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Trân trọng kính mời Quý Cha và Quý Vị, thăm kênh Youtube của BBT CGVN
(xin nhấn giữ Ctr và click chuột trái vào các tiêu đề hoặc biểu tượng)

Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam

Những videos mới được trình chiếu trong 2 tuần qua.
635 Học Sinh Giáo Xứ Tụy Hiền, TGP Hà Nội bước vào Năm Học Mới 2020 – 2021
Những chiếc “bình sành” - CHUYỆN MỖI TUẦN của Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
110 “Mảnh Đời” Không Biết Cha, Không Biết Mẹ - Người Giồng Trôm
Rao Bán Cha Mẹ - Chuyện Mỗi Tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Giỗ 137 năm Cha Donatien Éveillard
và cầu xin cho việc trùng tu Thánh Đường Tân Định. Người Giồng Trôm
Giấc Ngủ Thiên Thần – Chuyện mỗi tuần – của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Kính mong mọi người vào xem và nhấn đăng ký kênh, lke và share để ủng hộ tinh thần cho

chúng con. Việc đăng ký này không phiền phức gì cả, nó chỉ có ý nghĩa rằng Quý Vị ủng hộ
việc làm này của BBT CGVN. Mỗi khi có video mới, Youtube sẽ tự động báo tin cho những ai đã

đăng ký, dĩ nhiên là không nhất thiết buộc phải xem. Ngược lại, nếu xem mà không đăng ký kênh

thì Youtube sẽ hiểu là Quý Vị đánh giá rất thấp việc làm này của chúng con, và sẽ rất khó được

Youtube quảng bá rộng rãi mà mãi mãi chỉ là “ao tù nước đọng”, rất phí phạm công sức và thời

gian.

Mọi góp ý, thắc mắc, chia sẻ… xin vui lòng liên lạc conggiaovietnam@gmail.com. Chúng

con rất vui được dựng video để phục vụ cho các cộng đoàn, dựa vào chính bản tin từ khắp nơi:

“Huế - Sàigon – Hà Nội”, với yêu cầu chỉ cần có một bản tin ngắn và một vài chục tấm hình
mô tả sự kiện (hình chụp ngang và khổ lớn).

Xin chân thành cảm ơn.

https://www.youtube.com/channel/UC-_JbEf01ge7ZlRTC9PIjpw
https://www.youtube.com/watch?v=2VDr7_ZaYL4&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=t9V38z0PdFo&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=2EayM58LeUM&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=AqItF04m7zU&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=hGN3JMVLfZA&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=hGN3JMVLfZA&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=KUpbyQiwgWI&t=16s
mailto:conggiaovietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net
mailto:giaosivietnam@gmail.com
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BBT CGVN
MỤC LỤC GSVN số 388

Quà Tặng Tin Mừng Gioan …….………………………………………………. bản dịch của BBT

CGVN

BAO DUNG NHÂN HẬU NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA …………………….. LM ĐAN VINH -

HHTM

CHÚA YÊU CHỈ VÌ CHÚA MUỐN …………………………………… Lm JB NGUYỄN MINH

HÙNG

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ: TÌNH YÊU VƯỢT THẮNG ……… Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.

BA PHƯƠNG ÁN (CN 23A)…………………………………. Lm Anphong Nguyễn Công Minh,

ofm

NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ MỚI ………… Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn,

HKK

MẸ SẦU BI DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ ………………………………………… Tiến Sĩ Trần Mỹ

Duyệt

“GIẤC NGỦ THIÊN THẦN” – CHUYỆN MỖI TUẦN – …………CỦA LM GIUSE NGÔ MẠNH

ĐIỆP.

GIẢI ĐÁP THÊM THẮC MẮC ……………………. Lm. P. X Ngô Tôn Huấn, DMin (Tiến sĩ Sứ Vụ)

THÁNH THẦN, HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI (Quyển 2):Trào lưu Đại

kết………….. ……………………………………………………..…Gs. Nguyễn Đăng Trúc chuyển

dịch ra Việt ngữ

DẦU THỰC VẬT ………………………………………………………… Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.

CHÔM CHỈA ……………………………………………………………… Chuyện phiếm của Gã

Siêu

LTS. Như chúng con đã hẹn, Quà Tặng Tin Mừng đã được phát hành rộng rãi vào đúng

dịp Tết vừa qua, cũng là Chúa Nhật Lời Chúa và Năm Lời Chúa; những ai có nhu cầu nhận

toàn văn bản dịch Quà Tăng Tin Mừng, cũng có thể yêu cầu BBT gởi qua email trong một file

PDF hoặc Word. Những ai có nhu cầu nhận sách QTTM xin vui lòng email cho biết. Ngoài ra

trên Đặc San GSVN chúng con sẽ cho đăng mỗi kỳ một phần bản dịch Kinh Thánh mới này để

mọi người có thể tham khảo và góp ý. Xin lưu ý: Bản dịch Kinh Thánh này chẳng những chúng

con KHÔNG giữ bản quyền mà còn rất biết ơn những ai sẽ giúp phổ biến bằng mọi cách. Miễn

Quà Tặng Tin Mừng Gioan



3

là xin đừng tự ý sửa chữa nếu chưa thông báo cho BBT CGVN biết để xin ý kiến các Giáo Sư

Thánh Kinh.

Xin chân thành cám ơn.

BBT CGVN và Đặc San GSVN

TIN MỪNG
theo

Thánh Gioan

Những phân đoạn chính:

I. Lời mở đầu
(1:1–18)

II. Sách các dấu lạ
(1:19–12:50)

III. Sách sự vinh quang
(13:1–20:31)

IV. Lời Kết Thúc:
Hiện ra ở Galilê sau khi Phục Sinh

(21:1–25)

I. Lời mở đầu
(1:1–18)
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Chương 1
1Từ khởi đầu đã có Ngôi Lời,

Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Ngài hằng hướng về Thiên Chúa ngay từ khởi đầu.
3Nhờ Ngài mà tất cả được tạo thành,

không có Ngài thì chẳng có gì được tạo thành;
4nơi Ngài có sự sống,

và sự sống là sự sáng của nhân loại,
5sự sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không ngăn chặn được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên ông là Gioan; 7ông đến như chứng nhân,

để làm chứng về ánh sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. 8Ông không phải là ánh sáng,

nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9Sự sáng đích thật đã đến trần gian để soi sáng cho

mọi người.
10Ngài ở trong trần gian,

và trần gian nhờ Ngài mà có,

nhưng trần gian lại không nhận biết Ngài.
11Ngài đã đến với dân tộc mình

nhưng họ chẳng đón tiếp Ngài.
12Còn những ai tiếp nhận Ngài, tức là tin vào Danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền làm

con Thiên Chúa, 13những người ấy được sinh ra không phải bởi máu huyết, xác thịt hay ý muốn

của loài người nhưng bởi Thánh Ý Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm,

và đã ở giữa chúng ta;

và chúng ta đã thấy vinh quang của Ngài,

vinh quang Ngài có được từ Cha Ngài,

Ngài là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15Gioan làm chứng về Ngài khi công bố: “Chính Ngài là Đấng mà tôi đã nói: Đấng đến

sau tôi nhưng lại cao trọng hơn tôi, vì Ngài có trước tôi”. 16Mỗi người chúng ta đã nhờ Ngài mà

nhận lãnh hết ân sủng này đến ân sủng khác vì Ngôi Lời chính là Ân Sủng; 17bởi vì qua ông

Môsê, lề luật được ban cho chúng ta; nhưng qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa ban cho chúng

 Ga 1, 1 Giới tự “pros”: có thể dịch theo hai nghĩa: “hướng về”; hoặc: “ở bên, ở với, ở cùng”. Ở đây bản dịch chọn
nghĩa “hướng về” để diễn tả sự chuyển động nội tại trong Ba Ngôi; giới thiệu căn tính của Chúa Giêsu theo Tin
Mừng Gioan: “Chúa Giêsu là ai?, Ngài từ đâu tới? Và Ngài đi đâu?”.
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ta ân sủng và sự thật. 18Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; chỉ Người Con Một, vốn là Thiên

Chúa và ở trong cung lòng Cha, mới là Đấng tỏ cho chúng ta biết Cha.

II. Sách các dấu lạ
(1:19–12:50)

Gioan nói về chính mình.
19Gioan đã làm chứng khi những người Do Thái từ Giêrusalem cử các tư tế và các thầy

Lêvi đến hỏi: “Ông là ai?”. 20Ông không úp mở mà công khai tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng

Kitô”. 21Họ hỏi ông: “Vậy là sao? Ông có phải là ngôn sứ Êlia không?”. Ông trả lời: “Tôi không

phải là ngôn sứ Êlia”. “Ông có phải là Vị Ngôn Sứ?”. Ông trả lời: “Không”. 22Vậy họ nói với ông:

“Ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai chúng tôi? Ông nói gì về mình?”. 23Ông

trả lời:

“Tôi là tiếng hô trong sa mạc:

“Hãy san phẳng con đường của Chúa”,

như ngôn sứ Isaia đã nói”. 24Những người đó đã được nhóm Pharisêu cử đến; 25họ hỏi

rằng: “Tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Êlia, hay

Vị Ngôn Sứ?”. 26Gioan trả lời: “Chính tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ông có

Đấng mà các ông không biết, 27Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không xứng đáng xỏ giầy cho Ngài”.
28Việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Gioan nói về Chúa Giêsu.
29Ngày hôm sau, khi thấy Chúa Giêsu đến với mình, Gioan công bố: “Đây là Chiên

Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. 30Chính Ngài là Đấng tôi đã nói: Ngài đến sau tôi nhưng

cao trọng hơn tôi, vì Ngài đã có trước tôi. 31Tôi không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ ra cho

Israel mà tôi đến làm phép rửa trong nước”. 32Và Gioan tiếp tục đưa ra chứng cứ: “Tôi đã thấy

Thần Khí từ trời như chim bồ câu xuống ngự trên Ngài; 33dù tôi không biết Ngài, nhưng Đấng

sai tôi làm phép rửa trong nước đã nói với tôi: “Con thấy Thần Khí ngự xuống trên ai, thì đó

chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. 34Chính tôi đã thấy, và tôi làm chứng

Ngài là Con Thiên Chúa”.

Những môn đệ đầu tiên.
35Hôm sau nữa, Gioan đứng đó với hai trong số các môn đệ của ông, 36đưa mắt nhìn

Chúa Giêsu đang đến, ông nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. 37Hai môn đệ nghe vậy và họ đi

theo Chúa Giêsu. 38Quay lại và thấy họ theo mình, Chúa Giêsu hỏi: “Các con tìm kiếm gì?” Họ

trả lời Ngài: “Thưa Rabbi  nghĩa là: Thưa Thầy  Thầy ở đâu?”. 39Ngài nói với các ông:

 Ga 1, 38 Danh hiệu “Rabbi”: được dùng để kính cẩn xưng hô với một bậc thầy sáng giá về luật Do Thái. Chúa
Giêsu được mọi người xưng hô là “Rabbi” trong các Tin Mừng Gioan cũng được các môn đệ của mình xưng hô là
“Rabbi”. (Ga 3, 26).
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“Hãy đến, và các con sẽ thấy”. Vậy họ đi xem nơi Ngài ở và lưu lại với Ngài ngày hôm ấy. Lúc

đó vào khoảng giờ thứ mười. 40Anđrê, em ông Simon Phêrô, là một trong hai môn đệ đã nghe

lời Gioan và đã đi theo Chúa Giêsu. 41Vừa gặp Simon anh mình, Anđrê nói ngay: “Chúng tôi đã

gặp Đấng Messia”  nghĩa là Đấng Kitô; 42Anđrê dẫn Simon đến với Chúa Giêsu. Ngài nhìn

ông và nói: “Con là Simon, con ông Gioan, con sẽ được gọi là Kêpha” nghĩa là Đá.
43Ngày hôm sau, Chúa Giêsu quyết định đi Galilê. Ngài gặp Philipphê và nói với ông:

“Hãy theo Thầy”. 44Philipphê là người Bétsaiđa, cùng làng với Anđrê và Phêrô. 45Philipphê tìm

Nathanael và bảo: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môsê đã viết trong sách Luật và sách Các Ngôn

Sứ, đó là Chúa Giêsu, con ông Giuse, người Nagiarét”. 46Nathanael đáp lại: “Từ Nagiarét mà lại

có điều tốt sao?”. Philipphê trả lời: “Hãy cứ đến mà xem”. 47Khi Chúa Giêsu thấy Nathanael đến

với mình, Ngài nói về ông: “Đây quả thực là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối”.
48Nathanael hỏi Ngài: “Bởi đâu Ngài biết con?”. Chúa Giêsu trả lời ông: “Trước khi Philipphê gọi

con, Thầy đã thấy con đứng dưới cây vả”. 49Nathanael nói với Ngài: “Thưa Rabbi, chính Thầy là

Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!”. 50Chúa Giêsu trả lời và nói với ông: “Thầy nói với

con rằng Thầy đã thấy con dưới cây vả và vì thế con tin? Con sẽ thấy những việc lớn lao hơn

nữa”. 51Và Ngài nói thêm: “Amen, amen, Thầy bảo các con: các con sẽ nhìn thấy trời mở ra,

và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”.

Chương 2
Đám cưới tại Cana.
1Ngày thứ ba, có một đám cưới tại Cana xứ Galilê, và Mẹ Chúa Giêsu có mặt ở đó;

2Chúa Giêsu cũng được mời dự cùng với các môn đệ của Ngài. 3Khi thấy hết rượu, Mẹ Chúa

Giêsu nói với Ngài: “Họ không còn rượu nữa”. 4Chúa Giêsu trả lời: “Thưa mẹ, mẹ và Con có

liên can gì đây? Giờ của Con chưa tới”. 5Mẹ Ngài nói với những người giúp việc ở đó rằng:

“Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo”. 6Ở đấy có sáu cái chum đá đựng nước, dùng để thanh tẩy

theo nghi thức của người Do Thái; mỗi chum chứa khoảng hai hay ba thùng. 7Chúa Giêsu bảo

các người giúp việc: “Các anh hãy đổ nước đầy những chum ấy”. Và họ đổ đầy tới miệng.
8Ngài lại nói với họ: “Bây giờ hãy múc một ít đưa cho ông chủ tiệc”. Họ liền làm theo. 9Ông này

nếm chút nước đã biến thành rượu và không biết rượu này ở đâu ra, nhưng những người giúp

 Ga 1, 39 “Giờ thứ mười” tức khoảng 4 giờ chiều (x. Mt 20, 3-6).
 Ga 1, 41 Từ ngữ “Kitô” hay “Đấng Kitô” được phiên âm từ chữ “Khristos” trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên,
từ “Khristos” ở câu Ga 1, 41 này và Ga 4, 25 lại được tác giả dịch từ một công thức tiếng Hípri là “Messia” và từ
này có nghĩa là “Đấng Được Xức Dầu” hay là “Đấng Thiên Sai”.
 Ga 1, 47 Tên gọi “Do Thái” thường được hiểu theo nghĩa chung, còn tên “Israel” sẽ được hiểu là dân riêng (được
tuyển chọn) của Thiên Chúa. (x. Mt 27, 42).
 Ga 1, 51 “Amen”: (x. Mt 5, 18).
 Ga 2, 6 Mỗi thùng khoảng 40 lít, như vậy mỗi chum chứa khoảng từ 80 tới 120 lít.



7

việc, những người múc nước thì biết rõ. Người chủ tiệc mới gọi chàng rể 10và nói: “Tiệc nào

cũng đãi rượu ngon trước, rồi khi khách đã ngà ngà thì mới mang rượu kém ra. Đàng này, anh

lại giữ rượu ngon đến tận bây giờ”. 11Thực hiện dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilê, Chúa

Giêsu đã bày tỏ vinh quang của Ngài, và các môn đệ tin vào Ngài.
12Sau đó, Ngài xuống Caphanaum với mẹ, anh em và các môn đệ, và họ lưu lại đó vài

ngày.

Thanh tẩy Đền Thờ.
13Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần kề, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. 14Trong Đền

Thờ, Ngài thấy la liệt những người buôn bán bò bê, chiên cừu và chim bồ câu, cùng với những

người đổi tiền; 15Ngài lấy dây thừng làm roi, và xua đuổi tất cả ra khỏi Đền Thờ cùng với chiên

cừu, bò bê của họ; Ngài hất tiền bạc xuống đất, lật đổ bàn đổi tiền của họ; 16và nói với những

người bán bồ câu rằng: “Mang những thứ này ra khỏi đây! Đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi

buôn bán”. 17Các môn đệ của Ngài nhớ lại Lời đã được viết: “Lòng nhiệt thành đối với nhà

Chúa sẽ thiêu đốt con”. 18Những người Do Thái nói với Ngài rằng: “Ông lấy dấu nào để chúng

tôi thấy là ông có quyền làm như vậy?”. 19Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Cứ phá hủy Đền

Thờ này đi, và nội trong ba ngày Tôi sẽ dựng lại”. 20Những người Do Thái nói: “Phải mất bốn

mươi sáu năm để xây Đền Thờ này, vậy mà ông chỉ cần ba ngày thôi sao?”. 21Nhưng Ngài có ý

nói đến Đền Thờ là chính thân thể Ngài. 22Khi Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, các môn đệ

nhớ lại Ngài đã nói điều này, nên họ tin Kinh Thánh và những lời Ngài đã nói.
23Trong thời gian Ngài ở lại Giêrusalem mừng Lễ Vượt Qua, rất nhiều kẻ tin vào Danh

Ngài, vì đã tận mắt chứng kiến những dấu lạ Ngài thực hiện. 24Nhưng Chúa Giêsu không tin

tưởng họ, bởi vì Ngài biết tất cả, 25và cũng không cần phải có ai làm chứng về con người; vì

chính Ngài đã biết có gì nơi con người rồi.

Chương 3
Ông Nicôđêmô.
1Có một người trong nhóm Pharisêu tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái;

2ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và thưa với Ngài: “Thưa Rabbi, chúng tôi biết Thầy là bậc

Tôn Sư Thiên Chúa gửi đến, bởi vì không ai làm được những dấu lạ như Thầy làm nếu Thiên

Chúa không ở cùng người ấy”. 3Chúa Giêsu trả lời và nói với ông: “Amen, amen, Tôi nói cho

ông biết: nếu không được tái sinh bởi trời cao, người ta sẽ không thể thấy Nước Thiên Chúa”.
4Nicôđêmô hỏi lại Ngài: “Làm sao một người có thể tái sinh khi đã lớn tuổi? Chẳng lẽ phải vào

 Ga 2, 13 “Lễ Vượt Qua”: (x. Mt 26, 17).
 Ga 3, 3 Việc sinh ra này “bởi trời cao” (từ trên), có nghĩa đó là công việc của một mình Thiên Chúa, và như vậy,
việc sinh ra mà Đức Giêsu nói với Nicôđêmô chính là sự “tái sinh” và là “sự bắt đầu lại” (một lần nữa). Tái sinh
“từ trên”, nghĩa là từ Thánh Thần Thiên Chúa. Sinh lại “một lần nữa”, nghĩa là từ Nước Thanh Tẩy.
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trong dạ mẹ một lần nữa để rồi được sinh ra sao?”. 5Chúa Giêsu trả lời: “Amen, amen, Tôi nói

cho ông biết: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không được tái sinh bởi Nước và Thần

Khí. 6Sự gì sinh ra bởi xác thịt, là xác thịt; còn sự gì sinh ra bởi Thần Khí, là Thần Khí. 7Xin

đừng ngạc nhiên vì Tôi đã nói các ông cần phải được tái sinh bởi trời cao. 8Gió muốn thổi đâu

thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không thể biết được gió từ đâu tới và sẽ đi đâu. Mọi kẻ được

sinh ra bởi Thần Khí cũng thế. 9Nicôđêmô đáp lại và thưa với Ngài: “Làm sao điều đó có thể

xảy ra được?”. 10Chúa Giêsu trả lời và nói với ông: “Ông là bậc thầy dạy dỗ Israel mà lại không

biết những điều ấy sao? 11Amen, amen, Tôi bảo cho ông biết: chúng tôi nói đến những điều

chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã nhìn thấy, thế mà các ông lại

không đón nhận chứng cứ của chúng tôi. 12Nếu các ông không tin được khi Tôi nói với các ông

về những điều ở dưới đất, thì làm sao các ông có thể tin được khi Tôi nói với các ông về

những sự ở trên trời? 13Không ai đã lên trời ngoại trừ chính Đấng đã từ trời xuống, là Con

Người. 14Cũng như Môsê đã giương cao con rắn lên trong sa mạc thế nào thì Con Người cũng

phải được giương cao như vậy, 15để tất cả những ai tin vào Ngài thì có sự sống đời đời”.
16Bởi Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một của Ngài để bất cứ ai tin

vào Người Con ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sống đời đời. 17Thiên Chúa không cử Con

đến thế gian để lên án, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu thoát. 18Ai tin vào Ngài sẽ

thoát khỏi án phạt; kẻ nào không tin thì đã bị kết án rồi, bởi vì không chịu tin vào Danh Con Một

Thiên Chúa. 19Và đây là lời tuyên án: Ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng con người lại

thích bóng tối hơn ánh sáng; bởi vì các việc làm của họ xấu xa. 20Kẻ làm điều xấu thì ghét ánh

sáng và không đến với ánh sáng vì sợ những việc xấu xa mình làm bị phơi bày dưới ánh sáng;
21nhưng kẻ nào làm sự thật thì đến với ánh sáng để cho thấy rằng họ đã làm mọi việc trong

Thiên Chúa.

Lời chứng cuối cùng của Gioan.
22Sau sự việc trên, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Ngài đến Giuđê; Ngài lưu lại

đấy với các ông và làm phép rửa. 23Còn Gioan thì làm phép rửa ở Enôn, gần Salim, nơi có

nhiều nước và người ta tuôn đến để được thanh tẩy; 24khi đó Gioan còn chưa bị tống ngục.
25Và xảy ra có cuộc tranh cãi giữa các môn đệ của Gioan và một người Do Thái về việc thanh

tẩy. 26Các môn đệ của Gioan đến gặp và nói với ông: “Thưa Rabbi, người đã từng đến với thầy

ở bên kia sông Giođan, người mà thầy đã đứng ra làm chứng cho, giờ đây ông ta cũng làm

phép rửa và mọi người đều tuốn đến với ông ấy!”. 27Gioan trả lời và nói: “Nếu trời cao không

ban cho thì không ai có gì hết. 28Chính anh em làm chứng cho thầy rằng thầy đã từng nói: tôi

không phải là Đấng Kitô mà chỉ là kẻ được cử đi trước Ngài thôi. 29Ai có cô dâu thì là chú rể;

 Ga 3, 5 “Thần Khí”: (x. Ga 4, 24, Mt 4, 1).
 Ga 3, 13 “Con Người”: (viết hoa): (x. Mt 8, 20).
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còn bạn của chú rể thì đứng đó, lắng nghe tiếng của chàng và thấy hạnh phúc vì tiếng ấy. Vậy

là niềm vui của thầy đã được trọn hảo. 30Ngài phải lớn lên; còn thầy phải nhỏ đi”.

Đấng từ Trời xuống.
31Đấng từ trời cao mà đến thì ở trên tất cả mọi người; kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất

và nói những chuyện dưới đất. Đấng đến từ trời thì ở trên mọi sự; 32và Ngài làm chứng về điều

đã thấy và đã nghe, nhưng chẳng ai chịu đón nhận chứng cứ của Ngài. 33Ai đón nhận chứng

cứ của Ngài thì tin chắc rằng Thiên Chúa là Đấng Chân Thật. 34Đấng Thiên Chúa gửi đến đã

nói Lời của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô tận. 35Cha yêu

mến Con và đặt để tất cả trong tay Ngài. 36Người nào tin Con thì có sự sống đời đời; người nào

không tin Con thì không có sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vẫn đè nặng trên

người ấy.

Chương 4
1Chúa Giêsu biết người Pharisêu đã nghe đồn rằng Ngài có nhiều môn đệ hơn, và cũng

làm phép rửa cho nhiều người hơn Gioan  2thật ra thì không phải đích thân Chúa Giêsu làm

phép rửa nhưng là các môn đệ của Ngài 3cho nên Ngài rời Giuđê mà đi đến Galilê.

Người phụ nữ Samari.
4Và như vậy, Ngài phải đi ngang qua Samari. 5Ngài đến một thành của xứ Samari có tên

là Sika, gần ngay vùng đất Giacóp đã cho con mình là Giuse; 6ở đó có cái giếng Giacóp. Chúa

Giêsu mệt mỏi vì cuộc hành trình nên đến ngồi bên bờ giếng; lúc đó vào giờ thứ sáu.
7Một phụ nữ người Samari đến giếng múc nước, Chúa Giêsu nói với chị: “Xin cho tôi

chút nước uống”; 8các môn đệ của Ngài lúc đó đã vào thành để mua thức ăn. 9Chị phụ nữ

Samari thưa với Ngài: “Tại sao ông là người Do Thái mà lại đi xin phụ nữ Samari nước uống?”.

Bởi vì người Do Thái vốn không giao thiệp với người Samari. 10Chúa Giêsu trả lời: “Nếu chị biết

những ân sủng của Thiên Chúa và ai là người đang nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì

chính chị sẽ xin Ngài nước, và Ngài sẽ cho chị Nước Hằng Sống”. 11Chị thưa với Ngài: “Thưa

ông, ông không có gì để múc mà giếng lại sâu. Vậy làm sao ông có thứ Nước Hằng Sống ấy

được? 12Chẳng lẽ ông lớn hơn cả cha chúng tôi là Giacóp sao? Chính người đã đào cho chúng

tôi giếng này, rồi người cùng con cái và đàn gia súc cũng đã uống nước giếng này?”. 13Chúa

Giêsu trả lời và nói với chị: “Tất cả những ai uống nước giếng này rồi sẽ lại khát; 14nhưng ai

uống nước chính Tôi sẽ ban cho thì không bao giờ còn khát nữa; vì nước Tôi sẽ ban cho ai thì

nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. 15Chị ta thưa với Ngài: “Thưa

Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi không còn khát, và khỏi phải đến đây múc nước nữa”.

 Ga 4, 6 Giờ thứ sáu tức giữa trưa (x. Mt 20, 3-6).
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16Ngài nói với chị ấy: “Chị hãy đi gọi chồng chị rồi trở lại đây”. 17Chị ta trả lời và thưa với

Ngài: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nhìn chị và nói: “Chị rất đúng khi nói rằng: “Tôi không

có chồng”; 18bởi chị đã chung sống với năm người đàn ông, và người đàn ông hiện đang ở với

chị cũng không phải là chồng chị. Chị đã thật lòng khi nói như vậy”. 19Người phụ nữ thưa:

“Thưa Ngài, tôi nhận ra Ngài chính là một vị Ngôn Sứ. 20Cha ông chúng tôi đã thờ phượng trên

núi này, còn các ông lại bảo phải thờ phượng ở Giêrusalem”. 21Chúa Giêsu nói: “Này chị, hãy

tin Tôi: vì đến giờ, người ta sẽ thờ phượng Cha không phải ở trên núi này, cũng không phải ở

Giêrusalem. 22Các người thờ phượng điều các người không biết; còn chúng tôi biết điều chúng

tôi thờ phượng, vì Ơn Cứu Độ đến từ người Do Thái. 23Nhưng sẽ đến giờ, và chính là giờ này,

khi những người thờ phượng chân chính sẽ thờ phượng Cha trong Thần Khí và chân lý; đó là

những người thờ phượng mà Cha hằng tìm kiếm. 24Thiên Chúa là Thần Khí, và những ai thờ

phượng Cha thì phải thờ phượng trong Thần Khí và chân lý”. 25Người phụ nữ nói với Ngài: “Tôi

biết rằng Đấng Messia, Đấng mà người ta gọi là Kitô sẽ đến. Và khi đến, Ngài sẽ loan báo cho

chúng tôi mọi sự”. 26Chúa Giêsu trả lời: “Đấng ấy chính là Tôi, kẻ đang nói với chị đây”.
27Lúc đó các môn đệ Ngài cũng vừa trở về; họ ngạc nhiên thấy Ngài đang chuyện trò với

một phụ nữ. Tuy nhiên không ai hỏi xem Ngài tìm gì hoặc tại sao Ngài lại trao đổi với chị ấy.
28Còn người phụ nữ thì để cái vò nước của chị lại đó, quay về thành và nói với bà con: 29“Xin

hãy đến mà xem người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ngài không phải là Đấng Kitô

sao?”. 30Họ đi theo chị ra khỏi thành và chị dẫn họ đến gặp Ngài. 31Trong thời gian đó, các môn

đệ thưa Ngài rằng: “Thưa Rabbi, mời Thầy dùng bữa”. 32Nhưng Ngài trả lời: “Thầy đã có thức

ăn rồi mà các con không biết”. 33Các môn đệ nói với nhau: “Chắc có ai đã mang đồ ăn đến cho

Thầy?”. 34Chúa Giêsu nói: “Lương thực của Thầy đó là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy và

hoàn tất công việc của Ngài. 35Chẳng phải các con nói rằng: “Bốn tháng nữa sẽ là mùa gặt

sao?”. Còn Thầy, Thầy cho các con biết: hãy ngước mắt lên và hãy nhìn những cánh đồng đã

chín muồi đợi chờ mùa gặt. Và ngay từ lúc này 36thợ gặt đã nhận công của mình rồi: anh ta

thu gặt hoa trái cho đời sống vĩnh cửu, để cả người gieo lẫn kẻ gặt đều vui mừng.
37Thật là chí lý câu ngạn ngữ: “Kẻ này gieo, người kia gặt”. 38Ta cử các con đi gặt thứ

các con đã không gieo. Người khác đã gieo và các con được chia hoa màu công khó của họ”.
39Rất nhiều dân Samari trong thành đã tin vào Chúa Giêsu dựa trên lời người phụ nữ làm

chứng: “Ngài đã nói đúng tất cả những gì tôi đã làm”. 40Khi gặp Ngài, họ mời Ngài ở lại với họ.

Và Ngài đã lưu lại đó hai ngày. 41Có thêm nhiều người tin khi nghe Lời Ngài rao giảng; 42và họ

 Ga 4, 24 “Thần Khí”: Từ “Pneuma” trong tiếng Hy Lạp được dịch từ Cựu Ước là “ruah” có nghĩa là: Thần khí,
gió, hơi thở, thần linh, tinh thần… Từ ngữ này diễn tả sức mạnh và hoạt động của Thiên Chúa. (Latinh: Spiritus;
Anh: Spirit; Pháp: Esprit). (x. Mt 4, 1).
 Ga 4, 25 “Đấng Kitô”: (x Ga 1, 41).
 Ga 4, 35 “Chín muồi”: rất chín, đạt đến độ phát triển cao nhất.

http://biblehub.com/greek/pneuma_4151.htm
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nói với chị phụ nữ: “Không phải vì lời chứng của chị mà chúng tôi tin; nhưng vì chính Lời của

Ngài mà chúng tôi biết quả thực Ngài là Đấng Cứu Thế”.

Trở về Galilê.
43Hai ngày sau, Chúa Giêsu rời nơi đó để đi Galilê; 44chính Ngài đã từng nói: một ngôn

sứ không được trân trọng nơi quê hương của mình. 45Ngài đến Galilê, dân Galilê niềm nở tiếp

đón Ngài, bởi đã chứng kiến tất cả những gì Ngài thực hiện tại Giêrusalem vào dịp lễ, mà chính

họ cũng có tham dự.

Dấu lạ thứ hai tại Cana.
46Rồi Chúa Giêsu về lại Cana xứ Galilê, nơi Ngài đã biến nước thành rượu. Một vị quan

của nhà vua có đứa con nằm bệnh ở Caphanaum; 47nghe tin Chúa Giêsu từ Giuđê đến Galilê,

ông đến xin Ngài xuống Caphanaum để chữa cho con mình đang thập tử nhất sinh. 48Chúa

Giêsu nói với ông: “Nếu không thấy dấu lạ, chắc các ông sẽ không tin”. 49Ông quan van nài:

“Lạy Ngài, xin hãy đến trước khi con tôi chết”. 50Chúa Giêsu trả lời: “Ông cứ về đi, con ông

sống”. Và tin vào Lời Chúa Giêsu, ông ta trở về. 51Khi ông đang trên đường về thì gia nhân

chạy đến gặp ông để báo cho biết là con ông vẫn sống. 52Ông muốn biết rõ cậu con khỏe lại lúc

mấy giờ. Họ cho hay: “Ngày hôm qua, cậu hết sốt vào giờ thứ bẩy”. 53Người cha nhận ra đó

chính là giờ mà Chúa Giêsu nói với ông: “Con ông sống”. Ông và cả nhà ông đều tin. 54Đó là

dấu lạ thứ hai Chúa Giêsu thực hiện khi Ngài từ Giuđê về Galilê.

Chương 5
Chữa bệnh vào ngày Sabát.
1Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem. 2Tại Giêrusalem,

gần Cửa Chiên, có một cái hồ tiếng Hípri gọi là Bétsatha. Quanh hồ có năm hành lang. 3Trong

những hành lang đó, la liệt những người bệnh tật: đui mù, què quặt, bất toại. (4)5Trong số đó, có

một người đã bị bệnh suốt ba mươi tám năm. 6Chúa Giêsu thấy anh ta nằm đó và biết rằng anh

ta đã bị bệnh lâu rồi nên Ngài hỏi: “Anh có muốn được lành bệnh không?”. 7Người bệnh thưa

với Ngài: “Lạy Ngài, không có ai giúp đỡ đưa tôi xuống hồ khi nước động, và khi tôi lết tới được

thì người khác đã xuống hồ trước tôi rồi” . 8Chúa Giêsu nói với anh: “Anh hãy đứng thẳng lên,

vác giường của anh mà đi”. 9Tức thì anh ta được lành bệnh, Anh vác giường mà đi.

Ngày hôm ấy lại là một ngày Sabát. 10Những người Do Thái nói với người vừa được

Chúa chữa lành: “Hôm nay là ngày Sabát, anh không được vác giường như thế”. 11Anh ta trả

lời họ: “Người chữa bệnh cho tôi đã bảo tôi: “Vác giường mà đi””. 12Họ hỏi: “Ai là người đã bảo

anh: “Vác giường mà đi”?”. 13Thế nhưng người được chữa lành không biết là ai, vì Chúa Giêsu

 Ga 4, 52 Giờ thứ bảy tức khoảng một giờ chiều (x. Mt 20, 3-6).
 Ga 5, 4 Vì thiên thần của Chúa thỉnh thoảng xuống hồ và nước bị khuấy động. Sau khi nước được khuấy động ai
xuống được hồ trước nhất thì dù mắc bệnh gì cũng được chữa lành.
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đã lánh khỏi đám đông ở nơi đó. 14Sau đó, khi gặp anh ta trong Đền Thờ, Ngài nói với anh:

“Anh đã lành bệnh rồi; đừng phạm tội nữa kẻo sẽ phải khốn khổ hơn xưa”. 15Người ấy đi nói

cho người Do Thái biết là chính Chúa Giêsu đã chữa anh lành. 16Vì thế người Do Thái liền bức

hại Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã làm điều đó trong ngày Sabát. 17Chúa Giêsu trả lời họ: “Cho đến

bây giờ Cha Tôi vẫn làm việc, vì thế Tôi cũng làm việc”. 18Chính vì vậy mà người Do Thái càng

tìm cách để giết Ngài, bởi lẽ không những Ngài không giữ luật ngày Sabát mà còn gọi Thiên

Chúa là Cha của mình, nghĩa là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Công việc của Con.
19Vì thế, Chúa Giêsu đáp lại và nói với họ rằng: “Amen, amen, Tôi nói cho các ông biết:

Con không tự mình làm gì, nếu không thấy Cha làm; điều gì Cha làm, thì Con cũng làm như

vậy. 20Bởi vì Cha yêu mến Con và chỉ cho Con thấy tất cả những việc Ngài làm. Ngài sẽ còn chỉ

cho Con những việc còn lớn lao hơn nữa khiến các ông phải kinh ngạc. 21Cũng như Cha làm

cho người chết trỗi dậy và làm cho họ sống thế nào, thì Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là

tuỳ ý Ngài muốn. 22Bởi Cha không xét xử ai cả, nhưng trao trọn quyền xét xử cho Con, 23để tất

cả tôn kính Con như tôn kính Cha. Kẻ nào không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là

Đấng đã sai Con đến. 24Amen, amen, Tôi nói với các ông: kẻ nào lắng nghe lời Tôi và tin vào

Đấng đã sai Tôi thì có được sự sống đời đời, và sẽ không bị xét xử, bởi kẻ ấy đã từ cõi chết mà

vào cõi sống. 25Amen, amen, Tôi nói cho các ông hay: đã đến giờ, và là ngay bây giờ, những kẻ

chết sẽ nghe tiếng của Con Thiên Chúa, và ai nghe được thì sẽ sống. 26Như Cha có sự sống

nơi mình thế nào thì Ngài cũng cho Con có sự sống nơi chính mình như vậy; 27và Ngài đã trao

cho Con quyền xét xử, bởi vì Con là Con Người. 28Các ông đừng ngạc nhiên về điều này, sẽ

đến giờ mà tất cả những người nghỉ yên trong mồ nghe được tiếng Ngài 29và đi ra: những ai đã

làm lành sẽ sống lại để được sống, còn ai đã làm dữ cũng sẽ sống lại để bị kết án.
30Tôi không thể tự mình làm điều gì; nghe sao, Tôi xét xử vậy, và phán quyết của Tôi thì

công minh; bởi Tôi không tìm ý riêng Tôi, nhưng tìm ý Đấng đã sai Tôi.

Làm chứng cho Chúa Giêsu.
31Nếu Tôi làm chứng về mình thì chứng cứ của Tôi không xác thực; 32có Đấng khác làm

chứng về Tôi và Tôi biết chứng cứ của Ngài là xác thực. 33Chính các ông đã cử người đến với

Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật; 34còn Tôi, Tôi không nhận chứng cứ của con

người, nhưng Tôi nói những điều này để các ông được cứu độ. 35Gioan là ngọn đèn chiếu sáng;

các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng ấy trong thoáng chốc. 36Nhưng Tôi còn có một chứng cứ

lớn hơn cả lời chứng của Gioan; đó là những việc mà Cha đã giao để Tôi thực hiện; chính

những việc mà tôi đang làm cho thấy là Cha đã sai Tôi; 37và Cha, Đấng đã sai Tôi, chính Ngài

làm chứng về Tôi. Các ông chưa bao giờ được nghe tiếng Ngài hay được thấy tôn nhan Ngài;
38và các ông cũng không giữ Lời Ngài trong lòng, vì các ông không tin vào Đấng Ngài sai đến.
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39Các ông tra cứu Kinh Thánh, bởi các ông nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời; thế mà Kinh

Thánh lại làm chứng về Tôi. 40Nhưng các ông lại không chịu đến với Tôi để có sự sống.

Những người nghe Chúa Giêsu không chịu tin.
41Tôi không nhận vinh quang người đời mang đến, 42nhưng Tôi biết các ông chẳng có

lòng yêu mến Thiên Chúa. 43Tôi đến nhân Danh Cha và các ông không chịu đón nhận, thế

nhưng nếu có một ai khác nhân danh chính bản thân mình mà đến thì các ông lại đón nhận.
44Làm sao các ông có thể tin được, khi các ông là những người tôn vinh lẫn nhau, mà không

tìm vinh quang đến từ Thiên Chúa Duy Nhất? 45Đừng nghĩ rằng Tôi sẽ lên án các ông trước

mặt Cha; kẻ lên án các ông là Môsê, người mà các ông hết lòng kỳ vọng. 46Nếu các ông tin

Môsê thì các ông cũng tin Tôi, bởi chính ông đã viết về Tôi. 47Nếu các ông không tin những gì

ông Môsê viết, làm sao các ông tin vào Lời Tôi được?”.

Chương 6
Hóa bánh ra nhiều.
1Sau những việc đó, Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilê, cũng gọi là hồ Tibêriát. 2Một

đám đông rất lớn đi theo Ngài, bởi đã chứng kiến những dấu lạ Ngài làm cho các bệnh nhân.
3Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ của Ngài. 4Lúc bấy giờ, Lễ Vượt Qua của người

Do Thái đã gần. 5Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông tuốn đến với Ngài. Ngài nói với

ông Philipphê: “Ta mua đâu đủ bánh để cho những người này ăn?”. 6Ngài hỏi thế để thử ông, vì

thật ra Ngài đã biết việc mình sắp làm. 7Ông Philipphê thưa với Ngài: “Hai trăm đênari mua

bánh cũng chẳng đủ mỗi người một miếng”. 8Một người trong nhóm các môn đệ là Anđrê, em

trai Simon Phêrô, thưa với Ngài: 9“Ở đây có một cậu bé mang theo năm chiếc bánh lúa mạch

và hai con cá; thế nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu với đám đông từng ấy người?”. 10Chúa

Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy là một bãi cỏ. Họ ngồi xuống. Số đàn ông

độ năm ngàn người. 11Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, và phân phát cho mọi người;

Ngài cũng phát cá cho người ta như vậy, ai muốn dùng bao nhiêu tùy ý. 12Khi họ đã ăn no nê,

Ngài nói với các môn đệ: “Các con hãy thu lượm những mảnh vụn lại, đừng để phí”. 13Các ông

đi nhặt lại và được mười hai thúng đầy những mẩu bánh thừa, từ năm chiếc bánh lúa mạch sau

khi đám đông đã no nê. 14Khi những người thấy dấu lạ Ngài thực hiện, họ nói rằng: “Ngài thực

sự là Vị Ngôn Sứ, Đấng phải đến thế gian!”. 15Chúa Giêsu biết họ muốn bắt Ngài để tôn lên làm

vua, nên Ngài lánh đi lên núi một mình.

Đi trên mặt nước.
16Chiều đến, các môn đệ của Ngài đi xuống ven biển. 17Họ xuống thuyền để đến

Caphanaum ở bờ bên kia. Đêm tối bao trùm rồi mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. 18Biển

 Ga 6, 7 Một đênari tương đương với khoảng tiền lương một ngày của người làm công (x. Mt 18, 24-28).
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động mạnh vì cuồng phong nổi lên. 19Khi chèo chống đưa thuyền đi được khoảng hai mươi lăm

hay ba mươi dặm, thì Chúa Giêsu đi trên biển và tiến lại gần thuyền, các ông đều hoảng sợ.
20Ngài bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”. 21Các môn đệ muốn rước Ngài lên thuyền

nhưng thuyền đã cập bến nơi họ muốn tới.

Diễn từ Bánh Hằng Sống.
22Ngày hôm sau, đám đông còn ở lại bờ biển bên kia thấy rằng ở đấy chỉ còn lại một

chiếc thuyền và các môn đệ đã ra khơi mà không có Chúa Giêsu đi cùng; 23cũng có rất nhiều

thuyền khác nữa đến từ Tibêriát và cập bến ngay tại chỗ Chúa đã tạ ơn và phân phát bánh cho

họ. 24Khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài không có ở đó, họ lập tức xuống thuyền đi

đến Caphanaum để tìm Chúa Giêsu. 25Gặp Ngài ở bờ bên kia, họ hỏi rằng: “Thưa Rabbi, Thầy

đến đây từ bao giờ?”. 26Ngài đáp: “Amen, amen, Tôi nói cho các ông biết: các ông tìm Tôi

không phải vì đã chứng kiến những dấu lạ Tôi làm nhưng chỉ vì đã được ăn bánh no nê. 27Hãy

ra công làm việc không phải vì thứ lương thực dễ hư nát, nhưng vì của ăn trường tồn đem lại

sự sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ông; vì Con Người là Đấng mà Thiên

Chúa Cha đã đóng ấn xác nhận. 28Họ thưa Ngài rằng: “Chúng tôi phải làm gì mới là làm công

việc của Thiên Chúa?”. 29Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Công việc của Thiên Chúa là các

ông tin vào Đấng Ngài sai đến”. 30Họ hỏi Ngài: “Thầy làm dấu lạ nào cho chúng tôi thấy và tin?

Thầy làm gì đây? 31Trong sa mạc, cha ông chúng tôi đã ăn manna, như đã chép rằng:

“Ngài cho họ ăn bánh từ trời ban xuống””.
32Chúa Giêsu nói với họ: “Amen, amen, Tôi nói cho các ông hay: không phải Môsê đã

cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng chính Cha Tôi mới là Đấng ban cho các ông bánh bởi

trời đích thực; 33bởi vì bánh của Thiên Chúa chính là từ trời xuống và ban sự sống cho trần

gian”.
34Họ liền thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin ban cho chúng tôi thứ bánh ấy luôn mãi”. 35Chúa

Giêsu nói với họ: “Chính Tôi là Bánh Sự Sống. Ai đến với Tôi sẽ không hề đói; ai tin vào Tôi sẽ

không hề khát bao giờ. 36Nhưng Tôi nói với các ông rằng: các ông đã thấy Tôi, và các ông đã

không tin. 37Tất cả những ai Cha ban cho Tôi thì sẽ đến với Tôi, và ai đến với Tôi, Tôi sẽ không

xua đuổi ra ngoài, 38bởi Tôi đã từ trời xuống không phải để làm theo ý Tôi, nhưng là để làm

theo ý Đấng đã sai Tôi. 39Và đây là ý của Đấng đã sai Tôi: đó là Tôi không để mất một ai trong

những người Ngài đã ban cho Tôi, nhưng Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40Thật vậy,

ý của Cha Tôi là mọi người thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời. Còn Tôi, Tôi sẽ cho

họ sống lại trong ngày sau hết”.

 Ga 6, 19 “Dặm”: = 185 mét. Hai mươi lăm hay ba mươi dặm bằng khoảng 5 đến 6 km. (x. Mt 14, 24; Lc 24, 13;
Ga 11, 18).
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41Những người Do Thái lẩm bẩm kêu trách Chúa Giêsu, vì Ngài đã nói: “Tôi là Bánh từ

trời xuống”, 42họ nói: “Chẳng phải ông này là Giêsu, con ông Giuse sao, mà chúng ta quá rõ

cha mẹ của ông ta hay sao? Vậy mà lúc này ông ta dám nói: “Tôi từ trời xuống”?”. 43Chúa

Giêsu trả lời và nói với họ: “Các ông đừng có lẩm bẩm với nhau. 44Không ai có thể đến với Tôi

nếu Cha là Đấng sai Tôi không lôi kéo người ấy, và Tôi, Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong

ngày sau hết. 45Có lời viết trong sách Các Ngôn Sứ rằng:

“Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”.

Bất cứ ai đã nghe và học nơi Cha thì đến với Tôi. 46Thật vậy, không ai đã nhìn thấy Cha

ngoại trừ Đấng từ Thiên Chúa mà đến, Đấng ấy đã thấy Cha. 47Amen, amen, Tôi nói cho các

ông hay: ai tin Đấng ấy thì có được sự sống đời đời. 48Tôi chính là Bánh Sự Sống. 49Trong sa

mạc, cha ông của các ông đã ăn manna và họ đã chết. 50Thế nhưng bánh đến từ trời là thứ

bánh mà ai ăn sẽ không chết. 51Tôi chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ

được sống đời đời. Bánh Tôi sẽ ban chính là Thịt Tôi được trao ban để thế gian được sống”.
52Những người Do Thái tranh luận kịch liệt với nhau: “Làm sao ông này có thể cho chúng

ta ăn thịt của mình được?”. 53Chúa Giêsu nói với họ: “Amen, amen, Tôi nói cho các ông biết:

nếu các ông không ăn thịt và không uống máu của Con Người, các ông không có sự sống nơi

mình. 54Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì có sự sống đời đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong

ngày sau hết. 55Vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống. 56Ai ăn thịt Tôi và uống

máu Tôi, thì ở trong Tôi, và Tôi ở trong người ấy. 57Cũng như Cha, Đấng Hằng Sống, đã sai Tôi

đến, và Tôi sống nhờ Cha thế nào thì ai ăn Tôi cũng sống nhờ Tôi như vậy. 58Đây là Bánh từ

trời xuống, không như thứ bánh cha ông của các ông đã ăn và đã chết; ai ăn bánh này thì sẽ

sống muôn đời”. 59Đấy là những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy trong hội đường Caphanaum.

Lời Hằng Sống.
60Rất nhiều các môn đệ của Ngài đã nghe và đã phản kháng: “Lời gì khó nghe quá! Làm

sao chịu nổi?”. 61Chúa Giêsu quá biết là các môn đệ của Ngài đang lẩm bẩm về điều ấy. Ngài

nói với họ: “Điều đó làm các con vấp ngã sao? 62Thế nhưng nếu các con thấy Con Người lên

nơi mà Ngài đã từng ở trước đây thì sao? 63Chính Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt

chẳng được việc gì. Những Lời Thầy nói với các con là Thần Khí và là sự sống. 64Tuy nhiên

giữa các con có những kẻ không tin”. Thật ra ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã biết những ai không

tin và ai sẽ nộp Ngài. 65Ngài nói: “Vì thế, Thầy đã nói với các con: không ai có thể đến với Thầy,

nếu không được Cha ban ơn cho kẻ ấy”.

 Ga 6, 48-51 “Bánh Sự Sống” hay “Bánh Hằng Sống” là Bánh đem lại cho con người sự sống đời đời. “Bánh
Sự Sống”: (nhấn mạnh đến hiệu quả của bánh), do đó, khác với manna trong sa mạc. Manna đem lại cho con người
sự sống thể lý vốn nay còn mai mất. “Bánh Hằng Sống”: là Bánh tự bản chất có sức mang lại sự sống đời
đời (nhấn mạnh bản chất của bánh). Nói cách khác, Bánh Hằng Sống là bánh có sự sống vĩnh cửu nơi chính mình.
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66Bắt đầu từ đó, rất nhiều môn đệ đã rút lui không đi theo Chúa Giêsu nữa. 67Nhìn Nhóm

Mười Hai, Ngài hỏi: “Còn các con, các con có muốn bỏ đi không?”. 68Simon Phêrô thưa với

Ngài: “Lạy Thầy, chúng con sẽ theo ai? Thầy mới có những Lời mang lại sự sống đời đời;
69phần chúng con, chúng con tin và nhận biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.
70Chúa Giêsu nói với các ông: “Không phải chính Thầy đã chọn nhóm các con đủ Mười Hai

người sao? Vậy mà một trong các con lại là Quỷ”. 71Ngài nói về Giuđa con của Simon Iscariốt,

là kẻ sẽ nộp Ngài sau này, và là một người trong Nhóm Mười Hai.

Chương 7
Lễ Lều.
1Sau đó, Chúa Giêsu rong ruổi khắp miền Galilê. Ngài không muốn đi lại vùng Giuđê vì

người Do Thái đang tìm cách giết Ngài. 2Dịp Lễ Lều của người Do Thái đã gần đến. 3Khi ấy

anh em của Chúa Giêsu nói với Ngài: “Hãy rời khỏi đây đến Giuđê để các môn đệ của Ngài

cũng có thể chiêm ngưỡng những việc mà Ngài thực hiện. 4Không ai hoạt động cách thầm kín,

khi muốn mình là người của công chúng. Nếu Ngài làm những việc ấy thì Ngài cũng phải tự

bày tỏ chính mình cho thế gian”. 5Thật ra thì ngay cả anh em của Chúa Giêsu cũng không tin

Ngài. 6Nghe vậy, Chúa Giêsu nói với họ: “Giờ của Tôi chưa đến, nhưng với anh em thì lúc nào

cũng là cơ hội thuận lợi. 7Thế gian không ghét bỏ anh em nhưng thế gian ghét Tôi, bởi vì chính

Tôi làm chứng về nó là các việc của nó thì xấu xa. 8Anh em cứ đi dự lễ; nhưng Tôi không đi vì

giờ của Tôi chưa tới”. 9Nói vậy rồi, Ngài ở lại Galilê.
10Thế nhưng sau khi các anh em đã lên Giêrusalem dự lễ thì Chúa Giêsu cũng đi, không

công khai mà kín đáo. 11Người Do Thái lùng kiếm Ngài trong thời gian diễn ra lễ. Họ hỏi nhau:

“Ông ta ở đâu nhỉ?”. 12Nhiều người trong các đám đông xầm xì về Ngài. Có kẻ nói: “Đó là một

người tốt”, kẻ khác lại bảo: “Đâu có, ông ta là một tay mê hoặc quần chúng!”. 13Tuy nhiên không

một ai dám công khai nói về Ngài vì sợ người Do Thái.

Diễn từ thứ nhất.
14Khi lễ qua được nửa tuần thì Chúa Giêsu xuất hiện ở Đền Thờ, và giảng dạy. 15Những

người Do Thái ngạc nhiên nói với nhau: “Làm sao ông ta chẳng đi học mà lại có thể giảng dạy

như vậy nhỉ?”. 16Chúa Giêsu đáp: “Giáo huấn Tôi dạy không phải là của Tôi mà là của Đấng đã

sai Tôi. 17Ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Thiên Chúa thì sẽ biết rằng giáo huấn của Tôi đến từ

Thiên Chúa hay do Tôi tự mình nói ra. 18Ai nói theo ý riêng mình thì tìm vinh danh cho chính

mình. Ai tìm vinh danh cho Đấng sai mình thì người ấy chân thật và nơi người ấy không có gì

 Ga 7, 2 Người Do Thái có ba lễ quan trọng là: Lễ Vượt Qua (Pesah): Lễ này tưởng niệm lại biến cố tổ tiên họ đã
được Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Lễ Ngũ Tuần (Shavout): Lễ này được cử hành bảy tuần sau ngày Lễ
Vượt Qua. Lễ Lều (Sukkot): Trong cuộc hành trình ở sa mạc, người dân phải trú ngụ trong các lều.

 Ga 7, 3 "Anh em của Chúa Giêsu": (x. Mt 12, 46-50).
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bất chính. 19Môsê đã chẳng ban lề luật cho các ông sao? Thế nhưng chẳng một ai trong các

ông chịu làm theo luật cả. Tại sao các ông lại tìm giết Tôi?”. 20Đám đông đáp trả: “Rõ ràng ông

bị quỷ ám! Ai mà tìm giết ông?”. 21Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Các ông ngạc nhiên chỉ vì

một việc Tôi đã làm. 22Môsê đã truyền cho các ông phép cắt bì  thực ra phép cắt bì không

phải do Môsê mà đã có từ thời các tổ phụ  và các ông cắt bì cho người ta cả trong ngày

Sabát. 23Nếu trong ngày Sabát, một người có thể được cắt bì mà không lỗi luật Môsê, thì tại

sao các ông lại tức giận khi Tôi chữa lành một người trong ngày Sabát? 24Đừng xét đoán theo

vẻ bên ngoài nhưng hãy thẩm định mọi sự một cách công chính”.
25Một số người ở Giêrusalem thắc mắc: “Đấy chẳng phải là kẻ mà người ta đang tìm giết

sao? 26Ông ta giảng dạy công khai mà có ai làm gì đâu! Phải chăng các thủ lãnh của chúng ta

đã nhận ra ông ta chính là Đấng Kitô? 27Chúng ta biết rõ gốc gác ông này; còn khi Đấng Kitô

đến, không ai biết nguồn gốc của Ngài”. 28Trong Đền Thờ nơi đang giảng dạy, Chúa Giêsu nói

lớn tiếng rằng: “Các ông biết Tôi ư? Các ông biết Tôi từ đâu đến ư? Tôi không tự mình mà đến.

Nhưng Đấng đã sai Tôi là Đấng Chân Thật mà các ông đã không nhận biết; 29còn Tôi, Tôi biết

rõ Ngài, vì Tôi từ Ngài mà đến, và chính Ngài đã sai Tôi đến”. 30Người ta tìm cách bắt Ngài

nhưng không một ai dám ra tay vì Giờ của Ngài chưa đến. 31Trong đám đông có rất nhiều

người tin vào Ngài. Họ nói với nhau: “Khi Đấng Kitô xuất hiện, liệu Ngài có làm được nhiều dấu

lạ hơn vị này không?”.

Lính tráng đi bắt Chúa Giêsu.
32Nhóm Pharisêu nghe dân chúng bàn tán về Chúa Giêsu, họ liền cùng với các thượng

tế cho lính đi bắt Ngài. 33Chúa Giêsu nói: “Tôi sẽ còn ở với các ông một thời gian nữa, rồi sau

đó Tôi sẽ về cùng Đấng đã sai Tôi. 34Các ông sẽ đi tìm Tôi nhưng không thể gặp, bởi vì nơi Tôi

đến, các ông không thể tới được”. 35Vì thế, người Do Thái nói với nhau: “Ông ta đi đâu mà bảo

rằng chúng ta không thể tìm ra được? Hay ông ta đến với bà con chúng ta tản mát trong thế

giới Hy Lạp để giảng dạy cả cho người Hy Lạp nữa? 36Lời ông ta nói: “Các ông sẽ tìm Tôi và

các ông không thấy, nơi Tôi đến, các ông không thể tới được”, lời ấy có ý nghĩa gì?”.

Những dòng Nước Hằng Sống.
37Vào ngày long trọng kết thúc dịp đại lễ, Chúa Giêsu đứng lên và lớn tiếng nói: “Ai khát

hãy đến với Tôi và hãy uống; 38kẻ nào tin vào Tôi thì như Kinh Thánh nói rằng:

“Tự lòng người ấy [Ngài] sẽ tuôn trào

những dòng Nước Hằng Sống”.
39Nói những điều đó, Chúa Giêsu nhắm đến Thần Khí mà những người tin vào Ngài sẽ

được lãnh nhận. Lúc đó Thần Khí chưa có vì Chúa Giêsu chưa được vinh thăng.

Bàn luận về nguồn gốc Đấng Messia.
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40Từ giữa đám đông, khi nghe những lời đó, người thì nói: “Quả thực Ngài là Vị Ngôn

Sứ!”; 41người khác lại bảo: “Chính Ngài là Đấng Kitô!” Tuy nhiên, người khác nữa lại nói: “Đấng

Kitô mà đến từ Galilê ư?”. 42Nào Kinh Thánh đã chẳng bảo rằng: “Đấng Kitô thuộc dòng dõi

Đavít và sinh ra ở Bêlem, quê hương của Đavít đó sao”?”. 43Và đám đông chia rẽ vì Ngài. 44Một

vài kẻ trong họ có ý muốn bắt Ngài nhưng chẳng ai dám ra tay.
45Đám lính tráng quay về, các thượng tế và nhóm Pharisêu tra hỏi: “Tại sao các anh

không bắt ông ta về đây?”. 46Họ trả lời: “Chúng tôi chưa hề thấy một ai nói được như ông ta”.
47Nhóm Pharisêu trả lời cho họ: “Chính các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? 48Hãy xét xem có ai

trong các thủ lãnh và Pharisêu tin vào ông ta không? 49Còn cái đám đông ấy thì có biết gì về lề

luật đâu, chúng chỉ là bọn đáng nguyền rủa thôi!”. 50Nicôđêmô là một người trong số họ, trước

đây ông đã từng đến gặp Chúa Giêsu, ông lên tiếng: 51“Luật pháp của chúng ta có lên án một

người mà không nghe họ nói và chẳng biết họ đã làm gì không?”. 52Họ đáp lại và nói với ông:

“Hay ông cũng là người Galilê? Hãy nghiên cứu cho rõ và ông sẽ thấy là chẳng có ngôn sứ nào

xuất thân từ Galilê cả!”. 53Rồi họ bỏ đi, ai về nhà nấy.

Chương 8
Người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình.
1Về phần Chúa Giêsu, Ngài lên núi Ôliu. 2Ngay từ sáng sớm, Ngài quay trở lại Đền Thờ,

và bởi đám đông tuốn đến với Ngài nên Ngài ngồi xuống và giảng dạy. 3Các kinh sư và những

người Pharisêu dẫn đến với Ngài một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, họ lôi chị ra

đứng ở giữa 4và nói với Ngài: “Thưa Thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang đang phạm tội

ngoại tình. 5Trong lề luật, Môsê đã ra lệnh ném đá loại đàn bà như thế. Còn Thầy, Thầy dạy

sao?”. 6Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm tìm cớ mà tố cáo Ngài. Chúa Giêsu cúi xuống và

dùng ngón tay viết trên đất. 7Họ cứ nài ép Ngài trả lời, vì thế Ngài đứng lên và bảo họ: “Ai trong

các ông sạch tội thì ném đá chị này trước đi”; 8Ngài lại cúi xuống và tiếp tục viết trên đất. 9Nghe

Ngài nói thế, họ rút lui từng người một, trước hết là những người lớn tuổi, sau cùng chỉ còn lại

một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ vẫn ở đó trước mặt Ngài. 10Bấy giờ Chúa Giêsu đứng

dậy và bảo: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”. 11Chị ta thưa: “Lạy Chúa, không

có ai”. Chúa Giêsu nói: “Tôi cũng không, Tôi không lên án chị. Chị hãy về đi, và từ nay đừng

phạm tội nữa”.

Ánh sáng thế gian.
12Chúa Giêsu lại nói với họ: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo Tôi thì không đi trong tối

tăm nhưng có được ánh sáng sự sống”. 13Những người Pharisêu nói với Ngài: “Ông tự làm

chứng cho chính mình, nên chứng của ông không thật”. 14Chúa Giêsu đáp lại và nói với họ:

“Ngay cả Tôi tự làm chứng cho chính mình thì chứng của Tôi vẫn thật, bởi Tôi biết rõ mình từ
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đâu đến và sẽ đi đâu; còn các ông, các ông không biết Tôi từ đâu đến và sẽ đi đâu. 15Các ông

xét đoán theo kiểu người phàm. Còn Tôi, Tôi không xét đoán ai cả. 16Và nếu Tôi có xét đoán ai,

thì xét đoán của Tôi vẫn đúng đắn, bởi Tôi không làm một mình, nhưng cùng với Cha là Đấng

đã sai Tôi. 17Hơn nữa, lề luật của các ông đã ghi rõ, nếu có hai nhân chứng thì đấy là chứng

xác thực. 18Tôi làm chứng về mình, và Cha, Đấng sai Tôi, cũng làm chứng về Tôi nữa”. 19Họ

nói với Ngài: “Cha của ông ở đâu?”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông không biết Tôi nên cũng

không biết Cha Tôi, nếu các ông biết Tôi thì cũng sẽ biết Cha Tôi”. 20Chúa Giêsu đã nói tất cả

những lời đó khi Ngài giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng; và không ai

dám tra tay bắt Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.

Chúa Giêsu: Sứ Giả của Cha.
21Chúa Giêsu còn nói: “Tôi ra đi, các ông sẽ kiếm tìm Tôi và các ông sẽ chết trong tội lỗi

của các ông! Nơi Tôi đi, các ông không thể đến được”. 22Những người Do Thái bảo nhau: “Ông

ta đi tự tử hay sao mà nói rằng: “Nơi Tôi đi, các ông không thể đến được”?”. 23Ngài trả lời: “Các

ông thuộc hạ giới, còn Tôi thuộc thiên giới. Các ông thuộc trần thế này, còn Tôi không thuộc

trần thế này. 24Chính vì thế Tôi đã nói với các ông, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Tôi

nói cho các ông biết: nếu các ông không chịu tin Tôi là Đấng Hằng Sống , các ông sẽ chết

trong tội của các ông”. 25Họ hỏi Ngài: “Ông bảo ông là ai?”. Chúa Giêsu trả lời: “Ngay từ đầu,

Tôi đã nói với các ông điều đó! 26Đối với các ông, Tôi còn rất nhiều điều để nói và để xét đoán;

hơn nữa, Đấng đã sai Tôi đến, là Đấng Chân Thật; những gì Tôi đã nghe được nơi Ngài, Tôi

rao giảng lại cho thế gian”. 27Họ không hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Cha. 28Vì thế, Chúa

Giêsu nói với họ: “Khi các ông treo Con Người lên, các ông sẽ nhận ra Tôi là Đấng Hằng Sống,

và Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, những gì Tôi nói đây là chính Cha đã dạy Tôi. 29Đấng

đã sai Tôi, hằng ở với Tôi. Ngài không để Tôi một mình, bởi Tôi luôn làm đẹp lòng Ngài”.
30Nghe những lời ấy, nhiều người tin vào Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu và ông Abraham.
31Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ông ở lại trong Lời

Tôi, các ông mới thực sự là những môn đệ của Tôi 32các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ làm

cho các ông được tự do”. 33Họ hỏi Ngài: “Chúng tôi là con cháu Abraham và chưa bao giờ phải

làm nô lệ cho bất cứ ai! Sao Ngài lại bảo: “Các ông sẽ được tự do”?”. 34Chúa Giêsu trả lời:

“Amen, amen, Tôi nói cho các ông hay: kẻ nào phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35Tên nô lệ không

được ở mãi trong nhà; chỉ người con mới luôn được ở trong nhà thôi. 36Nếu Người Con giải

thoát các ông, các ông mới thực sự được tự do. 37Tôi biết các ông là con cháu Abraham;

 Ga 8, 24 “Đấng Hằng Sống”: Trong bản Hy Lạp không ghi cụ thể chữ “Đấng Hằng Sống”, mà là cách trình bày
đặc biệt của Tin Mừng theo thánh Gioan về thiên tính của Chúa Giêsu, tương tự như trong Xh 3, 14. Do đó cũng có
thể tạm dịch là “Đấng Tự Hữu”; “Đấng Hằng Hữu”, v.v.... Cách trình bày này cũng được lặp lại trong các chỗ khác
như Ga 28, 58; 13, 19; và đặc biệt trong Ga 18, 5-6, 8.
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nhưng các ông tìm giết Tôi vì Lời của Tôi không thấm được vào lòng trí các ông. 38Phần Tôi,

Tôi nói những gì đã thấy nơi Cha, còn các ông thì làm theo những gì đã nghe từ cha của các

ông”.
39Họ đáp lại và nói với Ngài: “Cha chúng tôi là Abraham”. Chúa Giêsu nói: “Nếu các ông

là con cái Abraham thì các ông đã hành động giống Abraham. 40Tôi đã nói sự thật Tôi nghe từ

Thiên Chúa; nhưng các ông tìm cách giết Tôi, Abraham không làm như thế. 41Các ông hành

động như cha của các ông”. Họ nói với Ngài: “Chúng tôi không phải con hoang; chúng tôi chỉ có

một Cha là Thiên Chúa!”. 42Chúa Giêsu nói với họ: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ông thì các ông

đã yêu mến Tôi rồi; bởi Tôi xuất phát và đến từ Thiên Chúa; Tôi không tự mình mà đến, chính

Cha đã sai Tôi. 43Tại sao các ông không hiểu điều Tôi nói? Đấy là vì các ông không chấp nhận

được những điều đó. 44Các ông thuộc về Quỷ, nó là cha của các ông và các ông tìm cách thực

hiện ước vọng của nó. Ngay từ thuở đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó không ở trong sự thật, bởi

vì nơi nó không có sự thật. Khi nói lời dối trá, nó lôi sự dối trá ấy ra từ chính bản chất của nó,

bởi vì nó là kẻ gian dối và là cha của sự xảo trá. 45Còn Tôi, Tôi nói sự thật nên các ông không

tin Tôi. 46Ai trong các ông có thể làm chứng rằng Tôi đã phạm tội? Nếu Tôi nói sự thật thì tại

sao các ông không chịu tin Tôi? 47Người nào thuộc về Thiên Chúa thì nghe Lời của Ngài; còn

các ông không chịu nghe, bởi vì các ông không thuộc về Thiên Chúa”.
48Những người Do Thái đáp lại: “Không đúng sao, nếu chúng tôi nói ông là một tên

Samari và là người bị quỷ ám?”. 49Chúa Giêsu đáp lại: “Không, Tôi không bị quỷ ám; ngược lại,

Tôi trân trọng Cha của Tôi, còn các ông lại không chịu trân trọng Tôi. 50Tôi không tìm vinh

quang cho mình; đã có Đấng lo việc ấy cho Tôi và xét xử cho Tôi. 51Amen, amen, Tôi nói cho

các ông hay: người nào giữ Lời của Tôi, người đó sẽ không bao giờ phải chết”. 52Họ nói với

Ngài: “Bây giờ thì chúng tôi chắc chắn là ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các ngôn sứ cũng

vậy. Thế mà ông dám nói: “Người nào giữ Lời Tôi thì sẽ không bao giờ chết”. 53Chẳng lẽ ông

lớn hơn Abraham cha chúng tôi sao? Abraham đã chết và các ngôn sứ cũng thế! Ông cho mình

là ai?”. 54Chúa Giêsu đáp lại: “Nếu Tôi tôn vinh chính mình thì vinh quang ấy chẳng ý nghĩa gì;

chính Cha tôn vinh Tôi, Ngài là Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông, 55thế mà các

ông không biết Ngài, còn Tôi, Tôi biết Ngài. Nếu Tôi bảo rằng Tôi không biết Ngài thì Tôi cũng

nói dối giống các ông; nhưng Tôi biết Ngài và Tôi tuân giữ Lời Ngài. 56Abraham cha các ông đã

hoan hỷ thấy ngày của Tôi. Ông đã thấy và đã vui mừng”. 57Bấy giờ người Do Thái nói với Ngài:

“Ông chưa được năm mươi tuổi mà dám bảo rằng đã thấy Abraham sao?”. 58Chúa Giêsu nói

với họ: “Amen, amen, Tôi bảo cho các ông biết: trước khi có Abraham thì Tôi là Đấng Hằng

Sống”. 59Họ lấy đá định ném Ngài; nhưng Ngài ẩn mình và ra khỏi Đền Thờ.

Chương 9
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Người mù bẩm sinh.
1Khi đi ngang qua, Chúa Giêsu thấy một người mù bẩm sinh. 2Các môn đệ hỏi Ngài:

“Thưa Rabbi, cha mẹ anh ta hay chính anh ta đã phạm tội để vừa sinh ra anh ta phải chịu mù

như vậy?”. 3Chúa Giêsu trả lời: “Anh ta bị mù không phải vì tội của anh hay của cha mẹ anh,

nhưng là để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh ta. 4Chúng ta phải làm công việc của

Ðấng đã sai Thầy bao lâu ngày còn sáng; khi đêm về thì không ai còn có thể làm việc được

nữa. 5Bao lâu còn ở giữa thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”. 6Nói xong, Ngài nhổ xuống đất,

lấy nước miếng trộn với đất thành bùn rồi bôi lên mắt người mù 7và nói với anh ta: “Hãy đến hồ

Silôê mà rửa!”  chữ Silôê có nghĩa là “được sai đi”. Người mù đến đấy, rửa mắt và khi quay

trở lại thì nhìn thấy được.
8Láng giềng và những người đã từng thấy anh trước đây ăn xin nói với nhau: “Chẳng

phải người này vẫn ngồi ăn xin đó sao?”; 9người thì bảo: “Chính anh ta!”; kẻ lại nói: “Không phải,

mà là ai đó giống anh ta!”. Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây!”. 10Và người ta hỏi anh:

“Làm thế nào mà mắt anh có thể mở ra được?”. 11Anh trả lời: “Người tên là Giêsu đã trộn một

thứ bùn, đem bôi lên mắt tôi rồi bảo: “Hãy đến hồ Silôê mà rửa!”. Tôi đến đó rửa mắt và tôi thấy

được”. 12Người ta hỏi anh: “Ông ấy đâu rồi?”. Anh đáp: “Tôi không biết”.
13Người ta đưa kẻ bị mù đã được chữa lành đến với người Pharisêu. 14Số là, hôm Chúa

Giêsu trộn bùn mở mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabát. 15Người Pharisêu hỏi xem làm sao anh

đã nhìn thấy được. Anh ta trả lời: “Ông ta đã bôi bùn lên mắt tôi, tôi đi rửa và trông thấy được”.
16Có người trong số Pharisêu bảo rằng: “Ông này không thuộc Thiên Chúa vì không giữ luật

ngày Sabát”. Nhưng người khác lại nói: “Làm sao một kẻ tội lỗi lại làm được những điều kỳ diệu

như thế?”. Và giữa họ đã chia rẽ nhau. 17Họ lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về

người đã mở mắt cho anh?”. Anh ta trả lời: “Đấy là một Vị Ngôn Sứ!”.
18Người Do Thái không tin rằng người này trước đây đã mù mà nay thấy được, cho đến

khi họ gọi cha mẹ anh ta đến. 19Và hỏi: “Có phải đây là con trai của ông bà, người mà ông bà

bảo rằng bị mù bẩm sinh không? Vậy tại sao bây giờ anh ta thấy được?”. 20Cha mẹ anh ta trả

lời: “Đấy chính là con chúng tôi và nó bị mù bẩm sinh. 21Còn làm thế nào mà nó nhìn thấy được

thì chúng tôi không biết, cũng chẳng biết ai mở mắt cho nó. Các ông cứ hỏi nó đi; nó đã khôn

lớn có thể trình bày được rồi!”. 22Họ nói vậy vì sợ người Do Thái; bởi người Do Thái đã quyết

trục xuất khỏi hội đường của họ mọi kẻ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. 23Chính vì thế cha

mẹ người mù mới nói: “Nó đã đủ khôn lớn, cứ hỏi nó đi!”.
24Lần thứ hai họ cho gọi người trước đây bị mù tới và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa!

Chúng tôi biết ông ta là kẻ tội lỗi”. 25Anh ta trả lời cho họ: “Ông ta có tội hay không, tôi không

biết; điều tôi biết là trước đây tôi bị mù còn bây giờ thì tôi thấy được”. 26Họ mới nói với anh ta:

“Ông ta làm gì cho anh? Ông ta làm thế nào để mở mắt cho anh?”. 27Anh ta trả lời cho họ: “Tôi
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đã nói rồi mà các ông chẳng chịu nghe. Sao các ông lại muốn nghe lần nữa? Hay các ông cũng

muốn trở thành môn đệ của ông ta?”. 28Họ mắng anh ta và nói: “Mày mới là môn đệ của ông ta,

còn chúng ta là môn đệ của Môsê. 29Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê; chứ chẳng biết

ông này từ đâu đến”. 30Anh mù trả lời và nói: “Đúng là chuyện lạ, các ông không biết ông ta từ

đâu đến, vậy mà ông ta lại mở mắt cho tôi! 31Chúng ta biết Thiên Chúa không nghe kẻ tội lỗi;

nhưng ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Ngài, thì Ngài nhận lời người ấy. 32Chưa bao giờ

nghe nói một ai đó mở mắt cho kẻ mù bẩm sinh; 33nếu người đó không bởi Thiên Chúa mà đến

thì ông ta chẳng làm được gì”. 34Họ trả lời và nói với anh ta: “Toàn thân mày sinh ra trong vũng

tội mà giờ còn muốn dạy chúng ta sao?”. Và họ đuổi anh ta ra ngoài.
35Chúa Giêsu nghe biết anh ta bị đuổi nên tìm gặp và nói với anh ta: “Anh có tin Con

Người không?”. 36Anh ta thưa với Ngài: “Lạy Chúa, Đấng ấy là ai để con tin?”. 37Chúa Giêsu

bảo anh ta: “Anh đang thấy Ngài, chính Ngài đang nói với anh”. 38Anh ta đáp: “Lạy Chúa, con

tin!”; và anh ta quỳ xuống thờ lạy Ngài. 39Và Chúa Giêsu nói: “Chính là để phán xét, mà Ta đã

đến trong thế gian, để cho ai không thấy thì được thấy, còn kẻ thấy lại hóa mù”.
40Những người Pharisêu ở đó nghe được những lời ấy thì nói với Ngài: “Vậy chúng tôi

cũng mù cả sao?”. 41Chúa Giêsu nói với họ: “Nếu các ông mù thì các ông chẳng có tội. Đàng

này vì các ông nói: "Chúng tôi nhìn thấy!"; nên tội các ông vẫn còn đó”.

Chương 10
Mục Tử Tốt Lành.
1“Amen, amen, Tôi nói cho các ông biết: kẻ nào không qua cửa mà vào chuồng chiên,

nhưng trèo qua lối khác mà vào thì đó là kẻ trộm, kẻ cướp; 2còn ai qua cửa mà vào, thì đấy là

người chăn chiên. 3Người ấy được người giữ cửa mở cho, chiên nghe tiếng người ấy. Người

ấy sẽ gọi tên từng con chiên của mình và dẫn chúng đi ra. 4Khi đã đưa cả đàn chiên ra ngoài rồi,

người ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng nhận biết tiếng người ấy; 5chúng sẽ không theo

người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không nhận biết tiếng những người lạ”. 6Chúa Giêsu

dùng dụ ngôn mà nói với họ; nhưng họ không hiểu điều Ngài nói với họ.
7Chúa Giêsu lại nói: “Amen, amen, Tôi nói cho các ông biết: Tôi là cửa chuồng chiên.

8Tất cả những kẻ đến trước Tôi đều là kẻ trộm, kẻ cướp; chiên đã không nghe theo chúng. 9Tôi

là cửa; ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu thoát, người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10Kẻ

trộm có đến thì chỉ để ăn trộm, để giết hại và phá huỷ; còn Tôi, Tôi đến để cho chiên được sống

và sống dồi dào. 11Tôi là Mục Tử Tốt Lành; mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì chiên;
12người chăn thuê không phải là mục tử, chiên không phải là của người ấy, cho nên khi thấy

chó sói đến, người ấy bỏ mặc chiên mà chạy thoát  sói sẽ vồ chiên và làm cho đàn chiên tan

tác  13vì người ấy chỉ là kẻ chăn thuê và không quan tâm gì đến chiên. 14Tôi là Mục Tử Tốt
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Lành, Tôi biết các chiên của Tôi, và các chiên của Tôi biết Tôi, 15cũng như Cha biết Tôi và Tôi

biết Cha; và Tôi thí mạng sống mình vì chiên. 16Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn

này, Tôi cũng phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe tiếng Tôi, và rồi sẽ chỉ có một đàn chiên và

một chủ chăn. 17Cha yêu mến Tôi là vì Tôi thí mạng sống mình, để rồi lấy lại. 18Không ai có thể

lấy mạng sống của Tôi, nhưng tự Tôi, Tôi thí mạng sống mình. Tôi có quyền thí mạng sống Tôi,

và cũng có quyền lấy lại. Tôi nhận mệnh lệnh này từ Cha Tôi”.
19Một lần nữa những người Do Thái lại chia rẽ nhau vì những lời ấy. 20Nhiều người trong

họ nói rằng: “Ông ta bị quỷ ám và điên mất rồi! Tại sao lại đi nghe ông ta chứ?”. 21Người khác

lại nói: “Đó không phải là lời của một kẻ bị quỷ ám! Quỷ mà lại mở mắt cho người mù sao?”.

Lễ Cung Hiến Đền Thờ.
22Bấy giờ có lễ kỷ niệm việc Cung Hiến Đền Thờ tại Giêrusalem. Lúc đó là mùa đông;

23và Chúa Giêsu đi lại trong Đền Thờ, ngay tại hành lang Salômôn. 24Người Do Thái bao quanh

Ngài và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ nữa? Nếu ông là Đấng

Kitô thì cứ nói thẳng ra cho chúng tôi biết!”. 25Chúa Giêsu trả lời cho họ: “Tôi đã nói với các ông

rồi, mà các ông không tin; những việc Tôi làm nhân Danh Cha Tôi, đã làm chứng cho Tôi.
26Nhưng các ông không tin, bởi các ông không thuộc đàn chiên của Tôi. 27Chiên của Tôi thì

nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi; 28Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, chúng

sẽ không bao giờ chết đời đời, không ai có thể cướp chúng khỏi tay Tôi được. 29Cha Tôi là

Đấng đã ban chúng cho Tôi, Ngài cao trọng hơn tất cả và không ai có thể cướp chúng khỏi tay

Cha Tôi được. 30Tôi và Cha là một”.
31Những người Do Thái lại lượm đá định ném Ngài. 32Chúa Giêsu trả lời họ: “Tôi đã tỏ

cho các ông thấy nhiều việc tốt lành từ nơi Cha; vậy vì việc nào mà các ông muốn ném đá Tôi?”.
33Người Do Thái trả lời Ngài: “Không phải vì một việc tốt lành mà chúng tôi ném đá ông,

nhưng vì một lời phạm thượng, ông là người phàm mà lại dám xưng mình là Thiên Chúa”.
34Chúa Giêsu trả lời họ: “Trong Lề Luật của các ông đã chẳng ghi câu này sao: “Ta bảo: các

con là Thần?”. 35Vậy nếu Lề Luật gọi những người được nghe Lời Chúa là Thần và Kinh Thánh

thì không bao giờ bị hủy bỏ, 36thì tại sao các ông lại nói với Đấng đã được Cha thánh hiến và

sai đến trong thế gian rằng: "Ông nói phạm thượng!", chỉ vì Tôi đã bảo: Tôi là Con Thiên Chúa?
37Nếu Tôi không làm những việc của Cha Tôi, các ông đừng tin Tôi; 38nhưng nếu Tôi làm

những việc đó, thì dù các ông không muốn tin Tôi, hãy tin những việc đó, để các ông nhận biết

và biết chắc rằng Cha ở trong Tôi, và Tôi ở trong Cha”. 39Họ lại tìm cách để bắt Ngài; nhưng

Ngài thoát khỏi tay họ.
40Ngài lại đi qua bên kia sông Giođan, đến nơi mà trước đây Gioan làm phép rửa, và

Ngài ở lại đó. 41Nhiều người đến với Ngài và họ nói: “Gioan đã không làm một dấu lạ nào;

nhưng tất cả những gì ông ta nói về người này đều rất đúng”. 42Và nhiều người tin vào Ngài.
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Chương 11
Cho Lagiarô sống lại.
1Có một người ốm liệt tên là Lagiarô, quê tại Bêtania, làng quê của Maria và chị của cô

là Mátta. 2Maria là người xức dầu thơm lên chân Chúa và lấy tóc mình mà lau, em trai cô là

Lagiarô đang ốm liệt. 3Vậy hai cô sai người đến báo tin cho Ngài rằng: “Thưa Thầy, người Thầy

thương mến đang ốm liệt”. 4Nghe vậy, Chúa Giêsu nói: “Cơn bệnh này không đến nỗi chết,

nhưng để vinh danh Thiên Chúa, và qua đó Con Thiên Chúa được vinh danh”. 5Chúa Giêsu

thương mến Mátta cùng em gái cô là Maria và em trai là Lagiarô. 6Dù đã biết tin ông này ốm liệt,

Ngài còn lưu lại nơi đang ở hai ngày nữa; 7sau đó, Ngài nói với các môn đệ: “Nào, chúng ta hãy

trở lại Giuđê”. 8Các môn đệ thưa Ngài: “Thưa Rabbi, mới đây những người Do Thái ở đó tìm

cách ném đá Thầy mà Thầy lại qua đó nữa sao?”. 9Chúa Giêsu trả lời: “Không phải là có mười

hai giờ trong một ngày đó sao? Người nào đi giữa ban ngày thì không vấp ngã, bởi người ấy

thấy ánh sáng của thế gian này; 10còn ban đêm, ai đi lại sẽ vấp ngã, vì không có ánh sáng nơi

mình”. 11Ngài đã nói thế và sau đó lại bảo họ: “Lagiarô bạn của chúng ta đang ngủ, nhưng Thầy

đi đánh thức anh ta dậy”. 12Các môn đệ thưa với Ngài: “Thưa Thầy, nếu ngủ thì anh ta sẽ khoẻ

lại”. 13Chúa Giêsu muốn nói đến cái chết của anh ta, còn các môn đệ thì lại nghĩ Ngài nói đến

giấc ngủ tự nhiên. 14Bấy giờ Chúa Giêsu nói rõ cho họ: “Lagiarô chết rồi, 15và Thầy mừng cho

các con, vì để các con tin, Thầy đã không có mặt ở đấy; vậy chúng ta hãy đến với anh ấy”.
16Ông Tôma, còn được gọi là Điđymô, nói với các đồng môn rằng: “Cả chúng ta nữa, chúng ta

cũng đi để cùng chết với Ngài!”.
17Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lagiarô đã được an táng trong mồ bốn ngày rồi. 18Bêtania

gần với Giêrusalem, khoảng cách chừng mười lăm dặm. 19Có nhiều người Do Thái đến gặp

Mátta và Maria để chia buồn với hai cô về cái chết của người em. 20Khi Mátta nghe tin Chúa

Giêsu đến, cô chạy đi đón Ngài; còn Maria vẫn ở lại trong nhà. 21Mátta thưa với Chúa Giêsu:

“Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con đã không chết! 22Nhưng ngay cả lúc này, con biết rằng

bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. 23Chúa Giêsu

nói với cô: “Em con sẽ sống lại”. 24Mátta thưa với Ngài: “Con biết vào ngày sau hết, khi kẻ chết

sống lại, em con sẽ sống lại”. 25Chúa Giêsu nói với cô: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin

Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống; 26còn tất cả những ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không

chết bao giờ. Con có tin như vậy không?”. 27Cô thưa: “Vâng, lạy Thầy; con tin Thầy là Đấng

Kitô Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian”.

 Ga 11, 9 Cách tính giờ của người Do Thái (x. Mt 20, 3-6; Lc 12, 38; Lc 23, 44): ban ngày có 12 giờ, bắt đầu từ 6
giờ sáng là giờ thứ nhất, giờ thứ mười hai là 6 giờ chiều tức lúc chập tối; ban đêm thì chia thành 4 canh, mỗi canh 3
giờ: canh một từ lúc mặt trời lặn đến 9 giờ tối, canh hai từ 9 giờ tối đến nửa đêm, canh ba từ nửa đêm đến 3 giờ
sáng (canh gà gáy), canh tư từ 3 giờ đến 6g sáng.
 Ga 11, 18: “Dặm”: = 185 mét, mười lăm dặm khoảng gần 3km (x. Mt 14, 24; Lc 14, 24; Ga 6, 19).
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28Nói thế rồi, cô chạy đi gọi Maria, em cô và nói nhỏ: “Thầy đến rồi và Thầy gọi em”.
29Vừa nghe nói thế, Maria trỗi dậy vội vàng đến gặp Ngài; 30lúc bấy giờ Chúa Giêsu chưa vào

làng, nhưng Ngài còn đang đứng ở chỗ Mátta đã đón gặp Ngài. 31Những người Do Thái đang

ngồi trong nhà để chia buồn với Maria, khi thấy cô vội vã trỗi dậy đi ra, họ cũng đi theo cô vì

nghĩ rằng: “Cô lại đến mộ mà khóc lóc”. 32Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, khi vừa thấy Ngài,

cô sấp mình dưới chân Ngài và thưa: “Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con đã không chết!”.
33Khi Chúa Giêsu thấy cô khóc và những người Do Thái cùng đến với cô cũng khóc, tâm thần

Ngài thổn thức và xúc động 34và Ngài hỏi họ: “Các con đặt anh ta ở đâu?”. Họ thưa Ngài: “Lạy

Thầy, xin đến mà xem”. 35Chúa Giêsu khóc. 36Người Do Thái bảo nhau: “Xem kìa, Ngài

thương anh ta biết dường nào!”. 37Nhưng có kẻ trong số họ nói: “Ông ấy đã mở mắt cho người

mù mà lại không thể làm cho người này khỏi chết sao?”.
38Chúa Giêsu lại thổn thức và xúc động trong lòng, Ngài đi đến mộ; đấy là một cái hang

có tảng đá lấp kín. 39Chúa Giêsu bảo: “Lấy tảng đá ra!”. Mátta, chị của người chết, thưa với

Ngài: “Lạy Thầy, nặng mùi rồi; vì đã bốn ngày rồi!”. 40Chúa Giêsu bảo cô: “Thầy đã chẳng bảo

với con rằng nếu con tin, con sẽ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa đó sao?”. 41Thế là người

ta lấy tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha vì Cha đã

nhận lời Con. 42Con biết Cha luôn hằng nhận lời Con, nhưng vì những người có mặt đứng xung

quanh đây mà Con đã nói, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. 43Nói thế rồi, Ngài kêu lớn tiếng:

“Lagiarô, hãy ra ngoài!”. 44Người đã chết đi ra, tay chân còn quấn những mảnh vải; và mặt còn

phủ khăn liệm. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy cởi ra để cho anh ấy đi”.

Họp Công Nghị.
45Rất nhiều người Do Thái đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, họ đã

tin vào Ngài; 46thế nhưng cũng có kẻ đi gặp nhóm Pharisêu để kể cho họ các việc Chúa Giêsu

đã làm. 47Các thượng tế và nhóm Pharisêu triệu tập Công Nghị và bàn với nhau: “Chúng ta

phải làm gì đây, vì người này làm nhiều dấu lạ? 48Nếu chúng ta cứ để mặc cho người ấy như

vậy, mọi người sẽ tin ông ta, và người Rôma sẽ đến, và chiếm nơi Thánh, cùng cả đất nước

chúng ta!”. 49Khi ấy, một người trong Công Nghị là ông Caipha, với tư cách là thượng tế của

năm đó, nói với họ: “Quý vị không hiểu gì cả, 50quý vị không thấy rằng điều có lợi cho quý vị là

để một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt!”. 51Điều ấy không phải tự ông

nói ra, nhưng vì là thượng tế năm đó, ông đã nói tiên tri việc Chúa Giêsu sẽ chết thay cho dân

tộc 52và không phải chỉ thay cho dân tộc, mà còn để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác

khắp nơi về một mối. 53Bắt đầu từ hôm ấy, họ quyết định giết Ngài. 54Vì thế Chúa Giêsu không

còn đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi đó Ngài đi đến một vùng gần sa mạc,

đến một thành gọi là Ephraim và ở đó với các môn đệ.

 Ga 11, 47 “Công Nghị” hay Hội Đồng: (x. Mt 26, 59).
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Lễ Vượt Qua cuối cùng.
55Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần. Nhiều người trong xứ lên Giêrusalem trước

Lễ Vượt Qua để thanh tẩy mình. 56Họ tìm kiếm Chúa Giêsu, và đứng trong Đền Thờ bàn tán

với nhau: “Các ông nghĩ sao? Ông ấy có lên dự lễ không?”. 57Còn các thượng tế và Pharisêu

đã ra lệnh rằng, nếu ai thấy Ngài ở đâu thì phải tố cáo, để họ đến bắt Ngài.

Chương 12
Xức dầu thơm tại Bêtania.
1Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến Bêtania nơi ở của Lagiarô, người đã

được Chúa Giêsu cho sống lại từ cõi chết. 2Người ta dọn bữa tối cho Ngài, và Mátta lo phục vụ,

còn Lagiarô là một trong số những người cùng đồng bàn với Ngài. 3Maria lấy một cân dầu thơm

cam tùng nguyên chất, hảo hạng, mà xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau; cả nhà

ngát mùi hương thơm. 4Giuđa Iscariốt, một trong những môn đệ của Ngài, kẻ sẽ nộp Ngài, liền

nói: 5“Sao không đem bán dầu thơm ấy đi, lấy ba trăm đồng đênari mà cho người nghèo?”.
6Ông nói như vậy không phải vì lo lắng cho người nghèo, nhưng bởi vì ông là một tên trộm, ông

giữ túi tiền người ta dâng cúng nhưng lại hay gian lận vào túi riêng. 7Chúa Giêsu nói với ông:

“Hãy để mặc cô, để cô ấy còn giữ lại cho ngày mai táng Thầy. 8Những người nghèo, các con

luôn có bên cạnh, nhưng Thầy thì các con không có mãi đâu”.
9Đám đông người Do Thái biết Chúa Giêsu ở đó nên tuốn đến, không phải chỉ vì Chúa

Giêsu mà thôi, nhưng còn để thấy Lagiarô, người đã được Ngài cho sống lại từ cõi chết. 10Vậy

các thượng tế quyết định giết luôn cả Lagiarô, 11bởi vì anh ta mà nhiều người Do Thái lìa bỏ họ

để tin theo Chúa Giêsu.

Tiến vào Giêrusalem.
12Sáng hôm sau, một đám rất đông đi dự lễ, khi hay tin Chúa Giêsu đang tiến vào

Giêrusalem, 13họ cầm những cành vạn tuế ra đón Ngài và reo hò:

“Hôsanna!

Chúc tụng Đấng ngự đến

nhân Danh Thiên Chúa!

Hoan hô Vua Israel!”.
14Chúa Giêsu tìm được một con lừa con, Ngài cưỡi lên đúng như lời đã viết:
15“Đừng sợ,

hỡi con gái Sion.

Này Vua của con đang đến,

 Ga 12, 5 “Đênari”: (x. Mt. 20, 2).
 Ga 12, 13 “Hosanna”: (x. Mc 11, 9).
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cưỡi trên lừa con”.
16Những điều này, các môn đệ của Ngài ban đầu không hiểu, nhưng khi Chúa Giêsu đã

được tôn vinh, bấy giờ các ông mới nhớ lại rằng, các điều ấy đã được viết về Ngài, và người ta

đã làm những điều ấy cho Ngài. 17Đám đông đã có mặt bên Chúa Giêsu khi Ngài gọi Lagiarô ra

khỏi mồ, và cho anh ta sống lại từ cõi chết, làm chứng về điều đó. 18Vì thế đám đông dân chúng

đi đón Ngài, bởi họ nghe biết Ngài đã làm dấu lạ ấy. 19Những người Pharisêu bảo nhau: “Các

ông có nhận thấy rằng các ông chẳng làm được gì không? Kìa, cả thiên hạ đều theo ông ta!”.

Đến Giờ của Chúa Giêsu.
20Trong số những người lên dự lễ, có cả người Hy Lạp; 21họ đến gặp Philipphê, quê ở

Bétsaiđa miền Galilê, và thưa rằng: “Thưa Ngài, chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu”. 22Philipphê

nói điều đó với Anđrê và cả hai đến thưa với Chúa Giêsu. 23Chúa Giêsu đáp lại và nói với họ

rằng: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. 24Amen, amen, Thầy nói với các con: nếu hạt lúa

mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh

nhiều bông hạt. 25Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất; và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ

được nó cho sự sống đời đời. 26Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phụng

sự Thầy cũng ở đấy; ai phụng sự Thầy, Cha Thầy sẽ tôn trọng người ấy.
27Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến. Và phải nói gì đây? Lạy Cha, xin hãy cứu con khỏi

giờ này chăng? Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. 28Lạy Cha, xin hãy tôn vinh

Danh Cha!”. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng đến: “Ta đã tôn vinh Danh Ta và Ta sẽ còn tôn vinh

nữa”. 29Đám đông đứng đó nghe thấy, thì bảo rằng đấy là một tiếng sấm; những người khác lại

cho rằng: “Một thiên thần đã nói với Ngài”. 30Nhưng Chúa Giêsu trả lời và bảo: “Tiếng vọng ấy

không phải vì Tôi, mà vì anh em. 31Chính bây giờ là cuộc phán xét thế gian này, và chính bây

giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị đuổi ra ngoài; 32phần Tôi, một khi Tôi được giương cao khỏi đất,

Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi”. 33Ngài nói thế để chỉ cho biết Ngài sẽ phải chết cách nào.
34Đám đông thưa lại với Ngài: “Trong Lề Luật, chúng tôi đọc thấy rằng Đấng Kitô tồn tại muôn

đời; vậy mà Ngài lại bảo: “Con Người phải được giương cao”? Con Người đó là ai vậy?”.
35Chúa Giêsu nói với họ: “Ánh sáng chỉ ở với anh em ít lâu nữa thôi. Hãy bước đi trong khi còn

ánh sáng, kẻo bóng tối vượt qua anh em; ai đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. 36Bao

lâu còn ánh sáng, hãy tin tưởng nơi ánh sáng, để anh em trở nên con cái ánh sáng”. Sau khi

Chúa Giêsu đã nói những lời đó, Ngài rời nơi đó và ẩn mình khỏi họ.

Những điều người Do Thái tin và không tin.
37Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ ngay trước mắt họ, nhưng họ vẫn không tin vào

Ngài, 38điều ấy đã ứng nghiệm lời của ngôn sứ Isaia:

“Lạy Chúa, ai tin được điều đã thấu tai chúng con,

và cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho những ai?”.
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39Sở dĩ họ không thể tin, bởi Isaia còn nói:
40“Ngài đã làm cho mắt chúng ra mù lòa,

cho lòng chúng ra chai đá,

kẻo mắt chúng thấy được,

lòng chúng hiểu được,

và chúng hoán cải

để Ta chữa lành cho chúng”.
41Isaia đã thốt lên những lời ấy vì ông đã thấy trước vinh quang của Chúa Giêsu và ông

nói tiên tri về Ngài. 42Thật ra thì trong số các thủ lãnh cũng có nhiều kẻ tin vào Ngài, nhưng do

ngại nhóm Pharisêu nên họ không dám tuyên xưng, sợ rằng sẽ bị trục xuất khỏi hội đường;
43họ chuộng vinh quang nơi loài người hơn là vinh quang của Thiên Chúa.

Tổng kết.
44Bấy giờ Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin Tôi thì không phải là tin Tôi, nhưng là tin

Đấng đã sai Tôi; 45và ai thấy Tôi, là thấy Đấng đã sai Tôi. 46Tôi là ánh sáng đã đến trần gian, để

tất cả những ai tin Tôi sẽ không ở trong tối tăm. 47Ai nghe lời Tôi mà không tuân giữ, thì không

phải Tôi sẽ xét xử kẻ ấy; bởi Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu độ thế gian.
48Ai chối từ Tôi và không đón nhận lời Tôi, thì có thẩm phán xét xử kẻ ấy: chính lời Tôi đã nói

sẽ xét xử kẻ ấy trong ngày sau hết, 49bởi vì Tôi không tự mình nói ra, nhưng Cha, là Đấng đã

sai Tôi, chính Ngài đã truyền lệnh cho Tôi phải nói gì và bảo gì. 50Và Tôi biết rằng lệnh truyền

của Ngài là sự sống đời đời. Những điều Tôi nói, thì Tôi nói như Cha đã nói với Tôi”.

Còn tiếp

VỀ MỤC LỤC

Xin Lưu Ý; Những ai muốn nhận bài viết hàng tuần của Lm Đan Vinh xin gởi email ghi

danh tại:

vandinh47@gmail.com Xin cám ơn

HIỆP S�NG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A
Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a

I. H�C LỜI CHÚA

BAO DUNG NHÂN HẬU NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA
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1. TIN MỪNG: Mt 20,1-16a
(1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đ� ra mướn thợ vào

làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau khi đ� thڧa thuận với thợ là mỗi ngày một
quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy
có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) �ng c�ng bảo họ: “Cả các anh
nữa, h�y đi vào vườn nho, tôi s� trả cho các anh hợp l� công bằng” (5) Họ liền đi.
Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và c�ng làm y như vậy”. (6) Khoảng
giờ mười một, ông trở ra và thấy c�n có những người khác đứng đó, ông nói với họ:
“Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết� “ (7) Họ đáp: “Vì không ai mướn
chúng tôi”. �ng bảo họ: “Cả các anh nữa, h�y đi vào vườn nho �”. (8) Chiều đến, ông
chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những
người vào làm sau chót cho tới những người vào làm trước nhất”. (9) Vậy những người
mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và l�nh được mỗi người một quan tiền. (10) Khi
đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng s� được l�nh nhiều hơn. Thế
nhưng c�ng chỉ được l�nh một người một quan tiền. (11) Họ vừa l�nh vừa cằn nhằn gia
chủ: (12)“Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ. Thế mà ông lại coi họ ngang hàng
với chúng tôi là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại c�n bị nắng nôi thiêu
đốt”. (13) �ng chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có đối x� bất
công với bạn. Bạn đ� ch�ng thڧa thuận với tôi là một quan tiền hay sao � (14) Cầm lấy
phần của bạn mà đi. C�n tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này c�ng được bằng
bạn đó. (15) Ch�ng l� tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao �
Hay vì thấy tôi tốt bung, mà bạn đâm ra ghen tức � (16a) Thế là những k糐 đứng chót s�
được lên hàng đầu. C�n những k糐 đứng đầu s� phải xuống hàng chót.

2. � CH�NH: DỤ NG�N TH� L�M VƯỜN NHO
Bài Tin Mừng hôm nay ví Nước Trời do Đức Giê-su lập giống như câu chuyện một ông

chủ vườn kêu thợ làm vườn nho. Có 4 tốp người được kêu vào 4 thời điểm khác nhau trong

ngày. Khi trả lương, chủ vườn lại trả lương từ người làm vào giờ chót tới người vào làm từ giờ

đầu. Mỗi người đều được trả một quan tiền. Khi bị phiền trách, ông chủ cho biết ông đã không

bất công khi trả lương đúng theo thỏa thuận. Còn việc ông trả cho người sau bằng người đầu là

do lòng nhân hậu của ông. Cũng vậy, sau này Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho mọi người gia

nhập vào Nước Trời là Hội Thánh. Dù là dân ngoại vào trễ hay dân Do Thái vào từ đầu, tất cả

đều được hưởng ơn cứu độ. Chỉ cần họ có đức tin là đủ.

3. CHÚ TH�CH:
- C 1-2: � Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia⺂ vừa tảng sáng đ� ra mướn thợ

vào làm việc: Bên Do Thái vào mùa hái nho, ngay từ sáng sớm, các chủ vườn thường ra ngã
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ba đường hay ra chợ người để thuê người đi làm công cho mình. Chủ vườn nho tượng trưng

Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi dân tộc đều được đi làm vườn nho tức là được gia nhập

vào Nước Trời là Hội Thánh. � thڧa thuận với thợ là m�i ngày m�t quan tiền: Vào thời Đức

Giê-su, chủ vườn nho thường trả lương công nhật cho thợ làm vườn là một quan tiền. Ở đây

ông chủ đã hứa trả lương công nhật là một quan tiền ngay từ khi thuê họ vào làm việc.

- C 3-7: � Giờ thứ ba: Thời bấy giờ thời gian một ngày được tính từ lúc mặt trời lặn. Vì

thế luật qui đình ngày Sa-bát bắt đầu từ 18g00 chiều thứ sáu. Nhưng khi tính giờ, người Do

Thái lại tính từ lúc mặt trời mọc vào buổi sáng. Thời gian từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn được

chia làm 12 giờ. Vậy giờ thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, thứ chín và thứ mười một tương đương với

6 giờ, 9 giờ, 15 giờ và 17 giờ như ngày nay. Giờ lao động của người Do thái mỗi ngày bắt đầu

từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 18 giờ chiều. � Ông chủ vườn mời người đi làm vườn
nho: Thiên Chúa muốn cho mọi người đều được hưởng ơn cứu độ, và người ta có thể vào

Nước Trời là gia nhập Hội Thánh ở nhiều thời điểm khác nhau. � Tôi s� trả công cho các anh
hợp l� công bằng: Trả lương công bằng, nghĩa là người làm thuê sẽ không bị thiệt thòi về tiền

công. � �hoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín⺂ ông lại ra và c肐ng làm y như vậy: Ông chủ

nôn nóng đi kêu thợ làm trong nhiều thời điểm khác nhau trong ngày mà không tính toán thiệt

hơn, cho thấy lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa. Người không muốn cho kẻ có tội phải

chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. � �hoảng giờ mười m�t: Giờ thứ mười

một tương đương với 17 giờ chiều, là giờ cuối của ngày. Thợ chỉ phải làm một tiếng. � Vì
không ai mướn chúng tôi: Những người này đứng không suốt ngày do không được ai thuê

mướn. � Cả các anh nữa⺂ h�y đi vào vườn nho � : Ông chủ kêu thợ vào làm vườn nho vào

giờ cuối là do lòng thương xót, chứ không do nhu cầu công việc. Điều này cho thấy ơn cứu độ

được ban cho không, hoàn toàn do tình thương bao dung của Thiên Chúa, chứ không do công

khó của con người.

- C 8-10: � Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ⺂ bắt đầu từ những người vào làm
sau chót cho tới những người vào làm trước nhất: Việc trả lương cách khác thường khi đảo
lộn thứ tự trước sau và tiền lương một quan tiền được trả cho các người thợ làm việc nhiều ít

khác nhau. Khi sắp xếp việc trả lương như vậy, ông chủ muốn diễn tả tình thương bao dung

của Thiên Chúa đối với hết mọi người. Bất cứ ai dù là Do thái hay dân ngoại, dù theo đạo từ khi

mới sinh hay trước khi chết, nếu thành tâm tin yêu Thiên Chúa thì đều được Người cho hưởng

hồng ân cứu độ.

- C 11-13: � Họ vừa l�nh vừa cằn nhằn gia chủ: Họ trách móc ông chủ hai điều: Một là
họ phải làm việc vất vả suốt từ sáng sớm đến chiều tối, đang khi những người làm vào giờ thứ

mười một chỉ phải làm có một giờ. Hai là họ phải chịu sự nắng nôi khó nhọc, đang khi những

người làm sau vào ban chiều không chịu nắng gắt. Họ muốn được chủ trả lương cao hơn
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những người làm sau. � Này bạn: Kiểu xưng hô này vừa khoan dung lại vừa trách nhẹ mong

họ nghĩ lại. Giống như Đức Giê-su đã nói với Giu-đa khi anh ta dẫn dân quân Đền thờ đến bắt

Người trong vườn Ghết-sê-ma-ni (x. Mt 26,50). � Tôi đ�u có xứ bất công với bạn �: Việc trả
lương một quan tiền cho những người thợ đến sau không gây thiệt hại gì cho những người làm

trước. Những người làm từ giờ thứ nhất đã nhận đủ một quan tiền, theo đúng thỏa thuận ban

đầu.

- C 14-16b: � Ch�ng l� tôi lại không có quyền tùy � định đoạt: Việc trả lương cho

người đến làm sau cũng được một quan tiền là do lòng quảng đại của ông chủ, chứ không do

công lao của họ. Qua đó Đức Giê-su muốn dạy: Dân Do thái đừng ganh tị với lương dân khi

Thiên Chúa cũng ban cho lương dân được thừa hưởng lời hứa cứu độ giống như họ. Người tín

hữu đạo đức cũng đừng ganh tị với các tội nhân hay người lương khi thấy Chúa đối xử nhân

từ, cho họ được ơn cứu độ vào lúc cuối đời. � Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đ�m ra ghen
tức: Ông chủ vạch rõ tâm địa ganh ghét xấu xa của nhóm thợ làm sáng sớm, không muốn

người làm sau được bằng họ.

4. CÂU H�I:
1) �ng chủ vườn nho trong dụ ngôn ám chỉ ai� Việc ông chủ vườn nho đi kêu mời

người đi làm vườn nho cho ông trong nhiều thời điểm khác nhau có ý nghĩa gì� 2)
Người Do thái thời xưa tính ngày mới bắt đầu từ khi nào� Mỗi ngày có bao nhiêu giờ lao
động và thời giờ ấy tương đương với giờ hiện nay ra sao� Giờ thứ mười một hiện nay là
mấy giờ chiều� 3) �ng chủ hứa trả lương công nhật là bao nhiêu và hứa trả lương hợp
l� công bằng nghĩa là gì� 4) Việc ông chủ đi kêu thợ làm vườn nho vào nhiều thời điểm
khác nhau trong ngày, nhất là vào giờ thứ mười một cho thấy ông là người thế nào� 5)
Việc trả lương thợ của ông chủ vườn khác thường ở điềm nào� Điều này nhằm nói lên
điều gì về tình thương cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta� 6) Những
người làm từ giờ thứ nhất phiền trách ông chủ thế nào� 7) Qua câu trả lời, ông chủ cho
thấy việc ông trả lương bằng nhau cho những người làm công thời gian nhiều ít khác
nhau có bất công như họ kêu trách không� 8) �ng chủ phê phán ra sao thái độ của bọn
thợ làm từ giờ thứ nhất�

II. S�NG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: �ng chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có x�

bất công với bạn. Bạn đ� ch�ng thڧa thuận với tôi là một quan tiền hay sao � Cầm lấy
phần của bạn mà đi đi. C�n tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này c�ng được
bằng bạn đó. Ch�ng l� tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao�
Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức�” (Mt 20,13-15).

2. CÂU CHUYỆN:
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1) ĐA-V�T Đ�I XỬ BAO DUNG ĐÁP LẠI SỰ GANH GHÉT HẬN THÙ CỦA SA-UN:
Theo sách Sa-mu-en, Đa-vít là vị anh hùng tài hoa trẻ tuổi đã lập được chiến công oanh

liệt. Ông đã cứu nguy cho dân quân Ít-ra-en bằng cách giao chiến một-chọi-một với tên đại

tướng khổng lồ Gô-li-át thuộc quân Phi-li-tinh, đã hạ gục y bằng một phát bắn đá thô sơ và đã

dùng chính thanh gươm của y mà chặt đầu y. Sau đó quân Ít-ra-en thừa thắng xông lên như

nước vỡ bờ, tràn lên giết hại rất nhiều quân địch Phi-li-tinh. "Khi Đavít thắng trận trở về, phụ nữ

từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Đa-vít với trống con, tiếng reo

mừng và não bạt. Họ ca hát như sau : "Vua Sa-un giết được hàng ngàn, Đa-vít giết hàng vạn".

Thế là từ lúc ấy, lòng ghen tỵ sục sôi trong lòng vua Sa-un, khiến nhà vua tìm cách giết

chết Đa-vít. Có lần phóng giáo vào Đavít khi anh đang gảy đàn để phục vụ đức vua. May mà

Đa-vít đã kịp né tránh và đã thoát chết trong gang tấc. Rồi sau đó, khi Đa-vít chạy trốn, vua Sa-

un đã đích thân truy đuổi, quyết hạ sát cho bằng được Đa-vít để trừ hậu họa. Lần kia khi đang

bị truy đuổi, Đa-vít đã có cơ hội trốn ngay bên vua Sa-un trong một cái hang tối, Đa-vít đã có

thể giết chết Sa-un để trả thù, nhưng ông không làm thế, mà chỉ cắt một miếng ở giải áo của

vua để chứng minh lòng trung thành của mình mà thôi (Samuen I, ch 17-18).

2) M�T �NG VUA NHÂN TỪ QU�NG ĐẠI :
Tại nước Tây Ban Nha có một ông vua tên là An-phong-sô rất nhân từ và quảng đại.

Ngài thường cải trang làm thường dân vi hành đó đây để tận mắt chứng kiến những nỗi đau

khổ và oan ức của nhân dân do bọn quan lại địa phương gây ra, để kịp thời sửa sai chấn chỉnh.

Ngày nọ, đức vua cải trang đến một tỉnh lẻ và thuê một phòng trọ trong một nhà nghỉ bình dân.

Sáng hôm sau, nhà vua yêu cầu bồi phòng mang đến cho ông một chiếc gương để cạo râu. Khi

đem chiếc gương cho vị khách, anh bồi phòng thấy khuôn mặt ông khách rất dễ mến, nên đã

chủ động bắt chuyện: “Này ông, tôi có cảm tưởng ông không phải là loại khách du lịch bình

thường”. Nhà vua tò mò muốn biết anh bồi phòng nghĩ gì về mình, nên hỏi: “Sao anh lại nói

như vậy ?” Người bồi phòng trả lời rằng: “Vì tác phong và vẻ bề ngoài của ông có cái gì đó

khác với dân bình thường. Chắc ông phải là người thuộc triều đình nhà vua tại thủ đô Ma-trít

(Madrid) cũng nên”. Nhà vua chỉ đáp lại cách mập mờ: “Một cách nào đó anh nói cũng đúng

đó!” Anh bồi phòng lại hỏi thêm: “Vậy hẳn ông phải là một quan chức luôn được hầu cận đức

vua?” Nhà vua trả lời: “Anh đoán thật chẳng sai chút nào”. Người bồi phòng càng tò mò hơn và

hỏi tiếp: “Phục vụ đức vua thì thông thường phải làm những việc gì hả ông?” Nhà vua mỉm cười

hóm hỉnh đáp: “�, làm nhiều việc lắm, đại loại như bây giờ tôi sắp phải cạo râu cho ngài”.

Người bồi phòng trong câu chuyện trên đã gặp được chính đức vua và được ngài hé mở

cho biết phần nào sự thật về ngài. Các câu đối đáp giữa đức vua và người bồi phòng cho thấy

thái độ nhân từ và khoan dung giống như ông chủ vườn nho, tượng trưng cho Thiên Chúa

trong Tin Mừng hôm nay. Những người đi làm vườn trễ ám chỉ dân ngoại và những kẻ tội lỗi.
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Họ được Thiên Chúa mời gia nhập Hội Thánh vào nhiều giờ khác nhau, cũng có người đi làm

vào giờ thứ mười một, tức là tin theo Chúa vào lúc cuối đời trước khi chết. Đây cũng là trường

hợp của người trộm lành trên cây thập giá ở bên phải Đức Giê-su. Ông ta nhờ lòng tin và sự

thành tâm sám hối, nên đã được Người tha tội và còn hứa sẽ lập tức ban hạnh phúc thiên đàng

cho anh như sau: “Tôi bảo thật anh: hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (x. Lc

23,42-43).

3) TÂM ĐỊA XẤU XA CỦA HAI KẺ THAM LAM V� GANH TỊ:
Ở Ấn Độ truyền tụng một câu chuyện vui như sau: Trong triều đình có hai viên quan

phục vụ cho nhà vua được một thời gian lâu. Một ông có tính ganh tị, còn ông kia lại có tính

tham lam.

Để sửa chữa tật xấu cho hai quan chức này, vua cho triệu vời cả hai vào chầu. Nhà vua

loan báo sẽ thưởng công xứng đáng cho cả hai vì đã có công phục vụ nhà vua nhiều năm qua.

Vua hứa sẽ ban thưởng cho họ bất cứ điều gì. Có điều phần thưởng vua ban sẽ tùy ý muốn

của hai người: Ai mở miệng xin trước sẽ được phần thưởng như ý của mình, nhưng người kia

lại sẽ được ban thưởng cho gấp đôi số đó.

Sau khi nghe vua phán, cả hai vị quan đều im lặng suy tính. Kẻ tham lam suy tính : Nếu

ta xin trước thì sẽ chỉ nhận được một nửa so với tên kia. Còn người ganh tị lại nghĩ : Ta dại gì

mà mở miệng xin trước để cho tên kia được hưởng lợi gấp đôi của ta. Cứ như thế một lúc lâu

vẫn chẳng thấy ai trong hai viên quan mở miệng ra xin trước. Cuối cùng nhà vua yêu cầu đích

danh viên quan có tính ganh tị được quyền xin trước. Hắn đã kịp nghĩ ra cách xin có hại cho kẻ

kia như sau: "Thần xin đức vua ban cho thần bị chột một con mắt". Hắn xin như vậy để cho viên

quan kia bị mù cả hai mắt. Chính sự ganh tị đã làm cho hắn mất đi tính người. Câu chuyện cho

thấy: Ở đời, người ta do lòng ganh tị dễ sinh ra hờn oán nhau: Chỉ một miếng ăn, một chén gạo,

một món lợi nhỏ cũng đủ để họ ra tay làm hại kẻ khác ...

4) S� PHẬN CỦA KẺ CÓ LÒNG GANH GHÉT THÙ HẬN:
Trong một vở kịch, nhà đạo diễn JEAN A-NOU-ILB đã dàn dựng cảnh ngày phán xét

chung theo trí tưởng tượng của ông : Những kẻ lành đang đứng thành hàng chen nhau để lần

lượt được thánh Phê-rô cho vào thiên đàng … Nhưng rồi khi thấy bên hàng đối diện có nhiều

người tội lỗi trộm cướp đĩ điếm cũng đang xếp hàng để vào thiên đàng. Họ nhìn nhau, không

thể hiểu được tại sao Chúa lại cho bọn người đầu trộm đuôi cướp kia cũng được vào thiên

đàng giống như mình. Rồi họ bất mãn và hè nhau la ó phản đối Chúa đã bất công khi làm như

thế. Họ nói to: “Tôi mà biết thế này thì khi còn sống tôi cứ ăn nhậu say xỉn và chơi bời dâm

đãng ! Cần gì phải vất vả sống ngay chính và làm các việc bác ái !”. Họ còn động viên nhau

phản đối Thiên Chúa bằng cách không thèm vào Thiên Đàng. Cuối cùng cả bọn đã tự loại mình

ra khỏi Thiên Đàng để vào trong Hỏa Ngục, nơi dành cho ma quỷ và những kẻ đi theo chúng,
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đúng như lời Chúa phán như sau: “Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng:

‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho Tên Ác

Quỷ và các sứ thần của nó…” (Mt 25,41).

3. SUY NIỆM:
1) NGƯỜI CON C� V� CÁC TH� L�M VƯỜN GIỜ TH� NHẤT:
Trong dụ ngôn về người cha nhân hậu, anh con cả đã có thái độ bất mãn với người cha

khi ông tỏ lòng bao dung tha thứ cho đứa em hư hỏng đã bỏ đi hoang, giờ quay về nhà. Không

những ông không trừng phạt tội bất hiếu của nó, mà còn truyền cho gia nhân giết dê béo ăn

mừng. Người con cả đã tỏ thái độ bất mãn ganh ghét khi không thèm vào trong nhà và còn lên

tiếng phiền trách cha: “Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái

lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để vui vẻ với bạn bè. Còn thằng con của

cha đó, sau khi đã nuốt hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về, thì cha lai giết bê

béo ăn mừng nó !” (Lc 15,28-30). Trong Tin mừng hôm nay, những người đi làm từ sáng sớm

cũng cằn nhằn ông chủ vườn nho khi thấy ông trả lương cho người đi làm vào giờ thứ mười

một, dù chỉ làm việc một tiếng đồng hồ, cũng được trả lương một quan tiền, ngang bằng với họ

đi làm từ giờ thứ nhất, chịu nắng nôi khó nhọc trong suốt cả ngày.

Khi Đức Giê-su ra giảng đạo, các kinh sư và người Pha-ri-sêu cũng tỏ thái độ khó chịu

khi thấy Người đối xử thân tình với bọn thu thuế, gái điếm và những kẻ tội lỗi. Như một mục tử

tốt lành, Người đi tìm từng con chiên lạc, đem lại cho những người bất hạnh niềm vui và hạnh

phúc. Người mời họ ăn năn sám hối và hứa ban Nước Trời cho họ. Như vậy, Đức Giê-su cho

rằng người tội lỗi cũng được hạnh phúc trong Nước Trời ngang bằng các kinh sư và người

Pha-ri-sêu, là những người tuân giữ từng điều luật nhỏ mọn và đã tự hào mình là một người

công chính.

2) TH� N�O L� THÓI XẤU Đ� K䳌 GANH GHÉT �
- Ngày từ thuở bình minh của nhân loại, sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, sự dữ đã

lọt vào thế gian. Ca-in đã tỏ thái độ ganh tị với em là A-ben, khi thấy Thiên Chúa chấp nhận lễ

vật của A-ben và bỏ không nhận lễ vật của mình. Do lòng đố kỵ, Ca-in coi A-ben là kẻ thù và đã

ra tay giết chết em. Cuối cùng hắn đã bị trừng phạt. Như vậy kẻ ganh tị vừa huỷ diệt người

khác, lại vừa tự hủy chính mình.

- Trong Tin Mừng hôm nay, những người thợ làm việc từ sáng sớm cũng đã cằn nhằn

ông chủ vì đã trả lương cho người thợ làm vườn nho sau được một quan tiền, ngang bằng với

họ đã chịu nắng nôi vất vả suốt cả ngày. Giả như ông trả cho người làm sau số tiền ít hơn thì

chắc họ đã không cảm thấy bực bội như thế. Như vậy kẻ ganh tị do không có tình yêu thương

nên đã không “vui với người vui, khóc với kẻ khóc”. Họ không coi các người thợ vào làm việc
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sau họ là bạn, nhưng là đối thủ cạnh tranh. Họ coi sự may lành của kẻ khác lại là mối họa cho

mình.

3) ĐẶC ĐIỂM CỦA KẺ CÓ LÒNG Đ� K䳌 GANH GHÉT:
- Khó chịu khi thấy các bạn đồng trang lứa hơn mình :
Đặc điểm thứ nhất là cảm thấy khó chịu khi thấy bạn bè hơn mình. Khi nghe bạn thi đậu,

có việc làm mới lương cao, được thăng chức, sắm được xe mới hay tậu được nhà mới, … thì

người có lòng ganh tị thay vì “vui với người vui” để gửi lời chúc mừng, họ lại cảm thấy bực bội

khó chịu và tìm cách hạ giá trị của người đó. Trái lại, khi thấy bạn bè sa cơ thất bại, thì người

ganh tị lại cảm thấy hả hê vui sướng !

- Hay nói xấu những ai hơn mình :
Do thói xấu đố kỵ làm mờ mắt, họ luôn nghĩ mình hơn người khác, nên khi thấy bạn bè

hơn mình, họ liền đả kích nói xấu kẻ đó để thỏa mãn lòng ganh ghét. Nếu cần, họ sẵn sàng

thêu dệt thêm bớt, “ít xít ra nhiều”, nhằm hạ giá trị của người kia xuống.

- Không thừa nhận thành công của người khác:
Người có lòng ganh tị thường không thừa nhận thành công của người khác, vì nó đồng

nghĩa với sự thất bại của mình.

- Hay so bì với người khác:
Họ thường nói: “Tại sao người kia không tài giỏi bằng tôi, không thông minh như tôi

mà được cấp trên đặt làm sếp của tôi?”

“Tại sao người kia không xinh đẹp bằng tôi, nhưng lại có được một gia đình hạnh phúc

như vậy?”

“Tại sao người kia có cha mẹ giàu sang, còn tôi lại không được như thế?”...

4. L�M G艰 ĐỂ TRÁNH THÓI Đ� K䳌 GANH GHÉT �
- Mỗi người chúng ta, đều ít nhiều có tính xấu ganh ghét đố kỵ này. Điều cần làm là thay

vì đố kỵ ganh tị với sự thành công của người khác, chúng ta hãy coi sự thành công của
người khác là đ�ng lực thúc đẩy mình cố gắng vươn lên.

- « Tranh đua chứ không ganh đua » : Trong sân đá banh, cầu thủ cần cố gắng chạy

nhanh hơn để giành bóng, không được ngáng chân hoặc thúc cùi chỏ hay nắm áo đối phương

kéo lại để giành bóng...

- Bao dung với tha nh�n noi gương Thiên Chúa: Cách ứng xử của ông chủ trong dụ

ngôn chính là điều Chúa muốn dạy hôm nay: Ngài mời gọi những người thu thuế đang bị loại

trừ, những người tội lỗi đang bị khinh dể được vào Nước Trời. Với những ai hay so đo, tính

toán với tha nhân, Thiên Chúa sẽ theo luật công bằng mà đối xử với họ; Còn đối với những kẻ

hay thương xót người, thì sẽ được Ngài xét xử xót thương.
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- Chúa muốn chúng ta làm gì� : Mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho những nén

vàng là những tài năng khác nhau... Trong ngày phán xét Chúa không hỏi chúng ta đã làm

được những gì lớn lao, đã nắm giữ những chức vụ gì ? Mà Ngài chỉ hỏi về đức tin thể hiện qua

hành động mến Chúa yêu người của chúng ta. Chính thái độ đối xử với tha nhân hôm nay thế

nào mà chúng ta sẽ được thưởng hay bị phạt trước tòa phán xét sau này.

4. TH�O LUẬN:
Ta nên làm gì để noi gương l�ng nhân ái bao dung của Thiên Chúa: khi thấy bạn

b� thành công hơn mình: họ thi đậu, c�n ta thi rớt, họ hát hay và được nhiều người mến
mộ c�n ta thì không �

5. NGUYỆN CẦU:
LẠY THIÊN CHÚA CHA ĐẦY L�NG T� BI NHÂN HẬU.

Xin ban cho con trái tim quảng đại bao dung của Chúa Giê-su và trái tim từ ái của Mẹ

Ma-ri-a.

Xin cho trái tim con không ích kỷ để khép lại cho riêng mình, nhưng biết mở ra đón nhận

tha nhân.

Xin cho trái tim con nên giống trái tim tự bi nhân hậu của Chúa Giê-su.

Xin cho lòng con vượt trên mọi tranh chấp nhỏ nhen và mọi sự trả thù ti tiện.

Xin cho tâm hồn con luôn được bình an, không giận hờn ganh ghét những ai hơn con.

Xin giúp tình cảm của con luôn được quân bình: không quá vui khi thành công, cũng

chẳng quá buồn sầu khi thất bại.

Xin cho con khiêm tốn và bình tĩnh đón nhận những phê bình xây dựng của tha nhân.

Xin cho trái tim con đủ lớn để yêu thương hết mọi người, kể cả những kẻ không ưa con

và những người con không ưa họ.

Xin cho vòng tay con luôn mở rộng để đón nhận mọi người, không coi ai là kẻ thù,

nhưng biến thù thành bạn, bằng thái độ chân thành và hành động bác ái yêu thương.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH - HHTM

VỀ MỤC LỤC

Xin Lưu Ý: Những ai muốn nhận thường xuyên bài viết của Lm Nguyễn Minh Hùng, xin

vui lòng ghi danh tại địa chỉ emial: jbhung@gmail.com

CHÚA YÊU CHỈ V艰 CHÚA MU�N

mailto:jbhung@gmail.com
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CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Dạo trung tuần tháng 1.2015, tại buổi tiếp kiến dân Philippines trong chuyến tông du đến

nước này, một em bé hỏi Đức Thánh Cha Đức Phanxicô: Tại sao Chúa lại để xảy ra sự dữ? Tại

sao ít có người giúp đỡ người tốt?

Điều đáng nói ở đây là lời hỏi được cất lên trong nước mắt của một con người, lẽ ra chỉ

biết hồn nhiên, thơ ngây, an bình trong lứa tuổi ấu thơ của mình.

Câu hỏi, vì thế trở nên đắng lòng, trở nên chất vấn hay nặng hơn, mạnh mẽ tố cáo thế

giới người lớn và những ai nắm giữ hay đang xây dựng cho mình quyền lực thống trị người

khác (trong vai trò lãnh đạo hay chức vụ nào đó).

Tại sao có quá nhiều người khổ đau do bất công gây nên ở kỷ nguyên đầy thuận lợi và

tiện ích cho con người?

Bất công xuất phát từ chính lòng tham lam, ích kỷ, yêu bản thân cách vô lối và vô cảm

mặc kệ sự sống của người khác ra sao thì ra.

Bất công còn do chủ nghĩa hưởng thụ, óc thực dụng và lối sống vô đạo đức, bất chấp tư

cách của mình mà kẻ nắm quyền hành trong tay thể hiện.

Cứ như thế, xã hội bị những kiểu sống ấy khuynh đảo, làm xói mòn những giá trị nhân

văn trong mối tương quan giữa người với người.

Từ tất cả những kiểu sống ấy, hình thành thói vô cảm ngày càng nặng, càng lan rộng,

khiến trái tim con người chai cứng, thời gian phục vụ thành thời gian thủ lợi, tranh thủ vơ vét,

để làm giàu, để củng cố quyền lực cách bất chính.

Bằng dụ ngôn những người được mướn làm vườn nho, Chúa phơi bày tội ác của một

nhóm người. Đó là kẻ tìm thu vén và trục lợi cho bản thân.

Được chủ mướn làm vườn nho, thay vì xem đây là cơ hội phục vụ, họ cho mình có đặc

quyền hưởng lương bổng theo ý, chứ không theo thoả thuận.

Thoả thuận ban đầu chỉ là điều kiện để hình thành nhóm. Một khi nhóm vững chãi, họ

thao túng, đề cao mình, nhân danh mình.

Không chấp nhận chủ trả lương cho người đến sau bằng mình, họ đang giành giật cho

lợi ích của nhóm, của bản thân. Thái độ ganh ghét, muốn phì da, vinh thân cướp mất cơ hội để

họ quan tâm và chia sẻ lợi ích cho tha nhân.

Kẻ chỉ nghĩ đến mình, ham hố mọi thứ cho mình sẽ tự giết khả năng tương giao với tha

nhân, trái tim chỉ là băng giá, suy nghĩ chỉ là hạt sạn. Họ trở nên nguy cơ tai hại vô cùng cho tha

nhân, cho cuộc sống chung của đồng loại...
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Giữa tất cả những bất công, những nhiễu nhương đang càng lúc càng tàn phá mạnh

đạo đức xã hội loài người, người Kitô hữu lại được Chúa mời gọi cộng tác cùng Người trao

tặng tình yêu, con tim, khối óc nhằm thăng tiến xã hội, phát triển tư cách và đạo đức bản thân,

xây dựng sự hiệp nhất, tình bác ái, lòng vị tha và ra sức chinh phục vũ trụ theo sự phát triển và

lợi ích của đồng loại...

Chúa không cần chúng ta ngồi nhìn trời để ca ngợi Chúa. Chúa cần chúng ta ca ngợi

Chúa bằng ra sức hiến dâng nhiệt huyết, tình yêu của bản thân để ngày càng giống Chúa hơn,

xứng đáng hơn trong địa vị làm con Chúa.

Nếu vườn nho là hình ảnh Hội Thánh, nghĩa là Chúa vẫn tiếp tục mời gọi ta ở lại trong

Hội Thánh không phải vì Chúa mà chỉ vì yêu thương chúng ta. Chính trong Hội Thánh, ta là

cánh tay của Chúa để xây dựng Hội Thánh, xây dựng trần thế, biết làm việc nghĩa, nâng cao

đời sống mình và đời sống tha nhân.

Dù được tuyển chọn vào Hội Thánh, ta không có quyền đòi Chúa phải cho mình nhiều

hơn những người khác. Ngược lại, ta hãy phục vụ hết mình, hãy sống vì danh Chúa đến cùng,

và làm cho cuộc đời tràn ngập yêu thương.

Hãy nhớ, Chúa nhân từ nhưng cũng rất công bằng. Trả công là quyền của Chúa. Chúa

không làm ai thiệt thòi, không làm ai thất vọng. Chúa sẽ ban phần thưởng xứng đáng cho mọi

tôi tớ trung thành.

Ông chủ trong dụ ngôn làm đúng thoả thuận. Giá mà người làm công từ sớm cứ vui

nhận phần mình, chắc chắn họ sẽ được chủ thương. Ông ghi nhận lòng tốt của họ. Ông nể

phục người biết yêu thương người khác.

Đâu phải cứ sòng phẳng mới là tình yêu. Đâu phải người kia nhận đúng mức của họ thì

tôi phải nhận đúng theo công sức của tôi mới là công bằng.

Sự tồn tại trong lòng ông chủ hình bóng của người được ông hết mực yêu thương, hết

mực nể phục, hết mực lưu tâm mới là điều quý giá...

Biết bao nhiêu lần, tôi tặng quà cho A bằng B. Nhưng trong lòng tôi, giá trị của A lớn hơn

nhiều, đáng quý hơn nhiều. A nhận quà bằng B. Nhưng chắc gì B nhận tình cảm của tôi bằng

tình cảm tôi dành cho A.

Chúa yêu tôi vì tôi luôn yêu Chúa, cố gắng trung thành với Chúa, chứ đâu phải nhờ bổn

phận mà tôi thể hiện...!!

Bổn phận ấy, dù hoàn hảo đến đâu, đáng gì mà đòi hỏi tình yêu của Chúa!!

Chúa yêu tôi chỉ vì Chúa muốn. Thế thôi.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
VỀ MỤC LỤC

LỄ SUY T�N THÁNH GIÁ: T艰NH YÊU VƯ�T THẮNG
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Lm Giuse Phan Quang Trí⺂ O.Carm.
Rôma, 13/09/2020

Trong tác phẩm Giã Từ Vũ Khí, văn hào Ernest Hemingway nhận định rằng: “Thế giới

này có thể nghiền nát con người ta bất kể là ai nhưng từ những đống hoang tàn đổ nát ấy sẽ lại

xuất hiện những con người mạnh mẽ phi thường.” Thực tế cho thấy chiến tranh và hận thù cho

dù khốc liệt đến mấy thì rồi ra cũng sẽ bị đẩy lui bởi những tấm lòng nhân ái và bao dung cao

cả.

Không có tình thương nào cao quý hơn
Nhà sáng lập phong trào Hội Bạn Tù, Charles Wendell Colson (1931-2012) suốt một đời

dấn thân cho lý tưởng truyền giảng Tin Mừng cho tù nhân. Ông đã ghi lại câu chuyện cảm động

mà ông đã từng biết trong quá trình phục vụ. Thời Đệ Nhị Thế Chiến, có một nhóm gồm 20 tù

binh Mỹ bị bắt giam tại một trại tập trung do Đức Quốc Xã thiết lập và quản lý. Như các tù binh

khác, hàng ngày họ phải lao động nặng nhọc từ sáng sớm cho tới chiều tà. Khi mặt trời khuất

bóng, họ về trại. Lúc ấy, toàn bộ các dụng cụ lao động họ đã được cấp phát ban sáng phải

được giao nộp lại đầy đủ. Một hôm, khi kiểm đếm số cuốc xẻng, quản giáo trại giam phát hiện

thiếu mất một chiếc cuốc. Theo luật trại giam, cứ 1 món đồ bị mất mà không tuy tìm ra người

giấu cắp thì 5 người trong đội sẽ bị tử hình ngay tức khắc. Lúc ấy, cả đội bàng hoàng lo sợ vì

sau một lúc tra khảo mà vẫn chưa có dấu hiệu tìm ta nghi phạm. Khi mắt viên quản giáo lóng

lên vì giận dữ và tay ông bắt nâng súng lên đặt sát đầu tù nhân đầu hàng, bỗng nhiên bước ra

khỏi hàng là một tù nhân trẻ, cậu ta có biệt hiệu là Ben. Vừa thấy Ben bước lên phía trước, viên

quản trại như giải tỏa được nỗi bực dọc, ông ta nghĩ: “Cuối cùng thì hung thủ cũng xuất đầu lộ

diện.” Như thể không muốn mất thêm một chút thời gian nào nữa, ông ta ngay lập tức chỉa

súng về phía cậu Ben và bắn chết anh ngay trước mặt 19 đồng đội còn lại.

Sau khi viên quản trại bỏ đi, lúc bấy giờ mọi người mới xếp cất cuốc xẻng vào kho. Khi

ấy họ mới phát hiện ra là 20 chiếc cuốc xẻng vẫn còn y nguyên, không thiếu một chiếc nào.

Như vậy nghĩa là người quản trại đã đếm sai. Tiếc cho Ben, anh đã thiệt mạng vì sai phạm của

người khác. Nhưng ngay trong bối cảnh tăm tối của bất công và oan khiên, tia nắng của lòng

can đảm và tình yêu vị tha đã có dịp bừng sáng lên. Ánh sáng đó ít nhất đã gieo vào lòng đồng

đội của anh niềm hy vọng là họ sẽ có ngày được trả tự do, được trở về với gia đình với người

thân. Nếu không phải là Ben thì hôm đó đã có ít nhất 5 người khác bị giết oan. Chàng trai trẻ 19

tuổi tên Ben không những đã ghi nhớ mà còn thực hành cách triệt để từng lời giáo huấn của
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Đức Giêsu Kitô về mầu nhiệm tình yêu chân chính: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình

thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13).

Người tù binh trẻ tên Ben xứng đáng được vinh danh. Đồng đội kính phục anh, thân

nhân tự hào về anh không không phải vì anh đã lập chiến công cho quê hương tổ quốc nhưng

vì anh đích thực là “bạn hữu” của Thầy Giêsu Chí Thánh, Đấng đã tuyên bố rằng: “Anh em là

bạn hữu của Thầy nếu anh em tuân giữ điều thầy truyền dạy anh em. Và giới răn Thầy truyền

cho anh em đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Ga 15,

12 & 14). Tình yêu của “bạn hữu” họa lại tình yêu tuyệt hảo của Thầy. Thầy không chỉ yêu như

chúng ta thường yêu. Thầy đã yêu là “yêu cho đến cùng” (x. Ga 13, 1).

Như Thầy Yêu Thương
Các sách Tin Mừng Nhất Lãm tường thuật cái chết của Chúa Giêsu như một biến cố

kinh thiên động địa. Nơi biến cố này, Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta ý nghĩa thâm sâu của

hy tế thập giá:

Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín,

Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên

Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc

đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật

tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra

khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. (x. Mt 27, 45-53).

Trước hết, tiếng kêu của Đức Giêsu trước lúc Người trút hơi thở là một hiện tượng phi

tự nhiên. Các tử tội khi bị hành hình bằng cách đóng đinh vào thập giá, vì sức nặng của cơ thể

trì ép lồng phổi, cộng thêm sự hao hơi tổn sức sau các cuộc tra tấn trước đó, thì thông thường

họ có thể thì thào vài tiếng đã là hiếm huống chi là kêu lớn tiếng như Chúa Giêsu. Ở đây, trình

thuật Thánh Kinh có ý nói rằng không ai có thể lấy đi sức sống của Đức Kitô. Người làm chủ

mạng sống của Người và Người có quyền trao ban lúc nào tùy ý Người (x. Ga 10, 18). Nội

dung của lời kêu than này được xem là trích từ phần đầu Thánh Vịnh 27. Đó là tiếng kêu thảng

thốt khởi đầu cho một bài ca có kết thúc tốt đẹp. Quả thật Thánh Vịnh 27 kết thúc bằng tâm tình

tràn trề niềm tin tưởng lạc quan về một chiến thắng vinh quang hiển hách. Như thế, tiếng kêu

cuối cùng của Chúa trên thập giá chắc chắn phải là hiệu lệnh của vị thủ lãnh oai hùng khi tuyên

bố toàn công thắng trận. Hy tế thập giá của Chúa Giêsu chính là chiến thắng vang dội nhất vì

kể từ ngày ấy, tử thần bị báo tử, lối vào cõi trường sinh được khơi thông. Chưa hết, nhờ cái

chết của Chiên Thiên Chúa mà tội trần gian được xóa bỏ, con người lại được giao hòa cùng

Thiên Chúa (x. Rm 5, 6-10). Chính vì vậy mà bức màn trướng, biểu tượng của sự phân cách

giữa Thiên Chúa và dân người, nay bị xé toang ra làm đôi. Kể từ giờ phút này, Thiên Chúa

muốn cho con người biết là Người sẽ rời Nơi Cực Thánh để đến gần với họ hơn. Nhờ cái chết
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của Đấng chịu đóng đinh là cái chết tình nguyện, cái chết đền thay, cái chết minh chứng tình

yêu (x. Ga 3, 16) nên Thập Giá Đức Kitô chính vì thế là biểu tượng của chiến thắng, của hòa

giải, của sự hợp nhất giữa trời và đất, giữa muôn dân thiên hạ với nhau (x. Ep 2, 11-16)[1].

Đường Thập Giá
Nhân dịp mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa, chúng ta được nhắc nhớ về một tình yêu

thắng vượt mọi nỗi sợ hãi, mọi toan tính, mọi chia rẽ và xấu xa. Cho dù hoàn cảnh cuộc sống

xung quanh chúng ta có đen tối thảm hại đến mức nào đi nữa nhưng rồi chúng ta nhất định sẽ

vượt qua được nếu trong lòng chúng ta còn có tình yêu của Thiên Chúa hiện diện, trong tim

chúng ta vẫn sáng ngời hình ảnh Đấng chịu đâm thâu, và trong đầu chúng ta vẫn cứ vang vọng

lời Đức Giêsu truyền dạy: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống

mình vì Ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá

mình hằng ngày mà theo” (x. Lc 9, 23-24).

Chớ gì chúng ta có thể thốt lên lời tâm niệm như Thánh Phaolô Tông Đồ: “Ước chi tôi

chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người,

thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6, 14).

[1] Xem phần Chú Thích trong Kinh Thánh Cho Mọi Người, NXBTG, 2006, tr. 1714.

Lm. Jos Phan Quang Trí⺂ O.Carm.
VỀ MỤC LỤC

Ngạn ngữ Tây Phương có câu “lầm lỗi là bản tính con người” (errare est humanum, to

err is human). Còn ta thì có câu “nhân vô thập toàn.” Tức là thế nào cũng lầm lỗi. Vàng ròng mà

cũng chỉ 4 số 9 (9999), chứ đâu có vàng 100, huống gì con người, thế nào cũng có lỗi.

Nhưng đứng trước lầm lỗi kẻ khác, trước thiếu sót của tha nhân, con người lại chia

thành hai loại để đi đến hai cực : một là cực xa – hai là cực gần.

1. Cực xa: là ta chẳng để ý gì đến người khác cả. Nó muốn làm gì kệ nó. Mặc xác nó.

Thái độ này người xưa gọi là Sống chết mặc bây, bây có linh hồn bây lo giữ lấy. Còn con người

thời nay (thập niên 80, 90) gọi bằng tên có vẻ Tây : Markeno. Mặc kệ nó. Chủ nghĩa này, thái

độ này ngự trị hầu hết ở thành thị. Đến độ nhà bên cạnh bị mất cắp, người trong nhà đó bị giết

BA PHƯƠNG ÁN (CN 23A)

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Suy%20T%C3%B4n%20Th%C3%A1nh%20Gi%C3%A1%202020.docx
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mà mình sát vách vẫn chẳng hay chẳng biết, huống gì là họ có lỗi này lầm kia ta đến để nhắc

nhở họ. Vì thế ở sát vách mà vẫn cực xa.

Những người đó hãy nghe lại Bài đọc I trong Sách Ezekiel : Hỡi con người, Ta làm cho

ngươi trở nên lính canh nhà Israel để ngươi loan báo cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại. Nếu ngươi

không chịu nói, để họ bỏ đường tà qui chánh thì kẻ tội lỗi đó chết, Ta sẽ đòi máu nó ở nơi ngươi.

Còn nếu ngươi đã nói rồi mà nó vẫn không cải tà sám hối thì nó chết trong sự gian ác, còn

ngươi thì không sao cả.

Do đó, chúng ta là những tuần canh được Chúa đặt lên để gìn giữ linh hồn anh em.

2. Cực gần: Nhưng tuần canh cũng có nguy hiểm là đi quá sâu, canh quá sát, gác quá

gần. Đây là hạng người “Cực gần” đối lại với “Cực xa” vừa nói trên kia.

Cực gần, là hạng người tò mò tọc mạch muốn biết hết chuyện nhà hàng xóm. Nhà họ có

mấy con gà ; chân giường bốn cái lung lay cái nào mình cũng hay cũng biết. Người ta gọi hạng

người này là kẻ “chõ mũi vào nhà người khác”. “xía mũi vào chuyện người ta”, dò xét từng

hành vi tung tích của kẻ địch để rồi kiêm luôn nhân viên sở thông tin văn hóa loan báo cho cả

làng. Hạng người “cực gần” này hay nấp ở thôn xóm. Hạng cực xa có hộ khẩu ở thành thị thì

hạng cực gần có địa chỉ ở thôn quê. Vì canh chừng quá gần nên triết gia hiện sinh J.P. Sartre

gọi người khác là hoả ngục của tôi. Hỏa ngục chính là người khác. Tôi là kẻ bị nhìn (regardé)

mà không phải được nhìn để được nhìn nhận chăm sóc, mà bị nhìn bởi cặp mắt và suy nghĩ

của người nhìn: nên cũng dễ bị bệnh chủ quan lệch lạc. Kinh Thánh đã nói đâu đó : Có ai đã

đặt ngươi làm quan án trên dân đâu. Còn thư Giacôbê : “Ngươi là ai mà dám xét đoán tha

nhân”.

3. Trung Dung: Cả hạng người “cực xa” lẫn lớp người “cực gần” đều không phải là mẫu
người mà Chúa Giêsu muốn nói trong bài Tin Mừng hôm nay. Thái độ “trung dung” như quan

niệm Đông Phương là đúng nhất, tức phải để ý, lưu tâm đến người và vẫn phải để người đó có

trách nhiệm trên cuộc sống của họ nữa.

Bài Tin Mừng hôm nay chẳng những Chúa muốn nói điều đó, mà còn muốn chỉ dẫn chi

tiết từng bước một trong việc sửa lỗi anh em. Vì thế bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu không

có ý nói về người có lỗi mà nói về người sửa lỗi.

Con đường 3 bước mà người sửa lỗi phải đi theo có thứ tự ưu tiên như sau. Đúng ra là

3 phương án.

- Phương án 1 : Hai người với nhau thôi:

Nếu anh em ngươi phạm lỗi, hãy đi sửa dạy nó. riêng nó với ngươi thôi. Nếu nó nghe

ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu thất bại, mới qua Phương án 2.
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- Phương án 2 : thêm hai hay ba: Ta kêu thêm một hay hai người nữa để mọi việc được

giải quyết êm đẹp. Thêm một, hai người không phải để gia tăng lời tố cáo mà là để, như kiểu

chúng ta vẫn thường nói, “xin anh nói thêm cho một tiếng, xin chị khuyên can nó một câu, xin

Sơ bảo nó một lời… . Ba mặt một lời có thể thuyết phục được hơn chăng ! Rồi nếu phương án

này thất bại, ta có Phương án 3.

- Phương án 3 : trình với cộng đoàn. Tức là trình lên đại diện cộng đoàn, là “sửa lỗi

trước đơn vị.” Mà nếu vẫn không thành công, thì, Phương án chót, hay đúng hơn không còn

phương án nào khác, không còn trách nhiệm gì đến nó nữa. Xem họ như dân ngoại và thu thuế.

Nhưng nên nhớ Đức Giêsu luôn coi trọng người ngoại và thu thuế ! Vì thế ta có thể nói, chỉ còn

phương án phó thác người đó cho Chúa mà thôi !

Trong 3 phương án đó, ta phải ưu tiên phương án 1: giữa 2 người với nhau. Trong sách

truyền thống các ẩn tu, người ta ghi rằng : Ngày kia, khi giám mục Ambonat đến thăm một làng

nọ. Dân làng kéo đến tố cáo với giám mục về một vị ẩn tu trên núi: tu gì mà có một người nữ

sống chung lén lút. Dân yêu cầu giám mục chấm dứt tình trạng đó. Giám mục nghe xong quyết

định lên núi. Ngài đi đầu và dân chúng lũ lượt theo sau. Vị ẩn sĩ thấy rầm rập người tới thì hấp

tấp bảo người nữ chui vào chiếc thùng gỗ trống để ẩn núp. Giám mục là người đến lều trước

tiên. Ông bước vào và đưa mắt quan sát, quan sát vị ẩn tu lẫn túp lều, liền hiểu ngay. Giám

mục đi thẳng tới thùng gỗ, ngồi lên đó và bình thản ra hiệu cho dân làng vào kiểm tra túp lều.

Khi dân làng chẳng tìm đâu bóng dáng người nữ, giám mục liền nói : anh em hãy xin lỗi vì đã

nghĩ không tốt cho vị ẩn sĩ đi.

Rồi chờ cho đến khi dân làng đã xuống hết, giám mục mới tiến lại người ẩn tu, nắm chặt

tay ông, đưa đôi mắt nhân từ nhưng cương nghị và chậm rãi nói : “Hỡi người anh em, hãy giữ

mình kẻo mất linh hồn.” Phương án 1 mà giám mục Ambonat đã thi hành, đúng là nhằm thực

hiện Lời Chúa hôm nay.

Trong nghệ thuật sửa lỗi của nhau, các sách Học Làm Người cũng cho ta nhiều chỉ dẫn

giá trị, như trong Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, đã chỉ cho ta 9 cách để sửa lỗi người mà

không làm cho người phật ý. Như, khen trước một câu ; như làm sao như thể là họ tự thấy

khuyết điểm của họ, chứ không phải do mình nói ; như sửa lỗi mà không làm mất thể diện… .

Tóm lại, làm sao cho họ không phật ý. Mà họ không phật ý là họ sẽ sửa sai.

Đức hồng y Roncalli (sau là giáo hoàng Gioan 23) ngày kia dự tiếp tân bên cạnh một nữ

công tước mặc chiếc váy cực kì ngắn. Ngài tỏ vẻ khó chịu nên suốt bữa tiệc làm như không

biết bà. Cuối bữa, ngài đưa cho bà một trái táo. Rất hân hạnh, bà nói : “Tôi không biết phải cám

ơn ngài thế nào. Nhờ đâu tôi được ngài ưu ái như thế ?” ĐHY chăm chăm nhìn bà rồi nói một

câu Kinh Thánh, sách Sáng Thế : “Sau khi Evà ăn quả táo, bà ta mới nhận ra là mình thiếu

quần áo.”
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Lạy Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy con nhiều điều. Điều trước hết

là ai cũng có thể phạm lỗi để con không tự kiêu tự đại. Điều thứ hai là con cũng có trách nhiệm

trên lỗi của kẻ khác để con biết tìm cách giúp người anh em sửa lỗi sửa sai, và điều thứ ba là

đừng nóng vội đốt công đoạn trong việc sửa lỗi. Trước hết là phải giữa hai người với nhau mà

thôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con hiểu rõ Lời Chúa.

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

VỀ MỤC LỤC

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

(tại nhà mẹ dòng MTG Chợ Quán, 14/9/20200)

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở
Nếu không có tình hình căng thẳng do dịch bệnh Covid-19 gây nên, có lẽ tất cả các chị

em Mến Thánh Giá (MTG) toàn quốc đã tổ chức một lễ kỷ niệm hết sức long trọng vào dịp này

để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban cho các hội dòng trong suốt 350 năm qua.

Đức cha Lambert de la Motte đã lập dòng MTG đầu tiên vào năm 1670 tại Đàng Ngoài, sau đó

năm 1671 tại Đàng Trong và 1672 tại Thái Lan. Bây giờ các hội dòng MTG có mặt trong tất cả

27 giáo phận tại Việt Nam, ở Hoa Kỳ, Thái Lan, Lào, Campuchia với 6.686 tu sĩ khấn trọn,

2.275 khấn tạm, 631 tập sinh, 452 tiền tập sinh và 1.262 đệ tử theo bản thống kê nhân sự năm

2018-2019. Vì thế chúng ta muốn dừng lại ít phút để nhìn lại các chị em MTG từ thuở sáng lập

đến nay như những người xây dựng nền văn hoá mới.

1. Điểm lại vài nét trong quá khứ
Có lẽ chúng ta dành 1, 2 phút để nhìn lại giai đoạn khởi đầu với Đức Cha sáng lập. Ngày

12/10/1670, Đức cha Lambert đệ trình lên Đức Giáo Hoàng Clemente IX bản luật dòng nữ MTG

Chúa Giêsu (ngày xưa gọi là Luật Phép Nhà Chị Em Câu Rút (Crux) Đức Chúa Giêsu). Thời đó,

các chị em chỉ tuyên lời khấn đơn, chứ không có khấn trọng thể và vĩnh viễn như ngày nay,

không giữ luật nội vi, không có tu phục để có thể sống giữa lòng Giáo Hội và hoà nhập vào xã

hội, cộng tác với các vị thừa sai và hàng giáo sĩ để truyền giáo cho lương dân. Đây là một thể

NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ MỚI
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chế rất mới mẻ trong Giáo Hội nhưng đáp ứng được những nhu cầu khẩn thiết cho một xứ

truyền giáo như ở Việt Nam.

Quả thật, qua sự quan phòng của Chúa, hội dòng này đã phát triển hết sức nhanh chóng:

cuối thế kỷ 17 đã có 20 nhà khác nhau với gần 100 nữ tu. Vào năm 1787, Đàng Ngoài có

khoảng 500 nữ tu sống trong 25 nhà với luật ngặt hơn, các chị em ở Đàng Trong ít hơn, giữ

luật rộng hơn,nghĩa là bớt phần khổ chế. Trong thời bách đạo, hàng trăm chị em đã anh dũng

hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu (x. Hội Đồng Giám mục Việt

Nam, Niên Giám 2016 GHCGVN, tr. 365).

Nếu chúng ta nhìn dưới góc độ văn hoá, các chị em chính là những người xây dựng nền

văn hoá mới cho đất nước Việt Nam. Suốt 20 thế kỷ, cho đến năm 1945, dân tộc ta sống trong

chế độ quân chủ chuyên chế, nam nữ bất bình đẳng, gia đình theo chế độ đa thê, văn hoá lệ

thuộc vào người Trung quốc với chữ Hán, lạc hậu không biết gì đến khoa học. Người dân bị

ảnh hưởng nặng nề bởi Nho giáo cho rằng vua là thiên tử có toàn quyền sinh sát trong tay.

Người nam được tôn trọng (nhất nam viết hữu thập nữ viết vô – 1 người nam được kể là có, 10

người nữ cũng kể là không), người nữ bị khinh thường. Gia đình không hạnh phúc vì các bà vợ,

thê thiếp ghen tuông, áp bức nhau. Đa số dân chúng bệnh tật vì mỗi làng chỉ có một vài ao

nước tù, dùng để tắm rửa, ăn uống, nên cứ 10 trẻ em thì có 3 đứa sống, 7 đứa chết ngay từ lúc

còn nhỏ. Phụ nữ mỗi lần sinh con đều rất nguy hiểm, vì dễ bị nhiễm trùng và bệnh hậu sản.

Người dân hầu như thất học vì cả làng chỉ vài ba người giàu mới thuê được thầy đồ dạy con

cái học để đi thi làm quan.

Từ năm 1615-1665, các cha Dòng Tên đến giảng đạo tại Việt Nam, dân chúng bắt đầu

có những nhận thức về các giá trị văn hoá mới như dân chủ, bình đẳng nam nữ, hôn nhân một

vợ một chồng, khoa học và chữ viết theo mẫu tự La Tinh. Rồi các nhà truyền giáo của Hội

Truyền giáo Paris, đến Việt Nam từ năm 1659, đã thành lập Hội dòng MTG, và các nữ tu dòng

MTG trở thành những người xây dựng nền văn hoá mới cho dân tộc của mình.

Ý thức dân làm chủ đất nước dù chưa rõ ràng, nhưng khi tin vào Đức Giêsu là Thiên Tử,

là Con Trời, đã dám hy sinh chết cho mọi người thay vì bắt thần dân chết cho mình để chứng tỏ

tình yêu cứu độ, thì người tín hữu cũng sẵn sàng chết để phục vụ mọi người. Nhất là khi họ

nhìn thấy các nữ tu MTG đi vào tận các vùng sâu, vùng xa để dạy dỗ dân chúng những giá trị

mới qua đời sống vừa chiêm niệm, vừa hoạt động tông đồ, vừa khổ chế hy sinh theo gương

Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Hơn nữa, vì tất cả đều là con cái của Cha Trên Trời, nên dù là nam hay nữ, mọi người

đều bình đẳng với nhau, được học hành, làm việc như nhau. Hôn nhân một vợ một chồng

khiến gia đình người Công giáo luôn an vui hạnh phúc vì không có cảnh trọng con bà này khinh

con bà nọ, không có vụ ghen tương giữa các phụ nữ với nhau. Các nữ tu là những người phổ
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biến khoa học thường thức cho mọi người, dạy họ cách lọc nước bằng than cát sỏi mới dùng,

nấu chín để nguội mới uống, nên ai cũng khoẻ mạnh, xinh đẹp. Các chị trở thành nữ hộ sinh

giúp cho các sản phụ sinh nở an toàn. Với vài ba mảnh sành, lọ dầu, ít viên thuốc, các chị đi

khắp nơi để chữa bệnh, cạo gió, dạy chữ viết mới cho dân.

Đời sống hy sinh phục vụ ấy đã lôi cuốn rất nhiều người tin theo Chúa Giêsu. Chỉ trong 2

năm, chị Anna Miều, 26 tuổi, với một chị em khác dòng MTG Cái Nhum, đã rửa tội cho 600

người (x. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Người Mục tử Cộng đồng hướng về tương lai,). Giáo

Hội Việt Nam chân thành cảm ơn tất cả các chị em đã đóng góp lớn lao vào sự thành hình và

phát triển của Giáo Hội trong những năm qua.

2. Hướng về tương lai
Ngày nay, chúng ta đang tiếp bước các bậc tổ tiên anh hùng, được mời gọi để hình

thành nền văn hoá mới cho dân tộc và nhân loại phù hợp với thời đại. Luật lệ dòng MTG cũng

đã và đang được thay đổi cho thích hợp với êu cầu của đời sống: từ lời khấn trọng thể, tu phục,

nội vi cho đến những sinh hoạt trong cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải giữ được tinh

thần hội nhập vào lòng xã hội và Giáo hội để truyền giáo của Đấng sáng lập.

Chúng ta không đóng kín trong cơ sở hay hội dòng của mình, nhưng mở rộng cho mọi

người, hoà nhập vào mọi hoạt động trong các lĩnh vực trần thế được Giáo Hội khuyến khích.

Càng hoà nhập sâu rộng trong xã hội, ta càng dễ truyền giáo, bởi vì người ta nhận ra nơi các

chị em hình ảnh của Đức Giêsu chịu đóng đinh giữa những con người khốn cùng, đau khổ, tật

bệnh.

Thích ứng với nền văn hoá mới của xã hội hôm nay, chúng ta có kinh nghiệm của Đức

cha Lambert de la Motte với tinh thần hội nhập. Chúng ta học những bài học chiêm niệm của

chị thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá (1891-1942, nhớ ngày 9/8), là triết gia người Do Thái

chết trong trại tập trung của Đức Quốc xã, để trở thành những nhà chiêm niệm mới. Chúng ta

có gương sáng hoạt động bác ái truyền giáo của mẹ thánh Têrêsa Calcutta (1910-1997, nhớ

ngày 5/9), để phục vụ bao con người khốn khổ ở Việt Nam, nhất là bệnh nhân chiếm tới 16%

dân số, người bệnh tâm thần chiếm 15%, các người khuyết tật chiếm 7%, các trẻ tự kỷ, rối loạn

ngôn ngữ mỗi ngày một nhiều.

Muốn phục vụ tốt, người ta cần phải trang bị kiến thức, kỹ năng, sức khoẻ và sự trưởng

thành toàn diện, nhưng thử hỏi các nữ tu MTG đang chuẩn bị như thế nào? Các hội dòng MTG

đang có 1.844 người có trình độ trung học phổ thông và 1.382 người trình độ cao đẳng, nhưng

họ đã đóng góp gì cho cộng đồng? Chúng ta đang có 1.718 người tốt nghiệp đại học và 277

người sau đại học, nhưng các nữ tu này hiện nay đang làm gì cho Giáo hội và xã hội? Không lẽ

các chị em chỉ quản lý cơ sở, cắm hoa nhà thờ, dọn áo lễ, dạy giáo lý và phục vụ xứ đạo cách

đơn giản như hiện nay mà quên truyền giáo cho lương dân? Người Công giáo ở Việt Nam
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chiếm 8% dân số vào năm 1885, nay chỉ còn 6,1% theo thống kê Tổng Điều tra Dân số năm

2019. Nếu các nữ tu MTG tích cực loan báo Tin Mừng, chắc chắn việc truyền giáo sẽ kết quả

hơn nhiều.

Nhiều hội dòng MTG và các dòng khác tập trung vào những trường lớp mẫu giáo để

kiếm sống mà quên đi tinh thần truyền giáo và nếu không cẩn thận, lại còn xảy ra tranh chấp

quyền lợi giữa các trường với nhau. Nếu những chị em có trách nhiệm trong các hội dòng MTG

biết khuyến khích các chị em trẻ tuổi thâm nhập vào những lĩnh vực khoa học mới mẻ, tích cực

làm chứng cho Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng mình, bằng một tình yêu trong sáng

và quảng đại dành cho người nghèo, ta mới cho thể hoà nhập vào một thế giới chỉ biết chú tâm

vào khoa học kỹ thuật, hưởng thụ vật chất để thoả mãn những tham vọng, dục vọng của mình.

Lời kết
Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu Chịu đóng đinh tôn vinh vị sáng lập dòng là Đức cha

Lambert de la Motte, và nhờ lời chuyển cầu của ngài, mỗi chị em MTG trở thành người xây

dựng nền văn hoá mới cho thời đại hôm nay.

Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn⺂ H��

VỀ MỤC LỤC

Trần Mỹ Duyệt

Nếu có tấm hình nào diễn tả được sự đau khổ của một người mẹ, thì đó là tấm hình

chụp hoặc vẽ khi bà đang ngồi bất lực nhìn con hấp hối và chết trên tay của bà! Trong Phúc Âm,

Thánh Gioan cũng đã chụp được những khoảnh khắc về một bà mẹ. Bà rất đau khổ theo con

trên đường tới pháp trường, chứng kiến con bị đóng đinh, và đứng dưới chân thập giá để nhìn

người ta dùng đòng đâm thấu trái tim của con bà, rồi đau đớn ôm lấy xác con trong vòng tay

của mình (x. Gioan 19: 17-42). Người đàn bà đau khổ đó không ai khác hơn là Đức Trinh Nữ

Maria, người Mẹ của chúng ta.

Linh mục Kim Long với cảm xúc phong phú của một nhạc sỹ cũng đã ghi lại hình ảnh bà

mẹ ấy qua những nốt nhạc của ngài:

MẸ SẦU BI DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
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Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu đồi cao u

hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội

tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại

bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.

1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi

khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ

vinh phúc quê trời.

2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi

an, để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc

khải hoàn.

(Mẹ Đứng Đó. Lm. Kim Long)

Để tưởng nhớ đến người Mẹ này, và để ghi lại những biến cố đau thương trong cuộc đời

của Người, Giáo Hội đã xưng tụng Mẹ bằng nhiều tước hiệu khác nhau: Mẹ Sầu Bi, Mẹ Đau

Thương, Mẹ Bẩy Sự, Mẹ Bị Đâm Thâu. Lễ kính ngày 15 tháng 9. Và cũng được tôn kính vào

Thứ Sáu trước Thứ Sáu Tuần Thánh.

7 Niềm Đau Của Mẹ
Cuộc đời Đức Mẹ đã được tiên tri Simêon nói trước khi Thánh Giuse và Mẹ dâng Hài

Nhi Giêsu trong Đền Thánh Giêrusalem: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (Lc 2:25).

Lời tiên tri ấy cũng đã được diễn tả qua ngòi bút của cả 4 thánh sử:

1.Lưỡi gươm tiên tri của Simêon (Lc 2:34-35).

2.Đưa con trốn qua Ai cập (Mt 2:13-15).

3.Lạc mất Con trong Đền Thờ Giêrusalam (Lc 2:41-51).

4.Gặp Con trên đường Thánh Giá (Đàng Thánh Giá nơi thứ 4).

5.Nhìn Con chịu đóng đinh trên đồi Calvary (Mt 27, Mr 15, Lc 23, Gn 19).

6.Nhìn Con chịu đâu thâu và ẵm xác con sau khi hạ khỏi Thánh Giá (Gn 19:31-37).

7.Nhìn Con bị táng trong huyệt mộ (Mt 27, Mr 15, Lc 23, Gn 19).

Nguồn Gốc L�ng Sùng Kính
Để bày tỏ lòng tôn kính và chiêm niệm những nỗi đau của Đức Mẹ, các tín hữu từ xa

xưa đã có những thực hành mà vẫn còn kéo dài tới hôm nay.

-Các tín hữu Tây Phương
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Từ sớm, năm 1232, có bẩy thanh niên ở Tuscany đã thành lập Dòng Servite cũng được

gọi là Servite Friars hoặc Dòng Tôi Tới Đức Mẹ. Năm năm sau, Dòng đã lấy việc tôn sùng Mẹ

Maria Sầu Bi đứng dưới chân Thánh Giá, như việc sùng kính chính của dòng. 1 Lòng sùng kính

này từ từ được phát triển qua những cách thức thực hành như: Lần Hạt 7 Sự Thương Khó Đức

Mẹ, Hội Áo Đức Bà, Tuần Cửu Nhật Kính Mẹ Sầu Bi.

Trải qua hàng thế kỷ, nhiều hình thức tôn sùng, và ngay cả các dòng tu cũng được thành

lập để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Tại Việt Nam, một dòng nam đã được Cha Đaminh Maria Trần

Đình Thủ sáng lập vào ngày 2 tháng 2 năm 1953 tại Liên Thủy, Bùi Chu mang tên Dòng Đồng

Công. Ngày nay dòng được đổi tên thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Ngoài dòng mẹ tại Việt

Nam, dòng có một tỉnh dòng ở Hoa Kỳ, trụ sở tại Carthage, MO. Tại đây hàng năm có tổ chức

Đại Hội Thánh Mẫu quy tụ hàng chục ngàn tín hữu khắp nước Mỹ và năm châu về tôn sùng và

đền tạ Trái Tim Đức Mẹ.

-Tín Hữu Đông Phương

Một tấm hình vẽ về Đức Mẹ được cả các tín hữu Công Giáo Tây Phương và Chính

Thống Giáo sùng kính, gọi là “the Softening of Evil Hearts” hay “Simeon's Prophecy” (Lời Tiên

Tri của Simêon). Tấm ảnh vẽ Đức Nữ Trinh Maria trong giây phút nghe Simêon nói: “Một lưỡi

gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà…(Luke 2:35) với đôi tay dâng cao trong tư thế cầu nguyện và 7

lưỡi đòng đâm thâu trái tim. 2

Đây là một trong những bức vẽ có nguồn gốc về lòng sùng kính Mẹ Sầu Bi, cùng với

điệp khúc “Rejoice, much-sorrowing Mother of God, turn our sorrows into joy and soften the

hearts of evil men!” 3 được dùng để ca tụng sự hiệp thông của Đức Mẹ với những đau khổ của

Chúa Giêsu Con Mẹ phải chịu vì tội lỗi thế gian.

Phụng Vụ Đức Mẹ Sầu Bi
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi được phổ biến vào thế kỷ XII, với nhiều tước hiệu khác nhau. Một số

tài liệu cho rằng lễ này có nguồn gốc từ thế kỷ XI, đặc biệt trong các Dòng Bênêđíctô. 4

Một bàn thờ đầu tiên dâng kính Đức Mẹ Đau Thương (the Mater Dolorosa) được thiết

lập vào năm 1221 tại đan viện Cistercian ở Schönau, nước Đức. Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi

chính thức được thiết lập do Công Đồng Cologne năm 1423. Nó được cử hành vào Thứ Sáu

sau Chúa Nhật III sau Phục Sinh và có tên là Commemoratio angustiae et doloris B. Mariae V.

Mục đích là để kính nhớ sự đau thương của Đức Maria trong khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và

chết trên thập giá. Trước thế kỷ XVI, lễ này chỉ giới hạn trong các giáo phận của Bắc nước Đức,

Scandinavia, và Scotland. 1

Theo cha William Saunders, năm 1482, lễ Mẹ Sầu Bi được ghi trong sách Thánh Nhạc

Roma với tước hiệu Our Lady of Compassion, nhấn mạnh tình yêu cao cả Mẹ Rất Thánh của
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chúng ta đã phải chịu trong cuộc thương khó của Con. Chữ “compassion” - từ bi, thương xót -

nguyên gốc từ tiếng Latin có nghĩa là “to suffer with” - đau khổ với. 4

Sau năm 1600, lễ Mẹ Sầu Bi được cử hành rộng rãi ở Pháp và được mừng vào Thứ Sáu

trước Chúa Nhật Lễ Lá. Năm 1668, một thánh lễ Đức Mẹ Bảy Sự được thành lập vào Chúa

Nhật thứ ba trong tháng 9, riêng cho dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. 1

Do sắc lệnh ban vào ngày 22 tháng Tư, 1727 của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XIII, thánh

lễ được đưa vào Giáo Hội Latinh dưới tước hiệu “Septem dolorum B.M.V.”

Năm 1814 Đức Giáo Hoàng Piô VII ghi lễ này vào lịch Roma. Thánh Giáo Hoàng Piô X

đã rời lễ vào ngày 15 tháng 9 một ngày sau lễ Suy Tôn Thánh Giá 5 cho đến ngày nay.

Năm 1960, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã đặt lễ này vào bậc lễ nhớ

(commemoration).

Stabat Mater
Mỗi lần tham dự lễ Mẹ Sầu Bi, là mỗi lần cảm thấy bồi hồi, xúc động và thương cho

người Mẹ rất thánh khi đứng dưới chân thập giá với muôn vàn khổ đau, cay đắng. Mẹ đứng đó

vì thương Con Mẹ và cũng vì thương cho nhân loại tội tình. Vì tội lỗi mà họ đã đóng đinh Con

của Mẹ. Và cũng vì để cứu loài người khỏi tội mà Ngài đã cam chịu đóng đinh.

Hỡi muôn thần trời. Hỡi muôn tinh tú. Hỡi muôn loài tạo vật. Có hay chăng những giọt

nước mắt đang tuôn chảy trên khuôn mặt đau khổ, và tấm lòng bị đâm thâu của Mẹ. Bài ca

Tiếp Liên sau đây như đang nhắc nhở nhân loại về điều này:

1) Mẹ sầu bi tầm tã giọt châu, đang đứng bên cây Thập giá, nơi Con Người đã bị treo lên.

2) Một lưỡi gươm nhọn đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, đang sầu khổ và đau đớn.

3) Ôi đau buồn sầu khổ biết bao cho bà Mẹ đáng suy tôn / của một Người Con duy nhất!

4) Bà Mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của Người Con chí thánh, mà đau lòng thổn thức

tâm can.

5) Ai là người không tuôn châu lệ khi nhìn thấy Mẹ Chúa Kitô trong cảnh cực hình như

thế?

6) Ai có thể không buồn bã nhìn xem Mẹ Chúa Kitô đang đau khổ cùng với Con Người?

7) Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu vì tội dân mình mà khổ cực, và bị vùi giập dưới làn roi.

8) Mẹ nhìn Con mình dịu hiền như thế bị thống khổ lúc lâm chung, khi Người trút hơi thở

cuối cùng.

9) Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến, xin cho con cảm thấy mãnh lực của đau thương, để cho

con được khóc than cùng Mẹ.

10) Xin cho lòng con cháy lửa mến yêu, mến yêu Ðức Kitô là Thiên Chúa, để cho con có

thể làm đẹp ý Người.
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11) Ôi Thánh Mẫu, xin Mẹ làm ơn đóng vào lòng con cho thực mạnh / những vết thương

của Ðấng bị treo thập giá.

12) Xin Mẹ cho con được chia phần thống khổ của Con Mẹ đã thương vong, đã khứng

chịu cực hình vì con như thế.

13) Xin cho con được cùng Mẹ thảo hiếu khóc than, cùng Ðấng bị đóng đinh tỏ niềm

thông cảm, bao lâu con còn sinh sống ở đời.

14) Con ước ao được cùng với Mẹ đứng bên cây Thập giá, và hợp nhất cùng Mẹ trong

tiếng khóc than.

15) Ôi Ðức Trinh Nữ thời danh trong hàng trinh nữ, xin đừng tỏ ra cay đắng với con, xin

cho con được cùng Mẹ chan hoà dòng lệ.

16) Xin cho con được mang sự chết của Ðức Kitô, được cùng Người thông phần đau

khổ, và tôn thờ những thương tích của Người.

17) Xin cho con được mang thương tích của Người, cho con được say sưa cây thập

giá và máu đào Con Mẹ đã đổ ra.

18) Ôi, Ðức Trinh Nữ, xin đừng để cho con bị lửa hồng thiêu đốt, nhưng được Mẹ chở

che trong ngày thẩm phán!

19) Lạy Chúa Kitô, khi phải lìa bỏ cõi đời này, nhờ Ðức Mẹ, xin Chúa cho con được tới

lãnh ngành dương liễu khải hoàn.

20) Khi mà xác thịt con sẽ chết, xin cho linh hồn con được Chúa tặng ban vinh quang

của cõi thiên đường.

Lễ Mẹ Sầu Bi

15 tháng 9 năm 2020

_________

Wikipedia, the free encyclopedia

1. One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in

the public domain: Holweck, Frederick (1912). "Feasts of the Seven Sorrows of the Blessed

Virgin Mary". In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. 14. New York: Robert

Appleton Company. Retrieved 15 September 2016.

2. Churchly joy: Orthodox devotions for the church year by Sergeĭ Nikolaevich Bulgakov,

Boris Jakim 2008 ISBN 0-8028-4834-6 pages 10-11.

3. Orthodox life, Volumes 54-55, Holy Trinity Monastery (Jordanville, N.Y.) page 7.

4. Saunders, William. "The Feast of Our Lady of Sorrows", Arlington Catholic Herald,

2000).

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
http://www.newadvent.org/cathen/14151b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/14151b.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8028-4834-6
http://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/the-feast-of-our-lady-of-sorrows.html
http://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/the-feast-of-our-lady-of-sorrows.html


52

5. "Calendarium Romanum", Libreria Editrice Vaticana, 1969, p. 103.

Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt

VỀ MỤC LỤC

Kính mời theo dõi video tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=KUpbyQiwgWI&t=21s

Tôi gặp được bức ảnh này trong một đoạn tin khá hay…

Bức ảnh khá dài, phải không ? Và – vì thế - nó được người đưa lên Twitter – cũng là ông

bố của cô bé - cắt ngắn lại… để rồi – không biết vô tình hay hữu ý – nhưng tạo nên một sự

cố…

Sự cố ấy là người ta xem và người ta thấy xót xa khí nhìn em bé sõng xoài trên mặt

đường…

Sự xót xa ấy – dù sao – cũng là “tấm lòng” con người dành cho nhau giữa một thời mà

nhiều người cho rằng thế giới đang ở trong giai đoạn thiếu vắng và hiếm hoi tình người…

Thế nhưng khi tấm ảnh ấy cố để trải dài ra…thì được biết là cô bé đang đạp xe, chợt

nhìn thấy một chú mèo con nằm dưới bánh xe của chiếc xe hơi phía trước, vậy là cô bé dựng

xe, nằm dài ra để vẫy chú mèo…Không biết trò chơi qua bao lâu…thì cô bé cảm thấy buồn

ngủ…nên sõng xoài và ngủ luôn: ôi giấc ngủ thiên thần…

Vậy là hôm nay cũng tròn 45 năm trong Hồng Ân Linh Mục của một số anh em, tính từ

thời điểm “nhạy cảm” mùng 7/9/1975 - ngay ngày tạm chấm dứt tình trạng “giãn cách xã hội” để

khai giảng năm học 2020… Một số anh em của chúng tôi đã được Chúa gọi về…, Tại Nhà Nghỉ

Dưỡng này thì còn lại ba người… Và tôi muốn có đôi hàng về “giấc ngủ” để trao gửi chút tâm

tình…

Về giấc ngủ thưở ấu thơ…thì tôi không biết gì nhiều lắm, nhưng chắc chắn một điều là –

vào mùa đông – giấc ngủ quây quần cùng với mọi người trong nhà quấn quýt lấy nhau trong cái

ổ rơm…thì phải nói là vô cùng ấm áp…Ngày nay thỉnh thoảng nghe mấy đứa cháu than phiền

chuyện con cái chúng nó – sáu bảy tuổi thôi – nhưng có những đêm giật mình khóc thét, lý do

là vì chúng thường lén mượn điện thoại của người lớn, mở những “gameshow” ma quái hay

kinh hoàng: giấc ngủ tội nghiệp và bị đầu độc…do quá nhiều những bóng mờ hoang tưởng

“GIẤC NGỦ THIÊN THẦN” – CHUYỆN MỖI TUẦN – CỦA LM GIUSE NG� MẠNH
ĐIỆP.

https://www.youtube.com/watch?v=KUpbyQiwgWI&t=21s
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trong giấc mơ của chúng…, Vậy đấy: khi những sáng kiến và tìm tòi những mới mẻ, nhưng chỉ

là để kiếm lợi…thì sẽ làm mất đi nhiều giấc ngủ thiên thần…,và – bù lại – là sự la hét hay thét

gào…

Tôi cũng không nhớ gì nhiều về những giấc ngủ ở những tháng năm Tiểu Chủng Viện

cũng như Đại Chủng Viện…, Đơn giản vì đấy là thời của tuổi thanh thiếu niên với đèn, với

sách…và những tháng ngày bình yên … kiểu “nhất quỷ - nhì ma – thứ ba học trò” ấy mà…

Thế rồi vào cuộc với giấc ngủ của thời làm mục vụ “thuần mục vụ” ở tuổi “tam thập” bằng

cử hành Phụng Vụ và các Bí Tích hằng ngày, xen kẽ là những buổi lao động tay chân…, vừa

để Nhóm Anh Em chung sống có được đôi chút sản phẩm “cải thiện bữa ăn”, vừa có mục đích

gặp gỡ giáo dân giữa những sinh hoạt tay chân nuôi sống gia đình của họ… , Và những giấc

ngủ ở giai đoạn này cũng có thể nói là “thiên thần”…, do nằm xuống là chìm ngay vào giấc ngủ,

không cần biết bất cứ điều gì quanh mình… Thậm chí có những buổi trưa ngả lưng trên chiếc

sàn ghép bằng những thân cây tròn và gập ghềnh, cong queo… Khi giật mình thức dậy, thì là

cả một đàn kiến đen đang tất bật “hành quân” ngang qua bụng…

Những ngày này – trong căn phòng mát lạnh máy điều hòa của Nhà Nghĩ Dưỡng – là

những giấc ngủ “không tròn” – dù chẳng suy, chẳng nghĩ gì…mà chỉ là chuyện khó ngủ của tuổi

“gần đất xa trời”… vậy thôi…

Cho nên vô cùng thích thú với hình ảnh cô bé nằm vật giữa đường… để mà ngủ…

Trưa hôm qua – ngày 9/9 – VTV4 trình chiếu tập 47 – tập cuối – bộ phim “Đánh Cắp

Giấc Mơ” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền… và tôi muốn có đôi ba dòng ghi lại cái “dễ

thương” của các “thiên thần” đang được người lớn – cha mẹ và các kẻ săn lùng – tìm cách để

“làm già” chúng đi và biến chúng thành những “vai diễn”: đấy là cảnh gặp gỡ giữa cu Beo – con

của Hải Vân – diễn viên Hạ Anh và là địch thù không đội trời chung với Khánh Quỳnh – diễn

viên Quỳnh Hương…và cu Bin – con của Khánh Quỳnh…trong tình trạng cu Bin bị bắt cóc và bị

trói…chờ được chuộc…Hai đứa trẻ bất biết đến “vị thế” của nhau… nên cu Beo cắt giây thừng

giải cứu bạn…và đề nghị chơi trò “siêu nhân xanh đỏ”… để đổi áo cho nhau… nhằm giúp bạn

thoát khỏi nhóm người xấu bao gồm cả bố mẹ của cu Beo…vì tin rằng bản thân mình sẽ không

sao…Vậy là Hải Vân đã cầm súng nã đạn vào cu Beo con mình với cái áo “màu xanh” của cu

Bin… Dù chỉ là chuyện trong phim ảnh, nhưng sao thấy tội nghiệp quá cái cảnh cậu bé bảy tám

tuổi vật ra giữa triền cỏ khô với vết đạn trên ngực – một vết đạn giả để đóng phim, nhưng

không biết điều “giả” ấy có trở thành nỗi ám ảnh hay không !!!
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Một sự kiện dễ thương được sưu tầm và đăng tải trên mạng xã hội, đấy là câu chuyện

của cậu bé Michael 3 tuổi… Cậu sắp có em gái… và bà mẹ Karen của cậu – một tín hữu tốt

lành – thường để cậu làm quen với cô em còn trong bụng mẹ bằng cách hát cho em nghe…

Thế rồi đến ngày bà mẹ sinh em bé, một biến chứng bất ngờ ngay khi chị Karen đang

trên bàn sinh… và vị bác sĩ giúp chị băn khoăn không biết có nên mổ đưa em bé ra để cứu bà

mẹ không…

Cuối cùng thì em gái của Michael cũng được chào đời, mẹ em bình an nhưng chính em

lại rất yếu ớt, nguy kịch… Chuyến xe cấp cứu đã đưa em đến chuyên khoa hồi sức ở bệnh viện

St Mary, Knoxville, bang Tennessee để được chăm sóc…

Những ngày dài trôi qua… Sức khỏe của bé sơ sinh ngày càng kém đi…Các bác sĩ đã

khuyên gia đình nghĩ đến chuyện tệ nhất cho em…

Cậu bé Michael luôn mè nheo chuyện được hát cho em mình nghe…

Chị Karen hiểu rằng nếu không lén đưa cậu vào bên em lúc này… thì sẽ là không bao

giờ nữa…và – dù cô ý tá trực không cho – nhưng chị đã phải trừng mắt nói lên quyết tâm của

mình… Đăm đăm nhìn vào đứa em gái nhỏ xíu và ốm yếu, cậu run run hát:

“Em” là tia nắng của “anh”

Duy nhất của “anh” mà thôi

Mỗi khi “anh” buồn , “em” luôn làm anh vui vẻ

Emi yêu dấu, “em” sẽ không bao giờ biết rằng

“Anh” yêu “em” nhiều đến nhường nào

“Em” à , vào một đêm nọ

“Anh” đã mơ thấy được ôm “em” trong vòng tay khi “em” đang say giấc ngủ

Nhưng khi “anh” tỉnh dậy, “em” à , đó chỉ là một giấc mơ
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Vì vậy “anh” đã gục đầu òa khóc…

Đấy là một tác phẩm âm nhạc xuất hiện vào những năm 40 của thế kỷ trước… và

được Johnny Cash phối lại với chất liệu đồng quê vào năm 2002 để làm nhạc nền cho bộ phim

“You Are My Sunshine” của đạo diễn Elizabeth Mitchell…

Tôi xin tạm “chuyển” đại từ danh xưng “Anh” và “Em” ở đây để phù hợp với bài hát cậu

anh trai hát cho cô em gái bé bỏng và bệnh tật…

Dường như cô em bé bỏng của Michael có chút phản ứng khi nghe anh hát… Mạch đập

của cô bé – vốn ngắt quãng và chậm – thì lúc này bỗng đều đặn hơn…

Chị Karen bật khóc : Chúa ơi, xin thương xót đứa con gái bé bỏng này…

“Em” là tia nắng của “anh”

Duy nhất của “anh” mà thôi

Mỗi khi “anh” buồn , “em” luôn làm anh vui vẻ

Em yêu dấu, “em” sẽ không bao giờ biết rằng

“Anh” yêu “em” nhiều đến nhường nào

Và hơi thở của cô bé bỗng dồn dập, gấp gáp…rồi từ từ trở nên đều đặn, nghe như tiếng

“grừ…grừ..” của một chú mèo con…

Hát tiếp đi con ! – Chị Karen động viên cậu bé…

- “Em” là tia nắng của “anh”

- Duy nhất của “anh” mà thôi

- Mỗi khi “anh” buồn , “em” luôn làm anh vui vẻ

- Em yêu dấu, “em” sẽ không bao giờ biết rằng

- “Anh” yêu “em” nhiều đến nhường nào

Cô bé nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…

-Hát nữa đi, Michael !

Nước mắt chan hòa trên má cô ý tá trưởng…Chị Karen thấy lòng mình ấm lại, một cảm

giác bình an lan tỏa…

- “Em” là tia nắng của “anh”

- Duy nhất của “anh” mà thôi

Ngày hôm sau, các bác sĩ cho biết cô em gái bé bỏng của Michael đã khỏe hẳn và sẵn

sàng để xuất viện…

Thư thái bình an⺂ vừa nằm con đ� ngủ⺂
vì chỉ có mình Ngài⺂ lạy Chúa⺂
ban cho con được sống yên hàn. – Tv 133 ( 134), 9 – 10
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Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

You are my sunshine
Anh là tia nắng của em

My only sunshine
Chỉ dành cho em mà thôi

You make me happy when skies are grey
Mỗi khi em buồn, anh luôn làm em vui vẻ

You'll never know, dear
Người yêu dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng

How much I love you
Em yêu anh nhiều đến nhường nào

Please don't take my sunshine away
Xin đừng mang tia nắng của em đi mất

You are my sunshine
Anh là tia nắng của em

My only sunshine
Chỉ dành cho em mà thôi

You make me happy when skies are grey
Mỗi khi em buồn, anh luôn làm em vui vẻ

You'll never know, dear
Người yêu dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng

How much I love you
Em yêu anh nhiều đến nhường nào

Please don't take my sunshine away
Xin đừng mang tia nắng của em đi mất

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

VỀ MỤC LỤC

GI�I ĐÁP THÊM THẮC MẮC
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Xin cha giải đáp những thắc mắc sau đây :

1- Anh chị em Tin Lành thường phê phán Công Giáo về những việc mà họ cho là không
có nguồn gốc Kinh Thánh như: Hỏa ngục, luyện ngục, sự sống lại của thân xác con người, lễ
Misa, Đức Mẹ lên Trời cả hồn xác…. xin cha cho biết phải trả lời họ thế nào?

2- Trước khi cử hành Thánh lễ, có nghi thức sám hối xin Chúa thương tha tội lỗi để xứng
đáng dâng và tham dự Thánh lễ. Như vậy, nghi thức này có tha hết mọi tội nặng nhẹ hay không?

3- Có cần cầu xin cho các thai nhi bị giết trong các vụ phá thai không?

Trả lời :
1- Tôi đã có đôi lần nói rõ là các nhánh Tin Lành (Protestants) nói chung chỉ dựa vào

Kinh Thánh (Sola Scriptura) để giảng đạo và phê bình Giáo Hội Công Giáo về những điều họ
cho là không có nguồn gốc Kinh Thánh.

Thí dụ, họ nói không tìm được đâu ra danh xưng “Công Giáo = Catholicism

Trong Kinh Thánh, nên họ không công nhận Giáo Hội Công Giáo có căn bản Kinh Thánh.

Họ đã sai lầm vì không biết rằng Giáo Hội Công Giáo, ngoài Kinh Thánh, còn có các
nguồn chân lý khác là mặc khải (revelation) Thánh Truyền (Sacred Tradition) và Quyền Giáo
Huấn (Magisterium) của Giáo Hội, mà họ không nhìn nhận, nhưng đây là những cơ sở vững
chắc mà Giáo Hội dựa vào để dạy dỗ và bảo vệ đức tin Kitô Giáo tinh tuyền được truyền lại từ
các Thánh Tông Đồ cho đến nay và cho đến ngày mãn thời gian.

Nếu nói về danh xưng có trong Kinh hánh, thì không những từ ngữ “Công Giáo”, mà
cả “Tin Lành” và “Chính Thống”, cũng đều không có trong Kinh Thánh Cựu và Tân Ước.

Nhưng tại sao Giáo Hội của Chúa Kitô lại được gọi là Công Giáo?

Lý do là, trước khi về trời, Chúa Kitô đã truyền cho các Tông Đồ mệnh lệnh sau đây:
“Vậy anh em h�y đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép r�a cho họ nhân
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28: 19)

Có nghĩa là phải mang Đạo Thánh của Chúa đến với hết mọi người trong nhân loại,
không phân biệt biên giới, chủng tộc và văn hóa.

Đây là nét phổ quát (universality) của ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã trả bằng giá máu của
Người để cho “muôn dân được cứu độ”. (Mt 20: 28)

Lại nữa, sự kiện Chúa tỏ mình cho dân ngoại qua ba chiêm tinh gia (vẫn quen gọi là ba
Vua) từ phương đông đến bái lậy Chúa Hài Đồng và dâng lễ vật gồm vàng, nhũ hương và mộc
dược (Mt 2: 1: 11) đã cho thấy Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian không phải chỉ để cứu độ
cho Dân Do Thái, dù họ là Dân riêng của Thiên Chúa, mà còn để cứu độ cho hết mọi người
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thuộc mọi chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Vì thế Đạo của Chúa phải là Đạo Công Giáo vì mục
đích cứu rỗi dành cho hết mọi người đã sinh ra trong trần gian này.

Công giáo (Catholic) có nghiã là phổ quát = universal, là dành cho hết mọi người chứ
không có nghĩa là công cộng = pubic như có kẻ mê muội và thù nghịch đã cố tình dịch ra Anh
ngữ Đạo Công Giáo là “Public Religon”.

Đạo là Công giáo nên Giáo Hội của Chúa là Công Giáo vì mục đích mời gọi mọi người
gia nhập để được lãnh ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su Kitô.

Cũng vì chỉ dựa vào Kinh Thánh, nên anh em Tin Lành không thể tìm đâu ra danh xưng
Công giáo, cũng như các phẩm trật trong Giáo Hội từ Đức Thánh Cha xuống hàng Hồng Y,
Giám Mục, Linh mục và Phó tế.

Nếu họ dựa vào Kinh Thánh để phủ nhận danh xưng “Công giáo” thì chính họ cũng
không có nguồn gốc Kinh Thánh nào khi khởi xướng Phong Trào canh tân và tự mang danh
hiệu là Tin Lành (Thệ phản = Protestantism)

Lại nữa, chính vì không tin Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể (Eucharist) và Truyền
Chức Thánh (Holy Orders) trong Bữa ăn sau cùng với 12 Tông Đồ, nên anh em Tin Lành không
hiểu được vì sao Giáo Hội Công Giáo cử hành Thánh lễ Tạ ơn (Eucharist) và có các chức
thánh Phó tế, Linh mục và Giám Mục để coi sóc và phục vụ cho nhu cầu thiêng liêng của giáo
dân không phân biệt mầu da, ngôn ngữ và văn hóa.

Lại nữa, Vì họ không có chức Linh mục hữu hiệu nên họ không thể có Bí tích Thánh
Thể được, cho dù họ có nghi thức bẻ bánh và uống rượu mỗi khi tụ họp để giảng Kinh Thánh.
Vả lại, cũng vì họ không tin có sự biến đổi bản thể = Transubstantiation của bánh thành Mình
và Máu Chúa Kitô như Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Đông Phương tin, nên họ có bẻ
bánh và uống rượu thì đây chỉ là bánh và rượu thôi, chứ không phải là Mình Máu Chúa
Kitô hiện diện thực sự trong hai chất thể là bánh và rượu mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh lễ Tạ
Ơn (Eucharist) trên bàn thờ. Đây là điểm khác biệt to lớn giữa Công Giáo và Tin Lành liên quan
đến Thần học bí tích. Cũng vậy, do không nhìn nhận vai trò và trách nhiệm của Đức Thánh Cha,
nên họ không hiểu được rằng - với Quyên Giáo Huấn (Magisterium)- Đức Thánh Cha có năng
quyền tuyên bố không sai lầm những tín điều về đức tin và luân lý như tín điều (dogma) Đức
Mẹ hồn xác lên Trời (Assumption) được Đức Thánh Cha Piô XII tuyên bố năm 1950.. Tin điều
Đức Mẹ Vô nhiễm Thai (Immaculate Conception) được Đức Thánh Cha Piô X công bố năm
1854. Tín điều này, sau đó, đã được chính Đức Mẹ xác nhận khi Mẹ hiện ra với thiếu nữ (nay
là thánh) Bernadette ở Hang Đá Lộ Đức năm 1858 khi Mẹ nói với Bernadtte: Ta là Đấng Vô
Nhiễm Thai. (Immaculate Conception)

Và cũng với Quyền Giáo Huấn, Giáo Hội đã công bố Sách Giáo Lý (Catechism) để
dạy giáo dân những điều phải tin và thực hành cho được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc
của Chúa Kitô. Giáo lý dạy có Thiên Đàng, Luyện tội và hỏa ngục, cũng như tín điều các Thánh
Thông công, tin phép tha tội, tin xác loài người ngày sau sống lại, và ân xá (indulgences) để
tha các hình phạt hữu hạn (temporal punishment). (x SGLGHCG số 1023, 1030, 1033, 1038,
1324-1328, 1440 )

Anh em Tin Lành không công nhận Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo nên họ
chỉ trích vì không tin những gì Sách Giáo lý dạy là điều dĩ nhiên, không thể tranh luận gì được.
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Tóm lại, vì không hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, nên các nhánh Tin Lành có rất
nhiều điều không đồng ý với Giáo Hội trong nhiều phạm vi.

Và để trả lời cho những chỉ trích của họ, chúng ta chỉ cần nêu ra những điều họ không
công nhận như Mặc khải, Thánh truyền và Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội,là những căn bản
thần học và Kinh Thánh mà dựa vào đây Giáo Hội thi hành sứ mạng của mình, nhưng vì họ
không tin nên không thể cãi lý suông được.

2- Nghi thức sám hối có thay thế bí tích h�a giải hay không?

Liên quan đến cẩu hỏi thứ 2, xin được nói lại một lần nữa là Bí tích hòa giải đã được
chính Chúa Giê-su thiết lập và truyền cho các Tông Đồ thi hành như sau:

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

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

Đây là nền tảng Kinh Thánh của Bí Tích hòa giải mà anh em Tin Lành không tin, mặc dù
họ cứ viện dẫn Kinh Thánh để phê bình Giáo Hội Công Giáo.

Với bí tích trên, mọi tội con người phạm vì yếu đuối và vì ma quỷ cám đỗ, đều có thể
được tha, nếu hối nhân thực tâm sám hối để xin Chúa thứ tha, trừ tội phạm đến Chúa Thánh
Thần, tức tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Người, thì không còn lý
do gì để thứ tha nữa. (Mc 3: 29; Lc 12: 10)

Khi tham dự Thánh lễ, mọi người phải cùng sám hối xin Chúa tha thứ những lầm lỗi nhẹ
để xứng đáng được cử hành (Chủ Tế) và tham dự (giáo dân) Mầu nhiệm thánh.

Tuy nhiên, Nghi thức sám hối trên (penitential rite) chỉ tha những tội nhẹ (venial sins )
chứ không tha tội trọng (mortal sins). Vì thế, giáo luật và Giáo lý dạy nếu xét mình có tội trọng
chưa được tha qua bí tích hòa giải. (x giáo luật số 916; thì không được cử hành (linh mục) và
rước Mình Máu Thánh Chúa (giáo dân) khi tham dự Thánh Lễ. (SGGHCG số 1415).

Nghĩa là phải chạy đến với hành bí tích hòa giải để được tha mọi tội nặng và nhẹ trước
khi cử hành và tham dự Thánh lễ Tạ Ơn, vì nghi thức sám hối trước Thánh lễ không thay thế
được bí tích hòa giải trong trường hợp ai đang mắc tội trọng.

Tóm lại, nếu có tội trọng thì phải đi xưng tội trước khi cử hành và tham dự Thánh lễ để
được rước Mình Máu Chúa Kitô cách xứng đáng theo lời dạy của Giáo Hội

3. Để trả lời câu hڧi thứ ba, chúng ta nhớ ngay đến Điều răn Thứ Năm Chúa dạy không được
giết người ,trừ trường hợp phải tự vệ để bảo vệ mạng sống của mình, chống lại kẻ muốn sát
hại mình hay sát hại mạng sống của thân nhân như cha mẹ, vợ con thì mình phải chống lại kẻ
toan sát nhân đó dù cho việc phải tự vệ này có đưa đến thiệt mạng của kẻ tấn công thì cũng
không mắc tội sát nhân.Do đó kẻ phá thai hay giúp người khác phá thai có kết quả thì
đều phạm tối sát nhân, vi phạm điều răn thứ Năm của Chúa.Trong trường hợp này, thai nhi, dù
chỉ mới thành hình trong lòng mẹ dược 3, 4 tháng…, thì đã là mầm sống phải được bảo vệ và
tôn trọng. Các bào thai kia hoàn toàn vô tội trước mặt Chúa và kẻ có tội là kẻ đã giết các mầm
sống đó tức các thai nhi nạn nhân kia. Như vậy không cần phải cầu cho các thai nhi bị giết vì
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nạn phá thai. Thiên Chúa là tình yêu và công bằng nên Người không bao giờ bắt lỗi các thai nhi
bị giết, là nạn nhân đáng thương của tệ trạng phá thai đang diễn ra ở khắp nơi trong thế giới vô
luân, vô đạo ngày nay. Có cầu nguyện thì phải cầu cho cha mẹ hay cho những kẻ hành nghề
phá thai đầy tội lỗi này để họ được thức tỉnh lương tâm mà từ bỏ nghề phá thai nhi tức giết
người này. Amen

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

Lm. P. X Ngô Tôn Huấn, DMin (Tiến sĩ Sứ Vụ)

VỀ MỤC LỤC

THÁNH THẦN,
HƠI THỞ S�NG Đ�NG

CỦA GIÁO H�I

Quyển hai

Các Tài Liệu ở Malines

Gs. Nguyễn Đăng Trúc chuyển dịch ra Việt ngữ

Phần 2
Đại kết và Canh tân

Chương II
Trào lưu đại kết

Chúng ta vừa lược qua ý nghĩa và mục tiêu của phong trào đại kết. Nay phải định vị

Canh tân đoàn sủng trong trào lưu mênh mông nầy; có thể nói Canh tân là dòng nước ấm

(gulf-steam) giữa đại dương trào lưu đại kết: nó chảy xuyên qua các đợt thủy triều sưởi ấm

biển cả, vẫy gọi mùa xuân về trên các bờ đại lục để dấy lên những tiềm năng sinh lực đang

chờ triển khai.

1. Nguồn gốc đại kết của Canh tân đoàn

Trào lưu đại kết
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sủng

Canh tân là một ơn huệ ban cho Giáo hội Chúa để mang lại nhiều thiện ích, nhưng

đặc biệt là ơn ích đại kết.

Thật vậy, ngay từ khởi thủy, Canh tân đã kêu gọi kitô hữu đang phân ly hãy tiến gần lại

với nhau đồng thời cống hiến một vùng đất gặp gỡ ưu tiên đó là một đức tin linh hoạt trong

quyền năng của Thánh Thần.

Canh tân trong Thánh Thần là một tác động tái nhấn mạnh, một mối quan tâm đặc

biệt đến vai trò và sự hiện diện linh hoạt mà Thánh Thần đang thể hiện giữa chúng ta. Đây

không phải là một điều mới lạ trong Giáo hội, nhưng là một nhận thức sinh động hơn về một

sự hiện diện thường bị quên lãng, hoặc chỉ hiểu ngầm vậy thôi. Xét về mặt lịch sử, chúng

ta chứng kiến ‘sự tỉnh ngộ’ nầy từ giáo phái ngũ-tuần cổ điển, cũng như những nhóm ta

thường gọi là tân-ngũ-tuần.

Việc chân nhận công lao mà chúng ta ghi nơi phần vào đề nầy không làm lu mờ

những gì mà truyền thống Giáo hội đông phương mang lại cho chúng ta trong mối cảm nhận

tinh tế về vai trò của Thánh Thần: các Nghị phụ Công đồng của Giáo hội đông phương không

ngừng nhấn mạnh đến vai trò ấy trong suốt Công đồng Vaticanô II. Nhưng trong phần

nghiên cừu nầy, chúng ta sẽ ưu tiên chú ý đến trào lưu “ngũ-tuần” với những nét cá biệt của

nó.

Những hình thức khác nhau

Phái ng肐 tuần cổ điển

Canh tân đoàn sủng ngày nay trực tiếp liên quan đến trào lưu ngũ-tuần

( pentecôtisme= phái đề cao vai trò Thánh Thần trong ngày Hiện Xuống), phát sinh từ nơi

căn phòng cầu nguyện ngay trong một căn nhà ở tại Tokepa (Kansas), do mục sư phái

Méthodiste tên Charles F. Parham chủ xướng vào năm 1900.

Parham và các đệ tử (trong đó người nỗi danh nhất là mục sư da đen tên William J.

Seymour, vị sáng lập ra ‘Azusa Street Renewal’ ở Los Angeles) không hề muốn xây dựng

một phái mang tên mới. Ngược lại, họ mong ở lại bên trong các Giáo hội liên hệ của họ và nỗ

lực vận động canh tân cuộc sống siêu nhiên trong Thánh Thần, và nhờ đó họ tiến gần đến

việc hòa giải với nhau.

Không phải bằng những cuộc tranh luận về giáo lý, nhưng là giúp nhau đón nhận

một cảm nghiệm chung về Thánh Thần và những đặc sủng Ngài dấy lên.
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Nhưng rồi vì bị các Giáo hội của họ khai trừ và bị hầu hết mọi người chống đối, nhiều

người trong nhóm ngũ-tuần đã tách khỏi ý hướng đại kết của lúc đầu.

Hơn nưa, những bất đồng về một số điểm liên quan đến tín lý, cũng như những

tranh chấp về chủng tộc hoặc cá nhân đã làm cho họ tự chia rẽ thành một khối tên tuổi và

phái nhóm khác nhau.

T�n-ng肐-tuần
Với danh hiệu tân-ngũ-tuần, ngày nay người ta thường dùng để chỉ trào lưu canh tân

ngũ- tuần đang diễn tiến ngay trong các Giáo hội kitô giáo, ngoại trừ công giáo. Lịch sử của

trào lưu nầy phức tạp: và nó cũng không dừng yên lại một chỗ, vì những tranh cãi đã – và đôi

khi còn đang- khá mãnh liệt.

Hẳn nhiên, Canh tân không phải thể hiện ra cùng loạt khắp mọi nơi. Khởi từ cảm

nghiệm sinh động của nhóm nhỏ chung quanh mục sư Charles Parham, phải mất nửa thế kỷ

sau, trào lưu canh tân trong Thánh Thần mới đến với các Giáo hội ‘lịch sử’: Giáo hội tin lành

épiscopalienne (ở California từ 1958), luthérienne (Hoa-Kỳ, 1962), presbytérienne (1962) và

cuối cùng Giáo hội công giáo Rôma (1967), và một vài cộng đoàn chính thống giáo. Đây là

một sự kiện đại kết mà chúng ta chỉ mới bắt đầu ý thức tầm quan trọng và sự mới mẻ của

nó.

Thật vậy, đa số những trào lưu canh tân trước đây, những ‘cuộc tỉnh ngộ’ từng thể

hiện từ thời Cải Cách, đã không tác dụng vào tiềm năng đại kết vì những tuyệt thông hoặc

cách trở giữa các tôn giáo (trong Kitô giáo); các phe phái muốn ém nhẹm, nên làm nghèo

ý nghĩa các trào lưu canh tân ấy khi nêu lên những những hình ảnh thái quá có tính cách

chống báng, khiêu khích. Ta có thể nêu lên trào lưu Chống –Cải cách của phía công giáo

vào các thế kỷ 16 và 17, trào lưu mộ đạo phía Luthêrô, phong trào Quaker, phái Méthodiste.

Canh tân trong Thánh Thần mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay được thể hiện như

một biến cố siêu nhiên tương tự như nhau nơi nhiều Giáo hội và nhiều nhóm kitô hữu khác

nhau. Đây là một biến cố từ Thánh Thần có đặc tính nối kết các kitô hữu lại với nhau.

Canh t�n công giáo dưới ánh sáng
của Công Đồng Vaticanô II

Chúng ta đọc lại sắc lệnh Unitatis Redintegratio trong ánh sáng của canh tân trong

Thánh Thần để thấy rõ Công Đồng đã minh nhiên cho rằng phong trào đại kết đã khai sinh và

phát triển trong các phái kitô hữu khác nhau là ‘việc làm của Thánh Thần’ (số 1 và 4).

Ngoài ra Công Đồng khích lệ người công giáo : « hoan hỉ nhìn nhận và trân trọng

những giá trị thực sự là Kitô giáo phát sinh từ một gia sản chung và tìm thấy nơi anh em ly
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khai với chúng ta » ; và yêu cầu họ « đừng quên rằng những gì ơn Thánh Thần hoàn thành

nơi anh em ly khai với chúng ta có thể xây dựng cho chúng ta » (số 4).

Và cuối cùng trong phần kết luận, với một cách mở lối có thể nói là tiên tri, Sác lệnh

kêu mời người công giáo sẵn sàng nghe lời kêu mời hướng về tương lai của Thánh Thần :

« Công Đồng hết lòng mong cho các sáng kiến của con cái trong Giáo hội công giáo được

tiến triển, liên kết với những sáng kiến của anh em ly khai, mà không cản trở đường lối của

Chúa Quan phòng và không gây thiên kiến làm phương hại đến những ơn Chúa Thánh

Thần thúc đẩy sau nầy » (số 42).

Đối với nhiều kitô hữu đang kinh nghiệm sinh hoạt trong Canh tân đoàn sủng, thì Canh

tân đúng là một trong muôn ngàn lối mà Chúa nhậm lời cầu xin can cường và đầy hy vọng

về đại đết của Công Đồng. Có thể nghĩ rằng Canh tân nằm trong những ơn thúc đẩy

tương lai của Thánh Thần mà Công Đồng tiên đoán trong chập chờn. Lịch sử Giáo hội làm

bằng những thúc đẩy và can thiệp của Thánh Thần, tùy thời xuất lộ để linh hoạt Giáo hội.

Canh tân nằm trong dòng nối dài các ơn huệ nơi Công Đồng hôm qua cũng như hiện nay và

tương lai.

Đặc tính và tầm vóc đại kết
của Canh tân
Bản tài liệu được phổ biến tiếp sau cuộc thảo luận quốc tế các nhà thần học họp tại

Malines, tháng 05 năm 1974 nhận định : « Canh tân đoàn sủng tự bản chất rõ ràng là đại

kết. »

Tháng 12 năm 1975, tức là một năm sau, một nhóm gồm nhiều thành phần tín hữu

thuộc các giáo hội Kitô giáo khác nhau tham gia trong Đại Hội lần thứ năm của Hội đồng đại

kết các Giáo hội, họp ở Nairobi, đã xin Hội đồng xem Canh tân đoàn sủng như : ‘một bước

tiến quan trọng của phong trào đại kết trong thời đại chúng ta’.

Bản tuyên bố đó cũng ăn khớp với những lời diễn tả của hồng y J. Willebrands trong

Đại Hội quốc tế của Canh tân đoàn sủng công giáo, họp tại Roma, trong ngày lễ Hiện Xuống

cũng vào năm 1975 :

« Quí bạn hỏi tôi, với tư cách là chủ tịch Ủy Ban Hiệp nhất, xem tôi định vị tầm quan

trọng đại kết của Canh tân đoàn sủng như thế nào ? Đối với tôi, ý nghĩa đại kết của Canh tân

không còn hồ nghi gì nữa. Canh tân đoàn sủng được khai sinh và lớn lên trong lòng dân

Chúa...nó được xem là một phong trào của Thánh Thần, một lời kêu gọi hướng về đại kết

trong Thánh Thần. Trong tất cả các lãnh vực sinh hoạt đại kết – gặp gỡ, đối thoại, hợp

tác – chúng ta cần có nguồn suối tinh thần đó là sự hoán cải, cuộc sống thánh thiện, cầu

nguyện chung và riêng, để có được mối hiệp nhất các kitô hữu. »
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Người ta đã mở cuộc thăm dò ở Rostrevor (Bắc Ái Nhĩ Lan) dưới sự bảo trợ của Hội

Đồng đại kết các giáo hội, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 1977, về những những

phương cách của một đối thoại đã mang lại kết quả giữa Hội Đồng và nhiều nhóm khác

nhau. Các nhóm trong các gíao hội cũng như ngoài các giáo hội đã nêu lên phương các

hay nhất là Canh tân trong Thánh Thần.

Và cuối cùng, ta chứng kiến cảnh tượng đại kết hết sức lạ lùng trong thời đại chúng ta

nơi những kitô hữu cảm nghiệm được trào lưu đoàn sủng : đó là cuộc gặp gỡ ở Kansas City,

Hoa-kỳ, vào tháng 7 năm 1977. Khoảng 50.000 kitô hữu – mà gần một nửa là công giáo –

ban ngày cùng nhau tụ họp thành từng khối riêng, và tối đến lại họp chung, và người

người diễn tả tâm tình tiếc nuối và khao khát hiệp nhất một cách hết sức cảm động.

Người ta gọi nhau bằng huynh đệ và cùng nhau cầu nguyện chung : công giáo, tin

lành baptistes, épiscaliens, luthériens, mennonites, pentecôtistes, presbytériens, méthodistes

hiệp nhất, do-thái trông chờ Thiên Sai cũng như một nhóm tin lành không thuộc phái nào. Ai

từng biết lịch sử căng thẳng giữa các phái Kitô giáo tại Hoa Kỳ thì mới hiểu được rằng cuộc

hội nghị nầy đánh dấu một sự kiện, một ngày, một « nỗ lực thăng tiến » không tưởng tượng

nỗi.52

Hẳn nhiên đây chưa phải là trọn vẹn mối hiệp thông, và nhiều vấn đề cốt lõi chưa

thông suốt; nhưng một luồng khí mới đã thổi lên một niềm hy vọng tha thiết về hòa giải trong

lòng dân Chúa. Với ý nghĩa đó, Kansas City tượng trưng cho một mấu móc quan trọng

trong hành trình tìm về hiệp nhất.

Nay chúng ta còn phải đi sâu vào chi tiết về tầm vóc đại kết của Canh tân.

52 David X. STUMP, ‘Charismatic Renewal: Up to Date in Kansas City’, America, ngày
24 tháng 9 năm 1977.

VỀ MỤC LỤC

Ngày xưa không có mỡ lợn để xào rau muống, tráng trứng, các cụ ta vẫn thay bằng dầu

lấy từ hạt đậu lạc. Khi đó, các cụ đâu có nghĩ là dăm bẩy chục năm sau, người ta đổ xô nhau

dùng dầu thực vật, không phải vì thiếu mỡ. Mà vì được hướng dẫn là dầu thực vật không có hại

như mỡ động vật và mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe.

DẦU THỰC VẬT
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Dầu và mỡ đều thuộc về nhóm lipid. Nhưng hai thứ khác nhau là: ở nhiệt độ bình

thường, dầu thì lỏng mà mỡ lại đặc. Dầu cho cùng số lượng calori như mỡ: mỗi gram cung cấp

9 calorie. Như vậy, một thìa canh nặng 13,6 g dầu cung cấp 127 calori.

Phân loại
Vì là chất béo, dầu cũng được chia thành các nhóm bão hòa, đơn và đa bất bão hòa.

1-Dầu chưa bão hòa

Loại dầu này được dùng nhiều vì có lợi cho sức khỏe và có hương vị đặc biệt. Nhóm

này gồm có dầu hạt nghệ tây (safflower), đậu nành, đậu phọng, vừng, canola, bắp, hướng

dương, dầu olive....

Các loại dầu này có thể được tăng cường phân tử Hydrogen để thành margarine bão

hòa, cứng hơn. Margarine thường được tăng cường các sinh tố A và D . Mặc dù có nhiều chất

béo chế biến transfatty acid với nhiều LDL, nhưng margarine vẫn lành hơn bơ. Bơ có đến gần

70 % chất béo bão hòa, còn margarine cứng chỉ có 20% loại chất béo này, margarine mềm chỉ

có 14%.

2-Dầu bão hòa

Nhóm này gồm có dầu cọ ( palm), dầu hạt bông gòn. dầu dừa... Dưới nhiệt độ bình

thường, dầu cọ, dầu dừa ở trạng thái đông đặc như mỡ động vật.

Dầu thực vật có thể nguyên chất hoặc đã được tinh lọc để loại bỏ các chất cặn đục và

có hại cho sức khỏe.

Cách lấy dầu
Dầu được lấy ra từ tế bào trong hạt hoặc trái của nhiều loại thực vật..
Các cụ ta ngày xưa muốn lấy dầu từ trái ra thì bóc vỏ, lấy nhân, giã nhỏ, làm thành từng

bánh, bỏ vào nồi nấu với nước cho dầu nổi lên rồi gạn ra.

Ngày nay tân tiến hơn, người ta dùng máy ép hoặc các dung dịch hòa tan (như hexane,

ethylene dichloride) để lấy dầu. Đôi khi dầu có lẫn các phần tử không tốt, nên đều được tinh

chế để gạt bỏ.

Dầu cũng được làm cứng để có thể để dành bằng phương pháp cho khí hydrogen đi qua

dung dịch dầu(hydrogenation).

Mua dầu, nên lựa loại nguyên chất một thứ hơn là loại pha hỗn hợp. Pha như vậy, dầu

rẻ tiền hơn nhưng mất ngon mà lại không tốt lành.

Ngoại trừ dầu olive ép nguyên chất từ trái, các dầu khác đều có vị giống nhau khi nếm,

vì dầu đã được tinh chế, làm mất mùi để có thể ăn được.

Thành phần
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Mỗi loại dầu có lượng acid linoleic và linolenic khác nhau. Đây là loại acit béo mà nhiều

nghiên cứu cho là có thể làm giảm cholesterol trong máu, làm tốt chức năng của óc, của phổi,

sự sinh sản của nữ giới.

Thành phần linoleic acid trong 100g :

dầu bắp có 53g;

dầu hạt bông có 50g;

margarine: 9g;

dầu olive : 7g;

dầu đậu phọng:29g;

dầu nghệ tây:72g;

dầu đậu nành:52g;

dầu mè 42g;

dầu hạt hướng dương:63g.

Nên ghi nhớ số lượng dầu linoleic này khi chọn mua dầu để phù hợp với cả khẩu vị lẫn

nhu cầu sức khỏe.

Để tránh thực phẩm hút nhiều dầu khi chiên rán, nên đun tới nhiệt độ hơi cao rồi hãy cho

thực phẩm vào. Sau khi rán, dùng giấy mềm hút bớt chất béo ra. Nên để ý là các loại dầu thực

vật có nhiệt độ bốc khói khác nhau, rất tiện lợi cho việc chiên rán.

Công dụng
Dầu tạo ra hương vị và cấu trúc (texture) đặc biệt cho các món ăn và rất cần thiết trong

các món nướng, bỏ lò hoặc xào nấu.

Trong cơ thể, dầu cũng cần cho sự cấu tạo màng tế bào, tạo kích thích tố sinh dục và để

chuyên chở các sinh tố hòa tan trong chất béo như sinh tố A, D, E, K trong cơ thể.

Ngoài công dụng thực phẩm, dầu thực vật còn được dùng để chế xà bông, thuốc tẩy giặt,

sơn, dầu bóng, dầu máy cơ khí ...

Một vài loại dầu thực vật

1-Dầu olive.
Dầu olive đã được người dân các nước Ý và Hy Lạp dùng từ nhiều thế kỷ với số lượng

lớn, và họ có một sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. Họ thường ăn dầu này chung với hạt đậu, hải

sản, trái cây, rau và uống rượu vang.

Một thìa olive có 14gr chất béo và cung cấp 126 calori.

Dầu olive là loại dầu duy nhất được ép ra từ trái olive chín trên cây, rồi vô chai ngay chứ

không qua các thủ tục tinh chế. Tây Ban Nha là quốc gia sản xuất dầu này nhiều nhất trên thế

giới.
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Dầu olive có thể dùng để xào nấu hoặc trộn xà lách. Hương vị, mầu sắc, cấu trúc của

dầu tốt xấu tùy theo địa phương và cách trồng trồng olive.

Có nhiều loại dầu olive, tùy theo mức độ chua nhiều hay ít.

Loại ngon nhất và đắt tiền nhất là nước chiết đầu tiên của trái olive, được ép bằng máy,

có dưới 1% acid linoleic, linolelic (dầu extra-virgin). Mầu của dầu này có thể xanh đậm hoặc

trong nhạt như rượu sâm banh. Loại này dùng tốt nhất là để ăn với salade, vì khi nấu hơi nóng

làm giảm phẩm chất của dầu.

Tiếp theo là dầu virgin có từ 1- 3% acid linoleic. Loại kém nhất là olive lấy từ bã của các

dầu trên (dầuFino).

Cất giữ trong chỗ mát, không có ánh sáng, dầu olive có thể để dành được tới nửa năm.

Nếu để trong tủ lạnh thì một năm sau vẫn còn tốt.

Ngoài công dung dinh dưỡng, dầu còn được dùng trong y hoc.

Hippocrates đã từng chữa bệnh loét bao tử, dịch tả, đau bắp thịt bằng dầu olive.

Nhiều người tin là dầu cũng ổn định suy tâm thần của tuổi già, bớt phong thấp khớp,

giảm LDL, tăng HDL, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, làm máu loãng và ngăn ngừa ung thư

vú.

2-Dầu đậu nành.
Dầu này được chiết từ hạt đậu nành, có mầu vàng nhạt. Bên Mỹ, dầu đậu nành đứng

hàng đầu trong số dầu thực vật được tiêu thụ. Hàng năm, trên thế giới có tới 15 triệu tấn dầu

đậu nành được sản xuất.

Dầu đậu nành có 58% chất béo đa bất bão hòa, 23% béo đơn bất bão hòa và 15 % béo

bão hòa, không có cholesterol.

Thành phần acid béo là: 54% acid linoleic, 24% acid oleic, 12% acid palmitic, 8%

linolenic và 2% stearic.

Dầu này được dùng rất nhiều để làm margarine, trộn xà lách hoặc nấu nướng. Các món

ăn Trung Hoa, ViệtNam dùng rất nhiều dầu này vì tương đối rẻ tiền mà lại tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, dầu còn được dùng trong dược phẩm, sơn, mỹ phẩm, sà bông, mực in...

3-Dầu Nghệ Tây
Đây là loại dầu không mầu, ép ra từ cây nghệ tây ( Safflower hoặc Saffron ). Dầu có

nhiều chất béo đa bất bão hòa (72%), một phần chất béo đơn bất bão hòa (13%) và tương đối

ít chất béo bất bão hòa (10%) so với một số loại dầu khác.

Dầu được dùng nhiều để chế dầu giấm vì nó không đông đặc khi lạnh, làm margarin,

mayonnaise hoặc pha vào sơn để mau khô.

Đun sôi, dầu có độ bốc khói cao cho nên dùng để chiên rán rất tiện lợi.
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Về phương diện dinh dưỡng, dầu không tốt bằng các dầu khác vì ít sinh tố E hơn.

Thành phần các acid béo là: 93,4% bất bão hòa, 6.6% bão hòa. Linoleic acid là 77%,

oleic acid l 13% và không có Linoleic acid.

4-Dầu hạt cây cọ .

Dầu co ( Palm oil) được dùng rất nhiều trên thế giới và rất phổ thông ở Tây Phi châu, Ba

Tây... Mỗi năm có khoảng 11 triệu tấn dầu được sản xuất để làm thực phẩm và làm sà bông,

mỹ phẩm.

Cùi trong trái của một loại cọ trồng bên Phi châu được ép để lấy dầu này. Dầu có mầu

da cam đậm với một hương vị rất đặc biệt.

Thành phần chất béo của loại dầu này là: 8% chất béo đa bất bão hòa, 42% chất béo

đơn bất bão hòa và 45% chất béo não hòa.

5-Dầu hạt bí ngô ( Pumpkin ).

Dầu này khá đặc, có mầu vàng, được ép ra từ hạt bí đã được nướng chín. Dầu có mùi

rất mạnh, nên thường được pha với các dầu khác để nấu nướng hoặc trộn xà lách.

6-Dầu Canola.
Canola là tên mà người Gia Nã Đại dùng để gọi dầu chế ra từ hạt của cây Cải

Dầu (Rape).

Dầu này được dùng rất phổ biến ở khắp nơi vì nó chỉ có 6% chắt béo bão hòa. các chất

béo còn lại có 32% là chất béo đa bất bão hòa và 57% là chất béo đơn bất bão hòa.

Đặc biệt hơn nữa là dầu có chứa chất béo Omega-3, một chất béo có nhiều trong cá và

rất tốt cho sức khỏe vì làm giảm cholesterol, triglycerides trong máu.

Dầu rất tiện lợi cho nấu nướng cũng như trộn xà lách vì không có mùi.

7-Dầu Hazelnut.
Hazel, tiếng Việt gọi là cây Phỉ, một thứ cây bụi hoặc cây mộc nhỏ, có quả ăn được.

Dầu này có nhiều ở bên Pháp, khá đắt, dùng để trộn sà lách hoặc nấu nướng.

Dầu có mùi rất mạnh nên thường được pha lẫn với các dầu khác cho mùi nhẹ hơn.

Để chỗ mát, dầu có thể dùng được tới vài ba tháng. Tốt hơn là cất trong tủ lạnh cho khỏi

lên nùi dầu khét.

8-Dầu hạt Bông
Dầu ép từ hạt cây Bông, rất đặc, thường được pha lẫn với các dầu khác.

Thành phần chất béo có 48% chất béo đa bất bão hòa, 21% chất béo đơn bất bão hòa

và 26% chất béo bão hòa.
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Dầu hạt bông ( Cotton seed oil) được dùng nhiều nhất vào việc làm margarine, dầu

giấm xà lách, chiên thực phẩm. Ngoải ra dầu cũng được dùng làm mỹ phẩm, dược phẩm, làm

bóng da, giấy, vải...

Dầu được xếp vào loại đa bất bão hòa và được dùng rất nhiều ở Hoa Kỳ, sau dầu đậu

nành, dầu canola (rapeseed) và dầu hướng dương.

9-Dầu hạt hạnh
Dầu này có mùi rất thơm và thường rất đắt, nhất là loại sản xuất từ bên Pháp ( Huile

d’amande). Dầu được ép ra từ nhân của trái hạnh ( Almond oil )..

10-Dầu hạt Hướng Dương
Hướng dương là loại cây trồng ở vườn, thân cao, hoa có ánh mầu vàng bao quanh một

trung tâm sẫm mầu nom tựa như hình mặt trời. Cuống hoa thường xoay theo hướng của mặt

trời trong ngày.

Hạt hướng dương có vỏ cứng, với các vach dài đen-trắng xen lẫn nhau.

Hạt được bán khô tự nhiên hoặc rang với chút muối. Nhân dùng để ăn chơi, trộn xà lách

hoặc nấu chung với nhiều thực phẩm. Hạt cũng được ép để lấy dầu ( Sunflower seeds

oil). Dầu này có nhiều chất béo đa bất bão hòa (63%), chất béo đơn bất bão hòa (20%) và

tương đối ít chất béo bão hòa (12%).

Cũng như các dầu thực vật khác, dầu hướng dương dùng để trộn xà lách, nấu nướng,

làm margarin. Đây là loại dầu ăn đứng hàng thứ ba về số lượng tiêu thu, sau dầu đậu nành,

dầu canola.

Thành phần các acit béo của loại dầu này là: acid linoleic 66%; acid oleic 21%; acid

palmitic 8% và acid stearic 5%.

11-Dầu M� ( Sesame oil).
Các vị nội trợ ta hẳn đã quá quen thuộc với dầu mè, loại dầu có mùi thơm rất mạnh,

mầu rất đậm. Tuy nhiên, loại dầu chế biến ở Hoa Kỳ có mầu nhạt với mùi nhẹ hơn.

Dầu được dùng thay cho dầu olive để trộn salade, nấu nướng, làm margarine hoặc trong

kỹ nghệ mỹ phẩm, dược phẩm. Dầu mè rất phổ thông ở Ấn độ và các quốc gia Đông Nam Á

châu.

Dầu mè có tỷ lệ chất béo bất bão hòa rất cao, đứng hàng thứ tư sau dầu Nghệ Tây, dầu

đậu nành và dầu bắp.

Thành phần các acid béo là: 44% acid linoleic, 40% acid oleic, 9% acid palmitic, 5% acid

stearic và 2% acid linolenic . Dầu mè cũng có một loại chất chống oxy hóa có tên là Sesamol.

Dầu chỉ bốc khói ở nhiệt độ cao nên tiện lợi trong việc chiên rán.

12-Dầu bắp
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Dầu bắp (Corn oil) đã được dùng rất nhiều trong mấy thập niên vừa qua vì công dụng

làm hạ cholesterol trong máu. Dầu bắp có nhiều chất béo đa bất bão hòa (58%), một phần chất

béo đơn bất bão hòa (25%) và rất ít chất béo bão hòa (13%). Thành phần các acid béo là: 54%

acid linolei, 29% acid oleic, 13% acid palmitic và 4% acid stearic.

Gần đây, một số người lại thích dầu olive hơn vì cho rằng dầu bắp làm giảm chất béo

có lợi HDL trong máu.

Dầu bắp được dùng trộn salade, nấu nướng, làm margarine hoặc trong kỹ nghệ làm son,

xà bông...

13- Dầu dừa.
Dầu được ép từ cùi dừa rồi được tinh chế để loại bỏ mùi hôi và lấy bớt acid béo. Dầu có

mức béo bão hòa rất cao (86%), một ít chất béo đơn bất bão hòa (6,6%) rất ít chất béo đa bất

bão hòa (1,7%). Dầu dừa được dùng nhiều để làm bánh, kẹo hơn là trực tiếp nấu nướng.

14- Dầu lạc
Dầu lạc được dùng để chiên thực phẩm, trộn salade, làm margarine. Ngoài ra dầu cũng

được dùng để đốt đèn, làm xà bông, thuốc gội đầu, pha trong sơn.

Thành phần chất béo của dầu lạc có 48% chất béo đa bất bão hòa, 29% chất béo đa bất

bão hòa và 19% là chất béo bão hòa.
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Arlington-Texas
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Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
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Kính xin mọi người hiệp thông
cầu nguyện cho Cha Cố
PX. Hoàng Đình Mai

Xin chân thành cám ơn

Quán trọ đời chân trần nay đ� mڧi,
Chào mọi người tôi tạm biệt ra đi,
Đột ngột chia tay ch�ng kịp nói gì.

Xin nhắn g�i đôi lời ai ở lại:
"Quà Tặng Tin Mừng" đang đợi tiếp theo...

"Cơm Yêu Thương" giúp ung thư ngặt ngh�o.
Đa tạ tấm l�ng chung tình bác ái.

Làm đẹp l�ng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân.

Kính báo: Mọi sự giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mừng và Cơm Yêu Thương,

xin vui lòng liên lạc BBT CGVN conggiaovietnam@gmail.com

Để tưởng nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi

kỳ một Chuyện Phiếm của Gã Siêu.

CH�M CHỈA

Sách “Cổ Học Tinh Hoa” có kể một mẩu chuyện mang tựa đề là “Lấy của ban ngày”, đại

khái như thế này :

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng :

- Cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng

được…

Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền, anh ta nói :

- Lửa tham nó bốc lên làm mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ, tôi cứ

tưởng là của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau này tôi giàu có,

tôi sẽ đem tiền trả lại.

Người coi chợ thấy càn dở, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại người ấy. Cả chợ

cười ồ. Anh ta mắng :

- Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dùng thiên phương, bách kế ngấm ngầm

lấy của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày, so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư ?

Các ngươi cười ta là các ngươi chưa nghĩ kỹ.
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Từ câu chuyện trên gã nhận thấy cái bệnh “cầm nhầm” của anh chàng này, mặc dù đã

thấm nhiễm vào lục phủ ngũ tạng, di căn tới tận tim gan phèo phổi, khiến cho tẩu hỏa nhập ma,

khi “lửa tham bốc lên làm mờ cả hai con mắt”, khiến cho thấy mọi sự đều là của mình. Quả là

hết thuốc chữa.

Tuy nhiên nếu so sánh với những vị tai to mặt lớn, vì ham mê phú quí, mà lừa thày phản

bạn, ngấm ngầm làm hại đồng bào, thì cái bệnh ăn cắp lẻ tẻ của anh chàng kia chẳng thấm

tháp vào đâu. Vì thế, người làm sách, tức là tác giả “Cổ học tinh hoa”, mới thở dài kết luận :

- Trách đời chỉ biết chê cười những quân trộm vặt, chớ không biết trừng trị những kẻ đại

gian đại ác.

Đọc xong lời kết luận này, gã bèn nhớ tới một sự thật mà người xưa đã từng “đề cao

cảnh giác” :

- Con ơi, nhớ lấy lời này,

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là…quan.

Sự thật cay đắng ấy, ngày hôm nay vẫn đang liên tục phát triển ở bất cứ xã hội nào : dân

khố rách áo ôm ăn trộm, ăn cắp tí tiền lẻ thì bị tù mọt gông, còn những xếp nhớn, nuốt trửng

bạc tỉ thì lại sống phây phây, hưởng thụ giàu sang phú quí. Tiền bạc ở Việt Nam sợ bị bại lội,

thì đem cất kỹ ở ngân hàng Thụy Sĩ, hay mua sắm biệt thự ở bên Mỹ, bên Tây.

Liếc qua bất kỳ tờ báo nào, nhất là ở mục “chó cán xe” gã đều thấy nhan nhan những tin

tức về trộm cắp, dân đạo tặc lộng hành khắp nơi khắp chốn như ở chỗ không người vậy, dù

cho công an cảnh sát có đứng đầy đường, đầy phố.

Có rất nhiều lý do khiến cho tệ nạn này bành trướng.

Lý do thứ nhất đó là do lòng tham. Lòng tham của con người ví như chiếc thùng không

đáy, có thể bỏ vào đó tuốt luốt, từ con gà con vịt đến những máy móc đắt tiền chất lượng cao.

Khi lòng tham bừng bừng nổi dậy, thì trông gà hóa quốc, của người cứ tưởng là của mình, nên

ung dung thò tay ra….cầm nhầm.

Lý do thứ hai đó là do sự lười biếng, muốn giàu mà lại sợ không dám đổ mồ hôi sôi

nước mắt. Muốn bốc lên mau mà lại sợ phải lao động vất vả cực nhọc, nên chi đi “thuổng” của

thiên hạ là…thượng sách :

- Con ơi học lấy lời cha,

Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.

Lý do thứ ba là do sự túng quẫn. Đói quá thì phải đi ăn trộm, Túng quá thì phải đi ăn cắp,

như người xưa đã diễn tả :

- Bần cùng sinh đạo tặc.

- Đói ăn vụng, túng làm càn.



73

Từ những lý do kể trên, tệ nạn trộm cắp như gặp được một thửa đất màu mỡ để nảy

mầm và lớn lên như nấm sau cơn mưa.

Người ta sẵn sàng chôn vùi lương tâm, miễn sao vơ vét về cho thật nhiều. Người ta sẵn

sàng cười hô hố trên những khổ đau của người khác, miễn sao những cú làm ăn bất chính của

mình được trót lọt. Người ta coi đức công bằng là một cái gì cổ hủ và lỗi thời…xưa rồi Diễm

ơi !!!

Thế nhưng cho tới ngày hôm nay, công bằng vẫn phải là yếu tố căn bản cho mọi liên hệ

xã hội, bởi vì công bằng phải đi trước và làm nền tảng cho bác ái.

Thực vậy, nếu không có công bằng thì tình thương sẽ bị méo mó, lệch lạc và sụp đổ.

Nếu không có công bằng thì tình thương cũng sẽ đi…đong luôn. Chính vì thế, ngay từ hồi còn

tấm bé, trước thánh lễ ngày Chúa nhật, người ta thường đọc :

- Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn, thứ bảy chớ lấy của người…thứ mười chớ tham

của người.

Hai điều răn này xuất phát từ lời Thiên Chúa truyền dạy cho ông Maisen trên Núi Sinai

như sau :

- Ngươi không được trộm cắp…Ngươi không được thèm muốn nhà của người ta, đồng

ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa hay bất cứ vật gì của người ta.

Hẳn rằng ai trong chúng ta cũng đều biết :

- Của cải vật chất là điều rất cần thiết giúp chúng ta sống và sống xứng đáng với nhân

phẩm của mình.

Thiên Chúa biết rõ điều ấy. Ngài đã quy định hai điều răn trên và đòi buộc chúng ta phải

tuân giữ.

Sách giáo lý còn xác định một cách cụ thể hơn :

- Điều răn thứ bảy dạy ta không được lấy hay giữ của người ta một cách trái phép.

Trong phạm vi lấy của người ta một cách trái phép, gã xin ghi nhận có nhiều thứ “ăn” bất

ổn mà chúng ta cần phải xa tránh, đó là ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn gian, ăn hối lộ, ăn

lời…Tuy nhiên, hôm nay gã chỉ bàn đến mấy vụ “ăn” thông thường mà thôi.

Trước hết, đó là ăn trộm và ăn cắp.

Theo nghĩa bình dân thì ăn trộm và ăn cắp là lấy của người ta một cách kín đáo bằng tài

khéo của mình.

Tuy nhiên, ăn trộm nhấn mạnh đến khía cạnh khổ chủ vắng mặt, hay ngủ mê không biết.

Chẳng hạn ban đêm lẻn vào nhà người ta mà lấy đi đồ đạc, tiền bạc hay bắt heo, bắt gà, bắt

vịt…
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Còn ăn cắp thì thường được thực hiện nay trước mắt khổ chủ mà khổ chủ cũng không

hay. Chẳng hạn lợi dụng lúc chen lấn nhau lên xe, quân gian ác bèn thuổng mất chiếc ví hay

rạch cái túi xách, lấy đi tiền bạc, áo quần của thiên hạ.

Vào một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời, ông bố dẫn những đứa con của mình đi thăm sở

thú. Lúc về tới nhà, thọc tay vào túi quần thì mới hay chiếc ví của mình đã không cánh mà bay.

Trong chiếc ví ấy hãy còn một số tiền nhỏ và ông đã tự hỏi :

- Việc xảy ra vào lúc nào nhỉ ? Rõ ràng lúc lên xe, mình còn mở ví, lấy tiền trả cho bác tài

cơ mà.

Có lẽ lúc ngồi trên xe, hay lúc kẻ lên người xuống, quân đạo tặc đã nhanh tay lẹ con mắt

“nẫng” mất chí ví của ông bố.

Hồi xưa, khi còn phải qua phà ở bắc Mỹ Thuận, có lần gã cũng đã được chiếu cố, phải

nếm thử kinh nghiệm đau thương ấy.

Lúc đó, gã đang đứng lơ tơ mơ, tựa vào lan can mà ngắm dòng sông hiền hòa, đem lại

phù sa cho đồng bằng sông Cửu Long, rồi suy nghĩ tản mạn tới những chuyện trên trời cũng

như những chuyện dưới đất. Khi phà cặp bến, gã bèn ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo xe,

nhưng bỗng thấy chiếc xắc của mình bị kéo “phẹc mơ tuya”, mở toang hoác từ lúc nào không

rõ.

Mồ hôi mồ kê vãi ra ròng ròng. Mắt nổ đom đóm. Kiểm tra lại thì phát giác ra bị bay hơi

mất một tí tiền còm. Từ lần đó, mỗi khi đi đâu, gã thường để tiền ở một vài chỗ khác nhau :

trong túi quần, trong xắc, ngăn ngoài ngăn trong, để lỡ có mất chỗ này thì vẫn còn chỗ kia.

Tiếp đến, đó là ăn cướp.

Ăn cướp có nghĩa là dùng sức mạnh, dùng vũ lực để uy hiếp hầu cưỡng đoạt của cải

người khác một cách công khai. Chẳng hạn vào đêm khuya trên đoạn đường vắng, bọn côn đồ

dùng dao búa hay súng đạn chặn đường, rồi giật mất chiếc đồng hồ trên tay thiên hạ. Hay xông

vào nhà, trói gô tất cả mọi người lại, đẩy vào phòng tắm, rồi ung dung chiếm lấy tiền bạc, hay

dinh tê những đồ đạc quí giá.

Qua sách vở cũng như báo chí, gã thấy những kẻ làm nghề này thường kết thành băng,

thành đảng. Một khi đã cướp của thì phải lấy đi cho nhiều, hay là lấy đi những thứ quí giá

nhất. Đồng thời, cướp của lại thường đi đôi với giết người.

Thực vậy, đồng tiền thì liền với khúc ruột. Nhìn thấy tiền bạc do mình ky cóp tích lũy và

của cải do mình chắt chiu gầy dựng, bỗng dưng bị lấy đi như vậy, khổ chủ thường ra sức

chống cự để bảo vệ tài sản của mình, chứ ít ai dám “bỏ của chạy lấy người”, vì thế bọn cướp

phải dùng đến biện pháp mạnh như đánh đập và có khi giết chết để chiếm đoạt cái họ muốn lấy.

Sau cùng, đó là ăn gian.

Ăn gian là dùng mưu mô xảo trá để lừa gạt hầu lấy đi tiền bạc hay của cải người khác.
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Chẳng hạn trường hợp của những người buôn bán. Thiên hạ thường bảo :

- Phi thương bất phú. Không buôn bán thì khó mà giàu.

Để được chóng giàu và “phất lên” một cách mau chóng, thì không thể thật thà như đếm,

chân chỉ hạt bột hay thành thực chất phác mà trái lại phải mánh mung, lươn lẹo, gian dối và xảo

trá. Thí dụ khi cân đo đong đếm hàng hóa cho người mua, thì phải dùng những chiếc cân thiếu,

hoặc những chiếc thước hụt, hầu ăn chạên, ăn bớt được tí nào hay tí ấy.

Chẳng hạn trường hợp của những kẻ sản xuất. Họ chế tạo ra những mặt hàng

dổm, kém phẩm chất và tung ra thị trường, rồi nhờ quảng cáo, đánh lận con đen, trở thành

hàng xịn, hàng tốt, hàng chất lượng cao mà dối gạt các vị thượng đế là khách hàng.

Chẳng hạn trường hợp của các nhân viên hay người giúp việc, lợi dụng uy tín, được chủ

tin cậy mà bớt xén số tiền đã được trao cho mình.

Hiện thời gã đang cắm dùi tại một vùng sâu vùng xa, thuộc vào hàng khỉ ho cò gáy, nên

sách vở hơi…hiếm. Suốt tuần qua, gã đã phải chạy toạc cả cẳng, hỏi chỗ này, nhờ chỗ kia để

mượn đỡ cuốn “Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm” của Toan Ánh, để dùng làm tư liệu ngâm…kíu.

Dù đã kiếm mờ cả con mắt, mà rốt cuộc cũng đành phải chào thua, tìm không ra nổi cuốn sách

đó.

Hồi xưa gã đã đọc một lần, nhưng bây giờ vì có tí tuổi, nên hay quên, chỉ còn nhớ lõm

bõm mà thôi. Gã xin kể lại một vài mánh ăn trộm ăn cắp của người xưa mà Toan Ánh đã ghi

nhận.

Ở thôn quê Việt Nam, nhiều người đã nuôi ngỗng để coi nhà. Mỗi khi có động dạng,

ngỗng sẽ kêu lên quang quác, thay cho tiếng chó sủa. Thế nhưng dĩ độc trị độc. Ngỗng vốn sợ

rắn. Biết được yếu điểm này, bọn trộm cắp bèn làm giả một con rắn, rồi quơ quơ trước mặt

ngỗng. Và thế là những chú ngỗng liền bị tê liệt, đứng ngây như phỗng đá. Bọn trộm chỉ việc

thò tay bắt bỏ vào bị.

Còn để bắt trộm vịt, phường đạo tặc hay dùng những mánh sau đây.

Mánh thứ nhất đó là bí mật đào một cái hố rồi phủ rơm lên trên. Khi người chăn lùa bày

vịt ra đồng ăn và đi ngang qua, thế nào cũng có mấy chú vịt sập bẫy mà rơi xuống hố. Khi

người chăn và bày vịt đã đi xa, quân đạo tặc mới xuất hiện và…tóm cổ.

Mánh thứ hai đó là dùng một sợi dây nhỏ, một đầu thì buộc lưỡi câu với tí mồi, còn một

đầu thì buộc vào một cục đá, rồi để trên những chiếc lá súng lớn. Vịt ăn phải lưỡi câu, bị hòn đá

kéo ghì và từ từ chìm xuống dưới nước. Đợi lúc thuận tiện, khi không còn người chăn nữa,

phường trộm cắp chỉ việc lội xuống và bắt vịt lên.

Tuy nhiên, độc chiêu hơn cả phải kể đến mánh bắt chó. Để bắt trộm chó, chúng cũng có

hai mánh như sau.
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Mánh thứ nhất là dụ khị. Hẳn rằng ai cũng biết chó ở Việt Nam rất thích xơi…phân người.

Vì thế, một tên trộm ra bãi rác đầu làng, rồi ngồi…ị để dụ chó đến. Khi chó đang nhởn nhơ xơi

món thực phẩm khoái khẩu còn nóng hổi, thì một tên khác cầm chiếc vồ, rón rén đến phái sau,

rồi đập mạnh xuống. Tuy nhiên, cần phải nhắm cho kỹ, kẻo thay vì đập vồ xuống chó, thì lại

đập vồ xuống đồng bọn thì quả là chí nguy.

Mánh thứ hai được gọi là “mỹ cẩu kế”. Hẳn rằng ai cũng biết các nàng chó có mùa tìm

bạn bốn phương. Và khi mùa tình yêu tới, do tài đánh hơi trời đã phú ban cho, các chàng chó

“đào hoa phong nhã” từ khắp nơi kéo về. Lợi dụng cái “basic instinct”, cái bản năng gốc ấy, chủ

nhân của các nàng chó đã nghĩ ra một mưu sâu chước độc như sau :

Hắn ta khoét một cái lỗ nhỏ ở bờ tường vây quanh nhà, thả nàng chó ra, rồi lại gọi vào

qua cái lỗ nhỏ ấy. Cứ thế, cứ thế mà tập cho quen. Sau khi nàng chó đã vào qua cái lỗ nhỏ, thì

các chàng chó “ga lăng” khác cũng lần lượt thò đầu vào theo qua cái lỗ nhỏ ấy. Thế nhưng, vào

được chàng nào thì lập tức bị thộp cổ chàng ấy. Quả là tuyệt vời và hết ý.

Hồi trước năm 1975, có lần gã được theo chân mấy chàng cảnh sát đi kiếm…mồi. Tối

hôm đó, không hiểu tại sao ai cũng thèm nhậu. Thế là cả toán liền đồng ý và nhất trí cử vài

người lên xe díp, trực chỉ bãi rác vào đêm khuya. Muốn xơi con chó nào, thì chỉ cần…đoàng

một phát, chờ cho chảy hết máu, rồi nhét vào bao bố đem về bót mần thịt. Vì thế, trong những

đêm giới nghiêm, Sàigòn yên giấc, bỗng nghe tiếng súng nổ xa xa, gã liền nghĩ ngay tới mấy

chàng cảnh sát bắn chó đem về nhậu.

Còn rất nhiều những độc chiêu khác nữa mà gã nhớ không ra và nếu có nhớ ra thì cũng

không thể kể cho hết.

Trong những năm gần đây, giới báo chí tại Việt Nam đã phệu ra hai từ “chôm chỉa” để

ám chỉ hành động trộm cắp. Hai từ này xem ra có vẻ nhẹ nhàng hơn, thanh lịch hơn, nhưng lại

bao gồm một lãnh vực rộng rãi hơn, bởi vì không phải chỉ lấy đi của thiên hạ tiền bạc, đồ dùng

và những thứ vàng bạc đá quí, mà còn lấy đi âm nhạc, thơ văn, hội họa….xơi luôn cái tác

quyền mà chẳng tốn một đồng xu cắc bạc nào cả.

Nếu so sánh nghề trộm cắp ngày xưa với nghề chôm chỉa hôm nay, gã nhận thấy nghề

trộm cắp ngày xưa vừa vất vả, vừa nguy hiểm mà lợi nhuận chẳng được bao nhiêu. Còn nghề

chôm chỉa hôm nay ấy hả, vừa nhàn nhã, lại vừa phong lưu, có khi cứ việc ngồi trong phòng

gắn máy lạnh, phì phèo điếu thuốc lá mà vẫn ung dung chôm chỉa được của thiên hạ, còn lợi

nhuận thì nhiều lúc đếm không kể xiết. Gã xin kể ra một vài trường hợp điển hình mà thôi.

Trước hết là chôm chỉa của nhà nước.

Chẳng hạn khi mua bán cho nhà nước, ta cứ việc bắt tay với chủ tiệm, tự động nâng giá

vật liệu lên rồi ghi vào hóa đơn, mà xơi khoản tiền chênh lệch.
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Chẳng hạn nhà nước có một dự án xây dựng và đem đấu thầu công khai. Theo luật

giang hồ thì ai bỏ giá rẻ thì sẽ trúng. Vậy thì ta cứ việc bỏ giá thật rẻ mạt. Khi dự án đã về tay ta,

hoặc ta bán lại cho công ty khác để kiếm tí tiền cò, hoặc là ta bắt đầu thực hiện, nhưng rút bớt

vật liệu, rồi cưa đôi số tiền bớt xén ấy cho những vị có nhiệm vụ giám sát công trình. Và như

vậy là huề cả làng, hai bên cùng có lợi. Chính vì thế mà những công trình này vừa mới khánh

thành thì đã vội sụp lún. Nhưng không sao cả. Sụp lún thì nhà nước lại sửa chữa và ta lại có cơ

hội chia nhau đớp hít.

Tiếp đến là chôm chỉa của tư nhân.

Chẳng hạn chôm chỉa những sáng chế của người khác. Một mặt hàng, sau nhiều ngày

đầu tư công sức, mới được tung ra thị trường, thì lập tức liền bị chôm chỉa mẫu mã. Và chỉ

trong một thời gian rất ngắn, khắp nơi đều thấy bày bán những thứ hàng “nhái”, giống y chang

hàng thiệt, mà giá lại rẻ. Và thế là có người vỡ mặt và sập tiệm.

Hồi trước năm 1975, ai cũng biết Bata là một hãng giày vải nổi tiếng tại Việt Nam. Thấy

Bata làm ăn có lời, thiên hạ bèn ăn cắp mẫu mã và để đánh lận con đen, rồi gắn cho hàng nhái

này một tên mới là Bala. Dân hai lúa miệt vườn làm sao nhận ra cái nào là Bata, còn cái nào là

Bala.

Cũng như bây giờ, khi Biti’s đang làm mưa làm gió trên thị trường giày dép tại Việt Nam

thì bỗng thấy xuất hiện những mẫu mã giống hệt, nhưng là của Bita’s. Quả là đến quỷ thần

cũng không phân biệt nổi.

Đặc biệt trong lãnh vực văn hóa và nghệ thuật. Do những phương tiện sao chép và in ấn

qúa dễ dàng, nạn chôm chỉa tác quyền lại càng lộng hành hơn bao giờ hết.

Một cuốn phim vừa mới ra lò ở bên Mỹ, thì liền sau đó đã thấy những dĩa xuất hiện tại

Việt Nam. Hồi năm ngoái khi chương trình XP của Microsoft chưa được trình làng, thế mà tại

Việt Nam người ta đã cài đặt và sử dụng nó một cách anh dũng.

Một người bạn của gã bỏ ra bốn năm trăm triệu đồng để thực hiện một dĩa VCD nhạc

đạo. Thiếu tiền phải đi vay mượn thiên hạ. Thế nhưng dĩa nhạc chính hiệu con nai vàng tiêu thụ

chưa được bao nhiêu thì đã thấy bày bán tận hang cùng ngõ hẻm những đĩa sao chép với giá

thật rẻ. Và để gỡ lại vốn, thì chỉ có nước vác mang sang Mỹ mà bán.

Có lần một anh bạn điện thoại cho gã và bảo :

- Chắc kỳ này mi làm ăn khấm khớ lắm, bởi vì ta thấy sách của mi bày bán tại Hà Nội,

nhưng sao thời buổi này mà in ấn lại có phần lem luốc quá.

Và thế là gã mới “ngộ” ra rằng sách của mình đã bị thiên hạ vô tư “mần thịt”, đem đi

phôtô cóppy rồi bán, mà chẳng được một lời…cám ơn!!!
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Ấy là gã chưa bàn đến những vụ chôm chỉa lẻ tẻ, chẳng hạn như chôm một đoạn văn

của người khác cho vào bài của mình mà không đề xuất xứ, hay chôm hẳn một bài của báo này

thảy lên báo kia mà lại lỡ quên không ghi tên tác giả…

Để kết luận, gã xin ghi lại một mẩu chuyện cũng được trích trong sách “Cổ học tinh hoa”.

Mẩu chuyện mang tên “Cũng là ăn trộm”.

Họ Quốc ở nước Tề rất giàu. Họ Hướng ở nước Tống rất nghèo. Hướng bèn sang Tề

hỏi Quốc cách làm giàu. Quốc bảo :

- Ta chỉ khéo ăn trộm thôi. Thoạt đầu ta ăn trộm một năm thì đủ dùng, hai năm thì thừa

ăn, ba năm thì giàu to. Từ đó trở đi, tài sản ta có đến cả làng, cả tỉnh.

Hướng nghe nói mừng lắm, nhưng khốn nỗi chỉ hiểu được câu chuyện ăn trộm chứ

không hiểu cái lối ăn trộm ra sao.

Lúc về, bèn trèo tường, khoét ngạch, phàm cái gì trông thấy, tay cầm được là cũng lấy

tất.

Hướng đi ăn trộm chưa được bao lâu, bị bắt quả tang, thành phải tội, cả bao nhiêu của

cải lúc trước khó nhọc kiếm ra cũng bị tịch thu hết.

Bấy giờ Hướng cho Quốc là đánh lừa mình, đến tận nơi trách. Quốc hỏi :

- Anh ăn trộm như thế nào chứ ?

Hướng bèn thuật lại cung cách ăn trộm cho Quốc nghe. Nghe xong, Quốc nói :

- Chết thật ! Cái lối của anh ăn trộm sai lầm đến thế kia ư ! Này, để tôi bảo rõ cho mà

biết. Trời có thời tiết, đất có hoa lợi. Ta ăn trộm thời của trời, lợi của đất, sự thuận hòa của mưa

gió, những sản vật của non sông, để ta cấy lúa trồng cây, xây tường, làm nhà, trên cạn thì ta ăn

trộm giống chim muông, dưới nước thì ta ăn trộm giống loài tôm cá. Nầy lúa mạ, đất cát, cây

cối, chim muông, cá mú, ba ba đều là của ăn trời sinh ra cả há có phải của ta đâu. Song ta ăn

trộm của trời, nên không có tai vạ gì. Còn như vàng, ngọc, châu, báu, thóc, lúa, của cải đều là

người ta làm kiếm ra mới có, há có phải là của trời đâu. Nên anh ăn trộm những của ấy mà

phải chịu tội là phải lắm, anh còn trách gì ai nữa…

Kể xong câu chuyện này, người làm sách góp ý bàn thêm :

“Cách làm giàu không phải ở sự bon chen tranh cướp nhỏ nhen những cái người ta làm

ra, nhưng ở sự lợi dụng những vật trời đất sinh ra. Chiếm của riêng của người đã kiếm được

mà làm giàu cho mình, thế là không chánh đáng, thế tức là ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, có luật

pháp trừng trị, có công lý bắt phải bồi thường lại. Chứ lấy của chung của trời đất, biết lợi dụng

những sản vật thiên nhiên, tuy không phải của mình mà lấy thì khác gì ăn trộm, nhưng trộm cái

kho vô tận của tạo hóa, chẳng những không ai buộc được tội, mà người ta lại còn phải phục,

phải chịu là tài giỏi biết khéo lấy nữa. Muôn vật ở đời không phải là của riêng một ai, hay một

loài nào, nhưng của công của cả mọi người, ai khôn thì biết lợi dụng, ai hèn thì chịu bó tay…”
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Quả là ý vị lắm thay !!!

Chuyện phiếm của G� Siêu.

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 S� USA

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

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