


Xe điện ngầm nổi tiếng của Paris (thủ đô 
nước Pháp), dường như lúc nào cũng chật 

ních người. Hôm ấy, một cụ già ăn xin mù loà 
cũng cố chen lên một toa xe nhờ chú chó dẫn 

đường. Cụ vừa đi vừa chìa cái đĩa nhôm để 
kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người. Tuy ồn 

ào nhưng người ta vẫn nghe được tiếng loảng 
xoảng của những đồng cắc thỉnh thoảng rơi 

vào đĩa.

Đi ngược chiều với cụ, một cô bé xanh xao 
gầy còm cũng ngửa nón xin mọi người giúp 
đỡ. Khi hai người bất hạnh gặp nhau, cô bé 
tránh qua một bên cho người hành khất già 
nua mù lòa tiến bước. Bỗng!... Thật bất ngờ 
và kinh ngạc! Cô bé đột ngột dốc hết số tiền 
xin được trong nón của mình vào đĩa nhôm 

cho ông cụ.

Truyện gợi vài ý: Đạo (Chúa dạy) thì tự 
nhiên; tự nhiên tựa trẻ thơ – tự nhiên thì vô tư 

– tự nhiên thì nhẹ nhàng.

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản 
chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống 

như chúng”. (Mt 19,13-15). 

Đạo có ở trẻ thơ, vì trẻ thơ rất tự nhiên.

“Này Giakêu, hôm nay tôi ghé nhà ông!” 

(Lc 19,1-10). Đạo tất vô tư (không phân 
biệt), vì vô tư mới tự nhiên: “Thiên vô tư 
phủ, địa vô tư tải, nhật nguyệt vô tư chiếu”. 
(trời che không phân biệt, đất chở không 
phân biệt, mặt trời mặt trăng soi không 
phân biệt người lành người dữ).

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh 
nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ 
ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách 
của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta hiền lành 
và khiêm nhượng trong lòng. Tâm hồn anh 
em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta 
êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng”(Mt 11,28-
30). Đạo phải nhẹ nhàng, vì nhẹ nhàng mới 
tự nhiên.   

Tại sao Đạo là tự nhiên? - Vì “Natura in 
minima maxima” (tự nhiên là rất lớn ở trong 
rất nhỏ), cô bé ăn xin (thân phận rất nhỏ) 
nhưng bác ái (tâm hồn rất lớn), bà góa ng-
hèo (tiền rất ít) nhưng bố thí (cho rất nhiều) 
(Mc 12,41-44).                        

                                                                 NK
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   Ý CHUNG
Cầu cho mọi người biết sống quảng đại
   Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón 
những nạn nhân của tệ nạn buôn người, 
cưỡng bức mại dâm và bạo lực.

   Cúc Cung CảmTạ

  CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Đầu năm kính Chúa, giữa năm kính Chúa, cuối năm càng kính Chúa
Tết đến yêu người, đang Tết yêu người, xong Tết rất yêu người.

  Ý THÁNH NHẠC

Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi 
người biết đến.

  Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, 
ân nhân và các tín hữu đã qua đời.

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN 
TẾT ÂM LỊCH 

             
 2.2.2019 ĐỨC MẸ DÂNG 
CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH 

 5.2.2019 THỨ BA 
TẾT NGUYÊN ĐÁN

     

. Ân nhân thầm lặng
CỐ, CỰU & KIM THÀNH VIÊN 

BAN BIÊN TẬP, CỘNG TÁC VIÊN, 
MỌI ĐỘC GIẢ

ÂN NHÂN QUỸ PHAOLÔ ĐẠT & 
VƯỜN TƯỢNG

. Ân nhân cũ đã qua
Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện 

Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn
Thầy TÂM LÊ (TpHCM)
Ông Bà MINH CHÂU & Cty (TpHCM)
Ông Bà LÂM THÀNH (XL)
Cô NGUYỄN VÕ KIỀU TRANG (TpHCM)
Frère PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH LONG (FSC)
AC. VŨ NGỌC THIỆN (TpHCM) 
Quý ca trưởng, ca xướng viên, 
nghệ sĩ và nghệ nhân Thánh Thi.
Bề trên & Quý Tu sĩ Anh Em Đức Mẹ 
Người Nghèo (Thủ Đức, TpHCM)

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 2

Do tôn thờ Chúa mới ra Phụng vụ  
Có hát cộng đoàn nên gọi Thánh ca

  CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC
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CHÂU HÂN sưu tầm

Câu chuyện về cách chia món tiền nhỏ kiếm 
được nhờ mưu sinh vất vả của hai người bạn 
già khiến nhiều người rơi nước mắt trong những 
ngày giáp Tết.

Hôm nay là 23 tháng Chạp, những người bận 
rộn nhất và ít để ý nhất chắc cũng đã cảm nhận 
được không khí Tết đã đến rất gần. Chỉ còn 1 
tuần nữa là đến Tết nhưng bây giờ, nhiều người 
vẫn tất bật với rất nhiều những nỗi lo toan. Tết 
là niềm vui nhưng cũng là nỗi lo về tiền bạc với 
nhiều người khi phải mua sắm, phải thu vén cho 
một cái Tết ấm cúng, đủ đầy.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một câu 
chuyện vô cùng ấm lòng về tình người trong 
những ngày giáp Tết. Câu chuyện được người 
dùng Facebook tên Nguyễn Hải Lam chia sẻ 
là câu chuyện về hai người bạn già vất vả mưu 
sinh, trong đó có một người khiếm thị. Được 
biết, đôi bạn này đã đồng hành mưu sinh với 
nhau 20 năm trên một chiếc xe máy. Người bạn 
sáng mắt chở người bạn tật nguyền đi khắp nơi 
hát rong để kiếm sống vào buổi tối.

Câu chuyện về cách chia tiền của hai người 
bạn già khiến nhiều người xúc động. 

Gần 12 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi 
cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc 
mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở 
tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm.

Tiền giấy 2.000, tiền 5.000, 10.000, 20.000 
và thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Tôi đi 
bộ ngang nên cứ nghe và thấy được vài điều vài 
câu. Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ạ!  
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Ừ, gần Tết nên Tất niên vui vẻ. Vui nên có 
mấy khách cũng cho sộp lắm! 

Ừ, tôi cũng mong có kha khá mua mấy 
món Tết cho mấy đứa nhỏ.

Tò mò nên tôi ghé hỏi: 

Hai chú là anh em ạ?

Không, hai chú là bạn, ông bạn chú tật 
nguyền từ nhỏ.

Rồi chú chở chú này đi hát bao lâu rồi?

Chú làm việc ban ngày, ban đêm chở bạn 
mình đi hát, ai thương thì cho ít cho nhiều, 
ổng không chịu ngồi đường chờ bố thí, cũng 
không chịu để người nhà nuôi.

Hai chú chở nhau đi như vầy bao lâu rồi?

Lúc này chú mù mới nói:

Cũng hai mươi mấy năm rồi con, ổng là 
đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể 
hát cho người nghe. Ngày xưa ổng chở chú 
bằng xe đạp, sau này ổng mua được xe máy 
thì chở chú bằng xe máy.

Mỗi ngày hai chú làm xong rồi chia nhau 
thế nào?

Tôi cũng hơi tò mò:

Được nhiêu chia đôi, chú chịu tiền xăng 
chú sáng mắt trả lời.

Chúc hai chú nhiều sức khoẻ nhé, Tết thật 
ấm áp bên gia đình.

Cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé!

Tôi lại đi, một vòng, hai vòng sau, theo 
thói quen lại nhìn 2 chú. Chợt thấy điều lạ lạ.

Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một 
sấp tiền, đa số là tiền 100.000, 50.000 và 
20.000.

Còn trên tay chú là tiền 10.000 và một số 
5.000, 2.000.

Đây phần của ông đây, tôi đã chia đôi 
rồi đó!

Cám ơn ông, bao nhiêu năm ông đều giúp 
tôi đi và chia đều cho tôi.

Mắt tôi chợt cay cay, “chia đôi” đâu đồng 
nghĩa là 2 phần bằng nhau. Người bạn mù thì 
tin bạn mình hoàn toàn. Người bạn sáng thì 
muốn cho bạn mình phần hơn.

Sống trên đời phải chăng có những người 
có rất nhiều tiền, và ở đây có 2 chú là những 
người thật sự giàu có. Cuộc sống này còn quá 
nhiều điều tốt đẹp, Tết đang về, đôi mắt ướt 
mà con tim sao đập rộn rã tình yêu thương 
con người.

(Kỉ niệm đẹp rạng sáng ngày 08/02/2018)

suy nghĩ cầu nguyện -  THỜI VỤ THÁNG 2 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA
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CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN  NĂM C (3.2.2019)

Bài đọc 1: Gr 1,4-5.17-19 Bài đọc 2: 1 Cr 12,31-13,13  Tin Mừng: Lc 4,21-30

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“…Elia không được sai đến cùng một người nào 
trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại 
Sarepta thuộc xứ Siđon…”.

Chúa hay ơn Chúa chỉ dành cho “người 
thiện tâm”.

Tại sao Chúa Giêsu nói gây căm phẩn? Vì Người muốn sửa dạy cho họ có 
“thiện tâm”.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
Chúa làm phép lạ một mẻ lưới bắt được nhiều 
cá.

Bất luận thời nào người ta cũng chỉ dễ 
tin phép lạ, khó tin chân lý. 

Chúa gọi người hèn kém đi theo Người. Thiên Chúa không xem trọng khả năng, 
chỉ xem trọng “thiện tâm”.

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C (17.2.2019)
Bài đọc 1: Gr 17,5-8  Bài đọc 2: 1 Cr 15,12.16-20 Tin Mừng: Lc 6,17.20-26

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các 
ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các 
ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi 
sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện 
đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. 
Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng 
các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử 
như vậy với các tiên tri giả”.

Ta hãy nghe và hãy biết run sợ!

Tại sao Chúa chúc dữ kẻ giàu, no, vui, nổi tiếng…? 
Họ đã mắc tội gì? Họ cũng đều được an bài?

Vì đó là những vực xoáy sâu không đáy 
và vô cùng nguy hiểm cho phần rỗi. Vì 
thánh ý Chúa tất cả.

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C (10.2.2019)
Bài đọc 1: Is 6,1-2a.3-8 Bài đọc 2:  1 Cr 15,1-11 Tin Mừng: Lc 5,1-11

sỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 2
  THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 162 - 2.2019
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Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

Tại sao Chúa dạy những điều nghe có vẻ như 
trái tự nhiên? Ví dụ yêu kẻ ghét mình v.v…

Vì xét: có yêu, tha, làm ơn… như thế, 
tình yêu mới xây dựng và cải tạo.   

Nếu không xét người, tôi sẽ bị họ lừa và mưu 
hại. Vậy tại sao Chúa dạy đừng xét đoán?

Hễ ai thực thi Lời Chúa, Chúa sẽ chiều 
ý hết mức giống như đã chiều ý Đức 
Mẹ, vì Đức Mẹ là Đấng tiên phong và 
mẫu mực trong việc thực thi Lời Chúa. 
Chúa không chiều ý vì người ấy là 
giáo hoàng, vua, quan…

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C (24.2.2019)

Bài đọc 1: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 Bài đọc 2: 1 Cr 15,45-49 Tin Mừng: Lc 6,27-38

sỐNG ĐỜI TÍN HỬU - TIN MỪNG THÁNG 2
  THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 162 - 2.2019
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CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
Chủ đề:

Yêu thương kẻ thù

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI 
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, Cái 

Răng-Cần Thơ

- “Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ 
ghét anh em”. (Lc 6,27)

Sợi chỉ đỏ: 
Bài đọc I kể chuyện Đavít tha chết cho vua 

Saun đang lùng bắt mình. Bài đáp ca mô tả 
Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, “chậm 
giận và giàu tình thương”. Trong bài Tin 
Mừng, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy yêu 
thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình.
I. Dẫn vào Thánh lễ

Anh chị em thân mến 
Lời Chúa hôm nay đề cập đến một vấn 

đề rất thực tế, đó là đối xử với những kẻ thù 
ghét mình. Trong cuộc sống nhiều va chạm, 
ai trong chúng ta mà không có lần bị người 
khác ganh ghét, làm hại? Nhưng, là môn đệ 
Chúa, chúng ta phải đối xử với những người 
ấy thế nào.

Xin Chúa giúp chúng ta hiểu Chúa muốn 
chúng ta sống thế nào.

II. Gợi ý sám hối.
- Chúng con phạm rất nhiều tội nghịch đức 

yêu thương, như nói hành nói xấu, giận hờn, 
ganh ghét, trả đũa, lên án anh chị em…

- Chúng con ít biết tha thứ, nhường nhịn
- Hiện giờ trong lòng chúng con vẫn còn 

ác cảm với một số người…
III. Lời Chúa.

1. Bài đọc I (1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23).
Vua Saun dẫn một đạo quân đông tới ba 

ngàn người đi lùng bắt Đavít. Một đêm, Saun 
nằm ngủ mê mệt trong trại thì Đavít đột nhập 
vào. Người tùy tùng của Đavít thấy đây là dịp 
may hiếm có nên xúi Đavít giết chết Saun. 
Nhưng Đavít không nghe theo. Ông chỉ lấy 
cây giáo của Saun rồi sang phía bên kia hô 
lớn bảo Saun thức dậy cho người sang lấy lại 
ngọn giáo. Việc này khiến vua Saun cảm động 
và phải thừa nhận Đavít là người sau này sẽ 
hoàn thành nghiệp lớn.
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2. Đáp ca (Tv 102).
Thánh Vịnh 102 ca tụng 

Thiên Chúa là Đấng từ bi 
nhân hậu: tha thứ muôn ngàn 
tội lỗi, chữa lành các vết 
thương, chậm giận và giàu 
tình thương, không trả báo ta 
xứng với lỗi lầm…

3. Tin Mừng (Lc 6,27-38).
1. Những lời Chúa Giêsu 

dạy về cách đối xử với kẻ thù 
ghét mình:

- Đừng thù ghét hại nhưng 
hãy yêu thương, làm ơn, chúc 
phúc và cầu nguyện cho họ.

- Đừng trả đũa nhưng hãy 
nhường nhịn.

2. Những lời dạy về cách 
đối xử với tha nhân cách chung:

- Làm ơn và cho đi mà 
không cần đáp trả.

- Cư xử nhân hậu
- Đừng xét đoán và kết án.
- Hãy tha thứ.
3. Lý do của tất cả những 

cách cư xử trên là vì Cha trên 
trời: “Các con hãy ở nhân từ 
như Cha các con là Đấng nhân 
từ”; “Đừng xét đoán thì các 
con sẽ khỏi bị (Cha trên trời) 
xét đoán, hãy tha thứ thì các 
con sẽ được (Cha trên trời) tha 
thứ; hãy cho thì (Cha trên trời) 
sẽ cho lại các con…”

4. Bài đọc II (1 Cr 15,45-
49) (Chủ đề phụ).

Thánh Phaolô so sánh 
Chúa Giêsu với nguyên tổ 
Ađam: Ađam bởi đất mà ra, 
Chúa Giêsu từ trời mà đến; 
Ađam chỉ có sinh khí, còn 
Chúa Giêsu có cả thần khí. Rồi 
thánh Phaolô cho tín hữu biết 

rằng họ chẳng những được 
mang hình ảnh của Ađam mà 
còn được mang hình ảnh của 
Chúa Giêsu nữa.
IV. Gợi ý giảng.

* 1. Tình huynh đệ, nghĩa 
cha con

Phải công nhận rằng 
những điều Chúa Giêsu dạy 
trong đoạn Tin Mừng này là 
quá khó: khi bị người khác 
làm hại, chúng ta chẳng 
những không được trả thù mà 
còn phải tha thứ, và hơn nữa 
còn phải làm ơn cho họ.

Nhưng sở dĩ khó là vì 
chúng ta coi “người ấy” chỉ là 
“người dưng”. Nếu chúng ta 
coi người ấy là “anh em” thì 
sẽ dễ hơn một phần. Và nếu 
chúng ta biết nghĩ đến “Cha 
chung” thì lại càng dễ hơn nữa.

Thực ra, tình thương mà 
người môn đệ đem ra đối xử 
với kẻ làm hại mình không 
phải là tình thương nghèo nàn 
có sẵn trong tim mình, mà 
là tình thương bắt nguồn từ 
con tim của Cha mình, tức là 
Thiên Chúa, “Đấng vẫn nhân 
hậu với cả phường vô ân và 
quân độc ác”.

Khi chúng ta đối xử bằng 
tình thương của Thiên Chúa 
như thế thì chúng ta càng là 
con của Ngài hơn, và càng 
là anh em của tha nhân hơn. 
Đúng như lời Chúa Giêsu nói: 
“Chúng con sẽ là con của 
Đấng tối cao”.

Và khi chúng ta rộng 
lượng với anh em mình như 
thế, thì Cha trên trời sẽ càng 

rộng lượng hơn đối với chúng 
ta: “Người sẽ đong cho anh 
em đấu đủ lượng đã dằn, đã 
lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt 
áo anh em”.

Giáo huấn của Tin Mừng 
không phải dành cho những 
kẻ muốn làm anh hùng hay 
siêu nhân, mà dành cho những 
ai muốn làm con Thiên Chúa 
và làm anh em của nhau.

* 2. Tình yêu mặc khải
Chúa Giêsu không phải 

là một nhà huấn đức, mà là 
một Đấng mặc khải. Nói cách 
khác cho dễ hiểu hơn, Ngài 
không nhằm dạy cho chúng ta 
biết những điều tốt, việc tốt, 
mà nhằm cho chúng ta biết 
Đấng tốt lành vô cùng.

Muốn thực sự hiểu biết ai 
thì phải thử sống như người 
đó, nghĩ như người đó và làm 
như người đó. 

Khi chúng ta thực hành 
những điều Chúa Giêsu chỉ 
dạy trong bài Tin Mừng này 
thì chúng ta sẽ hiểu Thiên 
Chúa là thế nào. Chẳng những 
thế, chúng ta còn trở nên 
giống như Thiên Chúa.

Và khi chúng ta sống 
như Thiên Chúa, chúng ta sẽ 
mặc khải cho người khác biết 
Thiên Chúa là thế nào.

* 3. Tha thứ là trao ban 
hai lần

Chuyện “Nghìn Lẻ Một 
đêm” của Ba Tư có kể lại một 
phiên toà như sau:

Có hai người anh em ruột 
bắt trói được thủ phạm giết 
cha mình. Họ đem tên sát 
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nhân đến trước quan toà và yêu cầu xử theo 
luật “mắt đền mắt răng thế răng”. Kẻ sát nhân 
đã dùng đá để ném chết cha họ, thì hắn cũng 
phải bị ném đá theo như luật định.

Trước mặt quan toà, tên sát nhân nhận tội 
và sẵn sàng chịu hình phạt. Chỉ xin hoãn ba 
ngày để hắn về giải quyết vấn đề liên quan đến 
một người cháu được ký thác cho hắn trông 
coi từ nhỏ. Giữa lúc quan toà đang do dự, thì 
từ trong đám đông dự phiên toà có một người 
giơ tay cam kết: “Tôi xin đứng ra bảo đảm 
cho lời cam kết của tử tội. Nếu sau ba ngày, 
hắn không trở lại, tôi sẽ chết thay cho hắn”.

Tên tử tội được tự do trong ba ngày để giải 
quyết việc gia đình. Đúng kỳ hạn, giữa lúc mọi 
người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành 
quyết, hắn hiên ngang tiến ra pháp trường, 
dõng dạc tuyên bố: “Tôi đã giải quyết việc gia 
đình. Giờ đây, đúng theo lời cam kết, tôi xin 
trở lại để chịu tội. Tôi muốn trung thành với 
lời cam kết của mình để người ta sẽ không nói: 
Chữ tín không còn trên mặt đất này”.

Sau lời phát biểu hùng hồn của tử tội, 
người đàn ông bảo lãnh cho hắn cũng ra giữa 
đám đông tuyên bố: “Phần tôi, sỡ dĩ tôi đứng 
ra bảo lãnh cho người này vì tôi không muốn 
để cho người ta nói: “Lòng quảng đại không 
còn trên mặt đất này”.

Sau hai lời tuyên bố trên, đám đông bỗng 
trở nên thinh lặng. Dường như ai cũng cảm 
thấy được mời gọi để thể hiện những gì là cao 
quí nhất trong trái tim con người.

Từ giữa đám đông, hai người thanh niên 
bỗng tiến ra nói với quan toà: “Thưa ngài, 
chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi, 
để người ta sẽ không còn nói: “Lòng tha thứ 
không còn hiện hữu trên mặt đất này”.

***

Tha thứ là một cử chỉ anh hùng, là một nỗ 
lực vượt thắng tình cảm tự nhiên, phản ứng 
thường tình của con người, để bước vào thế 
giới siêu nhiên của những người con Chúa, 

sống nhân hậu và hoàn thiện như Cha trên trời.
Tha thứ là thể hiện cao cả nhất của tình 

yêu. Nếu yêu thương là trao ban thì tha thứ 
còn lớn hơn cả trao ban, vì tha thứ là trao ban 
cho kẻ thù của mình.

Quả thật, tha thứ là trao ban hai lần. Nếu 
chúng ta có thể cho đi của cải mình, có thể cho 
đi chính mạng sống mình vì người mình yêu, 
thì tha thứ còn cao cả hơn rất nhiều, vì tha thứ 
là trao ban cho kẻ thù của mình.

“Hãy yêu kẻ thù”. Đó là lệnh truyền đã 
được Chúa Giêsu nhắc lại hai lần trong bài Tin 
Mừng hôm nay. Đó cũng là lệnh truyền khó 
thi hành nhất trong các lệnh truyền của Người. 
Khó nhưng không phải là không có thể. Chính 
Người đã làm gương cho chúng ta khi Người 
xin Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ mình. 
Hơn nữa, Người còn minh oan cho họ: “Vì họ 
lầm chẳng biết”.

Chính hành vi cao cả này mà Chúa Giêsu 
đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. 
Và đó cũng là nét cao quí nhất trong dung mạo 
của Đấng Cứu Thế. Người đến để yêu thương 
và cứu chuộc con người, Người đến để tha thứ 
và đem lại cho con người cơ may để sám hối 
và canh tân, để tái tạo và phục sinh với Người.

Nhưng tại sao chúng ta phải yêu kẻ thù? 
Yêu người yêu mình thì dễ, ai lại đi yêu kẻ 
làm hại mình bao giờ. Theo triết gia Nietzsche 
thì lời khuyên “Hãy yêu kẻ thù” chỉ dành cho 
người bạc nhược, nhát đảm. Và Chúa Giêsu 
chính là con người quá lý tưởng, thiếu thực tế.

Không, Chúa Giêsu không phải là con 
người quá lý tưởng để quên mất thực tế, Người 
là con người thực tế đích thực.

Người xưa có câu: “Ác giả ác báo”, làm 
điều ác thì sẽ gặp điều ác. Lấy oán báo oán chỉ 
tăng thêm hận thù mà thôi. Chỉ có ánh sáng 
mới xoá tan được bóng tối. Chỉ có tình thương 
mới dập tắt được hận thù. Nếu chúng ta không 
sống theo lời dạy của Chúa Giêsu thì phản ứng 
dây chuyền của sự ác là hận thù sẽ tăng thêm 
hận thù, bạo lực sẽ kéo theo bạo lực, và tất cả 
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chúng ta sẽ rơi vào hố sâu diệt 
vong như cơn lốc xoáy ập tới 
tiêu diệt mọi người.

Hận thù gây tác hại cho 
chính con người oán ghét kẻ 
khác. Nó làm tổn thương tinh 
thần của người oán thù, đồng 
thời, huỷ diệt nhân cách của 
chính họ. Bacon viết: “Khi 
trả thù, người ta biến mình 
bằng kẻ thù. Còn khi tha thứ, 
người ta vượt cao hơn họ”.

Tâm lý học ngày nay 
khẳng định: “Hận thù thì huỷ 
diệt, còn yêu thương thì phát 
triển nhân cách hết sức lạ 
lùng và hữu hiệu”.

Cuối cùng, tình yêu có 
phép mầu sẽ biến kẻ thù thành 
bạn hữu. Nếu hận thù là huỷ 
diệt, thì tình yêu là xây dựng. 
Abraham Lincoln có nói: 
“Biến thù thành bạn, phải 
chăng là tiêu diệt kẻ thù rồi?” 
Đó chính là sức mạnh của tình 
yêu, sức mạnh có tính sáng 
tạo và cứu độ.

Đối với người tín hữu 
Kitô, lý do căn bản nhất để 
chúng ta yêu thương kẻ thù 
chính là Lời Chúa trong Luca 
đoạn 6 câu 35: “Anh em hãy 
yêu kẻ thù... Như vậy phần 
thưởng dành cho anh em sẽ 
lớn lao, và anh em sẽ là con 
Đấng Tối Cao”. Chúng ta sẽ 
không bao giờ là con cái đích 
thực của Cha trên trời, nếu 
chúng ta không yêu thương 
kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ 
ngược đãi chúng ta.

***

Lạy Chúa, xin ban cho 
chúng con một trái tim nhân 
từ như Chúa, để chúng con 
vượt qua mọi oán hờn nhỏ 
nhen, mọi trả thù ti tiện, hầu 
mặc lấy tâm tình bao dung 
nhân hậu của Người.

Xin cho chúng con cảm ng-
hiệm được tình yêu sâu xa của 
Chúa, để chúng con thật tình 
tha thứ cho nhau. Amen. (TP) 

*4. Yêu thương kẻ thù
Ở Belfast có một gia đình 

kia. Người chồng bị bắn chết 
đang khi lái xe đến nhà thờ 
dự lễ. Sau đó ít lâu, người vợ 
cùng đứa con đến nhà thờ cầu 
nguyện. Đứa con hỏi:

- Mẹ ơi, không biết người 
đã bắn chết cha con có được 
lên thiên đàng không hở mẹ?

Câu hỏi khiến người mẹ bị 
bất ngờ. Suy nghĩ một lát, bà 
trả lời:

- Nếu người đó thành thật 
sám hối thì Chúa cũng tha thứ 
và cho lên thiên đàng.

Đứa con rất khó chịu:
- Nếu có người đó trên 

thiên đàng thì con không 
muốn lên thiên đàng đâu.

Người mẹ càng bối rối hơn 
nữa. Bà lại suy nghĩ, rồi nói:

- Nếu Chúa đã tha cho 
ông ta, thì Ngài cũng sẽ đổi 
lòng ông ta, khiến ông ta 
không còn dễ ghét nữa mà 
thành dễ thương.

Lúc đó đứa con mới thoả 
mãn. Nó nói với mẹ:

- Vậy thì mẹ con mình hãy 
cầu nguyện cho ông ta đi.

Bài học quan trọng nhất 

của đoạn Tin Mừng hôm nay 
là làm thế nào để chống lại sự 
ác mà không cần trả thù.

Hầu hết chúng ta nghĩ 
rằng chỉ cố gắng đừng trả thù 
là đủ rồi. Nhưng Chúa Giêsu 
đòi hỏi chúng ta nhiều hơn 
thế, Ngài còn muốn chúng ta 
yêu thương kẻ thù nữa. Mặc 
dù việc này rất khó, nhưng 
chúng ta thấy bà mẹ Belfast 
đã làm được, và đứa con nhỏ 
của bà cũng làm được.

Chỉ xét trên bình diện 
nhân loại thôi thì giáo huấn 
của Chúa Giêsu cũng rất hữu 
ích: đà leo thang của sự ác chỉ 
có thể bị dừng lại bằng việc 
tiêu hủy nó chứ không phải bỏ 
qua nó. Trả thù và trả đũa là 
lấy ác báo ác. Khi chọn thái 
độ báo thù thì chúng ta bị thù 
hận làm nhiễm độc. Khi nuôi 
lòng hận thù trả thù, chúng ta 
phải tiêu hao nhiều năng lực. 
Trả thù chỉ thỏa mãn được 
sự tức giận của ta nhưng lại 
làm cho con tim ta trống rỗng. 
Oscar Wilde viết: “Khi Chúa 
Giêsu dạy hãy tha thứ cho kẻ 
thù là Ngài không nhằm đến 
lợi ích của kẻ thù mà nhắm 
đến lợi ích của chính bản thân 
ta. Hơn nữa yêu thương thì 
đẹp hơn thù hận rất nhiều”.

Nếu lòng thù hận làm tiêu 
hao năng lực thì ngược lại 
lòng yêu thương tăng cường 
nghị lực trong chúng ta. Một 
trong những việc khó làm 
nhất là yêu thương kẻ ghét 
mình. Nhưng tình yêu chân 
thật là yêu thương cả người 
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khó thương hay không thể thương được. Chỉ 
người nào rất giàu năng lực mới làm được như 
thế. Mà việc này có thể làm được, bởi vì sức 
mạnh của yêu thương lớn hơn sức mạnh của 
hận thù.

Dù sao thì tha thứ cho kẻ đã làm hại mình 
là một việc rất khó. Khi bị làm hại, làm sao 
trong lòng ta không có những cảm giác đau 
đớn, đắng cay và ý định muốn trả thù? Muốn 
vượt thắng cảm giác và ý định đó, cần phải 
chiến đấu rất nhiều. Cầu nguyện chính là sức 
tăng viện giúp ta chiến thắng. Bởi đó Chúa 
Giêsu bảo chúng ta hãy cầu nguyện. (FM)

* 5. Đừng xét đoán
Chúng ta rất dễ xét đoán người khác. Thế 

nhưng Chúa Giêsu khuyến cáo rằng khi ta xét 
đoán người khác tức là ta xét đoán chính mình: 
“Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không 
bị xét đoán”.

Câu chuyện sau đây có thật:
Một buổi sáng, vị Linh mục đang dâng 

Thánh lễ thì thấy một người đàn bà đến trễ. 
Cha rất bực bội nên khi bà này lên rước lễ thì 
Cha không trao Mình Thánh Chúa. Điều này 
làm cho bà rất đau lòng.

Thực ra bà là người rất ham dự Lễ. Từ 
trước tới nay bà không bao giờ đi trễ. Nhưng 
hôm nay chồng bà đột ngội ngã bệnh; đứa con 
gái tàn tật lại lên cơn. Bà phải nán lại để chăm 
sóc chồng con. Nguyên việc trễ lễ đã là một 
mất mát rất lớn đối với bà rồi. Thế mà Cha lại 
không cho bà rước lễ!

Sở dĩ vị Linh mục làm thế là vì ngài đã xét 
đoán một cách hồ đồ. Và cách làm của Ngài 
chính là lời kết án tính hồ đồ của Ngài.

Câu chuyện trên phải là một sự cảnh cáo 
chúng ta đừng xét đoán cách hồ đồ. Thực ra, 
xét đoán là một điều rất khó. Muốn xét đoán 
cho đúng thì ta phải thấy đầy đủ hết mọi khía 
cạnh của sự việc. Thấy mọi khía cạnh của sự 
việc cũng chưa đủ, cần phải hiểu thêm về hoàn 
cảnh và động cơ thâm sâu của sự việc đó nữa. 
Trong khi đó, thường chúng ta chỉ thấy một 

phương diện thôi, và chỉ thấy bề ngoài thôi. 
Tóm lại, chúng ta chưa có đủ yếu tố để xét đoán.

Chắc ai trong chúng ta cũng có lần là nạn 
nhân bị người khác xét đoán. Hãy nhớ lại xem 
khi đó chúng ta đau khổ như thế nào. “Điều gì 
bạn không muốn người khác làm cho bạn thì 
bạn đừng làm cho người khác” (Hillel).

Vả lại, ai trong chúng ta mà không cần 
được Thiên Chúa xét đoán khoan hồng, bởi 
vì “Nếu Chúa chấp tội thì ai nào đứng vững 
được?” Vì thế chúng ta cũng phải khoan hồng 
với anh em chúng ta. “Anh em đong bằng đấu 
nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em 
bằng đấu ấy” (FM)

* 6. Hãy cho mà không mong được đáp trả.
“Thiên Chúa sẽ đong cho anh em đấu đủ 

lượng đã dằn, đã lắc và tràn đầy mà đổ vào 
vạt áo của anh em”.

Trong câu nói trên, Chúa Giêsu đã dùng 
một hình ảnh quen thuộc trong nghề nông. 
Hay nói rõ hơn, đó là trong việc đong lúa: 
những người gian lận hoặc keo kiệt thì dùng 
loại đấu thiếu dung lượng; chẳng những thế 
khi đong thì đong vội vã để lúa chưa kịp lóng 
xuống mà đấu đã đầy tới miệng. Còn người 
công bình và rộng lượng thì dùng đấu chính 
xác, lại còn dằn, còn lắc để lúa trong đấu càng 
nhiều càng tốt.

Chúa Giêsu đã dùng hành ảnh ấy để khu-
yến khích chúng ta đối xử rộng lượng. Nếu 
chúng ta rộng lượng thì sẽ được Thiên Chúa 
rộng lượng lại gấp bội.

Viktor Frankl là một tù nhân trong trại tù 
Auschwitz thời Quốc Xã Đức. Ông kể lại rằng 
một người trong trại tù mà ông lấy làm sung 
sướng nhất mỗi khi được gặp, đó là anh đầu 
bếp F. Khi tới giờ ăn, mỗi tù nhân bưng một 
cái tô, xếp hàng tới lãnh cháo nơi các đầu bếp. 
Các đầu bếp kia thường nhìn mặt tù nhân, hễ 
gặp người nào mà hắn có cảm tình thì hắn múc 
cho một tô đầy, còn người nào mà hắn không 
ưa thì chỉ được một tô lưng. Riêng anh đầu 
bếp F này thì chẳng nhìn mặt ai cả, ai đưa tô ra 
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anh cũng đều múc đầy.
Tại sao anh F làm như thế? Viktor Frankl 

không biết. Nhưng ta có thể đoán là anh F cũng 
là một tù nhân, trước đây cũng đã phải bưng tô 
chờ các đầu bếp đong cháo, một số lần bị đong 
lưng và một số lần được đong đầy. Nay anh 
được làm đầu bếp và được trao trách nhiệm 
đong cho người khác, anh làm theo lời Chúa 
Giêsu nói: “Anh em muốn người ta làm gì cho 
mình thì hãy làm cho người ta như vậy”.

Chúng ta càng mở rộng cửa lòng cho người 
khác thì lòng chúng 
ta càng được mở 
rộng để đón nhận ơn 
ban của Chúa. Cái 
đấu chúng ta dùng 
để đong cho người 
khác cũng là cái đấu 
Chúa dùng để đong 
cho chúng ta. (FM)

*7. Chuyện 
minh họa
Solzhenitsyn kể 

một chuyện sau đây 
xảy ra trong thời Thế 
chiến thứ hai:

Khi đó là tháng 12 năm 1943. Chiến sự 
đang diễn ra ác liệt trong lúc tuyết rơi tầm tã 
đến nỗi người ta không nhìn rõ mặt nhau. Có 
hai người lính nằm bên cạnh nhau. Phía trước 
có bóng một người mà họ nghĩ là quân địch. 
Hai người lính này chỉa súng về phía đó nhả 
đạn. Họ khuyến khích nhau bắn cho hăng, họ 
chuyền đạn cho nhau, thỉnh thoảng còn chia 
nhau khi thì chai nước khi thì gói thuốc hút.

Một lúc sau, cái bóng phía trước biến 
mất. Hai người lính tạm nghỉ, bỏ súng trường 
xuống, cởi nón sắt và áo khoác ra. Lúc đó họ 
mới có dịp nhìn rõ nhau. Một anh đeo quân 
hiệu con đại bàng, anh kia đeo ngôi sao. Thì 
ra một anh là lính Đức, một anh là lính Nga, 
tức là hai kẻ thù của nhau. Lập tức hai người 
nhảy một bước ra xa nhau, rút súng ngắn chỉa 

về phía người kia. May là súng không nổ vì 
trời quá lạnh. Hai người xông vào ôm nhau 
vật lộn. Vật chán rồi mệt quá nằm lăn ra tuyết.

Diễn biến sự việc có nhiều điều đáng ta 
suy nghĩ: a/ Hai người lính ấy đã vật lộn với 
nhau không phải vì chính trị, cũng chẳng phải 
vì lòng yêu nước, mà chỉ vì họ đều là nạn 
nhân của một suy nghĩ sai lầm và mù quáng 
“Nếu ta thương xót kẻ thù thì kẻ thù sẽ giết 
chết ta”; b/ Câu chuyện còn cho thấy một sự 
thật khác nữa, đó là: kẻ thù cũng dễ thành bạn, 

mà bạn cũng dễ thành kẻ 
thù, bởi vì trong kẻ thù 
cũng có một cái gì đó mà 
ta thích, và trong người 
bạn cũng có một cái gì 
đó mà ta không ưa. (FM)
V. Lời nguyện cho mọi 
người 

Chủ tế: Anh chị em 
thân mến, Thiên Chúa 
là Đấng từ bi nhân hậu, 
Người làm cho mặt trời 
mọc lên soi sáng kẻ xấu 
cũng như người tốt, và 
cho mưa xuống trên kẻ 

dữ cũng như người lành. Tin tưởng vào tình 
thương hải hà của Chúa, chúng ta cùng dâng 
lời cầu xin:

1. Hội thánh luôn kêu gọi con cái mình 
triệt để tuân giữ luật bác ái của Chúa/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong 
đại gia đình Hội thánh/ luôn chân thành yêu 
thương nhau.

2. Trên thế giới ngày nay/ hận thù và bạo 
lực vẫn còn đang ngự trị trong đời sống của 
nhân loại/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức 
bác ái Kitô giáo/ thâm nhập vào mọi sinh hoạt 
trần thế/ để hết thảy mọi người được sống 
trong hòa bình và an vui.

3. Anh em phải có lòng từ bi như Cha anh 
em là Đấng từ bi/ Chúng ta hiệp lời cầu xin ..

(xem tiếp trang 16)
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THEO CHÚA 

(CN 5 TN C – Lc 5,11) 

TIÊN TRI 
(CN 4 TN C – Gr 1,5 Lc 4,24) 

Từ tiên tri, bản bảy mươi dịch là proph-
eter với ý nghĩa “người nói thay Thiên Chúa” 
(vì vậy người ta thích dịch là ngôn sứ) Tiếng 
Do thái hay dùng từ “nabi”, một từ không rõ 
nguyên nghĩa, có lẽ để chỉ những người hành 
nghề chuyên nghiệp (Ds 22,5 Đn 2,2 4,3), 
không được Thiên Chúa linh ứng (1V 18,22). 
Nhưng cạnh từ nabi, người ta cũng dùng các 
tước hiệu “người thị kiến” (1Sm 9,9), “người 
linh kiến” (Am 7,12). Và trong Do thái giáo có 
một truyền thống tiên tri thực sự. 

Tước hiệu tiên tri đã được đặt cho Abraham 
(St 20,7). Riêng Môisê là sứ giả đích thực của 
Thiên Chúa (Xh 3-4). Ông là người của phong 
trào tiên tri (Xh 7,1 Ds 11,17-25). Truyền 
thống tiên tri được tiếp nối nhờ các môn đệ 
của họ, như trường hợp Môisê (Ds 11,17), Êlia 
với Êlisê (2V2) Isaia với môn sinh (Is 8,16) 
Giêrêmia với Barúc. 

Truyền thống tiên tri có vai trò rõ rệt trong 
cộng đoàn Israel. Tiên tri và vị Tư Tế thật quan 
trọng trong việc phong vương (1V1). Còn quốc 
gia thì còn tiên tri để chỉ đạo cho các vua như 
Nathan, Gad, Elisê, Isaia, Gêrêmia. Từ thời 
lưu đày, Israel còn ý thức là họ có một truyền 
thống tiên tri (Gr 7,25 25,4 29,9 35,15 44,4 Is 
45,21 48,5). 

Chính ơn gọi đặt một người làm tiên tri 
chẳng hạn như Amos (3,8 7,14tt) Giêrêmia 
(1,5 20,7t) Êdêkiel (3,14) Isaia (6,5)... Lời mặc 
khải không chỉ thu hẹp vào tiếng nói, mà còn 
bằng cả cử chỉ, đời sống đi trước hay kèm theo 
lời nói (Gr 28,10 51,63... Ed 3,24 5,1... Dcr 
11,5...) ngay cả đời sống hôn nhân và gia đình 
họ cũng đi đôi với mặc khải (Hs 1-3). Một Đấng 
khác khiến họ phải nói, và họ thực sự cảm thấy 
gánh nặng của sứ mệnh (Gr 4,19 15,18 20,14-

18 ...) Họ còn phải chết vì sứ mệnh nữa (1V 
18; 4,13 19,10.14 Gr 16,20-23 Mt 23,37 ...) 
Nhưng các tiên tri đã bầu cử cho dân (Is 
37,4 Gr 7,17 10,23t Ed 22,30) và đã phải 
chết để cứu thoát họ (Is 53,5. 11t).

“Họ bỏ mọi sự và theo Người”. (Lc5,11)

Theo Chúa là bước đi trong đường lối 
Người. Đó là đường đã dẫn đưa dân ra khỏi 
Ai Cập. Đó còn là đường đưa mọi người đi 
trong cuộc xuất hành mới và đích thực. 

Dân Israel đã đáp lời gọi theo Chúa khi 
ra khỏi Ai Cập (Hs 11,1), được dẫn đưa bằng 
áng mây cột lửa (Xh 13,21), được thiên thần 
vạch cho một con đường (Xh 23,20-23). Họ 
luôn được kêu gọi bước theo Chúa như hôn 
thê theo hôn phu (Gr 2,2), như đàn chiên 
theo chủ chăn (Tv 80,2), như dân theo Vua 
(2Sm 15,13 17,9), như tín hữu theo Chúa 
(1V 18,21). Theo Chúa là gắn bó hoàn toàn 
và tuyệt đối. Lý tưởng người Kitô hữu là 
luôn theo đường lối Chúa (Tv 18,22 25,4). 

Đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu, các 
môn đệ đầu tiên đã mau mắn theo Người 
(Mc 1,17-20 2,14). Họ đã sẵn sàng chia phần 
vinh quang (Mt 19,27), nhưng còn phải biết 
chia sẻ các thử thách và khổ nạn của Chúa 
Giêsu (Mt 16,24), trước hết là phải biết từ 
bỏ hoàn toàn (Mt 8, 19-22 Lc 39; 14,16-22), 
không hối tiếc nhìn lại (Lc 9,61t). Khi Chúa 
Giêsu bước vào đường hy tế, Phêrô và các 
môn đệ đã bỏ Người (Mt 26,35.56). Các ông 
chưa hiểu (Ga 13,36). Nhưng khi Chúa Giê-
su sống lại, Phêrô đi đến nơi mà ông không 
ngờ (Ga 21,18tt). 

Không phải tất cả đã đáp lời mà theo 
Chúa, chẳng hạn người thanh niên giàu 
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PHÚC 

(CN 6 TN C - Lc 6,20-22) 

có (Mt 19,22t). Nhưng ai trung thành theo 
Chúa, thì Người ở đâu, họ cũng sẽ ở đó 
(Ga 12,26).

Hạnh phúc là điều con người luôn tìm 
kiếm. Các thần minh Hy Lạp thường được 
chào kính là các “đấng phúc lộc” vì là hiện 
thân của ước mơ con người ôm ấp. Nhưng 
hạnh phúc thật không cùng một bản chất như 
hạnh phúc con người ao ước (1Tm 6,15). 
Hạnh phúc chính là Thiên Chúa. Văn chương 
khôn ngoan cho thấy đâu là hạnh phúc thật và 
tại sao phải tìm kiếm nó: hạnh phúc bắt nguồn 
từ ân sủng của Thiên Chúa và tham dự vào 
vinh quang của Ngài: Phúc cho người kính 
sợ Thiên Chúa vì họ sẽ được cường thịnh, 
được chúc phúc (Tv 112), có nhiều con cái 
(Tv 128) và để bảo đảm...(Cn 3,1-10), phải 
theo đường Chúa (Tv 1,1), đi trong lề luật 
(Tv19,1), lắng nghe (Cn 8,34). Tóm lại, phải 
công chính. Động lực để theo đường hạnh 
phúc chính là với Thiên Chúa, người ta được 
tất cả (Is 30,8 Tv 84,13 2,12 65,5 146,5). Với 
người kính sợ Chúa, hạnh phúc là được ở với 
Thiên Chúa mãi và nếm sự ngọt dịu bên Ngài 
(Tv 16,11 73,23). 

Chóp đỉnh thần linh của hạnh phúc là thế. 
Nhưng để biết chỉ mình Chúa là hạnh phúc, 
người ta phải trải qua bao thất vọng (Tv 41,10 
118,8 146,3). 

Chúa Giêsu đến, Người không chỉ là một 
hiền nhân, mà còn là Đấng sống sung mãn 
hạnh phúc Người đề ra. Bài giảng khai mào 
(Mt 5,3-12 Lc 6 20-26) đưa ra chương trình 
hành động hạnh phúc Kitô giáo. Đến từ Thiên 
Chúa, Chúa Giêsu là hiện thân của tiếng 
“thuận” đối với các lời hứa trong Cựu Ước, 
và Nước Thiên Chúa hiện diện trong Người, 

khiến Người hiện thân hóa hạnh phúc thật 
và tỏ ra “hiền lành và khiêm nhượng trong 
lòng” (Mt 11,29). 

Chúa Giêsu quả là trung tâm của hạnh phúc: 
Maria có phúc vì đã tin (Lc 1,45), đã sinh ra 
Đấng Cứu Thế (1,48), đã lắng nghe (11,28) 
và tin (Ga 20,2) hạnh phúc như vậy. Với 
Đấng là tất cả gía trị, các hạnh phúc kiểu 
trần gian có thể bị đảo lộn (1Dr 3,4 4,14) 
và “phúc cho những ai đã chết và được chết 
trong Chúa” (Kh 14,13).

Lòng nhân từ gợi ngay ý tưởng về lòng 
trắc ẩn và tha thứ. Đối với dân Israel, lòng 
nhân từ còn kết hợp thêm lòng trắc ẩn với sự 
trung thành. 

Tùy theo ý thức mình bất hạnh hay tội 
lỗi, người ta nhận ra nhiều hay ít khuôn mặt 
lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa (Is 
30,18). Thánh vịnh nói nhiều nhất về lòng 
nhân từ Chúa (Tv136). Sách Huấn ca và 
Khôn ngoan chứng tỏ lòng nhân từ Chúa tác 
động trong lịch sử Israel. Người Do thái cho 
rằng lòng nhân từ ấy chỉ dành riêng cho dân 
được tuyển chọn. Nhưng Thiên Chúa đã phá 
tan óc hẹp hòi ấy (Hs 11,9) Sách Giona cho 
thấy lương dân cũng được hưởng lòng nhân 
từ Chúa. Sách Huấn ca nói rõ: “Con người 
thì thương xót cận thân. Còn Đức Chúa xót 
thương mọi xác phàm” (Hc 18,13). Lý do 
vì Thiên Chúa “như người cha chạnh lòng 
thương xót con cái. Chúa cũng chạnh lòng 
thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được 
nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là 
cát bụi” (Tv 103,13-14). 

(xem tiếp trang 16)

LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA 

                   (CN 7 TN C – Lc 6,36)
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Trong Tân Ước, Chúa Giêsu nhắc nhớ: 
“Không có ai nhân từ cả, trừ một mình Thiên 
Chúa” (Mc 10,18). Chúa Giêsu muốn hướng 
lòng chúng ta về Thiên Chúa là Đấng đầy 
lòng nhân từ (Tv130,7) và lòng nhân từ của 
Ngài tồn tại muôn đời (Tv 136). Và hướng 
lòng về Thiên Chúa nhân từ là để “anh em 
hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là Đấng 
nhân từ” (Lc 6,36).

   (tiếp theo trang 13)
...cho người Kitô hữu biết chân thành lắng 

nghe/ và cố gắng sống theo Lời Chúa Giêsu đã 
dạy trong Tin mừng.

4. Anh em đừng xét đoán/ thì sẽ khỏi bị 
Thiên Chúa xét đoán/ Chúng ta hiệp lời cầu 
xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết can 
đảm từ bỏ tật xấu hay xét đoán người khác 
cách bất công/ vì không ai là người hoàn toàn 
vô tội trước mặt Thiên Chúa là Đấng vô cùng 
thánh thiện.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con 
như khí cụ bình an của Chúa, để chúng con đem 
yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào 
nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, 
và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chúng con 
cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
VI. Trong Thánh Lễ

- Trước kinh Lạy Cha: Trong số 7 lời xin 
trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đặc biệt nhấn 
mạnh đến lời xin ơn biết tha thứ. Chúng ta cũng 
hãy tha thiết xin Cha trên trời giúp chúng ta biết 
tha thứ cho anh chị em chúng ta.
VII. Giải tán

Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra về và 
nhớ thực hiện lời Chúa dạy: “Hãy yêu thương 
kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”.

. 11 .

HAI TÊN GIAN PHI

Từ trên Thánh giá nhìn sang bên 
phải và bên trái, Chúa Giêsu thấy 
hai tên gian phi cùng chịu đóng 

đinh như Người.
Đó là những kẻ phạm pháp thực sự và 

xứng đáng bị trừng phạt. Chính một trong 
hai đã nhìn nhận: “Chúng ta phải chịu thế 
này là đáng tội”.

Họ cũng như Chúa Giêsu phải vác 
thập giá của mình leo lên đỉnh đồi Can 
vê; cũng chịu đóng đinh; và giờ đây cũng 
đang hấp hối…

Có lẽ họ cũng có mặt trước dinh Philatô 
khi Chúa Giêsu bị xét xử, để chờ khi Philatô 
kết án xong thì cùng với Người được dẫn đi 
đóng đinh. Trên đường vác thập giá, có lẽ họ 
cũng đã nghe những lời bình phẩm về Chúa 
Giêsu được thốt ra từ miệng những người 
có cảm tình với Người cũng như những kẻ 
thù ghét Người. Trước khi họ bị bắt, có lẽ họ 
cũng có lần gặp mặt Người. Tóm lại họ biết 
Chúa Giêsu là một nhân vật đặc biệt và đa 
số dân chúng coi Người là Đấng Thiên Chúa 
sai đến.

Bây giờ trong giây phút cuối đời họ lại 
được gặp Người, ở ngay bên cạnh Người. 
Đây là một cuộc gặp gỡ có tính quyết định 
sống còn. Nhưng thái độ hai người này rất 
khác nhau. Một người thì sừng sỏ hung dữ. 
Anh xỉa xói Chúa Giêsu: “Ông có giỏi thì 
cứu lấy ông và cứu chúng tôi luôn đi”. Anh 
này không chấp nhận số phận của mình. 
Anh chửi rủa lung tung: chửi rủa những đau 
đớn của mình, chửi rủa các quan tòa, chửi 
rủa đám lý hình, chửi rủa dân chúng đứng 
nhìn… Anh ngụp lặn trong cảm xúc oán hận 
và trong ước muốn báo thù… Anh khép lòng 
trong bóng đêm tăm tối…

LM. PHẠM QUỐC TÚY 
Gp.Phú Cường 
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Từ trên thánh giá nhìn xuống,
Chúa Giêsu thấy những ai?

Nguyên bản tiếng Pháp: Ceux que Jésus voyait du haut de la Croix. 
A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes, Paris 1924.

Bản dịch tiếng Việt: LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI 

Người kia thì trái lại. Trong những giờ 
phút cuối đời, anh cố gắng làm hồi sinh 
những tâm tình tốt đẹp. Anh tự nhủ: “Đây 
không phải là lúc giận trách Thiên Chúa”. 
Anh nói với người kia: “Ít ra chúng ta cũng 
phải sợ bị Thiên Chúa xét xử chứ! Chúng ta 
phải chịu thế này là đáng tội rồi. Còn Ông 
Giêsu này, ông không hề làm điều gì sai trái”. 
Rồi anh quay sang Chúa Giêsu nói: “Thưa 
Ngài, khi Ngài về Nước Ngài, xin hãy nhớ 
đến chúng tôi”. Anh đã nói “Nước Ngài” bởi 
vì nhiều lần anh nghe Chúa Giêsu giảng về 
Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu thấy thiện ý 
của anh nên Người đáp: “Ngay hôm nay anh 
sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng”.

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống Chúa Giê-
su cũng thấy tôi.

1. Phải chăng đôi khi tôi giận trách Chúa 

vì tôi gặp thất bại trong việc học hành, trong 
nghề nghiệp… vì tôi không đạt được điều 
mong muốn, vì tôi gặp điều trái ý… thay vì 
tôi phải xét mình kỹ xem những điều ấy có 
phải tại tôi không: tại tôi lười biếng, tại tôi 
cẩu thả, tại tôi gây thù chuốc oán trước với 
người ta…

2. Khi gặp chuyện phiền muộn, phản ứng 
của tôi thường là khép lòng lại trong tủi hờn, 
cay đắng, chán nản, bi quan… hay là mở lòng 
ra với Chúa để cầu nguyện xin Người an ủi, 
thêm sức, giúp đỡ…?

3. Khi tôi buồn, khổ, bệnh tật… tôi có biết 
tự nhủ: “Mình sẽ mang nỗi buồn khổ này đi 
dự Thánh lễ để kết hợp với những đau khổ 
của Chúa Giêsu hầu cứu giúp những người 
khốn khổ và tội lỗi” không? Tôi có tin rằng 
những đau khổ kết hợp với Thánh Giá Chúa 
Giêsu sẽ là nguồn ơn cứu rỗi không?
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Tờ Vers Demain của 
Canada, có đăng 
một câu truyện rất 

hy hữu sau đây: Moriendo là 
một chàng thanh niên rất đẹp 
trai, hào hoa phong nhã, con 
nhà qúy phái sang trọng. Vóc 
dáng anh rất khôi ngô tuấn tú: 
cao lớn mạnh khỏe, mái tóc 
bồng bềnh lượn sóng, với cặp 
chân mày đen nháy, miệng 
lúc nào cũng tươi vui, ăn nói 
lịch thiệp. Ai trông thấy anh 
cũng phải nể, cũng muốn gần 
anh để trò chuyện. Khi còn 
nhỏ, Moriendo là một đứa trẻ 
rất ngoan, thường đi nhà thờ, 
cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi 
trước bàn thờ Đức Mẹ. Có 
khi ban đêm. chưa đọc kinh 
Mân Côi, mà mẹ đã ngủ, anh 
thường đánh thức mẹ dạy, và 
cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi, 

rồi anh mới chịu đi ngủ. Biết 
con có lòng đạo như thế, một 
hôm mẹ bảo Moriendo:

- Sau này mẹ chết, con 
phải luôn luôn lần hạt cầu 
nguyện cho mẹ sớm lên thiên 
đàng hưởng nhan thánh 
Chúa. Và để cho con nhớ lời, 
mẹ sẽ tặng cho con 1 vật lưu 
niệm. Mỗi khi thấy vật lưu 
niệm này là con nhớ đến mẹ. 

Anh hỏi mẹ:

- Vật lưu niệm mẹ cho 
con là cái gì? Có bền lâu 
hay không? Có dễ bị mất 
cắp không? 

Bà mẹ trả lời:

- Vật lưu niệm mà mẹ 
định cho con là một chuỗi 
Mân Côi rất đẹp, mà con đeo 
suốt đời ở cổ, sẽ không bao 

giờ được tháo ra, cho đến khi 
con chết. Khi con chết, người 
ta cũng sẽ đem con đi chôn 
cùng với kỷ vật đó. 

Vì còn quá nhỏ, anh cũng 
không hiểu được hết ý nghĩa 
mẹ nói, nhưng anh vẫn trông 
mong hôm nào mẹ cho anh 
vật lưu niệm đó. 

Rồi một hôm bà mẹ 
cho mời người thợ kim 
hoàn đến nhà. Bà đặt làm 
1 chuỗi hạt Mân Côi bằng 
đá qúy cẩm thạch, kết 
bằng dây kim khí rất bền 
và chắc chắn, không bao 
giờ có thể đứt được. Khi 
làm xong, bà định ngày 
đem con lên bàn thờ, dâng 
con cho Đức Mẹ, rồi bảo 
người thợ kim hoàn đeo 
vào cổ cho con trai chuỗi 
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hạt cẩm thạch. Đeo chuỗi hạt vào cổ 
xong, bà nói với con:

- Đây là chuỗi hạt Mân Côi mà mẹ tặng 
cho con, để sau này con luôn nhớ đọc kinh 
cho mẹ, khi mẹ đã qua đời. Con không bao 
giờ được tháo ra, dù có phải trèo non lặn 
suối, lao động cực nhọc. Dù sau này túng ng-
hèo, con cũng không bao giờ được bán lấy 
tiền tiêu xài. Nếu con làm sai ý mẹ, thì chắc 
mẹ sẽ không hài lòng với con. 

Nghe lời mẹ căn dặn thật kỹ, Moriendo 
hứa sẽ tuân theo ý mẹ cho đến trọn đời. 

Ngày tháng trôi qua mau chóng, chẳng 
mấy chốc mà Moriendo trở thành chàng 
thanh niên vạm vỡ to lớn. Nhưng chàng nhất 
quyết không lập gia đình, ở vậy thờ mẹ, tối 
sáng đọc kinh cho mẹ. Các cô gái con nhà 
giàu sang phú qúy cũng muốn ngấp nghé, tìm 
cơ hội đến với chàng. Nhưng rồi cô nào cũng 
thất vọng, ra về tay không. Đôi khi buồn cảnh 
gia đình, mồ côi, đơn chiếc, chàng cũng đi 
tìm thú vui ở các hộp đêm, phòng trà, tiệm 
nhảy. Mỗi khi chàng đến đâu là các cô vũ nữ 
lao xao chạy đến bên chàng, để nói chuyện. 
Chàng tiếp đón tất cả các cô ngang nhau, 
không hề để ý cô này hoặc cô kia. Nhưng cô 
nào cũng say mê chàng, vì lời ăn tiếng nói lịch 
thiệp lễ độ. Hộp đêm phòng trà đóng cửa thì 
chàng cũng ra về bình thản, không hề vướng 
mắc với bất kỳ cô vũ nữ nào. Thời gian cứ thế 
kéo dài khá lâu, mà không cô gái nào cám dỗ 
được chàng. Một hôm quỷ hiện ra lấy hình 
một cô gái nhan sắc tuyệt trần, bảo với các 
cô vũ nữ:

- “Chị nghe thấy Moriendo là chàng 
thanh niên tuấn tú đẹp trai nhất vùng này, 
mà các em không đứa nào mồi chài được nó, 
thì thật là yếu quá. Để chị ra tay giúp các 
em. Chị bàn một kế hoạch: các em tổ chức 
một bữa tiệc rất sang trọng, với đầy đủ sơn 
hào hải vị, và rượu ngon nhất; tiếp cho chàng 

ăn uống thật no say, rồi lợi dụng cơ hội khi 
chàng đã say xỉn, thì khiêng vào phòng, lúc 
ấy các em tha hồ mà tán tỉnh... Khi chàng 
tỉnh dậy thì mọi việc coi như đã xong”. Kế 
hoạch được thi hành đúng như tên quỷ bày 
ra. Chàng Moriendo được bọn gái điếm trịnh 
trọng mời chàng có vẻ rất chân thật. Cô gái 
nhan sắc tuyệt trần lộng lẫy kiêu sa, thay mặt 
cho các em kỹ nữ nói với chàng:

- Hôm nay chúng em mời anh đến chơi, 
trước lạ sau quen, để rồi chúng ta cùng tâm 
giao, tâm sự từ đây. 

Moriendo cũng rất vui vẻ nhận lời, cùng 
các nàng ăn uống chuyện trò vui đùa. Đang 
khi ăn, chàng được nàng vũ nữ kiều diễm 
nhất, rót rượu cho chàng hết ly này đến ly 
khác, với dụng ý là để chàng say xỉn, theo 
kế hoạch của bọn chúng đề ra. Nhưng chàng 
cứ tỉnh bơ, uống hết chai này đến chai khác. 
Đến nỗi bọn gái phải khiếp sợ, vì phải trả tiền 
ruợu qúa đắt, lại nếu chàng qúa say, lại phải 
thuê xe chở chàng về, thì thật là phiền phức. 
Bọn gái liền thuê ngay một căn phòng cho 
chàng nghỉ đêm. Bọn chúng cứ tưởng chàng 
say xỉn. Các cô thay phiên nhau vào tán tỉnh, 
nhưng đều vô ích. Cô nào đến gần chàng đang 
ngủ say, cũng bị sức phản xạ vô hình nào đó 
không biết… đuổi ra, kể cả cô gái đẹp đẽ kiêu 
sa nhất. Cô ta bảo:

- Thằng cha này nó có cái bùa hộ mệnh 
mạnh lắm, mình không thể làm gì được. Phải 
nhờ một thày phù thủy cao tay nhất, thì mới 
dứt được nó. 

Ngày hôm sau các cô đến tìm thày phù 
thủy, trình bày sự việc đêm qua như vậy. 
Thày bảo các cô không biết gì hết. Morien-
do là người bên đạo Công giáo, y luôn luôn 
mang trong người chuỗi hạt Mân Côi của Bà 
Maria. Bà này là Trinh Nữ có quyền thế nhất 
trên trần gian này. Muốn đánh đổ được chàng, 

(xem tiếp trang 35)
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, cùng là những giáo dân 
nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức 
tin nhau trong hành trình theo chân Chúa.

Vấn nạn: 
“Chúa không muốn ta đau khổ”. 

Nhiều người bảo tôi như thế; 
tôi nên nghe hay không nên? 

(một Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi:

Nói về đau khổ phần xác, CHÚA MUỐN 
CHÚNG TA ĐAU KHỔ: “Ai muốn theo Ta, 
hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” 
(Mt 16,24-28), “Hãy qua cửa hẹp mà vào” 
(Mt 7,6.12-14), “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất 
mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; 
nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông 
hạt. Ai 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”. (Ga 12,20-33). Có ng-
hĩa Chúa muốn ta dùng đau khổ phần xác để 

được cứu rỗi phần hồn; thực ra có ai không 
đau khổ phần xác đâu? – chính vì vậy mà nói 
ngoa nguýt một chút cho vui rằng: Chúa có 
không muốn ta đau khổ phần xác cũng chẳng 
được- Vậy, Chúa đã muốn mà Chúa còn dạy 
chúng ta tận dụng đau khổ phần xác để mưu 
ích cho phần rỗi; đã dạy, Chúa còn nêu gương 
khi Người chịu qua nhiều đau khổ phần xác 
đến nỗi chết khổ nhục trên thánh giá.

Nói về đau khổ phần hồn, CHÚA KHÔNG 
MUỐN CHÚNG TA ĐAU KHỔ. Vì đau khổ 
phần hồn đồng nghĩa với mất linh hồn, hoặc 
tệ lắm cũng bị thanh luyện phần hồn trong 
luyện ngục… Vì không muốn như thế, cho 
nên Chúa Cha sai Con Một của Người đến 
cứu chúng ta, bằng cách dạy cho chúng ta 
đường tránh mất linh hồn hay tránh đau khổ 
phần linh hồn.

Đương Đạo LInH MAI LInH

sỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TÌNH HUỐNG TIN MỪNG 
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PHA THĂNG
“Natura in minima maxima” nghĩa là sự tự 
nhiên là: rất lớn nằm trong rất nhỏ. Xin đọc 

lại dụ ngôn “Hạt cải” và “Men bột” (1)

Tân linh mục phó xứ vừa 
được thuyên chuyển đến mới 
chỉ 2 tuần nay, trong bữa ăn 
sáng thứ Hai, cha sở hỏi:     

- Giáo xứ hát Thánh ca 
Phụng vụ, cha thấy thế nào?               

Cha phó thưa:  
- Thưa cha, có thể tóm 

chung trong hai từ là đơn 
giản và dễ dàng.       

Cha sở cười:

- Hát như trước nay (2) 
khác nào làm chuyện to tác 
mà hiệu quả rất nhỏ (3). Hát 
Thánh ca Phụng vụ thì ngược 
lại, làm chuyện nhỏ nhoi đơn 
giản mà hiệu quả to tác.  

Cha phó tiếp theo: 

- Thật! Khi mà… thay 
vì giàn âm thanh đồ sộ thì 
Cộng đoàn vang hát; thay vì 
bài hát nhiều bè đuổi nhau 
chí chóe thì một dòng nhạc 
giản dị, mang nguyên văn 
Lời Chúa; thay vì tập hát vài 
buổi một tuần thì chỉ cần tập 
trong khoảng mươi phút… 
Nói chung sự đơn giản thay 
chỗ sự cầu kỳ, sự dễ dàng thế 
chỗ cho sự khổ nhọc, sự thinh 

lặng thay chỗ cho sự ồn ào….        

Cha sở:
- Tất cả lùi lại để cho Lời 

Chúa tiến lên và ngự trị suốt 
thánh lễ.  

Cha phó: 
- Con nghĩ câu: “Phá đổ 

thì ồn ào, dựng xây thì êm 
thắm”… thế là Thánh ca 
Phụng vụ là dựng xây. Dựng 
xây trong tâm hồn mọi người.  

Cha sở gật gù xác nhận:
- Phải! Mọi công trình to 

lớn đều bắt nguồn từ ý tưởng 
nhỏ. Không chừng Thánh ca 
Phụng vụ giúp chúng ta xây 
dựng giáo xứ thành cộng 
đoàn tốt lành!.   

Cha phó: 
- Nhờ Lời Chúa như hạt 

giống nở trong lòng mọi 
người. Chúng ta chẳng cần 
làm gì hết! Chỉ để Lời Chúa 
xâm chiếm lòng mọi người. 
Thế là xong!

Cha sở:
- Vả lại, chúng ta là ai mà 

đòi xây dựng hay hoán cải 
lòng mọi người?

.........................................
(1)“Nước Trời giống như 

hạt cải người nọ lấy gieo 
trong ruộng mình. Tuy nó là 

loại nhỏ nhất trong tất cả    
các loại hạt giống, nhưng 
khi lớn lên, thì lại là thứ lớn 
nhất; nó trở thành cây, đến 
nỗi chim trời tới làm tổ trên 
cành được”. Người còn kể 
cho họ một dụ ngôn khác: 
“Nước Trời cũng giống như 
chuyện nắm men bà kia lấy 
trộn vào ba thúng bột, cho 
đến khi tất cả bột dậy men”.
(Mt 13,31-33)

(2) Hát như trước nay: là 
hát Thánh ca Bình dân Tôn 
giáo hình thể ca khúc với ca 
đoàn rầm rộ và đàn địch ì xèo, 
tập hát lâu giờ, chỗ đứng của 
ca đoàn đòi sự bề thế (bục 
cao chót vót) giàn âm thanh 
thật hoành tráng… nhưng 
thật ra là hát một mình.

(3) Không mang lại sự sốt 
sắng, mà chỉ mang lại chút 
ít cảm xúc tầm thường, ví dụ 
cảm xúc choáng ngợp, cảm 
xúc vui tươi nhộn nhịp, cảm 
xúc hoành tráng uy nghi, cảm 
xúc lãng mạn hay cảm xúc 
hãnh diện đến lâng lâng, cảm 
xúc hưng phấn nồng nhiệt 
v.v… Ra khỏi nhà thờ, những 
cảm xúc ấy tan như bọt xà 
phòng, về đến nhà không còn 
gì lưu lại. 
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   ngUYÊn ngUYÊn

Nă m 
1 9 4 7 , 
n h à 
k h o a 

học Karyl Robin 
Evans thấy cả trăm người lùn sống 
trong thung lũng xa xôi ở Trung 
Quốc, cho rằng họ là người ngoài 
hành tinh.

Nằm về phía tây nam tỉnh Tứ Xuy-
ên, Trung Quốc, làng Yangsi ngày 
nay có 80 cư dân sinh sống, trong 
đó khoảng 46 người tí hon - người 
cao nhất khoảng 116cm, thấp nhất 
khoảng 63cm. Yangsi còn có tên gọi 
khác là “làng người lùn”. Ảnh: Vice.

Theo Telegraph, giữa những năm 
1920 - 1970, một dịch bệnh hiểm ng-
hèo đã hủy hoại cuộc sống hạnh phúc 

của dân làng Yangsi, chủ yếu tác động lên lũ trẻ. Làng 
chỉ có hơn 100 hộ gia đình, hơn một nửa trong số đó có 
con nhỏ đột nhiên mắc bệnh trong khoảng 3-8 tuổi. Lũ 
trẻ bị đau đầu gối, yếu tay và chân, mất khả năng vận 
động, cha mẹ chúng lo lắng đến y sĩ nhưng không tìm 
được nguyên nhân. Vài năm sau khi gặp phải những 
triệu chứng trên, bọn trẻ không cao lên nữa. Người 
làng hoang mang, bởi họ sống trong một vùng, uống 
cùng một giếng nước, lấy lương thực từ cùng một mảnh 
đất, và những đứa trẻ không phải kết quả của hôn nhân 
cận huyết thống. Ảnh:  Wu Chuanming.

Nhiều nhà khoa học đã tới đây và tiến hành khám 
sức khoẻ cho những người lùn, phân tích mẫu 
đất, nước và hạt giống nơi đây nhưng chưa tìm ra 
nguyên nhân. Có người phỏng đoán triệu chứng này 
là nhiễm khí độc khi người Nhật chiếm đóng nơi này. 
Nhưng trên thực tế, quân đội Nhật chưa bao giờ đặt 
chân đến vùng đất này. Năm 1997, một nghiên cứu 
cho thấy nồng độ thủy ngân cao trong đất, nhưng nó 
vẫn chưa được chứng minh có liên quan tới những 
triệu chứng lạ dân làng Yangsin mắc phải. Chính 
phủ Trung Quốc không phủ nhận sự tồn tại của ngôi 
làng nhưng cũng không cho phép khách người nước 
ngoài đến thăm. Ảnh: Wu Chuanming.
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Có ý kiến khác lại cho rằng đây là sự trừng 
phạt của tổ tiên họ, vì trước đây người quá 
cố không được mai táng chu đáo. Người làng 
cũng truyền miệng câu chuyện về một con rùa 
đen do người đàn ông họ Wang phát hiện ra. 
Sau khi thấy con vật có tứ chi kỳ lạ này, dân 
làng đã giết và ăn thịt nên đời con cháu của 
họ phải trả giá. Ảnh: Wu Chuanming.

Để chăm sóc mẹ già bị liệt, anh em nhà Wang 
Shihai phải mượn tiền để mua gà vịt, nuôi 
thỏ, lợn và các loại gia súc khác. Họ thường 
phải dậy từ rất sớm, đi bộ hàng chục km ra 

khỏi làng để chăn thả gia cầm. Đôi khi đàn 
cừu nổi điên và lao xuống núi, họ cũng không 
thể theo kịp. Ảnh: Wu Chuanming.

Cao 86 cm, Liu Peixiao, được coi như 
“người đàn ông bỏ túi”. Ông từng đi học sớm 
và giỏi dùng bàn tính, sau trở thành kế toán cho 
người làng. Liu may mắn kết hôn với một phụ 
nữ cao gấp đôi mình. Họ có hai con trai và một 
con gái, cậu út khá nhất vì đậu vào một trường 
đại học danh tiếng. Nhà không có điều kiện, ông 
Liu cố gắng vay mượn cho con đi học, với mong 
muốn con trai sẽ kiếm được một công việc tốt ở 
thành phố. Ảnh:  Wu Chuanming.

Trong suốt nhiều năm, một số người dân đã 
rời khỏi khu vực vì sợ mắc chứng bệnh lạ, 
nhưng tình hình đang được cải thiện khi thế 
hệ trẻ đang dần cao lên. Ảnh:  SCDaily.
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Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các 
ca đoàn và các ca viên trên toàn thế 
giới thúc đẩy cộng đoàn tham gia và 

cầu nguyện trong các cử hành phụng vụ, chứ 
không hát thay cho cộng đoàn.

“Các con đã đánh thức Vatican!”, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã nói vui như thế để tỏ 
ý khen ngợi buổi trình diễn âm nhạc của các 
tham dự viên Hội nghị Quốc tế các Ca đoàn 
lần thứ 3, trong buổi tiếp kiến hôm thứ Bảy 
24/11/2018 tại Sảnh đường Phaolô VI.

“Tiếng nhạc và lời ca của các con thực sự 
là công cụ Phúc Âm hóa bằng những chứng từ 
bám sâu vào Lời Chúa, vốn lay động tâm hồn 
mọi người. Các con cũng Phúc Âm hóa bằng 
cách giúp cộng đoàn cử hành các bí tích, nhất 
là bí tích Thánh Thể, khiến mọi người cảm 
nhận được vẻ đẹp của Thiên đàng”.

Khoảng 7.000 nhạc sĩ và ca viên đang tham 
dự Hội nghị Quốc tế các Ca đoàn do Hội đồng 
Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa tổ chức trong 
3 ngày.

 Nhiều người lùn tại Trung Quốc có thể 
làm việc trong một công viên “chú lùn” 
để phục vụ du khách. Video: Vice.

Theo Pro Caffe Nation - Thanh Hiền

.............................................................

Nói về sự lớn nhỏ, tâm lý con người ai 
cũng quen nếp nghĩ: điều, vật… lớn bao 
giờ cũng chứa đựng, bao gồm hay sản sinh 
điều, vật…. nhỏ; điều, vật… lớn có giá trị 
hơn điều, vật… nhỏ; từ đó người ta có 
thêm tâm lý xem trọng điều, vật… lớn, coi 
thường điều, vật… nhỏ. Tuy nhiên trong 
thực tế, nếu chỉ dựa vào kích thước lớn, 
nhỏ thì chưa đủ để đánh giá điều, vật… 
nào đó, bởi vì còn nhiều yếu tố, điều kiện 
v.v… khác làm nên giá trị của mọi thứ 
điều, vật… Đâu đã hết, còn có một câu 
ngạn ngữ Latin quật ngã lộn nhào quan 
niệm dễ dãi và phổ thông của chúng ta: 
“Natura in minima maxima” (Tự nhiên 
là cái lớn nhất nằm trong cái nhỏ nhất). 
Nghe câu này hẳn chúng ta bị “sốc”? Chưa 
hẳn ai cũng đều bị “sốc”! Bởi vì ngày nay 
càng lúc càng có nhiều người nghiệm ra 
được cái cực lớn nằm trong cái cực nhỏ, 
nhất là những ai trải nghiệm Kinh thánh, 
tu đức, thần học hay khoa học.  

Trong lãnh vực thánh nhạc, cái rất 
lớn nằm trong cái rất nhỏ cụ thể nhất ở 
Thánh ca Phụng vụ. Thánh ca Phụng vụ 
(TCPV) là loại thánh ca tuy hát rất đơn 
giản (nhỏ) và hát cộng đoàn (nhỏ), chẳng 
cần đến ca đoàn đông người (nhỏ), chẳng 
tập tành khổ nhọc tốn giờ mất sức (nhỏ) 
bài hát chép ra chỉ gọn lỏn trong năm ba 
dòng (nhỏ)… nhưng giả sử một ngày nào 
đó, nền Thánh nhạc Việt Nam chấp nhận 
hát TCPV, lúc ấy bao nhiêu vấn đề to đùng 
của nền thánh nhạc đang vấp phải sẽ được 
giải quyết dễ như trở bàn tay; một thí dụ: 
sự sai trái ở các ca đoàn trong khâu chọn 

bài hát cho mỗi thánh lễ bỗng dưng không còn 
nữa, các cha sở rất an lòng mà cộng đoàn tham 
dự thánh lễ cũng được hưởng nhờ nhiều lợi ích 
qua việc tham dự thánh lễ cách tích cực mà ta 
thường gọi là “sốt sắng”. Có phải cái cực lớn 
nằm trong cái cực nhỏ không? Hoặc, nền thánh 
nhạc muốn đến khao khát hát cộng đoàn mà 
chẳng làm sao được, hát TCPV bỗng làm được 
trong tích tắc.

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC
 THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 162 - 2.2019



25

Linh hoạt viên phụng vụ

Đức Thánh Cha khuyến khích các ca viên 
cứ hát lên những tâm tình của cộng đoàn 
Giáo hội.

“Thường âm nhạc và bài ca có thể làm 
nên những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc 
sống con người, bởi vì những khoảnh khắc 
ấy sẽ trở thành kỷ niệm quý giá ghi dấu trong 
cuộc đời họ”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các ca 
đoàn đừng để mình bị cám dỗ mà phô diễn 
tài năng lấn lướt cộng đoàn, khiến cho các tín 
hữu không thể tích cực tham gia Thánh Lễ.

“Ca đoàn là các linh hoạt viên về thánh 
nhạc, thánh ca cho toàn thể cộng đoàn. Đừng 
chiếm chỗ của cộng đoàn, đừng làm cho dân 
Chúa mất đi cơ hội được cùng hát với các 
con và làm chứng cho một cộng đoàn cầu 
nguyện của Hội Thánh”.

Đức Thánh Cha còn khen ngợi các ca 
viên biết tìm kiếm cách thức “thúc đẩy sự cầu 
nguyện trong các cử hành phụng vụ”.

Lòng đạo đức bình dân

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi 
họ dành chỗ cho các hình thức diễn tả lòng 
đạo đức bình dân: “Lễ kính các thánh bổn 
mạng, rước kiệu, vũ điệu, và các bài thánh ca 
của các dân tộc là di sản tôn giáo đích thực, 
đáng được trân trọng và ủng hộ, vì dù sao 
những cách thức diễn tả lòng đạo đức ấy vẫn 
là do tác động của Chúa Thánh Thần trong 
lòng Hội thánh”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng âm 
nhạc cần phải trở thành phương tiện thúc đẩy 
sự hiệp nhất. Ngài nói: “nếu chúng ta biết 
phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa Cha” 
thì âm nhạc có thể “làm cho Phúc âm sinh ơn 
ích trong thế giới ngày nay nhờ vẻ đẹp vẫn 
luôn cuốn hút và thúc đẩy người ta đón nhận 
đức tin”.

(Nguồn: Vatican News, 24.11.2018)

Tin Giáo Hội Hoàn Cầu - 

MINH ĐỨC

Buổi Hội nghị quốc tế các ca đoàn
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PHÚC CHIÊU
Đặng Đại Độ - quan thanh liêm, dũng 

cảm trị tội kẻ càn quấy.

Tự mang gông đi bộ về kinh chịu tội, 
nhưng Đặng Đại Độ không bị Chúa Nguyễn 
Phúc Khoát xử lý mà còn được thăng chức.

Đặng Đại Độ quê ở huyện Phong Đăng 
(nay là Lệ Thủy), Quảng Bình, thuộc dòng 
họ nổi tiếng về văn học. Cha của ông là Đặng 
Đại Lược (1690-1764) từng làm việc ở Văn 
Chức viện thuộc Hàn Lâm viện trong triều 
đình chúa Nguyễn, rồi làm Ký lục dinh Bố 
Chính, Cai bạ dinh Quảng Nam...

Sử sách nhà Nguyễn cho biết Đặng Đại 
Lược là vị quan khí tiết, đức độ, thanh liêm 
nổi tiếng, tuy làm quan to nhưng cảnh nhà 
vẫn nghèo khó. Khi ông cai trị ở địa phương, 
người dân biếu đồ dân dã thì ông “chỉ lấy một 
cái” cho họ vui; biếu đồ có giá trị, ông đều 
khéo léo từ chối để không làm mất lòng.

Sách Đại Nam liệt truyện của Quốc sử 
quán triều Nguyễn chép rằng Đại Độ có tiếng 
học giỏi, đỗ khoa thi Hương tiến, được bổ 
Văn chức, cùng cha cùng làm quan một triều. 
Năm 1748, ông được thăng Ký lục doanh 
Bình Khang (Khánh Hòa), rồi sau làm Ký lục 
Quảng Nam. Khi làm quan, Đại Độ liêm khiết 
còn hơn cha, ai đưa cho cái gì nhất thiết đều 
từ chối. Ông được người đời khen là trong 
sạch, là “băng thanh ngọc khiết”.

Xuất thân là văn quan nhưng Đại Độ 
cũng có tài cầm quân. Năm 1761, người Man 

Thạch Bích ở phía tây Quảng Ngãi nổi dậy 
chống lại triều đình. Chúa Nguyễn lệnh cho 
ông từ Bình Khang về cầm quân dẹp tan cuộc 
nổi dậy này.

Sau đó, ông được bổ làm Ký lục doanh 
Trấn Biên (vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai) 
mới được chúa Nguyễn mở mang. Thời đó, 
mỗi doanh (tương đương vài tỉnh hiện nay) 
được bổ nhiệm các chức Trấn thủ, Cai bạ và 
Ký lục. Ký lục là chức quan cai quản việc 
hành chính, hình án.

Khi đó, hai người Cai đội hầu cận chúa đến 
Trấn Biên tìm bắt con hát (ca nhi). Hai người 
này cậy thế hống hách, làm nhiều điều trái 
phép, ức hiếp nhân dân. Đại Độ biết chuyện 
liền cho quân bắt lại, cho hành hình và treo ở 
cửa chợ. Sau đó, ông tự mặc áo đơn, đeo gông 
ngắn, đi bộ về kinh xin nhận tội.

Ảnh minh hoạ: Báo Bình Phước
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Khi đi về kinh, Đại Độ có một đứa cháu 
đi theo. Người cháu đó xin thuê người võng 
cáng cho đỡ mỏi chân. Đại Độ nói: “Lại có 
hạng tội nhân mong được nhàn hạ ư?”, rồi 
nhất quyết đi bộ. Suốt hơn một tháng, ông 
mới đến kinh đô Phú Xuân, vào trình bày 
tình trạng với Bộ Hình xin vào ngục để đợi 
định tội.

Bộ Hình đem việc tâu lên, chúa Nguyễn 
cho gọi. Đại Độ vào chầu, vẫn chỉ mang áo 
ngắn, chúa Nguyễn Phúc Khoát thấy vậy 
thương cảm, sai 
cấp cho mũ áo 
triều phục.

Đại Độ trình 
bày sự việc, xin 
chịu tội. Chúa 
Nguyễn úy lạo, 
dụ rằng: “Khanh 
có tội gì, mà tự 
lao khổ như thế? 
Trước kia ta sai 
đi chọn một vài 
con hát để tiêu kh-
iển lúc rỗi, không 
ngờ lũ tiểu nhân 
đi ra, cậy thế hiếp 
người? Khanh giết đi là phải. Có tội gì đâu. 
Vậy bỏ qua việc ấy đi”.

Chúa lập tức thăng Đại Độ làm Tuần phủ 
Gia Định, cho ông đi tuần hành 5 phủ Quảng 
Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Khang, Bình 
Thuận, được quyền bãi hay thăng chức các 
quan lại.

Đại Nam liệt truyện viết rằng: “Sự trạng 
cha con Đại Độ được Chúa biết đến muộn, 
cho nên sách Đại Nam Thực lục không kịp 
chép đến”.

Còn theo tài liệu ở quê hương ông, Đặng 
Đại Độ sinh năm 1728, mất năm 1765 khi 

mới 37 tuổi. Thương tiếc ông chết trẻ, chúa 
Nguyễn phong cho ông là Trung Cần và 
phong tước Thạch Đức hầu.

Ngày nay, ở quận 7 TP HCM và thành 
phố Biên Hòa (Đồng Nai) đều có đường 
mang tên ông.

Lê Tiên Long

.........................................

Đặng Đại Độ là một danh nhân đáng nể, vì 
lẽ ông sống cho 
sự thật, mềm dẻo 
bảo vệ sự thật và 
dám chết (nếu 
cần) vì sự thật. 

Nhưng sự 
thật là một thực 
thể siêu giá trị 
lại chẳng hề 
đơn giản trong 
cuộc sống. Vì 2 
tính chất quý và 
không đơn giản, 
cho nên “đụng” 
vào nó, người 
ta có đến trăm 
nông ngàn nỗi. 

Tạm khái quát vài nông và nỗi: 

Nói lên sự thật làm đau lòng; sống sự thật 
thường không an ổn; người thẳng và thật dễ 
bị ghét. 

Sự thật mang lại ánh sáng (giải phóng) 
nhưng cũng mang lại sự u tối (do đau khổ, 
từ tội).

Sự thật là khí giới chống lại gian dối nhưng 
cũng có thể bị dùng làm hung khí tấn công 
người tốt một cách dã man và xảo quyệt. Sự 
thật có thể bị dùng để hung hăng và cay độc 
trút giận lên đầu kẻ hiền, người nhỏ, người 
yếu bằng đủ thứ chiêu bài hoa mỹ, nhưng lại 
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“im như thóc thối” hoặc được nói nhưng 
nói cách co rúm sợ sệt với kẻ dữ, kẻ có quyền 
có chức.

Sự thật bị lợi dụng, bị làm giả, bị “đập 
giập bẻ cong”, dán nhãn mác khác hẳn.

Sự thật bị mua bán.

Sự thật bị mượn danh nghĩa để xúc phạm 
lẫn nhau.

Sự thật bị giấu có khi đến cả một thời gian 
rất dài.

V.v…

Kể sao cho hết trăm nông ngàn nỗi khi 
nói đến sự thật. Ai muốn thấy sự thật có đến 
trăm nông ngàn nỗi như thế nào hãy nhìn 
Chúa Kitô, Người chính là Sự Thật và trăm 
nông ngàn nỗi là bị bán bị giết chết với bao 
tủi nhục.

Phân tích và giải thích sự thật là chuyện 
lớn của các bậc khôn ngoan, phần Ban Biên 
tập chúng ta, chúng ta chỉ lo, liệu Chúa Kitô 
dạy những kẻ thờ phượng Chúa Cha đích 
thực thì thờ phượng Người trong thần khí và 
sự thật (2), chúng ta có thờ phượng Chúa Cha 
trong thần khí và sự thật hay không?

.............................................................................. 
(1) Nông nổi là từ ghép của “nông” (cạn) với 

“nổi” (trồi trên mặt nước), với ý nghĩa thiếu suy 
nghĩ, thiếu cân nhắc, chỉ hời hợt bề ngoài. Ví dụ: 

“Đàn ông nông nổi giếng khơi/ Đàn bà sâu sắc 
như cơi đựng trầu”. Nông nỗi: tình cảnh éo le 

ngoài ý muốn. Ví dụ: “Chỉ vì một nhan sắc mà ra 
nông nỗi”.

(2) Chúa Kitô nói với chị Samaritana: “Nhưng 
giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những 

người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng 
Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha 

tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 
Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng 

Người phải thờ phượng trong thần khí 

và sự thật” (Ga 4,23-24). Hát Thánh ca Phụng 
vụ là “thờ phượng Chúa Cha đích thực”: vì đó là 
cách thờ phượng mới và chính xác; thờ phượng 
cách này 1/ ở trong: thần khí; thần khí có đến 2 

nghĩa (hình như chỗ này Chúa Giêsu “chơi chữ”, 
Thần Khí là Chúa Thánh Thần, thần khí vừa là 

tinh thần của chúng ta) thờ phượng trong Thần 
Khí có nghĩa là thờ phượng trong Chúa Thánh 

Thần hay thờ phượng trong thần khí có nghĩa là 
thờ phượng bằng nội tâm (khác với thờ phượng 

bằng hình thức); 2/ ở trong sự thật (cũng “chơi 
chữ”, nếu trong Sự Thật, thì thờ phượng trong 

Chúa Kitô và theo cách Chúa Kitô dạy; hoặc 
trong sự thật thì thờ phượng bằng Lời Chúa, Lời 

Chúa là sự thật.
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.Thánh ca Phụng vụ “rất lớn nằm trong rất nhỏ như thế nào”?.Tại sao Thánh ca Phụng vụ gồm những điều rất nhỏ?.Thánh ca Phụng vụ đạt được điều gì rất lớn?
                                                                                  (xem câu trả lời trang 54)

THIÊN ÂN

NGƯỜI PHÀM

câu hỏi đố bạn

 Khoâng chôø ñôïi ñöôïc nöõa...

  NÓI NHỎ NHAU NGHE
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(tiếp theo và hết)

Mèo lại ra chiều đăm 
chiêu:

- Chưa hết đâu. Nhìn đây này. 
Đây là bánh gì?

Vừa nói, mèo vừa gắp lên 
một chiếc bánh ít. Thấy thế, 
chó liền trả lời:

- Menu ghi rõ ràng là 
bánh ít.

Mèo toét miệng đến mang tai 
cười như nắc nẻ:

- Ngu si đần độn là chỗ đó 
đó. Trong mâm ni bánh này ít 
hay nhiều?

Chó đưa mắt nhìn quanh 
mâm bánh, tuy đã ăn lưng 
bụng mà bánh đó còn nhiều 
lắm, trả lời:

- Bánh này nhiều chứ đâu 
có ít.

Mèo ra chiều thông thái nói:

- Bánh này phải gọi là bánh 

ích. Ích đây là ích lợi bởi vì 
ăn bánh này vào sẽ có ích lợi 
là làm cho no bụng. Đúng 
không nợ? Ghi sai chính tả 
bởi vì ngu dốt nên từ chữ 
ÍCH thành ra chữ ÍT. Lâu dần 
dùng hoài thành quen. Sai mà 
không biết.

Mèo lại gắp lên một chiếc 
bánh gai đưa ra trước mặt rồi 
hỏi chó:

- Bánh này được làm từ bột 
gì đây?

Chó đáp ngay:

- Từ bột gạo chứ còn từ bột 
gì nữa.

Mèo hỏi tiếp:

- Nó có gai không hay là trơn 
tru xuôi thuận?

Chó đáp:

- Nó đâu có gai đâu. Nó trơn 
tru xuôi tuột mà.

Mèo gật gù giảng giải:

- Đó. Lạ lùng và ngu si đần 
độn là chỗ đó đó. Bánh được 
làm từ gạo cho nên đầu tiên 
ông bà mình gọi là bánh gạo. 
Viết sai chính tả từ chữ O 
thành chữ I, rồi bỏ mất dấu 
nặng thế là từ chữ GẠO ghi 
sai thành ra chữ GAI. Ngày 
qua tháng lại, thời gian trôi 
qua thế là sai tùm lum.

Chó trợn tròn đôi mắt, 
miệng há hốc ra mà thốt lên 
khâm phục:

- Ôi. Bạn mèo thông thái của 
tôi. Bạn quả thật là thông thái.

Khen ngợi rồi, chó thông 
minh cất cao giọng ngoác 
mồm rống to lên:

- MÈO… MÈO… MÈO… 
THÔNG… THÔNG… 
THÔNG… THÁI… THÁI… 
THÁI…

Nghe lời khen ngợi khâm 
phục từ đáy lòng bạn chó 
thông minh, mèo thông thái 
ngửa mặt lên trời ngoác mồm 
cười tít mắt sung sướng kho-
an khoái ngất trời.

LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng
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Đọc xong câu chuyện, mình cũng ngửa mặt lên 
trời ca thán:

- Ôi, cuộc đời! Đã sai mà không chịu nhận sai 
lại giải thích sai nên càng sai hơn và kéo theo cả 
người khác cũng sai như mình.

Đời là thế đó bạn ơi

Ôi trời! Ôi đất! Ôi đời ngập sai!

Cuộc đời đầy dẫy cái sai

Mấy ai dám nhận mình sai bao giờ.

Mình đây luôn đúng ngờ ngờ

Chỉ người khác mãi dại khờ nên… sai.

Sai vì vô ý.

Sai vì cố ý.

Sai vì nhiệt tình.

Sai vì thông minh.

Sai vì mù tối.

Sai vì chơi ngông.

Sai vì không thông.

Sai vì bế tắc.

Sai vì ngu dốt.

Sai vì mình lầm.

Sai vì mình đúng,

Sai vì mình sai.

Sai vì nhiều lắm.

Muôn thứ lý do.

Nhưng ai sai đó.

Không phải là mình.

Quả thật:
 
Thằng mù mà dắt thằng mù,

Cả hai chắc hẳn lăn cù xuống sông.
 

Thằng ngông chơi với thằng ngông,

Hai thằng chắc hẳn cái mông sưng vù.
 

Thằng đù kèm với thằng ngu

Cả hai hợp lại chẳng thua thằng khù.

Thằng ngu sát cạnh thằng ngu.

Càng ngu thêm nữa, chẳng thu lợi gì.

Nhiệt tình cộng với ngu si.

Khác gì phá hoại, khác gì tai ương.

Tai ương tiếp nối tai ương,

Chỉ vì ngu dốt lại vương nhiệt tình.

 

Ngu si sát cạnh nhiệt tình

Thế là phá hoại do mình nhiệt tâm.

 

Trí, tài phải đi với tâm

Thêm tầm sẽ tấn tương lân kiện toàn.
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MỘC XUÂN
(tiếp theo và hết)

Bờ biển bây giờ vắng lặng, chỉ có hai 
vợ chồng chị Loan tay trong tay vừa 
đi vừa nghịch ngợm đá tung cát, gió 

biển thổi mơn man cành dừa, lá dương rì rào 
trước gió như thì thầm kể chuyện cho nhau 
nghe. Không gian tĩnh lặng như thoát tục, chỉ 
có sóng nước vỗ bờ.

Bờ biển Việt Nam dài trên 2000 km được 
Thượng Đế ban tặng phong cảnh rất đẹp, 
được thế giới phong tặng kỳ quan thế giới như 
Vịnh Hạ Long, ấy vậy mà nước ta không thu 
hút được khách ngoại quốc nhiều như Thái 
Lan. Bên Thái Lan bờ biển Pattaya dơ bẩn, du 
khách không tắm được, họ phải thuê canô đưa 
ra một hòn đảo ngoài khơi, nơi đó rất sạch, du 
khách tụ họp rất đông để tắm.

 Đi canô không phải êm ái như đi ôtô, nhìn 
bờ biển phẳng lặng vậy mà canô đi sóc y như 
bị ổ voi, khách ngồi trên canô bị say sóng, 
bị nhồi nhừ tử, đến nơi tắm cả là một sự khổ 
nhọc, đâu có sướng như bờ biển Việt Nam, 
phải chăng ngành du lịch nước ta không biết 
cách quảng cáo cái đẹp của đất nước ta cho du 
khách nước ngoài.

 Đi du lịch ở Thái Lan du khách rất thoải mái, 
không có nạn ăn xin hoặc bán hàng rong chèo 
kéo du khách, họ rất tâm lý nên đặt nhà vệ 
sinh khắp nơi, nơi nào cũng sạch bóng, thơm 
ngát, không mất tiền, lúc nào cũng có người 

trực để lau chùi, không một giọt nước dưới 
nền nhà.

 Còn ở ta thì hiếm nhà vệ sinh công cộng, chỗ 
có thì thu tiền nhưng mùi hôi khủng khiếp, du 
khách đến một lần là chạy te. Điều này chứng 
tỏ, ta không có tầm nhìn xa, không tâm lý, 
nên ngành du lịch ta thất bại là phải.

Chị Loan thích bờ biển này vì sáng sớm ở 
đây hội tụ bến thuyền thúng, chị thường ra 
đây đón mua hải sản vì thuyền thúng chỉ đi 
trong một ngày nên khi về tôm cá mực ghe 
đều còn sống nhảy soi sói, đem về ăn tuyệt cú 
mèo. Còn các thuyền lớn họ đi một tháng mới 
về nên hải sản họ đem về đều ướp lạnh nên 
không ngon bằng.

Chị Loan thầm cảm ơn Thượng Đế, đã rộng 
rãi ban tặng cho dân tộc Việt Nam ta nguồn 
tài nguyên hải sản dồi dào, toàn những thứ 
hảo hạng.

 Khi sang Lào, chị Loan đi chợ thấy không 
có bóng dáng một con tôm, con mực, cũng 
như cua ghẹ v.v… Các nhà hàng bên Lào 
đều nhập hải sản từ Việt Nam sang, khi hiểu 
điều này chị Loan mới nhận ra dân Việt 
Nam mình đang ở thiên đường, được ăn của 
ngon quý hiếm với giá rẻ mà mấy ai đã biết 
được như vậy, lúc nào cũng muốn đi định cư 
nước khác đúng là đứng núi này trông núi 
nọ, không biết tận hưởng cái hạnh phúc của 
Thượng Đế ban tặng.
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Buổi sáng, vợ chồng chị Loan đi dạo bờ biển 
để đón ánh bình minh, hằng ngày ở thành phố 
anh chị đâu có khoảng thời gian nào để ngắm 
cảnh mặt trời mọc. Ở hướng đông, mặt trời to 
như cái mâm đồng, lừng lững dưới mặt biển 
mọc lên, chiếu những tia nắng đỏ rực xua tan 
cái bóng đêm, xua tan sương lạnh buổi sáng, 
vạn vật như bừng dậy, sức sống trỗi dậy trong 
không gian.

Trên những bụi cây, đàn chim ríu rít, sáng dậy 
chúng chào hỏi nhau, chúng líu lo nghe thật 
vui tai, lát sau chúng bay phân tán khắp nơi, 
cảnh ríu rít chấm dứt, nhường cho tiếng sóng 
vỗ ì ầm.

Giây phút này là giây phút con người hòa 
quyện với thiên nhiên, tâm hồn thoát khỏi trần 
thế, đó là giây phút thoát tục. Ấy vậy đa số 
nam giới đi du lịch lại thích những cảnh trần 
tục như sexy-show, gái mại dâm, vào casino, 
cho thấy hai xu hướng đi du lịch trái ngược 
nhau. Người thì đi du lịch tâm hồn thanh thản 
thoát tục, người thì đi du lịch mang HIV về 
hoặc là túi rỗng mang nợ, ôi xã hội muôn mặt 
khó lường.

Một lần chị lên Buôn Ma Thuột vào dịp 
lễ 30/4, hai vợ chồng chị lặn lội vào rừng 
xem thác nước, mùa này là mùa hè nên 
nước cũng ít thế mà thác nước vẫn hùng vĩ 
đổ nước ầm ầm, trắng xóa. Nhiều du khách 
thích quá nhào xuống tắm ở hồ nước phía 
dưới chân thác, họ mặc nguyên đồ đi du lịch 
nhảy xuống tắm, nước trong vắt nhìn thấy 
những hạt sỏi ở dưới đáy. Nhiệt độ không 
khí khoảng 35 độ mà dòng nước mát rượi 
nên du khách lũ lượt nhào xuống suối, thích 
thú tung tóe nước, họ cười nắc nẻ. Con người 
hòa nhập với thiên nhiên tạo thành một bức 
tranh sinh động khó quên.

Tắm xong mọi người ướt sũng không ai có 
khăn để lau vì đây là hành động tự phát, họ 
không có chuẩn bị áo tắm, khăn lông, rồi họ 
đi dạo trên cầu treo họ leo lên những căn chòi 
trên ngọn cây, họ ngồi im, lắng nghe tiếng 
chim hót, tiếng gió đưa cây xào xạc, một lát 
sau quần áo đều khô ráo.

Chị Loan cứ tấm tắc khen thác nước ở ta 
nhiều nơi rất đẹp, không hiểu sao không thu 
hút được khách ngoại quốc. Còn ở bên Lào, 
tại cố đô LuangBrabang, thác nước không 
đẹp bằng, hang động thua xa các hang động ở 
Vịnh Hạ Long cũng như hang động ở Phong 
Nha Kẻ Bàng, ấy vậy mà du khách ngoại 
quốc đến nườm nượp, họ xếp hàng mua vé 
máy bay có khi cả tuần mới được vé.

Đi máy bay của họ khủng khiếp làm sao, toàn 
máy bay loại nhỏ, loại cũ kỹ hai chong chóng. 
Dạo này trên thế giới có nhiều tai nạn máy 
bay nên khi đi dịch vụ này chị Loan thót tim, 
khi thấy máy bay quá cũ, ngồi trên máy bay 
mà chị luôn miệng niệm kinh cầu an.

Còn đi xe buýt loại King Of Bus thì sang 
trọng hai tầng, nhưng hành khách cũng khiếp 
vía khi thấy đi kèm xe là một Pathet Lào nhỏ 
con bồng súng. Chứng tỏ tuyến đường không 
được an ninh, đường đi đèo này nối tiếp đèo 
kia hàng 400 km, mà đường đèo không có 
thanh chắn như ở Việt Nam ta. Dưới chân đèo 
là vực sâu thăm thẳm rợn người, du khách 
yếu bóng vía không dám nhìn. Chị Loan nghĩ 
thật tức, đường xá ở Việt Nam an ninh được 
bảo đảm, ít đèo, phong cảnh đẹp hơn mà lại ít 
du khách ngoại quốc. Nghịch lý này chắc tại 
khâu maketting du lịch yếu kém.

Tết năm 1996, vợ chồng chị Loan về Hà Nam 
ăn tết, chị là người miền Nam chưa từng biết 
cái rét của miền Bắc, trời rét căm căm đã vậy 
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(tiếp theo trang 33)

mưa phùn gió bấc suốt từ sáng đến chiều. 
Tiếng mưa rả rích trên mái lá, trên cành cây, 
ai có tâm sự buồn càng thêm não ruột.

Chị Loan mặc bốn năm lớp áo, áo len, áo da, 
bên ngoài thêm Pardessu hai da thế mà cũng 
rét run, suốt ngày chị ngồi bên bếp hồng. Đi 
chúc tết họ hàng, chị hẹn đến trưa có nắng ấm 
mới đi được. Ở thôn quê toàn là đường đất, 
mưa rỉ rả suốt ngày nên khi đi ra đường, giày 
của chị đóng cả kí lô bùn, mà về rửa cũng là 
một cực hình, vì thò tay vào nước nó lạnh như 
kim châm vào tay.

Duy có cảnh đi đò trên sông thật là thơ mộng, 
nước sông ấm hơn không khí nên bốc khói. 
Con đò đi trên dòng sông bốc khói, dưới cơn 
mưa phùn lất phất như đi vào cảnh thiên thai. 
Chị Loan co ro trong cái áo bành tô ngồi ngắm 
cảnh hai bên sông, bỗng chị la lên:

- Ô kìa con vịt hai đầu!

- Đâu! Đâu! chỉ anh xem!

Đứa em trai sống tại đây, quá quen với cảnh 
này, nó phì cười:

- Con vịt nó đang đạp mái, làm gì có hai đầu!

Quả thật như vậy, một lát sau hai con vịt, đang 
ríu rít bơi dưới sông, nó hạnh phúc như không 
biết cái lạnh là gì. Cái cảnh thiên thai này đi 
vào lòng người không bao giờ quên.

Chị Loan rất thích đi du lịch theo cách riêng 
của chị, đó là những giây phút thoát tục, rũ 

bỏ bao nhiêu chuyện phiền toái của trần 
thế, thoát mọi danh lợi. Những lúc ngồi yên 
trong rừng cây, ngắm nhìn con nhện giăng 
lưới, hay nhìn con chim sâu đang nhảy nhót 
trên cành cây bắt sâu. Những buổi ngắm 
cảnh bình minh và hoàng hôn. Đó cũng là 
giây phút thiền định. Sau đó, tinh thần chị 
như được lên giây cót, tâm hồn như được 
nạp thêm điện, trở nên sáng suốt hơn. Cõi 
lòng thấy mở rộng hơn, con người như hòa 
nhập với thiên nhiên, ai nói hạ giới không có 
thiên đàng, chị tận hưởng cái hạnh phúc mà 
Thượng Đế ban riêng cho dân tộc Việt Nam 
trội hơn các nước khác.

 .......................................................................

Lời bàn:

Cuộc sống hằng ngày của ta rất tất bật, luôn 
luôn phải đối phó những cái xấu của tha nhân, 
tinh thần thể xác ta luôn luôn bị cuốn hút quay 
cuồng của xã hội vì vậy tầm nhìn của ta bị hạn 
hẹp, ta bị cái ích kỷ, cái nhỏ nhoi của người 
khác làm ta không được mở rộng cõi lòng, 
ta phải có những giây phút thoát tục như chị 
Loan, ta mới giữ được bản lĩnh của ta không 
bị xã hội ảnh hưởng bóp méo.

 Tinh thần và tâm hồn luôn luôn được nạp 
thêm được điện tốt, ta mới sáng suốt, mới có 
tầm nhìn xa, cõi lòng ta mới mở rộng bao la. 
Cuộc sống của ta mới phong phú, mới đáng 
sống. Thiên đàng không đâu xa, nó ở cận kề 
ta, ta có biết tìm đến nó hay không mà thôi.
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(tiếp theo trang 19)

...thì chỉ rình khi nào chàng bỏ chuỗi 
hạt Mân Côi đeo ở cổ, thì lúc ấy các cô 
muốn làm gì thì làm. Còn khi nào y còn 
đang đeo chuỗi hạt, thì không ai làm gì nổi, 
kể cả tôi. Do đó, đừng dại mà mất công vô 
ích, tốn tiền cho hắn ăn chơi phí phạm. Con 
quỷ giả dạng cô gái kiêu sa, cũng biến mất. 
Moriendo tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon. 
Chàng tỉnh bơ về nhà, không quên chào 
mấy cô gái điếm. Về đến nhà chàng mở cửa 
bước vào, thì thấy ngay một lá thư của ai 
vứt vào bên trong nhà. Mở ra chàng đọc:

“Nhờ chuỗi Mân Côi con đeo ở cổ, mà 
Đức Mẹ đã cứu con. Nếu không thì đêm 
qua con đã sa vào tay bọn quỷ dữ, chết mất 
linh hồn. Mẹ yêu dấu của con”. 

Chàng gấp bức thơ, niêm phong thật 
kín, rồi lên toà giám mục, trình bày cặn kẽ 
sự việc. Rồi chàng cũng nhờ toà giám mục 
thông báo công khai cho mọi người biết: 
đeo chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là một ơn 
rất trọng, bảo đảm cho linh hồn mình suốt 
đời. Từ đó, chàng hằng ngày đọc kinh Mân 
Côi rất sốt sắng, và làm tông đồ truyền bá 
chuỗi Mân Côi cho mọi người . 

Lời bàn: Câu truyện kể trên đây cũng 
khá ly kỳ. Một chàng thanh niên đẹp trai 
tuấn tú đã sa vào bọn gái điếm như vậy, mà 
tuyệt nhiên không sa ngã. Người ta thường 
bảo: lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Thế 
mà Moriendo trong truyện này lại không 
cháy, mới hay. Nguyên do cũng chỉ vì chuỗi 
hạt Mân Côi, mà mẹ vì thương đã đeo vào 
cổ cho chàng từ khi còn nhỏ. Có khi lớn 

lên cũng chẳng nhớ đến nữa. Nhưng những 
ơn cứu rỗi cứ âm thầm đổ tràn đầy xuống cho 
chàng, mà chàng không hề hay biết. Cho đến 
khi về nhà nhận được thư của người mẹ gửi 
cho, mới ngã ngửa ra. Chàng mới tỉnh lại đem 
lên toà giám mục nhờ phổ biến cho mọi người. 
Bức thư của mẹ chàng cũng do chính Đức 
Mẹ đã ban cho để gửi cho con. Vì mẹ chàng 
đã chết từ lâu rồi. Đó cũng lại là một phép 
lạ nữa. Trong quân ngũ, anh em rất dè dặt về 
vấn đề tín ngưỡng, sợ mất lòng nhau. Cho nên 
có nhiều sĩ quan binh lính khi ra trận, thường 
mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi, áo Đức 
Bà, đeo ở cổ, hoặc để trong túi áo túi quần, thì 
đều được thoát nạn. Vì tính cách tế nhị, không 
muốn nói ra công khai, nhưng họ đã âm thầm 
trình bày sự kiện đã xảy ra với linh mục tuyên 
úy. Rồi vào nhà thờ đọc kinh đền tạ Đức Mẹ.

CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI SỐT SẮNG
Cách đọc sốt sắng: Giai đoạn I: Mỗi 

chuỗi kinh, rán đọc cho được 1 kinh thật 
sốt sắng. Giai đoạn II: Mỗi chuỗi đọc cho 
bằng được 2 kinh Kính mừng thật sốt sắng 
và cầm trí. 
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TIỂU BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC 

LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn linh mục trưởng ban Từ Vựng Công Giáo, 
Phêrô Nguyễn Chí Thiết đã cho phép tòa soạn đăng nhiều kỳ các từ trong quyển TỪ ĐIỂN 
CÔNG GIÁO 500 MỤC TỪ của Ban Từ Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, 
Nxb Tôn giáo, 2011.

                                            H
HOÀN HỢP HÔN NHÂN:
已逐婚姻 (dĩ trục hôn nhân), Consumma-
tio Matrimonii, Consummation of Marriage, 
Consommation du Mariage

Hoàn (完): xong, trọn vẹn; hợp (合): liên kết. 
Hoàn hợp: kết hợp trọn vẹn.

Hoàn hợp hôn nhân là việc hoàn tất sự kết 
hợp của Bí Tích Hôn Phối.

Từ này được sử dụng trong Giáo Luật, chỉ 
việc “hai người phối ngẫu đã thực hiện hành 
vi vợ chồng với nhau theo cách thức hợp với 
nhân tính, mà hành vi này tự nó có khả năng 
dẫn tới sinh sản” sau khi đã cử hành Bí Tích 
Hôn Phối. Do hành vi đó mà hai vợ chồng 
“trở nên một xương, một thịt” (GL 1061 §1).

Hoàn hợp hôn nhân làm cho dây hôn phối 
giữa hai người “không thể được tháo gỡ do 
bất cứ quyền bính nhân loại nào và vì bất cứ 
lý do gì trừ lý do tử vong” (GL 1141).

(x. Bí tích; Hôn Phối, Bí Tích -; Hôn nhân 
hỗn hợp)
 
HOÀN TẤT, SỰ −:
完畢, Consummatio, Consummation, Con-
sommation

Hoàn (完): trọn vẹn; tất 
(畢): hết. Hoàn tất: kết thúc trọn vẹn.

Thánh Kinh dùng từ hoàn tất để chỉ việc Chúa 
Giêsu làm trọn vẹn mọi lời tiên báo về Người 
(x. Lc 18,31). Đó là hoàn tất chương trình 
Thiên Chúa cứu độ nhân loại bằng chính Cái 
Chết của Người trên Thập Giá (x. Ga 19,28-
30) và Sự Sống Lại vinh quang để quy tụ 
muôn loài về với Chúa Cha (x. 1 Cr 15,24).

(x. Quy tụ; Viên mãn)

HOÀN THIỆN, SỰ −:
完善, Perfectio, Perfection, Perfection

Hoàn (完): toàn vẹn; thiện 
(善): tốt lành. Hoàn thiện: tốt lành đến mức 
trọn vẹn.
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Hoàn thiện là thuật ngữ trước hết chỉ phẩm 
tính thiện hảo của Thiên Chúa, sau đó chỉ 
con đường thiêng liêng mà con người được 
mời gọi tiến bước theo khuôn mẫu Đức Kitô.

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất hoàn 
thiện, là Sự Thiện tuyệt đối. Ngài đã tỏ lộ sự 
hoàn thiện của mình nơi Chúa Giêsu, Đấng là 
đường dẫn đưa nhân loại đến sự trọn hảo (x. 
GLHTCG 1953, 2015).

Chúa Giêsu mời gọi các Kitô hữu: “Anh em 
hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời 
là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Kitô hữu có 
thể bắt chước Người, nhờ ơn của Chúa Thánh 
Thần, để trở nên hoàn thiện, qua việc tuân giữ 
giới luật yêu thương, từ bỏ mình và vâng theo 
thánh ý Chúa Cha (x. Mc 8,34; Mt 19,21).

Trong tu đức Kitô Giáo, sự hoàn thiện là một 
đời sống lấy đức ái làm trung tâm, liên kết 
hài hòa và thống nhất mọi sinh hoạt của con 
người (x. 1 Cr 13,13).

(x. Thánh thiện)
 
HOÁN CẢI, SỰ −:
歸化 (quy hoá), Conversio, Conversion, Con-
version

Hoán (換): đổi; cải (改): thay. Hoán cải: thay 
đổi cho tốt hơn.

Hoán cải là việc sửa chữa lỗi lầm, thay đổi 
cách sống để trở nên tốt hơn.

Trong Cựu Ước, hoán cải là việc từ bỏ ngẫu 
tượng, thay đổi cách sống, trở về với Thiên 
Chúa (x. Kn 11,23; Is 1,27; Tb 14,6).

Trong Tân Ước, sự hoán cải có nghĩa là trở về 
với Thiên Chúa và kết hợp với Đức Kitô (x. 

Cv 14,15). Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em 
hãy sám hối và tin vào Phúc Âm” và hãy “trở 
lại mà nên như trẻ nhỏ” để đón nhận Nước 
Thiên Chúa (Mc 1,15; Mt 18,3).

Qua Bí Tích Thánh Tẩy, tín hữu được mời gọi 
hoán cải bằng những thái độ, hành động và 
lối sống mới trong Thánh Thần (x. GLHTCG 
1098).

(X. Ăn năn; Hoà Giải, Bí Tích -)

HỘI NHẬP VĂN HOÁ: đã sửa

本位化 (bản vị hoá), Inculturatio, Incultura-
tion, Inculturation

Hội nhập (會入): hòa vào; văn hóa (文化): 
toàn thể những giá trị tinh thần và vật chất 
tạo nên căn tính của một dân tộc hay một địa 
phương.

 Hội nhập văn hóa là tiến trình đưa sứ điệp 
Kitô giáo vào trong các nền văn hóa và hội 
nhập các giá trị phù hợp với Tin Mừng nơi 
các nền văn hóa ấy vào Kitô giáo.

Hội Thánh đề cao việc hội nhập văn hóa như 
là một sứ mệnh của mình. Đây là một phần 
của việc loan báo Tin Mừng, giúp con người 
đón nhận Đức Kitô cách trọn vẹn và thiết 
thực. Đồng thời, khi đưa các giá trị phù hợp 
của các nền văn hóa hội nhập vào Kitô giáo, 
Hội Thánh chọn lọc và phát huy những giá 
trị có sẵn trong các nền văn hoá đó (x. DC 
số 1909).

(còn tiếp)
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Giảng viên: 
Michel Nguyễn Hạnh

Đôi nét văn hoá và tâm linh

Học viên: 
Anton Phan Thanh Đồng, S.J

Vinc Nguyễn Bá Minh Tâm, S.J
Giuse Nguyễn Văn Viện, S.J

(tiếp theo)

Tóm lại, có thể xem bốn bức phù điêu trên Thánh Giá 
hộp cùng với những chi tiết nơi lan can như là một câu 
chuyện ngắn kể về cuộc đời dương thế của Chúa Giê-
su từ lức sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn ở 
Bêlem đến khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn 
phục sinh của mình khi ra trước tòa Philatô

Vòm bán cầu: Phần còn lại của bệ tượng là vòm bán cầu 
với đường kính 8.2m, cao 4.2m, phải trái đều có cửa ra 
sân thượng lầu 2; mặt trước có chín bậc thang để khách 
hành hương có thể lên hôn chân Chúa. ‘Trong tiềm thức, 
tư duy cũng như quan niệm thiêng liêng của người Á 
Đông nói chung và người Việt nói riêng, con số chín là 
con số may mắn và thiêng liêng đối với mỗi con người. 
Nó là con số quan trọng nhất trong mọi con số. Hơn nữa, 
cũng là biểu tượng được tôn thờ và dành riêng cho các 
bậc thần linh và hàm chứa những biểu tượng giá trị tốt 
đẹp của cuộc sống. Hơn nữa, cấu trúc “bán cầu» có ý 
nói sự việc đã, đang và vẫn còn tiếp diễn. Do đó, vòm 
bán cầu ở đây như muốn nói cho khách hành hương rằng 
mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu Kitô đã, đang và vẫn 
được tái hiện mỗi ngày bằng Hy tế thập giá trong Thánh 
lễ. Ngoài ra, vòm bán cầu vừa thoải dốc vừa có nét cong 
mái (chùa) đình của kiến trúc người Việt. Điều này cho 
thấy vòm bán cầu cũng mang đậm sắc thái văn hóa Việt 
và tính triết lý âm dương.

Tượng do các họa sĩ kiêm điêu khắc 
gia như: Cao Uy, Văn Nhân, Đinh 
Văn Lượng mỗi người làm một 
tượng Chúa Kitô Vua rồi cho tổng 
hợp các đường nét nghệ thuật của 
ba tượng thành một tượng mẫu. Sau 
đó, tượng mẫu được đưa đi dự triển 
lãm văn hóa nghệ thuật tôn giáo toàn 
quốc để được các chuyên gia nghệ 
thuật cả nước phê bình và đóng góp 
ý kiến, cuối cùng được điêu khắc lại 
lần chót để làm mẫu xây dựng.1

1  https://www.youtube.
com,  https://www.youtube.com/
watch?v=FiTR1iqqw2w (ngày 01.12.2016)

Hình 43: Lan can Phần đài
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. NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

DUYÊN & VÔ DUYÊN

Lực hút & không lực hút

PHÁO BÔNG

Niềm vui nổ tan

MUA BÁN CÂY CẢNH

Mua bán sự… nhìn

NỘI TẠNG ĐỘNG VẬT

Nỗi vấn vương khó tả của dân nhậu 

LỚP KẾ THỪA 

Lớp người đi sau đạp lên dấu chân của 
lớp người đi trước

BỆNH

Tin nhắn từ bên kia thế giới: “Thật ra 
bạn chẳng là cái thá gì” .

NGƯỜI ĐẸP  

Người giỏi giấu (che) cái xấu (1)  

THUỐC BỔ

Loại thuốc chỉ bổ cho người bán 

CÃI NHAU  

Thừa người nói thiếu người nghe (2)

“TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN”

NGOÀI (thì) tâm tình nhậu nhẹt

CÔNG THỨC TỔ CHỨC LỄ LẠC CỦA 
NGƯỜI VIỆT

Sặc sỡ + ồn ào + nhiều bàn nhậu

TÔN CHỈ CỦA CA ĐOÀN

Hát cho Cộng đoàn khỏi… hát

.................................................

(1) Đã là người, có quá nhiều điều 
không đẹp nơi cơ thể, chưa nói đến nơi 
tinh thần.(2) Vì nếu biết lắng nghe, sẽ 
không có cãi nhau.

(còn tiếp)

Về kết cấu bên ngoài 

 Đầu tượng: Tượng Chúa có khuôn mặt rất đẹp toát ra nét phúc hậu và uy linh, hướng 
mặt ra Biển Thái Bình Dương. Trong đầu tượng có thể chứa được mười người. Bên cạnh đó, 
trên đầu tượng Chúa có chín tia hào quang nối kết với hai bàn tay rồi được dẫn bằng một dây 
bằng đồng đi lồng trong tượng Chúa xuống hầm vật chất phía sau tạo thành hệ thống thu lôi 
chống sét cho tượng Chúa. Ở đây, ta tiếp tục nhận thấy sắc thái văn hóa Việt được thể hiện 
qua con số chín (9 tia hào quang trên đầu tượng). Như đã nói ở trên, trong quan niệm của 
người Việt, số chín là con số quan trọng nhất trong mọi con số, là biểu tượng được tôn thờ và 
dành riêng cho các bậc thần linh và hàm chứa những điều tốt đẹp. Điều này cũng muốn nói 
cho khách hành hương rằng đây chính là vị thần linh, vị Thiên Chúa mà chúng phải tôn thờ.

   Thứ đến, cánh tay tượng dài 18.4m, mỗi bên có thể chứa được sáu người tham quan để ngắm 
cảnh bốn bên. Mỗi cánh tay áo cũng chứa được khoảng mười lăm người. Mỗi bàn tay dài 
2.2m, ngón tay giữa dài 1.1m, ngón tay cái to hơn đầu người, hai người có thể nằm lọt trong 
lòng bàn tay. Cánh tay tượng dang ra như đang chúc bình an đem tình yêu thương bác ái cho 
quê hương đất Việt thân yêu và cho hết mọi người.
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Vào cuối năm 2011, dư luận Trung Quốc 
không khỏi xôn xao về trường hợp một cụ 
ông 70 tuổi bị lên cơn đau tim trong đám cưới 
của con gái. 

Theo lời kể của các nhân chứng, khi cơ thể cụ 
ông cứng ngắc, thở rất khó thì một vị khách 
mời trong đám cưới đã nhanh chóng vỗ mạnh 
vào phần lõm xuống ở khuỷu tay nạn nhân.

Vài phút sau đó, cụ ông dần tỉnh lại và lập tức 
được đưa vào bệnh viện.

Tại phòng hồi sức cấp cứu, bác sĩ có hỏi 
người nhà: “Ai đã vỗ vào lõm khuỷu tay 
của bệnh nhân?”. Bác sĩ nói thêm: “Vỗ 
vào đây là đúng, vừa có thể ngăn chặn 
tắc mạch máu, lại vừa có tác dụng khai 
thông huyết mạch. Nếu không, chỉ e rằng 

xe cứu thương chưa kịp tới, tình huống 
xấu đã xảy ra”.

Câu chuyện cụ ông may mắn được cứu sống 
nhờ phương pháp vỗ vào chỗ lõm khuỷu tay 
đã nhanh chóng trở thành chủ đề xôn xao 
trong giới y học và dư luận nước này.

Trong “Đạo gia”, hành động vỗ vào khu-
ỷu tay được gọi bằng cái tên “Điều thương 
pháp”. (Tranh minh họa).

Kỳ thực, đây là cách cấp cứu đã được cổ 
nhân vận dụng từ ngàn đời xưa. Đông y có 
câu: “Hàn ngưng trí ứ, huyết đi chịu trở”, đại 
ý là lạnh khiến cho máu huyết ứ đọng và khó 
lưu thông. 

Theo đó, máu huyết của con người có tính 
chất tương tự như dầu đậu phộng, gặp lạnh sẽ 
ngưng tụ lại, gặp nóng sẽ nhanh chóng trở lại 
trạng thái lưu thông bình thường.

Trong khi đó, chỗ lõm ở khuỷu tay là nơi 
có màng ngoài tim và kinh tâm nối thẳng 
với tim.

Không chỉ cứu sống người đang bị lên cơn 
đau tim, vỗ vào lõm khuỷu tay còn là cách 
phòng bệnh tim mạch và huyết áp hiệu quả.

(xem tiếp trang 42)
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Ảnh minh họa: Health.
Xin tư vấn:

“Da mặt cháu rất nhiều mụn, dùng sữa 
rửa mặt không hết. Mong bác sĩ tư vấn 
giúp” (tinhtam054).

Trả lời:

Trước khi muốn trị mụn dứt điểm, 
chúng ta cần phải nắm rõ những nguyên 
nhân đã gây ra mụn. Theo các chuyên gia, 
mụn được hình thành là do sự kết hợp của 
tế bào da chết và bã nhờn dư thừa gây tắc 
nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện cho sự 
phát triển và gia tăng vi khuẩn Propionibac-
terium acnes và bội nhiễm của một số vi 
khuẩn khác trong lỗ chân lông. Từ đó dẫn 
đến tình trạng viêm da, gây sưng, đau. Đây 
là biểu hiện đặc trưng của quá trình hình 
thành mụn trứng cá.

Ngoài ra, nguyên nhân hình thành mụn 
còn do sự thay đổi nội tiết tố ở tuổi dậy 

thì hoặc trước thời kỳ kinh nguyệt, chế độ ăn 
uống, sinh hoạt, mất ngủ stress, tác dụng phụ 
của một số loại thuốc, sử dụng mỹ phẩm kém 
chất lượng…

Trong trường hợp bạn đang bị mụn mà chỉ 
dùng sữa rửa mặt thôi thì không đủ để trị sạch 
mụn. Bạn cần đến khám bác sĩ chuyên khoa da 
liễu để được xác định tình trạng mụn của mình 
ở mức độ nào. Từ đó bác sĩ sẽ tư vấn phương 
pháp điều trị thích hợp, như đổi loại sữa rửa 
mặt chuyên trị mụn có thành phần không gây 
kích ứng, kết hợp kem dưỡng cho da mụn và 
các loại thuốc thoa ngoài để điều trị nhân mụn. 
Mụn viêm nhiều phải kết hợp thêm với các loại 
thuốc uống.

Ngoài ra để hạn chế mụn bạn cần lưu ý về chế 
độ ăn uống khoa học như uống nhiều nước lọc, 
ăn nhiều rau quả, hạn chế chất béo, ngọt. Ngủ 
đủ giấc, không thức khuya. Không sử dụng mỹ 
phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc.

Chúc bạn luôn xinh đẹp và sớm có được làn 
da mịn màng.

    BS. BÙI NGUYỄN PHƯƠNG ANH 
Chuyên khoa Da liễu 

              Phòng khám chăm sóc da Sian
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Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã 
chứng kiến những khoảnh khắc đáng 
quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy 

ra chỉ cách tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một 
người đàn ông xách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng 
lại ngay cạnh tôi, nơi người nhà anh đang chờ.

Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ 
nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm 
thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật 
tình cảm. Rồi người cha lùi lại một bước, nhìn 
vào mắt cậu bé và nói:

- Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!

Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói:

- Con cũng thế ạ!

Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn cu bé 
lớn hơn và nói:

- Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng 
trai nhỏ, cha yêu con lắm!

Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu 
vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 
1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo 
cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé 
lên và nói:

- Chào bé yêu của bố!.

                                      

Vỗ mạnh vào bộ phận này sẽ tác động 
vào hai kinh lạc kể trên, giúp cho khí huyết 
lưu thông, kích thích cơ thể ấm lên và đổ mồ 
hôi nhằm bài tiết chất độc, đồng thời làm 
“tăng dương khí”, khai thông mạch máu ứ 
tắc, đồng thời ngăn ngừa tắc động mạch.

Bởi vậy, việc vỗ mạnh vào khuỷu tay 
để sơ cứu cho người trụy tim như trường 
hợp cụ ông kể trên không phải là việc 
làm thiếu căn cứ, thậm chí còn đúng với 
nhiều nguyên lý y khoa.

Vết bầm tím ở chỗ lõm vùng khuỷu tay 
sau khi vỗ mạnh cảnh báo về tình trạng bất 
thường của tim. (Ảnh minh họa).

Các bác sĩ cũng lưu ý trong lúc dùng 
biện pháp cấp cứu này, nếu thấy xuất hiện 
vết bầm tím ở chỗ lõm vùng khuỷu tay nạn 
nhân, chúng ta cần tiếp tục vỗ cho tới khi 
chuyển sang màu đỏ mới ngừng lại.

Mặc dù chỉ là động tác đơn giản, nhưng 
hành động vỗ vào chỗ lõm ở khuỷu tay 
rất dễ áp dụng trong các trường hợp nguy 
cấp, không cần học qua trường lớp đào tạo, 
thậm chí còn có tác dụng phòng ngừa các 
bệnh tim mạch và cao huyết áp, giảm nguy 
cơ phát sinh đột quỵ. 

THEO EACAST HEALTH

(tiếp theo trang 40)
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ĐỂ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC & GIA ĐÌNH BỀN VỮNG
Hôn nhân đâu phải chuyện dễ, chuyện chơi, chuyện thời vụ! Hôn nhân là chuyện 

khó, chuyện quan trọng và là chuyện sống còn của đời người và của cả nhân loại. Nếu 
xã hội hiểu rạch ròi, quan tâm đúng mức, đầu tư nặng vốn hơn nữa cho hôn nhân, nếu 
giảng viên hôn nhân được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và đặt hết tâm hồn mình vào 
đó nhiều thêm nữa, chắc sẽ có nhiều cuộc hôn nhân thành công và nhiều gia đình bền 
vững trong hạnh phúc. THIÊN KIM 

Rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. 
Rồi người đàn ông nói tiếp:

- Bao giờ cũng phải để dành điều quan 
trọng nhất cho người cuối cùng! -nói xong 
anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ 
cầm tay nhau cười thật hạnh phúc.

Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợ chồng 
mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai 
lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị 
“say” trước tình yêu của một gia đình, và tôi 
thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:

- Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?

- Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới 
nhau 12 năm nay -người đàn ông trả lời, vẫn 
nắm chặt tay vợ-

- Vậy anh xa nhà bao lâu rồi? -Tôi 
hỏi tiếp:

Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi:

- Đã 2 ngày chẵn rồi đấy!

Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ 
mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ 
phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là 
nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ 
sự trân trọng, tôi kết thúc câu chuyện:

- Hy vọng mai sau khi kết hôn, tôi cũng 
được như anh chị!

Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia 
nhìn quả quyết nhất:

- Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!

Rồi anh mỉm cười:

       - Chúc may mắn!

Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân 
bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng 
lúc đó bạn tôi hỏi:

- Cậu đang nhìn gì thế?
Tôi cười:
- Tương lai!

BAØI ÑOÏC THEÂM
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Điểm số khi đi học chỉ có giá trị tức thì, 
kiến thức thật, thái độ, hành vi... của 
con mới là những điều giúp con thành 

công sau này.

Là một chuyên gia giáo dục, trong quá trình 
làm việc với học sinh các cấp từ mầm non đến 
đại học cũng như các bậc phụ huynh, tiến sĩ 
Vũ Thu Hương nhận thấy một số cha mẹ nuôi 
dạy con thường chỉ quan tâm đến hiện tại mà 
ít hướng đến tương lai xa của con. 

 1. Ép con ăn để béo mũm mĩm.

Các mẹ nuôi con nhỏ khi nhồi cho con ăn để 
béo mũm mĩm là chỉ nghĩ đến hình ảnh của 
con hiện tại mà không hề nghĩ đến tương lai 
sau này của con. Mẹ nên nhớ, nếu con quá 
béo, chắc chắn con sẽ có rất nhiều nguy cơ 
bệnh tật. Thực ra điều đáng quan tâm nhất là 
chiều cao và sức khỏe của con, nếu con vẫn 
cao đều liên tục, con ít ốm là mẹ đã làm đúng.

 2. Cấm đoán con ra ngoài chơi để tránh bị ốm.

Đây cũng là do cha mẹ chỉ quan tâm thời 
điểm hiện tại mà không nhìn ra tương lai. 
Chúng ta không thể giam giữ mãi con ở trong 
nhà cả đời. Vì thế, điều quan trọng là cho con 
làm quen với môi trường bên ngoài càng sớm 
càng tốt, con ốm sốt chút rồi sẽ khỏi. Chơi 

cũng là cách tiếp thu kiến thức tốt nhất của 
trẻ. Nếu bị giam giữ mãi ở nhà thì con sẽ ngày 
càng yếu ớt.

 3. Ép con học từ tuổi mầm non.

Mầm non là tuổi học kĩ năng và hành vi ứng 
xử. Nhồi con học chữ sớm không đảm bảo 
sau này con sẽ giỏi hơn người khác mà lại làm 
lỡ đi thời gian con học kĩ năng. Sau này, khi 
con ra đời, kĩ năng của con mới là thứ giúp 
con thành công, thái độ hành vi tốt của con 
mới giúp con được yêu quý. Vì thế, các cha 
mẹ cần phải cân nhắc kĩ trước khi ép trẻ mầm 
non học kiến thức văn hóa.

             Ông bố đang dạy con gái 2 tuổi.
                            Ảnh: Soha.vn
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 4. Quá quan tâm đến điểm số ở 
trường của con.

Điểm số chỉ có giá trị tức thì, sau 10, 20 năm, 
chẳng ai để ý đến điểm số của con nữa. Giá 
trị thật của con, kiến thức thật con có, kĩ 
năng con thành thạo, thái độ hành vi ứng 
xử của con chính là những điều sẽ làm nên 
con sau này. Đây cũng là những thứ để con 
sống, tạo dựng cuộc đời và tìm chỗ đứng cho 
chính mình.

Nếu chỉ quan tâm đến điểm số, các cha mẹ 
sẽ dần dần 
bỏ lỡ những 
thời khắc 
dạy con 
quan trọng. 
Kiến thức có 
thể học cả 
đời nhưng 
kĩ năng và 
thái độ thì 
phải được 
hình thành 
từ lúc bé. Để 
con lớn mới 
học, vừa khó 
khăn vừa ít hiệu quả.

  5. Chạy theo các kỳ thi học sinh giỏi.

Mỗi kì thi học sinh giỏi chỉ có giá trị tức thời. 
Sau 5 năm, giải thưởng đó cũng hết được 
quan tâm. Sau 20 năm, nhiều người cũng 
không muốn nói về những giải thưởng thời 
trẻ của mình nữa.

Mỗi kì thi chẳng có giá trị lâu dài. Nó chỉ là 
thứ để chúng ta khoe nhau tức thì. Quá chú 
tâm cho các kì thi thì con có nguy cơ bỏ lỡ 
nhiều thứ khác quan trọng hơn.

  6. Nói chuyện tiêu cực trước mặt con.

Trong bữa cơm gia đình, để xả stress, các cha 
mẹ nói những chuyện tiêu cực trong xã hội, 
nói xấu người nọ người kia... Trẻ nhỏ là những 
máy thu nhận thông tin rất nhanh nhạy, liệu 
các cha mẹ có xây dựng niềm tin cuộc sống 
cho con hay không, hay là đã tạo ra những 
đứa trẻ trong đầu chứa đầy những ý nghĩ tiêu 
cực, chán nản và mệt mỏi.

Tôi đi dạy trẻ, thấy nhiều em nhỏ rất tinh 
quái, soi 

mói và 
thiếu 

niềm tin 
vào người 
khác. Xảy 

ra một 
chuyện 

gì đó dù 
nhỏ hay 

lớn, chúng 
cũng lập 
tức nghi 
ngờ lẫn 

nhau, nghi   
ngờ người lớn 

(thầy cô giáo, cha mẹ). 

Với sự thiếu niềm tin và đầy suy nghĩ tiêu cực 
như vậy, liệu lớn lên các em có thực sự ham 
sống, dám cống hiến và dám làm hết mình vì 
một khát vọng nào đó?

Nghĩ về tương lai khi dạy con là điều vô cùng 
quan trọng. Nếu chúng ta luôn đặt ra câu hỏi: 
Với việc ta dạy con bây giờ, 10 - 20 năm sau 
con thế nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn 
được hướng dạy con đúng đắn nhất.
                                                 
                                        Tiến sĩ VŨ THU HƯƠNG

Tuổi mầm non là giai đoạn con học các kĩ năng chứ không 
phải là học kiến thức văn hóa - Ảnh: teachaway

             Ông bố đang dạy con gái 2 tuổi.
                            Ảnh: Soha.vn
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TIN MỪNG DÀNH CHO 
THIẾU NHI

Michel NGUYỄN HẠNH  
Nhóm Lasan 100
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Ở Bình Đại hơn sáu mươi năm về trước,
Ba trồng lúa,
                  trồng dưa hấu, 
                                          nuôi vịt ngàn,
Sáng ăn cháo với cá bống, chút tép rang,
Má ra vườn hái trái bầu trái bí…

Dọc Bắc Nam quê nhà bao hương vị,
Ngồi chõng tre quanh mâm bữa cả nhà,                                           
Tô cơm nóng 
                   liếm đũa, chút kho quẹt mặn mà,
Chén“mắm đuôi”, 
           muối đăm ớt đỏ lòm
                  nắm rau muống chẻ dòn,
                                    không còn cơn đói…

Hương vị quê nhà 
       khó nghèo mà ngon lành sớm tối,
Ốc len xào dừa, ốc bươu luộc xả
                                chấm nước mắm gừng,
Cá lóc nướng trui khen khét mùi rạ rơm đồng
Cuốn bánh tráng 
                      rau sống, bẹ xanh, bún trắng…
Nước chấm thơm
            chua chua ngọt ngọt cay cay 
                                  hăng hăng lừng lựng,
Ôi, nước chấm quê nhà
                              đậm đà như mưa nắng!…

Dầm tương hột, 
             Má giã đậu phộng đậu nành rang,
Trộn nước cốt dừa
                               cho ngây ngất cả làng,
Nước mắm đường giấm tỏi chanh bào đu đủ…
Ba nói
       ăn cơm không nước chấm
                         ví như mạ cấy không phụ nữ,
Như bún riêu, như bún mọc 
                               thiếu mắm tôm,
Như thịt cầy lạt lẽo thiếu mắm nêm,
Như rau răm thiếu muối tiêu hột vịt lộn…
Như bún thang thiếu mùi 
                                quế hương cà cuống,
Như rau đay không cua giã nhớt nồi,
Như cháo lòng thiếu tiết canh đỏ miếng dồi,
Như mì quảng thiếu cọng rau thơm húng lủi…
   
Hương vị quê nhà ngân nga năm ba cõi,
Vô trong Nam, nhai giá sống, tưởng
                                    “ghễ che”gai,(rễ tre)
Ra ngoài Huế, ăn bún bò,“mầng răng” 
                                     miệng xé cay,
Tới đất Bắc,
        xơi thịt cày, lá mơ,“dau muống nuộc!”...

Hương vị quê nhà lan man như mắm ruốc,
Để ở ngoài, nghe thơm thởm nặc nồng,

Hương vị quê nhà
PETRUS DÖÔNG KIM QUÔÙI

Nhớ tết, nhớ hương vị quê nhà.
Nhớ hương vị quê nhà, nhớ ngọt ngào Tiệc Thánh,
Nhớ thoang thoảng mùa xuân nơi vĩnh cửu...
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PHÚC THAY NGƯỜI BIẾT KIÊN TRÌ, vâng
CHỊU THỬ THÁCH VÌ MỘT hiến dâng
KHI ĐÃ ĐƯỢC TÔI LUYỆN HỌ SẼ      
LÃNH PHẦN, gia nghiệp, chẳng bâng khuâng.
THƯỞNG LÀ SỰ SỐNG CHÚA dành sẵn
ĐÃ HỨA BAN cho những kẻ vâng
CHO NHỮNG AI YÊU, tin, cậy, mến
MẾN NGƯỜI, yêu Chúa, lòng lâng lâng.

NHỮNG THÁNH TỬ ĐẠO 
VIỆT NAM THÁNG 2

Thơ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN

Bỏ vào trong 
        xoài tượng, khế chua, chuối chát…
                           man mát cả lòng,
Thêm ba rọi xả băm, 
              mấy nồi cơm cũng chưa đủ!…

Hương vị quê nhà hăng hăng như dưa hũ,
Như pháo cà, củ kiệu, như cải hành, 
Như dưa món,“cải xá bấu”, nước muối chanh,
Chao khoai môn quệt chuối xiêm đen, 
                                           chuối sứ!…

Hương vị quê nhà lông bông như khoai củ,
Như khoai mì hấp dừa, 
                              bắp nướng, 
                                         khoai lang lùi
Trét mỡ hành mè đậu, gặm cạp cho vui,
Rồi tráng miệng, xước vài ba lóng mía.

Hương vị quê nhà tím rịm mùi ba khía,
Trộn ớt đường chanh tỏi miệng nín thinh,
Nồng mắm sặc, mắm lóc, mắm cá linh, 
Khô cá kèo nướng dòn, khô cá đuối… 

Hương vị quê nhà bàng hoàng men nếp mới,
Rượu bá xà, rượu bách nhật, rượu Gò Đen,
Rượu Minh Mạng,“rượu ông uống, bà khen”,
Rượu Bầu Đá, rượu tứ thời hảo tửu…
Hương vị quê nhà thăng trầm như tớ chủ,
Sáng thèm bún phở, tối nhớ nem công,
    Có khi thèm cá lòng tong,
Có khi nhớ đám ròng ròng kho khô…

Cá kho khô ầu ơ trăm nhớ,
Nhớ mẹ già nhớ thuở thơ ngây,
     Tiếng ru thoang thoảng đâu đây,
Nhớ bao hương vị bay bay khắp trời…

Bay khắp trời tới nơi đồng cỏ,
Bên suối trong no thỏa rượu bầu,
     Dầu thơm Người xức trên đầu,
Bữa Tiệc đêm ấy nhiệm mầu bẻ trao!

     Trần gian thơm ngát trời cao,
Chiên Con tiệc cưới ngạt ngào không trung…
     Là đây HƯƠNG VỊ THIÊN CUNG!...
     (Tv 22 // Lc 22,19 // Is 25,6-10 // Kh 19,7-9…)

Linh mục Phaolô LÊ VĂN LỘC 
(1830-1859) - (chịu xử trảm) 

 Kính nhớ ngày 13.02
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư
phần 38 của kỳ 55

MA VĂN LIÊU

Cô Sáu cũng rất mừng khi 
nghe tin về mẹ; Cô tin rằng, 
với cách sống lương thiện và 
lòng đầy tình yêu của mẹ, chắc 
chắn mẹ không bị vào hỏa 
ngục. Tuy có mừng, nhưng Cô 
vẫn có chút băn khoăn không 
biết nếu vậy thì mẹ hiện đang 
ở nơi nào và có được hạnh 
phúc hay không. Cô Sáu tiếp: 

“Cũng giống như lúc đầu 
không được nhìn thấy cha có 
mặt ở âm ty (tiếng cô Bảy 
dùng để chỉ luyện ngục), con 
Bảy mong ước được nhìn thấy 
cha thì một lúc sau nó được 
Bóng Sáng cho nhìn thấy cha, 
bây giờ đến lượt con Bảy lại 
mong được nhìn thấy mẹ và 
mong được biết mẹ mình cũng 
được ở trong âm ty… thì nó 
cũng được Bóng Sáng chiều 
ý, cho nhìn thấy, không phải 
thấy mẹ, mà thấy còn có nhiều 
cõi giới xa xăm khác ngoài 
địa ngục và âm ty (1); những 

cõi giới xa xăm khác cũng rất 
rộng lớn bao la, trí của nó 
không biết sao cứ tin chắc mẹ 
mình đang ở một trong những 
thế giới xa xăm đó. Trong khi 
nó còn đang tần ngần mong 
ước được đến thăm mẹ thì 
Bóng Sáng soi trí khôn cho nó 
biết những cõi giới ấy dành 
cho những người không theo 
đạo Chúa. Con Bảy bỗng 
ngộ ra và thấy tiếc cho mẹ 
mình tuy sống tốt lành cả một 
đời, chỉ vì không được vào 
đạo Chúa mà không ở âm ty 
(luyện ngục) để mai mốt cũng 
được bay về thiên đàng giống 
như cha; nhưng biết làm sao 
được! Đó là số phận đã được 
an bài”.

Cha sở Luca, về sau, giải 
thích: Một khi Đức Chúa Cha 
gửi Đức Chúa Con là Ngôi 
Hai Thiên Chúa xuống trần 
để đem ơn tha thứ còn gọi 
là ơn cứu độ của Đức Chúa 

Cha, xuống cho nhân loại thì 
chuyện ấy không phải nhỏ, 
không phải đơn giản. Thế mà 
mọi người, ngay cả những 
người đã được rửa tội để diễm 
phúc lãnh được ơn tha thứ, 
để được làm con của Chúa 
Cha… cứ coi thường, cho đến 
khi chết xong mới nhận thấy 
là chuyện ấy to tầy đình thì đã 
muộn. Từ đó, những ai được 
rửa tội, được biết, nghe và tin 
Đức Chúa Con tức Đức Chúa 
Giêsu Kitô, được làm con và 
gọi Chúa Cha là “cha”, được 
hưởng quyền thừa kế, đều là 
những người diễm phúc vô 
cùng bởi đã được tuyển chọn 
đặc biệt. Cha sở Luca cũng 
giải thích thêm: từ tạo thiên 
lập địa, mọi tổ phụ, tiên tri, 
cho đến những người theo 
đạo Môisê sống tốt lành, chết 
xong đều xuống “lâm bô” (2), 
gọi là “ngục tổ tông” để chờ 
đến lúc Chúa Kitô trút hơi 

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO
 THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 162 - 2.2019



51

thở cuối cùng trên thánh giá, 
Người xuống lâm bô đưa họ 
lên thiên đàng, tức là cũng 
rửa tội cho họ hay gọi là cứu 
rỗi “chậm”, vì họ cũng đã tin 
vào Chúa Kitô qua lời hứa 
của Thiên Chúa; thì ngày nay, 
những người thuộc các tôn 
giáo khác, những người không 
tín ngưỡng hoặc thậm chí một 
số ít ỏi người vô thần sống 
lương thiện, cũng phải ở một 
nơi riêng biệt, nếu thanh luyện 
xong, họ cũng về một nơi cực 
lạc riêng biệt, vì họ không 
biết, không nghe và không tin 
Chúa Kitô, tức không biết đến 
Thiên Chúa (3).

Cô Sáu kể tiếp:
“Con Bảy thuật lại rằng, 

tuy âm ty (luyện ngục) khác 
hẳn địa ngục, nhưng cũng rất 
nóng, cũng tối tăm mù mịt và 
ngột ngạt gần giống như địa 
ngục và đau khổ nhất chính 
là hồi tưởng và nhận biết mọi 
tội lỗi mình đã phạm khi còn 
sống với tâm trạng dày vò vì 
hối hận tiếc xót; nói chung, 
âm ty (luyện ngục) không phải 
là nơi hạnh phúc vì đó là nơi 
đau khổ vì hối hận”.

“Điều được an ủi rất lớn 
cho người ở âm ty (luyện 
ngục) là không có bóng dáng 
ma quỷ, người ở âm ty (luyện 
ngục) không thuộc quyền 
của ma quỷ, không bị chúng 
sai khiến, không bị chúng lợi 
dụng để trở về quấy phá hoặc 
gây lầm lạc người đang sống 
ở trần gian; người ở âm ty 
(luyện ngục) hoàn toàn thuộc 
quyền của Chúa, Chúa cho 
phép người nào trở về đều 

luôn với ý tốt, nếu với ý xấu 
(hù nhát, gây sợ hãi, vô căn 
vô cớ hoặc để nhập hồn, cầu 
cơ, đồng bóng, bùa chú v.v…) 
thì đều do ma quỷ mượn hình 
mà thôi (4). Bởi vì tuy ở âm ty 
(luyện ngục), nhưng người ở 
đây vẫn còn là con riêng của 
Chúa, cho nên kèm theo tiếng 
rên rỉ ai oán vì đau đớn, người 
ta vẫn kêu lên rằng mình quá 
sức may mắn vì không thuộc 
quyền ma quỷ”.

Cô Sáu thuật lại lời của cô 
Bảy:

“Ở địa ngục, con Bảy sợ 
chết khiếp và muốn rời đi cho 
mau, nhưng ở âm ty (luyện 
ngục), nó nấn ná muốn lưu lại 
thêm vì chưa biết thiên đàng 
ra sao, nhưng mới chỉ ở cõi 
này, nơi hy vọng, nơi tuy có 
hối hận thì cũng chỉ hối hận 
vì tình yêu… nó cảm thấy rất 
tò mò vì nơi đây còn được ấp 
ủ mộng thiên đàng”.

Cô Sáu kể tiếp:
“Nhưng rồi, con Bảy 

cũng phải rời đi. Nó được 
Bóng Sáng đưa đi đến những 
cõi khác; đi đến cõi nào, nó 
cũng được Bóng Sáng soi trí 
cho biết về cõi ấy chút ít: có 
cõi thì hạnh phúc, có cõi thì 
không hạnh phúc; nhưng khi 
nó đi đến một cõi hạnh phúc 
kia, tâm trí nó bỗng tự nhiên 
tin rằng có mẹ đang được ở 
trong ấy (5). Theo nó hiểu, kẻ 
lòng không còn chút tình yêu 
bất luận Công giáo hay ngoài 
Công giáo, đều ở địa ngục 
sống cùng ma quỷ; kẻ lòng 
còn tình yêu nhưng ít, hư hao 
hay sứt mẻ thì ở riêng tùy theo 

họ là người Công giáo hay 
ngoài Công giáo đều được 
vào nơi thanh luyện nào đó; 
kẻ lòng đầy tràn tình yêu thì 
nếu là người Công giáo sẽ ở 
thiên đàng, người ngoài Công 
giáo thì ở Niết Bàn v.v… 

Cô Sáu kể:
“Cuối cùng, điều con Bảy 

mơ ước đã đến: nó được đưa 
lên thiên đàng. Nhưng khi 
Bóng Sáng đưa nó gần đến 
thiên đàng thì dừng lại; nó là 
gần, nhưng nó có cảm giác 
mình còn đang ở rất xa; tuy 
nhiên, dù còn ở rất xa, nhưng 
ngũ quan: tai, mắt, mũi, 
miệng, tứ chi của nó đều bủn 
rủn một cảm giác sung sướng 
đến tê dại”.

“Con Bảy không được đến 
gần thiên đàng hơn nữa, mà 
chỉ ở tận xa xăm, vậy mà đã 
nếm, một cách phảng phất 
mùi vị thiên đàng. Mới có thế 
mà lòng nó bỗng ngơ ngẩn 
ngờ nghệch, đơ ra đến thộn 
thẫn như kẻ mất hồn. Khi còn 
đang mơ màng như đang ở 
giữa cõi hư và thật thì Bóng 
Sáng đưa nó trở về với cái xác 
nhơ bẩn, chật hẹp, tù túng, thô 
kệch, nặng nề như cái lồng, 
cái chuồng, cái cũi sắt cứng 
đơ rất khó chịu của nó. Thế là 
con Bảy tỉnh dậy”.

Cô Sáu tóm kết cuộc 
“phiên dịch” cho cha sở, Thập 
bát La hán, ông Tám Ria, chị 
Hải và chị Hương bằng nhận 
định: 

“Tuy chỉ trong vòng chưa 
đầy một giờ nằm bất tỉnh, 
nhưng con Bảy cảm thấy nó 
đã đi được nhiều nơi lẽ ra phải 
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mất hàng bao nhiêu tháng, vì 
nó được đưa vào nơi không có 
thời gian lẫn không gian”.    

Trong khi cô Sáu “phiên 
dịch” những lời kể của cô 
Bảy, không ai dám nói gì kể 
cả Thập bát La hán. 

 (còn tiếp)        

Vì cô Bảy gọi luyện ngục là 
âm ty, cho nên khi nói về những 
cõi khác, Cô không biết gọi là 
gì. Cha sở Luca nghe kể thì cho 
rằng, những cõi xa xăm ấy có 
thể là Niết bàn dành cho các 
Đấng như: Phật, Tiên, Thánh 
(La hán) và những người chân 
thiện thuộc các đạo khác không 
được rửa tội, có thể là nơi dành 
cho trẻ em bị phá thai của cả 
người Công giáo lẫn người 
không Công giáo, hoặc người 
lớn lương thiện không được rửa 
tội, có thể là âm ty đúng nghĩa 
dành cho những người thuộc 
các đạo khác còn cần phải chịu 
thanh luyện (như luyện ngục 
dành cho người Công giáo).
      Xin chép lại nguyên văn  
của https://vi.wikipedia.org/
wiki/L%C3%A2m_b%C3%B4: 
“Limbo (tiếng Latin) trong thần 
học của Giáo hội Công giáo phiên 
âm là lâm bô (tiếng Việt) đề cập 
đến một khái niệm trên bờ vực 
gần kề với địa ngục… là một ý 
tưởng sơ khai về tình trạng thế 
giới bên kia của những người 
chết, hay chỉ về một chốn lao 
tù, nơi mà mọi thứ đang ở vào 
một tình trạng nào đó dang dở, 
trạng thái lấp lửng, bị lãng quên. 
Limbo (lâm bô) không phải 
là một học thuyết chính thống 
của Giáo hội Công giáo hay 
các giáo phái thuộc Kitô giáo. 
Các nhà thần học thời Trung cổ 
ở Tây Âu mô tả về nó như thế 

giới ngầm (“hell”, “hades”, “in-
fernum”) và chia chúng ra thành 
4 phần: Hell of the Damned (còn 
gọi là Hỏa ngục), Purgato-
ry (Luyện ngục), Limbo của tổ 
tiên, và Limbo của trẻ con. Theo 
truyền thống của Giáo hội Công 
giáo Rôma từ xa xưa, người ta 
tin rằng, có một tình trạng hay 
nơi chốn dành cho những linh 
hồn những người mà, trước khi 
chết họ chưa được lãnh nhận Bí 
Tích Rửa tội, tức là chưa được 
lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa 
Giêsu qua phép Rửa tội, để được 
giải thoát khỏi tội nguyên tổ của 
thủy tổ đầu tiên là ông Adam và 
bà Evà (Vì tội ăn trái cấm chống 
lại Thiên Chúa, bị phạt và bị đuổi 
ra khỏi vườn địa đàng...). Vì theo 
lời Thánh Kinh, Chúa Giêsu đã 
nói với ông Nicôđêmô rằng: “... 
ai không được sinh ra bởi nước 
và Thánh Thần, thì không thể 
vào được nước Thiên Chúa” (Ga 
3,5). Hơn thế nữa, truyền thống 
này cũng dạy rằng, khi thiếu 
vắng bí tích Rửa tội, thì linh hồn 
ấy chưa được nâng lên đến đời 
sống siêu nhiên, cũng như chưa 
có mối tương quan trọn vẹn với 
Thiên Chúa. Theo Công Đồng 
Trentô thì thành phần của những 
người (hay linh hồn) ở trong tình 
trạng lâm bô bao gồm:

• Những người thuộc thời Cựu 
Ước, nghĩa là những người ở 
vào thời trước khi Chúa Giêsu 
chịu chết và cứu độ thế giới. 
Họ không có diễm phúc lãnh 
nhận được ơn cứu độ của Chúa 
Giêsu để giải thoát họ khỏi tội 
nguyên tổ.

 • Những trẻ em, mà vì những 
lý do khác nhau, phải lìa đời khi 
chưa được lãnh nhận Bí Tích 
Rửa tội. (thường là do sẩy thai, 
hoặc bị phá thai...).

Ngoài ra, nếu cứ theo nguyên 
tắc đã nêu trên, thì tất cả những 
ai khi chết, mà chưa được lãnh 
bí tích Rửa tội, thì cũng phải đi 
vào nơi chưa có sự giải thoát. 
Riêng với các trẻ thơ, thì Lâm 
bô được hiểu là nơi không có 
đau khổ, vì các trẻ chỉ mang tội 
nguyên tổ mà không mắc tội lỗi 
do cá nhân gây ra. Theo Thánh 
Tiến sĩ Thomas, thì các trẻ thơ 
vẫn hân hoan vì được chia sẻ sự 
tốt lành của Thiên Chúa, cách tự 
nhiên. Còn theo Thánh Bernar-
dus, thì các linh hồn trẻ thơ, vẫn 
khao khát hướng đến hạnh phúc 
trọn vẹn, nhờ sự khao khát của 
cha mẹ thì các em có thể đạt đến 
hạnh phúc.

    Cô Sáu và cô Bảy –về sau 
này- nêu thắc mắc với cha sở 
Luca: “tại sao vì không biết mà 
lại chịu Thiên Chúa đối xử có vẻ 
như phân biệt như thế?”. Cha 
sở Luca giải thích: Được biết 
Chúa là một ơn do Chúa ban. 
Nếu người nào đó ban phát ân 
huệ vì lý do riêng mà cho người 
này, không cho người khác, thì 
Chúa cũng có lý do riêng của 
Người khi chỉ cho số người này 
được biết Chúa, không cho số 
còn lại được biết Người, chúng 
ta không thể hiểu lý do ấy bằng 
trí khôn con người; tiếp đến, 
chúng ta đòi phải hiểu cho được 
giống như các người thợ làm 
vườn nho trong dụ ngôn Chúa 
dùng để giải thích: “Nước Trời 
giống như chuyện gia chủ kia, 
vừa tảng sáng đã ra mướn thợ 
vào làm việc trong vườn nho của 
mình. Sau khi đã thoả thuận với 
thợ là mỗi ngày một quan tiền, 
ông sai họ vào vườn nho làm 
việc. Khoảng giờ thứ ba, ông 
lại trở ra, thấy có những người 
khác ở không, đang đứng ngoài 
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chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi 
vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công 
bằng.” Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ 
chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng 
giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những 
người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các 
anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?”. Họ 
đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: 
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” 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 tới những người vào làm 
trước nhất.” Vậy những người mới vào làm lúc 
giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một 
quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước 
nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng 
cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ 
vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: “Mấy người sau 
chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ 
ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải 
làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi 
thiêu đốt.” Ông chủ trả lời cho một người trong 
bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. 
Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền 
sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi 
muốn cho người vào làm sau chót này cũng được 
bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ 
ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì 
thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? “Thế 

là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn 
những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.  (Mt 
20,1-16a). 

Thuộc quyền của Chúa gồm những ai ở thiên đàng 
hoặc luyện ngục.  

   Những người sống lương thiện thuộc mọi tôn 
giáo khác cũng được hưởng phúc. Tuy nhiên vì 
họ không được rửa tội (không được biết, nghe 
và tin Chúa Kitô) tức không nhận được ơn cứu 
độ (nhưng cũng tùy từng trường hợp: nghe Chúa 
Kitô mà không tin, không nghe biết gì về Chúa 
Kitô, nghe biết nhưng chống báng…) thì được 
vào nơi hạnh phúc riêng (không nghe cô Bảy nói 
gì về việc đầu thai). Nói tóm lại, được rửa tội tức 
được ơn cứu độ do tin vào Chúa Kitô, là được 
những ơn cao trọng này: a/ Được ơn tha tội (tức 
được ơn trở lại vườn Địa đàng: nghe, hiểu Tin 
mừng). b/ Được làm con của Thiên Chúa (tức 
được phục hồi ơn làm con của Thiên Chúa mà 
ông bà nguyên tổ đã đánh mất). c/ Được hoàn lại 
nguyên vẹn quyền thừa kế Nước Trời (một gia sản 
vĩ đại). d/ Nếu ai thực thi Lời Chúa (theo Lời dạy 
của Chúa Kitô) có ngay cơ hội được làm bạn tâm 
giao chí thiết với Thiên Chúa (chẳng phải được 
hưởng Nước Trời không mà thôi).
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TRẢ LỜI

	Thánh ca Phụng vụ (TCPV) “rất lớn nằm trong rất nhỏ” nghĩa là nhiều vấn đề 
của TCPV như hát nguyên văn Lời Chúa, hát cộng đoàn, bài hát, cách tổ chúc hát TCPV, 
imprimatur, tuân giữ kỷ luật thánh nhạc v.v… là những việc làm đơn sơ, giản dị, nhưng 
ý nghĩa và hiệu quả to lớn.

	 TCPV gồm những điều rất nhỏ vì TCPV chỉ cần hát đúng kỷ luật thánh nhạc, hát 
đúng bản chất thánh nhạc, hát liên kết chặt chẽ với phụng vụ. 

	TCPV đạt được sự thờ phượng Chúa đích thực, tức “thờ phượng trong thần khí 
và sự thật” (xin xem bài “Sự thật, trăm nông ngàn nỗi” trong mục Câu chuyện nội bộ.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 29)
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

Hai cô gái nói chuyện 
với nhau:

– Bà có biết quả nào có nhiều 
“C” không?

– Quả cóc!

– Cái gì! Tớ chưa hiểu, cậu 
có thể giải thích thêm?

      – Vì cóc có hai chữ “C” 
lận mà.

QUẢ NHIỀU “C”

Sư cụ ngồi đàm đạo 
với mấy người khách, có 
người hỏi:

– Trong đám ta đây ai là 
người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ 
đã nhận ngay:

– Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ 
mới hỏi:

– Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

      – Tôi sợ đến nỗi không 
dám lấy vợ.

AI SỢ VỢ NHẤT?
Kiếm tiền 
bằng viết lách

Hai cô gái tình cờ gặp 
nhau và chia sẻ về cách kiếm 
tiền.

– Này! Thấy cậu sống 
khỏe quá, cậu thường kiếm 
tiền bằng cách nào?

– Mình viết lách.

– (Tỏ vẻ ngưỡng mộ): Thế 
à! Thế cậu thường viết gì?

– Mình viết thư về nhà và 
nói rằng con đã hết tiền, bố 
mẹ hãy gửi lên cho con.

Khi các bợm nhậu 
giúp đỡ nhau

Thấy chồng về muộn 
trong tình trạng say xỉn, vợ 
bực mình hỏi:

- Anh đi đâu về?
 - Anh đến nhà Tý chơi 

chứ đâu.
 Vợ liền gọi điện để 

kiểm tra.
 - Anh Tý hả, chồng tôi 

có đến chỗ anh không?
 - Có, bây giờ vẫn đang 

ngồi đây…
 - !?!

Vị khách đi xe ôm ngồi sau vừa ngắm cảnh vừa nói 
với lái xe: 

- Mới có vài năm mà Hà Nội thay đổi nhiều quá!
Anh xe ôm nghe thế nghĩ vớ được Việt kiều 

mới hỏi:
- Ủa anh ở nước ngoài mới về Việt Nam à?
- Dạ không, em đi tù 3 năm mới ra được mấy hôm!
Anh xe ôm sợ hãi chưa định thần được thì vị khách 

lại tiếp tục:
- Hồi đó em quẫn trí quá nên cướp xe ôm anh ạ!

Tưởng là Việt Kiều
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Lời Chúa đêm xuân
XUAÂN THI
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Xuân cảm tạ
XUAÂN THI XUAÂN THI
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 Thị trấn Nhật Bản trả tiền để người  dân 
sinh con.

Các gia đình sẽ nhận được 100.000 yên (hơn 
21 triệu đồng) cho đứa con đầu lòng, đứa thứ 
hai tăng lên 150.000 yên. Theo CNN, Nagi là 
một thị trấn nhỏ, ẩn mình giữa những ngọn 
đồi xanh tươi tại phía Tây Nhật Bản với dân 
số 6.000 người.  Từ những năm 1990, Nhật 
Bản đã phải đưa ra các chính sách để tăng tỉ lệ 
sinh. Tổng dân số Nhật Bản năm 2018 là 127 
triệu người, trong đó trẻ em chỉ chiếm 12,3% 
so với 18,9% ở Mỹ, 16,8% tại Trung Quốc và 
30,8% đối với Ấn Độ. Đến năm 2065, dân số 
Nhật Bản dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 
88 triệu người.

Quốc vương Thái Lan chính thức đăng 
quang vào tháng 5.

Theo thông báo 
của Hoàng gia 
Thái Lan, sau hơn 
một năm tại vị, 
Quốc vương Maha 
Vajiralongkorn sẽ 
tổ chức lễ đăng quang chính thức vào ngày 
4/5 tới. Hoàng gia Thái Lan cũng cho biết lễ 
đăng quang sẽ được tổ chức từ ngày 4-6/5 và 
nhà vua sẽ ra mắt công chúng vào ngày cuối 
cùng, theo AP. Với việc đăng quang chính 
thức vào ngày 4/5 tới, Quốc vương Maha 
Vajiralongkorn, 66 tuổi, sẽ trở thành nhà vua 
thứ 10 của vương triều Chakri đã tồn tại hơn 
230 năm ở Thái Lan.

Mỹ: Quảng trường Thời đại ‘ngập’ trong 
hơn 50 tấn rác sau đêm giao thừa.

Quảng trường Thời đại tại New York (Mỹ) là 
một trong những địa điểm chào đón năm mới 
rộn ràng nhất thế giới, sau khi sự kiện đêm 
được kết thúc, người dân rời đi cũng là lúc đội 
dọn dẹp phải làm việc hết công suất để đường 
phố sạch sẽ trước khi trời sáng. 

Với sự trợ giúp của 30 chổi điện, 52 xe tải, 12 
xe thùng, 58 máy thổi lá và 58 chổi quét, 300 
nhân viên vệ sinh thành phố đã làm việc thâu 
đêm để dọn sạch lượng rác thải ước tính lên 
tới 56 tấn trước bình minh. 

Thị trưởng ở Mexico bị bắn chết chưa 
đầy 2 tiếng sau lễ nhậm chức.

Công tố viên trưởng bang Oaxaca xác nhận 
ông Alejandro Aparicio bị giết hại chưa 

đầy hai tiếng 
sau khi ông 
nhậm chức 
thị trưởng 
thành phố 
T l a x i a c o 
thuộc bang 

Oaxaca vào sáng 1/1, theo CNN. Sau vụ xả 
súng, ông Aparicio và ít nhất ba người được 
chuyển khẩn cấp đến bệnh viện địa phương. 
Vị tân thị trưởng xấu số đã không qua khỏi do 
đạn bắn thủng phổi bên phải. Đây là lần thứ 
hai một thị trưởng ở Mexico bị giết hại từ khi 
Tổng thống Lopez Obrador nhậm chức vào 
tháng 12/2018. 
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Hơn 8.200 người chết do tai nạn giao 
thông trong năm 2018.

Ngày 3/1, tại hội nghị Công an toàn quốc, lãnh 
đạo Bộ Công an cho biết trong năm 2018, tình 
hình tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí 
số vụ, số người chết và bị thương; tuy nhiên 
thiệt hại vẫn rất lớn. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 
hơn 18.700 vụ làm hơn 8.200 người chết và 
khoảng 14.800 người bị thương. Trung bình 
mỗi ngày cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao 
thông và khiến 23 người tử vong. 80% số vụ 
tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, còn 
lại là đường sắt và đường thủy.

Lực lượng 363 - ‘Quả đấm thép’ Công an 
TP HCM nhắm vào tội phạm dịp Tết.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng phòng 
Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP 
HCM) cho biết, tình hình an ninh trật tự dịp 
cuối năm khá phức tạp. Các nhóm xâm phạm 
tài sản của người dân, đặc biệt là tội phạm 
đường phố như cướp, cướp giật, trộm cắp... 
có dấu hiệu gia tăng. Đây là lý do Công an TP 
HCM thành lập lực lượng 363, duy trì đến hết 
Tết Nguyên đán. “363 là gọi theo nòng cốt 
của lực lượng”, ông Quang nói. Mỗi tổ công 
tác bao gồm 3 CSGT; 6 cảnh sát cơ động; 3 
cảnh sát hình sự. Các tổ trấn áp tội phạm sẽ 
tuần tra 24/24 khắp tuyến đường đến hết Tết 
để đánh mạnh vào giới tội phạm Sài Gòn. 

Xe Trạm thu phí cao tốc về ‘0 đồng’.

Việc cao tốc TP.HCM - Trung Lương dừng 
thu phí kể từ 0h ngày 1-1-2019 khiến nhiều tài 
xế ngỡ ngàng khi qua các điểm thu phí Chợ 
Đệm, Thân Cửu Nghĩa. Sáng 1-1, tại trạm thu 
phí Chợ Đệm (thị trấn Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, TP.HCM), các trụ lấy thẻ đã được bọc 
lại bằng các tấm bạt. Hai nhân viên trực trạm 
ở đây liên tục ra hiệu cho xe qua trạm. Ghi 
nhận trong buổi sáng có khoảng 50% lượng 
xe đi qua, tài xế chưa biết thông tin việc thu 
phí đã ngưng nên vẫn dừng xe đòi thẻ thu phí.

Quảng Ngãi chính thức sử dụng Zalo để 
kết nối với người dân.

Ngày 4/1, UBND 
tỉnh Quảng Ngãi tổ 
chức lễ khai trương 
Trung tâm phục vụ 
hành chính. Văn 
phòng UBND tỉnh 
Quảng Ngãi ký kết 
với Zalo về việc 

tổ chức khai thác ứng dụng Zalo, thực hiện 
cải cách hành chính phục vụ người dân. Ông 
Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm phục 
vụ hành chính công Quảng Ngãi, từ tháng 1, 
chính thức sử dụng Zalo để truyền tải thông 
tin về kinh tế - xã hội, an ninh, chỉ đạo, điều 
hành, giải đáp các thắc mắc, tiếp nhận các 
phản ánh, khiếu nại, tố cáo từ người dân.
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ĐTC Phanxicô thiết lập giáo 
phận Hà Tĩnh, bổ nhiệm 

Giám mục giáo phận Vinh và 
Hà Tĩnh

Vào lúc 12g00 trưa nay (giờ 
Roma) thứ Bảy 22/12/2018, 
tức 18g00 cùng ngày tại Việt 
Nam, Phòng Báo chí Toà 
Thánh công bố: Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 
Đức cha Anphong Nguyễn 
Hữu Long, P.S.S., Giám mục 
Phụ tá giáo phận Hưng Hóa, 
làm Giám mục chính tòa giáo 
phận Vinh–Đồng thời, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã thiết 
lập Giáo phận mới Hà Tĩnh, 
tách ra từ Giáo phận Vinh, 
và bổ nhiệm Đức cha Phaolô 
Nguyễn Thái Hợp, O.P., cho 
đến nay là Giám mục giáo phận 
Vinh, làm Giám mục tiên khởi 
của giáo phận Hà Tĩnh. Giáo 
phận mới Hà Tĩnh [tiếng Lat-
inh: Dioecesis Hatinhensis] ở 
miền Bắc Việt Nam, bao gồm 
hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng 
Bình, được dâng kính Đức Ma-
ria Mẹ Thiên Chúa. Toà Giám 
mục và Nhà thờ Chính tòa tọa 
lạc tại giáo xứ Văn Hạnh. Giáo 
phận Hà Tĩnh thuộc Giáo tỉnh 
Hà Nội.

Hoạt động ngoại giao của phái đoàn Tòa Thánh 
tại Việt Nam

Sáng 18/12, phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội, bắt đầu 
chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phái đoàn gồm có: 
Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao, Đức 
ông Francis Cao và Linh mục Agostino Han Huyntaek. Đức 
Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cùng với Đức Tổng 
Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh không 
thường trú tại Việt Nam đã đón phái đoàn Tòa Thánh tại Tòa 
Tổng Giám mục Hà Nội. Sau đó, phái đoàn Tòa Thánh đã 
tham dự Thánh Lễ nhận sứ vụ mục tử của Đức Tổng Giám 
mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên.
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Số nhà truyền giáo bị giết trong năm 2018 
gần gấp đôi con số năm 2017

Trong năm 2018, 40 nhà truyền giáo đã bị 
giết trên khắp thế giới, gần gấp đôi con số 23 
người của năm trước 2017. Thông tấn xã Fi-
des của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các 
Dân Tộc đã cho biết như trên trong bản tin 
đánh đi hôm 29/12. Fides lưu ý rằng hầu hết 
các nạn nhân là các linh mục: 35 vị trong tổng 
số 40 vị là các linh mục, trong năm 2018 vừa 
kết thúc, Phi châu chiếm vị trí đầu tiên trong 
danh sách bi thảm này. Trong 40 nhà truyền 
giáo đã bị giết trong năm 2018: 35 vị là linh 
mục, 1 vị là chủng sinh và 4 vị là giáo dân. 
Phân chia theo địa dư Phi Châu có 19 linh 
mục, 1 chủng sinh và 1 phụ nữ giáo dân đã 
bị giết; ở Mỹ Châu, 12 linh mục và 3 giáo dân 
bị giết; ở Á Châu, 3 linh mục đã bị giết; ở Âu 
châu, 1 linh mục đã bị giết.

Một linh mục giả bị phát hiện ở 
Tây Ban Nha

Đứng trước nạn khan hiếm linh mục, từ nhiều 
năm nay Giám mục Zornoza giáo phận Cadix, 
miền nam Tây Ban Nha đã “nhập” nhiều linh 
mục ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở Ba 
Lan và Cô-lông-bi. Ngày 13/12 vừa qua, giáo 
phận Antioquia, Cô-lông-bi, liên lạc với giáo 
phận Tây Ban Nha và khám phá ông Miguel 
Ángel Ibarra Marín không được Giám mục 
giáo phận Tunja phong chức ngày 4/1/1998 
như ông khẳng định. Nhập giáo phận Antio-
quia năm 2011, ông trình giấy tờ có vẻ đúng 
luật. Chỉ sau này khi có các tiết lộ của báo 
chí Cô-lông-bi Noticias Caracol thì mới nghi 
ngờ. Sau đó một cuộc điều tra đã xác nhận các 
nghi ngờ này. Cách đây vài ngày, linh mục 
giả đã kín đáo rời giáo phận Cadix. Nhưng 
các giáo dân ở các giáo xứ ông đã phục vụ 
mười tám năm nay ở Cô-lông-bi cũng như ở 
Tây Ban Nha bị chấn động. Họ tự hỏi tính xác 
thực về các bí tích ông đã làm. Các nhà quan 
sát ngạc nhiên thấy sự lừa đảo đã xảy ra lâu 
như thế mà không được phát hiện.
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Loài kiến sống trên đảo Borneo có khả năng 
tự làm vỡ bụng và tiết ra chất độc màu vàng nhằm 
đẩy lùi kẻ thù.

Các nhà khoa học phát hiện loài kiến nổ 
mới trên đảo Borneo, Thái Bình Dương, Na-
tional Geographic hôm 19/4 đưa tin. Loài kiến 
này được đặt tên là Colobopsis explodens. 
Dù trông như kiến nâu đỏ bình thường nhưng 
chúng lại sở hữu khả năng phòng vệ độc đáo.

Kiến Colobopsis explodens không có bộ 
hàm lớn, cũng không thể đốt. Khi bị đe dọa, 
chúng giơ cao mông để cảnh cáo, theo Alice 
Laciny, nhà côn trùng học tại Bảo tàng Lịch sử 
Tự nhiên Vienna.

Kiến nổ trong tư thế sẵn sàng tấn công. 
Ảnh: Pensoft Publishers.

Nếu kẻ tấn công không rút lui, một 
hoặc nhiều con kiến nhỏ sẽ tự gập mình 
lại mạnh đến mức phần bụng vỡ tung. 
Khi nổ, chúng tiết ra chất độc dính màu 
vàng nhạt, có mùi khó chịu đặc trưng. Sự 
hy sinh này nhằm bảo vệ các thành viên 
còn lại trong đàn.

Giới khoa học biết đến sự tồn tại của 
kiến nổ từ hơn 100 năm trước nhưng chúng 
rất hiếm gặp, theo Tomer Czaczkes, nhà 
sinh thái học hành vi chuyên nghiên cứu 
kiến tại Đại học Regensburg, Đức. Kiến 

Kiến nổ trông không đặc biệt nhưng 
lại sở hữu khả năng phòng vệ độc đáo. 

Ảnh: Alexey Kopchinskiy.
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sống thành đàn lớn nên chúng dễ trở thành 
nguồn thức ăn dồi dào cho nhiều kẻ săn mồi. 
Đây cũng là lý do kiến phát triển nhiều cách 
thông minh để phòng vệ. “Hầu như mọi loài 
kiến đều có thể cắn, đốt, hoặc phun axit for-
mic”, Czaczkes cho biết.

Hy sinh không phải hành vi chỉ tồn tại ở 
kiến nổ. Hàng đêm, một loài kiến ở Brazil 
dùng cát lấp lối vào tổ nhằm ngăn kẻ săn 
mồi phát hiện khi đang ngủ. Tuy nhiên, 
một số kiến thợ phải ở ngoài để hoàn thành 
công việc. Hầu hết chúng sẽ chết khi bình 
minh lên.

Kiến nổ có cách phân chia công việc khác 
thường. Với đa số loài kiến, kiến thợ lớn đóng 
vai trò quan trọng khi bảo vệ đàn và tấn công 
kẻ thù. Nhưng với Colobopsis explodens, 
kiến thợ nhỏ lại mang chất độc bảo vệ tổ. 
“Kiến lớn hiếm khi xuất hiện bên ngoài vì 

chúng thường ở trong tổ”, Laciny giải thích. 
Chúng sẽ trở thành lá chắn sống trước lối vào 
trong trường hợp kiến nhỏ không thể đẩy lui 
kẻ thù.

Laciny dự định tiếp tục nghiên cứu về 
kiến nổ, tìm hiểu thành phần chất độc vàng 
hay cách chúng phối hợp hạ gục kẻ tấn công 
lớn hơn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng 
gặp khó khăn vì loài kiến này sống trong rừng 
trên đảo Borneo, nơi có lượng mưa lớn. “Ở 
đó không bao giờ yên tĩnh. Bạn sẽ nghe thấy 
tiếng mưa, tiếng kêu của ve sầu, chim hoặc 
khỉ. Thực sự giống như một thế giới khác”, 
Laciny miêu tả.

                                                

  THU THẢO

Kiến nổ trông không đặc biệt nhưng 
lại sở hữu khả năng phòng vệ độc đáo. 

Ảnh: Alexey Kopchinskiy.
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