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Lời Giới Thiệu 

  

Sắc Lệnh này ghi dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Khi Ðức Gioan XXIII 
loan báo triệu tập một công đồng chung, ngài đã nhắm đến nguyên nhân của việc hiệp nhất. Ðể 
đạt mục tiêu đó, ngài thiếp lập Văn Phòng Hiệp Nhất các Kitô hữu (ngày 5 tháng 6 năm 1960). 
Ngƣời ta có thể nhận ra rằng chiều theo ý định của Ðức Giáo Hoàng, nhiều lƣợc đồ tiền công 
đồng đã đề cập thẳng đến vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu. Lƣợc đồ về Giáo Hội có chƣơng XI 
nói về hiệp nhất. Ủy ban về các Giáo Hội Ðông Phƣơng khởi thảo một lƣợc đồ nhằm việc nối 
kết các Giáo Hội Ðông Phƣơng ly khai với Giáo Hội Công Giáo. Văn Phòng Hiệp Nhất các Kitô 
hữu cũng đã soạn sẵn một lƣợc đồ nghiêng về mục vụ. Trong kỳ họp I, Công Ðồng quyết định 
chỉ soạn thảo một sắc lệnh về Hiệp Nhất dƣới sự giám sát của Văn Phòng Hiệp Nhất. Chính lúc 
ấy, chƣơng XI chỉ đề cập đến các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phƣơng. 

Lƣợc đồ nhất thống về Hiệp Nhất đã đƣợc đệ trình trong kỳ họp II của Công Ðồng. Lƣợc đồ 
gồm 5 chƣơng: 

I. Các nguyên tắc Công Giáo về Hiệp Nhất. 

II. Cách tham dự phong trào Hiệp Nhất. 

III. Các Kitô hữu ly khai với Giáo Hội Công Giáo. 

IV. Những tƣơng giao giữa ngƣời Công Giáo với ngƣời ngoài Kitô giáo, đặc biệt với ngƣời 
Do Thái. 

V. Tự do tôn giáo. 

Lúc ấy hai chƣơng cuối cùng do hai tiểu ban của Văn Phòng Hiệp Nhất đảm trách. Nhƣng 
chẳng bao lâu các Nghị Phụ đã đi đến kết luận là phải bàn luận hai vấn đề này trong những văn 
kiện riêng biệt. Nhƣ thế, lƣợc đồ mới chỉ gồm ba chƣơng đầu cộng thêm lời mở. Sự phân chia 
này đã đƣợc duy trì trong bản văn cuối cùng. 

Lƣợc đồ này đƣợc tranh luận từ 5 đến 7-10-1964. Theo thỉnh nguyện của các Nghị Phụ, 
nhiều đề nghị tu chỉnh đã đƣợc thêm vào lƣợc đồ bản văn hiệu chính. Ðáng lẽ lƣợc đồ đƣợc 
biểu quyết ngày 20-11-1964. Nhƣng trƣớc ngày ấy, vị Tổng Thƣ Ký của Công Ðồng, Ðức Cha 
P. Felici, loan báo rằng có 19 điểm đổi thay đã đƣợc hoàn thành vào giờ chót theo yêu cầu của 
một thẩm quyền cao cấp. Vì thế vấn đề biểu quyết lƣợc đồ đƣợc hoãn lại. Quả thực, Ðức Giáo 
Hoàng đã đề nghị một loạt các tu chính án; trong số đó, hội đồng thu hẹp của Văn Phòng Hiệp 
Nhất đã giữ lại 19 điểm. Do đó, các Nghị Phụ đã biểu quyết sắc lệnh ngày 21-11-1964 với 
2,137 phiếu thuận,11 phiếu chống. Cũng chính hôm ấy, Ðức Phaolô VI đã phê chuẩn và công 
bố sắc lệnh này. 

Sắc Lệnh mang tựa đề "Về Hiệp Nhất". Hiệp Nhất là gì? Chúa Giêsu Kitô đã chỉ sáng lập 
một Giáo Hội và Ngƣời đã muốn tất cả các môn đệ kết hiệp với nhau trong Giáo Hội duy nhất 
ấy. Trƣớc ngày tử nạn, Ngƣời đã khẩn thiết nguyện cầu cho việc hiệp nhất này: "Xin cho tất cả 
nên một" (Gio 17,21). Nhƣng qua bao thế kỷ, đã xảy ra nhiều cuộc phân rẽ đau thƣơng. Một số 
lớn các Giáo Hội Ðông Phƣơng đã tách lìa khỏi Roma. Vào thế kỷ XVI, nhiều miền đã biến 
thành Tin Lành. Ở thế kỷ hiện tại của chúng ta, ngƣời ta mới ý thức hơn về những phân rẽ này. 
Nhiều ngƣời đã suy tƣởng lại lời nguyện của Chúa Giêsu cũng nhƣ nghĩ đến việc cứu vãn mối 
bất hòa ly tán giữa các Kitô hữu. Vậy ngƣời ta đã gọi "Hiệp Nhất" là tất cả mọi nỗ lực trong 
những giáo phái Kitô giáo khác nhau, nhằm mục đích kết hiệp cộng đoàn Kitô hữu đang bị 
phân rẽ. Danh từ Hiệp Nhất phát sinh từ tiếng Hy Lạp "Oikoumene"; thời xƣa, chữ này biểu thị 
một Giáo Hội phổ quát lan rộng khắp hoàn cầu. Nhƣ thế, Hiệp Nhất có nghĩa là ƣớc muốn và 
nỗ lực đạt đến việc liên kết mọi Kitô hữu nên một trong Giáo Hội phổ quát của Chúa Kitô. Công 
cuộc hiệp nhất này đặt nền tảng trên khát vọng sâu xa của tất cả Kitô hữu thiện chí nhằm thể 
hiện sự hiệp nhất toàn vẹn mà Chúa Giêsu Kitô đã mong muốn. Phong trào hƣớng về hiệp nhất 
đã khởi sinh trƣớc tiên giữa lòng các giáo phái Tin Lành. Phong trào nầy đã mặc một hình thức 
rất cụ thể khi "Hội Ðồng hiệp nhất các Giáo Hội" đƣợc thành lập năm 1948 tại Amsterdam. 
Ngƣời Công Giáo đã tham dự vào phong trào bằng tuần Bát Nhật cầu nguyện cho hiệp nhất 
các Kitô hữu (từ ngày 18 đến 25 tháng giêng mỗi năm). Ngoài sự tham gia đó, ngƣời ta đã 
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không thể nói đến một phong trào hiệp nhất trong Giáo Hội Công Giáo, mặc dù các Ðức Giáo 
Hoàng đã nhiều lần mời gọi những cộng đoàn ngoài Kitô giáo hãy đến với Giáo Hội phổ quát. 
Chắc hẳn có nhiều ngƣời Công Giáo, với tƣ cách cá nhân, đã hoạt động cho việc hiệp nhất các 
Kitô hữu, nhƣ cha Paul Couturier (+1953) và cha Lambert Beaudoin dòng Benedictô (+1960). 
Dầu vậy, phong trào hiệp nhất nơi những ngƣời Công Giáo trƣớc tiên đã nhờ vào hoạt động 
của Văn Phong Hiệp Nhất các Kitô hữu rất nhiều. Hơn nữa, công cuộc chuẩn bị Sắc Lệnh về 
Hiệp Nhất và chính sự tán dƣơng của Công Ðồng Vaticanô II đã góp phần dồi dào vào việc đào 
luyện tâm thức hiệp nhất cho toàn thể các Giám Mục Công Giáo. Sắc Lệnh đƣợc Công Ðồng 
phê chuẩn, sự kiện nầy là một biểu hiện sáng chói của tâm thức ấy. 

Từ đó, chúng ta có thể thẩm định tầm quan trọng của Sắc Lệnh về Hiệp Nhất. Quả thực, 
theo ngôn từ của Ðức Hồng Y Bea, Sắc Lệnh đã biểu lộ lập trƣờng chính thức của quyền tối 
cao trong Giáo Hội Công Giáo trƣớc vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu nói chung và trƣớc phong 
trào hiệp nhất nói riêng. Sắc Lệnh không chỉ trình bày một giáo thuyết, nó còn là một hành 
động: qua Sắc Lệnh đó, Công Ðồng đã ủy thác cho Giáo Hội Công Giáo nhiệm vụ hiệp nhất. 
Sắc Lệnh đã tạo nên một bầu khí Kitô giáo đầy tình huynh đệ giữa những phần tử của Giáo Hội 
Công Giáo và các anh em ngoài Công Giáo. Nó còn là khởi điểm cho nỗ lực hiệp nhất của Giáo 
Hội Công Giáo sau Công Ðồng. 

Sắc Lệnh nhấn mạnh một số điểm quan trọng đối với phong trào hiệp nhất. Tất cả những ai 
đã đƣợc rửa tội đều kết hiệp với Chúa Kitô và thật sự là anh em với nhau trong Ngƣời. Qua 
phép Rửa Tội, họ cũng hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo một cách nào đó, cho dù mối thông 
hiệp này chƣa toàn hảo. Những Kitô hữu ngoài Công Giáo cũng thừa hƣởng các sản nghiệp 
phong phú đích thực về chân lý và ân sủng. Chúa Thánh Thần sử dụng các cộng đồng Kitô 
giáo khác nhau nhƣ những khí cụ ân sủng. Cho nên, những hành vi thánh mà họ thực hiện có 
thể làm nẩy sinh và tăng triển đời sống ân sủng của họ. Vậy nên Sắc Lệnh công nhận rằng: tín 
đồ của những cộng đồng ly khai này có khả năng đạt đƣợc ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, Sắc Lệnh 
không che dấu những gì tách biệt chúng ta khỏi các anh em Kitô hữu không Công Giáo. Họ 
không thừa hƣởng sự hiệp nhất trọn vẹn mà Chúa Giêsu Kitô đã muốn ban phát cho tất cả 
những ai Ngƣời đã sinh thành và bồi dƣỡng trong chính một thân thể. Vì thế, họ không hƣởng 
thụ hết tất cả những kho tàng thiêng liêng Chúa Kitô đã ký thác trong Giáo Hội Ngƣời. Sau hết, 
Sắc Lệnh vạch ra một chƣơng trình hành động hiệp nhất bao la. Kế hoạch này mở nhiều viễn 
ảnh rộng lớn và cống hiến một sự chọn lựa đề mục thật phong phú để đối thoại với những anh 
em ly khai của chúng ta. Một nhận xét về cách dụng ngữ của Sắc Lệnh có thể thật hữu ích. 
Thông thƣờng, danh từ "Hiệp Thông" chỉ định những cộng đồng Kitô ngoài Công Giáo, không 
phân biệt Ðông Phƣơng ly khai, Anh Giáo hay Tin Lành và không thẩm định giá trị tín lý của 
những cộng đoàn khác nhau này. Danh từ "Giáo Hội" thỉnh thoảng đƣợc áp dụng cho những 
cộng đoàn đông phƣơng ly khai, những cộng đoàn quả thực có cơ cấu của một Giáo Hội. Lúc 
đề cập đến anh em Tin Lành, Sắc Lệnh nói đến những Giáo Hội và những "cộng đoàn" giáo 
hội. Những kiểu danh xƣng ấy lúc đó hiểu theo một nghĩa rộng. Bởi lẽ, theo nghĩa hẹp, danh từ 
Giáo Hội dƣờng nhƣ dòi buộc một cơ cấu bí tích và phẩm trật; cơ cấu nầy, nói cho đúng, không 
thấy có nơi những anh em Tin Lành. Hơn nữa, có vài nhóm Tin Lành từ khƣớc danh hiệu "Giáo 
Hội" ấy. Vì thế "Cộng Ðoàn Giáo Hội" muốn diễn tả những cộng đoàn tín hữu có vẻ tƣơng tự 
với một Giáo Hội: đó là một từ ngữ khá mơ hồ. 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Khi phải đối đầu với đau khổ, Phêrô suy nghĩ nhƣ “loài ngƣời”, tức là duy lý, ích kỷ, đi từ một 
tình yêu loài ngƣời. Đức Giêsu trả lời bằng một kiểu đối lập sắc bén. 

 
Lm FX Vũ Phan Long, ofm 

 
  

1.- Ngữ cảnh 

Lời tiên báo đầu tiên về Thƣơng Khó đƣợc trực tiếp nối kết với 

“cuộc thẩm vấn” Xêdarê Philipphê (cc.13-16.20), nhất là với câu 

trả lời của các môn đệ. Tâm trí của các ông hình nhƣ đang hƣớng 

về một lý tƣởng thiên sai trần thế và có tính quốc gia. Lúc đầu Đức 

Giêsu đã yêu cầu các ông phải giữ kín (c. 20), còn bây giờ Ngƣời 

bắt đầu vén mở cho các ông thấy số phận bi đát đang chờ đợi 

Ngƣời. Cứ cho đi là cuối cùng cũng đi đến mục tiêu mà họ đang 

hết sức khao khát (x. 17,4; 20,20-28), nhƣng con đƣờng đƣa tới 

đó lại hoàn toàn đi ngƣợc lại mọi cách nhìn và mọi sự chờ đợi của các ông. Công thức “Từ lúc 

đó, Đức Giêsu bắt đầu …” đƣợc tác giả dùng hai lần để đánh dấu hai phần lớn của tác phẩm 

(4,17; 16,21): ở đây, công thức ấy cho thấy một khúc quanh trong cuộc đời hoặc trong sinh 

hoạt của Đức Giêsu. 

 

Trong phép rửa của Đức Giêsu, Chúa Cha đã cho thấy Ngƣời là tôi tớ (3,17 dựa theo Is 42,2). 

Trong các cám dỗ, Đức Giêsu đã chứng tỏ Ngƣời đi theo hƣớng làm Mêsia khiêm nhƣờng 

(4,1-11). Khi giảng Bài Giảng trên núi, Ngƣời đã chúc phúc cho những ngƣời nghèo (5,2). Khi 

trả lời cho các sứ giả của Gioan Tẩy Giả, Ngƣời đã ám chỉ Ngƣời là Đấng Mêsia của ngƣời 

nghèo (11,5), của những ngƣời đau khổ phiền sầu (11,28-30). Thất bại của sứ vụ Galilê không 

tiên báo một tƣơng lai màu hồng. Nhƣng các tông đồ không để ý đến các hoàn cảnh đó, cũng 

nhƣ không quan tâm đến những ám chỉ hoặc những tuyên bố rõ ràng của Đức Giêsu. Các ông 

chờ đợi mọi sự, trừ những gì phải xảy ra thật sự. Các câu trả lời ở Xêdarê Philípphê cho thấy 

tâm trí các ông vẫn còn đang hƣớng về các lý tƣởng vinh quang và uy hùng trần thế. 

2.- Bố cục 

Bản văn này có thể chia làm ba phần: 

1) Đức Giêsu tiên báo cuộc Thƣơng Khó (16,21): 

            a) Khúc quanh quan trọng (c. 21a), 

            b) Mô tả chi tiết tƣơng lai đang chờ Ngƣời tại Giêrusalem (c. 21b); 

2) Phêrô ngăn cản Đức Giêsu đi vào Khổ Nạn (16,22-23): 

a) Phêrô ngăn cản Đức Giêsu (c. 22), 
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b) Đức Giêsu xác định vị trí của Phêrô (c. 23).  

3) Đức Giêsu giáo huấn về đời môn đệ (16,24-27): 

            a) Quy luật tổng quát của đời môn đệ (c. 24), 

            b) Nghịch lý “cứu – mất” (c. 25), 

            c) Một suy tƣ mục vụ: nên khôn ngoan cân nhắc mà chọn lựa (c. 26), 

d) Một biến cố tƣơng lai, “Con Ngƣời sẽ ngự đến trong vinh quang”: nên khôn ngoan cân 
nhắc mà chọn lựa (c. 27). 

3.- Vài điểm chú giải 

- Từ lúc đó (21): Công thức này đánh dấu hai phần lớn của Tin Mừng Mt: phần một là 4,17–

16,20 đƣợc dành để nói về Nƣớc Trời; phần hai là 16,21–28,20 đƣợc dành cho Con Ngƣời trên 

đƣờng đi tới Thƣơng Khó và Phục Sinh. Công thức “Từ lúc đó, Ngƣời bắt đầu tỏ cho các môn 

đệ biết” cho thấy tất cả mức hệ trọng của quyết định Đức Giêsu đã lấy và mối nguy hiểm mà 

Ngƣời đang đi vào.  

- tỏ cho biết (21): Tác giả không dùng động từ “giảng dạy” (didaskô; x. Mc 8,31), vì ngài coi 

động từ này ƣu tiên diễn tả giáo huấn luân lý.  

- Người phải đi (21): Động từ “phải” (Hy Lạp dei = cần thiết) có ý nói đây là một điểm thuộc ý 

muốn, hoặc chƣơng trình của Chúa Cha. 

- đi Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết 

chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại (21): Đức Giêsu mô tả chi tiết chƣơng trình Ngƣời đang đi vào. 

Điều này cho thấy Ngƣời biết trƣớc và Ngƣời làm chủ tình hình. Bị giết chết (apoktanthênai, 

aor. inf. pass. apokteinô) và … sống lại (egerthênai, aor. inf. pass. egeirô): Đây là những động 

từ ở thái bị động cho thấy Đức Giêsu không chủ động, nhƣng là các thủ lãnh Do Thái, hoặc nói 

cho cùng, là chính Thiên Chúa.  

- ngày thứ ba (21): có nghĩa là một thời gian ngắn.   

- Phêrô liền kéo riêng … bắt đầu trách … (22): Phản ứng của Phêrô cũng là phản ứng của sự 

khôn ngoan loài ngƣời khi đứng trƣớc sứ điệp về thập giá. Vị tông đồ muốn có sự thoả hiệp, sự 

thích nghi, chấp nhận buông xuôi theo những áp lực của tính ích kỷ hoặc của quyền lực. Mới 

đây còn là gƣơng mẫu của ngƣời tin (16,17), nay ông thành ngƣời tiếp tay cho Satan, bởi vì 

ông đã đề nghị cho Đức Giêsu một con đƣờng nhƣ Tên Cám Dỗ đã đề nghị (4,1-11). 

- Anh cản lối Thầy (23): dịch sát “Anh đang trở thành tảng đá làm cho Thầy vấp”. Mới đây là 

“tảng đá trên đó Thầy sẽ xây Hội Thánh”, bây giờ Phêrô thành tảng đá “cản lối Thầy [làm cho 

Thầy vấp]”. Thật ra, tảng đá xây Hội Thánh không phải là bản thân bác thuyền chài Simôn, mà 

là niềm tin của ông đặt nơi Đức Giêsu. Thiếu niềm tin này, tất cả công việc của ông đều sụp 

đổ.    
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- từ bỏ chính mình (24): có nghĩa là bỏ đi cả những khát vọng, những đòi hỏi chính đáng của 

mình mà nhận lấy khát vọng và đòi hỏi của kẻ khác. Tức là không phải chỉ chiến thắng các cám 

dỗ, mà còn bỏ ra sau những quyền lợi chính đáng của riêng mình. 

- đi (bước) theo (24): đồng nghĩa với “học với; làm môn đệ” (x. 11,29). Động từ này không có 

nghĩa là “đồng hành”, “tháp tùng” để làm vinh dự cho thầy, nhƣng là bắt chƣớc các phong thái 

của thầy, lặp lại những chọn lựa của thầy, tức là nối tiếp công trình mà thầy đã bắt đầu với biết 

bao hy sinh đau khổ.  

- việc họ làm (27): Praxis có nghĩa là “lối sống, lối cƣ xử”, hàm ý là có các kinh nghiệm nữa. 

Tác giả Mt chọn từ này rất có thể bởi vì ngữ cảnh không ƣu tiên nói về các “hành vi” (erga) hiện 

tại của ngƣời môn đệ, nhƣng nói về sự đau khổ tích cực của họ. 

4.- Ý nghĩa của bản văn 

 

* Đức Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó-Phục Sinh (21) 

 

Sau lệnh im lặng ở c. 20, làm cho các môn đệ trở thành những ngƣời ở bên trong, có sự hiểu 

biết đặc biệt mà dân chúng không có, Đức Giêsu loan báo cho họ những dau khổ và sự phục 

sinh của Ngƣời. Bây giờ Ngƣời đào sâu sự hiểu biết đặc biệt của các môn đệ.   

Với công thức “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu”, chúng ta hiểu rằng lời tiên báo Thƣơng Khó-

Phục Sinh này không  phải là một lời sấm biệt lập, nhƣng là một chƣơng mới mà Đấng Cứu thế 

đang mở ra trƣớc mắt các môn đệ, chứ không riêng Phêrô. Các ông vẫn đang mơ những hào 

nhoáng thế gian, một cung cách cứu thế vinh quang trần tục, nên không dễ gì mà đƣa các ông 

đến chỗ quan niệm ngƣợc lại. Tuy nhiên, Đức Giêsu cƣơng quyết đi vào đề tài mới. Ngƣời 

trình bày chi tiết: (“tỏ cho biết”, deiknyein) nơi sẽ xảy ra biến cố, bản án tử hình phải chịu, 

những ngƣời sẽ xét xử, và cuộc Phục Sinh ngay sau đó. Đây là điều nằm trong kế hoạch của 

Thiên Chúa Cha. Các động từ ở thái bị động (apoktanthênai và egerthênai) cho thấy Đức Giêsu 

không chủ động, nhƣng là các thủ lãnh Do Thái, hoặc nói cho cùng, là chính Thiên Chúa. Tuy 

nhiên, bài tƣờng thuật cuộc Thƣơng Khó sẽ cho thấy Đức Giêsu cũng chủ động. Ngƣời đi theo 

con đƣờng đƣợc chỉ định trong tƣ cách là Con vâng phục của Thiên Chúa. 

 

Qua phản ứng của các môn đệ mà đại diện là Phêrô, tác giả cho thấy sự vấp phạm của cọng 

đoàn tín hữu sơ khai khi đứng trƣớc chƣớng kỳ thập giá (x. 1 Cr 1,17-25; Rm 1,16). 

* Phêrô ngăn cản Đức Giêsu đi vào Khổ Nạn (22-23) 
 
Phản ứng của Phêrô giúp hiểu sự kháng cự của trí khôn loài ngƣời khi đứng trƣớc sứ điệp về 
thập giá. Mới trƣớc đó, với lời tuyên xƣng Đức Giêsu là “Đấng Kitô (= Đấng Mêsia)”, đƣợc 
Thầy khen là đã phát biểu dƣới ánh sáng mạc khải của Chúa Cha, Phêrô nghĩ rằng lời nói này 
hẳn cũng có giá trị nhƣ thế! Ông không ngờ bây giờ ông đã trở thành hiện thân của Satan đang 
tìm cách cản bƣớc Đức Giêsu đi theo kế hoạch của Chúa Cha. Tảng đá xây dựng Hội Thánh 
thật mong manh nếu không tin tƣởng cạy dựa vào Đức Giêsu.  
 
Ở đây, còn có thể hiểu thêm một tầng ý nghĩa nữa: Phêrôi là ngƣời phát ngôn thay cho nhóm 
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môn đệ, giống nhƣ ông đã tuyên xƣng đức tin ở c. 16 với những lời lẽ của các môn đệ và lời 
tuyên xƣng của Giáo Hội. Vậy hẳn là Phêrô không chỉ phản đối nhằm phi bác đau khổ của Đức 
Giêsu, mà còn phi bác đau khổ của ngƣời môn đệ và của Giáo Hội. Trong tƣ cách là môn đệ, 
ông sống tình trạng nhị giá giữa tin tƣởng và hoài nghi, giữa tuyên xƣng và sợ hãi hậu quả của 
lời tuyên xƣng ấy, giữa phản bội và hối hận (x. 26,69-75). Phêrô chẳng xấu hơn các môn đệ vì 
ông đã phản bội Thầy chẳng hạn, cũng nhƣ ông không tốt hơn các bạn vì ông đã tuyên xƣng 
Thầy ở 16,16-19. 
 
Đức Giêsu đã phản ứng rất mạnh lại với lời can gián của Phêrô: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy 
(Hypage… Satana)” (c. 23). Lời này nhắc lại chƣớc cám dỗ cuối cùng ở 4,10, khi Đức Giêsu 
loại bỏ việc thống trị thế giới theo đề nghị của quỷ. “Anh cản lối Thầy”, anh là tảng đá vấp 
(skandalon) cho Thầy. Skandalon là một từ mạnh để diễn tả dịp tội. Hình ảnh này đối lập lại với 
“tảng đá” là chính Phêrô ở 16,18. Các câu 17-18 và c. 23 cho thấy rõ sự đối lập căn bản giữa 
Thiên Chúa và loài ngƣời: do ân huệ Thiên Chúa ban, Phêrô là một “tảng đá (xây dựng Hội 
Thánh)”; do chính suy nghĩ của ông, ông là một “tảng đá vấp”. “Lui lại đàng sau Thầy” (opisô 
mou) nhắc lại 4,19 và chuẩn bị cho 16,24, xác định vị trí duy nhất đƣợc dành cho Phêrô.  

* Đức Giêsu giáo huấn về đời môn đệ (24-27) 

 

Quy luật sống của ngƣời môn đệ đƣợc tổng hợp trong ba điểm: từ bỏ chính mình, vác thập giá 

mình và bƣớc theo. “Từ bỏ chính mình” là bỏ đi cả những khát vọng, những đòi hỏi chính đáng 

của mình mà nhận lấy khát vọng và đòi hỏi của kẻ khác; tức là không phải chỉ chiến thắng các 

cám dỗ, mà còn bỏ ra sau những quyền lợi chính đáng của riêng mình. “Vác thập giá mình” là 

chấp nhận bản án thập giá; tức là từ bỏ những tiện nghi thoải mái và cả mạng sống mình vì 

muốn trung thành với Đức Giêsu và với sứ mạng của Ngƣời. “Bƣớc theo” không có nghĩa là 

“đồng hành”, “tháp tùng” để làm vinh dự cho thầy, nhƣng là bắt chƣớc các phong thái của thầy, 

lặp lại những chọn lựa của thầy, tức là nối tiếp công trình mà thầy đã bắt đầu với biết bao hy 

sinh đau khổ. Đau khổ của Đức Giêsu và đời môn đệ với các đau khổ thuộc về nhau. Ta chỉ có 

thể thực sự hiểu Đức Giêsu bằng cách bƣớc theo Ngƣời trong đau khổ. Hẳn là Phêrô đã hiểu 

Đức Giêsu là ai, nhƣng ông không sẵn sàng sống sự hiểu biết ấy. 

 

Chƣơng trình trên đây không dễ; nó đòi hỏi rất nhiều ý chí và can đảm. Ngƣời môn đệ sẽ bị 

cám dỗ trốn chạy để cứu lấy mạng sống mình khỏi những đau khổ và một cái chết tàn bạo, 

nhƣng đó là một ảo tƣởng. Rõ ràng là đau khổ không phải chỉ là chấp nhận thụ động, nhƣng là 

một hình thái sống tích cực: “Nếu ai muốn… (ei tis thelei…)”. Qua nghịch lý “cứu – mất”, tác giả 

giúp hiểu rằng nếu kiên trì trong đời môn đệ, ngƣời tín hữu có thể phải chết sớm nhƣng sau đó 

sẽ đƣợc sống muôn đời; trái lại, nếu ngƣời ấy chối từ Đức Giêsu, cuộc sống trần thế của ngƣời 

ấy có thể đƣợc kéo dài thêm một thời gian nữa, nhƣng sau đó sẽ kết thúc bằng một cái chết 

thật sự.      

 

Một suy tƣ mục vụ (c. 26) bổ túc câu nói về “mất” và “cứu” mạng sống. Viễn tƣợng đƣợc mở 

rộng ra nữa: Ngƣời ta có thể đạt đƣợc tối đa thành tích trần thế trong cuộc đời này, tới mức 

chinh phục đƣợc cả thế giới, nhƣng nếu phải mất tình nghĩa, sự hiệp thông với Thiên Chúa, là 

nguồn sự sống chân thật, thì tất cả những lợi lộc có đó sẽ vô ích, bởi vì với các của cải trần thế 

đã tích lũy lại đó, ngƣời ta vẫn không thể vớt lại đƣợc những gì đã mất và không thể chinh phục 

những gì họ không có.  
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Thế rồi, Đức Giêsu quay về Con Ngƣời, Đấng sẽ đến với các thiên thần để xét xử thế gian. Đây 

là việc xét xử về lối sống (praxis) của loài ngƣời mà tác giả sẽ mô tả chi tiết ở 25,31-46. Lời nói 

về cuộc quang lâm của Đức Giêsu “Con Ngƣời” cũng nhắc nhở ngƣời ta biết chọn lựa đúng 

đắn. Tuy nhiên, Đức Giêsu, là “Con ngƣời” và là “Thẩm phán thế gian”, cũng là Đấng đang ở 

cùng các môn đệ, để dạy dỗ họ, đi trƣớc họ vào trong đau khổ và phục sinh, gọi họ là “có 

phúc”, vẫn kêu gọi họ “bƣớc theo Ngƣời” khi họ sa sút, và ở cùng họ nhƣ là Đấng đƣợc tôn 

vinh “cho đến tận thế” (28,20). Sự phán xét mất tính cách đáng kinh hãi, bởi vì Con Ngƣời đang 

đƣợc chờ đợi không là ai khác ngoài Đức Giêsu, Đấng mà Hội Thánh biết và Đấng xuyên qua 

dòng lịch sử đã đi trên nẻo đƣờng họ sẽ đi. Ngoài ra vị Thiên Chúa mà Ngƣời Con sẽ cho thấy 

vinh quang lại không là ai khác ngoài Cha của Đức Giêsu “Con Ngƣời”, Đấng nghe các lời cầu 

nguyện của Hội Thánh. 

+ Kết luận 

Lời phản đối của Phêrô đƣợc dùng nhƣ một điển hình. Khi phải đối đầu với đau khổ, ông suy 

nghĩ nhƣ “loài ngƣời”, tức là duy lý, ích kỷ, đi từ một tình yêu loài ngƣời. Đức Giêsu trả lời bằng 

một kiểu đối lập sắc bén. Các tiêu chuẩn này của loài ngƣời không có giá trị gì trƣớc nhan 

Thiên Chúa. Các môn đệ phải chấp nhận công việc của Đức Giêsu và phản ánh lối sống và sự 

đau khổ của Ngƣời. Vậy, sống và chịu đau khổ nhƣ Đức Kitô chính là nét tiêu biểu của đời môn 

đệ, của Hội Thánh. 

Về phƣơng diện Kitô học, tác giả đã diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô bằng cách đóng khung lời 

tuyên xƣng của Phêrô về “Con Thiên Chúa” bằng một phân đoạn nói về “Con Ngƣời”. Hẳn là 

Phêrô đã hiểu Đức Giêsu là ai, nhƣng ông không sẵn sàng sống sự hiểu biết ấy. Nếu với lời 

tuyên xƣng của Phêrô về “Con Thiên Chúa” nhắm giới thiệu tính duy nhất của Đức Giêsu, mà 

chỉ Chúa Cha mới có thể mạc khải cho biết, thì với lời tuyên xƣng về “Con Ngƣời”, mục đích là 

giới thiệu con đƣờng mà vị Thầm phán thế gian với các môn đệ phải đi xuyên qua sự khiêm 

nhƣờng, sự thù nghịch, đau khổ, và sự sống lại; các môn đệ thông phần vào tất cả các tình 

trạng này. Đối với tác giả Mt, điều đã rõ là không một văn phòng huấn quyền nào hay một phân 

khoa thần học nào có thể là thẩm phán xét đoán tính đúng đắn trong lời tuyên xƣng về Con 

Thiên Chúa, nhƣng chỉ có Con Ngƣời mới có thể xét đoán praxis của các môn đệ đang tuyên 

xƣng ngƣời. 

5.- Gợi ý suy niệm 

1. Làm tín hữu là “bƣớc theo Đức Giêsu”. Vừa chào đời, mạng sống của Ngƣời đã bị đe dọa; 

sau đó Ngƣời đã làm nghề thợ mộc ở Nadarét trong một thời gian dài. Khi bắt đầu cuộc đời 

trần thế, Ngƣời đã bắt đầu đi dƣới bóng cái chết: cái chết càng lúc càng tỏ hiện rõ ràng hơn. 

Các môn đệ của Đức Giêsu cần ý thức rằng họ đang đi theo một vị Thầy đã chấp nhận một 

cuộc sống hiểm nghèo, thì mới đƣa lại hạnh phúc cho ngƣời khác. 

 

2. Cuộc Khổ Nạn nằm trong chƣơng trình cứu độ: đây là điều “cần thiết”, tức thuộc về kế hoạch 

của Thiên Chúa nhằm cứu độ loài ngƣời. Đây là phần thâm sâu nhất, mầu nhiệm nhất, “mới 
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mẻ” nhất của tâm hồn Đức Giêsu và của sứ mạng Ngƣời. Nhƣng đây cũng là lý do từ bao đời 

vẫn gây nên cớ vấp phạm: mầu nhiệm này vừa là cớ vấp phạm đối với thế giới Do Thái, và 

cũng là đề tài gây thắc mắc cho Giáo Hội tiên khởi cũng nhƣ cho Giáo Hội ngày hôm nay và 

ngày mai nữa. Đấy đã là vấn đề của sách Gióp: sau thời Lƣu đày, Israel đã tự hỏi về ý nghĩa 

của “đức công chính” của Thiên Chúa. Nói cách khác, làm dân đƣợc tuyển chọn, dân của Thiên 

Chúa, làm đối tƣợng của tình yêu Ngƣời, nghĩa là gì? Nhờ mạc khải của Đức Giêsu, chúng ta 

thấy điều mà sách Gióp còn coi nhƣ một ngoại lệ (= đau khổ của ngƣời công chính), đã trở 

thành tiêu chuẩn: tình yêu của Thiên Chúa đi qua Thập giá. 

 

3. Kinh nghiệm của Phêrô rất quý cho chúng ta. Chúng ta rất mong manh, hay thay đổi, mà lại 

dễ ảo tƣởng là mình “trƣớc sau nhƣ một”. Một tƣ tƣởng thánh thiện có trƣớc, phù hợp với tƣ 

tƣởng của Thiên Chúa, không bảo đảm là tƣ tƣởng tiếp theo cũng thánh thiện, nếu chúng ta 

không quan tâm tìm biết ý muốn của Thiên Chúa. Do đó, phải biết ngờ vực chính mình, đồng 

thời không thất vọng về những mâu thuẫn nhận ra nơi bản thân.  

 

4. Nên đề phòng một cách hiểu méo mó về thần học thập giá: đau khổ trở thành mục tiêu, một 

giá trị tự nó thay vì chỉ là một phƣơng tiện, một con đƣờng đƣa tới giải thoát. Ngƣời ta hiểu Tin 

Mừng chỉ nói về hy sinh, từ bỏ, hãm mình, chứ không nói đến niềm vui sƣớng hân hoan, sự vui 

thỏa (coi đây là những điều xấu!). Thật ra, đau khổ không bao giờ đƣợc nâng lên hàng “sự 

thiẹn Kitô giáo” cả. Bổn phận của ngƣời Kitô hữu không phải là dạy chịu đau khổ, nhƣng là dạy 

sống; không phải là dạy tích lũy các thiếu thốn, từ bỏ, hy sinh, nhƣng là loại trừ chính những 

nguyên nhân gây ra những điều đó. Mục tiêu của con ngƣời là hạnh phúc, ơn gọi của con 

ngƣời là thực hiện một thiên đàng trên trái đất trƣớc khi đạt tới thiên đàng trên trời. Đau khổ, hy 

sinh, đau đớn là cái giá phải trả để có niềm vui mà ngƣời Kitô hữu đƣợc mời gọi chinh phục 

cho đƣợc. Điểm nhắm của ngƣơi Kitô hữu thì ở trên cao, nhƣng để đến đƣợc đó, phải chấp 

nhận vƣợt qua một con đƣờng dốc gian khổ. Phải hy sinh một cái gì đó để không đánh mất 

điều chính yếu. Thiên Chúa không muốn con cái Ngài phải đau khổ, nhƣng Ngài có thể yêu cầu 

họ chấp nhận đau khổ, nếu đó là nguồn làm phát sinh niềm vui cho kẻ khác. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
THEO CHÖA THÌ PHẢI VÁC THÁNH GIÁ  

  

CHÖA NHẬT XXII THƢỜNG NIÊN A 

(Gr 20:7-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27)  

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, M.D. 
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Qua bài Phúc Âm hôm nay (Mt 16:21-27), Mathieu cho chúng ta biết Đức Giesu bào trƣớc 
cuộc khổ nạn của ngƣời lần thứ nhất. Cùng mang tƣ tƣởng đó, Marco (Mc 8:31-33) có ý đính 
chính ý nghĩa chức thiên sai của đức Giesu mà có ngƣời hiểu lầm là một chức vụ vinh quang, 
quyền quí trần thế. Sự tiên đoán về cuộc khổ nạn trong Mathieu là nói về những đau buồn 
phiền muộn của “Con Ngƣời”. Mathieu viết theo Tân Ƣớc bản Hy Lạp nên giống nhƣ một đoạn 
tuyên cáo của Phaolo trong thƣ gửi tín hữu 1Corinto 15:4 và Hosea 6:2 mà nhiều ngƣời cho là 
có ảnh hƣởng của Cựu Ƣớc vì tuyên bố Đức Giesu sống lại vào ngày thứ ba.  

Mấy chữ “từ lúc đó” (Mt 16:21) là Mathieu có ý nhấn mạnh rằng việc đức Giesu mạc khải 
về nỗi đau khổ và cái chết sắp xẩy ra của ngƣời là dấu chỉ một giai đoạn mới của Tin Mừng 
Phúc Âm. Tiếp theo ngay sau lời tuyên xƣng của Phero về đức Giesu tại Caesarea Philippi, 
đức Giesu “bắt đầu tỏ lộ cho các môn đệ là người phải lên Jerusalem và chịu đau khổ trong tay 
những kỳ mục, các thượng tế và kinh sư, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16:21). 
Nhƣng khi nghe vậy thì Phero kéo đức Giesu ra một chỗ vắng và nói nhỏ: “Thưa Thầy, Thiên 
Chúa không muốn vậy. xin Người đừng để điều đó xẩy ra cho Thầy” (Mt 16:22). Nhƣng đức 
Giesu quay lại và nói với Phero: “Satan, lui lại sau ta. Anh đang cản lối ta đi, vì tư tưởng của 
anh không phải do Thiên Chúa mà do loài người”(16:23).  

PHERO TỪ CHỐI CUỘC KHỔ NẠN VÀ CÁI CHẾT CỦA CHÖA  

Phero từ chối không chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết của đức Giesu bị coi nhƣ Satan 
không nhận chƣơng trình Thiên Chúa đã định cho đức Giesu, và để cho các môn đệ nhớ lại  
hình ảnh Chúa đuổi quỉ khi hắn mƣu toan cám dỗ Ngƣời (Mt 4:10: “Hỡi Satan! Hãy xéo đi”. 
Danh xƣng Satan của Mathieu còn đƣợc thêm vào trong Marco và nhấn mạnh bằng câu “mi là 
đá tảng cản lối ta.”  Sẵn sàng theo chúa Giesu là phải hy sinh mạng sống mình vì Ngƣời và là 
điều kiện cần để trở thành môn đệ đích thực. Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu vào giờ phán xét 
sau cùng (Mt 16:24-28).  

Khi không chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, Phero có hậu ý gì? Phero lên 
tiếng để gây bối rối hoảng sợ cho các môn đệ khác khi đức Giesu tuyên bố cuộc khổ nạn sắp 
tới của Ngƣời. “Thưa Thầy, điều này không thể xẩy ra được! Thầy không nên nói vậy. Không 
công bằng và không đúng”. Phản ứng nhƣ vậy chứng tỏ Phero chẳng hiểu gì về màu nhiệm  
Thiên Chúa nơi việc làm của đức Giesu và trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Phero và các 
môn đệ phải đối đầu với một thực tế đầy khó khăn nguy nan trƣớc kế hoạch của Thiên Chúa 
mà theo lý luận loài ngƣời thì hoàn toàn không thể chấp nhận đƣợc. Để có thể chịu đựng 
những đớn đau kinh khủng bởi tay những cƣờng quyền tôn giáo lúc đó là phải vác thánh giá và 
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chịu chết. Đó có phải là tất cả gánh nặng mà đức Giesu phải gánh? Đó không phải là những 
khuyến khích và lợi ích? Phải chăng tốt hơn cả là đừng xóa bỏ thánh giá và đau khổ khỏi toàn 
thể chƣơng trình? Điều đó có thực sự cần thiết không? Phải chăng vì đức Giesu quá buồn 
phiền nản chí nên mới thốt ra những lời nhƣ vậy?  

Ngoài ra, có ngƣời nghĩ rằng vì Phero quá yêu mến đức Giesu nên không muốn Chúa phải 
đau khổ và chịu chết, nên mới thốt ra lời để rồi bị Chúa quở trách. Chúng ta ngày nay, đôi khi vì 
dị đoan nên cho là lời Chúa nói trƣớc về cuộc khổ nạn là “nói gở”. Chúng ta có nên thông cảm 
cho Phero không?  

TỪ “ĐÁ TẢNG” ĐẾN “ĐÁ CẢN”   

Mới tuần trƣớc tại thành Caesarea Philippi, Phero đƣợc gọi là “ĐÁ TẢNG”. Bây giờ thì là 
“Đá Cản! Gây Gƣơng Mù Gƣơng Xấu!” Đức Giesu muốn nhắc Phero là anh ta chẳng hiểu gì 
cả về thực tế màu nhiệm của kế hoạch Thiên Chúa đã vạch ra cho anh ta,  mỗi ngƣời chúng ta 
và toàn thể nhân loại.  

Đức Giesu nói với các môn đệ là nếu họ muôn theo Ngƣời thì họ phải tự từ bỏ mình, vác 
thập giá và đi theo Ngƣời (Mt 16:24). Điều đó có ý nghĩa gì? Phải chăng là “tự từ bỏ mình”? Từ 
bỏ một ngƣời là không chấp nhận ngƣời đó nữa; từ bỏ mình là không công nhận mình la trung 
tâm của sự hiện hữu của mình nữa. Hãy nhớ lại, có một lúc Phero đã từ chối bạn và là Thầy là 
Chúa của ông: “Tôi không biết người đó là ai!”(Mt.26:74) Đối với cá nhân mỗi ngƣời chúng ta 
cũng vậy thôi. Một khi tự tôi từ chối tôi thì có nghĩa là tôi không còn coi mạng sống tôi là của tôi 
nữa, tôi không còn nghĩ về tôi nữa –tôi không còn là trung tâm điểm vũ trụ của tôi nữa. Tuy 
nhiên, hành động đó không ngừng tại đấy: Toàn thể sức mạnh còn lại nối tiếp tôi với đức Giesu 
là lời mời gọi của Ngƣời “Hãy Theo Ta.”  Tất cả mọi sự nói trƣớc đây và sau này là những đòi 
hỏi cần thiết khả dĩ có thể yêu mến đức Giesu, ở lại với ngƣời và tiếp tục ở lại với ngƣời mãi 
mãi.  

THEO ĐỨC GIESU  

Giáo huấn của đức Giesu cho nhóm nhỏ 12 môn đệ đƣợc tóm gọn nhƣ sau: “Bất cứ ai 
chấp nhận nghe theo tiếng gọi riêng cho mình là Hãy theo Ta, thì phải chấp nhận Ta nhƣ 
chính con ngƣời của ta vậy.” Theo Chúa Giesu có nghĩa là phải chấp nhận đau khổ và thập 
giá! Dấu chỉ của đấng thiẻn sai cũng phải trở thành dấu chỉ của các môn đệ của ngƣời. Họ 
đứng đàng sau Ngƣời, rồi bƣớc theo Ngƣời và đi lên Jerusalem. Điều đó nói lên đầy dủ ý nghĩa 
của thập giá phải vác theo chúa Giesu, không phải trong hành trình đau khổ đơn côi, phân vân 
tuyệt vọng hay nổi loạn, mà đúng ra là trong một hành trình chấp nhận chịu đựng, đƣợc nuôi 
dƣỡng bới sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Giesu yêu cầu chúng ta can đảm chọn lựa cuộc 
sống giống nhƣ cuộc sống của chinh ngƣời. Tất cả những ai theo chúa Giesu thì không thể 
thoát khỏi đau khổ. Con đƣờng của Thiên Chúa không phải là con đƣờng của chúng ta –ngày 
nay chúng ta đƣợc khuyến khích thi hành con đƣờng của chúng ta sao cho giống nhƣ con 
đƣờng của Thiên Chúa.  

PHÂN BIỆT ƢỚC MUỐN CỦA THIÊN CHÖA  

Vì Đức Kito ra dấu chỉ chấm dứt luật Maisen là luật sơ khởi để hƣớng dẫn dân Chúa, nên 
thánh Phaolo tỏng đồ, trong thƣ gửi tín hữu Roma (12:1-2) đã cắt nghĩa cho ngƣời Kito hữu 
cách thƣc thi hành nhiệm vụ đối với nhau và với nhà nƣớc -dƣới ánh sáng ân sủng công chính 
hóa bởi đức tin. Luật Maisen gồm cách chỉ dẫn hy lễ hy sinh và những nghi lễ phụng tự khác. 
Phúc Âm, trái lại, mời gọi các tín hữu hiến dâng thân xác mình nhƣ là một lễ vật sống động 
(12:1). Thay vì giới hạn trong những tôn chỉ pháp luật đặc biệt, ngƣời Kito hữu đƣợc tự do dùng 
phán đoán chính xác của mình trƣớc nhiều quyết dịnh khác nhau đòi hỏi trong cuộc sống hàng 
ngày.  Phaolo mời gọi ngƣời Kito hữu “tự cải biến cuộc sống mình bằng cách canh tân tƣ 
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tƣởng ý nghĩ của mình làm sao để có thể phân biệt đƣớc ƣớc muốn của Thiên Chúa là gì, cũng 
nhƣ ƣớc muốn nào tốt, hoàn hảo và đẹp lòng Chúa” (12:2).  

NẮM BẮT MÀU NHIỆM ĐỨC KITO  

Trong bài giảng Thánh Lễ kết thúc Ngảy Giới trẻ Thế Giới tại Căn cứ Không Quân Cuatro 
Vientos ở Madrid, Y Pha Nho hôm Chúa Nhật 21-8-2011, Biển Đức XVI nói, đây thuộc phạm vi 
Niềm Tin vào đức Giesu Kito.  

Niềm Tin thì hơn cả những dữ kiện thực nghiệm hay lịch sử. Nó là khả năng nắm bắt màu 
nhiệm về con ngƣời đức Kito ở những chiều sâu của nó. Tuy nhiên Niềm Tin không phải là kết 
quả cố gắng của con ngƣời và lý luận của họ, nhƣng là một tặng phẩm do Thiên Chúa ban cho: 
“Phúc cho ngươi, Simon con Jonah! Vì không phải máu thịt loài người mạc khải cho anh điều 
đó, mà là Cha ta ở trên trời.” Niềm Tin khởi đầu từ Thiên Chúa, Ngƣời mở lòng chúng ta và mời 
gọi chúng ta chia sẻ với cuộc đời của chính Thiên Chúa. Niềm Tin không đơn thuần cung cấp 
tin tức cho biết ai là đức Kito, mà thực ra nó xâm nhập vào tình liên đới cá nhân chúng ta với 
đức Kito, chinh phục toàn thể con ngƣời chúng ta cùng với tât cả mọi hiểu biết, ƣớc vọng và 
cảm nghĩ của chúng ta bởi Thiên Chúa tự mặc khải cho ta biết. Vậy vấn nại đặt ra về đức 
Giesu:“…Nhưng các anh gọi thầy là ai?” sau cùng là một thách đố cho mỗi một môn đệ phải tự 
quyêt định. Niềm Tin vào đức Kito và tình môn đệ là những gì liên kết chặt chẽ và thắm thiết với 
nhau.  

Vì Niềm Tin liẻn quan đền hành động “bước theo Thầy”, nên nó phải liẻn tuc trở thành 
mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và trƣởng thành hơn, đến độ có thể dẫn đƣa tới tình môn đệ với 
đức Giesu gẩn hơn và mãnh liệt hơn. Phero và các môn đệ khác cũng phải lớn lên theo đƣờng 
hƣớng đó, cho đến khi cuộc trùng phùng của họ với Thiên Chúa Phục Sinh mở mắt họ để họ tin 
tƣởng hoàn toàn.  

Các bạn trẻ thân mến,   

Hôm nay, đức Kito cũng hỏi các bạn cùng một câu hỏi mà Ngƣời đã hỏi các tông đồ khi 
xƣa: “Các anh gọi Thầy là ai?” Hãy trả lời Ngƣời với lòng quảng đại và can đảm cho xứng hợp 
với những tâm hồn trẻ trung nhƣ các bạn. Hãy nói nới Ngƣời: “Thưa đức Giesu, con biết Chúa 
là Con Thiên Chúa đã hy sinh mạng sống vì con. Con đặt tin tưởng của con trong tay Chúa và 
con đặt tất cả mạng sống của con trong tay Chúa. Con muốn Chúa là nguồn sức mạnh và mọi 
niềm vui của con và không bao giờ rời bỏ con.”  

SỨ MỆNH CĂN BẢN CỦA GIÁO HỘI  

Trở lại Lineamenta trong Thƣợng Hội Đồng các Giám Mục về Tân Phúc Âm Hóa vào tháng 
10 năm 2012, chúng ta thấy có một nối kết đặc biệt giữa bài Phúc âm hôm nay và đoạn #10 với 
nhan đề “Việc đơn độc làm mục vụ Phúc Âm Hóa hồi sơ khai và viêc Tân Phúc Âm Hóa”:  

Tân Phúc Âm Hóa là tên đặt cho kế hoạch của Giáo Hội một lần nữa đem ra thi hành sứ 
mệnh căn bản, căn tính và lý do hiện hữu của mình. Do đó, nó không chỉ giới hạn trong những 
vùng đã định sẵn, mà là cách cắt nghĩa và đem ra thực hành các di tặng của các tông đồ trong 
và vì thời đại của chúng ta hiện nay. Với kế hoạch tân phúc âm hoa, Giáo Hội ƣớc mong đem 
trình bày sứ điệp duy nhất của mình vào thế giơi ngày nay và những bàn luận hiện nay, tức 
tuyên xƣng vƣơng quốc Nƣớc trời, đƣợc khởi đầu từ đức Giesu Kito. Không có phần nào của 
Giáo Hội bị loại trừ ra khỏi kế hoạch này. Các Giáo Hội Kito giáo có nguồn gốc cổ phải đƣơng 
đầu với nạn có nhiều giáo hữu bỏ không thực hành niềm tin; các giáo hội trẻ trung, qua tiến 
trình chƣa đƣợc khai hóa phải đƣợc liên tục thăm dò hầu cho phép họ mang Tin Mừng Phúc 
Âm vào cuộc sống hàng ngày, một tiến trình không phải chỉ để thanh tẩy và nâng cao văn hóa 
lên, mà –trên hết mọi sự- phải khai mở nền văn hóa mới của Tin Mừng Phúc Âm. Nói một cách 
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tổng quát, mỗi cộng đồng Kito giáo cần phải tự tái tham gia vào chƣơng trình chăm lo mục vụ 
xem ra có vẻ ngày càng trở nên khó khăn hơn và có nguy cơ trở thành  thông lệ nhàm chán. 
Do đó ít có khả năng thông truyền mục đích căn gốc của nó.  

Tân Phúc Âm Hóa đồng nghĩa với sứ mệnh, đòi hỏi khả năng làm mới lại, vƣợt qua biên 
giới và mở rộng chân trời. Tân phúc âm hóa thì đối nghịch với tự mãn, co rút về với chính mình, 
tình trạng tâm lý và tƣ tƣởng nhƣ xƣa khiến chƣơng trình mục vụ đơn thuần vẫn nhƣ cũ không 
có gì thay đổi. Ngày nay, thái độ “mọi việc như thường lệ” không còn là một đặc biệt nữa. Một 
số Giáo Hội địa phƣơng đã tham gia chƣơng trình làm mới lại, đã xác nhận một sự kiện  là 
Giáo Hội nên kêu gọi tất cả mọi cộng đồng Kito giáo đánh giá việc thực hành mục vụ của mình 
dựa trên căn bản của chƣơng trình truyền giáo và những hoạt động của .nó  

SUY NIỆM TRONG TUẦN  

1- Ở thế giới ngày nay, khi nêu vấn nại về Thiên Chúa thì có những trở ngại chính nào và 
những cố gắng nào có nhiều thách đố nhất? Khi đặt câu hỏi nhƣ vậy thì kết quả sẽ ra sao?  

2- Tôi có bao giờ “than trách” Thiên Chúa vì những điều tôi không đƣợc cũng nhƣ những 
tình trạng tôi không muốn? Cuối cùng, tôi đã học hỏi đƣợc gì qua những cảm nghiệm ấy? Tôi 
có trƣởng thành hơn do những trải nghiệm ấy không?  

3- Có phải những mong mỏi của tôi về Đức Giesu là ai và Ngƣời muốn gì nơi tôi đã làm 
cho tôi khép kín và chống lại bất cứ cái gì vƣợt quá những biên giới ấy? Tôi đã có ý tƣởng về 
đức Kito và ƣớc mong của ngƣời thê nào?  Chúng bám rễ vào cái gì?  -Sự thật đƣợc lan truyền 
bởi niềm tin công giáo hay cái gì khác?  

4- Khi nào thì tôi hy sinh vì niềm tin của tôi, gia đinh tôi hay cái gì khác? Chúng đƣợc thi 
hành một cách miễn cƣỡng hay với một thái độ vui vẻ?  

Fleming Island, Florida 

August 27, 2014 

Fxavvy@aol.com 

NTC 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

(LỄ THÁNH AUGUSTINÔ) 

Jos. Vinc. Ngọc Biển 

Mỗi khi mừng kính một vị thánh nào đó, thƣờng chúng ta hay kể về những nhân đức trổi 
vƣợt, những chuyện phi thƣờng, công danh hiển hách... nơi các ngài. Tuy nhiên, phụng vụ hôm 
nay mừng kính một vị thánh có thể nói là “rất khác” với các đấng thánh khác. Ngài là một con 
ngƣời lêu lổng, phóng túng, ăn chơi trác táng, ngang tàng, khó dạy... Đỉnh điểm là việc công 
khai chống đức tin và Giáo Hội khi theo chủ thuyết Manichê (Nhị Nguyên). Điều đáng nói là con 
ngƣời bất hảo đó đã đƣợc ơn trở lại với Chúa và sau này làm thánh lớn trong Giáo Hội. Từng 
là linh mục, giám mục, và sau đƣợc Giáo Hội phong làm giáo phụ rồi tiến sĩ. Sự trở lại của ngài 
lại không phải là những bài giảng hút hồn của một ai đó, hay là từ sách vở với những triết lý 

QUÁ KHỨ VÀ TƢƠNG LAI CỦA MỘT VỊ THÁNH 
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thuyết phục, nhƣng lại ngang qua sự tận tụy, hy sinh trong cầu nguyện và nƣớc mắt của một 
ngƣời mẹ nghèo, đơn sơ, giản dị và “rất quê”.  

Thánh đó chính là Augustinô, và ngƣời cảm hóa chính là thánh Mônica mẹ ngài, mà chúng 
ta mừng kính hôm qua. 

1. Augustinô và những “điển tích” trong tội 

Đọc trong cuốn tự thuật của thánh nhân, chúng ta nhận thấy ngài là một con ngƣời tội lỗi 
ngập đầu. Những tội mà Augustinô phạm phải có thể nói rằng nó thuộc nhóm tội “hạng nặng” 
và rất khó phục hồi. 

Thật vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Augustinô đã tỏ ra là một ngƣời sáng trí, thông minh và đầy 
triển vọng. Tuy nhiên Augustinô không phải là một con ngƣời thuần túy, vì thế, Augustinô cũng 
còn nổi tiếng “chơi trội” trong vấn đề ham chơi hơn là thích học, hay lừa dối cha mẹ, thầy cô và 
thƣờng gây hấn, đánh đập bạn bè. Lúc thiếu thời, Augustinô đã có những hành động gian lận 
trong việc trộm cắp đồ đạc của gia đình để bán đi lấy tiền tiêu xài, phung phí vào những chuyện 
không tốt.   

Khi lớn lên, đến tuổi vị thành niên, Augustinô vẫn tính nào tật đó. Vì thế, càng thêm tuổi, 
Augustinô lại càng ngang ngƣợc cách quyết liệt hơn.  

Thƣơng con và muốn con thành đạt, trở nên ngƣời lƣơng thiện và giúp ích cho đời.  Vì thế, 
cha mẹ Augustinô sẵn lòng cho ngài theo đuổi việc học tới cùng. Augustinô đƣợc gửi tới kinh 
thành Carthage để theo học môn hùng biện. Hy vọng với một môi trƣờng mới, bạn bè mới, thầy 
cô mới sẽ làm cho Augustinô đổi thay.  

Tuy nhiên, đôi lúc sự thật vẫn không diễn ra theo ý của mình. Ngựa quen đƣờng cũ! Không 
những không trở nên tốt hơn, nhƣng Augustinô còn lún sâu và trƣợt dài trên con đƣờng trác 
táng bởi nếp sống trụy lạc, sa đoạ nơi đây. Thay vì trở về với Chúa và con đƣờng lƣơng thiện, 
thì tại đây, Augustinô đã hoàn toàn đánh mất đức tin vào Chúa, không tin Giáo Hội và phỉ báng, 
bác bỏ các chân lý đức tin của Đạo Thánh.  

Điều này đƣợc thể hiện rõ nhất khi Augustinô công khai tin và theo chủ thuyết Manichê (Nhị 
Nguyên). Đây là chủ thuyết lạc giáo chống lại Giáo Hội thời bấy giờ. Không những thế, 
Augustinô còn hiên ngang sa đà vào con đƣờng dục vọng khi ăn ở và chung chạ với hai ngƣời 
con gái ngoài hôn thú. 

Sự ngông cuồng, ngang ngƣợc của Augustinô chứng minh cho thấy, bản chất của ngài là 
thích tự do, không bị ràng buộc. Thế nên, chúng ta không lạ gì khi ngài quyết định đi sang 
Milanô nƣớc Ý để tránh sự theo dõi và chăm sóc của ngƣời mẹ. Tại đây, ngài tiếp tục đi theo 
con đƣờng tội lỗi để chạy theo danh vọng, phù hoa và khoái lạc.  

Trên đây chính là sự thật về cuộc đời của thánh Augustinô mà chính ngài đã kể lại trong 
cuốn “Tự Thuật”. Có lẽ nhiều ngƣời nghe thấy cuộc đời của một vị thánh lừng danh mà lại có 
những năm tháng đen tối kinh hoàng trong tội, hẳn đã không chấp nhận và tin nổi tại sao lại có 
thể trở thành đấng “rất thánh” trong khi còn trẻ thì lại “rất đời”!  

Tuy nhiên, điều mà con ngƣời tƣởng chừng nhƣ không thể, thì Thiên Chúa lại hoàn toàn có 
thể: “Vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”.   

2. Augustinô và cuộc đổi đời 
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Khi nói đến cuộc đổi đời của thánh Augustinô, chúng ta không thể không nhắc đến mẫu 
gƣơng cầu nguyện và hy sinh của ngƣời mẹ là thánh Mônica.  

Mẹ ngài là một ngƣời đức hạnh, luôn yêu thƣơng, hy sinh và chấp nhận tất cả cho chồng 
và con để xây dựng hạnh phúc gia đình. Không chỉ dừng lại ở đấy, bà còn thao thức và trăn trở 
tột cùng khi thấy con mình đang xa dần sự sống đời đời là ơn cứu độ.  

Vì không muốn con mình bị trầm luân trong tội và mất hạnh phúc Thiên Đàng, nên bà đã 
cầu nguyện trong chay tịnh và nƣớc mắt, đồng thời theo con đến tất cả mọi ngóc nghách hầu 
mong sao cho con mình đƣợc ơn trở lại.  

Quả thật, Thiên Chúa đã ân thƣởng và ban tặng cho bà ân huệ lớn lao: Augustinô đƣợc ơn 
trở lại với Chúa và Giáo Hội. Vào thứ bảy Tuần Thánh năm 387, Augustinô đƣợc lãnh Bí tích 
Thánh Tẩy cùng với con trai là Adéodat và bạn của Ngài là Alipius.  

Từ khi trở thành ngƣời Công Giáo, Augustinô đã hoàn toàn đổi mới về tƣ duy, lối sống và 
chọn lựa: 

Nếu trƣớc kia, Augustinô là một con ngƣời không có gì để khen, thì nay, nhờ sự trở lại, 
ngài đã đƣợc nhiều thế hệ ca ngợi. 

Nếu trƣớc kia Augustinô là ngƣời lớn lên trong tội, sống trong tội, vƣơng vấn tội lụy trần ai, 
thì giờ đây ngài là một con ngƣời tốt lành thánh thiện. Ngài yêu mến Thiên Chúa đến say mê, 
đến nỗi khi cảm nghiệm đƣợc tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, ngài đã thốt lên: “Lạy 
Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng!”; và “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, linh hồn 
con luôn khắc khỏai cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa ”. Song song với việc yêu mến 
Chúa, ngài còn yêu con ngƣời đến mức anh hùng. Vì thế, ngay sau khi mẹ ngài qua đời, ngài 
trở về Carthage và bán hết tài sản để cho ngƣời nghèo. 

Nếu trƣớc kia Augustinô là ngƣời phản đạo Công Giáo, đi theo tà thuyết, thì giờ đây, ngài 
trở thành ngƣời bảo vệ đức tin Công Giáo trong vai trò là tu sĩ, linh mục, giám mục. Nhất là qua 
những tác phẩm thế giá về triết học, thần học, chú giải Thánh Kinh...  

Đây phải nói là những nguồn tài liệu phong phú và giá trị trong việc hộ giáo, củng cố đức tin 
và góp phần đào tạo hàng ngũ linh mục sau này. 

Cuộc đời tại thế của thánh nhân đƣợc khép lại ngày 28 tháng 8 năm 430 tại Hippôn, hƣởng 
thọ 76 tuổi. 

Là kitô hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, đƣợc tấn phong giám mục lúc 41 tuổi, cuộc 
đời của thánh nhân có thể gồm tóm trong một câu: “Một tội nhân trở thành thánh nhân”.  

Nhƣ vậy, chúng ta thấy: “Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương 
lai”.  

Mừng lễ thánh Augustinô hôm nay, chúng ta học đƣợc bài học từ sự kiên trì, hy sinh trong 
nƣớc mắt và cầu nguyện của thánh Mônica. Tin tƣởng vào quyền năng của Thiên Chúa vì: “Đối 
với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”. 

Chúng ta cũng không bao giờ thất vọng đến độ không dám chạy đến với lòng thƣơng xót 
của Chúa, để đƣợc gội rửa, hầu trở nên trong sạch, để làm lại cuộc đời trong ân sủng của 
Thiên Chúa. Hãy cậy trông, phó thác và tin tƣởng vào tình thƣơng của Thiên Chúa, vì ơn cứu 
độ của chúng ta nhờ vào hy vọng. 
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Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dâng những hy sinh và lời cầu nguyện cho những ngƣời 
tội lỗi đƣợc ơn trở lại. Xin Chúa cũng ban cho chính chúng con đƣợc trở về với Chúa từng 
ngày, để không bị rơi vào thất vọng và mất niềm tin. Amen.  

Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển  

VỀ MỤC LỤC 

 

  

Đức Thánh Cha Phanxiô quả thực là ngƣời đã sống và rao giảng cách thuyết phục tinh 
thần khó nghèo của Phúc Âm nói chung và của Thánh Phanxicô khó khăn thành Assisi cách 
riêng. 

Đây là môt gƣơng sáng chói cho mọi ngƣời trong Giáo Hội noi theo để Giáo Hội của Chuá 
Kitô không chỉ  rao giảng  mà  thực sự  phải  sống  tinh thần khó  nghèo của Chúa “ Đấng vốn 
giầu sang phú quí, nhƣng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh  em để lấy cái nghèo của 
mình mà cho anh  em  trở nên giầu có.” ( 2 Cor 8: 9) . 

Nhƣng nghèo khó ở đây không có nghĩa là phải đói rách, vô gia cƣ về mặt thể lý , mà cốt 
yếu là phải  thực sự  khinh chê của cải, tiền bạc  và sa hoa vật chất cùng danh vọng phù phiếm  
ở đời này. Phải  khinh chê  để  không chạy theo và  làm nô lệ cho  của cải , và tiền bạc , khiến 
sao nhãng việc trọng yếu  hơn  là rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô  và  sống  điều mình rao 
giảng để trở nên nhân chứng đích thực cho Chúa  và nhiên hậu thuyết phục đƣợc ngƣời khác 
tin và sống điều mình rao giảng cho họ.  

Phải nói lại điều này một lần nữa, vì thực  trạng sống của hàng giáo sĩ ở trong và ngoài 
nƣớc quả có mâu thuẫn với tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, của Chúa Kitô, Đấng  thực sự 
khó nghèo đến nỗi “ không có chỗ dựa đầu, trong khi chim trời có tổ và con chồn có 
hang.” ( Mt  8: 20) 

Ai dám nói là  Chúa đã đóng kịch  khó nghèo, hay dạy ta điều không thể thực hiện đƣợc  ? 

Nếu  không,  thì  quả thật  Chúa  đã  đích thực sống  khó nghèo  ngay từ khi sinh ra trong 
chuồng bò, lớn lên  sống lang  thang nhƣ ngƣời vô gia cƣ , và chết trần trụi trên thập giá  để 
“hiến dâng mạng sống mình  làm  giá  chuộc cho muôn ngƣời” ( Mt 20 : 28) đƣợc  cứu độ  
để sống hạnh phúc,  giầu sang  phú quí  với Chúa trên Nƣớc Trời mai sau.  

Nhƣ vậy, rao giảng Chúa cho ngƣời khác thì không thể  bỏ quyên nét đặc thù này trong đời 
sống của Chúa Kitô.  Nghĩa là  không phải chỉ nói suông, giảng mơ hồ  về  lý thuyết  mà quan 
trọng  là phải  thực sự sống cái tinh thần khó nghèo của Chúa từ trong tâm hồn ra đến đời sống 
bên ngoài , thì lời giảng dạy của mình mới có sức thuyệt phục ngƣời nghe. Nói khác đi, là linh 
mục,  nếu không sống tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô để  ham  mê tiền của, chỉ muốn  đi 
 đến các xứ giầu có để kiếm tiền, làm thân với ngƣời giầu  để trục lợi cá  nhân , chê lễ có bổng 
lễ ( mass  stipend) thấp , hay không có bổng lễ , để chỉ  nhận  làm lễ có bổng lễ cao…thì làm 
sao nói đƣợc là sống “cái nghèo” của Chúa Kitô ?  Và nhƣ thế,  lời giảng dạy  của mình  về 
 đức  khó nghèo  sẽ thuyết phục đƣợc ai nghe nữa ? 

Liên quan đến việc này, phải nói thêm về  thực trạng  duy nhất chỉ có ở bên nhà. 

Đó là các linh mục  không đƣợc trả lƣơng, khiến ít ai  muốn đến phục vụ cho những xứ 
 nghèo và ở  xa  xôi  nơi miền quê. Ai cũng muốn đến những xứ giầu có ở thành thị  để có 
đƣợc nhiều bổng lộc. Đây là một tệ trạng,  bất công  gây ra bởi giáo quyền từ  bao đời nay đã 

TẠI SAO PHẢI THỰC SỰ KHÓ NGHEO VÀ CÔNG BẰNG ĐỂ RAO GIẢNG CHÖA KITÔ 
CÁCH HỮU HIỆU CHO NGƢỜI KHÁC ?  
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 không quan tâm giải quyết cách thỏa  đáng vấn đề này để  các linh mục đƣợc an tâm phục vụ , 
không bị chi phối với nhu cầu  vật chất thiết thực nhƣ  có của nuôi thân, có phƣơng tiện  chữa  
bệnh  khi đau yếu, có chỗ an dƣỡng khi về hƣu. Câu ngạn ngữ “ có thực mới vực đƣợc đạo” rất 
chính xác áp dụng  vào trƣờng hợp này .  

Nếu cứ để tình trạng  hiện này kéo dài,  thì  chinh giáo quyền  đã  và đang là nguyên nhân 
khiến cho một số linh mục phải bon chen tìm  về những xứ giầu , chê xứ  nghèo  không có 
nguồn lợi vật chất. Đây là thực trạng phải nhìn nhận  để giải quyết , chứ không phải là điều 
tƣởng tƣợng  nhằm phê phán. 

 Tại sao  không thể làm đƣợc nhƣ các giáo hội Âu Mỹ là trả lƣơng tối thiểu đồng đều cho 
các linh mục đi coi xứ hay làm việc trong giáo phận , còn tài sản của giáo xứ thì thuộc quyền  
quản trị của giáo xứ.?  Nếu giáo xứ không đủ khả năng trả lƣơng theo qui định của giáo quyền 
địa phƣơng,  thì địa phận liên hệ phải trả lƣơng cho linh mục  phục vụ ở các xứ nghèo, thiếu 
thốn kia.. Có làm đƣợc việc này,  thì mới  giải quyết đƣợc bất công trong việc bổ nhiệm linh 
mục đi phục vụ ở các xứ đạo trong toàn địa phận. Nói khác đi , nếu cứ duy trì tình trạng hiện 
nay, thì tệ trạng sẽ  vẫn tiếp diễn là nếu giáo  xứ giầu,  thì cha xứ giầu, xứ nghèo thì cha xứ 
không có những phƣơng tiện  sống tối thiểu, khiến cứ phải chạy đi đó đâu để kiếm tiền, và sao  
lãng  bổn phận thiêng liêng là rao giảng Tin Mừng và làm nhân chứng cho Chúa Kitô  , “ Đấng 
đến không phải để  đƣợc ngƣời ta phục vu, nhƣng là để phục vụ  và hiến mạng sống làm 
giá chuộc cho muôn ngƣời.”  Mt 20:  28)  

Phải chăng vì  thế  mà  cho đến nay,  vẫn còn nhiều linh muc và tu sĩ nam nữ thi nhau ra 
nƣớc ngoài kiếm tiền cho những nhu cầu  dƣờng nhƣ  bất tận ở bên nhà ? 

Mặc dù ở Mỹ  ngƣời ta  đã cấm xin tiền từ lâu rồi , nhƣng ở những nơi có đông ngƣời 
Công giáo Việt  Nam nhƣ Houston , Dallas,  New Orleans  và California.. , mỗi  Chúa Nhật,  
ngƣời ta vẫn thấy có các cha, các nữ tu đến gặp giáo dân ngoài cửa nhà thờ  hay đi đến các tƣ 
gia để xin tiền ! 

Nhƣng thử hỏi : tiền xin đƣợc đem về có ai biết đƣợc là bao nhiêu và dùng vào việc gì hay 
không ? Lại nữa, nếu  ngƣời này  đi và xin đƣợc nhiều tiền, thì sẽ lôi kéo ngƣời khác đi theo, và 
tình trạng này sẽ không bao giờ  chấm dứt  đƣợc chỉ vì hấp lực của đồng  dollar, gây trở ngại 
lớn lao cho ngƣời tông đồ lớn nhỏ  sống  và  thực thi tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô. Đây là 
thực tế không thể chối cãi hay biện minh cách nào khác  cho hợp lý đƣợc. 

Chƣa hết, còn tệ trạng này nữa : thông thƣờng trong Giáo Hội, linh mục hay tu sĩ   chỉ nên 
ghi nhớ kỷ niệm thụ phong hay khấn Dòng của mình  đƣợc 25 năm ( ngân khánh) hay 50 năm ( 
Kim khánh)  mà thôi.  Chứ không bao giờ  năm nào cũng kỷ niệm, hay cứ 10 năm, 15 năm,  35 
năm,  40  năm lại mừng kỷ niệm  để mời nhiều khách đến ăn ở nhà hàng hầu kiếm lợi cho mình 
và làm phiền  cho nhiều ngƣời khác. Phải nói là làm phiền vì  lâu lâu lại đƣợc mời đi dự kỷ niệm 
thụ phong, 25 năm  35 năm, 40 năm và  sẽ  45 năm.. của ai  không biết ngƣợng, khi cứ mời 
mãi mọi ngƣời quen biết đến dự kỷ niệm thụ phong của mình. Muốn mừng nhiều lần nhƣ vậy , 
thì  sao không  âm thầm mừng riêng  trong gia đình mình thôi, mà lại phải ồn ào mời khách đến 
nhà hàng để họ phải mừng tiền cho mình làm giầu nhƣ vậy,  thì làm sao sống đƣợc “ cái 
nghèo” của Chúa Kitô ?  

 Dù sống ở Mỹ, Canada hay ÖC châu thì đời sống của giáo dân không phải ai ai cũng có 
dƣ tiền của để chi phí  xã giao  hay  làm việc bác ái. Có nhiều gia đình đã than là mỗi  tuần 
nhận đƣợc 3, 4 thiệp cƣới  nên không thể đi dự hết đƣợc. Dầu vậy vẫn phải gửi tiền mừng. 
Nếu mỗi tuần nhận đƣợc 2 thiệp cƣới  lại thêm thiệp mừng 35  năm , 40, 45 năm  năm của linh 
mục nào nữa thì ngân sách gia đình có lợi  tức thấp làm sao cung ứng cho đủ ??? mà nếu cứ 
phải đi mừng thì ngƣời ta có vui để làm việc này hay không ? Vậy,  hãy đặt mình vào trƣờng 
hợp  đa số ngƣời có lợi  tức thấp , hay những ông  bà  già sống  bằng tiền già hay trợ cấp SSI  
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thì mời họ đi dự tiệc của mình nhiều lần nhƣ vậy có phải là việc xã giao bác ái  phải làm ,  hay  
chỉ là lợi  dụng lòng tốt của ngƣời ta  để kiếm lợi cho mình ???. 

Thử hỏi với số khách mời trên dƣới 1000 ngƣời  và ăn ở nhà hàng sang trọng thì lợi tức 
thu về sẽ là bao nhiêu, và ngƣời tổ chức  dùng số tiền khổng lồ này vào việc gì  cho xứng đáng  
và phù hợp với tinh thần khó nghèo của Phúc Âm  mà mình đƣợc mong đợi  phải sống để làm 
gƣơng  và thuyết phục ngƣời khác tin điều mình rao  giảng về đức khó  nghèo cho họ. 

Chúa nói “ ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt  13: 43; Mc 7: 16; Lc 8: 8) 

Chƣa hết, ở bên Mỹ còn có tệ trạng này nữa , là các linh mục,  ở một vài nơi có đông giáo 
dân VN, thƣờng đua nhau đi “đồng tế” cuối tuần  trong  các  lễ cƣới, lễ tang để nhận phong bì 
của gia chủ. 

Đi đồng tế vì thân quen với gia đình có đám cƣới hay tang lễ thì  không nói làm gì. Nhƣng  
đi “đồng tế” chỉ  vì đƣợc mời cho có  đông linh mục để gia chủ đƣợc hãnh diện với công đoàn 
giáo xứ, thì đây là điều không nên làm.  Không  nên  làm để tránh nhận phong bì của gia chủ , 
khiến cho mình khó sống tinh thần nghèo khó, vì linh mục ở Mỹ  đều có lƣơng của giáo xứ. Do 
đó, nếu  mỗi cuối tuần kiếm thêm  vài ba trăm nữa là điều không cần thiết cho nhu cầu của bản 
thân . Hơn  nữa,  còn làm cho các gia đình nghèo, không quen biết nhiều linh mục, buồn tủi  vì  
lễ cƣới hay lễ tang của gia đình họ không có  nhiều  cha  đồng tế, 

Liên quan đến việc  này, tôi thấy cần  phải  nói lại một lần nữa là ơn Chúa ban xuống cho ai 
còn sống hay đã qua đời  tuyệt đối không  dính dáng  gì  đến việc có đông hay không có 
linh mục nào đồng tế. 

 Nếu sống mà không đi tìm Chúa, không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, mà  chỉ đi tìm 
những vui thú, lợi lãi tội lỗi  ở đời này,  thì khi chết dẫu có cả trăm linh mục , giám mục, hồng  y 
dâng lễ và đồng tế thì  cũng vô ích  mà thôi. 

Ngƣợc lại, nếu đã thực tâm yêu mến Chúa và sống theo đƣờng lối của Ngƣời, thì khi chết, 
 dẫu không có ai làm lễ an táng,  hay không có linh mục nào đồng tế thì cũng không hề thiệt 
thòi gì về mặt thiêng liêng, vì đời  sống  của mình trên trần thế đã  đủ để đƣợc Chúa đoái 
thƣơng và ân thƣởng phúc trƣờng sinh. Đây là điều các linh mục phải dạy bảo cho giáo dân 
biết để không ai bị lừa dối  chậy theo  những vẻ  hào  nhoáng bề ngoài nhƣ  đốt nhiều đèn nến 
trong nhà thờ , kéo chuông ầm ỹ và có nhiều linh mục đồng tế. 

Chúa là tình thƣơng và giầu lòng tha thứ. Tuy nhiên , con ngƣời cũng phải tỏ thiện chí 
muốn đáp lại tình thƣơng của Chúa bằng quyết  tâm từ bỏ ma quỉ và mọi quyến rũ của thế gian 
và ham muốn tội lỗi của xác thịt. Nếu cứ lấy cớ Chúa nhân từ  để buông mình sống theo thế 
gian, gian tham lừa dối, thay chồng đổi vợ, - nhất là làm sự dữ  vô cùng khốn nạn  và  ghê sợ  
là hiếp dâm con gái mới 4, 5 tuổi  rồi  bán chúng  cho bọn buôn ngƣời vô nhân đạo; theo  tin 
cho biết của một linh mục đang xả thân lo cho các trẻ em nạn  nhân, thì  Chúa không thể cứu 
những ngƣời đó đƣợc,  dù họ có bỏ ra bao nhiêu tiền xin lễ, mời đông linh mục đồng tế  khi 
chết  thì cũng vô ích mà thôi. Chắc chắn nhƣ vậy. 

Tóm lại, là ngƣời tín hữu Chúa Kitô  sống trong thế giới tục hóa ngày nay, mọi ngƣời , từ 
hàng giáo phẩm , giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đều đƣợc mong đợi   sống nhân chứng cho Chúa 
về tinh thần khó nghèo, về  đức công bằng, thực thi bác ái, giầu lòng nhân đạo và trong sạch 
 để đẩy lui bóng đen của tội lỗi, của gian ác và sự dữ  vô luân , vô đạo đang lộng hành ở khắp 
nơi trong và ngoài nƣớc hiện nay. 

Lm Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

Lm. Nguyễn ngọc Thế SJ. 

(S.J.: Societas Jesu – Gesellschaft Jesu – The Society of Jesus) 
  

„Tại sao lại gọi là Dòng Tên? Tất cả mọi dòng đều có tên, nào là dòng Đa-Minh, dòng 
Phan-xi-cô, dòng Biển Đức…. Không lẽ hết tên để đặt cho nhà dòng rồi, nên mới kêu là Dòng 
Tên?" 

Không ít ngƣời đã hỏi nhƣ vậy. Mỗi lần nhƣ thế, tôi lại phải từ từ giải thích, để ít nhất giải 
bày đƣợc thắc mắc rất hợp lý trên. Trong tinh thần cổ võ ơn gọi, xin giới thiệu với mọi ngƣời, 
đặc biệt với các bạn trẻ đôi nét về Dòng Tên. Đầu tiên xin trình bày vài nét về ông tổ sáng lập 
Dòng Tên. Đó là Thánh I-Nhã, ngƣời Tây Ban Nha. (Ignace de Loyola, 1491-1556). 

1. Những bƣớc ngoặc đầu tiên 

§ Thời trai trẻ 
 

Khi còn là một thanh niên 26 tuổi, I Nhã đã muốn hƣởng sự 
hoan lạc trên thế giới, vì thế đã xin đi „tòng quân“. Trong một 
trận trấn thủ pháo đài tại Pamplona. Trƣớc sự tấn công của 
Pháp, cấp chỉ huy và các hiệp sĩ biết rằng, mình không thể 
chống trả đƣợc, nên điều đình xin đầu hàng. Nhƣng I Nhã mạnh 
mẽ tranh luận với cấp trên, là phải nhất định trấn thủ pháo đài 
cho bằng đƣợc. Khi bị quân pháp bắn súng pháo và đại bác, I 
Nhã đã bị thƣơng nặng và sau đó tất cả các binh sĩ đầu hàng. 
 
Vì bị thƣơng nặng gãy chân và phải di chuyển xa, nên vết 
thƣơng càng trầm trọng. Bác sĩ không hy vọng sẽ lành, sức khoẻ 
càng lúc càng tồi tệ. Khi cảm thấy cái chết đã gần kề, I Nhã đã 
xin nhận bí tích giải tội lần cuối. Hơn nữa, Bác Sĩ nói rằng, nếu 
đến nửa đêm mà sức khoẻ của I Nhã không khả quan, thì đành 
bó tay để cho chết. Nhƣng I Nhã là ngƣời có lòng mến mộ 
Thánh Phêrô một cách đặc biệt, Ngài đã tín thác hoàn toàn vào 

Chúa, và cũng xin Thánh Phêrô cầu bầu. Nửa đêm qua đi, tử thần không „viếng thăm“ I-Nhã, 
ngƣợc lại tình trạng sức khoẻ khả quan hơn, và sau đó vài ngày I Nhã đƣợc coi là ngƣời đã 
thoát khỏi cái chết. Xƣơng chân bắt đầu lành lạnh nối lại với nhau, nhƣng khổ thay dƣới khủy 
đầu gối, khúc xƣơng gãy nằm chồng lên nhau, cho nên một chân bị ngắn hơn, và vì khúc 
xƣơng lòi ra nên trông thật xấu xí khó coi. I Nhã thấy rằng với một tƣớng đi khập khễnh, và cái 
chân quái dị nhƣ thế, thì sẽ hủy hoại đi cuộc đời sự nghiệp. Nên I Nhã đã xin bác sĩ giải phẩu 
cắt khúc xƣơng đó đi, mặc dầu biết rằng mình sẽ phải chịu cực hình còn đau đớn hơn lần bị 
thƣơng trƣớc. I Nhã thích đọc sách tiểu thuyết và kiếm hiệp, vì thế khi nằm trên giƣờng bệnh, I-
nhã muốn tìm sách này để đọc giết thời gian, nhƣng tìm chẳng thấy. Thay vào đó, ngƣời ta đƣa 
cho I Nhã cuốn “Vita Christi” (Cuộc đời Đức Kitô) và cuốn sách Hạnh các Thánh. Ðọc đi đọc lại, 
đôi khi I-Nhã cảm thấy thích thú. Ðọc về Cuộc Ðời Chúa và các Thánh, thỉnh thoảng ông dừng 
lại và tự hỏi mình: “Giá mà tôi cũng làm đƣợc những việc nhƣ Thánh Phanxicô (thành Assisi) 
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hay Thánh Ða-Minh đã làm thì sao?” Nhƣ thế, ông suy niệm về nhiều việc lành có thể làm 
đƣợc, cũng không thấy khó khăn cho lắm! Mỗi lần nhƣ thế, ông lại tự nhủ: “Thánh Phanxicô đã 
làm việc này thì tôi cũng phải làm đƣợc! Thánh Ða-Minh đã làm đƣợc việc kia thì tôi cũng phải 
làm!” (Hồi ký I-nhã số 7) 

Và từ từ với ơn của Chúa, I Nhã quyết định bỏ mọi sự theo Đức Kitô. 

§ Đổi đời 

Sau đó chàng hiệp sĩ I-Nhã đã quyết định làm một chuyến hành hƣơng đến Giêrusalem, 
trên đƣờng Ngài ghé Monserrat và kính viếng Đức Mẹ ở đó. Trên đƣờng từ Navarrete tới 
Monserrat, I-Nhã lủi thủi cỡi trên một con La. Tình cờ một ngƣời Mauri (ngƣời Hồi Giáo) cũng 
cỡi lừa đi ngang qua, và hai ngƣời bắt chuyện với nhau. Chuyện họ nói là về Đức Mẹ. Ngƣời 
Mauri nói rằng anh ta thừa nhận Đức Mẹ thụ thai khi không biết ngƣời nam nào, nhƣng làm sao 
lại có chuyện Đức Mẹ sinh con ra vẫn còn đồng trinh. Hai ngƣời tranh luận, nhƣng I-Nhã không 
thể thuyết phục đƣợc tƣ tƣởng của anh chàng Mauri, nên anh chàng này thúc lừa đi nhanh tiến 
về phía trƣớc rồi khuất dạng. I Nhã một mình trên con La tiến bƣớc, nhƣng vẫn suy tƣ không 
hài lòng, vì mình đã không làm tròn bổn phận, để thuyết phục ngƣời Mauri, và nhƣ thế là không 
làm vinh danh Đức Mẹ. 

Tức qúa, chàng hiệp sĩ liền thúc La đuổi theo, với ý định là sẽ rút dao đâm tên này mấy 
nhát. Nhƣng suy đi nghĩ lại, I Nhã không biết có nên làm nhƣ vậy không. Vì thế, khi đến một 
ngã ba trên đƣờng, I Nhã quyết định thả dây, để tự con La nó rẽ đi con đƣờng nào thì tùy nó. 
Tuy vậy, I-nhã cũng vẫn nuôi ý tƣởng, nếu đi cùng đƣờng với tên Mauri thì I Nhã sẽ nhất định 
đâm cho nó vài nhát, nhƣng con La đã chọn rẽ đi lối khác. 

Khi tới Monserrat, I Nhã đã giành ba ngày tĩnh tâm, để chuẩn bị cho việc xƣng tội. Sau khi 
làm phép hòa giải với Cha Linh Hƣớng, I-nhã nhận đƣợc sự bình an. Sau đó chàng hiệp sĩ I 
Nhã bỏ lại con La, còn cây kiếm và dao găm, là hành trang và là một vật làm nên căn tính của 
ngƣời hiệp sĩ, thì I-Nhã treo trƣớc bàn thờ tại Đền Đức Mẹ Monserrat, dâng lên cho Đức Mẹ. 

Sau đó I-nhã đến Manresa. Ở tại đây I-Nhã đã nhận đƣợc ơn soi sáng của Chúa cách đặc 
biệt. Thời gian một năm ở Manresa (1522-1523) Chúa đối sử với I-Nhã nhƣ thày giáo dạy học 
trò, nhƣ qua những kinh nghiệm bị cám dỗ, kinh nghiệm bối rối và bị thử thách, kinh nghiệm sợ 
hãi về sự chết, kinh nghiệm về sự trông cậy và tin tƣởng vào Chúa, kinh nghiệm an ủi và cảm 
nhận đƣợc lòng thƣơng xót của Chúa nơi mầu nhiệm Ba Ngôi, mầu nhiệm Thánh Thể. Đặc 
biệt, I-Nhã đã đƣợc Chúa mở lòng và mở đôi mắt tâm hồn, để „am tƣờng nhiều điều, vừa thuộc 
đức tin vừa văn hoá, dƣới một luồng sáng rực rỡ khiến mọi điều trở nên mới mẻ“ (Hồi Ký I-Nhã 
số 30). 

Tất cả những kinh nghiệm trên đã củng cố đức tin của của I-Nhã, và I-Nhã đƣợc kêu gọi 
trở nên Linh Mục của Chúa. Trong thời gian này Linh Thao là con đƣờng thiêng liêng đặc biệt 
của I-Nhã. 

  

2. Dòng Tên và những bƣớc đi chập chững.  

§ Paris – Thành Phố tình yêu, nơi sinh của Dòng 
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Sau đó với tuổi 30, I-Nhã quyết định đi học 
Thần Học. Dù đã hết tuổi sinh viên, I-Nhã vẫn kiên 
tâm mài dũa kinh sử, bắt đầu miệt mài học tiếng 
La-tinh. Khi chuyển tới học tại đại học Paris, I-Nhã 
đã quy tụ đƣợc một nhóm bạn cùng chí hƣớng, và 
rồi tình Bạn của họ đã đƣợc chăm bón và phát 
triển trong sự quan phòng và tình yêu của Chúa. 
Hằng tuần, mỗi Chúa Nhật, ngài cùng với các bạn 
đến xƣng tội và dự lễ tại đan viện Notre-Dame de 
Vauvert dòng Chartreux. Sau thánh lễ, các bạn 
chia sẻ với nhau bữa ăn huynh đệ và lý tƣởng 
tông đồ. Những buổi sinh hoạt nhƣ vậy ai muốn 

đến dự cũng đƣợc, khi nào chán thì bỏ, thấy thích hợp thì tiếp tục. Sau nhiều gạn lọc, có 6 
ngƣời thực sự muốn gắn bó với nhóm. Rồi mỗi ngƣời lần lƣợt tập Linh Thao 30 ngày do I-nhã 
hƣớng dẫn. Một lý tƣởng tông đồ nung nấu những sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết, đồng thời một 
tình bạn thiêng liêng lớn dần, nối kết bảy ngƣời lại thành một, vƣợt qua mọi ngăn cách tự nhiên 
sẵn có. Kết quả là nhóm bạn đi đến một quyết định chung: cùng nhau tuyên khấn sống theo ơn 
gọi và lý tƣởng tông đồ theo Chúa Kitô. 
 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15.8.1534, bảy sinh viên Đại 
Học Paris cùng nhau đến nhà nguyện Các Thánh Tử Đạo ở 
Montmatre (Crypte du Martyrium de Montmartre) để tuyên khấn. 
Chân phƣớc Phêrô Favre, linh mục duy nhất của nhóm, dâng lễ, 
một lễ dành riêng cho họ. Trƣớc khi rƣớc Mình Thánh Chúa, mỗi 
ngƣời lần lƣợt đọc lời khấn đã viết sẵn. Trong tinh thần này, bảy 
anh em đã ý thức đƣợc một tâm tình: Tất cả là những ngƣời Bạn 
của Chúa Kitô. Trong số bảy ngƣời đó, ngoài Thánh I-Nhã ra 
còn có Thánh Phanxicô Xaviê. Hôm nay, tại nhà nguyện Các 
Thánh Tử Đạo ở Montmatre, chúng ta còn có thể đọc đƣợc một 
bảng bằng đồng viết bằng tiếng La-tinh: “Societas Jesu Quae 
Sanctum Ignatium Loyolam Patrem agnoscit, Lutetiam matrem 
Hic nata est. – Dòng Tên sinh tại nơi đây. Cha: Thánh I-Nhã, Mẹ: 
Paris“. 

§ Roma – Nơi Dòng được đặt tên. 
 

Sau thời gian sống ở Paris, I-Nhã và nhóm bạn bảy 
ngƣời đã nuôi mộng sẽ đi Giêrusalem và dấn thân ở đó. 
Tuy nhiên, họ cũng có một ý tƣởng thứ hai, là nếu điều 
kiện không cho phép họ đi Giêrusalem, thì tất cả sẽ xin 
tự nguyện tùng phục Đức Thánh Cha, và sẽ đi bất cứ 
nơi đâu và làm bất cứ việc gì để phục vụ Giáo Hội. 

Khi từng ngƣời lần lƣợt đã đến Roma, thì họ nhận 
đƣợc sự chúc lành của Đức Thánh Cha, Ngài cũng cho 
phép họ đi Đất Thánh. Hơn nữa, Ngài còn cho phép tất 
cả đƣợc chịu chức Linh Mục. Trong năm đó, năm 1537, 
vì điều kiện không cho phép, nên việc đi Giêrusalem 
phải hoãn lại, và với thời gian Chúa đã muốn hƣớng đi 
khác cho những ngƣời trẻ này. Đặc biệt trong thời gian 
này I-Nhã đã có đƣợc một thị kiến tại La Storta: „Một 
hôm khi còn cách xa Roma mấy dặm, đang khi cầu 
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nguyện trong một nhà thờ, I-Nhã nhận thấy một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn, và thấy rõ 
ràng Chúa Cha đặt ông cùng Chúa Kitô, con của Ngài. I-Nhã không thể nào nghi ngờ điều đó 
chỉ biết rằng Chúa Cha đặt mình cùng Chúa Con.“ (Hồi ký I-nhã số 96) Đó chính là một trong 
những kinh nghiệm giúp I-Nhã và các anh em nhận ra đƣợc ơn gọi để trở nên những ngƣời kết 
thân với Chúa Kitô, trở nên những môn đệ của Ngài và cùng Ngài lên đƣờng phục vụ Thiên 
Chúa và các linh hồn. 
 
Ngoài ra, thời gian này, các anh em tiếp tục sống tinh thần tông đồ, cụ thể là giúp các các linh 
hồn, và đƣa mọi ngƣời về với Đức Kitô, đúng theo tinh thần của Linh Thao. Đây cũng là một 
trong những trọng tâm sống của họ. Ngoài ra, các anh em đều tiếp tục xây dựng cuộc sống của 
mình trên đặc sủng Linh Thao. Họ cũng nhận định và suy nghĩ về tƣơng lai của mình. Một trong 
những điều họ suy nghĩ là: „Nên đặt tên cho nhóm bạn mình là gì đây?“ Với tâm tình „là những 
ngƣời bạn trong Chúa Kitô“, tất cả đều đồng tâm chọn chính tên của Đấng đã làm cho mọi 
ngƣời yêu mến và ao ƣớc phục vụ. Vì thế, họ đã chọn tên cho nhóm là: „Societatis Jesus – 
Cộng đoàn Giêsu hữu“. 

Sau đó, vào Mùa Chay năm 1539 tại Roma, I-nhã và các bạn đã nhất trí xin lập một dòng tu 
mới. Đức Thánh Cha Phaolô III đã chính thức phê chuẩn Dòng Chúa Giêsu vào năm 1540, với 
tên gọi “Cộng đoàn Giêsu hữu”. Ở đây xin mở ngoặc để phần nào trả lời cho câu hỏi: “Tại sao 
ở Việt Nam lại kêu Dòng Chúa Giêsu là Dòng Tên?“ Vì khi Dòng Chúa Giêsu vào Việt Nam, thì 
trong bối cảnh xã hội thời đó, ai kêu tên của Ông Bà Cha Mẹ, đặc biệt tên của Chúa, thì rất 
phạm thƣợng, nên „Dòng Chúa Giêsu“ đã đƣợc kêu là „Dòng Tên“, để không phạm húy, để mọi 
ngƣời dễ chấp nhận, và cũng dễ dàng cho anh em Giêsu Hữu thời đó trong việc truyền giáo. 

§ Phố phường và thế giới – Tu viện của Dòng Tên 

Khi Dòng Tên đƣợc phê chuẩn và hình thành, I Nhã và các 
anh em đã quyết định một vài điều liên quan đến đời sống 
thiêng liêng và phục vụ. Cộng đoàn dòng Tên sẽ không có giờ 
kinh phụng vụ chung, tu sĩ dòng không có áo dòng nhƣ các tu 
viện và dòng Tu thời đó, và Dòng Tên cũng không là một tu 
viện với một „chỗ gối đầu“ êm ấm, đƣợc bao quanh bởi bốn 
bức tƣờng kiên cố. Nhƣng tại sao lại có những quyết định nhƣ 
thế? Đơn giản là các tu sĩ Dòng Tên cần phải sống ơn gọi tông 
đồ mà Thiên Chúa đã mời gọi. Vì thế, họ đã chọn lựa một số 
cách thức giúp họ dễ dàng thi hành sứ mạng tông đồ hơn. 

Vì thế, tu viện của Dòng Tên sẽ là phố phƣờng và thế giới, 
nơi các tu sĩ Dòng Tên đặt chân tới để giúp các linh hồn và 
phục vụ anh chị em. Đó chính là tinh thần sống của I Nhã, một 
ngƣời lữ hành, và của những anh em Dòng Tên từ xƣa cũng 
nhƣ hôm nay. 
  

Từ đó trở đi, theo gƣơng của Chúa Giêsu, các tu sĩ Dòng Tên đã đi đến từng phố phƣờng, 
làng mạc…, để đem tin mừng của Chúa đến khắp mọi nơi, cùng chia sẻ và giúp đỡ từng tâm 
hồn nhận ra đƣợc tình yêu của Chúa, tin vào Tin Mừng của Ngài, và tập sống theo mẫu gƣơng 
của Đức Kitô. Đặc biệt, ở đâu cần giúp đỡ hơn, ở đâu khó khăn hơn, ở đâu Tin Mừng Chúa 
cần „nở hoa“ hơn, thì các anh em Dòng Tên quyết tâm lên đƣờng dấn thân nơi đó. Vì vậy mà 
Phanxicô Xaviê đã phải xa lánh nhóm bạn, đáp tàu đến một vùng đất xa xôi và lạ lẫm ở Ấn Độ 
và Nhật Bản, Matteo Ricci và Adam Schall ở Trung Quốc, Alexandre de Rhode (cha Đắc Lộ) ở 
Việt Nam, và còn bao tu sĩ Dòng Tên khác đã đặt chân lên Nam Mỹ, Châu Phi. 
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Ngoài ra, môi trƣờng phục vụ của dòng Tên ngày xƣa, cũng nhƣ hiện 
nay với trên 20 ngàn tu sĩ tại 127 quốc gia, không giới hạn ở một chân trời 
nào cả. Không chỉ có chân trong triều đình nhà Vua thời xƣa, mà còn ở 
những góc phố dơ bẩn tại Manila thời nay. Không chỉ ở tại những đại học 
danh tiếng nhƣ Georgetown University – Hoa Kỳ, mà còn tại những vùng 
hoang vu đất đỏ ở Việt Nam. Thực vậy, nơi nào Vinh Danh Thiên Chúa 
hơn, thì các tu sĩ Dòng Tên có mặt ở đó. 

  

3. Những nét chính yếu làm nên khuôn mặt Dòng Tên 

§ Để vinh Danh Thiên Chúa hơn - Ad Maiorem Dei Gloriam 

 

“Để Vinh Danh Chúa Hơn” là cụm từ đã đƣợc thánh I nhã dùng rất nhiều lần, và đã trở 
thành châm ngôn của Dòng Tên. Châm ngôn này đƣợc các tu sĩ dòng Tên thấm nhuần và trở 
thành một trong những mục đích chính yếu cho đời sống dâng hiến của mình. Nên trong cả 
cuộc đời mình, nghĩ gì, nói gì, làm gì, các tu sĩ dòng Tên đều hƣớng về tâm tình: „Để cho vinh 
danh Thiên Chúa hơn“. Thực vậy, còn vinh danh ai khác, nếu không phải là vinh danh Thiên 
Chúa, Đấng vì yêu thƣơng đã dựng nên con ngƣời. Chính vì vậy, mà theo I-nhã thì nguyên lý 
nền tảng cho đời ngƣời là: “Con ngƣời đƣợc dựng nên để ca tụng, tôn kính và phục vụ Thiên 
Chúa Chúa chúng ta, để nhờ đó cứu linh hồn mình” (LT. 23). Vâng, ca tụng, tôn kính và phục 
vụ Thiên Chúa, nhƣ các Thiên Thần làm. Nhƣ thế là Thiên Chúa đang đƣợc tôn vinh, đang 
đƣợc vinh quang. 

Tuy nhiên, vinh quang Thiên Chúa là điều con ngƣời không chỉ nhắm tới trên bình diện ý 
hƣớng, nhƣng còn cả trên bình diện thực hành nữa. Nghĩa là cần phải bắt tay vào, cần phải là 
chính muối đất và ánh sáng của cuộc đời. Trong tâm tình này, đối với Dòng Tên, thì vinh quang 
Thiên Chúa thúc đẩy từng cá nhân và toàn dòng phải cùng với Đức Kitô đi vào cuộc đời, cần xả 
thân vào công việc rao truyền Tin Mừng và bảo vệ Đức Tin, hay nói khác đi cần phải cùng với 
Đức Kitô „quăng lƣới ngƣời“, nghĩa là rao truyền, xây dựng nƣớc Trời tại trần thế hôm nay, và 
mời gọi mọi ngƣời bƣớc qua „cánh cửa“ là Chính Đức Kitô, để vào sống nơi đồng cỏ xanh tƣơi 
và dòng suối ngọt ngào đem lại ơn cứu độ. Ngày hôm nay, với dòng Tên việc rao truyền Đức 
Tin luôn cần đƣợc gắn liền với công việc bảo vệ công bình trong trong xã hội. 

§ Xắn tay áo và lao vào cuộc đời 

Thực vậy, ngày xƣa khi Đức Kitô đi vào cuộc đời, Ngài luôn quan tâm đến từng tâm hồn, 
đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ và thấp cổ bé miệng. Với Thánh I-Nhã, trong thời gian 
học ở Paris và rồi làm việc và sống ở Roma, thì công việc phục vụ các tâm hồn là một điều tối 
quan trọng. Dù có bận bịu đến đâu, nhƣng Ngài luôn có giờ để hƣớng dẫn thiêng liêng và giúp 
Linh Thao cho rất nhiều ngƣời. Vì thế, Tu Sĩ dòng Tên, những ngƣời Bạn đƣờng của Đức Kitô, 
không chỉ giảng hay và nói giỏi, mà cần phải „xắn tay áo và lao vào cuộc đời“, cần sống sống 
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đúng theo tinh thần của Đức Kitô, là trở thành những ngƣời phục vụ các tâm hồn, đặc biệt 
những anh chị em nghèo khó. Khi đã đồng ý bƣớc theo tiếng gọi của Giêsu, thì cần phải cùng 
với Ngài đi vào trong từng ngõ ngách của cuộc đời, rảo bƣớc trên từng con đƣờng dẫn vào 
thành thị và làng mạc, để chia sẻ và phục vụ cho anh chị em bất hạnh, nhờ đó họ có thể sống 
và sống đƣợc dồi dào hơn. 
 
Vì vậy, ngay trong thời gian huấn luyện, các 
tu sĩ Dòng Tên không chỉ làm bạn với sách 
vở, không chỉ „ngồi Thiền“ mãi, mà còn phải 
xắn tay áo lên đƣờng, đi vào những nơi 
nghèo nàn và cần đến sự giúp đỡ nhất. Đó 
chính là những góc phố của các trẻ em bụi 
đời, là những nhà dƣỡng lão của nhiều cụ 
già neo đơn, là góc rừng sâu thẳm không chỉ 
có khỉ ho cò gáy, mà còn có nhiều anh chị 
em ngƣời dân tộc thiểu số nghèo nàn. Tuy 
nhiên, dòng Tên không chỉ lo giúp cho ngƣời 
nghèo, mà nơi nào Giáo Hội cần đến, thì 
dòng Tên sẵn sàng có mặt. 

§ Lao vào cuộc đời với sự Vâng Phục 

Khi xắn tay áo lên lao vào cuộc đời, tu sĩ Dòng Tên không mù quáng nhƣ những con thiêu 
thân. Thực vậy, những lúc lên đƣờng là những lần sống tinh thần Vâng Phục. Vâng phục nhƣ 
chính Đức Kitô đã vâng phục Cha mình, để hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn 
ngƣời. Hơn nữa, trong chiều sâu của linh đạo, tu sĩ dòng Tên ao ƣớc đƣợc nên giống Đức 
Giêsu trong mọi sự, ao ƣớc đƣợc tham dự cùng sứ vụ với Đức Giêsu, ao ƣớc có cùng số phận 
với Đức Giêsu, đó là đƣợc chết và phục sinh với Đức Giêsu, ao ƣớc nên giống Đức Giêsu 
trong cách thức thi hành sứ mạng: vâng phục nhƣ ngƣời tôi tớ trong khiêm tốn khó nghèo, chịu 
xỉ nhục khinh chê.  

Vì thế, sự vâng phục bề trên là một trong những 
điều rất quan trọng. Ý nghĩa của sự vâng phục này có 
nhiều khía cạnh. Vâng phục trong sự đối thoại, nhƣng 
khi cần thiết, thì sẽ vâng phục bề trên một cách triệt 
để. Có thể, „ngày hôm trƣớc qua ngày hôm sau“, đã 
vâng phục bề trên xắn tay áo, khăn gói lên đƣờng, rời 
nơi ở thân thƣơng và tiện nghi đang có, đến một nơi 
cực khổ hơn, để thi hành sứ mạng tông đồ của mình, 
nghĩa là phục vụ các linh hồn và làm vinh danh Thiên 
Chúa hơn. 
 
Dòng Tên còn có lời khấn vâng phục Đức Thánh Cha 

trong những gì liên quan đến sứ vụ, và với ý hƣớng để việc giúp đỡ các linh hồn hữu hiệu hơn, 
và Chúa đƣợc tôn vinh hơn. Đó chính là Lời khấn thứ tƣ. Lời khấn này không chỉ đƣợc hình 
thành trong quyết định lập dòng vào năm 1539, nhƣng nó đã đƣợc hàm chứa trong lời khấn ở 
Montmartre năm 1534. Lời khấn thứ tƣ là một điểm đặc biệt và chính yếu của Dòng Tên, nó đã 
đƣợc suy nghĩ và quyết định dƣới sự hƣớng dẫn của Thánh Thần. Nhƣ vậy, Dòng Tên hiện 
hữu tựa trên lời khấn thứ tƣ “vâng phục giáo hoàng.” Nói theo ngôn ngữ của chân phƣớc Phêrô 
Favre: “lời khấn này là nguyên lý và nền tảng của Dòng.” Lời khấn này không ràng buộc các tu 
sĩ Dòng Tên ở bất cứ vùng đất đặc biệt nào, trái lại nó giúp họ đi đến bất cứ nơi nào, ở đó vinh 
quang Chúa và lợi ích các linh hồn đƣợc mƣu cầu hơn. 
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§ Lao vào cuộc đời với hành trang là tình yêu 
 

Vâng phục đã là tốt lắm rồi, nhƣng nếu chỉ vâng phục nhƣ 
một cái máy thì chƣa đủ. Ngƣời tu sĩ dòng Tên khi vâng phục để 
„lao vào cuộc đời“, thì sẽ mang theo một hành trang quý giá. Đó 
chính là Tình Yêu với Đức Kitô. Tình yêu mà Đức Kitô đã biểu lộ 
qua chính toàn bộ cuộc đời Ngài, qua hang lừa đơn sơ nghèo 
nàn, qua những năm ẩn dật tại Na-gia-rét, qua thời gian dấn 
thân phục vụ mọi ngƣời và rao truyền Tin Mừng ơn cứu độ, đặc 
biệt tình yêu của Ngài đƣợc „nở hoa“ trên chính Thánh Giá. 
„Không có tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu của ngƣời thí 
mạng sống mình vì ngƣời mình yêu“. Và tình yêu của Ngài đƣợc 
đơm trái trong ngày Phục Sinh. 
 
Ngƣời tu sĩ dòng Tên, cả cuộc đời mình, từ những ngày chập 

chững tìm hiểu, cho đến khi tóc bạc răng long, luôn luôn cần phải tiếp tục khám phá, chăm bón 
và làm cho tình yêu của mình đối với Đức Kitô đƣợc thắm nồng hơn, qua chính những kinh 
nghiệm Linh Thao, qua những giờ cầu nguyện chiêm ngắm và những giây phút hồi tâm hằng 
ngày, cũng nhƣ qua chính những kinh nghiệm sống của mình, và qua những anh chị em mà 
mình phục vụ. Thực vậy, con ngƣời chỉ có thể bƣớc chân theo Đức Kitô, để dấn thân sống 
„phục vụ chứ không để đƣợc phục vụ“, khi con ngƣời nhận đƣợc hồng ân cao quý này, là đƣợc 
kết thân với Đức Kitô, để rồi „Ngài với Ta tuy hai mà một, Ta với Ngài tuy một mà hai“. Hay với 
Rupert Mayer, một linh mục dòng Tên tại Đức, thì „Đức Kitô là tất cả đời tôi“. Vì thế, nếu ai 
không có ơn này và không quyết tâm sống trong tình yêu với Đức Kitô, thì khó có thể trở thành 
một tu sĩ dòng Tên. 

Đƣợc kết thân với Đức Kitô. Đó là một ân sủng thực sự. Nhƣng ân sủng của Chúa cần đến 
“sự mở lòng” của con ngƣời. Vì thế với I-nhã, sự khát khao của con ngƣời đƣợc trở nên những 
ngƣời kết thân với Đức Kitô đóng một vai trò quan trọng. Lòng khát khao cũng chính là một 
trong những điều kiện cần có, cần đƣợc chuẩn bị cho những ai bƣớc vào Linh Thao. Dƣới đây 
xin nêu một vài tâm tình về Linh Thao, đặc sủng của dòng Tên. 

4. Linh Thao – một con đƣờng thiêng liêng 

§ Linh Thao là gì vậy? 

Có một anh bạn trẻ với bằng cấp cử nhân Thần Học rất tò mò muốn biết Linh Thao là gì. 
Anh đã đăng ký đi dự một khóa Linh Thao cuối tuần. Sau ngày đầu tiên của khóa, anh vào gặp 
tôi và nói: “Cậu biết không, mình đã nghe nói nhiều về Linh Thao và cũng thắc mắc, không hiểu 
tại sao nhiều ngƣời lại đi Linh Thao nhƣ vậy. Bây giờ qua ngày thứ nhất, mình đã hiểu đƣợc 
hết Linh Thao là gì rồi. Đâu có gì đặc biệt, cũng là cầu nguyện, là nghe giảng…” Tôi để cho Anh 
bạn nói cho đã. Sau đó mới chia sẻ với anh: “Vâng, nếu Anh muốn hiểu Linh Thao qua “cái 
đầu” không thôi, thì chẳng có gì khó cả, Anh chỉ cần đọc một số tài liệu là xong ngay. Nhƣng 
Anh có biết chƣơng trình trọn vẹn của Linh Thao không phải là một ngày, một cuối tuần hay 
một tuần lễ, mà là một tháng trời, theo nhƣ đề nghị của thánh I-nhã không? Hơn nữa, Linh 
Thao không chỉ giới hạn trong thời gian và cũng chẳng “nằm gọn” trong bộ óc của con ngƣời, 
mà còn phải đƣợc đƣa vào cuộc sống, đƣợc nấu chín và trở nên của ăn thật sự cho từng tâm 
hồn trong đời sống thƣờng ngày. Vì vậy, hiểu Linh Thao là một chuyện, nhƣng biết sâu sa và 
sống tinh thần Linh Thao là một chuyện khác. Hơn nữa, mới có một ngày mà đã dám nói rằng: 
“Giờ này tôi đã hiểu hết về Linh Thao.” 

Vậy Linh Thao là gì? Đơn giản mà nói, thì Linh Thao là hai chữ gói gọn một tâm tình: “Vì 
nhƣ đi dạo, đi bộ, chạy, là những việc thể thao, thì cũng thế, gọi là “Linh Thao” tất cả những 
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cách dọn và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm kiếm ý Chúa 
trong cách xếp đặt cuộc đời để mƣu ích cho linh hồn mình.” (Linh Thao số 1) Nói khác đi, Linh 
Thao là một cách thức tĩnh tâm giữa muôn ngàn phƣơng cách tĩnh tâm trong Giáo Hội. 

Và ai đi tĩnh tâm Linh Thao thì ngƣời đó đang tập thể thao cho tâm hồn mình, cho chính đời 
sống nội tâm của mình. Cụ thể ngƣời làm Linh Thao sẽ tập cầu nguyện, tập suy niệm, chiêm 
ngắm và sắp xếp cuộc đời mình theo tinh thần của Thánh Kinh. Ngoài ra qua Linh Thao, họ sẽ 
hiểu đƣợc cuộc sống thƣờng ngày theo một lăng kính khác – lăng kính của Thiên Chúa, cũng 
nhƣ sẽ hƣớng cả cuộc sống của mình theo tinh thần của Ngài. Trong Linh Thao, họ cũng sẽ 
đƣợc tập để nhận định những tiếng nói của Thần Lành và Thần Dữ, nhờ đó họ có thể dễ dàng 
chọn lựa và tìm đến một quyết định, một con đƣờng đem lại cho họ nhiều niềm tin, tình yêu, 
niềm hy vọng và bình an. Nhƣ vậy, Linh Thao là một chuỗi bài tập cầu nguyện trong thinh lặng 
cho từng cá nhân một, có hệ thống, có phƣơng pháp. Thời gian có thể trong vòng một cuối 
tuần, hay một tuần lễ, hay bốn tuần lễ. Nơi chốn thƣờng là trong một nhà tĩnh tâm. Nhƣng nếu 
ai không có thời gian và điều kiện, thì có thể làm Linh Thao thƣờng nhật tại nhà. Thời gian có 
thể là hai tháng, sáu tháng, một năm hoặc đôi khi hai năm, với sự đồng hành của ngƣời giúp 
Linh Thao. Trong thời đại Internet này, cũng có những chƣơng trình Linh Thao thƣờng nhật qua 
email, qua Internet, và đƣợc đồng hành, chia sẻ qua điện thoại, email hay qua chatroom. 

Với các tu sĩ dòng Tên, thì Linh Thao không chỉ là chuỗi bài tập, mà còn là nền tảng cuộc 
sống, và là một con đƣờng thiêng liêng. Thực vậy, Ngƣời tu sĩ dòng Tên sống, làm việc, và 
phục vụ theo tinh thần của Linh Thao. Vì thế, khi mới chập chững vào nhà tập, các tập sinh đã 
phải tập bƣớc đi trên con đƣờng Linh Thao. Tôi vẫn còn nhớ những ngày ngồi trong ghế nhà 
Tập. Cuốn sách Linh Thao trên bàn không chỉ đƣợc đọc, đƣợc tranh luận, nghiên cứu, mà còn 
đƣợc tập sống. Từng từ từng chữ đƣợc thấm từ từ vào đời sống của chúng tôi. Đến đây, tôi 
phải thành thật rằng, cuốn sách Linh Thao mà Thánh I-Nhã viết bằng tiếng Tây Ban Nha, 
nhƣng bản in đầu tiên là tiếng La Tinh vào năm 1548, và sau đó đƣợc dịch ra rất nhiều thứ 
tiếng, không phải là một cuốn sách Văn Học để đọc. Vì vậy, theo ý kiến của một số ngƣời 
chuyên môn thì sách Linh Thao không phải là cuốn sách cho ngƣời đi làm Linh Thao đọc, mà là 
một cuốn cẩm nang cho ngƣời hƣớng dẫn Linh Thao. Thực vậy, ai tò mò cầm cuốn sách Linh 
Thao lên đọc, thì sẽ thất vọng, vì ở đấy ngƣời ta sẽ không tìm thấy những nét văn hoa của văn 
chƣơng, ngƣợc lại là một sự khô khan và chẳng thú vị gì. 

§ Tôi đi Linh Thao  

Cách đây khoảng 22 năm, lần đầu tiên tôi đi tĩnh tâm Linh 
Thao một tuần lễ. Trƣớc khi vào Linh Thao, Cha hƣớng dẫn 
nhắc là không cần phải đƣa sách vở gì theo cả, ngoại trừ cuốn 
Thánh Kinh và giấy viết để ghi chép.Thú thực tôi rất hồi hộp, 
chẳng biết phải làm gì cho hết cả tuần. Rồi còn phải im lặng suốt 
tuần nữa chứ? Làm sao chịu nổi đây? Rồi sau đó vào nhà tập, 
thì đến lần đi làm Linh Thao 4 tuần. Cũng hồi hộp nữa, vì không 
biết mình chịu nổi một tháng trời thinh lặng không? Vâng, một 
tháng chỉ tập trung cầu nguyện và gặp gỡ Chúa, mỗi ngày chỉ 
gặp cha hƣớng dẫn nhiều lắm là 01 tiếng để trao đổi thôi. 
 
Nhƣng khi vào Linh Thao thì hoàn toàn khác. Mỗi ngày tôi đƣợc 

Cha hƣớng dẫn đƣa bài gợi ý cầu nguyện cho 04 lần. Mỗi lần cầu nguyện từ 45 phút đến một 
tiếng. Các bài cầu nguyện và gợi ý dựa trên chính Lời của Chúa và cuộc đời của tôi. Những đề 
tài cầu nguyện gồm: “Ý nghĩa của cuộc đời là gì?” “Tại sao tôi có mặt trên đời này?”, “Tội lỗi 
con ngƣời và lòng nhân hậu tha thứ của Thiên Chúa”, “Bƣớc đi trên con đƣờng của Đức Kitô – 
từ biến cố Giáng Sinh đến lúc Ngài phải mang vác Thánh Giá trên đƣờng thƣơng khó, rồi cuộc 
tử nạn trên thập giá, sự sống lại hiển vinh.” Đặc biệt, trong tiến trình này, ngƣời làm Linh Thao 
sẽ có những bài cầu nguyện và suy niệm về tiếng gọi của Đức Kitô, về sự nhận định thần lành 
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và thần dữ, sự chọn lựa một lối sống, và cuối cùng là những bài chiêm niệm thật bổ ích để 
khám phá và thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa. 

Khi ngƣời làm Linh Thao cầu nguyện, suy niệm và đào sâu những đề tài này, đặc biệt luôn 
liên hệ đến cuộc sống của mình, thì họ sẽ từ từ đƣợc biến đổi trong chiều sâu nội tâm, sẽ tìm 
thấy một “lăng kính” mới của Thiên Chúa để nhìn cuộc sống rõ ràng hơn, thực tế hơn và nhân 
hậu hơn, cũng nhƣ họ có thể sẽ tìm thấy một hƣớng đi mới, một quyết định mới cho đời mình. 
Ngoài ra, qua Linh Thao, họ sẽ khám phá đƣợc sự gần gũi của Thiên Chúa và tình yêu dịu ngọt 
của Ngài giành cho chính bản thân mình. Đây chính là một khám phá rất đặc biệt, có động lực 
thúc đẩy nhiều ngƣời không chỉ sắp xếp lại cuộc đời mình, mà còn đổi đời mình theo Thánh Ý 
của Chúa. Vì vậy, khi đi tĩnh tâm Linh Thao, là lúc ngƣời ta đi gặp chính Chúa, Ngài là một 
ngƣời bạn mà mình sẽ tâm sự với Ngài nhiều, Ngài là một Đấng Tạo Dựng, mà qua Lời và 
Thần Khí của Ngài, sẽ trực tiếp ảnh hƣởng và tác động trên ngƣời làm Linh Thao. Còn ngƣời 
giúp Linh Thao chỉ đóng vai trò đồng hành, giúp ngƣời làm Linh Thao tìm thấy “con đƣờng” 
riêng của họ, hƣớng dẫn họ phần nào, nhƣng không bao giờ xen vào tƣơng quan của ngƣời 
làm Linh Thao với Thiên Chúa. 

Lời kết 

Thật là vui mừng khi đƣợc phép giới thiệu về dòng Tên. Mừng hơn nữa, nếu các Bạn Trẻ 
và quý độc giả tìm thấy đƣợc ít nhiều điều về dòng Tên qua những nét chấm phá trên. Và niềm 
vui lớn lao nhất sẽ “nở tƣơi”, khi Thiên Chúa đƣợc vinh danh hơn, nếu ngày ngày có thêm 
nhiều thợ gặt của Chúa, dám can đảm xắn tay áo và lên đƣờng đi vào đồng lúa của cuộc đời 
hôm nay. 

Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.  

VỀ MỤC LỤC 

 

  

LỜI GIỚI THIỆU  

Các Kinh chúng ta đọc đƣợc soạn từ nhiều đời, từ 
khi các nhà truyền giáo đặt chân lên đất Việt, nó đã nâng 
đỡ và nuôi dƣỡng đời sống đức tin của giáo dân Việt 
Nam ngay từ thuở ban đầu ấy cho đến ngày nay. 

Trong các Kinh của chúng ta, dù có những từ ngữ 
không còn thông dụng trong đời sống hàng ngày, nhƣng 
các Kinh ấy vẫn mang ý nghĩa đặc biệt cho chúng ta, 
làm thành một kho tàng ngôn ngữ riêng.  

Tin, cử hành, cầu nguyện và sống, đó là bốn thì của 
đời sống Kitô hữu. Ngôn ngữ có phần trong mỗi thì ở 
các mức độ khác nhau, tuy nhiên chúng lại liên đới rất 
chặt chẽ với nhau. 

Tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến mọi 
thành phần dân Chúa. Đây là cuốn sách có nội dung 
hữu ích góp phần vào đời sống Giáo Hội. Tôi hy vọng 
cuốn sách này nhƣ là cuốn cẩm nang sống đạo thiết 

Giới thiệu sách Lời Kinh và Ý Nghĩa (Giải thích các từ cổ trong sách kinh) 
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thực cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cho các Giáo Lý Viên, cũng nhƣ cho các gia đình 
Công Giáo. 

Saigon, Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 2014 

(đã ấn ký) 

+ Phaolo Bùi Văn Đọc 

Tổng Giám Mục 

  

LỜI NÓI ĐẦU 

Khi đọc Kinh, chúng ta nhận thấy trong hầu hết các Kinh có những từ ngữ không còn rõ 
nghĩa, khiến một số ngƣời trong chúng ta hoặc những ngƣời ngoài Công Giáo nghe chúng ta 
đọc sẽ cảm thấy thật khó hiểu. Khi ấy, nếu dùng các từ điển tiếng Việt hiện đại để tra cứu 
những từ ngữ ấy, chúng ta sẽ thấy các từ ngữ ấy hoặc không có, hoặc có nhƣng nghĩa không 
phù hợp nếu gắn vào các Kinh của chúng ta. Bởi vì những từ ngữ ấy là những từ ngữ cổ, chỉ 
còn đƣợc sử dụng hạn chế trong các cộng đồng tín hữu Công Giáo, trong các Kinh đọc đƣợc 
biên soạn từ khi đạo Công Giáo mới đƣợc truyền vào Việt Nam, dù các Kinh ấy đã đƣợc sửa 
một đôi lần từ đó đến nay. 

Các nhà nghiên cứu Việt ngữ học đã xác định, Từ điển Việt-Bồ-La[1]có khoảng trên dƣới 
550 từ ngữ mà nay đã trở thành từ ngữ cổ: là những từ ngữ đã từng tồn tại trước đây nhưng 
hiện nay không còn trong đời sống ngôn ngữ toàn dân nữa, hoặc chỉ còn làm thành tố trong 
những kết cấu ngôn ngữ rất hạn chế, hoặc chỉ còn sử dụng rất giới hạn trong một cộng đồng xã 
hội nào đó.Hơn nữa,Từ điển Việt-Bồ-La cũng chào đời kể từ khi đạo Công Giáo mới vào Việt 
Nam. Vì thế, nếu chúng ta dùng Từ điển Việt-Bồ-La để tra cứu, thì từ điển sẽ soi sáng giúp 
chúng ta hiểu rõ nghĩa một số các từ ngữ cổ ấy. 

Tuy nhiên, không phải chỉ dựa vào Từ điển Việt-Bồ-La là có thể giải thích đƣợc tất cả các 
“từ ngữ cổ” trong sách Kinh. Vì thế, ngoài Từ điển Việt-Bồ-La tôi cũng trích dẫn thêm Phép 
giảng tám ngày cũng của Cha Đắc Lộ. Đây là sách Giáo lý đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ, đƣợc 
xuất bản cùng năm với từ điển Từ điển Việt-Bồ-La. 

Đôi khi Từ điển Việt-Bồ-La vàPhép giảng tám ngày không đáp ứng đủ để giải thích các từ 
ngữ cổ, tôi cũng đã dùng Tự Vị Annam Latinh của Đức Cha Bá Đa Lộc (Pierre Pigneaux de 
Béhaine) là cuốn từ điển tiếng Việt thứ hai chào đời sau Từ điển Việt-Bồ-La hơn 100 năm 
(1772-1773) để giải thích thêm. Từ điển Việt-Bồ-La và Tự Vị Annam Latinh gần nhƣ là “cặp đôi 
hoàn hảo”, vì hai cuốn từ điển này đặc trƣng phản ánh diện mạo tiếng Việt Trung Đại. Từ điển 
Việt-Bồ-La làm nền tảng cho Tự Vị Annam Latinh và ngƣợc lại Tự Vị Annam Latinh bổ sung và 
hoàn thiện Từ điển Việt-Bồ-La.  

Tuy nhiên, hai tác giả này là hai nhà truyền giáo nƣớc ngoài, nên việc thẩm định ngôn ngữ 
tiếng Việt chắc hẳn còn có nhiều điều chƣa đƣợc thỏa đáng. Vì thế, trong một vài trƣờng hợp 
khác tôi cũng trích dẫn thêm Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huình Tịnh Của là cuốn Từ điển 
tiếng Việt đầu tiên do tác giả ngƣời Việt biên soạn. Hoặc Việt Nam Từ điển của Hội Khai Trí 
Tiến Đức. 

Công việc ban đầu của tôi là mong giải thích các từ cổ trong các Kinh đọc thƣờng ngày để 
giúp các tín hữu hiểu đƣợc lời Kinh mình đọc mà thôi. Nhƣng vì sự khát khao của cộng đồng 
dân Chúa, nhiều ngƣời đã đề nghị tôi giải thích toàn bộ những Kinh đọc Chúa Nhật và Lễ 
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Trọng, những Kinh Cầu và Kinh đọc các dịp đặc biệt... Đáp lại tấm chân tình ấy tôi đã giải thích 
và tập hợp lại thành tập sách nhỏ này theo thứ tự Sách Kinh của các Giáo Phận thuộc Giáo tỉnh 

Hà Nội[2], với ƣớc mong nó cộng tác vào hành trình truyền giáo từng ngày của các Giáo lý 
viên, của các bậc phụ huynh trong các gia đình, của những ai đang làm công tác mục vụ... 

Trong sách này tôi chèn thêm Kinh Cầu Thánh Rosa là Bổn Mạng Hội Dòng chúng tôi. Năm 
2017 sẽ kỷ niệm 400 năm ngày Thánh Nữ qua đời. Thánh nữ là đóa hoa rực rỡ của Dòng Đa 
Minh và là niềm vinh dự của mọi thành viên trong đại gia đình Đa Minh chúng tôi. Kinh này đã 
đƣợc Imprimatur và đã đƣợc sử dụng từ dịp kỷ niệm 300 năm Thánh Rosa Lima qua đời cho 
đến ngày nay. 

Trong phần “ngắm các màu nhiệm Kinh Mân Côi”, chúng tôi thêm “Năm Sự Sáng” theo suy 
niệm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thơ Kinh trong phần này là của Linh mục Anrê 
Đỗ Xuân Quế, Dòng Đa Minh.  

Công trình nhỏ bé này ƣớc mong tiếp nối sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam mà các 
bậc tiền bối đã gầy dựng hơn 400 năm qua. Công trình này cũng khát khao khơi dậy ngọn lửa 
truyền giáo nơi mỗi tâm hồn các tín hữu, ƣớc gì mỗi ngƣời cũng hãy tham gia vào sứ vụ truyền 
giáo trong bậc sống, trong khả năng và trong môi trƣờng sống của mình. Công trình này cũng 
ƣớc mong khơi dậy thao thức nơi mỗi chúng ta, trong khi chƣa thể thay đổi những phương thức 
cũ ít phù hợp bằng những phương thức mới phù hợp hơn thì chúng ta hãy hội nhập, hãy hiểu và 
làm cho phƣơng thức cũ đƣợc hiểu bằng cái hiểu mới.  

Ƣớc mong sao mỗi tín hữu Việt Nam hiểu rõ lời Kinh mình đọc, để gói trọn tâm tình dâng 
lên Chúa mỗi ngày. 

Kho tàng Kinh nguyện của Giáo Hội Việt Nam thật bao la, sức ngƣời thật có hạn. Xin đón 
nhận những chỉ giáo, cho những thiếu sót trong tập sách nhỏ này. Xin chân thành cảm ơn. 

Lễ Thánh ROSA LIMA 2014  

Nữ tu Marie Thérèse Bùi Thị Minh Thùy 

Đa Minh Rosa Lima 

  

 

[1]Từ điển Việt-Bồ-La là cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ do Cha Đắc 
Lộ (Alexandre de Rhodes) biên soạn. Đây là cuốn từ điển đầu tiên ở Việt Nam lấy từ tiếng Việt 
làm mục từ, đối chiếu với tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latinh. Trong Từ điển này các từ ngữ 
khó hiểu đƣợc giải thích cách tỉ mỉ kèm theo những ví dụ thuyết minh, chỉ có điều là ngôn ngữ 
giải thích là tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latinh chứ không phải tiếng Việt. 

[2]Tôi chọn Sách Kinh của Giáo Tỉnh Hà Nội vì ngôn ngữ trong sách Kinh của Giáo tỉnh 
này gần với ngôn ngữ toàn dân hơn. Sách Kinh của Giáo Tỉnh Huế và Sài Gòn viết bằng các 
phƣơng ngữ Miền Trung và Miền Nam, vì thế tôi sẽ hẹn để giải thích cho quý độc giả vào dịp 
khác gần đây. 

 

VỀ MỤC LỤC 

  GA 19,35; 21,24. LỜI CHỨNG CỦA MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU YÊU MẾN TRONG TIN MỪNG 
GIO-AN  
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Bài viết tiếng Pháp: 

Jn 19,35; 21,24. Le témoignage du 
disciple que Jésus aimait  dans 
l‟Évangile de Jean. 

Tác giả: Giu-se LÊ MINH THÔNG, 
O.P. 

Blog: http://leminhthongtinmunggio
an.blogspot.com/ 

Email: josleminhthong@gmail.com 

Ngày 07 tháng 07 năm 2014. 

Nội dung 

I. Dẫn nhập 

II. “Ngƣời đã xem thấy, đã làm chứng” (19,35a) 
      1. Bản văn Ga 19,31-37 
      2. Bối cảnh văn chƣơng 19,31-37 
      3. Máu và nƣớc chảy ra từ cạnh sƣờn (19,34) 
      4. Lời chứng của ai? 
      5. Thấy thể lý và thấy bằng con mắt đức tin 
      6. Nội dung lời chứng 
            a) Ống chân không bị đánh gãy (19,33 // 19,36) 
            b) Cạnh sƣờn bị đâm thâu (19,34 // 19,37) 
            c) Lời chứng (19,35) và lời Kinh Thánh (19,36-37) 
      7. Mục đích của lời chứng: “tin” (19,35d) 

III. Ngƣời môn đệ đã làm chứng và đã viết ra (21,24a) 
      1. So sánh giữa 19,35 và 21,24 
      2. Lời chứng đã đƣợc viết ra (21,24b) 

IV. Kết luận 

I. Dẫn nhập 

Nhƣ đã trình bày trong bài viết “„Lời chứng‟ (marturia) và „làm chứng‟ (martureô) trong Tin 
Mừng Gio-an”, danh từ “lời chứng” liên quan đến ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến xuất hiện 
2 lần ở 19,35b; 21,24b, và động từ “làm chứng” liên quan đến môn đệ này cũng xuất hiện 2 lần 
ở 19,35a; 21,24a. Bài viết này sẽ phân tích hai câu (19,35; 21,24) liên quan đến lời chứng của 
ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến. 

II. “Ngƣời đã xem thấy, đã làm chứng” (19,35a) 

Theo Tin Mừng Gio-an, trong số các môn đệ Đức Giê-su chỉ có ngƣời môn đệ Đức Giê-su 
yêu mến hiện diện dƣới chân thập giá (19,26a). Sự hiện diện quý báu đó làm cho môn đệ này 
trở thành chứng nhân trực tiếp về cuộc Thƣơng Khó của Đức Giê-su. Lời chứng liên quan đến 
biến cố quan trọng này đƣợc thuật lại trong đoạn văn 19,31-37. Phần sau sẽ phân tích đoạn 
văn này qua bảy mục: (1) Bản văn Ga 19,31-37, (2) Bối cảnh văn chƣơng 19,31-37, (3) Máu và 
nƣớc chảy ra từ cạnh sƣờn Đức Giê-su (19,34), (4) Lời chứng của ai? (5) Thấy thể lý và thấy 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
mailto:josleminhthong@gmail.com
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bằng con mắt đức tin, (6) Nội dung lời chứng, (7) Mục đích của lời chứng: “Để anh em tin” 
(19,35d). 

     1. Bản văn Ga 19,31-37 

Bản văn Ga 19,31-37 và các trích dẫn khác lấy trong: Bản văn Gio-an, Tin Mừng và ba thƣ, 
Hy Lạp – Việt. 

“19,31 Vì là ngày chuẩn bị lễ, những ngƣời Do Thái không để xác chết trên thập giá trong 
ngày sa-bát – mà ngày sa-bát đó là lễ lớn –, họ xin Phi-la-tô để đánh gãy các ống chân của họ 
và mang xác đi. 32 Vậy lính tráng đến đánh gãy các ống chân ngƣời thứ nhất và ngƣời khác 
cùng bị đóng đinh với Ngƣời (Đức Giê-su). 33 Nhƣng khi đến gần Đức Giê-su, vì thấy Ngƣời 
đã chết rồi, họ không đánh gãy các ống chân của Ngƣời. 34 Nhƣng một trong những ngƣời lính 
lấy giáo đâm vào cạnh sƣờn của Ngƣời, và ngay tức thì, máu và nƣớc chảy ra. 35 Ngƣời đã 
xem thấy (ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến), đã làm chứng (mematurêken), và lời chứng (hê 
marturia) của ngƣời ấy là xác thực; và ngƣời ấy biết rằng mình nói sự thật để cả anh em nữa 
(độc giả), anh em tin. 36 Các việc này đã xảy ra để Kinh Thánh nên trọn: „Không một xƣơng 
nào của Ngƣời sẽ bị đánh gãy.‟ 37 Lại có lời Kinh Thánh khác nói: „Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã 
đâm thâu.‟” 

      2. Bối cảnh văn chƣơng 19,31-37 

Đoạn văn 19,31-37 thuộc đoạn văn lớn hơn: 19,16b-42. Đoạn văn này thuật lại cuộc 
Thƣơng Khó của Đức Giê-su, khởi đầu bằng việc quân lính dẫn Đức Giê-su đi đóng đinh 
(19,16b-18) và kết thúc bằng việc an táng Đức Giê-su trong ngôi mộ mới (19,41-42). Đoạn văn 

19,16b-42 có thể chia 
thành 7 tiểu đoạn: 

 

“Lời chứng” và hành 
động “làm chứng” của 
môn đệ Đức Giê-su yêu 
mến đƣợc nói tới ở 
19,35, câu này thuộc tiểu 
đoạn 6 (19,31-37) trên 
đây. Phần sau sẽ tập 
trung phân tích tiểu đoạn 
19,31-37, thuật lại biến cố 
Đức Giê-su không bị 
đánh gãy ống chân 
nhƣng bị lƣỡi đòng đâm 
thâu và lời chứng của 
môn đệ Đức Giê-su yêu 
mến. 

      3. Máu và nƣớc 
chảy ra từ cạnh sƣờn 
(19,34) 

Khi một ngƣời lính 
lấy giáo đâm vào cạnh sƣờn Đức Giê-su (19,34a), ngƣời thuật chuyện cho biết: “Ngay tức thì, 
máu và nƣớc chảy ra” (19,34b). Hình ảnh này gợi lại nguồn nƣớc sự sống Đức Giê-su đã nói ở 
7,37-38: “37 Vào ngày cuối cùng, ngày long trọng nhất của dịp lễ, Đức Giê-su đứng lên và lớn 
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tiếng nói: „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.‟” Ngƣời thuật chuyện giải thích 
lời này ở 7,39: “Điều đó, Ngƣời [Đức Giê-su] nói về Thần Khí mà những ngƣời tin vào Ngƣời 
sẽ lãnh nhận. Tuy nhiên Thần Khí chƣa có, vì Đức Giê-su chƣa đƣợc tôn vinh.” Nhƣ thế, “điều 
chƣa có” ở 7,39 đã đƣợc thực hiện ở 19,34, nghĩa là lúc Đức Giê-su đƣợc tôn vinh trên thập 
giá, nhƣ Ngƣời đã nói với các môn đệ về giờ chết của Ngƣời ở 12,23: “Giờ đã đến để Con 
Ngƣời đƣợc tôn vinh.” 

Trong Cựu Ƣớc, hình ảnh nguồn nƣớc có thể áp dụng cho Thiên Chúa nhƣ là nguồn ơn 
cứu độ (Is 12,3); hoặc áp dụng cho Giê-ru-sa-lem, nơi mọi dân tộc quy tụ về (Dcr 14,8); cũng có 
thể áp dụng cho những ngƣời thực hành sự công chính đích thực của Thiên Chúa, họ trở thành 
nguồn suối nƣớc không thể khô cạn (Is 58,11). Có thể nói “mạch nƣớc sự sống” ở Ga 4,14 và 
7,38 biểu tƣợng cho Lề Luật của Giao Ƣớc mới đƣợc ghi khắc trong lòng con ngƣời. Trong 
viễn cảnh này, Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an đƣợc trình bày nhƣ là Đấng thực hiện lời 
hứa về nguồn nƣớc sự sống trong Cựu Ƣớc. 

Cách thức Tin Mừng Gio-an mô tả cái chết của Đức Giê-su cũng gợi ý đến việc Ngƣời trao 
ban Thần Khí. Ngƣời thuật chuyện kể ở 19,30: “Khi đã nếm giấm, Đức Giê-su nói: „Đã hoàn 
tất‟, và Ngƣời gục đầu xuống trao thần khí.” Diễn tả cái chết của một con ngƣời bằng kiểu nói: 
“Gục đầu xuống trao thần khí (paredôken to pneuma)” là không bình thƣờng trong văn chƣơng 
thời đó. Vì thế, thành ngữ “trao ban thần khí (paredôken to pneuma)” (19,30d) có gợi ý đến việc 
trao ban Thần Khí (pneuma) ở 7,39. Đức Giê-su sẽ chính thức trao ban Thần Khí cho các môn 
đệ sau khi Ngƣời Phục Sinh. Ngƣời thuật chuyện kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Giê-su 
Phục Sinh và các môn đệ ở 20,21-22: “21 [Đức Giê-su] lại nói với các ông (các môn đệ): „Bình 
an cho anh em. Nhƣ Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.‟ 22 Nói xong điều đó, Ngƣời thổi 
hơi và nói với các ông: „Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.‟” Cách dùng từ “pneuma” (thần khí) 
ở  7,39; 19,30 và 20,22 cho phép hiểu rằng: Lúc Đức Giê-su trút hơi thở cuối cùng trên thập giá 
(19,30), cũng là lúc Ngƣời trao ban Thần Khí (to pneuma) cho những ai tin vào Ngƣời. 

      4. Lời chứng của ai? 

Ở 19,35a ngƣời thuật chuyện cho biết: “Ngƣời đã xem thấy, đã làm chứng.”  Bản văn 
không nói rõ là ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến làm chứng, nhƣng theo mạch văn, đó là 
ngƣời môn đệ này chứ không thể ai khác. Thực vậy, trong đoạn văn 19,23-42, các nhân vật 
của trình thuật gồm có: Lính tráng (họ), thân mẫu Đức Giê-su, các phụ nữ khác và ngƣời môn 
đệ Đức Giê-su yêu mến. Môn đệ này đã chứng kiến những gì đang xảy ra: Đức Giê-su chịu 
đóng đinh, Ngƣời chết trên thập giá và những việc quân lính đã làm. Vì thế, lời chứng của 
“ngƣời đã xem thấy (ho heôrakôs)” (số ít) ở 19,35a không ai khác hơn là ngƣời môn đệ Đức 
Giê-su yêu mến. Các nhân vật khác trong bản văn luôn đƣợc nói đến ở số nhiều: “lính tráng”, 
“các phụ nữ”. 

Ở 19,35c xuất hiện đại từ “ekeinos” (ngƣời ấy): “Ngƣời ấy (ekeinos) biết rằng mình nói sự 
thật.” Đại từ “ekeinos” (ngƣời ấy) trong câu này là đại từ chỉ định, giống đực, số ít. Dựa vào 
cách dùng đại từ này trong Tin Mừng Gio-an, một số tác giả cho rằng: “Ngƣời ấy” (ekeinos) ở 
19,35c chỉ về Thiên Chúa hay Đức Giê-su. Các tác giả này lập luận rằng đại từ nhấn mạnh 
(cƣờng điệu) “ekeinos” thƣờng chỉ về Đức Giê-su (xuất hiện 3 lần ở 1,18; 2,21; 3,28) và chỉ về 
Thiên Chúa (xuất hiện 3 lần ở 1,33; 6,29; 8,42). Chúng tôi không đồng ý cách hiểu: “Ngƣời ấy” 
(ekeinos) ở 19,35c chỉ về Thiên Chúa hay Đức Giê-su, bởi vì về mặt ngôn ngữ, đại từ nhấn 
mạnh “ekeinos” (ngƣời ấy) dùng để thay thế một nhân vật đã nói đến trƣớc đó trong bản văn. 
Vì thế, “ngƣời ấy” (ekeinos) ở 19,35c chỉ về “ngƣời đã xem thấy” ở 19,35a, và theo mạch văn, 
“ngƣời đã xem thấy” chính là “ngƣời môn đệ đứng dƣới chân thập giá”. Vậy lời chứng ở 19,35 
là của ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến. 

      5. Thấy thể lý và thấy bằng con mắt đức tin 
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Ngƣời thuật chuyện mở đầu 19,35 nhƣ sau: “Ngƣời đã xem thấy, đã làm chứng” (19,35a). 
Động từ “thấy” (horaô) trong Tin Mừng Gio-an thƣờng diễn tả hành động “thấy” đạt thấu mầu 
nhiệm mặc khải (xem 1,34; 19,35; 20,8.18.25.29…); đồng thời, động từ “horaô” (thấy) cùng với 
các động từ khác cũng có nghĩa “thấy” nhƣ “theaomai”, “theôreô” và “blepô”, hàm ẩn thấy thể 
lý, thấy bằng mắt để làm chứng về điều mình đã chứng kiến. Tuy nhiên, không nhất thiết phải 
“thấy” (horaô) bằng mắt để làm chứng vì Đức Giê-su nói với Tôma ở 20,29b: “Phúc cho những 
ngƣời không thấy mà là những ngƣời tin.” Ngƣời tin qua mọi thời đại làm chứng về Đức Giê-su 
bằng lòng tin của mình. Trong trƣờng hợp môn đệ Đức Giê-su yêu mến, lời chứng của môn đệ 
này ở 19,35 rất đặc biệt, bởi vì lời chứng này dựa trên hai yếu tố: (1) Môn đệ này chứng kiến 
tận mắt sự kiện và (2) làm chứng với tƣ cách là môn đệ Đức Giê-su, nghĩa là tin vào Ngƣời. 

Trong Tin Mừng Gio-an không phải “thấy” là có thể “làm chứng”. Theo thần học Tin Mừng 
này, điều kiện trƣớc tiên để làm chứng phải là môn đệ Đức Giê-su, nghĩa là chỉ “ngƣời tin vào 
Đức Giê-su” mới có thể làm chứng về Ngƣời. Thật vậy, trong đoạn văn19,31-37, xét theo bên 
ngoài, những gì môn đệ Đức Giê-su yêu mến đã thấy cũng là những gì quân lính đã thấy. 
Nhƣng quân lính không thể làm chứng vì họ không tin vào Đức Giê-su. Có thể nói môn đệ Đức 
Giê-su yêu mến còn “thấy” những thực tại liên quan đến đức tin mà quân lính không “thấy”. 
Chẳng hạn, môn đệ này nhận ra sự chết của Đức Giê-su trên thập giá trở thành nguồn sự sống 
cho ngƣời tin. Môn đệ này thấy những gì xảy ra với Đức Giê-su đã ứng nghiệm các lời loan báo 
trong Cựu Ƣớc v.v... Vì thế, mục đích của lời chứng nhằm mời gọi tin vào Đức Giê-su nhƣ 
ngƣời thuật chuyện kể ở 19,35c: “Ngƣời ấy (môn đệ Đức Giê-su yêu mến) biết rằng mình nói 
sự thật để cả anh em nữa, anh em tin.” 

I. de La Potterie nhận định: “Đối với Tin Mừng theo thánh Gio-an, chứng nhân không phải 
là ngƣời đã chứng kiến các sự kiện, chứng nhân là ngƣời làm chứng về lòng tin của mình” (I. 
de LA POTTERIE, La vérité dans saint Jean, t. I: Le Christ et la vérité L‟Esprit et la 
vérité, (Analecta Biblica 73), Rome, Biblical Institute Press, 1977, p. 82). Đối tƣợng của việc 
thấy thể lý cần đƣợc soi sáng bởi lòng tin mới có thể làm chứng. Ngƣời môn đệ Đức Giê-su 
yêu mến hội đủ các yếu tố để làm chứng về Đức Giê-su, nên lời chứng của môn đệ này là nền 
tảng cho đức tin của những ngƣời đã không thấy Đức Giê-su thể lý (20,29). Hơn nữa lời chứng 
của môn đệ này bảo đảm sự xác thực của nội dung Tin Mừng, nhƣ soạn giả ch. 21 đã khẳng 
định trong kết luận thứ hai ở 21,24: “Chính môn đệ này (môn đệ Đức Giê-su yêu mến) là ngƣời 
làm chứng về những điều đó và là ngƣời đã viết những điều đó, và chúng tôi biết rằng lời 
chứng của ngƣời ấy là xác thực.” 

      6. Nội dung lời chứng 

Lời chứng của ngƣời môn 
đệ Đức Giê-su yêu mến ở 19,35 
vừa liên kết với những gì quân 
lính đã thực hiện, vừa liên kết 
với lời đã chép trong Kinh 
Thánh. Cấu trúc đoạn văn 
19,33-37 cho thấy các liên kết 
qua những yếu tố song song: A, 
B, C, A‟, B‟. 

Cấu trúc đoạn văn 19,33-37 
cho thấy lời chứng của môn đệ 
Đức Giê-su yêu mến (19,35) 
đƣợc đặt ở trung tâm và các yếu 

tố khác song song với nhau (A // A‟; B // B‟).  Hai hành động của quân lính: (A) 19,33: Quân lính 
không đánh gãy các ống chân Đức Giê-su, và (B) 19,34: Một ngƣời lính lấy giáo đâm vào cạnh 
sƣờn Đức Giê-su, song song với hai lời Kinh Thánh: (A‟) Ga 19,36: “Không một xƣơng nào của 
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Ngƣời sẽ bị đánh gãy”, gợi đến Xh 12,46b; Tv 34(33),21, và (B‟) Ga 19,37: “Họ sẽ nhìn lên 
Đấng họ đã đâm thâu”, gợi đến Dcr 12,10; Kh 1,7. Theo thần học Tin Mừng Gio-an, những điều 
đã xảy ra đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép. Vì thế, có thể hiểu những biến cố xảy ra 
trong cuộc đời Đức Giê-su làm cho lời Kinh Thánh đƣợc nên trọn, nên Đức Giê-su là ngƣời 
thực hiện lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ƣớc. 

           a) Ống chân không bị đánh gãy (19,33 // 19,36) 

Bản văn (19,33 // 19,36) cho thấy việc quân lính không đánh gãy ống chân Đức Giê-su (A. 
19,33) làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Không một xƣơng nào của Ngƣời sẽ bị đánh gãy” (A‟. 
19,36). Lời này gợi đến chỉ thị Đức Chúa truyền cho Mô-sê về việc ăn thịt chiên trong lễ Vƣợt 
Qua ở Xh 12,46: “Chỉ đƣợc ăn chiên trong nhà mà thôi; không đƣợc mang thịt ra khỏi nhà. Các 
ngƣơi không đƣợc làm gãy một chiếc xƣơng nào của nó.” (Trích dẫn Cựu Ƣớc lấy trongBản 
dịch của NPD/CGKPV ấn bản 2011). Nhƣ thế, Đức Giê-su đƣợc đồng hoá với con chiên dùng 
trong lễ Vƣợt Qua theo chỉ thị Đức Chúa truyền cho ông Mô-sê và ông A-ha-ron (Xh 12,43). 

Lời Kinh Thánh ở Ga 19,36 cũng gợi về Tv 34(33),20-21: “20 Ngƣời công chính gặp nhiều 
nỗi gian truân, nhƣng CHÖA giúp họ luôn thoát khỏi. 21 Xƣơng cốt họ đều đƣợc CHÖA giữ gìn, 
dầu một khúc cũng không giập gãy.” Thánh vịnh này nói về ngƣời công chính bị bách hại 
nhƣng đƣợc Đức Chúa bảo vệ chở che. Nhƣ thế, liên kết với Tv 34, Ga 19,36 muốn nói rằng: 
Chính Đức Giê-su là ngƣời công chính bị bách hại, tuy gặp nhiều nỗi gian truân nhƣng đƣợc 
Thiên Chúa bảo vệ, giữ gìn; bằng chứng là không một xƣơng nào của Đức Giê-su bị đánh gãy 
(x. Ga 19,33b // 19,36b). 

           b) Cạnh sƣờn bị đâm thâu (19,34 // 19,37) 

Sự kiện cạnh sƣờn Đức Giê-su bị đâm thâu (B. 19,34) làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Họ 
sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (B‟. 19,37). Lời này gợi đến lời sấm của ngôn sứ Da-ca-ri-a 
ở Dcr 12,9-10: “9 Ngày ấy, Ta (ĐỨC CHÖA) sẽ tìm cách tiêu diệt mọi dân tộc tiến đánh Giê-ru-
sa-lem. 10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và dân cƣ Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống 
đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngƣớc nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng 
chúng đã đâm thâu, nhƣ ngƣời ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thƣơng tiếc, nhƣ ngƣời ta 
thƣơng tiếc đứa con đầu lòng.” Những câu này (Dcr 12,9-10) thuộc phần lời sấm của Đức 
Chúa phán về Ít-ra-en (Dcr 12–14) và mang chiều kích cứu độ vào thời Mê-si-a. Nhân vật bí ẩn 
trong Dcr 12,10b: “Đấng chúng đã đâm thâu” đƣợc đồng hóa với Đức Giê-su là Đấng bị đâm 
thâu cạnh sƣờn sau khi Ngƣời tắt thở trên thập giá. Ngƣời là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, là 
Đấng đƣợc Thiên Chúa sai đến để giải thoát và cứu độ nhân loại. Cạnh sƣờn Đức Giê-su bị 
đâm thâu (B. 19,34) đƣợc sách Khải Huyền nói đến nhƣ dấu tích sự chiến thắng dẫn đến ăn 
năn hối cải. Tác giả sách Khải Huyền viết ở Kh 1,7: “Kìa, Ngƣời (Đức Giê-su Ki-tô) đến với đám 
mây, mọi con mắt sẽ thấy Ngƣời, cả những kẻ đã đâm Ngƣời. Vì Ngƣời, tất cả các chi tộc trên 
mặt đất sẽ đấm ngực. Đúng thế, a-men.” (Xem bản văn Sách Khải Huyền Hy Lạp – Việt, 2011.) 

Tóm lại, Ga 19,37 gợi đến Dcr 12,10 và Kh 1,7. Sự liên hệ giữa các bản văn này vừa làm 
rõ ý nghĩa cái chết của Đức Giê-su, vừa báo trƣớc sự chiến thắng của Ngƣời, qua đó muôn 
dân sẽ nhận biết và tin vào Ngƣời. Đức Giê-su đã nói với những ngƣời Do thái ý tƣởng này ở 
Ga 8,28a: “Khi các ông giƣơng cao Con Ngƣời lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng TÔI LÀ.” 
Nghĩa là khi Đức Giê-su chết trên thập giá, mọi ngƣời sẽ nhận biết căn tính thần linh của Ngƣời 
và chính Ngƣời trở thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Đức Giê-su cũng báo trƣớc điều này 
cho đám đông ở Ga 12,32: “Phần Tôi, một khi đƣợc giƣơng cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi 
ngƣời lên với Tôi.” Trong viễn cảnh này, thần học Tin Mừng Gio-an khẳng định rằng: Giờ chết 
của Đức Giê-su là giờ Ngƣời đƣợc tôn vinh, là giờ Chúa Cha tôn vinh Ngƣời và Ngƣời tôn vinh 
Chúa Cha. Đức Giê-su ngỏ lời với Cha của Ngƣời ngay trƣớc biến cố Thƣơng Khó: “Lạy Cha, 
giờ đã đến, xin tôn vinh Con của Cha, để Con tôn vinh Cha” (Ga 17,1). Đây là Giờ Đức Giê-su 
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bày tỏ thiên tính của Ngƣời nhƣ là “Đấng Ta Là”.  (Xem bài viết: “„Ta Là‟ (egô eimi) trong Tin 
Mừng Gio-an.” 

           c) Lời chứng (19,35) và lời Kinh Thánh (19,36-37) 

Những phân tích trên cho thấy môn đệ Đức Giê-su yêu mến làm chứng (C. 19,35) hai điều: 
(A. 19,33) chân của Đức Giê-su không bị đánh gãy và (B. 19,34) nƣớc và máu đã chảy ra từ 
cạnh sƣờn bị đâm thâu. Song song với hai điều trên, ngƣời môn đệ này cũng làm chứng là lời 
Kinh Thánh đƣợc ứng nghiệm, liên quan đến những gì đã xảy ra (A‟. 19,36, B‟. 19,37). 

Lời chứng của môn đệ này dựa vào những gì đã thấy tận mắt. Hai động từ dùng trong câu: 
“Ngƣời đã xem thấy, đã làm chứng” (19,35a) là động từ “thấy” (horaô) chia ở lối động tính từ 
(participe) thì hoàn thành (parfait) và động từ “làm chứng” (martureô) chia ở lối trình bày 
(indicatif) thì hoàn thành (parfait). Vì vậy, lời chứng của ngƣời môn đệ (19,35) đã xảy ra trong 
quá khứ. Tuy nhiên, động từ “thấy” (horaô) trong lời ứng nghiệm Kinh Thánh ở 19,37b lại chia ở 
thì tƣơng lai: “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (19,37b). Nhƣ thế, lời chứng của ngƣời 
môn đệ đặt trong quá khứ nhƣng hƣớng về tƣơng lai. Qua mọi thế hệ, lời chứng này dẫn đến 
niềm tin vào Đức Giê-su và sự chiêm ngắm Đấng bị đâm thâu nhƣ là Đấng cứu độ. Ai đón 
nhận và tin vào Đức Giê-su thì máu và nƣớc chảy ra từ cạnh sƣờn Đấng bị đâm thâu trở thành 
nơi ngƣời ấy nguồn nƣớc đem lại sự sống đời đời. 

Tóm lại, lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến ở 19,35 bao gồm bốn yếu tố: 
(1) Lời chứng dựa vào những gì đã chứng kiến: “Ngƣời đã xem thấy đã làm chứng” (19,35a). 
(2) Lời chứng theo đúng sự thật: “Lời chứng của ngƣời ấy xác thực” (19,35b). 
(3) Ngƣời làm chứng ý thức mình nói sự thật: “Ngƣời ấy biết rằng mình nói sự thật” (19,35c). 
(4) Mục đích của lời chứng là tin: “Để cả anh em nữa, anh em tin” (19,35d). 

      7. Mục đích lời chứng: “tin”  (19,35d) 

Mục đích lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến là để độc giả “tin” nhƣ ngƣời thuật 
chuyện cho biết ở 19,35c: “Ngƣời ấy (môn đệ Đức Giê-su yêu mến) biết rằng mình nói sự thật 
để cả anh em nữa, anh em tin.” Chi tiết đáng lƣu ý là ngƣời thuật chuyện đột ngột ngƣng kể 
câu chuyện để quay sang nói trực tiếp với độc giả qua đại từ “anh em” (humeis), ngôi thứ hai số 
nhiều. Đại từ “anh em” (ngôi thứ nhất) trong câu này hàm ẩn đại từ “tôi, chúng tôi” (ngôi thứ 
nhất) của ngƣời thuật chuyện. Kiểu hành văn ngỏ lời trực tiếp với độc giả (ngôi thứ hai) là đặc 
trƣng của Tin Mừng Gio-an (x. 1,14; 3,11-12; 20,30-31; 21,24). Xem phân tích cách dùng đại từ 
ngôi thứ nhất  (tôi, chúng tôi) và ngôi thứ hai (anh em) trong tập sách: Ngƣời môn đệ Đức Giê-
su yêu mến trong Tin Mừng thứ tƣ là ai?, tr. 224-231. Vai trò làm chứng của ngƣời môn đệ Đức 
Giê-su yêu mến ở 19,35 nhằm mời gọi cộng đoàn và độc giả qua mọi thời đại, tin và tin mạnh 
mẽ hơn vào Đức Giê-su. Lời chứng này cho thấy tầm quan trọng và uy thế của môn đệ này 
trong Tin Mừng thứ tƣ và trong cộng đoàn đón nhận Tin Mừng. 

R. A. Culpepper nhận định về lời chứng ở 19,35 nhƣ sau: “Câu này (19,35) cho biết tầm 
quan trọng của ngƣời môn đệ đƣợc yêu. Ngƣời môn đệ này là chứng nhân cho những ngƣời 
tin sau này. Trình bày sự hiện diện của môn đệ này vào lúc then chốt trong trình thuật Thƣơng 
Khó là cách thức để khẳng định hai điều: uy thế của ngƣời môn đệ này nhƣ là một chứng nhân 
đích thực; hiểu ngầm uy thế và sự khả tín của sách Tin Mừng. Tin Mừng có thể tin đƣợc, vì Tin 
Mừng dựa trên lời chứng của môn đệ thân cận nhất với Đức Giê-su, ngƣời môn đệ này đã hiện 
diện khi Đức Giê-su chết, đã thấy Chúa sống lại, và đã mang đến một bằng chứng chân thật” 
(R. A. CULPEPPER, John, the Son of Zebedee. The Life of a Legend,(SPNT), Columbia (SC), 
University of South Carolina Press, 1994, p.66). Xem bài viết: “Tin (pisteuô) trong Tin Mừng 
Gio-an.” Trong kết luận thứ hai của sách Tin Mừng, soạn giả đã khẳng định lại lời chứng đích 
thực của ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến ở Ga 21,24. 
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III. Môn đệ đã làm chứng và đã viết ra (21,24a) 

Trong chƣơng cuối sách Tin Mừng thứ tƣ (ch. 21), soạn giả (rédacteur) đã dựa vào lời 
chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến để kết luận sách Tin Mừng (21,24-25). Đồng thời, soạn 
giả khẳng định uy thế của môn đệ này để bảo đảm sự chính thống nội dung sách Tin Mừng. 
Soạn giả viết ở 21,24: “Chính môn đệ này (môn đệ Đức Giê-su yêu mến) là ngƣời làm 
chứng (ho marturôn) về những điều đó và là ngƣời đã viết những điều đó và chúng tôi biết rằng 
lời chứng (hê marturia) của ngƣời ấy là xác thực.” Phần sau sẽ bàn về lời chứng trong hai câu 
(19,35; 21,24) và vai trò của soạn giả trong tƣơng quan với bút tích của môn đệ Đức Giê-su 
yêu mến ở 21,24. 

      1. So sánh giữa 19,35 và 21,24 

Ga 21,24 có những chi tiết song song với 19,35, đồng thời mỗi câu có chi tiết riêng. 

 

Đề tài “làm chứng” ở 19,35 song song với 21,24 về hai chi tiết: (1) Ngƣời môn đệ Đức Giê-
su yêu mến đã làm chứng (19,35a // 21,24a), và (2) Đó là lời chứng xác thực (19,35b.35c // 
21,24c). Mỗi câu có một chi tiết riêng: 19,35d cho biết mục đích của lời chứng là “TIN”; còn 
21,24b cho biết môn đệ Đức Giê-su yêu mến đã viết ra lời chứng của mình. Nhƣ thế có bốn 
điều liên quan đến ngƣời môn đệ này: 
(1) Môn đệ này đã thấy và đã làm chứng (19,35a // 21,24a). 
(2) Lời chứng này xác thực, có uy thế và đáng tin cậy (19,35b.35c // 21,24c). 
(3) Mục đích của lời chứng là để độc giả tin vào Đức Giê-su (19,35d). 
(4) Lời chứng này đã đƣợc ghi lại trong sách Tin Mừng (12,24b). 

Ở 21,24, đối tƣợng lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến là “những điều đó” (toutôn). 
Theo nghĩa hẹp, từ “toutôn” (những điều đó) chỉ những gì đã xảy ra trong biến cố Thƣơng Khó 
– Phục Sinh. Theo nghĩa rộng, “toutôn” (những điều đó) gợi đến tất cả những hành động và lời 
nói của Đức Giê-su trong suốt sứ vụ công khai của Ngƣời. 
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      2. Lời chứng đã đƣợc viết ra (21,24b) 

Môn đệ Đức Giê-su yêu mến là “ngƣời đã viết” (hô grapsas) “những điều đó” (21,24b). Nhƣ 
thế, lúc soạn giả viết kết luận thứ hai (21,24-25) thì đã có bút tích của ngƣời môn đệ này. Có 
thể nói, cốt lõi bản văn Tin Mừng thứ tƣ là những gì môn đệ này làm chứng và đã viết ra; 
nhƣng chúng ta không biết rõ đoạn văn nào trong Tin Mừng hiện nay là do tay ngƣời môn đệ 
này viết ra. Ngƣời biên soạn Tin Mừng lần sau cùng (soạn giả ch. 21) đã sắp xếp, triển khai, 
thêm bớt các đoạn văn để làm thành sách Tin Mừng nhƣ chúng ta có hiện nay. Rất có thể soạn 
giả đã thống nhất bản văn từ đầu đến cuối, vừa giữ lại những điểm độc đáo trong bản văn đã 
có, vừa xây dựng một nền thần học chung của toàn bộ sách Tin Mừng thứ tƣ. Để hiểu tính 
năng động trong quá trình biên soạn Tin Mừng thứ tƣ, chúng ta có thể phân biệt ba nhân vật 
thuộc ba giai đoạn chính hình thành Tin Mừng thứ tƣ nhƣ sau: (1) Bút tích của ngƣời môn đệ 
Đức Giê-su yêu mến (21,24); (2) Tác giả sách Tin Mừng (l‟évangéliste) là ngƣời đã viết sách 
Tin Mừng ở giai đoạn đầu với kết luận ở 20,30-31; (3) Soạn giả (le rédacteur), ngƣời đã biên 
soạn ch. 21, sắp xếp lại, thêm bớt một số đoạn văn để làm thành bản văn Tin Mừng hiện nay. 
(Xem phân tích “Hai kết luận của sách Tin Mừng Gio-an” trong tập sách: Ngƣời môn đệ Đức 
Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tƣ là ai?, tr. 232-236. 

Soạn giả ch. 21 dùng đại từ ngôi thứ nhất số nhiều “chúng tôi” để nói trực tiếp với độc giả ở 
21,24c: “Chúng tôi biết rằng lời chứng của ngƣời ấy là xác thực.” Đây là lời xác quyết về tính 
trung thực và liên tục của lời chứng đƣợc lƣu truyền từ ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến đến 
soạn giả cuối cùng của sách Tin Mừng. Soạn giả còn tự xƣng là “tôi” (đại từ ngôi thứ nhất số ít) 
ở 21,25: “Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm, nếu viết lại từng điều một,tôi thiết nghĩ cả 
thế gian cũng không chứa nổi các sách đƣợc viết ra.” Cách xƣng hô “chúng tôi” ở 21,24c cho 
thấy soạn giả không phải là một ngƣời đơn độc. Soạn giả là thành phần của một nhóm, một 
truyền thống, một trƣờng phái, gọi là “trƣờng phái Gio-an” (l‟école johannique, Johannine 
school). Tập thể này đã cƣu mang truyền thống thần học Tin Mừng Gio-an và góp phần biên 
soạn và hình thành Tin Mừng hiện nay qua nhiều giai đoạn khác nhau. Cách xƣng hô “tôi” (số 
ít) ở 21,25 xác định ngƣời chịu trách nhiệm biên soạn Tin Mừng, ngƣời này dựa vào uy thế của 
ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến và trƣờng phái Gio-an để biên soạn và xuất bản sách Tin 
Mừng. Xem bài viết: “Ga 21,20-25. Vận mệnh, bút tích và lời chứng của ngƣời môn đệ Đức 
Giê-su yêu mến.” 

IV. Kết luận 

Những phân tích trên cho thấy đề tài “lời chứng” của ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến 
chỉ xuất hiện ở 2 câu trong Tin Mừng: 19,35 và 21,24, nhƣng đề tài này có vai trò đặc biệt quan 
trọng cho tính xác thực của sách Tin Mừng và cho cộng đoàn Gio-an cũng nhƣ cho độc giả qua 
mọi thời đại. Có thể tóm kết lời chứng của môn đệ này qua ba ý sau: 

(1) Lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến là lời chứng xác thực, có uy tín và đáng tin 
cậy, bởi vì ngƣời môn đệ này vừa chứng kiến biến cố bằng con mắt thể lý, vừa nhìn thấu sự 
kiện bằng con mắt đức tin. Đối tƣợng của lời chứng chính là Đức Giê-su, ngƣời môn đệ này 
làm chứng về Đức Giê-su  qua những hoạt động trong sứ vụ của Đức Giê-su, qua biến cố 
Thƣơng Khó – Phục sinh và qua việc những lời Kinh Thánh đƣợc nên trọn nơi Đức Giê-su. 

(2) Mục đích của lời chứng là để dẫn đƣa độc giả đến niềm tin và đón nhận giáo huấn của 
Ngƣời. Vì thế, nếu lời chứng không dẫn đến niềm tin thì lời chứng vẫn chƣa đạt mục đích là lời 
mời gọi tin. 

(3) Lời chứng đã đƣợc ghi chép lại trong sách Tin Mừng và đặt trong một truyền thống: bắt 
đầu từ bút tích của ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến đến tác giả (l‟évangéliste), và cuối cùng 
soạn giả (le rédacteur) là ngƣời xuất bản sách Tin Mừng. Qua sách Tin Mừng, độc giả đƣợc 
mời gọi đón nhận lời chứng xác thực này và tiếp nối việc “làm chứng” về “lời chứng” liên quan 
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đến căn tính, nguồn gốc và sứ vụ của Đức Giê-su đƣợc trình bày trong sách Tin Mừng Gio-
an./. 

Nguồn: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/10/loi-chung-va-lam-chung-cua-
nguoi-mon-e.html  

Ghi chú: 

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

Bài viết này đã đăng ngày 12/10/2013 trên Blog 
 http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ với tựa đề: “„Lời chứng‟ và „làm chứng‟ của 
ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng Gio-an.” Nhân dịp viết bài này bằng tiếng 
Pháp, bài tiếng Việt đƣợc trình bày lại và đề ngày mới với tựa đề tiếng Việt: “Ga 19,35; 21,24. 
Lời chứng của ngƣời môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng Gio-an” và tiếng Pháp: “Jn 
19,35; 21,24. Le témoignage du disciple que Jésus aimait  dans l‟Évangile de Jean.” 

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/2013/10/loi-chung-va-lam-chung-cua-nguoi-mon-e.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/10/loi-chung-va-lam-chung-cua-nguoi-mon-e.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 

 

 

 

ĐỀ TẶNG 

“Căn cứ vào điều này, chúng ta biết đƣợc tình yêu là gì: 
đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Nhƣ vậy, cả chúng ta 
nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của 
cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà 
chẳng động lòng thƣơng, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở 
lại trong ngƣời ấy đƣợc? Hỡi anh em là những ngƣời con bé 
nhỏ, chúng ta đừng yêu thƣơng nơi đầu môi chót lƣỡi, nhƣng 
phải yêu thƣơng cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3, 
16-18). 

Cuốn sách này đƣợc đề tặng Cha Raymond Skonezny, 
S.T.L., S.S.L.. 

Nếu nhìn cách thức một ngƣời đàn ông quan tâm đến 
mẹ, đến vợ và con cái thế nào, chúng ta biết tính cách của 
con ngƣời đó... thì Cha Raymond Skonezny thực sự là một 

ngƣời đàn ông đầy đủ phẩm chất một cách ngoại lệ. Là một Linh mục khiêm tốn và thánh thiện, 
ngài nhƣ một phu quân tha thiết của Hội Thánh, một ngƣời con yêu của Mẹ Maria và là một 
ngƣời cha nhân ái của những con cái thiêng liêng của ngài. 

Suốt hơn 45 năm Linh mục, công nghiệp của ngài đáng để viết thành sách. Những tâm hồn 
ngài chạm đến, những kinh nguyện ngài dâng lên, những trắc ẩn ngài bày tỏ, những niềm vui 
ngài trao ban, bao hy sinh ngài cam chịu, bao linh hồn ngài mang về cho Chúa... chính là hoa 
trái của một cuộc đời hiến dâng để phụng sự Ngƣời. Ngài là chứng nhân không mệt mỏi của 
chân lý, là sứ giả của bình an và là một tôi tớ khiêm hạ của Đức Giêsu. Ngài còn là một chiến sĩ 
can trƣờng về đàng thiêng liêng và là một nhà linh hƣớng đầy cảm hứng. 

Cám ơn Cha Raymon, vì cha đã trở thành ánh sáng cho thế gian. Thật dễ dàng để thấy 
những lời của thánh nữ Clara Assisi và thánh Gioan Thánh Giá đƣợc biểu lộ nơi cha. Kể từ khi 
biết cha, con đã trở nên một ngƣời đàn ông, một ngƣời chồng, một ngƣời cha, một chiến sĩ 
Chúa Kitô và là một Kitô hữu tốt lành hơn. 

 

Yêu mến Chúa, phụng sự Chúa; mọi sự ở đó (Thánh Clara Assisi). 

“Linh hồn yêu mến Chúa là một linh hồn dễ thƣơng, khiêm tốn và nhẫn nại” (Thánh Gioan 
Thánh Giá).  

 

Lời cảm tạ  

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&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
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“Cũng nhƣ trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng 
một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhƣng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi 
ngƣời liên đới với những ngƣời khác nhƣ những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những 
đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi ngƣời” (Rm 12, 4-6a). 

Việc viết nên cuốn sách này đem đến cùng lúc sự phấn chấn cũng nhƣ lao nhọc cho nhiều 
ngƣời. Tuy nhiên, nó đƣợc hình thành với niềm vui nhiều hơn là mệt nhọc bởi những nỗ lực 
của rất nhiều Anh Chị em, chi thể của Thân Mình Đức Kitô. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với 
những con ngƣời và những tổ chức dƣới đây vì những đóng góp của họ: 

Bridget Leonard, Carmen Ribera, Jon Roberts và Colleen Swiatek, những ngƣời đã cống 
hiến bao tài năng vô song để cuốn sách thành hình. 

Megan Breen, Tim Kelly, John Neilsen và Lisa Steen, tất cả họ là những chiến sĩ trên mặt 
trận thiêng liêng, trong kinh nguyện... đã trao tặng bao nỗ lực và khích lệ của mình. 

Mẹ Nadine Brown, Sam Conedera, Cha Giuse Droessler, Cha John Hampsch, Cha Jérôme 
Karcher, Cha James Maltese, Cha Darrin Merlino, Cha Michael Philen và Cha Raymond 
Skonezny mà mỗi ngƣời nhƣ là nguồn cảm hứng cho những tƣ tƣởng và ý nghĩ để cuốn sách 
hình thành.  

Quý Anh Chị nhóm suy niệm Intercessor of the Lamb, Orange County, đã cầu nguyện 
không ngừng cho sự ra đời của cuốn sách này. 

Lu Cortese và các tình nguyện viên của Đài Phát Thanh Thánh Giuse, những ngƣời đã xây 
dựng một chƣơng trình để chia sẻ sứ điệp này với rất nhiều ngƣời trên Mạng Lƣới Truyền Hình 
Lời Vĩnh Cửu, The Eternal Word Television Network (EWTN). 

Quý thính giả của Đài Phát Thanh Thánh Giuse, những ngƣời đã hết lòng khích lệ và mạnh 
mẽ ủng hộ chƣơng trình phát thanh nhƣ là nền móng của cuốn sách này. 

Ngƣời bạn đƣờng và các con của tôi, những ngƣời đã hy sinh thật nhiều để sự ra đời của 
cuốn sách trở nên hiện thực.  

Thánh Piô Pietrelcina, thánh Têrêxa Avila, thánh Maximilian Kolbê, thánh Catarina Siêna, 
Chân Phƣớc Miguel Pro và tất cả các thánh thiên thần, các thánh mà lời nói việc làm của các 
ngài nhƣ những gợi hứng cho tất cả chúng tôi. 

Đức Mẹ Guadalupe, dƣới con mắt canh chừng của ngài mà mỗi từ trong cuốn sách này 
đƣợc đánh máy.Tôi cám ơn Quý Vị, tôi yêu mến Quý Vị. Tôi không thể làm đƣợc điều này nếu 
không có Quý Vị. Chớ gì tất cả chúng ta cùng cất bƣớc trên những nẻo đƣờng yêu thƣơng, 
những nẻo đƣờng dẫn đến Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chúa đáng chúc tụng! 

John LaBriola 

11 tháng 7, 2008 

Lễ thánh Biển Đức 

 

Bất cứ ai đọc tác phẩm này, sẽ cùng tôi tƣơng tác với những gì đã đọc nếu họ chia sẻ niềm 
xác tín của tôi, cùng tôi tìm kiếm nếu họ cùng có những ngờ vực nhƣ tôi, trở lại với tôi nếu họ 
nhận ra những sai lầm của mình và bắt tôi giải thích nếu họ thấy những sai sót của tôi. Và 
chúng ta cùng cất bƣớc trên những nẻo đƣờng yêu thƣơng (Thánh Augustinô).   

 

LỜI NÓI ĐẦU 
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Giữa cả một núi khổng lồ phim ảnh, báo chí, kịch, truyện và những công trình nghiên cứu 
nhằm đối phó với một chủ đề mờ mịt nhƣng khá hấp dẫn của khoa nghiên cứu ma quỷ thì 
không một giáo phái Kitô nào kiên quyết chống lại nó một cách sắc bén hơn Hội Thánh Công 
Giáo. Nghĩ đến một ngƣời trừ quỷ, hầu nhƣ tự động, bạn nghĩ đến hình ảnh một Linh mục công 
giáo, tay cầm cuốn nghi thức, vai mang stola màu tím. Nghĩ đến dụng cụ trừ quỷ, lập tức, bạn 
hình dung những gì thuộc lễ nghi công giáo nhƣ nƣớc thánh hoặc thánh giá đƣa cao khi ban 
phép lành. Khi có nhà nào bị yêu tinh quấy phá, ý nghĩ đầu tiên - kể cả các gia đình không công 
giáo - là mời một Linh mục công giáo, cũng nhƣ ý tƣởng đầu tiên khi gặp một tai nạn gây 
thƣơng tích là gọi 911 vậy. Với kinh nghiệm đau thƣơng qua hai mƣơi thế kỷ trong trận địa đẫm 
máu của cuộc chiến thiêng liêng, Hội Thánh Công Giáo nắm chắc “những quy tắc vàng” cốt lõi 
trong giáo thuyết cũng nhƣ trong thực hành để đối đầu với thế giới tội lụy của quỷ ma.  

Trong luận thuyết công giáo trƣớc vấn đề ma quỷ này, John LaBriola đã tập hợp một số 
đáng kể các dữ liệu, cũ cũng nhƣ mới, “nhƣ chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả 
cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13, 52). Việc chống lại ma quỷ trong mỗi trƣờng hợp giữa các sự kiện 
này đƣợc tìm thấy trong thực hành, trong giáo lý, trong truyền thống hay trong lịch sử Hội 
Thánh Công Giáo. Kết quả là cả một kho tàng thuộc các chủ đề phù hợp với những gì đƣợc gọi 
là cuộc chiến thiêng liêng; hầu hết các chủ đề này đƣợc minh hoạ cũng nhƣ liên kết với những 
trích dẫn từ giáo huấn của các Giáo Hoàng, các tài liệu của Giáo Hội, các Thánh, các Giáo Phụ 
đầu tiên hoặc những nguồn tƣ liệu đáng kính khác nói đến sự khôn ngoan không thể hiểu đƣợc 
từ các thế hệ. Thật lạ lùng, toàn bộ luận án này đƣợc kết dệt với hơn 1.000 trích đoạn nhƣ thế. 

Đọc cuốn sách này, bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên trƣớc sự vũ trang lớn lao của ngƣời 
công giáo với những khí giới đủ loại của họ, “khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là 
thứ khí giới thuộc xác thịt, nhƣng là những khí giới, nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các đồn 
luỹ” (2 Cor 10, 4). Các khí giới này đƣợc sắp thành hàng khắp nơi mọi chốn từ chuỗi Mân Côi 
với lòng yêu mến Mẹ Maria đến Bí tích Hoà Giải và Thánh Lễ, từ muối thánh cho đến việc rảy 
nƣớc thánh, từ chiếc mề đay thánh Biển Đức đến hào quang Thánh Thể trên bàn thờ, từ việc 
xức dầu thánh cho đến việc xức tro trên đầu ngày Thứ Tƣ Lễ Tro, từ việc xức dầu trừ tà sốt 
sắng “giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ” đến việc trừ quỷ. Mỗi phần trong “toàn bộ binh giáp 
của Thiên Chúa” (Ep 6, 13) đều đƣợc biểu thị cách đa dạng trong đời sống Hội Thánh Công 
Giáo.  

Sau chƣơng cuối cùng, trƣớc khi gấp sách, ngƣời đọc sẽ hít lấy một lời nguyện tạ ơn về 
quà tặng của Thiên Chúa: chính Đức Giêsu, Đấng đang hoạt động trong Hội Thánh và qua Hội 
Thánh của Ngài, đã đến “để phá huỷ công việc của ma quỷ” (1 Ga 3, 8). Khi chúng ta đứng 
trong ánh quang của Chúa Kitô với năng lực uy nghi của Ngài thì thế lực của Hoả Ngục chỉ có 
thể thoái lui, co rúm và run rẩy. An toàn trong binh giáp của Hội Thánh Công Giáo, chúng ta chỉ 
có thể hỷ hoan trong Thiên Chúa kính uý, Đấng nhân từ đặt khiên thuẫn vào tay chúng ta cùng 
những khí giới vô địch chở che của Ngƣời. Kinh nguyện tạ ơn của chúng ta sẽ làm vang vọng 
lời thánh Phaolô, “Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Ngƣời ban!” (2 Cor 9, 15). 

 

Fr. John H. Hampsch, C.M.F. 

Claretian Teaching Ministry 

Los Angeles, California  

  

LỜI NGUYỆN BẢO TRỢ 

Xin thƣơng xót con cùng, lạy Thiên Chúa, 

xin Ngƣời thƣơng xót con, 

này con đến ẩn náu bên Ngƣời; 
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dƣới bóng Ngƣời, này con ẩn náu, 

tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.  

Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao, 

Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi. 

Tự trời xanh, mong Ngƣời đƣa tay giải thoát, 

hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. 

Xin Chúa Trời gửi xuống 

tình thƣơng và lòng thành tín của Ngƣời. 

Tôi phải nằm giữa bầy sƣ tử, loài thú ăn thịt ngƣời; 

nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, 

lƣỡi thì sắc bén tựa gƣơm đao. 

Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời 

và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất (Tv 57, 2-6). 

Lạy Chúa là Cha trên trời, chỉ với ơn Chúa, con mới có thể bắt đầu, ngay cả việc cầu 
nguyện. Lạy Chúa, con dâng lên Chúa tất cả vinh quang danh dự và lời ngợi khen. Xin giúp con 
biết yêu mến Ngƣời. Xin giúp con biết yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi việc con làm. Con 
hối tiếc về tội con đã phạm và cầu xin lòng Chúa thứ tha. Con yêu mến Chúa và ƣớc ao không 
bao giờ xúc phạm Ngƣời dƣới bất cứ hình thức nào. Con cám ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa 
đã làm cho con với ân sủng và quà tặng của Ngƣời. Giờ đây, con cầu xin Chúa giữ gìn con khi 
con đọc và cầu nguyện với cuốn sách này. 

Xin đổ Thánh Thần Chúa xuống trên con, để Ngài nên nguồn cảm hứng, ngƣời dẫn đƣờng 
và là Đấng Bảo Trợ con. Xin ban cho con ân sủng để con mở lòng đón nhận Lời Chúa, Lời 
Chân Lý và Tình Yêu. Xin bảo vệ con thoát mọi mƣu mô của quỷ dữ hằng rình rập tấn công, 
quấy nhiễu và chọc tức con vì con ƣớc ao đƣợc gần Chúa hơn qua những trang sách này. 

Lạy Mẹ Maria, Hiền Thê của Chúa Thánh Thần, xin ở với con cách riêng khi con lần đọc 
những trang sách này; xin mải chở che con trong tà áo Mẹ. Chớ gì con tìm đƣợc bình an, nâng 
đỡ và bảo bọc trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Xin Mẹ cầu bàu và che chở toàn thể gia đình 
con, những ngƣời con yêu thƣơng. Qua tay Mẹ, chớ gì con nhận đƣợc mọi ân phúc và sự chở 
che bởi trời.  

Lạy chúa, xin phái các thiên thần Chúa đến bao bọc gìn giữ cõi lòng, tâm trí và thân xác 
con khỏi tất cả những gì không phát xuất từ Chúa. Xin hãy đánh thức Thiên Thần Hộ Thủ của 
con và nhắc nhở con ý thức vai trò của ngƣời trong việc giữ mình khỏi mọi mƣu chƣớc quỷ dữ.  

Con cũng cầu xin sự bầu cử của các thánh trên trời. Chớ gì lời cầu bàu của các ngài hằng 
bảo vệ con luôn làm theo thánh ý Chúa. Con cầu xin tất cả những điều này nhờ danh thánh 
Đức Giêsu, là Chúa, là Vua và là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen. 

Vua chúng ta nay đã toàn thắng. Giờ đây, Ngài tiêu diệt tội lỗi; này đây, Ngài đánh bại thần 
chết và chinh phục sự dữ (Thánh Gioan Kim Khẩu). 

Nơi Chúa Thánh Thần, chúng ta có một đồng minh, một Đấng Bảo Trợ lớn lao, một Thầy 
Dạy vĩ đại của Hội Thánh, Đấng Bảo Vệ chúng ta” (Thánh Cyril Jérusalem). 

Đƣợc Mẹ chở che, con sẽ không té ngã. Mẹ là Đấng Bảo Trợ, con không còn lo chi; Mẹ là 
Đấng dẫn đƣờng, con chẳng còn sợ gì (Thánh Bênađô Clairvaux). 
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Đứng cạnh mỗi tín hữu là một thiên thần, ngƣời bảo trợ, ngƣời mục tử dẫn họ đến đồi cỏ 
(Thánh Basiliô Cả). 

Nếu các thánh tông đồ, các thánh tử đạo đang khi còn ở trong thân xác vẫn có thể cầu 
nguyện cho những ngƣời khác, phƣơng chi giờ đây, sau khi lãnh nhận triều thiên chiến thắng 
và đƣợc ủi an, các ngài càng làm công việc đó nhiều hơn biết bao (Thánh Jérôme). 

 

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

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  

 

 

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. 

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
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Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, đƣợc thính giả ghi lại 
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  

 

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
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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  

 

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 CHÖA - 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  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Kính mời viếng thăm www.cvlctt.net  (chỉ vì lòng Chúa thƣơng tôi) 
 
tiếp theo kỳ trƣớc và hết 

 
 
C. KHỦNG HOẢNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC VÀ CÁC BIỆN PHÁP CỦA GIÁO HỘI VÀ 

THẾ GIỚI 

  

22..  BBiiệệnn  pphháápp  đđốốii  vvớớii  ttệệ  nnạạnn  ggiiááoo  ssĩĩ  llạạmm  ddụụnngg  ttììnnhh  ddụụcc  

 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.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
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
http://www.cvlctt.net/
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Những tổn thƣơng lạm dụng tình dục đã và đang xảy ra đó đây do hàng giáo sĩ khiến 
Giáo Hội đang nỗ lực siết chặt kỷ luật và tìm kiếm các biện pháp thích ứng để sửa chữa, uốn 
nắn và thanh lọc. Lập trƣờng của ĐTC Biển Đức XVI là „tuyệt đối không khoan nhượng đối với 
tội ác đó‟. Ngài nhắc trong thƣ gửi ngƣời công giáo Ái Nhĩ Lan: “Những tệ hại đó do các thủ tục 
thiếu sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng của các ứng viên chức linh mục và cuộc sống 
tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các chủng viện 
và tập viện.” Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trƣớc đó, năm 2002, cũng đã nói: “Không có 
chỗ đứng trong hàng linh mục và trong đời tu trì cho những kẻ làm hại người trẻ... Cần phải 
giáo dục cho các ứng sinh linh mục và tu sĩ biết quí chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân cũng 
như trách nhiệm làm cha tinh thần, và cần giúp họ đào sâu kiến thức về kỷ luật Giáo Hội liên 
quan đến những vấn đề này”. 

 
Quả thật ngày nay đời sống đạo đức của một số linh mục đang thay đổi rất nhiều và 

xuống cấp vì tình trạng lạm dụng tình dục, không phải chỉ với trẻ em, mà còn lén lút với ngƣời 
lớn, cả nữ tu và ngƣời có gia đình nữa, mà mỗi bên đều có thể vừa là nạn nhân vừa là nguyên 
nhân, nhƣ ngƣời Miền Trung thƣờng nói “tại cả anh tại cả ả, tại cả và hai”. Bộ Giáo Lý Đức Tin 
đã ra một Thƣ Luân Lƣu1 nhằm giúp các HĐGM trên khắp thế giới soạn thảo các đƣờng hƣớng 
chỉ đạo xử lý nghiêm khắc những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Bộ yêu cầu mỗi HĐGM gửi về 
Bộ trƣớc cuối tháng 5 năm 2012 một bản sao những đƣờng hƣớng và các biện pháp nghiêm 
khắc vừa nói. Trong các cách xử lý có bao hàm việc áp đặt một hình phạt chung thân như việc 
rút khỏi bậc giáo sĩ.2    

  
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định tiếp tục đƣờng hƣớng mà ĐTC Biển Đức 

XVI đã vạch ra để hành động kiên quyết liên quan đến các trƣờng hợp lạm dụng tính dục. Ngài 
nói: “không thể ở địa vị có quyền thế để rồi hủy hoại đời một người khác… phải lấy lại “bài sai”, 
không cho phép người đó thi hành chức linh mục nữa, và nên khởi sự một phiên tòa theo Giáo 
luật. Tôi nghĩ đó là việc phải làm ngay. Tôi không tin vào việc chủ trương rằng cần phải duy trì 
một tinh thần hợp đoàn để tránh gây thiệt hại cho hình ảnh của định chế… Tôi ngưỡng mộ sự 
can đảm và chính trực của Đức Bênêđictô về vấn đề này. Nếu linh mục nào đến cho tôi hay đã 
làm cho một phụ nữ có thai, tôi sẵn sàng lắng nghe, rồi từ từ giúp ông hiểu ra rằng luật tự nhiên 
đã lấn át chức linh mục của ông. Ông phải rời bỏ thừa tác vụ để chăm sóc đứa trẻ kia, dù ông 
quyết định không kết hôn với người phụ nữ đó đi nữa, vì đứa trẻ có quyền có một người mẹ thế 
nào, thì nó cũng có quyền có một người cha như thế. Tôi cam kết sẽ dàn xếp mọi giấy tờ cho 
ông ở Rôma, nhưng ông phải rời bỏ mọi sự. Linh mục nào cho tôi hay đã sa ngã, nhưng muốn 
ăn năn, tôi sẵn sàng giúp ông chỗi dậy. Có linh mục chỗi dậy được, có linh mục không. Thậm 
chí có những linh mục không chịu nói chi với Giám mục của mình… Chỗi dậy là làm việc đền 
tội, duy trì việc độc thân của mình. Sống hai mặt là điều chẳng tốt đẹp gì cho ai cả. Tôi không 
thích lối sống ấy vì nó giả dối, bởi thế tôi thường nói: „nếu không thắng vượt được, thì nên quyết 
định ra đi”3.  

 
Trong bản tuyên bố của Phòng báo chí Tòa Thánh sau cuộc gặp các Giám mục Hòa Lan 

ngày 2/10/2013 có viết: “Khi Đức Giáo Hoàng và toàn thể Giáo Hội đang tiếp tục giải đáp cuộc 
khủng hoảng lạm dụng tình dục, chữa lành các nạn nhân, xử lý người phạm tội, đưa ra các biện 
pháp hợp động và các môi trường lành mạnh để che chở và bảo vệ các vị thành niên và mọi 
người yếu thế, điều quan trọng không kém là đánh giá sự thay đổi lớn lao đang diễn ra cả ở hạ 
tầng lẫn ở các bình diện cao nhất của Giáo Hội trong việc giải quyết sự ác, các hành động 
phạm pháp lạm dụng tình dục đã xẩy ra… Trong số các ưu tiên của ĐGH Phanxicô, cao nhất 
chắc chắn là những người phải chịu lạm dụng tình dục trong đời họ. Ngài sẽ tiếp tục giải quyết 

                                                 
1 Ra ngày 3/5/2011 và công bố hôm 16/5/2011. 

2 Có ai biết bản kế hoạch và biện pháp của HĐGMVN thế nào không? 

3 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 
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vấn đề này một cách rõ ràng, trong sáng, cương quyết, công bình, có định hướng và đầy cảm 
thương”4. 

 
ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đề nghị của Hội đồng Hồng Y để quyết định thành lập một ủy 

ban đặc biệt để bảo vệ trẻ em. Ủy ban sẽ tƣ vấn cho ĐTC về bảo vệ trẻ em và chăm sóc mục vụ 
cho các nạn nhân bị lạm dụng, cách riêng nghiên cứu các chƣơng trình bảo vệ trẻ em hiện nay và 
đề xuất các sáng kiến mới cho giáo triều Rôma, phối hợp với các Giám mục và HĐGM, các Bề trên 
Dòng tu và các Hiệp hội Bề trên; giới thiệu những ngƣời có khả năng trong lĩnh vực tâm lý hay 
pháp luật (giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân) để thực hiện các chƣơng trình này. Ủy ban còn đảm trách các 
biện pháp chung về việc bảo vệ trẻ vị thành niên; các thủ tục và chiến lƣợc để ngăn ngừa vi phạm; 
các chƣơng trình dành cho trẻ em, phụ huynh và các giáo lý viên, các chủng sinh và linh mục tiếp 
xúc với ngƣời trẻ; các quy tắc ứng xử, thẩm tra hồ sơ tƣ pháp, hợp tác với toà án, mục vụ nâng 
đỡ và trợ giúp tinh thần cho các nạn nhân và gia đình, truyền thông và thông tin cho các tín hữu, đối 
thoại với các nạn nhân và cải huấn các giáo sĩ vi phạm. ĐTC sẽ sớm phát hành một tài liệu chi tiết5.  

 
Các lãnh đạo HĐGM Mỹ mau mắn tuyên bố hỗ trợ Uỷ ban này của Tòa Thánh. Đức 

TGM Joseph E. Kurtz, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ giải thích rằng các giám mục Hoa 
Kỳ đã học đƣợc nhiều biện pháp quan trọng (sau khi đã mất 2,2 tỷ mỹ kim, một số giáo phẩm 
phải từ chức và sáu giáo phận phải tuyên bố phá sản vì không đủ tiền bồi thƣờng do nạn giáo 
sĩ lạm dụng) để giúp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, bao gồm cả kiểm tra lý lịch, giáo dục trẻ 
em và ngƣời lớn về an toàn trẻ em, loại bỏ nhanh chóng ngƣời phạm tội, và sự cần thiết các cơ 
quan Giáo Hội và chính quyền dân sự làm việc cùng nhau6. 

 
Trong cuộc gặp 120 Bề trên Tổng Quyền Dòng Nam ngày 29/11/2013, ĐTC Phanxicô 

không quên ca ngợi những cố gắng của ĐGH Biển Đức 16 trong việc ngăn chặn nạn giáo sĩ, tu 
sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc các ứng 
viên vào đời sống tu trì, để loại bỏ những ngƣời có những lầm lỗi không thể chữa trị đƣợc. Ngài 
nói: “Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người 
ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung 
thối, hư hỏng” (CNS 3-1-2014). 

 
Trong bài giảng lễ ngày 16/1/2014 tại nhà Martha, khi đề cập đến những gƣơng mù, 

những xì căng đan trong Giáo Hội, ĐTC Phanxicô mạnh mẽ tố giác các tƣ tế hƣ hỏng bằng đặt 
câu hỏi: “Chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gương mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ 
ở đây, nhưng tất cả chúng ta đều biết chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số người đã bắt 
phải trả bao nhiêu tiền. Thật là một ô nhục cho Giáo Hội. Chúng ta xấu hổ vì những xì căng 
đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân? Lời Chúa trong những xì căng đan 
ấy thật là hiếm hoi! Họ không có quan hệ với Thiên Chúa! Họ có một địa vị trong Giáo Hội, một 
địa vị quyền lực, và thoải mái. Nhưng lời Chúa thì họ không có… Tội nghiệp dân! Chúng ta 
không cho họ bánh sự sống để ăn, chúng ta không cho họ chân lý! Thậm chí chúng ta cho họ 
ăn bánh bị nhiễm độc, bao nhiêu lần! Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đừng bao 
giờ quên Lời Chúa, xin cho Lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân thánh 
trung thành của Chúa đang xin chúng ta bánh mạnh mẽ!”7 

 
Ƣớc gì tất cả những nỗ lực ấy đều nhằm đến sự biến đổi tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, 

làm cho nhiều ngƣời đƣợc hạnh phúc cứu độ và Danh Chúa đƣợc cả sáng hơn. Thế mà thật 
đáng tiếc là ngày 5/2/2014, Ủy ban về quyền trẻ em của LHQ gay gắt cáo buộc Tòa Thánh để mặc 
nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục và thúc giục mở hồ sơ về các ngƣời phạm tội ấu dâm cũng nhƣ các 

                                                 
4 http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm 

5 Vatican City, 5 December 2013 (VIS, CNA/EWTN News). 

6 WASHINGTON DC, 08 Tháng 12 (CNA / EWTN Tin tức). 

7 SD 16-1-2014 - http://vietvatican.net/ 

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm
http://www.catholicnewsagency.com/
http://www.catholicnewsagency.com/
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giáo phẩm che đậy các tội ác của họ, trong khi đó Giáo Hội luôn nhận trách nhiệm đối với các linh 
mục và giám mục từng góp phần vào việc lạm dụng này, và đã đƣa ra nhiều biện pháp quyết liệt và 
hữu hiệu để xử lý các vấn đề này. Ngoài ra Ủy ban này còn chỉ trích Tòa Thánh về các thái độ đối với 
đồng tính luyến ái, ngừa thai và phá thai, đồng thời yêu cầu Tòa Thánh nên duyệt lại các chính sách 
của mình.  

 
Quả thật, “tài liệu này là dấu hiệu cho thấy thảm kịch ấu dâm đƣợc dùng làm cớ để tấn Công 

Giáo Hội” bằng mƣu tính củng cố một đƣờng lối ý thức hệ. Tòa Thánh đã tỏ ý tiếc đối với việc ủy ban 
LHQ “mƣu toan can thiệp vào giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về phẩm giá con ngƣời và việc thi 
hành tự do tôn giáo”. Nếu tính đến những phƣơng thuốc thực tế để ngăn ngừa các trƣờng hợp lạm 
dụng trẻ em qua việc sử dụng luật lệ, các quyết định của các HĐGM và việc huấn luyện các chủng 
sinh, thì thật khó “mà tìm đƣợc các định chế quốc tế hay quốc gia nào khác đã làm đƣợc nhiều nhƣ thế 
một cách chuyên biệt để bảo vệ trẻ em, nhƣ Giáo Hội Công Giáo”. 

 
TGM Tomasi, quan sát viên thƣờng trực của Toà Thánh tại LHQ cho biết trong Lời Nói 

Đầu Công Ƣớc Bảo Vệ Trẻ em có nói về việc bảo vệ sự sống và bảo vệ trẻ em trƣớc và sau 
khi sinh, trong khi ấy khuyến cáo của ủy ban lại khuyên Tòa Thánh phải thay đổi lập trƣờng để 
cho phép phá thai! Một đứa trẻ bị giết thì làm sao có quyền nữa! Thành thử điều này là một 
mâu thuẫn thực sự đối với mục tiêu căn bản của Công Ƣớc bảo vệ trẻ em. Ủy Ban này không 
phục vụ tốt đối với LHQ, khi tìm cách dẫn dụ và yêu cầu Tòa Thánh thay đổi một giáo huấn 
không thể nào thay đổi đƣợc của mình!8  

 
Sơ Mary Ann Walsh, Giám đốc quan hệ truyền thông của HÐGM Hoa Kỳ phê bình báo 

cáo của Ủy ban LHQ bị mất giá trị khi cố đƣa ra những phản đối giáo huấn Công Giáo về vấn 
đề hôn nhân đồng tính, phá thai và ngừa thai. Ủy ban này sẽ có uy tín hơn nếu nó bảo vệ các 
quyền cơ bản nhất của một đứa trẻ: đó là quyền đƣợc sống. Khi Ủy ban này của LHQ sa đà 
vào các cuộc chiến tranh văn hóa để thúc đẩy việc phá thai, ngừa thai và hôn nhân đồng tính, 
nó đang làm xói mòn chính nghĩa cao quý của nó dành cho trẻ em, và bán đứng mối quan tâm 
về trẻ em cho các chƣơng trình nghị sự khác. Thật là một cơ hội bị đánh mất9. 

 
Và chính ĐTC Phanxicô đã trả lời phỏng vấn của nhật báo Ý Corriere della Sera rằng: 

“Tôi muốn nói hai điều. Các trường hợp lạm dụng là khủng khiếp vì chúng để lại những vết 
thương rất sâu. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã rất dũng cảm và đã chỉ rõ con đường. Giáo 
Hội đã làm rất nhiều trên con đường này. Có lẽ nhiều hơn bất cứ ai. Các thống kê về hiện tượng 
bạo lực đối với trẻ em gây sốc, nhưng chúng cũng cho thấy rõ ràng rằng phần lớn các vụ lạm 
dụng diễn ra trong môi trường gia đình và xung quanh gia đình. Giáo Hội Công Giáo có lẽ là cơ 
cấu công cộng duy nhất đã hành động với tính minh bạch và trách nhiệm. Không có cơ cấu nào 
khác đã làm được hơn. Thế mà Giáo Hội là người duy nhất bị tấn công”10. 

 
 Tuy nhiên, qua những mƣu tính thù nghịch cách bất công đó mà hiện nay đang có những 
thế lực vận động tẩy chay Tòa Thánh ra khỏi LHQ để Tòa Thánh không có tiếng nói ở LHQ nữa. Thế 
giới Công giáo cũng có những nỗ lực ngƣợc lại. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện và nỗ lực hết mình 
cho tiếng nói của Chân Lý luôn đƣợc vang lên. 

Một động thái mới nhất của Tòa Thánh là Uỷ ban bảo vệ trẻ vị thành niên – đƣợc Đức 
Thánh Cha Phanxicô thành lập ngày 22/03/2014 với 8 thành viên– đã có cuộc họp đầu tiên từ 
ngày 1-3/5/2014 tại Nhà khách Santa Martha. Uỷ ban bàn thảo về bản chất và phạm vi công 
việc của mình, cũng nhƣ việc phối hợp các thành viên đại diện cho các khu vực địa lý khác 
nhau trên thế giới11. Ủy Ban tuyên bố: “Đang khi cùng nhau bắt đầu công việc của mình, chúng 

                                                 
8 http://vietcatholic.org/News/Html/121467.htm 

9 http://vietcatholic.org/News/Html/121503.htm 

10 Trích từ cuộc phỏng vấn ngày 5/3/2014 ĐTC Phanxicô của nhật báo Ý- CNA/EWTN News. 

11 Theo Vatican Radio- http://www.hdgmvietnam.org/tuyen-bo-ket-thuc-khoa-hop-thu-tu-cua-hoi-dong-hong-y-tu-van/6006.57.7.aspx 

http://www.corriere.it/cronache/14_marzo_04/vi-racconto-mio-primo-anno-papa-90f8a1c4-a3eb-11e3-b352-9ec6f8a34ecc.shtml
http://vietcatholic.org/News/Html/121467.htm
http://vietcatholic.org/News/Html/121503.htm
http://www.catholicnewsagency.com/
http://www.hdgmvietnam.org/tuyen-bo-ket-thuc-khoa-hop-thu-tu-cua-hoi-dong-hong-y-tu-van/6006.57.7.aspx
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tôi mong muốn bày tỏ tình liên đới sâu xa của chúng tôi đến tất cả các nạn nhân, trẻ em hay 
người lớn tuổi yếu thế, đã chịu những lạm dụng tình dục, và chúng tôi muốn cho thấy rằng từ 
khởi đầu công việc, chúng tôi đã thông qua nguyên tắc rằng thiện ích của một trẻ em hay của 
một người lớn tuổi yếu thế là ưu tiên trong mọi quyết định được đưa ra”. 

Với tư cách một Uỷ ban tư vấn cho Đức Thánh Cha, vào lúc thích hợp chúng tôi sẽ đưa 
ra các sáng kiến để khuyến khích các địa phương trên toàn thế giới nhận trách nhiệm và chia 
sẻ với nhau các “thực hành tốt nhất” để bảo vệ tất cả trẻ vị thành niên, bao gồm các chương 
trình huấn luyện, giáo dục, đào tạo, và ứng phó với nạn lạm dụng. Chúng tôi cho rằng 
việc bảo đảm nhận trách nhiệm trong Giáo hội là đặc biệt quan trọng, bao gồm việc 
khai triển các cách thức cho việc tố tụng được hiệu quả và minh bạch. 

Chúng tôi muốn trình bày những đề nghị đặc thù nhấn mạnh những con đường phải theo 
để giúp người ta nhạy bén với những hậu quả bi thảm của những cuộc lạm dụng tình dục và 
những hậu quả tai hại của việc thiếu lắng nghe, thiếu những báo cáo trong trường hợp có nghi 
ngờ lạm dụng, và thiếu nâng đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và gia đình của họ… chúng 
tôi dấn thân với những người thiện chí để bảo đảm rằng các trẻ em và những người lớn tuổi yếu 
thế được bảo vệ khỏi những cuộc lạm dụng. Chúng tôi xin tất cả những ai muốn nâng đỡ công 
việc của Ủy ban cầu nguyện cho chúng tôi”12.  

Chúng ta hãy gia tăng cầu nguyện và nỗ lực sống tốt hơn mỗi ngày đời sống và sứ vụ 
linh mục của chúng ta bằng việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Xin cho Lời Chúa thực sự soi 
sáng trí khôn, mời gọi tới đức tin, mở lớn niềm hy vọng, thức tỉnh và đổi mới tình yêu của 
chúng ta: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên 
thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của 
lòng người”13. Chúng ta hãy đặt cuộc sống mình dƣới sức mạnh của Lời Chúa và làm cho Lời 
Chúa phát sinh hiệu quả: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa 
thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho 
người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta 
nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”14  

 
Trong niềm tin tƣởng vào lời hứa của Chúa Cứu Thế bảo vệ Giáo Hội khỏi sức mạnh tàn 

phá của hỏa ngục và sự đổi mới không ngừng của Chúa Thánh Linh, tôi xin mƣợn cuộc phỏng 
vấn thú vị của Zenith với Đức ông Rossetti, tác giả cuốn “Tại sao các linh mục hạnh phúc” phát 
hành ngày 12/10/2011. Đức ông Rossetti là một nhà tâm lý học chuyên sâu, trƣớc đây là Chủ 
tịch và Giám đốc điều hành trung tâm điều trị và giáo dục dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, hiện là 
Phó Giám đốc các chƣơng trình hội thảo và sứ vụ tại các Đại học Công giáo Mỹ.15 

 
Các linh mục có thuộc nhóm những người hạnh phúc nhất không?  
 
- Một số nghiên cứu ở Mỹ trong vài năm qua phát hiện khoảng 90% các linh mục nói rằng 

họ hạnh phúc. Trong khảo sát của Đức Ông Rosetti với 2.500 linh mục, tỉ lệ này cao tới 92,4%. 
Các yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất cho hạnh phúc của linh mục là sự “an bình nội tâm.” Nếu 
chúng ta cảm thấy an bình nội tâm, thì cũng cảm thấy đƣợc hạnh phúc với những gì xung quanh. 
Nhƣng đây cũng là một thách đố: Nếu chúng ta không hạnh phúc với cuộc sống của mình, thì 
đừng chỉ trích bên ngoài, nhƣng hãy nhìn vào nội tâm chúng ta. Yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất 
của an bình nội tâm là mối quan hệ của ta với Thiên Chúa. Khi ta có mối quan hệ vững chắc với 
Thiên Chúa, ta sẽ có an bình nội tâm. Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta ơn này: “Thầy để lại 
bình an của Thầy cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em.” Chúng ta chỉ tìm thấy sự 

                                                 
12 Theo ZENIT -  http://xuanbichvietnam.net/trangchu/thien-ich-cua-tre-em-la-uu-tien-trong-moi-quyet-dinh/ 

13 Dt 4,12 

14 Is 55,10-11 

15 Viết theo bài của Nguyễn Trọng Đa trong Vietcatholic.net từ nguồn Zenith.org ngày 6/10/2011. 

http://www.zenit.org/fr/articles/le-bien-de-l-enfant-est-prioritaire-dans-toute-prise-de-decision
http://xuanbichvietnam.net/trangchu/thien-ich-cua-tre-em-la-uu-tien-trong-moi-quyet-dinh/
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bình an đích thực và lâu dài trong Thiên Chúa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta là một đóng 
góp mạnh mẽ cho an bình nội tâm lẫn hạnh phúc cá nhân. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy 
an bình nội tâm và niềm vui cho đến khi thực sự có mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa. Hầu 
hết các linh mục đã tìm thấy mối quan hệ nhƣ vậy, và họ là những ngƣời đàn ông hạnh phúc. 

 
Vai trò của các mối quan hệ liên nhân vị trong hạnh phúc của linh mục? 
 
- Yếu tố góp phần vào mối quan hệ tích cực với Thiên Chúa là có các ngƣời bạn thân. 

Việc phát triển mối quan hệ lành mạnh với ngƣời khác giúp chúng ta kết nối với Thiên Chúa. 
Nhiều lần Phúc Âm đã nói về việc mến Chúa yêu ngƣời nhƣ là hai mặt của một thực tại: “Người 
nào không yêu thương anh em mà mình nhìn thấy thì không thể yêu Chúa mà mình không nhìn 
thấy.” Kết quả thống kê đã khẳng định giáo huấn Tin Mừng này: yêu thƣơng ngƣời lân cận và 
xây dựng mối quan hệ bác ái với bạn bè, gia đình và ngƣời lân cận giúp chúng ta yêu mến 
Thiên Chúa, và ngƣợc lại. Điều này thật quan trọng để trở thành ngƣời hạnh phúc. Sự cô lập 
gây ra bất hạnh. Cần phải liên kết với các ngƣời khác. Điều đáng mừng là trên 90% các linh 
mục báo cáo là có tình bạn vững chắc với các linh mục khác và giáo dân. Con số các linh mục 
hạnh phúc đã gia tăng, và có thể sẽ tăng lên cao hơn, chỉ có 3,1% linh mục đôi khi nghĩ đến 
việc rời khỏi chức linh mục.  

 
Đời sống độc thân liên quan đến hạnh phúc của linh mục thế nào? 
 
- Linh mục nào cảm thấy đƣợc Thiên Chúa kêu gọi sống đời độc thân và cảm nghiệm sống 

đời độc thân nhƣ là một ân sủng cá nhân, bất chấp những thách đố của nó, thì họ là ngƣời đàn 
ông hạnh phúc. Thật vui là trên 75% linh mục đã thấy đời độc thân là một phần tích cực của cuộc 
sống họ. Tỉ lệ này có khả năng tăng cao hơn trong tƣơng lai. Chính các linh mục trẻ tuổi nhất là 
ngƣời mạnh mẽ ủng hộ việc sống độc thân bắt buộc. Nhƣng đây là một thách thức: chấp nhận việc 
sống độc thân nhƣ là một phần cần thiết của đời sống linh mục đòi hỏi một mức độ sâu sắc hơn về 
tâm linh để cảm nghiệm đời độc thân nhƣ một ơn ban của Thiên Chúa, và là một ân sủng cá nhân.  

 
ĐHY Claudio Hummes lúc còn là Tổng Trƣởng Bộ Giáo Sĩ đã nhận định lạc quan, hy 

vọng và đầy an ủi: “tuyệt đại đa số các linh mục là những người rất xứng đáng, toàn tâm toàn ý 
cho thừa tác vụ linh mục, những người chuyên tâm cầu nguyện và làm việc bác ái mục vụ, đặt 
cả cuộc đời vào việc thực hiện ơn gọi và sứ mệnh của mình... Giáo Hội muốn nói trước hết với 
các linh mục rằng Giáo Hội hãnh diện biết bao về các linh mục của Giáo Hội; Giáo Hội yêu 
mến, tôn kính, ngưỡng mộ họ dường nào và nhìn nhận với lòng tri ân công tác mục vụ của họ 
và cuộc đời chứng nhân của họ.” 16  

 
Nếu chúng ta thuộc nhóm những linh mục này, xin Chúa gìn giữ chúng ta đƣợc nhƣ vậy 

mãi. Nhƣng nếu chúng ta không đƣợc ở trong nhóm đó, thì xin Chúa thƣơng tha thứ và dẫn 
đƣa chúng ta vào. Amen. 

 
Huế, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss 

 

KINH LINH MỤC DÂNG MÌNH  CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

 Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc rất đáng mến yêu, và là linh mục đời đời, chúng 
con sấp mình xin Chúa đoái xem chúng con, là những ngƣời đƣợc Chúa gọi là bạn hữu, và 
đƣợc Chúa cho tham dự vào chức linh mục của Chúa. 

                                                 
16 ĐHY Cláudio Hummes, Thư nhân Năm Linh Mục Zenit.org ngày 27/5/2009. 
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 Chúng con đây là của riêng Chúa, và chúng con muốn thuộc về Chúa mãi mãi. Vì vậy, 
chúng con hiến toàn thân chúng con cho Trái Tim Cực Thánh Chúa, là nơi nƣơng ẩn độc nhất 
bảo đảm phần rỗi Chúa đã ban xuống cho nhân loại lầm than. 

 Chúa đã hứa ban những thành quả dồi dào cho việc tông đồ của các linh mục tôn sùng 
Trái Tim Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm cho chúng con đƣợc chuyên cần làm việc trong 
vƣờn nho Chúa, đƣợc thực tình khiêm tốn và dịu hiền, đƣợc đầy tinh thần sốt sắng và nhẩn 
nại, đƣợc nóng lên trong tình mến Chúa, hầu luôn luôn khêu lên và bồi dƣỡng ngọn lửa tình 
yêu ấy trong tâm hồn các tín hữu. Xin Chúa nung đốt trái tim chúng con cho nên mới, để chúng 
con không còn lo tìm gì khác, ngoài việc tìm làm vinh danh Chúa và sinh lãi cho Chúa các linh 
hồn mà Chúa đã chuộc lấy bằng máu châu báu Chúa. 

 Lạy Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, xin thƣơng xót nhất là anh em linh mục chúng con. 
Hoặc có ai trong chúng con lỡ bƣớc sa vào phù hoa thế tục, làm cực lòng Chúa và Giáo Hội 
bạn chí ái của Chúa, thì xin cho chúng con biết dẫn họ trở về bên lòng Chúa ấp yêu, hay ít nữa 
cho chúng con đƣợc yêu mến Chúa hơn, hầu đền tạ những lỗi lầm, sửa chữa những thiệt hại 
do các anh em ấy gây nên, và yên ủi Chúa giảm đƣợc sầu buồn. 

 Sau hết, xin cho mỗi ngƣời chúng con đƣợc dùng lời của Thánh Augustinô mà than thở 
cùng Chúa rằng: “Ôi Chúa Giêsu nhân ái, xin sống trong con; xin một tia lửa sống của tình yêu 
Chúa hãy bén lên trong tâm trí con, xin cho nó bùng cháy lên thành ngọn lửa hoàn toàn, để tim 
con luôn là bàn thờ nóng bỏng, ngõ hầu chuyền sức nóng vào tận ruột gan con, cho thiêu đốt 
đến tận cùng đáy sâu của tâm hồn con. Đến ngày tàn lụi của đời con, chớ gì con đƣợc tiêu tan 
nơi Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn 
đời‟. Amen. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Câu Chuyện Thầy Lang 

Bác sĩ Nguyễn Ý ĐỨC  

Bác sĩ E. F. Schmerl, chuyên khoa bệnh tâm thần ngƣời cao tuổi, đã nêu ra nhận xét rằng:  

“ Có cả ngàn cửa ngõ đưa tới sự già trước tuổi và chết yểu. Một trong những cửa ngõ đó là 
dáng điệu ( posture ) xấu của con người”. 

Các nhân vật Dần, Tỵ, Hợi trong tác phẩm “Nhà Quê Ra Tỉnh” của nhà biên khảo Đoàn 
Thêm, khi nói về lớp ngƣời lớn tuổi mấy chục năm về trƣớc, thì “đều phàn nàn rằng các cụ 
gắng uốn nắn con cháu, mà chính mình lại có những thái độ hoặc cử động không ngoạn mục 
chút nào. Đi, đứng, ngồi thì bệ vệ như quan to, hoặc co ro khúm núm, hoặc nghiêm trang trịnh 
trọng quá đến nỗi thành cụ non từ khi ba bốn mươi tuổi. Nhiều ông mới chừng 50 đã còng lưng, 
bước đi thì lê gót với đôi giầy ta lẹp kẹp”. 

Xin hãy cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này. 

Dáng điệu con ngƣời. 

CAO NIÊN MÀ PHONG ĐỘ  
 

 



 

52 

Hình dáng con ngƣời là tặng phẩm của tạo hóa, nhƣng tƣ thế, điệu bộ là do mình tạo ra. 
Ta có thể thay đổi nó, kiểm soát nó.  

Từ Hải với “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” mà nếu dáng điệu so vai rụt cổ nhƣ đệ 
tử Nàng Tiên Nâu thì đâu có thể “đường đường một đấng anh hào” đƣợc.  

Những ngƣời mẫu thời trang đâu có phải đẻ ra là đã có dáng điệu nhẹ nhàng, thanh thoát, 
vững chắc. Họ phải dầy công tập luyện cũng nhƣ kiên nhẫn gìn giữ cơ thể. 

Ngƣời về già, dƣới sữ dầy dạn của cuộc đời, cộng thêm lực kéo của trái đất, nếu không để 
ý thì  sẽ có dáng điệu không đẹp. Mỗi ngày lƣng sẽ còng thêm nhƣ chiếc sừng trâu, mắt dán 
xuống đất nhƣ đang đi tìm lại tuổi thanh xuân hay nhìn về ngôi mộ, đầu gối khum khum nhƣ 
sắp quỵ. Nom vừa không phong độ mà còn ảnh hƣởng tới sức khoẻ chung của con ngƣời. 

Một dáng điệu tốt là khi cơ thể ngay ngắn, ít nhất cũng nhƣ dấu chấm than ( ! ), ngƣời 
vƣơn cao lên, mắt nhìn thẳng ra chân trời.  

Khi đi, mỗi bƣớc đều dài, gọn, cả bàn chân chạm đất, hai tay vung vẩy nhịp nhàng, hai vai 
lui tới dẻo dai.  

Khi ngồi thì lƣng thẳng, ngực ƣỡn, bụng hơi thót vào.  

Ôn lại bài học về môn cơ thể, ta thấy bộ xƣơng sống là cái đà dọc chính giữa để toàn thân 
treo vào đó: các bộ phận, mô, ngực, bụng ...  

Bẩy đốt xƣơng cổ, 12 đốt xƣơng ngực, 5 đốt xƣơng lƣng, 9 đốt xƣơng hông xếp chồng 
chất lên nhau  qua những đĩa đệm, và đƣợc giữ trong vị trí ngay thẳng bằng hệ thống cơ thịt, 
giây chằng và gân bền chắc, dẻo dai.  

Hai bên cạnh đốt xƣơng, có một cái nghạnh rỗng ở giữa, tất cả tạo thành một cái ống trong 
đó nằm dây thần kinh tuỷ sống. Từ đó, mệnh lệnh cho toàn thân đƣợc phát ra và mang cảm 
giác, kích thích ngoại cảnh  đƣợc đƣa về não.  

Bẩy đốt xƣơng cổ còn thêm nhiệm vụ che chở cho sự lƣu thông của máu lên nuôi não bộ 
qua hai động mạch cảnh và hai động mạch xƣơng sống. 

 Lợi ích của dáng điệu tốt 

Khi cổ ngay thẳng, những động mạch nuôi não bộ không bị cong queo hay thu hẹp, khiến 
máu lƣu thông không trở ngại. 

Ta biết là não bộ dùng một khối khá quan trọng máu để có đủ năng lƣợng hoàn tất nhiệm 
vụ chỉ huy, phối hợp tất cả chức năng con ngƣời. Quan sát bệnh lý cho thấy khi máu lên não 
giảm, ngƣời ta có thể ngất xỉu hoặc bị tai biến mạch máu não nhẹ. Nhiều ngƣời thƣờng hay bị 
nhức đầu, tê ngón tay, chóng mặt chỉ vì cái cổ không ngay thẳng. 

 Xƣơng sống lƣng và ngực ngay ngắn thì dƣỡng khí ra vào phổi dễ dàng, tim mạch tuần 
hoàn lƣu thông, tiêu hóa dạ dầy, đƣờng ruột không co rúm gây trở ngại ăn uống, bài tiết. Tƣ thế 
xấu cũng gây đau nhức lƣng, hông, rất thƣờng thấy ở quý vị lão niên.  

Vài nhà khoa học còn cho là tƣ thế ngay thẳng có thêm ảnh hƣởng tốt tới khả năng trí tuệ, 
giúp ta kiểm soát, thích nghi trạng thái tinh thần hoàn hảo cho tới khi về già.  
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Quan sát những bệnh nhân cao niên của mình tại bệnh viện Fairmond, San Leandro, bác sĩ 
Schmerl thấy quý vị khoẻ mạnh đều có một tƣ thế tốt, còn các vị có rối loạn về thần kinh não bộ 
thì dáng điệu xiêu vẹo. Ông ta kết luận là dáng điệu có ảnh hƣởng tới tuổi già và ngƣợc lại. 

Nguyên do sự thay đổi dáng điệu 

Câu hỏi thƣờng đƣợc nêu lên, là tại sao khi về già, tƣ thế, dáng điệu ngƣời ta thay đổi? 

Sức hút của trái đất trên cơ thể là một yếu tố.  

Rồi đến hao mòn, thoái hóa theo thời gian của hệ thống hỗ trợ giữ thăng bằng xƣơng sống. 
Các mô liên kết hƣ hao, cơ thịt teo mềm, chất collagen của đĩa đệm mất tính đàn hồi, dẻo dai, 
làm xƣơng sống lệch lạc, mặt xƣơng mài xát vào nhau, xệ xuống.  

Ngồi lâu ở cùng vị thế khiến gân thịt co lại, làm lệch ngƣời. 

 Sống trong tâm trạng buồn chán, dƣới đe doạ thƣờng trực của căng thẳng  khiến cơ thịt ở 
cổ  lúc nào cũng co thắt, vai xịu xuống, mắt đăm chiêu nhìn đất. 

 Hoặc  do trời trao cho  nhƣ trƣờng hợp gù lƣng của nhân vật Quasimodo trong tác phẩm 
The Hunchback of Notre Dame  do Victor Hugo viết.Tội nghiệp anh này vì lƣng quá còng nên 
hơi thở khó khăn, dung tích phổi giảm, tim bị nhồi ép hoạt động kém, di động một lúc đã thở 
hổn hển, mệt mỏi. 

Để có dáng điệu tốt 

Giữ cho có một dáng điệu tốt đã là niềm ƣu tƣ của con ngƣời từ thuở xa xƣa. 

 Ngƣời Trung Hoa với tục dùng vải bó chân từ bé cho con gái khuê các để bàn chân đừng 
nở lớn nhƣ chân đàn ông. Và để khi bƣớc đi thì uyển chuyển, nhẹ nhàng. 

Dân chúng bộ lạc Mayan cho là xƣơng sọ dẹp nom đẹp hơn vì vậy họ ép xƣơng đầu với 
hai mảnh ván mỏng.  

Dân Padung ở Miến Điện làm dài cổ với những chiếc vòng kim loại chồng lên nhau, đè vai 
thấp xuống cho cổ vƣơn lên nhƣ cổ hƣơu.  

Còn ta ngày nay nếu có quan tâm giữ cho có tƣ thế cơ thể tốt là nhắm mục đích cải thiện 
sức khoẻ, duy trì biểu tƣợng của con ngƣời tích cực hoạt động, yêu đời.  

Sau đây là một vài thế để điều chỉnh dáng điệu : 

1- Dáng ngƣời khi đi, đứng.  

Để có dáng ngay thẳng, ta đứng dựa lƣng vào tƣờng, làm sao cho hông, vai và đầu đụng 
sát lên tƣờng. Nhƣ vậy, lồng ngực và bụng không gây trở ngại cho vai trò của các bộ phận ở 
trong.  

Giữ dáng này cho mọi động tác đi đứng.  

Nên nhớ là không đứng ngay đơ nhƣ kiểu đứng của “mấy thầy lính tập” ngày xƣa với cổ 
ngửa nhìn trời, cản trở máu lƣu thông lên não bộ.  

2- Khi ngồi.  
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Ngồi hết mông vào mặt ghế cho thoải mái, vai và hông dựa sát thành ghế, đầu gối thƣ dãn 
di động tự do.  

Trƣớc khi ngồi, đứng quay lƣng về ghế, hai chân hơi dạng ra và để gần gầm ghế, đầu gối 
hơi cong, ngả thân về phía trƣớc, mông đƣa về sau và đặt từ từ xuống ghế. Ngoài ra cũng cần 
đều đặn luyện tập vài cử động có tích cách làm thƣ dãn gân cốt, cơ thịt ở cổ, lƣng, hông,vai, 
ngực và tứ chi. Nhiều ngƣời đã có lý khi nói: lƣng yếu làm lƣng đau. 

Nguyên nhân gây rối loạn cuả dáng đi. 

Sau đây là một số nguyên nhân đƣa đến sự thay đổi dáng đi: 

1- Biến chứng của bệnh tiểu đƣờng, ghiền rƣợu, thiếu sinh tố B12. 

2- Chấn thƣơng cột tủy sống, não bộ. 

3- Ngƣời bị bệnh Parkinson, nhƣ võ sĩ Mohamed Ali. 

4- Phong thấp khớp. 

5- Do tác dụng phụ của một số dƣợc phẩm. 

6- Khiếm khuyết thị giác và giảm cảm giác ngoài da.  

7- Biến chứng của tai biến mạch máu não. 

8- Không nguyên nhân: Đây là diễn tiến tự nhiên nhƣng quá mức của ngƣời già khi đi 
đứng, với  tốc độ di chuyển giảm, mất thăng bằng cơ thể, cử động kém nhịp nhàng. Khi đi, 
chân họ dạng ra, bƣớc ngắn, thân ngả về phía sau nên dễ ngã, mặc dù chân không yếu, không 
có dấu hiệu nào chứng tỏ có sự rối loạn về thần kinh vận động. 

Dáng đi của ngƣời bị những bệnh kể trên diễn ra theo một số kiểu, đôi khi đặc thù cho từng 
bệnh.  

Có ngƣời khi di chuyển, các khớp xƣơng hông, đầu gối và cổ chân duỗi thẳng,  bƣớc chân 
dang ra ngoài, đi khó khăn, chậm chạp, yếu, móng chân đôi khi quệt xuống đất. Đây là dáng đi 
thƣờng thấy ở ngƣời bị tai biến mạch máu não.  

Bệnh nhân bị Parkinson có những bƣớc đi ngắn, cứng nhắc, kéo lê chân trên mặt đất. Họ 
cất bƣớc khó khăn, bƣớc đi nhanh, chậm bất thƣờng khiến dễ ngã. Ở ngƣời này, khớp hông, 
đầu gối, cổ chân và khuỷu tay co lại, cánh tay ghìm sát vào thân, thân ngả về phía trƣớc.  

Trong bệnh tiểu đƣờng, các biến  chứng thần kinh khiến bệnh nhân đi không vững, thân 
ngả về phía  trƣớc, chân dạng ra, bƣớc đi không mềm mại, ngắn dài khác nhau, bàn chân nhấc 
cao rồi đập mạnh xuống đất.  

Nhiều ngƣời sau khi mổ mắt cƣờm, hoặc đổi kính hai tròng (bifocal ) cũng có dáng đi 
không vững này trong một thời gian ngắn.  

Ngƣời bị bệnh phong thấp, nhất là ở hạ chi, khớp xƣơng cứng, hao mòn, giảm mức độ cử 
động, cơ thịt teo yếu. Họ đi không vững, thân ngả về phía bình thƣờng để bớt đau. 
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Dáng đi bắt đầu thay đổi từ tuổi ngoài 30. Khi tới tuổi cao, bƣớc đi sẽ ngắn, bàn chân 
không nhấc cao lại giữ lâu trên mặt đất, nhịp đi lạch bạch, cánh tay ít đu đƣa, vung vẩy, khớp 
vai ít nhúc nhích, thân ngả về phía trƣớc để giữ thế thăng bằng.  

Ngƣời cao tuổi thƣờng đứng không vững  khi muốn xỏ một chân vào ống quần, và vì sợ 
ngã, nên phải kiếm vật gì để vịn.        

Hậu quả thay đổi dáng đi. 

Rối loạn dáng đi là một trong những nguy cơ khiến ngƣời cao tuổi hay bị ngã, tạo ra 
thƣơng tích nhƣ gẫy xƣơng chân tay, chấn thƣơng não bộ, đƣa đến tàn tật.  

Ngoài việc điều trị căn nguyên bệnh, sự phục hồi khả năng di động của bệnh nhân rất quan 
trọng. Có những chƣơng trình y khoa phục hồi, làm tăng khẩu độ cử động các khớp, cũng nhƣ 
huấn luyện điều chỉnh dáng đi cho thăng bằng trở lại, hƣớng dẫn cách xử dụng xe lăn, gậy, 
nạng  

Ngoài ra cũng cần khuyến khích, nâng cao tinh thần của ngƣời cao tuổi hay sợ ngã, để họ 
tự tin hơn và đè nén sự sợ ngã khi di chuyển.                                       
                                                         

Bác sĩ  Nguyễn Ý-ĐỨC. 

www.bsnguyenyduc.com  

 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức  

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

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

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau, thế nào các bà vợ cũng bàn tán về những thói hƣ của các 
“lão chồng”. Mỗi khi có dịp thỏ thẻ tâm sự, thế nào các chị vợ cũng than thở về những tật xấu 
của các anh chồng. Về những thói hƣ tật xấu này, gã xin “kê đơn hoàn tán”: Nào là cờ bạc, nào 
là bợm nhậu, nào là bồ nhí, nào là bạo lực, nào là biếng nhác. Dƣới một góc độ nào đó, thì 
những thói hƣ tật xấu này là nhƣ những “mối tội đầu”, vì từ đó sẽ phát sinh ra những xáo trộn 
và đổ vỡ trong cuộc sống gia đình. Hôm nay, gã xin trình bày về tật biếng nhác việc nhà của 
các đức ông chồng. 

CHỒNG LƢỜI, CHUYỆN PHIẾM CỦA GÃ SIÊU  
 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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Mặc dù không đƣợc ghi thành văn bản, nhƣng sự phân chia giữa xã hội và gia đình đã ăn 
sâu vào tận tâm can tì phế của mỗi ngƣời, đó là đờn ông thì lo việc ngoài xã hội, còn đờn bà thi 
lo việc trong gia đình. Sự phân chia này ngày nay đang có phần đảo lộn, khiến nhiều chị đờn 
bà đã nhảy phóc ra ngoài xã hội và cũng đã gặt hái đƣợc những thành quả đáng kể, trong khi 
đó nhiều anh đờn ông bèn rút vào trong gia đình bằng những bƣớc chân âm thầm: 

- Làm trai rửa bát quét nhà. 

Vợ gọi thì dạ, bẩm bà em đây. 

Tuy nhiên, phần lớn vẫn còn giữ vững quan niệm: Việc nhà là bổn phận của đờn bà, của 
những chị vợ. Trong phạm vi việc nhà, anh chồng thƣờng có hai thái độ:  

 

Thái độ thứ nhất là biếng nhác 

Anh chồng không thèm đụng tay vào bất cứ công việc nào ở nhà cả, theo tác phong Tú 
Xƣơng: 

- Việc nhà phó mặc cho bu nó. 

  Quắc mắt khinh đời cái bộ anh. 

Thử tƣởng tƣợng công việc ban chiều của một chị vợ tại thành phố: Vừa tan sở, vội phóng 
xe đi đón thằng nhỏ, rồi xẹt qua chợ “chồm hổm”, chân thấp chân cao mua bó rau, con cá. Về 
nhà bật nồi cơm điện, quay sang tắm cho thằng bé. Xong xuôi, lại đèo con đi đón thằng lớn. 
Quay về nhà, vừa lau dọn, vừa nấu nƣớng, vừa canh thằng bé nghịch phá. Tả đột hữu xung 
hơn nửa tiếng đồng hồ, chị bới tô cơm cho thằng anh, đút cơm cho thằng em. Sau khi giặt giũ, 
phơi quần áo, ủi đồ, rửa chén, tƣới cây, chị ngáp dài khi ngồi vào bàn dạy con học. Những 
ngày con học thêm, chị càng đuối. Trong khi chị quay cuồng với vai trò nội tƣớng, thì anh chồng 
lại đang làm “ngoại tƣớng” giƣơng oai trong quán nhậu. 

Nếu không ở quán nhậu, thì khi về đến nhà, anh chồng cũng chỉ biết tắm rửa, rồi ngồi đọc 
báo hay xem tivi và chờ vợ mời vô xơi cơm. Thậm chí, trong bữa ăn thiếu trái ớt hay thiếu cây 
tăm, anh ta cũng chẳng thèm đứng lên đi lấy. Còn khi leo lên giƣờng, anh ta chẳng bao giờ 
mắc mùng. Thiếu chăn, thiếu gối anh ta cũng mặc kệ, vô tƣ nằm lăn ra ngủ, chứ không biết tiếp 
tay chuẩn bị. Đôi vớ anh ta mang, nếu chị vợ quên thay là bốc mùi, thế mà anh ta vẫn cứ hồn 
nhiên xỏ chân vào. Thậm chí có anh chồng không ngần ngại khoe: 

- Vào bữa ăn, tớ chỉ có việc ngồi và đƣa bát cho vợ bới cơm. Vợ còn đƣa bằng cả hai tay 
nữa. Đi công tác ở đâu, tớ chỉ cần báo trƣớc, vợ chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết và tớ chỉ việc 
xách túi lên đƣờng. 

Viết đến đây, gã bèn nhớ tới câu ca dao mô tả về tác phong của một anh chồng lƣời: 

- Chú tôi hay tửu hay tăm, 

  Hay nghiện chè tàu, hay nằm ngủ trƣa. 

  Ngày thì ƣớc những ngày mƣa, 

  Đêm thì ƣớc những đêm thừa trống canh. 
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Thái độ thứ hai là đụng đâu hỏng đó  

Những anh chồng thuộc loại này cũng có đƣợc tí chút thiện chí, muốn chia sẻ việc nhà với 
chị vợ, nhƣng vì không quen, không tập, không học nên đụng đâu hỏng đó, khiến chị vợ lại 
càng vất vả mệt mỏi hơn, phải tốn công gấp đôi để giải quyết hậu quả thảm khốc. 

Một chị vợ đã kể lại những chuyện xảy ra khi mình vắng nhà nhƣ sau: Ngày đầu tiên khi đi 
công tác xa, lòng chị nhƣ lửa đốt, chỉ muốn gọi về nhà ngay, nhƣng cố chờ đến tối, xem “lão 
chồng” ở nhà chống đỡ thế nào. Tám giờ tối, không thể chờ thêm nữa, chị gọi về. Cu Tí con chị 
bốc máy, nhanh nhẩu báo cáo: 

- Mẹ ơi, bố làm nổ cái phích nƣớc với hỏng cái bếp ga rồi. 

- Thế bố đâu? 

- Dạ, bố đang coi tivi. 

- Vậy hai bố con không ăn cơm tối à? 

- Bố bảo bố không đói. Con có đói thì ra ngoài tìm đại thứ gì mà ăn. Con cũng chẳng biết 
tìm gì, nên thôi. 

Hoá ra anh chồng chị cũng đói, cũng vô bếp tìm cách pha mì tôm cho hai bố con. Anh ta hí 
hoáy bật bếp mãi không lên lửa, bèn phán với con trai: 

- Bếp hỏng rồi. 

Anh ta không biết chị vợ đã cẩn thận khoá bình ga sau mỗi lần dùng. Anh ta chuyển 
phƣơng án, dùng bình siêu tốc đun nƣớc. Đun xong, đổ luôn vào phích, dù trong phích vẫn còn 
nƣớc nguội. Vậy là phích nổ. Anh ta mất hứng, bỏ ra xem tivi cho qua bữa, và vì lƣời, nên cũng 
không muốn ra ngoài ăn. Nghe con trai kể tỉ mỉ cảnh khổ sở của chồng, chị vừa thƣơng vừa 
giận, không hiểu sao một cán bộ quản lý giỏi giang ngoài xã hội nhƣ anh ta, mà ở nhà lại quá 
kém cỏi nhƣ thế. 

Một anh chồng khác có chị vợ đau, nằm ở bệnh viện. Chị vợ nhờ đi mua phở. Anh ta chạy 
một vòng, rồi quay về bảo: 

- Ban trƣa chẳng ai bán cả. 

Vợ bực: 

- Thế sao thƣờng ngày, có lần buổi trƣa, anh thèm ăn phở mà em vẫn mua đƣợc? 

Đi công tác gấp ở tỉnh xa, đến nơi anh gọi điện thoại báo: 

- Em ơi, anh quên mang đồ lót, làm sao bây giờ? 

Vợ cáu: 

- Thì anh mua mà dùng tạm, chuyện đó cũng phải hỏi là sao? 

- Nhƣng mua cái món đó ở đâu? 
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- Trời ơi là trời. Ngoài chợ chứ ở đâu. 

- Nhƣng anh không quen mua mấy thứ đó. 

Đến đây thì chị vợ chịu hết nổi: 

- Anh muốn mua thế nào cũng đƣợc. 

Nói xong, liền cúp máy. 

Có lần đƣợc vợ nhờ lau nhà. Lau đƣợc một nửa, thì nghe tiếng vợ hét ầm lên: 

- Anh phải quét nhà xong rồi mới lau chứ. 

Vậy là anh phải lau lại bằng giẻ khô, rồi quét, rồi lau lại. Cọ toa lét, anh cũng lớ ngớ, hí 
hoáy mãi mà không xong. Biết chồng làm không đƣợc, nhƣng chị nghĩ: 

- Cứ để “lão” làm một lần cho biết mùi đời. 

Bình thƣờng, nhà nhám chân một chút là kêu ca, toa lét có một vết bẩn cũng cằn nhằn. 

Có lần gặp trời mƣa, “lão” lấy áo mƣa ra mặc, mới phát hiện mùi thối. Hoá ra lần trƣớc, sau 
khi sử dụng, chiếc áo vẫn còn đầy nƣớc, mà “lão” vẫn cứ vô tƣ tống vô thùng xe, bây giờ mở ra 
mặc, thì trời ơi, đất hỡi! Phen đó “lão” phải chạy ngƣợc về nhà, thay bộ quần áo khác, vì đồng 
nghiệp trong phòng không chịu nổi mùi hôi. (Phụ Nữ Thứ Tƣ, số 103, ngày 20.10.2010). 

Vậy đâu là nguyên nhân làm phát sinh tình trạng biếng nhác kể trên? Theo gã nghĩ: 

  

Nguyên nhân thứ nhất, đó là tại nền văn hoá Đông Phƣơng  

Thực vậy, nền văn hoá Đông Phƣơng vốn mang nhiều ảnh hƣởng học thuyết của Khổng 
Mạnh. Học thuyết này vốn chủ trƣơng trọng nam khinh nữ. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. 
Sinh đƣợc một cậu con giai, thì đã đƣợc coi nhƣ là có; chứ sinh đƣợc mƣời cô con gái, thì vẫn 
kể nhƣ là không. Đồng thời, ngƣời vợ phải phục tùng ngƣời chồng: Tại gia tòng phụ, xuất giá 
tòng phu, phu tử tòng tử. Ở nhà thì phục tùng cha, lấy chồng thì phục tùng chồng, chồng chết 
thì phục tùng con. Ba chữ “tòng” nay, bất cứ ngƣời con gái nào cũng phải thuộc lòng và tuân 
giữ. Hơn thế nữa, sự phân chia công việc cũng thật rõ ràng; “Gái trong khung cửi, trai ngoài 
chân mây”. Đờn ông thì lo công danh sự nghiệp ngoài xã hội, nhƣ Nguyễn Công Trứ đã viết: 

- Có trung hiếu nên đứng trong trời đất, 

Không công danh thà nát với cỏ cây. 

Còn đờn bà thì lo việc “tề gia nội trợ” và phải ra sức tập luyện tứ đức, tức là công, dung, 
ngôn, hạnh, nhƣ Nguyễn Trãi đã viết: 

- Hãy xem xƣa, những bậc dâu hiền, 

Kiêm tứ đức, dung công ngôn hạnh. 

Trong tứ đức thì công là đủ mùi xôi thức bánh, giỏi dang từ đƣờng chỉ mũi kim. Tóm lại là 
phải đảm đang những việc trong nhà, trong gia đình của mình. 
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Nguyên nhân thứ hai là tại nền giáo dục trong gia đình  

Thực vậy, thạc sĩ Vũ Thị Thanh nhận định: “Nhiều ngƣời quan niệm công việc nội trợ và 
chăm sóc con cái là trách nhiệm và bổn phận của chị vợ. Họ không coi đó là bất bình đẳng, mà 
la một lẽ đƣơng nhiên trong đời sống”. Một khảo sát cho thấy, khi mới kết hôn, chị vợ là ngƣời 
đảm nhiệm chính các công việc nội trợ, trong khi “việc” của các anh chồng thì hết sức khiêm 
tốn: Mua thức ăn, dọn nhà (3%), nấu cơm (2,4%) rửa bát (1,1%), giặt giũ (1,6%). Sở dĩ ngƣời 
đờn ông ít chịu nhúng tay vào việc nhà là vì không đƣợc giáo dục ngay từ nhỏ rằng: Đây cũng 
là việc của mình. Thậm chí có anh chồng còn kết luận: 

- Đờn ông mà vào bếp, thì chẳng còn ra dáng đờn ông nữa. Ngƣời ta nhìn vào cƣời chết. 

Tuy nhiên, muốn giúp đỡ vợ những công việc nhà, đôi lúc cũng không phải dễ, nhất là khi 
còn đang sống chung với bố mẹ. Báo Phụ Nữ Thứ Tƣ, đã đƣa ra một trƣờng hợp điển hình 
nhƣ sau: Anh rất muốn vào bếp để nấu ăn cho vợ, nhƣng  lại phải lén mẹ. Anh muốn đối xứ tốt 
với vợ, thì mẹ anh lại phản đối, cho là anh làm “tôi mọi” vợ. Anh càng đỡ đần vợ nhiều, thì vợ 
anh càng khổ tâm, vì mẹ chồng xót con, cứ nói xa nói gần: 

- Có vợ còn cực hơn đi đày. 

Cả khi vợ anh mới sinh con, bà cũng càu nhàu: 

- Đống đồ dơ dáy nhƣ thế mà lại để chồng xả. Thời xƣa, tôi sinh con phải tự lo chứ đâu có 
đày đọa chồng. Mấy chuyện đó đàn bà phải làm. Ngƣời ngoài nhìn vào, họ cƣời thúi đầu. 

Vì thế, anh vừa làm việc nhà cho vợ, vừa phải tìm cách đối phó với mẹ. Cho nên làm việc 
nhẹ, mà hoá ra chẳng nhẹ tí nào. 

  

Sau cùng nguyên nhân thứ ba là tại…chị vợ  

Theo tâm lý, thì cánh đờn ông thƣờng thích làm những công việc nặng nhọc, to tát và có 
tính cách sáng tạo, nên ít để ý tới những công việc lặt vặt, tỉ mỉ, thành thử nhƣ trên đã trình 
bày: Đụng đâu hỏng đó. Một anh chồng đã chia sẻ nhƣ sau: 

- Tôi muốn tham gia vào các việc trong nhà, nhƣng cũng không phải là chuyện dễ, vì không 
đáp ứng nổi những yêu cầu của vợ. Tôi lau nhà, vợ chê dơ; tôi nấu cơm, vợ chê nhão; tôi nấu 
canh, vợ chê mặn; tôi tắm cho con, vợ chê còn nhớt xà bông. Sự thiếu tế nhị của vợ khiến tôi 
mất tự tin, mất hứng thú và chán nản chẳng muốn làm. Không ai làm cực nhọc chỉ để nhận lại 
tiếng chê. Đó là chƣa kể cách sai việc của vợ nhiều phen làm tôi bẽ mặt với khách khứa. Riết 
rồi tôi phó mặc vợ, đi chơi cho khoẻ. 

Trong khi đó, một chị vợ cũng đã thú nhận: 

- Hồi mới cƣới, tôi cứ xung phong làm hết việc nội trợ. Riêng việc nấu ăn, tôi càng không 
cho chồng đụng tay vào vì sợ không ngon. Chồng tôi thời sinh viên cũng biết nấu ăn sơ sơ. 
Nhƣng gặp đƣợc cô vợ nấu ăn giỏi, nên mặc nhiên xếp mình vào hạng “không biết” và không 
cần làm nữa. Sau một thời gian, tôi nhận ra sai lầm, bắt đầu kéo chồng tham gia việc bếp núc, 
lúc thì nhặt rau, khi thì canh chảo cá chiên, bắc nồi cơm. Từ việc nhỏ tiến lên việc lớn, từ dễ 
đến khó. Tôi thấy đờn ông chỉ lƣời việc lặt vặt thôi chứ thông minh, nhanh nhạy lắm, ba cái 
chuyện bếp núc, họ làm vài lần là chuẩn hết. 



 

60 

Và nhƣ vậy, để anh chồng bớt đi sự biếng nhác của mình và cùng làm những công việc 
nhà, nhờ đó mà gắn bó với nhau hơn, thì các chị vợ cần phải tập luyện cho anh chồng. Một chị 
vợ đã tâm sự nhƣ sau: 

- Muốn một đứa trẻ cứng cáp, tự lập sớm, ngƣời mẹ cần bớt úm, cứ thả cho trẻ tự vật lộn 
với cuộc sống, sẽ tiến bộ lên ngay. Với chồng cũng thế. Đôi khi cũng cần viện lý do bận rộn gì 
đó, để mặc đống quần áo bẩn của chồng. Hết đồ sạch để mặc, lại không chờ vợ đƣợc, ông ấy 
mới nghĩ đến chuyện tƣ đi giặt. Buồn cƣời lắm, chồng em là cử nhân ngành tự động hoá, 
nhƣng đến lúc giặt đồ mới hỏi vợ: Muốn giặt thì bầm nút nào trƣớc, nút nào sau. 

Có nhiều cách tập luyện cho anh chồng, nhƣng chủ yếu vẫn là phải biết nhẹ nhàng nhờ vả 
và ngọt ngào khen thƣơng. Dù là việc chung, nhƣng chị vợ nên nhún nhƣờng để “nhờ anh, anh 
làm giúp em”, chứ không nên khẳng định “anh là chồng, là cha, anh phải làm, phải có trách 
nhiệm…”. Tình yêu dành cho chị vợ sẽ khiến anh chồng cảm thấy xót xa khi chị vợ vất vả nặng 
gánh. Không có sự phân công lao động nào hoàn hảo cho bằng sự phân công từ tình yêu 
thƣơng. 

Riêng đối với anh chồng, thì nhƣ cha ông ngày xƣa đã bảo: 

- Học ăn, học nói, học gói, học mở. 

Bất kỳ việc gì, cũng đều phải học, ngay cả những việc đơn sơ và tầm thƣờng nhất. Vì vậy, 
anh chồng cần phải vƣợt qua cái sĩ diện đờn ông, cũng nhƣ mặc cảm đuểnh đoảng và vụng về, 
lƣu tâm học hỏi bằng cách quan sát, hỏi han chị vợ để đƣợc cầm tay chỉ việc. Nếu kiên nhẫn 
học tập, nghề mới này chắc chắn sẽ đem lại cho anh chồng những niềm vui thật bất ngờ. 

 Gã Siêu   gasieu@gmail.com  

VỀ MỤC LỤC 
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- Những nội dung sẽ đƣợc đề cao và chú ý bao gồm: 
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Rất mong đƣợc sự cộng tác, hƣởng ứng của tất cả Quí vị 
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