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Chúng ta chỉ biết Valentine là tên của một ngày lễ
lớn trong năm của cả thế giới, nhưng nhiều người
không biết đó là tên một Vị Thánh của thành Rome.
Đây là một Vị Thánh do giáo hội Công giáo La Mã
công nhận, và Thánh Valentine đã qua đời khoảng
năm 270 SCN.

Lịch sử kể lại rằng, khoảng thời gian từ những năm
1.400, có một Giám mục là Valentine bị hoàng đế
Claudius II chặt đầu vì Vị Giám mục này đã giúp
cho các  cặp trai  gái  người  Kitô giáo kết  hôn với
nhau.

Vì lý do tiện cho việc đi lính nên hoàng đế Claudius
II đã ra lệnh cấm kết hôn. Valentine nhận thấy điều
này hoàn toàn bất công và vô lý. Ngài đã cử hành hôn lễ trong bí mật giúp rất
nhiều cặp đôi thành hôn rất sốt sáng và cảm động. Vì thế, Thánh Valentine là vị
Thánh của những đôi uyên ương. Chính điều này, dần dần càng có nhiều đôi lứa
tìm đến Vị Thánh tình nhân Valentine, để mong được giúp đỡ trong chuyện tình
cảm lứa đôi.

Từ nguồn gốc và ý nghĩa ngày lễ tình yêu, bạn cũng thấy Valentine ngày nay tượng
trưng cho một tình yêu đẹp, hạnh phúc.
Và người ta tin rằng nguồn gốc của ngày Lễ Tình yêu là ngày 14/2 để kỷ niệm cái 
cái chết của Vị Thánh Bảo Trợ Tình yêu Valentine.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, linh mục dũng cảm Valentine và Thánh Marius đã
bí mật tiến hành tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi trẻ yêu nhau. Khi hành động này đã
bị phát giác, Claudius II đã ra lệnh bỏ tù và xử tử linh mục này hình bằng cách kéo
lê và ném đá đến chết vào ngày 14/2 năm 273.

Trong thời gian bị giam giữ, linh mục Valentine đã giúp cô con gái bị mù lòa bẩm
sinh của viên cai tù Asterius khỏi bệnh bằng “phép lạ”. Buổi chiều trước khi ra
pháp trường, ông gửi tấm thiệp cho thiếu nữ này và ký tên “Dal vostro Valentino”
– “From your Valentine” (Từ Valentine của con).



Từ đó, ngày 14/2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình
yêu và Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Các cặp tình
nhân có truyền thống sẽ ký tên bằng cụm từ “From your Valentine” lên các tấm
thiệp để thể hiện tình yêu.

                         Bài ca Tình Yêu

*Với thế giới Bạn chỉ có thể là một người.
Nhưng với một người Bạn có thể là cả thế giới.

*Những lúc thơm nồng bên ta là Bạn Đắng.
Những lúc cay đắng bên ta là Bạn Đời.

*Yêu không phải là một danh từ- Nó là một
động từ.
Nó là quan tâm, chía sẻ, giúp đỡ và hy sinh.

*Chỉ  mất  một  giây  để  nói  lời  yêu  thương,
nhưng phải
mất cả đời để chứng minh điều đó.

*Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người, mà chỉ là yêu một người và yêu
suốt cả đời.

- Bạn Đời ta gọi là Mình,
Mình ơi! Ta gọi thân tình Nhà Tôi.
Đời người cuộc sống lứa đôi,
Thân ta một nửa nguyện thời trao nhau.

Trọn tình vẹn nghĩa trước sau,
Dẫu trăm năm bạc mái đầu chẳng thay.
Lời đầu giao ước còn đây,
Tình yêu bền vững nối giây thề nguyền.

An hòa gìn giữ mối duyên,
Keo sơn gắn bó chớ quên ban đầu.



Cuộc sống trôi nổi mai sau,
Vui buồn chia sẻ cùng nhau ân tình.

Bạn Đời tình nghĩa trung trinh.
Mình ơi! Ta gọi thân tình Nhà Tôi,
Cuộc đời ta đã kết đôi,
Trăm năm nương tựa vẫn thời có nhau.

Thương nhau luôn nhớ nguyện cầu,
Yêu nhau xin Chúa cầu bầu chở che,
Biển trần lôi cuốn đam mê,
Chúa luôn nâng đỡ mọi bề an vui.

*Bài phụ dẫn

Một Cách Tỏ Tình

Du khách viếng thăm hành lang nổi tiếng của nhà thờ chánh tòa Thánh Phaolô ở
Luân Ðuân có thể nghe tiếng của người hướng dẫn đang thuật lại lịch sử của nhà
thờ truyền đi khắp nơi chung quanh vòm mái tròn to lớn ở chánh điện, nhờ các
kiến trúc đặc biệt làm tiếng nói vang dội mang âm thanh đi rất xa. Cũng vì thế, nên
nếu áp tai vào tường người ta có thể nghe được những gì một người nói từ phía
bên kia của vòm mái tròn, mặc dầu đó chỉ là một giọng nói thì thầm tâm sự.

Cách đây đã lâu, mượn nhà thờ chánh tòa làm nơi hẹn hò, một người hành nghề
đóng giày than vãn với người yêu là chàng chưa thể tiến hành lễ cưới ngay bây giờ
được. Hiện tại chàng không có cả tiền để mua da và các vật liệu cần thiết để có thể
tiếp tục hành nghề, vì thế chàng đang phải thất nghiệp dài dài, đào đâu ra tiền để
làm đám cướị Nghe tin bất lành, ý trung nhân của anh chỉ biết sụt sùi khóc.

Ðang lúc ấy, một người tình cờ đi qua hành lang phía bên kia nghe được câu
chuyện thương tâm và những lời cầu nguyện của anh thợ đóng giày. Ông ta quyết
định làm một cái gì để giúp đôi trai gái được thành gia thất. Vì thế, khi chàng trai
từ giã người bạn gái thất thểu ra về, ông ta cũng tiến bước theo sau để biết chỗ ở
của anh ta và lập tức cho người mang đến tặng cho anh một số da. Chàng đóng
giày hăng hái bắt tay vào việc và không bao lâu công việc làm ăn phát đạt tạo đủ
điều kiện để anh có thể tiến hành hôn lễ với người yêu. Mãi đến mấy năm sau, hai
vợ chồng mới biết vị ân nhân của mình là ông William Gladston, vị thủ tướng Anh
quốc lúc bấy giờ.



(Sưu tầm)
Đinh Văn Tiến Hùng


