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Tương truyền, vua thánh Louis 
IX (1215–1270) nước Pháp (xem 
tr. 64), lần kia nói với quần thần 
văn võ:

- Khi chinh phục được quốc gia 
ấy, ta sẽ tiêu diệt tất cả địch thù của 
ta.

Vua đã chinh phục được; lúc này 
quần thần ai cũng hồi hộp chờ đợi 
lệnh thảm sát của vua. Họ xì xầm: 
“Máu sẽ chảy thành sông đây!”. 

Nhưng họ rất bỡ ngỡ khi thấy tất 
cả bọn kẻ thù cùng ngồi ăn uống 
với nhà vua, nói nói cười cười rất 
vui vẻ; họ bèn tâu:

– Muôn tâu hoàng thượng, 
hoàng thượng đã nói sẽ tiêu diệt tất 
cả các thù địch kia mà! Sao bây giờ 
lại như thế? 

Vua trả lời:
– Thì ta đã tiêu diệt hết cả bọn 

ấy rồi còn gì! Các khanh không 
thấy sao? Đây toàn là bạn của ta, 
đâu còn có địch thù nào nữa! Ta 
đã tiêu diệt họ bằng cách biến họ 
thành bạn hữu hết cả.

Truyện gợi vài ý: - đa số người 
nghĩ: để hết kẻ thù phải diệt kẻ thù 
– Chúa dạy ngược lại – tuy không 
dễ, nhưng nếu biết cách, lại không 
khó.

“Si vis pacem, para bellum” 
(nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị 
chiến tranh) là sách lược của bậc trí 
dũng, anh hùng hào kiệt, vua chúa 
hay các thủ lãnh trần gian xưa nay, 
vì họ tưởng: để diệt tàn bạo, mình 
phải rất tàn bạo, để diệt kẻ thù, 
mình phải là kẻ đại thù.

Chúa dạy ngược lại: “Hãy yêu 
kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh 
em” (Lc 6,27-38).

Để làm được lời dạy tưởng 
chừng như không thể ấy, đầu tiên 
chúng ta phải thật muốn, quyết 
tâm và phấn đấu thực thi từng 
bước nhỏ gọi chung là thiện tâm 
(…bình an dưới thế cho người 
THIỆN TÂM), việc còn lại là của 
Đức Chúa Thánh Thần.

NK

BẠN - THÙ



MỤC LỤC 

2

N
Ộ

I 
D

U
N

G
 T

H
Á

N
G

 1
0

.2
0

19
 

C
H

Ủ
 Đ

Ề
 T

H
Á

N
H

 N
H

Ạ
C

: 
T

H
Á

N
H

 C
A

 P
H

Ụ
N

G
 V

Ụ
, 
“B

ÌN
H

 D
Ị 
C

Ậ
N

 N
H

Â
N

”

THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ TRANG CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH NHẠC 
XEN GIỮA NHỮNG BÀI VIẾT BỔ ÍCH THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC

.HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG 
1. CẦU NGUYỆN THÁNG 10............................................................................................................3
2. CÂU ĐỐI THÁNG 10......................................................................................................................3.THỜI VỤ THÁNG 10
1.ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN Tháng Mân Côi ....................................................................................3
2.ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?...................................................................4 

.TIN MỪNG THÁNG 10.........................................................................................................................5.THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG Sợi chỉ đỏ ...................................................................................................8.TỪ NGỮ THÁNH KINH .....................................................................................................................14.SỐNG KINH MÂN CÔI 100 Truyện tích kinh Mân Côi .....................................................................16.TÌNH HUỐNG TIN MỪNG Bạn đã cầm nắm được chìa khóa Nước Trời..........................................20

.MỤC VỤ THÁNH NHẠC TCPV, “Bình dị cận nhân”....................................................................... 22.QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC Bộ tộc “chân đà điểu”........................................................................23.CÂU CHUYỆN NỘI BỘ Thánh nhân và đau khổ...............................................................................30.BIẾM HỌA THÁNG Khi cơn buồn ngủ ập đến...................................................................................34.NÓI NHỎ NHAU NGHE Bé Bo vô ca đoàn.........................................................................................34.CÂU HỎI ĐỐ BẠN Tại sao TCPV “Bình dị cận nhân”?....................................................................34

. NGỤ NGÔN CHA PHI Ta không giết người nhưng........................................................................35.CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ Đào hoa.........................................................................................36.ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO Di dân, với cái nhìn xưa và nay...........................................................................38.NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ Niềm tin, Văn hóa đọc ngày nay..........................................................................40.SỨC KHỎE LÀ VÀNG Đổ mồ hôi chân tay....................................................................................41.CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH 3 phép thử trước kết hôn.........................................................................42

.GIÁO DỤC GIỚI TRẺ 6 phương pháp dạy con chăm chỉ............................................................................44.TRUYỆN TRANH THÁNH KINH CỰU ƯỚC...........................................................................................46

.THI CA CÔNG GIÁO Bath. Nguyễn Viết Hoan, Petrus Dương Kim Quới ........................................................48.TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO Quỷ xưng tội, Cuộc đối đầu giữa linh mục… Phần 46.......................50.ẢNH NIỆM THÁNG 10 Con nhà nghèo.................................................................................................................54.HÌ HÌ HÀ HÀ  Sao đẹp thế..., Phương pháp trị ngáy...., .....................................................................55.THÁNH CA PHỤNG VỤ Ns. Ngọc Trường..........................................................................................56.DIỄN ĐÀN THÁNH CA Ns. Ngọc Kôn..................................................................................................................57

.LƯỢC TIN THẾ GIỚI..........................................................................................................................58.LƯỢC TIN TRONG NƯỚC.................................................................................................................59.LƯỢC TIN CÔNG GIÁO ....................................................................................................................60.ĐỌC BÁO GIÙM BẠN Nhện giăng tơ................................................................................................62.ẢNH VUI ĐỘNG VẬT Ngứa quá không khách sáo............................................................................63

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

TRUYỆN, THƠ, NHẠC, HỌA

THỜI SỰ GÓP NHẶT

THẾ GIỚI THIẾU NHI

CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN



SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG 

3

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Hát Lời Chúa tâm an lạc lòng sốt mến
Ca Cộng đoàn miệng đối đáp trí hiệp thông.    

   . Ý CHUNG

Cầu xin Chúa Thánh Thần.
   . Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh 
một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội.

. Ân nhân thầm lặng
- Cố, cựu và kim thành viên Ban Biên 

Tập, Cộng tác viên và mọi độc giả. 
- Ân nhân quỹ Phaolô Đạt và 

Vườn tượng.

. Ân nhân cũ đã qua
- Ông Bà Lâm Thành (XL)

- Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện 
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn
- Thầy Họa sĩ Tâm Lê (TpHCM)
- Ông Bà Minh Châu & Cty (TpHCM)
- Cô Nguyễn Võ Kiều Trang (TpHCM)
- Sư huynh Phêrô Nguyễn Đình Long,
Bề trên nhà tập dòng Lasan Việt Nam (XL)
- Nhà quay phim Vũ Ngọc Thiện (TpHCM) 
- Bề trên & Quý Tu sĩ Anh Em Đức Mẹ 
Người Nghèo (Thủ Đức, TpHCM)
- Quý ca trưởng, ca xướng viên, 
nghệ sĩ và nghệ nhân Thánh Thi.

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 10

   . Ý THÁNH NHẠC

Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi người đón nhận.

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

Hoa Mân Côi dâng Mẹ lòng yêu mến
Chuỗi hiếu kính tiến Người dạ cậy trông.    

THÁNG MÂN CÔI

   Cúc Cung CảmTạ

Thứ tư lễ
Thiên Thần hộ thủ

2.10.2019

Thứ hai lễ kính
Đức Mẹ Mân Côi

7.10.2019
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CHÂU HÂN sưu tầm

Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác vội ập 
đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với 
cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp.
Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, 

trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng và đun sôi tiếp, không nói một lời.
Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà 

ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê 
vào từng tô khác nhau.

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. 
- Mềm lắm cha ạ! -cô gái đáp. 
Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
- Điều này nghĩa là gì vậy cha –cô gái hỏi.
- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. 

Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác xa nhau. Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông 
rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm. Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, 
chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong, sau khi qua nước sôi, chất lỏng 
bên trong trở nên đặc và chắc hơn. Hạt cà phê thì thật kỳ lạ; sau khi sôi, nước của chúng trở 
nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: 
- Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh? Con sẽ như cà rốt, bề 

ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng 
còn chút nghị lực?

Ngừng nói vài giây, ông lại tiếp:
- Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau 

một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.
Ngừng vài giây ông nói thêm:
- Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu 

không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
Người cha dịu dàng:
- Con ơi! Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy 

lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? 
Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
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CHÚA NHẬT XXVII TN NĂM C (6.10.2019)
- Bài đọc 1: Kb 1,2-3; 2,2-41 
- Bài đọc 2: 2 Tm 1,6-8.13-14 
- Tin Mừng: Lc 17,5-10     

Ý TƯỞNG
1. “Tại sao nghe môn đệ xin ơn thêm đức tin, Chúa lại 
dạy: “Nếu có đức tin bằng hạt cải…” v.v…?
SUY NGHĨ
1. Vì muốn có hay có thêm nhiều tin, phải phấn đấu 
cật lực tuyệt nhiên không phải do xin mà được.  
Ý TƯỞNG
2. Chúa có ý gì về đức tin khi dạy dụ ngôn đầy tớ 
đương nhiên phải hầu hạ chủ?
SUY NGHĨ
2. Tuân giữ Lời Chúa là nhiệm vụ của chúng ta dù có 
ở vào hoàn cảnh nào, và chỉ có như thế mới thật tin.

Ý TƯỞNG
1. Bất cứ khi nào chúng ta tin tưởng, đến và van xin 
Chúa thương xót, như 10 người cùi, thì Chúa mới 
nhậm lời.
SUY NGHĨ
1. Vì Chúa là Tình yêu; trong tình yêu có nhân hậu, 
thứ tha và thương xót.
Ý TƯỞNG
2. Phải biết tạ ơn Chúa.
SUY NGHĨ
2. Chỉ duy nhận được ơn rửa tội, chúng ta đã phải tạ 
ơn Chúa suốt đời.

CHÚA NHẬT XVIII TN NĂM C (13.10.2019)
- Bài đọc 1: 2 V 5,14-17 
- Bài đọc 2: 2 Tm 2,8-13 
- Tin Mừng: Lc 17,11-19
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CHÚA NHẬT XXIX TN NĂM C (20.10.2019)
- Bài đọc 1: Xh 17,8-13  
- Bài đọc 2: 2 Tm 3,14-4,2 
- Tin Mừng: Lc 18,1-8

Ý TƯỞNG
1. Không nản lòng mỗi khi cầu xin mà chưa được 
Chúa nhậm lời. 
SUY NGHĨ
1. Vì không nản lòng là đức tin mạnh mẽ.
Ý TƯỞNG
2. “Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được 
lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Chúa phán câu 
này hàm ý gì?
SUY NGHĨ
2. Loài người vốn bất lương, gây nên thế giới ngày 
càng mất lòng tin ở nhau; hiện nay, chúng ta ngày 
càng ít tin nhau và tình trạng này sẽ dẫn đến thế giới 
không niềm tin.

CHÚA NHẬT XXX TN NĂM C (27.10.2019)
- Bài đọc 1: Hc 35,15b-17.20-22a [35,12-14.16-18] 
- Bài đọc 2: 2 Tm 4,6-8.16-18 
- Tin Mừng: Lc 18,9-14.

Ý TƯỞNG
1.Tại sao thường thấy kẻ lành kêu cầu nhưng Chúa 
không, hoặc chậm nghe lời?
SUY NGHĨ
1. Vì ơn gọi mỗi người khác nhau đã được sắp đặt; 
trong ơn gọi ấy Chúa đã an bài tất cả, nếu gặp nguy 
nan thì nguy nan ấy cũng nằm trong khuôn khổ của 
ơn gọi. Xin ơn là xin sửa ơn gọi.
Ý TƯỞNG
2. “Không nản lòng khi cầu xin chưa được nhậm lời, 
là bình tĩnh tuân theo sự an bài hay đi trong ơn gọi, 
đúng không?
SUY NGHĨ
2. Đúng! Cứ thực thi Lời Chúa, còn mọi sự Chúa đã 
lo liệu tất cả.
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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

Người cùi xứ Samaria trở lại và lớn 
tiếng tôn vinh Thiên Chúa (Lc 17,15).

CHÚA NHẬT XXVIII
CHỦ ĐỀ: TÂM TÌNH BIẾT ƠN

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I: Lòng biết ơn của tướng 

Naaman người xứ Aram sau khi được khỏi 
bệnh cùi.

- Đáp ca: Ca tụng những ơn lành Thiên 
Chúa đã ban.

- Tin Mừng: Lòng biết ơn của một người 
cùi đối với Chúa Giêsu.

Minh họa
- Mille images 110 D
- Người cùi xứ Samaria trở lại và lớn 

tiếng tôn vinh Thiên Chúa (Lc 17,15)
I. Dẫn vào Thánh lễ.
Anh chị em thân mến 
“Thánh lễ” còn được gọi bằng một tên 

khác đúng với ý nghĩa hơn, đó là “Lễ Tạ 
Ơn”. Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta tạ 
ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho 
chúng ta, đặc biệt các ơn Ngài ban qua Con 
Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

Vậy giờ đây chúng ta hãy nhớ lại những 
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ơn lành của Chúa để cảm tạ Ngài.
Nhưng trước hết, chúng ta cũng ý thức rằng 

rất nhiều lần mình đã vô ơn với Chúa, và thành 
tâm xin Ngài tha thứ cho chúng ta.

II. Gợi ý sám hối.
- Rất nhiều khi chúng ta nhận lãnh ơn Chúa 

ban, nhưng không biết tạ ơn Ngài.
- Nhiều lần chúng ta tham dự Lễ Tạ Ơn, 

nhưng trong lòng không chút tâm tình tạ ơn 
nào cả.

- Những thánh giá trong cuộc đời cũng là 
những ơn lành Chúa ban. Nhưng chẳng những 
chúng ta không vui lòng đón nhận, mà còn tìm 
cách trốn tránh.

III. Lời Chúa.
1. Bài đọc I (2 V 5,14-17).
Chuyện ngôn sứ Êlisê chữa bệnh cùi cho 

tướng Naaman người xứ Aram:
- Được biết bên xứ Israel có ngôn sứ Êlisa 

đã từng chữa trị nhiều người khỏi bệnh, vua 
xứ Aram viết thư giới thiệu và đưa cho tướng 
Naaman đang mắc bệnh cùi đến cho Êlisê cứu 
chữa.

- Êlisê bảo Naaman xuống tắm 7 lần trong 
sông Giođan. Ban đầu Naaman không chịu. 
Nhưng do một người hầu gái thuyết phục nên 
sau đó Naaman làm theo. Và ông đã được khỏi 
bệnh cùi.

- Naaman trở lại tạ ơn ngôn sứ Êlisê và 
tuyên dương quyền phép của Thiên Chúa.

2. Đáp ca (Tv 97)
Ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa: 

“Hát lên mừng Chúa một bài ca mới vì Người 
đã thực hiện bao kỳ công”

3. Tin Mừng (Lc 17,11-19)
a. Thái độ của 10 người cùi trong đoạn Tin 

Mừng này: biết phận mình nên khi thấy Chúa 
Giêsu thì “dừng lại đàng xa” và kêu xin.

b. Khi ấy Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình 
diện với các tư tế”, Chúa Giêsu vừa thử đức 
tin của họ vừa mời họ tin tuyệt đối vào Ngài

- Thử thách đức tin: vì Ngài không chữa 
bệnh ngay.

- Mời gọi đức tin: nếu họ đi là chứng tỏ họ 
tin Ngài chữa họ.

c. 9 người cùi Do thái không trở lại tạ ơn vì 
họ đã quen được ơn Chúa nên coi đó là việc 
bình thường. Một người cùi xứ Samari trở 
lại tạ ơn vì nghĩ rằng mình không xứng đáng 
được ơn, thế mà lại được.

4. Bài đọc II (2 Tm 2,8-13).
Mặc dù đang chịu cảnh khổ sở vì bị giam 

trong tù, nhưng Phaolô vẫn ca tụng Thiên 
Chúa và quyết cùng chết với Chúa Giêsu để 
được cùng sống với Ngài.

IV. Gợi ý giảng.
* 1. Suy nghĩ về lòng biết ơn
a. Chi tiết đánh động nhất trong bài Tin 

Mừng này là trong số 10 người cùi đã được 
Chúa Giêsu chữa khỏi, chỉ có một người biết 
quay lại tạ ơn Ngài, mà người này lại là một 
người Samaria ngoại đạo. Tại sao thế?

Thưa vì tâm lý thông thường của những kẻ 
“ở trong nhà” là nghĩ rằng mọi điều tốt mà 
người nhà làm cho mình là đương nhiên. Còn 
những “kẻ ở ngoài” thì nghĩ rằng mình chẳng 
có lý do nào để được những điều ấy, cho nên 
khi nhận được thì rất biết ơn. Câu chuyện của 
bài đọc I minh chứng điều đó: Tướng Naaman 
không phải là người Do thái mà là một người 
Aram. Bởi đó khi ông được Thiên Chúa của 
Israel và ngôn sứ Êlisê chữa cho khỏi cùi thì 
ông vô cùng biết ơn. Ông mang nhiều lễ vật 
đến tạ ơn Êlisê, và ông lớn tiếng tôn vinh 
Thiên Chúa.

b. Chúng ta muốn người chịu ơn ta phải tỏ 
lòng biết ơn ta, thế nhưng khi chịu ơn người 
khác chúng ta lại ít tỏ lòng biết ơn. Điều 
này bộc lộ khuynh hướng ích kỷ của chúng 
ta: chúng ta làm ơn là để được biết ơn. Nói 
cách khác, chúng ta làm vì mình chứ không vì 
người khác.

Chúa Giêsu thì ngược lại: Ngài muốn chúng 
ta tỏ lòng biết ơn Ngài không phải vì Ngài mà 
vì ích lợi của chính chúng ta. “Sao không thấy 
họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” Khi nói thế, 
Chúa Giêsu không nghĩ cho bản thân Ngài mà 
nghĩ cho những người cùi: Ngài muốn họ có 
tâm tình tốt đối với Thiên Chúa, từ đó sẽ có 
một liên hệ tốt với Thiên Chúa, và liên hệ tốt 
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này lại phát sinh nhiều ơn lành khác nữa.
c. Biết ơn Thiên Chúa là một điều rất tốt, 

không phải tốt cho Thiên Chúa, mà tốt cho 
chính chúng ta: do bày tỏ lòng biết ơn, chúng 
ta sẽ ý thức hơn về tình thương của Thiên 
Chúa; do bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta sẽ nhận 
thức rõ hơn về thân phận nghèo nàn của mình; 
hai ý thức ấy sẽ giúp chúng ta gắn bó với Chúa 
và nương tựa vào Ngài nhiều hơn.

d. Kẻ nào không biết cám ơn trong những 
việc nhỏ thì cũng không biết cám ơn trong 
những việc lớn. Vì thế ta cần phải tập cám ơn 
trong từng việc nhỏ.

e. Cám ơn Chúa vì những điều vừa ý mình 
thì rất dễ, nhưng cám ơn Chúa vì những điều 
trái ý mình mới khó. Vì thế ta cần phải tập 
cám ơn Chúa về mọi điều xảy đến cho mình: 
chuyện vui cũng như chuyện buồn, thành công 
cũng như thất bại, sức khoẻ cũng như bệnh tật. 
Sự biết ơn về tất cả mọi điều xảy đến cho mình 
như thế còn phát sinh một ích lợi nữa là khiến 
ta biết nhìn đời mình một cách toàn diện, thấy 
cả hiện tại và quá khứ, từ đó ta sẽ nhận ra rằng 
đời mình được dẫn dắt bởi bàn tay yêu thương 

kỳ diệu của Chúa như thế nào. Thực vậy, khi 
nhìn lại quá khứ, ta sẽ thấy rằng những điều 
làm ta thích và những điều làm ta khổ không 
tách rời nhau, nhưng liên kết với nhau, đan 
xen nhau và đều góp phần dẫn ta đến cái hiện 
tại tốt đẹp ngày nay, từ đó ta có thể nói như 
Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng: “Tất cả đều là 
hồng ân”.

* 2. Suy nghĩ về 9 người cùi vô ơn
Chín người cùi Do thái không cảm thấy tâm 

tình biết ơn có lẽ vì trước đó họ chỉ thấy tình 
trạng khốn khổ của họ chỉ là ngoài da, và sau 
đó họ cũng coi tình trạng được khỏi của họ 
chỉ là ngoài da. Nói cách khác họ chẳng thấy 
gì khác ngoài một chứng bệnh da liễu: Họ bị 
da liễu, Chúa Giêsu chữa họ khỏi da liễu, thế 
là xong. Họ trở về với nếp sống cũ, với những 
thói quen cũ, những tật xấu cũ, những suy 
nghĩ cũ… Chẳng có gì thay đổi trừ ra một làn 
da hết bệnh.

Còn người cùi xứ Samaria, cũng như 
Naaman xứ Aram đã ý thức thân phận mình 
khốn khổ sâu xa như thế nào: đau đớn phần 
xác, mặc cảm tâm lý, tủi nhục tinh thần, cuộc 
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đời như đã bị bỏ đi. Bởi vậy sau đó, cùng với 
sự khỏi bệnh ngoài da, họ còn được cứu chữa 
về tâm lý, tinh thần và đạo đức nữa. Họ trở 
thành những con người mới hẳn.

* 3. Suy nghĩ từ chuyện ông Naaman
a. Chuyện tướng Naaman mắc bệnh cùi rồi 

được chữa khỏi cho ta thấy từ đau khổ người 
ta có thể rút ra nhiều sự lành như thế nào.

- Naaman là một con người có nhiều quyền 
hành và thế lực vì ông là tướng chỉ huy quân 
đội nước Aram. Ông rất tự tin vào chính mình, 
chẳng cần gì đến Thiên Chúa.

- Thế rồi chứng bệnh cùi khủng khiếp đã 
làm ông mất tất cả, đầy ông từ chóp đỉnh 
xuống vực sâu của xã hội. Ông biết mình khốn 
khổ, ông cần ai đó cứu ông  Ông trở thành 
khiêm tốn hơn.

- Nhờ có người mách bảo, Naaman tìm đến 
với ngôn sứ Êlisê với hy vọng vị này chỉ nói 
một lời hay làm một việc gì đó thôi thì ông sẽ 
khỏi bệnh ngay. Nhưng Êlisê bảo ông đi tắm 
trong dòng sông Giođan nhỏ bé và phải tắm 
đến 7 lần. Ban đầu ông không chịu, nhưng sau 
đó ông chấp nhận  Ông đã biết chịu đựng và 
kiên nhẫn.

- Khi khỏi bệnh, Naaman ngoại đạo ấy còn 

khám phá một điều quan trọng hơn tất cả, đó 
là có một Thiên Chúa thực sự và quyền năng. 
 Ông có đức tin.

b. Cũng như Naaman trước khi bị bệnh, 
chúng ta ít nghĩ tới Chúa khi đời mình đang 
thuận buồm xuôi gió. Chúng ta cho rằng đời 
mình hoàn toàn tùy thuộc vào khối óc và đôi 
tay của mình.

- Khi gian truân khốn khổ ập đến, ta chợt 
ý thức rằng mình quá nghèo nàn và yếu đuối. 
Mắt ta được nhìn thấy mặt trái của cuộc đời, 
đầu ta biết cúi xuống, chân ta biết quỳ xuống, 
và lòng ta biết hướng lên cao.

- Như thế, đau khổ có rất nhiều lợi ích: nó 
đem ta đến gần Chúa hơn, nó khiến ta bớt duy 
vật hơn, nó còn cho ta thấy những khía cạnh 
tốt lành ẩn giấu trong những điều trái ý.

* 4. Dòng suối ân tình
Trong một chuyến bay từ Rôma về Nữu 

Ước, Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen 
chăm chú nhìn cô tiếp viên hàng không đang 
đi lại phục vụ quí khách. Thấy cử chỉ lạ của 
Đức Tổng, cô tiếp viên mạnh dạn đến gần và 
hỏi:

- Thưa Đức cha, có chuyện gì mà Đức Cha 
lại nhìn con như thế?
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Vị Tổng Giám Mục nhoẻn miệng cười đáp:
- Vì đôi mắt của con rất đẹp!
- Vậy con phải làm gì để cám ơn Chúa đây?
- Con ạ! Chúa đã lấy tất cả sắc đẹp của 

từng người phong trong trại cùi Di Linh mà 
đem tặng cho con. Vậy con hãy đến đó chăm 
sóc cho họ mà đền đáp ơn Chúa.

Quả thật, chỉ ít lâu sau người ta đã thấy 
người phụ nữ xinh đẹp này ngày đêm tận tụy 
băng bó những vết thương lở loét cho các 
bệnh nhân phong, tại trại cùi Di Linh dưới lớp 
áo dòng nữ tu.

***

Phong cùi là một bệnh nan y khó trị, ai cũng 
ghê tởm và run sợ nếu mắc phải bệnh này. Vào 
thời Chúa Giêsu nó còn khoác vào người bệnh 
nỗi nhục nhã trong tâm hồn, vì người ta cho 
rằng họ là những người bị Thiên Chúa phạt. 
Những người mắc bệnh cùi bị ruồng bỏ, bị coi 
là nhơ nhớp, phải sống cách ly trong một làng 
cùi xa mọi người, xa cả người thân. Phải mặc 
áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và phải 
hô lên rằng mình có bệnh truyền nhiễm và nhơ 
nhớp để cho người lành biết mà tránh xa (x. 
Lv 13,1-44).

Thế mà, trong bài Tin Mừng hôm nay kể lại 
chỉ một lời Chúa Giêsu phán ra thì vết thương 
của thể xác và nỗi đau trong tâm hồn bao năm 
đè nặng bỗng tan biến hết. Căn bệnh quái ác 
mà họ cứ tưởng phải gánh chịu suốt cả cuộc 
đời, nỗi ô nhục mà họ cứ tưởng sẽ vĩnh viễn 
theo họ sang bên kia thế giới, thì nay đã được 
hoàn toàn tẩy xoá. Chỉ nhờ quyền năng và 
lòng thương xót của Thiên Chúa mà họ như 
đã chết nay được hồi sinh, niềm vui rộn rã như 
vỡ oà trong tim.

Trớ trêu thay trong mười người được hưởng 
ơn chữa lành vô cùng lớn lao ấy, chỉ có một 
người biết dâng lời tạ ơn, mà người ấy lại là 
người Samari ngoại đạo. Còn những người 
vẫn tự hào là dân Thiên Chúa, dân riêng Chúa 
chọn lại sống vô ơn.

Chúa Giêsu phải thốt lên lời quở trách: 
“Không phải cả mười người được sạch cả 
sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không 

thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có 
người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18). Sở dĩ 
Chúa Giêsu xem trọng lòng biết ơn cũng là vì 
ích lợi của kẻ được ơn mà thôi. Người Samari 
trở lại tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho anh ơn 
phần xác, thì Người lại ban thêm cho anh ơn 
phần hồn là củng cố niềm tin và xác định tư 
cách tôn giáo của anh. Người nói: “Đứng dậy 
về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 
17,19). Như thế, cám ơn lại là cơ hội để nhận 
được thêm ơn.

Cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối 
tiếp theo nhau. Những ân huệ này đan xen với 
những ân huệ khác. Có những ơn do nơi Thiên 
Chúa, và cũng có những ơn đến từ con người. 
Vậy nếu cuộc sống là lãnh nhận thì người ta 
sẽ như thế nào nếu không hề biết nói hai tiếng 
cám ơn, hoặc chẳng bao giờ bày tỏ tấm lòng tri 
ân! Thú vật còn biết vẫy đuôi cám ơn khi ném 
cho nó cục xương, còn người vô ơn khi nhận 
được ân huệ chỉ biết trố mắt nhìn và câm lặng.

Một đứa trẻ mới bập bẹ tập nói trong một 
gia đình có giáo dục, thì tiếng “cám ơn” luôn 
nằm sẵn trên bờ môi. Một người có nhân cách 
thực sự là một người có lòng biết ơn. Một 
người luôn thể hiện lòng biết ơn mới đích thực 
là con người. Lòng biết ơn là nét cao đẹp nhất 
của con người. Biết ơn là nhận ra thân phận 
bất toàn của mình. Biết ơn là ý thức về tình 
liên đới với người khác. Biết ơn là thể hiện 
niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương và quan 
phòng. Vì thế, lòng biết ơn chính là bông hoa 
rực rỡ, điểm tô cho cuộc sống con người. Một 
tiếng nói “cám ơn” với tất cả chân thành, một 
cử chỉ biết ơn sâu xa sẽ làm cho chúng ta nên 
người hơn, và thể hiện niềm tin sâu sắc hơn.

Cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một “bài ca 
tạ ơn”. Người tạ ơn Cha trước khi cho Ladarô 
sống lại, trước khi làm phép lạ hóa bánh và cá 
ra nhiều, trước khi lập phép Thánh Thể. Người 
không chỉ là mẫu mực về lòng biết ơn mà còn 
dạy chúng ta thể hiện lòng biết ơn ấy: “Các 
con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Kể 
từ đó, mỗi thánh lễ mà Giáo Hội cử hành được 
gọi là Thánh lễ Tạ ơn.
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Thánh Phaolô luôn dâng lời tạ ơn lên Chúa: 
“Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh 
em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi 
Đức Kitô” (1 Cr 1,4). Ngài cám ơn tất cả 
những ai giúp ngài trong công việc mục vụ: 
“Quà anh em tặng cho tôi đó, chúng khác nào 
hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và 
được Người chấp nhận” (Pl 4,10). Như vậy, 
câu ngạn ngữ Anh nói rất chí lý: “Cho người 
có lòng biết ơn chính là cho vay”.

***

Lạy Chúa, suốt cuộc đời chúng con ngụp 
lặn trong đại dương ân huệ của Chúa, suốt đời 
chúng con được tắm mát trong dòng suối ân 
tình của anh em.

Xin cho chúng con luôn biết sống có tình 
nghĩa, luôn thể hiện lòng biết ơn, luôn quí 
trọng những hồng ân mà Chúa đã thương ban, 
và những gì mà anh em đã làm cho đời chúng 
con thêm tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Amen. 
(TP)

5. Chuyện minh họa
David đang đi đường thì gặp một người ăn 

xin. Anh cho người ấy một số tiền rồi tiếp tục 
đi, lòng rất sung sướng. Nhưng chỉ một lúc 
sau, anh cảm thấy bực bội khi chợt nhớ hồi 
nãy người ăn xin kia không cám ơn anh. Anh 
đem chuyện ấy kể cho một Rabbi nghe. 

Vị Rabbi chăm chú lắng nghe, rồi hỏi:
- Khi anh cho tiền người ăn mày, anh cảm 

thấy sao?
- Con thấy rất vui.
- Thế đó không phải là phần thưởng cho 

con rồi đó sao?
- Nhưng con nghĩ rằng dù sao thì người ấy 

phải cám ơn con mới phải.
- Thế sao con đã không cám ơn Chúa?
- Tại sao phải cám ơn Chúa?
- Vì Chúa đã ban cho con cơ hội làm dụng 

cụ cho Chúa thực hiện tình thương của Ngài 
cho một con người khốn khổ. (FM)

V. Lời nguyện cho mọi người. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, luôn tạ ơn 

Chúa vì những hồng ân Người ban tặng cho ta 
là một trong những bổn phận quan trọng của 

người Kitô hữu. Với tâm tình con thảo, chúng 
ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh không ngừng quan tâm giúp 
đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã 
hội/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành 
cho Hội thánh/ trong công việc cao quý này.

2. Ước mơ tha thiết của con người là được 
sống khỏe mạnh và hạnh phúc/ nhưng trong 
thực tế/ bệnh tật vẫn đem đến cho con người 
đau khổ và bất hạnh/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho những anh chị em đang đau khổ vì bệnh 
tật hành hạ/ được Chúa thương nâng đỡ ủi an.

3. Bệnh phong cùi đem lại mặc cảm lớn lao/ 
và nỗi bất hạnh tột cùng cho các bệnh nhân/ vì 
họ cảm thấy bị loại trừ ra khỏi xã hội/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều nhà hảo tâm/ 
nâng đỡ những anh chị em kém may mắn này.

4. Có một thứ bệnh phong cùi đáng sợ hơn 
là tội lỗi/ vì nó làm hoen ố tâm hồn con người/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo 
xứ chúng ta/ biết tẩy sạch bệnh phong cùi 
thiêng liêng này bằng bí tích Giải tội.

Chủ tế: Lạy Chúa, biết bao giờ chúng con 
mới tạ ơn Chúa cho cân xứng với tình thương 
hải hà của Chúa. Xin cho chúng con biết cố 
gắng đền đáp phần nào tình thương ấy bằng 
chính đời sống bác ái yêu thương và tận tụy 
phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin… 

VI. Trong Thánh Lễ
- Trước kinh Lạy Cha: Thiên Chúa là Cha 

hằng ban xuống cho chúng ta là con cái Ngài 
biết bao ơn lành. Vậy bây giờ chúng ta hãy sốt 
sắng dâng lên Ngài lời kinh Lạy Cha để bày tỏ 
lòng biết ơn chân thành của chúng ta.

- Trước khi rước lễ: Ơn cao trọng nhất mà 
Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là ban chính 
Con Một của Ngài cứu chuộc chúng ta và còn 
trở thành lương thực nuôi dưỡng linh hồn 
chúng ta. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng 
xóa tội trần gian…

VII. Giải tán
“Tất cả đều là hồng ân”. Anh chị em hãy trở 

về với cuộc sống thường ngày, và đừng quên 
cám ơn Chúa về tất cả những gì xảy đến trong 
cuộc đời.
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Gp. Phú Cường

TIN VÀ HIỆU QUẢ LẠ LÙNG 
(CN 27 TN C – Lc 17,5-10) 

“Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, thì...” 
(Lc 17,5) Chúa Giêsu quả quyết đức tin có sức 
chuyển núi dời non (Lc 17,6 Mt 26,21). Tác 
giả thư gửi tín hữu Do thái dành cả chương 11 
trình bày đức tin gương mẫu của các tổ phụ và 
cho thấy “đức tin là bảo đảm cho những điều 
ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta 
không thấy” (Dt 11,1). Các tổ phụ đã đạt tới 
điều các ngài mong đợi (11,4-39), “còn chúng 
ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành bởi lời 
Thiên Chúa” (1,3). 

Khuyến khích đặt niềm tin vào Thiên 
Chúa, Chúa Giêsu quả quyết: “Tất cả những 
gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã 
được rồi, thì sẽ được như ý” (Mc 12,24 Mt 
21,22). Đức tin giúp chúng ta thắng vượt thế 
gian (1Ga 5,4), kéo dồi dào ân phúc xuống 
(1Tm 1,14), khiến chúng ta không còn phải 
khát (Ga 6,35), bởi vì tin vào Chúa, “thì có 
sự sống đời đời và khỏi bị xét xử” (Ga 5,24). 
Tin thì sẽ được phục sinh với Chúa Giêsu (Cl 
2,12) và thấy được vinh quang Thiên Chúa 
(Ga 11,40). Đức tin quả đã mang lại những 
hiệu quả lạ lùng, không có đức tin thì không 
thể đứng vững (Is 7,9), nhưng tin thì cả mặt 
trời cũng phải tuân phục (Gs 10,12-14). Nhiều 
phép lạ đã xảy ra đối với những kẻ tin như 
người mắc bệnh phong (Mc 1,40-45), viên 

đại đội trưởng (Lc 7,1-10), người bị bệnh bại 
liệt (Mt 9,1-7), người đàn bà bị băng huyết và 
con gái viên thủ lãnh (Mt 9,18 –23)... 

Đặc biệt, Chúa Giêsu luôn thấy rõ niềm 
tin của chúng ta (Mt 9,2 Mc 2,3 Lc 5,8 Mc 
2,25 Lc 5,20)...   

PHONG CÙI
(CN 28 TN C – Lc 17,11-19) 

“Lúc Chúa Giêsu vào một làng kia, thì có 
mười người phong hủi đón gặp Người”.

Từ phong cùi trong tiếng Do thái chỉ các 
khuyết tật trên da. Người ta còn bao gồm 
cả các dấu vết trên quần áo và vết mốc trên 
tường (Lv 13,47-59 14,53). Việc xác nhận 
bệnh phong cùi thuộc quyền tư tế (Lv 13,2-
3.9-10.19-20) việc chữa lành cũng phải được 
tư tế xác nhận (Lv 14,3 Lc 17,14) và phải 
dâng hy tế giống như hy tế đền tội. Nghi thức 
có gốc pháp thuật cải biến lại (Lv 14,47). 

Phong cùi là nhơ bẩn và hình phạt của 
Thiên Chúa, nên phải dâng của lễ để chuộc 
tội. Phong cùi là tai họa Chúa dùng để phạt 
kẻ tội lỗi. Israel bị đe dọa về tai họa này (Đnl 
28,27-35) dân Ai Cập (Xh 9,9tt) cũng như 
Myriam (Ds 12,10-15) và Ozias (2Sbn 26,19-
23) bị Thiên Chúa trừng phạt. Như thế trên 
nguyên tắc, phong cùi là dấu chỉ của tội lỗi. 
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Nhưng người Tôi Tớ đau khổ bị Chúa phạt 
đến độ bị tránh xa như người bị phong cùi, là 
vì Người gánh lấy tội lỗi loài người, để nhờ 
các thương tích của Người, họ được chữa 
lành (Is 53,3-12 Tv 73,14). 

Sự lành bệnh của người phong cùi có 
thể do phép lạ như trường hợp của Naaman 
(2V5) hay người được Chúa Giêsu chữa 
lành (Mt 8,1-4 Lc 17,11-19).Thực hiện phép 
lạ này, Chúa Giêsu tự mang lấy các bệnh tật 
của họ (Mt 8,17), đưa họ tái nhập vào cộng 
đoàn, và chứng tỏ Người thật là Đấng Cứu 
Thế (Mt 11,5). 

  
GÓA PHỤ 

(CN 29 TN C – Lc 18,18)   

“Trong thành kia, có một ông quan tòa... 
cũng có một bà góa...” (Lc 18,2-3). 

Người góa phụ tiêu biểu cho sự bất hạnh 
(Is 47,9): vì nỗi cô đơn (Br 4,12-26), vì chính 
y phục của họ (St 38,14 Gđt 10,3) cũng biểu 
lộ nét tang tóc của người hết hy vọng sinh nở 
và của người không được bảo vệ. 

Bất hạnh nên quả phụ cũng như kẻ mồ côi 
và ngoại kiều được che chở đặc biệt của luật 
(Xh 22,20-23 Đnl 14,28-29 24, 17-22) và của 
Thiên Chúa (Đnl 10,17t), Đấng nghe lời họ 
than van (Hc 35,14t) và bảo vệ, phục thù cho 
họ (Tv 94,6-10). Khốn cho ai lạm dụng sự 
yếu đuối của họ (Is 10,2 Mc 12,40) Êlia và 
Chúa Giêsu trao lại cho các quả phụ con trai 
duy nhất của họ (Lc 7,11-15 1V 17,17-24). 
Giáo Hội sơ khai lo giúp đỡ các quả phụ (Cv 
6,1). Nếu họ không còn bà con (1Tm 5,16 Cv 
9,36-39). Cộng đoàn phải săn sóc họ như lòng 
đạo đức đòi hỏi (Gc 1,27 Đnl 26,12 G 31,16). 

Thực sự, đời quả phụ có giá trị của nó. Đã 
có một sự mến chuộng đặc biệt đối với bà Gi-
uđit (Gđt 8,4-8 16,22) và bà Anna (Lc 2,36t). 

Để tránh những nguy hiểm về đức hạnh, 
thánh Phaolô chấp nhận và ao ước cho các 

quả phụ còn trẻ tái hôn (1Cr 7,9-39) và 1Tm 
5,13-15), nhưng vẫn đề cao đời quả phụ (1Cr 
7,8), vì trinh nữ hay quả phụ có được sự tự 
do để dễ phục vụ Thiên Chúa hơn (7,34 1Tm 
5,5). 

  
NGƯỜI THU THUẾ 

(CN 30 TN C – Lc 18,9-14) 

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện... 
Người thu thuế thì đứng đàng xa... đấm 
ngực...” (Lc 18,10-13). 

Thuế quá cảnh, thuế lợi tức đã được biết 
đến tại Israel từ thời Ba Tư (Er 4,13-20 7,24), 
nhưng đã được nâng thành hệ thống thời 
Rôma cai trị. Trên nguyên tắc, mỗi tỉnh thuộc 
Rôma làm thành một vùng quan thuế để thu 
tiền vào két của đế quốc tại Giuđêa có một 
bàn thu thuế kiểu này (Lc 19,1tt). Vài thành 
phố hay miền trực thuộc cũng đặt ra thuế quá 
cảnh để thu tiền riêng như ở Capharnaum 
thuộc quyền Hêrôđê (Mc 2,14). Người Rôma 
không cử viên chức thu thuế quá cảnh mà 
chỉ đặt những nhân viên thừa hành, và những 
người thu thuế (Publicanô) thuộc loại này. 

Chỉ có Tin Mừng Nhất lãm nói đến tầng 
lớp này và cho thấy họ là nhân viên cấp dưới. 
Họ thường bị khinh ghét vì bị coi là những 
người đồng hóa với những bất công của chế 
độ. Nếu phục vụ cho kẻ xâm lăng, họ càng bị 
dân chúng căm ghét. Người thu thuế hầu như 
đồng nghĩa với tội nhân (Mt 18,17). Ngang 
hàng với gái điếm (Mt 21,31). Người ta khó 
chịu với những ai giao tiếp với hạng người 
này. Chúa Giêsu đã tiếp xúc họ và làm cho 
các luật sĩ và các người biệt phái bực tức (Mt 
9,9 Lc 15,1). Thánh Gioan Tẩy Giả đã lôi kéo 
họ trước (Lc 3,12 7,29), rồi đến Chúa Giêsu 
(Lc 15,1). Người nói về họ khi thì có tính cách 
tiêu cực (Mt 5,46) khi lại có tính cách tích cực 
(Lc 18,9-24). Những người thu thuế được nêu 
tên đích danh là Giakêu (Lc 16,2) và Lêvi hay 
Matthêu (Mc 2,14 Mt 10,3) quả là những mẫu 
gương đáng được chiêm ngưỡng.
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Đêm khuya thanh vắng, mọi người đang 
ngủ yên, có tiếng chuông điện thoại bệnh viện 
Hồng Bàng gọi. Cha Bùi Văn Nho, cha sở nhà 
thờ Ngã Sáu Saigon nhấc ống nghe. Có tiếng 
y tá trực, mời cha đến gấp, có một ni cô Sư 
Bà xin được gặp linh mục trước khi bà chết. 
Cha nghĩ bụng chắc đây là sự lầm lẫn thế nào. 
Làm gì có truyện một ni cô xin gặp linh mục 
trước khi qua đời. Dù sao cha cũng đi ngay. 

Được sự hướng dẫn của cô y tá trực, cha 
đến ngay phòng bệnh nhân, thấy bà Sư đang 
nằm liệt giường vì bệnh thổ huyết quá nặng. 
Cha chỉ hỏi vắn tắt mấy câu, xem có phải là 
người Công giáo hay không? Bà trả lời phều 
phào:

- Tên thánh Maria Anna. 
Cha biết ngay là người Công giáo, cho nên 

cha đã làm các phép liền, kẻo không kịp. 
Trước khi về cha dặn cô y tá nếu mai mốt 

bà tỉnh lại, thì phải cho cha biết, để dạy giáo 
lý thêm. 

Qủa thực 4 hôm sau, ni cô sư bà đã tỉnh lại, 
cha đến và cho bà xưng tội. Bà kể hết lai lịch: 
nguyên quán Cái Nhum, quận Chợ Lách. Nơi 
đây có rất nhiều người Công giáo. Khi còn 
nhỏ, bà học trường đạo. Được giữ nhiệm vụ 
ca đoàn trưởng ca đoàn giáo xứ, đã tham gia 
hội Con cái Đức Mẹ, và rất năng lần chuỗi 
Mân Côi kính Đức Mẹ. Rồi vì tình duyên trắc 
trở, bà lưu lạc ở Saigon. Do vấn đề sinh kế, đã 
phải vào làm việc trong một ngôi chùa ở Chợ 
Lớn. Thời gian trôi qua, bà được giới thiệu ra 
tu ở một ngôi chùa ngoài Huế. Tu ở Huế 20 
năm, thì được Vua Bảo Đại ban Sắc lệnh là 
bậc chân tu, được lệnh vào Saigon lập Chùa 
Sư Nữ khác. 

Ở Saigon được một thời gian ngắn, thì 
bà bị bệnh lao phổi và thổ huyết quá nặng. 
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Nằm ở bệnh viên mỗi khi thấy cha đi qua, 
cũng muốn gặp để trình bày cặn kẽ mọi việc. 
Nhưng hình như ma qủy nó ngăn cản thế nào, 
muốn gặp cha cũng không được. Nhưng dù 
sao trong suốt thời gian bỏ Chúa bỏ Đức Mẹ, 
thỉnh thoảng bà cũng đọc 1,2 kinh Kính mừng 
nhớ đến Đức Mẹ. Mãi hôm nay mới đánh bạo 
nói với cô y tá trực, vì biết cô này cũng là 
người Công giáo. Cho nên bà đã được chịu 
các phép Bí Tích theo nghi thức Công giáo. 
Ni cô sống thêm được 2 tuần nữa thì qua đời 
rất sốt sắng trong bàn tay của Đức Mẹ. Sau 
khi sư bà chết, có một nhà sư khác đến trách 
móc cha Nho:

- Thiếu gì người, sao cha lại cướp một sư 
bà của chúng tôi. 

Ngài đã phải giải thích:
- Trước kia bà là người Công giáo. Nay bà 

có ý muốn trở lại để được chết theo nghi thức 
của Công giáo, và mời chúng tôi đến để cho 
bà được toại nguyện. 

Sau khi khám xét tử thi, người ta thấy trong 
ví da của sư bà có các giấy tờ chứng minh bà 
là người Công giáo: 1 lá thư trối trăn cho thân 
nhân cha mẹ biết bà đã được chịu các phép Bí 
Tích trước khi chết. 

Đám tang của Ni cô Sư Bà đã được cả 2 
tôn giáo tổ chức rất long trọng. Có rất nhiều 
thượng tọa, đại đức, tỳ kheo, và các ni cô, chú 
tiểu, đi dự đám tang thật đông đủ, nói lên ý 
nghĩa một con người ăn ngay ở lành thì luôn 
luôn gặp được phước hạnh. 

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

Lời bàn: Câu truyện khó tin mà có thật. 
Hoàn cảnh con người ta đã bị xô đẩy đến 
khúc quanh, mà mình không muốn đến rồi 
cũng phải đến. Phật giáo thì gọi là nhân quả, 
Công giáo thì gọi là thánh ý Chúa. Một cô gái 
rất xinh đẹp chẳng may bị sa vào chốn thanh 
lâu, hay vào tay tên thảo khấu. Người ta cho 
là duyên kiếp. Nhưng nếu có sự kiên trì tin 
vào Đấng Tối cao nào đó, mà ăn ngay ở lành, 
cũng có thể đổi được duyên kiếp. Ni cô Sư Bà 
này, đã chứng minh điều đó. Bị tình nhân phụ 

bạc, sống leo lắt ở Saigon, có biết bao nhiêu 
cạm bẫy, chị đã không sa vào cảnh giang hồ, 
mà lại vào tu ở trong một ngôi chùa, dù khác 
tôn giáo của mình. Nhưng cảnh chùa thinh 
lặng, êm đềm với câu kinh tiếng kệ, đã gợi 
nên tấm lòng từ bi bác ái của chị. Chị đã tu 
hơn 20 năm, lại còn được giao nhiệm vụ tổ 
chức một ngôi chùa sư nữ khác, cho các tín 
nữ ở Saigon, thì qủa là một con người có đức 
độ cao cả, bền vững. Nhưng cuối cùng nhờ 
1,2 kinh Kính mừng kính Đức Mẹ mà chị đã 
được Đức Mẹ đoái thương trong giờ sau hết. 
Vậy chúng ta cứ phải kính mến Đức Mẹ, dù 
đến đâu thì đến. Ngay bây giờ có khi như thất 
vọng, nhưng rồi ơn Đức Mẹ sẽ đến với chúng 
ta mà ta không biết. 
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Thánh Têrêsa mẹ, còn gọi là thánh nữ Têrê-
sa Avila (1515-1582) là vị cải tổ Dòng Car-
melô. Bà đã thành lập 18 đan viện Carmelô cải 
cách và giúp thánh Gioan Thánh Giá lập 13 
Dòng nam Carmelô. Năm 1970 bà được phong 
Tiến Sĩ Hội Thánh cùng với thánh nữ Catarina 
Sienna.

Đoạn văn sau đây trích từ cuốn Tự Truyện bà 
viết do đức vâng lời, liên hệ đến thời kỳ ba năm 
bà bị bệnh bất toại (22-24 tuổi). Một tài liệu quí 
giá để chúng ta thâm tín hơn về việc sùng kính 
Thánh Giuse.

Thấy mình còn trẻ mà bị bất toại, lại thấy tình 
trạng đáng buồn do các y sĩ trần gian đưa đẩy tôi 
vào, tôi quyết định chạy đến cùng các y sĩ trên 
Trời để được khỏi bệnh.

Tôi nhận Thánh Giuse vinh hiển làm Đấng 
Bảo trợ tôi. Tôi cậy nhờ Người cách rất thiết tha. 
Ơn cứu giúp của Người nổi bật nhãn tiền. Đấng 
bảo vệ và Cha hiền của linh hồn tôi đã cứu tôi 
khỏi tật bệnh suy tàn về thể xác, cũng như người 
đã giải thoát tôi khỏi những hiểm nguy trầm 
trọng hơn về mặt khác, có thể làm hại hạnh phúc 
đời đời của tôi. Tôi nhớ rõ, chưa bao giờ tôi cầu 
xin sự gì cùng Thánh Cả Giuse mà không được 
như ý. Kỳ diệu thay, những ơn đặc biệt mà Thiên 
Chúa đã ban đầy tràn cho tôi, và đã giải thoát tôi 
khỏi mọi hiểm nguy phần hồn cũng như phần 
xác, do lời cầu bầu của vị Thánh vinh phúc này.

Dường như Đấng Tối Cao ban ơn cho các 

thánh giúp chúng ta việc này việc nọ, nhưng 
kinh nghiệm cho tôi biết thì Thánh Giuse vinh 
hiển có quyền năng rộng rãi giúp chúng ta trong 
mọi việc. Như thế là Chúa muốn cho chúng ta 
hiểu rằng, như xưa Chúa đã vâng phục Thánh 
Cả dưới thế, đã nhìn nhận Người với quyền làm 
Cha và làm Giám Quản, thì nay, ở trên trời, Chúa 
cũng sẵn lòng chiều theo ý của Người, mà nhận 
mọi lời Người cầu xin. Những người khác mà 
tôi khuyên chạy đến cùng Vị Bảo Trợ này, cũng 
nhận thấy điều ấy như tôi, do kinh nghiệm. Vậy 
nên số các linh hồn sùng kính Thánh Cả Giuse 
ngày càng gia tăng, và những hiệu quả tốt lành 
do sự chuyển cầu của Thánh Cả càng xác nhận 
lời tôi nói là sự thật.

Qua kinh nghiệm lâu dài như vậy, ngày nay 
được biết rõ uy thế rất lạ lùng của Thánh Gi-
use trước tòa Thiên Chúa, tôi muốn thuyết phục 
mọi người tôn kính, sùng mộ Thánh Giuse cách 
đặc biệt. Cho đến nay tôi vẫn thấy những ai có 
lòng sùng kính Người đích thực và chứng tỏ 
bằng việc làm, họ đều tiến tới trên đường nhân 
đức, vì Đấng Thánh Bảo Trợ trên trời hằng giúp 
đỡ rõ rệt về đường tiến đức cho những ai cậy 
nhờ Người. (Trích Vie de Sainte Thérèse écrite 
par elle-mème, traduite sur le manuscript origi-
nal par le Morcel Bouiz, s.j.15, éd. 1904).

(tạm ngưng truyện thánh Giuse 1 kỳ)
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

       II. Bổn Phận (...tt)

27. Bổn phận là giấy vào nước Trời: “Ai 
thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào nước trời”

28. Chấp nhận thánh ý Chúa; vâng theo 
thánh ý Chúa; yêu mến thánh ý Chúa. Con 
chọn hạng nào?

29. Nếu Chúa muốn con chịu sỉ nhục vì 
bổn phận, chính lúc ấy Chúa cho con vinh 
hiển vì Thánh giá Chúa.

30. Con hãy thưa: “Lạy Chúa, nơi bổn 
phận của con là núi Calvariô, và con là của 
lễ toàn thiêu.”

31. Chỉ cần làm bổn phận trong giây phút 
hiện tại là nên thánh. Một khám phá, một mặc 
khải đem bình an và phấn khởi cho tâm hồn 
con.

32. Chính sự chết cũng là bổn phận cuối 
cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu 
mến.

33. Tiến lên trong bổn phận mỗi ngày, con 

sẽ thấy “Ách Chúa êm ái, gánh Chúa nhẹ 
nhàng.”

34. Vì thương thuyết đòi điều kiện trong 
bổn phận, vì không theo ý Chúa, vì theo ý 
Chúa có giới hạn mà tâm hồn con khắc khoải, 
bất an.

35. Không gắn bó với ý Chúa từng giây 
phút, con sẽ bỏ dở đường hy vọng, vì con cho 
bổn phận bình lặng, vô danh và đồng điệu 
quá!

36. Vấn đề rất đơn giản: trước khi hành 
động, con nghĩ: “Chúa muốn con làm gì?” 
Hãy thực hiện ý Chúa!

37. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa ban 
cho ta hạnh phúc tham dự mầu nhiệm cứu rỗi. 
Đối với mỗi người, con đường thánh giá đi 
theo con đường bổn phận.

(còn tiếp)
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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.

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: 
Chìa khóa Nước Trời là tha tội. Tại sao 

lại như thế? (một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi

Chìa khóa Nước Trời đúng ra là tha thứ 
cho nhau nhằm nhận được ơn tha tội từ Thiên 
Chúa. 

Chúa Kitô dạy chúng ta cầu nguyện bằng 
kinh Lạy Cha, thế nhưng, trong kinh Lạy Cha 
lại cất chứa chìa khóa Nước Trời: “và tha nợ 
chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ 
chúng con” (Mt 6,7-9) mỗi lần đọc kinh Lạy 
Cha là một lần chúng ta cầm nắm được chìa 
khóa Nước Trời, nhưng có thể… cầm nắm 
xong rồi lại buông rơi (!?); chìa khóa Nước 
Trời chừng như còn khéo cất trong lời Chúa 

dạy: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng 
sai các con” (1); chìa khóa Nước Trời con ẩn 
hiện trong câu khác nữa cũng do Chúa dạy: 
“Trước khi dâng của lễ, chợt nhớ có ai bất 
hòa…” (Mt 5,20-26); chìa khóa Nước Trời 
được chôn giấu trong mảnh ruộng dụ ngôn 
“Hai con nợ” (2) do Chúa kể; và nếu bạn còn 
hồ nghi, hãy nhìn lên tấm gương sáng chói 
của Chúa: đang cơn hấp hối vật vã với muôn 
trùng đớn đau, Người còn tha thứ cho toàn bộ 
những kẻ thù vẫn còn đang say máu… của 
Người: “Xin Cha tha tội cho chúng vì chúng 
không biết việc chúng làm” (Lc 23,34). 

Có một điểm nhấn:
Vì hễ tha thứ thì phải tha thứ cho kẻ nợ 

mình, người có lý trí bình thường nào cũng 
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đều hiểu rằng: tuyệt nhiên không ai lại tha 
thứ cho kẻ nợ người khác (dụ ngôn “Hai con 
nợ” chỉ rõ: ông vua chỉ tha nợ cho anh mắc 
nợ vua, không hề “tha quàng” cho con nợ của 
hắn). Tha cho kẻ nợ mình là việc vừa hợp lý, 
vừa hữu hiệu mà cũng vừa là việc rất khó làm 
(3). Còn nếu hiểu tha cho kẻ nợ người khác 
(“tha quàng”, tức tha cho con nợ của người 
khác) là việc vừa không hợp lý, vừa thiếu hữu 
hiệu và nhất là một việc rất dễ làm tựa hồ như 
đùa như giỡn chơi (4).

Nhân đây chúng ta thấy: Khi hiểu đúng 
chìa khóa Nước Trời là gì, Kitô hữu mới nhận 
thức đúng tổng quan việc đi theo Chúa là như 
thế nào. Từ đó thử lạm suy: Hễ nhận thức 
đúng một điều trong kho tàng Lời Chúa, mọi 
điều khác còn lại bỗng tuần tự bừng sáng; vì 
mọi điều Chúa dạy đều đứng vào hàng ngũ 
chung của một hệ thống vô cùng hợp lý (5) 
đến nỗi như “bứt dây động rừng”. 

Tha thứ cho nhau là chìa khóa Nước Trời, 
tra chìa khóa vào ổ, chúng ta sẽ mở toang 
được cả một hệ thống giáo huấn của Chúa từ 
trời mang xuống cho con cái. 

..................................................................
(1) Ga 20,19-23. Đức Chúa Cha sai Đức 

Chúa Con là Chúa Giêsu Kitô mang ơn tha 
tội của Người xuống cho nhân loại để hễ ai 
tin Chúa Giêsu Kitô qua chịu phép rửa, kẻ ấy 
được tha tội hay còn gọi là được ơn cứu rỗi. 
Để tiếp nối, Chúa Giêsu Kitô sai lại chúng ta; 
nhưng Người sai chúng ta làm gì? Chẳng lẽ 
sai chúng ta làm phép lạ? Sai chúng ta cũng 
chịu nạn, chịu đóng đinh và chịu chết trên 
thập giá? Sai chúng ta cũng sống lại và lên 
trời như Người? v.v… Không phải! Nhưng là 
sai chúng ta cũng tha thứ cho anh em giống 
như Người đã nhận lãnh sứ mệnh tha thứ từ 
Đức Chúa Cha.

(2) Mt 18,23-35: “Vì thế, Nước Trời cũng 
giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi 
các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi 
nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến 
một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y 
không có gì để trả, nên nhà vua ra lệnh bán y 

cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, 
tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa 
Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ 
lo trả hết”. Nhà vua chạnh lòng thương, cho 
y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra bên 
ngoài, tên đầy tớ ấy gặp ngay một người đồng 
bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm 
lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!”. Bấy 
giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: 
“Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, 
tôi sẽ lo trả anh”. Nhưng y không chịu, cứ 
tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 
Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn 
của y buồn lắm, mới đi trình bày với đức vua 
đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, nhà vua cho 
đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta 
đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã 
van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không 
phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã 
thương xót ngươi sao?”. Rồi nhà vua nổi cơn 
thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến 
ngày y trả hết nợ cho vua. Ấy vậy, Cha của 
Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em 
như thế, nếu mỗi người trong anh em không 
hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

(3) Vì tính hợp lý, sự hữu hiệu và tính khó 
thực hiện, cho nên việc tha thứ cho anh em nợ 
mình là một việc làm cân xứng với hiệu quả 
“trên trời cũng sẽ tháo cởi”, tính hữu hiệu 
tuyệt vời đó do Đức Chúa Cha cất nhấc “lên 
đến tận mây xanh”.

(4) Giả sử anh A gây tổn thương cho anh 
B, anh A ăn năn, tất nhiên phải đi xin lỗi anh 
B, và lúc này, chỉ anh B mới tha thứ được cho 
anh A mà chẳng ai khác tha được.

(5) Hệ thống những điều Chúa dạy, có thể 
nói là “hệ thống Tình yêu”. Hệ thống Tình 
yêu là hệ thống giáo huấn vô cùng thoáng 
nhẹ, cho nên Chúa phán: “Hãy đến với Ta tất 
cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, 
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy 
mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì 
Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, 
và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an” 
(Mt 11,28-30). 
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Có một gia đình không 
Công giáo trôi dạt từ xa đến tá 
túc trong giáo xứ; cha sở thấy 
hoàn cảnh rất đáng thương 
liền hỏi ý với Ban Hành giáo 
rồi cho người chồng làm một 
việc của “ông từ” nhà thờ, 
đó là giữ các thứ chuông cho 
giáo xứ: nào chuông sáng, 
chuông trưa, chuông chiều, 
nào chuông lễ, chuông báo 
tử, chuông đón tiếp đức giám 
mục v.v… có điều người đàn 
ông ngoài năm mươi tuổi 
này lãnh chức “ông từ” được 
một thời gian ai nấy mới biết 
ông hơi gàn và bướng, tuy có 
lúc làm mọi người hơi bực 
nhưng cái gàn cái bướng kể 
ra cũng vô hại mà còn hơi 
buồn cười, ví dụ ông tự sắm 
cho mình một bộ cánh đồng 
phục không thiếu một thứ gì 
kể cả dùi cui… của dân vệ sĩ, 
ví dụ ông tự đảm nhiệm thêm 
nhiệm vụ giữ trật tự cho nhà 

thờ với cặp mắt lúc nào cũng 
rất ư hình sự v.v... 

Cha sở bảo ca đoàn:
- Hồi đầu ông từ Khá 

được mọi người ưa thích, 
nhưng càng về sau ông chẳng 
được ai trò chuyện tại sao? 
Bởi vì hễ giản dị thì gần gũi 
mọi người. 

Ca đoàn được dịp “tám” 
thêm về ông từ tên Khá để 
cười đùa, nhưng cha sở ngắt 
lời họ và bảo:

- Ý tôi muốn nói, anh chị 
nên hát những bài thánh ca 
đơn sơ với cung cách giản 
dị, cộng đoàn sẽ gần gũi với 
Chúa, với phụng vụ và với 
nhà thờ. 

Cha sở đi rồi, ca đoàn bàn 
với nhau:

- Những tưởng chúng 
mình hát 4 bè đuổi nhau rần 
rật làm cha sở vui lòng, cộng 
đoàn lên tinh thần… Nào ngờ 
chẳng phải vậy!

Sau đó ca đoàn dần dần 

thay đổi, hát những bài thánh 
ca một bè, quá lắm là hai bè, 
đơn giản và quen thuộc… 

Không lâu, giáo dân phản 
ánh:

- Ca đoàn giáo xứ ngày 
càng hát hay! 

Ca viên nói với ca trưởng:
- Thì ra cái hay không 

nằm ở chỗ ì xèo ầm ĩ, mà nằm 
ở chỗ gần gũi với mọi người! 
(*)

.........................................
   
(*) Mới hay, Giáo hội 

chọn hình thể Đối ca (an-
tiphona), Đáp ca (responso-
rium)… làm thể loại thánh 
ca chính yếu và phổ dụng (cả 
cộng đoàn đều hát được) cho 
phụng vụ, trong đó sự bình 
dị (hát 1 bè, có phần dành 
riêng cho cộng đoàn hát đối 
đáp, cứ mỗi bài thì hết phân 
nửa là tụng, Lời Chúa thì cứ 
nguyên văn) gọi là Thánh ca 
Phụng vụ.

“Bình dị cận nhân” nghĩa là điều gì bình hòa giản dị, 
điều ấy sẽ gần gũi với mọi người.

PHA THĂNG
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NGUYÊN NGUYÊN
Mặc dù sau khi biết được nguyên nhân khiến 
cho chân bị biến dạng như vậy, người dân ở 
bộ lạc này vẫn không muốn bước ra thế giới 
bên ngoài.

Trong lưu vực sông Zambezi ở Zimbabwe và 
Botswana, có một bộ lạc tên là Vadoma, nơi 
này trước đây bị lãng quên và người ta chỉ 
mới phát hiện ra nó cách đây không lâu.

Sự khác biệt lớn nhất giữa người dân của bộ 
lạc Vadoma và các bộ lạc khác chính là hình 
dáng bên ngoài của họ. Nếu thoạt nhìn, người 
dân bộ lạc Vadoma không có gì khác biệt 
mấy cho đến khi nhìn xuống bàn chân của 
họ. Bình thường bàn chân sẽ có 5 ngón nhưng 
họ chỉ có 2 ngón, nó rất lập dị và được ví như 
chân của loài chim đà điểu. Do đó, người Va-
doma còn được gọi là “người đà điểu”.

Cấu trúc bàn chân đặc biệt này không gây 
ra bất kỳ rắc rối nào cho người dân Vadoma, 
thậm chí họ còn rất giỏi trèo cây. Tất nhiên, 
vì đôi chân đặc biệt này nên người dân không 
thể mang giày và dù trong thời tiết nào họ 
cũng chỉ đi chân trần.
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được gọi là “hội chứng càng tôm hùm”. Người 
đặt tên cho tình trạng này vào thời điểm đó 
nghĩ rằng gót chân bị biến dạng trông giống 
như càng của con tôm hùm.

Chừng nào người dân của các bộ lạc này rời 
khỏi bộ lạc và đi ra thế giới bên ngoài, triệu 
chứng này sẽ biến mất sau vài thế hệ. Nhưng 
đối với bộ lạc Vadoma, họ không nghĩ đó là 
một căn bệnh mà là một món quà từ thiên 
đường và không rời khỏi bộ lạc.

Việc từ chối liên lạc với thế giới bên ngoài 
như bộ lạc Vadoma, thậm chí có thể gây ra hậu 
quả tồi tệ hơn, bởi vì những cuộc hôn nhân cận 
huyết có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn trong 
tương lai và các dị tật khác có thể xảy ra, dẫn 
đến sự sụp đổ của bộ lạc. Chính vì vậy mà 
chính quyền địa phương cũng đang thúc đẩy 
bộ lạc Vadoma tiếp xúc nhiều hơn với thế giới 
bên ngoài.

Theo Dân Việt

Rất nhiều người quan tâm đến lý do tại 
sao bàn chân của bộ lạc Vadoma lại trở nên 
như vậy. Một số người cho rằng tổ tiên của 
họ không phải là người Trái đất mà từ hành 
tinh khác, có hình dáng giống như những 
con chim. Sau khi đến Trái đất, họ kết hợp 
với con người và sinh ra con cái có bàn chân 
giống móng vuốt đà điểu.

Đương nhiên, không ai tin vào truyền 
thuyết này mà họ tin vào khoa học nhiều 
hơn. Các nhà khoa học nghĩ rằng đây là một 
dạng biến thể. Một vài nghiên cứu cho thấy 
tình trạng này là do sự giao hợp của người 
dân trong bộ lạc. Những người họ hàng với 
nhau nếu kết hôn và giao hợp cận huyết sẽ 
sinh ra một đứa bé dị dạng và tình trạng này 
có tính di truyền nên hầu hết người dân trong 
bộ lạc đều mang đôi chân đà điểu.

Bên cạnh đó, chân đà điểu không phải là 
tình trạng duy nhất xảy ra ở bộ lạc Vadoma, 
nó từng xuất hiện nhiều nơi trên thế giới và
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................................................................

Do quan hệ nam nữ không thông thường 
cho nên cơ thể diễn biến bất bình thường; 
từ đó, chúng ta nên chọn sự bình thường, sự 
thông thường, phổ dụng tức hãy để cho mọi 
việc đều “đi đúng trật tự tự nhiên” thì tất cả 
mọi sự sẽ bình an ổn định.

Bước sang lãnh vục thánh nhạc, bình 
thường, thông thường hoặc “đi trong trật tự 
tự nhiên” là: ca hát phụng vụ phải hát với 
tất cả cộng đoàn (mọi người có mặt), nếu 
chỉ ca đoàn tức một nhóm nhỏ người hát từ 
đầu đến cuối (theo ngôn ngữ ngày nay người 
ta thường nói: “loại cộng đoàn ra khỏi cuộc 
chơi”) thì thánh nhạc ấy sẽ là thánh nhạc bất 
bình thường; thánh nhạc bất bình thường sẽ 
kéo theo phụng vụ cũng bất bình thường kh-
iến người tham dự phụng vụ hiểu cách bất 
bình thường về phụng vụ đến nỗi dù cho có 
chuyên gia bậc thầy về phụng vụ giải thích 
đến đâu cũng chẳng ai hiểu phụng vụ là gì.

Vậy, việc gì xin đều nên lấy câu: “Bình dị 
cận nhân” nghĩa là hễ bình hòa giản dị thì 
gần gũi với mọi người.

NGUYÊN NGUYÊN

Hính ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô giản dị gần gũi với mọi người. Ảnh: Internet.
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Công đồng Vat. II ở phần Hiến chế 
Phụng vụ thánh chương VI số 12 có 
nêu: “Thánh nhạc càng liên kết chặt 
chẽ với hoạt động phụng vụ bao nhiều 
thì càng thánh thiện hơn bấy nhiêu”.

Lm. Giuse Phạm Đình Ái SSS, chia 
sẻ đề tài này trong Hội Thảo Thánh 
Nhạc lần thứ 44 được tổ chức tại Sài 
Gòn ngày 07/05/2019. Bài viết được 
giới thiệu trong cuốn nội san Hương 
Trầm số 29 của Uỷ ban Thánh nhạc 
(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). Ví 
khuôn khổ trang THÁNH NHẠC NGÀY 
NAY có hạn, nên chúng tôi chỉ xin trích 
dẫn dần dưới đây:

(tiếp theo)

III. Thay đổi cách thực hành.
Áp dụng những điều trên vào lãnh vực thánh 

nhạc, chúng ta lưu ý đến vài khiếm khuyết sau 
đây để có được cách thực hành phù hợp nhất:

1. Hát “Tung hô Tin Mừng”.
Chúng ta hãy nhìn vào bảng sau để so sánh 

thực hành hát Alleluia theo QCSL [1970]/QCSL 
[1975] và QCSL [2002] khác nhau thế nào:
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Rõ ràng, ở đây đã có ít là 2 thay đổi: [i]  
Xướng trước Alleluia hay bắt đầu hát Alleluia 
không còn do “hết mọi người” nữa, nhưng 
chỉ do “ca đoàn hoặc ca xướng viên” đảm 
nhận; [ii] Câu tung hô cũng vậy, không phải 
do “hết mọi người” hát chung với nhau mà 
chỉ do “ca đoàn hoặc ca xướng viên hát”.

Công thức của Tung hô Tin Mừng bao 
gồm: Alleluia, Alleluia + Câu xướng trước 
Tin Mừng + Alleluia. Ví dụ:

• Alleluia, Alleluia! Lạy Chúa, xin tỏ lòng 
từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi 
cho chúng con. Alleluia. (Chúa Nhật I Mùa 
Vọng Năm A).

• Alleluia, Alleluia! Ngày mai tội lỗi trần 
gian sẽ được xoá bỏ, và Ðấng Cứu Thế sẽ 
ngự trị trên chúng ta. Alleluia. (Lễ Chúa 

Giáng Sinh).
• Alleluia, Alleluia! Lễ Vượt Qua của 

chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế vậy chúng 
ta hãy mừng lễ trong Chúa. Alleluia. (Chúa 
Nhật Lễ Phục Sinh)

 [Ngoài mùa Chay], khi đọc hay hát Tung 
hô Tin Mừng, chúng ta sẽ thể hiện đầy đủ cả 4 
đơn vị: Alleluia [1], Alleluia [2]+ Câu xướng 
trước Tin Mừng [3]+ Alleluia [4].

Một đơn vị Alleluia, một là được hát ngân 
nga thật dài với nhiều nốt nhạc khác nhau 
như trong lễ Vọng Phục sinh; hai là, theo ý 
kiến của Lucien Deiss, tốt hơn nên gồm 2 hay 
3 từ Alleluia tuỳ theo sáng tác của nhạc sĩ, tức 
gấp đôi hay gấp ba chữ Alleluia lên hầu tạo 
cho nhịp điệu âm nhạc được hay hơn và cho 
phép nâng cao tầm mức quan trọng của tiếng 
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Alleluia [y như trường hợp của tiếng Amen 
long trọng (great Amen) sau Vinh tụng ca kết 
thúc Kinh nguyện Thánh Thể].3 Còn theo Jo-
seph Gélineau: “Một Alleluia ngắn ngủn chỉ 
kéo dài vài giây, rồi được theo sau bởi một 
câu được đọc lên sẽ làm gián đoạn dòng chảy 
của bài ca, không đủ tôn cao sự chuẩn bị của 
chúng ta dành cho Tin Mừng mà chúng ta sẽ 
công bố và lắng nghe đang khi đứng.”4

Tại Việt Nam, cho đến nay, khi các nước 
trên thế giới đã thay đổi cách hát tung hô Tin 
Mừng (minh họa bằng nhiều đoạn video), thì 
hầu hết chúng ta lại vẫn còn thói quen thực 
hành theo Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma 
[1975], nghĩa là: [i] Toàn thể cộng đoàn đứng 
lên và cùng nhau hát hay đọc cả 4 đơn vị: Al-
leluia [1], Alleluia [2] + Câu xướng trước 
Tin Mừng [3]+ Alleluia [4]; [ii] Đơn vị Alle-
luia [1]  khác với đơn vị Alleluia [4] thay vì 
giống nhau. 

Đây là một thực hành thiếu cập nhật và 
nhầm lẫn nếu căn cứ vào các tài liệu dưới đây 
vốn biểu lộ sự tiến triển của phụng vụ/ thánh 
nhạc từ sau khi Quy chế Tổng quát Sách lễ 
Rôma [1975] ra đời:

• [i] “Mục lục các Bài đọc trong Thánh Lễ” 
(Ordo Lectionum Missae [1981], số 23): “Al-
leluia và Lời Tung Hô Tin Mừng phải được 
hát; và trong khi hát, mọi người đứng. Hơn 
nữa, không phải chỉ một ca viên hát lên hoặc 
chỉ một ca đoàn hát mà thôi, mà tất cả cộng 
đoàn cùng hát lên nữa”5 (năm 1981, không 
có gì thay đổi so với QCSL [1975]);

• [ii] “Mục lục Bài hát trong Thánh lễ” 
(Ordo Cantus Missae [1987], Praenotanda, 
nos. 7-9): “Việc hát Alleluia theo cách thức 
như sau: Bất kỳ một ca viên nào hát Alleluia 
lên, rồi ca đoàn hát lặp lại. Tuy nhiên, để cho 
tiện thì có thể tất cả mọi người cùng hát lên 
một lần là được. Lời tung hô Tin Mừng thì 
được hát toàn bộ bởi bất kỳ một ca viên nào; 
rồi sau đó, tất cả mọi người hát lặp lại Allelu-
ia”;6(năm 1987, đã có thay đổi so với QCSL 
[1975] ở chỗ: Lời tung hô Tin Mừng thì được 
hát toàn bộ bởi bất kỳ một ca viên nào; rồi 

sau đó, tất cả mọi người lặp lại Alleluia);
• [iii] “Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma” 

[2002]: “Ca đoàn hoặc ca viên xướng trước 
Alleluia, mọi người đứng hát, và nếu cần thì 
lặp lại. Còn câu tung hô thì ca đoàn hoặc 
ca viên hát (số 62) (Bản dịch chính thức của 
HĐGMVN ngày 18/06/2009);7 Như vậy, 
QCSL 2000/2002 kể như đã thay đổi toàn 
bộ cách hát tung hô Tin Mừng so với QCSL 
[1975];

• [iv] Hướng dẫn Mục vụ Thánh 
nhạc [04/2017] của Uỷ ban Thánh nhạc (trực 
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam): “Ca 
đoàn hoặc một ca xướng viên có thể xướng 
trước Alleluia, mọi người đứng hát, và nếu 
cần thì lặp lại. Còn câu tung hô thì ca đoàn 
hoặc ca xướng viên hát (số 150).”
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Bởi vậy, nhằm tôn trọng và thể hiện đúng 
ý định của Giáo Hội một cách tốt nhất và đơn 
giản nhất theo những hướng dẫn vừa rồi, đồng 
thời tham khảo đề xuất của 2 tác giả sau: [i] Jo-
seph Gélineau (2002): “Trong thời điểm của 
nghi thức này, Alleluia là một lời tung hô vĩ 
đại và vui tươi, được lặp lại ngay lập tức toàn 
bộ hay một phần bởi cộng đoàn phụng vụ […] 
Một hay nhiều câu tung hô được hát bởi một 
ca viên hay ca đoàn, sau đó mọi người lập 
lại Alleluia”;8 [ii] Georges Beyron trong bài 
“Les chants de la messe” thuộc cuốn Dans 
Vos Asssemblées do J. Gélineau làm chủ biên 
(1989): “Bài ca Alleluia (hoặc lời tung hô 
Tin Mừng thay nó trong mùa Chay) là một 
“đáp ca” và được thực hành như sau: Alle-
luia (được hát lên bởi một ca viên hay bởi ca 

đoàn)/ Mọi người lặp lại Alleluia/ Câu tung 
hô được hát bởi một ca viên hay bởi ca đoàn/ 
Mọi người lặp lại Alleluia”, 9chúng ta sẽ chọn 
thực hành theo cách này:

•  Đơn vị I “Alleluia” [1] → do ca đoàn 
hoặc một ca viên xướng lên.

•  Đơn vị II “Alleluia” [2] → toàn thể cộng 
đoàn hát lặp lại Alleluia [1].

•  Đơn vị III “Câu xướng trước Tin 
Mừng” [3] → do ca đoàn hoặc một ca 
xướng viên hát.

•  Đơn vị IV “Alleluia” [4] → toàn thể 
cộng đoàn hát như Alleluia [2]. 

Thực hành này không những đúng ý định 
của Hội Thánh mà còn thực sự dễ dàng và đơn 
giản hơn cho mọi thành phần dân Chúa, lại 
còn có thêm một số lợi điểm sau đây: [i] Có 
thể không cần phải tập hát Alleluia trước cho 
cộng đoàn vì mọi người chỉ lần lặp lại đơn vị 
“Alleluia” thứ I do ca đoàn hoặc một ca viên 
xướng trước; [ii] Chắc chắn là không cần phải 
tập hát “Câu xướng trước Tin Mừng” cho dân 
chúng vì câu này thuộc về nhiệm vụ [hát] của 
riêng ca đoàn hoặc của một ca viên; [iii] Nhạc 
sĩ chỉ cần sáng tác đơn vị I “Alleluia” và dệt 
nhạc cho đơn vị III “Câu xướng trước Tin 
Mừng” mà không cần làm cho âm nhạc hay 
việc hát “Alleluia” ở phần trước (đơn vị I) và 
phần sau của “Câu tung hô Tin Mừng” (đơn 
vị IV) khác nhau; [iv] Toàn thể cộng đoàn chỉ 
lặp lại đơn vị I “Alleluia” nên thường không 
cần phải nhìn vào sách hay màn hình, nhờ đó, 
họ có thể nhìn về phía đoàn rước Sách Tin 
Mừng [nếu có] với tâm tình “chào đón Chúa 
sẽ nói với mình trong Tin Mừng và biểu lộ 
đức tin bằng bài ca” (QCSL [2002], 62; PV 
33); [v] Tránh được tình trạng đoàn rước tung 
hô Tin Mừng “gãy gánh giữa đường”, nghĩa 
là chưa tới giảng đài, hay có những trường 
hợp, thày phó tế/ linh mục đồng tế chưa lấy 
Sách Phúc Âm trên bàn thờ, thì hát tung hô 
Tin Mừng đã kết thúc, đoàn rước đành bước 
đi trong thinh lặng.    

 (còn tiếp)
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PHÚC 
CHIÊU

PHÚC CHIÊU

Vị trạng nguyên Đại Việt 
giỏi đến mức vua Minh phải 
tìm cách diệt đi để trừ hậu 
họa. Vào những năm 1380, 
quan hệ giữa nhà Minh và 
Đại Việt rất xấu. Nhà Minh 
tạo nhiều sức ép nhằm có 
cớ để xâm chiếm Đại Việt.

Tháng 9 năm 1384, nhà 
Minh yêu cầu Đại Việt phải 
cung cấp lương thực cho 
quân Minh đang ở Vân Nam.

Tháng 3 năm 1385, nhà 
Minh lại yêu cầu phải nộp 20 
tăng nhân.

Tháng 2 năm 1386, nhà 
Minh lại đòi phải nộp các loại 
cây ăn quả quý, cấp 50 thớt 
voi để đánh Chiêm Thành.

Tháng 6 năm 1395, quân 
Minh tiến đánh quân phản 
loạn ở Quảng Tây, yêu cầu 
Đại Việt phải cung cấp 5 vạn 
quân, 50 vạn thạch lương, 50 
thớt voi. Về yêu cầu này nhà Tranh vẽ trạng nguyên Đào Sư Tích. 

(Tranh qua thuvienlichsu.com)
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Trần chỉ nộp lương thực, quân Minh yêu cầu 
phải nộp tiếp tăng nhân, thanh niên và phụ nữ 
phục vụ chiến trường.

Các yêu cầu của nhà Minh ngày càng vô độ 
nên triều đình cần người tài giỏi đi sứ nhằm 
xoay chuyển tình thế. Bấy giờ nhà Trần ở 
vào thời mạt, quyền lực trong triều dần bị Hồ 
Quý Ly nắm lấy. Hồ Quý Ly khi tìm người thì 
thấy chỉ có mình Đào Sư Tích từng đỗ trạng 
nguyên là có thể đáp ứng được yêu cầu này. 
Tuy nhiên lúc này Đào Sư Tích chán cảnh Hồ 
Quý chuyên quyền nên đã cáo quan về quê 
bốc thuốc và dạy học.

Dù không ưa gì Đào Sư Tích nhưng vì 
không thể có ai thay thế, Hồ Qúy Ly đành 
phải xin vua Trần cho Đào Sư Tích đi sứ. Khi 
Hồ Quý Ly triệu Đào Sư Tích vào triều có ra 
lệnh nếu Đào Sư Tích không hồi triều đi sứ sẽ 
bị tru di tam tộc.

Vì thế để đề phòng dòng họ bị sát hại, Đào 
Sư Tích đã đổi con cháu sang họ Phạm rồi 
mới về triều. Sau này lại có người đổi từ họ 
Phạm sang họ Dương. Vì thế mà ngày nay từ 
đường họ Đào ở Cổ Lễ (quê của Đào Sư Tích) 
có bức đại tự ghi là Đào – Phạm – Dương. 
Bên cạnh đó, có một nhánh con cháu họ Đào 
đổi sang họ Nguyễn.

Chuyến đi sứ này Đào Sư Tích đã thuyết 
phục nhà Minh bỏ và giảm nhẹ nhiều lệ cống 
nạp hàng năm, trong đó bỏ hẳn được việc 
cống nạp tăng nhân, góp phần quan trọng kéo 
dài thời gian hòa hoãn cho Đại Việt.

Tài năng của Đào Sư Tích khiến triều đình 
nhà Minh cũng phải e ngại, trong dân gian 
lưu truyền lại câu chuyện về giai đoạn cuối 
của chuyến đi sứ này của ông.

Khi thời hạn đi sứ sắp hết, vua Minh hỏi 
Đào Sư Tích rằng:

 - Nếu Bắc đánh Nam thì ai thắng.
Đào Sư Tích bèn ngâm hai câu thơ trả lời:
- Bắc thắng, Nam thua, thua thua thắng 

Nam thua, Bắc thắng, thắng thắng thua.
Câu trả lời của Đào Sư Tích khiến các 

quan võ cười khoái trá nhưng vua Minh và 
các quan văn thì không thể cười được, bởi 

hai câu thơ này có đến 5 chữ “thắng”, 5 chữ 
“thua”. Ngụ ý nhà Minh tiến đánh Đại Việt 
thì 5 thắng 5 thua tức không thể thắng được.

Câu trả lời của Đào Sư Tích thể hiện được 
ý chí của nước Nam lại cũng không làm phật 
lòng vua Minh, giúp kéo dài thời gian hòa 
hoãn giữa hai nước, có lợi cho Đại Việt.

Vua Minh lại hỏi tiếp:
- Nhà Trần suy vong, Hồ Quý Ly chuyên 

quyền, lòng dân ly tán, tại sao ta không thắng?
Đào Sư Tích cũng lại đáp bằng hai câu thơ:
- Trần thực, Hồ hư, hư hư thực, Cổ lai 

chinh chiến thực thực hư hư
Nghĩa là:
Nhà Trần là thực, Hồ chỉ là hư, hư là hư 

thực. Xưa nay chinh chiến thực thực hư hư
Biết không dễ gì khuất phục được một 

người giỏi như Đào Sư Tích, vua Minh liền 
nghĩ cách giết đi. Vua trao cho vị quan chuyên 
tiếp đón Đào Sư Tích bốn phong thư và dặn 
rằng phải mở theo thứ tự.

Viên quan này mở phong thư thứ nhất thấy 
có câu “thượng văn vấn, hạ tri vương” nhưng 
không hiểu ý là gì bèn hỏi Đào Sư Tích.

Đào Sư Tích trả lời rằng:
- Văn là nghe, nghe là tri, tri là nhĩ. Vấn 

là hỏi, hỏi là khẩu. Bên dưới có chữ vương. 
Hợp ba chữ: nhĩ, khẩu, vương thành chữ 
thánh. Vua Minh có ý bảo ta là thánh nhân đó 
mà. Vua Minh quá khen, cho ta là bậc thánh 
hiền. Ta đâu dám nhận lời khen đó.

Sau đó vị quan mở phong thư thứ 2, đây 
chính là đáp án giải nghĩa cho phong thư thứ 
nhất, đúng như những gì Đào Sư Tích đã giải 
nghĩa.

Phong thư thứ ba là sắc phong Đào Sư 
Tích làm lưỡng quốc trạng nguyên, tức trạng 
nguyên của cả Trung Hoa lẫn Đại Việt.

Phong thư thứ tư có hai dòng chữ:
Hậu họa 
Nhất dược nhị đao
Vị quan này hiểu rằng đây là mệnh lệnh 

phải giết Đào Sư Tích bằng đao hoặc độc 
dược nên ông rất buồn bã. Nhìn vẻ mặt của 
vị quan này Đào Sư Tích đoán được sự việc 
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liền an ủi rằng:
- Thánh thì thoát tục. Ông chẳng nên quá 

buồn rầu. Chỉ xin cho được chết bằng thuốc 
độc để ông khỏi phải khổ tâm khi phải trực 
tiếp giết ta.

Thi hài Đào Sư Tích được đưa về nước mai 
táng tại Phủ Thiên Trường. Sau khi mất, ông 
đã được người dân lập đền thờ tại nhiều nơi.

Tại di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Trạng 
nguyên Đào Sư Tích của Bảo tàng Nam Hà 
chép rằng: “Theo truyền thuyết và tư liệu 
lịch sử thì khi ông mất tại đất Trung Quốc có 
23 người, ngựa của nhà Minh đã hộ tống thi 
hài Trạng nguyên Đào Sư Tích về an táng tại 
quê hương xứ Hạ Đồng theo lời di chúc của 
ông…”

Trần Hưng
....................................................................
Trung quốc lúc nào cũng áp bức Việt Nam. 

Nhưng vì chủ đề đã nêu ra rồi, cho nên tạm 
gác lại nhiều điều đáng nói trong truyện trên, 
chỉ lấy một điểm nhỏ trong số đó để suy nghĩ, 
đó là: hễ nhân tài thì phận bạc (tai); thi hào 
Nguyễn Du đúc kết bằng câu thơ: “Có tài mà 
cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần”.

NHÂN TÀI & PHẬN BẠC.
Thế nào là tài? – Tài là khả năng nào đó 

vượt trội hơn mọi người cách đặc biệt, sự 
trỗi vượt ấy được người của mọi giới (giới 
cùng lãnh vực, giới thuộc những lãnh vực 
liên quan,  giới khoa học, văn học, có khi là 
giới chính trị, tôn giáo, giới chủ trương nhân 
quyền, giới hoạt động xã hội v.v…) đều đồng 
lòng công nhận và ngưỡng mộ (1).

Thế nào là phận bạc? – Phận bạc là những 
bất ổn mặt tinh thần, mặt thể xác hay mặt đời 
sống… do chính cái tài (vừa nói trên) gây 
nên, ví dụ thần đồng thường chết yểu (trí 
khôn phát triển quá mức đến nỗi đè nén thể 
chất), người tài bị tật bệnh, nghèo túng, cô 
độc, chết yểu… ấy là những hệ lụy trực tiếp 
do tài gây nên (2).

Như vậy, tài và phận bạc (tai) là 2 thực thể 
không bao giờ tách rời ở bất kỳ người tài nào, 
chúng theo nhau cách tự nhiên và tất yếu. 

Khu đền thờ trạng nguyên Đào Sư Tích 
tại thôn Song Khê, xã Song Khê, Bắc Giang. 

(Ảnh qua wikipedia.org)

Khu đền thờ trạng nguyên tại thôn Song 
Khê, xã Song Khê, Bắc Giang. 

(Ảnh qua wikipedia.org)

Do đó, trạng nguyên Đào Sư Tích bị giết 
là không lạ.

THÁNH NHÂN & ĐAU KHỔ.
Ngoài đời thì nhân tài gắn chặt với phận 

bạc, trong đạo cũng vậy, chỉ khác cách gọi; 
cách gọi ấy là: thánh nhân gắn chặt với đau 
khổ. Tại sao? – Thưa thánh nhân cũng là 
những bậc trỗi vượt (thực tế cũng là một đẳng 
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nhân tài), nhưng trỗi vượt về nhân đức, gọi tắt 
là đức (ngoài đời trọng tài, trong đạo trọng 
đức), tất yếu phải chịu đau khổ (ngoài đời gọi 
là tai, hay phận bạc, trong đạo gọi là đau khổ).  

Thế nào là đức? – Đức là nhân cách cao 
quý có được từ sự rèn luyện bản thân khiến 
mọi giới (như vừa kể trên) đều ngưỡng mộ 
(3).

Thế nào là đau khổ? – Đau khổ là hệ lụy tất 
yếu do sự rèn luyện nhân đức. Ví dụ: để rèn 
luyện đức bác ái, các ngài bị giằng xé bởi bản 
tính tự nhiên không muốn yêu thương những 
người “không thể yêu nổi” như kẻ thù, kẻ xa 
lạ, kẻ gây khó v.v… vậy mà để thực thi Lời 
Chúa, các ngài phải luyện tập hằng ngày để 
yêu thương tất cả. Ấy là mới chỉ thí dụ về 
một nhân đức bác ái thôi. Chúng ta còn chưa 
nói nổi nỗi đau khổ này: đó là thánh nhân nào 
cũng vậy, đều giấu kín đau khổ của mình, tức 
không tâm sự hay thổ lộ cùng ai về sự khổ 
đau của mình (4), tại sao? -  Tại vì: “Đau khổ 
không nói ra cho ai biết thì đau khổ sẽ gấp 
đôi” (Kahlin Gibrân).      

Thánh nhân và sự đau khổ là 2 thực thể 
không tách rời giống như nhân tài và phận 
bạc.

Chung cuộc, tài và tai hay đức và khổ là 
2 thực thể không thể tách rời đến nỗi có thể 
khẳng định: không có nhân tài hạnh phúc (5) 
cả đời, cũng không có thánh nhân sung sướng 
(6) khi đang sống tại thế.

Vậy thì, ai muốn làm thánh phải xét ngay 
xem mình có chịu nổi muôn trùng đau khổ 
hay không?.

 ..................................................................
(1) Nếu chỉ một giới, nhất nữa giới ấy là 

giới bình dân, ngưỡng mộ mà thôi, thì không 
thể gọi là tài, lúc đó người ta chỉ dùng từ “tài 
lẻ”, “tài vặt”, “ngón nghề”, thậm chí ngày 
nay người ta dùng từ “chiêu, trò”… để gọi 
mà thôi.

(2) Có khi do người tài có lối sống khác 
người. Ở đây chưa nói đến nguyên nhân gián 
tiếp như: bị người đời ganh ghét mưu hại, 
như chỉ vì người tài thường mắc phải tính 

kiêu căng ngạo mạn, ngang bướng làm cớ 
cho người hãm hại.

(3) Ví dụ Thánh nữ Têrêxa Calcutta và 
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cả 
2 đấng sống cùng thời đều được ngay cả các 
nhà lãnh đạo trên thế giới (giới chính trị) 
công nhận và ngưỡng mộ đức độ của các ngài 
khi 2 đấng còn sống.

(4) Vì đức cao, cho nên các ngài càng dư 
sức để giấu kín thí dụ Thánh nữ Tiến sĩ Têrêxa 
Hài đồng Giêsu giấu kín nỗi đau khổ triền 
miên và cùng cực của ngài đến nỗi nếu bề 
trên không ra lệnh cho ngài viết quyển sách 
có tên là  “Một tâm hồn” thì thế giới không 
hề biết ngài đau khổ về điều gì và đau khổ 
đến đâu.

(5) Hạnh phúc trong đời sống vật chất như 
vinh hoa phú quý v.v…

(6) Sung sướng trong đời sống vật chất 
như giàu sang, tiện nghi, vinh hiển...  
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 Có hai con chim cùng bay trên bầu 
trời trong xanh bát ngát. Cả hai con chim vui 
mừng lắm. Một con vui hót líu lo:

- Vui vui quá vui ghê. Vui thì chim vỗ tay 
reo cười. Vui thì chim vỗ tay chim múa. Vui 
vui quá vui ghê! Mình không cố ý nhưng 
người ta vẫn chết, vậy mình thế nào?

Một chim khác thì hót ríu ra ríu rít:
- Trời trong xanh là trời trong xanh. Tâm 

tư chim vui hót là chim reo ca. Trời trong 
xanh là trời trong xanh. Chim vui là chim hót 
là chim vui quá trời!

Hai con chim vui ơi là vui. Vui như sáo 
vậy đó. Đang tâm trạng vui vẻ như vậy nên 
hai chim bay vun vút liệng qua liệng lại trên 
bầu trời rộng mênh mông. Hai chim đang bay 
qua bay lại như vậy thì bỗng nhiên hai chim 
thấy đang chuẩn bị va vào nhau. Hai chim vội 
vàng sà xuống phía dưới. Không ngờ cả hai 
chim lại cùng sà xuống dưới cả nên cả hai đã 
đâm sầm vào nhau. Cả hai rơi xuống đất lăn 
ra chết.

Thời gian trôi qua, trôi qua. Một thời gian 
sau một trong hai con chim tỉnh dậy, thấy và 
nhớ lại những sự việc, một chim la lên rằng:

- Ta không giết người nhưng người vì ta 
mà chết! Chẳng khác gì ta đã giết người!

Mình là con người, mình có khác loài chim 
kia không?

Mình là con người mình có làm khác con 
chim kia không?

Khi tham gia giao thông mình không cố ý 
nhưng người ta vẫn chết, vậy mình thế nào?

Khi tham gia công việc mình không cố ý 
nhưng người ta vẫn chết, vậy mình thế nào?

Khi tham gia làm gì đó mình không cố ý 
nhưng người ta vẫn chết, vậy mình thế nào?

Khi mình không cố ý nhưng người ta vẫn 
chết, vậy mình thế nào đây?

Mình có giống như chim kia không?
Lưu ý xem thử. Mình không cố ý nhưng 

người ta vẫn chết, vậy mình thế nào?

Ta không có giết người,
Nhưng vì ta người chết.
Ta không có giết người,
Nhưng người chết vì ta.
Ta có giết người đâu,
Giết người ta đâu giết,
Mà người chết vì ta,
Vì ta mà người chết.
Ôi người ơi là người,
Con người ơi con người!!!

LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng
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MỘC XUÂN

Khoảng giờ Ngọ (12g trưa), mọi gia đình 
đang tụ họp ăn buổi cơm trưa, ngoài đường 
vắng lặng, bỗng ở cuối phố có tiếng la hét:

- Hôm nay tao bắt được đôi gian phu dâm 
phụ, hết chối nghen!

- Con đĩ ngựa! Mày giật chồng bà, hôm 
nay bà đánh cho mày bỏ thói trăng hoa! Bà 
rạch mặt mày cho mày còn dám cướp chồng 
bà nữa không?

- Bớ làng nước ơi, mẹ con nó xúm đánh tôi!
Giữa trưa vắng lặng nên tiếng la rõ mồn 

một, người trong xóm túa chạy ra xem. Người 
thì chạy ra can, người thì bình phẩm, người 
thì hỏi chuyện.

- Ai đánh ai vậy chị?
- Vợ con ông Phong kéo cả bầy đến đánh 

cô Hoa trong ca đoàn.
- Trưa nay ông Phong đến nhà cô Hoa ăn 

cơm, tò tí bị vợ con bắt gặp tại trận, đánh 
cho cô Hoa một trận tơi bời, còn ông Phong 
sợ quá lẻn trốn mất biệt bỏ cô Hoa chịu trận 
một mình.

- Bị đòn là đáng đời, biết người ta đã có 
vợ có con mà còn muốn chen vào làm gì, gặp 
tôi lột cả quần áo cho xấu mặt không dám ra 
đường.

- Ông Phong và cô Hoa tập hát ở nhà thờ 
đã đời rồi lại tập hát ở nhà cô Hoa, bây giờ 
lại tập hát ở trên giường. Hết biết hai người 

này, bị đánh là đáng đời!
- Từ lâu rồi, bà vợ ông Phong đã nghe 

phong thanh, tra hỏi chồng, ông Phong cứ 
một mực chối leo lẻo, bây giờ bắt tại trận, 
ông hết chối đành lẻn trốn mất. Không biết 
hai người này có chừa không?

- Ôi chừa gì, cái nết đánh chết vẫn không 
chừa, lần trước ông Phong cũng cặp bồ với 
một cô trong ca đoàn, cũng bị bà vợ làm giặc, 
đám đó mới rã bây giờ lại đám khác.

- Cái tật mèo mỡ của ông Phong chắc đến 
chết cũng không chừa. Hồi còn trai trẻ, ông 
được ông anh cưu mang, không biết mang ơn 
anh ông ta còn làm một việc tày trời là ông 
ta tò tí với cô em vợ của ông anh, đến khi 
có bầu thì “quất ngựa truy phong”, ông anh 
giận quá từ luôn từ bấy giờ, khi lấy vợ rồi vẫn 
mèo mả gà đồng lia chia, bà vợ đã nhiều lần 
đi đánh ghen, ông Phong nào có từ bỏ thói 
trăng hoa.

- Tôi đã nhiều lần khuyên “đánh đĩ mười 
phương phải chừa một phương lấy chồng” 
nhưng rồi nước đổ lá môn không lay chuyển 
được.

- Tôi có khuyên anh làm gì thì cũng nghĩ 
đến con gái, nó sẽ lãnh quả báo do anh gây ra 
nhưng ông ta còn cãi bướng: “em nào có dối 
gạt ai đâu mà lãnh quả báo, em đều cho biết 
em đã có vợ có con, tại họ cần tình em mới 
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cho tình”. Thật hết biết người có thói trăng 
hoa thần hồn không còn sáng suốt, nói bậy 
nói càn.

Sau buổi đánh ghen đó, ca đoàn họp lại 
phê bình hai người và ngỏ ý loại hai người ra 
khỏi ca đoàn, rồi cha sở cũng rầy hai người. 

Từ đó hai người biệt tăm không dám léo 
hánh đến nhà thờ nữa vì quá ê mặt. Và gia 
đình ông Phong cũng có một trận chiến tra-
nh lạnh, vợ chồng sống như người ly thân, 
các con tỏ vẻ khinh bố ra mặt. Người đào hoa 
sướng hay khổ?

....................................................................
Lời bàn:
Phong chỉ sống theo bản năng, không nghĩ 

sâu xa cho các con nhất là con gái sẽ hưởng 
cái đức của cha. Cha là hạng người thích hái 
hoa thì ngày sau con gái sẽ khổ sở về đường 
tình duyên, người cha phải có trách nhiệm 
cuộc đời của con gái về sau.

Ở đây Phong là ca đoàn trưởng, Phong 
càng phải làm gương cho mọi người, có đâu 
mà trăng hoa tùm lum hết vụ này đến vụ khác, 
kết cục có được gì không? Hay là làm cho 
mọi người chê bai, tự mình hạ phẩm giá của 
mình còn trong gia đình thì lãnh chiến tranh 
lạnh, con cái không kính phục. Thật là nhục 
nhã ê chề.
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MICHEL NGUYỄN HẠNH

Bảo vệ “một loạt các bước nhằm bảo 
vệ quyền lợi và phẩm giá của di dân và người 
tị nạn, bất kể tình trạng pháp lý của họ. Sự 
bảo vệ ấy bắt đầu tại quốc gia xuất phát và 
bao gồm việc cung cấp thông tin đáng tin cậy 
và được xác minh trước khi người ấy ra đi, 
cũng như lo liệu cho họ được an toàn, tránh 
các hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp...”

Thăng tiến là “nỗ lực quyết tâm để bảo 
đảm rằng tất cả những di dân và người tị nạn 
– cũng như các cộng đồng đón tiếp họ – đều 
có quyền thể hiện tiềm năng của mình như 
những con người, trong mọi chiều kích làm 
thành nhân loại mà Đấng Sáng Tạo đã dự 
định. Trong những chiều kích ấy, chúng ta 

phải nhìn nhận giá trị đích thực của chiều 
kích tôn giáo, bảo đảm cho tất cả các ngoại 
kiều ở bất cứ quốc gia nào có quyền tự do tín 
ngưỡng và thực hành tôn giáo...”

Hội nhập là “việc giao tiếp với người khác 
phải dẫn tới chỗ khám phá được ‘bí quyết’ 
của họ, cởi mở với họ để đón nhận các mặt 
đúng đắn của họ và như thế góp phần vào 
việc hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. Đây là một 
tiến trình lâu dài nhằm định hình xã hội và 
văn hóa, làm cho chúng ngày càng trở nên 
phản ánh những ơn huệ đa dạng mà Thiên 
Chúa ban tặng cho con người…” 

Như vậy, qua sứ điệp trên, mục vụ di dân 
bao gồm hai khía cạnh lớn: tôn giáo và xã 
hội. Mục vụ di dân của Giáo hội Việt Nam 
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đang tập trung ở khía cạnh tôn giáo, chăm lo 
đời sống đạo đức, thiêng liêng –  chỉ riêng 
ở Thành phố Hồ Chí Minh có 13 triệu dân 
với khoảng 5 triệu di dân nội địa, trong đó 
khoảng 300.000 di dân là người Công giáo 
và đa phần họ ở vùng công nghiệp mới, xa 
các giáo xứ. Về khía cạnh xã hội của di dân 
Giáo hội Việt Nam chăm lo về bác ái xã hội 
qua Ban Caritas, còn lại các mặt an toàn xã 
hội, kế mưu sinh, công đoàn… do Nhà Nước 
chăm lo. 

Những con số trên nói lên vấn nạn lớn 
nhất của mục vụ di dân là đào tạo nhân sự 
và phối hợp nhịp nhàng của các thành phần 
dân Chúa trong việc thực hiện bốn chủ điểm 
Đức Thánh Cha nêu lên trong sứ điệp ngày 
15 tháng 8 năm 2017. Nhưng có lẽ việc đón 

tiếp phải được xem là ưu tiên và khẩn cấp, bởi 
vì trong bài giảng vào chiều ngày 15 tháng 2 
năm 2019 tại làng Sacrofano, Đức Thánh Cha 
nhấn mạnh: “Cuộc gặp gỡ với tha nhân cũng 
là gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính Chúa đã nói 
điều đó. Chính Ngài gõ cửa nhà chúng ta dưới 
hình dạng người đói khát, người ngoại kiều, 
người trần trụi, đau yếu, người bị cầm tù, xin 
được gặp gỡ và giúp đỡ. Nếu chúng ta còn có 
vài nghi ngờ thì đây là lời rõ ràng của Chúa: 
Thầy bảo thật các con, mỗi lần các con làm 
như thế cho một trong những anh em bé nhỏ 
của Thầy đây, tức là các con làm cho chính 
Thầy (Mt 25, 40)”.

HẺT
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NIỀM TIN 
Của quý dễ đặt sai chỗ 

VĂN HÓA ĐỌC NGÀY NAY
Bị văn hóa NGHE NHÌN đè bẹp 

CỜ BẠC, XỔ SỐ, ĐỀ ĐÓM, LÔ TÔ, CÁ 
CƯỢC…

Cách kiếm tiền kiểu “chó ngáp phải ruồi”
“MỌI NGƯỜI” ƠI!

Đại từ nhân xưng kiểu “cá mè một lứa”
CHẠY ĐUA VŨ TRANG

Thi nhau cách giết người “hay” nhất
CHA - CON

2 loại người được sinh ra cùng lúc    
CHUỖI MÂN CÔI

Phép “thiền” linh nghiệm của người Công 
giáo

CA SĨ NGÀY NAY
Nhiều và ngập như rác 

THẾ CHIẾN THỨ 3 
Chiến tranh toàn cầu không tiếng súng

ÂM NHẠC NGÀY NAY
Tiếng ồn có tổ chức

LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Sự đánh giá theo tiêu chuẩn lợi hay không 
lợi cho mình

TIỀN
Chỉ số “khó vào Nước Trời” 

NGƯỜI CHẾT
Người bắt đầu thực sống  

ĂN NỘI TẠNG SÚC VẬT
Ăn sự hên - xui 

THỜI GIAN
Người trẻ coi rẻ, người già tiếc rẻ 

THỰC THI LỜI CHÚA
Không gian chiều thứ 4 (*) 

NGƯỜI GIÀ
Người ôm quá khứ

BẢO THỦ, ĐỘC TÀI
Muốn người ta làm cho mình điều mình 
không muốn làm cho người ta

ROBOT
Giấc mơ dựng nên con người

TIẾN BỘ 
Đi dần về diệt chủng

SỐ, MỆNH, VẬN, PHẬN, KIẾP  
Tổng hợp những cách nói về ƠN GỌI
..................................................................

(*) Khi thực thi Lời Chúa, người ta đạt được 
chiều “đẹp lòng Chúa”, chiều này bao gồm 
tất cả mọi chiều trong Nước Trời.
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Xin giới thiệu tin vui tới những vị nào 
đang khổ sở vì đổ mồ hôi chân tay..

Kinh nghiệm chữa bệnh đổ mồ hôi chân 
tay bằng lá lốt: 

Tôi bị bệnh ra mồ hôi chân tay từ thời tuổi 
trẻ. Đi tất (vớ) buổi sáng, buổi chiều đã phải 
thay vì mùi hôi. Một người bạn dân tộc Nùng 
đã mách tôi cách chữa bệnh nhưng hồi ấy tôi 
không để ý. Cách đây hơn 10 năm nhớ lại, tôi 
đã thử chữa. Thật bất ngờ, một tuần sau khi 
dùng thuốc, bệnh của tôi đã thuyên giảm hẳn.

Bài thuốc đơn giản như sau: Nhổ những 
cây lá lốt lấy cả rễ, cắt bỏ phần ngọn rồi chặt 
thành từng khúc dài bằng hai đốt ngón tay. 
Rửa thật sạch, đem phơi cho tái đi, sau đó 
đem sao vàng. Khi mẻ cây lá lốt sao chuyển 
sang màu vàng, đổ xuống đám đất sạch cho 
nguội đi. Phương pháp này dân gian gọi là 
“hạ thổ” để lấy “âm dương”.

Mỗi ngày lấy một nắm lá lốt đã sao vàng 
ấy cho vào ấm đun sôi chừng 15 phút. Nước 
lá lốt này không nên đặc quá hoặc loãng quá. 
Uống cả ngày như uống nước chè. Mỗi ngày 
một ấm thuốc, uống liên tục trong vòng 7 
ngày. Sau khi ngừng uống 4-5 ngày, tiếp tục 
uống thuốc thêm một tuần nữa chắc chắn bạn 
không còn phải khó chịu vì bệnh ra mồ hôi 
chân tay nữa.

Nhiều năm qua, khi tiếp xúc với nhiều 
người, hễ bắt tay ai ướt mồ hôi tôi đều mách 
cho họ cách chữa. Rất nhiều người đã khỏi 
bệnh khi chữa bằng phương pháp uống cây 
lá lốt như cách mà tôi trình bày ở trên. Riêng 
tôi, cứ 2 năm tôi lại dùng lại một đợt thuốc lá 
lốt cho chắc chắn.

Tôi mong nhiều người sẽ chữa khỏi bệnh 
bằng phương pháp đơn giản này. Nếu bạn ở 
nông thôn thì chắc chắn sẽ không tốn tiền vì 
cây lá lốt rất sẵn trong vườn nhà. Bạn hãy 
dùng thử, nếu có hiệu quả cùng phổ biến cho 
mọi người.
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Đi du lịch cùng nhau, bạn sẽ biết được bản 
tính chân thật nhất của người mình yêu.

1. Đi du lịch cùng nhau.

Trong tiếng Nhật, có một từ gọi là “Cuộc 
chia tay quốc gia” bắt nguồn từ chuyện nhiều 
đôi chia tay ở sân bay Narita (Tokyo). Trong 
đó câu chuyện được cộng đồng mạng nước 
này nói nhiều nhất là của cô gái Lili. Cô và 
bạn trai được hai gia đình giới thiệu cho nhau. 
Lúc mới bắt đầu, người này cảm thấy người 
kia rất tốt. Cộng thêm bố mẹ hai bên thúc 
giục, họ lên kế hoạch kết hôn vào một ngày 
gần nhất.

Trước khi đám cưới, cả hai đi du lịch cùng 
nhau. Lili đầy háo hức vào đầu chuyến đi. 
Nhưng trên hành trình, họ cãi nhau liên tục, 
bất đồng quan điểm về ăn uống, điểm đến và 
cả trong suy nghĩ. Chuyến đi này khiến Lili 
cảm thấy rất mệt mỏi. Trở lại sân bay Narita, 
cô đề nghị chia tay. 

Từ chia sẻ của Lili, nhiều người cho rằng 
một chuyến du lịch là phép thử nên làm giữa 
các đôi để hiểu về người kia. Tự khắc sau 
chuyến đi bạn sẽ có câu trả lời.

2. Chi tiền cùng nhau.

Đóng góp vào sự tan rã của nhiều cặp vợ 
chồng có một nguyên nhân lớn liên quan đến 
tiền bạc. Chen Hui là một người đàn ông 
tương đối tiết kiệm. Mỗi đồng làm ra với anh 
đều là mồ hôi nước mắt nên anh chi tiêu cẩn 
thận. Sau khi kết hôn, Chen luôn cãi nhau với 
vợ về tiền bạc. Vợ của Chen cho rằng chồng 
“keo kiệt, bủn xỉn” và khinh bỉ chồng. Khái 
niệm tiêu dùng của hai người thực sự khác 
nhau và không có cách nào để hòa giải, họ ly 
hôn chóng vánh.

Trên thực tế, không có gì sai khi tiết kiệm, 
cũng không sai khi chi tiêu, sai lầm ở đây 
chính là hai con người sống chung một nhà 
nhưng lại không thể hiểu nhau, không hỗ trợ, 
cải thiện nhau.

Phụ nữ hãy nhớ rằng lấy kinh tế để đo 
lòng người yêu là phép thử tốt: Người đàn 
ông thực sự yêu bạn sẽ sẵn sàng chi tiền cho 
bạn. Những người bo bo, luôn chia tiền sòng 
phẳng khi mới hẹn hò thì chỉ yêu mình.

Tương tự với đàn ông, bạn phải biết rằng 
nếu một người phụ nữ yêu bạn, cô ấy sẵn sàng 
đầu tư tiền của mình cho bạn. Cô ấy cũng luôn 
nghĩ cho bạn, không đòi hỏi mua những món 
đồ xa xỉ, cô ấy đề nghị nấu ăn nhà, thay vì ăn 
hàng vì muốn tiết kiệm cho bạn. 

3. Tìm một lý do để cãi nhau.

Yêu thì rất dễ, nhưng để hòa thuận thì 
rất khó. Trong hôn nhân, hầu hết các cặp vợ 
chồng không tránh được cảnh “cơm chẳng 
lành, canh chẳng ngọt”. 

Gây gỗ sẽ phơi bày bản chất thực sự của 
một người. Do đó, trước khi kết hôn, hãy cố 
tình cãi nhau với người ấy. Nếu họ yêu bạn thì 
họ hoặc sẽ bình tĩnh, hoặc sẵn sàng nhận lỗi, 
chủ động tha thứ. Người không yêu bạn sẽ bỏ 
lơ cảm xúc của bạn.

Cãi nhau cũng khiến một người trở nên 
nóng nảy và thậm chí có thể nhận biết một 
người có khả năng bạo lực gia đình hay không.

BẢO NHIÊN (Theo Aboluowang)
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Khi con ghi được bàn thắng, bạn hãy nói 
với con rằng điều đó không phải ngẫu nhiên 
mà đến từ sự luyện tập không ngừng, nghe 

lời huấn luyện viên...

Chị Laurel Niedospial (Chicago, Mỹ) đưa 
ra lời khuyên cho phụ huynh có con nhỏ trên 
Popsugar.

Là giáo viên, tôi tin rằng niềm đam mê 
có thể giúp trẻ vượt qua công việc khó khăn, 
nhưng đức tính chăm chỉ còn có thể làm được 
nhiều hơn thế. Đã là cha mẹ, hầu như ai cũng 
muốn nhìn thấy con đạt được thành công, 
nhưng làm thế nào để con có thể làm được 
điều đó? Nó đến từ sự chăm chỉ.

Một đứa trẻ chăm chỉ, cần cù đã có công 
cụ “cần” để giúp chúng đạt được thành công. 
Một đứa trẻ chăm chỉ sẽ hiểu rằng mọi điều 
trong cuộc sống đều không dễ dàng có được 
và làm thế nào để đạt được điều đó. Thú thật 
tôi muốn dạy một lớp học toàn những học 
sinh chăm chỉ hơn những thiên tài. Ai cũng 
có thể tiếp nhận tri thức nhưng không phải 

ai cũng bền bỉ trau dồi và rèn luyện. Để nuôi 
dạy con thành người chăm chỉ, tôi phải liên 
tục áp dụng sáu phương pháp dưới đây.

1. Xây dựng và khuyến khích ý chí kiên 
cường ở trẻ.

Kiên cường là phẩm chất rất quan trọng 
đối với trẻ, giúp chúng hình thành thói quen 
không bao giờ chịu thất bại. Rất nhiều học 
trò cũ của tôi coi thất bại là điều tồi tệ nhất 
trong cuộc đời, nhưng khi chúng mắc lỗi, tôi 
lại động viên chúng thử lại. Cứ như vậy, tôi 
đã rèn luyện cho học sinh và con cái sự kiên 
cường, không nản lòng, không xấu hổ trước 
thất bại. Tôi luôn nhắc nhở chúng một phần 
của thành công đến từ thất bại và một phần 
của chăm chỉ đến từ hành động thử lại.

2. Chấp nhận rằng trẻ có cách làm việc 
khác với cha mẹ.

Đây là điều quan trọng nhất và cũng khó 
khăn nhất đối với cha mẹ khi nuôi dạy trẻ. 
Khi cố gắng rèn luyện đức tính chăm chỉ cho 
trẻ, phụ huynh hãy để chúng khám phá và 
tự tìm ra những chiến lược riêng của mình. 
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Tôi thích học tập theo phương pháp ghi chú 
Cornell và tôi chỉ cho học sinh, con cái cách 
thực hiện, nhưng tôi không ép buộc chúng 
làm theo. Mỗi người cần tìm ra phương pháp 
riêng vì chỉ có như vậy, họ mới thoải mái làm 
việc.

3. Nhắc nhở trẻ về những khó khăn để 
đạt được thành công.

Mọi phụ huynh đều cảm thấy tự hào, hãnh 
diện khi con cái đạt được thành công, nhưng 
đừng dành toàn bộ thời gian để ăn mừng chiến 
thắng. Bên cạnh những câu chúc mừng, động 
viên, bạn hãy đan xen nhắc nhở trẻ ghi nhớ về 

những khó khăn chúng đã trải qua để tiến tới 
thành công.

Ví dụ, khi con bạn ghi được bàn thắng 
trong một trò chơi, hãy nói với trẻ rằng điều 
đó không phải ngẫu nhiên xảy ra mà đến từ sự 
luyện tập không ngừng, nghe lời huấn luyện 
viên và làm việc nhóm chăm chỉ. Hãy luôn để 
trẻ thấy sự thành công đến từ nỗ lực rèn luyện 
và rèn luyện.

4. Để trẻ khám phá những thế giới 
khác nhau.

Định nghĩa “làm việc chăm chỉ” giữa mọi 
người rất khác nhau. Học trò của tôi từng chia 
sẻ cảm thấy không hứng thú khi học về đại 
thi hào William Shakespeare. Nếu tôi ép buộc 
bằng việc cho điểm thấp hay răn đe, chúng 
cũng không thể trở thành nhà văn, nhà thơ. 
Việc chăm chỉ, người lớn hay trẻ nhỏ cũng 
vậy, đều phải tìm thấy niềm hứng thú, sự 
quan tâm trong các chủ đề và khía cạnh cuộc 
sống. Bạn hãy bắt đầu dạy trẻ về sự chăm chỉ 
từ những hoạt động chúng yêu thích.

5. Đừng ngăn cản nỗ lực của trẻ.

Con trai 3 tuổi của tôi rất thích giúp cha 
mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhưng 
hoàn toàn không thành thạo 
công việc này. Thay vì dọn 
dẹp, cháu có thể bày bừa 
nhiều hơn, làm hỏng nhiều 
đồ hơn. Tuy nhiên, đối với 
tôi, đây không phải là vấn 
đề. Tôi sẵn sàng bỏ thời 

gian gấp ba lần bình thường 
để dọn dẹp những tàn tích 
của con khi cố gắng giúp 
mẹ chứ không bao giờ ngăn 
cản nỗ lực của nó. Hãy cứ 
để trẻ nỗ lực vì nỗ lực sẽ 
giúp trẻ rèn luyện đức tính 
chăm chỉ.

6. Trở thành tấm gương 
cho con cái.

Trẻ em là những chú vẹt bắt chước theo 
người lớn từ tính cách đến phong cách sống. 
Nếu bố mẹ dành cả buổi tối để than phiền về 
rắc rối trong công việc, xem những chương 
trình TV vô thưởng vô phạt, trẻ sẽ hình thành 
tâm lý tiêu cực trước khó khăn. Hãy sống tích 
cực và cho trẻ thấy sự chăm chỉ, cần cù bạn 
dành cho gia đình, công việc và cả trong cách 
nuôi dạy trẻ.

TÚ ANH  (Theo Popsugar)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - THẾ GIỚI THIẾU NHI - TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

47



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CHỦ ĐỀ THÁNG 10

48

     Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn,
Chảy ra trăm ngã suối tuôn dọc dài.
     Nghĩa Mẹ như nước trên trời,
Cho ghềnh thác đổ miệt mài năm canh.
     Nghĩa Mẹ như nước đêm thanh,
Cho trăng lấp lánh bồng bềnh ngàn sao.
     Nghĩa Mẹ như thoáng hương cau,
Trầu vàng óng ả leo mau lên trời.
     Nghĩa Mẹ như gió ngoài khơi,
Cá tôm quấn quít chơi vơi sớm chiều.
     Nghĩa Mẹ như gió hiu hiu,
Cau trầu thắm đỏ trăm điều phu thê.
     Nghĩa Mẹ như nước bờ đê,
Con cò lặn lội trăm bề nuôi con.
     Nghĩa Mẹ như tiếng nỉ non,
Hát ru giấc ngủ mỏi mòn canh thâu.
     Nghĩa Mẹ như ngọn đèn dầu,
Thắp khuya leo lét sợ lâu đêm tàn…
     Nghĩa Mẹ như chiếc giỏ nan
Mò cua bắt ốc chứa chan nỗi lòng.
     Nghĩa Mẹ như chiếc khăn bông,
Mùa xuân ấm cháu, mùa đông ấm bà .
     Nghĩa Mẹ như biển ngoài xa,
Dạt dào sóng vỗ biết là về đâu.
    Nghĩa Mẹ như tháng mưa ngâu,
Vu Lan báo hiếu bắc cầu chim ô.
     Nghĩa Mẹ như nắng hạn khô,
Lạy trời mưa xuống cho bờ lúa cao.
     Nghĩa Mẹ như mấy líp rau,
Rau răm rau diếp bên rào bên mương.
     Nghĩa Mẹ như “chuối ba hương,
Như xôi nếp mới, như đường mía lau.”
     Nghĩa Mẹ như nước uống vào,

Mát lòng mát dạ nghe sao ngọt bùi.
     Nghĩa Mẹ như bếp khoai lùi,
Tro hồng rơm rạ reo vui cả nhà.
     Nghĩa Mẹ như cải như cà,   
Cá lóc kho mắm mặn mà chồng con.                                  
      Nghĩa Mẹ như trái mít non,  
Luộc chín làm gỏi thêm tôm đỏ hồng.
     Nghĩa Mẹ như lúa ngoài đồng,
Cày sâu cuốc bẩm mà trông vơi đầy. 
     Nghĩa Mẹ như đất như mây,                                          
Nhang đèn van vái thắp ngoài bàn thiên,
     Chắp tay mà khấn ông tiên:
“Trời thanh biển lặng mới yên tấm lòng!”
     Nghĩa Mẹ như trổ đòng đòng,
Ngạt ngào hương lúa sao không nhớ nhà,

     Nhớ Mẹ nhớ áo bà ba,
Chiếc mới chiếc cũ có tà mong manh.
     Nhớ Mẹ nhớ nón rộng vành,
Mẹ để con đội tròng trành gió đưa.
       “Gió đưa, gió đẩy,
         Về rẫy ăn còng,
         Về sông ăn cá,
         Về đồng ăn cua…”

     Mẹ dỗ con ngủ ban trưa,
Bài vè Mẹ hát nắng mưa trăm bề:
            “Ve vẻ vè ve

Nghe vè NGHĨA MẸ
Trồng hành trồng hẹ
Trồng cải trồng rau
Lận đận lao đao
Trong nhà ngoài ruộng
Lúc lên lúc xuống,

*  Tháng 10, tháng Mân Côi về…
   Người Việt Nam nào cũng ca ngợi  NGƯỜI MẸ ẤY…*

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
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Dưới đất trên trời,
Bên phải biển khơi
Bên trái sông suối
Băng đồng vượt núi
Vào cấy ra cày             
Mạ đông lúa tây
Trông mưa trông gió
Lo sâu lo bọ
Lo ngày lo đêm                                                                                                                           
Lo bớt lo thêm
Lo quần lo áo
Lo cơm lo cháo
Lo con lo cha
Đêm hết ngày qua
Một đời làm MẸ…” 

Nghe ve nghe vẻ 
Nghe vè Công Cha
Nghe ve Nghĩa Mẹ…

     Công Cha Nghĩa Mẹ bao la,
Nghĩa Mẹ sớm tối, Công Cha tháng ngày.
     Nghĩa Mẹ như bát rượu đầy,
Như chuyện đám cưới Mẹ bày Ca-na.
     Mẹ lo lắng khắp người ta,
Trước sau trên dưới ngoài xa trong gần.
     Nước lã thành hũ ruợu cần,
Ngon thơm nồng ấm lâng lâng mây trời !… 
     NGHĨA MẸ NHƯ TIẾNG IM HƠI,
MÀ NGHE CHỈ CÓ MỘT LỜI XIN VÂNG…

Kính nhớ ngày 6.10
Cai đội (1825 - 1858) (chịu xử trảm)

TÔI không lo, chẳng sợ điều chi
CÓ CHẾT, MÌNH LO, không sợ gì

SĂN SÓC, ủi an, cùng dạy dỗ
CÁC CON, HÃY tiến bước cùng đi.
HẾT LÒNG đùm bọc, chở che đấy
YÊU Mẹ, mến Cha, con nhớ ghi

THƯƠNG đấy, anh em con một mẹ
CÁC CON sẽ thấy đời là chi.

Kính nhớ ngày 11.10
Linh mục (1773 - 1833) (chịu xử trảm)   

 PHẢI nói gì cho rõ tỏ tường
TÔI là môn đệ Chúa tình thương
LÀ người mà các ông đang bắt 

ĐẠO Chúa khởi đầu còn lụy vương.
TRƯỞNG Tử, Con Cha, hãy đón nhận
ĐẠO trời chính Chúa còn đau thương

THIÊN nhan dung mạo nhiều thương tích
CHÚA có kể chi, Ngài xót thương.

THƠ: BAT.M. NGUYỄN VIẾT HOAN
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MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng 
giữa linh mục và pháp sư

 (phần 46 của kỳ 53)

Tình hình ngoài đường đang dịu dần lại, 
bỗng dưng đám đông lại la ầm lên rồi chạy 
tán loạn để tránh xa đám lửa tự nhiên bùng 
lên bốc cháy ngùn ngụt ở giữa họ. 

Cánh cổng bị mở toang tự lúc nào, người 
dân hiếu kỳ tụ tập từ trưa cũng đã tràn vào 
bên trong khi nào chẳng ai để ý; tuy nhiên họ 
chỉ ở sát cánh cổng và tường rào mà thôi, cho 
nên từ trong nhà nhìn ra thấy rõ họ. 

Cô Sáu và chị Hải đang dợm đi hẳn ra 
khỏi nhà để đến với đám đông cốt tìm hiểu 
xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng đi chưa 
được mấy bước thì có ba, bốn bóng người 
chạy ào vào giữa sân, rồi kẻ đứng người quỳ 
hướng về Thập bát La hán van xin cầu cứu; cả 
ba hay bốn người cùng nói cách khẩn trương 
với tâm trạng đang sợ hãi, lại nói bằng thứ 
tiếng Việt lai Miên “không đúng dấu giọng” 
của người Khmer di cư sang Việt Nam, cho 
nên rất khó nghe; may sao có một giọng nữ 
trong trẻo nổi bật:

- Lạy các La hán, xin cứu giúp chúng 
sinh! Lạy các La hán, xin cứu giúp chúng 
con!...

Bây giờ thì hiện rõ ra có tất cả là bốn 
người, một nam ba nữ. Rồi cả bốn người 
cùng quỳ sụp xuống ở giữa sân và mỗi người 
đều vừa lạy vừa nói những lời đại ý xin Thập 
bát La hán giúp đỡ. 

Trong lúc đó, ở cổng sắt và tường rào, lúc 
nãy ngọn lửa ở giữa đám đông đã hạ nhỏ ngọn 
xuống, bây giờ lại đột ngột bốc cao lên như 
một đám cháy lớn. Trong mớ hỗn độn nhiều 
người nhốn nháo nhảy ra nhảy vào, chạy lui 
chạy tới lăng xăng tìm cách dập lửa; cùng 
với ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa bừng bừng, 
trộn lẫn tiếng la hét thất thanh do hoảng hốt 
và gấp rút, tất cả khiến tình hình trở nên hỗn 
loạn và ồn ào phức tạp khó phân biệt chuyện 
gì ra chuyện gì; một lúc lâu sau cha sở, Thập 
bát La hán và mọi người trong nhà mới dần 
dần nhận ra trong đám cháy, có dáng một 
người đang nằm lăn lộn và giãy giụa dữ dội 
vì bị lửa bao trùm thiêu cháy toàn thân tựa 
như một nhúm bùi nhùi bị bốc cháy. 

Thấy bốn người lạy lục van xin đích 
danh Thập bát La hán một cách khẩn thiết 
và không ngừng, La hán đứng đầu, tôn giả 
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Bạt La Đọa, đứng lên bước 
ra hàng hiên trả lời:

- Ôi! Không có gì đâu! 
Không hề gì đâu các người 
đừng sợ! Cứ để yên một lúc 
thì lửa sẽ tự tắt.

Có vẻ không tin, ba phụ 
nữ lạy như tế sao van xin tiếp 
với giọng càng khẩn thiết 
hơn:

-  Xin các La hán từ bi cho 
lửa tắt cứu “con nhỏ”, vì 
lửa cháy tự nãy giờ chắc nó 
không sống nổi… 

Quả vậy! Từ khi mọi 
người trong nhà nhìn ra nhận 
thấy có lửa cho đến hiện giờ 
đã có đến năm bảy phút thiêu 
cháy hình nhân một thiếu nữ; 
trong khoảng thời gian đó, 
lửa hạ ngọn dần tưởng sẽ tắt, 
nhưng không biết tại sao bây 
giờ lửa lại lớn ngọn bốc cao 
lên, cao đến quá đầu người 
và cháy dữ dội, kèm theo 
tiếng nổ răn rắt và mùi khét 
khó chịu dù đám đông cố hết 
sức để dập, nhưng càng dập, 
lửa càng cháy nhiều hơn, và 
không biết nên đối phó thế 
nào với lửa, đám đông đành 
kêu cứu Thập bát La hán với 
niềm tin lâu đời và hy vọng 
các La hán là Đức Phật hiện 
thân dịp này thế nào cũng sẽ 
ra tay cứu giúp.  

La hán đứng đầu lớn tiếng 
nhắc lại:
- Không có sao đâu các thí 
chủ! Chúng ta đây biết rõ là 
không hề gì cho nên đừng lo 
lắng! Đừng lo lắng!

Quay nhìn ra phía ngoài, 
ngọn lửa vẫn còn ngùn ngụt 
bốc cháy, xem ra còn cao 

ngọn hơn trước và đốt cháy 
cả một con người như thế thì 
làm sao mà không lo lắng… 
đám đông xung quanh dùng 
tới các thùng nước, thau 
nước để tạt cho lửa tắt, nhưng 
chẳng hiệu quả, cho nên bốn 
người đang quỳ gối giữa sân 
càng gào to hơn van xin mặc 
cho La hán đứng đầu cố hết 
sức để trấn an:

- Xin quý La hán thương 
tình dập lửa giúp cứu con gái 
chúng con…

Thấy lời La hán đứng 
đầu nói có vẻ không có giá 
trị, nhiều La hán sốt ruột lên 
tiếng:

- Đã nói là không có sao 
thì không có sao mà!

-  Cứ tin đi mà!
- Trò đùa con nít đó mà!
Xen lẫn những tiếng sốt 

ruột là những tiếng cười của 
vài La hán khác:

- Ha ha ha ha…
…

Thấy không thể khẩn cầu 
các La hán, vì càng cầu, lửa 
càng cháy rần rật và xông 
lên mùi khét lẹt, bốn người 
quýnh quáng quay sang hét 
to cầu cứu cha sở Luca:

-  Ông cố ơi! Ông cố ơi! 
Xin cứu giúp chúng con ông 
cố ơi!

Người bị lửa bao phủ 
càng lúc càng lộ ra là một cô 
gái trẻ. Cô gái nằm giữa đám 
lửa và lăn lộn quẫy đạp dữ 
dội.

Cảnh tượng trông thật rất 
đau lòng và rất đáng sợ! Cô 
gái giãy giụa càng lúc càng 
có vẻ như tuyệt vọng. Các 

La hán cứ trấn an, lửa thì cứ 
cháy…

Hiện không phải chỉ bốn 
người, mà là thêm một số 
người nữa… chạy vào hiệp 
cùng bốn người kia kẻ quỳ 
lạy, kẻ đứng xá, người khác 
lại xấp mình theo kiểu “tam 
bộ nhất bái” để làm động 
lòng Thập bát La hán và 
cha sở Luca… toàn bộ cảnh 
tượng thật ồn ào, huyên náo, 
bát nháo, khẩn trương, đáng 
thương và tội nghiệp. Lửa 
càng bốc ngọn cao dễ chừng 
gần ngang ngọn những cây 
gòn trồng làm hàng rào nhà 
cô Sáu. Tuy nhiên có một 
điều rất lạ, đó là nạn nhân tức 
cô gái bị bốc cháy đến như 
thế mà tuyệt nhiên không hề 
kêu la, có giãy giụa, có quẫy 
đạp, lăn lộn, cố chỗi dậy rồi 
lại nằm vật ra… nhưng hoàn 
toàn  không la hét tiếng nào vì 
đau đớn dù toàn thân phừng 
phừng những lửa là lửa; một 
điều lạ khác nữa là bị lửa 
thiêu cháy trong khoảng thời 
gian dài như thế thân người 
làm sao không bị hủy hoại, 
đàng này, cô gái vẫn còn 
nguyên vẹn hình hài ở giữa 
đám lửa dày đặc.

La hán đứng đầu thấy 
người dân không tin vào 
lời nói của mình nên đưa ra 
chứng cứ:

- Nhìn kìa! Người bị cháy 
tự nãy giờ đã có sao đâu!

Một vị La hán ở trần, 
bụng phệ, to lớn bước ra nói 
với giọng ồm oàm:

- Yên tâm đi! Trở về chỗ 
ngồi đi! Nãy giờ ta hít hít… 



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

52

đến gần gãy cả mũi ra mà đã có ngửi thấy tí 
gì là mùi thịt nướng đâu! Ha ha ha ha! Bày 
đặt! Bày đặt (1) hết! Nam mô!

Nói đến đâu cười đến đó với giọng hào 
sảng và vang như sấm rền, vị La hán mặt tròn 
và dáng không khác gì ông Địa trong các 
đoàn múa lân sư rồng, làm cho mọi người 
tỉnh lại và yên tâm, hô bớt kêu van đôi chút, 
nhưng hiện họ hướng hết về cha sở Luca: 

- Ông cố ơi ông cố! Xin cứu chúng con.
Cha sở Luca đang thản nhiên ngồi trong 

gian nhà bếp lắng nghe tất cả. Những ngày 
vừa qua đã có quá nhiều sự kiện lạ thường 
xảy đến cho ngài, cho nên chuyện đang xảy 
ra không làm cho ngài lấy làm lạ và quan tâm 
hay lo lắng gì; ông Tám Ria còn bước ra cửa 
bếp để nhìn xem, cha sở tuyệt nhiên chẳng 
hề chú ý; không chú ý là thế nhưng ngài biết 
tất cả. Đặc biệt, từ nãy đến giờ, cô Bảy ngồi 
im trên nhà trên, không nói một tiếng nào, có 
lẽ Cô cũng biết hết mọi chuyện; hiện trong 
lòng cô Bảy, nếu đoán không sai, có lẽ Cô 
đang xấu hổ và sám hối cho những việc trong 
quá khứ của mình.

Tuy vậy, nghe người dân kêu cứu quá 
khẩn thiết, cha sở không cầm lòng được nên 
cũng bước ra, đi đến giữa sân gặp họ, cha 
nói: 

- Anh chị em cứ yên tâm! Cô gái chỉ bốc 
lửa chớ không cháy, cho nên cô bé sẽ không 
hề hấn gì. Vả lại, mấy ngày qua anh chị em 

cũng đã chứng kiến nhiều việc lạ lùng xảy ra 
rồi; vậy giờ đây, việc này rồi cũng sẽ ổn và 
qua đi trong chốc lát! Con của các dì không 
hề hấn gì đâu!

Nghe cha sở Luca bảo ban cách ôn tồn và 
có lý lẽ thuyết phục như thế, đám người kêu 
cứu cảm thấy yên tâm, họ chuyện vãn với 
cha sở vài ba câu rồi nghe lời cô Sáu khuyên 
nhủ thêm vào, họ rút lui trở ra cổng sắt và 
hàng rào.

Cô gái đang nằm vật và loay hoay trong 
đám lửa kinh khủng bỗng vụt đứng lên, chạy 
loạn đả vừa la hét inh ỏi; vì lửa bao trùm lấy 
thân cô gái như một bó đước, cho nên cô chạy 
đến đâu, lửa bám theo đến đó với mức độ 
bừng bừng và nóng rực. Cô gái chạy đến đâu 
mọi người tránh ra xa đến đó; cô chạy vào 
giữa sân, rồi chạy khắp sân. Lửa tại nơi cô 
gái nằm vừa xong hiện biến mất; cảnh tượng 
cô gái toàn thân bốc cháy vừa chạy vừa la 
trông thật kinh dị không thể tả.

Cô gái chạy vòng quanh sân một lúc rồi 
dừng lại đứng ở giữa sân quay mặt vào nhà 
bắt đầu kêu tên cô Bảy chửi rủa thậm tệ. Qua 
miệng cô gái, mọi người biết thêm những 
việc xấu xa trước đây cô Bảy đã làm, những 
việc ấy thật đáng sợ; hơn nữa, lẽ ra cô Bảy 
phải theo nghề pháp sư cho đến tận cuối đời 
và kết thúc trong hỏa ngục, nhưng nhờ công 
đức của cha mẹ và chị gái lẫn người cô ruột, 
cho nên cô Bảy được cứu (2).

Trong một góc nhà, cô Bảy ngồi co ro và 
cúi mặt.

Thấy không thể bỗng dưng một người bị 
xúc phạm và bị bêu rếu tàn độc (3) như vậy, 
cha sở Luca tự nãy giờ vẫn còn đứng trước 
sân, đột ngột quát lớn, giọng của cha lớn 
chưa từng thấy: 

- Nhân danh Chúa, ta bảo mi im đi!
Cô gái vẫn cố nói thêm một thôi dài nữa 

rồi từ từ im lặng nhìn chòng chọc vào cha sở. 
Cô gái hỏi:

- Ông già khó ưa! Ông là ai mà dám xen 
vô chuyện của Chúng ta? Ân đền, oán trả, 
hãy để Chúng ta và con phù thủy ấy tính sổ 
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với nhau chớ!
Cha sở Luca nói:
- Một khi cô ấy đã được rửa tội, đã được 

trở thành một công dân của Dân riêng Thiên 
Chúa, không ai có quyền hạ nhục.

Cô gái lửa cháy phừng phừng trả lời:
- Nhưng nợ phải trả. Nó nợ Chúng ta quá 

nhiều mà! Nói thôi là thôi được hay sao?
Cô gái mình đầy lửa hét to:
- Công dân Nước Trời gì nó! Tội lỗi đầy 

người đến Chúng ta còn phải gớm ghiếc nữa 
là!

Cô gái lửa đỏ hướng mắt nhìn vào nhà nơi 
cô Bảy đang ngồi, hét:

- Ối trời ơi! Con phù thủy! Hàng triệu 
những vong hồn từng theo phò mày, tuân 
lệnh mày… giờ mày bỏ chúng đói khát vất 
vưởng mà được sao? Chúa nào mà tha tội 
cho mày? Tội của mày chỉ đáng ở hỏa ngục 
với Chúng tao mà thôi! Đừng có mơ Chúa sẽ 
tha cho mày!

Cô gái lửa đỏ còn chửi rủa, dè bỉu, châm 
chọc và mạ lỵ cô Bảy nghe đến tuyệt vọng. 
Cha sở Luca nói:

- Im đi! Đừng nói xàm! Không tội gì Chúa 
không tha, trừ tội cố chấp của Các ngươi (4).
Cô gái lửa cháy vẫn bêu rếu xỉ nhục cô Bảy:

- Chỉ riêng tội giết người sống, khống (5) 
người chết của mày thôi, Chúa sẽ không tha 
đâu con ác nữ ạ!

Cha sở Luca bảo vệ cô Bảy, cha đọc một 
câu Lời Chúa:

- Chúa phán: “Tội các ngươi, dầu có đỏ 
như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm 
tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (6).

(còn tiếp)
.................................................................

(1) “Bày đặt”: phương ngữ Nam bộ hàm 
nghĩa  bịa chuyện vớ vẩn.

(2) Như trong thân thể, mọi chi thể liên 
đới với nhau chặt chẽ, thì mọi người thân 
thuộc đều ảnh hưởng đến nhau, cho nên có 
khi công đức của người này giải bớt hạn cho 
người kia trong cùng một gia đình hay cùng 

một dòng tộc; tội ác của thân nhân có thể 
liên lụy đến người thân khác của mình. Do 
đó, không có từ “bỗng dưng” tôi bị đau ốm, 
tai ương hay xui rủi, cũng chẳng phải do 
chính một mình tôi sống tốt mà tôi nhận được 
những điều may lành v.v… Cha mẹ để đức 
cho con cái đã hẳn, anh chị em cũng chia 
phần tốt hay xấu cho nhau nữa. 

(3) Một trong những dấu hiệu quỷ nhập, 
là thế nào cũng có “màn” vạch tội của người 
khác ra trước công chúng. Vì thế, khi người 
Do Thái dẫn phụ nữ đến Chúa Giêsu rồi vạch 
tội ngoại tình của cô ấy ra cho Chúa nghe, 
nhưng ngược hẳn lại Chúa nhân từ  “không 
nỡ bẻ cây sậy dập nát, dụi cho tắt ngọn đèn 
sắp tàn”.

(4) Có câu: “Errare humanum est, per-
severe diabolum” (loài người bản tính vốn 
sai lầm, ma quỷ bản tính vốn cố chấp). Chúa 
phán tội gì cũng được tha trừ tội phạm đến 
Chúa thánh Thần, tức tội được ơn Chúa 
Thánh Thần soi sáng để ăn năn nhưng vẫn 
cố chấp.

(5) Khống: khống chế người khác làm 
theo ý muốn của mình.

(6)  Is 1,18 
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GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 33)
TRẢ LỜI

	 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) là: “Bình dị cận nhân” hàm ý TCPV phải 
bình hòa giản dị, đang bình hòa giản dị và mãi sẽ bình hòa giản dị, vì hễ điều gì bình 
hòa giản dị điều ấy sẽ gần gũi với mọi người.
	TCPV bình dị vì hát nguyên văn Lời Chúa và hát cộng đoàn. Nguyên văn Lời 

Chúa thì không cầu kỳ, hát cộng đoàn thì bình dân dễ hát.
	 Để hát nguyên văn Lời Chúa, nhạc sĩ phải sáng tác không cầu kỳ và không 

đưa ý riêng mình vào. Để hát cộng đoàn nhạc sĩ phải sáng tác dễ hát, chỉ một bè và 
thanh thản như đọc. 

Cháu bé lấm lem ngồi cạnh bãi rác ở thủ đô Manilla (Philippine)

ẢNH NIỆM THÁNG 10
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

AI GIỎI HƠN?

Tại một trường tiểu học nọ, đầu tuần có 
thanh tra của phòng vào lớp để dự giờ.

Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp 
nhưng không ai trả lời. Đột nhiên cả lớp thấy 
Cu Tí đứng bật lên nói:

- Sao Cô đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí 
quá! Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Cu Tí ra 
khỏi lớp.

Cu Tí lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói 
với ông thanh tra ngồi đằng sau:

- Lần sau không biết thì đừng có ngồi sau 
mà nhắc nghen ông!

Trong buổi họp lớp, trong khi các ông 
chồng còn mải bù khú, cụng ly… thì các bà 
vợ cũng túm tụm lại để tâm sự, lôi tật xấu của 
chồng ra bàn tán.

Bà A than thở:
– Chồng tôi cái gì cũng được, chỉ bị mỗi 

cái tật ngủ ngáy như bò rống!
Bà B lên giọng chỉ bảo:
– Tôi đã nói với mấy chị rồi, kinh nghiệm 

của tôi đấy, cứ mua cái “núm vú giả” của con 
nít, đêm ngủ nhét vào miệng cho mấy ông ấy 
ngậm là êm chuyện.

Bà C phản đối:
– Tôi có thử nhiều lần rồi, chỉ được hai 

ba đêm đầu thôi bà ơi!... Mấy bữa sau được 
vài ba phút cũng lại nhằn nhằn rồi lè ra... 
ngáy tiếp, mấy chị biết không? Bực mình, sau 
cùng tôi nhét đại “vú thật” vào miệng cho mà 
ngậm, thế là êm chuyện.

Bà A thở dài:
– Mấy chị xúi dại, em cũng đã thử rồi, 

ông chồng em đâu phải chỉ ngáy không thôi 
đâu!... ông ấy còn có tật nghiến răng nữa!!!

SAO ĐẸP THẾ MÀ 
ĐI DẠY HỌC NHỈ?

PHƯƠNG PHÁP TRỊ 
NGÁY HỮU HIỆU

Hai khách du lịch đang ngồi trên máy bay 
nói chuyện với nhau:

Một người nói:
- Người nước tôi giỏi lắm. Anh đưa một cục 

sắt, chúng tôi sẽ tạo ra một chiếc máy bay.
Người kia nói:
- Bên nước chúng tôi giỏi hơn nhiều. Cứ 

đưa cho chúng tôi một phụ nữ và chúng tôi sẽ 
tạo ra nguyên một phi hành đoàn, kể cả tiếp 
viên cho chiếc máy bay đó.  

Hai bợm nhậu sau khi uống đã ngà ngà; 
anh nọ hỏi anh kia:

- Đố mày con gì leo lên đầu mình được thì 
không bao giờ chịu xuống?

- Con khỉ.
- Không phải.
- Con mèo.
- Sai.
- Vậy chứ con gì?
- Con... vợ.

CON GÌ?

(xem tiếp trang 63)
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Google chuyển nhà máy sản xuất điện thoại 
từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Dân trí - Việt Nam có thể sẽ chính thức là 
nơi sản xuất các dòng điện thoại Google Pixel 
trong tương lai thay vì phải nhập về dưới dạng 
xách tay. Động thái này được đưa ra trong bối 
cảnh Google đang tìm cách né tránh chi phí sản 
xuất tăng cao tại Trung Quốc, cũng như mối lo 
ngại về thuế quan do Trump ban hành đối với 
hàng hóa Trung Quốc khiến điện thoại của họ 
phải tăng giá, một báo cáo từ Nikkei cho hay. 
Dự kiến việc chuyển đổi sẽ xong trước cuối năm 
nay, với việc một số nhà máy sản xuất dòng Pix-
el 3A đã được đặt trước.

Dân trí- Đường cáp biển dài hơn 12.000 
km, trị giá 300 triệu USD, nối giữa Los Ange-
les (Mỹ) tới Hồng Kông (Trung Quốc) có nguy 
cơ bị xoá sổ vì những mối lo ngại về an ninh 
quốc gia. Theo một báo cáo của WSJ hôm thứ 
tư (28/8), Mỹ đang tìm cách huỷ dự án cáp biển 
nối liền giữa Mỹ và Trung Quốc được biết dưới 
tên gọi “Pacific Light Data Communication” 
(PLDC). Nếu Mỹ thành công trong nỗ lực thúc 
đẩy quyết định này, nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên 
Washington viện vào các căn cứ an ninh quốc 
gia để ngăn chặn việc hoàn thành một tuyến cáp 
dưới biển. Điều này có thể cho thấy sự thay đổi 
lớn trong các chính sách điều tiết của Hoa Kỳ 
trong thời gian tới.

Mỹ tìm cách cắt cáp biển tới Trung Quốc: 
Việt Nam có bị ảnh hưởng?

      Thảm họa cháy rừng Amazon

Các bức ảnh mới nhất của NASA cho 
thấy lượng khí độc CO khổng lồ lan tỏa 
khắp bầu trời Brazil, trong thảm kịch 
cháy rừng Amazon. Tại thành phố Sao 
Paulo, người dân Brazil hết sức hãi hùng 
khi nhìn thấy bầu trời chìm trong những 
đám mây bụi, ngày biến thành đêm. 
Nhiều người nhắc đến khung cảnh trời tối 
đen giữa ban ngày như tận thế. Năm 2019 
ghi nhận số vụ cháy rừng Amazon tăng 
kỷ lục, đạt mức 72.843 vụ, cao hơn 80% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà khoa 
học khẳng định nguyên nhân chủ yếu là 
do con người. 

Tòa án tối cao Bangladesh phán quyết 
rằng phụ nữ ở quốc gia đa số là người Hồi 
giáo này sẽ không còn phải khai có là trinh 
nữ không khi đăng ký kết hôn. Trước đó, 
trong giấy chứng nhận kết hôn được quy 
định từ năm 1961 ở Bangladesh có mục 
khai gồm các lựa chọn “trinh nữ”, “đã ly 
hôn”, “góa phụ”. Theo luật của Bangla-
desh, cô dâu thường phải chọn một trong 
ba mục này khi điền vào giấy tờ kết hôn. 
Ngoài thay đổi “trinh nữ” thành “chưa kết 
hôn”, hai từ còn lại vẫn giữ nguyên. Từ 
lâu, việc phải khai “trinh nữ” khi đăng ký 
kết hôn ở Bangladesh đã khiến các nhóm 
đấu tranh cho bình đẳng giới phản đối vì 
cho rằng đây là sự phân biệt đối xử. 

Cô dâu Bangladesh không còn phải 
khai “trinh tiết” khi đăng ký kết hôn
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Hà Nội cấp thẻ xe buýt miễn phí cho 
người trên 60 tuổi

Dân trí - Cụ thể, thẻ miễn phí được sử 
dụng trên các phương tiện vận tải hành khách 
công cộng khối lượng lớn có trợ giá do thành 
phố quản lý, được cấp cho người có công với 
cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi 
(từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo. 
Trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng miễn phí 
không cần cấp thẻ. Quy định mới của TP Hà 
Nội mở rộng đối tượng được miễn phí tới 
các đối tượng là người cao tuổi, nhân khẩu 
thuộc hộ nghèo. Trên địa bàn Thủ đô hiện có 
khoảng 700 nghìn người cao tuổi, khoảng 64 
nghìn nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

TPHCM chi 1.600 tỷ đồng lắp đặt 10.000 
camera giám sát thông

Theo đề án Xây dựng hệ thống giám sát 
hình ảnh camera tập trung của TPHCM giai 
đoạn 2019-2025 mà Sở Thông tin và Truyền 
thông TP vừa trình UBND TPHCM, đến 
năm 2025, khoảng 10.000 camera được lắp 
đặt khắp các tuyến đường và được đưa vào 
sử dụng thống nhất một hệ thống quản lý và 
giám sát tập trung của thành phố. Trong đó, 
Công an TP quản lý từ 1.000-3.000 camera 
tại những vị trí trọng điểm. Kinh phí thực 
hiện đề án khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Từ 1/9, đi máy bay được ăn bánh mì Việt 
Nam miễn phí

Cụ thể, từ ngày 1/9, 
bánh mì Việt Nam sẽ 
được phục vụ cho hành 
khách hạng Phổ thông 
trong khung giờ bữa 

sáng, trưa và tối trên các đường bay nội địa 
ngắn giữa Hà Nội - Nha Trang, Đà Lạt, Buôn 
Ma Thuột, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Pleiku; giữa 
TP. HCM - Thanh Hóa, Vinh. Trước đó, Viet-
nam Airlines đã giới thiệu món bánh mì Việt 
Nam tới hành khách hạng Thương gia và Phổ 
thông đặc biệt vào tất cả khung giờ trên các 
chuyến bay nội địa ngắn và vào bữa giữa buổi 
trên các chuyến bay nội địa dài trên 2 tiếng. 
Ngoài bánh mì Việt Nam, hành khách còn có 
thêm lựa chọn đa dạng khác với các món bánh 
nóng như bánh pateso, bánh nhân thịt gà sốt 
nấm, bánh nhân thịt bò bằm…

Khách sử dụng wifi trên máy bay Viet-
nam Airlines phải trả 8-10 USD

Từ ngày 10/10 tới, Vietnam Airlines sẽ triển 
khai dịch vụ wifi kết nối Internet trên máy bay. 
Khi máy bay ở độ cao từ 10.000 feet trở lên, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối thì thiết bị phát wifi 
sẽ được bật để phục vụ hành khách. Việc triển 
khai dịch vụ wifi sẽ được thực hiện trước tiên 
trên 4 máy bay thân rộng Airbus 350 - 900 của 
hãng, sau đó sẽ triển khai trên các máy bay 
thân rộng còn lại. Hành khách sẽ có thể lướt 
web, gửi và nhận email, nhắn tin qua các ứng 
dụng OTT... với mức phí 8-10 USD. Khách 
hàng có nhu cầu kết nối wifi sẽ đăng ký dịch 
vụ bằng 2 cách, qua voucher của Vietnam Air-
lines và thẻ tiến dụng. Tuy nhiên, số lượng 
người sử dụng sẽ có giới hạn để không ảnh 
hưởng đến tốc độ truy cập. 
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Sau khi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng 
trường Thánh Phêrô, vào ngày Chúa Nhật 1/9, 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bất ngờ tuyên bố 
một Công Nghị tấn phong Hồng Y sẽ được tổ 
chức vào ngày 5/10. Khi công bố danh sách 
10 vị Tân Hồng Y, Đức Thánh Cha nói rằng 
xuất xứ của các Tân Hồng Y thể hiện ơn gọi 
truyền giáo của Giáo hội là tiếp tục loan báo 
tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi 
người trên trái đất. Cùng với 10 vị Tân Hồng 
Y đang tại chức này, Đức Thánh Cha cũng tấn 
phong Hồng Y cho hai Tổng giám mục và một 
Giám mục về hưu đã phục vụ Giáo hội một 
cách nổi bật.

Hai Giám mục 
Trung quốc đầu tiên 
đã được tấn phong 
với bổ nhiệm của 
Tòa Thánh, kể từ 
sau khi hiệp định 
tạm thời giữa Vat-

ican và Trung quốc được ký kết vào tháng 
9/2018 tại Bắc Kinh. Ngày 26/8, cha Antôn 
Diêu Thuận (Yao Shun), 54 tuổi, thuộc giáo 
phận Tể Ninh, đã được tấn phong Giám mục 
tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mân Côi ở thành 
phố Tể Ninh, vùng Nội Mông, làm Giám mục 
giáo phận Tể Ninh. Và ngày 28/8, cha  Steph-
ano Từ Hoằng Vĩ (Xu Hongwei), thuộc giáo 
phận Hán Trung (HanZhong), tỉnh Thiểm Tây 
(Shaanxi), Trung Quốc, đã được tấn phong 
Giám mục, được bổ nhiệm làm Giám mục phó 
giáo phận Hán Trung.

Đức Thánh Cha bất ngờ công bố 
danh sách các Tân Hồng Y sẽ được tấn 

phong ngày 5/10. 

Người khiếm thị đầu tiên chịu chức 
linh mục tại Bồ Ðào Nha.

Hai Giám mục Trung quốc đầu tiên được 
tấn phong sau hiệp định giữa Vatican và 

Trung quốc.

Bị mất đi ánh sáng của đôi mắt từ năm 
16 tuổi do bệnh tăng nhãn áp (glaucoma), 
nhưng điều này không thể cản bước cha Ti-
ago Varanda đi theo ơn gọi. Cha đã được 
thụ phong tại đền thánh Ðức Mẹ Sameiro 
ở Braga, Bồ Ðào Nha vào ngày 15/7/2019. 
Vị mục tử 35 tuổi này là người khiếm thị 
đầu tiên được truyền chức linh mục tại Bồ 
Ðào Nha. Sau đó, cha Tiago đã dâng thánh 
lễ mở tay tại nhà nguyện Ðức Mẹ Hiện Ra 
ở đền thánh Fatima. Ngài chia sẻ: “Fatima 
luôn là một nơi đặc biệt trong tôi, và vào 
thời khắc đặc biệt trong cuộc đời, tôi muốn 
đến đây để dâng trọn cuộc đời mình vào 
bàn tay che chở của Ðức Mẹ. Bởi vì tôi 
biết rằng, nhờ ơn Mẹ, tôi sẽ có thể đến gần 
Chúa Giêsu hơn”.

Cuộc họp của Nhóm Làm việc Việt 
Nam – Tòa Thánh đã diễn ra từ ngày 21-
22/8/2019 tại Quốc gia Thành Vatican. 
Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh Antoine 
Camilleri, Trưởng đoàn và Thứ trưởng 
Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Trưởng 
đoàn Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp. Hai 
bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt 
Nam và Tòa Thánh, trong đó có các vấn 
đề liên quan đến Giáo hội Công giáo tại 
Việt Nam… Trong dịp viếng thăm Vatican, 
Đoàn Việt Nam đã được yết kiến Đức Giáo 
hoàng Phanxicô, chào xã giao Quốc vụ 
khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Parolin và 
Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám 
mục Paul Gallagher.

Cuộc họp của Nhóm Làm việc 
Việt Nam – Toà Thánh
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Sáng ngày 02/08/2019, đại gia đình Phan 
sinh Việt Nam tề tựu về Giáo phận Vinh – Hà 
Tĩnh – nơi được xem là cái nôi xuất phát tỉnh 
Dòng Thánh Phanxicô tại Việt Nam để mừng 
kỷ niệm 90 năm Dòng Phanxicô được thành 
lập trên đất Việt. Về tham dự Thánh lễ tại Giáo 
xứ Gia Hòa, Giáo phận Hà Tĩnh có Đức Cha 
Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo 
phận Hà Tĩnh, Đức Cha Anphong Nguyễn 
Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức 
Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ 
tá Giáo phận Vinh, quý cha trong và ngoài 
Giáo phận, quý cha thuộc Dòng Phanxicô, 
cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn 
dân Chúa. Hiện nay tại Việt Nam, Dòng Anh 
em hèn mọn đã hoạt động trên 11 Giáo phận, 
với 125 linh mục và hơn 90 anh em đang tu 
học tại Dòng.

Thánh lễ kỷ niệm 90 năm hồng ân Dòng 
Phanxicô hiện diện trên đất Việt

Dòng Mến Thánh Giá khai mạc Năm 
Thánh mừng 350 năm thành lập

Sáng ngày 5/8/2019, tất cả các nữ tu 
Dòng Mến Thánh Giá hân hoan hiệp thông 
khai mạc Năm Thánh tại Trung tâm Mục 
vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với sự tham 
gia đông đảo của các thành phần đại diện 
cho 27 Hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt 
Nam và hải ngoại. Thánh lễ do Đức Tổng 
Giám mục Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch 
Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế, 
đồng tế với ngài có Đức cha Phêrô Nguyễn 
Văn Đệ – Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc 
Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha 
Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Giáo 
phận Sài Gòn, Đức Hồng y J.B Phạm Minh 
Mẫn … Dòng Mến Thánh Giá được Đức 
cha Pierre Lambert de la Motte thành lập 
năm 1670. Đây là dòng nữ đầu tiên mang 
bản sắc Á Đông vừa chiêm niệm vừa hoạt 
động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn 
theo một bản luật, trực thuộc Đấng bản 
quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo 
cho lương dân. Dòng Nữ tu Mến Thánh 
Giá, theo thống kê năm 2019: Khấn sinh: 
8.961 chị, Tập sinh và tiền tập sinh: 1.094 
em. Thành viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá 
Tại Thế: trên 10.000 người.
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Người phụ nữ sống ở bang Texas kinh ngạc khi trông thấy 
con dơi bọc trong mạng nhện trước nhà sáng hôm 7/8.

Annette Alaniz Guajardo phát hiện con dơi 
treo lủng lẳng khi ra khỏi nhà để đi làm vào 
sáng thứ Tư. Lúc Guajardo trở về, nó vẫn còn 
đó và cô bắt đầu chụp ảnh, ghi hình. Con dơi 
có vẻ đã chết, bị quấn trong lớp mạng mỏng 
còn con nhện lớn đang chăng tơ bên trên.

Đây là nhện chuối (tên khoa học Neph-
ila clavipes), còn gọi là nhện tơ vàng, theo 
công ty Ehrlich Pest Control. Loài vật này 
có thể tạo ra những tấm mạng dài đến gần 
hai mét. Con nhện xuất hiện tại nhà của Gua-
jardo nhiều khả năng là con cái, có thể dài 
đến 7,5 cm. Con đực nhỏ hơn, thường chỉ 2,5 
cm. Nhện chuối mang nọc độc nhẹ. Dơi cũng 
không phải con mồi thường thấy của chúng.

Những hình ảnh về con nhện thu hút sự 
quan tâm lớn khi được Guajardo đăng trên 
mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc 
nhiên và sợ hãi trước kích thước của nó. Gua-
jardo cho biết, mình đã sống ở đây 12 năm và 
biết rất nhiều loại nhện. “Tôi giết hết những 
con có độc”, cô nói.

THU THẢO (Theo Mirror)
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Hẳn bạn sẽ tò mò muốn biết động vật gãi ngứa như thế nào? Chú voi này vô tư 
ngồi bệt xuống mảng bê tông gãi mông khiến du khách bật cười thích thú.

(tiếp theo trang 55)VỢ LÀ NHÂN SÂM 
BỒ LÀ RAU MUỐNG

Có 2 vợ chồng sống rất hòa thuận với nhau. Mỗi lần người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch. 
Anh chồng chỉ cười và nói:

- Ôi! Vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà thôi!
Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng 

mình đã có bồ. 
Một lần bắt quả tang họ ở một quán nọ, cô ta khóc lóc nói với anh chồng:
- Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau.
Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp:
- Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào 

chả phải ăn.
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Louis IX (1215–1270), thường được gọi 
thông dụng là Thánh Louis, là vị vua đã trị 
vì Pháp từ năm 1226 tới khi qua đời. Lou-
is cũng là Bá tước của Artois (như Louis II) 
từ năm 1226 đến năm 1237. Sinh ra tại Pois-
sy, gần Paris, ông là một thành viên nhà Ca-
pet và là con trai của Louis VIII và Blanche 
của Castile. Ông là vị vua duy nhất của nước 
Pháp được phong thánh và vì thế nên có nhiều 
địa điểm được đặt theo tên của Thánh Louis, 
tiêu biểu là Saint Louis, Missouri ở Hoa Kỳ. 
Louis IX cũng là vị vua thiết lập Pháp viện 
tối cao Paris.

Louis lên ngôi vua tại Reims ở tuổi 12, 
sau cái chết của cha mình Louis VIII, mặc dù 
mẹ của ông Blanche của Castile cai trị vương 

quốc cho đến khi ông đến tuổi trưởng thành. 
Trong thời gian vua Louis IX trưởng thành, 
bà Blanche đã giúp giải quyết những cuộc 
phản đối các chư hầu nổi loạn và chấm dứt 
cuộc thập tự chinh Albigensian bắt đầu từ 20 
năm trước đó.

Khi lên ngôi vua, đức Louis IX phải đối 
mặt với một số cuộc nổi dậy từ những quý 
tộc mạnh trong vùng, ví dụ như Hugh X từ 
Lusignan và Peter từ Dreux. Cùng lúc đó, 
vua Henry III từ nước Anh đang có ý định 
lấy lại những vùng đất thuộc địa, nhưng sau 
đó bị thua ở trận Taillebourg. Triều đại của 
Louis đã sát nhập được các vùng như Nor-
mandy, Maine và Provence.

Louis IX và mẹ ông, Blanche xứ Castile. 2 
mẹ con rất yêu quý nhau và mẹ ông đã giáo 
dục ông trở thành một vị vua anh minh, chính 
trực.

Vua Louis IX là vị vua lập ra và cải cách, 
phát triển tòa án tối cao Pháp; mà ở đó ông 
đóng vai trò là vị thẩm phán tối cao mà bất 
cứ ai cũng có thể kháng cáo với nhà vua. Nhà 
vua ngăn chặn chiến tranh nội bộ làm tổn 
hại đến đất nước và ban bố quyền kháng án 
khi có tố tụng. Để thực thi hệ thống lập pháp 
này, nhà vua thành lập và trao quyền cho thị 
trưởng và chấp hành viên.

Theo như lời thề nguyện của nhà Vua Louis 
IX sau khi thoát khỏi một căn bệnh trầm trọng 
rằng, ông đã được cứu chữa từ phép mầu của 
Chúa, nhà vua đã tham gia vào cuộc thập tự 
chinh VII và VIII, sau đó ông chết bởi căn 
bệnh kiết lỵ trong cuộc thập tự chinh VIII. 
Nối ngôi ông là vua Phillip III, con trai thứ 
của mình.


