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Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Và Việc Tông Ðồ  

13. Hoạt động của chủ chăn và tín hữu. Mọi con cái Giáo Hội phải đồng tâm hiệp lực, 
chẳng những không ngần ngại mà phải hết sức hăng say, xử dụng ngay những phương tiện 
truyền thông xã hội cách đắc lực vào các công việc tông đồ khác nhau tùy theo những đòi hỏi 
cụ thể của hoàn cảnh và thời gian; họ cũng phải ngăn ngừa những tổ chức tai hại, nhất là ở 
những miền mà luân lý và tôn giáo muốn tiến bộ cần phải được họ can thiệp khẩn cấp hơn. 

Vậy các Chủ Chăn đáng kính phải cấp tốc chu toàn phận vụ mình trong lãnh vực này, vì nó 
liên hệ chặt chẽ với những nhiệm vụ thông thường của các Ngài là giảng dạy; những giáo dân 
tham gia vào việc xử dụng những phương tiện này cũng phải cố gắng làm chứng về Chúa Kitô: 
trước hết bằng cách hoàn tất mọi công tác cho thành thạo với tinh thần tông đồ, rồi tùy khả 
năng kỹ thuật, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật mà trực tiếp trợ giúp hoạt động phụng vụ của 
Giáo Hội theo phận vụ của mình. 

14. Sáng kiến của người công giáo. Trước hết phải cổ võ báo chí lành mạnh, tuy nhiên để 
độc giả thấm nhiễm đầy đủ tinh thần Kitô giáo, cũng phải thúc đẩy báo chí chính thức của công 
giáo 9*, nghĩa là báo chí - hoặc do chính giáo quyền hoặc những người công giáo trực tiếp đề 
xướng và điều hành - được công khai xuất bản trong tinh thần xây dựng, củng cố và cổ võ 
những dư luận phù hợp với luật tự nhiên, với giáo lý và quy luật công giáo, và để phổ biến cùng 
giải thích đúng đắn những sự kiện liên quan đến đời sống Giáo Hội. Cũng phải dạy các tín hữu 
việc cần phải đọc và phổ biến các báo chí công giáo, để họ biết phán đoán mọi biến cố theo 
quan niệm Kitô giáo. 

Phải dùng mọi phương thế hữu hiệu mà phát động và nâng đỡ việc sản xuất và chiếu những 
phim ảnh có ích cho việc giải trí lành mạnh, văn hóa và nghệ thuật của nhân loại, nhất là những 
phim ảnh dành riêng cho giới trẻ. Muốn thế phải nâng đỡ và đồng thời liên kết tài nguyên và 
những sáng kiến của các nhà sản xuất cũng như của những nhà phân phối có lương tâm, tán 
thưởng, nâng đỡ và liên kết những rạp do người công giáo và người đứng đắn khai thác. 

Cũng thế phải giúp đỡ hữu hiệu những buổi phát thanh, phát hình lành mạnh, nhất là những 
chương trình thích hợp với gia đình. Phải khôn khéo cổ võ những chương trình công giáo, để 
nhờ đó dẫn đưa thính giả và khán giả tham dự đời sống Giáo Hội và làm cho họ thấm nhiễm 
những chân lý tôn giáo. Và nếu cần cũng phải lo thành lập các đài công giáo; tuy nhiên phải 
cẩn thận lo liệu cho chương trình các đài này được hoàn bị thích hợp và hữu hiệu. 

Hơn nữa nên lo liệu cho nền kịch nghệ cao quý và cổ truyền - một nghệ thuật được phổ biến 
sâu rộng nhờ những phương tiện truyền thông xã hội - biết hướng về việc giáo dục khán giả và 
kiến tạo thuần phong mỹ tục. 

15. Huấn luyện các tác giả, soạn giả, nhà sản xuất... Ðể đáp ứng những nhu cầu vừa 
trình bày, phải đào tạo đúng lúc những linh mục, tu sĩ và giáo dân để họ có đầy đủ kinh nghiệm 
thích đáng trong việc xử dụng những phương tiện này vào mục đích tông đồ. 

Trước hết phải huấn luyện giáo dân vững chắc về giáo thuyết và phong hóa, bằng cách tăng 
thêm số trường học, phân khoa và học viện, để các nhà báo, nhà soạn phim ảnh, soạn chương 
trình phát thanh phát hình, và những người liên hệ, có thể được huấn luyện đầy đủ, thấm 
nhuần tinh thần Kitô giáo, nhất là các học thuyết xã hội của Giáo Hội. Cũng phải huấn luyện và 
giúp đỡ các diễn viên để họ dùng tài năng mình mà giúp ích cho xã hội nhân loại một cách thích 
hợp. Sau cùng phải tận tâm chuẩn bị các nhà phê bình văn chương, phim ảnh, phát thanh, phát 
hình v.v... để mỗi người hoàn toàn thấu triệt nghề nghiệp của mình; lại phải chỉ dạy và khuyến 
khích họ đưa ra những nhận định luôn nhấn mạnh đúng mức khía cạnh luân lý. 
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16. Huấn luyện người sử dụng, thụ hưởng... Ðể xử dụng đúng đắn các phương tiện 
truyền thông xã hội này, những người xử dụng thuộc tuổi tác và văn hóa khác nhau cần phải 
được huấn luyện về lý thuyết và phần thực hành một cách thích hợp và riêng biệt. Vì thế, trong 
các trường công giáo thuộc mọi cấp, trong các Chủng Viện và trong cả những nhóm tông đồ 
giáo dân, phải cổ võ, tăng gia và theo nguyên tắc luân lý Kitô giáo hướng dẫn các tổ chức có 
khả năng theo đuổi mục đích này, nhất là những tổ chức dành riêng cho giới trẻ. Ðể mau đạt tới 
kết quả, lớp giáo lý cũng phải có phần trình bày và giải thích giáo thuyết và quy luật công giáo 
về vấn đề này. 

17. Phương tiện và trợ giúp. Thật đáng hổ thẹn cho con cái Giáo Hội, đã lãnh đạm khiến 
cho việc rao giảng ơn cứu rỗi bị ràng buộc, cản trở vì lý do kỹ thuật hay tài chánh - chắc chắn 
rất to tát - là đặc tính của những phương tiện truyền thông xã hội. Vì thế Thánh Công Ðồng này 
nhắc lại cho họ bổn phận phải nâng đỡ và trợ giúp các nhật báo công giáo, các tạp chí, các tổ 
chức phim ảnh, các đài và các chương trình phát thanh, phát hình nhằm mục đích chính là để 
phổ biến và bảo vệ sự thật, và cung cấp nền giáo dục Kitô giáo cho xã hội loài người. Ðồng thời 
Thánh Công Ðồng khẩn khoản mời gọi các đoàn thể và cá nhân có quyền hành rộng lớn trong 
lãnh vực kinh tế và kỹ thuật, hãy tự ý và rộng rãi dùng tài nguyên và kinh nghiệm của mình mà 
nâng đỡ những phương tiện này khi chúng phục vụ nền văn hóa đích thực và việc tông đồ. 

18. Ngày Truyền Thông. Ðể việc tông đồ muôn hình vạn trạng của Giáo Hội được đắc lực 
hơn bằng những phương tiện truyền thông xã hội, mọi giáo phận trên thế giới, tùy theo quyết 
định của các Giám Mục, hằng năm phải cử hành một ngày lễ 10* để dạy dỗ các tín hữu về bổn 
phận của họ đối với vấn đề này, mời gọi họ cầu nguyện nhiều theo ý chỉ này, và xin họ đóng 
góp cho mục đích này: nghĩa là thành thật hy sinh cho việc phát động, nâng đỡ và cổ võ những 
tổ chức và sáng kiến của Giáo Hội trong vấn đề này theo nhu cầu của thế giới công giáo. 

19. Ủy Ban truyền thông của Tòa Thánh. Ðể thi hành bổn phận mục vụ tối cao về những 
phương tiện truyền thông xã hội, Ðức Giáo Hoàng có một Ủy Ban riêng của Tòa Thánh. 1 

20. Thẩm quyền của Giám Mục. Các Giám Mục thì có bổn phận chăm sóc các công cuộc 
và các tổ chức thuộc loại này trong Giáo Phận mình. Các ngài phải cổ võ 11* và nếu liên quan 
đến việc tông đồ chung, thì phải phối hợp chúng, kể cả những tổ chức thuộc quyền điều khiển 
của các tu sĩ miễn trừ. 

21. Ủy Ban Giám Mục về Truyền Thông quốc gia. Tuy nhiên trên bình diện Quốc Gia, 
muốn cho việc tông đồ đem lại kết quả, cần phải thống nhất kế hoạch và năng lực; vì thế Thánh 
Công Ðồng này quyết định và truyền phải thiết lập khắp nơi các Cơ Quan quốc gia về báo chí, 
điện ảnh, truyền thanh và truyền hình, và phải dùng mọi phương thế giúp đỡ các cơ quan đó. 
Vậy các Cơ Quan này có bổn phận trước tiên là tìm cách đào tạo đúng đắn lương tâm tín hữu 
trong việc xử dụng những phương tiện đó, cùng cổ võ và phối hợp mọi công cuộc của người 
công giáo trong lãnh vực này. 

Trong mỗi quốc gia, việc điều khiển các tổ chức trên phải được ủy thác cho một Ủy Ban 
Giám Mục đặc biệt, hoặc cho một Giám Mục đặc trách; tuy nhiên những giáo dân thông thạo 
giáo lý công giáo và các nghệ thuật đó phải được tham dự vào những Ủy Ban này. 

22. Hiệp hội Truyền Thông Quốc Tế. Hơn nữa, những phương tiện này có hiệu lực vượt 
khỏi ranh giới quốc gia, và biến mỗi người trở thành công dân của toàn thể xã hội nhân loại; vì 
thế trong lãnh vực này, phải phối hợp các tổ chức quốc gia với nhau và cả các hoạt động trên 
bình diện quốc tế. Tuy nhiên những Cơ Quan vừa kể ở số 21 phải tích cực cộng tác với Hiệp 
Hội Công Giáo Quốc Tế thuộc ngành mình. Những Hiệp Hội Công Giáo Quốc Tế này chỉ được 
chính thức chuẩn nhận do một mình Tòa Thánh và tùy thuộc Tòa Thánh. 
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Kết Luận  

23. Chỉ dẫn mục vụ. Ðể mọi nguyên tắc và tiêu chuẩn về những phương tiện truyền thông 
xã hội của Thánh Công Ðồng này được thi hành, Thánh Công Ðồng trực tiếp ủy nhiệm cho Cơ 
Quan của Tòa Thánh đã nói ở số 19, với sự giúp đỡ của những nhà chuyên môn thuộc các 
quốc gia khác nhau, lo xuất bản một cuốn chỉ dẫn mục vụ. 

24. Lời khuyên kết thúc. Hơn nữa Thánh Công Ðồng này tin tưởng rằng mọi con cái Giáo 
Hội sẽ tự nguyện đón nhận và cẩn thận gìn giữ những giáo huấn và tiêu chuẩn trong Sắc Lệnh 
này; như thế khi xử dụng những phương tiện đó, họ không bị thiệt hại; cũng như muối và ánh 
sáng, họ ướp trái đất và soi sáng thế gian. Ngoài ra Thánh Công Ðồng mời gọi mọi người thiện 
chí, nhất là những người điều khiển các phương tiện trên, hãy chăm lo qui hướng chúng về 
mục tiêu duy nhất là giúp ích cho xã hội loài người, vì vận mệnh của xã hội nhân loại ngày càng 
lệ thuộc vào việc xử dụng đúng đắn những phương tiện này. Nhờ vậy, cũng như xưa Danh 
Chúa đã được tôn vinh qua những công trình nghệ thuật cổ kính thì nay Người cũng được vinh 
danh qua những phát minh mới, đúng như lời Thánh Tông Ðồ: "Chúa Giêsu Kitô hôm qua cũng 
chính là Chúa Giêsu Kitô hôm nay và cho đến muôn đời" (Dth 13,8).  

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

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

Tôi, Phaolô Giám Mục Giáo Hội Công Giáo. 

Tiếp theo là chữ ký của các Nghị Phụ.  

 

Chú Thích: 

9* Chúng ta phải công nhận tại nhiều quốc gia, báo chí rất kém vì thiếu chuyên viên giỏi, 
thiếu phương tiện và tổ chức. Có lẽ người công giáo vẫn còn thành kiến cho rằng làm việc tông 
đồ thì không cần chú trọng tới kỹ thuật tổ chức, vì thế nào Chúa cũng giúp đỡ. Lập luận đó 
không khác gì việc một tu sĩ nọ nhất định đổ nước thánh vào bình xăng xe hơi thay cho dầu 
xăng, vì xe đó chỉ dùng để làm việc tông đồ mà thôi. (Trở lại đầu trang) 

10* Mục đích "ngày thế giới" này là để người công giáo ý thức sâu xa hơn về bổn phận của 
họ trong lãnh vực truyền thông. Chỉ trích và che bai các phương tiện đó như là dụng cụ ma quỷ 
để phá đạo không còn là thái độ đúng đắn; nhưng đứng trước những phát minh đó, người nhiệt 
thành thực sự với Ðạo phải có tinh thần tích cực hơn. (Trở lại đầu trang) 

1 Các Nghị Phụ Công Ðồng vui lòng nhận lời thỉnh cầu của "Văn Phòng Báo Chí và Kịch 
Ảnh" thành kính xin Ðức Giáo Hoàng nới rộng nhiệm vụ và thẩm quyền của ủy ban này đến tất 
cả các phương tiện truyền thông xã hội, kể cả báo chí, với sự trợ giúp của những người chuyên 
môn - trong số đó có cả giáo dân - thuộc các quốc gia khác nhau. (Trở lại đầu trang) 

11* Từ xưa đến nay, tại nhiều nơi những người Công Giáo hoạt động trong lãnh vực truyền 
thông xã hội không những không được nâng đỡ, lại có khi còn bị coi là những người mạo hiểm 
và bê bối nữa. Bây giờ não trạng này phải được thay đổi hoàn toàn. (Trở lại đầu trang) 

 VỀ MỤC LỤC 

unsaved://new_page_1.htm/#trang9*#trang9*
unsaved://new_page_1.htm/#trang10*#trang10*
unsaved://new_page_1.htm/#trang1#trang1
unsaved://new_page_1.htm/#trang11*#trang11*


 

5 

 

 

 

http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=8909  

Phương pháp làm việc của con người và Thiên Chúa thật khác nhau. 

Lm PX Vũ Phan Long, ofm 

1.- Ngữ cảnh 

Câu dẫn nhập ngắn (c. 24a) liên kết dụ ngôn Cỏ lùng (13,24b-30) với hai dụ ngôn tiếp theo 

(cc. 31a.33a). Chủ đề “gieo giống” cũng là chủ đề của dụ ngôn trước; các từ móc là “gieo” 

(speirô), “giống” (sperma) và “ruộng” (agros). 

Hai dụ ngôn ngắn, Hạt cải và Men (cc. 31-33), đưa chúng ta tới với diễn từ về các dụ ngôn 

Đức Giêsu giảng cho công chúng. Dụ ngôn Hạt cải, với một câu mở tương tự 13,24, được liên 

kết với dụ ngôn trước bằng những từ móc “con người” (anthrôpos), “gieo” (speirô), “ruộng” 

(agros) và “giống” (sperma). Dụ ngôn Men có nhiều điểm khác biệt hơn. Hai dụ ngôn này có bố 

cục song song trong phần thứ nhất, còn kết luận thì khác nhau.  

Các câu 34-35 đưa tới một kết luận cho bài Diễn từ công cộng. Tác giả Mt đưa độc giả trở lại 

với cc. 2-3 và cc. 10.13. Câu 35b tương ứng với Tv 78,2 LXX, vì có số phức en parabolais (“Mở 

miệng ra, tôi sẽ kể các dụ ngôn); còn c. 35c không tương ứng với một bản văn Kinh Thánh nào 

cả và cũng không thuộc ngôn ngữ Mt.  

Với c. 36a, chúng ta được đưa trở lại với Mt 13,1-2: thể văn đóng khung. Câu hỏi của các 

môn đệ kèm theo câu trả lời của Đức Giêsu được đối lại ở c. 51, với câu hỏi của Đức Giêsu và 

câu trả lời của các môn đệ.   

 

2.- Bố cục 

Nếu xác định cấu trúc theo kiểu quen thuộc của Mt, chúng ta có thể cho rằng đoạn văn đọc 

hôm nay có ba phần A, B và C, với một câu mở và một câu kết như sau:   

Mở (13,24a)  

A. Các dụ ngôn: 

                 (1) Dụ ngôn 1 : “Cỏ lùng” (13,24b-30): 

                        a) Trình bày sự việc (cc. 24b-26), 

                        b) Mẩu đối thoại giữa chủ nhà và các đầy tớ (cc. 27-30); 

 

HIỂU BIẾT VÀ KIÊN NHẪN (Mátthêu 13,24-43 – CN XVI - A) 
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                 (2) Dụ ngôn 2 : “Hạt cải” (13,31-32), 

                 (3) Dụ ngôn 3 : “Men” (13,33); 

            B. Lý do nói bằng Dụ ngôn (13,34-35); 

            C. Dụ ngôn Cỏ lùng được giải thích (13,36-42; c. 36 là câu dẫn nhập): 

                        a) Giải thích bài dụ ngôn từng từ một (cc. 37-39), 

                        b) “Bài khải huyền nhỏ” (cc. 40-43); 

            Kết (13,43).  

3.- Vài điểm chú giải 

- Cỏ lùng (zizania, 25): Đây là một loại cỏ ăn bám, độc hại. Khắp vùng Trung Đông đầy loại 

cỏ này. Nó bị coi là một dạng thoái hóa, biến chất, của lúa mì. Trong thân nó, có một thứ nấm 

thường tiết ra một chất độc. 

- Hạt cải (31): Tiếng Hy Lạp là kokkos sinapeôs. Cây sinapi (ta tạm dịch là “cây cải”) là một 

loại cây rau thông dụng bên Paléttina, có thể cao tới ba hoặc bốn thước, dạng mộc với các 

cành tỏa rộng. Lá của nó có thể làm rau. Hạt của nó không phải là nhỏ nhất trong các loại hạt 

(đường kính khoảng 1mm), nhưng nhỏ nhất trong các loại hạt được người ta gieo trồng, được 

dùng làm mù-tạc, thuốc và thức ăn cho chim. Tục ngữ Do Thái dùng hạt này mà chỉ những gì 

nhỏ nhất. Sách Mishna coi cây cải đen (brassica nigra) là loại cây trồng ngoài cánh đồng. 

Nhưng tại Paléttina và nhiều nơi khác, người ta trồng trong vườn nhà. 

- Nó trở thành cây to (32): Trong Cựu Ước, cây cho đàn chim trú ngụ là một hình ảnh quen 

thuộc để diễn tả một vương quốc hùng mạnh đảm bảo che chở các thần dân (x. Ed 17,23; 31,6; 

Đn 4,9; 11,18). Trong nền văn chương khải huyền, kinh sư hoặc targum, “chim” tượng trưng 

các dân ngoại đang kéo đến thật đông. Ở đây, Mt nêu bật đặc tính cánh chung của dụ ngôn khi 

phóng đại kích thước của cây rau thành “một cây to”. 

- chim trời tới làm tổ trên cành (32): Chi tiết này không phải là không thể xảy ra, bởi vì chim 

chóc thích ăn hạt cải.  

- vùi vào (33): dịch sát là “giấu trong” (enekrypsen). Động từ này đi với văn cảnh (x. cc. 

35.44). 

- ba thúng bột (33): “Thúng” là từ được chọn để dịch từ saton Hy Lạp. Saton là một đơn vị đo 

lường ngũ cốc và bột, tương đương với 13-15 lít. Đây là một lượng bột lớn, khi đã dậy men thì 

có thể làm ra bánh cho khoảng 150 người ăn. Mt nhấn mạnh đến tính hữu hiệu của men.  

- công bố (35): Động từ “công bố”, ereugomai, hiếm khi được dùng. Nghĩa chữ là “mạc khải”, 

nhưng cũng có thể là “gây ồn ào”, “thốt ra”, “diễn tả”. 
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- các gương mù gương xấu (40): Trong Kinh Thánh, skandala nhắm đến những sự vật chứ 

không nhắm đến những con người (x. Mt 18,6-7). Đây là những điều làm cho người khác “vấp”, 

nghĩa là không đi vững vàng trong đường lối Thiên Chúa.  

 

4.- Ý nghĩa của bản văn 

Nhìn vào cuộc sống, ta thấy Thiên Chúa ở trong tình trạng ẩn mình, Ngài không can thiệp 

cách rõ ràng hiển nhiên. Người ta có thể sống không cần và còn chống lại Ngài mà dường như 

chẳng phải chịu hậu quả gì. Ngài biến mất hoàn toàn đàng sau các thế lực và các quyền hành 

đang thống trị sân khấu thế giới và đang can thiệp vào trong đời sống chúng ta cách quyết liệt. 

Tất cả tình trạng này vẫn là một chướng kỳ khiến con người khó mà coi trọng Thiên Chúa và tin 

cậy nơi Ngài. Điều này cũng đúng cho bản thân và công trình của Đức Giêsu, đúng cho cả 

cộng đoàn các tín hữu là Hội Thánh. Do bản tính, chúng ta hướng về sự to lớn, sức mạnh, sự 

hào nhoáng, sự hiển nhiên, sự cao cả, chứ chúng ta không nghiêng về sự chờ đợi, sự kiên trì 

nhẫn nại. Các giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ lại cách suy tưởng và 

xử sự của chúng ta.  

Đức Giêsu đến không như một nhà chiến thắng oai hùng, có sức thuyết phục và thống trị 

mọi người. Con đường Người theo và công trình của Người gây nhiều mệt nhọc. Cái chết của 

Người trong tình trạng bất lực và bị bỏ rơi dường như cung cấp một dấu chỉ rõ ràng cho thấy 

Người không đáng giá gì và ta không thể tin cậy nơi Người. 

Đức Giêsu biết hoàn cảnh khó chịu này, nhưng Người không thay đổi cách xử sự: Người là 

và vẫn là Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người (x. Ga 1,14), Người đã đi vào trong tình trạng lệ 

thuộc, yếu đuối và mỏng dòn của cuộc sống con người. Người vẫn là Người Tôi Tớ của Thiên 

Chúa, không gây ồn ào, không tỏ ra hào nhoáng (x. Mt 12,15-21).   

* Dụ ngôn 1 : “Cỏ lùng” (24-30) 

Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng muốn giúp chúng ta hiểu đúng đắn hoàn cảnh này và ngăn cản 

chúng ta rút ra những kết luận vội vã. Chúng ta không được chỉ nhìn vào ngày hôm nay, và 

khép mình lại trong khoảnh khắc hiện tại. Dụ ngôn Cỏ lùng có mục đích ấy. 

Dụ ngôn Cỏ lùng là một tấn kịch có hai cảnh. Cảnh thứ nhất diễn ra hai nhân vật và hành 

động đối lập: Trên cùng một mảnh đất, ông chủ và kẻ thù đã gieo hai loại giống khác nhau, lúa 

tốt và cỏ lùng là loại cỏ ăn hại. Cảnh thứ hai mở ra với sự can thiệp của các đầy tớ: Họ hỏi một 

câu hỏi thừa là chẳng lẽ ông chủ lại không gieo giống tốt, mà như vậy thì do đâu có cỏ lùng. 

Câu hỏi không cần thiết, nhất là bởi vì họ không hỏi vì sao có quá nhiều cỏ lùng như thế. Có ai 

lại ngạc nhiên khi thấy trong một thửa ruộng xuất hiện thứ cỏ không thể tránh được?  

 

Câu trả lời của ông chủ thật đáng ngạc nhiên. Ông biết rõ ràng là kẻ thù đã làm điều đó. Tuy 

nhiên, có kẻ thù nào lại có ý tưởng đó và lại có đủ hạt giống cỏ lùng mà gieo ngay trong đêm 
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như thế! Nếu họ lén lút gặt lúa chín hoặc đốt cánh đồng, thì còn dễ hiểu hơn. Đàng khác, gợi ý 

của các đầy tớ là nhổ cỏ lùng cũng dễ hiểu, vì người ta vẫn làm như thế. Vậy mà ông chủ lại 

không đồng ý, ông bảo: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (c. 30). Như thế, bài dụ 

ngôn không muốn mô tả cách làm ruộng thông thường. 

Mọi chuyện trở nên rõ ràng khi đến cuối. Các thợ gặt, chứ không phải là các đầy tớ đã đến 

hỏi, trước tiên sẽ thu gom cỏ lùng, bó thành bó mà đốt đi. Thông thường người ta làm cách 

khác: cỏ lùng chưa được nhổ đi sẽ bị thợ gặt quẳng trên đất, sau đó được thu gom lại cho gà 

ăn hoặc để đốt đi. 

* Dụ ngôn 2 : “Hạt cải” (31-32) 

Bằng dụ ngôn tiếp theo, Đức Giêsu mời độc giả quan tâm đến sự tương phản giữa hạt cải 

lúc đầu và cây to ở hồi kết thúc. Hạt cải là một thứ bé nhỏ và không đáng ai để ý, nhưng sẽ 

không cứ ở trong tình trạng nhỏ bé mãi; nó sẽ phát triển nhiều và mọi người phải nhìn nhận nó. 

Một chi tiết lạ: người nọ gieo “(chỉ) một” hạt cải trong ruộng/cánh đồng. Hẳn chúng ta nhớ lại bài 

dụ ngôn trước (13,24), nhưng ở đây rõ ràng không phải là vấn đề gieo và gặt, mà là vấn đề đặc 

tính của cây cải mà Đức Giêsu muốn vận dụng để giới thiệu Nước Trời. 

Chuyện xảy ra cho Nước Trời cũng như vậy: khởi đầu trong tình trạng bé nhỏ, khiêm tốn; 

nhưng kết cuộc sẽ là một kết quả đầy sức thuyết phục. Dụ ngôn này là một lời “loan báo” đầy 

sức an ủi và khích lệ cho những ai chưa thấy các nỗi niềm chờ mong thiên sai được thể hiện 

nơi công trình của Đức Kitô.   

* Dụ ngôn 3 : “Men” (33) 

Dụ ngôn về men lấy lại bài học của dụ ngôn trên. Hình ảnh “men” lấy từ nhà bếp. Bà nội trợ 

có thể mua men hoặc tự làm lấy. Đây là sự tương phản giữa phần khởi đầu nhỏ bé và khối 

lượng bột to lớn ở cuối. Khởi đầu với một chút men, không mấy ai để ý; nhưng trong đó đã 

chứa đựng tất cả sức bung mở trong tương lai. Như men đã được “giấu ẩn” trong bột, Nước 

Thiên Chúa lúc khởi đầu là một thực tại không ai thấy; chỉ sang giai đoạn thứ hai, ta mới thấy 

được sức mạnh của chút men ấy. Sự nhỏ nhoi khiêm tốn của chút men khiến làm ta không ngờ 

tới tác động của nó trên khối bột; đó cũng sẽ là tác động của Nước Thiên Chúa trong lòng nhân 

loại. Cũng như tình trạng nhỏ bé là một điều kiện quan trọng để hạt cải phát triển (c. 31), tình 

trạng giấu ẩn, hòa trộn với bột là điều kiện thiết yếu để cho men có thể tác động.  

Động tác “vùi” (“giấu”) men vào trong bột hẳn muốn gợi ý đến tình trạng ẩn giấu của chân lý. 

Tình trạng ẩn giấu của sự thật trong các dụ ngôn (c. 35) và tình trạng ẩn giấu của kho báu trong 

ruộng (c. 44) tương ứng với men bị “vùi/giấu”. Hội Thánh có nhiệm vụ vén mở cho thấy chân lý 

giấu ẩn bằng lời nói và việc làm (10,26-27; x. 5,13-16). Khi làm như thế, Hội Thánh làm cho thế 

giới “dậy men”.  

* Tại sao nói bằng Dụ ngôn? (34-35) 
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Tác giả Mt cắt ngang diễn từ các dụ ngôn bằng cách đưa vào một “bản tóm tắt” hoạt động 

rao giảng của Đức Giêsu. “Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn” (c. 34). Câu văn 

này được TM Mc dùng để kết thúc “phân đoạn” các dụ ngôn (x. Mc 4,33-34); được đưa vào 

trong văn cảnh Mt, ta không hiểu rõ lý do bao nhiêu. Rất có thể tác giả Mt đưa câu ấy vào đây 

để ngưng một chút trong diễn từ dài về các dụ ngôn và để đào sâu những nguyên do thần học 

đã đưa Đức Giêsu đến chỗ chuộng ngôn ngữ dụ ngôn hơn là ngôn ngữ thông thường (x. c. 11). 

Sau đó, câu 35 với hai vế song song (c. 35b và 35c) giúp hiểu rằng mục đích của Đức Giêsu là 

trình bày những gì dược giấu kín. Cũng như ở 13,14-15, ở đây lại xuất hiện mối bận tâm biện 

giáo của Mt, đó là xác nhận thể văn dụ ngôn bằng một chứng từ Kinh Thánh. Lần này ngài trích 

Tv 78,2, trong đó mầu nhiệm tạo dựng được kể dưới dạng các câu bí hiểm. Tác giả Mt coi mọi 

bản văn Kinh Thánh Cựu Ước có một giá trị ngôn sứ. Rõ ràng Kinh Thánh đã tiên báo là Đấng 

Mêsia sẽ nói bằng dụ ngôn! Tuy nhiên, dân chúng lại không hiểu những gì Người đã nói. Chỉ 

các môn đệ mới hiểu, nên bây giờ Người rút về nhà với các ông. Thật ra, dụ ngôn Men là dụ 

ngôn cuối cùng Đức Giêsu công bố từ trên thuyền cho dân chúng, rồi sau đó Người về nhà và 

tiếp tục bài giảng với các môn đệ (c. 36).  

Vậy dân chúng ở lại bên ngoài. Họ đã làm điều gì xấu khiến Đức Giêsu phải quay lưng lại 

với họ như thế? Dựa theo ngữ cảnh của Mt 13, thì chúng ta phải nói: họ không làm gì xấu cả. 

Đây là cách tác giả báo trước những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống tương lai của Đức Giêsu. 

Dân chúng sẽ đưa Đức Giêsu đến thập giá, có nghĩa là họ sẽ liên tục loại trừ các sứ giả cho 

đến khi loại được cả vị Sứ Giả tối cao.  

* Dụ ngôn Cỏ lùng được giải thích (36-43) 

Đức Giêsu bỏ đám đông đang nghe Người tại điểm này và cùng với các môn đệ về nhà, nơi 

xuất phát (x. 13,1). Nay Người giảng dạy cho các môn đệ. Đời môn đệ là như vậy: suốt đời, họ 

phải học với “vị thầy duy nhất” là Đức Giêsu (x. 23,8). Tác giả gọi bài này là “dụ ngôn các Cỏ 

lùng trong ruộng” (hê parabolê tôn zizaniôn tou agrou) vì bài học nhắm vào điểm này. 

Đức Giêsu đã giải nghĩa từng hình ảnh một. Danh mục ở cc. 37-39 chuẩn bị cho phần áp 

dụng ở cc. 40-43. Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Đến c. 41, ta thấy Con Người chính là vị 

Thẩm phán trần gian. Người nắm trong tay không những công việc gieo giống, mà cả việc thu 

hoạch và như thế là toàn thể lịch sử thế giới. Trong TM Mt, Con Người là Chúa tể xét xử, 

Người tháp tùng Hội Thánh suốt hành trình xuyên qua tình trạng cô đơn, đau khổ, để đi đến sự 

sống lại. Ruộng là thế gian (chứ không phải là Hội Thánh; Hội Thánh luôn hiện hữu chỉ trong sứ 

mạng truyền giáo cho thế gian). Hạt giống tốt là con cái Nước Trời (x. 8,12). Chúng ta không 

biết chính xác “con cái Nước Trời” là ai, nhưng toàn thể TM I cho thấy làm thế nào, thay vì dân 

Israel, “Dân ngoại” (ethnê) mang hoa trái (x. 21,43) sẽ trở thành “con cái Nước Trời”. Các cỏ 

lùng là “con cái Ác Thần”. Kẻ thù là ma quỷ, nó vẫn đang hoạt động, như ở 13,19, trong lúc này. 

Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần của cuộc phán xét.  

Sau những giải thích chuẩn bị, bây giờ tác giả Mt diễn tả mối quan tâm của ngài; ngài nhấn 

mạnh trên khía cạnh tiêu cực. Cũng như chủ nhà sẽ thu gom cỏ lùng lại vào lúc gặt và “lấy lửa 
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đốt đi” (x. 3,12), chuyện cũng sẽ xảy ra như thế cho các con cái Ác Thần vào lúc tận thế. Ở 

đây, trên mặt đất này, các sự việc “trộn lẫn” với nhau: bên cạnh những người tốt, có những kẻ 

xấu. Sự gần kề này là một chướng kỳ. Các môn đệ trong nhà phải để ý đừng thuộc về “những 

kẻ làm gương mù gương xấu” (skandala) và “những kẻ làm điều gian ác” (anomia), đang có cả 

ở bên trong lẫn bên ngoài Hội Thánh.  

Thiên Chúa lại không phải can thiệp, ngăn cản những kẻ xấu hành động và chặn đứng tất cả 

những lối xử sự bất công của họ sao? Đây lại không phải là nhiệm vụ của Đấng Mêsia: tách 

biệt người lành kẻ dữ và thiết lập những tương quan vĩnh viễn trong sáng sao (x. 3,12)? Chúng 

ta nhớ đến phản ứng của Giacôbê và Gioan khi cả nhóm không được một làng Samari tiếp 

đón: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” (Lc 9,54). 

Đức Giêsu dùng dụ ngôn để dạy cho loài người chúng ta biết chấp nhận hoàn cảnh pha trộn 

này. Người không có nhiệm vụ chia cắt rõ ràng và vĩnh viễn người lành với người dữ. Người 

quy tụ các môn đệ quanh Người và dạy cho họ biết con đường của Người; như Người, cả họ 

nữa, họ cũng phải rảo qua con đường ấy trong thế giới này.  

Nếu trong cuộc sống trần thế này, vẫn còn tình trạng gần kề, chưa tách biệt, điều đó không 

có nghĩa là hoàn cảnh này sẽ kéo dài mãi, là làm tốt làm xấu thì cũng như nhau! Đức Giêsu cho 

biết, số phận của người lành kẻ dữ sau này sẽ hoàn toàn khác nhau. Những người tốt, vì đã ra 

sức thi hành ý muốn của Thiên Chúa, sẽ được đón vào trong Nước Trời và thuộc về gia đình 

Thiên Chúa, sẽ được Ngài nhìn nhận là con cái (x. 5,9). Họ sẽ được sống trong ánh sáng và 

niềm vui chan hòa; chính họ cũng sẽ chói chan hạnh phúc. Những kẻ khác, vì đã không quan 

tâm đến thánh ý Thiên Chúa, đã đi theo tính ích kỷ và còn muốn lôi kéo người thân cận theo, sẽ 

bị loại khỏi cộng đoàn này.          

+ Kết luận 

Xuyên qua hình ảnh cỏ lùng, Đức Giêsu nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với loài 

người: về phương diện thực vật, cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt, nhưng trên bình diện 

thiêng liêng, kẻ xấu có thể trở thành người tốt, nếu họ được người khác nêu gương sáng, tác 

động để họ biết vận dụng những ơn lành Thiên Chúa vẫn ban cho họ.  

Xuyên qua hình ảnh hạt cải và nắm men, Đức Giêsu cho thấy rằng một tình trạng khởi đầu 

không nổi rõ không có nghĩa là kết thúc cũng như thế. Chỉ đến cuối, khi cây cải đã lớn lên và 

bột đã dậy men, người ta mới biết có cái gì ẩn giấu trong hạt cải và men. Cũng thế, Nước Trời 

(Thiên Chúa) trên mặt đất đang hiện diện, không viên mãn và xán lạn, nhưng trong sức mạnh 

dồi dào, và sẽ tỏ rõ ra vào lúc kết thúc. Vậy, ai ước ao thuộc về Đức Kitô, cần phải có một tầm 

nhìn rộng rãi và kiên nhẫn. 

Như vậy, Nước Thiên Chúa đã khởi sự với công việc loan báo Tin Mừng, nhưng tình trạng 

hiện nay còn rất khiêm tốn (chưa đủ thuyết phục) và không rõ ràng (người tốt kẻ xấu đang lớn 

lên với nhau). Chỉ sau khi đã trải qua một hành trình dài, trong tình trạng tranh tối tranh sáng, 

Nước Thiên Chúa mới tỏ hiện rõ ràng là một cuộc quy tụ toàn thể vũ trụ vào sống trong bình an 

của Thiên Chúa. 
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5.- Gợi ý suy niệm 

1. Phương pháp làm việc của con người và Thiên Chúa thật khác nhau. Tiêu chuẩn các đầy 

tớ nêu ra diễn tả một khát vọng vẫn dày vò các người của Thiên Chúa, như Giêrêmia, Gióp, 

những người nghèo của Đức Chúa. Gioan Tẩy Giả cũng đã chia sẻ mối bận tâm ấy khi giới 

thiệu Đấng Mêsia đến sẽ làm việc quyết liệt: như rìu đã đặt sẵn nơi gốc cây (x. Mt 3,10), như 

nia đã sẵn sàng để rê lúa (x. Mt 3,11; Lc 3,17); một phép rửa trong lửa đang chờ đợi mọi người 

(x. Mt 3,11; Lc 3,16). Người ta cũng tạo lập những nhóm “những người hoàn hảo” tách khỏi 

những người khác: đó là những người Pharisêu, “những người tách biệt”, và những người 

Exêni ở Qumrân, “các con cái ánh sáng”, “những người công chính”. Đây chính là những đầy 

tớ của ông chủ trong dụ ngôn. Tuy nhiên, vì có hiểu biết và kiên nhẫn vô biên, Thiên Chúa  đã 

và vẫn xử sự cách khác. 

 

2. Thiên Chúa không muốn triệt tiêu sự dữ, nghĩa là những kẻ dữ, nhưng muốn họ sống còn 

và sống chung với những người tốt. Hẳn là Ngài hiểu tính hợp lý trong đề nghị của các đầy tớ, 

nhưng Ngài đã phải xử sự ngược đời, là vì cỏ lùng sống đan quyện với lúa tốt, nên nếu nhổ cỏ 

lùng, thì khó tránh được chuyện nhổ cả lúa tốt. Với lại, nếu cỏ lùng không thể thành lúa tốt (về 

thực vật học), kẻ xấu lại có thể trở thành người tốt (trong đời sống thiêng liêng). Sự hiểu biết và 

kiên nhẫn của Thiên Chúa là nhằm cứu độ mọi người. Đàng khác, sự xấu và sự thiện đan 

quyện với nhau tinh vi đến nỗi không dễ gì mà phân tách ra. Thật ra không phải là với những 

cuộc tiêu diệt mà người ta xây dựng được Nước Thiên Chúa, nhưng là với sự kiên nhẫn và tin 

tưởng. 

3. Những gì mà loài người thấy như là một chướng kỳ thật ra lại là một điều bí nhiệm nằm 

trong chương trình Thiên Chúa: sự bé bỏng và yếu đuối không gây phương hại mà đúng hơn 

lại tạo điều kiện cho thành công tương lai. Nếu Nước Thiên Chúa trở thành một định chế tự 

thỏa mãn về mình và hết là một hạt cải, thì Nước ấy thiếu mất điều kiện tăng trưởng. Chỉ khi 

biết mình yếu đuối, con người cậy dựa vào Thiên Chúa, con người mới nên mạnh mẽ (x. 2 Cr 

12,9). Các tín hữu cần phải bỏ các điểm tựa và các duyên cớ trần tục, trở thành nghèo khó, 

khiêm nhường, yếu đuối, để Hội Thánh có được những đặc tính như Đấng Sáng Lập thần linh 

muốn cho có. 

4. Dụ ngôn Men trong bột khiến chúng ta nhớ đến một phương pháp mục vụ mà các sứ giả 

Tin Mừng đều nhớ: họ được đề nghị sống âm thầm, khiêm tốn, nhỏ bé, để có thể chuyển sức 

mạnh Tin Mừng vào trong lòng thế giới và biến đổi thế giới từ bên trong. Một tư tưởng khác đến 

từ thư 1 Pr 1,1: “Tôi là Phêrô, Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên 

Chúa kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mác trong các xứ”. Các Kitô hữu sống tản 

mác, sống tình trạng diaspora. Trong tiếng Hy Lạp, diaspora là hành động gieo hạt: Vậy các 

Kitô hữu là hạt giống Thiên Chúa gieo vào trong thế giới, để cuối cùng toàn thế giới trở thành 

một cánh đồng của Thiên Chúa, mang những hoa quả tốt lành. 

VỀ MỤC LỤC 
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Đây là sáng kiến Truyền Giáo của Đức Giáo Hoàng 
Phanxico bằng cách Tặng sách Tin Mừng (+ Công Vụ 
Tông Đồ) cho bất cứ ai muốn nhận. BBT CGVN và Đặc 
San GSVN đã bắt chước thực hiện, việc chuẩn bị đã 
hoàn tất, nay đang trong thời gian chờ đợi in ấn và sẽ 
phát hành.  

Là một quà tặng hoàn toàn nhưng không, mọi 
người đều có thể nhận (kể cả những anh chị em chưa 
biết gì về Đạo Công Giáo). Chỉ cần gởi email ghi danh 
đến địa chỉ quatangtinmung@gmail.com  và cho biết 
những thông tin cần thiết để BBT liên hệ và thực hiện. 
Sau đó vui lòng chờ đợi.  

Ngoài sách Tin Mừng theo ý Đức Thánh Cha, BBT 
sẽ có tặng kèm theo "quà" của HĐGMVN là một bản 

hướng dẫn Đọc Kinh Thánh Trong Tâm Tình Cầu Nguyện.  

Riêng về phần quà thiêng liêng rất quí báu là Phép Lành Tòa Thánh cũng sẽ được trao 
tặng cho cá nhân hoặc gia đình, cộng đoàn. (Cần cung cấp thông tin như: chức danh, tên 
Thánh, Họ tên của cá nhân hoặc vợ chồng, Giáo xứ, Giáo phận, để ghi lên Phép Lành và lập 
danh sách lưu trữ). Phép Lành được trao ban nhân dịp "Khởi đầu Sứ Vụ Truyền Giáo bằng 
Quà tặng Tin Mừng" tại Việt Nam, điều ấy có nghĩa là cho dù chúng ta chưa nhận được Bản 
văn Phép Lành với tên của mình, thì cũng đã được Đức Thánh Cha chúc phúc rồi, Bản 
Phép Lành sẽ là bằng chứng, là kỷ niệm cho từng cá nhân, gia đình hay cộng đoàn.  

BBT khuyến khích mọi người nên ghi danh theo từng nhóm để thuận tiện liên hệ và chuyển 
quà. Thông thường trên Phép Lành chỉ dành khoảng 2 dòng cho việc ghi tên và các thông tin 
liên quan, nên cần ghi đầy đủ nhưng ngắn gọn.  

Thí dụ: (danh sách những người muốn nhận quà tặng): Nếu là tiếng Việt thì phải có dấu.  

1. Ông Bà Trùm Micae Nguyễn Văn Thanh  

    + Maria Phạm Thị Hoàng + các con + cháu  

2. Anh Chị Giuse Nguyễn Văn Hùng  

    + Teresa Vũ Thanh Tâm + các con  

3. Bác sĩ Trần Ngọc Cẩn  

     Bệnh viện Quang Minh, Saigon  

3. Giáo Lý Viên Phaolo Vũ Ngọc  

    Giáo xứ Kim Giang, Tổng Giáo Phận Hà Nội  

Một vài thông tin về Quà tặng TIN MỪNG : 
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4. Sinh viên Phêrô Vũ Như Thống,  

    Đại học Văn Khoa Đà Lạt.  

5. Em Savio Hoàng Minh Trung,  

    Ban giúp lễ Giáo xứ Xuân Biên, Tổng Giáo Phận Huế  

6. Nữ tu Teresa Phạm Ngọc Lan,  

    Dòng Mến Thánh Giá Giáo Phận Long Xuyên  

Chương trình sẽ kéo dài bao lâu còn có nhu cầu, BBT chỉ là người chuyển quà từ lòng 
hảo tâm của người nay sẽ trở nên quà tặng cho người khác.  

Xin chân thành cám ơn.  

quatangtinmung@gmail.com   

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD   

Sách tiên tri Isaiah kể: “Mưa và tuyết rơi từ trời xuống thì nó sẽ không trở lại trời nhưng sẽ 
làm cho đất mát mẻ, sinh màu mỡ giúp cho hạt giống nảy mầm rồi sinh hoa trái để cho ta có 
cơm ăn.”(Is 55:10). Mưa trong sa mạc có lẽ nó không sinh lợi, nhưng nó đã hoàn thành một 
mục đích nào đó của Thiên Chúa. Tương tự như vậy Lời Chúa đến với những tâm hồn chai đá, 
đôi khi cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của một ai đó. Nếu được như vậy thì khi Lời Chúa 
ra khỏi con người nó cũng không phải là vô ích.  

Isaiah không chỉ so sánh Lời Chúa với mưa mà còn với tuyết nữa. Điều này xem ra có vẻ 
không được thực tế cho lắm. Tuyết rõ ràng không phải là để phủ kín núi đồi cho người ta trượt 
tuyết, trẻ con chơi đùa và làm người tuyết….Nhưng mục đích chính của nó, giống như mưa, là 
hóa ra nước rồi làm ẩm ướt đất giúp cây cối có thể mọc lên và sống  xanh tươi trở lại.  

Mỗi khi tuyết và mưa rơi chúng đều tạo ra những yếu tố cần thiết như làm cho đất ẩm ướt 
để hạt giống nảy mầm, bám chặt xuống đất và lớn lên. Hiểu như vậy, Lời Chúa cũng giống như 
mưa và tuyết từ trời rơi xuống, chúng luôn luôn hoàn thành mục đích mà Thiên Chúa mong 
muốn.“Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta dù không sinh kết quả, nhưng nó đã thực 
hiện ý muốn của ta và làm tròn xứ mệnh Ta trao phó” (Is 55:11). Để chấp nhận sự thật này, 
chúng ta cần phải có niềm tin, bền chí nhẫn nại.  

NHẪN NẠI KIÊN TRÌ LÀ CẦN THIẾT  

Trong thư gửi tín hữu Roma (Rm 8:18-23), thánh Phaolo cho rằng số phận  loài người liên 
hệ với tương lai, mà tương lai thì ở những ai có lòng tin. Tội lỗi thì bị phạt, tin tưởng thì sẽ 
được giải thoát và hưởng vinh quang (c.19-22). Nhẫn nại kiên trì chờ đợi thì mùa gặt Chúa 
Thánh Thần sẽ đến. Ở trần gian, người tín hữu sẽ được hưởng hoa trái đầu mùa là Chúa 

LỜI CHÚA PHÁN RA KHÔNG BAO GIỜ VÔ ÍCH  
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Thánh Thần như một bảo đảm giải phóng hoàn toàn thân xác khỏi những cám dỗ của tội lỗi 
(c.23).  

Ý NGHĨA DỤ NGÔN  

Khi giảng, đức Giesu thường dùng dụ ngôn dưới hình thức câu chuyện để so sánh và làm 
sáng tỏ vấn đề giữa niềm tin Kito giáo và những việc thường xẩy ra trong đời sống hàng ngày. 
Đôi khi một biến cố lại có những yếu tố hoàn toàn khác biệt với những kinh nghiệm thường có, 
như ở dụ ngôn men trong bột (Mt 13:33). Nhưng nó có mục đích làm nổi bật sự tò mò của 
người nghe, cũng như những cách nói tượng hình, người nghe phải suy nghĩ, tìm tòi để hiểu. 
Hiểu biết là một quà tặng, một ơn Chúa ban cho các môn đệ, không phải cho hết mọi người. Cả 
hai trường hợp môn đệ và đám đông -được ban ơn hay không- đều do Thiên Chúa. Vấn đề 
trách nhiệm của con người đối với sự ngu dốt, không hiểu Lời Chúa thì lại khác như đã xác 
định trong Mathieu (Mt 13:13).  

CẤU TRÚC CỦA DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO HẠT GIỐNG 

Hãy coi cẩn thận cấu trúc toàn thể những bài giảng dụ ngôn trong Mathieu (Mt 13:1-52). 
Đây là trọng tâm của Tin Mừng Mathieu. Những dụ ngôn này là những diễn giảng về việc các 
nhà biệt phái chối bỏ đức Giesu ở  hai chương trước. Toàn thể các dụ ngôn này là những cuộc 
bàn luận quan trọng thứ ba của đức Giesu trong Mathieu, đồng thời là phần hai của sách Tin 
Mừng ba. Mathieu viết theo dàn bài của Marco (Mc 4:1-35) nhưng lại chỉ có hai dụ ngôn của 
Marco. Hai chuyện còn lại rất có thể lấy từ nguồn “Q” và tổng hợp đặc biệt các chuyện của 
Mathieu. Thêm vào 7 chuyện dụ ngôn, cuộc bàn luận cho thấy lý do tại sao đức Giesu dùng bài 
giảng đặc thù này (c.10-15) để tuyên bố rằng những ai hiểu bài Chúa giảng là có ơn phúc (c.16-
17), cắt nghĩa chuyện dụ ngôn người gieo giống (c 18-23) và những hạt giống (c.36-43) để rồi 
kết thúc bằng một kết luận cho các môn đệ biết (c.51-52).  

GIEO HẠT GIỐNG  

Đối với người Galile là những người quê mùa, hình ảnh người gieo hạt giống (Mt 13:1-23) 
là một hình ảnh rất quen thuộc. Dụ ngôn này gồm nhiều đề mục, nói lên hình ành một người 
gieo hạt giống có vẻ bất cẩn. Ông gieo hạt lên cả những nơi mà hạt giống không có cơ may nảy 
mầm. Đầu tiên ông rảy hạt lên lối đi thì dĩ nhiện nó không có hoàn cảnh để mọc. Thứ đến 
những hạt rơi vào nơi đất đá lẫn lộn thì nó cũng nảy mầm nhưng rồi chết. Thứ ba những hạt rơi 
vào bụi gai, có mọc lên nhưng bị gai góc đè bẹp mà chết. Sau cùng những hạt rơi trên đất tốt 
sẽ mọc lên mạnh khỏe và sinh hoa kêt trái nhiều không biết đâu mà kể. Khả năng sinh tồn của 
hạt giống vượt sức tưởng tượng. Huê lợi cuối cùng lại là đất mịn màng. Sau hết, dụ ngôn vẽ 
nên hình ảnh người gieo gống như là một người hào hoa và quá đáng nếu không muốn nói là 
điên rồ và phung phí.  

Trong phần cắt nghĩa dụ ngôn (c18-23), chúa nhấn mạnh đến nhiều loại đất khác nhau, 
nghĩa là môi trường nhận lời Chúa (coi Mc 4:14-20; Lc 8:11-15). Các loại đất khác nhau được 
đặc biệt cắt nghĩa như vậy để yểm trợ quan điểm của nhiều học giả cho rằng cách diễn giảng 
đó không phải do đức Giesu mà do suy nghĩ của các Kito hữu thời sơ khai về việc bỏ đạo vì bị 
truy nã và lề thói xấu trần tục. Tuy nhiên cũng có những người giữ quan điểm cho rằng cách 
cắt nghĩa đó căn bản là do đức Giesu dù nó được khai triển dưới ánh sáng của những cảm 
nghiệm Kito giáo sau này. Có những cắt nghĩa khác dưới 4 khía cạnh: 1/ Những người chưa 
bao giờ chấp nhận lời Chúa rao giảng về nước trời (Mt 13:19). 2/ Những người tin nhưng rồi bỏ 
đi vì bị truy nã (c20-21). 3/ Những người tin, nhưng Lời Chúa bị đè bẹp vì lề thói trần tục và 
cám dỗ bởi tiền tài danh vọng (c22). 4/ Những người đáp ứng Lời Chúa và sinh hoa kết trái dồi 
dào (c23).  
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Chẳng có trường hợp nào mà đức Giesu lại đau khổ khi cắt nghĩa câu chuyện dụ ngôn như 
trường hợp này. Bình thường dụ ngôn này được dùng để ám chỉ hạt giống –bị lấy mất do ma 
quỉ, chết vì không rễ, bị ngộp thở vì ham mê tiền tài danh vọng và vui thú cuộc đời. Có bao giờ 
chúng ta coi việc Chúa tung hạt giống đi tứ phương là hoang phí và quảng đại? Cách cắt nghĩa 
của đức Giesu rõ ràng chuyển đổi từ hạt giống (Lời Chúa) được tập trung trong câu chuyện dụ 
ngôn, đến những người nghe (đất). Như vậy, ta thấy Chúa quá sức quảng đại và không hề tiếc 
lời.  

LỜI CHÚA SẼ ĐƯỢC HOÀN THÀNH  

Bất cứ điều gì Thiên Chúa nói trong Tin Mừng thì sẽ được hoàn thành. Không bao giờ lời 
Chúa phán ra mà vô ích, không bao giờ không sinh ra hoa trái như ý Chúa. Tin Mừng xem ra có 
vẻ  thường rơi trên đá hay trên cát sỏi, nhưng đó là người ta mở rộng môi trường vào những 
nơi chưa được trồng trọt hoặc những nơi hoang dã không người ở. Dưới mắt người thường, 
chúng ta thấy có vẻ như là vô ích, nhưng thực ra nó không phải vậy. Lời Tin Mừng thường rơi 
vào những trái tim chai đá và khô cằn. 

Sứ điệp của đức Giesu thường được chuyển đến những kẽ kiêu căng, bất cần, bần tiện và 
chẳng tin gì hết xem ra là vô ích vì bị từ chối rồi dội ngược trả lại cho Chúa. Nhưng không phải 
như vậy đâu. Chúa có những dự án ở  đó và nó sẽ được hoàn thành. Bằng chứng là Chúa đầy 
lòng thương xót. Nó từ bỏ con người không cân cải chính, cũng chẳng cần phân bua. Bề ngoài 
trông có vẻ là vô ích, nhưng sau cùng nó đã thành công. Kẻ phạm tội cuối cùng đã từ bỏ tội lỗi 
và trở về với Chúa. 

Tin Mừng thực sự thường bị khinh thường và từ chối. Nó chạy vào tai những kẻ ấy giống 
như nước chảy đầu vịt, cũng như có những cánh đồng rộng lớn được phúc âm rao truyền 
nhưng không sinh ra hoa trái tựa như ở sa mạc vậy. Phúc âm cũng được loan truyền trong mọi 
cộng đồng nhưng kết quả xem ra ít ỏi như mưa trên sa mạc cằn cỗi bao la. Dù có một vài thất 
bại do đối kháng và dửng dưng, nhưng sứ diệp của chúa Giesu về nước trời ở tương lai sẽ 
thành công vô cùng. Dú phúc âm không mang lại kết quả mong muốc ngay lập tức, nhưng cuối 
cùng sẽ thành công trọn vẹn đúng như ước nguyện rộng lớn ấy, và toàn thể thế giới sẽ nhận 
biết Chúa và tràn ngập tình yêu Thiên Chúa.  

ĐÔI LỜI KẾT: HÃY ĐỂ LỜI CHÚA ĂN SÂU VÀO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA.  

Chớ gì trong tuần này, Lời Chúa sẽ ăn sâu vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Nếu 
chúng ta để cho Lời Chúa thấm nhuần tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra con người thật 
của chúng ta, thấy những phạm vi của chúng ta xem như đã bị mất và đỗ vỡ, để hoang phế, bỏ 
quên, bỏ ngỏ hay cắt đứt khỏi quyền lực chuyển đổi của Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện theo như 
những lời của thánh Alberto Cả như sau:  

“Xin hãy để con ở phía sau cuộc sống cũ của con, để những hạt giống Lời Chúa không bị 
chim trời là những tư tưởng hão huyền ăn mất, hoặc những sầu muôn gai góc làm cho ngộp 
thở. Xin hãy ban cho con tâm hồn mềm mại đầy khiêm tốn và an vui để con trở thành mảnh đất 
phì nhiêu sinh ra hoa trái dồi dào.”   

Fleming Island, Florida 

July 10, 2014 

Fxavvy@aol.com  NTC 

VỀ MỤC LỤC 

mailto:Fxavvy@aol.com
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Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ấn định đường hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam 

trong năm 2014 là năm Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình. Logo năm gia đình của Tổng Giáo 
Phận Tp.HCM là một hình tròn, ở giữa có hình Thánh Gia, ý muốn lấy Gia đình Thánh làm 
gương mẫu cho các gia đình Công Giáo. Thánh Gia có người gọi là Thánh Gia Thất. Vậy 
Thánh Gia hay Thánh Gia Thất đúng? Cụ thể hơn, gia đình và gia thất có khác biệt không? 

1. Nghĩa của các chữ: gia, đình, thất. 
1.1. Nghĩa của chữ gia. 

Gia có 26 chữ: 琊, 加, 咱, 哿, 捓, 嗧, 嘉, 家, 揶, 枷, 椰, 傢, 珈, 鴐, 痂, 耞, 耶, 茄, 葭, 诸, 豭, 

跏, 迦, 鎵, 镓, 爺. Gia trong từ gia đình là chữ家, thuộc loại chữ hội ý, diễn tiến như sau: 

 

 

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con 

heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ宀 (miên, nghĩa là mái nhà), và chữ thỉ豕 (thỉ, nghĩa là con heo). 

Theo Thuyết Văn Giải Tự (説文解字), chữ 豕(thỉ) trong chữ家(gia), vốn viết đầy đủ là豭(gia, 

cũng có nghĩa là con heo, con heo đực, con heo nọc), về sau viết nhầm hoặc tỉnh lược thành 

豕(thỉ), tuy nhiên ý nghĩa vẫn không thay đổi. Thời xưa, nhiều dân tộc thuộc các nước vùng Á 

Đông thường nuôi heo trong nhà hoặc xây chuồng nuôi heo bên cạnh nhà, tạo nên nét đặc 

trưng về nơi cư trú. Heo tượng trưng cho tiền của, nên dưới mái nhà có con heo, nhà có nuôi 

heo trở thành biểu tượng của gia đình, đó cũng chính là nguồn gốc cho sự ra đời của chữ gia 

(nhà). Cũng có giải thích khác1: Ngày xưa, vương công quí tộc sau khi chết, đều có xây miếu 

để thường xuyên thờ cúng; thường dân không có miếu, thường bày con heo hay một số loài 

gia súc khác, thường là trâu, bò, dê... dưới hiên nhà để cúng bái, đó là gia (nhà, dt.). Sau đó, 

nghĩa được mở rộng là trú sở (nhà ở, đt.). 

Chữ gia 家nghĩa là: (dt.) (1) Nhà, chỗ để ở: Tại gia (ở nhà). (2) Người hay nhóm người 

trong một nhà hay trong một trường phái nào đó: Đại gia (nhà giàu có, người giàu có); sui gia, 

thông gia; danh gia (gia đình có danh tiếng, người có danh tiếng, hay chỉ một trường phái triết 

                                                 
1 Lý Lạc Nghị, TÌM VỀ CỘI NGUỒN CHỮ HÁN, nxb. Thế Giới, Hà Nội, 1997, trang . 

 Gia đình, gia thất 
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học thời xưa bên Trung Quốc chủ trương lấy chính danh định nghĩa sự vật); nông gia: (nhà 

nông) “Điền viên vui thú nông gia” (Nhị độ mai). (4) Dòng họ: Thế gia (dòng dõi quyền quý); gia 

phong (tập quán, giáo dục trong dòng họ, nền nếp gia đình); gia thanh (danh dự, tiếng tăm của 

cha ông đã tạo ra và để lại cho dòng họ). (5) Quê hương: Gia hương (quê nhà): “Chạnh niềm 

nhớ cảnh gia hương, Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê” (Kiều) (6) Tự xưng mình hay gọi 

người khác: Tự gia (nhà tôi), phụ đạo nhân gia (người đàn bà). (7) Vợ gọi chồng là gia, cũng 

như chồng gọi vợ là thất (室). (8) Tiệm: Tửu gia (tiệm rượu). (9) Người có học vấn giỏi riêng về 

một môn: Khoa học gia, chính trị gia. (10) Khu vực chính trị do Khanh đại phu cai trị, thời nhà 

Chu. (11) Họ Gia. (tt.) (12) Khiêm xưng thân nhân của mình đối với người khác: Gia tổ (ông tổ 

tôi); gia phụ (= gia quân, gia nghiêm, gia tôn: cha tôi); gia mẫu (= gia nương, gia từ: mẹ tôi); gia 

thúc (chú tôi); gia huynh (anh tôi); gia đệ (em trai tôi); gia tẩu (chị dâu tôi); gia tiểu (vợ con tôi). 

(13) Thuộc về gia đình: Gia chủ (= gia trưởng: người chủ trong nhà); gia thuộc (= gia quyến, gia 

nhân: người trong nhà); gia nô (= gia bộc, gia nhân: đầy tớ trong nhà); gia đinh (đầy tớ trai 

trong nhà); gia đồng (đứa trẻ hầu hạ trong nhà); gia vụ (việc trong nhà). (đt.) (14) Nuôi thuần: 

Gia cầm; gia súc. (15) Cư trú: Thiếp gia Hà Dương (em cư trú ở Hà Dương). (loại từ) (16) Căn, 

gian, từ giúp đếm nhà: Tam gia thương điếm (ba cửa tiệm). 

1.2. Nghĩa của chữ đình. 

Đình có 13 chữ: 亭, 停, 廷, 庭, 霆, 筳, 蜓, 鼮, 婷, 渟, 莛, 葶, 聤. Đình trong từ gia đình là 

chữ庭, có gốc là từ chữ đình 廷, nghĩa gốc là sân nhà2, diễn tiến như sau: 

 
Hình chữ giống như một người đang lom khom mang đất đá làm việc trước sân nhà. Sau 

đó, nghĩa mở rộng thành triều đình (dinh quan). 

Chữ đình庭 nghĩa là (dt.) (1) Sân nhà: Tiền đình (sân trước). (2) Nhà: Đình tiền (trước 

cửa nhà), gia đình (chỉ chung mọi người trong nhà). (3) Toà nhà lớn trong cung vua: Nội đình, 

cung đình. (4) Ngôi nhà lớn để làm việc công, chỗ quan làm việc: Phủ đình. (5) Toà án: Pháp 

đình, khai đình (mở phiên toà). (6) Sảnh, nơi công cộng: Đại đình quảng chúng (nơi công 

cộng). (7) Trán: Thiên đình bão mãn (trán đầy tròn). (8) Thẳng tuột. 

1.3. Nghĩa của chữ thất. 

Thất có 7 chữ: 七, 失, 室, 匹, 柒, 〧, 軼 (cũng đọc là dật, điệt). Thất trong từ gia thất là 

chữ室, thuộc loại chữ hội ý, gồm bộ宀 (miên) và chữ 至 (chí) tạo thành. 

Chữ thất 室 vốn có nghĩa là “cái nhà có chứa nhiều yếu tố: người, đồ đạc, của cải”, như 

nói nhà của vua chúa là cung thất3. Ngoài ra, chữ thất còn được dùng với một số nghĩa như 

sau: (dt.) (1) Nhà nói chung: Tư thất (nhà riêng, như tư gia), bần thất (nhà nghèo). (2) Phòng 

ốc, buồng (chỉ những nơi để ở nhưng nhỏ hơn nhà, hoặc một phần của căn nhà): Giáp thất 

(nhà để cất thần chủ ở hai bên chánh đường trong miếu); ngục thất (nhà giam); hội khách thất 

(phòng khách); giáo thất (phòng học). (3) Từ đây, phát sinh nghĩa: “Một ngăn của một bộ phận 

                                                 
2 KINH THI: “Chàng có đình (sân) mà không quét dọn”. 

3 Theo sách THÍCH DANH 釋名, thiên Thích Cung Thất 釋宮室. 
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cơ thể”: tâm thất (buồng dưới của tim). (4) Người thân: Hoàng thất, tông thất (dòng họ của 

vua). (5) Vợ: Chính thất (vợ lớn); kế thất (vợ kế). *Con trai tới tuổi trưởng thành cưới vợ gọi là 

thụ thất. *Con gái còn ở nhà cha mẹ, chưa theo chồng, ý nói con gái còn trinh, gọi là thất nữ. 

(6) Người phụ nữ nói chung: Thất nhân (những người phụ nữ đồng trang lứa bên chồng). “Phụ 

thuận giả, thuận vu cữu phụ, hoà vu thất nhân: Người phụ nữ biết thuận tòng là hiếu thuận với 

cha mẹ chồng, ôn hoà với thất nhân” (Kinh Lễ). (7) Phòng, văn phòng (đơn vị hành chính của 

cơ quan): Nhân sự thất (phòng nhân sự), bí thư thất (văn phòng thư ký). (8) Cung điện: Thái 

thất (điện trong nội cung). (9) Ngôi mộ: “Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất: Sau cuộc sống trăm 

năm, về cùng mộ với chàng” (Kinh Thi). (10) Túi đựng dao. (11) Sao thất (tên một ngôi sao 

trong nhị thập bát tú). (12) Họ Thất. 

2. Nghĩa của gia đình, gia thất. 
2.1. Gia đình. 

Thông thường chúng ta hiểu gia đình là: Tập hợp những người có quan hệ hôn nhân và 

huyết thống cùng sống trong một nhà4. Ngày nay, người ta còn mở rộng định nghĩa gia đình 

đến với những quan hệ tình cảm, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục.5 

Nhưng tại sao gọi tập hợp đó là gia đình? Như đã nói trên, chữ đình vốn có nghĩa (4) và 

(5) là ngôi nhà lớn để làm việc công, tức là làm việc quan, việc nhà nước. Nơi đó nhất định phải 

có vẻ uy nghiêm và có một người đứng đầu, như nơi quan làm việc (phủ đình); nơi xử án (pháp 

đình, tụng đình) có người đứng đầu là quan toà. Vì vậy, gia đình ngoài nghĩa là “một tập hợp…” 

còn có ý nói là trong tập hợp đó phải có một người uy nghiêm nhất và có quyền lớn nhất, đó 

chính là người đàn ông hay người chồng, tức là người chủ gia đình. Điều đáng chú ý là nhiều 

khi những người không cùng huyết thống cũng được xem là người trong gia đình, như dâu, rể 

hoặc con nuôi…, đương nhiên những người đó cũng phải đối xử và được đối xử giống như 

những người khác trong gia đình. 

Gia đình là tế bào và cũng là định chế cơ bản của xã hội6. Thánh Kinh nhiều lần nhấn 

mạnh tầm quan trọng và tính trung tâm của gia đình. Gia đình được thiết lập trên nền tảng hôn 

nhân, tức là sự kết hợp giữa người nam và người nữ, những con người ngang bằng về phẩm 

giá, khác nhau về nhiều mặt nhưng bổ sung cho nhau. Từ sự bổ sung này, phát xuất việc 

truyền sinh, một chức năng “làm cho đôi vợ chồng trở nên những người cộng sự của Đấng Tạo 

Hoá”7. Như vậy, gia đình hiểu đúng nghĩa phải được xác lập trên hôn nhân, tất cả các hình thức 

sống chung khác, tự bản chất, không xứng đáng được hưởng danh xưng và địa vị của gia 

đình.8 

Vì là tế bào của xã hội, gia đình có những nghĩa vụ phải thực hiện như: kiến tạo cộng đoàn 

tình yêu, phục vụ sự sống (nuôi dưỡng con trẻ, chăm sóc người lớn tuổi), giáo dục con cái và 

truyền thông những giá trị nhân bản. Đồng thời cũng có những quyền lợi mà xã hội phải tôn 

trọng9. Thêm vào đó, gia đình Kitô Giáo còn được mời gọi nên thánh, nghĩa là phản ánh sự hợp 

                                                 
4 Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Nguyễn Như Ý (chủ biên), ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT, nxb. Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội, 1999 
5 http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh 
6 Xem SÁCH GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO, số 2207. 
7 TÓM LƯỢC HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, số 209. 
8 Sđd, số 253. 
9 Những quyền lợi của gia đình được tóm tắt ở số 2211 của SÁCH GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO: + Quyền tự do 

lập gia đình, quyền sinh con cái và giáo dục chúng theo những xác tín luân lý và tôn giáo của mình; + Quyền bảo toàn dây liên 

kết vững bền của hôn nhân và cơ chế gia đình; + Quyền tự do tuyên xưng đức tin và thông truyền đức tin, quyền giáo dục đức 

tin cho con cái bằng những phương tiện và cơ chế cần thiết; + Quyền tư hữu, tự do làm việc, có việc làm, có nhà ở, tự do di cư; 

+ Quyền được chăm sóc y tế trợ cấp tuổi già, phụ cấp gia đình, tuỳ theo cơ chế của các quốc gia; + Quyền được bảo vệ an ninh 

và cuộc sống lành mạnh, tránh các nguy cơ như: xì ke ma tuý, dâm ô đồi truỵ, nghiện rượu v.v..+ Quyền tự do liên kết với các 

gia đình khác để lập hội đoàn và như thế, được đại diện bên cạnh công quyền (x. Familiaris Consortio, số 46). 
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thông của Thiên Chúa Ba ngôi, (gia đình là) nơi truyền giảng Phúc Âm sự sống, giúp cho con 

người được tăng trưởng về nhân bản và tín ngưỡng. Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn trong 

Kinh cầu cho Gia đình cũng nêu rõ: “Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình 

thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở 

phẩm giá của mọi người”. Nói tóm lại, gia đình có một ý nghĩa rộng lớn, bao gồm những thành 

viên, gồm nhiều thành phần khác nhau, muốn gắn bó với nhau. 

2.2. Gia thất 

Có người hiểu chữ gia thất là “gia đình” hay “vợ chồng con cái trong nhà”, như có thể thấy 

trong 3 quyển từ điển sau đây: 

- ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ (Paulus Của, 1895): Gia thất: Nhà riêng; vợ con đôi bạn, vợ 

chồng con cái trong nhà: Định bề gia thất là định bề đôi bạn cho con. 

- TỰ ĐIỂN VIỆT NAM (Thanh Nghị, 1958): Gia thất: dt. Gia đình: Lập gia thất. Famille, 

ménage. 

- TỰ ĐIỂN VIỆT NAM (Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ, 1970): Gia thất: dt. c/g Gia đình, việc vợ 

chồng: Lập gia thất; Chẳng nên gia thất thì về; Ở làm chi nữa chúng chê bạn cười (cd.) 

Nhưng cũng có người cho rằng gia thất có nghĩa là “nhà cửa” và “vợ chồng” (việc vợ 

chồng hay tình nghĩa vợ chồng), đó là nghĩa trong các từ điển sau đây: 

- VIỆT NAM TỪ ĐIỂN (Khai Trí Tiến Đức, 1931): Gia thất: Chồng vợ: Con cái đã thành gia 

thất. 

- HÁN VIỆT TỪ ĐIỂN (Đào Duy Anh, 1957): Gia thất: Nhà cửa, vợ chồng 

- ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT (Bộ Giáo Dục Đào Tạo, 1999): Gia thất: dt. 1. Nhà cửa: Mọi 

việc gia thất đã có vợ lo. 2. Tình nghĩa vợ chồng: Đã thành gia thất thì thôi, Đèo bồng chi 

lắm tội trời ai mang (cd.). 

- TỪ ĐIỂN TỪ VÀ NGỮ VIỆT NAM (Nguyễn Lân, 2000): Gia thất: dt. (H. Gia: nhà; thất: nhà 

ở) 1. Nhà cửa: Còn như việc gia thất đã có thiếp trông lo (PBChâu). 2. Tình nghĩa vợ 

chồng: Đã thành gia thất thì thôi, Đèo bồng chi lắm, tội trời ai mang (cd.). 

2.3. Vậy gia thất có đồng nghĩa với gia đình hay không? 

Ngày xưa, sau khi kết hôn cô dâu thường phải về ở nhà chồng, nên mới có tục làm dâu, 

nhưng người vợ chỉ được ở “nhà dưới” hay “nhà nhỏ” chứ không được tự do đi lại những nơi 

khác trong nhà (như nhà trên, từ đường,...). Từ đó mới phân biệt thành “gia” là nhà lớn, chỉ 

người chồng và “thất” là phòng của người vợ, chỉ người vợ (xem nghĩa (7) của gia và nghĩa (5) 

của thất ở trên). Tả Truyện có câu: “Nam hữu thất, nữ hữu gia: Nam thì có thất, nữ thì có gia”. 

Lời sớ giải thích: “Thất gia ý nói là vợ chồng”10. 

Về sau, “gia thất” hay “thất gia” được dùng để chỉ hai người cưới nhau về ở chung một 

nhà, tức đã là vợ chồng. “Tới đây thì ở lại đây, Cùng con gái lão sum vầy thất gia”. (Lục Vân 

Tiên). Người Việt thì nói người phối ngẫu (vợ hay chồng) của mình với người khác là “nhà tôi”, 

“nhà em”. Bậc làm cha mẹ, muốn cho con mình sớm cưới vợ hay lấy chồng, thì nói là: Mong 

cho nó sớm được yên bề gia thất. Khi lo việc dựng vợ gả chồng cho con cái, chúng ta cũng nói 

là: Lo bề gia thất hay thành gia lập thất. 

Vậy, theo chúng tôi gia thất (từ đồng nghĩa: thất gia) có nghĩa hẹp là “nhà cửa” và nghĩa 

rộng là “vợ chồng” (chỉ việc vợ chồng hay tình nghĩa vợ chồng). Theo nghĩa “vợ chồng”, thì gia 

thất có nội hàm hạn hẹp hơn so với gia đình, gia thất chỉ giới hạn trong quan hệ giữa hai vợ 

chồng mà thôi. Khi nói: Anh A có gia thất, nghĩa là anh A đã kết hôn. Người ta có thể nói: Gia 

đình em học sinh B rất tốt, mà không thể nói: Gia thất em học sinh B rất tốt. Gia thất có thể hiểu 

là “gia đình”, trong trường hợp muốn nói về gia đình mới hợp thành mà thôi, như khi nói: Anh 

                                                 
10 TẢ TRUYỆN hay TẢ THỊ XUÂN THU là tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai đoạn từ năm 

722-468 TCN, Hoàn thập bát niên. 
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ấy mới lập gia đình hoặc: Các con tôi đã yên bề gia thất, chẳng hạn. Có thể nói ba từ gia thất 

(nhà-phòng), gia đình (nhà-sân) và gia môn (nhà-cửa) đều có nghĩa “nhà”, nhưng gia thất chỉ 

về vợ chồng; gia đình rộng hơn, chỉ về vợ chồng con cái; gia môn rộng hơn nữa, chỉ cả dòng 

họ, còn gọi là gia tộc! 

3. Kết luận. 

Sau khi tìm hiểu những khác biệt của hai thuật từ gia đình và gia thất cho thấy: Gia đình 

và gia thất ở một vài phương diện có vẻ hơi giống nhau, nhưng thật ra gia đình có ý nghĩa rộng 

lớn và bao quát hơn nhiều. Còn gia thất chỉ có ý nghĩa hạn hẹp giữa chồng và vợ. 

Lễ Thánh Gia không thể nói là Lễ Thánh Gia Thất. Gia có thể hiểu là gia đình, nhưng 

không thể hiểu là gia thất. Khi nói Thánh Gia Thất, chỉ có thể hiểu là đơn thuần gồm có Đức Mẹ 

Maria và Thánh Giuse. Người ta không thể nói gia thất của Chúa Giêsu. 

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ 
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Khi công nghệ tổ chức đám cưới di đến tột đỉnh của sự ồn ào, tốn phí và lắm trò lắm phép 
để hút tiền của người ta, thì việc tổ chức các Lễ Tạ Ơn cũng được "dàn dựng" hoành tráng 
không kém. Loa thùng khổng lồ được bắt ra tận đường và người phát thanh nói nhiều, nói linh 
tinh, ồn ào không thua gì bình luận viên World Cup. Cái tật nói nhiều, nói nhanh, tranh nhau nói, 
khoe kiến thức vặt và gây náo động ồn ào là căn bệnh lây lan nhanh chóng cho một số kẻ 
mệnh danh “có khiếu ăn nói” ngang nhiên chiếm diễn đàn “tra tấn” ngưới khác. Đi dự các đám 
mà bị xếp vào ngồi bàn ngay trước mặt loa coi như phải chịu vào "luyện ngục", cả bữa chỉ còn 
biết cắm cúi ăn uống, ra về tai lùng bùng suốt mấy ngày. 

Có những đám tạ ơn tưng bừng hoa lá, kẻ tạ ơn vì những ân huệ nhận được một cách 
nhưng-không, nhưng rạng rỡ không thua gì những ngôi sao điện ảnh trong ngày nhận giải 
thưởng do chính công lao của họ. Có những đám tạ ơn của những kẻ tuyên bố sống khó 
nghèo, thuộc về người nghèo, mừng và tạ ơn vì đã chọn cách sống nghèo, nhưng trớ trêu là 
tiêu tốn vô cùng cho hàng trăm mâm cỗ.  

Có những đám tạ ơn khi vừa khởi đầu sứ vụ nhưng được tổ chức y như là một cuộc hoàn 
thành sứ vụ trong vinh quang tràn ngập quanh mình. Rừng cờ vui, ngập không gian nhạc, suối 
tràn trể lời chúc tụng, biển dậy sóng lời tung hô và bia rượu bật nắp tưng bừng. 

Chẳng phải tự nhiên mà các đấng Bề Trên những năm gần đây đã ra nghiêm luật để hạn 
chế việc tổ chức sa hoa vô bổ này. Có Giáo Phận chỉ cho phép tất cả các tân Linh Mục trong 
cùng Giáo Phận được tổ chức tạ ơn một lần, trong cùng một ngày, có Giáo Phận quy định mỗi 
Lễ Tạ Ơn chỉ được ba mươi bàn tiệc, có Giáo Phận buộc các tân chức chỉ được tổ chức Lễ Tạ 
Ơn trong vòng 10 ngày, ngày thứ 11 phải trình diện nhiệm sở mới để thi hành nhiệm vụ…  

Như thế chứng tỏ vấn đề đã được nhìn thấy, các vị có trách nhiệm cũng đã có ý kiến bằng 
những quy định cụ thể.  

Thế nhưng về phía bản thân "người tạ ơn" thì vẫn có trăm phương nghìn cách để “lách 
luật”. Việc tổ chức linh đình được xem như là ý của dân, dân bình thường ai cũng thích, cứ 
nhìn các gương mặt hớn hở của nhiều người thì biết họ đã thỏa thuê chừng nào, mà các vị có 
trách nhiệm phải nhận ra là ý dân thì không nên làm ngược lại, chí ít cũng phải lờ đi, xem như 
không biết, còn vai trò ngôn sứ thì dẹp qua một bên nếu không muốn bị chống đối như các 
ngôn sứ trong Kinh Thánh hồi xưa. Từ đó có những người rất "cơ hội", họ ủng hộ tổ chức để 
lấy được “lòng dân”.Thế là những châu những ngọc được nhả, được phun để ca tụng lẫn 
nhau cho thỏa chí, rồi các đáp từ nối 
nhau với những lời cám ơn lên tận mây 
xanh.  

Câu chuyện và hình ảnh khó nghèo, 
đơn sơ và chân thành của Đức Phanxicô 
chỉ để kể trên bục giảng, trong các lớp 
giáo lý, thêm mắm thêm muối, thêm hoa 
thêm lá để trang trí mỹ từ trong các bài 
diễn văn thuộc lòng các công thức. Cái 
loại "mùi chiên" khó ngửi xin cứ để đấy 
đã, bây giờ là vui mừng vì… “từ bụi tro 
Chúa nâng con lên hàng khanh tướng”. 

Rời bỏ cái không gian ồn ào xao 
động, tiếng cười tiếng hát rộn ràng, tôi 
bước vào Nhà Nguyện hưu dưỡng, nhìn 
từng vị tu sĩ già đang đau yếu bệnh tật, âm thầm ngồi trên những chiếc xe lăn hay rũ người trên 
các hàng ghế, lặng lẽ nhìn lên Chúa, đắm mình trong không gian chỉ có riêng cho Chúa, chỉ còn 
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Chúa để tâm sự vui chơi. Già và trẻ, thời gian và không gian, mọi cái không còn quan trọng, 
không còn ý nghĩa đối với những giây phút thời gian vô cùng chậm chạp trôi qua của đời người. 

Tôi có một cha giáo mà cái cách dạy của ngài làm tôi không bao giờ quên được. Những 
năm tháng khó khăn, đầu thập niên 80, tôi được Bề Trên sắp xếp về ở với ngài trong một Họ 
Đạo nhỏ bé, tôi chọn ngày ngài mừng 25 Linh Mục để đến xứ như muốn nói lên sự trân trọng 
của tôi dành cho ngài.  

Chiều hôm ấy đến nhiệm sở, mọi sự vắng lặng, rồi người ta đến dự Lễ, Thánh Lễ rất bình 
thường như mọi Thánh Lễ, khác một chút là ngài thông báo xin cầu nguyện vì hôm nay kỷ niệm 
Ngân Khánh của ngài, cuối lễ ngài vào phòng áo đưa ra một bịch kẹo bánh phát cho cả Nhà 
Thờ cùng ăn, cùng vui. Giờ cơm chiều sau Lễ, chúng tôi hỏi ngài về việc kỷ niệm, ngài ôn tồn 
chia sẻ, "25 năm là 25 năm bất trung với Chúa, có gì mà vui mừng ? Lẽ ra phải là một ngày tạ 
tội !”  

Mới đây ngài mừng 50 năm Linh Mục cũng thế, ngài bảo với tôi: “Xin lỗi Chúa cả đời, em 
ơi” ! 

Lm.VĨNH SANG, DCCT, 9.7.2014 

VỀ MỤC LỤC 

 
 CHÍNH MÌNH  

  

Học trò 1: Thưa thầy, con muốn sau này con nên giống thầy. 

Thầy mĩm cười không nói gì. 

Học trò 2: Thưa thầy, con muốn trở nên giỏi và nổi tiếng như bác sĩ trong làng mình. 

Thầy mĩm cười không nói gì. 

Học trò 3: Thưa thầy, con muốn làm một người lãnh đạo như vị quan của huyện mình. 

Thầy nhìn học trò và chậm rãi kể chuyện đời mình cho học trò. 

* * * 

Lúc thầy còn nhỏ, ba má thầy muốn thầy phải trở nên những người giỏi. Ba má thầy luôn 
lấy những hình ảnh khuôn mẫu của những con người nổi tiếng, giàu có và uốn nắn thầy nên 
giống như họ. Buồn thay, năm tháng trôi qua, thầy không giống họ và chẳng bao giờ giống 
được họ.  

Thầy cũng lớn lên và thao thức để thành tài, thành nhân như những con người lý tưởng ấy, 
nhưng lý tưởng quá cao so với hoàn cảnh thực tế của mình. Thầy luôn cảm nghiệm đời mình 
cứ trải sức ra và cố gắng để nên giống họ. Cố gắng trong cách ăn nói, cố gắng trong cách đi 
đứng, cố gắng trong cách xử thế... bao lâu thầy không cư xử khôn ngoan giống như họ, không 
ăn nói lịch thiệp như họ, không xử thế chừng mực như họ, thì thầy không vui, không an tâm. 
Niềm vui của thầy là thành quả được chuẩn mực theo những con người lý tưởng ấy. Bao lâu 
không đạt được những chuẩn mực ấy, thầy không vui, và không bình an.  

CHÍNH MÌNH  
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Đời của thầy luôn nhắm tới những mục đích phía trước, những dự án để đạt được, những 
kế hoạch để thành toàn mà không bao giờ thưởng thức giá trị thành quả của hiện tại. Đối với 
thầy, những kế hoạc, dự án thành toàn ấy là mục tiêu chính để nên giống như những con 
người lý tưởng ấy. Phải làm những điều này điều nọ như những con người vĩ đại đó thì mới gọi 
là người thành công, thành tài, hạnh phúc. Vì lẽ đó, cứ mỗi ngày sống là  thêm những suy nghĩ 
cho những dự án, kế hoạch để thành như những người thành công nỗi tiếng ấy, và là thêm 
những nổ lực để hoàn thành dự án ấy... đời thầy trải ra những chuỗi ngày cố gắng, mệt nhoài 
vì những dự án, kế hoạch lý tưởng... mà không thấy niềm vui hạnh phúc ở đâu. Thầy bị mất tự 
do và mất chính mình. 

Cho đến một hôm, sau bao nhiêu năm miệt mài tìm chân lý, thầy bắt gặp các em bé chơi 
đùa vui tươi hồn nhiên bên vệ đường, thầy chợt giật mình nhìn lại. Hoá ra, cả đời mình chỉ phí 
thời gian vào những dự án và kế hoạch của tương lai. Tại sao mình cứ phải nên giống ông này 
bà nọ mà là không là chính mình?! Chẳng lẽ chỉ phải trở nên như những con người ấy, phải sở 
hữu những tài năng như họ thì đời mình mới có giá trị và hạnh phúc? Những em bé này đâu có 
tài năng như những ông nọ bà kia, nhưng nhìn xem, ai hạnh phúc hơn chúng, ai tự do hơn 
chúng, và ai bình an hơn chúng? 

Vị minh sư nhìn học trò mình âu yếm tiếp lời. 

Hãy trở nên chính mình. Chúng ta không thể coi thường tài năng của Đấng Tạo Hoá – 
chẳng lẽ Ngài lại copy chúng con đúng y như những người tài giỏi ấy thôi sao?! Hãy trở nên 
chính con người mà Thượng Đế muốn cho mỗi người chúng con.  

* * *  

Bạn thân mến, để đạt được học vị bác sĩ, tiến sĩ cần mất nhiều thời gian – dù thời gian lâu, 
nhưng kiên tâm học tập thì cũng có thể đạt được trong vòng 40 đến 50 năm tuổi đời. Nhưng để 
trở nên con người thật như chính mình, thì có lẽ khó mà nói được mức hạn thời gian. 

Lời tâm sự của của người thầy trong câu chuyện trên đáng cho chúng ta suy nghĩ về đời 
mình. Trở nên chính mình mới thật khó biết bao. Nó mời gọi ta cần vượt qua những lối mòn 
của nếp suy nghĩ, của sự đánh giá theo tiêu chuẩn hơn thua của xã hội. Trở nên chính mình 
cần thời gian để nhận ra giá trị thật của con người mình, tài năng và quà tặng của con người 
mình; và khi đã nhận ra, bạn hãy ôm chầm lấy nó, phát huy nó. Có lẽ những tài năng và quà 
tặng của bạn không được nỗi tiếng và làm nên tên tuổi gì, nhưng khi ôm chầm và cảm hưởng 
sự tuyệt vời của nó, bạn sẽ cảm nhận sự tự do đích thực của chính mình – một con người đáng 
sống vì có tự do.  

Fr. Huynhquảng   

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  

 

Tôi đã có đôi lần giải thích sự khác biệt về mặt bí tích giữa Công Giáo, Chính Thông Giáo 
và Tin lành. Nay xin được nói rõ hơn về những khác biệt này. 

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VIỆC NGHE LỜI CHÚA VÀ LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH THÁNH 
THỂ, HÒA GIẢI VÀ XỨC DẦU.  
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Trước hết, phải nói ngay là chỉ có các Giáo Hội Công Giáo và Chính Thông Giáo Đông 
Phương ( Eastern Orthodox Churches) mới có nguồn gốc Tông Đồ ( Apostolic succession) nên 
mới có đủ bảy Bí Tích hữu hiệu mang các lợi ích thiêng liêng lớn lao cho các tín hữu trực 
thuộc. 

Ngoài hai Giáo Hội trên ra, các giáo phải Tin Lành nói chung, và Anh giáo ( Anglican 
Communion) nói riêng  đều không có nguồn gốc Tông Đồ ( vì họ đã ly khai khỏi Giáo Hội Công 
Giáo sau những cuộc cải cách tôn giáo ( Reformations) vào thể kỷ 16) nên họ đều không có 
các bí tích hữu hiệu – trừ bí tích Rửa tội . 

Sứ vụ quan trọng đối với họ là giảng Kinh Thánh, vì họ chỉ tin có Kinh Thánh ( Sola 
Scriptura) mà thôi. Nhưng cách hiểu và cắt nghĩa Kinh Thánh của họ có nhiều điểm khác với 
cách hiểu và cắt nghĩa Kinh Thánh của Công Giáo. 

Thí dụ, họ cũng đọc lời Chúa trong Gioan 20: 23 trong đó Chía Giê su đã truyền cho các 
Tông Đồ mệnh lệnh như sau: 

 “Anh  em tha tội cho ai, thì người ấy được tha 

 Anh  em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” ( Ga 20: 23) 

Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo coi đây là nền tảng của bí tích Hòa giải 

Và các thừa  tác viên có chức thánh của Giáo Hội như linh mục và giám mục có quyền tha 
tội cho mọi hối nhân  nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi). 

Ngược lại, anh  em Tin lành không công nhận vai trò trung gian của các thừa tác viên ( 
Ordained Ministers) con người nên họ chủ trương  chỉ xưng tội trực tiếp với Chúa  mà thôi. 

Lại nữa,  lời Chúa trong các Tin Mừng của Matthêu, Mac-cô và Lu ca nói về Bữa Ăn sau 
hết của Chúa Giê su với 12 Tông Đồ, trong đó Chúa Giesu đã lập Bi Tích Thánh Thể và Chức 
Linh mục thừa tác ( ministerial priesthood ) để các Tông Đồ và những người kế vị  tiếp tục diễn 
lại Bữa tiệc ly và  dâng  Hy tế  đền tội của Chúa  cách bí tích trên bàn thờ ngày nay,  cùng thể 
thức và mục đích của Hy Tế thập giá mà Chúa  đã một lần  dâng lên Chúa Cha xưa trên thập 
giá. Đây là niềm tin và thực hành của Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo. 

Nhưng  anh  em Tin Lành không chia sẻ niềm tin này, và không tin Chúa Giêsu thực sự 
hiện diện ( real presence) trong hình bánh và rượu. Vì thế khi hội họp để giảng Kinh Thánh, có 
một số nhóm Tin Lành  cũng có nghi thức bẻ bánh và uống rượu nho, nhưng vì họ không có 
chức linh mục hữu hiệu và nhất là vì  không tin có sự biến đổi bản thể ( transubstantiation) của 
bánh và rượu, nên họ không thể có bí tích Thánh Thể ( Eucharist) được,  dù thừa tác viên của 
họ có đọc lại lời Chúa khi bẻ bánh và uống rượu.Anh  em Anh Giáo cũng vậy. Họ không có 
chức linh mục hữu hiệu ( valid priesthood) nên bánh họ bẻ và rượu họ uống chỉ thuần túy là 
bánh và rượu  mà  thôi, chứ không  phải là Mình Máu Chúa Kitô hiện diện thực sự  trong hình 
bánh và rượu nho  như Giáo Hội Công Gáo và Chính Thông Giáo tin  mỗi khi cử hành Thánh 
Lễ Tạ Ơn. 

Như thế Chức Linh mục thừa tác  (  Ministerial Priesthood ) là vô cùng quan trọng, vì  
không có Chức thánh này thì không thể có các bí tích quan trọng như Thêm sức, Thánh Thể, 
Hòa giải và Sức dầu bệnh nhân.Các giáo phái Tin Lành và Anh giáo không có các bí tích trên vì 
họ không có chức linh mục thừa tác hữu hiệu, do không có nguồn gốc Tông Đồ như Công Giáo 
và Chính Thống.Vì thế, khi họ trở lại với Giáo Hội Công Giáo. Thừa tác viên hay linh mục ( Anh 
Giáo) của họ đều phải được huấn luyện lại để chịu chức linh mục của Giáo Hội,  nếu họ muốn. 
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Các Bí Tích là những phương tiện hữu hiệu thông ban ơn cứu độ của Chúa Kitô qua Giáo 
Hội, là Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô được  thiết lập trên nền tảng Tông Đồ để tiếp tục  
Sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giê su-Kitô cho đến ngày mãn thời gian. Do đó, muốn được 
nhận lãnh ơn cứu chuộc vô giá đó, nhất thiết chúng  ta phải gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa, 
lớn lên trong đức tin nhờ bí tích Thêm sức, được bổ sức thiêng liêng cho hành trình tiến về quê 
trời nhờ bí tich Thánh Thể và được làm hòa với Chúa qua bí tích Hòa giải, 

Nghe lời Chúa trong Kinh Thánh rất quan trọng và cần thiết , vì “ người ta sống  không 
chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra” ( Đnl: 7 : 3; 
Mt 4 :4;  Lc 4: 4)  

Do đó, có siêng năng đọc và nghe lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta mới được soi sáng 
 và  biết được ý muốn của Chúa cho mỗi người chúng ta để từ đó biết sống theo đường lối của 
Chúa, và nhiên hậu được cứu rỗi, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta “ Đấng muốn cho mọi 
người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1Tm 2:4) 

Nhưng nghe lời Chúa không thôi thì  không  đủ, mặc dù là rất cần thiết. Nghe lời Chúa như 
 anh  em Tin Lành rao giảng mà không lãnh nhận các ơn ích lớn lao Chúa Kitô ban dồi dào qua 
các bí tích Thêm Sức, Thánh Thể và Hòa giải , thì thật là  một thiếu sót rất đáng tiếc. 

Thật vậy, Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) là “   nguồn  mạch và đỉnh cao của tất cả đời 
sống Kitô giáo.” ( Lumen Gentium, số 11) vì  mỗi khi cử hành Mầu nhiệm này, Giáo Hội diễn 
lại bữa Tiệc Ly sau hết của Chúa Kitô và Hy Tế đền tội của Người một lần dâng lên Chúa Cha 
trên thập giá để xin ơn tha thứ cho toàn thể nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi. Vì thế, mỗi lần hy 
tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó “ Chúa Kitô, chiên vượt qua của chúng ta 
chiu hiến tế (1 Cor 10:17) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” ( LG ,số 3) 

Nghĩa là , Thánh Lễ ngày nay, về một phương diện, cũng là Hy Tế thập giá Chúa Kitô lại 
dâng lên Chúa Cha cách bí tích để xin ơn tha thứ cho chúng ta cùng thể thức và mục đích của 
Hy Tế lần đầu  Người dâng trên thập giá năm xưa.Do đó, tham dự Thánh Lễ cách xứng hợp và 
trọn vẹn ( sốt sắng, sạch tội trọng và rước Mình Thánh Chúa) là được lãnh nhận ơn cứu chuộc 
của Chúa Kitô, bảo đảm cho phần rỗi mai  sau,  khi  đã chấm dứt hành trình đức tin trên trần 
gian này. 

Mặt khác , được ăn thịt và uống máu Chúa Kitô qua bí tích Thánh Thể cử hành trong khuôn 
khổ Thánh Lễ Tạ ơn, là bảo đảm nữa cho sự sống đời đời của mỗi người  chúng ta như  Chúa 
Giêsu đã hứa: 

“ Ai ăn thịt Ta và uống  máu Ta  

Thì được sống muôn đời  

Và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” ( Ga 6 :54) 

Chắc chắn Chúa không hứa suông, mà Người sẽ giữ lời hứa cho những ai yêu mến Người 
cách cụ thể là ăn thịt và uống máu Người, tức là rước Mình Thánh Chúa cách xứng đáng ( 
sạch tội trọng) khi tham dự Thánh lễ Tạ Ơn. 

Mặt khác, là con người ai cũng yếu đuối trong bản tính do hậu quả của Tội Nguyên Tổ ( 
original sin),  lại thêm cám dỗ mạnh mẽ của ma quỉ và gương xấu, dịp tội đầy rẫy trong môi 
trường sống, nên cũng không ai tránh được khuyết điểm, lầm lỗi và tội lỗi nặng nhẹ. Vì thế 
Chúa Kitô  đã ban bí tích hòa giải để giúp con người làm hòa lại với Thiên Chúa, và lấy lại tình 
thương của Người,  sau khi lỡ sa phạm tội. 
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 Kinh nghiệm cá nhân cho chúng ta biết rằng mỗi khi thật lòng sám hối và đi xưng tội  cách 
ngay lành ( không dấu tội nào) với một linh mục, và được ơn tha tội ( absolution)  thì chúng ta 
cảm thấy sung sướng và an vui trong tâm hồn, một thứ an vui  mà không  một tâm lý gia hay 
bác sĩ tâm thần nào có thể  mang lại cho bệnh nhân đến xin trị liệu. 

Nếu chỉ sám hối và không đi xưng tội, như  anh  em Tin Lành rao giảng,  thì không bao giờ 
chúng ta có thể cảm nghiệm được niềm an vui nội tâm như sau khi xưng tội cách xứng hợp  ( 
không dấu tội nào, đặc biệt là tội trọng) và được ơn tha thứ. Chúa Kitô thực sự hiện diện trong 
bí tích Hòa giải để chính Người ban cho chúng ta ơn bình an, vui thỏa nội tâm đó qua tay một 
linh mục , dù bất xứng đến đâu theo con mắt người đời. 

Các anh  em ngoài Công Giáo không thể có được cảm nghiệm thiêng liêng này, nếu họ chỉ  
đọc và  nghe  lời Chúa trong Kinh Thánh mà không biết đến các bí tích tối quan trọng là Thánh 
Thể và Hòa giải, là  các phương tiện hữu hiệu thông  ban ơn cứu độ  của Chúa Kitô  cho những 
ai thành tâm và tin tưởng tìm đến.Và chỉ trong Giáo hội Công Giáo và Chính Thống Đông 
Phương mới có các nguồn suối tuôn đổ ơn sủng  này của Chúa cho con người mà thôi. 

Lại nữa, với bí tích sức dầu bệnh nhân, người tín hữu , khi đau ốm, sẽ nhận được ơn an ủi 
để vui lòng chịu khó , chống lại những lo buồn thối chí. Bí tích này cũng đôi khi chữa lành cả 
bệnh tật thể xác  nữa. Kinh nghiệm mục vụ cho tôi biết điều này vì có nhiều bệnh nhân lâm vào 
tình trạng hôn mê ( coma), nhưng sau khi được sức dầu, đã tỉnh lại và qua được cơn bệnh 
nguy kịch, khiến thân nhân thêm lòng trông cậy Chúa và tin tưởng hiệu năng của bí tích sức 
dầu. 

Các giáo phái Tin Lành và Anh giáo kể cả Do Thái giáo ( Judaism) đều không có các bí tích 
trên,  nên tín đồ của họ không thể lãnh nhận được những lợi ích thiêng liêng đến từ các bí tích 
quan trọng đó. 

Tóm lại, nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh không  thôi, thì không  đủ cho ta lãnh nhận 
các ơn ích ơn lao qua các bí tích Thánh Thể và hòa giải và sức dầu bệnh nhân, như kinh 
nghiệm thực tế của mỗi người tín hữu chúng ta  đã cảm nghiệm  được , phù hợp với lời dạy 
không sai lầm của Giáo Hội về tầm quan trọng và lợi ích thiêng liêng của các bí tích trên. 

Chúng ta vô cùng cám ơn Chúa đã ban các phương tiện thánh hóa và chữa lành đó để  
giúp chúng ta được  thăng tiến trong đời sống thiêng liêng nhờ năng rước Minh Thánh Chúa, 
năng xưng tội  và được sức dầu thánh mỗi khi đau yếu. 

Lm Phanxicô  Xaviê  Ngô Tôn Huấn. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

Bài viết tiếng Pháp và tiếng Anh: 

La crise de la foi en Jésus et la solution dans l’Évangile de Jean. 

Crisis of faith in Jesus and solution in the Gospel of John. 
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I. Dẫn nhập 

Bài viết: “Khủng hoảng niềm tin và giải pháp để giữ vững 
niềm tin trong Tin Mừng Gio-an” đã đăng ngày 09/12/2012 
trên Blog:http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/. 
Nhân dịp viết bài này bằng tiếng Pháp, bài viết được trình 
bày lại, đề ngày mới và có tựa đề mới tiếng Việt: “Khủng 
hoảng niềm tin vào Đức Giê-su và giải pháp trong Tin Mừng 
Gio-an”, tiếng Pháp: “La crise de la foi en Jésus et la 
solution dans l’Évangile de Jean” và tiếng Anh: “Crisis of 
faith in Jesus and solution in the Gospel of John.” 

“Tin” (pisteuô) là đề tài quan trọng trong Tin Mừng Gio-
an, điều này đã phân tích trong bài viết: “Tin (pisteuô) trong 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/giuse-le-minh-thong-tu-gioi-thieu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/12/khung-hoang-niem-tin-va-giai-phap-e-giu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/12/khung-hoang-niem-tin-va-giai-phap-e-giu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/12/khung-hoang-niem-tin-va-giai-phap-e-giu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/la-crise-de-foi-en-jesus-et-la-solution.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/la-crise-de-foi-en-jesus-et-la-solution.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/crisis-of-faith-in-jesus-and-solution.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/crisis-of-faith-in-jesus-and-solution.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
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Tin Mừng Gio-an.” Bài viết này sẽ trình bày những yếu tố gây khủng hoảng niềm tin và giải 
pháp để vượt qua khủng hoảng, nhờ đó giữ vững niềm tin vào Đức Giê-su và sống niềm vui và 
bình an của Đức Giê-su ban tặng. Các trích dẫn Tin Mừng lấy trong Bản văn Gio-an, Tin Mừng 
và Ba thư Hy Lạp – Việt.   
  

II. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng niềm tin 

Có nhiều yếu tố trong Tin Mừng Gio-an cho thấy tình trạng khủng hoảng niềm tin nơi các 
môn đệ. Có thể kể đến năm nguyên nhân gây ra khủng hoảng niềm tin: (1) Khủng hoảng vì 
giáo huấn của Đức Giê-su, (2) Khủng hoảng vì thuộc về “bóng tối”, (3) Khủng hoảng vì không 
biết, (4) Khủng hoảng vì nghĩ Đức Giê-su vắng mặt, (5) Khủng hoảng vì bị thế gian thù ghét và 
bách hại. 

     1. Khủng hoảng vì giáo huấn của Đức Giê-su 

Khủng hoảng vì giáo huấn của Đức Giê-su được trình bày cách mạnh mẽ trong ch. 6. Cấu 
trúc chương này gồm bốn phần: (1) Trước hết là trình thuật Đức Giê-su thực hiện dấu lạ bánh 
hoá nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no (6,1-15). (2) Sau đó, Người bày tỏ quyền năng bằng 
cách đi trên mặt biển hồ Ti-bê-ri-a để đến với các môn đệ trong đêm tối (6,16-21) vào lúc “Biển 
đầy gió lớn đang thổi và giật mạnh” (6,18). (3) Tiếp theo là diễn từ bánh sự sống (6,25-59). (4) 
Phần cuối Ga 6 là phản ứng của các môn đệ về mặc khải của Đức Giê-su (6,60-71). 

Qua những trao đổi và thắc mắc của đám đông và những người Do Thái, Đức Giê-su trình 
bày những mặc khải thần học quan trọng về nguồn gốc và sứ vụ của Người. Theo mạch văn, 
các môn đệ hiện diện với Đức Giê-su trong tất cả các biến cố trên. Họ đã chứng kiến hai dấu lạ 
(6,1-15; 6,16-21) và đã nghe diễn từ bánh sự sống (6,25-59). Từ những gì đã thấy và đã nghe, 
nhiều người trong số các môn đệ đã thốt lên: “Lời này chướng tai quá! Ai có thể nghe nổi?” 
(6,60). Người thuật chuyện cho biết điều đáng tiếc đã xảy ra: “Từ lúc đó, nhiều môn đệ của 
Người bỏ đi và không còn đi với Người nữa” (6,66). Quyết định thôi không làm môn đệ Đức 
Giê-su nữa là khủng hoảng lớn về niềm tin. Tại sao nhiều môn đệ lại quyết định bỏ đi không 
làm môn đệ của Đức Giê-su nữa? 

Các môn đệ quyết định rời bỏ Đức Giê-su là những người đã tin vào Người, vì họ được gọi 
là “môn đệ” (mathêtês) của Đức Giê-su (6,16.60.61.66). Họ vừa chứng kiến hai dấu lạ (6,1-
15.16-21) và nghe diễn từ về bánh sự sống (6,25-59), trong đó Đức Giê-su mặc khải về nguồn 
gốc và căn tính của Người: Người là ai? Từ đâu tới? Ai có khả năng ban sự sống đời đời cho 
con người? Con người cần làm gì để có sự sống đời đời?... Tuy nhiên những mặc khải của 
Đức Giê-su đầy nghịch lý. Nguồn gốc của Người là nghịch lý, bởi vì Đức Giê-su vừa là con ông 
Giu-se (6,42) vừa là Đấng từ trời xuống (6,38). Sứ vụ của Đức Giê-su cũng nghịch lý, bởi vì 
Đức Giê-su sẽ chết trên thập giá để ban sự sống đời đời cho người tin. Tại sao phải chết để 
ban sự sống? Người chết có thể ban sự sống được sao? Nghịch lý này diễn tả qua kiểu nói: 
“Ăn thịt và uống máu”. Đức Giê-su khẳng định: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì có sự sống 
đời đời, và Tôi sẽ làm cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (6,54). Như thế, chỉ những ai tin 
vào Đức Giê-su và hiệp thông với Người trong biến cố Thương Khó – Phục Sinh, mới được 
đón nhận sự sống đời đời. (Xem phân tích phần “Ga 6,22-71: ‘Thánh Thể’, lý trí và đức tin” 
trong Phân tích thuật chuyện và cấu trúc áp dụng vào Tin Mừng thứ tư, tr. 110-146). 

Nhiều môn đệ đã  không chịu nổi những lời Đức Giê-su mặc khải nên họ đã xầm xì: “Lời này 
chướng tai quá! Ai có thể nghe nổi?” (6,60). Trong mạch văn cụm từ “lời này” (ho logos houtos) 
gợi đến toàn bộ diễn từ bánh hằng sống của Đức Giê-su (6,25-59). Sau lời xầm xì của nhiều 
môn đệ, người thuật chuyện cho biết: “Đức Giê-su tự mình biết là các môn đệ của Người đang 
xầm xì về điều ấy,Người nói với các ông: ‘Điều đó làm anh em vấp ngã sao?’” (6,61). Nhiều môn 
đệ đã vấp ngã vì giáo huấn của Đức Giê-su. Nói cách khác, chính mặc khải của Đức Giê-su 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
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http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-phan-tich-thuat-truyen_19.html
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dẫn đến khủng hoảng niềm tin và đã có nhiều môn đệ không vượt qua được thử thách này, vì 
thế họ đã quyết định thôi, không làm môn đệ Đức Giê-su nữa. Họ vấp ngã vì đã hiểu lời của 
Đức Giê-su theo nghĩa “xác thịt” mà “xác thịt thì chẳng có ích gì” (6,63). Đức Giê-su nói với các 
môn đệ ở 6,63: “Thần khí thì làm cho sống, xác thịt chẳng có ích gì. Những lời chính Thầy nói 
với anh em là thần khí và là sự sống.” Các môn đệ vấp ngã vì họ đã không mở lòng ra để đón 
nhận giáo huấn của Thiên Chúa như là điều kiện để đến với Đức Giê-su và tin vào Người. 
Trong diễn từ, Đức Giê-su nói về điều này ở 6,44a và 6,45b: “Không ai có thể đến với Tôi, nếu 
Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy” (6,44a); “Mọi người nghe Cha và đón nhận 
giáo huấn của Ngườithì đến với Tôi” (6,45b). 

Đoạn văn 6,60-71 nói về phản ứng của các môn đệ gồm hai tiểu đoạn: Trong tiểu đoạn 1 
(1,60-66) Đức Giê-su nói với “nhiều môn đệ”, và trong tiểu đoạn 2 (6,67-71) Đức Giê-su nói với 
Nhóm Mười Hai, như thế bên cạnh Nhóm Mười Hai còn có nhiều môn đệ khác nữa. Nhiều môn 
đệ không thuộc Nhóm Mười Hai đã vấp ngã vì không hiểu giáo huấn của Đức Giê-su. Còn 
Nhóm Mười Hai thì sao? Họ phản ứng thế nào? Khi Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Phần anh 
em, anh em không muốn bỏ đi sao?” (6,67). Si-môn Phê-rô đại diện Nhóm tuyên xưng niềm tin 
với Đức Giê-su ở 6,68-69: “68 Thưa Thầy, chúng con sẽ bỏ đi với ai? Thầy có những lời đem 
lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và đã nhận biết rằng: Chính Thầy là 
Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Việc nhiều môn đệ từ bỏ niềm tin ở 6,66 và lời tuyên xưng niềm 
tin của Si-môn Phê-rô cho thấy hai cách hiểu đối lập nhau về mặc khải của Đức Giê-su. Ở 6,60, 
nhiều môn đệ cho rằng giáo huấn của Đức Giê-su là “lời chướng tai không ai nghe nổi”, ngược 
lại ở 6,68b, Nhóm Mười Hai lại nhận ra đó là “lời đem lại sự sống đời đời.” Vậy cách thức và 
thái độ nghe lời Đức Giê-su đã dẫn con người đến tin hay không tin vào Người. Nói cách khác, 
nếu không biết cách học hỏi và lắng nghe giáo huấn của Đức Giê-su, thì chính lời của Người có 
thể trở thành nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng niềm tin. Trong đoạn văn Ga 6,60-71, đã xảy 
ra sự phân hoá giữa các môn đệ: nhiều môn đệ đã bỏ Đức Giê-su (6,66), còn Nhóm Mười Hai 
đã quyết định ở lại với Người (6,68). Ở 6,70, Đức Giê-su lại báo trước khủng hoảng khác ngay 
giữa Nhóm Mười Hai, đó là khủng hoảng vì để mình thuộc về “bóng tối”, thuộc về thế lực đen 
tối. 

     2. Khủng hoảng vì thuộc về “bóng tối” 

Sau khi Si-môn Phê-rô đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng niềm tin (6,68-69), Đức Giê-su 
không khen mà lại báo trước sự khủng hoảng về lòng trung tín của một môn đệ trong Nhóm 
Mười Hai. Đức Giê-su nói với họ ở 6,70: “Chẳng phải chính Thầy đã chọn anh em là Nhóm 
Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em là quỷ.” Cuộc trao đổi giữa Đức Giê-su và 
Nhóm Mười Hai kết thúc đột ngột ở đây. Lời báo trước: “Một người trong anh em là quỷ” 
(6,70b) có thể hiểu là yếu tố gây khủng hoảng giữa Nhóm Mười Hai, bởi vì lời tuyên xưng niềm 
tin vào Đức Giê-su vừa nói ra (6,68-69) không thể dung hoà với ý tưởng “một người trong anh 
em là quỷ” (6,70b), nghĩa là có một người trong Nhóm Mười Hai thuộc về bóng tối, thuộc về thế 
lực đen tối, “thuộc về quỷ”, “làm công việc của quỷ” (x. 8,44a). Đức Giê-su đã nói với những 
người Do Thái điều này ở 8,44a: “Các ông thuộc về quỷ là cha các ông, và các ông muốn làm 
những ước muốn của cha các ông.” Những người Do Thái trong đoạn văn 8,31-59 không 
những không đón nhận giáo huấn của Đức Giê-su mà còn tìm cách giết Người (8,37.40). Hành 
động này đã làm cho họ thuộc về quỷ, có cha là quỷ và đang làm công việc của quỷ (8,44a). 
Trong viễn cảnh này, khi nói “một người trong anh em là quỷ” (6,70b), Đức Giê-su báo trước 
“một người trong Nhóm Mười Hai” sẽ tiếp tay vào việc giết Đức Giê-su. 

Vậy ai là quỷ ở 6,70? Nhóm Mười Hai là nhân vật trong câu chuyện, họ chưa biết ai là quỷ 
trong số họ, vì Đức Giê-su không giải thích gì thêm cho Nhóm Mười Hai về lời Người nói ở 
6,70. Điều này gây ra khủng hoảng trong nội bộ Nhóm Mười Hai, vì họ không ai biết ai là quỷ, 
nhưng có “quỷ” ngay giữa Nhóm. Đức Giê-su sẽ chỉ cho các môn đệ biết người đó là ai trong 
bữa tiệc ly ở 13,26. Các môn đệ không biết ai là quỷ, nhưng ngay từ 6,71 độc giả đã biết người 
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đó là ai, bởi vì người thuật chuyện giải thích cho độc giả ở 6,71: “Người [Đức Giê-su] nói về 
Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt; vì ông ấy sẽ nộp Người, một người trong Nhóm Mười Hai.” 

Trong Tin Mừng Gio-an, nhân vật Giu-đa là yếu tố gây khủng hoảng trầm trọng đối với chính 
Giu-đa và đối với nhóm các môn đệ. Đoạn văn 13,1-32, cung cấp đôi nét về nhân vật này. Nhân 
vật Giu-đa trong Tin Mừng Gio-an được xác định bởi bốn tương quan: (1) Tương quan với gia 
đình: Ông được gọi là “Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt” (6,71a). (2) Tương quan với Đức 
Giê-su: Giu-đa được gọi là “kẻ nộp (paradidômi) Thầy” (6,64; 13,2.11.21). (3) Tương quan với 
Nhóm Mười Hai: Giu-đa được gọi là “một người trong Nhóm Mười Hai” (6,71b). (4) Tương 
quan với thế lực bóng tối: Giu-đa là “quỷ” (6,70b). Tương quan thứ tư này được nhấn mạnh 
trong đoạnvăn 13,1-32. Thật vậy, người thuật chuyện nói về Giu-đa khi bắt đầu kể về bữa tiệc 
ly: “Trong bữa ăn, quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Người 
[Đức Giê-su]” (13,2). Khi Đức Giê-su chấm miếng bánh và trao cho Giu-đa như là dấu hiệu để 
các môn đệ khác biết ai là kẻ sẽ nộp Thầy (13,26), người thuật chuyện cho biết: “Và khi nhận 
miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào ông ấy [Giu-đa]” (13,27a). Theo cách trình bày của Tin Mừng 
Gio-an, câu chuyện về Giu-đa tiến triển qua bốn giai đoạn: (1) Đức Giê-su cho biết Giu-đa là 
quỷ ở 6,70. (2) Đến 13,2 thì quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa ý định nộp Đức Giê-su. (3) Sau khi đã 
nhận miếng bánh Đức Giê-su trao, thì Xa-tan đã nhập vào Giu-đa ở 13,27. (4) Cuối cùng, Giu-
đa ra đi thực hiện công việc của quỷ. Người thuật chuyện kết thúc câu chuyện về Giu-đa như 
sau: “Sau khi nhận lấy miếng bánh, ông ấy đi ra ngay lập tức. Lúc đó, trời đã tối” (13,30). Nhân 
vật Giu-đa sẽ xuất hiện trở lại trong trình thuật Đức Giê-su bị bắt (18,1-3) nhưng ông hoàn toàn 
đứng về phía những kẻ tìm giết Đức Giê-su. “Xa-tan” (tiếng Híp-ri) ở 13,27 là “quỷ” (tiếng Hy 
lạp: diabolos) ở 6,70 và 13,2, bởi vì Bản Kinh Thánh LXX (la Septante) dịch tiếng Híp-ri “Satan” 
sang tiếng Hy lạp: diabolos (quỷ). Xem bài viết: “Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos, daimonion), 
Ác thần (ponêros) trong Kinh Thánh.” 

Như thế, Giu-đa đã để mình thuộc về thế lực đen tối và ông đi vào đêm tối để thực hiện công 
việc của quỷ (x. 8,44). Nhân vật Giu-đa trong trình thuật 13,1-32 không bày tỏ cảm xúc và 
không nói lời nào cả. Sự im lặng và vô cảm này làm cho nhân vật Giu-đa trở thành công cụ của 
Xa-tan. Nhân vật Giu-đa, một môn đệ thuộc Nhóm Mười Hai, là hình ảnh người môn đệ ở trong 
tình trạng khủng hoảng trầm trọng về lòng trung tín với Thầy. Lý do là ông đã để mình thuộc về 
quỷ, có lẽ vì ông đã không thực sự biết Đức Giê-su là ai. Đối với Nhóm Mười Hai, sự hiện diện 
của Giu-đa cũng như sự vắng mặt của nhân vật này là yếu tố khủng hoảng cho họ, bởi vì Giu-
đa là thành viên của Nhóm. Giu-đa đã để lại dấu ấn trong Nhóm Mười Hai về vấn đề hiệp nhất 
giữa các môn đệ và về lòng trung tín của từng môn đệ với Thầy. Nhân vật Giu-đa là ví dụ điển 
hình về khủng hoảng niềm tin, bởi vì ngay cả thành viên của Nhóm Mười Hai, nhóm môn đệ đã 
quyết định ở lại với Đức Giê-su và đã tuyên xưng niềm tin đích thực vào Người (6,68-69), vẫn 
có thể vấp ngã.  

     3. Khủng hoảng vì không biết 

Sự không biết của các môn đệ về Đức Giê-su, về vai trò và sứ vụ của Người, là những yếu 
tố gây khủng hoảng niềm tin. Sự không hiểu, không biết mặc khải cũng như không biết ý nghĩa 
của những biến cố đang xảy ra đã làm cho các môn đệ rơi vào trình trạng xao xuyến và sợ hãi. 
Đề tài “khủng hoảng vì không biết” này được trình bày trong Ga 13–16. 

Trong bữa ăn cuối cùng giữa Đức Giê-su và các môn đệ (Ga 13), Si-môn Phê-rô đã không 
hiểu ý nghĩa hành động Đức Giê-su rửa chân cho ông. Phê-rô quả quyết với Đức Giê-su: 
“Không đời nào Thầy lại rửa chân cho con” (13,8a). Trên bình diện trần thế, phản ứng của Phê-
rô bày tỏ lòng tôn trọng Thầy mình. Đức Giê-su là Thầy, là Chúa sao lại rửa chân cho môn đệ 
được. Nhưng khi Đức Giê-su nói với Phê-rô: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng có 
phần với Thầy” (13,8b) thì Phê-rô lại muốn điều ngược lại. Từ chỗ không chịu để Thầy rửa 
chân đến chỗ đòi rửa chân, tay và đầu. Phê-rô xin Đức Giê-su: “Thưa Thầy, không chỉ rửa chân 
con, nhưng cả tay và đầu” (13,9). Hình như Phê-rô muốn bằng mọi giá “có phần với Thầy” và 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/03/xa-tan-satanas-quy-diabolos-daimonion.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/03/xa-tan-satanas-quy-diabolos-daimonion.html


 

31 

có càng nhiều càng tốt. Bản văn có nét châm biếm và hài hước vì Phê-rô tưởng là mình biết, 
nhưng thực ra ông không hiểu và không biết điều mình xin. Bằng chứng là Đức Giê-su không 
đáp ứng cả hai lời yêu cầu của Phê-rô. Đức Giê-su không làm theo yêu cầu của Phê-rô vì ông 
đã không hiểu ý nghĩa của hành động rửa chân và ông phản ứng theo suy nghĩ trần thế. Cả hai 
lời xin ở hai thái cực (không rửa gì cả – rửa hết) của Phê-rô đều không được Đức Giê-su đáp 
ứng. Trong bối cảnh này, Phê-rô đang ở trong tình trạng khủng hoảng vì không hiểu việc làm 
(“rửa chân”, x. 13,8a) và lời nói (“có phần”, x. 13,8b) của Thầy. 

Bản văn Ga 13–16 cho thấy các môn đệ còn không biết nhiều thứ khác. Chẳng hạn, ở 13,21-
22, các môn đệ không biết ai là kẻ sẽ nộp Thầy. Thực vậy, khi Đức Giê-su nói với họ ở 13,21b: 
“Một ngườitrong anh em sẽ nộp Thầy”, người thuật chuyện cho biết ở 13,22: “Các môn đệ nhìn 
nhau, phân vân không biết Người nói về ai.” Ở 13,29, Đức Giê-su chấm miếng bánh và trao 
cho Giu-đa con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, nghĩa là các môn đệ đã biết ai là kẻ nộp Thầy, thì điều lạ 
lùng là không môn đệ nào phản ứng gì về điều này, mà họ lại rơi vào tình trạng không biết về 
một điều khác: Các môn đệ đã không biết ý nghĩa lời Đức Giê-su nói với Giu-đa ở 13,27b: “Anh 
làm gì thì làm mau đi”. Người thuật chuyện nói rõ điều này ở 13,28-29: “28 Không ai trong 
những người [các môn đệ] đang dùng bữa biết tại sao Người [Đức Giê-su] nói với ông ấy [Giu-
đa] như thế 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, có vài người nghĩ là Đức Giê-su nói với ông ấy: ‘Anh hãy 
mua những món cần dùng trong dịp lễ’, hoặc bố thí cho người nghèo.” Như thế, Giu-đa, một 
người trong Nhóm Mười Hai, đi nộp Thầy mà không ai trong nhóm biết người ấy đi đâu và làm 
gì! Khủng hoảng về sự không biết này sẽ bùng nổ khi biến cố xảy ra, Đức Giê-su đã báo trước 
cho các môn đệ ở 16,32: “Này đến giờ  – và đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người về 
nhà mình và bỏ lại Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình vì Cha ở với Thầy.” 

Đề tài các môn đệ không biết, không hiểu, chưa hiểu về Đức Giê-su và về giáo huấn của 
Người còn bộc lộ qua những câu hỏi. Chẳng hạn, Phê-rô hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi 
đâu vậy?” (13,36a); “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy bây giờ được?” (13,37a). 
Tô-ma hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con có 
thể biết đường?” (14,5). Ngay trước biến cố Thương Khó của Đức Giê-su mà các môn đệ 
không biết Thầy đi đâu và không biết mình đi con đường nào! Các môn đệ đang ở trong tình 
trạng khủng hoảng nặng nề liên quan đến lòng tin vào Đức Giê-su. 

Đồng thời, việc các môn đệ đặt những câu hỏi trên đây cũng là kỹ thuật hành văn của người 
thuật chuyện. Qua lối trình bày: Các môn đệ hỏi – Đức Giê-su trả lời, người thuật chuyện nói về 
Đức Giê-su như là Đấng mặc khải, Đấng biết mọi sự. Người trả lời những thắc mắc của các 
môn đệ, cũng là thắc mắc của cộng đoàn Gio-an vào cuối thế kỷ I và của độc giả qua mọi thời 
đại. Qua lối hành văn “hỏi – đáp”, Đức Giê-su mặc khải ý định của Chúa Cha và mặc khải căn 
tính và sứ vụ của Người. Như thế, hiểu biết giáo huấn của Đức Giê-su sẽ giúp độc giả vượt 
qua khủng hoảng và giữ vững niềm tin. 

     4. Khủng hoảng vì nghĩ Đức Giê-su vắng mặt 

Trong Ga 13–16, các môn đệ đang bị khủng hoảng trầm trọng vì Đức Giê-su sắp đi về với 
Cha của Người qua biến cố Thương Khó – Phục Sinh. Các môn đệ đang buồn rầu, xao xuyến 
và sợ hãi. Đức Giê-su khích lệ các môn đệ ở đầu ch. 14: “Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin 
vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy” (14,1). Đến cuối ch. 14 Đức Giê-su ban bình an của 
Người cho các môn đệ và nói ở 14,27c: “Lòng anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi.” Biến cố 
Đức Giê-su đi về với Cha đã làm cho “nỗi ưu phiền tràn ngập lòng” các môn đệ như Đức Giê-su 
đã nói: “Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nỗi ưu phiền tràn ngập lòng anh em” (16,6). Tuy 
nhiên Đức Giê-su hứa sẽ gặp lại họ và họ sẽ vui mừng. Người nói với các môn đệ ở 16,22: 
“Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ lại thấy anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm 
vui của anh em, không ai lấy khỏi anh em được.” 
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Tình cảnh buồn rầu, xao xuyến và sợ hãi của các môn đệ trước biến cố Thương Khó gợi đến 
sự khủng hoảng của cộng đoàn Gio-an vào cuối thế kỷ thứ I liên quan đến sự vắng mặt của 
Đức Giê-su. Trong lúc cộng đoàn đang gặp khó khăn thử thách thì Đức Giê-su như thể không 
hiện diện với cộng đoàn. Không thấy Đức Giê-su lên tiếng, cộng đoàn cảm giác như bị bỏ rơi 
và đang sống trong tình trạng mồ côi. Trong hoàn cảnh này, lời Đức Giê-su nói với các môn đệ 
cũng là lời Người nhắn gửi cộng đoàn: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến với anh 
em” (14,18). Ngày nay, cảm nhận Đức Giê-su vắng mặt vẫn còn đó, sự im lặng của Đức Giê-su 
có thể làm sa sút lòng trông cậy và làm lung lay lòng tin. Nhiều người tin tự hỏi, nếu có Chúa 
hiện diện thì sao lại xảy ra những chuyện đau thương, bi đát và bất công như thế được. Nhận 
ra sự hiện diện của Đức Giê-su trong mọi hoàn cảnh là thách đố lớn của niềm tin. Làm thế nào 
nhận ra Đức Giê-su đang ở với mình? Phần giải pháp sẽ trình bày câu trả lời theo Tin Mừng 
Gio-an. 

     5. Khủng hoảng vì bị thế gian thù ghét và bách hại 

Trong đoạn văn Ga 15,18–16,4a, Đức Giê-su báo cho các môn đệ biết họ sẽ bị thế gian thù 
ghét và bách hại. Người nói với các môn đệ ở 15,18-19: “18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em 
hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Nếu anh em thuộc về thế gian, thế gian đã yêu thích 
cái gì là của riêng nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và chính Thầy đã chọn anh em 
từ giữa thế gian, vì điều này, thế gian ghét anh em.” 

Thế gian (kosmos) ghét các môn đệ được gọi là “thế gian thù ghét”, thế gian này là ai? Để 
trả lời câu hỏi này, cần xác định nghĩa của từ “thế gian” (kosmos) theo thần học Tin Mừng Gio-
an. Bài viết: “Thế gian (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an” đã trình bày năm nghĩa của từ Hy Lạp 
“kosmos” (thế gian) trong Tin Mừng Gio-an. Đó là (1) “thế gian vũ trụ”, (2) “thế gian trái đất”, (3) 
“thế gian nhân loại”, (4) “thế gian chưa tin” và (5) “thế gian thù ghét”. Các nghĩa này được dùng 
để xây dựng thần học Tin Mừng Gio-an, qua đó diễn tả tương quan giữa những thực tại trần 
thế và sứ vụ của Đức Giê-su. Thần học Tin Mừng Gio-an định nghĩa “thế gian thù ghét” trong 
tương quan với Đức Giê-su và với các môn đệ. Vì ghét Đức Giê-su và ghét các môn đệ nên thế 
gian này được gọi là “thế gian thù ghét.” Đó là một nhóm nhỏ những người đã nghe những lời 
Đức Giê-su nói, đã thấy những dấu lạ Người làm nhưng họ vẫn không tin vào Đức Giê-su 
(15,22-24). 

“Thế gian thù ghét” trong Tin Mừng Gio-an gợi đến những kẻ chống đối Đức Giê-su trong sứ 
vụ công khai của Người (những người Do Thái, những người Pha-ri-sêu và các thượng tế). Họ 
là những người không tin, chống đối, thù ghét và tìm cách giết Đức Giê-su. “Thế gian thù ghét” 
cũng gợi đến những kẻ bách hại cộng đoàn Gio-an vào cuối thế kỷ I và những kẻ bách hại 
người tin qua mọi thời đại. Trong Tin Mừng Gio-an “thế gian thù ghét” có sáu đặc điểm: (1) 
Ghét Đức Giê-su, các môn đệ và Chúa Cha, (2) Thuộc về thủ lãnh thế gian và quỷ, (3) Không 
biết Đức Giê-su và Cha của Người, (4) Không tin vào Đức Giê-su, (5) Có tội, (6) Được mời gọi 
tin và nhận biết Đức Giê-su. Xem bài viết: “Sáu đặc điểm của ‘thế gian thù ghét’ và ‘những kẻ 
chống đối Đức Giê-su’ trong Tin Mừng Gio-an.” 

Lý do thế gian thù ghét các môn đệ là vì các môn đệ không thuộc về thế gian và vì các môn 
đệ được Đức Giê-su tuyển chọn. Vì được chọn, nên các môn đệ thuộc về Đức Giê-su chứ 
không thuộc về thế gian. Đức Giê-su giả thiết rằng: “Nếu anh em thuộc về thế gian, thế gian đã 
yêu thích cái gì là của riêng nó” (15,19a), nghĩa là nếu các môn đệ thuộc về thế gian, họ sẽ 
được thế gian yêu mến và đương nhiên sẽ không bị thù ghét. Nhưng nếu thuộc về thế gian thì 
các môn đệ lại không thuộc về Đức Giê-su, tức là cành nho (các môn đệ) không còn trên thân 
nho (Đức Giê-su) nữa. Trong trường hợp này, hậu quả sẽ như lời Đức Giê-su nói ở 15,6: “Ai 
không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và bị khô héo. Người ta thu lượm 
chúng, bỏ vào lửa và chúng bị đốt cháy.” Như thế, các môn đệ ở trong tình trạng tiến thoái 
lưỡng nan. Tin vào Đức Giê-su, thuộc về Đức Giê-su thì có sự sống đời đời, nhưng lại có nguy 
cơ bị thử thách và bách hại. Không tin vào Đức Giê-su, nghĩa là thuộc về thế gian thì được thế 
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gian yêu mến, nhưng lại bị hư mất, bị loại ra ngoài và không có sự sống của Thiên Chúa nơi 
mình. 

Hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như trên vẫn kéo dài suốt dòng lịch sử. Cụ thể là cộng đoàn 
Gio-an vào cuối thế kỷ I đang gặp khó khăn thử thách, thậm chí mạng sống các thành viên 
trong cộng đoàn bị đe dọa. Đức Giê-su báo cho các môn đệ biết điều đó khi nói ở 16,2: “Họ sẽ 
làm cho anh em thành những người bị khai trừ khỏi hội đường. Sẽ đến giờ, kẻ nào giết anh em 
cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.” Đức Giê-su báo trước cho các môn đệ biết để họ giữ 
vững niềm tin: “Những điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em không bị vấp ngã” (16,1). 
Lời này cho thấy, trong hoàn cảnh bị bách hại, đã xảy ra trường hợp vấp ngã và chối bỏ niềm 
tin. Một số môn đệ có thể đã để quỷ gieo vào lòng mình những ý định đen tối, đã để mình thuộc 
về quỷ và làm công việc của quỷ như Giu-đa (6,71; 13,2.27.30). Việc Phê-rô chối Thầy được 
Đức Giê-su báo trước (13,38) và được thuật lại chi tiết (18,17.25.26-27) trong Tin Mừng Gio-an 
gợi đến tình trạng khủng hoảng của cộng đoàn, có thể một số môn đệ đã thầm kín hay công 
khai chối Thầy như Phê-rô. 

Tin Mừng Gio-an gợi lên những yếu tố khủng hoảng niềm tin, đồng thời chính bản văn Tin 
Mừng đã cho độc giả biết phải làm gì để tránh vấp ngã. Trong hoàn cảnh khó khăn và thử 
thách đến từ bên trong và bên ngoài cộng đoàn như đã trình bày, Đức Giê-su đã động viên các 
môn đệ nhiều điều trong Tin Mừng. Đặc biệt lời cuối cùng Đức Giê-su nói với các môn đệ trong 
các diễn từ từ biệt (Ga 13–16), cũng là lời Đức Giê-su khích lệ cộng đoàn Gio-an cuối thế kỷ 
thứ I và các môn đệ qua mọi thời đại đang gặp khó khăn thử thách. Đức Giê-su kết thúc những 
lời từ biệt ở 16,33: “Những điều này, Thầy nói với anh em để trong Thầy, anh em có sự bình 
an. Trong thế gian, anh em có sự khốn khó, nhưng anh em hãy can đảm, chính Thầy đã thắng 
thế gian.” Trong ch. 13–16, ngoài những lời khích lệ, Đức Giê-su còn mặc khải những giải pháp 
thiết thực để các môn đệ vượt qua thử thách. Những giải pháp đó là gì? 
  

III. Làm gì để giữ vững niềm tin? 

Có nhiều điều cần làm để giữ vững niềm tin, nhưng có thể quy vào điều này: Lắng nghe và 
đón nhận giáo huấn của Đức Giê-su để có thể sống và ở lại trong lời của Người. Phần sau bàn 
đến các giải pháp giúp vượt qua khủng hoảng niềm tin qua năm mục: (1) Thực hành giáo huấn 
của Đức Giê-su, (2) Xây dựng tương quan với Đức Giê-su bằng cách “ở lại trong nhau” (Đức 
Giê-su – môn đệ), (3) Xác tín sự ở lại của Chúa Cha, Đức Giê-su, Đấng Pa-rác-lê nơi mình, (4) 
Sống niềm vui và bình an của Đức Giê-su ban tặng, (5) Mở lòng đón nhận hoạt động của Đấng 
Pa-rác-lê. 

     1. Thực hành giáo huấn của Đức Giê-su  

Trước những khó khăn thử thách xảy đến vì “tin vào Đức Giê-su” như trên, chính Đức Giê-
su đã an ủi và khích lệ các môn đệ giữ vững niềm tin. Vì thế, cách tốt nhất để xây dựng tương 
quan mật thiết và bền vững với Đức Giê-su là học hỏi giáo huấn của Người. Theo thần học Tin 
Mừng Gio-an, Đức Giê-su đã trao ban toàn bộ mặc khải cho các môn đệ. Người nói với họ vào 
cuối sứ vụ công khai ở 15,15: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết điều chủ 
mình làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe nơi Cha của Thầy, 
Thầy đã làm cho anh em biết.” Tất cả những gì Đức Giê-su đã nghe nơi Cha của Người, Người 
đã làm cho các môn đệ biết hết. Nghĩa là toàn bộ mặc khải đã được trao ban cho các môn đệ 
rồi, không cần phải đi tìm ở nơi nào khác; nhưng các môn đệ đã hiểu mặc khải hay chưa lại là 
chuyện khác. Bối cảnh Ga 13–16 cho thấy các môn đệ chưa hiểu hết mặc khải ấy, vì họ đang 
sống trong tâm trạng buồn sầu, xao xuyến và sợ hãi, nên họ không mang nổi những lời giáo 
huấn của Đức Giê-su như Người đã nói với họ ở 16,12: “Thầy vẫn có nhiều điều để nói với anh 
em, nhưng bây giờ anh em không thể mang nổi.” Chỉ sau khi Đức Giê-su đi về với Cha và Đấng 
Pa-rác-lê – Thần Khí sự thật – được gửi tới, lúc này Đấng Pa-rác-lê sẽ dẫn các môn đệ đi trong 
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sự thật toàn vẹn (16,13) và dạy các môn đệ mọi điều Đức Giê-su đã nói (14,26). Xem trình bày 
về Đấng Pa-rác-lê trong bài viết: “Đấng Pa-rác-lê là ai?” 

Như thế, việc lắng nghe, học hỏi và tìm hiểu giáo huấn của Đức Giê-su dưới sự hướng dẫn 
của Đấng Pa-rác-lê là việc làm suốt cả đời người môn đệ. Nhờ Đấng Pa-rác-lê dạy và hướng 
dẫn mà các môn đệ hiểu được ý nghĩa lời giáo huấn của Đức Giê-su trong từng hoàn cảnh 
sống cụ thể. Nghĩa là giáo huấn của Đức Giê-su là lương thực không hư nát, là bánh sự sống, 
là nước sự sống, là ánh sáng soi dẫn cuộc sống của người môn đệ. Nhờ được giáo huấn của 
Đức Giê-su soi sáng, người môn đệ sẽ tìm được ý nghĩa cao quý của việc lựa chọn tin vào Đức 
Giê-su và thuộc về Người. Có thể nói, toàn bộ nội dung mặc khải trong Tin Mừng Gio-an là giáo 
huấn của Đức Giê-su. Phần sau sẽ trình bày một số đề tài quan trọng giúp người môn đệ sống 
và giữ vững niềm tin.  

     2. Ở lại trong nhau giữa Đức Giê-su và các môn đệ  

Lời mời gọi “ở lại trong nhau” giữa Đức Giê-su và các môn đệ được Đức Giê-su nói đến 
nhiều lần trong Tin Mừng Gio-an. “Ở lại trong nhau” theo thần học Tin Mừng này là bước vào 
tương quan với nhau cách chủ động và từ hai phía. “Đức Giê-su ở trong các môn đệ” và “các 
môn đệ ở trong Đức Giê-su.” Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 14,20: “Trong ngày đó, anh em 
sẽ biết rằng: Thầy trong Cha Thầy, anh em trong Thầy và Thầy trong anh em.” Ở lại trong nhau 
là điều kiện để tồn tại và sinh hoa trái (x. 15,1-8). Đức Giê-su mời gọi các môn đệ ở 15,4: “Anh 
em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy trong anh em. Như cành nho không thể sinh hoa trái tự nó 
nếu không ở lại trong cây nho, anh em cũng không, nếu anh em không ở lại trong Thầy.” Xem 
mục I.2.c) “Đức Giê-su ở trong các môn đệ (14,20b)” trong bài viết: “Ga 14,15-24: Đặc ân dành 
cho ai yêu mến Đức Giê-su và giữ các điều răn của Người.”  

Đề tài “ở lại trong nhau” giữa Đức Giê-su và các môn đệ gợi đến mặc khải quan trọng về đề 
tài “ở lại trong nhau” giữa Đức Giê-su và Cha của Người. Trong đoạn văn 14,8-11, Đức Giê-su 
nhấn mạnh tương quan này. Khi Phi-líp-phê nói với Đức Giê-su ở 14,8: “Thưa Thầy, hãy tỏ cho 
chúng con Cha là đủ cho chúng con”, Đức Giê-su nói với Phi-líp-phê ở 14,10a: “Anh (chủ từ số 
ít) không tin rằng: Thầy trong Cha và Cha ở trong Thầy sao?” Rồi Người mời gọi tất cả các môn 
đệ tin vào tương quan mật thiết giữa Người và Chúa Cha. Đức Giê-su nói tiếp ở 14,11a: “Anh 
em (chủ từ số nhiều) hãy tin Thầy: Thầy trong Cha và Cha trong Thầy.” Như thế, ở lại trong 
Đức Giê-su và được Đức Giê-su ở lại trong mình là bước vào tương quan hiệp thông sâu xa 
với Đức Giê-su, đồng thời tham dự vào tương quan mật thiết giữa Đức Giê-su và Cha của 
Người (14,10.11).  

“Ở lại trong Đức Giê-su” còn là lựa chọn sống còn của người môn đệ: “Ở lại” là sống, “không 
ở lại” là chết, là hư mất, là “bị quăng ra ngoài như cành nho và bị khô héo” (15,6a). Như đã 
phân tích, “ở lại trong Đức Giê-su” đồng nghĩa với thuộc về Người. Điều này bao hàm nguy cơ 
bị thù ghét và bách hại. Như thế, lựa chọn “ở lại trong Đức Giê-su” đem lại sự sống đích thực 
cho người môn đệ, nhưng cũng hàm ẩn sự can đảm đón nhận thử thách gian nan. Tóm lại, 
Đức Giê-su mời gọi các môn đệ ở lại trong Người và để Người ở lại trong từng môn đệ, đây là 
lời mời gọi hiệp thông trong tương quan lòng mến với Đức Giê-su và là một trong những giải 
pháp giúp các môn đệ vượt qua khủng hoảng niềm tin. 

     3. Sự ở lại của Chúa Cha, Đức Giê-su, Đấng Pa-rác-lê 

Trong đoạn văn 14,15-24, Đức Giê-su mặc khải cho các môn đệ biết phải làm gì để được 
Chúa Cha, Đức Giê-su và Đấng Pa-rác-lê ở lại và đồng hành với mình. Lời hứa về sự ở lại của 
ba Đấng sẽ được thực hiện với điều kiện các môn đệ “yêu mến Đức Giê-su” và “giữ các điều 
răn của Người”. Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 14,15-16: “15 Nếu anh em yêu mến Thầy, 
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy; 16 và chính Thầy sẽ can thiệp với Cha và Người sẽ ban 
cho anh em một Đấng Pa-rác-lê khác để Người ở với anh em mãi mãi.” Ở 14,21 Đức Giê-su 
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nói với các môn đệ: “Ai có các điều răn của Thầy và giữ chúng, người ấy là người yêu mến 
Thầy. Mà ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Chính Thầy sẽ yêu mến người ấy và 
Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Đến 14,23, Đức Giê-su mặc khải cho các môn đệ: “Ai yêu 
mến Thầy sẽ giữ lời của Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Tôi sẽ đến với 
người ấy và sẽ làm chỗ ở (monên) nơi người ấy” (14,23). 

Những trích dẫn trên cho thấy các môn đệ sẽ được cả Ba Đấng (Chúa Cha, Đức Giê-su, 
Đấng Pa-rác-lê) đến ở với họ với điều kiện là các môn đệ “yêu mến Đức Giê-su” (14,15.23), 
“giữ lời Người” (14,23); “có các điều răn” (14,21) và “giữ các điều răn của Người” (14,15). Các 
yếu tố này liên kết chặt chẽ đến mức có thể hoán chuyển cho nhau. Có thể nói, theo thần học 
Gio-an “yêu mến thì tuân giữ” (14,15) và ngược lại “tuân giữ thì yêu mến” (14,21), nghĩa là 
trong “yêu mến” có “tuân giữ” và trong hành động “tuân giữ” luôn bao hàm “yêu mến”. 

“Các điều răn của Đức Giê-su” ở 14,15.21 song song với “lời của Đức Giê-su” ở 14,23, nên 
có thể hiểu “các điều răn” (số nhiều) là tất cả giáo huấn của Đức Giê-su được trình bày trong 
Tin Mừng Gio-an. Muốn biết thế nào là “yêu mến Đức Giê-su” và “các điều răn của Người” là gì, 
chỉ cần đọc toàn bộ sách Tin Mừng thì sẽ biết. Như thế, học hỏi Tin Mừng sẽ giúp các môn đệ 
nhận ra và sống điều Đức Giê-su hứa: Chính trong từng môn đệ có “sự hiện diện” và “sự ở lại” 
của Đức Giê-su, Chúa Cha và Đấng Pa-rác-lê. Sự ở lại huyền nhiệm của ba Đấng nơi các môn 
đệ là nguồn khích lệ và an ủi lớn lao trong hành trình làm môn đệ Đức Giê-su, nhất là những 
lúc gặp khó khăn thử thách. Xem bài viết: “Ga 14,15-24: Đặc ân dành cho ai yêu mến Đức Giê-
su và giữ các điều răn của Người.” 

     4. Bình an và niềm vui Đức Giê-su ban tặng 

Ngay trong lúc các môn đệ đang ở trong tình trạng xao xuyến và sợ hãi (14,27), Đức Giê-su 
hứa ban bình an và niềm vui của Người cho họ. Đề tài “niềm vui” và “bình an” trong Ga 14–17 
mang đậm nét Ki-tô học, vì đó là “bình an của Đức Giê-su” và “niềm vui của Đức Giê-su” chứ 
không phải của thế gian, cũng không phải của Thiên Chúa. Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 
14,27: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Không như 
thế gian ban mà chính Thầy ban cho anh em. Lòng anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi.” 

Ở 15,11, Đức Giê-su mong muốn niềm vui của Người trở thành niềm vui của các môn đệ, 
Người nói với họ: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em 
và niềm vui của anh em được trọn vẹn” (15,11). “Các điều ấy” trong câu này là những điều Đức 
Giê-su vừa nói với các môn đệ trước đó. Trong mạch văn gần “các điều ấy” là 15,1-10, trong 
bối cảnh rộng hơn đó là những gì Đức Giê-su đã mặc khải từ 13,1 đến 15,10. Đối với độc giả 
“các điều ấy” được hiểu là giáo huấn của Đức Giê-su. Như thế, cần hiểu mặc khải của Đức 
Giê-su trong Tin Mừng mới có thể đón nhận niềm vui Đức Giê-su ban tặng và có khả năng làm 
cho niềm vui của Đức Giê-su trở thành niềm vui của chính mình. Đó là niềm vui trọn vẹn(15,11, 
17,13) và bền bỉ (16,22), bởi vì không ai có thể lấy niềm vui ấy khỏi các môn đệ được. Đức Giê-
su nói với các môn đệ trước biến cố Thương Khó – Phục Sinh: “Bây giờ anh em lo buồn, 
nhưng Thầy sẽ lại thấy anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai 
lấy khỏi anh em được” (16,22). 

Lời cuối cùng Đức Giê-su nói với các môn đệ trong ch. 13–16 là lời ban bình an và khích lệ: 
“Những điều này, Thầy nói với anh em để trong Thầy, anh em có sự bình an. Trong thế gian, 
anh em có sự khốn khó, nhưng anh em hãy can đảm, chính Thầy đã thắng thế gian” (16,33). 
Động từ “ekhô” (có) trong cụm từ “có sự bình an” được chia ở thì hiện tại lối tiếp thuộc “ekhête”. 
Cách chia động từ này đề cao giá trị hiện tại. Theo mạch văn, cần hai điều kiện để có bình an 
của Đức Giê-su: Lắng nghe, đón nhận những gì Đức Giê-su mặc khải (16,33a). Tóm lại, có 
niềm vui và bình an Đức Giê-su ban tặng sẽ giúp các môn đệ giữ vững niềm tin. Họ sẽ vượt lên 
trên sự xao xuyến và sợ hãi (14,1.27), từ đó can đảm làm chứng cho niềm tin trong hoàn cảnh 
bị thế gian thù ghét và bách hại (15,18-21). 
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Đề tài “niềm vui” và “bình an” trong Ga 14–17 có thể hiểu theo “chiều ngang” và theo “chiều 
dọc”. Cách hiểu “chiều ngang” là hiểu theo giòng thời gian (trước – sau). Cách hiểu này phù 
hợp với bối cảnh lịch sử thời Đức Giê-su. Các môn đệ buồn rầu, sợ hãi, xao xuyến khi Đức 
Giê-su bước vào cuộc Thương Khó. Nhưng các môn đệ sẽ vui mừng trong tương lai, khi Thầy 
trò gặp lại nhau sau biến cố Phục Sinh. Hiểu niềm vui và bình an theo chiều ngang đề cao biến 
cố nền tảng của niềm tin: Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giê-su. Biến cố quan trọng 
này có khả năng đem lại bình an và niềm vui đích thực cho các môn đệ. 

Tuy nhiên, sau biến cố Phục Sinh cộng đoàn các môn đệ vẫn gặp thử thách và bị bách hại. 
Cách hiểu “niềm vui” và “bình an” theo chiều dọc giúp các môn đệ sống và giữ vững niềm tin 
ngay trong lúc đang gặp thử thách và khủng hoảng. Thật vậy, cách hiểu theo “chiều dọc” (trên – 
dưới) của đề tài “niềm vui” và “bình an” được áp dụng cho cộng đoàn Gio-an vào cuối thế kỷ I 
và cho người tin qua mọi thời đại. Trong Ga 14–17, Đức Giê-su không chỉ hứa ban niềm vui và 
bình an “trong tương lai” (sau biến cố Phục Sinh) mà Người còn ban cho các môn đệ niềm vui 
(15,11) và bình an (14,27a) “trong hiện tại”, ngay lúc các môn đệ đang xao xuyến và sợ hãi 
(14,27b). Điều này rất có ý nghĩa đối với cộng đoàn Gio-an vào cuối thế kỷ I, vì lúc ấy cộng 
đoàn đang bị khủng hoảng và bị thế gian thù ghét và bách hại. 

Thần học Tin Mừng Gio-an cho phép hiểu “niềm vui” và “bình an” trong tương quan giữa hai 
thế giới như Đức Giê-su nói với những người Do Thái ở 8:23-24: “23 Các ông, các ông thuộc 
về hạ giới; còn Tôi, Tôi thuộc về thượng giới. Các ông, các ông thuộc về thế gian này; còn Tôi, 
Tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ chết trong tội của các 
ông. Vì nếu các ông không tin rằng: Tôi Là, các ông sẽ chết trong tội của các ông.” Giữa hai thế 
giới này: thế giới của Thiên Chúa (thượng giới) và thế giới của con người (hạ giới) có thể 
hiểu “bình an” và “niềm vui” của Đức Giê-su là ơn ban từ trên. Nghĩa là nhờ “bình an” và “niềm 
vui” từ trên (thượng giới) ban xuống mà các môn đệ có thể đón nhận hoàn cảnh sống ở trần 
gian (hạ giới) và nhờ đó vượt qua thử thách trong cuộc sống. Bình an và niềm vui của Đức Giê-
su là những thực tại được ban từ trên cao, từ nơi Thiên Chúa. Cách hiểu theo chiều dọc giúp 
các môn đệ sống trọn vẹn hai thực tại đối lập nhau: “Niềm vui và nỗi buồn”, “khủng hoảng và 
bình an”. Nhưng các thực tại này được đặt trên hai bình diện khác nhau: “Nỗi buồn” và “khủng 
hoảng” là thực tại thuộc về hạ giới (thế gian này); “niềm vui” và “bình an” của Đức Giê-su là 
thực tại thuộc về thượng giới (thế giới của Thiên Chúa), nhưng được ban cho các môn đệ đang 
sống trong thế gian này. 

Đọc và hiểu bản văn theo “chiều ngang” và “chiều dọc” như trên là một trong những nét độc 
đáo của thần học Tin Mừng Gio-an. Cách đọc này có ý nghĩa thiết thực vì vừa cho phép đề cao 
biến cố Thương Khó – Phục Sinh (hiểu chiều ngang), vừa cho phép hiện tại hóa không ngừng 
hoàn cảnh sống của các môn đệ (hiểu theo chiều dọc). Đức Giê-su còn mặc khải một giải pháp 
quan trọng khác, đó là vai trò và hoạt động của Đấng Pa-rác-lê nơi các môn đệ. 

     5. Hoạt động của Đấng Pa-rác-lê nơi các môn đệ 

Sau khi Đức Giê-su về với Cha của Người, Đấng Pa-rác-lê được gửi đến với các môn đệ 
(16,7). Như thế, từ sau biến cố Thương Khó – Phục Sinh, các môn đệ qua mọi thời đại đang 
sống trong thời kỳ Đấng Pa-rác-lê hiện diện và hoạt động nơi mình và nơi cộng đoàn. Vai trò 
của Đấng Pa-rác-lê nơi các môn đệ là đề tài quan trọng trong Ga 14–16. Các môn đệ chỉ có thể 
đón nhận Đấng Pa-rác-lê với điều kiện: “Yêu mến Đức Giê-su” và “giữ các điều răn của Người” 
(14,15). Hoạt động phong phú của Đấng Pa-rác-lê nơi các môn đệ có thể quy về ba lãnh vực: 
(1) Đấng Pa-rác-lê ở với và hướng dẫn các môn đệ; (2) Đấng Pa-rác-lê giảng dạy và làm cho 
các môn đệ biết mặc khải của Đức Giê-su; (3) Đấng Pa-rác-lê làm chứng “trước” và “trong” các 
môn đệ. 

(1) Trước hết, Đấng Pa-rác-lê sẽ “ở với” các môn đệ, “ở giữa” cộng đoàn và “ở trong” từng 
môn đệ mãi mãi (14,16-17). Đấng Pa-rác-lê ở lại và đồng hành với các môn đệ, đồng thời dẫn 
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các môn đệ “đi trong sự thật toàn vẹn” (16,13a). Bất cứ ai “yêu mến Đức Giê-su và giữ các điều 
răn của Người” thì đã được Đấng Pa-rác-lê, là Thánh Thần, là Thần Khí sự thật, ở lại mãi mãi 
với mình rồi. Vì thế, theo thần học Tin Mừng Gio-an, người môn đệ không cần phải xin “Đấng 
Pa-rác-lê – Thần Khí sự thật – Thánh Thần” đến với mình nữa. Thiết nghĩ điều cần xin là ý thức 
sự hiện diện, sự hướng dẫn và hoạt động của Thánh Thần ở nơi mình. 

(2) Đấng Pa-rác-lê sẽ “dạy các môn đệ” tất cả những gì Đức Giê-su đã nói, và “làm cho các 
môn đệ nhớ lại” giáo huấn của Đức Giê-su (14,26). Đấng Pa-rác-lê sẽ lấy những gì của Đức 
Giê-su mà loan báo cho các môn đệ (16,13-15). Đối với thế gian thù ghét, Đấng Pa-rác-lê sẽ 
cho các môn đệ biết sự thật về thế gian và số phận của thủ lãnh thế gian. Thế gian có tội vì đã 
không tin vào Đức Giê-su (16,9) và thủ lãnh của thế gian đã bị xét xử rồi (16,11). Đấng Pa-rác-
lê sẽ làm cho các môn đệ biết sự thật về Đức Giê-su và biết ý nghĩa của biến cố Thương Khó. 
Trên bình diện lịch sử, Đức Giê-su đã bị giết chết trên thập giá, nhưng trên bình diện mặc khải, 
đó là biến cố Đức Giê-su đi về với Cha của Người (16,10), đó là Giờ Người được tôn vinh và là 
Giờ Người tôn vinh Chúa Cha (13,31-32; 17,1). 

(3) Đấng Pa-rác-lê giữ vai trò làm chứng về Đức Giê-su “trước” và “trong” các môn đệ. “Làm 
chứng trước các môn đệ”, vì Đấng Pa-rác-lê giúp các môn đệ hiểu biết và xác tín về nguồn gốc 
và sứ vụ của Đức Giê-su cũng như giáo huấn của Người. Đấng Pa-rác-lê “làm chứng trong các 
môn đệ”, khi các môn đệ làm chứng về Đức Giê-su trước thế gian. Trong trường hợp này, 
Đấng Pa-rác-lê sẽ hướng dẫn, soi sáng từ bên trong, để các môn đệ can đảm làm chứng về 
Đức Giê-su trong mọi hoàn cảnh sống. 

Nếu các môn đệ hiểu biết và đón nhận tất cả vai trò và hoạt động phong phú của Đấng Pa-
rác-lê như trên thì niềm tin của họ sẽ ngày càng được củng cố. Nhờ đó, các môn đệ có thể 
sống niềm tin cách sống động, mạnh mẽ và vững vàng. Xem các bài viết về Đấng Pa-rác-lê: (1) 
“Đấng Pa-rác-lê là ai?”, (2) “Ga 16,4b-11: Đấng Pa-rác-lê và thế gian”, và phân tích chi tiết về 
hoạt động của Đấng Pa-rác-lê trong tập sách: ĐẤNG PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật – trong 
Tin Mừng thứ tư, tr. 153-330).  

IV. Kết luận 

Tin Mừng Gio-an trình bày những yếu tố gây khủng hoảng trong cộng đoàn các môn đệ, 
đồng thời gợi lên nơi độc giả những yếu tố khủng hoảng đức tin ngày hôm nay. Người môn đệ 
có thể gặp khủng hoảng vì giáo huấn của Đức Giê-su; vì để mình thuộc về “bóng tối”; vì không 
biết, không hiểu lời Đức Giê-su; vì tưởng là Đức Giê-su vắng mặt và vì bị thế gian thù ghét và 
bách hại. Những yếu tố khủng hoảng này có thể làm lung lay niềm tin vào Đức Giê-su và có 
nguy cơ làm cho người môn đệ vấp ngã. Tuy người tin xác tín là tin vào Đức Giê-su thì có sự 
sống đời đời, nhưng hành trình làm môn đệ trong thế gian này vẫn còn nhiều thử thách cam go. 
Có trường hợp người tin hy sinh cả mạng sống mình để bảo toàn “tình yêu”, “lòng trung tín” và 
“sự sống đích thực” mà Đức Giê-su ban tặng. Vậy phải làm gì khi bị khủng hoảng niềm tin? Tin 
Mừng Gio-an đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để các môn đệ có thể giữ vững niềm tin như sau. 

(1) Nói chung, cách hiệu quả nhất để vượt qua khủng hoảng niềm tin là không ngừng hiệp 
thông với Đức Giê-su, không ngừng học hỏi giáo huấn của Người để áp dụng vào cuộc sống và 
xây dựng tương quan ngày càng mật thiết hơn với Đức Giê-su.  

(2) Đức Giê-su mời gọi các môn đệ gắn kết với Người qua việc “ở lại trong Người” và để 
“Người ở lại trong mình.” Tương quan hai chiều với Đức Giê-su, như Người đã nói với các môn 
đệ: “Anh em trong Thầy (kai humeis en emoi) và Thầy trong anh em (kagô en humin)” (14,20b) 
là tương quan hiệp thông sâu xa giữa Đức Giê-su và các môn đệ. Tương quan này được diễn 
tả theo cùng một cách thức như sự hiệp thông nên một giữa Đức Giê-su và Cha của Người: 
“Thầy trong Cha và Cha trong Thầy” (14,11a). Sự ở lại với Đức Giê-su như cành nho trên thân 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/12/ang-pa-rac-le-la-ai.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/05/ga-164b-11-ang-pa-rac-le-va-gian.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-ang-pa-rac-le-than-khi.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-ang-pa-rac-le-than-khi.html
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nho tạo nên sức mạnh tâm linh giúp các môn đệ đứng vững trong thử thách và sinh nhiều hoa 
trái (15,5). 

(3) Đức Giê-su hứa sự ở lại của ba Đấng nơi người tin. Chúa Cha, Đức Giê-su và Đấng Pa-
rác-lê sẽ đến, hiện diện và ở lại nơi những ai yêu mến Đức Giê-su và giữ các điều răn của 
Người. Theo thần học Tin Mừng Gio-an, vấn đề không phải là xin Đấng Pa-rác-lê – Thánh Thần 
đến với mình mà là thực hiện điều kiện để đón nhận Đấng Pa-rác-lê: “yêu mến Đức Giê-
su” và “giữ các điều răn của Người”, nghĩa là toàn bộ giáo huấn của Đức Giê-su. Sự ở lại 
của ba Đấng là điều khích lệ lớn lao khi người môn đệ cảm thấy mình như bị bỏ rơi, bị mồ côi 
(14,18a) vì tưởng rằng Đức Giê-su không ở với mình. 

(4) Dù còn nhiều gian lao khốn khó trong thế gian, người tin vẫn có niềm vui và bình an của 
Đức Giê-su ban tặng. Theo cách đọc chiều ngang, biến cố Phục Sinh mang lại cho các môn đệ 
một niềm vui không ai lấy mất được. Biến cố Phục Sinh đã xảy ra gần 2000 năm rồi, liệu nơi 
người tin còn có niềm vui bền bỉ và lớn lao này không? Theo cách đọc chiều dọc, quà tặng 
niềm vui và bình an không làm biến đi những khó khăn thử thách trong hiện tại, nhưng quà 
tặng: niềm vui và bình an của Đức Giê-su là những thực tại đến từ trên cao, giúp người tin đón 
nhận và sống trọn vẹn thực tại trần thế; bởi vì niềm vui và bình an của Đức Giê-su đã trở thành 
niềm vui và bình an của chính mình và đó là niềm vui và bình an đích thực. 

(5) Một trong những nét độc đáo của thần học Tin Mừng Gio-an là hoạt động của Đấng Pa-
rác-lê nơi các môn đệ. Trong Tin Mừng Gio-an, Đấng Pa-rác-lê (14,16.26; 15,26; 16,7) được 
đồng hoá với Thần Khí sự thật (14,17; 15,26) và Thánh Thần (14,26). Hoạt động phong phú đa 
dạng của Đấng Pa-rác-lê quy về ba lãnh vực: (1) Ở lại (14,16-17) và hướng dẫn các môn đệ 
(16,13); (2) Giảng dạy và làm cho các môn đệ biết mặc khải (14,26; 16,8-11); (3) Làm chứng 
“trước” và “trong” các môn đệ (15,26-27). Tin Mừng mời gọi người tin ý thức và xác tín về sự 
hiện diện và hoạt động của Đấng Pa-rác-lê nơi mình để có khả năng giữ vững niềm tin và can 
đảm làm chứng về Đức Giê-su. Đấng Pa-rác-lê là nguồn sức mạnh tâm linh giúp các môn đệ 
hiểu giáo huấn của Đức Giê-su và vượt qua thử thách. 

Với đề tài “khủng hoảng niềm tin vào Đức Giê-su và giải pháp để giữ vững niềm tin” trình 
bày trong Tin Mừng Gio-an như trên, Tin Mừng này đã góp phần quan trọng cho độc giả qua 
mọi thời đại. Những ai đang khủng hoảng niềm tin hay lạnh nhạt với niềm tin, thậm chí đã mất 
niềm tin, đều có thể tìm lại được sức sống và lòng cam đảm để giữ vững niềm tin, nhờ học hỏi 
và suy gẫm Tin Mừng Gio-an. Cho dù khó khăn và thử thách xảy ra ở đâu và vào thời đại nào, 
người tin vẫn có thể áp dụng giáo huấn của Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an vào hoàn cảnh 
cụ thể để vượt qua, vượt lên trên khủng hoảng niềm tin và sống niềm vui và bình an của Đức 
Giê-su ban tặng. Xem tập sách phân tích về đề tài này: KHỦNG HOẢNG VÀ GIẢI PHÁP cho 
các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư./. 

Nguồn: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/12/khung-hoang-niem-tin-va-giai-
phap-e-giu.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. 

Xem: 

- Tin (pisteuô) trong Tin Mừng Gio-an. 

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

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-072010-khung-hoang-va-giai-phap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-072010-khung-hoang-va-giai-phap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/12/khung-hoang-niem-tin-va-giai-phap-e-giu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/12/khung-hoang-niem-tin-va-giai-phap-e-giu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html


 

39 

12 CUỐN SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 
Một số đề tài trong các tập sách  

ĐỊA CHỈ CÁC NHÀ SÁCH 
 

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

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

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

Bản văn Tân Ước 

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

2. Tin Mừng Mác-cô, Hy Lạp – Việt 

3. Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt 

Các sách tìm hiểu Tin Mừng Gio-an  

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

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

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

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

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

06. YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I 

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

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Kính mời viếng thăm www.cvlctt.net  (chỉ vì lòng Chúa thương tôi) 
 
tiếp theo kỳ trước 

II. LINH MỤC TƯƠNG QUAN VỚI NGƯỜI NỮ11                                

II.1 Với người nữ nói chung: Trợ Lực hay là Vấn Đề?  

Theo sách Sáng Thế12 và quan niệm Á Đông về Âm-Dương, người nam và người nữ rất gắn 
bó với nhau, hấp dẫn nhau, cần nhau và bổ túc cho nhau, không thể thiếu nhau. Người nam 

                                                 
11 x. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của linh mục tương lai trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, tr.283-291. 

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

 

         

 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/cac-sach-xuat-ban.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/07/e-tai-trong-cac-tap-sach.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/04/nha-sach.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/02/sach-022011-ngu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-102010-cu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/06/gioi-thieu-sach-tin-mung-mac-co-hy-lap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/gioi-thieu-sach-khai-huyen-hy-lap-viet.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-nguoi-mon-e-uc-gie-su_19.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-tinh-yeu-va-tinh-ban_555.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-072010-khung-hoang-va-giai-phap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-phan-tich-thuat-truyen_19.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-ang-pa-rac-le-than-khi.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-yeu-va-ghet-trong-tin.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-yeu-va-ghet-trong-tin.html
http://www.cvlctt.net/
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không thể là một con người nếu không có người nữ và ngược lại.13 Điều này đã khởi sự tự 
nhiên ở trong gia đình, ngay từ thời niên thiếu, và sự sống quân bình, cả nhân bản và thiêng 
liêng, vẫn  tiếp tục trải ra và phát triển.  

 
Sự việc cũng như thế với các linh mục và người nữ, nữ tu hay nữ giáo dân. Trong những 

mối tương quan này, có nhiều phương diện của cuộc sống thật ý nghĩa, đẹp đẽ và có nhiều 
công việc thật tuyệt vời. Tuy nhiên, họ không luôn luôn là trợ lực, nhưng lắm khi cũng là vấn đề 
và sa lầy không lối thoát cho một số ứng sinh linh mục, ngay cả cho một số linh mục. Có khi vì 
một người đàn bà mà một số linh mục đã từ bỏ thừa tác vụ, nhất là trong bối cảnh tục hóa, vật 
chất, hưởng thụ khoái lạc, phim con heo và nhục dục, lấy cái tôi chủ nghĩa cá nhân làm trọng 
tâm, thay vì Chúa Kitô. Vì thế, đời sống độc thân linh mục cần được bảo vệ cách ý thức bằng 
việc đặc biệt giữ cảnh giác cảm xúc và toàn bộ cách cư xử của mình. Một lối sống phù hợp với 
chức linh mục không thể được phát triển, nếu dấn thân vào một mối quan hệ độc hữu với một 
phụ nữ. 

II.2 Tương quan với nữ tu: khôn ngoan và tỉnh thức. 

Chúng ta hãy giữ trong trí óc và tâm hồn sự lệ thuộc của chính mình, cũng như sự lệ thuộc 
của các nữ tu đối với Chúa, và luôn ý thức phải “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên 
Chúa”14: Cái đã cho rồi, không lấy lại mà cho người khác! Một lần đã quảng đại dâng hiến thì 
hãy cố gắng quảng đại cho đến cùng. 

 
Nhưng do lý tưởng hiến dâng và môi trường mục vụ chung, linh mục và nữ tu có thể có mối 

tương quan thân mật, bằng sự cởi mở cho nhau, hiểu nhau và chia sẻ sứ vụ, những thành 
công cũng như những khó khăn thất bại, tin tưởng nhau, cảm thông nhau, quan tâm đến nhau. 
Chính từ sự thân mật này, một cảm nhận “yêu thương” có thể dễ dàng phát sinh và phát triển, 
rồi tình trạng có thể trở nên nguy hiểm hơn, với những hình thức được bộc lộ ra theo tiến trình: 
muốn chiếm hữu - ghen tuông - và độc quyền, là những cái gây ra rất nhiều phiền hà và tai 
tiếng. Nhiều trường hợp còn đi xa hơn trong chiều hướng tiêu cực. Những hình thức này dễ 
nhìn thấy bộc lộ nơi các cô bếp hay những nữ tu trẻ đẹp phục vụ và ở luôn trong nhà xứ. Và 
cũng phải kể đến những người nữ cùng làm việc tông đồ trong các đoàn hội, hay ân nhân, bảo 
trợ, mạnh thường quân: Không ai cho cái gì mà cho không cả, và nhiều khi ân đòi được trả 
bằng tình! Đừng quên nhận định bao đời của tiền nhân “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”! Không ai 
trách lửa tại sao đốt cháy rơm, và cũng không ai trách rơm tại sao để bị lửa đốt cháy, mà trách người 
đã để rơm gần lửa.  

 
 Hãy nhớ lời khuyên tỉnh thức và cầu nguyện của Chúa Giêsu, vì tinh thần thì nhẹ nhàng 

chóng vánh nhưng xác thịt lại nặng nề yếu đuối15: là những con người thánh hiến, chúng ta vẫn 
không thôi là những con người với những ham muốn và yếu đuối nhân loại. Thánh Phaolô chia 
sẻ: “Có ai trong anh em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối, có ai trong anh em sa ngã 
mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt?” 

 
 Chúng ta cũng phải ý thức rằng sự thân mật là nhu cầu của con người, nhưng sự thân 

mật trong đời sống độc thân thánh hiến không cần và không được biểu lộ có tính cách thể lý 
phái tính với những đòi hỏi tự nhiên cùng với hoạt động truyền sinh. Sự thân mật độc thân 
thánh hiến có mức độ riêng biệt thích hợp của nó. Chính mức độ này cung ứng đủ tự do để 
người sống đời thánh hiến yêu thương nhau và yêu thương mọi người mà không vượt qua các 
giới hạn. 

 

                                                                                                                                                                            
12 St 2, 18-24. 

13 Xem Câu chuyện truyền thuyết về tạo dựng người nữ. 

14 Mc 12,17. 

15 x. Mt 26,41; Mc 14,38. 
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Chúng ta hãy khuôn đúc các mối tương quan khác phái của mình theo gương mẫu đời sống 
của Chúa Ba Ngôi và kêu xin ơn can đảm để thăng tiến, vượt thắng và thánh hoá “tiếng gọi 
nhân loại” có thể chợt nghe vào một lúc nào đó, ngõ hầu giúp nhau sống và chu toàn những gì 
đã cam kết trong ơn gọi và sứ vụ của mỗi người, vì tình yêu nhiều khi không có tuổi và giờ 
hẹn16. Trong trường hợp ấy, phải biết tôn trọng: nơi chốn gặp gỡ - thời gian và thời lượng - 
khoảng cách thể lý và tâm lý – sự có mặt của những người thứ ba - nhất là ý thức sự hiện diện 
thấu suốt mọi bí ẩn của Thiên Chúa.  

 
Cũng cần phải rõ ràng và thành thật với chính mình, với người khác và với Chúa, bởi vì lắm 

khi được che giấu dưới những cớ hợp pháp và chính đáng của các công tác và hoạt động tông 
đồ mục vụ, nhưng thực tế đó là cái bình phong của những nghiêng chiều nguy hiểm của con 
tim. Và chớ gì đừng vì thế mà dại dột can thiệp giữ lại hay cản trở việc thuyên chuyển chính 
đáng của Nhà Dòng, nhất là khi họ muốn rút về các nữ tu vì một lý do đặc biệt nào đó để bảo 
vệ người của họ, mà có khi chính chúng ta là nguyên nhân. 

 
Mỗi người đều hãy nhớ rằng người đi tu vẫn không thôi là con người: Chúng ta có thể làm cớ cho 

người khác vấp phạm, và người khác cũng có thể làm cớ cho chúng ta vấp phạm. Trong hoàn cảnh 
tế nhị này, sự hiện diện yêu thương và đời sống huynh đệ cộng đoàn sẽ mang lại sự trợ giúp cần thiết17. 
Nhờ tình bạn dâng hiến và nhiệt tình, mỗi người có thể là sự trợ giúp lớn lao cho người khác trong việc 
soi sáng, chỉ bảo và khích lệ lẫn nhau, khi phải chịu đựng những hoàn cảnh nguy hại khác nhau, cũng 
như sự lây nhiễm một thứ tinh thần thế tục nào đó. Hơn nữa, cũng đừng cả dám tự phụ quên đi cái 
nghịch lý mà thánh Phaolô đã trăn trở: “Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với 
Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch 
nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn…” Và ngài quả quyết “Những ai thuộc 
về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam 
mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”18 

 
Ngoài ra, chúng ta không được quên nhu cầu cầu nguyện, khổ chế, ăn chay và chiêm niệm. 

Chúng ta không thể đi theo con đường khó ấy nếu không có một thứ khổ chế đặc biệt. Chúa 
Giêsu tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho các tông đồ ngày xưa, và cho chúng ta hôm nay: 
“Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian... Con không xin Cha cất 
họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng 
như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hóa họ. Lời Cha là sự thật. 
Như Cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến 
chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”19. 

  
Nhưng trên hết, mỗi người phải tin rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tình yêu nhân loại 

(một tình yêu lớn hơn vượt thắng tình yêu nhỏ hơn và những hấp dẫn của nó); rằng chỉ có Thiên 
Chúa mới làm thoả mãn được con tim chúng ta và chúng ta thế nào thì Ngài yêu thương chúng ta 

                                                 
16 Chúa đã gọi, sao còn một tiếng gọi? Lòng nhủ lòng can đảm dẹp mến thương, Vâng tiếng Chúa, sống cho tròn sứ mệnh. 
17 Nói về tình bạn của thánh Phanxicô Assidi và Clara, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI dạy: Tình bạn của hai đấng là một sức mạnh giúp theo đuổi con 

đường nên thánh. Cả hai vị thánh bổ túc cho nhau trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Cả hai đều xây dựng đời mình trên sự đòi hỏi tận căn của Tin Mừng: “Tình bạn 

là một trong những tình cảm nhân loại cao quý nhất mà ân sủng của Thiên Chúa thanh tẩy và biến đổi.” Đức Thánh Cha cũng nói: “các vị thánh khác cũng đã sống 

một tình bạn sâu xa trên con đường tiến tới sự hoàn thiện thiêng liêng, như thánh Phanxicô Salê và thánh Jeanne-Françoise de Chantal. Chính thánh Phanxicô Salê 

đã viết: ‘Thật đẹp thay có thể yêu mến trên trần gian như ta yêu mến trên trời, và học biết yêu thương nhau trong thế giới này như chúng ta sẽ yêu thương nhau 

trong thế giới vĩnh hằng. Ở đây, tôi không đơn giản nói về tình yêu đức ái, vì chúng ta phải có tình yêu này đối với hết mọi người; tôi nói về tình bạn thiêng liêng, 

trong khuôn khổ đó, hai, ba hay nhiều người trao đổi cho nhau những lòng sùng mộ, những tình cảm thiêng liêng và thực sự trở nên một tâm trí duy nhất’.” Đức 

Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Các thánh nam nữ là những ân nhân của nhân loại. Họ canh tân thế giới  bằng cách tỏa lan tình yêu được Tin Mừng gợi hứng. Như 

các ngài, ước gì chúng ta cũng có thể để mình được chỉ dẫn bởi ‘sự nghèo khó diễm phúc, sự khiêm tốn thánh thiện và đức ái khôn tả’ của Chúa Kitô” (Theo Anita 

S. Bourdin trong http://www.zenit.org/article-25377?l=french, ngày 15/9/2010. 
18 Gl 5,17.24-25. 

19 Ga 17,11.15-19. 

http://www.zenit.org/article-25377?l=french
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thế ấy, và Ngài yêu thương chúng ta cho đến tận cùng; và rằng chúng ta cũng phải yêu thương 
Ngài đến tận cùng như vậy [sự chung thủy của giao ước nhiệm hôn]. Chúng ta cảm tạ Chúa và 
vui mừng vì tuy sự yếu đuối của con người luôn vẫn có đó, nhưng tuyệt đại đa số linh mục và 
tu sĩ đã luôn kiên trì giữ vững được đời sống và sứ vụ thánh thiện của mình. Chính họ thực sự 
là muối/men sự thánh thiện của Chúa giữa trần gian và là chứng tá hùng hồn cho đời sống 
cánh chung mai hậu, là lúc mọi người sẽ sống như con cái sự sáng của Thiên Chúa. 

II.3 Tương quan với bạn khác phái đời thường  

Đối diện với những vấn đề này, chúng ta được thúc đẩy thiết lập một mối tương quan trưởng 
thành, lành mạnh, hài hoà và quân bình. Xin phân biệt hai trường hợp bạn là con gái và bạn gái 
Công giáo và không công giáo. Nếu những lưu ý về nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, 
khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba và ý thức sống sự hiện diện 
của Chúa đã được nhắc đến trên kia với giới nhà tu vì những yếu đuối của con người, thì ở đây 
càng được nhấn mạnh hơn nữa, nhất là đừng bao giờ mời hay nhận lời đi riêng một mình mình 
với một mình họ đến khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, hay những nơi tương tự, vì bất cứ lý do 
gì20. Nhiều trường hợp đã gặp phải những hậu quả thê thảm, hỏng mất lý tưởng và cả đời 
người, đặc biệt khi uống quá nhiều chất kích thích [say rượu làm mù quáng lý trí, nhưng kích 
thích bản năng tình dục mạnh hơn].  

II.3a Đối với các bạn là con gái hay bạn gái Công giáo  

Đối với các bạn là con gái hay bạn gái Công giáo thì dù gì cũng có một mẫu số chung là đức tin, 
luân lý và giáo lý công giáo. Chính mẫu số chung đó với quan niệm và lập trường về nhân đức hay 
tội lỗi tạo nên một môi trường tăng trưởng lành mạnh, được bảo vệ hữu hiệu và an toàn hơn. Tâm 
thức sợ tội và yêu mến sự thánh thiện được coi trọng, đề cao và chăm sóc gìn giữ bởi các thẩm 
quyền hữu trách trong Giáo hội, trong Dòng Tu, trong gia đình, trong cộng đồng giáo xứ và đoàn 
thể. Nếu người nào “xem ra có cái gì đó” thì sẽ có những can thiệp kịp thời và thích đáng. Thậm 
chí nếu ai thực sự “có vấn đề” thì cũng có mẫu số chung của Đạo để giải quyết. Tuy nhiên, “đừng 
đùa với lửa”, nhiều lúc trong tình trạng xem ra an toàn lại gặp phải nguy hiểm nhất. Chúng ta cũng 
đừng quên giữ luật giao tiếp: Ai giữ luật thì sẽ được luật gìn giữ cho. 

II.3b Bạn là con gái hay bạn gái không công giáo 

Trái lại, nếu bạn là con gái hay bạn gái không công giáo thì vấn đề sẽ khác hẳn. Việc không 
có được mẫu số chung về đức tin và luân lý, về nhân đức và tội lỗi, về các qui tắc của Giáo Hội 
sẽ làm cho các mối tương quan trở nên phức tạp vì sự khác biệt căn bản về Đạo, mà sự thua 
thiệt chắc chắn sẽ về phía mình. Các bạn ấy chỉ biết yêu là cho và cho để chinh phục người 
mình yêu, thậm chí gài bẫy cho “có kết quả” rồi có muốn lui cũng chẳng được nữa. Đời có quá 
nhiều mánh lới và cạm bẫy không thể lường trước được, nhiều người đã chết vì không biết đủ. 
Dĩ nhiên đời cũng có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có những cái tốt tự nhiên lại không phù 
hợp cho người sống đời thánh hiến, mà còn trở nên xấu và tác hại cho đời tu, chỉ vì cách nhìn, 
cách hiểu, cách suy nghĩ không chung hướng đạo đức tôn giáo.   

 
 Hy vọng nói ít nhưng hiểu được nhiều. Và nếu được phép khuyên thì xin khuyên rằng ai 

chưa có những liên hệ như thế thì đừng nên thiết lập, và ai đã có thì cố gắng cởi bỏ dần dần đi, 
cho tâm hồn được thanh thản, đường đời khỏi vướng bận, nhớ câu thơ của Xuân Diệu: “Đường 
êm quá ta đi mà quên ngó, đến khi hay thì gai nhọn đã vào thấu xương!” Mong mỗi người sẽ 
biết ứng xử thích đáng, sống và giữ đúng cương vị của mình, đừng làm cho họ hiểu sai và 
đánh giá sai về đời tu và về linh mục Công giáo. Đó là một gương xấu gây cản trở lớn lao cho 
chứng tá Tin Mừng và truyền giáo của Giáo Hội. Nếu mối quan hệ đã vượt giới hạn quá xa thì 
đòi hỏi đương sự phải cất đi thiệt hại cho Giáo Hội bằng cách tự ý rút lui và người có trách 
nhiệm cũng cần cương quyết trong việc này: Vâng lời Chúa hơn là vị nể con người. Chúng ta 

                                                 
20 Nhớ bài “Lý Con Quạ” Nam Bộ: “Quạ kêu, cái mạ quạ kêu, nam đáo bất đáo nữ phong, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, ban ngày mắc cỡ, 

tối ở quên về, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương.” 
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phải nhớ đến sứ mệnh và nỗ lực truyền giáo là làm cho Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến, 
mà vẫn không quên nỗi lo sợ bị hư mất của thánh Phaolô.21 

II.3c Đối với các góa phụ 

Chúng ta cũng phải cẩn trọng trong tương quan đối với các  goá phụ. Một đàng là các góa phụ 
trưởng thành giàu có sẵn lòng giúp đỡ nơi ăn chốn ở, tiền bạc, xe cộ, máy móc... Nhớ cuộc điều 
tra về “sinh viên tầm gửi” của những chàng trai có sự “hấp dẫn tính dục”. Đàng khác, những góa 
phụ trẻ đẹp “mẹ dại con thơ” gặp khó khăn cần giúp đỡ, lòng trắc ẩn chăm sóc lo lắng của chúng ta 
đối với con cái họ hay chính bản thân họ và lòng trọng ân nghĩa của họ sẽ là bẫy ngầm không ngờ 
đó! Để cho lòng bác ái trắc ẩn ấy khỏi bị hiểu lầm là yêu, nên giúp đỡ qua người khác hoặc cơ 
quan bác ái xã hội của giáo xứ, đừng thường xuyên đến nhà họ và cũng đừng để họ thường xuyên 
đến nhà mình.  

 
II.3d Sự hấp dẫn tính dục 
 Chúng ta cũng cần quan tâm đến dữ kiện tâm sinh lý này là sự hấp dẫn tính dục. Có sức 

hấp dẫn tính dục [như Giuse Ai cập với vợ ông quan] hay bị hấp dẫn tính dục [như Davít với vợ 
của Uria] đều là nguy hiểm đối với một con người, dù là người bình thường hay là người ngay 
chính và cả người tu hành, coi chừng kẻo bị tấn công hoặc tấn công mà vấp ngã. Ngoài ra, 
không chỉ các góa phụ có thể bị nhu cầu sinh lý đòi hỏi, mà một số phụ nữ dù đang có gia đình 
cũng không thể cưỡng lại những người đàn ông có sức hấp dẫn tính dục, hoặc không thể 
cưỡng lại dục vọng của chính họ mà muốn đi tìm thỏa mãn ở ngoài hôn nhân, đưa tới tình 
trạng ngoại tình hoặc mua dâm nơi đám “đĩ đực.”  

II.3e Cạm bẫy mỹ nhân kế 

Chúng ta cũng cần tỉnh táo với cạm bẫy mỹ nhân kế: 
- Có những cạm bẫy tự đến với thân phận con người yếu đuối “trai tài gái sắc”; 
- Có những cạm bẫy được dàn dựng vì tiền; 
- Có những cạm bẫy được sắp đặt vì thù oán; 
- Có những cạm bẫy được dàn dựng cài đặt vì vấn đề chính trị, quyền lực; 
- Có những cạm bẫy được tổ chức để phá hại tôn giáo, Giáo Hội. 

II.3f Yêu và chia tay 

Như trên đã nói, tình yêu có thể đến trong tương quan nam nữ và có thể phát triển đi đến 
hôn nhân là lẽ bình thường. Nhưng nếu khám phá rằng đó không phải là con đường sống và 
ơn gọi của mình thì người ta có thể chia tay để đi đúng định hướng và ơn gọi của cuộc đời 
mình như Chúa đã an bài. Có nhiều lối chia tay: 

 
Cả hai đồng thuận: Cả hai đồng thuận chia tay, không ai bỏ ai, không ai níu kéo ai. Cuộc 

chia tay diễn ra khi hai người hoàn toàn thông cảm với nhau: hoặc vì phải trải qua một bước 
ngoặt trong đời như vì lý tưởng, hoặc cảm thấy không thể duy trì một mối tình “ngõ cụt” như 
thế. Đừng tưởng khi quyết định đường ai nấy đi, người trong cuộc không cảm nhận đau khổ, 
mất mát, tùy mức độ và thời gian gắn bó… Lời khuyên cho người trong cuộc là hãy để thời gian 
giúp chữa lành, đừng bắt mình phải nhanh chóng vượt qua. 

 
Tan vỡ vì lạm dụng: Một mối quan hệ trong đó có lạm dụng hay lợi dụng tự nó đã mang 

dấu hiệu dự báo về cuộc chia tay sẽ xảy ra. Nhưng khi điều đó xảy ra, dù là cần thiết, người 
trong cuộc vẫn cảm thấy đau đớn. Nguời khác có thể không hiểu nổi tại sao bạn vẫn yêu và 
nhớ nhung kẻ đã xử tệ với bạn. Có lúc bạn muốn gọi điện hay gặp lại, nhưng xin đừng, vì làm 
vậy chỉ thua thiệt cho bạn thôi, không nên tiếp tục sự tự mâu thuẫn đó.  

 

                                                 
21 1 Cr 9,27: Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. 
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Người ta bỏ bạn: Rơi vào kiểu chia tay này, ngoài đau đớn ra còn bị sốc, thậm chí ôm một 
vết thương rất lâu mới có thể lành. Hãy xóa số điện thoại của người ấy để ngăn bạn gọi điện. 
Cố gắng giải tỏa tâm trí, thanh thản vượt lên cho một khởi  đầu mới.  

 
Bạn bỏ người ta: Bạn đã mất thời gian cân nhắc và quyết định nói lời chia tay, nhưng một khi 

nói ra rồi lại thấy mất mát và tiếc nuối. Cần biết rằng rất nhiều người tiếc nuối ngay sau khi chia tay, 
nhưng đó chỉ là một giai đoạn nhất thời. Hãy để quá khứ ngủ yên. 

 
Không gây hiểu lầm cho người yêu cũ: Sau khi chia tay, cả hai đều nói “coi nhau như là 

bạn bình thường.” Điều đó không luôn luôn dễ dàng, và thậm chí không thể, vì “tình cũ không rủ 
cũng tới” và “bén mùi chùi chẳng sạch.” Nếu không muốn “người xưa” hiểu lầm mà nghĩ rằng 
mình còn tình cảm và muốn quay lại với người ta thì đừng có liên lạc nữa. Làm như vậy sẽ gây 
hại cho cả đôi bên. Một cậu trai và một cô gái có thể là bạn của nhau, và người này có thể sẽ 
yêu người kia: có thể rất sớm, có thể rất muộn, nhưng cũng có thể không bao giờ… Tình yêu 
có thể đến sau tình bạn, nhưng tình bạn không thể có sau tình yêu, vì thuốc uống chỉ hữu ích 
trước khi chết chứ không thể sau khi chết. Thật khôi hài, ảo tưởng và nguỵ biện những kẻ đã 
quan hệ thân xác rồi phải chia tay mà còn du dưa lui tới lại bảo rằng chúng tôi coi nhau nhưng 
là “bạn bè bình thường”! 

 
Nếu không dứt khoát mà vẫn còn rất trân trọng kỷ niệm giữa hai người như vẫn đang trông 

chờ một điều gì đó… là đang đi nước đôi, rất nguy hiểm: những người thương anh và lo cho 
Giáo Hội sẽ không chấp nhận cảnh anh chân trong chân ngoài đó; còn những người ghét anh 
và bảo vệ Giáo Hội sẽ tố cáo anh; và có khi chính “người ấy” sẽ tìm cách đòi lại anh (vì thái độ 
mập mờ của anh dường như bảo người ta chờ đợi). Cần phải dứt khoát để tự trắc nghiệm bản 
thân và người khác cũng yên tâm là anh đã đứng lên được, hoàn toàn thay đổi và kiên trì trên 
con đường mới: “Đường anh anh đi, đường em em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết 
không mong sum họp nữa, bận lòng chi nữa lúc chia phôi” (Nửa Chừng Xuân). Nếu đã có cái gì 
đó rất sâu đậm với nhau, thì nên tự động rút lui, đừng để Bề Trên phải can thiệp sa thải22. 

 
Hãy để “đứt đuôi nòng nọc”: Cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến 

thái, đứt đuôi thành cóc thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dưới nước, nếu lỡ bị rơi 
hay bị ném xuống nước, cóc sẽ vội vã tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình 
huống tình cũ cũng phải như thế. Tuy nhiên, khi tình cờ gặp lại, hãy cư xử cách tao nhã có văn 
hóa và cao thượng, cứ tự nhiên chào hỏi chân tình, nhưng hãy lịch sự từ chối, không nể mất 
lòng, yếu mềm thương hại mà nhận lời hay rủ rê người ấy đi riêng với nhau tới những nơi trước 
đây đã từng tới, không chuyện vãn lâu giờ, không nhắc lại những kỷ niệm và những việc đã 
qua. Hãy để quá khứ qua đi, và mỗi người vun đắp cho cuộc sống hiện tại của mình.  

Còn tiếp 

1 Xin xem các biện pháp đối với tệ nạn lạm dụng tình dục. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

Câu Chuyện Thầy Lang 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 
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Chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

Mấy tuần lễ vừa qua, dư luận bên Việt nam có nói nhiều tới dịch bệnh sởi ở một số tỉnh miền 
Bắc.  

Vào dịp mùa Hè này, chúng tôi có ý định đưa mấy cháu nhỏ về thăm ông bà ngoại. 

 Xin bác sĩ cho biết chúng tôi phải làm gì trước khi đi và về bên đó thì cần để ý những việc gì 
để không bị bệnh sởi. Và chúng tôi bây giờ cũng không nhớ bệnh sởi là gì và do đâu mà có, vì 
từ ngày sang Mỹ tới giờ chưa gặp trường hợp sởi nào cả. 

Cảm ơn bác sĩ.  

Tuân Phạm. 

  

Chào ông Tuân. 

Đúng như ông nói, từ mấy tuần lễ vừa qua, bệnh Sởi tại Việt Nam đã là đề tài được dân 
chúng cũng như truyền thông báo chí nhắc nhở khá nhiều. Và bà con đồng hương sống ở 
ngoại quốc đều cũng e ngại, theo dõi. 

Theo báo trong nước, tính từ đầu năm đến nay đã có 3.930 trường hợp mắc sởi được xác 
định trong số 13.580 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 61/63 tỉnh và thành phố. Số tử vong 
là 25 bệnh nhân. Các bệnh viện dành cho trẻ em ở Hà nội đều “quá tải”, vì bệnh nhân “vượt 
tuyến”, đổ xô về bệnh viện lớn, không tin tưởng điều trị ở các bệnh viện gọi là “tuyến đầu”, gây 
ra tình trạng “nhiễm chòng chéo” phổi, não, cho nên tử vong cao, rất thương tâm. Nói chung thì 
đã có những nhận xét khá gay gắt đối với giới chức đầu não về ngành y tế ở Việt Nam vì “quản 
lý” thiếu sót, yêu cầu từ chức. Mới ngày 3 tháng 5 vừa qua, giới chức này cho hay là hai yếu tố 
chính khiến dịch sởi bùng phát mạnh là do “biến đổi khí hậu và lơ là trong chích ngừa, tỷ lệ 
chích ngừa không đạt!!!”. Thực ra, thì Sởi hoành hành nhiều ở miền Bắc, nơi có khí hậu lạnh 
thích hợp cho sự sống của virus gây bệnh hơn là ở miền Nam nắng ấm. Nhưng đây không phải 
là yếu tố chính. Đa số ý kiến cho rằng thiếu “tuyên truyền” về ích lợi của chích ngừa bệnh Sởi 
cũng như nhiều “sự cố” xảy ra trong quá khứ về vaccine ngừa sởi có lẽ là nguyên nhân chính 
khiến các bà mẹ không “tham gia” cho nên số bệnh sởi gia tăng. Và cũng có ý kiến cho là “ 
chích ngừa không đạt”, vì ngân quỹ dành để mua vaccin đã bị “ chia chác” đó đây, vaccine 
thiếu hụt. 

Chúng tôi xin cùng với quý vị tìm hiểu về bệnh nhiễm này và cách phòng ngừa bệnh. Xin ông 
cũng như bạn đọc chỉa xẻ các hiểu biết căn bản về bệnh sởi cũng như ích lợi của việc chích 
ngừa một số bệnh truyền nhiễm cho bà con trong nước. Bà con mình ở nhà cũng cần biết các 
“thông tin” này lắm, vì công việc “tuyên truyền” kiến thức y học ở Việt Nam mình cũng rất giới 
hạn, tắc trách. Chứ không như ở bên đây, cũng như ở miền Nam trước 1975.  

Sởi tiếng Anh gọi là Measles là bệnh truyền nhiễm thường thấy ở trẻ em do một loại virus 
gây ra.  Bệnh cũng có thể thấy ở người trưởng thành, nhưng với tỷ lệ thấp hơn. 

Trước đây, Sởi rất phổ biến nhưng ngày nay bệnh đã được kiểm soát bằng chích ngừa. Tại 
Hoa Kỳ, trước khi có vaccin ngừa sởi, khoảng từ 3 tới 4 triệu người bị bệnh sởi với từ 400 tới 
500 tử vong mỗi năm. Nhưng kể từ khi vaccin sởi được sản xuất và chích ngừa, số bệnh nhân 
sởi ở Hoa Kỳ vào năm 2012 chỉ còn có 55 trường hợp. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia khác 
trên thế giới, bệnh sởi vẫn còn rất phổ biến và lây lan nhanh rộng thành dịch, nhất là nếu không 
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được chích ngừa. Chẳng hạn như ở Việt Nam, Trung Hoa, Phi Luật Tân trong thời gian vừa 
qua. 

 Dấu hiệu của bệnh gồm có ho, chẩy nước mũi, đỏ mắt, đau họng, sốt và nổi nhiều nốt ban 
đỏ trên da. 

 Ban da xuất hiện tại chân tóc trước, rồi lan dần xuống mặt, cổ, thân mình rồi xuống chân. 
Khi ban tới chân thì bệnh nhân cũng hết sốt.  

Các vết ban đỏ không đau, ngứa hoặc không sinh mủ và sờ mịn như nhung. Sau đó ban lặn 
cũng theo thứ tự từ trên đầu xuống chân để lại những vết lốm đốm như vằn như da báo. Đặc 
điểm khác nữa của sởi là những đốm Koplik màu trắng viền đỏ  xuất hiện ở khẩu cái trong 
miệng. Các điểm này xuất hiện và biến mất rất nhanh trong vòng từ 12 tới 24 giờ. 

 Sởi rất dễ lây lan từ người bệnh sang người lành vào 4 ngày trước khi nổi ban da và 4 ngày 
sau khi nổi ban da. 

Virus sởi có nhiều ở họng và mũi bệnh nhân. Khi bệnh nhân ho, hắt hơi hoặc nói, virus bay 
ra không khí và người khác có thể hít các virus này và bị bệnh. Ngoài ra, virus sởi cũng bám 
vào các vật dụng mà mà bệnh nhân dùng và có thể sống được vài giờ trong không khí. Người 
khác sờ vào các dụng cụ này rồi vô tình đưa tay có virus vào miệng mũi hoặc mắt là mắc bệnh. 
Virus sởi rất thích thời tiết lạnh và có thể sống trong không khí lạnh lâu hơn là thời tiết nóng. Đó 
cũng là lý do mà trong thời gian vừa qua, sởi phát triển mạnh ở miền Bác VN hơn là miền nam. 

Bình thường, sởi lành tính và bệnh nhân qua khỏi dể dàng. Tuy nhiên trong nhiều trường 
hợp, Sởi có thể gây ra các biến chứng như nhiễm trùng tai, viêm phổi và phế quản, viêm não 
và có thể đưa tới tử vong. Phụ nữ đang mang thai cần phải hết sức cẩn thận tránh bệnh sởi vì 
khi bị bệnh này, có thể bị hư thai, sanh non hoặc con thiếu cân. 

Về điều trị, cũng như các bệnh khác do virus gây ra, không có thuốc đặc trị bệnh sởi và 
kháng sinh đều không có tác dụng. Kháng sinh chỉ dùng khi có nhiễm trùng chéo như bị bội 
nhiễm phổi với các loại vi khuẩn (bacteria).  

Do đó, điều trị bệnh đều nhắm vào việc hỗ trợ, với thuốc giảm sốt paracetamol, Ibuprofen, bù 
nước mất qua sốt và đổ mồ hôi, nghỉ ngơi, theo dõi bệnh tình, nhất là khi bệnh nhân sốt cao, ho 
nhiều, rối loạn nhịp thở vì bội nhiễm gây ra sưng viêm phổi. Đây là tình trạng xảy ra tại Việt 
Nam trong thời gian vừa qua vì trẻ bị bệnh dồn về mấy bệnh viện ở thành phố lớn như Hà Nội, 
bị nhiễm phổi, suy hô hấp và đưa tới tử vong cao. Ngoài ra, một số bệnh nhân cũng có thể 
thiếu sinh tố A, cho nên dễ bị Sởi. Cho nên nhiểu bác sĩ cũng cho bệnh nhân dùng thêm sinh tố 
A, với liều lượng cao trong vài ngày. 

Nếu đã bị bệnh sởi thì không bao giờ bị bệnh trở lại, vì cơ thể đã tạo ra sự miễn dịch với 
bệnh. Tại Hoa Kỳ, đa số cư dân sinh trước năm 1957 đều được miễn dịch với sởi, vì trước đó 
họ có thể đã bị bệnh rồi.  

Phòng ngừa sởi với vaccin là phương thức tránh bệnh hữu hiệu nhất. Trẻ em và một số 
người lớn đều cần được chích ngừa hai lần với vaccin tam- liên, kết hợp ba bệnh Sởi, Quai bị 
và “Ban Đỏ  ( Measles, Mumps và Rubella) vào tháng thứ 12 tới tháng thứ 15 sau khi sanh và 
chích thêm mũi thứ hai vào 4 tuần lễ sau đó để tăng cường sự miễn dịch.  

Cũng nên nhắc lại là các bà mẹ đã được chích ngừa sởi hoặc đã bị bệnh sởi đều có tính 
miễn dịch vĩnh viễn với sởi. Khi có thai, tình miễn dịch này được chuyển sang thai qua nhau 
thai, cho nên khi sanh ra, các cháu sơ sanh được bảo vệ với sởi được nhiều tháng.  
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Vaccin ngừa sởi là loại còn sống nhưng đã được làm giảm độc tính, cho nên có một số giới 
hạn.  

Không chích ngừa sởi nếu:  

-đã bị dị ứng với vaccin ngừa sởi hoặc với neomycin, gelatin vì vaccine được chế biến có 
các chất này; 

-đang có thai hoặc dự trù sẽ có thai trong vòng 4 tuần lễ;  

-suy giảm miễn dịch như bị ung thư, bệnh AIDS hoặc  

-điều trị kéo dài với steroids.  

Xin nói thêm là, vaccin sởi tại Hoa Kỳ được cấp bằng sáng chế vào năm 1963, năm 1971 
vaccin kết hợp ba bệnh sởi, quai bị mumps và ban đào rubella vào năm 1971. Tới năm 2000, 
bệnh sởi coi như bị sóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chích ngừa. Tuy nhiên, lâu lâu cũng còn một số ca 
được khai báo và đa số là do người du lịch từ nước ngoài bị bệnh rồi về Hoa Kỳ. 

Trở lại câu hỏi của ông là phải làm gì khi mang cháu nhỏ về thăm gia đình thì chúng tôi nghĩ 
rằng: 

-Với ông, tuổi chắc cũng đã cao, trước đây đã từng ở VN, thì thường cũng đã được chích 
ngừa hoặc bị bệnh sởi rồi, cho nên cũng đã có tính miễn dịch với bệnh sởi. Về bên nhà, ông chỉ 
cần đừng tiếp xúc gần với bệnh nhân và áp dụng các phương pháp vệ sinh cá nhân, như rửa 
tay sạch sau khi thăm viếng các cháu bị bệnh. Trước khi đi, ông cũng nên hỏi bác sĩ gia đình 
coi có cần chích ngừa bệnh viêm gan do virus A và B không, vì bên đó các bệnh này cũng khá 
phổ biến đấy. 

-Với các cháu bé, sanh tại Hoa Kỳ thì bên đây các trường học cũng đã đòi hỏi các cháu 
chích ngừa một số bệnh nhiễm, trong đó có bệnh measles, trước khi vào mẫu giáo, cho nên 
các cháu được bảo vệ an toàn. Ông nên coi lại sổ chích ngừa của các cháu coi xem đã chích 
đầy đủ một số bệnh truyền nhiễm chưa.và khi về Việt nam, xin ông nói với các cháu không nên 
tới gần người bệnh để phòng ngừa nhiễm bệnh khác của bệnh nhân như viêm sưng phổi... 

Cầu chúc ông và gia đình có chuyến đi được mọi sự hạnh thông, bình an trở về miền đất 
nhiều tự do dân chủ này. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com  

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

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

VỀ MỤC LỤC 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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Trong một bài ngắn trên báo “Tuổi trẻ cười”, Tigôn đã chia tình yêu thành hai giai đoạn: 
trước và sau khi kết hôn, để rồi từ đó, tác giả đã đưa ra một vài hình ảnh so sánh về chị đàn bà 
cũng như về anh đàn ông. Gã xin ghi lại như sau: 

Đối với chị đàn bà: 

Trước thì dịu dàng đáng yêu và hiền như một con mèo nhỏ; còn sau thì vẫn là con mèo nhỏ 
đó nhưng có thêm tiếng gầm và bản năng của sư tử. 

Trước là nàng thiên nga xinh đẹp; còn sau là cô vịt bầu xấu xí. 

Trước thì thẹn thùng ít nói; còn sau thì hay cằn nhằn và lảm nhảm nói ở mọi nơi và trong mọi 
lúc. 

Trước thì ăn uống nhỏ nhẹ luôn để lại một nửa, phần vì mắc cở, phần vì giữ eo; còn sau thì 
thanh lý sạch sành sanh, vì bỏ thì tiếc. 

Đối với anh đàn ông: 

Trước thì cực kỳ ga lăng với bạn gái; còn sau thì vẫn cực kỳ ga lăng với các cô gái, ngoại trừ 
cô vợ. 

Trước thì luôn sạch sẽ và siêng năng trước mặt bạn gái; còn sau thì lộ nguyên hình là một 
con ma ở dơ và lười biếng. 

Trước thì chứng tỏ cho bạn gái biết mình lương cao, thưởng nhiều, thậm chí còn năn nỉ cô 
bạn gái “giữ giùm anh nhé cưng”; còn sau thì ép lắm mới chịu khai tiền lương, riêng khoản tiền 
thưởng thì đó là “bí mật quốc gia”, khi đưa tiền cho vợ thì cái bản mặt còn ủ rũ hơn thua cá độ 
bóng đá. 

Trước thì nói rất nhiều; còn sau thì không có đất dụng võ vì phải nhường đài cho bà xã phát 
thanh. 

Trước thì thứ bảy và chủ nhật là chuyên gia kiếm cớ để đưa nàng đi chơi; còn sau thì cũng 
vẫn là chuyên gia kiếm cớ nhưng để đi nhậu với bè bạn. 

Thế nhưng, cũng có tác giả lại chia ra làm ba thời kỳ: trước, liền sau và lâu sau khi kết hôn, 
để nói về tình yêu vợ chồng: 

Với những người thích màu sắc, thì trước khi cưới là một màu hồng rực rỡ, liền sau khi cưới 
là một màu trắng nhàn nhạt, còn lâu sau khi cưới là một màu xám ảm đạm. 

Với những người thích nghiên cứu về thời tiết, thì trước khi cưới là những ngày mùa xuân 
nắng ấm, liền sau khi cưới là những ngày hè thu oi bức hay mưa dông, còn lâu sau khi cưới là 
những ngày dài mùa đông lạnh giá. 

Với những người thích âm thanh, trước khi cưới anh nói thì em nghe và em nói thì anh nghe, 
liền sau khi cưới, anh nói thì anh nghe và em nói thì em nghe, còn lâu sau khi cưới, thì cả hai 
cùng nói, nhưng hàng xóm phải nghe. 

TÌNH LÀ DÂY THUNG - CHUYỆN PHIẾM CỦA GÃ SIÊU  
 

 



 

49 

Với những người có tinh thần ăn uống, trước khi cưới thì nhìn nhau mà no, liền sau khi cưới 
thì nhìn nhau mà ngáp, còn lâu sau khi cưới thì nồi niêu xoong chảo thỉnh thoảng lại bay ra 
ngoài sân. 

Với những người vốn mang dòng máu ga lăng, trước khi cưới thì chiếc dù lệch hẳn về phía 
nàng và chàng sẵn sàng chịu ướt, liền sau khi cưới thì chiếc dù nằm ở chính giữa và mỗi người 
chịu ướt một nửa, còn lâu sau khi cưới thì chiếc dù lệch hẳn về phía chàng và nàng đành cam 
chịu ướt. 

Từ đó, người ta đi tới một kết luận không mấy sáng sủa : 

- Yêu nhau trong ba ngày, ghét nhau trong ba tháng và chịu đựng nhau suốt ba mươi ba 
năm. 

Thậm chí còn có kẻ còn bi quan hơn khi phát biểu : 

- Trong cuộc đời anh đàn ông có hai ngày vui lớn. Ngày vui thứ nhất đó là ngày lấy vợ, còn 
ngày vui thứ hai đó là ngày vợ chết.   

Chính vì con người ta thay đổi như thời tiết nắng mưa, khiến cho tình hình diễn biến phức 
tạp và cuộc sống trở nên nhiêu khê và rắc rối. 

Trong một bài giảng về hôn nhân, cha sở nọ đã kể lại như sau:  

Có lần đi thăm gia đình, tôi được nghe một ông bố tâm sự: 

- Đi tu như các cha, các thầy, các dì thế mà sướng, chứ còn đèo bồng như tụi con, khổ lắm 
cha ơi! 

Có lần gặp gỡ các bà mẹ, tôi hỏi các bà nên khuyên nhủ các đôi tân hôn như thế nào. Một 
bà mẹ đã hung hăng phát biểu: 

- Xin cha bảo chúng nó là đừng lấy nhau nữa. Khổ lắm. Khổ lắm. 

Dĩ nhiên lời phát biểu này có phần thái quá, bởi vì cho đến ngày hôm nay bàn dân thiên hạ 
vẫn cứ lấy nhau rầm rầm. Không lấy nhau thì làm sao nòi giống con người tồn tại được. Tuy 
nhiên, câu nói ấy cũng phảng phất một chút sự thật nào đó. 

Thực vậy, ngày xưa người ta thường nói: 

- Tu là cõi phúc, tình là dây thung. 

Gã thầm bảo đó chỉ là một câu nói bông đùa cho vui, nhưng hôm nay nghĩ lại cũng thấy cũng 
đúng phần nào. Đặc tính của dây thung là có thể kéo dài và thu ngắn, có thể giãn ra và co vào. 
Chính đặc tính co giãn này đã tạo nên những khổ đau và hạnh phúc cho cuộc sống gia đình và 
làm cho cuộc sống ấy trở thành một bức hoạ có những khoảng đậm và những khoảng nhạt, 
một bản nhạc có những nốt trầm và những nốt bổng. 

Với đặc tính co giãn này, gã có thể sánh ví tình yêu như trời Saigon, chợt mưa và chợt nắng, 
hay như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. 

Tác giả Trần Triều trên báo “Phụ nữ thứ năm” số 120 ra ngày 29.11.2010, trong bài “Chợt 
ghét, chợt thương” đã đưa ra những kinh nghiệm cụ thể trong đời sống vợ chồng như sau: 
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Có những ngày người chồng thấy vợ cực kỳ đáng yêu, nhưng ngay hôm sau, anh ấy lại thấy 
“mình đúng là sai lầm khi vớ phải một bà vợ như vậy”. 

Cũng không hiếm những chị vợ, mới ban ngày còn đay nghiến, còn tỏ ra thất vọng ghê gớm 
về chồng, thì nửa đêm lại lén thơm chồng một cái khi chồng đang ngủ và khẽ nói: 

-  Người đâu mà nhìn thấy dễ thương chi lạ! 

Và để chứng minh cho sự thật trên, tác giả đã kể lại một trường hợp điển hình: 

Chị vợ kia bức xúc nói với chồng: 

- Chắc chúng ta không thể sống với nhau được nữa, cứ yên lành được vài hôm, rồi lại gây 
nhau. 

Anh chồng trả lời tỉnh bơ: 

- Có gì đâu, ai mà chả thế. 

Chị vợ hét lên: 

- Thật hết chịu nổi với thái độ của anh. Vợ nói không chịu tiếp thu mà sửa đổi, lại còn cãi 
chày cãi cối như thế. Thú thật, em mong không phải nhìn thấy mặt anh. Càng nhìn càng tức. 

Thực ra, lúc bấy giờ chị vợ gặp phải chuyện rắc rối ở công ty, đang bực bội trong người, lại 
mệt đừ, nhưng về nhà còn phải quăng mình vào bếp chuẩn bị bàn nhậu cho nhóm bạn của 
chồng. Khách tan, chị kiếm cớ gây sự. 

Hôm sau trên đường đi làm về, anh chồng đang nghĩ không biết phải tìm cách nào để làm 
hoà với chị vợ, thì bất ngờ chị vợ gọi lại với giọng phơi phới: 

- Bố thằng cu thích ăn món gì tối nay, mẹ đãi. 

Anh chồng không thể hiểu nổi tại sao hôm qua mới “vời vợi xa cách” như thế, mà hôm nay 
lại vui vẻ và đáng yêu với chồng đến vậy. 

Viết đến đây gã bèn nhớ tới loài nhím. Thực vậy, nhím có nhiều loại. Loại sống ở nhiệt đới 
xứ nóng. Loại sống ở hàn đới xứ lạnh. Nhưng dù loại nhím nào thì cũng có một bộ lông thật 
cứng và thật nhọn, mà người xưa đã dùng làm tên bắn. 

Ở xứ lạnh, mùa đông tuyết phủ, những con nhím phải nằm gần sát nhau cho ấm. Tuy nhiên 
có cái phiền là khi nằm gần sát nhau như vậy, thì bộ lông cứng và nhọn đó lại đâm vào nhau, 
làm cho nhau đau đớn khó chịu. Vì vậy, chúng lại giăng ra xa. 

Nhưng cũng chỉ được một lúc, vì lạnh quá, chúng lại bò sát gần nhau. Dù đâm nhau, dù phải 
xa nhau, chúng vẫn cứ đến cùng nhau. Càng xa nhau, chúng lại càng tới gần sát nhau hơn, bởi 
vì chúng cần đến nhau. Phải chăng đó cũng chính là câu chuyện của những cặp vợ chồng 
đang sống trong bậc gia đình. 

Có người lại đưa cái thực tế tình cảm vợ chồng trồi sụt ra để so sánh với lúc mới yêu. Ngày 
xưa thì quấn quýt bên nhau, nàng có nói gì, làm gì, thì chàng đều chiều. Hôm nào chàng cũng 
là “người hầu” trung thành, còn nàng là công chúa quyền uy. Bây giờ sự đời đã hoá khác. Tìm 
đâu ra sự yều chiều của chàng như những ngày trước được nữa. Đó là chưa kể có ngày anh 
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chống nhìn vợ thấy “yêu không hết”, nhưng lại có ngày mới nhìn đã thấy “ngứa con mắt”. 
Ngược lại chị vợ cũng vậy. 

Chính cái sự “tình cảm không ổn định” trong đời sống vợ chồng, khiến nhiều người không 
hài lòng khi nhìn lại cuộc sống hôn nhân của mình. Vậy đâu là nguyên nhân làm nảy sinh tình 
trạng ấy và đâu là phương cách để hâm nóng lại tình yêu sau những va chạm xảy ra? 

Theo Jonh Gray, một nhà tâm lý học người Mỹ, sau khi nghiên cứu về cung cách ứng xử 
giữa vợ chồng, đã phát hiện: Tình cảm vợ chồng không bao giờ đứng yên một chỗ, mà đàn hồi 
như sợi dây thung, hết co vào, rồi lại giãn ra. Tiếc là nhiều người không hiểu được chu kỳ tự 
nhiên này, nên lắm lúc thấy người bạn đời của mình quả là khó hiểu, đang yên lành, thì lại “giở 
quẻ”. 

Có anh chồng lúc này “tự dưng thấy” ghét vợ, “phang” vợ không nể nang, lúc khác bỗng 
dưng lại thấy thương vợ, hối hận vì những gì đã đối xử với vợ. Tình trạng này giống như chiếc 
lò xo, giãn ra hết cỡ, sau đó thì lại co vào. 

Lúc co vào chính là lúc anh chồng muốn “quay trở lại mái nhà xưa”, hay “tung cánh chim tìm 
về tổ ấm”, sau khi đã có những cư xử xấu, thế nhưng lại bị chị vợ giận dỗi, không chấp nhận. 
Anh chồng muốn đụng tay làm lành một cái, cũng bị chị vợ hắt ra. Thế là tự ái nổi lên đùng 
đùng và anh chồng chẳng còn cần gì nữa. 

Cũng theo John Gray, nếu chu kỳ tình cảm tự nhiên của anh chồng thường xuyên bị chị vợ 
phá vỡ như vậy, thì những vết rạn nứt trong quan hệ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và có thể 
gây ra những hậu quả “không lường nổi”. 

Để nói lên yếu tố tâm lý bên trong ảnh hưởng tới cảnh sắc bên ngoài, trong truyện Kiều, 
Nguyễn Du đã viết: 

- Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, 

  Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 

Cũng vậy, phải chấp nhận trong tình yêu một thực tế, đó là cả vợ lẫn chồng đều chỉ cảm thấy 
yêu thương người bạn đời thật nhiều, khi trong lòng thoải mái vui vẻ. Còn lúc bực tức, căng 
thẳng, họ cau có cũng chỉ là chuyện bình thường. Cuộc sống lúc vui lúc buồn đã kéo theo cái 
chu kỳ tình cảm lúc thương lúc ghét là vậy. 

Chẳng có cặp vợ chồng mà ngày nào cũng yêu nhau hết mình, vui vẻ với nhau trọn ngày, 
trọn tuần hay trọn tháng được. Phải chấp nhận sự giận dỗi, gần rồi lại như xa, xa rồi mà lại như 
gần bên nhau. Điều quan trọng là nếu một bên đang ở trong tình trạng “khủng hoảng tình cảm”, 
thì bên kia phải chịu khó nhường nhịn và nhất là đừng đổ thêm dầu vào lửa. Đồng thời khi anh 
chồng hay chị vợ cảm thấy khó chịu về người bạn đời của mình, thì cũng đừng làm gì quá trớn, 
để rồi “khi con tim đã vui trở lại”, thì người bạn đời đã “bỏ của chạy lấy người”, hoặc bị tổn 
thương nghiêm trọng, không thể làm hoà được. 

Các cụ ta ngày xưa đã chẳng bảo: 

- Mình với ta tuy hai mà một, 

  Ta với mình tuy một mà hai. 

Có gắng hợp nhất nên một, những vẫn tôn trọng những khác biệt của nhau, đó là con đường 
dẫn tới hạnh phúc bền lâu. 
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Gã Siêu   gasieu@gmail.com  

VỀ MỤC LỤC 

 
 
 
 

 

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

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

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

 

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

 

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

 

www.conggiaovietnam.net  

 

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

 

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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