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Muốn hiểu rõ mục đích, tầm quan trọng và sự thích hợp của Sắc Lệnh này, thiết tƣởng nên 
biết qua lịch sử của nó. Ủy Ban tiền công đồng đặc trách các vấn đề liên quan đến các Giáo 
Hội Ðông Phƣơng đã soạn thảo một lƣợc đồ với nhan đề "Ðể tất cả nên một". Các Nghị Phụ 
đến hội kỳ họp I của Công Ðồng đã quyết định cho một ủy ban hỗn hợp tu chỉnh lại lƣợc đồ 
trên. Ðức Hồng Y Bea cũng đã soạn thảo một lƣợc đồ về Hiệp Nhất trong đó có đề cập đến các 
Giáo Hội Ðông Phƣơng ly khai. Ủy ban hỗn hợp đặc trách các Giáo Hội Ðông Phƣơng lúc bấy 
giờ hạn hẹp lƣợc đồ vào vấn đề các Giáo Hội Ðông còn hiệp thông với Rôma. Lƣợc đồ này 
mệnh danh là "Về các Giáo Hội Ðông Phƣơng". Nhƣ vậy trên nguyên tắc, đã loại bỏ vấn đề 
Hiệp Nhất giữa các Giáo Hội Ðông Phƣơng ly khai với Giáo Hội Công Giáo. Ðể đƣợc rõ hơn, 
sau này còn thêm vào tiếng Công Giáo. Nhƣ thế, tựa đề trở thành "Về các Giáo Hội Công Giáo 
Ðông Phƣơng". "Các Giáo Hội Công Giáo" ở đây chỉ các Giáo Hội Ðông Phƣơng, thành phần 
của Giáo Hội phổ quát, còn hiệp thông với Tòa Thánh Rôma. Sau nhiều lần tu chỉnh và sửa đổi. 
Sắc Lệnh đã đƣợc Công Ðồng dứt khoát chấp nhận ngày 21-11-1964. 2,110 nghị phụ bỏ phiếu 
thuận và 39 phiếu chống. 

Vì Sắc Lệnh liên hệ đến các Giáo Hội Ðông Phƣơng hiệp thông với Rôma, nên Công Ðồng 
quan tâm đến quy luật, cách tổ chức và di sản thiêng liêng của các Giáo Hội đó. Nhiều ngƣời dị 
nghị tại sao một Công Ðồng Chung lại quan tâm đến các Giáo Hội riêng biệt. Ðã hẳn, ngƣời 
Ðông Phƣơng có 120 Nghị Phụ đại diện vào Công Ðồng, nhƣng đó là một thiểu số sánh với 
2,000 Nghị Phụ Tây Phƣơng, là những vi chƣa chắc đã luôn thấu hiểu các vấn đề Ðông 
Phƣơng. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng các đại diện Ðông Phƣơng, Nghị Phụ và các nhà 
chuyên môn, đã góp phần lớn vào việc biên soạn cũng nhƣ tu chỉnh Sắc Lệnh này. 

Nhiều phần trong Sắc Lệnh này lẽ ra phải đƣợc xen vào các tài liệu khác của Công Ðồng, 
nhất là trong Hiến Chế về Giáo Hội. Nhƣng ngƣời Ðông Phƣơng lại thích Công Ðồng soạn thảo 
và công bố một Sắc Lệnh riêng biệt về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phƣơng. Thƣợng Phụ 
Giáo Chủ Maximos IV đã nêu ra những lý do sau đây vào mùa thu năm 1964 và đã đƣợc Hội 
Ðồng Giáo Hội của ngài chuẩn y. Hiện nay các Giáo Hội Ðông Phƣơng có những vấn đề riêng 
biệt, nhƣng đối với Giáo Hội Latinh chúng ta không có tính cách khẩn trƣơng. Thà rằng thảo 
luận các vấn đề chung với nhau, vì nếu tách rời, có thể sẽ bị lãng quên cách dễ dàng hay ít ra 
không đƣợc giải quyết cách thỏa đáng. Hơn thế nữa, một Sắc Lệnh Công Ðồng có thể đoạn 
tiêu hay thay đổi một vài quy luật mà trƣớc kia Rôma đã đặt ra cho các Giáo Hội Ðông Phƣơng, 
nhƣng qua dòng thời gian, chúng đã lỗi thời hay ít thích hợp với truyền thống Ðông Phƣơng. 
Sau cùng, nếu có một sắc lệnh riêng cho các Giáo Hội Ðông Phƣơng thì còn hy vọng, sau 
Công Ðồng ngƣời ta sẽ chiếu cố đến các dự kiện của sắc lệnh và tiến hành cùng một hƣớng. 
Có thể thêm một lý do khác liên quan đến các tín hữu theo nghi lễ Latinh: một sắc lệnh riêng 
biệt về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phƣơng sẽ giúp họ hiểu mầu nhiệm Giáo Hội rõ ràng và 
cụ thể hơn, mầu nhiệm vừa duy nhất vừa đa diện. Một sắc lệnh riêng biệt nhƣ thế cũng có thể 
giúp họ thẩm định một thái độ thích đáng đối với các anh em ly khai của chúng ta. 

Sắc Lệnh còn làm sáng tỏ cách tổ chức và đời sống của các Giáo Hội Công Giáo Ðông 
Phƣơng. Sắc Lệnh giải thích rõ ràng quyền lợi và địa vị của các Cộng Ðoàn Công Giáo Ðông 
Phƣơng và phục hồi những đặc ân và tập tục bị hủy bỏ trong quá khứ: 

 

Bố cục Sắc Lệnh nhƣ sau: 

- Lời mở đầu: (số 1). 

- Sáu Chƣơng: 

1. Các Giáo Hội địa phƣơng hay Lễ Chế (số 2-4). 

2. Việc bảo vệ di sản tinh thần nơi các Giáo Hội Ðông Phƣơng (số 5-6). 

3. Các Thƣợng Phụ Ðông Phƣơng (số 7-11). 

4. Quy luật về các bí tích (số 12-18). 

5. Việc Phụng thờ Thiên Chúa (số 19-23). 

6. Liên lạc với các anh em ly khai (số 24-29). 
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- Kết luận: số 30. 

Sắc Lệnh đề cập đến nhiều Giáo Hội Công Giáo Ðông Phƣơng. Có hơn 20 Giáo Hội. Trƣớc 
tiên có nhiều Lễ chế. Lễ chế ở đây là cách thức cử hành phép Thánh Thể và các Bí Tích (lời 
nguyện, cử điệu...). Có Lễ chế Copticô, Chaldaeô, Syriacô, Armenô, Maroniticô, Byzantinô và 
Malabarô. Hơn nữa, có khi cũng một nghi lễ phụng vụ đƣợc thi hành ở nhiều xứ với những 
ngôn ngữ khác nhau; ví dụ: Lễ chế Copticô thịnh hành ở Ai Cập và Ethiopia, và nhƣ thế ngƣời 
ta phân biệt hai Giáo Hội riêng biệt theo cùng Lễ chế Copticô: một ở Ai Cập và một ở Ethiopia. 
Các Lễ chế khác cũng vậy. theo nghĩa rộng hơn, Lễ chế không những là phụng vụ của một 
Giáo Hội, nhƣng còn bao hàm cả quy luật, tổ chức, truyền thống và tập tục riêng biệt của mỗi 
Giáo Hội khác nhau. Ðó là ý nghĩa tại sao có nhiều Giáo Hội Ðông Phƣơng. Cũng có khi trong 
cùng một thành phố hay trong một miền có hai hay ba cộng đoàn Công Giáo có Lễ chế khác 
nhau. Nhƣ ở Alep có một Giáo Hội Melchita, một Giáo Hội Maroniticô và một Giáo Hội Ðông 
Phƣơng Armenô. Mỗi Giáo Hội có một Giám Mục riêng. Dù các Giáo Hội Công Giáo Ðông 
Phƣơng đa số ở miền Cận Ðông, nhƣng cũng có những nhóm rải rác ở Âu Châu, Nam Ấn và 
Bắc Mỹ, do các cuộc di cƣ vì đàn áp. Tổng số ngƣời Công Giáo Ðông Phƣơng khoảng độ 11 
triệu. 

 

Còn tiếp  

   

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Ngày 3-8-2014: ĐỨC GIÊSU CHỮA BỆNH VÀ NUÔI ĐÁM ĐÔNG DÂN CHÚNG (Mátthêu 

14,13-21 – CN XVIII TN - A) 

Mỗi khi tham dự thánh lễ, các tín hữu sống một biến cố mang tính Giáo Hội: họ vây 

quanh Đức Giêsu, họ chia sẻ chính Mình Máu Ngƣời. Sau đó, họ đƣợc mời gọi ra đi. 

 

Lm FX Vũ Phan Long, ofm 

Nguồn: http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=8950  

  

1.- Ngữ cảnh 

Chúng ta nên đặt đoạn văn này vào trong ngữ cảnh của nó là toàn khối từ cuối chƣơng 13 đến 

chƣơng 17. Đọc khối này, chúng ta nhận ra những ý tƣởng quan trọng: 

 

1) Chƣơng 13 cho hiểu rằng Nƣớc Trời đang tăng trƣởng và bất cứ ngƣời nào hiểu rằng mình 

đƣợc kêu gọi đi vào đấy, thì phải lựa chọn dứt khoát. Kể từ nay, chúng ta thấy cộng đoàn của 

Đức Giêsu xuất hiện rõ nét dần, đƣợc củng cố dần, mở ra dần với đức tin (x. 14,33; 16,16), đào 

sâu dần mầu nhiệm Đức Giêsu. Chính là nơi cộng đoàn này mà ngƣời ta nhận ra Nƣớc Thiên 

Chúa đang hiện diện và ngày càng rõ nét. Chúng ta có thể đặt tên cho toàn khối ch. 13–17 này: 
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“Tiến tới việc loan báo Giáo Hội” hoặc “Giáo Hội, hoa quả đầu mùa của Nước Trời” hoặc “Hành 

trình đức tin trong Giáo Hội”, bởi vì qua các chƣơng này, Mt đề cập đến việc đào tạo tiệm tiến 

cộng đoàn Giáo Hội. 

 

2) Khối này mở ra với việc dân Nadarét từ khƣớc Đức Giêsu (13,53-58) và kết thúc với câu 

chuyện cho thấy Phêrô đƣợc Đức Giêsu cho gắn bó với Ngƣời (17,24-27). Xuất hiện gƣơng 

mặt đe dọa của vua Hêrôđê, ngƣời đã giết Gioan Tẩy Giả (14,13). Nhóm Pharisêu ngày càng tỏ 

rõ thái độ hiềm thù đối với Đức Giêsu (15,1tt.12; 16,1.4). Những thái độ đe dọa thù nghịch 

khiến Đức Giêsu lo sợ, Ngƣời rút lui về những nơi an toàn hơn hoặc tách biệt hơn (14,13; 

15,21). 

 

3) Toàn khối này đƣợc xây dựng quanh hai điểm: đức tin và hiểu biết: 

- Tác giả nói đến những ngƣời kém tin trong câu truyện Phêrô đi trên mặt nƣớc (14,31) và câu 

truyện các môn đệ bàn tán về việc quên bánh (16,8). Trong câu truyện Đức Giêsu chữa đứa trẻ 

bị kinh phong, có một lời than: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin …” (17,17). Mt là tác giả duy 

nhất xác định rằng các môn đệ không chữa lành đƣợc em bé vì họ kém tin. Ngài cũng là ngƣời 

duy nhất ghi nhận đức tin mạnh của bà Canaan (15,28). 

 

- Ngài đã sử dụng động từ hiểu 9 lần trong các chƣơng này. Ở 15,10, các đám đông đƣợc mời 

gọi nghe và hiểu. Ở 15,16, các môn đệ bị gọi là ngu tối (= không hiểu). Và cũng chỉ một mình 

tác giả Mt đã ghi nhận rằng các môn đệ khi ấy mới hiểu ra (16,12; 17,13) những gì cho tới nay 

họ vẫn không hiểu. 

 

Các ghi nhận này cho thấy, dọc theo các chƣơng này, tác giả Mt đặc biệt quan tâm đến đức tin, 

nhất là đức tin của các môn đệ, nhìn nhƣ một hành trình và nhƣ một nỗ lực đào sâu và củng cố 

đức tin.   

 

2.- Bố cục 

Bản văn này có thể chia làm ba phần: 

1) Đức Giêsu chữa bệnh cho đám đông (14,13-14): 

    a) Hoàn cảnh (c. 13), 

    b) Đức Giêsu chữa bệnh (c. 14); 

 

2) Đức Giêsu nuôi đám đông (14,15-21): 

    a) Đức Giêsu đối thoại với các môn đệ (cc. 15-18), 

    b) Đức Giêsu nuôi đám đông nhờ trung gian các môn đệ (c. 19-20a); 

 

3) Kết luận: Ghi nhận về bánh hóa nhiều (cc. 20b-21). 

 

3.- Vài điểm chú giải 

- nơi hoang vắng (13): dịch sát là nơi “sa mạc”. Phép lạ hóa bánh ra nhiều tại sa mạc này khiến 
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chúng ta nhớ đến Môsê đã xin Chúa ban man-na cho đoàn dân trong thời gian họ tiến đi trong 

sa mạc để về Đất Hứa (x. Xh 16; Ds 11). 

- chạnh lòng thương (14): dịch sát là “đau đớn quặn thắt trong ruột”. Nhiều lần Mt ghi nhận là 

Đức Giêsu “động lòng thƣơng” (esplanchnisthê: 9,36; 15,52) và bày tỏ lòng thƣơng bằng 

những hành vi cứu chữa.  

- chiều đến (15): Ghi nhận là bài tƣờng thuật Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể cũng bắt đầu với 

công thức chỉ thời gian này (26,20). 

- năm cái bánh và hai con cá (17): Bánh và cá muối hoặc ngâm dấm là những món thuộc về 

bữa ăn thông thƣờng của dân chúng. 

- ngả mình trên cỏ (19): Chi tiết này cho hiểu đây là thời gian trong mùa xuân, tức ám chỉ đến lễ 

Vƣợt Qua. Anaklithênai, “ngả mình”, là động từ gợi ý đến một bữa tiệc, bởi vì khi ăn, các thực 

khách Do Thái “ngả mình” trên những chiếc bàn thấp (đi-văng). Bài tƣờng thuật bí tích Thánh 

Thể cũng dùng một động từ tƣơng tự (“Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc” = ngả mình 

[anekeito] trên giƣờng tiệc; Mt 26,20). 

- cầm lấy … dâng lời chúc tụng … bẻ ra … trao cho (19): Đây là chuỗi động từ đƣợc dùng trong 

bài tƣờng thuật về bí tích Thánh Thể (so sánh: Mt 14,19 // Mt 26,26: “cầm lấy”: labôn/labôn; 

“bánh”: artous/arton; “dâng lời chúc tụng”: eulogêsen/kai eulogêsas; “bẻ ra”: klasas/eklasen; 

“trao cho các môn đệ”: edôken tois mathêtais/dous tois mathêtais) . Việc bẻ bánh luôn luôn là 

một nghi thức đƣợc thực hiện trong bữa tiệc.   

- … trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng (19): Các môn đệ là trung gian giữa Đức 

Giêsu và đám đông. Mt dùng một động từ duy nhất (didômi, “cho, trao cho”) để nói về hành 

động của Đức Giêsu và của các môn đệ. Trong khi trong Mc (6,41) và Lc (9,16), các tông đồ 

“mang; phân phát” (Mc: paratithôsin; Lc: paratheinai) bánh cho đám đông, trong Mt, các ông có 

nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của dân chúng bằng cách tiếp nối công việc của chính Đức Giêsu.   

- những mẩu bánh còn thừa (20): Trong các bữa tiệc Do Thái, có việc bẻ bánh trao cho nhau 

nhƣ một nghi thức. Những mẩu bánh thừa khiến nhớ lại “nghi lễ bẻ bánh”, tức bí tích Thánh 

Thể, mà các tông đồ và môn đệ cử hành sau khi Đức Giêsu đã về trời (x. Cv 2,42; 20,7). 

- năm ngàn đàn ông (21): Không chắc đây là con số chính xác (làm sao đếm xuể?). Có lẽ Mt 

muốn so sánh Đức Giêsu với ngôn sứ Êlisa và cho thấy Đức Giêsu vƣợt xa ngôn sứ này: 

Trong sách 2 V 4,42-44, Êlisa đã hóa hai mƣơi cái bánh lúa mạch ra nhiều để nuôi 100 ngƣời 

(từ 1 thành 5). Ở đây Đức Giêsu đã hóa năm cái bánh ra nhiều để nuôi 5000 ngƣời (từ 1 thành 

1000). Vậy Đức Giêsu cũng là một ngôn sứ có khả năng làm phép lạ, nhƣng cao trọng hơn 

Êlisa nhiều. 

- giỏ (20): Cái giỏ (kophinos) để đựng các đồ vật cũng là một đồ dùng để đo thể tích (khoảng 10 

lít). 
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4.- Ý nghĩa của bản văn 

Câu truyện Đức Giêsu nuôi đám đông hôm nay có thể khiến chúng ta nhớ đến giai thoại man-

na trong hoang địa (Xh 16,11-36; Ds 11), Êlisa nuôi đám đông (2 V 4,32-44), câu truyện tiệc 

cƣới Cana (Ga 2,1-12), cũng nhƣ các bữa ăn Đức Giêsu chia sẻ với những ngƣời khác. Dù 

thế, hẳn là có thật một hoàn cảnh ngặt nghèo, đói khát. 

* Đức Giêsu chữa bệnh cho đám đông (13-14) 

 

Hoàn cảnh lúc đó là một lần nữa, Đức Giêsu lại muốn lánh đi về một nơi hoang vắng riêng biệt 

vì bị giới lãnh đạo đe dọa (x. 12,15). Tuy nhiên, đám đông dân chúng biết tin liền đi theo Ngƣời. 

Đây không phải là lần đầu tiên Mt cho thấy Đức Giêsu có đám đông đi theo (x. 8,1; 12,15). Vẫn 

chính là Ngƣời hƣớng dẫn cộng đồng những kẻ lƣu đày về quê hƣơng. Lần này, đám đông 

thậm chí còn đi trƣớc Ngƣời, đƣa theo những ngƣời bệnh, và hẳn là cả các niềm hy vọng của 

họ (c. 14). Đức Giêsu không bực bội nóng giận vì dân chúng làm mất sự yên tĩnh, cũng không 

tỏ ra lãnh đạm với đoàn dân; Ngƣời thƣơng cảm họ sâu xa (esplanchnisthê), hẳn cũng vì một lý 

do nhƣ ở 9,36 (x. 15,32; 20,34; đọc thêm: vì “thƣơng xót” [eleeô]: 9,27; 15,22; 17,15; 20,30-31): 

“vì họ lầm than vất vƣởng, nhƣ bầy chiên không ngƣời chăn dắt”. Thế là Ngƣời lại hòa mình 

vào giữa đám đông để chữa bệnh cho họ. Hành vi đầu tiên Ngƣời làm lúc này là chữa bệnh: 

các sự dữ không chỉ đƣợc khoan nhƣợng, mà còn bị loại trừ. Sau những ca chữa bệnh “cụ 

thể”, khó mà nói rằng việc nuôi đám đông chỉ có tính biểu tƣợng hoặc bí tích; hẳn đây cũng là 

một phép lạ “cụ thể”. 

* Đức Giêsu nuôi đám đông (15-21) 

 

Khi chiều đến, các môn đệ là những ngƣời thực tế, đánh giá tình hình khách quan, đã đến đề 

nghị Đức Giêsu giải tán đám đông, để họ có thể tùy nghi vào các làng mạc mà mua lƣơng thực. 

Chi tiết này cho thấy họ không nhất thiết là những ngƣời “khố rách áo ôm”. Chẳng những 

không đồng ý, Đức Giêsu còn yêu cầu các ông cho đám đông ăn. Đây là một yêu cầu rất thiếu 

thực tế, mà chính Đức Giêsu biết. Tác giả phác họa ra Ngƣời nhƣ một bề trên, Chúa tể tối cao 

ra lệnh cho các môn đệ làm một việc dƣờng nhƣ không thể làm nổi, nhƣng ngƣời thì biết chính 

xác Ngƣời sẽ làm gì. Ngƣời chỉ muốn các môn đệ cộng tác với Ngƣời để làm công việc cung 

cấp lƣơng thực cho dân chúng. Khi các môn đệ tỏ ra ngại ngùng, vì chỉ có năm chiếc bánh và 

hai con cá (c. 17), Ngƣời không trả lời họ; Ngƣời bảo mang cá và bánh lại cho Ngƣời (c. 18). 

 

Với một lệnh một lần nữa gợi ra uy quyền tối thƣợng của Đức Giêsu, tác giả đƣa vào truyện 

phép lạ. Ngài không ghi lại chi tiết phân thành các nhóm một trăm và năm mƣơi nhƣ Mc 6,40. 

Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá, ngƣớc mắt lên trời (không phải là cử chỉ thông thƣờng của 

ngƣời Do Thái khi cầu nguyện, dù có thể làm), dâng lời chúc tụng Thiên Chúa (chứ không phải 

là làm phép bánh và cá), rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ; các môn đệ phân phát cho dân chúng. 

Với những công thức này, một độc giả Kitô hữu gốc Do Thái nhớ tới những bữa ăn trong gia 

đình, tại nhà thờ và Bữa Tối của Chúa. Họ hiểu rằng bài tƣờng thuật trƣớc tiên kể lại một phép 

lạ, nhƣng cũng nhắc họ nhớ đến bữa tiệc Thánh Thể. Quả thật tác giả nhắc lại những công 
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thức của bài tƣờng thuật về bí tích Thánh Thể nhằm nhắc lại và cũng giới thiệu trƣớc bài tƣờng 

thuật về việc thiết lập bí tích Thánh Thể.  

 

Biến cố này là một hình ảnh về Giáo Hội, nên cũng cần đƣợc giải thích theo hƣớng đó. Đức 

Giêsu ở tại trung tâm, Ngƣời là nguồn mạch ban phát mọi ân huệ, Ngƣời ban Lời và bánh. Rồi 

đến nhóm nhỏ các môn đệ bao quanh Ngƣời. Họ ở sát bên Ngƣời, họ chuyển thông các ân huệ 

của Ngƣời, họ nhƣ là cánh tay Ngƣời nối dài ra. Đám đông đƣợc Đức Giêsu quy tụ lại thì ngồi 

xung quanh các ngài: họ vui sƣớng đƣợc ở với Ngƣời. Đức Giêsu ngƣớc mắt lên trời khi đọc 

lời chúc tụng. Ngƣời làm những việc “Chúa Cha giao cho Ngƣời hoàn thành” (x. Ga 5,36). 

Ngƣời không còn chỉ là vị trung gian nhƣ Môsê, hay chỉ là một ngôn sứ nhỏ nhƣ Êlisa ngày 

xƣa. Nay Ngƣời chính là Đấng ban sự sống, bởi vì Ngƣời là nguồn sự sống. Tƣơng quan giữa 

hai mƣơi cái bánh của Êlisa với một trăm ngƣời đƣợc ăn no (1 thành 5) và năm chiếc bánh của 

Đức Giêsu với năm ngàn ngƣời đƣợc no nê (1 thành 1000) nêu bật sự trổi vƣợt của phép lạ 

thứ hai. Đức Giêsu là một ngôn sứ và một Đấng làm phép lạ, nhƣng cao cả hơn Êlisa nhiều.  

* Kết luận: ghi nhận về bánh hóa nhiều (20b-21) 

 

Chi tiết “mƣời hai giỏ đầy” (c. 20) những mẩu bánh thừa không có điểm tựa nào khác trong bài 

để độc giả có thể nói rằng chi tiết này quy về mƣời hai môn đệ hay mƣời hai chi tộc Israel. 

Chúng ta chỉ có thể nói: nhƣ vậy đám đông đã đƣợc ăn no. 

 

Bản văn hẳn cũng song song với truyện phép lạ man-na, cũng xảy ra trong hoang địa trƣớc 

đám đông dân chúng (x. Xh 16; Ds 11). Bánh và cá hôm nay thay thế cho man-na và chim cút 

ngày xƣa. Với những dấu lạ này, Đức Giêsu xuất hiện nhƣ nhà giải phóng của thời cuối cùng. 

Nhờ năm chiếc bánh, tƣợng trƣng năm quyển sách của Torah mới (Ortensio da Spinetoli), Đức 

Giêsu nuôi đoàn  dân Thiên Chúa đang tiến về đất hứa. Những chi tiết này đặt sánh đôi Đức 

Kitô với Môsê, Hội Thánh với cộng đoàn Xuất Hành. Hôm nay, nhà giải phóng đích thực, vị mục 

tử, nhà lãnh đạo dân Thiên Chúa, dẫn dắt một đoàn dân bị bỏ rơi và đang tiến đi trong sa mạc 

trần gian này, là một mình Đức Giêsu.   

 

Trong nền văn chƣơng kinh sƣ, bữa tiệc là biểu tƣợng của cộng đoàn cánh chung (hiệp thông 

đời sống: St 31,54; Xh 18,12; 1 Sm 9,12; Am 2,8; Hs 8,13; và niềm hạnh phúc thời thiên sai: Is 

48,21; 49,9-10; 55,1; 65,13; Dc 5,1; Is 25,6; Tv 23,1-5). Việc Đức Giêsu quy tụ các môn đệ và 

dân chúng ở bờ hồ nhƣ thế trở thành nghi thức khai mạc thời đại mới. Sa mạc, nơi đầy những 

thử thách và gai góc, đã trở thành một khu vƣờn. 

+ Kết luận 

Đức Giêsu quả là Đấng có quyền trên bệnh tật và sự đói khát. Một lần nữa, dân chúng trải 

nghiệm về quyền lực và sự quan tâm của Đấng Mêsia.  

 

Biến cố đƣợc kể trong bản văn này là một hình ảnh về Hội Thánh. Đức Giêsu ở ngay trung tâm, 

Ngƣời là nguồn mạch từ đó phát xuất mọi ân huệ, Ngƣời chữa lành, ban Lời và bánh. Kế đó là 
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nhóm nhỏ các môn đệ. Các ông ở ngay bên Đức Giêsu, các ông chuyển giao các ân huệ 

Ngƣời ban, các ông là nhƣ cánh tay nối dài của Ngƣời. Dân chúng đƣợc quy tụ lại thì ngồi 

chung quanh Ngƣời; họ sung sƣớng đƣợc ở với Ngƣời. Đức Giêsu ngƣớc mắt lên trời mà đọc 

lời chúc tụng. Ngƣời hƣớng về Thiên Chúa là Cha của Ngƣời, là Đấng mà Ngƣời luôn tìm biết 

ý muốn để chu toàn (x. Mt 11,25-27). Bây giờ Đức Giêsu không chỉ còn là một trung gian nhƣ 

Môsê xƣa kia nữa; Ngƣời chính là Đấng ban sự sống, bởi vì Ngƣời là nguồn mạch từ đó phát 

xuất ra sự sống.      

 

5.- Gợi ý suy niệm 

1. Các môn đệ cần quan tâm học hỏi cách xử sự của Đức Giêsu: cứu chữa. Nhƣng họ chỉ có 

thể học đƣợc bài học này, nếu họ có trái tim của Đức Giêsu: thƣơng cảm sâu sắc trƣớc tình 

cảnh của ngƣời anh em chị em, tức là biết quan tâm đến hoàn cảnh sống của anh chị em mình, 

với trái tim đầy tình yêu thƣơng.  

2. Phép lạ đặc biệt nhắm đến các môn đệ. Có thể họ còn yếu đức tin, nhƣng họ đã trải nghiệm 

quyền năng từ bi của Chúa họ. Họ sẽ còn trải nghiệm về điều này lần nữa (x. 15,32-39). Qua 

những kinh nghiệm đó, họ sẽ hiểu (16,5-12). Đàng sau các môn đệ là Hội Thánh: trong cuộc 

sống chia sẻ với Đức Chúa Phục Sinh, qua những bữa ăn, và trong mỗi Thánh Lễ, Bữa tiệc 

của Chúa, Hội Thánh lại sống biến cố hóa bánh ra nhiều tại bờ hồ hôm ấy.     

3. Không đƣợc quá đề cao cơm bánh vật chất (x. Mt 6,25-26), nhƣng cũng không đƣợc quên 

cơm bánh vât chất (6,11). Phải nghĩ đến việc nuôi dƣỡng bản thân (6,11), nhƣng cũng phải 

quan tâm đến việc nuôi sống ngƣời khác. Ngƣời Kitô hữu không đƣợc ăn uống một mình, vì 

luôn ở giữa một đoàn anh chị em đang chờ đợi thức ăn họ thiếu. Họ phải đi ra khỏi tình trạng 

cô lập mà sống trong cộng đoàn và trong sự hiệp thông với mọi ngƣời. Bài học hôm nay cho 

hiểu rằng họ chỉ việc dâng cho Đức Giêsu chút tài nguyên ít ỏi của mình, rồi làm theo sự hƣớng 

dẫn của Ngƣời. 

4. Trong khi trong bản văn Ga 6, các tông đồ không có sáng kiến nào, trong các TMNL, chính 

các ông lƣu ý Đức Giêsu, trao đổi về cách cung cấp các nhu yếu phẩm cho đám đông, cuối 

cùng nhận đƣợc nhiệm vụ phân phát bánh và thu gom các mảnh vụn còn dƣ. Các môn đệ nhận 

lệnh đƣa bánh và cá, chuẩn bị và phục vụ bữa ăn. Công việc của các ông nối dài công việc của 

Đức Giêsu. Hôm nay, các mục tử cũng không thể bỏ mặc đoàn chiên thiếu lƣơng thực thiêng 

liêng và nhất là lƣơng thực Thánh Thể. 

 

5. Mỗi khi tham dự thánh lễ, các tín hữu sống một biến cố mang tính Giáo Hội: họ vây quanh 

Đức Giêsu, họ chia sẻ chính Mình Máu Ngƣời. Sau đó, họ đƣợc mời gọi ra đi (Ite, missa est: 

“Lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi [loan báo Tin Mừng]”) để, cũng nhƣ Đức Giêsu, họ trở thành 

“tấm bánh” nuôi dƣỡng nhân loại và kiến tạo một thế giới mới. 

 

VỀ MỤC LỤC 
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CHÚA NHẬT XVIII THƢỜNG NIÊN A 
(Is 55:1-3; Rm 8:35, 37-39; Mt 14:13-21) 
 

 
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 
 

 
 
Bài Phúc Âm và các bài đọc hôm nay quy tụ nói về lòng Chúa thƣơng xót, trong đó Niềm Tin đã 
đƣợc thánh Phaolo làm nổi bật nhất. Có niềm tin thì không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi 
Thiên Chúa. Có Thiên Chúa, cuộc sống của chúng ta sẽ sung mãn cả tinh thần lẫn vật chất. 
Của cải Chúa ban cho chúng ta là những phép lạ mà con ngƣời không thể tƣởng tƣợng nổi. 
Chỉ năm cái bánh và hai con cá mà cho cả ngàn ngƣời ăn no lại còn thừa 12 thúng. Làm sao 
để có đƣợc nhƣ vậy? Hãy đọc kỹ những bài Tin Mừng hôm nay và những lời suy niệm ở dƣới. 
 
THÁNH PHAOLO TRƢỚC VƢƠNG CUNG THÁNH ĐƢỜNG Ở ROMA 
 
Bất cứ ai tới Ý cũng phải ghé viếng Vƣơng Cung Thánh Đƣờng Thánh Phaolo tông đồ ở ngoài 
tƣờng thành Roma. Tƣợng Thánh Phaolo nhƣ  đang chính thức đứng đón chào các du khách 
và những ngƣời hành hƣơng. Tƣợng nhƣ có một sức quyến rũ và thúc dục đặc biệt của vị tông 
đồ vĩ đại của dân ngoại. Tƣợng nhìn về phía sân trƣớc tiền đình với vẻ u sầu, đầu hơi cúi 
xuống nhƣ có chiếc khăn của ngƣời phụ nữ đang cầu nguyện rủ che trƣớc trán, trong tay nắm 
chặt thanh gƣơm tƣợng trƣng lời Chúa đầy uy quyền. Phaolo nhƣ mệt mỏi vì đang mang trên 
vai gánh nặng sứ vụ. Tuy nhiên lòng hăng say, năng động mục vụ đầy can đảm của ngài giúp 
ngài vƣợt thắng mọi khó khăn nhọc nhằn thể xác. 
 
Tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa lá thƣ gửi giáo hữu Roma (Rm 8:35, 37-39) khi nhớ lại hình dáng bức 
tƣợng đó của thánh Phaolo ở Roma. Uy quyền tình yêu Chúa đã vƣợt thắng mọi trở ngại của 
ơn Cứu Chuộc và bất cứ cái gì khả dĩ có thể làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Khi thánh Phaolo 
nói về “những gì ở hiện tại và tương lai”(8:38) là ngài có ý nói tới những hiện tƣợng chiêm tinh. 
Ngài muốn nói là Tin Mừng Phúc Âm đã giải thoát mọi tín hữu không để họ phụ thuộc vào 
những chiêm gia bói toán. Vì thần khí thù nghịch thƣờng liên kết với những tinh tú, nên Phaolo 
đã gọi những quyền lực đó (8:38) là ma quỉ. Ngài nói về “chiều cao và vực thẳm” (8:39) có thể 
ngài ám chỉ những vị trí trong hoàng đạo, vị trí của thân xác ở trên nƣớc trời đối với với thế 

NHỮNG AI ĐÓI KHÁT HÃY ĐẾN VỚI TA 
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gian. Trong thiên văn, từ “chiều cao” có nghĩa là “suy tôn tán tụng” hoặc địa vị có ảnh hƣởng 
lớn lao qua một vì tinh tú. 
 
CÁI GÌ CÓ THỂ NGĂN CÁCH CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA? 
 
Thƣ gửi tín hữu Roma (Rm 8:35-39) là một trong những đoạn đƣợc nhiều ngƣời ƣa thích. 
Phaolo có một niềm tin sắt đá, lúc vui cũng nhƣ lúc buồn, khi bệnh hoạn cũng nhƣ lúc khỏe 
mạnh. Tình yêu của ngài đối với chúa Kito chết trên thập giá là một giao ƣớc với Thiên Chúa 
không hề suy xuyển, một bảo đảm cho tình yêu cứu chuộc loài ngƣời không ngừng của Thiên 
Chúa: “Có cái gì có thể -thánh Phaolo kêu lên- ngăn cách chúng ta ra khỏi tình yêu của đức 
Kito?”(Rm 8:35). Đây là một câu hỏi nóng bỏng phát xuất tự đáy lòng đầy nhiệt huyết của một 
tôi tớ Phúc Âm, một ngƣời đƣợc Thiên Chúa kêu gọi để thực thi một sứ mệnh cao cả, một câu 
hỏi đƣợc xuất phát từ tâm trí một ngƣời trƣởng thành có nhận thức chính xác và cảm nghiệm 
sâu xa về Giáo Hội ngay từ bên trong, đã không bị những tai tiếng và phản đối khuynh đảo, của 
một nhà lãnh đạo có một lý tƣởng cao cả về cộng đồng nhƣng cũng nhận biết những thực tế 
xấu xa về nạn chia rẽ và tranh chấp. Đó chính là dấu chỉ về một Kito hữu từng hiểu biết những 
thực tế đau thƣơng nhƣng vẫn nuôi hy vọng. Không phải hy vọng nhỏ mà là hy vọng vĩ đại.  
 
CHỈ CÓ 5 CÁI BÁNH MÀ CẢ NGÀN NGƢỜI ĂN NO  
 
Câu chuyện hóa bánh ra nhiều trong Mathieu (Mt 14:31-21) là phép lạ duy nhất chúa Giesu làm 
đã đƣợc thuật lại trong tất cả các phúc âm thƣ (Mc 6:31-44; Lc 9:10-17; Ga 6:5-15). Câu 
chuyện xẩy ra tại Tabgha, nơi có 7 giòng suối ở phía Tây Bắc bờ biển Galilee. Bài Tin Mừng 
hôm nay có thể coi là biểu tƣợng của phép Thánh Thể và bữa tiệc mừng sau cùng của vƣơng 
quốc nƣớc trời (Mt 8:11; 26:29). Bài đọc này không chỉ giúp ta nhìn về tƣơng lai mà cả quá khứ 
Thiên Chúa đã từng nuôi ăn dân Do Thái trong sa mạc bằng manna khi họ mới thoát ra khỏi Ai 
Cập (Xh 16), một phép lạ mà  nhƣ suy nghĩ của dân Do Thái hiện nay, đã đƣợc làm lại vào thời 
thiên sai. Những mảnh vụn bánh còn dƣ (Mt 14:20) làm ta nhớ lại phép lạ Elisha với  20 cái 
bánh mà cả trăm ngƣời ăn no (2V 4:42-44). Danh từ “mảnh vụn” tiếng Hy Lạp là klasmata, khi 
dùng ở số ít là có nghĩa bánh thánh bẻ ra từng mảnh nhƣ nói trong sách giáo huấn của 12 tông 
đồ / Didache 9:3-4 .  
 
Câu chuyện trong bài Phúc Âm hôm nay cũng có thể coi là một phép lạ do  “lòng trắc ẩn”. Nhƣ 
nhiều phép lạ khác, khi nhìn thấy những nhu cầu cấp thiết của đám đông thì đức Giesu động 
lòng trắc ẩn thƣơng sót nên ban thức ăn cho họ. Câu chuyện đƣợc Mathieu nhấn mạnh, không 
chỉ nói về ơn phúc quá dồi dào của Thiên Chúa mà còn nói đến sự quan phòng của Ngƣời về 
những nhu cầu căn bản hiện tại trong thời đại ngày nay. Ngoài những ý nghĩa đó, bữa ăn còn 
có tính thiên sai, bởi vì vị chủ tọa bữa tiệc không ai khác ngoài chính đấng Thiên Sai là đức 
Giesu Kito. 
 
Số ngƣời tham dự bữa tiệc nhƣ Mathieu nói là 5 ngàn ngƣời không kể đàn bà trẻ nít (14:21) 
cũng đã đặc biệt, bởi vì tổng số có thể lên tới 12 hay 13 ngàn ngƣời! Dân số Do Thái ở 
Palestine thời đức Giesu ƣớc chừng nửa triệu, nhƣ vậy Ngƣời đã nuôi ăn lúc đó cỡ 1/10 dân 
số. Do đó phép lạ rất có ảnh hƣởng kể cả mặt chính trị. Do Thái là một dân tộc đƣợc thừa 
hƣởng gia nghiệp Chúa nhƣ đã hứa với 12 chi họ Israel, nên thực tế đó có thể biến cải không 
chỉ vƣơng quốc thiêng liêng mà cả đời sống kinh tế xã hội nữa. 
 
PHÉP LẠ 5 CÁI BÁNH VÀ KHUNG CẢNH CHÚA GIESU BỊ CÁM DỖ 
 
Nếu để ý đến phép lạ biến 5 cái bánh và hai con cá với khung cảnh đức Giesu bị cám dỗ trong 
sa mạc, chúng ta sẽ thấy hai trƣờng hợp có vẻ nhƣ đi song hành với nhau nhƣng kết thúc khác 
hẳn nhau. Một bên là cảnh hoang giã cô tịch và đói khát, một bên ồn ào, dân chúng đông đúc 
cần có thức ăn. Dù không có ma quỉ len lỏi vào phép lạ hóa bánh, nhƣng hẳn có nhiều cạm bẫy 
sẵn sàng xập xuống đời sống tâm linh của những ngƣời hiện diện. Ngay từ khởi đầu câu 
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chuyện, đức Giesu đã ngừng giảng dạy để rút lui vào cầu nguyện hầu lấy lại sức. Nhƣng dân 
chúng đói, cần thức ăn cả tinh thần lẫn thể xác. Chúa đã không cho giải tán họ, mà thay đổi 
chƣơng trình cho thích hợp với hoàn cảnh mới.  
 
Trong những tình trạng cấp bách, chúng ta đã chăm lo đời sống tâm linh và cuộc sống của 
chúng ta thế nào? Trƣớc một đám đông cả ngàn ngƣời đang nhao nhao kêu đói kêu khát dƣới 
bầu trời oi bức có lẽ lúc đó đức Giesu đã nhớ lại việc ma quỉ cám dỗ ngƣời trong sa mạc. Và 
chắc chắn ngƣời sẽ nói: Khi ta ở trong hoang địa, quỉ hiện ra và bảo ta hãy biến mấy hòn đá 
thành bánh mà ăn, nhƣng ta đã trả lời hắn là: “Con người sống không phải chỉ bằng cơm gạo 
mà còn bằng lời hằng sống”. Lúc này đây, đám đông đang đói và khát, cái họ cần có phải là lời 
hằng sống không? Dĩ nhiên là họ cần lời hằng sống. Nhƣng một hai ngày không có cơm ăn 
cũng chẳng ai chết, chính ta cũng chẳng hề hấn gì. Vậy ta sẽ cho họ một bài học kinh thánh 
dƣới bàu trời nóng bức này.  
 
Đức Giesu hẳn không có ý so sánh việc ngƣời toàn thắng cơn cám dỗ trong hoang địa với sự 
đói khát của đám đông. Ngƣời ngƣớc mắt nhìn thẳng vào những nhu cầu cấp thiết của họ lúc 
đó mà động lòng trắc ẩn…. 
 
Nói về việc làm bác ái, thế giới ngày nay có quá nhiều ngƣời nghèo đói, nhƣng lại có quá ít 
thứa ăn. Những hành động bác ái của chúng ta có ý nghĩa gì khi mà vẫn còn quá nhiều ngƣời 
chết đói? Để trả lời câu hỏi thực tế này “Chúng ta giúp đƣợc gì?” -với 5 cái bánh nhỏ và 2 con 
cá, cùng lắm thêm một cóng nƣớc lạnh hay mấy đồng xu của ngƣời góa phụ- chắc đức Giesu, 
là con ngƣời, cũng sẽ nói nhƣ vậy thôi. Đến đây, tôi nhớ tới câu nói của Chân Phƣớc Teresa 
thành Calcuta: “Việc chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong biển cả. Nhưng nếu giọt nước đó 
không còn trong biển thì -tôi nghĩ- nước  biển sẽ ít nước đi, vì giọt nước đó đã mất đi rồi.” Đức 
Giesu đã biểu các môn đệ hãy chia cho đám đông những gì họ có. Các ông đã thƣa với Chúa 
“Chúng tôi chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, không hơn không kém.” Nhƣng đức Giesu đã đòi hỏi 
cái sở hữu nghèo nàn ấy cũng nhƣ lòng quảng đại của các ông phải đƣợc trải rộng tới tối đa. 
 
DẤU ẤN CỦA TINH THẦN KITO GIÁO 
 
Ba tác động của Mathieu nhìn về thiên đàng là những khuôn mẫu tuyệt đẹp mà chúng ta có thể 
áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta hay bất cứ hoàn cảnh đặc biệt nào. Nhìn về 
thiên đàng có nghĩa là tiếp cận với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, ca tụng ngợi khen Thiên 
Chúa vì những gì Chúa ban cho ta, rồi chia sẻ những gì ta có cho tha nhân. Khuân mẫu đó 
chính là dấu ấn của ngƣời Kito hữu. Chúng ta sống cuộc sống Chúa ban bằng cách chia sẻ nó 
cho tha nhâni. Bài Phúc Âm hôm nay đƣa ra cho chúng ta một dấu ấn tinh thần Kito giáo đích 
thực. Nó liên hệ thƣờng xuyên với việc nâng tâm trí lên với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, cám 
ơn và ca tụng Ngƣời vì những gì ta có, rồi đem chia sẻ cho tất cả mọi ngƣời.  
 
HÃY ĐẾN, KHÔNG PHẢI MUA, CHẲNG TỐN KÉM GÌ CẢ 
 
Đừng bao giờ quên rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi đức Giesu thì luôn luôn trải rộng đến 
mọi dân tộc, mọi quốc gia trên toàn thế giới. Qua ngƣời, mọi ơn phúc đã đƣợc bảo đảm cho 
David đều đƣợc đổi mới. Hãy để Lời Chúa qua tiên tri Esaiah (55:1-3) linh hứng cho chúng ta 
và làm cho chúng ta trở nên can đảm để hành động:  
 
           “Tất cả những ai khát, hãy đến mà uống! 
           “Tất cả những ai không tiền, hãy đến mà nhận thức ăn  
           “Hãy đến, không phải mua, không tốn kém gì cả 
           “Hãy uống rượu và sữa! 
           “Tại sao lại tốn tiền mua những thứ không phải là bánh ăn, 
           “…phí của cho những thứ không làm no bụng? 
           “Hãy nghe ta và các ngươi sẽ có thức ăn ngon lành 
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           “…cao lương mỹ vị thỏa thích. 
           “Hãy đến với ta, vảnh tai lên mà nghe 
           “…các ngươi sẽ được sống. 
 
 
Fleming Island, Florida 
July 31, 2014 
Fxavvy@aol.com 
NTC 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Chúng tôi vừa đi thăm hai cụ bà, thân mẫu của hai ngƣời anh em chúng tôi đã qua đời, một 
anh vì tai nạn và một anh vì chứng ung thƣ.  

Khi chọn thời điểm ngày 27 tháng 7 để viếng thăm các gia đình của anh em trong Tỉnh 
Dòng đã qua đời, anh em hay nói đùa đó là "Ngày “Thƣơng Binh Liệt Sĩ”, thật ra chính xác phải 
nói là chung quanh ngày 26 tháng 7, vì ngày 26 tháng 7 là ngày Lễ kính ông Thánh Gioakim và 
bà Thánh Anna, hai cụ là song thân của Mẹ Maria. Hơn nữa, ngoài thời điểm này, chúng tôi còn 
đƣợc thêm một lần nữa để thăm các cụ là song thân của các anh em trong Dòng vào cuối năm 
âm lịch theo truyền thống của dân tộc, nhƣ vậy hai thời điểm đƣợc phân bố khá đều.. 

Thăm các cụ bà vào thời điểm này thật trùng hợp, đƣợc thêm nhiều ý nghĩa thân thƣơng, 
đó là ngƣời anh em của chúng tôi mất vì tai nạn có bổn mạng cũng là Gioakim, còn ngƣời anh 
em mất vì ung thƣ thì dịp này cũng rất gần với ngày giỗ của anh. 

Tám năm trôi qua rồi kể từ ngày anh Gioakim gặp tai nạn và qua đời ( 2006 ), chúng tôi 
đứng trƣớc di ảnh của anh với lời kinh nguyện, bà mẹ già 92 tuổi khóc ngất khi thấy Nhà Dòng 
đến thăm và đọc kinh cho con mình, lần nào cũng vậy, những cảm xúc thƣơng tâm nơi bà làm 
tôi vô cùng xúc động. Tình thƣơng của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến.  

Tôi thầm trách anh đã làm khổ mẹ già nhƣ vậy, anh có biết là mẹ thƣơng anh lắm không ? 
Lẽ ra tuổi già của mẹ sẽ là an vui, hãnh diện về anh và hạnh phúc khi mỗi lần anh về thăm mẹ, 
nhƣng bây giờ mẹ ngồi đó, âu sầu mỗi ngày nhìn lên di ảnh của anh, tuổi già yếu đau mẹ 
không ra ngoài đƣợc, các con cháu bận rộn chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện học hành, 
ít ai ngó ngàng đến mẹ, mẹ cứ héo hắt với nỗi nhớ thƣơng con trai yêu dấu, chiếc áo len và 
chiếc khăn trên đầu không đủ ấm trong những chiều mƣa bão, tôi nhìn bà co ro lạnh lẽo từ bên 
trong mà không cầm đƣợc nƣớc mắt. 

Buổi sáng hôm ấy, khi tôi đang trên đƣờng về Nhà Dòng để chuẩn bị cho Công Hội Tỉnh 
trong những ngày sau đó, chiếc điện thoại của tôi báo tin có cuộc gọi của anh Gioakim, nghe rồi 
mới biết tin anh bị tai nạn trọng thƣơng ở Bình Định, ngƣời đi đƣờng nhặt đƣợc điện thoại của 
anh bấm gọi để báo tin, và sau đó thì hoàn toàn không liên lạc đƣợc với họ nữa. Liên lạc nhờ 
các anh chị em ở Bình Định lo cho anh ở nhà thƣơng, tôi rời Sàigòn sau cơm trƣa hôm ấy để 
nhanh chóng ra Quy Nhơn, nhƣng đến chiều, khi xe đến bãi biển Cà Ná, tin anh qua đời đã 
đƣợc loan đi.  

Nhà Dòng đề nghị đƣa thi hài của anh về quàn tạm ở Giáo Xứ Phù Mỹ, nơi anh Toàn, một 
anh em DCCT ở Quy Nhơn phụ trách. Khi tôi ra đến nơi thì đã nửa đêm, đêm đó lại là đêm 
chung kết World Cup 2006, tôi vào phòng quàn xác anh đúng lúc hai đội phân tranh thắng bại 
bằng những cú đá luân lƣu. Cám ơn anh Toàn đã hết lòng lo cho anh trong những giờ phút 

"ANH NẰM XUỐNG…"  
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cuối đời, cám ơn các anh em Linh Mục, các chị em Nữ Tu ở Bình Định đã giúp anh Toàn để 
công việc lo cho anh Gioakim đƣợc chu đáo. 

Khi tôi đến Phù Mỹ cũng là lúc một đoàn Giáo Dân và anh em mình từ DCCT Huế vào đến 
nơi để đón xác anh. Từ ngày anh về Huế phụ trách cộng đoàn và lo cho Giáo Xứ, qua sự tận 
tụy của anh, lòng nhiệt thành của anh, lối sống khiêm nhu, khó nghèo và đơn sơ của anh, Thiên 
Chúa thổi luồng gió mới làm nức lòng Giáo Dân, đem lại an bình trong cộng đoàn. Anh ra đi để 
lại nỗi tiếc thƣơng đau xót cho nhiều ngƣời, thiệt hại rất lớn cho Nhà Dòng, cho Hội Thánh. Vẫn 
biết là Thánh Ý Chúa, nhƣng sự bất cẩn của con ngƣời làm thiệt hại và thƣơng đau cho nhiều 
ngƣời khác. Cuộc đời của chúng ta không phải sống cho mình, nhƣng là sống vì và sống cho 
ngƣời khác. Anh ra đi nhƣ vậy có công bằng với ngƣời khác và với mẹ của anh không ? Anh 
đừng tròn mắt sau cặp kính cận nhìn tôi rồi phá lên cƣời nhƣ những ngày, những lần, anh em 
gặp gỡ và trêu ghẹo nhau. 

Sự bất cẩn khi giao thông đã cƣớp đi một sinh mạng, hệ lụy không lƣờng hết đƣợc thảm 
khốc thế nào, di chứng thiệt hại cho con ngƣời và xã hội không tính toán đƣợc hết, bài học đơn 
giản và quen thuộc vẫn là phải cẩn thận trong việc chọn lựa phƣơng tiện giao thông và chọn 
lựa cách giao thông. 

Tai nạn giao thông ở Việt Nam vẫn luôn là con số vƣợt mức báo động đỏ, mỗi năm số 
mạng ngƣời chết vô lý vì giao thông vẫn còn quá lớn so với thời còn chiến tranh, số ngƣời 
mang thƣơng tật để lại gánh nặng cho xã hội không thể thống kê đƣợc. Thế nhƣng hình nhƣ 
mạng ngƣời ở Việt Nam rẻ lắm, vì vẫn còn đó vô số những vấn đề lớn của giao thông không 
đƣợc giải quyết đến tận nguồn… 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 25.7.2014 

( Tựa đề là câu hát mở đầu bài "Cho một ngƣời vừa nằm xuống" của TCS ) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

Xin cha giải đáp thắc mắc  sau: 

1-    Thuyết tƣơng đối ( relativism) là gì và nguy hại ra sao ? 

2-    Ngƣời ly dị có đƣợc phép xƣng tội và rƣớc Lễ hay không ? 

3-    Tại sao các giáo phải Tin Lành và cả Chính Thống Giáo đều cho linh mục (mục sƣ Tin 
Lành) kết hôn mà Giáo Hội Công Giáo lại cấm ? 

Trả lời : 

1-    Thuyết tƣơng đối ( relativism) là một triết thuyêt (philosophy) chủ yếu  phủ nhận mọi 
tiêu chuẩn hay chân lý  tuyệt đối về luân lý, vì cho rằng  mọi luật lệ  cá nhân  hay phổ quát về 
luân lý chỉ là do con ngƣời áp đặt  nên  không  có cơ sở vững chắc để  bắt buộc ai phải tuân 
giữ. 

Thuyết này chia ra ba loại chính sau đây: 

THUYẾT TƢƠNG ĐỐI ( RELATIVISM) LÀ GÌ VÀ NGUY HẠI RA SAO ?  
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a- Tƣơng đồi về tâm lý (psychological relativism) : cho rằng mọi ý thức về luân lý của một 
ngƣời là kết quả đào luyện của ngƣời đó trong môi trƣờng gia đình. 

Nghĩa là nếu cá nhân chịu ảnh hƣởng  tốt trong gia đình thì có quan  niệm tốt về luân lý và 
ngƣợc lại. 

b- Tƣơng đối về xã hội ( social relativism) :cho rằng mọi ý thức về luân lý là kết quả của 
việc giáo dục trong môi trƣờng xã hội. Nghĩa là hoàn cảnh xã hội và việc giáo dục cấu tạo nên ý 
thức luân lý của một ngƣời chịu ảnh hƣởng đó 

c- Tƣơng đối về mặt kinh tế: ( Economic relativism) đây là quan điểm của Carl Max, một 
trong những lý thuyết gia của chủ nghĩa cộng sản ( communism) và xã hội chủ nghĩa ( 
sociolism) chủ trƣơng rằng ý thức luân lý của con ngƣời chỉ  là kết quả chi phối bởi tình trạng 
kinh tế của ngƣời chịu ảnh hƣởng đó. 

Dĩ nhiên , Giáo Hội , dựa trên niềm tin và lý lẽ hay lý trí ( faith and reason) đã hoàn toàn 
bác bó thuyết tƣơng đối nói trên vì  nó đi ngƣợc lại với giáo lý  và niềm tin có Thiên Chúa là 
Đấng tuyệt đối trọn tốt trọn lành . Ngài dựng nên con ngƣời có lý trí , có ý muốn  tự do ( free 
will) và lƣơng tâm để biết việc thiện phải làm và điều gian ác, xấu sa phải tránh.  Vì thế , Thiên 
Chúa chỉ  phán đoán riêng  con ngƣời về những gì con ngƣời làm với lý trí , ý muốn tự do  và 
lƣơng tâm . Mặt khác, Giáo Hội cũng tin và dạy không sai lầm rằng phải  có chân lý phổ quát về 
luân lý  ( universal truth of   morality) buộc mọi ngƣời ở khắp mọi nơi và mọi thời đại phải tuân 
theo để  con ngƣời khác biệt với mọi loài cầm thú chỉ sống với bản năng và không có ý thức gì  
về lành dữ. Luật luân lý phổ quát này ngăn cấm những hành động nhân linh( human act)  nhƣ 
 giết ngƣời ( trừ trƣờng hợp tự vệ chính đáng) , hiếp dâm, thù nghịch, gian ác,  gian dâm, mãi 
dâm, ấu dâm ( child prostitution) gian tham, bất công, bóc lột, kỳ thị về mầu da,  hành  hạ súc 
vật…là những sự dữ tự  bản chất  ( intrinsic evils) nên không thể biện minh  đƣợc  vì bất cứ lý 
do và hoàn cảnh nào. Nghĩa là không thể lấy lý do giáo dục gia đình hay môi trƣờng xã hội 
hoặc hoàn cảnh kinh tế để biện minh cho việc giết ngƣời, hiếp dâm, bóc lột ngƣời khác, thù 
ghét ai vì mầu da , tiếng nói và nhất là phá thai hay giết thai nhi đƣợc. Không có hoàn cảnh nào 
cho phép làm những sự dữ nói trên theo luân lý Kitôgiáo. Chắc chắn nhƣ vậy. 

Thánh Phaolô cũng đã liệt kê những sự xấu ,  xét về mặt luân lý,  là sai trái nhƣ sau: 

“ Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ: đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng , 
thờ quấy , phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tƣơng, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè 
phái, ganh tỵ, say sƣa, chè chén, và những điều khác giống nhƣ vậy. Tôi bảo trƣớc cho 
mà biết, nhƣ tôi đã từng bảo :  những kẻ làm những điều đó sẽ không đƣợc thừa hƣởng 
Nƣớc Thiên Chúa..” ( Gl 5: 19-21) 

Tóm lại thuyết tƣơng đối là một nguy hại cho niềm tin có luân lý phổ quát buộc con ngƣời 
phải xa tránh những sự  dữ tự bản chất nhƣ nói ở trên để làm những sự thiện,  mƣu ích cho 
phần rỗi của mình và cho ngƣời khác. 

  

2- Những ngƣời li dị có đƣợc xƣng tội rƣớc lễ hay không ? 

Để trả lời câu hỏi  này, ta cần phân  biệt hai trƣờng hợp sau đây : 

a-  Nếu đã li dị ngoài tòa án dân sự mà chƣa đƣợc tháo gỡ hôn phối ( tiêu hôn = 
annulment) của toà án hôn phối của Giáo phận ( Diocesan Tribunal) mà lại sống chung với 
ngƣời khác nhƣ  vợ,  chồng thì tạm thời không đƣợc lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa 
giải. Nghĩa là không đƣợc xƣng tội và rƣớc lễ bao lâu tình trạng hôn phối chƣa đƣợc giải quyết 
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thỏa đáng theo giáo luật,chứ không theo luật của xã hội. Giáo Hội không công nhận việc li dị ở 
ngoài tòa án dân sự, mà chỉ cứu xét xem việc kết hôn của ai đó đã  thành bí tích ngay từ đầu 
chƣa để quyết định cho tiêu hôn hay không. 

b- Nhƣng nếu sau khi li dị mà không sống chung với ai nhƣ vợ, chồng thì không có ngăn 
trở gì để đi xƣng tội và rƣớc Mình Thánh Chúa. 

Vậy nếu biết  ai rơi vào các trƣờng hợp trên thì xin khuyên bảo họ cho thích hợp. 

  

3- Tại sao Giáo Hội Công  Giáo không cho giáo sĩ và  tu sĩ kết hôn ? 

   Các giáo phái Tin Lành, Anh giáo và cả Chính Thống Đông Phƣơng đều không có luật 
độc thân ( celibacy)  thì  đó là quyền của họ.Riêng Chính Thống chỉ chọn giám mục trong số 
linh mục độc thân và cho phép các giáo sĩ , trƣớc khi lãnh chức linh mục, đƣợc tự do chọn kết 
hôn hay không. Nếu đã không chọn kết hôn ở cấp phó tế, thì sẽ không đƣợc kết hôn sau khi 
làm linh mục. Vì thế, trong hàng linh mục Chính Thống có hai thành phần kết hôn và không kết 
hôn.Chỉ có giám mục buộc  phải  độc  thân mà thôi. 

Riêng Giáo Hội Công Giáo, thì luật độc thân mới chỉ có từ thế kỷ thứ 11 trở lại đây thôi. 
Trƣớc đó,  trong ba thế kỷ đầu sau ngày Chúa Giêsu về Trời, tuy không có luật rõ rệt , nhƣng 
đa số các  giáo sĩ  ( giám mục và linh mục)  đều tự nguyện sống khiết tịnh  ( continence).  Mãi 
sau năm 305, Công Đồng Elvira và Công Đồng  Rôma năm 386 và hai Công Đồng  nữa họp ở 
 Carthage,  đã đƣa đến khuyến cáo  giám mục và  linh mục phải sống  khiết tịnh. Nhƣng mãi 
sau thế kỷ 11, dƣới thời cố Giáo Hoàng  Gregory VII ( 1073- 85) luật độc thân ( celibacy) mới 
chính thức đƣợc áp dụng cho đến nay. 

Nhƣng phải nói rõ là luật độc thân áp dụng cho hàng giáo sĩ, tu sĩ Công giáo không phải là 
luật của Chúa mà là của Giáo Hôi đặt ra vì lợi ích cho sứ vụ ( ministry) phục vụ của Giáo Hội 
hầu mang  lợi ích thiêng liêng cho dân Chúa đƣợc trao phó cho mình , cụ thể là cho các giám 
mục và linh mục coi sóc, dẫn dắt và thánh hóa với các Bí tích. Giáo Hội , khi ban luật độc thân 
này, chắc  đã đọc lời Chúa Giêsu trả lời  cho các môn đệ trong Matthêu 19: 11-12  nhƣ sau: 

“không phải ai cũng hiểu đƣợc câu nói ấy, nhƣng chỉ những ai đƣợc Thiên Chúa cho 
hiểu, mới hiểu. Quả vậy, có những ngƣời là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã nhƣ thế. 
Có những ngƣời là hoạn nhân vì bị ngƣời ta hoạn. Và có những ngƣời  là hoạn nhân do 
họ  tự ý sống nhƣ thế vì Nƣớc Trời. Ai hiểu đƣợc thì hiểu.”  

 Thánh Phaolô  cũng  khuyến khích  ý nghĩa  và giá trị  sống  độc thân nhƣ sau: 

  “ Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì 
lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Ngƣời. Còn ngƣời có vợ thì lo lắng việc đời : họ 
tìm cách làm đẹp lòng vợ. Nhƣ thế họ bị chia đôi. ( 1 Cor 7: 32- 34). 

Tóm lại, kỷ luật độc thân cho hàng giáo sĩ và tu sĩ Công giáo đƣợc áp dụng vì lợi ích cho 
sứ vụ rao giảng, dạy dỗ và làm chứng cho Tin Mừng của hàng giáo sĩ, tu sĩ. Đây là sự khôn 
ngoan của Giáo Hội và cũng thể hiện ƣớc muốn hy sinh  tự nguyện  sống khiết tịnh  vì Nƣớc 
Trời của hàng giáo sĩ, tu sĩ,  căn cứ trên chính lời của Chúa Kitô nói trên đậy. 

Chúng ta cầu xin và hy vọng Giáo Hội sẽ không bỏ luật độc thân để chiều theo đòi hỏi của 
thời đại tục hóa ngày nay.Nếu chiều theo, thì còn phải cho cả phụ nữ có chồng làm linh mục 
nữa, và nhƣ vậy Giáo Hội  sẽ tự mâu thuẫn với chính mình  và làm mất niềm tin của con cái 
muốn trung thành với những  truyền thống tốt đẹp đƣợc lƣu truyền lại  từ các Thánh Tông Đồ. 
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 Giáo Hội không phải là một cơ  chế chính trị, mà phải thay đổi theo trào lƣu của thời đai. 
Ngƣợc lại, Giáo Hội là một  định chế  thiêng liêng ( sacred Institution) đƣợc Chúa Kitô thiết lập 
trên nền tảng các Tông Đồ, với sứ mệnh cao cả là tiếp tục  Sứ Mệnh cứu chuộc  của Chúa Kitô 
cho đến ngày mãn thời gian. Và để trung thành với Sứ Mệnh đó, Giáo Hội phải có can đảm đi 
ngƣợc dòng thác lũ của những chủ thuyết vô thần, vô luân,  tôn thờ vật chất, chủ nghĩa tƣơng 
đối và tục hóa ( vulgarism) đang bành trƣớng  ở khắp nơi để lôi kéo con ngƣời vào thảm họa 
chối  bỏ Thiên Chúa là Nguồn mạch phát sinh mọi sự tốt lành, thiện hảo, hạnh phúc  và bình 
an. Chúa nói : “ Ai có tai nghe thì nghe.”( Mt 13: 43; Mc  7: 16; Lc 14: 35) 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vảo lòng các ngươi. 

Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả 
tim bằng thịt”. 

(Ê-dê-ki-en 36,26). 

  

Dân đƣợc Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập là một dân cứng đầu cứng cổ, lòng 
chai dạ đá từ ban đầu. Mấy lần Thiên Chúa đã toan tiêu diệt họ trong hoang địa, chỉ nhờ lời can 
thiệp của Mô-sê, dựa trên lòng thành tín của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đã để cho họ tồn tại.  
Ngay trong sách Đệ Nhị Luật, khi từ biệt dân để lên núi Ne-bô và chết theo lệnh của Thiên 
Chúa, Mô-sê đã phải thốt lên sự thật : “Cho đến ngày hôm nay, Đức Chúa đã không cho anh 
em lòng để biết, mắt để thấy, tai để nghe”  (Đnl  29,3). 

Sau này các ngôn sứ rát cổ bỏng họng kêu gọi họ vâng theo đƣờng lối của Thiên Chúa 
nhƣng vô hiệu.  Ngôn sứ Hô-sê-a đã phải ví họ nhƣ một ngƣời vợ bất trung đi làm điếm (3,4-
15); ngôn sứ I-sai-a  thì ví họ ngu hơn con bò con lừa, đánh từ đầu đến chân, không còn chỗ 
nào để đánh mà cũng chẳng kết quả gì (I,2-6). Quả là bất trị. Tai họa mà chính Mô-sê đã loan 
báo (Đnl  28,47-68) ập xuống trên họ với cảnh lƣu đầy. 

Đến lúc này thì Thiên Chúa lại ái ngại vì bị “mất mặt”, bị các dân ngoại khi dể, coi là không 
đủ sức bảo vệ dân của Chúa, đất của Chúa: “Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng và 
giữa các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Nhưng Ta ái 
ngại cho thánh danh Ta đã bị nhà It-ra-en xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến”. Đó là lý do 
khiến Thiên Chúa ra tay hành động để lấy lại thể diện cho mình: “Vì thế ngươi hãy nói với nhà 
It-ra-en: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà It-ra-en, không phải vì các ngươi mà 
Ta hành động, mà vì Danh Thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã 
đi đến… Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở 
giữa chúng.  Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa… Ta sẽ đem các ngươi ra 
khỏi các dân tộc, sẽ qui tụ các ngươi lại từ khắp các nước… Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả 
tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình 
các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” 

  

Câu hỏi quan trọng là lời hứa này đƣợc thực hiện khi nào, cách nào?  

LỜI HỨA GHÉP TIM  
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Đọc lại sách các ngôn sứ thời sau lƣu đầy, chúng ta thấy đám dân lƣu đầy trở về cũng 
chẳng khác gì dân cƣ trƣớc lƣu đày, và ngay cả sau khi gia đình Mac-ca-bê dành độc lập từ tay 
ngƣời Hy Lạp, cung hiến lại Đền Thờ, đời sống tôn giáo và xã hội cũng chẳng tốt hơn. Chúa 
Giê-su cũng lấy lại những lời của các ngôn sứ thời trƣớc lƣu đầy để nói về ngƣời đƣơng thời. 
Tiêu biểu hơn cả là với chính các môn đệ của Chúa, Chúa cũng phải lấy lại lời Mô-sê để diễn tả 
tình trạng tâm hồn của họ:  

“Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không 
thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao?... Anh em chưa hiểu ư? “ (Mc 8,17-21). 

So với lời Mô-sê:  

“Cho đến ngày hôm nay, Đức Chúa đã không cho anh em lòng để biết, mắt để thấy, tai để 
nghe” (Đnl 29,3).  

Các Sách Tin Mừng Mat-thêu, Mac-cô và Lu-ca kể việc Chúa chữa ngƣời câm, điếc, mù, 
bất toại trƣớc khi kể việc thánh Phê-rô tuyên xứng đức tin. Sách tin Mừng Mac-cô kể việc Chúa 
Giê-su chữa ngƣời mù tại Bết-xai-đa, sinh quán của thánh Phê-rô, ngay sau những lời quở 
trách nặng nề vừa kể trên, rồi kể đến việc thánh Phê-rô tuyên xƣng : “Thầy là Đấng Ki-tô”. Mac-
cô không có lời giải thích tại sao từ chỗ ngu muội, không thấy, không nghe, không nhớ, không 
hiểu bỗng dƣng thánh Phê-rô lại lóe sáng nhƣ thế. 

Tin Mừng Mat-thêu thì kể lời Chúa Giê-su giải thích : “Anh thật là người có phúc, vì không 
phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. (Mt 
16,17)  

Thế nhƣng liền sau khi lóe sáng với lời tuyên xƣng và đƣợc Chúa Giê-su cho biết là ông đã 
nhận đƣợc một ơn mặc khải đặc biệt, thì thánh Phê-rô lại để lộ cái ngu khi Chúa Giê-su nói về 
con đƣờng Chúa phải đi, khiến Chúa phải quở trách ông thậm tệ hơn nữa: „Xa-tan, lui lại đàng 
sau thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là 
của loài người”. (Mt 16,23). Tình trạng của thánh Phê-rô lúc này giống nhƣ ngƣời mù đã đƣợc 
Chúa chữa tại sinh quán của ông: Chúa đặt tay lần thứ nhất thì anh ta nói: “Tôi thấy người ta, 
trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Chúa lại đặt tay trên mắt anh thì anh trông rõ và khỏi hẳn; 
anh thấy tỏ tường mọi sự.” (Mc 8,24-25).  

Khi nào Chúa mới đặt tay trên mắt ông Phê-rô lần thứ hai để ông thấy tỏ tƣờng mọi sự? 
Khi nào Chúa mới cho các môn đệ lòng để hiểu, mắt để thấy, tai để nghe?  

Trong hai sách tin Mừng Mat-thêu và Mac-cô, sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-su cũng 
chẳng dành thời giờ chữa “bệnh ngu” cho các môn đệ.   

Tin mừng Mat-thêu kể rằng sau khi phục sinh, Chúa Giê-su đón gặp các phụ nữ đã ra mộ 
tìm Chúa và nhờ  các bà: “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ được thấy Thầy 
ở đó” (28,10).  

Sau đó Mt kể tiếp: “Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Chúa Giê-su đã 
truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức 
Giê-su đến gần, nói với các ông…” Mt chẳng kể một lời Chúa quở trách hay một lời để chữa cái 
“bệnh ngu”, cái yếu kém lòng tin của các ông. Chúa chỉ tuyên bố “Thầy đã được trao toàn 
quyền trên trời dưới đất”, rồi lập tức dùng quyền ấy sai các ông đi “làm cho muôn dân thành 
môn đệ”.  Chúa cam đoan : “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Thế là 
còn hơn cả chữa. Từ nay Chúa không rời các ông ra nữa. 
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Hình ảnh thánh Phê-rô đi trên mặt nƣớc với Chúa Giê-su thật tuyệt vời để diễn tả tình 
trạng này. Sau khi làm cho bánh hóa nhiều để nuôi đám đông, Chúa truyền các môn đệ chèo 
thuyền qua bờ bên kia, còn Chúa ở lại trên núi ban đêm. Sóng gió làm các ông hoảng sợ. Gần 
sáng Chúa đi trên mặt nƣớc đến với các ông. Các ông hốt hoảng tƣởng là thấy ma. Chúa lên 
tiếng trấn an. Ông Phê-rô liền xin: “Nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà 
đến với Thầy”! Đức Giê-su bảo: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi về phía Chúa 
Giê-su. Nhưng thấy sóng gió, ông hoảng sợ và bắt đầu chìm. Ông kêu cứu, Chúa liền đưa tay 
nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, 
thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: “Qủa thật Ngài là Con Thiên 
Chúa” (Mt 14,22-33).  Chúa đã làm nhƣ lời thánh vịnh 18,17: “Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay 
nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông”. Cảnh sau này tuyệt vời hơn lúc Phê-rô bƣớc về 
phía Chúa Giê-su: Chúa Giê-su và Phê-rô, tay trong tay bƣớc đi mặt trên nƣớc…  

So với cảnh trên núi: Khi thấy Chúa, các môn đệ bái lạy, nhƣng có mấy ông lại hoài nghi. 
Chúa chẳng thèm quở trách các ông nhƣ đã quở trách thánh Phê-rô và cũng chẳng đợi các 
ông tuyên xƣng. Chính Chúa tự tuyên bố : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”; 
Chúa cũng chẳng cần cầm tay vị nào mà dắt đi. Chúa sai tất cả ra đi đến với mọi dân tộc và 
cam kết: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Thế là từ nay các ông hiểu bằng lòng của Chúa, thấy bằng mắt của Chúa, nghe bằng tai 
của Chúa. 

Tin Mừng Mac-cô thì kể một sự đảo lộn rất hài hƣớc.  Các phụ nữ ra mồ, đƣợc thiên thần 
nhờ: “Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô… Nhưng vừa ra khỏi mồ thì các bà 
liền chạy trốn… chẳng nói gì với ai!”.  Tuy vậy Chúa cũng tìm đƣợc một bà chịu đi báo tin: Bà 
Maria Mac-đa-la.  Bà gặp thấy gì? “Các ông đang buồn bã khóc lóc”.  Thật là bi hài: các bà thì 
im lặng, các ông thì buồn bã khóc lóc. “Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các 
ông vẫn không tin.” 

Nhờ các bà đi báo tin, mà cũng không xong thì chỉ còn một cách là Chúa phải đích thân đi 
tìm các môn đệ. “Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính nhóm Mười Một đang khi các ông dùng 
bữa.” Mac-cô kể thêm: “Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không 
chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy”.  

Lần này lý do quở trách vẫn là “các ông không tin và cứng lòng”, không phải đối với Chúa 
nhƣ hôm ở trên thuyền, nhƣng “bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau 
khi Người trỗi dậy”. Tình huống này giống nhƣ Thiên Chúa quở trách dân It-ra-en vì không chịu 
nghe lời ngôn sứ Ê-dê-ki-en (x. Ed 3,7): “Quả thật cả nhà It-ra-en mặt dày mặt dạn, lòng chai dạ 
đá”. 

Liền sau lời quở trách là lệnh ra đi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 
Mừng cho mọi loài thọ tạo”. 

Nhƣng các ông không đi một mình: “Các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng 
hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” 
  

Chúng ta mỉm cƣời vì thấy Chúa quở trách các ông lần chót. Nhƣng giật mình nghĩ lại thì 
nhóm Mƣời Một đã thuộc vào hàng “những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy” và 
nhờ thế đƣợc chữa lành bệnh “cứng lòng”, lại “có Chúa cùng hoạt động với các ông”.  

Thế là lời quở trách quay sang chúng ta là ngƣời nghe, nếu chúng ta không chịu tin! 

Coi chừng Mac-cô đang “bắn xéo” chúng ta đó! 
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Sách Công Vụ Tông Đồ nói: “Trong  40 ngày Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về 
Nước Thiên Chúa”. Vậy mà phút chót các ông vẫn còn thắc mắc: “Thưa Thầy, có phải bây giờ 
là lúc Thầy khôi phục vương quốc It-ra-en không?” (1,6).  
Tin Mừng Lu-ca đã cho thấy trong bữa Tiệc Ly các môn đệ còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong 
các ông là nhân vật số một! Bây giờ Chúa đã phục sinh và dành 40 ngày dạy dỗ các ông, thế 
mà đâu vẫn hoàn đấy. Quả là nƣớc đổ đầu vịt.  

Tin Mừng Lu-ca dành nhiều thời giờ cho việc Chúa Phục Sinh chữa lành lòng tin của các 
môn đệ. Các nữ môn đệ ra viếng mộ từ sáng sớm, đƣợc “hai người đàn ông y phục sáng chói” 
báo cho biết Chúa đã sống lại, không còn trong cõi chết, và cho cái “chìa khóa” để hiểu, đó là 
lời Chúa Giê-su đã báo trƣớc. “Các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói”, thế là rõ rồi. Các 
bà vể kể lại cho phe đàn ông ngồi ở nhà thì bị các ông chìa môi bỉu mỏ: “Đàn bà trông gà hóa 
cáo”! 

Ông Phê-rô chạy ra mộ kiểm chứng, “cúi nhìn vào chỉ thấy còn có những khăn liệm thôi. 
Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra”.  

Sau khi nghe các bà, nghe ông Phê-rô, có hai ngƣời môn đệ chọn con đƣờng “trở về làng 
cũ học cày cho xong”.  Chúa Giê-su, mục tử kiểu mẫu, đóng vai một ngƣời khách lạ xin nhập 
bọn cùng đi, rồi làm bộ ngơ ngáo hỏi một câu khiến hai môn đệ cho là ngớ ngẩn tò te, chẳng 
biết chuyện gì dã xảy ra trong khi chuyện rành rành nhƣ voi đẻ giữa chợ, ai cũng biết. Nhờ 
đóng vai ngớ ngấn rất đạt, Chúa làm cho các ông khai hết tâm tƣ nỗi lòng, hy vọng và thất 
vọng. Chúa bất ngờ đổi vai thành ông thầy thông thái, lôi từng câu thánh kinh liên can tới Đức 
Ki-tô ra mà giải thích. 

Phản ứng đầu tiên của họ là khi chiều xuống, họ nài ép ngƣời khách lạ ở lại với họ. 

Chúa Giê-su tiếp tục “làm bộ nhƣ còn phải đi tiếp”, nhƣng cũng nhƣợng bộ thiện cảm của 
họ và cùng vào quán trọ. Đến khi vào bàn ăn thì Chúa lại đổi vai thành ông chủ khai mạc bữa 
ăn: cầm bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Cử chỉ bẻ bánh của Chúa nhƣ xé tấm màn che 
mắt họ. Họ nhận ra Chúa. Nhƣng Chúa đã biến khỏi mắt họ. Bây giờ họ mới lộ cho chúng ta 
biết cái gì đã xảy ra trong lòng họ khi nghe Chúa nói chuyện trên đƣờng: “Dọc đường khi Người 
nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”. 
Nhƣ ngƣời bất toại đƣợc chữa lành, “ngay giờ ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem”. 

Họ thấy gì khi trở lại Giê-ru-sa-lem? Họ thấy “Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp 
tại đó”. Chuyện gì đã xảy ra? “Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rôi!”. Sao họ 
biết? “Chúa đã hiện ra với ông Simon Phê-rô”! Thế ra Chúa dùng ông Phê-rô để chữa lành tất 
cả, chỉ có hai con chiên lạc thì Chúa phải đích thân đi tìm về! Chúa giữ lời hứa với ông Phê-rô: 
“Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm 
cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32).  

Nhƣng Chúa vẫn chƣa thỏa lòng. 

“ Các ông còn đang nói thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh 
em!” Lại một phen hoảng hồn nhƣ lần Chúa đi trên mặt nƣớc: “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng 
là thấy ma”. 

Hai ngƣời trên đƣờng Emmaus đã chê các bà: “Các bà ra mồ hồi sáng sớm, không thấy 
xác Ngƣời đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Ngƣời vẫn sống”; rồi chính 
hai ngƣời này cũng chê “vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy mọi sự việc y như 
các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy!” Chúng ta có thể mỉm cƣời, vì hai ông này 
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đang đi bên Chúa, đang nghe Chúa nói với họ mà họ cũng “không thấy”, vì “mắt họ còn bị ngăn 
cản không nhận ra Người”. Lập luận của họ chẳng khác gì lời tổng trấn Phét-tô báo cáo tóm tắt 
vụ án Phao-lô: “Họ [ngƣời Do Thái] chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn 
giáo riêng của họ, và liên quan đến một ông Giê-su nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là 
vẫn sống” (Cvtđ 25,19)  

Câu chuyện cho chúng ta thấy là họ vẫn trong tình trạng nhƣ Mac-cô kể khi ở trên thuyền: 
“Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, 
có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao?... Anh em chưa hiểu ư? “ (Mc 8,17-21). Quả 
thật họ cần một quả tim mới, một tinh thần mới, một đôi mắt mới, một đôi tai mới để có thể 
nghe, thấy và hiểu, vì màu nhiệm phục sinh là một điều hoàn toàn mới, nhƣ thánh Phao-lô tóm 
tắt tuyệt vời trong thƣ 1 Cr 2,9: “ Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không 
hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người”. Nhƣ vậy thì 
phải đƣợc Chúa ban cho lòng để biết, tai để nghe, mắt để thấy. 

Tin Mừng Lu-ca kể cho chúng ta cảnh Chúa Giê-su dịu dàng kiên nhẫn nhƣ ngƣời mẹ bên 
cạnh đứa con đang mê sảng vì sốt, cố làm mọi cách lay tỉnh con: Chúa nói với họ, Chúa cho rờ 
chân tay, Chúa xin chút gì để ăn, rồi Chúa ăn trƣớc mặt các ông. Khi các ông đã hoàn hồn, 
Chúa bắt đầu chữa “lòng ngu muội” của các ông: Chúa nhắc lại những lời Chùa đã nói khi còn 
ở với các ông nhƣng các ông chƣa hiểu:  “Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh”; 
coi nhƣ Chúa “giải huyệt ngu” cho các ông, rồi Chúa tóm tắt lại hai điều cốt yếu:  

Một là phần của Chúa, Chúa đã hoàn thành: “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ 
ba từ cõi chết sống lại”;  

Hai là phần của các ông: “phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân…”  
Tuy nhiên muốn làm đƣợc việc này các ông cũng phải chờ Chúa Giê-su thực hiện điều  
Chúa Cha đã hứa: “Phần Thầy, Thầy sẽ gởi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, 
hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”. 

Bây giờ mới rõ phƣơng thuốc cuối cùng để chữa lành cả tai để nghe, mắt để thấy và lòng 
để hiểu chính là “điều Cha Thầy đã hứa”, và ngày lễ Ngũ Tuần, kỷ niệm ngày Thiên Chúa ban 
Luật Giao Ƣớc trên núi Xi-nai, sẽ là ngày các môn đệ nhận đƣợc điều Mô-sê đã thấy là còn 
thiếu. Có Luật của Thiên Chúa mà không có tai để nghe, không có mắt để thấy, không có lòng 
để biết thì chẳng thay đổi đƣợc gì. Ngày lễ Ngũ Tuần là ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa 
thay tim: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. 
Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim 
bằng thịt”. 

Tuy nhiên thánh Phao-lô căn dặn: “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ 
Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Lý do là cuộc đại phẫu thay tim này cho chúng ta lòng để 
biết, tai để nghe, mắt để thấy, và sức mạnh, nhƣng không cho “tính miễn nhiễm” để chúng ta 
khỏi phải chiến đấu: “Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ 
của anh em thì anh em sẽ được sống. Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng 
dẫn, đều là con Thiên Chúa” (Rom 8,13-14).  

Sách Tin Mừng Gio-an cũng dành hai chƣơng 20-21 để kể về Chúa Giê-su đến chữa lành 
lòng tin và lòng mến của các môn đệ. 

Nhân vật thứ nhất đƣợc chữa lành là Maria, mê hoảng vì “bệnh tƣơng tƣ” giống nhƣ ngƣời 
yêu trong sách Diễm Ca. Bà ra mồ từ “sáng sớm, lúc  trời còn tối”, nhƣ ngƣời yêu trong sách 
Diễm Ca (3,1-3; 5,2-6). Chỉ thấy cửa mồ đã mở toang, bà chạy về gọi hai ngƣời thân tín nhất 
của Chúa và la hoảng: “người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người 
ở đâu”. Sự hoảng hốt của Bà lây sang phe đàn ông khiến họ cũng hoảng theo. Hai ngƣời chạy 
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đua ra mồ. Ngƣời tới trƣớc đứng ngoài nhìn vào, ngƣời tới sau chạy thẳng vô: Hai ngƣời cùng 
thấy nhƣ nhau.  Hai ngƣời cùng chung một căn bệnh là “chậm hiểu”: “Hai ông chưa hiểu rằng 
theo lời Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”. Hai ông trở về nhà. 

Bà Maria Mac-đa-la tiếp tục triệu chứng bệnh tƣơng tƣ nhƣ ngƣời yêu trong sách Diễm Ca, 
kể lể nỗi lòng và năn nỉ đám con gái đang nhí nhảnh bên đƣờng: “Này thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, 
tôi van nài các bạn: gặp người tôi yêu dấu, các bạn sẽ cho biết tin gì? Xin cho nhắn rằng: tôi 
đang ốm trương tư”. Tội nghiệp đám con gái ngây thơ chẳng biết bà này là ai, lại càng không 
biết ngƣời yêu của bà mặt mũi ra sao, nhƣng cũng lễ phép hỏi lại với lời an ủi tội nghiệp cho 
ngƣời đẹp: “Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác, này hỡi trang tuyệt thế giai nhân? 
Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác, mà cô phải nài van như vậy?” Cô liền thao thao 
bất tuyệt tả ngƣời yêu nhƣ một tiền thân của họa sĩ Picasso (5,10-16). Bức tranh của cô và có 
lẽ ngọn lửa bừng bừng từ trái tim cô làm cho đám con gái ngây thơ bị cuốn hút đến mức xin 
đƣợc cùng đi tìm kiếm với cô: “Người cô yêu đã đi đâu mất rồi, này hỡi trang giai nhân tuyệt thế 
? Người cô yêu đã quay gót phương nao, để chúng em cùng với cô tìm kiếm?” Thế là bọn con 
gái ngây thơ cũng bị cuốn vào vòng mê sảng đến ngớ ngẩn:  Nếu ngƣời đẹp biết ngƣời yêu “đã 
quay gót phƣơng nao” thì đâu cần kể lể nhắn nhe nữa. 

Nhƣng chính khi trút đƣợc nỗi hốt hoảng cho bọn con gái bên đƣờng thì cô tỉnh lại và biết 
ngƣời yêu đã “quay gót phƣơng nao”: “Người yêu của tôi đã xuống vườn nhà…”. 

Trong câu chuyện bên mồ nhƣ sách Tin Mừng thứ tƣ kể, thì hai thiên thần ngồi hai đầu 
phiến đá nơi đã đặt thi hài Chúa Giê-su, thay vị trí đám con gái bên đƣờng và cuộc đối thoại. 
Chúa Giê-su tới tiếp tục cuộc đối thoại bằng một câu hỏi. Bà Mac-đa-la tƣởng là ông làm vƣờn, 
và còn nghĩ là chính ông đã đem Chúa đi nên xin làm ơn chỉ chỗ để bà đi vác về. Chúa gọi tên 
bà, nhƣ ngƣời mục tử gọi tên từng con chiên (x. Ga 10,3). Bà nhận ra và phản ứng nhƣ ngƣời 
yêu trong sách Diễm Ca: “Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi. Tôi hỏi họ: “Các anh 
có thấy chăng người lòng tôi yêu dấu? Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu. Tôi 
vội níu lấy chàng và chẳng chịu buông ra cho đến khi đưa vào nhà thân mẫu, tới khuê phòng 
người đã cưu mang tôi”(Dc 3,3-4). Xin coi chuyện Ixaac dẫn Rebecca vào lều mẹ là bà Sara, dù 
lúc ấy bà đã chết rồi, và cƣới nàng làm vợ (St 24,67).  

Nhƣng trong hoàn cảnh sách Tin Mừng thứ tƣ, thì cả cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh là cuộc 
thiết lập Giao Ƣớc Mới, qua đó Chúa Giê-su đƣa chúng ta vào trong lòng Chúa Cha, nên Chúa 
Giê-su lật ngƣợc tình thế: “Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng 
Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “ Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là 
Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em”. Sứ mạng 
của Maria Mac-đa-la bây giờ là đi báo tin Giao ƣớc đã hoàn thành. Đó cũng là lời tuyên bố của 
ngƣời yêu trong Diễm Ca: “Tôi thuộc trọn về người tôi yêu và người tôi yêu thuộc về tôi trọn 
vẹn”, ám chỉ tới cuộc tái lập Giao Ƣớc sau thời lƣu đầy, khi dân Chúa đƣợc trở về thờ phƣợng 
Chúa trong miền Đất Hứa. Còn bây giờ Chúa Giê-su tuyên bố sự thành tựu của Giao ƣớc Mới, 
không còn lệ thuộc vào một mảnh đất, nhƣng là “trong Thần Khí và Sự Thật”, với quả tim mới là 
Thần Khí Thiên Chúa đƣợc rót vào lòng chúng ta để gọi Thiên Chúa là Cha và sống làm con 
Thiên Chúa, ở trong lòng Thiên Chúa cùng với Con Một, Đấng từ trong lòng Thiên Chúa đến kể 
cho chúng ta biết Thiên Chúa và đƣa chúng ta vào  trong lòng Thiên Chúa với Ngƣời.  

Sau khi chữa bệnh “tương tư” cho Maria Mac-đa-la, Chúa Giê-su còn chữa bệnh “sợ” cho 
các môn đệ. “Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều 
đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái”. Nếu ngƣời Do Thái muốn bắt hay giết các ông thì đã 
bắt, đã giêt  cùng với Chúa Giê-su rồi, đâu còn thời giờ cho các ông chạy về nhà đóng kín cửa; 
mà có đóng kín cửa thì họ cũng thừa biết các ông ở đâu và chẳng có cửa nào bảo vệ đƣợc các 
ông. Nhƣng sợ thì cứ sợ vậy thôi. Chúa chứng minh cho các ông thấy là cánh cửa nơi các ông 
đang ở chẳng có gì là chắc đâu. Khỏi cần mở cửa Chúa cũng vô đƣợc. “Đức Giê-su đến, đứng 
giữa các ông và nói: Bình an cho anh em!” Tuy không thấy các ông hoảng sợ nhƣ trong Tin 
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Mừng Lu-ca, nhƣng Chúa cũng “cho các ông xem tay và cạnh sườn, các ông vui mừng vì được 
thấy Chúa”. Vui mừng vì đƣớc thấy Chúa, đó là liều thuốc trị bệnh “sợ”. Chúa nhắc lại lời ban 
bình an. Trong bữa Tiệc Ly Chúa đã hứa ban bình an và niềm vui mà không ai lấy mất đƣợc. 
Niềm vui và bình an đƣợc bảo đảm bởi sự hiện diện của Chúa mà không gì ngăn cản đƣợc 
nữa, và bởi sự hiện diện của Thánh Thần mà Chúa ban ngay bây giờ. Với sự hiện diện của 
Chúa và của Thánh Thần, Chúa có thể sai các ông đi: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng 
sai anh em.”  

Tuy nhiên còn thiếu một ông: ông Tô-ma; ông này mang hai thứ bệnh. Bệnh thứ nhất của 
ông là coi anh em chẳng ra gì, chẳng ai bằng ông. Bệnh thứ hai là ông chỉ tin vào cái gì thấy 
tận mắt, sờ tận tay. Lời ông thách đố anh em thực ra là thách đố Chúa Giê-su đấy: nếu quả thật 
Chúa đã sống lại thì cứ việc đến cho ông nhìn tận mắt bắt tận tay đi, ông sẽ tin ngay. Điều lạ 
lùng là Chúa Giê-su chiều ông hết cỡ. Tuy nhiên Chúa cũng đễ cho ông chờ 8 ngày! Tám ngày 
ấy chắc dài lắm vì anh em đều sống trong niềm vui mừng vì đã thấy Chúa, chỉ có ông lủi thủi cô 
đơn ôm nỗi buồn nản, nghi ngờ. Tám ngày Chúa im lặng. Cũng chẳng ai gặp Chúa mà “méc”. 
Nhƣng đúng tám ngày sau, cũng trong ngôi nhà các môn đệ đang ở, ông Tô-ma cũng có mặt, 
các cửa cũng đóng kín – nhƣng không nói lý do tại sao cửa đóng kín - Chúa lại đến đứng giữa 
các ông. Nhƣng rõ ràng lần này Chúa đến chỉ vì ông Tô-ma, vì sau khi nói với mọi ngƣời: “Bình 
an cho anh em”,  

Chúa quay ngay về phía ông Tô-ma, cho ông thỏa mãn hết ba điều ƣớc của ông: “Đưa 
ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy.” Chúa chỉ 
yêu cầu ông một điều: “Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”. 

Bây giờ thì ông Tô-ma đầu hàng vô điều kiện: “Lạy Chúa của con lạy Thiên Chúa của con”. 
Tuy nhiên lời đầu hàng vô điều kiện của ông Tô-ma lại trở thành lời chấp nhận Giao Ƣớc Mới. 
Chúa Giê-su đã tuyên bố “Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, cùng Thiên 
Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em”; ông Tô-ma đại diện cho chúng ta tuyên xƣng 
“ Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Điều cốt lõi của Giao Ƣớc là: “Các ngươi sẽ là 
dân của Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi” (Ed 36,28). Sau khi đã cƣ xử với ông 
Tô-ma nhƣ mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc và khi tìm đƣợc thì vác lên vai đem về, Chúa 
nhắn chúng ta là đừng có theo gƣơng cứng đầu của ông Tô-ma; Chúa tuyên bố: “Vì đã thấy 
Thầy nên anh tin. Phúc cho ai không thấy mà tin”. Đó là mối phúc của chúng ta.  

Tuy nhiên còn một nhân vật nữa cần đƣợc chữa lành, đó là ông Phê-rô. Cái đêm tai họa ở 
dinh thƣợng tế, các sách Tin Mừng Nhất Lãm cho thấy là sau khi chối Chúa đủ ba lần nhƣ 
Chúa dã báo trƣớc, ông Phê-rô ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Nƣớc mắt đã chữa lành cho ông. 
Tin mừng thứ tƣ ngừng ở tiếng gà gáy, cho thấy là mọi chuyện xảy ra đúng nhƣ Chúa Giê-su 
đã báo trƣớc, nhƣng không nói gì thêm về ông Phê-rô. Câu chuyện đƣợc kể tiếp ở chƣơng 21. 
Sau mẻ cá nặng lƣới đầy kéo không nổi, ngƣời môn đệ Chúa Giê-su yêu mến nói với ông Phê-
rô; “Chúa đấy!” Phản ứng của ông Phê-rô thật kỳ cục. Nhiều bản dịch tránh né nguyên văn: 
“Ông Phê-rô vội lấy áo quấn ngang lưng vì ông đang trần truồng, rồi nhảy xuống biển”. Ngƣời 
ta thƣờng né chữ “trần truồng”, vì nghĩ làm sao ông đi đánh cá trên cùng một thuyền với 6 
ngƣời nữa mà lại trần truồng. Ngƣời ta cũng dịch quá tử tế là ông mặc áo vào, nhƣng bản văn 
hy Lạp nói rõ là ông lấy áo quấn ngang lƣng. “Ông nhảy xuống biển” thì không có bản dịch nào 
né đƣợc. Giải thích và tránh né nhƣ thế làm mất ý nghĩa của bản văn. Nên đi tìm xem tại sao 
bản văn lại sử dụng những từ ngữ “khó xử” nhƣ vậy. Hai từ ngƣời ta tránh né là hai từ đƣợc sử 
dụng trong câu chuyện A-đam –Eva sau khi ăn trái cấm: “Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ 
thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả quấn ngang lưng làm khố che thân. Nghe thấy tiếng Đức 
Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối 
trong vườn…” (St 3,7-8). 

Đối chiếu câu chuyện ông Phê-rô với câu chuyện A-đam – Eva có lẽ chúng ta hiểu đƣợc ý 
nghĩa thật. Sách Tin Mừng thứ tƣ nhiều lần đối chiếu với sách Sáng Thế. Ngay cái chết của 
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Chúa Giê-su trên thập giá cũng gợi lại cuộc tạo dựng con ngƣời ( xin đọc bài về cuộc Thƣơng 
Khó theo thánh Gioan). Sự im lặng về ông Phê-rô sau tiếng gà gáy bây giờ đƣợc tiếp tục qua 
sự đối chiếu với chuyện A-đam – Eva. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa làm “thợ may”: “Thiên 
Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ” (St 3,21). 

Chúa Giê-su làm gì để chữa lành cho ông Phê-rô? 

“Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa”. So 
với cảnh trong sân dinh thƣợng tế: “Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở 
đó; ông Phê-rô cũng đứng sưởi với họ.” Than hồng đêm ấy là của những kẻ đang tìm giết Chúa 
Giê-su và ông Phê-rô đã rơi vào nhƣ con thiêu thân. Than hồng hôm nay là của chính Chúa 
Giê-su đốt lên, có bánh có cá để dọn bữa cho các môn đệ đã vất vả suốt đêm với lƣới với 
thuyền trên sóng nƣớc. Dù sao thì than hồng vẫn nhắc ông nhớ than hồng và những gì đã xảy 
ra bên đống than hồng đêm ấy. Chúa Giê-su làm nhƣ chẳng hề có than hồng nảo khác ngoài 
than hồng Chúa đốt lên cho các ông sáng nay, chờ các ông đem cá vô nƣớng: “Đem ít cá mới 
bắt được tới đây!” Ông Phê-rô thản nhiên trở lại vai ngƣời chủ thuyền: “Ông Si-mon Phê-rô lên 
thuyền rồi kéo lưới vào bờ…”. Sau khi các ông đã sung sƣớng đếm từng con cá bỏ vô thùng 
chứa, Chúa mời : “Anh em đến mà ăn”.   

Bữa ăn hôm đó chắc phải vui lắm vì chƣa bao giờ các ông bắt đƣợc nhiều cá nhƣ thế. 
Không biết các ông đã nói những gì, nhƣng có một điều ai cũng nghĩ trong lòng mà không ai 
nói ra: “Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?” ví các ông biết rằng đó là Chúa. Cử 
chỉ của Chúa nhắc các ông nhớ lại bữa ăn Chúa đãi cả đám đông trên núi ở bên kia hồ (Ga 
6,1-16): cũng chỉ có bánh và cá, và cũng chính tay Chúa cầm bánh, cầm cá chia cho đám đông. 
Nhƣng hồi kết thúc thì hoàn toàn khác. Hôm ấy đám đông toan bắt Chúa đem đi tôn làm vua, 
nên Chúa xua các môn đệ xuống thuyền còn Chúa lên núi một mình cầu nguyện. Hôm nay câu 
chuyện sau bữa ăn dành cho ông Phê-rô: Chúa chữa lành và trao nhiệm vụ mục tử cho ông. 

Tiến trình chữa lành đã bắt đầu từ khi ông Phê-rô nhận ra mình trần truồng trƣớc mặt 
Chúa, nhƣ A-đam – Eva. Ông nhảy xuống biển, bỏ thuyền và lƣới đầy cá cho các bạn. Chi tiết 
này cũng làm ta liên tƣởng tới chuyện ông Gio-na: ông nhận mình là kẻ phạm tội gây ra sóng 
gió, ông yêu cầu ngƣời ta quăng ông xuống biển để sóng yên biển lặng cho mọi ngƣời đƣợc an 
toàn. Chúa đã nƣớng bánh và cá rồi nhƣng vẫn bảo đem ít cá mới bắt đƣợc lại đây. Đó là cách 
tế nhị đƣa ông Phê-rô trở lại vai trò chủ thuyền và ngƣời điều khiển chuyến đi đánh cá, bày tỏ 
lòng tin tƣởng và khích lệ ông. Chúa lại đi xa hơn một bƣớc, cho ông thấy rằng chính khi ông 
đã nhận ra mình “trần truồng” và chẳng có gì che thân ngoài lòng nhân lành của Chúa, thì Chúa 
có thể trao cho ông trách nhiệm lớn nhất. Hồi các ông đi theo Chúa thì cuộc tranh luận dai dẳng 
giữa các ông cho đến tận bữa Tiệc Ly vẫn là “ngôi thứ”, ai là nhân vật số một sau Chúa Giê-su. 
Chúa đã trả lời “Nếu ai không trở lại và nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 
18,3). Trong cuộc đối thoại sau bữa ăn, ông Phê-rô đã thật sự nên nhƣ trẻ nhỏ (x.Tv 131): trần 
truồng, chẳng còn dựa vào đâu ngoài lòng nhân lành và sự thông biết vô cùng của Chúa : “Lạy 
Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”; “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu mến 
Chúa” (x. Tv 139). Đêm trong phòng tiệc ly ông thách thức mọi ngƣời: “Dù tụi nó có bỏ Thầy hết 
thì con đây không bao giờ”; “con sẵn sàng thí mạng con vì Thầy”. Cũng ngay đêm ấy, bên đống 
than hồng của bọn tôi tớ, ba lần ông chối không biết Giê-su là ai, không có liên quan gì tới Giê-
su đang bị trói đứng kia. Hôm nay thì ba lần ông tuyên xƣng: “Chúa biết, Chúa biết, Chúa biết 
mọi sự”. Chúa hỏi là để tạo dịp cho ông tuyên xƣng. Chúa hỏi đủ ba lần để nhắc là ông đã chối 
đủ ba lần nhƣ Chúa đã báo trƣớc. Mỗi lần ông tuyên xƣng “Chúa biết” thì Chúa nhắc lại lời trao 
nhiệm vụ cho ông. Sau khi ông tuyên xƣng “Chúa biết rõ mọi sự” thì Chúa tiết lộ cho ông biết cả 
“tƣơng lai của ông”: “Khi anh đã về già,, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và 
dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để 
tôn vinh Thiên Chúa.Thế rồi người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.  
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Cuộc đại phẫu ghép tim cho ông Phê-rô diễn ra trên bờ biển, trƣớc mặt anh em. Khi ông 
Phê-rô đứng dạy với quả tim mới thì Chúa gọi ông lần thứ hai: “Hãy theo Thầy”. Nhƣng trƣớc 
đó Chúa không quên nhắc cho ông rằng Chúa vẫn ghi nhận lời hứa của ông trƣớc khi thay tim: 
“Con sẵn sàng thí mạng con vì Thầy”. Với trái tim cũ của ông thì ông không giữ nổi lời hứa. Với 
trái tim mới thì chắc chắn ông giữ đƣợc lời hứa. Nhƣng Chúa thay đổi “đối tƣợng”: Chúa đã 
chết cho ông rồi, đâu cần ông chết cho Chúa nữa. Nhƣng Chúa lại vẫn cần đến cái mạng cuả 
ông. Làm mục tử chăn dắt đoàn chiên của Chúa thì ông sẽ phải theo Chúa đến chỗ hiến mạng 
sống vì đoàn chiên nhƣ Chúa, “để tôn vinh Thiên Chúa”.  

Quả tim nào Chúa ghép cho con?  

Đến lúc phải đặt câu hỏi cuối cùng: Chúa lấy quả tim của ai mà ghép cho con? Muốn ghép 
tim phải chờ có ngƣời chết mới lấy đƣợc tim mà ghép. Chúa lấy quả tim của ai mà ghép cho 
con? Bây giờ con đang sống bằng quả tim của ai? 

Chúa đã làm một việc kỳ diệu hơn cả khi dựng nên con. Chúa đã làm ngƣời trong lòng Đức 
Mẹ Maria, để có một quả tim của con ngƣời: “Lời đã trở nên người phàm và cắm lều ở giữa 
chúng ta” (Ga 1,14) “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm 
con một người đàn bà” (Gl 4,4).  

Trái tim ấy biết yêu và yêu đến cùng : “Người yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở 
thế gian và yêu thương họ đến cùng”(Ga 13,1), với nhịp đập và cƣờng độ của chính Thiên 
Chúa: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yê mến anh em như vậy” (Ga 15,9). 

Trái tim ấy biết thổn thức, biết khóc: “Thấy cô Maria khóc, và những người Do Thái đi với cô 
cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các ngươi để xác anh ấy 
ở đâu?” Họ trả lời:”Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem”. Đức Giê-su liền khóc” (Ga 11,33-35). 
Ngày đầu tiên khi hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả tò mò hỏi Chúa: “Rabbi, Thầy ở đâu?” thì 
Chúa mời “đến mà xem”. “Họ đã đến, đã xem nơi Chúa ở và ở lại với Chúa hôm ấy.” (Ga 1,28-
29). Hôm nay ngƣời ta mời Chúa đến xem nơi anh La-da-rô đang ở thì Chúa khóc; và khi tới 
nơi thì Chúa lại thổn thức và Chúa gọi anh ra khỏi đó ngay.(Ga 11,32-44). 

Chúa không chỉ khóc vì nỗi đau của những ngƣời bạn thân thiết, Chúa còn khóc vì tƣơng 
lai đen tối của cả một thành phố: “Khi đến gần thành Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức 
Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình 
an cho ngươi!” (Lc 19,41). 

Trái tim ấy cũng biết buồn, buồn đến nỗi: “Linh hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 26,38).  
Trái tim ấy cũng không muốn phải ngƣng đập: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã 
lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người 
khỏi chết” (Dt 5,7).  

Cuối cùng, để chứng tỏ đây là quả tim bằng thịt 100%: sau khi nó đã ngƣng đập trên thập 
giá, “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 
19,34).  

Quả Tim Chúa đã ghép cho con là quả tim lấy từ trong lồng ngực của Chúa!  

Ôi tuyệt vời! Sống bằng quả tim của Thiên Chúa! “Thiên Chúa đã đổ Tình Yêu của Người 
vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rom 5,5). Hỏi rằng có ai đã 
sống nhƣ thế chƣa hay chỉ là ƣớc mơ? Ít ra Chúa cũng đã gặp đƣợc một ngƣời đón nhận hòan 
tòan: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống 
kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. 
Tôi không làm cho ơn Thiên Chúa ra vô hiệu” (Gl 2,20-21).  
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Ƣớc gì đƣợc nhƣ vậy! Tạ ơn Chúa! Halleluia! AMEN! AMEN ! AMEN!  

Giê-ru-sa-lem, ngày lễ Thánh Tâm Chúa 2014 –  

L.M. Giu-se Nguyễn Công Đoan, S.J. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

16th Sunday in OT-A 

Mt 13:24-30 

Gia đình Danh đã thay đổi hẳn sau một buổi họp gia đình năm ngoái mà cha cậu, một 
ngƣời đàn ông siêng năng 43 tuổi, bất ngờ „triệu tập‟. Họp gia đình không phải là thói quen của 
họ. Thƣờng thì sau bữa tối mỗi ngƣời mỗi việc rồi đi ngủ. Nhƣng Chúa Nhật hôm ấy, cha cậu 
dƣờng nhƣ rất lắng đọng, suy nghĩ về một điều gì đó. Rồi đang lúc dùng ăn trƣa, ông nói với cả 
nhà: 

“Tối nay chúng ta họp mặt lại với nhau để cầu nguyện và chia sẻ một chút nhé mọi ngƣời.”  

Ai cũng ngạc nhiên tự hỏi không biết có chuyện gì. Nhƣng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc và vì 
tôn trọng ông nên mọi ngƣời đồng ý. Sau đó, ông đƣa cho mỗi ngƣời một tờ hiệp thông hàng 
tuần của giáo xứ, trên đó có dụ ngôn kẻ gieo cỏ lùng trong ruộng trích từ Tin Mừng Mát-thêu 
(13:24-30), và ông gợi ý một câu hỏi cho mọi ngƣời suy niệm: “Chúng ta cần phải làm gì với kẻ 
gieo cỏ lùng?” 

Năm ngoái Danh đƣợc 16 tuổi. Sau khi lãnh Bí Tích Thêm Sức xong, cậu ngƣng không đọc 
Kinh Thánh nữa. Cậu chỉ đi Lễ Chúa Nhật vì cha mẹ. Bởi thế, cậu chỉ nghe những gì ngƣời ta 
đọc trên nhà thờ mà cũng chẳng mấy chú tâm. Một giờ ở nhà thờ dài đằng đẵng nhƣ một thế 
kỷ. Vì vậy, cậu ngạc nhiên khi cha mình nói gia đình họp nhau để cầu nguyện và chia sẻ. Danh 
cũng cảm thấy hơi bực bội vì tối hôm ấy có một chƣơng trình cậu thích trên Tivi. Nhƣng cậu 
chấp nhận yêu cầu của cha mà không nói gì vì cậu nghĩ mình cũng nên hi sinh một cái gì đó 
cho cha mẹ để đáp trả bao nhiêu hi sinh họ đã dành cho cậu. 

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên, Danh dành hai tiếng đồng hồ để đọc và suy niệm về câu hỏi 
của cha đặt ra: “Chúng ta cần phải làm gì với kẻ gieo cỏ lùng?” Cậu thắc mắc tại sao cha lại hỏi 
một câu nhƣ vậy. 

Sau bữa tối, mẹ dẫn kinh tối thƣờng lệ. Rồi cha cậu nói em gái cậu là Dung, lúc ấy 7 tuổi, 
đọc đoạn Tin Mừng. Sau đó ông mời Danh chia sẻ trƣớc. Danh bối rối lớ ngớ nhƣ muốn nói lại: 
“Hả? sao lại là mình trƣớc chứ?” Nhƣng rồi cậu hắng giọng, cố gắng nghĩ ra điều gì để nói. 

“À, thì, mọi ngƣời biết đấy, à, con nghĩ đây là một…thông điệp tốt để suy niệm.” Danh lại 
hắng giọng lần nữa. 

Mọi ngƣời chăm chú lắng nghe, gật đầu, hỏi Danh: “À ha, tốt thế nào?” 

Điều ấy có nghĩa là cậu phải tiếp tục nói thêm về ý tƣởng cậu đã bắt đầu. 

KẺ GIEO CỎ  
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“Ừmm, thì, mọi ngƣời biết đấy, con tin là Chúa tốt lành và Chúa chỉ gieo những hạt giống 
tốt trên đời này thôi. Ừmm…” 

“Bố ơi,” Dung ngắt lời anh, “Con không thích tên quỷ Satan. Nó thật là hèn hạ đi gieo cỏ 
lùng vào lúa.” 

Thƣờng thì Danh sẽ sửa em ngay rằng em không đƣợc ngắt lời ngƣời khác vì nhƣ thế là 
bất lịch sự. Nhƣng trong trƣờng hợp này, cậu mừng khi em gái làm vậy vì Dung cứu cậu khỏi 
một phen bối rối. 

Mẹ cậu thêm lời: “Mình biết không, em ngạc nhiên khi mình nói gia đình làm điều này. 
Nhƣng cảm ơn mình đã tạo ra cơ hội này. Em suy nghĩ về câu hỏi mình gợi ý và nhận ra nhiều 
điều.” 

“Cảm ơn cƣng! Trong Thánh Lễ sáng nay, khi nghe đọc đoạn Tin Mừng này, anh nhận ra 
rằng gốc rễ của nhiều vấn nạn xảy ra trong gia đình chúng ta có thể nằm ở việc chúng ta không 
để ý đủ đến kẻ gieo cỏ lùng.”  

“Ồ đúng,” Danh bỗng trở nên hào hứng, “Con quan sát thấy kẻ gieo cỏ rất xảo quyệt. Hắn 
chọn lúc mọi ngƣời đang ngủ mới hành động.” 

“Đúng,” em gái cậu nhảy vào câu chuyện cũng hào hứng không kém, “và, và kẻ gieo cỏ đã 
bỏ đi ngay sau đó. Hắn biến mất để không ai biết hắn đã làm điều ấy.” 

“Đúng, các con ạ, đó là cách tên quỷ vẫn hành động,” ngƣời cha nói, “hắn chọn tấn công ta 
lúc ta đang ngủ, tức là lúc ta không cảnh giác, và hắn cố gắng ẩn mặt đi để chúng ta bị sa vào 
cái bẫy của hiểu lầm. Các con hiểu chứ?” 

“Dạ chƣa, bố ơi!” Dung trả lời cách dễ thƣơng. 

“Thế này, chúng ta lấy một ví dụ. Khi chúng ta cãi vã nhau chẳng hạn, chúng ta bị xúc động 
một cách tiêu cực và đánh mất sự bình tĩnh cùng sự cảnh giác cách dễ dàng. Khi chúng ta ở 
trong trạng thái tiêu cực, chúng ta giống nhƣ đang ngủ mê. Đây là lúc thuận lợi để tên quỷ gieo 
cỏ vào giữa chúng ta và tấn công sự hòa hợp, bình an của chúng ta.” 

“Dạ, con hiểu điều này rồi,” Danh nói, “nhƣng ý bố là sao khi bố nói rằng tên quỷ cố gắng 
ẩn mặt đi để chúng ta bị sa vào cái bẫy của hiểu lầm?” 

Cha cậu trả lời: “Mục tiêu của Satan là gieo sự bất hòa bằng cách cám dỗ chúng ta tấn 
công lẫn nhau. Nếu chúng ta nhận ra sự có mặt của hắn, chúng ta sẽ phá hỏng kế hoạch của 
hắn. Đó là lý do hắn tìm cách ẩn mặt đi để mắt chúng ta chỉ còn thấy ngƣời khác ở trƣớc mặt 
mình. Khi chúng ta trong tâm trạng tiêu cực, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu lầm ngƣời khác là ngƣời 
sai trái hoặc có lỗi. Chúng ta bị cám dỗ ghét bỏ lẫn nhau và quay mũi tên vào nhau mà bắn 
trong khi không để ý đến tên quỷ đang ẩn núp đàng sau chúng ta xúi bẩy.” 

“Đúng thế,” mẹ cậu tiếp lời, “nếu chúng ta nhìn lại và xét kỹ cuộc sống chung của mình, 
chúng ta sẽ nhận ra rằng nhiều lần mình tấn công nhau một cách vô lý, vô duyên. Ta dại dột bỏ 
đi sự hòa hợp và bình an của mình để đút ăn cho cái tôi ích kỷ bằng chiến thắng giả tạo. Có 
những lúc em đã hoàn toàn sai khi cố tìm cách chứng minh mình đúng.” 

 “Anh Danh ơi, em xin lỗi đã lớn tiếng với anh hôm qua. Em sai rồi.” Dung thổn thức. 

Danh ôm em gái bé nhỏ và nói: “Anh cũng xin lỗi vì đã phát mông em. Còn đau không?” 
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“Còn chút xíu thôi à!” Dung đáp mau và quay sang hỏi bố: “Vậy thì chúng ta cần phải làm gì 
với kẻ gieo cỏ lùng hả bố?” 

“Các con nghĩ sao?” ngƣời cha hỏi. 

“Con nghĩ chúng ta phải để ý hơn đến sự có mặt ẩn núp của Satan để tránh bị nó lừa. 
Chúng ta phải bình tĩnh trong mọi trƣờng hợp.” Danh lý luận không tệ. 

“Chúng ta cần xin Chúa giúp cho mình bình tĩnh và khôn ngoan, nhất là khi bị xúc động.” 
Mẹ tiếp lời cậu. 

“Nhƣng khi con bị xúc động, con thấy mình khó mà nhớ đến Chúa lắm.” Danh phàn nàn. 

“Đúng thế, đó là điều Satan muốn,” cha cậu nói, “cảm xúc của chúng ta giống nhƣ một con 
thuyền trên biển. Tên quỷ luôn tìm cách khuấy động mặt nƣớc để phá đi sự cân bằng của ta.” 

“Con có một ý kiến,” Dung cất tiếng cao lên, “nếu chúng ta có thói quen cầu nguyện, lúc đó 
chúng ta sẽ dễ nhớ đến Chúa hơn và xin Chúa giúp mình, phải không mẹ?” 

 “Ôi con gái yêu, mẹ tự hào về con quá!” Mẹ ôm con gái thật chặt.  

Mọi ngƣời vỗ tay. Dung nở nụ một cƣời thật đáng yêu. 

Giuse Việt, O.Carm. 

[190A+V014]  

English: http://only3minutes.wordpress.com/the-weed-sower/  

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

Thƣờng. 

Tác giả Cát Thƣờng chính là bút hiệu của Lm. Giuse 

Tuấn Việt, O.Carm, một linh mục rất gần gũi với các ban trẻ, 

và luôn hƣớng lòng về với các bạn trẻ. Ngủ trên Sóng không 

phải chỉ là một kinh nghiệm sống của một đời thƣờng, nhƣng 

là của một tâm hồn có niềm tin mãnh liệt vào Đức Kito, Đấng 

đã làm nên mọi sự và vẫn còn đang tiếp tục đồng hành với 

bất cứ ai tin theo Ngài. 

Các bạn có thể tìm gặp tập sách nhỏ rất dễ thƣơng này 

tại các nhà sách công giáo. Nếu bạn thực tâm muốn đi tìm 

bình an hạnh phúc trong cuộc đời luôn đầy biến động này, 

hãy cùng với Cát Thƣơng  chia sẽ "Ngủ Trên Sóng" 

Chúc nhau bình an và thật nhiều may mắn. 

BBT CGVN 

 

VỀ MỤC LỤC 

http://only3minutes.wordpress.com/the-weed-sower/
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Bài viết tiếng Pháp và tiếng Anh: 

Ne pas réellement et 
véritablement venir à Jésus, le voir 
et croire en lui dans l‟Évangile de 
Jean. 

Unreal and Veritable Coming to 
Jesus, Seeing Him and Believing in 
Him in the Gospel of John. 
  

Tác giả: Giu-se LÊ MINH 
THÔNG, O.P. 

Blog: http://leminhthongtinmung
gioan.blogspot.com/ 

Email: josleminhthong@gmail.com  

Ngày 09 tháng 06 năm 2014. 
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     2. Không thực sự thấy và tin vào Đức Giê-su 

III. Thực sự “đến với”, “thấy” và “tin”  Đức Giê-su 

     1. Thực sự đến với Đức Giê-su 

     2. Thực sự “thấy” và “tin” 

IV. Thực sự tin vào Đức Giê-su dù không thấy Ngƣời 

V. Kết luận 

  

I. Dẫn nhập  

Bài viết này đã đăng ngày 19/08/2012 trên 
blog:http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ với tựa đề “Tin Mừng Gioan: Không thực sự 
và thực sự đến với Đức Giê-su, thấy Ngƣời, và tin vào Ngƣời.” Nhân dịp viết bài này bằng tiếng 
Pháp, bài viết đã đƣợc cập nhật, chỉnh sửa với tựa đề tiếng Việt: “Không thực sự và thực sự 

 KHÔNG THỰC SỰ VÀ THỰC SỰ ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊ-SU, THẤY NGƢỜI, VÀ TIN VÀO 
NGƢỜI TRONG TIN MỪNG GIO-AN  
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đến với Đức Giê-su, thấy Ngƣời, và tin vào Ngƣời trong Tin Mừng Gio-an”, Tiếng Pháp: “Ne 
pas réellement et véritablement venir à Jésus, le voir et croire en lui dans l‟Évangile de Jean” và 
tiếng Anh: “Unreal and Veritable Coming to Jesus, Seeing Him and Believing in Him in the 
Gospel of John.” 

Trong Tin Mừng Gio-an, ngƣời thuật chuyện thƣờng dùng các động từ “đến với”, “thấy” và 
“tin vào” Đức Giê-su. Quan sát lối hành văn này giúp cho những ai muốn thiết lập tƣơng quan 
đích thực với Đức Giê-su có thể đạt đƣợc kết quả mong đợi. Những động từ Hy Lạp liên quan 
đến đề tài trên là “erkhomai” (đến), “pisteuô” (tin) và bốn động từ: “horaô”, “theôreô”, “theaomai” 
và “blepô”, bốn động từ này đều có nghĩa là “thấy” vì không có sự khác biệt lớn về ngữ nghĩa 
xét theo mạch văn. 

Có hai cách hiểu ngƣợc nhau về các đề tài “đến với Đức Giê-su”, “thấy Ngƣời” và “tin vào 
Ngƣời” trong Tin Mừng Gio-an. Ngƣời ta có thể đến với Đức Giê-su về thể lý, nhƣng không 
“thực sự đến với” Đức Giê-su nhƣ ngƣời thuật chuyện mong muốn. Tƣơng tự nhƣ thế, khán 
thính giả trong Tin Mừng Gio-an có thể “thấy” Đức Giê-su về thể lý, ngay cả họ đã tin vào 
Ngƣời, nhƣng họ đã không thực sự thấy Đức Giê-su và không thực sự tin vào Ngƣời. Có thể 
xác định những cách thức “đến”, “thấy” và “tin” trái ngƣợc nhau này bằng các tính từ: “không 
thực sự” (irréel, unreal) hay “thực sự” (véritable, veritable). Ngƣời ta có thể (1) “không thực sự” 
hay “thực sự” đến với Đức Giê-su; (2) “không thực sự” hay “thực sự” thấy Ngƣời và (3) “không 
thực sự” hay “thực sự” tin vào Ngƣời. 

Làm thế nào độc giả có thể phân biệt “thật” hay “không thật” trong tiến trình “đến với”, 
“thấy” và “tin vào” Đức Giê-su? Bài viết này tập trung quan sát một số đoạn văn trong Tin Mừng 
Gio-an để hiểu lời mời gọi của Đức Giê-su, liên quan đến ba động từ “đến”, “thấy” và “tin”. Đề 
tài sẽ đƣợc phân tích với ba mục lớn: (I) Không thực sự đến với Đức Giê-su, thấy Ngƣời và tin 
vào Ngƣời. (II) Thực sự đến với Đức Giê-su, thấy Ngƣời và tin vào Ngƣời. (III) Thực sự tin vào 
Đức Giê-su dù không thấy Ngƣời. Các trích dẫn Tin Mừng Gio-an lấy trong Bản văn Gio-an, 
TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt.Tiếng Hy Lạp Tin Mừng Gio-an lấy trong NESTLE-
ALAND, Novum Testamentum Graece, (27th Revised Edition), Stuttgart, Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1996. 

II. Không thực sự “đến với”, “thấy” và “tin” Đức Giê-su 

Bài viết “Bánh hằng ngày và bánh hằng sống (6,22-40)” đã trình bày đề tài “hiểu lầm” của 
đám đông về dấu lạ bánh hoá nhiều và hiểu lầm về chính Đức Giê-su trong Ga 6. Chúng ta 
cũng tìm thấy trong Ga 6 hiện tƣợng “thực sự” hay “không thực sự” trong hành động “đến với”, 
“thấy” và “tin“ vào Đức Giê-su. Bài viết này sẽ dùng Ga 6 và một số đoạn văn khác trong Tin 
Mừng Gio-an để phân tích.    

     1. Không thực sự “đến với” Đức Giê-su 

Sau khi Đức Giê-su thực hiện dấu lạ bánh hoá nhiều (6,5-13), ngƣời thuật chuyện kể ở 
6,14: “Khi thấy dấu lạ Ngƣời [Đức Giê-su] làm, ngƣời ta [đám đông] nói: „Ông này thực sự là vị 
ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian‟” (6,14). Lời kể của ngƣời thuật chuyện cho thấy rằng: Dƣờng 
nhƣ đám đông đã nhận ra Đức Giê-su là ai sau khi “thấy dấu lạ Đức Giê-su làm.” Nhƣng trong 
câu tiếp theo (6,15), độc giả biết là đám đông đã hiểu không đúng ý nghĩa dấu lạ và họ cũng 
không biết Đức Giê-su thực sự là ai. Ngƣời thuật chuyện nói về sự hiểu biết của Đức Giê-su và ý 
định của đám đông ở 6,15: “Đức Giê-su biết họ sắp đến và bắt lấy Ngƣời để tôn làm vua. Một lần 
nữa, Ngƣời đi lên núi một mình.” 

Trong câu “Một lần nữa, Ngƣời đi lên núi một mình” (6,15b) có động từ Hy Lạp “anakhôreô” 
(đi), động từ này đƣợc hiểu theo nghĩa “lánh đi” (se retirer, retire), “rút lui” (rentrer, withdraw), 
bởi vì dân chúng muốn bắt Ngƣời và tôn Ngƣời làm vua. Đức Giê-su không chấp nhận điều đó, 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/06/ne-pas-reellement-et-veritablement.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/06/ne-pas-reellement-et-veritablement.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/gospel-of-john-false-and-true-coming-to.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/gospel-of-john-false-and-true-coming-to.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/07/ga-622-40banh-hang-ngay-va-banh-hang.html


 

30 

nên Ngƣời rời khỏi đó và đi lên núi một mình. Tính từ “một mình” (seul, alone), gợi đến sự “cô 
đơn” (solitude, loneliness) của Đức Giê-su vì dân chúng đã không hiểu Ngƣời. Đồng thời, hình 
ảnh Đức Giê-su “đi lên núi (oros)” cho phép hiểu theo nghĩa tích cực vì trong Kinh Thánh, “núi” 
biểu tƣợng nơi Thiên Chúa hiện diện. Vì thế, Đức Giê-su đi lên núi một mình diễn tả tƣơng 
quan mật thiết Ngƣời với Chúa Cha. Rudolf Schnackenburg viết: “Sự „đơn độc‟ của Đức Giê-su 
trong Tin Mừng Gio-an cũng diễn tả sự thân mật riêng tƣ với Cha của Ngƣời (cf. 8,16.29; 
16,32).” (RudolfSCHNACKENBURG, The Gospel According to St. John, vol. II:Commentary on 
Chapter 5–12, New York, The Crossroad Publishing Company, (1971), 1987, p. 20). Lời kể ở 
6,15 trên đây cho thấy cách thức đám đông tìm đến với Đức Giê-su là không đúng, bằng chứng 
là Đức Giê-su đã từ chối ý định của họ. Thay vì đến với họ, Đức Giê-su đã lánh khỏi họ bằng 
cách đi lên núi một mình. Nhƣ thế, đám đông đến với Đức Giê-su nhƣng họ đã hiểu lầm vai trò 
và sứ vụ của Đức Giê-su. Nói cách khác, họ đã không thực sự đến với Ngƣời  theo nghĩa thần 
học của động từ này. 

Ở 5,39-40, Đức Giê-su nói với những ngƣời Do Thái: “39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, 
vì chính các ông nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh là những lời chứng 
về Tôi. 40 Các ông không muốn đến với Tôi để có sự sống.” Nhóm nhân vật “những ngƣời Do 
Thái” trong Tin Mừng Gio-an đã lầm khi tìm sự sống đời đời trong Kinh Thánh mà lại “không 
đến với Đức Giê-su” để đón nhận sự sống đời đời từ nơi Ngƣời. Trong lời của Đức Giê-su: 
“Các ông không muốn đến với Tôi để có sự sống” (5:40), cụm từ “đến với Đức Giê-su” có nghĩa 
là “đón nhận Ngƣời”, “tin vào Ngƣời”. Nhƣ thế, động từ “đến” trong câu trên có nghĩa thần học. 

Tƣơng tự nhƣ đám đông ở Ga 6, những ngƣời Do Thái tìm Đức Giê-su và đến với Ngƣời ở 
Ga 5, nhƣng mục đích của họ không phải là “đón nhận” và “tin vào” Ngƣời. Ngƣợc lại, họ đến 
với Đức Giê-su để chất vấn và kết tội Ngƣời (5,16-18), vì thế họ chƣa thực sự đến với Đức 
Giê-su theo nghĩa thần học của động từ này.       

     2. Không thực sự “thấy” và “tin” vào Đức Giê-su 

Những phân tích trên đây cho thấy đám đông ở Ga 6 đã thấy dấu lạ bánh hoá nhiều (6,14), 
nhƣng đây không phải là thấy thực sự. Đức Giê-su xác định điều này khi Ngƣời nói với đám 
đông ở 6,36: “Các ông đã thấy (heôrakate) [Tôi] mà các ông không tin.” Theo thần học Tin 
Mừng Gio-an, nếu nhƣ “thấy Đức Giê-su” không dẫn đến lựa chọn “tin vào Ngƣời” thì đó không 
phải là thấy thực sự. 

Trong đoạn văn 2,23-25, ngƣời thuật chuyện tóm kết hoạt động của Đức Giê-su khi Ngƣời 
ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vƣợt Qua. Có sự nối kết giữa “thấy các dấu lạ” với “tin vào Đức Giê-
su” trong câu 2,23 vì Ngƣời thuật chuyện kể ở 2,23-25: “23 Trong lúc Ngƣời [Đức Giê-su] ở 
Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vƣợt Qua, nhiều kẻ đã tin vào danh của Ngƣời khi thấy các dấu lạ mà 
Ngƣời đã làm. 24 Nhƣng Đức Giê-su, chính Ngƣời không tin họ, vì Ngƣời biết tất cả, 25 và 
Ngƣời không cần có ai làm chứng về con ngƣời, vì chính Ngƣời biết có gì nơi con 
ngƣời.” Ngƣời thuật chuyện dùng 2 lần động từ “tin” (pisteuô) ở 2,23-24 với sự tƣơng phản 
mạnh mẽ. Động từ “tin” (pisteuô) xuất hiện lần thứ nhất ở 2,23, cho biết “nhiều kẻ đã tin vào 
danh của Ngƣời (polloi episteusan eis ton onoma autou)”, động từ “tin” chia ở thì aoriste. Động 
từ “tin” (pisteuô) xuất hiện lần thứ hai ở 2,24 tƣơng phản với lần thứ nhất: “Nhƣng Đức Giê-su, 
chính Ngƣời không tin họ (autos de Iêsuos ouk episteuen auton autois)”, động từ “tin” chia ở thì 
chƣa hoàn thành (imparfait). Nhƣ thế lòng tin của nhiều ngƣời trong trƣờng hợp này chƣa phải 
là “tin thực sự”. 

Trƣớc phần tóm kết của ngƣời thuật chuyện ở 2,23-24, các môn đệ đã tin vào Đức Giê-su 
sau khi thấy Đức Giê-su thực hiện dấu lạ đầu tiên ở Ca-na (2,1-10). Sau khi kể dấu lạ nƣớc lã 
hoá thành rƣợu ngon, ngƣời thuật chuyện kết luận: “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại 
Ca-na, miền Ga-li-lê, Ngƣời đã tỏ vinh quang của Ngƣời, và các môn đệ của Ngƣời đã tin vào 
Ngƣời” (2,11). Đây là trƣờng hợp lòng tin đích thực nhờ thấy dấu lạ. Còn ở 2,23 nhiều ngƣời 
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cũng tin nhờ thấy dấu lạ nhƣng lòng tin ấy chƣa thoả đáng, vì cần phải đƣợc nuôi dƣỡng và 
phát triển để đạt tới lòng tin đích thực. 

Ở 8,31, lòng tin của những ngƣời Do Thái hoàn toàn không phải là lòng tin đích thực. Thật 
vậy, trong đoạn văn 8,21-30, Đức Giê-su tranh luận với “những ngƣời Do Thái” (8,22) về sứ vụ 
của Ngƣời và về tƣơng quan giữa Ngƣời với Chúa Cha. Ở 8,27, ngƣời thuật chuyện cho biết: 
“Họ [những ngƣời Do Thái] không biết là Ngƣời [Đức Giê-su] nói với họ về Cha” (8,27). Trong 
hai câu tiếp theo (8,28-29), Đức Giê-su tiếp tục mặc khải về sứ vụ của Ngƣời và về Chúa Cha. 
Cuối cùng ngƣời thuật chuyện kết đoạn văn cách lạ lùng ở 8,30: “Khi Ngƣời [Đức Giê-su] nói 
những điều ấy, nhiều ngƣời đã tin vào Ngƣời.” Trong đoạn văn tiếp theo (8,31-59), ngƣời thuật 
chuyện nối kết với đề tài tin vào Đức Giê-su (8,20) khi mở đầu đoạn văn mới ở 8,31-32: “31 
Vậy, Đức Giê-su nói với những ngƣời Do Thái đã tin Ngƣời: „Nếu các ông ở lại trong lời của Tôi 
các ông thực sự là môn đệ của Tôi, 32 các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các 
ông.‟” Tiếp nối lời này là phần tranh luận ngày càng gay gắt giữa Đức Giê-su và những ngƣời 
Do Thái cho đến hết ch. 8 (8,59). Câu hỏi đặt ra là lòng tin của những ngƣời Do Thái ở 8,31 có 
phải là lòng tin thực sự vào Đức Giê-su hay không? 

Điều đáng lƣu ý là cách dùng động từ “tin” trong tiếng Hy Lạp. Ở 8,30 là “pisteuô + eis (tin 
vào) + đại từ ở đối cách (accusative)”; trong khi ở 8,31 là kiểu nói “pisteuô” (tin) + đại từ ở tặng 
cách (dative). Thông thƣờng lối diễn tả “pisteuô + eis + đối cách” diễn tả lòng tin đích thực. Tuy 
nhiên, không nên áp dụng nghĩa này cách máy móc, chẳng hạn ở 2,23 cũng xuất hiện cách 
dùng “pisteuô + eis + đối cách” nhƣng phân tích trên đây cho thấy đó chƣa phải là lòng tin đích 
thực. Cách dùng khác của động từ “tin”: “pisteuô + en + tặng cách” hay “pisteuô + tặng cách” 
thƣờng diễn tả lòng tin còn khiếm khuyết, chƣa trọn vẹn. Tuy nhiên, cần quan sát bối cảnh văn 
chƣơng cụ thể của từng đoạn văn để xác định nghĩa của động từ “pisteuô” (tin). 

Bối cảnh văn chƣơng của hai đoạn văn 8:21-30 và 8:31-59 cho phép kết luận rằng: Lòng 
tin của những ngƣời Do Thái ở 8,31 không phải là lòng tin đích thực vào Đức Giê-su. Họ đã 
không thực sự tin, bởi vì họ không đón nhận lời giáo huấn của Đức Giê-su, họ đã phản ứng 
chống lại Ngƣời càng lúc càng dữ dội. Sự kết án qua lại trong cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su 
và những ngƣời Do Thái rất nặng nề. Đức Giê-su nói với những ngƣời Do Thái ở 8,44a: “Các 
ông thuộc về quỷ là cha các ông, và các ông muốn làm những ƣớc muốn của cha các ông.” 
Đáp lại, những ngƣời Do Thái kết tội Đức Giê-su rằng: “Ông là ngƣời Sa-ma-ri và là ngƣời bị 
quỷ ám” (8,48). Trầm trọng hơn, những ngƣời Do Thái đang tìm cách giết Đức Giê-su (8,37.40) 
và cuối đoạn văn họ đã ném đá Ngƣời (8,59). Trình thuật mở đầu bằng lòng tin của những 
ngƣời Do Thái (8,31) nhƣng kết thúc nhƣ sau: “Họ liền lƣợm đá để ném Ngƣời. Nhƣng Đức 
Giê-su ẩn mình và đi ra khỏi Đền Thờ” (8,59). 

Thái độ không đón nhận và thù nghịch với Đức Giê-su trong đoạn văn 8,31-59 không thể 
dung hoà với lòng tin đích thực vào Ngƣời. Ngay từ đầu đoạn văn 8,31-59 Đức Giê-su mời gọi 
những ngƣời Do Thái ở 8,31b-32: “31b Nếu các ông ở lại trong lời của Tôi các ông thực sự là 
môn đệ của Tôi, 32 các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Nhƣng họ đã 
không “thực sự là môn đệ của Đức Giê-su” vì họ đã không “ở lại trong lời của Ngƣời”, nghĩa là 
họ đã không lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Đức Giê-su. Nói cách khác, lòng tin của 
những ngƣời Do Thái ở 8,31 không phải là lòng tin đích thực. 

 
  

III. Thực sự “đến với”, “thấy” và “tin” Đức Giê-su 

Đề tài này đƣợc phân tích qua hai mục sau: (1) Thực sự đến với Đức Giê-su và (2) Thực 
sự “thấy” và “tin”. 
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1. Thực sự đến với Đức Giê-su 

Trong bài viết: “Bánh hằng ngày và bánh hằng sống (6,22-40)”, chúng tôi đã trình bày sự 
song song giữa hai đoạn văn 6,25-34 và 4,9-15 về đề tài “hiểu lầm của thính giả”. Sau lời xin 
của đám đông ở 6,34: “Thƣa Ngài, hãy cho chúng tôi bánh ấy luôn mãi”, Đức Giê-su mặc khải 
Ngƣời là “bánh sự sống” (6,35). Ý tƣởng “thực sự đến với Đức Giê-su” và “thực sự tin vào 
Ngƣời” trong câu 6,35, song song và nối kết hiển nhiên với 7,37-38. Đức Giê-su nói với đám 
đông ở 6,35: “Chính Tôi là bánh sự sống, ngƣời đến với Tôi, không hề đói, và ngƣời tin vào 
Tôi, sẽ chẳng khát bao giờ.” Còn ở 7,37-38, ngƣời thuật chuyện cho biết vào ngày cuối cùng là 
ngày long trọng nhất của dịp lễ Lều, Đức Giê-su đứng lên và lớn tiếng nói ở 7,37b-38: “37b Nếu 
ai khát hãy đến với Tôi và hãy uống. 38 Ngƣời tin vào Tôi, nhƣ Kinh Thánh đã nói: „Từ lòng 
ngƣời ấy sẽ tuôn chảy những dòng nƣớc sự sống.‟” 

Ở 6,35, bất cứ ai đến với Đức Giê-su thì không hề đói, và bất cứ ai tin vào Đức Giê-su sẽ 
chẳng khát bao giờ. Đức Giê-su mời gọi mọi ngƣời “đến với” và “tin vào” Ngƣời để không bao 
giờ phải đói và khát nữa. Đây là “đến thực sự” và “tin thực sự” vào Đức Giê-su, bởi vì cách 
thức “đến” và “tin” này đem lại sự sống đích thực, sự sống đời đời. Trong lời mặc khải của Đức 
Giê-su ở 6,35, hai ý tƣởng “không hề đói” và “chẳng khát bao giờ” song song và tƣơng ứng với 
“đến với Đức Giê-su” và “tin vào Ngƣời”. Cách hành văn này xác định nghĩa và sự liên kết giữa 
hai động từ “đến” và “tin”: Thực sự “đến với Đức Giê-su” bao hàm hành động “tin vào Ngƣời” và 
ngƣợc lại. (Xem phân tích về “Bánh làm thoả mãn mọi đói khát của con ngƣời” trong bài viết 
“Bánh hằng ngày và bánh hằng sống”). 

Sự năng động và liên kết chặt chẽ giữa “đến với” và “tin vào Đức Giê-su” xuất hiện trở lại ở 
7,37b-38. Qua hình ảnh “khát nƣớc” và “uống nƣớc”, Đức Giê-su mời gọi mọi ngƣời “đến với” 
và “tin vào Ngƣời”. Lời mời gọi này mô tả tiến trình “thực sự đến với Ngƣời” và “thực sự tin vào 
Ngƣời”, bởi vì bất cứ ai uống nƣớc sự sống Đức Giê-su ban tặng sẽ làm cho lòng ngƣời ấy 
“tuôn chảy những dòng nƣớc sự sống”  (7,38). Có hai cách ngắt câu ở 7,37b-38 dẫn đến sự 
khác nhau quan trọng về ý nghĩa câu văn.   

(1) Về cách ngắt câu thứ nhất, bản văn Hy Lạp NESTLE-ALAND,Novum Testamentum 
Graece, 27th Édition, chọn cách ngắt câu nhƣ sau: “Nếu ai khát hãy đến với Tôi và hãy uống. 
Ngƣời tin vào Tôi, nhƣ Kinh Thánh đã nói: „Từ lòng ngƣời ấy sẽ tuôn chảy những dòng nƣớc 
sự sống‟” (7,37b-38). Dấu chấm đặt cuối câu: “Nếu ai khát hãy đến với Tôi và hãy uống”, tách 
rời câu này với câu tiếp theo: “Ngƣời tin vào Tôi...”.  Trong trƣờng hợp này, lời Kinh Thánh: “Từ 
lòng ngƣời ấy sẽ tuôn chảy những dòng nƣớc sự sống” (7,38) nói về “Ngƣời tin vào Đức Giê-su”. 
“Từ lòng ngƣời ấy” trong lời Kinh Thánh là “từ lòng ngƣời tin vào Đức Giê-su”. Nhƣ thế, lời Kinh 
Thánh áp dụng cho ngƣời tin. Cách ngắt câu này phù hợp với lời giải thích của ngƣời thuật 
chuyện ở 7,39: “Điều đó, Ngƣời [Đức Giê-su] nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Ngƣời sẽ 
lãnh nhận. Tuy nhiên, Thần Khí chƣa có, vì Đức Giê-su chƣa đƣợc tôn vinh.” “Tôn vinh” ở đây 
gợi đến biến cố Thƣơng Khó – Phục Sinh của Đức Giê-su. Cách hiểu này nối kết với ý tƣởng 
Đức Giê-su nói với ngƣời phụ nữ Sa-ma-ri ở 4,13-14: “13 Bất kỳ ai uống nƣớc này sẽ lại khát. 
14Nhƣng ai uống nƣớc mà chính Tôi sẽ ban cho kẻ ấy, đời đời sẽ không khát. Nhƣng nƣớc mà 
Tôi sẽ ban cho ngƣời ấy sẽ trở nên nơi ngƣời ấy một mạch nƣớc vọt lên sự sống đời đời.” 

(2) Cách ngắt câu thứ hai ở 7,37b-38: “Nếu ai khát hãy đến với Tôi [Đức Giê-su], và hãy 
uống ngƣời tin vào Tôi, nhƣ Kinh Thánh đã nói: „Từ lòng Ngƣời sẽ tuôn chảy những dòng nƣớc 
sự sống‟”. Cách ngắt câu này không có dấu chấm sau câu “Nếu ai khát hãy đến với Tôi và hãy 
uống” nên cụm từ “ngƣời tin vào Tôi” (7,38a) đƣợc nối kết với phần trƣớc nó (7,37b) làm thành 
câu văn: “Nếu ai khát hãy đến với Tôi, và hãy uống ngƣời tin vào Tôi” (7,37b-38a). Trong 
trƣờng hợp này, cụm từ “từ lòng ngƣời ấy” trong lời Kinh Thánh đƣợc hiểu là “từ lòng Đức Giê-
su”. Nhƣ thế, lời Kinh Thánh áp dụng cho Đức Giê-su. Cách hiểu này có thể nối kết với biến cố, 
nƣớc và máu tuôn trào từ cạnh sƣờn Đức Giê-su trên thập giá. Ngƣời thuật chuyện kể ở 19,34: 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/07/ga-622-40banh-hang-ngay-va-banh-hang.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/07/ga-622-40banh-hang-ngay-va-banh-hang.html
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“Nhƣng một trong những ngƣời lính lấy giáo đâm vào cạnh sƣờn của Ngƣời [Đức Giê-su], và 
ngay tức thì, máu và nƣớc chảy ra.” 

Raymond E. Brown và một số tác giả chọn cách chấm câu thứ hai: “Ai khát hãy đến với Tôi 
và hãy uống ngƣời tin vào Tôi” (xem giải thích của tác giả trong Raymond E. BROWN, The 
Gospel According to John, I–XII, vol. I, (Anchor Bible 29), New York (NY), Doubleday, 1966, p. 
320-322). Chúng tôi chọn theo cách ngắt câu bản văn Hy Lạp trong Novum Testamentum 
Graece, 1996. Cùng với nhiều tác giả khác, chúng tôi cho rằng cách ngắt câu thứ nhất: “Ai khát 
hãy đến với Tôi và hãy uống. Ngƣời tin vào Tôi...” phù hợp hơn với mạch văn. Ý tƣởng này đã 
đƣợc nói đến ở 4,14. Hơn nữa xét về văn phạm Hy Lạp, câu trích Kinh Thánh ở 7,38b: “Từ 
lòng ngƣời sẽ tuôn chảy những dòng nƣớc sự sống” liên kết tự nhiên hơn với “ngƣời  tin vào 
Đức Giê-su” (7,38a), đƣợc nói đến ngay trƣớc đó. Tuy nhiên, dù với cách ngắt câu nào đi nữa, 
cũng có sự liên kết hiển nhiên giữa “đến với Đức Giê-su” và “tin vào Ngƣời”. Tƣơng tự nhƣ ở 
6,35, trong đoạn văn 7,37b-38, “thực sự đến với Đức Giê-su” không thể tách rời khỏi lựa chọn 
“tin vào Ngƣời” và ngƣợc lại. Tin Mừng Gio-an còn diễn tả tiến trình này qua nối kết giữa hai 
động từ “thấy” và “tin”: “thực sự thấy Đức Giê-su” và “thực sự tin vào Ngƣời”.    

2. Thực sự “thấy” và “tin” 
  

Đức Giê-su diễn tả ý tƣởng “thấy thực sự” ở 6,40 khi Ngƣời nói với đám đông: “Thật vậy, 
đây là ý muốn của Cha Tôi: Tất cả những ai thấy Con và tin vào Ngƣời thì có sự sống đời 
đời, và chính Tôi sẽ làm cho ngƣời ấy sống lại [trong] ngày sau hết” (6,40). Trong lời mặc khải 
này, “thấy Con” (theôreô ton huios) có nghĩa là thấy Đức Giê-su bởi vì chính Ngƣời là “Con Một 
Thiên Chúa là Đấng hằng ở nơi cung lòng Cha” (1,18b). “Thấy” ở 6,40 là “thấy thực sự” vì đƣợc 
nối kết với hành động “tin vào Đức Giê-su” và dẫn đến kết quả là “có sự sống đời đời”. 

Ngƣời thuật chuyện mời gọi độc giả “thực sự thấy” dấu lạ bánh hóa nhiều (6,1-13), “thực 
sự thấy” nhƣ các môn đệ đã thấy dấu lạ nƣớc lã hoá thành rƣợu ngon ở 2,1-11. Qua dấu lạ 
này, Đức Giê-su bày tỏ vinh quang của Ngƣời và các môn đệ đã nhận ra và đã tin vào Ngƣời. 
Ngƣời thuật chuyện cho biết điều đó ở 2,11: “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-
na, miền Ga-li-lê, Ngƣời đã tỏ vinh quang của Ngƣời, và các môn đệ của Ngƣời đã tin vào 
Ngƣời.” Ở 6,40, Đức Giê-su mời gọi mọi ngƣời “thấy” Đức Giê-su là “Con Thiên Chúa” và tin 
vào Ngƣời. Lời mời gọi “thấy” và “tin” này đƣợc thực hiện vào cuối sách Tin Mừng Gio-an trong 
trình thuật Si-môn Phê-rô và ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến đứng trƣớc ngôi mộ trống 
(20,1-10). 

Vào ngày thứ nhất trong tuần, Si-môn Phê-rô và ngƣời môn đệ khác, ngƣời Đức Giê-su 
thƣơng mến đi ra mộ Đức Giê-su (20,1-7), họ không thấy Đức Giê-su trong mộ mà chỉ “6b thấy 
những băng vải còn để đó, 7 và khăn che đầu của Ngƣời không để với những băng vải, nhƣng 
cuốn lại để riêng ra một nơi” (20,6b-7). Ngƣời thuật chuyện cho độc giả biết thái độ của ngƣời 
môn đệ Đức Giê-su thƣơng mến ở 20,8: “Ông ấy đã thấy và đã tin.” Nhƣ thế, môn đệ này là 
ngƣời đầu tiên đã tin vào Đức Giê-su Phục Sinh trƣớc khi Ngƣời hiện ra với các môn đệ vào tối 
ngày hôm đó (20,19-23). Cách thức “thấy” và “tin” của ngƣời môn đệ này đƣợc đề cao trong 
trình thuật, đó là “thấy thực sự” và “tin thực sự”. Điều đáng chú ý là ngƣời môn đệ này “đã thấy” 
và “đã tin” trong khi “không thấy Đức Giê-su”, ông chỉ thấy ngôi mộ trống, thấy khăn che đầu và 
những băng vải. Ý tƣởng “không thấy Đức Giê-su mà tin” sẽ trở thành lời chúc phúc ở cuối 
sách Tin Mừng (20,29b). Xem phân tích “Ba cấp độ tin vào Đức Giê-su” trong bài viết: “Tin 
(pisteuô) trong Tin Mừng Gio-an.” 

  

IV. Thực sự tin vào Đức Giê-su dù không thấy Ngƣời 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
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Đoạn văn Đức Giê-su hiện ra với Tô-ma ở 20,26-29 cho thấy sự chuyển tiếp giữa hai giai 
đoạn: (1) Giai đoạn tin vào Đức Giê-su nhờ thấy Ngƣời. (2) Giai đoạn tin vào Đức Giê-su mà 
không thấy Đức Giê-su thể lý. Khi Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ ở 20,19-23, “các môn đệ 
vui mừng thấy Chúa” (20,20b), “nhƣng Tô-ma, một ngƣời trong Nhóm Mƣời Hai, gọi là Đi-đy-
mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến” (20,24). Tô-ma nói với các môn đệ khác rằng: 
“Nếu tôi không thấy tay Ngƣời với những dấu đinh, và đặt ngón tay của tôi vào những dấu 
đinh, và đặt tay của tôi vào cạnh sƣờn Ngƣời, tôi không tin” (20,25b). Yêu cầu của Tô-ma là chính 
đáng, bởi vì các môn đệ khác đã thấy Đức Giê-su và đã tin Đức Giê-su đã sống lại, Tô-ma cũng 
cần thấy Đức Giê-su để tin. 

Mong muốn của Tô-ma đƣợc thực hiện, vì tám ngày sau, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ 
và nói với Tô-ma ở 20,27: “Đƣa ngón tay của anh vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đƣa tay 
của anh ra và đặt vào cạnh sƣờn Thầy. Đừng trở thành ngƣời không tin, nhƣng là ngƣời tin.” 
Đối với các môn đệ đã đi theo Đức Giê-su trong sứ vụ trần thế của Ngƣời, lòng tin của họ dựa 
trên “thấy Đức Giê-su”, “thấy các dấu lạ” Ngƣời làm và “lắng nghe giáo huấn” của Ngƣời. Nhƣng 
đối với những ngƣời tin sau khi Đức Giê-su về với Cha của Ngƣời, nghĩa là các môn đệ từ thế hệ 
thứ hai trở đi, họ không còn tin vào Đức Giê-su theo cách thức “thấy” tận mắt và “nghe” trực tiếp 
từ nơi Ngƣời nhƣ các môn đệ đã từng sống với Đức Giê-su. 

Lời Tô-ma tuyên xƣng với Đức Giê-su Phục Sinh: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của 
con” (20,28) đã bày tỏ lòng tin đích thực của ông vào Đức Giê-su. Đồng thời, đây cũng là lời 
tuyên xƣng lòng tin của tất cả các môn đệ mọi thời mọi nơi. Lời tuyên xƣng lòng tin long trọng 
này vào cuối sách Tin Mừng Gio-an (20,28) nối kết với lời tuyên xƣng niềm tin của tác giả đầu 
sách Tin Mừng về căn tính của Đức Giê-su là Lời (Logos) ở 1,1: “Lời (Logos) có lúc khởi đầu, và 
Lời (Logos) ở với Thiên Chúa, và Lời (Logos) là Thiên Chúa.” “Lời đã trở thành ngƣời phàm” 
(1,14a) và Lời ấy là “Con Một Thiên Chúa là Đấng hằng ở nơi cung lòng Cha, chính Đấng ấy đã 
kể cho chúng ta” (1,18b). Thật vậy, trong toàn bộ sứ vụ công khai, Đức Giê-su đã kể về Chúa 
Cha và mặc khải về tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại (3,16). Đến cuối Tin Mừng, môn đệ 
Tô-ma, gƣơng mẫu của các môn đệ và của độc giả, đã nhận ra căn tính đích thực của Đức 
Giê-su: Ngƣời là Chúa của ông và là Thiên Chúa của ông (20,28). Lời khẳng định của tác giả 
sách Tin Mừng ở 1,1 song song với lời tuyên xƣng của Tô-ma ở 20,28 làm thành “lời mở” và 
“lời kết” mạnh mẽ về thần học của sách Tin Mừng. 

Lời Đức Giê-su nói với Tô-ma ở 20,29: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin? Phúc cho những 
ngƣời không thấy mà là những ngƣời tin” là lời chúc phúc cho tất cả những ai không thấy Đức 
Giê-su thể lý mà tin vào Ngƣời. Sau khi Đức Giê-su đi về với Cha của Ngƣời và Đấng Pa-rác-lê 
– Thần Khí sự thật – đƣợc ban xuống cho các môn đệ (16,7), một giai đoạn mới, một cách thức 
tin mới đã khai sinh: Tin vào Đức Giê-su dù không thấy Ngƣời. Kể từ thế hệ thứ hai, các môn 
đệ tin vào Đức Giê-su là nhờ lời rao giảng về Đức Giê-su của Hội Thánh. Đức Giê-su đã cầu 
nguyện cho họ khi Ngƣời ngỏ lời với Cha của Ngƣời ở 17,20: “Con không chỉ can thiệp cho 
những ngƣời này [các môn đệ thuộc thế hệ thứ nhất], nhƣng còn cho những ngƣời tin vào Con 
nhờ lời của họ [các môn đệ kể từ thế hệ thứ hai trở về sau]” (17,20). Với lời chúc phúc của Đức 
Giê-su ở 20,29b: “Phúc cho những ngƣời không thấy mà là những ngƣời tin”, ngƣời tin qua mọi 
thời đại nhận ra rằng chính mình đón nhận lời chúc phúc từ chính Đức Giê-su Phục Sinh và họ 
là những môn đệ đích thực của Ngƣời. 

Kiểu nói “không thấy mà tin” đƣợc hiểu theo nghĩa không thấy Đức Giê-su về mặt thể lý. 
Còn trên bình diện tâm linh, Đức Giê-su vẫn luôn luôn hiện diện với các môn đệ của Ngƣời. 
Đức Giê-su đã hứa với họ ở 14,20: “Trong ngày đó, anh em sẽ biết rằng: Thầy trong Cha Thầy, 
anh em trong Thầy và Thầy trong anh em.” Thật ra, sự hiện diện thể lý của Đức Giê-su bị giới 
hạn bởi không gian và thời gian. Trong khi sự hiện diện tâm linh cho phép Đức Giê-su ở với 
các môn đệ khắp mọi nơi, ở mọi thời đại. Sự hiện diện này đƣợc thực hiện từ hai phía: “Đức 
Giê-su ở trong ngƣời tin” và “ngƣời tin ở trong Đức Giê-su”. Đây là mối tƣơng quan và hiệp 
thông sâu xa, hàm ẩn sự dấn thân của hai bên. Mối tƣơng quan này giống tƣơng quan giữa 
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Đức Giê-su và Cha của Ngƣời. Thật vậy, Đức Giê-su mặc khải cho các môn đệ ở 14,11a: “Anh 
em hãy tin Thầy: Thầy trong Cha và Cha trong Thầy.” Sự hiện diện trong nhau và hiệp thông 
với nhau giữa Đức Giê-su và các môn đệ là niềm vui khôn tả và là nguồn khích lệ lớn lao cho 
ngƣời tin trong cuộc sống trần thế. 
  

V. Kết luận 

Những phân tích trên đây về “không thực sự” và “thực  sự” đến với Đức Giê-su, thấy Ngƣời 
và tin vào Ngƣời, cho thấy cách vận dụng độc đáo của Tin Mừng Gio-an về các động từ: “đến”, 
“thấy” và “tin”, cũng nhƣ sự liên kết giữa các động từ này. Chúng có thể mang nghĩa tích cực 
(thực sự) hay tiêu cực (không thực sự). Trong trƣờng hợp “không thực sự đến với, thấy và tin”, 
mạch văn luôn hàm ẩn sự hiểu lầm của khán thính giả về những gì Đức Giê-su đã làm (để 
thấy) hay về những điều Đức Giê-su đã nói (để nghe). Cách thức “đến với”, “thấy” và “tin vào 
Đức Giê-su” này không dẫn đến tƣơng quan đích thực với Đức Giê-su. Nên có thể nói là đã 
không thực sự có hành động “đến với Đức Giê-su”, “thấy Ngƣời” và “tin vào Ngƣời”. Một số 
đoạn văn trong Tin Mừng Gio-an cho thấy tiến trình này. Chẳng hạn trong Ga 6, đám đông đã 
thấy dấu lạ Đức Giê-su làm (6,14), nhƣng đó là cách thấy sai lạc, không dẫn đến niềm tin. Đức 
Giê-su nói với họ ở 6,36: “Các ông đã thấy [Tôi] mà các ông không tin.” Hành động “tin vào Đức 
Giê-su” vì “thấy các dấu lạ Ngƣời đã làm” ở 2,23b cũng chƣa phải là lòng tin đích thực, vì “Đức 
Giê-su không tin họ” (2,24a). Trầm trọng hơn, lòng tin của những ngƣời Do Thái ở 8,31 là hoàn 
toàn không phù hợp, vì họ đến với Đức Giê-su để kết án và tìm cách giết Ngƣời.   

Trong Tin Mừng Gio-an, những trƣờng hợp “đến”, “thấy” và “tin” không đích thực nhƣ trên, 
giúp độc giả hiểu rõ thế nào là thực sự “đến với” Đức Giê-su, “thấy” Ngƣời và “tin” vào Ngƣời. 
Đức Giê-su mời gọi mọi ngƣời đến với và tin vào Ngƣời qua lời tuyên bố ở 6,35: “Chính Tôi là 
bánh sự sống, ngƣời đến với Tôi, không hề đói, và ngƣời tin vào Tôi, sẽ chẳng khát bao giờ.” Ở 
6,40, Đức Giê-su mong muốn mọi ngƣời đạt đến hành động “thấy” và “tin” đích thực qua lời 
hứa: “Tất cả những ai thấy Con và tin vào Ngƣời thì có sự sống đời đời, và chính Tôi sẽ làm 
cho ngƣời ấy sống lại [trong] ngày sau hết” (6,40). Trong Ga 4, những ngƣời Sa-ma-ri đã thực 
sự “đến với” Đức Giê-su (4,40a), vì cách thức họ đến với Đức Giê-su đã mang lại kết quả tốt 
đẹp: “Tin vào Ngƣời” (4,41). Ngƣời thuật chuyện cho biết những ngƣời Sa-ma-ri đã đến với 
Đức Giê-su và mời Ngƣời ở lại với họ. Đức Giê-su đã ở lại với họ hai ngày (4,40b) và kết quả: 
“Nhiều ngƣời hơn nữa đã tin, nhờ lời của Ngƣời” (4,41). Nhƣ thế, “thực sự đến với Đức Giê-su” 
làm nẩy sinh lòng tin đích thực và tạo ra tƣơng quan thực sự với Đức Giê-su.   

Tin Mừng Gio-an đề cao cách thức “thấy” và “tin” của ngƣời môn đệ Đức Giê-su thƣơng 
mến. Đứng trƣớc ngôi mộ trống, ngƣời môn đệ này “đã thấy và đã tin” (20,8b). Ông là ngƣời 
đầu tiên tin dù không thấy Đức Giê-su. Đây cũng là lòng tin đích thực của các môn đệ qua mọi 
thời đại. Họ là những ngƣời không thấy Đức Giê-su thể lý mà vẫn tin vào Ngƣời. Họ tin vào 
Đức Giê-su nhờ lời rao giảng của Hội Thánh. Chính Đức Giê-su đã chúc phúc cho những ai có 
lòng tin nhƣ thế. Lời Đức Giê-su nói với Tô-ma và cũng là lời Ngƣời nói với độc giả mọi nơi mọi 
thời: “Phúc cho những ngƣời không thấy mà lànhững ngƣời tin” (20,29b). Chúng ta là những 
ngƣời tin vào Đức Giê-su mà không thấy Ngƣời về mặt thể lý. Tuy vậy, trên bình diện tâm linh, 
Đức Giê-su vẫn luôn luôn hiện diện sâu xa nơi từng môn đệ. Lời hứa của Đức Giê-su dành cho 
các môn đệ thuộc thế hệ thứ nhất, cũng là lời Ngƣời hứa cho ngƣời tin qua mọi thời đại: “Anh 
em trong Thầy và Thầy trong anh em” (14,20b)./. 
 
  

Nguồn: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/tin-mung-gioan-khong-thuc-
su-va-thuc-su.html 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/tin-mung-gioan-khong-thuc-su-va-thuc-su.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/tin-mung-gioan-khong-thuc-su-va-thuc-su.html
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Ghi chú: Tác giả chịu trách nhiệm nội dung bài viết, vì thế, xin các trang web đăng lại cho 
hiển thị ngày tháng, nguồn bài viết và đừng chỉnh sửa hay cắt bớt nội dung. Cảm ơn. 

Xem 

+ Các bài viết liên quan: 

    1. “Tin” (pisteuô) trong Tin Mừng Gio-an. 

    2. Khủng hoảng niềm tin vào Đức Giê-su và giải pháp trong Tin Mừng Gio-an. 

    3. Không thực sự và thực sự đến với Đức Giê-su, thấy Ngƣời, và tin vào Ngƣời trong 
Tin Mừng Gio-an. 

+ Mục từ: 

- pisteuô (tin), pistos (ngƣời tin) và apistos (ngƣời không tin) trong Tin Mừng Gio-an. 

12 CUỐN SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 

Một số đề tài trong các tập sách  

ĐỊA CHỈ CÁC NHÀ SÁCH 

 
Sách học tiếng Hy Lạp để đọc Tân Ƣớc bằng tiếng gốc: 

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

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

Bản văn Tân Ƣớc 

1. Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt 

2. Tin Mừng Mác-cô, Hy Lạp – Việt 

3. Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt 

Các sách tìm hiểu Tin Mừng Gio-an  

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

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

03. KHỦNG HOẢNG và GIẢI PHÁP  
     cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư 

04. Phân tích THUẬT CHUYỆN và CẤU TRÚC  
     áp dụng vào Tin Mừng thứ tư 

05. Đấng PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật –  
     trong Tin Mừng thứ tư 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/12/khung-hoang-niem-tin-va-giai-phap-e-giu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/tin-mung-gioan-khong-thuc-su-va-thuc-su.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/tin-mung-gioan-khong-thuc-su-va-thuc-su.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2012/11/tin-t-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/cac-sach-xuat-ban.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/07/e-tai-trong-cac-tap-sach.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/04/nha-sach.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/02/sach-022011-ngu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-102010-cu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/06/gioi-thieu-sach-tin-mung-mac-co-hy-lap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/gioi-thieu-sach-khai-huyen-hy-lap-viet.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-nguoi-mon-e-uc-gie-su_19.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-tinh-yeu-va-tinh-ban_555.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-072010-khung-hoang-va-giai-phap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-phan-tich-thuat-truyen_19.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-ang-pa-rac-le-than-khi.html
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06. YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I 

07. YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần II  

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 13 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69  

Dƣới đây là vài nét sơ lƣợc các tác phẩm, và Lời Giới thiệu của Dức TGM Huế, dành 
cho tác phẩm “Cuộc Chiến Thiêng Liêng”: 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mƣu chƣớc, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cƣớp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhƣng hãy nhƣ những chiến sĩ đang dàn quân 
trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 
Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đƣờng dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Ngƣời, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

 
TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ƣng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hƣởng đƣợc hạnh phúc đích thực. 
Nhƣng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit đƣợc hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng nhƣ ngƣời dịch, tôi đƣợc Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, đƣợc thính giả ghi lại 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 

THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-yeu-va-ghet-trong-tin.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-yeu-va-ghet-trong-tin.html
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
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trong thời gian khó khăn khi chƣa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, đƣợc phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bƣớc vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 
Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  
Con ngƣời muốn sống. Con ngƣời đƣợc tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhƣng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tƣơi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chƣng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 
HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude  
Những lời ghi chép trong tập này đƣợc viết vào những năm 1953 và 1954 vào thời điểm mà tác 
giả, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ sự rộng lƣợng của các Bề Trên, có thể tận dụng 
những cơ hội đặc biệt dành cho việc tĩnh tâm và suy niệm; từ đó, mới có đề tựa tập sách nhƣ 
trên. Điều này không muốn nói rằng, những lời ghi chép đó mang tính chủ quan hay tự thuật. 
Chúng không hề đƣợc nhắm đến nhƣ một tƣờng trình về những cuộc phiêu lƣu tinh thần. Đối 
với tác giả, không có cuộc phiêu lƣu nào để viết, và nếu có, nó cũng sẽ không phó mặc cho 
việc in ấn trong bất kỳ trƣờng hợp nào. Đây chỉ là những suy tƣ về đời sống chiêm niệm, 
những hiểu biết bằng trực giác mà dƣờng nhƣ có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 
Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thƣờng lƣớt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách đƣợc yêu chuộng nhƣ là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sƣ Rick Warren.  
...File kèm  

 
Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhƣng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhƣng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hƣớng, 
trào lƣu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 
BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Ngƣời ta có thể ngạc nhiên khi những ý tƣởng sâu sắc lại đƣợc tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tƣởng tƣợng. Nhƣ đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tƣởng tƣợng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 
ĐI TRÊN NƢỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thƣơng, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhƣng khi nó trệch hƣớng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
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TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao ngƣời khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hƣớc và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi ngƣời - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn đƣợc giải thoát, cho ngƣời vô cảm biết 
yêu thƣơng, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đƣờng thiêng liêng trên đó bao 
ngƣời đang tiến bƣớc. ...File kèm  

 
SADHANA - MỘT NẺO ĐƢỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phƣơng  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, nhƣ tác giả đã 
lƣu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ƣớc mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con ngƣời - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tƣởng tƣợng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

 
HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) đƣợc chuyển dịch nhƣ một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách đƣợc tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH,  
TRONG HỘI THÁNH &NƠI CÁC THÁNH  
  

 

ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
  

Lời nói đầu: Fr. John Hampsch, C.M.F. 
 Ngƣời dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) 
 NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC  

Lời Giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Huế 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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Kính mời viếng thăm www.cvlctt.net  (chỉ vì lòng Chúa thƣơng tôi) 
 
tiếp theo kỳ trƣớc 
 
 

II.4 Những con đƣờng tƣơng quan tốt 
 

II.4a Tƣơng quan với mẹ và chị em ruột của mình  

 
Mối tƣơng quan đầu tiên và cơ bản nhất của chúng ta với ngƣời nữ phải kể cụ thể là mối 

tƣơng quan với chính mẹ và chị em ruột thịt của mình. Mẹ linh mục là ngƣời nữ mà ngài đã nhận 
đƣợc sự sống, và nhờ mẹ mà ngài có đƣợc ơn kêu gọi nhƣ hôm nay. Sự dịu dàng và chăm sóc 
yêu thƣơng của tình mẹ nâng đỡ và bảo vệ ngài, giúp ngài lớn lên trong đời sống nhân bản làm 
ngƣời cũng nhƣ đời sống thiêng liêng làm tông đồ của Chúa. Mẹ và chị em ruột thịt luôn tiếp tục 
đồng hành cùng linh mục, với tình yêu thƣơng, cầu nguyện, với chăm sóc canh phòng nhƣng đầy 
an toàn và kính trọng. Một linh mục tốt luôn giữ mối liên hệ mật thiết với mẹ và các chị em ruột 
thịt của mình, đặc biệt trong thời gian gặp thử thách, thất bại, bị hiểu lầm, đau ốm bệnh hoạn, 
buồn phiền chán nản, lại bị dao động tình cảm, bị cám dỗ và cả khi bị yếu đuối vấp ngã nữa.   

II.4b Coi các Cụ Bà nhƣ mẹ và thiếu nữ nhƣ chị em   

Để sống hồng ân quí giá là đời sống độc thân linh mục vì Nƣớc Trời trong con đƣờng 
trƣởng thành và trong sáng, điều xem ra đặc biệt quan trọng là chúng ta phải phát triển cách 
sâu xa trong chính mình hình ảnh của các phụ nữ nhƣ mẹ và chị em mình, với cùng một lòng 
yêu thƣơng và kính trọng nhƣ đối với mẹ và chị em mình, mà thánh Phaolô đã khuyên nhủ 
Timôtê: “Con hãy coi các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong 
sạch.”1  

 
Trong thời đại hôm nay, chúng ta phải biết khám phá ra phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ 

trong Giáo Hội và trong thế giới. Hơn bao giờ cả, ngày nay ngƣời ta nói nhiều đến giải phóng, 
bảo vệ và thăng tiến phụ nữ, và xem ra ngoài xã hội nhiều hơn trong Giáo Hội! Thật ra không 
phải thế, vì ngay từ thời của Ngài, Chúa Giêsu đã ân cần đón nhận sự cộng tác của nhiều phụ 
nữ theo giúp Ngài và cho họ một vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là vai trò của Mẹ Maria và 
Maria Madalêna dƣới chân thập giá, trong biến cố Phục sinh và thời kỳ đầu của Giáo Hội sơ 
khai, bắt đầu với Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  

 
Có thể nói Giáo Hội dần dần lấy lại cái đã đánh mất hay lãng quên từ hai mƣơi thế kỷ 

nay.2 Sự thăng tiến này làm cho ngƣời nam và ngƣời nữ cảm thấy bình đẳng và biết tôn trọng 
nhau trong mọi khía cạnh. Một biến cố chứng minh điều vừa nói là ngày 21/1/2010, ĐTC Biển 
Đức XVI đã bổ nhiệm Cô Flaminia Giovanelli là ngƣời phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí Phó Thƣ 
Ký của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình.3 Một nữ giáo dân ngƣời Úc, Rosemary 

                                                 
1 1 Tm 5,2. 

2 x. Bài thuyết trình “Giáo Hội cảm phục và biết ơn những gười nữ sống đời thánh hiến” của lm. Micae-Phalô Trần Minh Huy pss tại Đại Hội Tu sĩ 

tòan quốc lần thứ IV ngày 8-10/3/2010 tại Bùi Chu.. 

3 Vatican CNA ngày 21/1/2010 http://www.catholicnewsagency.com. Hãng CWN ngày 22/1/2010 còn ghi thêm: “Một nữ giáo dân người Úc, 

Rosemary Goldie, cũng đã ở vị trí tương đương tại HĐ giáo hoàng về Giáo Dân từ 1966 đến 1976.  

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC CỦA LINH MỤC - Thƣờng 
Huấn Linh Mục Trẻ Huế  (Ngày 3/6/2014) 

 

         

 

http://www.cvlctt.net/
http://www.catholicnewsagency.com/
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Goldie, cũng đã ở vị trí tƣơng đƣơng tại Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân từ 1966 đến 1976. 
Một nữ tu ngƣời Ý, Soeur Enrica Rosanna, hiện đang giữ cùng chức vụ tại Thánh Bộ Tu Sĩ4.   

 
ĐTC Phanxicô đang có những động thái nâng vai trò nữ giới lên một tầm cao mới: Sau 

khi nhắc đến giáo huấn của các vị tiền nhiệm về vai trò quan trọng của phụ nữ, Ngài khẳng 
định: “Cả tôi cũng đã từng nhắc đến sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã 
hội, đặc biệt là với sự nhạy cảm và trực giác của phụ nữ đối với tha nhân, người yếu thế và 
người vô phương thế tự vệ; tôi vui mừng khi thấy nhiều phụ nữ chia sẻ một số trách nhiệm mục 
vụ với các linh mục qua việc tháp tùng các cá nhân, gia đình và nhóm, cũng như trong việc suy 
tư thần học. Và tôi cầu mong không gian dành cho sự hiện diện của phụ nữ được nới rộng một 
cách sâu rộng và quan trọng hơn trong Giáo Hội… Những năng khiếu tế nhị, đặc biệt nhạy cảm 
và dịu dàng mà tâm hồn phụ nữ vốn rất phong phú, không những là một sức mạnh chân thực 
cho đời sống gia đình, làm lan tỏa bầu không khí thanh thản và hòa hợp, nhưng còn là một thực 
tại mà nếu không có thì ơn gọi của con người không thể thực hiện được”5.  

 
Ngài còn nói mạnh mẽ hơn: “Chúng ta có thể nào hình dung một Giáo hội không có họ 

không? Không, chúng ta không thể nào hình dung được; đó là món quà của lòng thương xót 
của Chúa, là men bột để cho sự tăng trưởng của xã hội được công chính hơn, cho tình huynh 
đệ được thắt chặt hơn, họ đã mang ánh sáng của Chúa Kitô đến những nơi còn tăm tối, để gieo 
hy vọng cho những quả tim đã tuyệt vọng, họ đã chia sẻ cuộc sống của họ cho những người 
nhỏ bé, cho những người nghèo. Các nữ tu của chúng ta thật cao cả, họ đã tận hiến cuộc sống 
của họ, họ đã mang Lời Chúa đến với thế gian!”6. 

 
Ngƣợc lại, Đức Phaolô VI cũng nhắc Dân Chúa trách nhiệm của họ là cầu nguyện và 

chân thành trợ giúp các linh mục vƣợt qua mọi nỗi khó khăn, tận tình yêu thƣơng các ngài với 
tình con thảo và sẵn sàng cộng tác với các ngài, với kính trọng và tế nhị dè giữ, khích lệ và an 
ủi, vì các ngài là những ngƣời hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô và Giáo Hội. 

 

II.4c. Nhìn cách ứng xử và mối tƣơng quan hài hoà của Chúa Giêsu đối với phụ nữ   

 
Phúc Âm cho chúng ta biết rằng thái độ ứng xử của Chúa Giêsu mang lại tự do và hòa 

điệu giữa Ngài và các phụ nữ. Chúng ta cần học từ Chúa Giêsu, là Thầy và Chủ của mình, 
cách thức tƣơng quan và ứng xử thế nào cho đúng mực với các phụ nữ. Chúng ta hãy xem vài 
khuôn mặt chính:  

 Mẹ Maria, ngƣời mà Chúa Giêsu đã tỏ lòng yêu thƣơng của một ngƣời con và hết lòng 
kính trọng vâng phục và Mẹ đã trở nên bản đối chiếu mật thiết của Ngài trong việc lắng 
nghe và thực thi ý Chúa;  

 Mattha và Maria ở Bêtania, nơi mà Chúa thƣờng ghé qua trong cuộc hành trình truyền giáo 
và Ngài đã trở nên rất gần gũi với họ;  

 Ngƣời phụ nữ xứ Samaria, đƣợc hoán cải và đổi mới, đã giới thiệu Chúa Giêsu cho dân 
chúng vốn không biết đến căn tính đích thực của Ngài;  

 Maria Madalêna, ngƣời đƣợc cứu sống và hoàn toàn biến đổi nhờ Chúa Giêsu, cô đã 
đƣợc gặp Chúa Phục Sinh và nhận lãnh trực tiếp từ Ngài sứ vụ loan báo tin mừng sống 
lại;  

 Ngƣời phụ nữ vô danh đã lên tiếng ca tụng hạnh phúc của Mẹ Chúa và nhân đó Chúa 
đã dạy cho biết hạnh phúc lớn lao hơn là lắng nghe và thực hành lời Chúa;  

 Các con gái thành Giêrusalem đã theo khóc thƣơng Chúa trên con đƣờng khổ nạn.  
 

                                                 
4 CWN ngày 22/1/2010. 

5 Trích bài phát biểu trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 25/1/2014, dành cho 300 tham dự viên hội nghị toàn quốc do Trung Tâm Phụ Nữ Italia tổ chức. 

6 ĐTC nói trong ngày đời sống thánh hiến 2/2/2014. 
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Tóm lại, trong các mối tƣơng quan của tình bạn khác phái, dù với ngƣời tu hay ở giữa 
thế gian, chúng ta phải luôn qui hƣớng về Chúa Kitô, khiêm tốn nhìn nhận những điều kiện con 
ngƣời yếu đuối của mình, lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm từng trải của kẻ khác, 
đừng bao giờ dám tự phụ cho mình là mạnh,7 trái lại nhớ luôn rằng “con chim nhát là con chim 
sống” hay “tam thập lục kế, vi tẩu thượng sách.” Chúng ta phải luôn khiêm tốn và bền bỉ cầu xin 
ơn trung thành: những cây đại thụ trong Giáo Hội còn ngã (có vị TGM bị ĐGH bãi luôn cả tình 
trạng giáo sĩ) huống gì nhỏ bé dòn mỏng nhƣ chúng ta! Hãy xem câu chuyện Samson-Dalila 
trong sách Thủ Lãnh và lấy đó làm gƣơng răn mình.8 

 
Ngoài ra, phải phát huy tình huynh đệ bí tích linh mục. Khi anh em linh mục thực sự yêu 

thƣơng nhau, ai cũng thỏa mãn đƣợc nhu cầu tâm lý căn bản yêu và đƣợc yêu của con ngƣời, 
thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình cảm nào khác, dù là rất ngọt ngào của 
ngƣời khác phái vừa ý. Thế nhƣng trong bất cứ cuộc chiến đấu nào cũng có chiến thắng và 
chiến bại. Nếu gặp phải trƣờng hợp chiến bại, hãy cƣ xử theo lòng nhân hậu của Chúa Kitô, 
giúp nhau chuyển bại thành thắng, chỗi dậy đứng lên tiếp tục hành trình với bài học kinh 
nghiệm và tâm hồn đổi mới. Hãy coi lầm lỗi nhƣ một lúc con tàu bị trật bánh ra khỏi đƣờng ray. 
Nếu khéo léo điều chỉnh, bánh xe sẽ lại trở về đúng vị trí để con tàu tiếp tục vận hành. Câu 
chuyện ông Samson vẫn giữ luôn ý nghĩa này là ngay cả khi con ngƣời sa ngã vì lầm lỗi, Thiên 
Chúa vẫn có thể ban ân nghĩa nhƣ trƣớc.9 Ngƣời lầm lỗi đƣợc chân thành thƣơng yêu, quảng 
đại tha thứ và nhân từ nâng đỡ sẽ đủ nghị lực kiên trì biến đổi nên tốt, với sự trợ giúp của ơn 
thánh Chúa: Mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai.  
 

Tâm lý chung của những ngƣời cầu toàn khi phát hiện một lầm lỗi là muốn làm om sòm 
lên. Nhƣng liệu sự om sòm ấy có làm thay đổi đƣợc tình hình, hay nó lại càng “vạch áo cho 
người xem lưng” về tình trạng thiếu yêu thƣơng của mình. Trƣớc hết nên bình tĩnh, nhìn lại 
chính mình. Ai cũng có thể bị “vi-rút” tình cảm và tình dục tấn công. Vấn đề là cần có sức đề 
kháng tốt để tránh đƣợc bệnh. Sức đề kháng đó nằm ở chính sự kết hiệp mật thiết với Chúa 
Giêsu và tình huynh đệ bí tích của linh mục với nhau, là nhân tố làm thỏa mãn nhu cầu yêu và 
đƣợc yêu trong bối cảnh của đời sống ơn gọi, đƣợc đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu, và kiên trì 
chu toàn bổn phận theo đấng bậc của mình cho các linh hồn đƣợc giao phó.  
 

Ngày trƣớc, khi còn dâng lễ latinh, cần có lời dẫn giải để giáo dân hiểu ý nghĩa của các 
cử chỉ, nghi thức và lời đọc để tham dự thánh lễ sốt sắng và hữu ích, tôi rất thích lời dẫn khi 
linh mục rửa tay sau dâng của lễ: “Khi linh mục rửa tay, chúng ta phải nguyện rằng ở giữa thế 
gian mà giữ linh hồn vẹn sạch thì rất khó.” Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn giúp thực hiện điều khó 
ấy cho hàng hàng lớp lớp giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hằng kiên tâm thực thi giới răn của Chúa và 
giáo huấn của Giáo Hội. Cảm tạ Chúa và ƣớc gì mỗi ngƣời chúng ta đều đƣợc nằm trong số 
ấy. 

Còn tiếp 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

                                                 
7 x. 2 Cr 12,7-10. 

8 Tl 16,4-6.16-21. 

9 Tl 16, 22-31. 
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Câu Chuyện Thầy Lang, Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

  
  
        Tuổi dù cao, mà không bệnh hoạn, thì sức khỏe tƣơng đối vẫn còn khả quan.  

Tuy nhiên cơ thể về già, cũng nhƣ cái máy xe hơi chạy trên trăm ngàn dặm, có những bất 
thƣờng, chẳng giống ai. Ta mất đi một số khả năng thích ứng với ngoại cảnh và bệnh tật, nên 
đã đau thì thƣờng trầm trọng hơn và kéo dài lâu hơn. Dấu hiệu bệnh không giống nhƣ ở ngƣời 
trẻ. Chẳng hạn khi sƣng phổi thì ta hay than phiền mệt mỏi, yếu sức toàn thân, rối loạn tâm 
thần, còn ngƣời trẻ thì có triệu chứng rõ ràng nhƣ ho, nóng sốt.     

Phản ứng của ta với bệnh tật cũng khác. Nhiều ngƣời có bệnh mà không nói ra vì tính tình 
chịu đựng, đôi khi nghĩ là dù có khai với bác sĩ, ông ta lại bảo tại già nó vậy, hoặc e ngại bác sĩ 
sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm, lấy máu, phiền phức, đau đớn.       

Một số ngƣời cao tuổi có nhiều bệnh, uống nhiều thuốc khác nhau do nhiều bác sĩ cho toa. 
Họ cũng thƣờng đi khám bác sĩ nhiều hơn ngƣời ở các tuổi khác. Những phức tạp, khác với 
bình thƣờng đó đặt ra vấn đề tƣơng quan giữa thầy thuốc và bệnh nhân, sao cho đôi bên đều 
thỏa mãn trong tình nghĩa phúc chủ, lộc thầy.  
                    

Sự đào tạo bác sĩ    

Với bệnh nhân, thầy thuốc là ngƣời sẽ định bệnh, làm giảm sự đau đớn, cho biết diễn tiến 
bệnh, phục hồi khả năng đã mất, và phƣơng cách ngừa bệnh tái phát. Ngƣời bệnh, khi đã lựa 
đƣợc thầy thuốc thích hợp, thì đặt mọi tin tƣởng vào thầy thuốc, và mối tƣơng quan sẽ tốt đẹp. 
Để lựa một lƣơng y, ta cần biết về thành tích chuyên môn cũng nhƣ đức độ của họ.   

Ngày nay, bác sĩ đều đƣợc đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với 4 năm dự bị, 4 năm y khoa 
rồi từ 3 tới 5 năm chuyên khoa để đƣợc coi nhƣ tinh thông y nghiệp.     

 Ngƣời bác sĩ đầu tiên mà ta tiếp xúc mỗi khi đau ốm là thầy thuốc riêng của mỗi gia đình. 
Vị này có thể là chuyên ngành y khoa gia đình, nội khoa, nhi khoa, phụ khoa hay giải phẫu tổng 
quát. Họ đƣơc huấn luyện để khám và trị căn bản, rồi sau đó nếu cần sẽ gửi đi chuyên khoa 
riêng biệt. Họ còn giúp ta phòng ngừa bệnh tật, nhƣ chích ngừa, làm thử nghiệm tìm ung thƣ tử 
cung, nhiếp hộ tuyến, thử máu kiểm soát lƣợng cholesterol, đƣờng trong máu. Những tiểu giải 
phẫu nhƣ khâu vết thƣơng, mổ một mụn nhọt cũng đƣợc họ thực hiện ngay tại phòng mạch. 
Họ cũng chữa các bệnh thông thƣờng về ngũ quan.          

Với kiến thức tổng quát rộng, họ sẽ là ngƣời phối hợp việc trị  bệnh của ta với các bác sĩ 
chuyên khoa từng bộ phận, giải quyết những ý kiến khác nhau về cách điều trị. Thƣờng 
thƣờng, họ rất dè dặt, cẩn thận trong việc trị bệnh.         

Các bác sĩ chuyên môn riêng biệt đều đƣợc huấn luyện thêm vài năm về bệnh của một bộ 
phận cơ thể. Có bác sĩ chuyên về ngoài da, dị ứng, đƣờng ruột, tim mạch, tiết niệu, xƣơng 
khớp… Họ thƣờng phải qua một kỳ thi để đƣợc chính thức công nhận và giới thiệu tƣớc vị 
chuyên môn.  
         

TƢƠNG QUAN THẦY THUỐC, BỆNH NHÂN  
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Ngoài kiến thức rộng, cập nhật hóa về bệnh, họ còn sử dụng các kỹ thuật khám phá, truy 
tầm nguyên nhân bệnh tân kỳ hơn, cần khéo tay, kinh nghiệm hơn, nhƣ kỹ thuật thông tim, cắt 
một nhúm tế bào ở thận, ở phổi, ở gan, nhìn vào ống phổi, ruột non, ruột già, hay khâu vết 
thƣơng nhỏ trên võng mạc.  Ta cần các bác sĩ này khi có một bệnh hiếm hay biến chứng mà 
bác sĩ gia đình ngần ngại giải quyết, hoặc sau thời gian điều trị, bệnh không thuyên giảm, hoặc 
ta cần những thử nghiệm ngoài phạm vi của bác sĩ gia đình.         

Chúng ta đừng e dè khi gợi ý xin tham khảo chuyên môn vì bác sĩ gia đình thƣờng rất vui 
vẻ giới thiệu, hơn nữa họ cũng không muốn bị liên lụy pháp lý nếu có chuyện gì xảy ra cho 
ngƣời bệnh.           

Từ vài thập niên vừa qua, đã có một số bác sĩ chuyên về lão khoa, hoặc qua vài năm huấn 
luyện chính thức, hoặc do kinh nghiệm điều trị ngƣời già. Số bác sĩ này vẫn còn rất ít, nên 
thƣờng đƣợc sử dụng trong việc săn sóc ngƣời cao niên yếu đuối với một nhóm chuyên viên 
về lão bệnh nhƣ ngƣời làm công tác xã hội, y tá, dinh dƣỡng viên, chuyên viên phục hồi, dƣợc 
sĩ…để đánh giá khả năng sinh hoạt, tình trạng sức khỏe của ngƣời già yếu đuối, đề nghị một 
chƣơng trình săn sóc, điều trị hầu mang lại một số chức năng cho quý vị này. 
  

Lựa chọn bác sĩ  

Nói đến đức độ, thì ngƣời ta lại nghĩ đến câu “lƣơng y nhƣ từ mẫu”. Ngƣời mẹ hiền đức 
ngọt ngào, nhẹ nhàng với con, nhƣng không quá nuông chiều, hiểu con, sẵn sàng cho con, chỉ 
dậy cho con từ đƣờng đi nƣớc bƣớc, sao cho con trở nên ngƣời. Một lƣơng y cũng cần có một 
vài đức tính của ngƣời mẹ hiền, vì khi đau ốm, ta trở nên bất lực và phụ thuộc, nhƣ đứa trẻ thơ. 

1- Kinh nghiệm.  

Kinh nghiệm thâu lƣợm qua sự việc đã gặp, đã làm. Một bác sĩ tốt gặp trƣờng hợp bệnh 
mới, phải tham khảo sách báo, đồng nghiệp, suy nghĩ kỹ càng trƣớc khi định bệnh, rồi ra đơn 
thuốc. Gặp bệnh đó vài lần, trở thành có kinh nghiệm, lần sau thấy là chẩn đoán, điều trị tức thì. 
Cũng nhƣ một bác sĩ giải phẫu giàu kinh nghiệm, một mình trên bàn mổ, có thể thay đổi chiêu 
thức đƣờng dao để hoàn thành trƣờng hợp mổ khó khăn.  

Tuổi tác không phải là bảo chứng của kinh nghiệm, vì ngƣời thầy thuốc gìa vẫn có thể 
phạm cùng một lỗi lầm nhiều lần. Vì thế, khi có bệnh khó, ta nên đến bác sĩ đƣợc biết có kinh 
nghiệm về bệnh đó, ta sẽ đƣợc săn sóc đúng thầy đúng thuốc. 

2- Danh tiếng.  

Nổi tiếng có thể hoặc xấu hoặc tốt. Nổi danh về y nghiệp, về y đạo, về giao tế nhân sự. Nổi 
danh do nhận xét của bệnh nhân, của đồng nghiệp, của nhân viên hợp tác.  

Có những nhận xét công bằng, thì lại cũng có nhận xét thiên lệch, vì những lý do khác 
nhau. Nhƣng nhận xét nào đƣợc nhiều ngƣời nhắc đi nhắc lại thì chắc là đáng tin cậy hơn. 

3- Sẵn sàng phục vụ.  

Bệnh đến bất thƣờng, kêu bác sĩ gia đình, chỉ thấy tiếng máy trả lời bác sĩ đi nghỉ hè, xin 
liên lạc với bác sĩ trực phòng cấp cứu nhà thƣơng, thì thực là quá thất vọng.  

Bác sĩ đông khách, muốn xin hẹn phải đợi cả tháng, thì cũng rất bất tiện. Đâu còn cứu 
bệnh nhƣ cứu hỏa. 
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Thành ra, khi lựa các bác sĩ, nên hỏi rõ vài chi tiết nhƣ: chẳng may đau ban đêm, tôi sẽ 
phải liên lạc với ai; bác sĩ nào trong nhóm sẽ trực khi có khẩn cấp; khi nhập viện, bác sĩ có vào 
khám bệnh tôi mỗi ngày; khi cần khám giữa kỳ hẹn, tôi có đƣợc gặp bác sĩ hay ngƣời khác. 
Thƣờng thƣờng một nhóm nhỏ bác sĩ hợp tác với nhau, họ thay phiên trực thì ta dễ có cơ hội 
gặp bác sĩ gia đình hay bác sĩ quen khi có khẩn cấp, nhờ đó nhu cầu trị bệnh đƣợc thỏa mãn 
dễ dàng. 

4- Tác phong.  

Nhƣ một từ mẫu, bác sĩ thƣờng đƣợc bệnh nhân hy vọng là sẽ đối xử với mình chu đáo, 
hiều biết, chịu đựng. Thầy thuốc tốt sẵn sàng dành thêm chút thì giờ giải thích rõ bệnh trạng, 
diễn tiến, biến chứng, phƣơng cách trị liệu, đề phòng tái phát bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Bệnh 
nhân sẽ thỏa mãn hơn nếu đƣợc bác sĩ yêu cầu góp ý kiến vào việc trị bệnh.  

Bác sĩ cũng đối xử không quá nghiêm khắc, lạnh nhạt, kiêu kỳ, coi nhẹ nhân vị bệnh nhân. 
Khi bệnh nhân không vui lòng với thầy thuốc thì họ đi kiếm bác sĩ khác, đổi bảo hiểm, lơ là với 
chỉ dẫn của bác sĩ. Nhiều lúc bệnh nhân già ta cũng dễ dàng chấp nhận sự bẳn tính của ngời 
thầy thuốc cao tuổi nhƣng tận tâm và có khả năng. 

Bổn phận bệnh nhân 

Đã có những đòi hỏi của bệnh nhân với thầy thuốc, thì ngƣợc lại thầy thuốc cũng có vài 
yêu cầu mà ta cần đáp ứng, vì sau khi đã lựa chọn đƣợc vị bác sĩ vừa ý, ta đã trở nên thân chủ 
của họ. Là ngƣời bệnh, ngƣời hƣởng thụ chăm sóc y tế, ta có những trách nhiệm phải thực 
hiện để việc đi khám bác sĩ mang lại kết quả tốt đẹp. 

1. Đã có hẹn, thì giữ hẹn, tới sớm một chút để có thì giờ ngồi nghỉ, coi lại những điều cần 
khai với bác sĩ. Nếu không giữ đƣợc hẹn, nên thông báo trƣớc 24 giờ để bệnh nhân khác có 
thể đƣợc thay thế vào hẹn của mình.   

2. Viết sẵn chi tiết bệnh với triệu chứng, tập trung vào điểm chính yếu, những thắc mắc 
muốn hỏi. Nếu có thể, ghi những bệnh quan trọng mà ngƣời thân trong gia đình đã, đang có.  

3. Mang tất cả các dƣợc phẩm đang uống để bác sĩ coi, tránh trƣờng hợp cho thuốc giống 
nhau. Có thân nhân đi cùng cũng tốt vì ngƣời này nhắc ta câu hỏi bị quên, hay nhắc lại cho ta 
lời chỉ dẫn của bác sĩ.  

4. Trình bày chính xác, rõ ràng về bệnh trạng của mình. Thí dụ đau, thì đau ở đâu, từ bao 
giờ, đau nhƣ thế nào, làm gì để bớt đau. Đặt câu hỏi cho tới khi hiều rõ bệnh trạng, cũng nhƣ 
trả lời câu hỏi đầy đủ. Yêu cầu bác sĩ giải thích theo ngôn từ bình dân, dễ hiểu, dễ nhớ. Sự hài 
lòng với săn sóc y tế tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả sự thông cảm, đối thoại giữa thầy thuốc 
và bệnh nhân.   

5.Về nhà, dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng theo chỉ dẫn. Liên lạc với bác sĩ ngay khi có 
triệu chứng bất thƣờng hoặc có tác dụng không muốn của dƣợc phẩm.   

6.Giữ đúng hẹn để đƣợc theo dõi kết quả việc trị liệu.  
Trên đây là tƣơng quan điều trị khoa học, giữa ngƣời có bệnh với ngƣời làm bớt bệnh. 
 Gần đây, khía cạnh tôn giáo trong tƣơng quan này đã đƣợc nêu lên. Một cuộc nghiên cứu phối 
hợp của nhiều trung tâm y học có uy tín ở Mỹ đã đi đến kết luận là: tôn giáo có nhiều tác dụng 
tích cực vào sức khỏe của ngƣời cao tuổi, nhất là về sức khỏe tâm thần; và thầy thuôc nên 
thảo luận về tôn giáo với bệnh nhân, đôi khi cùng cầu nguyện, khi đƣợc yêu cầu.   
  



 

47 

Ngƣời cao tuổi thƣờng tin tƣởng vào tôn giáo hay đi lễ. Có ngƣời cho thân xác của mình là 
của Thƣợng đế, mọi lạm dụng (nhƣ ghiền rƣợu, thuốc), hoặc lơ là chăm sóc là ngƣợc lại với 
giáo lý, đức tin, cho nên đi trị bệnh là làm bổn phận đối với Thƣợng Đế. Cũng có ngƣời quá tin 
lại nghĩ bệnh là do sự trừng phạt của Thƣợng Đế vì những tôi lỗi đã phạm, nên chịu đựng sự 
trừng phạt mà không đi chữa trị, hoặc chờ khi đƣợc tha thứ thì hết bệnh.   

Vì tính cách quan trọng của tôn giáo với ngƣời cao tuổi, nên đã có đề nghị trong chƣơng 
trình đào tạo bác sĩ bao gồm phần nói đến ảnh hƣởng đó trong việc trị liệu,và nhấn mạnh  tới 
tƣơng quan giữa tôn giáo và sức khỏe. 
 Mối tƣơng quan thầy thuốc và bệnh nhân ở các quốc gia kỹ nghệ cao ngày nay chịu nhiều chi 
phối bởi các nhóm tài phiệt, thƣơng mại. Thầy thuốc bị giới hạn trong việc trị bệnh, ngƣời bệnh 
bị hạn chế quyền đƣợc chăm sóc y tế. Lƣơng y trở thành ngƣời cung cấp dịch vụ, thân chủ là 
giới thụ hƣởng. Mối giao hảo trở nên lỏng lẻo, sòng phẳng, đôi khi căng thẳng vì nếu có sơ hở 
là đôi bên đáo tụng đình, làm giàu cho nhóm ngƣời nhiều mƣu mẹo pháp lý.   

Nhƣng, để sinh tồn, đôi bên vẫn phải giữ giao hảo tốt đẹp với nhau, để một bên hƣởng lợi 
nhuận kinh tế, một bên có sức khỏe bình an.  
Ngõ hầu cùng mong đƣợc an hƣởng tuổi vàng. 
  

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức. 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

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

VỀ MỤC LỤC 

 
ĂN BỚT  

  

Thuật ghép chữ trong tiếng Việt thật là tuyệt vời, để có đƣợc một ý nghĩa đầy đủ và cụ thể. 
Chẳng hạn: 

- Chữ học thƣờng đi đôi với chữ hành. Đã học thì phải làm. Học mà không làm thì chẳng 
ích lợi gì. 

- Chữ nhƣờng thƣờng đi đôi với chữ nhịn. Đã nhƣờng thì phải nhịn. Nếu không nhịn thì 
đâu còn là nhƣờng nữa. 

- Chữ nhịn thƣờng đi đôi với chữ nhục. Đã nhịn thì nhiều lúc cũng phải cắn răng chịu nhục. 

Có khi chỉ cần đổi qua đổi lại là ý nghĩa đã khác hẳn nhau. Chẳng hạn: 

ĂN BỚT  
 

 

http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos


 

48 

- Chay lòng là sống tinh thần chay tịnh, hay giữ lòng mình cho trong sạch. Còn lòng chay là 
một phần lục phủ ngũ tạng, đƣợc chứa trong bụng và trong ngực các loài động vật. Bộ lòng 
chay thƣờng gồm có tim và  gan. 

Chính trong chiều hƣớng đó, gã xin bàn tới hai chữ bớt ăn và ăn bớt. 

Theo nghĩa đen thì ăn là một hành động nhằm nuôi sống thân mình hay thoả mãn cơn đói 
bằng cách đƣa lƣơng thực vào miệng, rồi nhai và nuốt. Theo nghĩa bóng thì ăn là tìm hƣởng lợi 
lộc, tiền bạc môt cách chính đáng hay không chính đáng. 

Bớt theo nghĩa đen là làm giảm đi, hay lấy ra một ít. Chẳng hạn bớt lời là nói ít lại, hay nói 
nhẹ hơn. Bớt lửa là giảm lửa đi, chỉ để lại một ít than hồng. 

- Chồng giận thì vợ bớt lời, 

  Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. 

- Chồng giận thì vợ làm lành, 

  Cơm sôi bớt lửa, rằng anh giận gì? 

Còn theo nghĩa bóng thì bớt là bòn rút của ngƣời khác về cho mình mỗi ngày một ít. 

Trong khi bớt ăn là một hành động tự nguyện với chính mình, thì ăn bớt lại là một hành 
động lừa dối ngƣời khác để trục lợi. 

Trƣớc hết gã xin bàn đến hai chữ bớt ăn. 

Hiện nay ngƣời ta đang hô hào…bớt ăn, nghĩa là ăn ít đi, giảm bớt khẩu phần của mỗi 
ngƣời. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tƣợng này. 

Thứ nhất, bớt ăn vì lý do kinh tế. 

Ai trong chúng ta cũng đều biết nền kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung, cũng nhƣ nền 
kinh tế của mỗi gia đình nói riêng, đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Giá cả tăng 
lên vùn vụt, trong khi đó lƣơng công nhân vẫn cứ ba cọc ba đồng, thành thử phải thắt lƣng 
buộc bụng mới mong sống sót sau cơn bão giá. 

Và để thực thi “chính sách” thắt lƣng buộc bụng, nhiều gia đình đã phải giảm bớt chi tiêu. 
Cụ thể hơn cả là cắt giảm chế độ ăn uống. Ăn cho no chứ không cần ăn cho ngon. Vì thế, bữa 
nào cũng nhƣ bữa nấy, thành phần chủ yếu là cơm với rau. Thịt thà cá mú bỗng trở thành một 
thứ xa xỉ, ngoài vùng phủ sóng của những gia đình đang gặp phải khó khăn. Các bà nội trợ 
thƣờng lên thực đơn cho gia đình mình nhƣ sau: 

- Nếu nhiều tiền, thì tăng thịt giảm rau, còn nếu ít tiền, thì cứ việc tăng rau giảm thịt. 

Hay nhƣ một nhà thơ nào đó cũng đã viết: 

- Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch. 

Thứ hai, bớt ăn vì lý do thẩm mỹ. 

Trái ngƣợc với tình trạng trên, một số gia đình dƣ giả, có thể vì trúng mánh “áp phe”, có thể 
vì công việc làm ăn đang phất lên nhƣ diều gặp gió, ngƣời ta đã tiến đến chỗ ăn ngon. Cùng 
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với việc ăn ngon, thân thể ngƣời ta cũng liên tục phát triển, tăng cân vù vù. Và tình trạng béo 
phì đã trở nên một cơn ác mộng, bởi vì không ai muốn mình sẽ là “một vòng tròn biết đi, một 
thùng phi di động”. 

Chính vì thế, tại các thành phố, những trung tâm chữa béo, trừ phì mọc lên nhƣ nấm, rồi lại 
còn những câu lạc bộ thể dục, thể hình đƣợc quảng cáo rầm rộ, những thẩm mỹ viện với chức 
năng hút mỡ, căng da làm ăn phát đạt. Nơi nào cũng có những phƣơng pháp riêng, những độc 
chiêu giúp nhẹ ký, giảm cân trong một thời gian thật ngắn. 

Tuy nhiên phƣơng pháp hữu hiệu nhất và ít tốn kém nhất, vẫn chính là bớt ăn. Ngƣời ta ăn 
ít đã đành mà còn quan tâm đến thực đơn hằng ngày: ngƣời thì bài trừ thịt và những sản phẩm 
làm ra từ thịt, ngƣời thì kiêng những thực phẩm liên quan đến mỡ động vật và những thứ có 
nhiều đƣờng. Món ăn chính là rau, đậu, trái cây tƣơi, hạt khô và dầu thực vật. 

Bớt ăn kiểu này không phải chỉ đem lại một thân hình “mi nhon”, mà còn tránh đƣợc những 
căn bệnh thời đại, nhƣ cholesterol, tiểu đƣờng cùng với những hệ luỵ về tim mạch và huyết áp. 
Hay nhƣ một câu danh ngôn đã nói: 

- Vòng hai mà tăng, thì vòng đời sẽ giảm. Trái lại, vòng hai mà giảm, thì vòng đời sẽ tăng. 

Và nhƣ vậy, bớt ăn sẽ trở nên một phƣơng pháp giúp ngƣời ta sống đẹp và sống khoẻ. 

Sau cùng thứ ba, bớt ăn vì lý do tôn giáo. 

Hầu nhƣ tôn giáo nào cũng coi việc chay tịnh là một phƣơng thế giúp hy sinh hãm mình. Và 
trong việc chay tịnh thì bớt ăn là một thành phần chính yếu. Thế nhƣng, bớt bao nhiêu và đƣợc 
ăn những gì, hay nói cách khác, nội dung của chay tịnh ra sao, thì mỗi tôn giáo lại có một chủ 
trƣơng khác biệt, không giống nhau. 

Thông thƣờng khi nói đến ăn chay là ngƣời ta nghĩ ngay đến việc ăn lạt, dùng tƣơng chao, 
rau đậu và không dùng cá thịt. Theo “Từ Điển Bách Khoa Việt Nam”, thì ăn chay là ăn các thức 
ăn không thuộc nguồn động vật, nhƣ thịt, cá…Nội dung và phƣơng thức ăn chay thay đổi tuỳ 
theo tục lệ, tôn giáo, hay chế độ chữa bệnh. Có hai cách ăn chay. Một là ăn chay tuyệt đối, 
nghĩa là không ăn mọi thức ăn từ nguồn động vật, kể cả trứng, sữa, mật ong và các chế phẩm. 
Hai là ăn chay tƣơng đối, nghĩa là chấp nhận các thức ăn từ nguồn động vật, nhƣ trứng, sữa, 
mật ong và những chế phẩm. Có ngƣời ăn chay suốt đời, gọi là ăn chay trƣờng. Có ngƣời chỉ 
ăn chay trong một số ngày nhất định nào đó mà thôi. 

Đối với ngƣời Công giáo, một năm chỉ buộc ăn chay có hai ngày, đó là thứ tƣ lễ tro và thứ 
sáu tuần thánh. Trong ngày ăn chay, ngƣời ta phải giảm bớt khẩu phần, chỉ đƣợc ăn một bữa 
no, còn hai bữa khác chỉ đƣợc ăn chút ít mà thôi. Ăn chay thƣờng đi đôi với kiêng thịt, tức là 
kiêng không ăn thịt các loài động vật, nhƣng đƣợc ăn cá và các chế phẩm từ động vật nhƣ bơ 
sữa…Nhƣ vậy việc ăn chay nơi ngƣời Công giáo xem ra có vẻ nhẹ nhàng. Vì thế, các đấng bề 
trên thƣờng khuyên nhủ chúng ta dùng số tiền do việc giảm bớt phần ăn của mình, để giúp đỡ 
những ngƣời nghèo túng. Đồng thời còn khuyên nhủ chúng ta sống tinh thần chay tịnh bằng 
cách hạn chế những tiện nghi và làm chủ lấy miệng lƣỡi và những giác quan của mình, không 
để chúng đi hoang; ngoài ra còn phải chấp nhận những hy sinh gian khổ, vì đó là cây thập giá 
đời thƣờng Chúa muốn chúng ta vác lấy để bƣớc theo Ngài. 

Tiếp đến, gã xin bàn tới hai chữ ăn bớt. 

Đây là một hiện tƣợng khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Hầu nhƣ ngƣời ngƣời đều ăn 
bớt, từ những bậc làm cha làm mẹ đến những ngƣời bán hàng ngoài chợ. Hiện tƣợng này còn 
lan tràn tới mọi lãnh vực, và thậm chí ngay cả những thứ không ăn đƣợc, ngƣời ta cũng sẵn 
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sàng bớt luôn, để bòn rút và đem lại lợi nhuận hay vui thú cho mình. Và ăn bớt cũng không 
khác với ăn cắp là mấy. 

Trƣớc hết là ăn bớt tiền bạc. 

Đây là cái dễ ăn bớt nhất. Chẳng hạn trong gia đình, ngƣời chồng cắt xén tiền lƣơng, ăn 
bớt tiền thƣởng để làm quĩ đen, hầu có thể rủng rỉnh tiêu xài mỗi khi có nhu cầu cần đến. 
Ngƣời giúp việc ăn bớt tiền bà chủ đƣa mỗi khi đi chợ! 

Tại cơ quan, ngƣời ta ăn bớt tiền của nhà nƣớc để làm giàu cho mình, theo đúng tiêu 
chuẩn: “Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng”.  Thậm chí có những viên chức còn xơi luôn 
cả tiền cứu trợ đồng bào gặp phải thiên tai bão lụt. Những đồng tiền cứu trợ ấy thay vì giúp đỡ 
những con ngƣời bất hạnh, thì lại chạy thẳng vào túi của những viên chức có lòng tham không 
đáy. 

Tiếp đến, là ăn bớt vật tƣ. 

Xách giỏ ra chợ mua hàng, không ít lần chúng ta gặp phải những chiếc cân non, hay 
những cây thƣớc thiếu. Mua một ký thịt, về nhà cân lại chỉ còn 800 hay 900 “gờ ram” mà thôi. 

Đặc biệt là trong lãnh vực xây dựng. Nhà vừa mới xây xong đã đổ chổng vó. Đƣờng vừa 
mới khánh thành đã lỗ chỗ những ổ gà, ổ vịt, ổ voi. Cầu mới thông xe đã sụp lún trầm trọng. Sở 
dĩ nhƣ vậy là vì khi thi công, ngƣời ta đã rút ruột công trình, ăn bớt vật tƣ, thậm chí có cả 
những cây cột bằng “xi-măng cốt tre”, thì làm sao đứng vững đƣợc với thời gian. 

Gã xin ghi lại nơi đây một mẩu chuyện nho nhỏ mang tựa đề “Cứ tƣởng là thiếu niên cao 
thủ” của tác giả Đồ Bì, đăng trên Tuổi trẻ cƣời, nhƣ một minh chứng cho sự kiện trên: 

Một em trai 11 tuổi ngƣời dân tộc Mơ Nông ở một xã  thuộc huyện miền núi Phƣớc Sơn 
(Quảng Nam) cao hứng đá vào vách nhà của mình một cƣớc. Nó làm vỡ ra một cái lỗ thủng to 
khoảng 2 mét vuông, gạch và hồ rơi xuống ào ào. Đã vậy, nơi em đứng lấy thế đá, nền nhà sụp 
xuống in 2 dấu chân nho nhỏ. 

Tôi là ông già khoái nói chuyện kiếm hiệp. Nghe đƣợc thông tin trên, tôi bèn mua vé bay 
ngay về Quảng Nam, rồi đón xe lên Phƣớc Sơn. Bụng tôi chắc mẫm phen này sẽ tìm ra đƣợc 
một cao thủ thiếu niên có đƣờng cƣớc pháp lăng lệ. 

Thế nhƣng than ôi, khi tới Phƣớc Sơn, tôi thật sự vỡ mộng. Đúng là có một em bé trai đá 
sập vách nhà thật, nhƣng không phải do em có sức mạnh bẩm sinh, mà là do ngƣời ta xây nhà 
cho cha mẹ em quá dỏm! Em bé chỉ cần đùa nghịch trong nhà, tiện chân đá một cái mới biết 
mình đang ở nhà…siêu dỏm. 

Huyện Phƣớc Sơn giao cho các nhà thầu xây dựng 462 căn nhà cho các hộ nghèo theo 
Quyết định 167 của Chính phủ. Chức năng giám sát xây dựng không biết tiến hành tới đâu, để 
bây chừ lòi ra nhà siêu dỏm. Ông phó ban chỉ đạo chƣơng trình 167 huyện Phƣớc Sơn nói một 
cách…trơn lu: “Không thể giám sát thƣờng xuyên việc xây nhà cho dân, nên để xảy ra tình 
trạng nhiều nhà kém chất lƣợng”. 

Hai chữ “nhiều nhà” nghe ra quá đỗi nhẹ nhàng. Trên thực tế, tất cả các căn nhà xây hỗ trợ 
cho dân đều kém chất lƣợng do các chủ thầy ăn quá nhiều vào số tiền Chính phủ lo cho dân. 
“Nhà” cái gì mà vừa xây xong đã lún nền, nứt vách, bong tróc hồ tô. “Đòn tay” cái gì mà toàn là 
gỗ non, gỗ tạp, đóng cây đinh vào đã muốn gãy. “Cửa” cái gì mà toàn là ván bìa chắp vá lại, 
mới lắp vào thì phía trên đã vênh qua hƣớng Tây, phía dƣới ƣỡn ngƣợc về phía Đông. 
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Đất Phƣớc Sơn gồm toàn rừng, đồi, núi. Gỗ ở Phƣớc Sơn không thiếu. Quyết định 167 đã 
nói rõ “Gỗ khai thác từ rừng chỉ đƣợc sử dụng có mục đích làm nhà ở cho các hộ nghèo”. Các 
nhà thầu đã ăn xi-măng lẫn gỗ. Nói nào ngay, xi-măng cứng mà họ còn ăn đƣợc huống chi là 
gỗ mềm. Tiêu chuẩn của mỗi nhà là từ 0,8 đến 1 mét khối gỗ. Nhƣng tình hình họ ăn gỗ ghê 
gớm đến nỗi mỗi nhà chỉ còn đƣợc 0,2 mét khối. Họ ăn ngon miệng đến nỗi ông giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã phải nói: “Gỗ tốt, doanh nghiệp đem 
đóng nhà biệt thự đâu đâu, còn gỗ bìa phế phẩm thì làm nhà cho dân. Tôi đã làm báo cáo gửi 
lãnh đạo tỉnh để làm rõ vụ việc”. 

Sau cùng là ăn bớt thời giờ. 

Trong gia đình, ngƣời ta ăn bớt thời giờ: Cha mẹ ăn bớt thời giờ dành cho con cái. Vợ 
chồng ăn bớt thời giờ dành cho nhau. 

Có một cậu bé đã hỏi ông bố: 

- Ba à, mỗi giờ ba kiếm đƣợc bao nhiêu tiền. 

Ông bố trả lời: 

- Mỗi giờ bố kiếm đƣợc 5 chục ngàn đồng. 

Cậu bé không nói một tiếng, đập bể con heo đất, đếm hết số tiền tiết kiệm, rồi đƣa cho ông 
bố và năn nỉ: 

- Con gửi bố 350 chục ngàn đồng, để bố dành cho con mỗi ngày một tiếng đồng hồ. 

Ông bố giật mình, thì ra bấy lâu nay ông đã ăn bớt thời giờ dành cho con cái. 

Cũng vậy, nhiều bà vợ mong mỏi những ngày cuối tuần để gia đình đƣợc đoàn tụ và sống 
cho nhau. Họ cần đến một bờ vai để nƣơng tựa. Họ cần đến những lời an ủi sau những vất vả 
mệt mỏi. Thế nhƣng, nhiều ông chồng lại ăn bớt thời gian dành cho vợ con và những ngƣời 
thân yêu bằng cách rủ rê bè bạn đi đánh bạc hay đi ăn nhậu, làm cho bầu khí gia đình trở nên 
tẻ nhạt và vắng lặng. 

Nơi công sở, ngƣời ta ăn bớt thời gian làm việc. Thay vì làm việc một cách nghiêm chỉnh, 
thì lại tụm năm tụm ba, tán hết mọi chuyện, từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài ngõ, từ 
chuyện trên trời đến chuyện dƣới đất, từ chuyện biểu tình và đánh nhau ở Trung Đông đến 
chuyện vật giá leo thang, từ chuyện ông nọ đèo bòng bồ nhí đến chuyện cô kia sắm đƣợc chiếc 
váy mới. Thôi thì hầm bà lằng đủ mọi thứ chuyện. 

Ngoài ra, họ còn tìm mọi mánh khoé, mọi kẽ hở để khai gian, báo cáo láo hầu biến phần 
nào của chung thành của riêng. Họ giống nhƣ con mọt ăn bên trong khúc gỗ, làm cho khúc gỗ 
chỉ còn cái dáng vẻ bên ngoài, nhƣng bên trong thì đã mục, đã rỗng. 

Ngay cả trong lãnh vực tôn giáo, ngƣời ta cũng vô tƣ ăn bớt thời gian cầu nguyện, thời 
gian dành cho Thiên Chúa. Chẳng hạn đi tham dự thánh lễ Chúa nhật. Họ ngồi tán hƣơu tán 
vƣợn với nhau nơi quán cà phê cho đến khi thánh lễ bắt đầu, thì mới ló mặt vào nhà thờ. Và khi 
thánh lễ chƣa kết thúc, họ đã vội vã ra khỏi nhà thờ. Có thể nói đƣợc rằng họ là những chuyên 
viên “đi muộn về sớm”. Họ quên mất lời cảnh cáo của Chúa: Ngƣơi đong bằng đấu nào, thì sẽ 
đƣợc đong trả lại bằng đấy ấy. 
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Lâu rồi gã có đọc đƣợc một câu chuyện về bác thợ mộc. Bác đã già nên xin chủ cho đƣợc 
nghỉ hƣu. Ông chủ năn nỉ bác làm cho một căn nhà cuối cùng trƣớc khi giải nghệ. Bác đành 
phải chất thuận. 

Thay vì đem tất cả nhiệt tâm để làm căn nhà cuối cùng này, thì bác lại làm một cách bôi 
bác. Bác ăn bớt tiền của chủ bằng cách dùng toàn gỗ xấu, nhƣng phủ lên trên một lớp sơn 
bóng loáng. 

Ngày hoàn tất, ông chủ đến xem và không ngớt lời ca tụng bác. Cuối cùng ông chủ nói: 

- Suốt một đời bác đã phục vụ ta, vì thế ta tặng lại cho bác ngôi nhà này nhƣ một món quà 
là, kỷ niệm. 

Bác thợ mộc thực sự ân hận, nếu nhƣ bác đã dùng những vật liệu tốt thì bây giờ đỡ khổ 
biết bao. 

Gã Siêu   gasieu@gmail.com  

VỀ MỤC LỤC 
 
 
 

 

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

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

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

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Ngƣời Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

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

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong đƣợc sự cộng tác, hƣởng ứng của tất cả Quí vị 

 

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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

 

mailto:gasieu@gmail.com
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

