chúa quyết định vận mạng 

của anh chị em đồng loại và tấn công một cách tàn bạo đến sự toàn vẹn của mẹ thiên nhiên đó 

sao? Chính trong hoàn cảnh nhiễu nhương như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích 

chúng ta mạnh dạn đến quỳ gối trước mặt Thánh Giuse và mở lòng ra đón nhận mệnh lệnh khẩn 

thiết đến từ gương sáng của ngài: “Hãy ngưng xúc phạm đến Thiên Chúa. Hãy mau hoán cải 

và hãy mau trở về” (x. Ed 18, 30-32). 

Trái tim mới – thần khí mới (x. Ed 18, 31) 

Thiên Chúa là “Đấng chậm giận và giàu tình thương” chưa bao giờ bỏ rơi nhân loại lỗi 

lầm, Ngôn Sứ Giôen đã khẳng định với chúng ta điều đó (x. Giôên 2, 13). Đúng vậy, Thiên Chúa 

không ngừng cảnh tỉnh và ban phát cơ hội để chúng ta sửa chữa sai lầm. Ngài vẫn lập đi lập lại 

sứ điệp Tin Mừng này như một cách Ngài củng cố niềm hy vọng của chúng ta: “Nếu như vì tội 

phản nghịch của một người mà nhân loại phải chết thì nhờ đức vâng phục của một người 

mà nhân loại sẽ được cứu” (x. Rm 5, 19). Đây là niềm hy vọng và là con đường mà Thiên Chúa 

đã vạch sẵn cho những ai tha thiết tìm kiếm ơn cứu độ. 

Nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, “Đấng trung gian duy nhất” (1Tm 2, 5), “Đấng bảo 

trợ” cho chúng ta trước mặt Chúa Cha (1Ga 2, 1) và là “Đấng hằng sống để chuyển cầu cho 

chúng ta” (Dt 7, 25; x. Rm 8, 34), các Thánh ở trên trời được chia sẻ vào sứ mạng “củng cố 

toàn thể Hội Thánh một cách vững chắc hơn trong sự thánh thiện”. Chính vì thế, các Thánh 

cũng đóng vai trò chuyển cầu cùng Chúa Cha cho tất cả chúng ta”. (Xem Sách Giáo Lý Hội Thánh 

Công Giáo, số 956; và Hiến Chế Lumen Gentium, số 60). Trong tương quan mật thiết với Thiên 

Chúa, các Thánh có sứ mạng “không chỉ là làm phép lạ và ban ơn, nhưng là chuyển cầu cho 

chúng ta” (Patris Corde, Phần Kết). Với niềm xác tín như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi 

chúng ta khám phá ra nơi mẫu gương vâng phục và khiêm nhượng của Thánh Giuse, bí 

quyết “vượt thắng” mọi khủng hoảng và khó khăn. 

Đọc lại Patris Corde chúng ta có dịp chiêm ngắm chân dung hoàn hảo của một người cha, 

người cha âm thầm, người cha vâng phục và hy sinh. Dù phải trải qua bất kỳ nghịch cảnh nào, 

người cha ấy vẫn tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Ngài không bao giờ kêu ca hay phản 

kháng, chỉ tận tâm phục vụ, thi hành chính xác từng sứ mạng Thiên Chúa giao cho. Ngài đã sống 

đúng với ơn gọi và xuất sắc chu toàn bổn phận. Nhờ nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí của 

mình mà Thánh Giuse đã tìm được bình an và sức mạnh trong khi đương đầu với phong ba bão 

tố của cuộc đời. Nhờ đặt thánh ý Chúa lên trên ý riêng của bản thân, Đấng Công Chính đã có 

thể bảo vệ thành công kho tàng của mầu nhiệm cứu cuộc; đó là Đức Trinh Nữ Maria và Hài Nhi 

Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian. 

“Ite ad Joseph - Hãy đến cùng Giuse” (St 41:55) 
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Lời đề nghị cuối bức Tông thư của Đức Thánh Cha tự bản chất là sứ điệp Tin Mừng. Trong 

hoàn cảnh hiện nay, sứ điệp ấy đích thực là một đòi hỏi cấp bách. Bình an và hạnh phúc sẽ mãi 

mãi là ước mơ xa tầm với, nếu như chúng ta cứ tiếp tục cho phép bản thân sa đọa trong vũng 

lầy tội lỗi. Chỉ khi nào chúng ta đáp lại tiếng Chúa và quyết tâm “hối cải” thì lúc đó chúng 

ta mới thực sự hiểu được thế nào là “đang sống”. Nhờ ơn hối cải, chúng ta bắt đầu tiến trình 

tìm lại chính mình, nghĩa là dọn dẹp và thanh lý hết tất cả những thứ không phải là của mình và 

cũng không làm cho chúng ta được là chính mình. Nhờ hoán cải, chúng ta nhận ra không gì quan 

trọng hơn là chu toàn sứ mạng Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta. 

Trong năm đặc biệt kính Thánh Giuse, chúng ta hãy để cho gương khiêm nhượng và vâng 

phục của Cha nuôi Đấng Cứu Thế truyền cảm hứng cho mỗi người chúng ta. Nhờ lời Thánh 

Giuse chuyển cầu, chúng ta khẩn khoản nài xin Thiên Chúa ban cho Hội Thánh và nhân 

loại những con tim mới: Một con tim biết “chạnh lòng thương” dành cho hàng giáo sĩ khắp 

nơi; một con tim trung tín và nhiệt thành dành cho đời tu sĩ thánh hiến; một con tim dũng 

cảm và sáng tạo dành cho quý gia trưởng; một con tim tận tụy hy sinh và quảng đại trao 

hiến dành cho giới hiền mẫu; một con tim vâng phục và hiếu thảo dành cho phận con cái 

trong gia đình. Mọi thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô đều cần ơn hoán cải để tất cả 

chúng ta có thể sống đúng đắn hơn với ơn gọi và sứ mạng của mình. 

“Lạy Thánh Giuse diễm phúc, xin hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng 

con đi trên đường đời. Amen.” (Patris Corde, Phần Kết). 

*** 

Như lời kêu gọi của Tông Thư Patris Corde, chúng ta chạy đến với Thánh Cả Giuse giữa 

bao sầu thương nguy biến và cầu xin ngài nâng đỡ đức tin của chúng ta bằng tâm tình của bài 

hát “Giuse – Đấng Công Chính”: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ08XesbKJ0 

Lm. Giuse Phan Quang Trí, O.Carm 

Hẹn gặp lại 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

TÔI TIN – CHÚNG TÔI TIN: 

(19/03/2021) 

Tác giả: Lê Thiên 

THÁNH GIUSE “ĐÃ TỪNG THẤT NGHIỆP?”   

https://www.youtube.com/watch?v=oQ08XesbKJ0
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Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/3v5ejY0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Thánh Giuse “đã từng thất nghiệp”? 

VietCatholic News ngày 30/12/2020 có bài báo “Các học giả Kinh Thánh nói Thánh Giuse 

đã từng thất nghiệp với Nguồn: Catholic News Agency St. Joseph the Worker was once out of 

work, too”. Đến nay (28/02/2021) tôi mới được đọc bài báo nhờ một người bạn chuyển cho. 

Trang tin mạng VietCatholic nêu rõ: Trích dẫn cuộc chạy trốn của Thánh Gia sang Ai Cập, 

Cha Donald Calloway, một nhà văn chuyên viết các sách thiêng liêng về việc sùng kính các thánh, 

cho biết Thánh Giuse ‘rất đồng cảm’ đối với những người đang chịu cảnh thất nghiệp. 

“Bản thân ngài [Thánh Giuse] lúc này lúc khác đã từng thất nghiệp, chẳng hạn như trong 

chuyến lánh nạn sang Ai Cập”, Cha Donald 

Calloway nói với Thông tấn xã Catholic 

News, gọi tắt là CNA. “Thánh Gia đã phải 

thu dọn mọi thứ trong một thời gian ngắn 

và đến một đất nước xa lạ mà không có gì 

cả. Các ngài không có kế hoạch về điều 

đó”. 

Bài của Cha Donald Calloway rất 

thuyết phục, chúng tôi không bàn cãi. Nhưng 

chi tiết về hoàn cảnh thất nghiệp của Thánh 

Giuse lại cho chúng tôi một cái nhìn khác liên 

quan tới sự kiện Thánh Giuse đưa Chúa 

Giêsu và Mẹ Maria “lánh nạn sang Ai Cập” 

(Egypt, một quốc gia tọa lạc phía nam nước 

Israel). 

Thánh Giuse dẫn đầu một gia đình tị nạn 

https://bit.ly/3v5ejY0
javascript:showpopup('file=article/1615207860.jpg')
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Quê hương Thánh Giuse là nước Do Thái. Hai nước Do Thái (Israel) và Ai Cập (Egypt) 

không cùng một nguồn gốc dân tộc, một bản sắc, một truyền thống, một tập tục và cả không cùng 

một tôn giáo. Thậm chí đã có thời người Do Thái bị Ai Cập bách hại ngay trên đất nước Ai Cập. 

Vậy mà khi gia đình Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse bị vây khốn, Thánh Giuse lại đưa 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria lánh nạn sang Ai Cập (Egypt): một chuyến đi tị nạn đích thực. 

Sách Tin Mừng Mátthêu ghi rõ: “Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra 

báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Ngài trốn sang Ai cập, và cứ ở 

đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!’ Ông Giuse liền trỗi dậy, 

và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Ngài trốn sang Ai cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê 

băng hà….”  (Mt 2, 13-15). 

Như vậy, với Thánh Giuse và Thánh Gia, Ai Cập là nơi TỊ NẠN, là đất TẠM DUNG. 

Không rõ Ba Đấng có là thành phần “nhập cư lậu” đối với luật lệ mỗi quốc gia thời đó 

không? Nhưng chúng ta có thể suy đoán rằng, dù là “nhập cư lậu” hay “nhập cư có giấy phép” 

Thánh Giuse không dễ tìm ra công ăn việc làm “ổn định” vì cô thân cô thế nơi xứ người ở vào cái 

thời chắc chắn không hề có chế độ trợ cấp cho người nhập cư, chính sách hỗ trợ dân tị nạn, 

huống hồ kẻ tị nạn đến từ một quốc gia không có chiến tranh. 

Thánh Giuse thất nghiệp thế nào? 

Cha Donald Calloway có lý do để bảo rằng Thánh Giuse như là một “người thất nghiệp” khi 

Thánh Gia lánh nạn trên đất Ai Cập trong hoàn cảnh “tứ cố vô thân”. Ai đọc bài trên VietCatholic 

càng cảm thấy xót xa trước hình ảnh Thánh Giuse “nằm co ro” trên nền đất (hình minh họa trên 

bài báo ở VietCatholic News). Ở cuối bài viết này, chúng tôi mạn phép sao y bài viết của Cha 

Donald Calloway từ trang tin của VietCatholic. 

Thánh Giuse có chắc đã “nằm lăn ra” vì thất nghiệp không? Nếu quả thế thì số phận của 

Đức Maria và Hài Nhi Giêsu và cả bản thân Thánh Giuse (đang là cột trụ gia đình lúc bấy giờ) sẽ 

ra sao suốt thời gian các Đấng tạm trú nơi xứ người? Mà thời gian lánh nạn của các Đấng đã 

không được báo trước! 

Là gia trưởng chịu trách nhiệm sự sống còn của cả gia đình, Thánh Giuse lẽ nào chấp 

nhận thân phận “thất nghiệp”, nằm co ro nếu hiểu “thất nghiệp” theo hoàn cảnh thời đó… không 

giống cảnh thất nghiệp ngày nay (được hưởng tiền thất nghiệp hay trợ cấp xã hội)!   

Từ suy nghĩ trên, chúng tôi tin rằng Ba Đấng là dân tị nạn “cá biệt” ở thời kỳ ấy! 

Qua trình thuật ngắn của sử gia Mátthêu, chúng ta biết Thánh Giuse đã hoàn toàn tự lực 

cánh sinh để tự nuôi mình và bảo bọc cả Mẹ Maria lẫn Hài Nhi Giêsu. Các Đấng cũng không hề 

gây phiền hà gì cho người dân bản địa, trái lại đã biết tạo nên mối giao hảo tốt đẹp với người 

xung quanh, tranh thủ được cảm tình của họ để có thể “sống còn” yên ổn nơi đất khách quê 

người và rồi thanh thản trở về cố hương sau khi được báo tin “không còn cuộc bách hại nào nữa 

đối với trẻ thơ” (Mt.2, 23). 

Chúng tôi tin rằng Thánh Giuse quả đã trải qua một cuộc chiến đấu quyết liệt với 

chính mình, với hoàn cảnh tứ cố vô thân và “vô gia cư”. Ngài và Mẹ Maria chắc chắn đã 

AN PHẬN ĐỜI TỊ NẠN để bảo vệ Hài Nhi Giêsu và có thể sống còn mà HỒI HƯƠNG một 

cách yên ổn. 
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Hội Thánh dạy qua các Chủ Chăn 

Các 

Đấng chăn dắt 

Hội Thánh đều 

tôn vinh Thánh 

Giuse là Đấng 

Bảo Hộ các tín 

hữu. Cụ thể, 

trong một huấn 

từ hồi năm 

1975, Thánh 

Giáo hoàng 

Phaolô VI từng 

tôn vinh Thánh 

Giuse là Đấng 

Bảo hộ người tị 

nạn (the 

protector of refugees). Ngài liệt kê hàng loạt tư cách bảo hộ của Thánh Giuse, cụ thể: “Thánh 

Giuse là Đấng Bảo hộ người lao động, là Đấng Bảo hộ các gia đình, Đấng Bảo hộ tuổi thơ, 

Đấng Bảo hộ những kẻ bị bách hại, ĐẤNG BẢO HỘ CÁC NGƯỜI TỊ NẠN, Đấng Bảo hộ 

những kẻ khốn cùng… Đấng Bảo hộ mọi Kitô hữu” (Thông tấn xã Observatore Romano ngày 

21/3/1975). 

Chúng ta lưu ý: Huấn thị của Đức Phaolô VI xảy ra hơn một tháng trước biến cố 30/4/1975. 

Sau đó, hàng triệu người Việt Nam trở thành người tị nạn dung thân nơi đất khách quê người. 

Qua Tông thư “Patris Corde – Trái tim của người Cha,” Đức Giáo hoàng Phanxicô 

ân cần nhắc nhở rằng Thánh Giuse là Đấng Quan Thầy Đặc Biệt của những ai bị buộc phải 

trốn chạy khỏi quê hương mình “bởi vì chính bản thân Thánh Giuse đã từng đưa Mẹ Maria 

và Hài nhi Giêsu trốn chạy sang Ai Cập, tránh bị bách hại trên quê hương mình”.   

Như vậy, Thánh Giuse cùng Thánh Gia đích thị là dân tị nạn chính trị. 

Vốn thân phận người tị nạn, chúng tôi chọn Thánh Giuse làm Quan Thầy bảo hộ để an vui 

sống đời tị nạn. 

Lê Thiên (19/3/2021) 

Dưới đây là nguyên văn bài báo trên VietCatholic News ngày 30/12/2020. 

Các học giả Kinh Thánh nói Thánh Giuse đã từng thất nghiệp. Ai không có công ăn 

việc làm hãy chạy đến với ngài. 

(VietCatholic), 30.12.2020 

 

Trong tình trạng thất nghiệp hàng loạt vẫn còn cao khi đại dịch coronavirus kéo dài, hai 

linh mục học giả Kinh Thánh khích lệ người Công Giáo tìm đến Thánh Giuse như một đấng bầu 

cử đặc biệt. 
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Trích dẫn cuộc chạy trốn của Thánh Gia sang Ai Cập, Cha Donald Calloway, một nhà văn 

chuyên viết các sách thiêng liêng về việc sùng kính các thánh, cho biết Thánh Giuse “rất đồng 

cảm” đối với những người đang chịu cảnh thất nghiệp. 

“Bản thân ngài lúc này lúc khác đã từng thất nghiệp, chẳng hạn như trong chuyến lánh 

nạn sang Ai Cập”, vị linh mục nói với Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA. “Thánh Gia đã 

phải thu dọn mọi thứ trong một thời gian ngắn và đến một đất nước xa lạ mà không có gì cả. Các 

ngài không có kế hoạch về điều đó”. 

Cha Calloway, tác giả của cuốn sách “Tận hiến cho Thánh Giuse: Những điều kỳ diệu của 

Người Cha Linh Hồn của chúng ta”, là một linh mục Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Ohio. 

Ngài khẳng định rằng Thánh Giuse “một lúc nào đó chắc chắn khá lo lắng: làm sao 

ngài đi tìm việc ở nước ngoài, trong hoàn cảnh không biết tiếng, không biết người?” 

Vào cuối tháng 11 vừa qua, khoảng 20,6 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, 

theo các báo cáo gần đây. Nhiều người khác đang làm việc tại nhà trong điều kiện hạn chế đi lại 

do coronavirus, trong khi vô số công nhân phải đối mặt với nguy cơ nhiễm coronavirus ở nơi làm 

việc và mang nó về nhà cho gia đình. 

Cha Sinclair Oubre, một người ủng hộ nhiệt thành tầng lớp lao động, cũng nghĩ rằng 

chuyến lánh nạn sang Ai Cập là thời kỳ thất nghiệp của Thánh Giuse — và cũng là thời kỳ cho 

thấy một tấm gương về các nhân đức. 

“Ngài vẫn tập trung: luôn cởi mở, tiếp tục vật lộn với cuộc sống, mà không bị suy sụp. Ngài 

đã có thể xây dựng kế sinh nhai cho mình và gia đình”, Cha Oubre nói. “Đối với những người 

thất nghiệp, Thánh Giuse cho chúng ta một gương mẫu không để mặc cho những khó 

khăn trong cuộc sống đè bẹp tinh thần của mình, nhưng phải tin tưởng vào sự quan phòng 

của Thiên Chúa, và thêm vào đó là sự quan tâm của chính chúng ta, củng cố thái độ và 

đạo đức làm việc mạnh mẽ hơn”. 

Cha Oubre là người điều hành mục vụ của Mạng Lưới Lao Động Công Giáo và là giám 

đốc Tông Đồ Biển của giáo phận Beaumont, chuyên phục vụ những người đi biển và những 

người khác sinh sống bằng các công việc trên biển. 

Theo Cha Calloway, hầu hết mọi người trong cuộc sống đều là những người lao động, dù 

là lao động chân tay hay lao động trí óc. 

“Họ có thể tìm thấy một mô hình nơi Thánh Giuse Thợ”, ngài nói. “Bất kể công việc của 

anh chị em là gì, anh chị em có thể mang Chúa vào trong công việc của mình và điều đó 

có thể mang lại lợi ích cho anh chị em, gia đình anh chị em và xã hội nói chung”. 

Cha Oubre cho biết có nhiều điều để học hỏi từ việc suy tư về công việc của Thánh Giuse, 

là đấng đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu. Ngài cũng là một mô hình 

thánh hóa thế giới. 

“Nếu Thánh Giuse đã không làm những gì ngài đã làm, không có cách nào Đức 

Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ đang mang thai khi chưa chính thức kết hôn, có thể sống sót 

trong môi trường đó”, Cha Oubre nói. 



15 
 

“Chúng ta phải nhận ra rằng công việc chúng ta làm không chỉ dành cho thế giới 

này, nhưng chúng ta có thể làm việc để giúp xây dựng Nước Chúa. Công việc mà chúng 

ta làm là chăm sóc các thành viên trong gia đình và con cái của chúng ta và giúp xây dựng 

các thế hệ tương lai từ đó”. 

Cha Calloway cảnh báo chống lại “những ý thức hệ về công việc”. 

“Nó có thể nô lệ hóa chúng ta. Mọi người có thể biến thành những người nghiện công 

việc. Có một sự hiểu lầm về ý nghĩa của công việc”, ngài nói. 

Thánh Giuse đã coi trọng công việc “bởi vì, với tư cách là người được chọn làm cha của 

Chúa Giêsu trên trần gian này, ngài đã dạy Con Thiên Chúa cách thức lao động chân tay. Ngài 

được giao trách nhiệm dạy con Thiên Chúa làm thợ mộc và điều hành công việc”. 

“Chúng ta làm để sống chứ không phải sống để mà làm. Nói cách khác, chúng ta không 

được kêu gọi trở thành nô lệ cho một thương nghiệp, hay tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong phạm 

vi hạn hẹp công việc của mình, nhưng phải làm sao để công việc của chúng ta tôn vinh Chúa, 

xây dựng cộng đồng nhân loại, trở thành nguồn vui cho mọi người. Thành quả lao động của anh 

chị em là để bản thân và người khác được hưởng, nhưng không được làm tổn hại đến người 

khác hoặc tước đi mức lương vừa phải hoặc buộc họ phải làm việc quá sức của họ, hoặc tạo ra 

có những điều kiện làm việc chà đạp phẩm giá con người”. 

Cha Oubre đã tìm thấy một bài học tương tự. Ngài nói rằng “công việc của chúng ta 

phải luôn hướng tới việc phục vụ gia đình, cộng đồng, xã hội của chúng ta và thế giới”. 

 
Nguồn: Catholic News Agency  

St. Joseph the Worker was once out of work, too 

 Lê Thiên Hẹn gặp lại 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

   

QUÀ TẶNG TIN MỪNG: 

CN thứ 4 Mùa Chay năm B 
 

“BỊ” và “ĐƯỢC” 
Lm Anphong  

Nguyễn Công Minh, 
 

Dòng Anh Em Hèn Mọn 
Việt Nam. 

Kính mời theo dõi 
video tại đây: 

https://bit.ly/2NtLDqB 

BỊ VÀ ĐƯỢC (CN 4B MÙA CHAY)   

https://www.catholicnewsagency.com/news/st-joseph-the-worker-was-once-out-of-work-too-21903
https://bit.ly/2NtLDqB


16 
 

 Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, 
Con Người cũng phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Thật 
ra, có lúc Chúa Giêsu dùng chữ giương cao theo nghĩa “bị”: khi Con Người bị giương cao (x. 
Ga 12, 32). Cho nên hôm nay ta chọn đề tài “bị và được”. 

Trong một đoạn Phúc Âm khác Chúa Giêsu nói: Hai người cùng xay bột, một người bị đưa 

đi, một người được để lại. Chẳng ai cấm ta dịch ngược lại: hai người cùng xay bột, một 

người “được” đưa đi, một người “bị” để lại. Như năm 1975: gia đình 2 người, một người được 

tàu bốc đi một người bị để lại. Nếu tàu bốc đi, bị chìm, chết ngoài khơi, có phải là kẻ “bị” để lại, 

lại là “được” không? Chỉ một động từ thể thụ động, mà tiếng Việt ta vận dụng thành được hay 

bị, tuỳ nghi. 

Đi qua nhà thuốc tây, thấy logo hình con rắn quấn cái ly, nhỏ nọc vào cái chén. Khi ta bị 

rắn cắn, là ta được rắn nhỏ nọc. Nọc rắn càng độc, giá càng cao. Nọc rắn, có khi là “bị,” có lúc 

lại “được”. Chắc hẳn hình rắn trong ngành dược được gợi ý từ chuyện xưa trong sa mạc: Bấy 

giờ họ phàn nàn kêu trách Chúa và Môsê vì đã không cho họ bánh ăn và nước uống như 

hồi ở bên Ai Cập. Họ đã quá chán ngán thứ manna này rồi. Và thế là Chúa đã trừng phạt 

họ bằng cách cho rắn độc bò ra cắn chết nhiều người. Tuy nhiên, khi họ biết ăn năn hối cải, 

Ngài đã ra lệnh cho Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên một cây cột và hễ ai bị rắn độc cắn, 

chỉ cần nhìn lên rắn đồng là được bảo đảm an toàn tính mạng. 

Chúa Giêsu dùng lại hình ảnh xưa mà ám chỉ về mình : Khi Con Người bị giương cao lên 

(bị đóng đinh) lại là lúc được Chúa Cha giương cao lên, ai nhìn vào, tin vào, được cứu. 

Khi dạy các dự tòng, tôi thường đặt câu hỏi “bị và được” này. Bị là phải, bắt buộc, chẳng 

ai thích. Nhưng thay vì nói bị, phải, tại sao không nói “được”? Cụ thể, tại sao lại nói “anh phải 

vào Đạo” mà không nói “anh được vào Đạo”. Và tôi phân tích hai cái được rất lớn khi vào Đạo. 

(1) Được vợ (được chồng) mãi mãi, không sợ chia tay; và (2) được làm con Chúa. Những cái 

Được lớn như vậy sao lại gọi là “bị” được? 

Sách “Hạnh Lâm Tử” kể, trước đây rất xưa, con nhím không có gai. Thân nó nhỏ, bản tính 

lương thiện ôn hoà, thích thân cận với mọi người. Nhưng cũng vì chính nó yếu đuối nhát gan, 

mà trở thành đối tượng cho người khác bắt nạt, đây không phải chỉ là đùa giỡn với nó, mà chính 

là tấn công nó, thậm chí, có lúc ngay cả mạng sống của nó cũng bị uy hiếp. 

Cho nên nhím kể khổ với Chúa Tạo Vật: 

- "Ngài xem thân con, ngoài da không có sừng tê giác hùng hậu, lại không có răng nanh 

vuốt nhọn như sư tử và hổ, đã không linh mẫn như tai thỏ, càng không có tứ chi nhảy vọt như 

linh dương. Ở một nơi mà cường địch theo dõi như thế này mà một chút năng lực đề kháng cũng 

không có, Ngài bảo con sống sót thế nào được chứ?" 

Chúa Tạo Vật nói: 
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- "Ðược rồi, để Ta nghĩ cách xem sao?" 

Thế là Chúa Tạo Vật làm cho con nhím toàn thân đầy gai nhọn. 

Sau đó, mỗi lần có kẻ địch đến gần, cơ thể của nhím giương lên, gai của nhím dựng đứng 

thẳng. Gai của nó nhọn sắc như dao, khỏi cần phải nói, các động vật, thậm chí ngay cả hổ và sư 

tử, hoặc là cá sấu, trăn, là những động vật dữ tợn như thế cũng đều có vài phần sợ nó. Con nhím 

vạn phần đắc ý, không ngờ nó nhỏ nhỏ như thế, mà cũng có một ngày người ta sợ hãi nó... 

Dần dần kẻ địch càng ngày càng lánh xa, nhưng bạn bè cũng chẳng có ai dám đến 

gần, rất nhiều loài vừa nhìn thấy nó liền chết khiếp chạy trốn. Nhím cô đơn buồn bực, chịu không 

nổi bèn kể lể với Chúa Tạo Vật: 

- "Mọi việc đều bởi Ngài, vì Ngài đã tạo cho con những cái gai kỳ quái này, báo hại con, 

một thằng bạn cũng không có". 

Chúa Tạo Vật phì cười nói: 

- "Bé con, Ta tạo cho con cái gai nhọn là để cho con phòng ngự kẻ địch, chứ Ta có 

nói con phải dựng đứng cái gai nhọn (của con) từ sáng đến tối đâu?".               

Tài năng Thiên Chúa ban cho mỗi người không phải là để huênh hoang khoác lác, 

hoặc kiêu ngạo với anh chị em. 

Mỗi người đều có một khả năng riêng, một cái hay riêng. 

Những người học võ công cao siêu, nhìn họ chẳng có chi là con nhà võ cả, họ rất hiền, rất 

điềm đạm, họ chẳng bao giờ đánh ai, vì họ biết rằng, học võ là để bảo vệ sức khoẻ, là tự vệ, chứ 

không phải là để đánh người ta và đem đi khoe khoang. 

Trái lại, những người mới học, võ vẽ đôi cú đấm đá, thì đi đâu cũng vung tay múa chân, 

cũng vỗ ngực ta đây đã từng học võ này võ nọ, không coi ai ra gì cả. Thật tội nghiệp cho họ. 

Có người trời ban cho cái tài lợi khẩu, nhưng không dùng cái tài ấy để bênh vực người bị 

áp bức, bị chèn ép, mà lại dùng tài lợi khẩu ấy để nói móc họng anh em, để chửi xéo chị em bằng 

những lời... bóng bẩy văn hoa, nghe mà muốn... độn thổ. 

Con người là một động vật có trí khôn, nếu trí khôn mất đi thì trở thành... con vật, 

mà nhìn còn tệ hơn nữa. Trí khôn là một báu vật vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho 

con người, để con người tiếp tục công trình sáng tạo của Ngài, tức là làm đẹp vũ trụ này. 

Có trí khôn, có tài năng mà lạm dụng chúng nó làm những việc trái với lương tâm, gây 

đau khổ cho người khác, ích kỷ, chỉ biết những gì có lợi cho mình, mưu mô, xảo quyệt, làm hại 

người v.v... thì như con thú dữ. 
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Nên dùng tài năng và trí khôn Thiên Chúa ban cho, để thăng tiến mình và ích lợi cho 

tha nhân. Đừng như con nhím nghĩ mình “bị” có gai nhọn nên chẳng bạn bè giao du, mà quên 

đi mình “được” có gai nhọn để tự vệ. 

“Bị” rắn cắn, nhưng có lúc mong “được” nọc độc của nó. “Bị” đòn hay “được roi”. Thương 

cho roi cho vọt. Có những học sinh đã trải qua chương trình giáo dục nghiêm khắc, họ vẫn nhắc 

lại những mẩu chuyện xưa, bị thầy giáo nọ dùng thước kẻ đánh vào bàn tay, bà sơ kia bắt quì, 

mà họ vẫn có thể cười được vì bây giờ họ thành công trên đường đời, có địa vị trong xã hội. 

Hôm nay Chúa Nhật, phải đi nhà thờ. Nghe sao nặng nề thế! Sao không là: Hôm nay 

Chúa Nhật, “được” đến nhà thờ. Được ngồi gần Chúa, chứ không phải bị ngồi gần Chúa 

đâu. Cứ chuyển “bị” thành “được,” đời ta sẽ lên hương… với Chúa. 

 Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm 

(có mượn phần suy tư “con nhím” trong “mỗi ngày một câu chuyện” của Lm Nhân Tài, csjb) 

 Hẹn gặp lại 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN:  
 
PHẢN ỨNG KHI GẶP NGUY 
KHỐN   

 

Bác sĩ  

NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD. 

Kính mời theo dõi video tại 

đây: https://bit.ly/2Q2qnsT 

  

          

    Người đời thường nói: “Hãy nắm chắc cái gì có trong tay….”. Xin phép được chia sẻ một 
mẩu chuyện về câu nói này. 

Hai bé gái đếm tiền. Một bé nói: “Tao có 5 xu.” Bé kia nói: “Tao có 10 xu”. 

- Không, mày chỉ có 5 xu như tao, một bé nói. 
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- Tao có 10 xu, bé kia trả lời.  Vì bố tao hứa sẽ cho tao 5 xu khi tao về nhà tối nay nên tao 

có 10 xu! 

 

Đứa nhỏ này nghĩ như vậy vì nó tin ở điều 

bố nó hứa với nó như một bằng chứng chắc chắn 

mà nó chưa nhìn thấy. Nó tính 5 xu bố nó hứa và 

5 xu nó hiện có nên nó có 10 xu. 

Chúng ta sẽ rút ra được ý tưởng gì trong 

câu chuyện 2 bé gái này? Bé thứ nhất chỉ đếm số 

tiền mà bé có trong tay. Còn bé kia lại có ý tưởng 

khác; bé nghĩ đến việc đầu tư để có một cái gì to 

lớn hơn là hiện có. Bé đầu tư ở lời hứa và tình yêu của bố. Đó là tất cả những khác biệt giữa tâm 

tư của hai bé gái! 

Trả lời của bé gái thứ hai chính là dư âm của hai vấn đề căn bản về Niềm Tin của 

những ai có trong tâm, khi nghe theo tiếng Chúa Giêsu gọi: “Hãy theo Ta” (Mt 4:19; Ga 

21:19). 

Một bên được diễn tả trong thư thánh Phaolo gửi tín hữu Do Thái (Dt 11:1): “Đức Tin là 

bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”. Một 

bên thì dựa vào điều mà Chúa Giêsu Kitô nói với những người đi theo Chúa qua Luca 

12:32: “Đừng sợ, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh 

em.” 

Vậy thì, chúng ta đếm những Đồng Xu Nước Thiên Đàng của chúng ta như thế 

nào?  Chúng ta đầu tư nó ra sao qua những thề hứa chưa được hoàn thành của chúng ta? Làm 

sao chúng ta giữ được hy vọng và sự tin tưởng vào Vương Quốc Nước Trời sắp tới khi lâm cảnh 

nguy khốn? 

Thời gian là mức đo thực tế 

Xã hội loài người không bao giờ đứng yên. Nó luôn luôn vuột xa rất nhanh khỏi mọi quan 

niệm về thống trị và Nước Trời mà Cha chúng ta hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Ánh sáng 

Chúa Kitô và những giảng huấn của Ngài thường bị lấn lướt hàng ngày do ảnh hưởng của truyền 

thông báo chí xã hội, đại học, kỹ nghệ giải trí và tính tiêu cực, thụ động của những người tự coi 

mình là người theo Chúa Kitô. 

Sau 60 năm sóng thủy triều dâng cao không có Chúa, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và các 

nước Tây Phương có truyền thống Do-Thái Kitô-Giáo như con thuyền đậu không neo. 
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Giới trẻ theo đạo/tôn giáo sút giảm nhiều. Người lớn theo Kitô giáo giảm 65%, tức giảm 

12% trong 10 năm qua. Quả là thê thảm và nản chí. Nhưng theo câu chuyện bé gái nói ở trên, 

chúng ta vẫn còn hy vọng bởi vì chúng ta biết có Đấng để tin và tin vào cái gì. 

Phải chăng có những thời gian niềm tin của chúng ta bị lung lay? Đúng vậy. Nhưng người 

ta cũng thường hay nói: “Chuyện đó tôi đã gặp phải rồi.” Chẳng cần phải đi đâu xa, cứ coi những 

vị Tông Đồ theo Chúa Giesu đầu tiên. Khi họ chấp nhận lời mời gọi của Chúa “Hãy Theo Ta” 

là họ đã tin vào lời hứa của Chúa cũng như của Cha Ngài về Nước Trời. 

Cái gì có thể biến đời sống thiêng liêng của các thánh Tông Đồ tiên khởi thành một cộng 

đồng mới để “tuyên xưng những lời ca tụng Chúa là đấng đã kêu gọi chúng ta vượt khỏi nơi tối 

tăm vào nơi ánh sáng diệu huyền”? (1Pr 2:9). Hãy chú ý đến 3 nhận xét không những chỉ giúp 

chúng ta ứng phó với thời đại đen tối này mà còn là chứng nhân làm sáng ngời Thầy của chúng 

ta. 

Tuyên xưng thuần nhất 

Trước nhất là lời tuyên xưng thuần nhất của các môn đệ tiên khởi của Chúa Giêsu với 

Thầy của chúng ta. Từ đó về sau tất cả mọi người, từng cá nhân một, cũng phải đối diện với 

Chúa Giêsu để trả lời cùng một câu hỏi mà Chúa đã hỏi Phêrô và các Tông Đồ khi xưa: “Các 

con gọi Thầy là ai?”. 

Phêrô trả lời, “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. (Mt 16:15) 

Câu hỏi này của Chúa Giêsu ngày nay đã được loan truyền trên khắp thế giới và đặt ra 

cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta phải trả lời Chúa như thánh Phêrô đã trả lời. Chúng ta 

không những tuyên xưng Chúa Giêsu là ai mà còn phải tuyên xưng Danh Ngài là Duy Nhất 

đã cứu chuộc tất cả mọi người (Cv 4:12). 

Bổn phận và lòng trung thành hoàn toàn này đã đẩy họ ra khỏi nhiều qui tắc văn hóa và 

những mong đợi của thời đó, đôi khi còn bị những người trong gia đình, hàng xóm láng giềng, 

bạn bè trong sở làm, nhân viên nhà nước xa lánh. Biết rõ những chuyện đó nên Chúa đã đưa 

ra lời mời gọi: “Hãy theo Ta” và rằng “Nếu thế gian ghét bỏ anh em, anh em hãy nhớ rằng 

họ đã ghét Thầy trước” (Ga 15:18). 

Tại sao lại có nhiều thù hận như vậy? Trở thành môn đệ, người theo Chúa Giêsu, là một 

quan niệm hoàn toàn xa lạ vào thời đó. Trong thế giới dân ngoại, ấp ủ một nềm tin mới thì 

không có nghĩa là xa lìa những thần linh cũ đã có, nhưng là thêm một vị thần mới vào danh 

sách các thần linh trong gia đình mà thôi. Có lẽ nên đặt cho nó một cái tên mới, hoặc ưu tiên 

đặt vào một vị thế nào đó trên bàn thờ ở trong nhà rồi tôn thờ cùng với tất cả mọi niềm tin. Tuy 

nhiên khi nói “trong Chúa Kitô” thì có nghĩa là tôn thờ Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô 

mà thôi, không có thần linh nào khác (Xh 20:3). 
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Khi tuyên xưng: “Giêsu Kitô là Chúa” thì có 3 nghĩa: Ngài là Đấng Cứu Thế Duy 

Nhất được Đức Chúa Cha sai xuống trần thế, Ngài là Đấng Thiên Sai Ngôn Sứ, và chỉ có 

Ngài là “Chúa Duy Nhất” -là Thầy, là Vua- của đời chúng ta. 

Tuyên xưng này buộc những người theo Chúa Giêsu phải trực tiếp đối mặt với Rome và 

các hoàng đế. Từ thời Julius Caesar, thời coi Vua là Chúa đang phát triển giữa những người 

cầm quyền ở Rome lên cao đến độ dân chúng phải tôn thờ các hoàng đế như Thần như Chúa. 

Đôi khi còn có những sắc lệnh buộc dân chúng phải dâng hương cho các hoàng đế như thần 

thánh. Không thi hành sẽ bị xử tử. Nhiều Kitô hữu do đó đã tử vì đạo. 

Những vị này hoàn toàn hướng về những gì vượt trội hơn cả những thách thức đè nặng 

trên họ. Họ tin vào Cha họ ở trên trời sẽ can thiệp vào cuộc sống của họ và ban cho họ một viễn 

tượng đời sống mai sau, bảo đảm với họ là ngoài những gì mà con người có thể tưởng tượng 

được còn có “những cái mà Thiên Chúa đã sửa soạn cho những ai yêu mến Ngài” (1Cr 2:9). 

Bạn có thể chưa bao giờ bị đưa vào một nơi đầy sư tử đói như có người đã bị, nhưng bạn 

lại muốn “chết từng ngày” (xem 1Cr 15:31) không phải chỉ vì những vương quốc hay những gì 

thuộc về thế gian này, mà đặc biệt vì chính cái vương quốc của bạn và những gì bạn mong ước? 

Bạn giữ 5 xu hay bạn giữ 10 xu mà không ai có thể lấy đi khỏi bạn? 

Chúng ta không cô đơn đâu 

Thứ đến, hãy hiểu rằng những người theo Chúa Giêsu đầu tiên không bao giờ tin là 

họ thực sự cô đơn. Tại sao họ lại tin như vậy? Việc đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? 

Vào đêm cuối cùng ở trần thế của Chúa Giêsu, Chúa đã hứa với họ là: “Thầy sẽ không 

bỏ các con mồ côi đâu. Thầy sẽ đến với các con”. (Ga 14:18). Ngài đã xác định ý nghĩa của 

lời mà Ngài hứa trước kia: “Thầy sẽ cầu xin Cha Thầy và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng 

Bảo Trợ sẽ đến ở với các con mãi mãi” (c.16). (Đấng Bảo Trợ: Tiếng Hy Lạp là parackletos 

nghĩa là trạng sư, người bào chữa, bênh vực cho bị cáo. Sau này lại có 2 nghĩa khác là người 

an ủi, người chuyển cầu…) 

Chúa Giêsu còn tiếp tục nói: “Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, nhưng 

các con vẫn thấy Thầy. Bởi vì Thầy sống thì các con cũng sẽ sống” (c.19). Nhưng thế nghĩa là 

thế nào? “Ngày đó các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha, và các con ở trong Thầy và Thầy ở 

trong các con” (c.20). 

Lúc bấy giờ các môn đệ có hiểu được ý của lời Chúa nói không? Không! Với thời gian họ 

sẽ hiểu biết và cảm nghiệm được. Nhưng ở đây có hai điều mà họ đã biết và hiểu về những ngày 

ở tương lai: Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới dạng chim bồ câu (Mt 3:16). 

Thần Khí đó đã ở lại với Ngài và thể hiện qua những phép lạ, những việc làm đầy kinh ngạc và 

giáo huấn của Ngài. 
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Chúa Giêsu đã hứa sẽ có những việc lạ lùng xảy ra. Và đúng vậy, ít tuần lễ sau họ đã 

nhận ra là những lời hứa đó đã ứng nghiệm. Môn đệ Phêrô gọi những việc đó là “quà tặng” được 

Chúa ban cho những kẻ trước kia đã chối từ Chúa Kitô nhưng sau này đã đầu hàng, qui phục và 

ăn năn thống hối nhân danh Chúa (Cv 2:36-38). Những lúc họ gặp trắc trở và bị chìm đắm trong 

hoàn cảnh hoàn toàn đen tối dày đặc, thì như đã hứa, Thiên Chúa sẽ xây “nhà” trong họ và ở đó 

với họ. Họ sẽ không bị cô đơn! 

Môn đệ Phaolô về sau đã xác định sự hiện diện của “Đấng Bảo Trợ” trong thư gửi tín hữu 

Roma chương 8: “Nhưng anh em không sống theo tính xác thịt mà sống theo Thần Khí vì 

Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Chúa Kitô, thì 

không thuộc về Chúa Kitô. (c.9). 

Sau này Ngài còn xác nhận: “Nhưng nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu 

từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết 

cũng sẽ dùng Thần Khí của Ngài ngự trong anh em để làm cho thân xác phải chết của anh 

em được sống. (c.11). Thánh Phaolô thì diễn tả như vậy, nhưng qua Gioan 17: 22-23 thì sự 

thân tình đó được biểu lộ một cách tuyệt đối thân thiết, đầm ấm và chí tình giữa Cha, Con và 

Chúng Ta. Đấng Bảo Trợ” là Thần Khí Chúa sẽ ngự trị hoàn toàn không thiếu sót gì trong chúng 

ta và hướng dẫn chúng ta đến niềm vui viên mãn nơi Vương Quốc Nước Trời của Cha chúng ta. 

Quà tặng tinh tuyền này của Chúa Cha, Chúa Con sẽ biến mọi sự thành đặc thù khác biệt. 

Sự hiện diện của Thần Khí này giúp ta vượt qua mọi tối tăm sợ hãi, ban cho chúng ta sức mạnh, 

tình yêu thương và biết tự chủ (2Tm 1:7). Sự nhận biết này giúp chúng ta hiểu rõ lời Chúa Giêsu 

nói với các môn đệ vào những giờ phút cuối cùng như trong Matthêu 28:20: “Và đây, Thầy ở 

cùng các con cho đến tận thế.” Ngoài ra, các môn đệ đã từng đi sát cạnh Chúa Giêsu cả 3 năm 

rưỡi trời trên những con đường bụi bặm ở Galilê, hẳn phải hiểu ý Chúa. Bây giờ Chúa đồng hành 

với họ, bất cứ họ ở đâu. Đúng vậy, ngày nay bất cứ lúc nào chúng ta ở đâu cũng đều có Chúa 

hiện diện. 

Luca, thánh sử và là tác giả của Công Vụ Tông Đồ đã xác định yếu tố chính tạo sức mạnh 

cho các Tông Đồ tiên khởi theo Chúa Giêsu không chỉ để đối phó với một thế giới thù nghịch mà 

còn là chứng tá cực kỳ can đảm và uy dũng cho niềm tin như họ đã biểu hiện trong Cv 

17:6, “Những người làm cho thế giới đảo lộn”. Luca đã nhắc đến tên Thần Khí 15 lần trong 

Tin Mừng của ông và 55 lần trong Sách Công Vụ Tông Đồ. 

Cầu nguyện là một cách sống 

Điều thứ ba nên nhớ là các môn đệ tiên khởi của Chúa Giêsu đã coi cầu nguyện là một 

cách sống. Nếu Thần Khí là cái kim sinh động xuyên suốt sách Công Vụ Tông Đồ thì cầu nguyện 

là sợi chỉ khâu chặt tấm vải của Giáo Hội sơ khai với Thiên Chúa và loài người. Sách khởi đầu 

bằng việc các tông đồ và các đệ tử cùng nhau cầu nguyện ở lầu trên tại Jerusalem. Phần còn lại 

là lịch sử. 
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Sau này khi Phêrô và Gioan hiểu ra thì loan truyền ý nghĩa đó ra ngoài; Giáo Hội cùng 

nhau họp lại và cầu nguyện để xin giải thoát. Họ tụ họp nhau cầu nguyện khi bị chống đối: “Giờ 

đây, lạy Chúa! xin để ý đến những lời hăm dọa của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được 

nói Lời Ngài với tất cả sức dũng mạnh. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ 

điềm thiêng, nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Chúa Giêsu” (Cv 4:29-30). Khi họ cầu nguyện 

xong thì “nơi họ tụ họp nhau bị rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và họ 

bắt đầu mạnh dạn nói Lời Thiên Chúa”. (C.31). 

Chúng ta thử tưởng tượng câu chuyện của hai người với những bối cảnh và môi trường 

hoàn toàn khác biệt. Họ cầu nguyện trước cùng một ngai uy linh của Thiên Chúa là đấng muốn 

phát triển gia nghiệp của mình trên mặt đất giữa dân Do Thái và dân ngoại. 

Cornelius là quan đội trưởng La Mã “luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Cv 10:2). 

Tiếp theo mấy câu sau, chúng ta thấy nói Phêrô cầu nguyện ở trên sân thượng (c.9). Việc ưu 

tiên cầu nguyện này giúp mọi người và các Tông Đồ chuẩn bị mở rộng Giáo Hội trong đó 

có cả những tín hữu dân ngoại qua sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Cầu nguyện như là cái 

chuông để trước cửa nhà! 

Cầu nguyện không phải luôn luôn giúp ta tránh khỏi những phiền toái của thế gian, nhưng 

cho chúng ta một vị thế trước ngai thiêng của Cha chúng ta trên thiên đàng. Lời nói cuối cùng 

của ông Stêphanô thấy trong sách Cv 7:59-60: “Và họ ném đá Stêphanô đang lúc ông cầu xin 

Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa Giesu, xin nhận lấy hồn con”. Đoạn ông quì gối và lớn tiếng kêu: 

“Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi ông an nghỉ…”. 

Stêphanô đã lặp lại Lời Chúa nói trên đồi Golgotha tha tội cho kẻ đã giết Chúa trước khi 

Ngài phó thác linh hồn cho Thiên Chúa (Lc 23:34,46). 

Lời nói sau cùng của Stêphanô chứng tỏ ông là chứng nhân can đảm và uy dũng, cho 

thấy ông ấy không cô đơn. Sách Công Vụ Tông Đồ 7:54-56 vẽ lên bức tranh hiệp nhất giữa 

ngai Thiên Chúa và chúng ta trong thời đại đen tối này: “Nhưng Stêphanô, đầy ơn Chúa Thánh 

Thần, mắt đăm đăm nhìn trời thấy vinh quang Thiên Chúa và Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên 

Chúa, và nói, ‘Kìa, tôi thấy trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa!’” 

Không chỉ đối phó với cuộc sống mà còn sống chính cuộc sống của Chúa Kitô 

Phêrô và Gioan bị điệu ra trước tòa để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai. 

Chính quyền vì nhìn phương cách tố tụng với con mắt thế tục nên nghĩ rằng họ có thể buộc các 

ông phải chấp nhận là mình có tội. 

Nhưng hãy đọc bản tố tụng của tòa ghi trong Cv 4:13: “Họ thấy ông Phêrô và Gioan mạnh 

dạn và biết rằng hai ông là những người bình dân và không có chữ nghĩa, nên ngạc nhiên. Họ 

nhận ra hai ông là những người từng đi theo Chúa Giêsu”. 
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Những người này hoàn toàn vâng phục Con Thiên Chúa. Họ tin vào những lời hứa của 

Thiên Chúa. Giống như Thiên Chúa, họ coi mọi sư rõ ràng như đã xẩy ra. Họ không chỉ bước 

trước Thiên Chúa mà còn bước cùng Thiên Chúa và hàn huyên với Ngài. Và Ngài rất hài lòng! 

Những sự việc đó giúp họ - như họ đã từng trải qua nhiều điều tương tự - không chỉ để 

đối phó với cuộc sống, mà còn sống lại chính cuộc sống của Chúa Kitô nơi con người 

họ. Chúng ta hãy cùng nhau theo gương các môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô như họ đã theo 

Chúa, để Chúa thực sự dẫn đưa chúng ta từ nội tâm sâu thẳm hầu cho niềm tin của chúng ta 

được bảo đảm hoàn toàn.  Đó là sự khác biệt giữa 5 xu và 10 xu của hai bé gái! 

Fleming Island, Florida 

March 9, 2021 

 NTC - Hẹn gặp lại 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 Tu huynh John M. Samaha, S.M 

Khi được một người hỏi về 

phẩm cách của Thánh Giuse trong 

truyền thống Kitô giáo, cha cố Francis 

L. Filas, SJ, chuyên gia hàng đầu của 

Hoa Kỳ về chủ đề này, đã trả lời đơn 

giản: "Vợ nào, chồng đó." Thánh 

Giuse, người đàn ông gần gũi nhất với 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đáng được 

mọi người tôn vinh và ngợi khen. 

 

Thánh Giuse không thích báo chí ồn ào. Thông thường Ngài bị lãng quên, hoặc ít nhất là 

bị bỏ quên trong hậu cảnh. Sự tự xóa mình của Ngài dường như đã ảnh hưởng đến sự chú ý ít 

ỏi của nhiều bậc thuyết giảng trong Giáo hội. 

Trong một bài thánh ca tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Tôma Aquinô mô tả 

sự không tương xứng của ngôn ngữ con người để bày tỏ lòng kính trọng trọn vẹn về Thánh 

Thể. Thánh Bênađô và những người khác sùng kính Đức Maria cũng nói lên ý kiếntương tự về 

Đức Mẹ của chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói như vậy về Thánh Giuse, bạn trăm năm của Mẹ 

Maria và là cha trinh khiết của Chúa Giêsu. 

 

THÁNH GIUSE: VỢ NHƯ THẾ NÀO, CHỒNG NHƯ THẾ ĐÓ    
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Sự đánh giá cao như vậy hiện ra dần dần sau nhiều nghiên cứu và suy ngẫm. Điều đó 

không trở nên rõ ràng ngay lập tức trong nháy mắt. Thậm chí ngày nay, nhiều người Công giáo 

có khuynh hướng nghĩ rằng Thánh Giuse là một vị thánh tuyệt vời, nhưng lại không nghĩ Ngài là 

cha thực sự của Chúa Giêsu, vì vậy chúng ta tôn vinh Ngài là đấng bảo vệ của Đức Maria. Với 

nhận xét sơ sài đó, những người như vậy nhanh chóng quên Thánh Giuse và đưa Ngài ra sau 

hậu trường. 

Thực ra ý kiến này là quan điểm chung trong mười ba thế kỷ đầu của Kitô giáo. Lịch sử 

Giáo hội cho thấy Thánh Giuse là nạn nhân của sự sao lãng trong cuộc sống của các vị thánh, 

các Giáo phụ và các Tiến sĩ thời Giáo Hội sơ khai của chúng ta, dù sự sao lãng đó không gây 

hại gì. Thánh Augustinô và một số nhà tư tưởng khác đã viết về Thánh Giuse, nhưng việc đề cập 

đến Ngài thì còn lác đác lắm. Thủy triều dâng lên chầm chậm trong năm trăm năm kế tiếp và 

chúng ta nhận thấy lòng sùng kính vững chắc đối với Thánh Giuse khởi đầu cách đơn giản. 

Thần học về ơn gọi, phẩm cách, sự thánh thiện và sự cầu thay nguyện giúp của Thánh 

Giuse chỉ bắt đầu nở rộ vào thời trung cổ, và vào thế kỷ XVII là thời kỳ hoàng kim. Lòng nhiệt 

thành của Thánh Têrêxa Avila đối với Thánh Giuse là điều đáng chú ý, được thể hiện một cách 

sống động trong các tác phẩm của thánh nữ, và được trình bày trong mười hai tu viện mang 

tên thánh nữ. 

Sự chú ý có nền tảng bắt đầu gia tăng từ các vị giáo hoàng vào cuối thế kỷ XIX. Tất cả 

các vị giáo hoàng của thời hiện đại, từ Đức Giáo Hoàng Piô IX cho đến Đức Thánh Cha hiện nay 

của chúng ta, đều đã ban ra những giáo huấn chắc chắn về Thánh Giuse trên các tài liệu chính 

thức của các ngài. Kể từ năm 1870, Giáo hội chính thức thúc đẩy xu hướng mới này 

khi Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn 

vũ. Vị Giáo Hoàng kế tiếp, Đức Lêô XIII, đã đặt Thánh Giuse trước mắt chúng ta ở một thứ hạng 

và vị trí được mô tả rõ nét nhất trong thông điệp của ngài về Thánh Giuse, Quamquam Pluries 

(Về lòng sùng kính Thánh Giuse), năm 1889: "Không thể nghi ngờ gì rằng, hơn bất kỳ người 

nào khác, Thánh Giuse đã tiến gần đến phẩm giá cao vời của Mẹ Thiên Chúa mà 

bằng phẩm giá đó Mẹ vượt trên tất cả mọi thụ tạo." 

Sự hiểu biết và đánh giá cao về phẩm cách của Thánh Giuse không nở rộ ngay lập 

tức. Cần phải học tập bền bỉ và suy tư về ơn gọi kép của Ngài. Cả hai thái cực, hoặc quá nhiều 

hoặc quá ít, cần phải xa tránh một cách kiên trì. Một phản ứng điển hình thường gặp là Tin 

Mừng nói Thánh Giuse là người công chính. Thế còn gì để nói thêm không? 

Rất nhiều! Năm 1989, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho chúng ta một lời giải 

thích và suy ngẫm tuyệt vời về ơn gọi độc nhất của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu độ của 

Thiên Chúa với Tông thư Redemptoris Custos (Đấng bảo vệ Chúa Cứu Thế). Bức thư mục vụ 

đầy cảm hứng này, đánh dấu kỷ niệm một trăm năm thông điệp mang tính bước ngoặt của Đức 

Lêô XIII, đề cập đến con người và sứ mệnh của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Kitô và 
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của Giáo hội. Tông thư đó gợi lại điều khiến Ngài trở nên đặc biệt, không chỉ đối với cá nhân 

chúng ta, mà còn đối với Giáo hội hoàn vũ: 

 “Được kêu gọi gìn giữ Chúa Cứu Thế, “ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ 

về nhà” (Mt 1,24) Ngay từ những thế kỷ đầu, do cảm hứng từ Tin Mừng, các Giáo phụ đã 

chứng tỏ cho thấy rõ ràng rằng thánh Giuse, như đã ân cần săn sóc đức Maria và đã tận 

tình dạy dỗ đức Kitô trong niềm vui sướng, thì Người cũng là Đấng gìn giữ, bảo trợ Thân 

Mình của đức Kitô, tức là Giáo Hội mà Đức Thánh Trinh Nữ là hình bóng và là khuôn mẫu” 

(Số 1)… Tôi hết lòng mong ước rằng việc gợi lại dung mạo của thánh Giuse lúc này sẽ đổi mới 

trong chúng ta lòng thiết tha cầu nguyện mà vị tiền nhiệm của tôi, cách đây một thế kỷ, đã truyền 

phải thực hiện. Quả thật, chắc chắn rằng lời kinh đó và ngay chính dung mạo của thánh Giuse 

vẫn còn thích hợp đối với hiện tình của Giáo hội thời đại chúng ta, khi sắp bước vào thiên niên kỷ 

mới của Kitô giáo. Công đồng Vaticanô II, một lần nữa, lại làm cho tất cả chúng ta cảm nhận 

được “những kỳ công của Thiên Chúa”, “nhiệm cục cứu độ” mà thánh Giuse là thừa tác 

viên đặc biệt. Như vậy, khi dâng phó cho sự bảo trợ của Đấng mà chính Thiên Chúa đã 

“giao phó cho việc quản thủ những kho tàng quý báu và cao cả nhất của Người”, thì đồng 

thời, chúng ta học nơi thánh Giuse cách thế phục vụ “nhiệm cục cứu độ”. Ước mong thánh 

Giuse trở thành một vị thầy đặc biệt cho chúng ta trong việc phục vụ sứ mệnh cứu độ của đức 

Kitô; đó là trách vụ của chúng ta, của tất cả và của từng người trong Giáo hội: của những đôi vợ 

chồng, của những bậc cha mẹ, của những người sinh sống bằng công việc do chính đôi tay mình, 

hay tất cả những công việc khác, của những người được kêu gọi sống đời chiêm niệm cũng như 

của những người được kêu gọi làm việc tông đồ. 

Mang trong mình toàn bộ gia sản của Cựu ước, Đấng Công Chính cũng được đưa 

vào “khởi nguyên” của Giao Ước Mới và vĩnh cửu trong đức Giêsu Kitô. Ước mong Người 

sẽ chỉ dẫn cho chúng ta những nẻo đường của Giao ước cứu độ này ở ngưỡng cửa của thiên 

niên kỷ sắp tới, khi đó, “sự viên mãn của thời gian” trong mầu nhiệm khôn tả của mầu nhiệm Ngôi 

Lời Nhập Thể phải được tiếp diễn và phát triển!” (Số 32) [1]. 

Một số ý kiến cho rằng vai trò của Thánh Giuse không được chi tiết nào trong Kinh Thánh 

mô tả. Nhưng ơn gọi của Đức Maria cũng vậy. Tuy nhiên, điều ít được nói đến lại có ý nghĩa rất 

lớn. Các nhà thần học đã lý luận nhiều về vai trò và đặc ân ban cho Đức Maria. Việc tương tự 

cũng được thực hiện đối với vai trò và đặc ân ban cho Thánh Giuse. Một khi thần tính của Chúa 

Giêsu và tình mẫu tử trinh nguyên thiêng liêng của Mẹ Maria đã được thiết lập vững chắc trong 

giáo lý Công giáo và trong cách hiểu thông thường, Thánh Giuse bắt đầu rõ nét lên mà không 

phải lo vị trí độc nhất của mình là cha khiết tịnh của Chúa Giêsu và người bạn trăm năm trinh 

trong của Mẹ Maria bị hiểu lầm. 

Sự tiến triển của lòng sùng kính Thánh Giuse trên thực tế là một khía cạnh khác của lòng 

sùng kính Đức Maria. Việc chứng minh sâu sắc hơn sứ mệnh của Thánh Giuse dẫn chúng ta 

đến việc hiểu biết sâu sắc hơn về sự cao cả của Mẹ Maria. Vị trí của Thánh Giuse trong mối 

tương quan với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, bắt nguồn từ vị trí của Ngài đối 
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với Đức Maria, Mẹ của Chúa Cứu Thế. Mối tương quan đó cũng tương tự như mối tương quan 

của Mẹ Maria đối với Chúa Giêsu. Càng biết rõ về Đức Maria, chúng ta càng biết rõ về Con của 

Mẹ, nhở Ngài mà Mẹ có được tất cả phẩm giá của mình và là người mà Mẹ phản chiếu một cách 

trung thực. Đức Bênêđíctô XV đã bày tỏ rõ ràng ý tưởng này: “Vâng, Thánh Giuse dẫn chúng 

ta đến với Mẹ Maria, và nhờ Mẹ Maria, chúng ta đến với nguồn gốc của mọi sự thánh thiện 

là Chúa Giêsu, Đấng nhờ sự vâng lời của mình đối với Thánh Giuse và Mẹ Maria đã thánh 

hiến các nhân đức của gia đình.” (Tự sắc Bonum sane et salutare, Đức Bênêđíctô XV, Số 8). 

[2] 

Hoàn toàn chắc chắn rằng Thiên Chúa đã không chọn một người đàn ông không xứng 

đáng để làm chồng của Mẹ Maria, người được làm Mẹ Đồng trinh của Thiên Chúa. Ngay cả khi 

Thánh Giuse chỉ là người bảo vệ Đức Maria chứ không phải là chồng của Mẹ, thì Ngài vẫn chiếm 

một vị trí vượt xa bất kỳ người nào khác. Nhưng Thánh Giuse là chồng của Mẹ, có tương quan 

với Mẹ Thiên Chúa trong một cuộc hôn nhân trinh khiết không kém xác thực. Cuộc hôn nhân 

được Thiên Chúa thực hiện với mục đích rõ ràng là phục vụ sự nhập thể, để Con Thiên Chúa có 

thể được tiếp nhận và nuôi dưỡng trong sự kết hợp vợ chồng thánh thiện đó. Vì trong mọi thụ 

tạo, Thiên Chúa không thấy ai xứng đáng hơn Đức Maria để làm Mẹ Chúa Giêsu, Thiên 

Chúa không thấy ai xứng đáng hơn Thánh Giuse để làm chồng Đức Maria, và có liên hệ 

với Chúa Giêsu bằng các mối dây thiêng liêng của tình phụ tử thực sự. 

Theo lời của Đức Lêô XIII, “Khi trao Đức Trinh Nữ cho Thánh Giuse làm người phối ngẫu, 

thì Thiên Chúa đã chỉ định Thánh Giuse không chỉ như một người bạn đồng hành trong cuộc 

sống của Mẹ, một nhân chứng về sự trinh nguyên của Mẹ, và người bảo vệ danh dự của 

Mẹ, mà còn như một người thông phần phẩm giá cao quý của Mẹ bằng sợi dây liên kết vợ 

chồng.” (Quamquam Pluries của Đức Thánh Cha Lêô XIII về lòng sùng kính Thánh Giuse) 

Trên đồi Canvê khi Chúa Giêsu giao Mẹ Maria cho Thánh Gioan chăm sóc phần đời còn 

lại trên trần thế, đó là một dấu hiệu thương yêu của Thiên Chúa dành riêng cho Thánh Gioan. Và 

chúng ta ngạc nhiên trước sự thánh thiện của Thánh Gioan. Vậy thì, điều gì chắc chắn phải là 

sự thương yêu của Thiên Chúa dành riêng cho Thánh Giuse khi Ngài được chọn làm chồng của 

Mẹ Maria trong nhiều năm sống ẩn dật; là một trong số ít những người được giao phó mầu nhiệm 

Nhập thể; trở thành người đàn ông duy nhất nhận được tình cảm ưu tiên của Mẹ Maria dành cho 

con người, và đáp lại tình yêu đó? Mẹ Maria sẽ không hoàn hảo trong thiên chức của mình 

nếu Mẹ yêu bất kỳ thụ tạo nào hơn yêu chồng mình. Và câu chuyện đó là đúng đối với 

Thánh Giuse. Tất nhiên, sự tương đồng về sự thánh thiện giữa Đức Maria và Thánh Giuse phải 

được giữ cân bằng. Mối tương quan của Mẹ Maria với Chúa Giêsu vượt trội hơn nhiều so với 

mối tương quan với Thánh Giuse. 

Thánh Giuse có được gì là do Mẹ Maria, chúng ta hiểu điều này như thế nào? Điều này 

có nghĩa là Thánh Giuse được trao trách nhiệm làm cha đối với Chúa Giêsu vì cuộc hôn 

nhân trinh khiết của Ngài với Mẹ Maria. Qua cuộc hôn nhân này, Thánh Giuse không phải là 

người nuôi nấng đơn thuần, cũng không phải là cha nuôi đơn thuần của Chúa Giêsu. Ngài còn 
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hơn thế nữa. Chúa Giêsu được trao cho Đức Maria không phải đơn giản vì Mẹ là một thiếu nữ, 

mà vì Mẹ là người vợ đồng trinh và đích thực của Thánh Giuse. Chúa Giêsu đã được ban cho gia 

đình của Thánh Giuse, và điều đó chỉ được hoàn thành nhờ Mẹ Maria. Mặc dù Thánh Giuse 

không phải là cha thể lý của Chúa Giêsu, nhưng Ngài vẫn được ban cho mối tương quan 

thiêng liêng trong tình phụ tử đối với Con của chính mình vì người Con ấy là Con của Đức 

Maria. 

Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse làm nên Thánh Gia, đơn vị cơ bản của con 

người trong kế hoạch Nhập thể và Cứu chuộc của Thiên Chúa. Các Ngài thuộc về nhau 

trong lịch sử cứu độ. Ba nhân tố này không thể tách rời, và luôn luôn phải được nhìn nhận và 

hiểu biết cùng với nhau về mặt thần học, mục vụ và nghệ thuật của Giáo hội. Bản sắc đặc biệt 

của các Ngài trong kế hoạch của Thiên Chúa có liên hệ với nhau. Xem xét các nhân tố đó một 

cách riêng biệt là điều đáng tiếc và gây hiểu lầm. 

Chúng ta đừng quên Thánh Giuse. Thánh Giuse đã làm gì cho Chúa Giêsu và Mẹ 

Maria, thì Ngài cũng sẽ làm cho mỗi người chúng ta và cho Giáo hội hoàn vũ. Vợ nào, 

Chồng nấy. 

 Phêrô Phạm Văn Trung, 

từ https://udayton.edu/imri/mary/r/reflection-on-saint-joseph.php 

 Chú thích: 

[1] Tông thư “Littera Encyclica” https://catechesis.net/7157-2/ 

[2] Motu Proprio, ngày 25 tháng 7 năm 1920 
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I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Ga 12,20-33 

CON ĐƯỜNG QUA ĐAU KHỔ VÀO TRONG VINH QUANG    
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(20)  (Khi ấy) trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có 

mấy người Hy-lạp, (21) họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa miền Ga-li-lê, và xin 

rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su. (22) Ông Phi-líp-phê đi nói với 

ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. (23) Đức Giê-su 

trả lời: “Đã đến Giờ Con Người được vôn vinh! (24) Thật, Thầy bảo thật anh em: Nếu hạt 

lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới 

sinh được nhiều hạt khác. (25) Ai yêu quí mạng sống mình ở đời này thì sẽ mất. Còn ai coi 

thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (26) Ai phục 

vụ Thầy thì hãy theo Thầy. Và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, 

Cha của Thầy sẽ quí trọng người ấy. (27) Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói 

gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. (28) 

Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh 

Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”. (29) Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng 

sấm!”. Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” (30) Đức Giê-su đáp: 

“Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. (31) Giờ đây đang diễn ra 

cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! (32) Phần 

tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. (33) Đức 

Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. 

2. Ý CHÍNH:      

Việc dân Do Thái suy tôn khi đón rước Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem và việc dân 

ngoại đến xin gặp mặt là dấu hiệu tiên báo đã đến “Giờ” Đức Giê-su được tôn vinh. Được tộn 

vinh nghĩa là được vào trong vinh quang qua khổ nạn thập giá, giống như hạt lúa chỉ phát sinh 

được nhiều hạt lúa khác sau khi trải qua một quá trình tự hủy trong ruồng đất. Đức Giê-su qua 

cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh, để ban ơn cứu độ cho loài người, và đến ngày tận thế Người sẽ 

đến lần thứ hai để phán xét và tiêu trừ ma quỷ cùng những kẻ theo chúng vào hỏa ngục đời đời. 

3) CHÚ THÍCH: 

- C 20-22: + Mấy Người Hy lạp: Đây là lương dân theo văn hóa Hy-lạp, có thiện cảm với 

đạo Do Thái hoặc mới theo đạo Do Thái. Họ lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua (x. Ga 11,55). 

Được chứng kiến cuộc khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem của Đức Giê-su, họ đã mạnh dạn đến 

xin gặp Người. + Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su: Sở dĩ hai 

ông Phi-líp-phê và An-rê cùng đến thưa Đức Giê-su điều này vì cả hai ông đều nói thạo tiếng Hy-

lạp, và cả hai đều sống ở Bết-xai-đa, nơi có nhiều dân ngoại sinh sống. 

- C 23-25: + Đã đến Giờ: Tin Mừng nhiều lần nói đến “Giờ”: Giờ của Ta (x. Ga 2,4), Giờ 

của Người chưa đến (x. Ga 7,30 ; 8,20), Đã đến Giờ Người phải rời khỏi thế gian (x. Ga 13,1), 

Giờ phải uống chén đắng (x. Mc 14,35), Giờ của kẻ thù và của tối tăm (x. Lc 22,53), Giờ Đức 

Giê-su bị bỏ rơi (x. Ga 16,32), Giờ Con Người được tôn vinh (x. Ga 12,23). + được tôn vinh: là 

Giờ Chúa Cha tôn vinh Chúa Con (Ga 17,1). Được tôn vinh nghĩa là Đức Giê-su phải trải qua 
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cuộc khổ nạn rồi sống lại để vào trong vinh quang cùng với Chúa Cha. + Nếu hạt lúa gieo vào 

lòng đất: Đức Giê-su đã dùng dụ ngôn hạt lúa để giải thích: Hạt lúa có chết đi mới gây được một 

mùa gặt bội thu. Cũng vậy, Đức Giê-su cũng phải trải qua cuộc thương khó và bị giết chết, rồi 

mới được Chúa Cha cho sống lại vinh quang. Từ cạnh sườn của Người bị đâm thâu, Hội Thánh 

được sinh ra và ngày một phát triển. + Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi 

thường mạng sống mình ở đời này...: Coi thường hay ghét mạng sống mình nghĩa là yêu mến 

ít hơn. Đây là một câu có hai vế đối nghịch nhau: Ai chăm lo hưởng thụ ở đời này thì sẽ mất sự 

sống vĩnh cửu đời sau. Còn ai chấp nhận gian nan thử thách đời này, thì sẽ được sống vĩnh cửu 

ở đời sau (x. Mc 8,35 ; Mt 16,25 ; Lc 9,24). 

- C 26-28: + Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy: Ai muốn làm môn đệ Đức Giê-su thì 

phải đi con đường khổ nạn mà Người đã đi và sẽ được cùng Người sống lại. +Tâm hồn Thầy 

xao xuyến: Đứng trước cuộc tử nạn gần kề, Đức Giê-su cảm thấy bất an xao xuyến, vì Người 

có nhân tính giống như loài người chúng ta mọi đàng, ngoại trừ Người vô tội (x. Ga 8,46 ; 1 Ga 

3,5). + Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì Giờ này mà con đã đến: Mang thân 

phận loài người, Đức Giê-su cũng sợ hãi, đau khổ trước cái chết như mỗi người chúng ta. Người 

đã cầu xin Chúa Cha cứu mình khỏi “Giờ khổ nạn” ấy. Nhưng Người sẵn sàng chấp nhập vâng 

theo Ý Chúa Cha, nghĩa là cứu chuộc loài người bằng con đường đau khổ. Lời cầu xin này cũng 

được lặp lại trong vườn Câu Dầu (x. Lc 22,42-44). + Có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn 

vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”: Tiếng Chúa Cha từ trời vọng xuống như khi Đức Giê-

su chịu phép Rửa (x. Mt 3,17) và biến hình (x. Mt 17,5). Từ trước đến nay, Thiên Chúa đã tôn 

vinh Danh Ngài nhờ những “dấu chỉ” do Đức Giê-su thực hiện. Từ đây, Thiên Chúa sẽ lại tôn 

vinh Đức Giê-su khi cho Người từ cõi chết trỗi dậy. 

- C 29-30: + Đó là “tiếng sấm!”... “Tiếng một thiên thần!”: Chỉ mình Đức Giê-su mới 

nghe được tiếng Chúa Cha. Còn các người khác chỉ nghe thấy âm thanh rền vang mà không 

hiểu nội dung nói gì ? nên kẻ thì cho đó là tiếng sấm, kẻ khác lại nghĩ là tiếng thiên sứ nói với 

Đức Giê-su. Sự kiện này tương tự như trường hợp Sao-lô sau khi bị ngã ngựa tại cửa thành Đa-

mát (x. Cv 9,3-7; 22,9). + Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh 

thế gian này sắp bị tống ra ngoài: Giờ Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giê-su là Giờ phán xét 

và kết án: Những kẻ không tin sẽ bị liệt vào hàng ngũ Xa-tan đối nghịch với Thiên Chúa. Họ sẽ 

chịu chung số phận là bị loại ra khỏi Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập. 

- C 31-33: + Được nâng cao lên khỏi mặt đất: Đức Giê-su sẽ bị treo trên thập giá (x. Ga 

8,28), rồi được đưa lên trời (x. Ga 3,13 ; 6, 62), sau khi từ cõi chết trỗi dậy (x. Ga 20,17). + Tôi 

sẽ kéo mọi người lên với tôi: Đức Giê-su sẽ đưa các tín hữu lên trời hưởng vinh quang với 

Người. Với điều kiện họ cũng phải đi theo con đường tự hủy là bỏ mình, vác thập giá mình mà 

đi theo Người (x. Mt 16,24); nghĩa là chấp nhận cùng uống chén đắng với Người (x. Mt 20,23). 

4. CÂU HỎI: 1) Đức Giê-su đã tuyên bố điều gì trước sự kiện dân Do thái hoan hô 

đón rước Người vào thành Giê-ru-sa-lem và một số lương dân đến xin gặp mặt? 2) “Giờ” 

của Đức Giê-su được Tin Mừng nhắc đến bao nhiêu lần? 3) “Giờ được tôn vinh” của Đức 
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Giê-su nghĩa là gì? 4) Từ “ghét” sự sống mình ở đời này nghĩa là gì? 5) Tại sao Đức Giê-

su cảm thấy xao xuyến bất an trước giờ tử nạn? 6) Đức Giê-su đã cầu xin Chúa Cha thế 

nào ? 7) Thế gian bị phán xét và ma quỷ thủ lãnh thế gian sẽ hoàn toàn bị đánh bại vào lúc 

nào? 8) Muốn được Chúa ban ơn cứu độ, đưa lên thiên đàng hưởng vinh quang với Người 

đời đời thì ngay từ bây giờ các tín hữu phải làm gì? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Hạt lúa gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác” 

(Ga 12,24). 

2. CÂU CHUYỆN: 

1) GƯƠNG HY SINH CHỊU CHẾT THAY CHO BẠN TÙ: 

Vào năm 1941, tại nhà tù Ốt-suýt (Auschiwits), một trại tập trung của Đức Quốc Xã nổi 

tiếng tàn bạo và khủng khiếp nhất, có một tù nhân vượt ngục vào đêm hôm trước. Theo qui định 

của nhà tù, sáng sớm hôm sau viên sĩ quan coi tù đã tập họp tất cả tù nhân lại và lần lượt chọn 

ra 10 người phải chịu chết thay cho kẻ đào thoát. Một trong những người bị tử thần điểm danh 

ấy, khi được gọi tên, đã kêu to lên rằng: “Trời ơi! Thế là hết! Tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại vợ 

con tôi nữa!”. Tiếng kêu than tuyệt vọng của anh khiến cho nhiều tù nhân phải rơi lệ. Bấy giờ một 

tù nhân liền tách ra khỏi hàng ngũ tiến đến gần viên sĩ quan chỉ huy để xin chết thay cho người 

bạn tù kia. Ông tự xưng là Mắc-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê (Maximiliano Kolbe), một linh mục Công giáo. 

Lý do xin chết thay vì ông là linh mục đã tình nguyện sống độc thân, ông cảm thương người kia 

còn có vợ con phải chăm sóc. Sau khi được chấp thuận, Cha Kôn-bê cùng 9 bạn tù đi hàng một 

tiến về phía hầm chết đói. Tại đây, Cha và các bạn tù sẽ phải nhịn đói đến chết. Trong thời gian 

này Cha luôn động viên mọi người kiên vững đức tin và cậy trông phó thác cuộc đời trong tay 

Chúa Quan Phòng. Cha giúp họ can đảm chấp nhận cái chết mà không oán than, không chửi bới 

kêu khóc như nhiều người đã làm khi gặp hoàn cảnh tương tự. Cha là người sống dai nhất trong 

lúc các bạn tù đều lần lượt chết vì đói khát. Sau hai tuần lễ, Cha đã bị chích thuốc độc cho chết 

hẳn trước khi bị hỏa táng làm phân bón! 

Người tù nhờ Cha Kôn-bê được thoát chết tên là Phăng-xít (Francis Gap Wniczeck). Về 

sau ông đã kể lại sự biến đổi của nhà tù đó như sau: “Sau khi Cha Kôn-bê tình nguyện chịu chết 

thay cho tôi thì tinh thần của các tù nhân trong trại giam đã biến đổi hẳn. Trước đây họ thường 

ích kỷ, khép kín, bắt nạt người mới và yếu thế hơn để tranh giành thực phẩm được người thân 

tiếp tế... thì bây giờ họ đã đối xử với nhau trong tình thân ái, sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho 

nhau. Ai cũng cảm phục và muốn noi gương vị linh mục đã có tinh thần tự hủy khi sẵn sàng hy 

sinh chết thay cho một người không quen biết. 

2) THÁNH GIÁ TRỞ THÀNH HẢI ĐĂNG DẪN ĐƯỜNG : 
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Phi trường quốc tế Pen-syl-va-ni-a là một trong những sân bay lớn nhất và hiện đại nhất 

trong các sân bay của Hoa kỳ. Cách sân bay chỉ khoảng một cây số có một ngôi thánh đường 

nằm đúng vào hướng bay của phi đạo đón nhiều chuyến bay nhất của phi trường. 

Do sợ tháp chuông nhà thờ có thể gây nguy hiểm cho các máy bay khi đáp xuống phi đạo, 

cộng đoàn giáo dân nhà thờ đã gắn trên đỉnh tháp chuông một cây thánh giá bằng đèn nê-ông. 

Từ đó, mỗi lần đáp xuống phi đạo vào ban đêm, các viên phi công đều lấy cây thánh giá nê-ông 

này làm chuẩn để đáp máy bay xuống phi đạo. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ được sử dụng 

như ngọn đèn hải đăng giúp cho tầu thuyền từ ngoài khơi có thể cập bến an toàn. 

Cũng vậy, con đường bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa Giê-su cũng 

chính là đường duy nhất dẫn đưa ta lên trời với Chúa Cha. 

3) GIÁ ĐẮT PHẢI TRẢ CHO THÁI ĐỘ BẤT NHÂN VÔ CẢM: 

Ở bên Trung Quốc, một chiếc xe buýt 16 chỗ chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. 

Trên xe, ba tên côn đồ có vũ khí đã để mắt tới cô tài xế xinh đẹp. Đến khúc đường rừng, chúng 

ép cô tài xế phải lái xe vào bìa rừng và dừng xe lại. Tên cầm đầu bắt đầu có hành vi sàm sỡ với 

cô gái trước sự chứng kiến của hành khách trên xe. Khi bị tấn công, cô tài xế đã la hét cầu cứu, 

nhưng hầu như tiếng kêu cứu của cô chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. 

Bỗng một người đàn ông trung niên với dáng vẻ gầy yếu ngồi gần tài xế đã lên tiếng yêu 

cầu tên cầm đầu dừng tay, nhưng ông liền bị hai tên kia đánh đập tàn nhẫn. Ông càng lớn tiếng 

kêu gọi mọi người ngăn cản hành động man rợ kia lại, nhưng không một ai hưởng ứng. Sau đó 

cô tài xế đã bị bọn côn đồ lôi vào bụi rậm gần đó và để lại một tên cầm súng ra lệnh cho mọi hành 

khách phải ngồi yên trên xe. 

Một giờ sau, bọn cướp đưa cô tài xế áo quần sốc xếch quay lại xe để tiếp tục cuộc hành 

trình... Trước khi nổ máy cho xe chạy, cô tài xế yêu cầu người đàn ông khi nãy đã bênh vực cô 

như sau: "Này ông kia, yêu cầu ông xuống xe đi!". Người đàn ông ngạc nhiên nói: "Cô làm sao 

thế? Tôi là người duy nhất đã lên tiếng bênh vực cô mà. Chẳng lẽ tôi đã làm sai hay sao?" 

Cô gái vẫn tỏ ra cương quyết: "Nếu ông không xuống, tôi sẽ không cho xe chạy." Ðiều bất 

ngờ là các hành khách trước đó đã im lặng thì bây giờ lại nhao nhao đòi người đàn ông kia phải 

mau xuống xe. Thậm chí hai hành khách trẻ còn hè nhau lôi người đàn ông ra khỏi xe và chiếc 

xe tiếp tục cuộc hành trình. Cô tài xế vuốt lại mái tóc và vặn radio to hết cỡ. Chiếc xe đã lên đến 

đỉnh đồi và bắt đầu đi xuống sườn đồi. Phía tay phải đường đèo là một vực thẳm sâu hun hút. 

Tốc độ chiếc xe buýt tăng dần. Gương mặt cô lái xe trở nên căng thẳng, hai tay cô giữ chặt vô 

lăng và hai hàng nước mắt trào ra. Nhận thấy có điều không ổn, tên cầm đầu liền nói với cô tài 

xế: "Chạy chậm thôi, cô đang làm gì thế hả?" Cô tài xế không nói tiếng nào và tiếp tục nhấn ga 

cho xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn. Tên côn đồ đã cố giành lấy vô lăng, nhưng chiếc xe đã lao 

lên lề đường và rơi xuống vực sâu như tên bắn. 
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Hôm sau, môt tờ báo địa phương đã loan tin một tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở vùng "Phục 

Hổ Sơn": Một chiếc xe cỡ trung đã rơi xuống vực sâu bên sườn núi. Tài xế và 14 hành khách 

trên xe đều thiệt mạng. Trong thành phố, một người đàn ông đã bật khóc khi đọc được bản tin 

này! 

4) NHỮNG MẪU GƯƠNG HY SINH TỰ HỦY CHO HẠNH PHÚC CỦA THA NHÂN: 

Ngày 3/11/1995 Cái chết của Thủ Tướng Ít-raen là YITZHAK RABIN, đã làm cả thế giới 

chấn động. Những người Do Thái quá khích đã giết ông, vì họ không chấp nhận con đường mà 

ông đang thực hiện mang lại nền hòa bình giữa dân Ít-ra-en với dân Palestine và các nước vùng 

Trung Đông. 

Cái chết của Thủ tướng Rabin làm cho thế giới nhớ lại cái chết của MAHATMA GANDHI 

50 năm trước: một thanh niên Ấn Giáo quá khích đã sát hại vị Cha già của dân tộc Ấn, vì anh ta 

không thể chấp nhận việc ngài tha thứ và dạy người Ấn giáo tha thứ cho người Hồi Giáo. 

Người ta cũng không thể không nhắc đến cái chết vào năm 1968 của MARTIN LUTHER 

KING, vị mục sư da đen người Mỹ, khi ông đang hăng say đấu tranh cho quyền bình đẳng của 

người da đen tại Hoa Kỳ bằng phương pháp ôn hòa và bất bạo động. 

Lịch sử nhân loại đã được viết bằng máu của bao gương mặt kiến tạo hòa bình như thế. 

Cách đây hơn 2000 năm, cái chết của Đức Giê-su chính là khởi điểm cho những cái chết của 

các vĩ nhân đã hy sinh tự hủy chịu chết để đấu tranh cho nhân loại được sống an vui hạnh phúc 

hơn. 

5) HY SINH CỤ THỂ LÀ QUẢNG ĐẠI CHIA SẺ CHO NGƯỜI NGHÈO: 

Mẹ TÊ-RÊ-SA thành Can-quýt-ta đã kể câu chuyện về thái độ quảng đại chia sẻ như sau: 

Hồi đó, nhằm lúc thiếu đường trong thành phố, thì ngày kia có một cậu bé bốn tuổi, đem đến cho 

mẹ một chén đường và nói: “Thưa mẹ con đã nhịn đường suốt cả một tuần lễ nay, xin mẹ dùng 

ít đường này cho các trẻ mồ côi của mẹ”. Một cử chỉ thật anh hùng biết bao đối với một em bé 4 

tuổi. Em đã học biết yêu thương kẻ khác đến mức hy sinh tất cả những gì mình cần thiết. Một dịp 

khác, đang lúc mẹ đang vo gạo thì có một người đàn ông đến gặp mẹ và nói: “Thưa mẹ, gần đây 

có một gia đình người Hindu gồm tám đứa con, nhưng đã cả tuần lễ nay họ không có gì để ăn”. 

Lập tức mẹ bưng rá gạo đi theo người đàn ông đó đến nhà người Hindu kia. Bước vào túp lều 

xiêu vẹo, mẹ đã gặp được trên những nét mặt xanh xao đó cơn đói đang hành hạ. Không cầm 

lòng được, mẹ đã đưa cả rá gạo cho người đàn bà. Bà này cảm động cầm lấy rá gạo rồi lập tức 

chia làm hai phần, bưng một nửa ra đi, lát sau mới trở lại. Thấy vậy mẹ ngạc nhiên hỏi: “Bà đi 

đâu vậy và đem gạo cho ai?” Không chút do dự người đàn bà trả lời: “Họ cũng đói lắm”. “Nhưng 

họ là ai?”- “Là những gia đình Hồi giáo, cũng có những người con đói khổ như con. Họ ở bên kia 

đường và cả tuần lễ nay họ cũng chẳng có gì để ăn”. 

Câu chuyện trên cho thấy: yêu thương chính là quảng đại chia sẻ. Là cho đi không những 

các của dư thừa, nhưng cho cả những gì cần thiết cho chính cuộc sống của mình. 
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6) GIÁ TRỊ CỦA ĐAU KHỔ: CÂU CHUYỆN CỦA MỘT CHIẾC CỐC SỨ. 

Một hôm chiếc cốc sứ tâm sự: “Ban đầu tôi chỉ là một cục đất sét nhỏ, và người thợ gốm 

đã không ngừng hành hạ làm khổ tôi: Đầu tiên bác ta nhào nặn tôi, lăn qua lăn lại và đập vào 

người tôi khiến tôi bị đau. Khi bị đau đớn tôi đã kêu xin: “Đừng, đừng đập tôi nữa, hãy đối xử nhẹ 

nhàng với tôi”. Nhưng bác thợ gốm chỉ cười và đáp: “Chưa đủ đâu!”. 

Rồi tôi được đặt lên một chiếc guồng quay và bị quay cuồng chóng mặt và mất phương 

hướng. Trong khi bị hành hạ, tôi gào thét lên: “Dừng lại! Làm ơn dừng lại”. Nhưng bác thợ vẫn 

im lặng làm việc và nói: “Chưa hết đâu!”. 

Một lát sau, bác đặt tôi vào trong lò nướng. Tôi chưa khi nào trải qua sự đau đớn khủng 

khiếp đến như vậy. Tôi tuyệt vọng kêu la: “Cứu tôi với, làm ơn đưa tôi ra khỏi nơi này”. Nhưng 

bác thợ chỉ nhìn tôi và vẫn… lắc đầu. 

Khi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, thì cửa lò bỗng mở ra. 

Bác thợ cẩn thận đưa tôi ra bên ngoài, đặt tôi lên chiếc kệ và quạt mát cho tôi. Tôi cảm thấy mọi 

thứ dường như đã tốt lên và hy vọng mình đã qua khỏi cơn đau. Nhưng sau đó bác lại nhìn tôi, 

lắc đầu và nói: “Chưa xong đâu!”. 

Rồi bác ta tiếp tục đặt tôi vào trong lò lần thứ hai. Vì đã từng trải qua những phút đau khổ 

trong chiếc lò đó nên tôi nghĩ chắc mình sắp bị chết. Tôi sợ hãi khóc lóc và muốn từ bỏ tất cả. 

Nhưng bác thợ vẫn lạnh lùng bỏ ngoài tai lời van xin của tôi. Tôi muốn chết ngay để khỏi phải 

chịu đựng những cơn đau hành hạ. Rồi chính lúc bị tuyệt vọng nhất thì cánh cửa lò lại mở ra. 

Lần này, tôi được lấy ra đặt trên kệ, được làm lạnh và chờ đợi. Một giờ sau, bác thợ đưa cho tôi 

một tấm gương và nói: “Bây giờ bạn hãy nhìn vào mình đi”. Tôi ngỡ ngàng thốt lên: “Đó không 

phải tôi, không thể là tôi và không còn là tôi nữa! Quả thật, một hình ảnh hoàn toàn khác hiện ra 

trước mắt, một chiếc cốc sứ đẹp đẽ hoàn hảo và nhiều màu sắc xuất hiện trong tấm gương soi, 

thay vì một cục đất sét lúc ban đầu. 

Sau cùng, bác thợ gốm điềm tĩnh kết luận: “Khi tôi nhào nặn bạn, tôi biết điều đó sẽ làm 

cho bạn bị tổn thương. Nhưng nếu tôi không làm như vậy thì bạn vẫn chỉ là một cục đất sét tầm 

thường vô dụng. Khi tôi đặt bạn lên guồng quay, tôi biết nó sẽ làm bạn bị mất phương hướng. 

Nhưng nếu tôi dừng lại quá sớm, bạn sẽ bị té ngã và bị bể tan. Tôi biết ở trong lò, bạn sẽ bị sức 

nóng thiêu đốt đau đớn. Nhưng nếu không có những cơn đau đó, bạn sẽ không bao giờ trở nên 

cứng cáp và có màu sắc đẹp như bây giờ. Vì thế, trong cuộc sống, bạn cần phải luôn dũng cảm 

đón nhận mọi nỗi đau khổ gặp phải để ngày một nên hoàn thiện hơn bạn nhé”. 

3. SUY NIỆM: 

1) Sự hy sinh tự hủy của hạt lúa: 

Hôm ấy, một bác nông dân đã mang thóc giống đi gieo trên ruộng của mình. Đang khi gieo 

thì trời bỗng nổi cơn giông. Nhiều hạt giống gieo đã rơi xuống ruộng, nhưng cũng có những hạt 

bị cơn gió mạnh thổi bay lên mặt đường. Các hạt giống nằm trên đường cảm thấy mình thật diễm 

phúc khi nằm ở nơi khô ráo, đang khi bao hạt giống khác bị ngụp lặn dưới lớp bùn đen nhão 

trong ruộng. Các hạt giống trên đường liền nói với các hạt nằm dưới bùn đen như sau: "Các bạn 
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thật đáng thương! Trong lúc chúng tớ được nằm ở nơi khô ráo sạch sẽ, thì các bạn lại phải ngụp 

lặn dưới lớp bùn đen nhơ bẩn!” 

Hạt lúa vừa dứt lời thì bỗng bị một bàn chân người giẫm đạp khiến nó gãy thành ba đoạn. 

Sau đó, nó lại bị một chiếc xe cán qua nát thành bột trên đường và một cơn gió ào tới thổi bay 

tứ tán. Những hạt lúa còn nằm lại đã trở thành mồi ngon cho lũ chim chóc và bầy chuột gặm 

nhấm! 

Đang khi đó, từ những hạt lúa tưởng chừng bất hạnh kia, chỉ ít ngày sau đã ngoi lên thành 

những chồi non đầy sức sống và trở nên những cây lúa cứng cáp. Cây lúa lớn dần và không đầy 

ba tháng sau đã trổ sinh bông lúa với hàng trăm hạt lúa khoe mình dưới ánh nắng mặt trời, và 

được vinh dự trở nên lương thực nuôi sống loài người. Từ một hạt lúa đơn độc ban đầu, cuối 

cùng nó đã biến thành trăm hạt lúa mới sau một quá trình biến đổi âm thầm! 

Tin Mừng Gio-an hôm nay diễn tả hạt lúa bị mục nát trước khi biến thành cây lúa mang lại 

mùa gặt bội thu như sau: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một 

mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quí mạng sống mình ở đời này 

thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời 

đời” (Ga 12,24-25). 

2) Đường hy sinh tự hủy của Đức Giê-su. 

Đức Giê-su đã trỗi dậy từ trong cõi chết và mở ra con đường cứu độ cho loài người chúng 

ta là “Qua đau khổ vào trong vinh quang”. 

Tông đồ Phao-lô đã diễn tả mầu nhiệm tự hủy của Đức Giê-su qua ba giai đoạn sau: 

+ Mầu nhiệm Nhập Thể: "Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất 

quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy 

thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Pl 2,6-7). Người như hạt lúa phải 

được gieo vào lòng đất. 

+ Mầu nhiệm Tử Nạn: Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, 

chết trên cây thập tự" (Pl 2,8). Đức Giê-su chấp nhận chịu chết đau thương trên cây thập giá như 

hạt lúa phải chịu mục nát đi. 

+ Mầu nhiệm Phục Sinh: "Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh 

hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời 

dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài 

phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Ki-tô là Chúa" (Pl 2,9-11). Đức Giê-su đã từ cõi chết 

trỗi dậy tương tự như hạt giống gieo vào lòng đất phải bị mục nát trước khi trở thành cây lúa và 

đến mùa trổ sinh nhiều bông hạt khác. 
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Tin Mừng Mát-thêu đã trình bày quá trình hy sinh tự hủy của Đức Giê-su như sau: "Người 

phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, 

rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21). 

3) Đường hy sinh tự hủy của các môn đệ Đức Giê-su. 

Đức Giê-su đã mời gọi các môn đệ đi theo con đường thập giá hy sinh của Người: "Ai 

muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24). Nhóm 12 Tông 

đồ sau khi nhận được Thánh Thần đã chấp nhận con đường tự hủy của Đức Giê-su như tông đồ 

Phao-lô đã chia sẻ với các kỳ mục ở Ê-phê-sô như sau: "Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về 

Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành 

nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng: xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi" (Cv 

20,22-23). 

Sau các Tông đồ, đến lượt các tín hữu cũng chọn đi con đường hy sinh tự hủy là chấp 

nhận chịu chết vì danh Chúa, nhờ đó Hội Thánh mới có điều kiện để phát triển như lời Téc-tu-li-

a-nô đã tiên báo: "Máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu". 

4) Đường hy sinh tự hủy của các tín hữu hôm nay. 

Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy đi theo đường “Qua đau khổ vào vinh quang” là quyết 

tâm loại trừ các thói hư bằng việc thực tập các nhân đức đối lập như kinh “Cải tội bảy mối có bảy 

đức” đã dạy: 

- Mỗi ngày chúng ta hãy quyết tâm làm ít nhất một việc hy sinh tự hủy như sau: 

Để loại trừ thói ích kỷ lười biếng, chúng ta sẽ chu toàn việc xếp gọn quần áo đồ dùng của 

mình và vệ sinh nhà cửa mỗi ngày. Hãy cho tha nhân một nụ cười thân thiện, một cái bắt tay 

thân ái, cho người ăn xin một số tiền cứu đói… 

Để làm chủ thói xấu vô cảm, chúng ta quyết tâm sẽ bênh vực những người thân cô thế cô 

thay cho thái độ im lặng mần ngơ. 

Để loại trừ thói kiêu ngạo tự mãn, chúng ta sẽ nói lời động viên khen ngợi tha nhân cách 

thành thật. 

Để loại trừ thói ganh ghét đố kỵ, chúng ta sẽ bào chữa lỗi lầm thay vì phê phán chỉ trích 

người vắng mặt. 

Để loại trừ thói quan liêu cửa quyền, chúng ta sẽ mỉm cười thân thiện và chào hỏi trước 

người mới gặp. Tránh to tiếng la mắng nạt nộ người dưới. 
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Để “thêm bạn bớt thù”, chúng ta sẽ mở rộng vòng tay kết thân với tha nhân. Mỗi gia đình 

công giáo sẽ quan tâm cầu nguyện và đến thăm chào hỏi làm quen với một gia đình mới dọn đến 

khu xóm để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. 

4. THẢO LUẬN: Trong những ngày Mùa Chay này, mỗi người chúng ta sẽ làm gì cụ 

thể để sống mầu nhiệm hy sinh tự hủy noi gương Đức Giê-su? 

5. LỜI CẦU: 

LẠY CHÚA GIÊ-SU, Khi đóng đinh Chúa trên cây thập giá, bọn đầu mục Do Thái tưởng 

mình đã hoàn toàn chiến thắng Chúa. Nhưng Giờ Tử Nạn đối với Chúa không phải là sự thất bại, 

nhưng là Giờ được Chúa Cha tôn vinh. Cũng như hạt lúa có chết đi mới sinh được nhiều bông 

hạt mới, thì nhờ cái chết thập giá, Chúa đã được Chúa Cha tôn vinh cho sống lại và đặt làm Chúa 

tể muôn loài. Rồi Hội Thánh về sau cũng noi gương Chúa chấp nhận bị Đế quốc Rô-ma bách 

hại, và cuối cùng đã được tôn vinh, khi chinh phục cả Đế quốc Rô-ma tin Chúa và gia nhập vào 

Hội Thánh. 

Trong những ngày Mùa Chay này, xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con vui lòng đón 

nhận những đau khổ gặp phải trong cuộc sống, với niềm tin yêu hy vọng. Xin cho chúng con ý 

thức rằng: thập giá là con đường hy sinh tự hủy mà Chúa đã chọn để vâng theo thánh ý Chúa 

Cha. Nhờ đó chúng con sẽ ngày nên hoàn thiện và hy vọng sau này sẽ được Chúa Cha tôn vinh 

trên Nước Trời.  

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- D) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 
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Tóm lược:  Lá thư dài này cố gắng trình bày sự khác biệt giữa các ơn sủng của Chúa trong hai 

hoạt động của một ngày sống trong đan viện: Lectio Divina và Đọc Sách Thiêng 
Liêng. Sự trình bày này nhằm mục đích giúp kitô hữu nói chung, và đan sĩ nói riêng, 
ý thức sự cao cả của Ơn Sủng Lectio divina, giúp họ không lẫn lộn Lectio divina 
với việc Đọc sách thiêng liêng. Khi khám phá sự đặc thù của mỗi hoạt động như 
thế, người ta sẽ dễ thực hành với những kết quả tốt hơn. 
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39 
 

 
DẪN NHẬP 

Thưa bạn, đây là một chủ đề đề tế nhị và khó khăn: dưới dạng thức một lá thư – tôi cố 

gắng trình bày sự khác biệt giữa Thực hành giờ Lectio Divina và giờ Đọc Sách Thiêng Liêng 

trong cuộc sống và hoạt động của đan sĩ. 

Tôi thưa rằng việc đọc sách thiêng liêng được hiểu ở đây là như một sinh hoạt mà người 

ta thường xếp trong thời dụng biểu của người đan sĩ nam hay nữ (một giờ hay hơn nữa) dành 

cho việc đọc. Sách được sử dụng đọc có thể là một quyển sách thiêng liêng nào đó hoặc đơn 

thuần là Sách Kinh Thánh. 

Đương nhiên là những gì tôi trình bày sau đây được áp dụng không những cho đan 

sĩ, nhưng cũng áp dụng cho tu sĩ, linh mục, chủng sinh, giáo lý viên, thần học gia, và cho 

giáo dân sốt sắng. Nói tóm, điều đó có giá trị cho tất cả kitô hữu. 

Lãnh vực chung dù sao cũng là chính cuộc sống thiêng liêng của con người, dù sống trong 

ơn gọi nào, nhưng đặc biệt cho người được mời gọi trở thành đan sĩ (và người ta cố gắng trở 

thành đan sĩ mỗi ngày hơn một chút), vì đối với đời sống thiêng liêng, do ơn gọi đan sĩ của mình 

là ngôn sứ trong thế giới, như là đèn đặt trên giá cao để soi đường cho toàn dân Chúa. Dù là ẩn 

sĩ, sống ẩn khuất, ông vẫn là Đèn, và được như thế là do có sức biến cải nhờ sinh hoạt 

thiêng liêng đặc thù của ông.  

Dĩ nhiên khoa có trách nhiệm chính đào sâu vấn đề này là khoa Thần Học thiêng liêng. 

Chắc hẳn, khoa học này phải để ý tới nhiều yếu tố đến từ những môn học khác, như chúng ta sẽ 

thấy dưới đây. 

I. TRỞ VỀ TÂM ĐIỂM CỦA TIN MỪNG 

Từ khi khởi sự viết về chủ đề này, tôi đã không ngừng suy nghĩ, cầu nguyện, tìm hiểu về 

vấn đề rất quan trọng và rất tế nhị này. Nó quan trọng bởi vì nếu trong thực tế không nhận 

ra sự khác biệt giữa hai sinh hoạt đó ta sẽ mất vô vàn ơn phúc, về sự tiến triển về mặt thiêng 

liêng trong cuộc sống cá nhân của đan sĩ và trong cộng đoàn. Hiểu rõ tính đặc thù của mỗi sinh 

hoạt này, phương pháp, lãnh vực, nội dung và kết quả của chúng, cho phép ta sử dụng được tối 

đa những phương tiện mà Chúa ban cho chúng ta để giúp chúng ta lớn lên. Trách vụ này cũng 

tế nhị bởi vì hai sinh hoạt này dường như rất gần gũi nhau. Trình bày rõ về sinh hoạt này không 

được phép đánh giá thấp sinh hoạt kia, nhưng đơn thuần chỉ là trả lại chỗ đứng riêng biệt của 

nó! Thực tế sức mạnh kỳ diệu của Lectio divina, nếu được làm nổi bật (và đó chính là mục đích 

của tôi trong bài trình bày này), sẽ có nguy cơ làm lu mờ sinh hoạt khiêm tốn của việc đọc sách 

thiêng liêng, làm nó biến mất. Chúng ta hãy xét kỹ điều đó ở đây. 

I.1 Lắng nghe: tâm điểm của Tin Mừng 
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Như bước đầu tiên phải làm, tôi đề nghị chúng ta vừa trở về tâm điểm của Tin Mừng vừa 

đồng thời (và đó cũng là một) trở về tâm điểm của ơn gọi kitô hữu, nhất là của đan sĩ là người 

với tư cách là kitô hữu được Chúa Kitô mời gọi, qua một định mệnh bí nhiệm, dấn thân sống 

đúng đắn và nhiệt thành Phép Rửa của mình. 

Vậy chúng ta hãy bàn về Tin Mừng, về Lời Rao Giảng của Chúa Kitô, về tâm điểm của 

Lời Rao Giảng này. 

Chủ yếu của Sứ điệp của Chúa Kitô có lẽ là một lời mời gọi Hoán Cải, đó cũng chính 

là điều Gioan Baotixita rao giảng và cũng là điều Chúa Kitô rao giảng: "Anh em hãy hoán 

cải". Và chúng ta nhắc nhớ về lời mời gọi này mỗi đầu Mùa Chay khi linh mục ghi thánh giá với 

tro trên trán chúng ta và nói: "Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng". 

Nhưng ngay khi chúng ta đi sâu thêm vào nội dung của Sứ điệp Lời Rao Giảng của Chúa 

Kitô, chúng ta thấy rõ rằng tâm điểm của Lời Rao Giảng của Ngài được tóm kết trong một hoạt 

động duy nhất: Lắng nghe. Và ý nghĩa Lắng nghe theo Kinh Thánh khác với lối hiểu của người 

thời nay: Lắng nghe một Lời Chúa nói và đem ra thực hành Lời này. Theo một nghĩa nào đó, 

Lắng nghe là "Tuân phục" Thiên Chúa là Đấng nói. Chúng ta thấy điều đó trong chương 7 

của Tin Mừng theo Mát-thêu, là chương dành riêng nói về việc thực hành Lời của Chúa Kitô (cả 

hai chương 5 và 6). Tìm hiểu sâu hơn, chúng ta thấy rằng Chúa Kitô nhấn mạnh về khái niệm 

lắng nghe: Bài giảng được gọi là "Dụ Ngôn", trong đó Ngài cho một Dụ ngôn về Ông Vua, chìa 

khóa của tất cả các Dụ ngôn: Dụ ngôn về Lắng nghe, dụ Ngôn Người gieo giống (Mt 13). 

Chúng ta còn tìm gặp về lắng nghe trong biến cố Hiển Dung, trong đó chính Cha xin chúng ta 

trực tiếp lắng nghe Con, đến nói với chúng ta và cho chúng ta những Lời là Thánh Thần và Sự 

Sống Thiên Chúa. Chúng ta thấy điều đó trong câu chuyện Mátta và Maria: theo một ý nghĩa nào 

đó, là một giải thích về loại đất thứ ba của Bài Dụ Ngôn về Lắng nghe (dụ ngôn Người Gieo 

Giống): đất có những gai góc, biểu tượng của sự bận tâm. 

Lắng Nghe (nghe và đem ra thực hành) dường như thật sự tóm tắt tất cả Phúc Âm. 

Lắng nghe là điều quan trọng đến nỗi việc phục vụ mà thiếu lắng nghe thì cũng uổng công: "Hãy 

xéo đi, hỡi những kẻ đã rao giảng nhân danh Ta, Ta không biết các ngươi" (vì các ngươi đã 

không ngồi ở bên chân Ta như Maria và đã không dành giờ lắng nghe những lời của Ta và đem 

ra thực hành). Do vậy chúng ta bắt đầu hiểu rằng "cái khó của mỗi ngày" (Mt 6, 34), cũng là "công 

việc" (hiểu theo nghĩa cố gắng thiêng liêng) là điều chính yếu của đan sĩ; đó chính là sự lụy phục 

của trọn vẹn con người chúng ta, trong một ước muốn đổi đời (trở lại) và biến cải, đối với Lời 

hằng sống mà Chúa Kitô muốn nói với ta hôm nay. 

Trong Tin Mừng theo Gioan, Chúa Kitô nói rõ rằng yêu mến Ngài đó chính là nghe Lời 

Ngài và đem những lời đó ra thực hành (Ga 14, 15.21.23 v.v...)! Điều đó làm cho Giới Răn 
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Thứ Nhất trở thành: Con hãy nghe và đưa những lời của Chúa Kitô ra thực hành, hết lòng, hết 

trí khôn (tâm hồn), hết sức con. Lòng (tinh thần), tâm hồn (trí hiểu, lòng muốn) và thân xác (ngưng 

nghỉ, ngồi xuống, và lắng nghe), sẵn sàng "tất cả, trọn vẹn" để lắng nghe và đem ra thực hành 

những Lời mà Chúa Kitô-Lời-Nhập Thể đã đem đến cho chúng ta! Những Lời cứu rỗi, những lời 

có thể biến cải chúng ta, thần hóa chúng ta! Những Lời đó là ("là" chứ không phải "có") Thần 

Khí (Thánh Thần) và Sự Sống (Thiên Chúa) cho chúng ta (x. Ga 6, 63)! Những Lời thông ban 

sự sống. 

Như thế sự lắng nghe đem tới sự biến đổi và vạch ra cho chúng ta một con đường dẫn 

chúng ta đến sự viên mãn của tầm vóc của Chúa Kitô như lời thánh Phaolô đã nói, để có thể biết 

được sự viên mãn của Đức Ái Thiên Chúa nơi Chúa Kitô: "chiều cao, chiều dài, chiều rộng và 

chiều sâu". 

I.2 Việc ăn Lời 

Điều này dẫn chúng ta tới một khía cạnh khác của tâm điểm Phúc Âm: những Lời của 

Chúa Kitô quả là thức ăn thật, bánh thật "hằng ngày" mà chúng ta cần phải xin Cha (x. Kinh 

Lạy Cha). Và lúc đó lắng nghe là một việc ăn Lời. "Người ta không sống chỉ bởi bánh nhưng 

bởi tất cả những Lời xuất phát từ miệng Chúa Kitô, ngày hôm nay đang sống, và là Đấng Phục 

Sinh, đến gõ cửa nhà chúng ta và ban cho chúng ta "Lời của ngày hôm nay". 

Nếu Lời là thức ăn thật, cần thiết phải dành giờ ngồi xuống và "ăn" thật thức ăn này, tiêu 

hóa, thụ hưởng, để nó trở nên sự sống trong chúng ta, để Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta, mỗi 

ngày thêm một chút. 

Việc ăn Lời là một hoạt động siêu nhiên mà Chúa Thánh Thần thực hiện trong chúng ta! 

Hoạt động này là như một cuộc Truyền Tin nhỏ, trong đó "Lời của ngày hôm nay", qua hoạt 

động của Chúa Thánh Thần, đi vào trong ta, nhập thể trong ta và biến đổi một phần con người 

ta trở nên Chúa Kitô. 

I. 3 Trải nghiệm thường nhật về Đấng Phục Sinh 

Hiển nhiên là ngày sống của mỗi kitô hữu (lại càng là của đan sĩ) bao gồm một cuộc gặp 

gỡ với Đấng Phục Sinh, Đấng ở với chúng ta "tới tận thế" (Mt 28, 20), bao gồm trải nghiệm về 

"sức mạnh của Đấng Phục Sinh" (Pl 3, 10). 

Các Tông Đồ, trong Sứ Điệp chuyển đến chúng ta (các Phúc Âm), cho chúng ta thấy trải 

nghiệm của các ngài, và như thế mời chúng ta kéo dài trải nghiệm này, biến thành trải nghiệm 

của chúng ta. Trước hết khi kể cho chúng ta biết sự cần thiết thực hiện việc mở lòng và trí, mở 

thính giác nội tâm. Đọc trình thuật việc người câm điếc được chữa lành: câu nói "Ephata" (hãy 

mở ra) vĩ đại và bí nhiệm mà Chúa Kitô đã nói (Mc 7, 34) qua một tiếng kêu lớn, nhắc cho chúng 
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ta lời thốt ra trên Thánh Giá (Mc 15, 37): mở trí khôn chúng ta. Quả thế, Luca chương 24 cho 

chúng ta thấy sự cần thiết phải mở trí để lắng nghe, để hiểu, để tiêu hóa Lời của Chúa, để thấy 

Chúa Kitô qua việc Nhập Thể Cứu Rỗi của Ngài đã mặc lấy Cựu Ước cũng với sức mạnh Cứu 

Rỗi như sức mạnh của Tân Ước như thế nào (Lc 24, 26-27): "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí 

các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! ... Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, 

Ngài giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Ngài trong tất cả Sách Thánh... và 44-45: Rồi 

Ngài bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật 

Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". Bấy 

giờ Ngài mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh"... 

Đó là một cách thế Đấng Phục Sinh ban Chúa Thánh Thần. Trước hết đây không phải là 

thao luyện trí hiểu để tìm chú giải (theo nghĩa chữ hay gì khác) như người ta thường hiểu ngày 

nay! Sự mở trí, nhờ Chúa Thánh Thần, mà Đấng Phục Sinh thực hiện, là nền tảng của chính tiến 

trình thánh thiêng của việc Lắng Nghe theo Tân Ước những Lời là Thần Khí và là Sự Sống! Đó 

là sự phát sinh, lần đầu tiên trong lịch sử không phải là của khoa chú giải kitô giáo, nhưng là của 

việc Lắng Nghe, như tiến trình biến đổi làm chúng ta trỗi dậy ("anh em là những người phục sinh 

(trỗi dậy) với Chúa Kitô, thánh Phaolô nói như thế). 

Đó là một trải nghiệm cá nhân của mỗi môn đệ Chúa Kitô, được thấy Chúa Thánh Thần 

cất đi tấm màn che của Cựu Ước như thế nào (2 Cr 3, 14-17) và cho phép chúng ta gặp được 

Chúa Kitô ở đó như thế nào! Như vậy Cựu Ước quả thật là một Tân Ước, và tôi có thể nói 

Cựu Ước còn là Tân Ước hơn nữa trong chiều sâu! Sách Lề Luật (Torah) và các Ngôn Sứ, 

cũng như Môsê và Êlia, nhìn dưới Áng Mây Chúa Kitô, và vào cuối cuộc Thị Kiến này, chỉ mình 

Chúa Kitô còn lại đó! 

I. 4 Một sự kéo dài gấp đôi cho hôm nay 

Điều đó dẫn chúng ta đến trải nghiệm ít ra hàng tuần của đan sĩ (và của kitô hữu) nhận 

được trong cử hành Thánh Thể nơi gặp gỡ Đấng Phục Sinh, và, trong Phụng Vụ Lời Chúa, sống 

trải nghiệm lạ lùng này về sự Hiển Dung mà trong đó Chúa Kitô hiện ra khi Công Bố Lời, Ngài 

nói, trao đổi, đối thoại với Lề Luật (Môsê) và các Ngôn Sứ (Êlia), và cuối cùng, nhờ Sức Mạnh 

của Phục Sinh, Ngài qui tụ trong Lều của Ngài vừa Bài Đọc Thứ Nhất và vừa Bài Đọc Thứ Hai, 

trong kết quả Biến Hình. "Chúa Kitô còn đó Một Mình (Lc 9, 36 tt), đã biến đổi tất cả trong Ánh 

Sáng đầy Yêu Thương và Cứu Rỗi của Ngài. 

Ngày hôm nay Chúa Kitô vẫn còn đó ở giữa chúng ta. Khi kiệu Sách Phúc Âm, vị Linh mục 

tuyên bố niềm vui của chúng ta được là những người sống đồng thời với Chúa Kitô, Đấng đang 

ở giữa chúng ta, không khác gì như Ngài đã ở giữa những người Galilê và Giuđê hơn hai nghìn 

năm trước. Khi vị Phó Tế nói trước khi đọc Phúc Âm: "Anh chị em hãy chăm chú lắng nghe", 



43 
 

hoặc "Đó là Lời Chúa", hoặc khi các tín hữu đáp "Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa", hoặc chúng 

ta lớn tiếng ca "Alleluia..." tất cả đều cho chúng ta hiểu rằng Chúa Kitô còn đang ở giữa chúng 

ta, Ngài rảo trên những nẻo đường của chúng ta hôm nay. 

II. LECTIO DIVINA 

II. 1 Lãnh vực 

Lãnh vực của Lectio divina bao gồm toàn thể giáo huấn của Chúa Kitô mà chúng ta phải 

tiếp nhận và đem ra thực hành. Như thế việc Lắng Nghe Chúa Kitô là tâm điểm của Lectio 

divina. 

Chúng ta hiểu rõ như thế nào về Thánh Lễ là thời gian còn kéo dài cho đến thời chúng ta 

ngày nay là lúc Chúa Kitô rảo trên trần thế và Ngài dừng lại để rao giảng Tin Mừng. Chính khi trở 

về với đặc ơn duy nhất này, mang tính cách bí tích, trong đó Chúa Kitô hiện diện và Nói qua 

Phụng Vụ Lời Chúa, mà chúng ta trở về với Nguồn đích thật của sự Lắng Nghe Chúa Kitô. 

Đi đào bới tìm tòi những mạch nào khác quả thực không nắm bắt được mối liên kết giữa Thánh 

Lễ và lời rao giảng của Chúa Kitô cách đây trên 2000 năm, và sự liên kết giữa ý nghĩa của việc 

Lắng Nghe trong cử hành Thánh Lễ và việc kéo dài-đem-ra-thực-hành trong thời gian Lectio 

divina, trong cô tịch riêng tư. Chúng ta phải tìm cho ra những liên kết này để trải nghiệm Sức 

Mạnh của Ơn Sủng bí tích có trong Phụng Vụ Lời Chúa. Đó là khung cảnh, là lãnh vực của 

Lectio divina. 

II. 2 Mục đích 

Mục đích của Lectio divina, đó cũng còn là chính mục đích của Phúc Âm: Lắng nghe 

và đem ra thực hành Lời của mỗi ngày được lắng nghe. Chúa Kitô đã đặt để chúng ta ra 

đi và đem lại những Kết Quả! Do vậy điều làm nên đặc thù của việc Lắng Nghe đó chính là 

"đem lại kết quả": Chúa Kitô luôn sống và hoạt động trong chúng ta và nhờ chúng ta! 

Chúng ta thấy Ngài trong Dụ Ngôn về Lắng Nghe (Người Gieo Giống - Mt 13): điều đặc thù của 

khả năng nghe mà thửa Đất Tốt có được đó chính là "đem lại kết quả"! Do đấy tất cả những hình 

thức nghe phiến diện khác không bao giờ đem tới kết quả thực tế. 

II. 3 Nội dung 

Nội dung căn bản của Lectio divina - trong mỗi diễn tiến hằng ngày được cải tiến, 

nhờ sám hối, tuân phục từng bước Biến Đổi mỗi ngày mà Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần 

cống hiến cho chúng ta - là Trải nghiệm về Sức Mạnh của sự Phục Sinh của Chúa Kitô, 

Sức Mạnh Chúa Thánh Thần hoán cải. Nếu không có sự thay đổi thực tế trong chúng ta, nếu 

không có sự biến đổi nội tâm, thì tại sao lại phải làm đan sĩ? Tại sao lại là kitô hữu? Vâng, đó 

chính là tâm điểm của Tác Động của Thiên Chúa, và là câu trả lời của chúng ta, và đó chính 

là tác động có trong khi thực hành Lectio divina. Không bao giờ chúng ta đi ra khỏi Lectio 
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divina như khi chúng ta đi vào: Nhờ ơn Chúa, chúng ta luôn bước thêm một bước tới 

trước.  

Xây dựng Lectio divina bằng cách dựa trên biểu đồ được tóm gọn (đọc, suy, cầu, ngắm) 

dường như hướng tới những độ cao có lẽ chỉ là trừu tượng của sự chiêm ngắm thoát tục, có 

nguy cơ làm cho chúng ta quên đi tâm điểm của Lectio divina là đem Lời ra thực hành, quên đi 

sự Nhập Thể của Lời trong chúng ta chứ không phải chỉ là dừng lại trong "chiêm ngắm" Lời mà 

chúng ta tiếp nhận! Chúng ta phải trở về với Phúc Âm và với các Giáo Phụ lúc các ngài chú giải 

những bài đọc trong Thánh Lễ. 

II. 4 Phương pháp 

Tiến trình của việc Lắng Nghe, là nghe và đem ra thực hành, là một tiến trình mà chúng 

ta phải tìm hiểu sâu xa. Trong cuốn sách của chúng tôi (Lectio divina, Học với Mẹ Maria), chúng 

tôi đã trình bày chi tiết với lược đồ thực hành liên quan tới trí hiểu và lòng muốn, và qua hai giai 

đoạn đặc thù của thần học về Lắng Nghe:  1- "Lạy Chúa, xin nói cho con điều Chúa muốn về 

con hôm nay" và, sau khi Chúa Thánh Thần đã giúp cho hiểu được điều Ngài muốn qua các bài 

đọc mỗi ngày, chúng ta xin: "Lạy Chúa, xin cho con Thánh Linh của Chúa để con có thể đem 

ra thực hành, nhập thể, điều con vừa hiểu được" (x. phần thứ hai của cuốn sách nêu trên). 

 

III. ĐỌC SÁCH THIÊNG LIÊNG 

III. 1 Lãnh vực 

Lãnh vực của việc đọc sách thiêng liêng này là đời sống thiêng liêng, sự phát triển và việc 

đầu tư (sự khôn ngoan và lượng định) vào sự phát triển thiêng liêng này. 

III. 2 Mục đích 

Mục đích của việc đọc sách thiêng liêng là nuôi dưỡng kiến thức của đan sĩ về những khái 

niệm căn bản của đời sống thiêng liêng để có thể ý thức về con Đường của đời sống thiêng liêng 

là Chúa Kitô, Đường được ban cho mọi người, diễn tả trong Kinh Thánh, và trong các tác giả, 

các bậc thầy về đời sống thiêng liêng, nhất là các vị tiến sĩ trong số các ngài. 

Làm giàu kiến thức thiêng liêng của đan sĩ là quan trọng vì đó cũng như đan sĩ đón nhận 

Truyền Thống sống động thiêng liêng. Đan sĩ hiểu rằng đời sống thiêng liêng có một mục đích 

(kết hiệp với Thiên Chúa và rồi sống đức ái toàn hảo), rằng đời sống thiêng liêng có những giai 

đoạn (thanh luyện giác quan, kết hiệp thánh thiêng với Chúa Kitô, một đức ái cao độ), và cuộc 

sống thiêng liêng có những phương thế giúp chúng ta tiến bước trên con đường này. 

Giờ dành đọc sách thiêng liêng có tầm quan trọng riêng, tuy nhiên không bao giờ 

có thể thay thế giờ Lectio divina là việc ăn Lời Chúa và có sức biến đổi; và ngược lại Lectio 
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divina cũng không thay thế việc đọc sách thiêng liêng! Thời gian dành cho việc đọc sách thiêng 

liêng đem lại ơn sủng thấp hơn giờ Lectio divina (tôi bạo gan so sánh: sự khác biệt này không 

khác gì sự khác biệt có giữa á bí tích và bí tích); chúng ta đừng quên rằng Ơn của Lectio divina 

có một sức mạnh tuyệt vời nên nó là nền tảng. Nó là Viên Đá Góc của ngày sống, của công 

việc chính yếu của đan sĩ. Nó bao bọc suốt ngày sống của đan sĩ và bao gồm các ơn nhỏ 

khác. Tuy việc đọc sách thiêng liêng so với Lectio divina có phần thấp kém hơn, nhưng chúng ta 

không được coi thường, bởi vì nó giúp chúng ta, bảo vệ chúng ta và hướng dẫn chúng ta tiến 

buớc! Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị Tiến Sĩ thần bí, rất có lý khi nói: "Khoa học này (Tình 

Yêu) là điều duy nhất tôi ao ước"; mỗi đan sĩ cũng chỉ nên lặp lại điều đó! Và việc đọc sách thiêng 

liêng, cũng được coi như một việc học, như thâu nhận điều ta đọc, nuôi dưỡng kiến thức thiêng 

liêng của ta và cũng bảo vệ ta chống lại trăm ngàn cám dỗ: ở nhưng, khô khan, nguội lạnh, đi 

trệch đường, làm mất thời giờ và năng lực, chậm chạp, cằn cỗi, v.v... Nó hướng dẫn cung cách 

sống chung của ta, đặc biệt về phương diện thiêng liêng. Như chúng ta đã thấy, nó cũng cần 

được hiẻu đúng và cần được bồi dưỡng. 

III. 3 Nội dung 

Nội dung của việc đọc sách thiêng liêng, như chúng tôi vừa nói, cách chung, thường thuộc 

về ơn sủng chung của Chúa (xem "ơn trợ giúp chung" của Chúa mà thánh Têrêsa Avila nói tới 

trong tác phẩm Vie 14,6, hoặc thánh Tôma Aquinô, ST I-II, q. 109, a.6). Việc đọc sách thiêng 

liêng không như Lectio divina làm cho Sự Hiện Diện tác động của Chúa Thánh Thần (Ơn trợ giúp 

đặc biệt) làm nảy sinh: Sự gặp gỡ với Chúa Kitô, lắng nghe và cuối cùng là biến đổi thực tế. Việc 

đọc sách thiêng liêng đôi khi cũng được như thế, nhưng thường thì không như thế. Đó là ơn 

thường xuyên mà Chúa ban cho mọi người để nuôi dưỡng và soi sáng sự hiểu biết của riêng 

mình, soi sáng cái nhìn của ta về cuộc sống thiêng liêng, để thấy rõ hơn sự liên hệ giữa điều ta 

đọc và điều ta sống và cho ta những yếu tố để hiểu và lượng định, để biết lượng định tốt hơn về 

thánh ý Chúa, và như thế từ Truyền Thống thiêng liêng sống động, ta học biết "yêu Chúa" như 

thế nào. 

III. 4 Phương pháp 

Việc đọc sách thiêng liêng cũng đòi hỏi sự chú tâm và không thể thực hiện cách hời hợt. 

Có nhiều phương pháp được cống hiến cho chúng ta, từ phương pháp đọc và ghi nhận những 

điều đáng lưu ý cho đến cách đọc và học hỏi rộng thêm điều mình đọc. Hiểu bản văn, hiểu nét 

thần học được diễn tả trong bản văn, và hiểu bản văn được đặt thế nào trong toàn thể Học thuyết 

thiêng liêng. 

Thường nhiều khi việc đọc sách thiêng liêng bị phó mặc cho sở thích của người đọc! Tuy 

nhiên, không muốn quá gò bó trong những luật lệ, người đọc nên học biết những phương pháp 
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đọc, như vậy họ có thể chọn cách nào hợp với mình hơn để đạt được kết quả tốt nhất. Giữa cách 

đọc khơi khơi giải trí và cách đọc quá căng thẳng, tốt nhất là tìm cho mình một con đường riêng, 

để nhờ việc đọc mà sự hiểu biết về đường thiêng liêng giúp cho chính cuộc sống thiêng liêng 

của riêng mình. Việc học hỏi về thần học thiêng liêng là cần thiết cho tất cả các đan sĩ! Người ta 

không thể chối bỏ sự thật đó, và điều này cũng đúng cho nhiều người khác. 

Hơn nữa ai được học hỏi về vấn đề thần học thiêng liêng sẽ sống việc đồng hành thiêng 

liêng một cách hữu hiệu hơn vì khi đó người này có thể rũ bỏ những yếu tố huấn luyện bình 

thường mà mình đã tiếp nhận và đi sâu vào những vấn đề lượng định được áp dụng cho mình 

theo những nhu cầu hiện tại. 

 

KẾT LUẬN 

Bạn thân mến, một lá thư dài vẫn không đủ chỗ để đi vào hết các chi tiết về những khác 

biệt giữa Lectio divina và việc Đọc Sách Thiêng Liêng. Tôi đành chỉ nêu lên những điểm tôi thấy 

là quan trọng và khai mở nhiều lối để giúp đào sâu thêm nếu thấy cần thiết. Tôi cũng hoàn toàn 

ý thức về những khiếm khuyết trong các điều tôi xác quyết.  

Tôi hy vọng rằng vài hướng dẫn nêu trên đây có thể giúp cho một số đông các đan sĩ, tu 

sĩ cũng như giáo dân khơi động niềm ước muốn sống cả hai hoạt động này. Và trên tất cả, tôi 

mong ước người ta khám phá ra sự khác biệt lớn lao giữa Lectio divina và đọc sách thiêng liêng. 

Chỉ có ai quyết tâm thực hành Lectio divina, với một niềm tin, mới có thể trải nghiệm được 

nội dung và từ đó hiểu được sự khác biệt. Như tôi đã bàn đến trên đây, Lectio divina thuộc 

loại bí tích. 

Chính trong chiều sâu và với ơn Sức Mạnh lúc khám phá ra Ơn Sủng đặc biệt của Lectio 

divina thực hành mỗi ngày một cách đúng đắn (nghĩa là một cách thật siêu nhiên) thì một Mùa 

Xuân mới của Giáo Hội mới có thể xảy đến, như điều Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mong 

ước. Bởi vì Ơn Sủng Chúa ban trong Lectio divina có sức biến cải, trực tiếp, nhờ sức mạnh 

của Chúa Thánh Thần. Chính nhờ đấy mà có sự phát triển thực sự trong đời sống thiêng 

liêng và những thay đổi cụ thể trong chúng ta có thể xảy ra mỗi ngày. 

Trong Mẹ Maria. 

Fr. Marie Bảo Tịnh Trần Văn Bảo O.Cist  7.10.2010 

Chân thành cảm ơn bạn.  

      Hẹn gặp lại 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

TÌNH YÊU, MỘT NHU CẦU CĂN BẢN 
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Chuyên đề: 
SỨC MẠNH TÌNH YÊU 

do Lm. Tiến Sĩ Tâm Lý 

Peter Lê Văn Quảng 

phụ trách  

 
08. TÌNH YÊU,  
MỘT NHU CẦU CĂN 
BẢN 
 

Kính mời theo dõi video 

tại đây: 

https://bit.ly/2Pbx0sx  

 
 

Một buổi tối nọ, mẹ Theresa ghé lại căn nhà hấp hối và tiến lại để thăm một người sắp 

chết mà người ta vừa mới mang vào. Đó là một bà lão mình quấn đầy những mảnh giẻ rách, 

nước da đen với đầy những vết thương hôi thối. Chính mẹ Theresa đã tắm rửa và lau chùi những 

vết thương cho bà. Mẹ tính lấy thuốc để thoa vào những vết thương cho bà, nhưng nhìn thấy bà 

đang hấp hối có lẽ cũng vì quá đói sợ khó qua khỏi, nên mẹ tự đi nấu cho bà một chén súp rất 

ngon với hy vọng mang lại cho bà một chút an ủi. Sau khi nấu xong, mẹ mang súp lên cho bà. 

Bà cụ húp chén súp và húp luôn một hơi hết nửa chén. Chén súp quá ngon nên bà rất cảm động. 

Với dòng lệ và giọng nói thều thào, bà ngẩng đầu lên nhìn mẹ và hỏi:  

- Tại sao bà lại quá tử tế với tôi như vậy? 

- Vì tôi yêu mến bà, mẹ Theresa trả lời. 

Một tia sáng hạnh phúc dẫu còn chút nghi ngờ, xuất hiện trên khuôn mặt của bà, bà ân 

cần nói với mẹ Theresa: 

- Bà hãy nói lại một lần nữa: tại sao bà đối xử tử tế với tôi như vậy? 

• Mẹ Theresa niềm nỡ trả lời: vì tôi yêu mến bà. 

• Ôi bà, bà hãy nói lại một lần nữa: tại sao bà lại tử tế với tôi như vậy? 

• Vì tôi yêu mến bà. 

Nghe đến đây, lòng bà lão đầy xúc động, bà nắm chặt tay mẹ Theresa kéo về phía bà, 

giọng thều thào nói lên lời cảm ơn. Đôi mắt bà mở to như rất mãn nguyện rồi từ từ khép lại, linh 

hồn bà đi về bên kia thế giới.  

 

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy: tận đáy lòng sâu thẳm của con người, con người 

khát vọng gì?  

https://bit.ly/2Pbx0sx
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Khát vọng tình yêu. Đó là cái nhu cầu căn bản của con người bởi vì con người được 

sinh ra là để yêu và được yêu. Con người không thể sống thiếu vắng tình yêu. Chính vì thế, 

chúng ta thấy những hiện tượng này thường xảy ra: 

• Con cái sẽ bỏ nhà ra đi nếu nó cảm thấy gia đình không có tình yêu. 

• Học sinh sẽ bỏ trường nếu nó cảm thấy học đường không có tình yêu 

• Vợ chồng sẽ ly hôn nếu họ cảm thấy hôn nhân không có yình yêu. 

• Tu sĩ sẽ bỏ dòng và linh mục, chủng sinh sẽ bỏ địa phận nếu họ cảm thấy ở 

đó không có tình yêu. 

• Một số người sẽ bỏ ngay cả giáo hội của họ nếu họ cảm thấy ở đó không có 

tình yêu. 

  

Ít năm trước đây, tôi có về Hà Nội dạy cho các thầy lớp Thần 4: Tâm lý Bệnh nhân, Hôn 

nhân và Gia đình. Trong một buổi học kia, có một thầy giơ tay nói: Thưa cha, ngày mai cuối tuần 

con muốn đưa cha đi thăm một sư cô ở một chùa gần đây. Các thầy nghe thế đều cười ầm lên. 

Tôi đoán chắc có điều gì lạ ở đây. Và thầy nói tiếp: Mỗi cuối tuần chúng con có đi làm công tác 

mục vụ ở đó, chúng con đi thăm các cụ già. Nơi đó có một sư cô. Sư cô này có một điều gì đó bí 

ẩn: một đêm kia cô ngủ, một con rắn bò vào phòng cô, rồi bò lên giường cô, và bò lên người cô, 

cô giật mình trỗi dậy. Nhìn thấy con rắn, một cách phản xạ tự nhiên cô kêu lên: Lạy Chúa! xin 

cứu con. Lạy Chúa! Xin cứu con. Cô không kêu Phật nhưng cô lại kêu Chúa xin cứu con. Đó là 

một chuyện lạ … thì ra sư cô vốn là một người Công Giáo. Trước đây cô đã vào một dòng tu, và 

cô đã gặp khủng hoảng nên cô đã quyết định đổi đời. 

Những câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng: con người không thể sống mà không 

có tình yêu. Chúng ta có thể sống thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng không thể sống thiếu vắng 

tình yêu.  

Nhưng Tình Yêu là gì? 

Tình Yêu là một cảm nhận, một kinh nghiệm, một trực giác con người có thể cảm nghiệm, 

có thể hiểu được nhưng để cho nó một định nghĩa gói trọn trong một vài hàng chữ thì điều đó 

không phải là dễ, bởi lẽ nó rộng rãi bao la như bầu trời, sâu thẳm ngút ngàn như đại dương. Trải 

qua bao thế hệ, biết bao thiên tài thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ đã cố gắng dùng tất cả khả 

năng thiên phú của mình để tìm cách diễn tả ý nghĩa tuyệt vời của hai chữ Tình Yêu nhưng 

vẫn chưa lột hết ý nghĩa của nó. Mỗi người chỉ nói lên được một phần nào từ cái nhìn trong 

một góc độ hạn hẹp của mình. Vì thế, Tình Yêu cho đến muôn ngàn đời vẫn luôn là một cảm 

hứng sâu xa, một đề tài hấp dẫn cho con người để sáng tác. 

Thật ra mọi người đều biết đến Tình Yêu. Mọi người đều có kinh nghiệm về Tình Yêu. Mọi 

nơi và mọi thời đều có biết bao lớp người ca tụng Tình Yêu. Không ai phủ nhận sự hiện diện của 
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Tình Yêu. Chúng ta chỉ muốn tranh luận Tình Yêu là gì? Các nhà tâm lý và triết lý cố gắng cắt 

nghĩa Tình Yêu. Nhưng mỗi người cắt nghĩa một cách khác nhau tuỳ theo cái nhìn của họ. 

Có người cho tình yêu là một cảm xúc. Cảm xúc thường được gây ra bởi tình huống của 

môi trường. Cá nhân tùy thuộc một kích thích nào đó tự động có phản ứng với một cảm xúc phù 

hợp với tình thế. Chẳng hạn, với trẻ nhỏ tiếng động lớn gây nên sự sợ hãi. Hành vi hoặc phản 

ứng của con người là dựa trên nền tảng phản ứng cách máy móc tùy theo sự kích thích bên 

ngoài hoặc bên trong của con người, và điều này được chấp nhận cách rộng rãi trong thời buổi 

hôm nay. Tất cả mọi cảm xúc của con người đều có mục đích. Cảm xúc được chọn bởi cá nhân. 

Nó chuẩn bị và củng cố hành động hoặc chối từ hành động. Chúng ta có hành động là do sự thúc 

đẩy của cảm xúc và lý trí. Khi suy nghĩ là chúng ta xem xét cả việc nên hoặc không nên hành 

động, vì sẽ có lợi hay không lợi của hành động đó. Và khi phải định hướng chúng ta phải làm 

sáng tỏ giá trị của hướng chúng ta sẽ đi. Đây là lúc chúng ta cần cảm xúc vì không cảm xúc 

chúng ta không thể hành động cách mạnh mẽ. Có tức lên, chúng ta mới dám liều mình để tiến 

tới. Có thương, có mến chúng ta mới dám xả thân liều mình để cứu bạn. Vì thế, có người cho 

yêu là một cảm xúc, một cảm xúc có mục đích. 

Nhiều người không chấp nhận tư tưởng này. Chúng ta thường được dạy ngay từ nhỏ rằng 

tình yêu đến với cá nhân khi họ gặp đúng đối tượng. Chúng ta nói tiếng sét ái tình trong một ý 

nghĩa không ngờ trước, không cắt nghĩa được. chúng ta cho đó là kết quả của một sự ảnh hưởng 

huyền bí nào đó tác động trên cả 2 người mà chúng ta gọi là cơ duyên, hay một thần may mắn 

nào đó đã mang đến cho chúng ta, còn chúng ta chỉ là những người thụ động trong tình yêu. 

Người khác lại cho tình yêu là một cái gì lãng mạn. Chúng ta muốn có trái tim bị bão tố. 

Chúng ta muốn có tâm hồn bị tấn công và bị chinh phục bởi một lực lượng huyền bí. Chúng ta 

muốn thấy mình đi trên mây, trên gió, mất ăn, mất ngủ và không còn khả năng tập trung vào một 

công việc gì. Đó là những yếu tố của lãng mạn. 

Nhưng cũng có người cho tình yêu là một sự lôi cuốn, một sự thúc đẩy bởi động lực sinh 

lý nhưng có sự kiềm chế, có sự điều khiển để đi đến một mục đích, và chúng ta gọi đó là tình 

yêu. 

Nhưng rõ ràng không có câu định nghĩa nào là thỏa đáng. Từ quan điểm có tính cách khoa 

học, chúng ta phải bao gồm trong từ ngữ tình yêu tất cả những lôi cuốn tình cảm giữa hai người 

khác phái, từ thiện cảm nhè nhẹ đến sự tận hiến sâu thẳm mà ở đó có hoặc không có ước muốn 

xác thịt. Một quan niệm rộng rãi như thế khó có thể áp dụng cho một định nghĩa vừa ngắn gọn 

vừa thật chính xác. Không thể có một xác định cách khách quan tình yêu là gì, và tình yêu 

nào là thật, tình yêu nào là tưởng tượng vì tình yêu như một cảm xúc có tính cách chủ 

quan. Người ta gọi tình yêu là một cảm xúc mạnh của ước muốn được tạo ra để dấn thân tận 

hiến và để điều khiển cuộc đời cho sự hạnh phúc lứa đôi. 
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Tuy không có một định nghĩa nào về tình yêu được xem là trọn vẹn, nhưng những cố gắng 

nghiên cứu của một số nhà tâm lý đồng ý rằng những yếu tố sau đây là những yếu tố căn bản 

của một tình yêu đích thật mà chúng ta thường thấy: 

1. Say đắm 

Tình yêu đích thật có một sức hấp dẫn phi thường. Nó mạnh hơn cuồng phong bão tố, có 

sức hấp dẫn gấp trăm ngàn lần những cơn gió lốc, và có thể đưa chúng ta đến tận chân trời 

không biên giới. Chính nó lôi cuốn hai người nam nữ lại với nhau. Tình yêu đó có một sức mạnh 

vô biên khiến hai người như mê hồn trận, điên đảo, cuồng nhiệt, và say đắm đến nỗi khiến họ 

thấy rằng không còn cần phải nghĩ ngợi, so đo, chọn lựa gì nữa, nên nhiều người trong chúng ta 

thường gọi họ là những người say tình hay si tình. Theo bác sĩ Love, người si tình là người 

bị thu hút một cách say mê, miệt mài bởi một người nào đó và chỉ với người đó mà thôi. 

Và đây là triệu chứng của người si tình: nó gồm có thái độ nhẹ nhàng dễ dãi, mất ăn mất ngủ 

nhưng nghị lực lại tăng. Người đang tương tư là người trong tình trạng say thuốc. Nó lơ lơ 

lửng lửng, nửa tỉnh nửa mê. Thân xác ở đây nhưng tâm hồn ở trên mây gió. Và một khi 

tình yêu quá mạnh, nó sẽ tiết ra một lọai hóa chất khiến cho bộ óc chúng ta dám liều lĩnh 

cho tình yêu mà không còn phải sợ hãi một cái gì. Những nhà nghiên cứu thấy rằng khi sự 

lôi cuốn hấp dẫn mạnh đủ thì những mạng lưới thần kinh sẽ tràn ngập một loại hóa chất như một 

gia vị làm xúc tác. Tác dụng điên cuồng của các tế bào thần kinh làm cho những người si tình 

chẳng còn biết sợ hãi gì trái lại càng lạc quan thích thú nữa. Vì thế, những lời khuyên lơn, cảnh 

cáo bấy giờ đối với họ sẽ trở nên vô ích vì đạt được đối tượng là mục đích chính của họ, 

còn những chuyện khác chỉ là phụ thuộc. 

2. Ý hợp 

Sự hấp dẫn và say đắm của tình yêu chính là lực lôi cuốn hai người lại với nhau, nhưng 

chính sự đồng tâm ý hợp mới giúp đôi bạn bảo toàn và kéo dài sự liên hệ qua năm tháng 

và làm cho đời sống hằng ngày trở nên nhẹ nhàng dễ chịu. Sự hòa hợp ý chí sẽ giúp đôi 

bạn tình biết thuận hòa yêu thương nhau, khiến họ luôn biết trọng kính nhường nhịn nhau, 

cảm thông nâng đỡ nhau, và luôn sẵn sàng vượt thắng mọi cử chỉ tiêu cực bằng những 

hành động tích cực. 

Tâm đồng ý hơp chính là nhựa sống của tình yêu đích thực. Chính nó giúp cho hai 

người, trong những lúc gặp nhiều khủng hoảng, biết ngồi lại với nhau để tìm ra những 

phương thức thắng vượt những khó khăn và giúp nhau kiên trì nhẫn nại để đối phó với 

hoàn cảnh không may mà họ đang gặp phải. Những nghiên cứu về tình yêu cho chúng ta thấy 

rằng: chính những hành động săn sóc giúp đỡ nhau, cử chỉ nhã nhặn tử tế với nhau, thái độ thân 

mật tha thiết, tính tình dịu dàng dễ thương, sự hiền hòa thông cảm, đó là những phương cách 

tuyệt hảo để bảo tồn và nuôi dưỡng tình yêu. 

3. Chung tình 
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Hai người một khi đã thật sự yêu nhau, họ sẵn sàng thề hứa trung thành với nhau. Họ biết 

giá trị của tình yêu trường tồn. Chính tình yêu vĩnh cửu là động lực giúp họ sẵn sàng hy sinh và 

phục vụ lẫn nhau để mang lại cho tình yêu của họ một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Cuộc sống 

con người cần sự trung thành ngay cả trong những chuyện bé nhỏ thường ngày. Chính 

khi chúng ta trung thành trong những chuyện thường ngày sẽ giúp củng cố tình yêu của chúng 

ta được lớn mạnh nhanh chóng, và trong sự tin tưởng lẫn nhau chúng ta sẽ loại bỏ nhiều chướng 

ngại để dùng những năng lực còn lại đầu tư vào việc phát triển cuộc sống hôn nhân và mang lại 

cho cuộc đời hôn nhân chúng ta những chuỗi ngày thanh bình và đầm ấm. 

4. Trao hiến 

Tình yêu trọn vẹn đòi hỏi sự dâng hiến. Tình yêu chưa hiến dâng là tình yêu chưa được 

trọn vẹn. Nhưng làm sao họ dám dâng hiến cho nhau khi hai tâm hồn chưa dám nói lên lời thề 

ước. Chính sự tự nguyện nói lên lời thề nguyền chung sống với nhau sẽ giúp họ hiểu được giá 

trị của sự phối hợp và tận hiến cho nhau để rồi vui hưởng cuộc đời hạnh phúc bên nhau trong 

sự liên hệ bền vững lâu dài. Họ cũng biết phối hợp liên kết cuộc sống của họ với bà con họ hàng 

hai bên, cũng như bạn bè quen thuộc trong cộng đồng họ đang sống. Họ muốn mọi người đều 

biết họ là cặp vợ chồng có giao kết và thề hứa cùng chung sống với nhau trọn đời. Những cuộc 

hôn nhân trong sáng và chân thành như vậy thường muốn sinh con đẻ cái như một biểu 

chứng của tình yêu và coi việc nuôi dưỡng con cái như một phần của sự liên hệ giữa họ 

với nhau trong cuộc sống lứa đôi. 

Những cặp hôn nhân cho dẫu yêu nhau chân tình, gắn bó với nhau trọn vẹn nhưng 

không muốn sinh con đẻ cái, bấy giờ sự liên hệ, mối thân tình giữa hai người dần dần sẽ 

suy giảm. Đôi vợ chồng biết tận hiến trọn vẹn cho nhau, biết hợp tác chặt chẽ với nhau là đôi vợ 

chồng có ý muốn thành lập gia đình và sẵn sàng muốn sinh con cái như một sự ràng buộc cho 

hạnh phúc hôn nhân. Nhờ sự ràng buộc của con cái, cũng như sự ràng buộc của lời thề cam kết 

trung thành và tận hiến cho nhau suốt cả cuộc đời sẽ giúp cho đôi vợ chồng vượt thắng được 

mọi thăng trầm của đời sống hôn nhân. 

[…] 

Vì thế, Tình Yêu đòi hỏi: 

1. Sự Chấp Nhận. Tại sao? 

Chính vì mọi người đều muốn mình được quí trọng. Mọi người đều muốn mình có giá trị. 

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 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 
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nhận họ. Một cuộc đời không có sự chấp nhận là một cuộc đời trong đó nhu cầu căn bản của 

con người không được đáp trả. 

 

Anh Minh Nguyễn, một người có kinh nghiệm sâu xa về vấn đề này, trong một buổi tĩnh 

tâm riêng cho chương trình thăng tiến hôn nhân, đã chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện rất đáng 

khâm phục của người vợ anh. Anh nói: 

• Tôi đã từng đối xử thô bạo với vợ bằng cách gạt ngang ý tưởng của cô ấy 

và bảo rằng những điều cô nói là không hợp lý với một giọng điệu không được tao nhã. 

Cô buồn giận đi ra khỏi phòng và tôi trở lại với trận bóng đá trên tivi, không cần biết cô đi 

đâu. Ba mươi phút sau, cô trở lại với một cái đùi gà nướng, khoai tây chiên, miếng bánh 

ngọt và một lon côca. Tất cả được sắp sẵn gọn gàng trên một chiếc khay. Cô đặt chiếc 

khay trên đùi tôi và nói: Em yêu anh, rồi hôn lên má tôi và đi xuống bếp. Mọi sự xảy ra một 

cách quá ngạc nhiên. Tôi ngồi đó ngơ ngẩn, rồi suy nghĩ: mình có bao giờ nghĩ là điều này 

sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy mình bị sốc mạnh. Sự tử tế của cô đã chinh phục tôi. Tôi đặt chiếc 

khay xuống bàn và đi vào bếp nơi nàng đang chuẩn bị bữa ăn, và xin lỗi nàng. Cả hai đều 

rưng rưng nước mắt, bày tỏ sự hối hận và hứa hẹn một tình yêu trọn vẹn cho nhau. 

Chính sự chấp nhận với lòng đại lượng và sự khôn khéo của người vợ đã cảm hóa 

được người chồng và đã mang lại cho cuộc hôn nhân của họ một đời hạnh phúc. 

2. Sự kính trọng 

Tình yêu đòi sự kính trọng. Trong nhu cầu cần được yêu, con người cảm thấy mình cần 

phải được kính trọng. Thiếu sự kính trọng, tình yêu không thể thăng hoa và tồn tại. Mối quan 

hệ yêu thương và kính trọng là chìa khóa cho bất cứ nan đề nào trong các cuộc hôn nhân. 

Khi một người cảm thấy mình không được kính trọng, thật vô cùng khó khăn để họ đáp trả tình 

yêu. Cũng vậy, khi một người cảm thấy không được yêu thương, thật khó cho họ để tỏ bày lòng 

kính trọng đối với đối phương. Tình yêu và sự tương kính luôn đi đôi với nhau nếu muốn cho 

cuộc hôn nhân của chúng ta luôn được bền vững. 

Vào một ngày đẹp trời của mùa thu năm 2010, Cô Thùy My đến gặp tôi để trút bầu tâm sự 

mà cô cảm thấy không chịu đựng nổi nữa trong vấn đề hôn nhân. Sau khi mời vào văn phòng và 

sau những lời thăm hỏi xã giao căn bản, cô bắt đầu chia sẻ:  

• Thưa cha, con muốn tâm sự với cha một chút về tình trạng hôn nhân của 

con. Thật sự hôn nhân của con bây giờ đang ở bên bờ tuyệt vọng. Con đã nghĩ tới việc 

bỏ chồng, và con cũng nói cho anh ấy biết chuyện đó vì hôn nhân của chúng con trống 

rỗng suốt một thời gian dài. Con đã bỏ cuộc. Con đã than phiền với chồng con rằng con 

cần tình yêu của anh ấy nhưng anh ta không đáp trả. Con yêu các con và chúng yêu con. 

Còn Tuấn chồng con, con ghét anh ta lắm. Suốt nhiều năm con đã cố gắng làm những 

công việc của người vợ tốt như: nấu nướng, giặt dũ, ủi đồ và cũng rất tốt trong việc chăn 
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gối nữa. Nhưng con không cảm nhận được tình yêu của anh ta. Con cảm thấy như mình 

bị lợi dụng. Anh ta không kính trọng con. Anh ta nghĩ rằng con có nhà, có xe đẹp. Mọi tiền 

chi phí anh ta đều thanh toán. Con được tự do đi làm hoặc không. Anh ta nghĩ rằng như 

vậy là quá tốt rồi. Còn con, con nghĩ rằng như vậy là quá hất hủi, coi thường con. Con 

không muốn anh ấy coi thường con. Quả thật, con không cần tiền của anh ấy. Con chỉ cần 

tình yêu và lòng kính trọng của anh ấy. Cô chia sẻ trong một tâm trạng đau khổ vô vàn với 

những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ. 

3. Một tình yêu vô điều kiện 

Làm cái nghề cố vấn này, ngày nào cũng phải nghe những tâm sự buồn mà ít được nghe 

những câu chuyện vui. Tôi đang lo: không biết một ngày nào đó, mình có trở thành một con bệnh 

như những bệnh nhân của mình hay không? Sau đây, cũng chỉ là một câu chuyện buồn mà tôi 

muốn nêu ra để cho chúng ta thấy: trong tương quan hôn nhân cũng như trong tương quan 

gia đình giữa con cái và bố mẹ, tình yêu được trao ban cho nhau phải là một tình yêu hoàn 

toàn vô điều kiện, nếu không tình yêu của chúng ta sẽ không sinh hoa trái. 

Cách đây không lâu, tôi có gặp một gia đình Việt Nam. Cả hai vợ chồng xem ra còn khá 

trẻ, nhưng đã có ba đứa con. Trong lúc ba đứa con ngồi chơi bên ngoài bãi đậu xe, hai vợ chồng 

vào xin gặp tôi và kể cho tôi nghe chuyện gia đình của họ với hy vọng tôi có thể giúp gì cho họ, 

chị vợ trình bày: 

• Thưa cha, tụi con có tất cả ba đứa con: hai trai và một gái. Đứa lớn có tên 

là Tuyên. Lúc còn nhỏ, cháu Tuyên rất ngoan và biết vâng lời. Lúc nào cháu cũng tỏ ra hài 

lòng và chẳng bao giờ gây rắc rối cho ai cả. Vợ chồng con tạo mọi điều kiện cho cháu: 

cho cháu sinh hoạt với nhóm hướng đạo, sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, tham gia giúp lễ 

nhà thờ. Nhưng bây giờ cháu lên 14 tuổi, lúc nào cũng gây gỗ, đánh nhau với các em 

trong nhà. Không phải là chuyện gây gỗ thường tình của bọn con trẻ đâu. Bây giờ nó đã 

lớn rồi. Nó thật sự trở thành vấn đề rắc rối đối với tụi con. Thỉnh thoảng tụi con thấy cháu 

buồn buồn, rồi bỏ vào phòng và ở lì trong đó. Ngày xưa cháu rất ngoan. Bây giờ cháu hỗn 

láo, hay cãi lại và không vâng lời. Có một điều tụi con tin chắc là: tụi con đã dạy dỗ cháu 

trong kỷ luật. Đây chính là điều làm tụi con khó hiểu nhất. Làm sao một đứa trẻ được 

dạy dỗ một cách kỷ luật như thế lại có thể tự nhiên thành một đứa suốt ngày chạy rông 

ngoài đường với những bạn bè hư hỏng, và học theo thói xấu của những đứa đó, rồi về 

nhà hỗn láo với cha mẹ và người lớn? Mấy đứa bạn của nó thậm chí còn nói dối, ăn cắp, 

uống rượu. Bây giờ tụi con chẳng thể nào tin con mình được nữa, cũng không thể nào nói 

chuyện được với nó. Lúc nào nó cũng tỏ ra ủ rũ và lầm lì. Thậm chí nó cũng không muốn 

nhìn mặt tụi con. Dường như bây giờ nó chẳng muốn liên quan gì đến tụi con nữa. Năm 

nay kết quả học tập của nó rất tệ. 

• Tôi hỏi: Anh chị có để ý cháu thay đổi như thế từ bao giờ không?  
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Chị nói:  

• Để con nhớ xem. Bây giờ cháu được 14 tuổi. Cách đây khoảng 2 năm, điểm 

số của cháu là dấu hiệu đầu tiên tụi con để ý đến. Trong suốt những tháng đầu vào học 

lớp sáu, con thấy cháu bắt đầu chán nản. Trước tiên là chán đi học. Sau đó cũng chán đi 

nhà thờ luôn. Và rồi cũng không thích chơi với bạn bè nữa mà chỉ thích ở trong phòng một 

mình. Càng ngày cháu càng ít nói. Nhưng mọi thứ thật sự trở nên tệ hại bắt đầu từ năm 

nay. Nó không còn quan tâm đến những sinh hoạt ngày xưa nữa. Nó bắt đầu xa rời những 

bạn bè cũ và chạy rong chơi với những đứa trẻ bạn gây rối. Tính tình cũng thay đổi hẳn 

và nên giống những đứa bạn mới. Nó không còn thiết tha gì đến chuyện học hành nữa. 

Bạn bè mới của nó thường lôi kéo nó vào những chuyện rắc rối. Tụi con đã thử mọi cách 

nhưng vô hiệu. Tụi con thật tình không biết phải làm gì bây giờ? 

Sau khi lắng nghe hai vợ chồng anh này chia sẻ, tôi cho họ ra bên ngoài nghỉ ngơi. Và cho 

gọi bé Tuyên buớc vào gặp tôi. Bé Tuyên làm cho tôi có cảm tình ngay với một vẻ mặt dễ thương 

và đẹp trai. Thế nhưng, cái nhìn của cháu thoáng vẻ thất vọng và lẩn tránh. Rõ ràng cháu là một 

đứa trẻ rất sáng dạ nhưng cháu nói chuyện bằng những câu cụt ngủn với giọng cáu kỉnh và gắt 

gỏng. Cuối cùng, khi nó cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ tâm tư của mình, nó bắt đầu kể cho tôi 

nghe những điều đã xảy ra như cách của bố mẹ nó trước đó. Nó nói: 

• Chẳng có ai quan tâm đến con trừ mấy đứa bạn.  

• Không ai quan tâm đến sao? Tôi hỏi. 

• Không ai cả. Nó nói. Con thấy hình như vậy. Những thứ mà bố mẹ con thực 

sự quan tâm là bạn bè họ, công việc họ, những thứ giải trí của họ. Họ đâu cần quan tâm 

đến con đang làm gì? Con chỉ muốn bỏ nhà ra đi và tự sống một mình thôi. 

Trong suốt buổi nói chuyện, tôi dần dần thấy rõ rằng cháu Tuyên đã rất buồn chán, chưa 

bao giờ có được sự hài lòng với chính bản thân và cuộc sống của mình. Bao nhiêu năm qua, 

cháu Tuyên cũng từng mong muốn có được một mối quan hệ gần gũi và ấm áp bên cha 

mẹ mình, nhưng càng lúc mơ ước ấy càng mất dần đi. Cháu bắt đầu quay sang tìm kiếm 

những người bạn có thể chấp nhận nó nhưng điều đó càng khiến nỗi buồn trong lòng cậu 

bé gia tăng.  

Thật ra, bố mẹ của cháu Tuyên thật sự rất thương nó. Họ đã làm những điều tốt nhất để 

nuôi dạy nó nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Bạn có nhận ra điều đó không? Đó không phải 

là tình thương vì bố mẹ cháu Tuyên rất mực thương yêu nó. Nguyên nhân căn bản ở đây là: cậu 

bé không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ. Sự thật bố mẹ cháu Tuyên đã yêu thương 

con mình nhưng họ đã không biết cách để tỏ bày tình yêu đó. Giống như hầu hết phụ huynh 

khác, họ nghĩ mình đã đáp ứng được những nhu cầu của con: cơm ăn, nhà ở, quần áo, học 

hành, dạy bảo. Trong khi đáp ứng cho con những điều nói trên, họ không để tâm đến nhu cầu 

cần được yêu thương bằng một tình yêu vô điều kiện của con mình. Dĩ nhiên, bậc làm cha mẹ 
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nào cũng có tấm lòng yêu thương con cái, nhưng điều thách thức chúng ta ở đây là cách 

bày tỏ ra được tình yêu vô điều kiện đó. Chúng ta hãy nghe tiếp cậu bé trình bày. 

Một vài ngày sau, cậu bé gặp lại tôi, cậu bé đã kể tiếp câu chuyện sau đây: 

• Con nhớ có một lần nọ, khi đó con được 6 hay 7 tuổi, thậm chí bây giờ con 

vẫn còn thấy buồn và đôi lúc muốn điên lên vì điều đó. Hôm đó, con chơi banh và vô tình 

làm vỡ kính cữa sổ. Con rất sợ và chạy vào rừng trốn cho đến khi mẹ đi tìm con về. Con 

rất biết lỗi về điều đó. Con còn nhớ mình đã khóc rất nhiều vì thấy mình tồi tệ. Khi bố con 

về nhà, mẹ đã kể lại việc cửa sổ bị vỡ, và bố đã dùng roi quất con tàn tệ. Nói đến đây 

nuớc mắt bé trào ra.  

• Tôi hỏi: Rồi con nói gì? 

• Nó nói: Con không nói gì cả. 

 

 Cách thức người cha cư xử đối với cậu bé đã khiến nó mang lấy một cảm giác đau đớn, 

giận dữ và cay đắng đối với bố mẹ mình. Đó là cảm xúc mà cậu bé không thể nào quên 

được mà cũng không bao giờ có thể tha thứ được nếu không có một sự giúp đỡ nào đó. 

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cậu bé vẫn còn tổn thương bởi điều đó.  

Vì sao sự việc đặc biệt đó lại để lại một dấu ấn đau đớn trong ký ức của cậu bé đến như 

vậy, trong khi những lúc khác nó có thể chấp nhận những hình phạt mà không oán trách, có khi 

còn biết ơn bố mẹ nữa? Phải chăng hình phạt của người cha đã khiến cậu bé nghĩ rằng bố mẹ 

không hiểu và không nhạy cảm trước cảm xúc của nó? Phải chăng đó chính là lúc mà nó cần 

nhận được sự ấm áp và thông cảm của bố mẹ hơn bao giờ hết thay vì những hình phạt đau đớn 

khắc nghiệt?  

Đó là những điều mà bậc làm cha mẹ cần nên biết để đối xử với con cái của mình trong 

cách thức thích hợp. Thật ra, cha mẹ nào cũng yêu thương con mình nhưng cách thức mà 

bố mẹ bày tỏ tình yêu phải làm sao để con cái có thể cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, 

và tình yêu đó phải là một tình yêu vô điều kiện. Đó là vấn đề quan trọng và thiết yếu mà 

chúng ta cần phải lưu ý. 

Qua những câu chuyện kể trên, giờ đây chúng ta có thể thấy rõ được những nét căn bản 

của hai chữ TÌNH YÊU, và rằng tình yêu là một nhu cầu căn bản của con người cần phải 

được đáp ứng. Không có tình yêu, con người sẽ lớn lên một cách bất bình thường vì con 

người được sinh ra là để yêu và được yêu. Chính tình yêu sẽ làm cho cuộc sống chúng ta 

thêm phong phú và thi vị, và cũng chính tình yêu mới mang lại cho cuộc đời chúng ta một 

niềm vui và hạnh phúc thật. 

Chức quyền, địa vị rồi cũng qua đi với thời gian. Cuối cùng cái gì vẫn còn đọng lại trong 

trái tim con người mới là quan trọng. Hãy nhớ rằng với cuộc đời chúng ta, chức quyền không 

quan trọng hơn tiền bạc, tiền bạc không quan trọng hơn sự sống, sự sống không quan 
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trọng hơn niềm vui và hạnh phúc. Nhưng niềm vui và hạnh phúc đó, chỉ có tình yêu mới 

có thể mang lại cho chúng ta. Hãy sống trao ban tình yêu của chính mình vì chính tình yêu 

được trao ban đó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chính cuộc đời của chúng ta.                    

Lm Peter Lê Văn Quảng 

Hẹn gặp lại 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
 

 
 
Bạn trẻ, 

Người viết muốn mời bạn một đoạn trong bài thơ nức tiếng của thi sĩ Nguyễn Trọng Trí – 

Hàn Mặc Tử (1912 – 1940) – bài Ave Maria : 

Maria ! Linh hồn tôi ớn lạnh ! 

Run như run thần tử thấy long nhan 

Run như run hơi thở chạm tơ vàng… 

Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn tríu mến. 

Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn, 

Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi. 

Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy 

Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế. 

Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ 

Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ, 

Bút tôi reo như châu ngọc đền vua, 

Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị… 

Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí, 

Và trong tay nắm một nạm hào quang… 

CHUYỆN MỖI TUẦN – BƯỚC THỨ IX: TÔNG HUẤN “ĐỨC KITÔ ĐANG SỐNG – 
CHRISTUS VIVIT” ĐƯA CHÚNG TA – NHỮNG NGƯỜI TRẺ - ĐẾN VỚI ĐỨC MARIA – 
THIẾU NỮ Ở NAZARETH…   
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Tôi no rồi ơn võ lộ hòa chan… 

Nghe nói bài thơ ấy đã được nhà thơ tài hoa sáng tác sau khi  thoát khỏi một tai nạn 

biển…Bài thơ rất đẹp để ca ngợi “cô thiếu nữ Xin Vâng” ở Nazareth…Cô thiếu nữ mà - ở bước 

thứ IX này trong cuộc đồng hành với bạn trẻ - Đức Thánh Cha muốn người trẻ chúng ta chiêm 

ngưỡng và học tập… 

Đức Thánh Cha muốn giới thiệu với người trẻ về : 

- một Maria với sự quả cảm trong lời “xin vâng” và “xin hãy làm cho tôi như thế” [43], 

- một Maria không lẩn tránh hay ảo tưởng đứng trước “nhiệm cục” – nghĩa là kế hoạch lớn 

và phi thường của Thiên Chúa thực hiện cho loài người qua biến cố Nhập Thể - Nhập Thế - Tử 

Nạn – Phục Sinh nhằm mang lại Thiên Đàng – hay Địa Đàng – cho con người [ 45], 

- một Maria với tâm hồn thanh cao và luôn tràn ngập niềm vui khi giơ tay giúp đỡ mọi 

người trong những hoàn cảnh thuận lợi cũng như nghịch thường của cuộc trần và kiếp người 

[46] 

- một Maria luôn trên đường để đồng công với Thiên Chúa trong việc khai sinh Hội Thánh 

và sinh hạ một thế giới mới – thế giới của tình huynh đệ và bình an [47], 

- một Maria là Mẹ của con người ở mọi thời đại – và nhất là ở thời đại chúng ta – và là Mẹ 

của những người trẻ thành tâm thiện chí [ 48]. 

Bạn trẻ - chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm những gì chúng ta phải sống qua gương của 

“cô thiếu nữ Xin Vâng” làng Nazareth nhỏ bé ấy… 

- với lời “xin vâng” quả cảm và lời ước mong dứt khoát “xin hãy làm cho tôi như thế !” của 

cô thiếu nữ Nazareth trẻ trung, Đức Thánh Cha muốn người trẻ chúng ta – nam cũng như nữ - 

chúng ta can đảm và dứt khoát trong cộng tác với Thiên Chúa khi sống Ơn Gọi của riêng mình 

nhưng lợi ích cho mọi người như ý Chúa muốn…Dĩ nhiên là lời “xin vâng” và “xin hãy làm cho tôi 

như thế !” sau khi đã trải qua những giai đoạn của sự Phân Định bao gồm tỉnh thức – biết mình 

– biết đọc bản thân trước đề nghị của Thiên Chúa…Hãy tin rằng: khi đề nghị một “sứ mệnh” nào 

đó cho từng người…thì Thiên Chúa đã biết ta như thế nào và vốn liếng bản thân có được những 

gì, bởi chính Chúa tặng ban tất cả những điều đó cho chúng ta, tuy nhiên Người vẫn luôn trân 

trọng sự tự do chọn lựa của từng người…như Người đã từng kiên nhẫn với những “thắc mắc” 

đương nhiên của Đức Maria thiếu nữ ngày nào…Thắc mắc bởi vì suy nghĩ, đắn đo…và “phân 

định” cho rõ ràng… để rồi có được sự đáp trả với tất cả sự quả quyết sắt son : “Này tôi là nữ tỳ 

của Chúa !” ( Lc 1 , 38)… 

- Đức Thánh Cha mong muốn người trẻ - noi gương Mẹ - không lẩn tránh và không ảo 

tưởng! Tuy rằng thắc mắc của Mẹ được giải quyết, nhưng Đức Maria không hề lẩn tránh hay ảo 

tưởng về vai trò là “Mẹ của Con Đấng Tối Cao” – một vai trò ở trong Mầu Nhiệm của Thiên 

Chúa…mà Mẹ chỉ có thể hiểu hết được khi đã nếm trải mọi biến cố từ hang đá Bêlem cho đến 

giây phút tảng đá đóng của huyệt mộ an táng Người được lăn qua một bên…Ngày nay bạn trẻ 

có thể là thành viên thuộc giới showbiz, một DJ, một phượt thủ, một ca sĩ, một nhạc sĩ hay gì gì 

đi chăng nữa – bởi bạn có năng khiếu, bạn được Thiên Chúa ân ban một khả năng cho vai trò 

đấy, trong lãnh vực như thế - để bạn làm hết sức mình có thể mà tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa 

cũng như phục vụ con người…Mùa bão lụt vừa qua, HĐGM.VN có chương trình nghệ thuật 

“Gánh Nhau Trong Đời” để - nhờ ca sĩ Quang Lê và bạn bè – kiếm chút đỉnh giúp bà con vùng lũ 
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cách cụ thể hơn…và người viết nghe lóm là cũng kiếm được trên dưới 15 tỷ…Người viết có cô 

cháu sau khi tốt nghiệp Trung Học…thì nhất định chọn vào Học Viện Âm Nhạc…để làm ca sĩ 

biểu diễn !!! Con bé hiền lành, dễ thương…nhưng có quyết tâm…và không ai thuyết phục 

được…dù cả nhà hầu như “mù” trong lãnh vực này…Người viết chỉ nói đùa với nó : ông mong 

rằng ngày ông nằm xuống…thì con hát cho ông “nghe” một bài…Thật ra đã từ vài chục năm 

trước đây, người viết cứ nghĩ đến chuyện : sao lại để cho các bục giảng Đại Học vắng bóng 

“người của ta” như thế, trong khi nhân lực của mình dồi dào…Ngày nay thì không đến nỗi nào…vì 

các Dòng – nhất là Dòng nữ - đã có hàng hàng lớp lớp những “chuyên gia” về mọi mặt…Anh em 

“triều” ít nhiều còn lệ thuộc vào chuyện học bổng…nên bằng lòng với Giáo Xứ Giáo Phận 

trao…Các cộng đoàn khác thì không thế !!! Thật là tuyệt : giới trẻ chúng ta – noi gương cô thiếu 

nữ Nazareth trẻ trung ấy – “không lẩn tránh” trước những ân huệ Chúa ban và Chúa muốn, đồng 

thời cũng “không ảo tưởng” về bản thân và những “ bất trắc”, những “vô thường” của đời 

mình…hầu có thể đón nhận tất cả trong bình an và tự tại…giữa một môi trường sống hôm nay 

bấp bênh, chênh vênh và huyên náo… 

- Cùng với  “cô thiếu nữ có tâm hồn thanh cao tràn ngập niềm vui, đôi mắt sáng ngời ánh 

sáng của Chúa Thánh Thần giúp chiêm ngắm cuộc đời bằng đức tin và biết lưu giữ mọi sự trong 

lòng mình để suy đi ngẫm lại” khi vấp đụng những thực tại và thực tế hằng ngày , Đức Thánh 

Cha cũng mong muốn người trẻ chúng ta có được tất cả những gì Đức Maria có đó :  - một tâm 

hồn thanh cao nghĩa là một tâm hồn trong sáng, có đức có hạnh, chân thật và luôn biết nói cũng 

như làm tốt…- tâm hồn thanh cao ấy tràn ngập niềm vui, niềm vui tươi mát, rạng rỡ; - với đôi mắt 

sáng ngời ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nghĩa là đôi mắt trong veo niềm tin thánh thiện không 

vướng bận bất cứ vết tích tính toán vụ lợi nào, đôi mắt thiên thần…- đôi mắt ấy giúp biết chiên 

ngắm cuộc đời bằng đức tin, bởi cuộc đời ấy là ân ban của Thiên Chúa quan phòng và yêu thương 

mỗi chúng ta…- cuối cùng – như Đức Maria – Đức Thánh Cha cũng muốn chúng ta lưu giữ mọi 

điều và mọi sự trong lòng mình để nghiền ngẫm và tạ ơn tất cả những gì xảy ra trong đời mình… 

- Cùng với Đức Maria trên đường trong hành trình mang Đức Giê-su đến cho mọi người 

– công việc của không ít những người trẻ vẫn miệt mài và Đức Thánh Cha muốn trình bày cho 

từng người trẻ một…Phải, bạn trẻ - bạn tươi tắn, bạn thanh cao, bạn rạng rỡ, bạn tràn đầy sức 

sống, nhưng bạn là người có đức tin và sống đức tin, bạn có 

thể khoác lên người bất cứ thứ chi : crotop – cạp cao – jean 

rách – jumpsuit…nhưng nhất định bạn không để cho “phẩm 

hạnh” của mình bị coi thường hay vùi chôn…ngược lại hãy là 

chứng tá của một  nếp sống trẻ - đẹp – nhưng được trân trọng 

và chiêm ngưỡng…Đức Maria – cô thiếu nữ Xin Vâng – 

muốn bạn như thế trong hôm nay…cũng như Ngài đã “từng” ở 

thời  của Ngài… 

 

Người viết muốn tặng bạn đôi ba tư tưởng của những 

người từng trải để mong góp thêm chút suy nghĩ: 

Cả đời sống của một người thường tùy thuộc đôi ba cái 

“gật đầu” và đôi ba cái “lắc đầu” của họ lúc họ còn thanh 

xuân. – Baunard 

Tỏ minh hơn người khác chưa phải là hay. Cái chân giá 

trị là có thể tỏ ra rằng: hôm nay mình đã hơn chính mình của ngày hôm qua. – Tục ngữ Ấn Độ. 
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Có thể khắc trên mộ bia của nhiều người câu này : Chôn lúc 60 tuổi nhưng đã chết từ lúc 

30 tuổi!- H.N. Casson 

Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng: 

Mẹ của chúng ta đoái nhìn đoàn dân lữ hành này, một dân gồm những người trẻ mà Mẹ 

yêu thương, một dân kiếm tìm Mẹ trong cõi lặng của tâm hồn, ngay cả khi trong cuộc hành trình 

có nhiều ồn ào, nhiều huyên náo và phân tâm. Nhưng dưới ánh nhìn của Mẹ, chỉ còn sự thinh 

lặng chất đầy hy vọng. Thế nên Đức Maria soi sáng tuổi trẻ của chúng ta luôn mãi.[48] 

 Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp. 

  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

                  

Vào cuối năm 1960, nước Cộng Hòa Nhân DânTrung Quốc lập bang giao với Hoa Kỳ sau 

hơn hai mươi năm không nhìn mặt nhau. Số là sau một thời gian giá lạnh thì cuộc thăm viếng 

của Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào năm 1972 đã làm thay đổi tình hình giữa hai nước 

và trên thế giới.  Điểm này đã tạo ra những chú tâm của phía Tây phương tới tất cả những gì 

Trung Quốc làm kể cả các kỹ thuật về Châm Cứu mà trong thời Chủ Tịch  Mao có đến gần một 

triệu người đang hành nghề. 

Những phái đoàn tiếp sau cuộc viếng thăm của Tổng Thống Nixon cho hay các cuộc giải 

phẫu và chữa bệnh với những kim làm bằng bạc, hoặc thép không rỉ của các châm cứu gia đưa 

vào hơn ba trăm “huyệt” của bệnh nhân.Theo các vị này thì mũi kim có mục đích đưa vào hoặc 

lấy ra khỏi cơ thể những cảm giác đau khiến con người dễ chịu hơn. 

Châm cứu và kỹ thuật Nhật Bản dùng ngón tay thay vì với kim đã từ lâu xa lạ với y khoa 

và dân chúng Tây phương. Nhưng kể từ nay châm cứu và các kỹ thuật chữa bệnh Đông phương 

đều được nghiên cứu rộng rãi hơn. 

Xem xét kỹ những điều đã nêu ra. 

Những điều kỳ lạ nhất do châm cứu nêu ra  vào thập niên 1970 đều bị gạt bỏ hết. Chẳng 

hạn như những trường hợp nhiễm trùng nặng: gẫy xương; ung thư; các bệnh tim; bệnh cử động 

thần kinh và teo thịt. Họ cũng thừa nhận rằng một số bệnh nhân như các em còn nhỏ hoặc những 

người thật già hoặc suy yếu đều không chữa bằng kim được nhưng có thể dùng sức ép của ngón 

tay hoặc bằng những cách khác. 

CHÂM CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ RẮC RỐI.   
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Tuy nhiên vẫn có một danh sách thật dài về tâm lý hoặc thể chất mà những người ủng hộ 

châm cứu nêu ra như lo sợ và trầm cảm hoặc đau khớp hoặc trĩ hậu môn. Vào năm 1973, cơ 

quan Royal Society of Medicine ở Anh quốc công bố một danh sách gồm 642 trường hợp chữa 

bằng châm cứu.Nghiên cứu này cho hay có 37 phần trăm bệnh nhân đều cho là có kết quả tốt 

hoặc trung bình còn các trường hợp khác lại nói rằng châm cứu chẳng giúp gì cả. 

Tỷ lệ cao nhất nói là chữa khỏi đều là thiên đầu thống, suyễn và đau bụng khi có kinh. 

Những người nói là kết quả không ra gì gồm có đau bụng khi có kinh nguyệt, lở cuống bao tử và 

ăn khó tiêu, các trường hợp tâm trí, liệt dương hoặc lạnh cảm.  Chín phần mười những người bị 

đau bắp thịt, bốn trên năm người bị sốt và ba trong bốn người bị viêm khớp xương đủ loại đều 

nói là chỉ có vài công hiệu mà thôi. 

Kết quả của các nghiên cứu này hoặc tương tự chứng minh rất ít kết quả theo y học tây 

phương. Tuy vậy, số các bác sĩ coi châm cứu là phụ cho y khoa chính thống ngày một gia tăng, 

đến nỗi bên Mỹ năm 1980 có khoảng vài trăm bác sĩ và ở các nước Tây phương có đến mấy 

ngàn người làm thêm châm cứu. Tại các nước như Ấn Độ, Tích Lan và Nga Sô Viết  số châm 

cứu gia đóng vai trò quan trọng trong y học theo lối Tây phương . 

Các nghiên cứu Tây phương về châm cứu tập trung nhiều vào khả năng giảm đau và vào 

một số các khả năng khác. Thí dụ kẹp vào rái tai để chữa ghiền chất nicotine và những loại ghiền 

khác. 

Châm cứu công hiệu như thế nào? 

Người Trung Hoa khi xưa tin tưởng châm cứu dựa trên nguyên tắc là năng lượng “khí” 

được luân lưu khắp cơ thể, giữa các bộ phận sinh tử, dọc theo một số đường mà họ gọi là “kinh”. 

Ở những điểm châm cứu, nơi mà đường kinh gần mặt da hơn cả , nhà châm cứu khéo tay có 

thể duy trì hoặc tái lập đường kinh đi để lấy lại sự thăng bằng. Nhưng cho đến ngày nay chưa có 

bằng chứng nào về đường “kinh” là có thật. 

Theo các nhà khoa học tây phương, châm cứu chỉ là một sự ru ngủ hoặc gợi ý và một số 

yếu tố hình như đã chứng minh điều đó.Một phần ba các nhà châm cứu cũng thừa nhận điều 

này là đúng. Hơn nữa sự thành công của châm cứu ở Trung Quốc cao hơn là ở các quốc gia 

Tây phương là vì người Trung Quốc tin tưởng vào châm cứu. 

Để chống lại các luận cứ kể trên, những người ủng hộ châm cứu thường nói rằng môn 

chữa bệnh này được dùng thành công ở súc vật. Họ cũng nói thêm rằng ở Trung Quốc, châm 

cứu là một phần của dinh dưỡng, vận động cơ thể và các hoạt động khác, tất cả đều có mục đích 

là làm thăng bằng sự âm và dương, là những điều không đúng đối với Tây phương. 

Một lý thuyết đặc biệt kết nối giữa châm cứu với sự giảm đau đã xuất hiện giữa năm 1960, 

mấy năm sau khi nổi lên phong trào ưa thích đến vấn đề này. Trong lý thuyết “gate control” của 

các nhà nghiên cứu Ronald Melzack và Patrick Wall, kích thích bằng châm cứu có thể chặn cảm 
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giác đau nơi tủy sống. Nhưng lại không giải thích được trường hợp đau lâu năm như trong bệnh 

viêm khớp kinh niên. 

Ngoài ra, quan sát kỹ các điểm châm cứu cho hay nhiều điểm nằm ở chỗ mà dây thần 

kinh ló ra ngoài da hoặc một sợi dây thần kinh chạy vào bắp thịt đó. Cuối cùng , 71% các điểm 

châm cứu tương ứng với các điểm gây bệnh trên da mà một số bệnh trở nên mềm hơn là trong 

nhiều bệnh khác, chẳng hạn thấy đau ở vai vì đau ở gan. 

 Vào thập niên 1970, trong khi nghiên cứu về hệ thần kinh trung ương, các khoa học gia 

đã đưa ra một giả thuyết về châm cứu. Họ tìm thấy rằng các loại dược phẩm như morphine và 

heroin đã tác dụng lên các “điểm nhận” của não bộ hoặc tủy sống. Họ lý luận rằng các điểm tiếp 

nhận sẽ không có ngoại trừ cơ thể sản xuất ra các chất tương tự, giảm đau ở người bệnh và 

tăng những cảm giác dễ chịu đối với người khỏe mạnh. Năm 1973, chất này gọi là endorphins 

đã được các nhà khoa học phân tích. 

Chất endorphins được coi như có trách nhiệm về trì hoãn cơn đau ở những ai bị chấn 

thương nặng, kể cả người bị đau vì thể thao. Một số tác giả gợi ý rằng châm cứu và những kỹ 

thuật tương tự hoàn thành công dụng của mình bằng cách nhả ra chất endorphins và các chất 

hóa học khác. Sự liên hệ có thể chưa chứng minh hết nhưng các nghiên cứu vẫn tiếp tục bởi vì 

nó an toàn và không gây nghiền khi muốn bớt đau. 

Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

LỜI TẠM BIỆT: 
 

 

ĐỨC ÔNG… CHỒNG    
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Kính xin mọi người hiệp thông 

cầu nguyện cho Cha Cố 
PX. Hoàng Đình Mai 

1947- 01.09.2018 
Xin chân thành cám ơn 

 

Quán trọ đời chân trần nay đã mỏi, 

Chào mọi người tôi tạm biệt ra đi, 

Đột ngột chia tay chẳng kịp nói gì. 

Xin nhắn gửi đôi lời ai ở lại: 

"Quà Tặng Tin Mừng" đang đợi tiếp theo... 

"Cơm Yêu Thương" giúp ung thư ngặt nghèo. 

Đa tạ tấm lòng chung tình bác ái. 

Làm đẹp lòng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân. 

 

Kính báo: Mọi sự giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mừng và Cơm Yêu Thương,  

xin vui lòng liên lạc BBT CGVN  conggiaovietnam@gmail.com   

Để tưởng nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi kỳ một 
Chuyện Phiếm của Gã Siêu. 

ĐỨC ÔNG… CHỒNG 

 

 Nếu có người nào mở miệng mà bảo : 

- Đờn bà con gái khổ ơi là khổ. 

Gã sẽ phùng má trợn mắt cực lực phản đối cho tới cùng, bởi vì : 

- Ai bảo đờn bà con gái là khổ, đờn bà con gái sướng lắm chứ. Chỉ cánh đờn ông con giai 
mới thực sự khổ mà thôi. 

Trước hết, gã xin kể lể qua quít về nỗi sướng của phe đờn bà con gái. 

Trong những năm gần đây, một số những ngày lễ của Tây phương đã được du nhập vào 
Việt Nam  và phần lớn những ngày lễ này chỉ làm lợi cho phe đờn bà con gái và tôn vinh hình 
ảnh của người phụ nữ. Còn cánh đờn ông con giai ấy hả ? Vào những ngày húy kỵ và hú…vía 
ấy, thì hãy cúi đầu xuống như…muông chim. 

Thứ nhất là ngày  mười bốn tháng hai, tục gọi là ngày lễ tình yêu, ngày hội tình nhân, tiếng 
Ăng lê gọi đó là “St Valentine’s day”, ngày kính ông thánh Valentinô. Còn giới trẻ thì gọi một cách 
ngắn gọn là ngày Valentine. 
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Mở sách vở ra “ngâm kíu”, gã ghi nhận có tới ba ông thánh Valentinô được mừng kính vào 
ngày mười bốn tháng hai. Ông thánh Valentinô, linh mục tử đạo tại Rôma vào năm 270. Ông 
thánh Valentinô, giám mục Terni, tử đạo vào năm 273. Ông thánh Valentinô giám mục, vị tông 
đồ miền Tyrol, qua đời vào năm 74. Chẳng biết vị thánh nào đã phò trợ cho những người đang 
yêu, chỉ biết rằng trong ngày đáng nhớ này, những anh con giai nào trót có bồ, thì liền phải ba 
chân bốn cẳng chạy vội đi mua lấy ít nhất một bông hồng mà tặng cho người yêu bé bỏng. 

Và nếu trong ví còn rủng rỉnh tí tiền còm thì cũng hãy nổi máu ga lăng, xin phép thầy bu đưa 
em đi bát phố, ăn cơm tối ở nhà hàng, xơi chè chổm hổm ở quán đầu ngõ, hay mần một tô…phở 
nhé, cả hai cùng húp sùm sụp. Ớt cay xè, chảy cả nước mũi và nước mắt. Tình phải biết ! 

Ngày thứ hai là ngày mồng tám tháng ba, được gọi là ngày quốc tế phụ nữ. Theo lịch sử, thì 
đó là ngày đờn bà con gái đấu tranh, hay nói một cách nôm na, thì đó là ngày phụ nữ vùng lên 
đòi quyền sống cũng như đòi quyền…sướng. 

Trong ngày ảm đạm và u ám này, những anh chồng phải tỏ ra mềm nhũn trước bà xã của 
mình. Nào là phải đi chợ đi búa, rồi lại còn phải nấu với nướng, giặt với giũ, dọn với dẹp từ trong 
nhà cho ra đến tận ngoài ngõ… cho đúng với cốt cách : 

- Làm trai, rửa bát quét nhà, 

  Vợ gọi thì dạ, bẩm bà…em đây. 

Sở dĩ  có cảnh tréo cẳng ngỗng như vậy vì trong ngày lịch sử này bà xã không phải chỉ là nội 
tướng trong gia đình, mà còn lên ngôi nữ hoàng thống trị, khiến ông chồng chỉ là…một con dân 
đáng thương. 

Ngày thứ ba là Chúa nhật thứ hai trong tháng năm, tiếng Ăng lê gọi là “Mother’s day”, tiếng 
Phú lãng sa gọi là “Fête des mères”, ngày lễ của các bà mẹ, nhằm tôn vinh công đức của giới 
hiền mẫu. 

Trong ngày êm ả này, con cái thường quây quần bên  người mẹ hiền,  chúc mừng và dâng 
quà để tỏ lòng hiếu kính đối với người đã vất vả nhọc nhằn trong việc sinh thành cũng như dưỡng 
dục nên mình. 

Nhiều nơi vẫn giữ tục lệ này, đó là những người mà mẹ già còn sống, khi ra đường thường 
cài một bông hồng trắng trên áo, để ám chỉ rằng người ấy vẫn còn có được một diễm phúc tuyệt 
vời trên đời. Chẳng thế mà Thượng tọa Thích Nhất Hạnh đã viết một cuốn sách nhỏ trong mùa 
Vu lan báo hiếu. Cuốn sách mang tựa đề “Bông Hồng Cài Áo”. 

Giữa lúc phe đờn bà con gái rôm rả và tưng bừng với những ngày lễ hội của mình : cười 
cười nói nói, ấy là chưa kể tới thái độ vênh vênh váo váo nữa là đàng khác, thì cánh đờn ông 
con giai cứ phải nín khe, chẳng giành lấy được một ngày để tôn vinh  giọt mồi hôi và nỗi khổ cực 
của những anh chồng, của những ông bố. 

Nghe đâu thiên hạ cũng định chọn ngày mồng ba tháng tám để đối chọi lại với ngày mồng 
tám tháng ba, nhưng xem ra ý đồ đen tối này đã bị thất bại ngay từ trong trứng nước, vì chẳng 
ma dại nào nhớ tới cái ngày chết tiệt ấy. 

Về phương diện xã hội phe đờn bà con gái vốn đã được bàn dân thiên hạ ưu đãi như vậy, 
còn ca thán nỗi chi. Riêng về phương diện cá nhân, bản tính của người phụ nữ cũng đã được 
Thượng đế cưng chiều và gã có thể nói được rằng : 
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- Họ sướng từ trong bụng sướng ra. 

Để diễn tả cái sự sướng ấy, một tác giả nào đó đã đưa ra ba trường hợp điển hình, gã xin 
“copy” lại như sau : 

Trước hết, vừa mới sinh ra, họ liền được xếp ngay vào “phái đẹp”, mà chẳng cần chờ ban 
giám khảo các cuộc thi hoa hậu cân đo, săm soi gì hết. Rõ sướng ! Họ khoái sắm đồ đẹp, thích 
đi mỹ viện, sửa đi, sửa lại : độn cái này vô, lấy cái kia ra cũng được cho qua, bởi vì họ là phái 
đẹp. Còn đờn ông con giai ấy hả ? Nếu làm như vậy thì thiên hạ  lập tức xì xào : 

- Rõ là đồ bóng, đồ pêđê, đồ lại cái… 

Tiếp đến, thử hỏi ở phòng khám béo phì có bao nhiều bà bụng to cỡ “thùng nước lèo’, và 
bao nhiêu cô hông bự cỡ “võ sĩ sumô”, kết mô đen : vòng tròn biết đi, thùng phi di động ? Ấy vậy 
mà nếu đờn ông con giai lỡ có bụng to đi chữa mập, thì liền bị các bà các cô nhòm nhòm, ngó 
ngó, rồi ghé vào tai nhau phê cho một câu : 

- Bụng bia, uống bia cho đẫy vào rồi mới vậy. 

Sau cùng, họ được phép quyến rũ ta, tức cánh đờn ông con giai, bằng các độc chiêu như 
ánh mắt, nụ cười, giọng nói, thôi thì lườm lườm nguýt nguýt, nhõng nhà nhõng nhẽo…khiến bọn 
mày râu vốn được gọi là phái mạnh, phái khỏe, bỗng trở nên yếu xìu : răm rắp làm theo ý muốn 
của họ, cho dù có phải vào nhà đá mà nằm bóc lịch. Thế mà dư luận lại còn lên tiếng chê bai ta 
là mất đạo đức, làm bại hoại gia phong, làm tan nát cửa nhà. 

Ngoài ra, họ lại còn rất tinh khôn, đó là thích được người khác ôm, chứ nhất định không chịu 
bỏ tiền ra để mà “ôm” ai bao giờ cả !!! 

Với những so sánh khập khiễng kể trên, gã bèn nghiệm ra rằng đờn bà con gái sướng ơi là 
sướng, còn đờn ông con giai khổ ơi là khổ. Thân phận phái mày râu vốn dĩ  rẻ như bèo, đã thế 
lại còn khó mà thực hiện được cho trọn vẹn vai trò của mình. 

Càng nghĩ gã càng cảm thấy tủi cho cánh đờn ông con giai. Đành phải thở dài thườn thượt 
mà ngán với ngẩm : 

- Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ. 

Rồi giơ tay lên trời, lớn tiếng phân bua : 

- Chúng ta sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. 

Và cuối cùng, dứt khoát thề với đầu gối mình mà rằng : 

- Kiếp sau xin chớ làm chồng, 

  Làm cây thông đứng mà trông…đờn bà. 

Bây giờ, gã xin bàn đến nỗi đoạn trường đầy cơ cực, đầy cay đắng của cánh đờn ông con 
giai, nhất là của những anh chồng trong cuộc đời  bất hạnh của họ. 

Mỗi khi có dịp gặp gỡ, trong câu chuyện trao đổi, mấy cha dòng thường hay chê mấy cha 
triều như sau : 
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- Các cha cứ việc xây rồi cất. 

Cũng giống như mấy ông cán bộ nhà nước : 

- Có làm thời mới có ăn, 

  Không dưng ai dễ mang phần đến cho. 

Càng vẽ ra làm nhiều thì lại càng có ăn, bởi vì mỗi dự án được thực hiện, thì mấy ông cán 
bộ cũng bỏ vào túi riêng của mình chí ít là 30%. 

Trong khi đó, mấy cha triều lại trách mấy cha dòng như sau : 

- Các cha cứ việc khấn hứa cho lắm vào, rồi để tụi này phải giữ. Mặc dù bản thân các cha 
chẳng có gì cả, nhưng khi cần thì lại có tất tật. Chẳng hạn các cha không có xe riêng, nhưng nếu 
đi đâu, cần xe hai bánh thì có xe hai bánh, cần xe bốn bánh thì có xe bốn bánh. Hơn thế nữa, 
tiền xăng dầu khỏi phải lo vì đã có nhà dòng “bao cấp”, trang trải từ A đến Z. Sống như vậy, thì 
quả thực cũng “khó…mà nghèo”. 

Trong khoảng thời gian gần đây, thiên hạ thường hay nói đến hai chữ “linh đạo” tức là con 
đường tu đức, con đường nên thánh. Có linh đạo dành cho đời tu, thì cũng có linh đạo dành cho 
đời thường. Có linh đạo dành cho các cha dòng thì cũng có linh đạo dành cho những ông bố. Có 
linh đạo dành cho các sư huynh, thì cũng có linh đạo dành cho những anh chồng. Có linh đạo 
các bà phước thì cũng có linh đạo dành cho các bà mẹ. Có linh đạo dành cho các ma xơ thì cũng 
có linh đạo dành cho các chị vợ. Thôi thì trăm hoa đua nở, đúng như người Việt Nam chúng ta 
đã diễn tả : 

- Chữ tu kia cũng có dăm bảy đường : 

  Thứ nhất thì tu tại gia, 

  Thứ hai tu chợ, thứ ba tu…dòng. 

Ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ, gã thử so sánh đời sống của các thầy dòng với đời sống của những 
anh chồng, gã bỗng nghiệm ra rằng đời sống của mấy anh chồng gian nan hơn gấp bội so với 
đời sống của các thầy dòng. Mặc dù chẳng phải khấn với hứa, thề với thốt về ba lời khuyên Phúc 
âm, thế mà những anh chồng sống giữa đời, bên vợ bên con, bên xã hội bên gia đình, đã phải 
tuân giữ một cách “nghiêm văn chỉnh” những lời khuyên quí giá ấy, bởi vì nếu buông lơi đi một 
tí, thì sẽ kéo theo những hậu quả trầm trọng, đến nỗi quỉ thần cũng không lường nổi. 

Thứ nhất là lời khấn khó nghèo. 

 Nhìn vào thực tế, gã nhận thấy vấn đề “đầu tiên” bao giờ cũng vẫn là vấn đề “tiền đâu”. Nỗi 
ưu tư số một của nhiều người là gì nếu không phải là nỗi ưu tư về “cơm áo gạo tiền”. Tiêu chuẩn 
để đánh giá sự thành đạt của một người, ngày nay thiên hạ không còn dựa vào nhân đức hay 
kiến thức, mà dựa vào lương bổng người ấy nhận được. Càng kiếm được nhiều tiền, thì càng 
được coi là thành công. 

Và tiền bạc đã chi phối mọi lãnh vực, từ bản thân đến gia đình, từ tình cảm cá nhân đến chức 
tước ngoài xã hội, đúng như bàn dân thiên hạ đã diễn tả : 

- Tiền là tiên là Phật, 
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  Là sức bật của người già, 

  Là cái đà của danh vọng, 

  Là cái lọng để che thân, 

  Là cán cân của công lý. 

Như có lần gã đã nói tới chiếc vòng luẩn quẩn : 

- Người ta lấy tiền để nhử đờn bà. Người ta lấy đờn bà để nhử đờn ông. Và người ta lấy đờn 
ông để…nhử ra tiền. 

Đúng thế, tự bản chất Thượng đế đã phú bẩm cho anh con giai một thân thể “cốt xì tô”, một 
thân thể cường tráng. Vì thế, anh con giai có bổn phận phải dùng nó để lao động sản xuất, hầu 
đảm bảo một cuộc sống ấm no cho bản thân cũng như cho vợ con. Tắt một lời, cánh đờn ông có 
bổn phận, có nghĩa vụ phải kiếm ra…tiền! 

Mặc dù không khấn khó nghèo, nhưng thực sự phần lớn các anh chồng đều phải giữ đức 
khó nghèo một cách triệt để, thậm chí còn phải giao nộp cho tới  đồng xu cuối cùng. 

 Nếu các thầy dòng không được phép giữ tiền riêng cũng như không được phép tự do hưởng 
dùng thoải mái những của cải vật chất, thì những anh chồng cũng rứa và còn hơn thế nữa. 

Đúng vậy, suốt năm suốt tháng, anh chồng phải lao động cực nhọc, đổ mồ hôi sôi nước  mắt, 
mới kiếm được tí tiền còm. Thế nhưng với số tiền còm này, anh chồng đừng hòng tơ tưởng mà 
trích ra một phần nhỏ để làm quĩ riêng hay để nhậu nhẹt đàn đúm với bầu bạn bốn phương. Trái 
lại, phải mau mắn đem về nộp cả cho chị vợ, không thiếu một đồng, không hụt một xu. 

Cái “đài” của chị vợ suốt ngày ca đi ca lại bản nhạc vật giá leo thang, gạo châu củi quế : tiền 
chợ tiền búa, tiền điện tiền nước, tiền mắm tiền muối, tiền thuốc tiền thang, tiền học tiền phí…thôi 
thì trăm thứ lỉnh kỉnh, khiến anh chồng chẳng còn dám “của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng”, 
bằng cách ăn bớt, ăn xén… 

Mà chị vợ thì lại rất giống kho bạc của nhà nước. Giao tiền thì hồ hởi, còn lấy tiền thì nhăn 
nhó. Nộp tiền dễ dàng, còn rút tiền thì nhiêu khê. Nghĩa là có đầu vào mà chẳng có đầu ra. Thậm 
chí ngay cả đến những nhu cầu chính đáng như tiền cà phê, tiền xăng dầu…anh chồng cũng 
phải gãi đầu gãi tai bẩm báo và xin xỏ với bà xã. Và thế là đi đoong tất cả, ta mất luôn chủ quyền 
trên cái ta đã chắt chiu…mần ra. 

 Thứ hai là lời khấn trong sạch và khiết tịnh. 

 Chuyện rằng : Có một cậu bé được vị ẩn sĩ  đưa lên núi từ thưở nhỏ. Ngày ngày tu hành 
học đạo, xa tránh cuộc sống trần gian. Cho đến ngày kia, cậu bé trở thành một thanh niên khỏe 
mạnh và cường tráng. Vị ẩn sĩ  mới quyết định đem cậu  ta xuống núi để thử thách. 

Cuộc sống phàm tục có nhiều điều mới lạ khiến cậu ta hết sức ngạc nhiên và thích thú. Gặp 
bất cứ điều gì, cậu ta cũng ngắm nghía và hỏi han thầy mình. 

Trên đường về, gặp mấy cô gái vừa cấy lúa vừa cất tiếng cười trong trẻo, cậu ta liền hỏi : 

- Thưa thầy, cái gì thế ? 
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Vị ẩn sĩ ngước nhìn và thấy mấy chiếc nón các cô đang đội, liền ôn tồn trả lời : 

- Ồ, đó chỉ là mấy chiếc nón mà thôi con ạ. 

Về đến núi, tự nhiên cậu ta đâm ra ngẩn ngơ như người mất hồn. Thấy vậy, vị ẩn sĩ mới hỏi: 

- Con đau bệnh hay sao ? 

Cậu ta buồn bã trả lời : 

- Chẳng biết tại sao con nhớ mấy chiếc nón ấy quá, con thương mấy chiếc nón ấy lắm. 

Câu chuyện dí dỏm này muốn nói lên một sự thật, đó là nam và nữ, trai và gái thường lôi 
cuốn và hấp dẫn lẫn nhau. Đó là điều hết sức tự nhiên và bình thường, như tục ngữ  vốn diễn tả: 

- Trai thấy gái lạ, như quạ thấy gà con. 

Mặc dù không khấn trong sạch, nhưng phần lớn các anh chồng đều phải giữ đức trong sạch 
đến từng ly từng tí. Hai chữ “trong sạch” ở đây không được hiểu theo nghĩa hẹp, nói tới việc giữ 
phép vệ sinh nơi thân xác, chẳng hạn mỗi buổi sáng khi thức dậy phải lấy nước đánh răng và 
rửa mặt, mỗi ngày phải tắm rửa và kỳ cọ cho sạch sẽ, râu tóc phải cho tươm tất và áo quần phải 
cho gọn ghẽ : 

- Đói cho sạch, rách cho thơm… 

Cũng không được hiểu theo nghĩa rộng,  nói tới tình trạng tâm hồn không vướng mắc tội lỗi. 

Trái lại, phải được hiểu theo một nghĩa đặc biệt. Với nghĩa đặc biệt này thì trong sạch là nhân 
đức giúp chúng ta xa tránh những vui thú thể xác bất chính, không được phép. Cao điểm của 
đức trong sạch chính là đức khiết tịnh, hoàn toàn xa tránh những vui thú xác thịt, kể cả những 
vui thú chính đáng và được phép, bằng việc tự nguyện khước từ hôn nhân. Cao điểm này được 
dành cho bậc tu trì. 

Vì dây hôn phối đòi buộc phải chung thủy, vì hạnh phúc của bản thân và sự bền vững của 
gia đình, kể từ khi đưa nàng về…dinh, thì anh chồng lập tức phải chấm hết những mối liên hệ 
bất chính, chớ có mà lơ tơ mơ hay mèo chuột linh tinh thì có lúc phải…chết với bà. 

Về khoản nào gã không biết, chứ về khoản này thì các chị vợ rất  ư là nhạy bén. Hở ra một 
tí, thì cũng đủ tiêu tùng. Ấy là chưa nói tới khi sự thật bé tẻo teo như con cóc, lại được các chị 
vợ phóng đại tô màu thành to như con bò. 

Ngoài ra, các chị vợ còn được hỗ trợ bởi những “vệ tinh do thám”,  những quan sát viên quốc 
tế, như cô em, cô chị, bà thím, bà bác…Nhất cử nhất động đều được tường trình và báo cáo. 
Nên chớ có mà dại dột. 

Một tác giả nào đó đã giãi bày tâm sự…buồn về việc làm chồng của mình bằng cách than 
ngắn thở dài như sau : 

- Chiều chiều bìm bịp kêu chiều, 

  Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi. 

  Ban ngày làm việc tả tơi, 
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  Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường. 

  Nằm chung thì bảo…chật giường, 

  Nằm riêng thì bảo…tơ vương con nào. 

  Lãng mạn thì bảo…tào lao, 

  Nghiêm trang lại bảo…người sao hững hờ. 

  Khù khờ thì bảo…giai tơ, 

  Khôn lanh thì bảo…hái mơ bao lần. 

  Cả đời cứ mãi phân vân, 

  Tơ lòng bà xã biết mần sao đây. 

Tính ghen của chị vợ là như một thứ rào cản, khiến cho anh chồng bất nhóc nhách. Xem ti 
vi thì đừng có mở mồm khen ca sĩ này đẹp, ca sĩ kia tươi mát. Ra đường thì đừng có láo liên con 
mắt, nhìn bên nọ ngó bên kia, nhưng phải cúi xuống, bước đều thẳng tắp một mạch. Gã xin ghi 
lại nơi đây “lời vợ dặn” để phe ta cùng suy gẫm : 

- Lái xe ra khỏi cổng nhà, 

  Vợ kêu giật ngược, diết  da dặn rằng : 

  Một đừng mơ mộng thơ trăng, 

  Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu. 

  Hai đừng giữ ống nghe lâu, 

  Gái tơ õng ẹo ghẹo đầu dây kia. 

  Ba đừng ghé quán rượu bia, 

  Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường. 

  Bốn đừng mua báo dọc đường, 

  Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười. 

  Năm đừng liến láo con ngươi, 

  Đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua. 

  Sáu đừng hoang phí thời gian, 

  Ngồi lâu trộm nghía cô hàng cà phê. 

  Bảy đừng thấy phở mà mê, 
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  Bột ngọt loét dạ lại chê cơm nhà. 

  Tám đừng hò hát lang thang, 

  Tiếp viên ca sĩ  giả ma hớp hồn. 

  Chín đừng dạo bước hoàng hôn, 

  Công viên hóa lá cô hồn rủ rê. 

  Mười đừng ghé rạp xi nê, 

  Ti vi nhà sẵn, lẹ về coi phim. 

  Rõ chưa, vợ hét đứng tim, 

  Đừng hòng tưởng bở như chim sổ lồng. 

  Nhắc đi nhắc lại cho thông, 

  Nếu không…tui quyết nhốt ông ở nhà. 

 Thứ ba là lời khấn vâng lời. 

 Người ta hỏi một em nhỏ : 

- Cháu muốn gì bây giờ ? 

Em nhỏ trả lời ngay : 

- Cháu muốn làm người lớn ? 

Người ta hỏi tiếp : 

- Tại sao cháu lại muốn làm người lớn ? 

Em nhỏ đơn sơ nói : 

- Cháu muốn làm người lớn để được thoải mái nằm ngủ nướng mà không bị gọi dậy đi lễ, 
để được vô tư chửi tục mà không bị la mắng, như…bố cháu ấy! 

Câu trả lời của em nhỏ, tuy ngây ngô, nhưng cũng phản ảnh được phần nào ước vọng của 
con người, đó là muốn có tí chức, tí quyền để được ra lệnh và không phải vâng lời. 

Phải chăng đây cũng chính là một cơn cám dỗ mà con người thường gặp phải ở mọi nơi và 
trong mọi lúc. Ngày xưa nơi vườn địa đàng, ông bà nguyên tổ đã bị cám đỗ muốn được trở nên 
ngang hàng với Thiên Chúa, nên đã không vâng lời Ngài, giơ tay hái trái cấm mà ăn, để rồi phải 
cúi đầu lãnh nhận án phạt của đau khổ và chết chóc. 

Khi khấn giữ đức vâng lời, thầy dòng tự nguyện từ bỏ ý riêng để chu toàn ý Chúa. Ý Chúa 
ấy một phần nào đó được biểu lộ qua những lệnh truyền của bề trên. 
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Cũng thế, bước vào đời sống hôn nhân  anh chồng tuy không khấn vâng lời, nhưng đã thực 
sự giữ đức vâng lời một cách tối mặt ở mọi nơi,  trong mọi lúc và qua bất kỳ công việc gì, nhớn 
cũng như nhỏ, to cũng như bé. Gã có thể suy diễn về đức vâng lời của anh chồng như sau : 

- Ta từ bỏ ý riêng, để chu toàn ý trời. Ý trời ấy một phần nào được biểu lộ qua những lệnh 
truyền của vợ ta. 

Đây không phải là một điều chi mới lạ do gã bịa ra, nhưng là một sự thật ngàn đời, đã được 
cha ông chúng ta tôi luyện bằng những kinh nghiệm xương máu, khi phát biểu : 

- Nhất vợ nhì trời. 

- Vợ muốn là trời muốn. 

- Lệnh vua thua lệnh bà. 

- Lệnh ông không bằng cồng bà. 

Nếu ngày xưa : trai thời trung hiếu làm đầu, thì hôm nay anh chồng cũng phải trung với vợ 
và hiếu với bố mẹ. Nếu ngày xưa : quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, có nghĩa là vua xử bày 
tôi phải chết, mà nếu bày tôi không chết, thì đó là bầy tôi bất trung. Còn hôm nay, dù chị vợ  có 
bảo anh chồng phải chết, thì anh chồng cũng rất hoan hỉ vâng lời chị vợ mà ngạo nghễ đi vào 
chỗ…tiêu tán đường ! 

Chẳng thế mà không thiếu gì những vị tai to mặt lớn, vì chiều theo ý vợ cũng như vì vâng lời 
vợ, mà mở rộng vòng tay đón nhận quà cáp, sẵn sàng tham nhũng, vô tư xơi hối hộ, để rồi cuối 
cùng thân bại danh liệt, nằm vắt tay lên trán mà ngẫm nghĩ chuyện đời ở trong chốn lao tù. 

Như thế mới biết đức vâng lời của những anh chồng quả là cao vòi vọi : 

- Lời nàng dạy phải lắng nghe, 

  Mai sau khôn lớn mà khoe mọi người. 

- Vợ mình, mình sợ mới khôn, 

  Vợ người mà sợ có hôm què giò. 

  Vợ ta, ta sợ chẳng lo, 

  Vợ người mà sợ, đồ bò đồ trâu. 

Thật tội nghiệp cho những ông chồng, không tu ở nhà dòng nhưng lúc nào cũng tu ở nhà 
mình. Không thề không hứa, nhưng lúc nào cũng phải tuân phải giũ ba lời   khấn  : khó nghèo, 
trong sạch và vâng lời. Quả là những vị thánh giữa đời thường. 

Riêng gã, gã rất tâm phục khẩu phục cuộc sống đầy cam go thử thách của họ, nên xin được 
tôn phong họ lên làm “Đức ông…chồng”. 

 Chuyện phiếm của Gã Siêu. 

VỀ MỤC LỤC 
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giaosivietnam@gmail.com  

 

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