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Vào năm 1945, có anh lính Nhật nọ cảm 
thấy quá tuyệt vọng vì nước Nhật nhục nhã 
đầu hàng vô điều kiện sau khi bị quân Mỹ 
ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố 
Hirosima và Nagasaki giết chết đồng loạt 
và thê thảm 214.000 người Nhật. Để trả thù 
dân tộc, anh lính Nhật chẳng biết làm gì, liền 
quyết định đi ăn trộm bất cứ thứ gì của người 
phương Tây. 

Một buổi trưa, anh lính Nhật lẻn vào kho 
của nhà dòng Salésien Don Bosco, nhưng 
chẳng may bị phát hiện. Không kịp bỏ chạy, 
anh lính Nhật bị bắt. Anh thú nhận vì cần 
đinh nên ăn trộm. Linh mục bề trên dòng dẫn 
anh trở lại nhà kho, lấy cho anh một túi đinh 
và bảo:

– Lần sau cần gì bạn cứ đến với tôi.
Anh lính Nhật ngỡ ngàng. Trở về nhà, anh 

suy nghĩ suốt đêm về hành động tha thứ và 
yêu thương của vị linh mục không rõ danh 
tính. Sáng hôm sau, anh rón rén trở lại nhà 
dòng và nói với linh mục bề trên:

– Xin ngài dạy tôi cái gì đó...
Linh mục bề trên vui vẻ chấp thuận.
Sau này anh lính Nhật nọ đã trở thành linh 

mục Công giáo dòng Salésien Don Bosco.
Truyện gợi vài ý: - yêu thương người xa lạ 

đã khó, yêu thương người thù càng khó, yêu 
thương hết mọi người càng khó hơn – lý do gì 
Chúa dạy ta yêu thương mọi người? – và làm 
cách nào để yêu thương mọi người cho được?

Yêu cha mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con, 
thân nhân, ân nhân, bạn hữu -là tình yêu bản 
năng, bẩm sinh có ở mọi loài động vật- dễ, 
hợp bản tính tự nhiên và không cần sự cố 
gắng. Yêu người xa lạ, người thù, mọi người 

-là tình yêu lý trí, lý trí ép con tim phải yêu, 
chỉ có ở loài người-khó, nghịch bản tính tự 
nhiên, cần sự cố gắng (phấn đấu).

Chúa dạy bỏ tình yêu bản năng: “Ai đến 
với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh 
chị em, và cả mạng sống mình thì không thể 
làm môn đệ Ta” (Lc 14,25-33), để yêu bằng 
tình yêu lý trí: “Ngươi hãy yêu mến tha 
nhân như chính mình ngươi” (Mc 12,28b-
34), vì tình yêu bản năng không cao quý bằng 
tình yêu lý trí (người ngoại giáo thậm chí loài 
động vật đều yêu bằng tình yêu bản năng), 
gây “vón cục” thế giới (tạo bè nhóm, chia rẽ), 
không hoán cải được nhau, mất sự thông hiệp 
với Chúa Kitô. 

Yêu người xa lạ, thù địch và mọi người 
bằng cách phấn đấu: “Hãy qua cửa hẹp mà 
vào Nước Trời” (Lc 13,22-30), và phấn đấu 
liên lỉ. Khi thấy ta phấn đấu, Chúa liền giúp 
sức: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, 
người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu 
mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. 
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra 
cho người ấy” (Ga 14,21-26). Dù phấn đấu 
mãi vẫn thất bại, Chúa càng thương yêu, 
Thánh nữ Tiến sĩ Têrêxa Hài Đồng Giêsu 
nói: “Ví như em bé vất vả trèo lên té xuống 
hoài với các bậc thang dẫn lên mẹ mình mà 
vẫn không lên được thì vì thương con bé bỏng 
cật lực thay vì mè nheo để đến với mẹ, mẹ sẽ 
không đứng đợi trên đầu cầu thang mà chạy 
xuống ẵm con lên cầu thang với mẹ” (Một 
tâm hồn). Phấn đấu YÊU là đã YÊU, Latin 
ngạn ngữ có câu: “Cura omnia potest” (phấn 
đấu là toàn năng).

NK

Yêu thương 
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  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Tin là theo, theo là thực thi Lời Chúa
Xin tức tìm, tìm tức gõ yêu mọi người.

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 3

   . 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  

Hát sợ người chê là không ca tụng Chúa  
Ca xa phụng vụ tất chẳng hát thờ Người.

   . Ý CHUNG
Cầu cho cho người Công giáo tại Trung Quốc.
  
 . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn luôn trung 
thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.

. 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)

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. 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.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

.Thứ Tư 
Lễ truyền tin 25.3.2020

   Cúc Cung CảmTạ

.Thứ Năm 
Lễ kính Thánh Cả Giuse 19.3.2020
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường 
bỗng nhiên “khực” một cái rồi dừng lại. Hỏng 
rồi! Người tài xế xuống xe đến bên vệ đường 
vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui 
vào gầm sửa xe. Khoảng hơn hai tiếng đồng 
hồ thì xong, lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp.

Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên 
cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, 
nói rất to: 

- Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa! 
Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. 

Người tài xế đoán ông lão nhắc đến hai hòn 
đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy, 
rồi toét miệng cười, nói do vội đi nên quên 
mất. Nói vậy song anh ta vẫn cố ý nhấn ga 
cho xe chạy.

Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to:
- Anh làm người như thế à? Làm người 

phải có lương tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to 
ở trên đường để cho người ta…

Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị 
bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe. Người lái 

xe cười thầm trong bụng: Lương tâm giá bao 
nhiêu tiền một cân?

Chạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến 
trạm kiểm tra của cảnh sát, người tài xế hết sờ 
túi này lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy giấy 
phép lái xe đâu. Anh thừ người ra: Giấy phép 
lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào 
cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không 
thấy? Cẩn thận nhớ lại, anh mới chắc là chiếc 
ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa 
chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, anh 
vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.

Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, anh tìm 
khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy 
ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh 
xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. 
Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ 
xiêu xiêu vẹo vẹo: “Muốn lấy lại giấy tờ thì 
phải vác hòn đá này lên trên đồi”.

Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn 
đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá 
này liệu có bò lên được trên đó không? Anh 
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kêu to lên:
- Đừng bắt ép người ta như thế! Cần bao 

nhiêu tiền cứ ra giá đi!
…
 Khi anh vác hòn đá đến chân đồi thì thấy 

một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy 
chữ: “Đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi”.

Anh tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái 
mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu anh cứ vác đá 
lên đồi, các chuyện khác miễn bàn. Không 
còn cách nào khác, anh đành phải bê hòn đá 
vất vả từng bước bò lên.

Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy 
mà trên đó không thấy có người cũng không 
thấy giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán 
trên một thân cây yêu cầu anh vác hòn đá theo 
hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới.

Xuống được dưới chân đồi vẫn không 
thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu anh 

vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo 
hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, anh vác hòn đá 
đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết, cuối 
cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một 
nấm mồ đất trơ trọi.

Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một 
xu. Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết:

“Cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó 
đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi 
lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường 
xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ 
của con trai tôi. Một đêm hai năm trước, 
nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của 
một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên 
đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận 
mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một 
đạo lý: Lương tâm là vô giá, làm người có thể 
để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không 
được để mất lương tâm”.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A (1.3.2020)

- Bài đọc 1: St 2,7-9 ; 3,1-7 
- Bài đọc 2: Rm 5,12-19 hay Rm 5,12.17-19 
- Tin Mừng: Mt 4,1-11
Ý TƯỞNG
1. Tại sao Con Thiên Chúa là Thiên Chúa vẫn bị ma 

quỷ cám dỗ?
SUY NGHĨ
1. Vì Người đã mặc lấy xác phàm thì phải chịu mọi 

thân phận loài người như mọi người.
Ý TƯỞNG
2. Những chước ma quỷ dùng để cám dỗ Chúa Kitô, 

phải chăng cũng chính là những chước mà mọi người 
đều bị cám dỗ?

SUY NGHĨ
2. Đúng! Đó là 3 mặt yếu thuộc bản năng loài người: 

tham ăn uống, tham tiếng khen và tham quyền lực.

TIN MỪNG THÁNG 3
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A (8.3.2020).
- Bài đọc 1: St 12,1-4a
- Bài đọc 2: 2 Tm 1,8b-10
- Tin Mừng: Mt 17,1-9

    Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa biến hình chỉ riêng cho 3 môn đệ?
SUY NGHĨ
1. Chúa muốn củng cố đức tin 3 ông được tuyển chọn 

như ngày nay thỉnh thoảng Chúa vẫn dùng phép lạ cho 
những người được chọn riêng.

Ý TƯỞNG
2. Nhưng tại sao Chúa không củng cố đức tin cho hết 

12 môn đệ, đã vậy còn giấu các ông còn lại?
SUY NGHĨ
2. Chúa chỉ tỏ mình cho những ai Người muốn không 

do công trạng của họ.

Ý TƯỞNG
1. “…vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành 

mạch nước vọt đến sự sống đời đời”.
SUY NGHĨ
1. Chúa ban nước cho ai thực thi Lời Chúa, người ấy 

sẽ chiếu tỏa sự sống cho mọi người.
Ý TƯỞNG
2. “…Nhưng đã đến giờ, và Rm 5,1-2.5-8 chính là lúc 

này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong 
tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà 
Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ 
tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân 
lý”.

SUY NGHĨ
2. Thực thi Lời Chúa là tôn thờ Chúa Cha trong tinh 

thần và chân lý. Từ lâu, không còn kiểu thờ phượng 
bằng hình thức nữa.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A (15.3.2020).

- Bài đọc 1: Xh 17,3-7

- Bài đọc 2: Rm 5,1-2.5-8
- Tin Mừng: Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A (22.3.2020).

- Bài đọc 1: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a 
- Bài đọc 2: Ep 5,8-14
- Tin Mừng: Ga 9,1-41 hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
Ý TƯỞNG
1. “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã 

phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi 
anh”.

SUY NGHĨ
1. Chúa tỏ sự vinh hiển của Người nơi mỗi người 

chúng ta.
Ý TƯỞNG
2. “...Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không 

nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa 
và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời”.
SUY NGHĨ

2. Thực thi Lời Chúa bằng cách yêu thương mọi người 
thì Chúa sẽ nhậm lời.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A (29.3.2020)
- Bài đọc 1: Ed 37,12-14 
- Bài đọc 2: Rm 8,8-11
- Tin Mừng: Ga 11,1-45 hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45
Ý TƯỞNG
1. “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng 

danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh 
hiển”.

SUY NGHĨ
1. Mọi việc xảy ra trên đời đều để tỏ hiện uy quyền và 

tôn danh Thiên Chúa.
Ý TƯỞNG
2. “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai 

đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng 
mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có 
ánh sáng”.

SUY NGHĨ
2. Ai thực thi Lời Chúa tất đi trong ánh sáng ban ngày 

và không vấp ngã.
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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

Đức Giêsu chữa một người mù 
(Ga 9,1-41)

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
CHỦ ĐỀ: SỐNG THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG

Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc Cựu Ước: Thiên Chúa soi 

sáng cho Ông Samuel chọn xức dầu phong 
vương cho Đavít.

- Bài Tin Mừng: Đức Giêsu chữa một 
người mù bẩm sinh.

- Bài đọc Tân Ước: “Xưa anh em đã 
từng là bóng tối, nhưng bây giờ, nhờ kết 
hợp với Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy 
anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng”.

Minh họa
- Mille images 109 B

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.
Mỗi sáng thức dậy, chúng ta mở mắt ra, 

chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn những việc 
sẽ phải làm trong ngày, nhìn những người 
chung quanh… Nhưng có khi nào chúng ta 
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nhìn tất cả những điều ấy bằng ánh sáng của 
Chúa không? Nếu nhìn bằng ánh sáng của 
Chúa, chúng ta sẽ thấy mọi sự một cách rất 
tuyệt vời như anh mù được Đức Giêsu chữa 
sáng mắt trong bài Tin Mừng hôm nay.

Ước gì sau Thánh lễ này, mắt chúng ta 
cũng được mở ra để thấy mọi sự theo một cái 
nhìn mới.

II. GỢI Ý SÁM HỐI.
- Nếu trong đời sống chúng ta có những 

điều gì còn mờ ám, hãy nhận diện chúng và 
nhìn chúng bằng cặp mắt của Chúa.

- Nếu ánh sáng lương tâm của chúng ta đã 
quá lu mờ, thì hãy xin Chúa chữa lành.

- Nếu chúng ta cố tình che đậy ánh sáng 
chân lý, thì hãy sám hối và xin Chúa thứ tha.

 
III. LỜI CHÚA.
1. Bài đọc Cựu Ước: 1 Sm 16,1b.6-7.10-

13
- Saul là vua đầu tiên của Israel. Nhưng vì 

Saul nhìn và giải quyết các vụ việc theo quan 
điểm chính trị và ý riêng hơn là ý Chúa nên 
Chúa bỏ ông. Chúa bảo Samuel đến nhà ông 
Giêsê để xức dầu phong một người khác làm 
vua.

- Giêsê có tất cả 8 con trai. Thoạt đầu Sam-
uel đã muốn xức dầu cho Êliab một người cao 
lớn khoẻ mạnh. Nhưng Chúa bảo: “Không 
phải người phàm nhìn sao, Thiên Chúa cũng 
nhìn thế, bởi người phàm chỉ trông thấy điều 
lộ trước mắt, còn Yavê trông thấy điều ẩn đáy 
lòng” (c 7). Cuối cùng, theo sự soi sáng của 
Chúa, Samuel đã chọn xức dầu cho Đavít, 
đứa nhỏ nhất, đứa mà Giêsê coi thường nên 
ban đầu không đưa ra.

- Câu chuyện cho thấy ý nghĩa chính: cái 
nhìn của Thiên Chúa không giống cái nhìn 
của loài người, vì loài người quen nhìn vẻ bề 
ngoài, còn Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng.

2. Đáp ca: Tv 22
Thánh vịnh này minh họa ý tưởng “Chúa 

là Ánh sáng” bằng hình ảnh “Chúa là mục 
tử”: Ngài dẫn dắt chúng ta như mục tử dẫn 
dắt đoàn chiên. Cho dù có khi Ngài dẫn ta qua 
những chỗ u tối, khô cằn, gập ghềnh… nhưng 
nơi đến cuối cùng là suối nước, bóng mát và 
đồng cỏ.

3. Bài đọc Tân Ước: Ga 9,1-41
Câu chuyện Đức Giêsu chữa một anh mù 

bẩm sinh. Một số chi tiết đáng lưu ý:
- Đức Giêsu đã làm tới 2 phép lạ: chữa 

cặp mắt thể xác cho anh này có cái nhìn loài 
người, và chữa cặp mắt đức tin cho anh này 
có cái nhìn Thiên Chúa. Cái nhìn thứ hai quan 
trọng hơn, chính do cái nhìn này mà anh đã 
quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu (cử chỉ tôn 
thờ: “Người chỉ được tôn thờ một mình Thiên 
Chúa mà thôi”) và tuyên xưng “Lạy Chúa, 
con tin”; và Gioan viết bài từng thuật này 
cũng vì muốn trình bày cái nhìn đức tin ấy.

* Bài học: nhìn bằng cặp mắt thể xác là 
một điều quý, nhưng biết nhìn bằng cặp mắt 
đức tin mới quan trọng hơn.

- Cái nhìn đức tin của anh thanh niên này 
sáng từ từ: a/ Bước thứ nhất anh chỉ thấy Đức 
Giêsu là “một Người” tên là Giêsu (c 11); 
bước thứ hai, anh thấy Ngài là “một vị ngôn 
sứ” (c 17b); bước cuối cùng, anh nhìn nhận 
và tuyên xưng: “Lạy Chúa, con tin” (c 37).

4. Bài Thánh Thư: Ep 5,8-14
Thánh Phaolô giải thích thế nào là nhìn 

mọi sự theo ánh sáng đức tin:
- “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ 

trong Chúa, anh em là ánh sáng” (c 8)
- “Mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là 

lương thiện, công chính và chân thật” (c 9)
- “Anh em hãy nhìn xem điều gì đẹp lòng 

Chúa” (c 10).

IV. GỢI Ý GIẢNG.
1. Con đường đi tới ánh sáng
Con đường đi tới ánh sáng của người mù 

gồm nhiều bước. Nhưng đáng chú ý đó không 
chỉ là những bước đi của con người mà còn là 
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những bước đi của Đức Giêsu: Ngài đi những 
bước trước, người mù bước theo, và bước sau 
cùng cũng là của Ngài:

- Bước 1: “Đức Giêsu nhìn thấy” (câu 1): 
Cuộc hành trình bắt đầu bằng cái nhìn này, 
cái nhìn của Chúa đi trước cái nhìn của con 
người.

- Bước 2: “Đức Giêsu thoa vào mắt người 
mù” (câu 7): sự tiếp xúc giữa Ngài với bệnh 
nhân chính là thần dược.

- Bước 3: “Ngài bảo: Hãy đi rửa ở hồ 
Silôê” (câu 7a): Đức Giêsu sai ta đi đến một 
nơi đã có sẵn từ lâu trước khi ta cần đến nó, 
và nơi này thực ra chỉ có năng lực cứu chữa 
nhờ Ngài mà thôi.

- Bước 4: “Người mù đi đến đó” ( (câu 7b): 
Bước đầu tiên của con người là sự vâng phục 
và phó thác. Đây là bước rất cần thiết.

- Bước 5: “Tôi đã nhìn thấy” (câu 11), 
“Ngài là một ngôn sứ” (câu 17): Liền theo 
sau hồng ân nhận được là việc làm chứng cho 
Đấng mà ta tin, cho dù việc này dẫn đến cái 
giá phải trả là bị đuổi ra ngoài (câu 34).

- Bước 6: “Đức Giêsu đến gặp anh” (câu 
35): Đến đây Đức Giêsu ban cho anh một thị 
giác còn quý hơn thị giác của cặp mắt anh, đó 
là thị giác của đức tin: anh tuyên xưng “Lạy 
Chúa, con tin”.

Đó cũng là những bước mà chúng ta phải 
cùng đi với Đức Giêsu trên cuộc hành trình 
của chúng ta.

2. Những cái làm cho ta mù.
Để thấy rõ, chỉ một đôi mắt sáng chưa đủ, 

bởi vì không chỉ có mỗi một thứ bệnh mù là 
mù đôi mắt, mà còn nhiều thứ bệnh mù khác 
do nhiều nguyên nhân khác:

Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu 
của tha nhân

Tính vô cảm làm ta mù không thấy những 
việc ta đã làm đau lòng tha nhân.

Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân 
cũng có nhân phẩm như mình.

Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khu-

yết điểm của mình.
Những thành kiến làm ta mù không thấy 

sự thật.
Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của 

vũ trụ chung quanh.
Khuynh hướng duy vật làm ta mù không 

thấy những giá trị thiêng liêng.
Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị 

thật của con người và khiến ta hay lên án.
3. Những thứ thị giác.
“Người phàm chỉ nhìn thấy ngoài mặt, còn 

Chúa thì thấy tận cõi lòng” (Bài đọc 1): Đối 
diện với người mù, các môn đệ chỉ thấy đây là 
một kẻ có tội nên bị phạt; các người pharisêu 
tìm đủ mọi ngõ ngách để trốn thoát khỏi phải 
nhìn nhận sự thật về người mù; dân chúng thì 
không thể tin nổi sự việc mà họ vừa nhìn thấy. 
Còn Đức Giêsu, Ngài nhìn thấu cõi lòng của 
từng hạng người kể trên. Ta hãy tìm hiểu kỹ 
hơn cái nhìn của Đức Giêsu.

- Một cái nhìn ưu ái: Ngài không nhìn 
người mù bằng ánh mắt bàng quan, mà nhìn 
với lòng thương.

- Một cái nhìn không bị che mờ bởi những 
thành kiến (như các môn đệ), những hoài nghi 
(như dân chúng), những đố kị (như pharisêu), 
những định chế xã hội xếp loại giai cấp con 
người.

- Một cái nhìn phát sinh hiệu quả: Ngài 
nhìn người mù và làm cho anh được thấy.

Chúng ta cần có cái nhìn của Chúa, như lời 
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ 2: “Anh em 
hãy xem xét điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. 
Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con 
cái bóng tối, nhưng hãy vạch trần những việc 
ấy ra mới phải”.

4. Mảnh suy tư.
Cách nay nhiều năm, vào một đêm kia có 

hiện tượng nguyệt thực toàn phần.
Ai nấy đều bàn tán về nó.
Rất nhiều người đứng ngoài sân chờ nhiều 

tiếng đồng hồ để cuối cùng được nhìn ngắm 
nó trong một số phút ngắn ngủi.
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Tôi tự hỏi: sao người ta lại quá chú ý đến 
sự biến mất của mặt trăng mà không chú ý 
đến sự xuất hiện của nó?

Và tôi nhớ đến một lời của Emerson:
“Người ngu ngạc nhiên trước sự bất 

thường
Còn người khôn ngạc nhiên trước sự bình 

thường” (Flor MacCarthy)
5. Chuyện minh họa.
a/ Đãng trí
Một học giả kia rất thông thái nhưng cũng 

rất đãng trí. Một hôm ông cỡi lừa đi thăm 
một người bạn. Dù đang cỡi lừa, ông vẫn cứ 
dán mắt vào quyển sách, tay buông lỏng dây 
cương. Do đó con lừa sau khi đi một đoạn 
đường đã quay trở lại chính ngôi nhà của ông. 
Ông tưởng đó là ngôi nhà của người bạn. Ông 
nhìn ngôi nhà từ trên xuống dưới, từ trước tới 
sau, và kết luận: “Ông bạn của ta cẩu thả quá, 
nhà hư gần sập tới nơi mà không sửa sang gì 
cả.” Vợ ông bước ra tiếp lời: “Ông nhận xét 
đúng đấy. Nhưng đây là ngôi nhà của chính 
ông”. Nhiều người rất sáng về chuyện người 
khác, nhưng rất mù về những khuyết điểm 
của chính mình. (Ernst Wilhelm Nusselein). 

b/ Làm sao phân biệt ngày với đêm
Một đạo sư hỏi các môn đệ họ có thể xác 

định như thế nào cái giây phút mà đêm chấm 
dứt và ngày bắt đầu.

Một người nói: 
- Khi người ta thấy một con vật ở đàng 

xa, và người ta có thể nói đó là con bò hay 
con ngựa.

Đạo sư bảo: 
- Không phải vậy.
- Khi nhìn một cây ở đàng xa và người ta 

có thể nói đó là cây mận hay cây xoài.
Đạo sư vẫn bảo:
- Vẫn không phải.
Rồi ông nghiêm nghị nói:
- Khi các ngươi nhìn thẳng vào mặt một 

người đàn ông và các ngươi có thể nhận ra 

nơi ông ta một người anh em của mình; khi 
các ngươi nhìn thẳng vào mặt một người phụ 
nữ và các ngươi có thể nhận ra nơi bà ta một 
người chị em của mình. Nếu các ngươi không 
làm được như vậy thì dù mặt trời có mọc tới 
đâu cũng vẫn còn là đêm. (Anthony de Mello, 
“Lời kinh của con ếch”)

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI. 
CT: Anh chị em thân mến
Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Nhờ mầu 

nhiệm nhập thể, Người dẫn đưa nhân loại 
đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng 
đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta 
cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha 
thiết của chúng ta.

1- Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ muôn 
dân/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thanh 
tẩy/ và đổi mới Hội Thánh trong những ngày 
hồng phúc này/ để Hội Thánh ngày càng nhiệt 
thành làm chứng cho Chúa.

2- Y học ngày nay tiến bộ vượt bực/ đã 
diệt trừ hẳn một số bệnh hiểm nghèo/ mang 
lại niềm vui sống cho nhân loại. Thế nhưng 
tại các nước chậm phát triển/ vẫn còn một 
số người bị mù lòa vì bệnh tật/ vì nghèo đói. 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người 
quảng đại/ tận tình săn sóc và giúp đỡ những 
anh chị em kém may mắn ấy.

3- Bệnh đui mù tinh thần còn đáng sợ hơn 
nữa/ vì nó khiến con người trở nên mù quáng/ 
không còn phân biệt phải trái/ cũng không còn 
khả năng nhận ra Chúa hiện diện trong tha 
nhân nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ 
chữa các Kitô hữu khỏi chứng bệnh hiểm ng-
hèo này.

4- “Thưa Ngài tôi tin”/ anh mù mạnh dạn 
tuyên xưng niềm tin của mình. Chúng ta hiệp 
lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ 
cũng biết luôn hiên ngang sống trọn vẹn niềm 
tin đã lãnh nhận/ bằng những việc làm cụ thể 
trong đời sống thường ngày.

CT: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con 
sống như con cái sự sáng, mà theo Thánh Gio-
an tông đồ, (xem tiếp trang 16)
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

ÊĐEN: ĐỊA ĐÀNG/ THIÊN ĐÀNG 
(CN 1 CHAY A - St 2,7-9)

“Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Êđen, về 
phía đông, và đặt vào đó con người do chính 

mình nặn ra” (St 2,8).

Êđen, dịch sang tiếng Hy lạp là Paradeisor 
có nghĩa là vườn. Các tôn giáo ở Trung Đông 
diễn tả các thần minh sống đời hạnh phúc 
trong những lâu đài có vườn bao bọc. Thánh 
Kinh dùng kiểu nói gợi hình “vườn của Thiên 
Chúa” (St 13,10 Ed 31,8) để trình bày một 
Thiên Chúa hạnh phúc “đi dạo trong vườn khi 
gió chiều thổi” (St 3,8).

Bằng chính những hình ảnh ấy, Kinh 
Thánh trình bày số phận hạnh phúc của con 
người: được đặt trong khu vườn ở Êđen (St 
2,8tt Ed 28,13), để làm việc (St 2,15) nhưng 
hạnh phúc vì được hưởng mọi cây trái, làm chủ 
mọi súc vật (2,19), vợ chồng hợp nhất (2,18-
23tt) trong sạch và không hổ thẹn (2,25), chỉ 
tội lỗi mới làm mất tất cả (3,19-23) và ước 
mơ hạnh phúc con người ấp ủ không phải là 
ảo tưởng, mà phù hợp với ơn gọi nguyên thủy.

Lời hứa cứu độ (St 3,15) mở ra hình ảnh 
thiên đàng thay thế cho địa đàng đánh mất. 
Đường về cây trường sinh lại rộng mở cho 
loài người (Kh 2,7 22,2  St 3,24) Chúa đã biến 
nơi lưu đày (Gr 4,23) thành vườn Êđen (Ed 
36,35 Is 51,3) vọt lên sự sống cho dân mới (Ed 

47,12). Địa đàng mới có những đặc tính của 
Êđen, có khi còn trổi vượt hơn về sự phong 
nhiêu của thiên nhiên (Hs 2,31t Am 9,13 Gr 
31,23-26 G 4,18). Con người sống hòa bình 
với nhau (Is 2,4) mà còn hòa hợp cả với thiên 
nhiên vạn vật (Hs 3,20 11,6-9 65,25). Niềm 
vui thuần khiết (Gr 31,13 Is 35,10 65,18), 
không còn khổ đau và chết chóc (Is 35,5tt 
65,19 25,7 Kh 20,14) không còn con rắn xưa 
(Kh 20,2t.10) và được sống đời đời (Đn 12,2 
Kh 5,15 2,11 3,5).

Đăc biệt với Đức Kitô là Ađam mới (Rm 
5,14 1Cr 15,45) thiên đàng cánh chung đã 
khởi sự.

“Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng 
ngời bao phủ các ông” (Mt 17,5).

Mây có biểu trưng kép tích cực hay tiêu 
cực, do góc độ kép lợi hay hại của nó. Nhưng 
mây đối nghịch với vực thẳm, nên nó được đặt 
sóng đôi với trời (Cn 8,28 và Gr 51,9), người 
ta không vươn tới được (G 38,34). Độ cao của 
mây có thể dùng để diễn tả sự cao cả của lòng 
trung thành và sự kiên định của Thiên Chúa 
(Tv 36,6 57,11). Đàng khác, tính chất phù du 
và quá độ của mây (G 30,15 Is 44,22) cũng 
được dùng như hình ảnh sự xuất hiện của địch 
quân hung hãn, bất chợt ( Gr 4,13).

MÂY
(CN 2 CHAY A - Mt 17,1-9)
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NƯỚC
 (CN 3 CHAY A  - Ga 4,5-12)

Trong Cựu Ước, mây đi kèm việc thần 
hiển, như khi ký giao ước với Noe (St 9,13t) 
và tại Sinai (Xh 19,9). Thiên Chúa mặc khải 
nhưng không lộ dạng, nên Ngài xuất hiện 
trong, trên, hay với đám mây (Tl 5,4 1V 8,11 
Ed 1,4 2Mcb 2,8). Con Người cũng thế (Đn 
7,13). Thiên Chúa dùng cột mây dẫn đưa dân 
trong sa mạc (Xh 13,21t). Mây làm thành lều 
của Chúa (Tv 18,12 2Sm 2,12). Mây là xe ( 
Is 19,1 Tv 104,3) là bụi dưới chân Chúa (Nk 
1,3) là cung nỏ của Chúa (Kn 5,21). Qua tầng 
mây, Thiên Chúa thấy được những gì xảy ra 
trên mặt đất (G 22,13t), và kinh nguyện của 
loài người đạt tới Chúa (Gv 35,15t Ac 3,44). 
Ngày của Chúa là ngày của các tầng mây (Tv 
97,2 Ed 30,3 34,12 38,9 Ge 2,2).

Trong Tân Ước, mây ít được nhắc tới hơn. 
Mây kèm theo việc biến hình (Mt 17,5). Khi 
Chúa Giêsu lên trời, mây che khuất Ngài trước 
mắt các tông đồ (Cv 1,9). Khi Con Người (Đn 
7,17) Chúa Giêsu sẽ lại đến trong, hay là trên 
mây trời (Mc 14,62 Mt 26,64 Kh 1,7). Ngài 
đã ngự trên các tầng mây (Kh 14,14-16), và 
những người còn sống cũng sẽ đi gặp Chúa 
(1Tx 4,17 St 5,24 2V 2,1t). Đàng khác, mây 
là áo của các Thiên Thần (1Cr 10,1).

“Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời 
đời” (Ga 4,14)

Nước là nguồn mạch và tiềm năng của sự 
sống. Nước cũng có thể gây cảnh chết chóc. 
Trong đời sống thường ngày, nước thanh tẩy 
người và vật. Làm sống động hay gây kinh 
hoàng nhưng luôn thanh tẩy, nước hòa vào đời 
sống con người và lịch sử của dân giao ước.

Theo khái niệm của Babylon xưa, dân Is-
rael phân chia nước thành hai khối “nước trên 
bầu trời” (St 1,7 Tv 148, 4 Đn 3,60) và “nước 
dưới đất” (St 7,11 Đnl 8,7 33,13 Ed 31,4) 

Thiên Chúa làm chủ nước và thiết lập trật tự 
cho nước trên bầu trời lẫn nước dưới đất. Ngài 
tuôn mưa xuống (G 5,10 Tv 104,10-16) điều 
hòa “đúng thời hạn” (Lv 26,4 Đnl 28,12) đảm 
bảo cho xứ sở được phồn thịnh (Is 30,23tt). 
Ngài còn tùy ý sắp xếp vực thẳm (Tv 135,6 
Cn 3,19t), làm cho khô cạn sông suối ( Am 7,4 
Is 44,27 Ed 31,15) hay làm cho giòng sông 
cuồn cuộn chảy khiến ven bờ xum xuê thảo 
mộc (Ds 24,6 Tv 1,3 Ed 19,10) Tv 104 tóm 
lược chủ quyền của Thiên Chúa trên nước.

Thiên Chúa không điều khiển nước cách 
độc tài võ đoán. Vì thế, nước là dấu chỉ phúc 
lành cho dân trung thành (St 27,28 Tv 133,3). 
Trái lại khô hạn là kết quả lời chúc dữ đối 
với quân vô đạo (Is 5,13 19,5tt Ed 4,16t 31,15  
1V18,18). Bàn tay Đấng sáng tạo cũng không 
hoạt động mù quáng: tận diệt thế giới vô luân 
(2Pr 2,5) trận lụt vẫn để Noe công chính sống 
sót (Kn 10,4), sóng Biển Đỏ biết chọn dân 
Thiên Chúa và loại trừ dân thờ ngẫu tượng 
(Kn 10,18t).

Nước giận dữ gắn liền với khía cạnh thi 
ân, nghĩa là thanh tẩy đối với thể xác (St 18,4 
19,2 Lc 7,44 1Tm 5,10) và vì vậy tượng trưng 
cho sự thanh tẩy tâm hồn (Tv 50,4) có những 
nghi thức thanh tẩy, nhưng nước tự nó không 
tạo nên sự tinh sạch tâm hồn. Đức Kitô thành 
lập một cách thanh tẩy mới (Ga 15,3).

Dưới cái nhìn cánh chung, chính Thiên 
Chúa là nguồn mạch sự sống của loài người 
(Gr 2,13 17,8). Đức Kitô đến mang cho loài 
người nước ban sự sống. Từ cạnh sườn Người 
(Ga 19,34) nước chảy ra đủ sức làm giảm khát 
dân lữ hành (1Cr 10,4 Ga 7,38). Người cũng 
là đền thờ (Ga 2,19tt) bởi phát sinh giòng sông 
tưới gội Giêrusalem mới (Ga 7,31t Kh 22,1-
17 Ed 47, 1-12) một địa đàng mới. Nước đây 
chính là Thánh Thần ban sự sống (Ga 7,39).

Tính cách biểu trưng của nước được thực 
hiện đầy đủ trong phép rửa Kitô giáo, một 
phép rửa tái sinh và canh tân trong Thánh 
Thần (Tt 3,5 Ga 3,5).
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SILOE
(CN 4 CHAY A - Ga 9,1-41)

“Ngươi hãy đến hồ Siloe mà rửa”(Ga 9,7).

Siloe: tiếng DoThái là siloah, có nghĩa là 
“được sai đi”, ám chỉ việc dẫn nước từ suối 
Gikhôn; tiếng Hy Lạp là siloam, hồ nước nằm 
trong thành, phía Đông nam Giêrusalem. Cho 
đến thời Êdêkia, siloe vẫn là con kênh lộ 
thiên chảy ngoài vòng thành Giêrusalem và 
đưa nước từ suối Gikhôn vào nội thành (Is 
22,9). Isaia nói đến con suối “Siloe chảy lững 
lờ” (Is 8,6).

Vào khoảng năm 700, Êdêkia cho đào 
một thủy đào ngầm trong đá để dẫn nước vào 
thành. Hồ Siloe nhận được nước qua thủy 
đào hình chữ S dài 512m và rộng gần 1m này, 
bắt đầu “suối Siloe” (Nkm 3,15  2V 20,20 Is 
22,11).

 Suối và hồ Siloe được Nkm 3,15 và 
nhất là thánh sử Gioan nhắc đến. Chúa Giê-
su bảo người mù bẩm sinh đến hồ mà rửa để 
được lành bệnh (Ga 9,7.11). Thánh Gioan 
muốn hiểu ý nghĩa từ siloe là “được sai đi”, 
và đã biến hồ Siloe trở thành biểu tượng cho 
sứ mạng của Đức Kitô, Đấng được Đức Chúa 
Cha sai phái (Ga 5,36).

 (Tháp Siloe mà thánh Luca nói đến sự 
sụp đổ của nó (Lc 13,4) nằm gần suối Siloe).

“Beâtania, làng quê của Maria và Martha” 
(Ga 11,1)

Bêtania, tiếng Hilạp là Bêthania, tiếng 
Do Thái là Bêt’aniyyah, có nghĩa là “nhà của 
người nghèo” hay là “nhà của Ananiyah”(?)

Đây là làng quê của Martha, Maria và 
Lagiarô, nay là Et’azariah nằm ở giữa Đông 

nam núi cây Dầu, cách Giêrusalem khoảng 
3km (Ga 11,18) về hướng Giêrikhô.

Tại Bêtania đã diễn ra biến cố Chúa Giê-
su hồi sinh cho Laziarô người đã chết và đã 
được chôn cất bốn ngày (11,17). Biến cố này 
mở đường cho mặc khải quan trọng của Chúa 
Giêsu: “chính Thầy là sự sống lại và là sự 
sống” (11,25) và ai tin vào Ngài, thì dù đã 
chết cũng sẽ được sống, và ai sống và tin vào 
Ngài sẽ không bao giờ phải chết (11, 25-26). 
Tiếc rằng sau phép lạ lẫy lừng này, các thủ 
lãnh dân Do Thái lại đi đến quyết định giết 
Chúa Giêsu (11,53)!

Trước quyết định trên, thánh Gioan cho 
biết Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến trú ngụ 
tại một thành Ephraim (11,54). Nhưng thánh 
Matthêu (21,17) và thánh Marcô (11,11t) xác 
định là Người đã nghỉ đêm trong tuần cuối 
cùng tại Bêtania. Cũng tại Bêtania Chúa Giê-
su đã được xức dầu thơm, tại nhà Simon, 
người phong cùi (theo Mt 26,6 Mc 14,3) bởi 
một phụ nữ vô danh, hay tại nhà của Laziarô, 
bởi Maria (Ga 12,1t).

Bêtania là khởi điểm cuộc rước Chúa Giê-
su vào thành Giêrusalem (Mc 11,1 Lc 19,28). 
Nơi Chúa Giêsu lên trời cũng “hướng về 
Bêtania” (Lc 24,50).

BEÂTANIA 
(CN 5 CHAY A - Ga 11,1-45)
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Nước Pháp rất tự hào vì thánh địa Lộ Đức, 
nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1958 tuyên bố: 
“Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội” (I 
am the Immaculate Conception) để xác định 
lập trường của Đức Giáo Hoàng PIO IX khi 
tuyên bố tín điều: “Đức Mẹ chẳng hề mắc 
tội tổ tông” năm 1854. Họ cũng rất tự hào 
vì đã có một ông vua là thánh vương Louis 
IX. Ngài sinh ngày 25/12/1214 (đúng ngày lễ 
Sinh Nhật Đức Chúa Jesu), con của vua Louis 
VIII, mẹ là bà Blanche de Castille, lên ngôi 
lúc còn rất trẻ, mới chỉ có 12 tuổi đời. Sau khi 
đánh bại được quân Anh năm 1242, vua trở 
thành vị vua nổi tiếng cả về phương diện đạo 
đức và mưu lược chiến tranh. 

Năm 1244 và 1245, vua tổ chức 2 cuộc 
thập tự chinh thứ Vll và thứ Vlll, sang thành 
thánh Jerusalem chiếm lại Mồ Thánh Chúa 
Jesu. Ở đây chúng tôi không chú trọng đến 
tiểu sử của vua, mà chỉ chú trọng đến lòng 
sùng kính Đức Mẹ và việc vua rất mộ mến 

chuỗi hạt Mân Côi. Truyện kể rằng: thánh 
nhân được Đức Tin hướng dẫn cả về đời tư, 
cũng như đời công. Là người chồng gương 
mẫu trong gia đình, là người cha biết dạy dỗ 
11 đứa con nên thân nên người đạo hạnh. Vua 
đọc sách nguyện mỗi ngày, sống đạm bạc 
chay tịnh, hay thăm viếng người nghèo và các 
bệnh phong cùi. Vua đã cho xây trong hoàng 
cung thánh đường nguy nga, gọi là thánh 
đường Saint-Chapelle để đặt mão gai Đức 
Chúa Jesu mà chính vua đã chiếm lại được 
trong tay quân Hồi Giáo. Vua có lòng kính 
mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Vua ăn chay các 
ngày thứ 7 trong tuần, và mời gọi 13 người 
nghèo nhất vào đền, chính tay vua dọn bàn 
tiệc thiết đãi họ, và còn cho tiền bạc khi ra về. 
Ngày nào cũng như ngày nào, vua dậy thật 
sớm, vào nhà nguyện, đọc kinh lần hạt, hát ca 
vịnh, dự thánh lễ. Vua đã tỏ ra rất hãm mình, 
qùy gối suốt buổi lễ, và dọn mình rước lễ thật 
sốt sắng. Chính vì đức tin của vua mạnh mẽ 



SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - sống kinh mân côi - 100 truyện tích mân côi - truyện tích 37

16

như vậy, nên có câu truyện sau đây: Một hôm 
có linh mục đến làm lễ tại nhà nguyện hoàng 
cung. Đến khi dâng Mình Thánh, thì Chúa 
Jesu lấy hình Chúa Hài Đồng hiện ra trên tay 
linh mục. Mọi người ngạc nhiên, thấy phép lạ 
nhãn tiền, có người chạy đi báo cho vua biết. 
Vua bình tĩnh trả lời:

- Hằng ngày trẫm vẫn thấy Đức Chúa Jesu, 
cần gì phải xem! 

Vì lòng kính mến Đức Mẹ, vua ước ao chết 
ngày thứ 7, để theo chân Mẹ về trời. Đức Mẹ 
đã nhận lời cầu xin của con cái Mẹ, Vua đã 
băng hà đúng vào ngày thứ 7 năm 1270 hưởng 
thọ 55 tuổi. Vua được phong hiển thánh ngày 
11 tháng 8 năm 1297 do Đức Giáo Hoàng 
Bonifacio Vlll .

              Vua Thánh Louis lX
...................................................................
Lời bàn: Thói thường thì làm vua là 

phải độc tài chuyên chế thì mới cai trị được 
dân. Chúng ta thấy có ít ông vua được như 
vua Thánh Louis lX này. Hãm mình, khiêm 
nhường, ăn chay các ngày thứ 7 để tôn kính 
Đức Mẹ, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi kính 
Đức Mẹ. Như vậy làm sao vua giải quyết 
được vấn đề triều đình? Đức Mẹ đã giúp đỡ 
vua. Khi người ta có lòng kính mến Đức Mẹ 
thật sự, thì rồi việc gì Mẹ cũng sẽ giải quyết 
giúp chúng ta, mà chúng ta không biết.

VI.TRONG THÁNH LỄ.
- Kinh Tiền Tụng: Dùng Kinh Tiền tụng 

riêng cho ngay hôm nay. Nhấn mạnh chỗ: 
“… Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Người dẫn 
đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến 
nguồn sáng đức tin…”

- Trước kinh Lạy Cha: Là con của Thiên 
Chúa thì cũng là con của ánh sáng. Chúng ta 
hãy xin với Chúa là Cha chúng ta giúp chúng 
ta thoát khỏi sự mù tối trong tâm hồn, và 
cùng với Đức Giêsu chiếu tỏa ánh sáng Tin 
Mừng cho thế giới hôm nay.

- Sau kinh Lạy Cha: “Lạy Cha xin cứu 
chúng con khỏi mọi sự dữ, đặc biệt là sự mù 
lòa về đức tin, xin đoái thương cho những 
ngày chúng con đang sống được bình an…”

VII. GIẢI TÁN.
Anh chị em đã được biết Thiên Chúa là 

ánh sáng. Hãy luôn bước đi trong ánh sáng 
của Ngài. 

(tiếp theo trang 11)
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Chuyện này xảy ra ở Canada vào cuối 
thế kỷ XIX. Một thành phố nhỏ ở trên bờ sông 
Saint Laurent đang cần làm gấp một ngôi 
nhà thờ chắc chắn, vì khi đó chỉ có một nhà 
nguyện tạm thời bằng gỗ. Tuy nhiên, để có đá 
xây, người ta buộc phải qua tận bờ sông bên 
kia, mà khoảng cách giữa hai bờ sông chừng 
5 cây số. Hiện thời là mùa đông, nhưng nhiệt 
độ không thấp và trời hiếm lúc băng giá.

Ngày đầu tháng 3, cha sở kêu gọi các 
giáo hữu dâng lên Thánh Cả Giuse những lời 
khẩn cầu nhiệt thành. Các lời nguyện được 
tiến dâng liên tục cho đến ngày thứ năm. Và 

đúng vào thời điểm đó, nhiệt độ thình lình 
hạ xuống thấp. Dòng sông bắt đầu nổi những 
tảng băng lớn và dần dà tụ lại thành một khối. 
Giá lạnh gia tăng và khối băng trở nên cứng 
đến độ có thể chịu đựng những sức nặng lớn. 
Trong căn nhà nguyện bằng gỗ, một thánh lễ 
được cử hành để tôn kính Thánh Giuse.

Có 100 người kéo xe tham dự. Sau thánh 
lễ, họ đi qua đi lại trên dòng sông đã đóng 
băng với những chiếc xe chở đầy đá. Đến 
chiều tối, khi các vật liệu rắn để xây cất đã đủ, 
thì đúng lúc đó, những khối băng lớn bắt đầu 
tan rã và dần dần trôi theo giòng sông hướng 
về phía biển.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)

IV. TIẾNG GỌI
Động viên toàn lực theo tiếng Chúa

  61. “Hãy theo Thày”! Các tông đồ đã bỏ mọi sự theo Chúa, con có dứt khoát một phen 
theo Chúa không? Chúa phải gọi con mấy lần rồi?

62. Chọn lựa bao giờ cũng tiếc nuối, do dự, suy nghĩ, nhưng cuối cùng phải quyết định.
63. Chúa Giêsu rõ ràng quyết liệt: “Ai muốn theo Ta, hãy...”
“Ai không... chẳng đáng làm môn đệ Ta.” Đường lối sáng tỏ, tiếng gọi không úp mở.
64. “Hãy đi rao giảng Phúc Âm...”; để dám nhận một sứ mạng cao cả như thế, Chúa cần 

“cảm tử”. Hai ngàn năm lịch sử Hội Thánh cho ta thấy giai đoạn nào cũng không thiếu cảm 
tử từ mọi tầng lớp giáo dân.

65. Có những người suốt đời chỉ nhờ thiên hạ quyết định giùm. Con có thuộc vào hạng đó 
không?

 (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.

Vấn nạn: “Tin đến đâu sẽ được Chúa 
ban ơn đến đó”, câu nói này có chính xác 
hay không? (một Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi:
Xưa nay, Kitô hữu giáo dân Việt Nam nêu 

rất nhiều thắc mắc xoay quanh đức tin “xin-
cho” (1), thí dụ: “Có phải do yếu đức tin cho 
nên Chúa không nhậm lời tôi cầu xin?”, “Có 
phải tin đến đâu được (2) đến đó?”, “Tại sao 
người Công giáo xin ơn lại không được Chúa 
nhậm lời cho bằng người ngoại giáo xin ơn 
nơi Chúa, nơi Đức Mẹ và nơi các Thánh?” 
v.v… có người còn trưng dẫn Lời Chúa: 
“Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy và hãy gõ 
thì sẽ mở cho” (Mt 7,7-12), đã buồn bã than 
thở: “nhưng xin nhiều mà chẳng được bao 
nhiêu!”… và có người còn thấp thỏm: “…

biết tin như thế nào là mạnh, là đủ để xin 
được Chúa nhậm lời?” 

Để trả lời cho những thắc mắc đại loại như 
thế, các “chuyên gia” (tạm chỉ các linh mục 
giảng tĩnh tâm) vất vả mà vẫn không làm vừa 
lòng những người nêu thắc mắc, có vị giải 
đáp xong thì thấy người nêu thắc mắc gật 
gật… tinh ý một chút vị ấy biết ngay đó là 
thái độ không thỏa lòng nhưng ngại hỏi thêm; 
phần lớn người nghe giải đáp đều không thấy 
thỏa đáng, ngại nói ra, chỉ biết im lặng nuốt 
nỗi thắc mắc vào lòng… tất cả đều do xưa 
nay chẳng có lời giải đáp nào “gỡ rối” nổi 
“tơ lòng”. 

Tại sao? – Tại vì đức tin không phải để 
xin-cho, nhất nữa chỉ xin-cho phúc, lộc, thọ 
tức những yêu cầu vật chất mà đức tin là để 
theo Chúa (qua việc thực thi Lời Chúa).

Đương đạo LINH MAI LINH
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Sau theo Chúa, những yêu cầu thuộc về tinh thần và những yêu cầu thuộc về vật chất sẽ 
được đáp ứng như lời Chúa hứa: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công 
chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33), bằng chứng vua 
Salomon xin Chúa đức khôn ngoan để đi theo đường lối Chúa (tức thực thi Ý Chúa) ông được 
chẳng những đức khôn ngoan (thực thi Ý Chúa) và dẫn dắt Dân đi theo đường lối Chúa), ông 
được cả quyền lực, danh vọng, tiền của… (những yêu cầu thuộc về vật chất).

Kết luận, đức tin dùng để theo Chúa, không phải tin chỉ để xin-cho, càng không phải chỉ để 
xin-cho phúc, lộc, thọ (những yêu cầu thuộc về vật chất) (2).

	 .................................................................
(1) Người viết tạm dùng cụm từ “đức tin xin-cho” để dễ nói trong khuôn khổ bài viết 

này mà thôi. 
(2) Vì nhắm trật đích, cho nên ra nông nỗi như vừa nêu ở phần nhập đề. Thực thi Lời 

Chúa thời vua Salomon (Cựu Ước) là tuân giữ giới răn Chúa trong luật Môi sen, thực thi 
Lời Chúa thời nay (Tân Ước) là yêu thương mọi người như chính mình.
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“Cor ad cor loquitur” nghĩa là: trái tim nói với trái tim, hàm ý lòng nói thẳng 
với lòng không thông qua phương tiện nào, Việt Nam có một câu tương tự: “tâm 

truyền tâm”. Đây là khẩu hiệu giám mục của Thánh Hồng y John Henry Newman 
(1801-1890) vừa mới được ĐTC Phanxicô phong hiển thánh ngày 13.10.2019.    

Đi tiệc cưới về vào giữa trưa, chở cha 
sở trên chiếc xe gắn máy cũ, cha phó nhận xét 
về đôi hôn phối: 

- Cái đôi hôn phối này chẳng hề nói chuyện 
với nhau đến nửa lời suốt cả bữa tiệc… Lạ 
thiệt! 

Cha sở nói: 
- Ừ há! Tôi cũng thấy vậy. Có lẽ qua ánh 

mắt, họ nói với nhau bằng tâm… chăng?   
Cha phó cười lớn:
- Nói bằng tâm còn “độc” hơn nói bằng 

miệng, thưa cha!
Cha sở cũng cười:
- Thì đó!  
Cha sở nói thêm:
- Có yêu nhau lắm người ta mới nói bằng 

tâm cha ạ!  
Cha phó không nói gì thêm, lách xe qua 

các cửa tiệm ngổn ngang hàng hóa. Một lúc  

sau cha phó mới nói:   
- Chúa mới bảo: “Khi cầu nguyện các con 

đừng nhiều lời”… là thế! 
Cha sở được dịp nói ngay:
- Thì đã bảo: Hát Thánh ca Phụng vụ đi! 

Vì nơi đó hát nguyên văn Lời Chúa sẽ chẳng 
nhiều lời, lại “tâm truyền tâm”.

Cha phó nói theo:
- Con thấy: nơi Thánh ca Phụng vụ, tất cả 

cộng đoàn đều hát cũng là một dạng “tâm 
truyền tâm” đấy ạ!   

Cha sở ngồi sau xe gật đầu lia lịa:
- Phải, phải, phải! Vì “Vox populi, vox 

Dei” (*) mà!
....................................................................
(*) “Vox populi, vox Dei” (Latin): tiếng 

dân là tiếng Trời.

PHA THĂNG
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Carl Tanzler là nhân vật có thật sinh năm 
1877 tại Dresden (Đức). Vị bác sĩ này đem 
lòng yêu say đắm một bệnh nhân của mình, 
và tình yêu ấy trở nên bệnh hoạn, đáng sợ sau 
khi cô ấy qua đời vì lao phổi.

Bản chất là người đàn ông lãng mạn đến 
tuyệt vọng, Carl từng thổ lộ về một giấc mơ 
lạ, trong đó vị tổ tiên cao quý mà ông đã gặp 
cho biết, tình yêu đích thực của ông chính là 
một phụ nữ tóc đen xinh đẹp lạ kỳ.

Bác sĩ Carl Tanzler Carl từng có thời gian 
buộc phải phục vụ trong đại chiến I ở khu 
chôn cất người chết, đã chứng kiến những 
hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Sau đó ông 
chuyển đến công tác tại bệnh viện Hải Quân 
Hoa Kỳ ở Key West bang Florida (Mỹ). Ảnh: 
Internet.

“Người trong mơ” xuất hiện

Vị bác sĩ dành cho bệnh nhân của mình 
sự chăm sóc đặc biệt, luôn túc trực trong nhà 
riêng của cô. Cảm xúc của Carl dành cho Hel-
en lớn dần. Vị bác sĩ già tặng cô gái trẻ rất 
nhiều quà, cuối cùng là thổ lộ tình yêu nhưng 
bị từ chối.

                                                                                                           NGUYÊN NGUYÊN
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Maria Elena Milagro “Helen” de Hoys sinh 
năm 1909 (kém Carl Tanzler 32 tuổi) trong 
một gia đình pha trộn hai dòng máu Cuba 
– Mỹ ở Key West. Năm 1930 cô được chẩn 
đoán mắc bệnh lao phổi và được điều trị bởi 
Tanzler. Ảnh: Internet

Cái chết và sự ám ảnh

Helen cuối cùng vẫn chết vì lao phổi. Liền 
hai ngày sau đó, Carl đều đặn viếng thăm mộ 
cô gái trẻ mỗi đêm. Tình yêu điên rồ lên đến 
đỉnh cao khi ông lên kế hoạch đánh cắp xác 
chết và mang trót lọt về nhà.

Carl cố định phần xương gãy rời của thi 
hài bằng dây, trát hỗn hợp sáp lụa lên mặt và 
các phần phụ để thay thế vùng da đang phân 
hủy. Carl tạo cho xác chết tóc giả từ chính 
những lọn tóc thật của Helen lấy được từ mẹ 
của cô. 

Khoang ngực của thi hài được lấp đầy giẻ 
nhằm bảo tồn hình dáng. Thi hài được “mặc” 
quần áo của Helen và xịt rất nhiều nước hoa 
nhằm át mùi hôi thối. Helen “hoàn thiện” 
được đặt lên giường ngủ với Carl hàng đêm. 
Có giả thuyết cho rằng, Carl thậm chí đã đặt 
ống để “quan hệ” với xác chết.

Đối mặt với phiên tòa

Trong suốt 7 năm, Carl chung giường với 
thi hài Helen. Chỉ đến năm 1940, khi Florin-

da – người chị em gái của Helen nghe quá 
nhiều tin đồn về vị bác sĩ kỳ dị và xác chết 
của người thân mình, đã đến nhà tìm Carl và 
phát hiện sự thật khủng khiếp. Tanzler sau 
đó bị bắt, bị kết tội xâm phạm mồ mả, dịch 
chuyển hài cốt. Tiếc rằng ông ta không thể 
thụ án vì sự việc đã diễn ra quá lâu.

Tanzler chuyển đến nơi khác trong bang 
Florida, mang theo mặt nạ xác chết Helen, 
tiếp tục tạo ra hình nộm người con gái mình 
yêu và được cho rằng đã chết trong vòng tay 
hình nộm ấy năm 1952. (Theo Dân trí)

Ở xứ sở văn minh, cho dù có văn minh 
đến đâu cũng vẫn còn có chuyện man di. Tuy 
nhiên nhìn ở góc độ khác, vì con người là tình 
yêu –hình ảnh của Thiên Chúa Tình yêu- cho 
nên đôi lúc con người rất khổ sở vì tình yêu 
mà sinh ra những hành vi ‘man di” không thể 
tả (1)! Câu chuyện chúng ta vừa đọc còn gợi 
thêm một ý khác: Tình yêu đáp trả tình yêu 
mới thỏa đáng, còn tình yêu ở mức độ thể xác 
đáp ứng cho thể xác, hoặc tâm hồn đáp ứng 
chỉ bằng thể xác v.v… (2) tình yêu ấy chỉ đưa 
đến nỗi dày vò vì khao khát mãi mà thôi.

Trong lãnh vực thánh nhạc, Thánh ca 
Phụng vụ là tình yêu “lòng nói với lòng”, 
tức hát nguyên văn Lời Chúa và hát với cộng 
đoàn là hát “trái tim chạm đến trái tim” –trái 
tim loài người chạm đến trái tim nhân hậu của 
Chúa (3)- ấy mới là ca hát chúc tụng Chúa 
đích thực. Hát bằng nghệ thuật, hát bằng hình 
thức này nọ v.v… không thể nào chạm đến 
trái tim của Chúa.

....................................................................
(1) Yêu quá sinh ghen tương mê muội và 

giết nhau tàn độc đến điên rồ.
(2) Có những cuộc tình một bên yêu bằng 

tâm hồn, bên còn lại chỉ muốn thỏa mãn tình 
dục hay vì một nhu cầu thấp hèn nào đó.

(3) Lời Chúa (nguyên văn) luôn thấm đẫm 
tình yêu (vì Chúa là tình yêu), cộng đoàn thân 
thưa khi đáp lại cũng là những lời tình yêu 
chan chứa (do Giáo hội soạn ra). Thế là tâm 
truyền tâm, lòng nói với lòng!
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Giai thoại về danh nhân Việt Nam 
Lương Thế Vinh

Trạng lường Lương Thế Vinh. 
Ảnh: Internet

1. Trái bưởi - Sức đẩy Archimède.

Hôm đó, cậu đem một trái bưởi ra bãi tha 
ma (chỗ bạn bè thả trâu) làm quả bóng để các 
bạn cùng chơi. Bỗng quả bưởi lăn xuống một 
trong những cái hố bên mép bãi người ta đào 
để ngăn trâu bò khỏi phá lúa. Cái hố rất hẹp 
lại rất sâu không xuống mà cũng không với 
tay lấy lên được. Bọn trẻ tưởng thế là mất đồ 
chơi. Nhưng Lương Thế Vinh nghĩ một lát, 
rồi mới hớn hở rủ bạn đi mượn vài chiếc gầu 
giai đi múc nước đổ xuống hố. Bọn trẻ không 
hiểu Vinh làm thế để làm gì. Nhưng lát sau 
thấy Vinh cúi xuống cầm quả bưởi lên, chúng 
rất sửng sốt phục tài Vinh.

Từ đó trẻ con trong làng truyền nhau rằng 
Lương Thế Vinh là thần, “thần Vinh” có “thần 
chú” gọi được những vật vô tri như quả bưởi 
lại với mình.

Thực ra thì Vinh trèo cây hái bưởi bên bờ 
ao, sẩy tay cậu làm rơi quả bưởi xuống nước 
tưởng mất. Nhưng khi nhìn thấy bưởi nổi trên 
mặt ao, Vinh đã lấy cành tre khều vào và đem 
ra bãi chơi. Lúc quả bưởi lăn xuống hố, cậu 
đã chợt nhớ lại và nghĩ ra cách lấy nước đổ 
xuống cho bưởi nổi lên. Vốn thích thơ ca, hò, 
vè nên trong khi cúi xuống chờ bưởi, cậu vui 

                                                                                            

                                                                                                 PHÚC CHIÊU
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miệng đọc lẩm nhẩm:
Bưởi ơi bưởi
Nghe tao gọi
Lên đi nào
Đừng quên lối
Đừng bỏ tao... 
Và bọn trẻ cứ nghĩ rằng Vinh đọc 

“thần chú”.

2. Phương pháp học của ông.

Lương Thế Vinh là người biết kết hợp rất 
khéo giữa chơi và học, nên từ nhỏ Vinh học 
rất thoải mái và lại đạt kết quả cao.

Vinh học đến đâu, hiểu đến đấy, học một 
mà biết mười. Khi đã ngồi học thì tập trung tư 
tưởng rất cao, luôn muốn thực nghiệm những 
điều đã học vào đời sống. Trong khi vui chơi 
như câu cá, thả diều, bẫy chim, Vinh luôn kết 
hợp với việc học. Lúc thả diều, Vinh rung dây 
diều để tính toán, ước lượng chiều dài, chiều 
cao. Khi câu cá, Vinh tìm hiểu đời sống các 
sinh vật, ước tính đo lường chiều sâu ao hồ, 
chiều rộng sông ngòi... và kiểm tra lại bằng 
thực nghiệm. Vinh nghĩ ra cách đo bóng cây 
mà suy ra chiều dài của cây.

Người đời còn truyền lại câu chuyện 
sau đây:

Dạo đó, Lương Thế Vinh và Quách Đình 
Bảo là hai người nổi tiếng vùng Sơn Nam 
(Thái Bình- Nam Định bây giờ) về thông 
minh, học giỏi. Một hôm, sắp đến kỳ thi, 
Lương Thế Vinh tìm sang làng Phúc Khê bên 
Sơn Nam hạ để thăm Quách Đình Bảo, toan 
bàn chuyện cùng lên kinh ứng thí.

Đến làng, Vinh ghé một quán nước nghỉ 
chân. Tại đây Vinh nghe người ta nói là 
Quách Đình Bảo đang ngày đêm dùi mài kinh 
sử quên ngủ, quên ăn. Chắc chắn kỳ này Bảo 
phải đứng đầu bảng vàng. Vinh cười nói:

- Kỳ thi đến nơi mà còn chúi đầu vào quyển 
sách, cố tụng niệm thêm vài chữ. Vậy cũng 
gọi là biết học ư? Ta có đến thăm cũng chẳng 
có gì để bàn bạc - Vinh nói thế rồi bỏ ra về.

Quách Đình Bảo nghe được chuyện trên, 

gật gù:
- Người đó hẳn là Lương Thế Vinh, ta phải 

đi tìm mới được!
Thế là Bảo chuẩn bị khăn gói, tìm đến 

Cao Hương thăm Vinh. Chắc mẩm đến nhà 
sẽ gặp ngay Vinh đang đọc sách, nhưng 
Vinh đi vắng, người nhà bảo Vinh đang chơi 
ngoài bãi.

Quách Đình Bảo ra bãi tìm, quả thấy Vinh 
đang thả diều, chạy chơi cùng bạn bè, rất 
ung dung thư thái. Bảo phục lắm tự nói với 
mình: “Người này khôi ngô tuấn tú, phong 
thái ung dung, ta có học mấy cũng không thể 
theo kịp”.

Quả nhiên sau đó, khoa Quý Mùi năm 
Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông 
(1463) Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên 
(đỗ đầu), Quách Đình Bảo đỗ Thám hoa (đỗ 
thứ 3). Năm ấy Lương Thế Vinh mới hăm 
hai tuổi. 

3. Cách cân voi và đo bề dày tờ giấy.

Ngày xưa, vua quan Trung Quốc thường 
cậy thế nước lớn, coi thường nước ta, cho 
nước ta là man di, mọi rợ. Về tinh thần bất 
khuất của cha ông ta thì chúng đã được nhiều 
bài học. Nhưng về mặt khoa học thì chúng 
chưa phục lắm.

Một lần sứ nhà Thanh là Chu Hy sang 
nước ta, vua Thánh Tông sai Lương Thế Vinh 
ra tiếp. Hy nghe đồn Lương Thế Vinh không 
những nổi tiếng về văn chương âm nhạc, mà 
còn tinh thông cả toán học nên mới hỏi:

- Có phải ông làm sách Đại thành toán 
pháp, định thước đo ruộng đất, chế ra bàn 
tính của nước Nam đó không?

Lương Thế Vinh đáp:
- Dạ, đúng thế!
Nhân có con voi rất to đang kéo gỗ trên 

sông, Chu Hy bảo:
- Trạng thử cân xem con voi kia nặng 

bao nhiêu!
- Xin vâng!
Dứt lời, Vinh xăm xăm cầm cân đi cân voi.



THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

26

- Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với 
con voi đấy! - Hy cười nói.

- Thì chia nhỏ voi ra! Vinh thản nhiên 
trả lời!

- Ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin một 
miếng gan nhé!

Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp. Đến 
bến sông, trạng chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai 
lính dắt voi xuống. Thuyền đang nổi, do voi 
nặng nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh 
cho lính lội xuống đánh dấu mép nước bên 
thuyền rồi dắt voi lên. Kế đó trạng ra lệnh đổ 
đá hộc xuống thuyền, thuyền lại đầm xuống 
dần cho tới đúng dấu cũ thì ngưng đổ đá.

Thế rồi trạng bắc cân lên cân đá. Trạng cho 
bảo sứ nhà Thanh:

- Ông ra mà xem cân voi!
Sứ Tàu trông thấy cả sợ, nhưng vẫn tỏ ra 

bình tĩnh coi thường. Khi xong việc, Hy nói:
- Ông thật là giỏi! Tiếng đồn quả không 

ngoa! Ông đã cân được voi to, vậy ông có thể 
đo được tờ giấy này dày bao nhiêu không?

Sứ nói rồi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ 
một cuốn sách dày đưa cho Lương Thế Vinh, 
Hy lại đưa luôn một cây thước.

Giấy thì mỏng mà li chia ở thước lại quá 
thô, Vinh nghĩ giây lát rồi nói:

- Ngài cho tôi mượn cuốn sách!

Sứ đưa ngay sách cho Lương Thế Vinh với 
vẻ không tin tưởng lắm.

Lương Thế Vinh lấy thước đo cuốn sách, 
tính nhẩm một lát rồi nói bề dày tờ giấy.

Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở 
nhà. Nhưng Sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh, 
cho là ông đoán mò. Khi nghe Vinh nói việc 
đo này rất dễ, chỉ cần đo bề dày cả cuốn sách 
rồi chia đều cho số tờ là ra ngay kết quả thì Sứ 
ngửa mặt lên trời than:

- Danh đồn quả không sai. Nước Nam quả 
có lắm người tài!

Lương Thế Vinh quả là kỳ tài! Ông nghĩ ra 
cách cân đo tài tình ngay cả trong lúc bất ngờ, 
cần ứng phó nhanh chóng. Gặp vật to thì ông 
chia nhỏ, gặp vật nhỏ thì ông gộp lại. Phải 
chăng ý tưởng của Lương Thế Vinh chính là 
mầm mống của phép tính vi phân (chia nhỏ) 
và tích phân (gộp lại) mà ngày nay là những 
công cụ không thể thiếu được của toán học 
hiện đại. 

4. Với vua Lê Thánh Tông: 

a) Một cách khen vua
Lương Thế Vinh thuở bé nghịch ngợm nổi 

tiếng. Ông hay tắm sông hồ thành thử bơi lội 
rất giỏi. Lê Thánh Tông biết rõ chuyện ấy, 
nên một hôm đi chơi thuyền có Lương Thế 
Vinh và các quan theo hầu, Vua liền giả vờ 
say rượu đẩy Vinh rơi tỏm xuống sông, rồi cứ 
cho tiếp tục chèo thuyền đi.

Không ngờ Lương Thế Vinh rơi xuống, 
liền lặn một hơi đi thật xa, rồi đến một chỗ 
vắng lên bờ ngồi núp vào một bụi rậm chẳng 
ai trông thấy. Lê Thánh Tông chờ mãi không 
thấy Vinh trồi đầu lên, bấy giờ mới hoảng 
hồn, vội cho quân lính nhảy xuống tìm vớt, 
nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Vua hết 
sức ân hận vì lối chơi đùa quá quắt của mình, 
chỉ muốn khóc, thì tự nhiên thấy Vinh từ dưới 
nước ngóc đầu lên lắc đầu cười ngất. Khi lên 
thuyền rồi, Vinh vẫn còn cười. Thánh Tông 
ngạc nhiên hỏi mãi, cuối cùng Vinh mới tâu:

- Thần ở dưới nước lâu là vì gặp phải 
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một việc kỳ lạ và thú vị. Thần gặp cụ Khuất 
Nguyên (*), cụ hỏi thần xuống làm gì? Thần 
thưa dối là thần chán đời muốn chết. Nghe 
qua, cụ Khuất Nguyên tròn xoe mắt, mắng 
thần: “Mày là thằng điên!. Tao gặp Sở Hoài 
Vương và Khoảng Tương Vương hôn quân 
vô đạo, mới dám bỏ nước bỏ dân trầm mình 
ở sông Mịch La. Chứ mày đã gặp được bậc 
thánh quân minh đế, sao còn định vớ vẩn cái 
gì?” Thế rồi cụ đá thần một cái, thần mới về 
đây!.

Lê Thánh Tông nghe xong biết là Lương 
Thế Vinh nịnh khéo mình, nhưng cũng rất hài 
lòng, thưởng cho Vinh rất nhiều vàng lụa.

b) Ứng đáp với vua
Vua Lê Thánh Tông đi kinh lý vùng Sơn 

Nam hạ, ghé thăm làng Cao Hương, huyện 
Vụ Bản, quê hương của Trạng Nguyên Lương 
Thế Vinh, lúc bấy giờ cũng đang theo hầu 
Vua.

Hôm sau vua đến thăm chùa làng. Khi ấy, 
sư cụ đang bận tụng kinh. Bỗng sư cụ đánh 
rơi chiếc quạt xuống đất. Vẫn tiếp tục tụng, 
sư cụ lấy tay ra hiệu cho chú tiểu cúi xuống 
nhặt, nhưng một vị quan tùy tòng của Lê 
Thánh Tông đã nhanh tay nhặt cho sư cụ. Vua 
Lê Thánh Tông trông thấy vậy, liền nghĩ ra 
một vế đối, trong bữa tiệc hôm đó để thách 
các quan đối.

Vế ấy như sau:
- Ðường thượng tụng kinh sư sử sứ...
Nghĩa là: Trên bục tụng kinh sư khiến sứ 

(nhà sư sai khiến được quan)
Câu nói này oái ăm ở ba chữ sư sử. Các 

quan đều chịu chẳng ai nghĩ ra câu gì.
Trạng nguyên Lương Thế Vinh cứ để họ 

suy nghĩ chán chê. Ông ung dung ngồi uống 
rượu chẳng nói năng gì. Vua Lê Thánh Tông 
quay lại bảo đích danh ông phải đối, với hy 
vọng đưa ông đến chỗ chịu bí. Nhưng ông chỉ 
cười trừ.

Một lúc ông cho lính hầu chạy ngay về nhà 
mời vợ đến. Bà trạng đến, ông lấy cớ quá say 
xin phép vua cho vợ dìu mình về.

Thấy Vinh là một tay có tài ứng đối mà 

hôm nay cũng đành phải đánh bài chuồn, nhà 
vua lấy làm đắc ý lắm, liền giục:

- Thế nào? Ðối được hay không thì phải 
nói đã rồi hẵng về chứ?

Vinh gãi đầu gãi tai rồi chắp tay ngập 
ngừng:

- Dạ... muôn tâu, Thần đối rồi đấy ạ!
Vua và các quan lấy làm lạ bảo Vinh thử 

đọc xem. Vinh cứ một mực: “Ðối rồi đấy 
chứ ạ!” hoài. Sau khi nhà vua gạn mãi, Vinh 
mới chỉ tay vào người vợ đang dìu mình, mà 
đọc rằng:

- Ðình tiền túy tửu, phụ phù phu.
Nghĩa là: Trước sân say rượu, vợ dìu chồng.
Nhà vua cười và thưởng cho rất hậu.
c) Lời tiên đoán 
Một hôm, lúc chầu trong triều, vua hớn hở 

nói với Vinh:
- Trẫm có nhiều con trai, việc thiên hạ 

không việc gì phải lo ngại nữa!
Lương Thế Vinh tâu:
- Lắm con trai là lắm giặc. Không lo sao 

được!
Vua lấy làm lạ hỏi:
- Ta không rõ sao lại thế?
Trạng tâu không úp mở:
- Ngôi báu chỉ có một. Bệ hạ có nhiều con 

trai càng có nhiều sự tranh giành ngôi báu. 
Như vậy phải lo lắm chứ!

Đúng như lời tiên đoán của ông. Sau này 
con cháu nhà vua tranh giành ngôi thứ, chém 
giết lẫn nhau, làm cho triều chính đổ nát, trăm 
họ lầm than. Chỉ ba chục năm sau khi Thánh 
Tông mất, Mạc Đăng Dung đã nhân cơ hội 
mà cướp ngôi nhà Lê. 

5. Răn dạy các quan.

Lương Thế Vinh rất ghét những viên quan 
hống hách, hà hiếp nhân dân. Ông có nhiều 
học trò giỏi đỗ cao, làm quan lớn. Với học trò 
nào ông cũng dạy về lòng yêu dân, đức khiêm 
tốn. Có lần, một viên quan huyện hách dịch 
đã bị ông cho một bài học, làm trò cười cho 
thiên hạ.
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Bữa ấy, ông đi thăm bạn bè, ngồi nghỉ chân 
ở quán nước bên đường. Bỗng thấy một đoàn 
rước quan huyện đi qua. Dân trong vùng đều 
biết viên quan này thường hay bắt người dọc 
đường khiêng cáng, bèn bảo nhau trốn chạy 
cả. Vì không biết lệ đó nên ông cứ ung dung 
ngồi nghỉ đến khi tên lính hầu của quan huyện 
bắt ra khiêng cáng.

Lương Thế Vinh khúm núm bước lại ghé 
vai khiêng cáng. Khi cáng quan đi đến chỗ 
bùn lầy lội, ông làm như vô tình trượt chân 
văng cáng, hất quan huyện ngã chỏng gọng 
giữa vũng bùn, áo, mũ, cân đai bê bết bùn.

Quan huyện đỏ tím mặt mày vì giận, đang 
định đổ cơn thịnh nộ lên đầu kẻ hầu hạ mình 
thì trạng vẫy người đi đường, nói lớn:

- Bác gọi hộ anh học trò tôi là thám hoa 
Văn Cát ra khiêng hầu võng quan huyện 
thay thầy.

Quan huyện xanh xám mặt mày, cuống 
quýt quỳ mọp xuống bùn lạy như bổ củi, xin 
quan trạng tha tội cho.

Lương Thế Vinh nhẹ nhàng lấy lời răn dạy, 
từ đó viên quan huyện chừa thói hống hách 
với dân.

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

Đền thờ Trạng lường Lương Thế Vinh 
ngày nay. Ảnh: Internet

Đọc xong những giai thoại trên, anh chị em 
chúng ta cứ ngỡ mình không thể nào so sánh 
với trạng nguyên Lương Thế Vinh hoặc với 
các nhân tài lịch sử khác của đất Việt. Lầm 
rồi! Mọi Kitô hữu đều có thể sánh vai hay nói 
đúng hơn, có thể là những nhân tài –mà còn 
hơn- nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội Chúa 
ban. Cơ hội Chúa ban là gì? – Là ơn gọi làm 
Kitô hữu qua bí tích Rửa tội. Ơn gọi làm Kitô 
hữu có gì mà bảo là cơ hội, mà lại là cơ hội 
làm nhân tài? – Thưa mỗi người được dựng 
nên giống hình ảnh Chúa tức là có “bản tính 
yêu người” (trong lòng bất cứ ai và bất kỳ lúc 
nào cũng muốn yêu thương ai đó và muốn 
được ai đó yêu thương); nhưng giữa số đông 
nhân loại như thế từ cổ chí kim, Kitô hữu là 
những người được gọi riêng để sống và phát 
huy “bản tính yêu người” (lòng đầy tình yêu 
nồng đậm ví như muối, ví như men và ví như 
ánh sáng là những thứ có tính năng lan tỏa, 
thấm nhập và hóa thành) hơn lên và đặc biệt 
hơn so với mọi người còn lại của nhân loại 
nhờ sự cảm hóa của Tin mừng; do đó nếu 
chúng ta sống đúng tính năng muối, men và 
ánh sáng tình yêu, chúng ta sẽ là thánh nhân 
không thể chối cãi; đã là thánh nhân thử hỏi 
không so ngang sánh ví với các nhân tài thì 
so ngang sánh ví với cái gì? Có điều: 1/ Tại 
vì chúng ta không ý thức mình đang có cơ hội 
hoặc mầm mống quá lớn lao và diễm phúc; 
2/ Tại vì chúng ta không biết tận dụng cơ hội 
quá lớn lao và diễm phúc này để làm thánh 
(những người ý thức và tận dụng đều đã làm 
thánh).

Có 3 việc nổi bật anh chị em chúng ta cần 
lưu ý ngay lập tức:

1. Ý thức Kitô hữu là ơn gọi đặc biệt giữa 
muôn người (2). Mọi chuyện bắt đầu từ ý thức 
đúng đắn, cho nên ý thức mình là Kitô hữu, 
một cơ hội lớn lao và quý giá để nên thánh.

2. Sống đúng và phát huy “bản tính yêu 
người” đến mức như muối mặn, men nồng và 
sáng rực yêu thương. Đâu cần làm gì lớn lao, 
chỉ như thế đã thành nhân tài. “Khi ấy, Chúa 
Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa 
đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói 
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rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú 
đã cho Thầy bú!”. Nhưng Người phán rằng: 
“Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có 
phúc hơn” (Lc 11,27-28), “Ai là mẹ Ta? Ai là 
anh em Ta? Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ 
ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ Ta, đây 
là anh em Ta. Ai thi hành ý muốn của Thiên 
Chúa, người ấy là anh em chị em Ta, là mẹ 
Ta” (Mc 3,31-35).

Đã sánh vai cùng các nhân tài do được 
chọn từ trước, Kitô hữu còn diễm phúc hơn 
vì được tuyển chọn để nghe và giữ lời Thiên 
Chúa trở thành muối, men và ánh sáng tình 
yêu cho thế giới.      

...................................................................
(1) Khuất Nguyên - nhà thơ nổi tiếng, một 

vị trung thần nước Sở - do can ngăn vua 
Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá 
gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Hôm 
ấy đúng ngày mồng Năm tháng Năm. Thương 
tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày 
đó, dân Trung Quốc xưa làm bánh, quấn chỉ 
ngũ sắc bên ngoài (chủ ý khiến cá sợ, khỏi 
đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông ném 
bánh xuống cúng Khuất Nguyên.

(2) Lâu nay mỗi khi nghe hoặc hát những 
câu đại loại như “từ ngàn xưa Chúa đã 
chọn con giữa muôn người” v.v… chúng ta 
cứ hiểu lầm là Chúa chọn làm linh mục, tu 
sĩ v.v… Xin thưa: Hoàn toàn không phải! 
Nhưng là chọn làm Kitô hữu, tức làm muối, 
men, ánh sáng, muối men ánh sáng tình yêu 
chớ chẳng phải muối men ánh sáng chức vụ, 
danh hiệu v.v...  



BIẾM HỌA THÁNG 3 - CÂU HỎI ĐỐ BẠN - NÓI NHỎ NHAU NGHE 

30

NGƯỜI PHÀM

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 3

“Lời nào cho em?”

Bé Bo nói nhiều

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Cor ad cor loquitur”?
	Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ là một “dòng” thánh nhạc
“tâm truyền tâm”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)



31

LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Có hai hạt lúa kia cùng lớn lên bên nhau. 
Hai hạt lúa được gieo trên cùng một mảnh 
ruộng như nhau. Một hạt lúa không mọc 
thành cây. Một hạt lúa mọc thành cây.

Hạt lúa không mọc thành cây vui thích quá 
vì nghĩ rằng:

- Mình sẽ sống mãi với thời gian. Mình sẽ 
sống mãi. Mình sẽ sống mãi.

Hạt lúa không mọc thành cây ao ước nó 
sẽ sống mãi với thời gian. Mới đầu Hạt lúa 
không mọc thành cây vui thích lắm vì nó 
được sống tự do như nó muốn. Nó ưa ăn là 
nó ăn. Nó ưa uống là nó uống. Nó ưa làm gì 
là nó làm. Nó thích chí quá nên hát hoài. Nó 
hát rằng:

- La… lá… la… la…
Ta là bông hoa lúa
Muốn gì là ta làm
Ta là bông hoa lúa
Muốn gì là làm thôi.
Quả thật, hạt lúa không mọc cây sống tự 

do như nó muốn. Muốn làm gì cũng được. 
Hạt lúa vui thích quá vì muốn làm gì cũng 
tự do.

Hạt lúa kia trổ cây. Mới đầu là cây mạ non. 
Rồi đến cây mạ già. Sau nữa đến cây lúa non. 
Rồi đến cây lúa lớn. Cây lúa già đi.

Người ta đến bên cây mạ non mà nhổ cỏ 
chung quanh cây. Đau ơi là đau. Mạ già người 
ta nhổ lên đem cấy vào chỗ họ muốn cấy. Đau 
ơi là đau. Lúa non người ta đến gần bên nhổ 
cỏ. Đau ơi là đau. Lúa già mọc bông hạt cũng 
đau ơi là đau. Muốn ăn gì cũng không được. 
Muốn uống gì cũng không được. Muốn làm 
gì cũng không dám làm. Đau lắm chứ.

Hạt lúa không mọc cây vui thích bảo:
- Như ta đây này. Muốn ăn gì, uống gì là 

cứ việc ăn uống. Muốn làm gì là cứ làm. Hà 
cớ gì mà phải kiêng phải cữ?

Quả thật, mới đầu hạt lúa không mọc thành 
cây vui thích lắm. Thế mà với thời gian hạt 
lúa không mọc thành cây cứ tưởng mình sẽ 
sống mãi bây giờ đã già. Nó không còn trẻ 
trung như trước để hát mãi hát hoài. Nó cũng 
không còn thích thú như trước nữa. Nó thấy 
nó trơ trọi một mình. Nó cảm thấy nó đơn độc 
một mình. Nó muốn mọc thành cây mạ, rồi 
thành cây lúa, để trổ những bông hạt. Ít bông 
hạt thôi cũng được. Nhưng không được nữa. 
Với thời gian, nó già đi và tới giờ phải chết. 
Thế là nó chết trơ trọi, đơn độc một mình. Vì 
nó muốn thế. Nó không để lại cho đời cái gì 
cả ngoài việc nó có mặt một thời gian rồi hết.

Riêng hạt mọc thành cây thì mới đầu nó 
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khóc mãi vì muốn ăn cũng không được, muốn 
uống cũng không xong, muốn làm cũng không 
làm được vì phải nuôi cây. Cây càng lớn càng 
phải nuôi nhiều. Nhưng đến lúc cây sinh ra 
bông hạt. Bông hạt thì cả trăm bông hạt khác. 
Hạt mọc thành cây lúa mới đầu buồn bã lắm 
vì không như hạt không mọc cây kia chỉ vui 
chơi mà thôi. Hạt mọc cây phải mục nát đi để 
trở thành cây lúa xanh tốt xum xuê. Đau ơi 
là đau. Nhưng đau như thế mới trở thành cây 
lúa. Mới trở thành những bông hạt nặng trĩu. 
Bông hạt cả trăm bông hạt khác.

Giờ đây hạt mọc thành cây mới thấy 
phải đau khổ vì mọc thành cây rồi mới thu 
lại được cả trăm bông hạt khác. Hạt mọc 
thành cây phải mục nát đi, phải chết đi mới 
sinh ra những bông hạt khác. Hạt nào cũng 
chết cả mà.

Hạt lúa nào cũng chết. Hạt không mọc cây 
cũng chết nhưng chết trong trơ trọi, đơn độc 
một mình. Hạt mọc cây cũng chết nhưng để 
lại cho đời những bông hạt muôn đời.

Chúng ta là con người, chúng ta thế 
nào đây?

Chúng ta như hạt lúa không mọc thành cây 
để rồi chết trơ trọi, đơn độc trong đời chăng?

Hay chúng ta như hạt lúa mọc thành cây để 
lại trong đời những bông hạt chăng? 

Thế nào đây? Chúng ta sống thế nào đây 
trong đời?

Hạt lúa sống trong đời
Không mọc thành cây lúa
Để muốn ăn là ăn
Để muốn uống là uống
Để làm gì thì làm
Nhưng chết trong trơ trọi
Không để lại cho đời
Những gì mà mình có.

Hạt lúa sống trong đời
Mọc thành một cây lúa
Muốn ăn không dám ăn
Muốn uống không dám uống
Muốn làm không dám làm
Nhưng mọc cây lúa mới
Và để lại cho đời
Những bông hạt về sau.
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Những ngày cận tết năm Mậu Thân 1968, 
bà Kiên quá bận rộn dọn dẹp nhà cửa, sắm 
sửa cho tết, gạo trong nhà gần hết bà mệt mỏi 
tự hứa:

- Sau tết hãy mua vẫn còn kịp, bây giờ 
mệt quá!

Mới sáng mùng một tết đài phát thanh đã 
phát tin rộ lên Việt cộng đã tràn vào thành 
phố. Chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm, mọi 
giao thông bị đình lại. Chợ búa không còn 
họp nữa. Bà Kiên hết hồn:

 Trời đất gạo gần hết rồi! Giới nghiêm, 
chợ không bán lấy gì mà ăn. Nhà mình đến 
13 nhân khẩu, đói chắc rồi!

Tâm trạng này không phải riêng bà Kiên 
mới có mà dân chúng đều nhốn nháo. Cái bao 
tử bây giờ là trên hết mà chợ không bán, có 
chết không? 

Trong xóm có một ông người Hoa, hai vợ 
chồng thường ngày bán cháo huyết. Thấy 
tình hình này ông nảy ra ý tưởng len lỏi theo 
các đường tắt về Long An mua gạo đem lên 
bán. Và ông đã đi thành công nhưng ác nỗi 
người mua đến vây kín nhà ông, ông không 
chịu bán nhiều cho khách. Ông bán hạn chế 
cho mỗi người có 5kg với giá cắt cổ. Ai kêu 
ca thì ông than:

- Nị chê mắc hử? Nị thử len lỏi về dưới quê 
xem, cực khổ như thế nào hết né tránh Việt 
cộng rồi sợ quốc gia bắt vì vi phạm lệnh giới 
nghiêm. Nị có giỏi thì nị đi thử xem! 

Ngày hôm sau, ông ta thấy tình hình vẫn 
còn căng hơn, thế là ông tăng giá gạo lên nữa 
nhưng vẫn bán mỗi người 5kg, năn nỉ gì cũng 
không được. 

Bà Kiên ân hận:
- Phải chi mình chịu khó đi mua trước tết 

thì bây giờ đâu có khổ sở như vậy, mỗi ngày 
mỗi đi chầu chực mua, mỗi ngày lại mỗi giá! 

Rất may sự biến động về giá cả chỉ có vài 
tuần, sự tấn công của Việt cộng bị thất bại 
vật giá trở lại bình thường, chợ búa lại buôn 

MỘC XUÂN
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bán như xưa, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ. 
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. 

Rồi một hôm, cả vùng đó mọi người đang 
xôn xao bàn tán:

- Ông bán cháo huyết nổi điên chém vợ 
chết tươi, đã bị bắt đưa lên nhà thương 
điên rồi!

- Đáng đời cái thằng Tàu đầu cơ tích trữ! 
Ông trời phạt đích đáng rồi đó!

- Ổng làm tội thì đáng đời ổng, chỉ tội cho 
đám con. Bây giờ như kẻ mồ côi cha lẫn mẹ 
rồi ai nuôi nấng săn sóc đây!

- Ờ, đã bảo cha mẹ ăn ở để đức lại cho 
con, ai bảo ở ác thì con nó khổ, luật trời rất 
nghiêm mà! 

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

Lời bàn:
Ông bán cháo huyết này chỉ thấy cái lợi 

trước mắt, không có tầm nhìn xa. Nếu ông 
có khả năng len lỏi mua gạo về bán, ông bán 
với giá vừa phải để giúp đỡ đồng bào thì ông 
sẽ có phúc gấp ngàn lần số tiền ông đầu cơ 
có được.

 Với số tiền ông bóp cổ thiên hạ có được, 
bây giờ ông có được hưởng gì không? Hay 
bây giờ phải trả giá: vợ chết tức tưởi, ông 
bị vào nhà thương điên, các con lông bông 
không ai nuôi nấng.

 Vậy cái đức và tiền, cái nào lợi hơn. Tiền 
nhân đã dạy:“Có đức mặc sức mà ăn”. Nhiều 
người quên câu dạy này, người thì đầu cơ trục 
lợi, người thì lợi dụng chức quyền để tham 
nhũng kết quả là xộ khám, lợi bất cập hại, 
đúng là cái nhìn thiển cận đưa cuộc đời đến 
ngõ cụt.

 Ai ơi phải nghĩ cái đức trước tiên, tiền ắt 
sẽ đến, đừng bận tâm lo lắng.



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆP - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO

35

MICHEL NGUYỄN HẠNH

TỪ KINH LẠY CHA …

Kinh Lạy Cha là lời Chúa Giêsu dạy các 
môn đệ cầu nguyện (GLHTCG 2764) – đây 
chính là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng. 
Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Kinh 
Lạy Cha có bảy lời cầu xin: 

Mt 6,9-13

9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế 
này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên 
trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 

10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương 
thực hằng ngày;

12  xin tha tội cho chúng con như chúng 
con cũng tha cho những người có lỗi với 
chúng con;

13  xin đừng để chúng con sa chước cám 
dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

Sau khi dạy Kinh Lạy Chy, Chúa Giêsu 
thêm: ‘Cứ xin đi, anh em sẽ được’ (Ga 16,24). 

Vậy mỗi người có thể dâng lên Chúa những 
lời kinh khác nhau tùy nhu cầu, nhưng luôn 
phải bắt đầu bằng kinh nguyện căn bản là Lời 
Kinh Chúa dạy như là lời kinh nền tảng (GL-
HTCG 2761).

Chúng ta có lý do và có khả năng dâng 
lời cầu nguyện con thảo là vì Chúa Cha “đã 
sai Thánh Thần của Con Ngài đến ngự trong 
lòng chúng ta mà kêu lên: ‘Abba, Cha ơi’” 
(Gl 4,6). Bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta 
nói lên những ước muốn của chúng ta trước 
mặt Chúa Cha, nên Đấng “thấu suốt tâm 
can”, tức là Chúa Cha, “biết Thánh Thần 
muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện 
giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” 
(Rm 8,27).

“Tất cả sách Cựu Ước (Lề luật, các Tiên tri 
và các Thánh vịnh) đều được ứng nghiệm nơi 
Đức Kitô. Tin Mừng chính là “Tin vui mừng”. 
Thánh Matthêu đã tóm lược việc loan báo đầu 
tiên của Tin vui mừng đó trong Bài giảng trên 
núi. Mà lời kinh dâng lên Cha chúng ta nằm 
ở trung tâm của lời loan báo này. Chính trong 
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bối cảnh đó mà mỗi lời xin trong Lời Kinh 
Chúa dạy được sáng tỏ: Lời Kinh Chúa dạy 
là lời kinh tuyệt hảo…. Nhưng trong Lời kinh 
đó, không những chúng ta cầu xin những điều 
chúng ta có thể ước ao cách chính đáng, mà 
còn theo một trật tự những điều đáng ước ao 
nữa: như vậy, lời kinh này không những dạy 
chúng ta cầu xin, mà còn huấn luyện toàn thể 
tâm tình của chúng ta.” (GLHTCG 2763)

Bố cục của Kinh Lạy Cha 

– Lời nguyện đầu tiên “Lạy Cha chúng 
con ở trên trời.” xác định mối tương quan, 
chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa là Cha 
(chiều cao) và hiệp thông nhau là anh em 
(chiều sâu và chiều ngang). Bởi vì trong 
Chúa, chúng ta gắn bó với chính mình và với 
môi trường sống (chiều sâu), chúng ta liên kết 
mật thiết với tha nhân (chiều ngang).

– Ba lời nguyện đầu (Danh Cha cả sáng, 
Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất 
cũng như trên trời) hướng con người đến 
Thiên Chúa để được củng cố ba nhân đức đối 
thần: Tin, Cậy, Mến. Gọi là “củng cố” vì từ 
“đức” trong đức tin, đức cậy, đức mến có ng-
hĩa là “ơn”., con người không tự thân mà có 
được ba nhân đức đối thần mà phải nhờ vào 
lòng thương xót của Chúa để có đức tin (ơn 
tin), đức cậy (ơn cậy) và đức mến (ơn mến).

Trong đó:

+ “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên 
trời” là việc chu toàn ý định cứu độ của Ngài, 
đó là điều Thiên Chúa muốn chúng ta được 
sống và sống dồi dào (Nk 9, 25; Ga 10,10; Rm 
11,17). Sống dồi dào nghĩa là sống tốt mối 
tương quan ba chiều: với Thiên Chúa (chiều 
cao), với tha nhân (chiều ngang) và với mình 
cùng môi trường sống (chiều sâu). Trong đó 
mối tương quan theo chiều dọc là chủ đạo. Khi 
mối tương quan chiều dọc bị đứt gãy thì mối 
tương quan chiều ngang và chiều sâu bị rối 
loạn. Nghĩa là khi mối tương quan của mình 
với Thiên Chúa bị nguội lạnh thì mối tương 
quan với tha nhân bị hờ hững, mối tương 

quan với chính mình cũng như môi trường 
sống bị chông chênh. Khi ông A-đam sống 
trong tình yêu của Thiên Chúa thì mối tương 
quan của ông với bà E-và (tha nhân) rất mặn 
nồng: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, 
thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, 
vì đã được rút từ đàn ông ra” (St 2,23). Thế 
nhưng lúc phạm tội, mối tương quan hàng 
dọc với Thiên Chúa bị đứt gãy, thì khi “Thiên 
Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong 
ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa 
cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC 
CHÚA là Thiên Chúa” (St 2,8). Mối tương 
quan chiều sâu của con người với chính mình 
bị chông chênh: “Con nghe thấy tiếng Ngài 
trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên 
con lẩn trốn” (St 3,10). Mối tương quan hàng 
ngang với tha nhân là bà E-và cũng bị rạn nứt. 
Bởi vì khi “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: 
‘Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? 
Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm 
ngươi ăn không?’” (St 3,11), ông A-đam đã 
đổ thừa người đã “thành một xương một thịt” 
(St 2,24) với mình thay vì bảo bọc, che chở: 
“Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho 
con trái cây ấy, nên con ăn” (St 3,12).

+ Khi con người sống dồi dào thì sẽ nhiệt 
thành với Nước Cha và nơi đó “Nước Cha trị 
đến”: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con 
phải thiệt thân” (Tv 69,10).

+ Nơi nào “Nước Cha trị đến” thì “Danh 
Cha cả sáng” mọi người nhận ra được tình 
yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

(còn tiếp)
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THÁNH NHÂN 

Người theo Chúa bằng thực thi Lời 

Chúa. 

MỖI NGƯỜI

Là một ánh vinh quang nào đó của 

Thiên Chúa. 

THAI NHI

Mầm tình yêu Thiên Chúa.

SỐNG

Là yêu.

MÓN ĂN

Sự pha trộn.

SỐ PHẬN, DUYÊN KIẾP, MẠNG 

(MỆNH)

Ơn gọi.    

KHÔNG NGƯỜI LÁI

Thế giới cũng đâu đã có người lái.

THỨC ĂN ĐÓNG HỘP

Mối nghi ngờ cũng đóng hộp. 

ĐO NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU 

Đo nồng độ lương tâm và trách nhiệm.

TIỆM VÀNG

Nam châm hút kẻ cướp. 

DỊCH VIÊM PHỔI VŨ HÁN

Tử thần Vũ Hán bị xổng chuồng.  

BA LÔ

Hồ lô du lịch.

WIFI 

Chìa khóa cửa mở ra thế giới.   

ĐÁM MA NGƯỜI VIỆT

Rộn ràng, nhộn nhịp, ồn ào và ăn uống.   

MÌ GÓI 

Khẩu phần của người nghèo. 

ĂN NGON, MẶC ĐẸP, ĐI SANG, Ở 

SƯỚNG  

     Vỗ về xác thối.

TÌNH YÊU

    Thiên đàng.

NẠN KẸT XE

    Kẹt người đồng chí hướng. 

GIANG HỒ CHO VAY 

   Khủng bố người nghèo.

XUÂN

    Kẻ giàu hí hửng, người nghèo “chết tửng”.

BỆNH

   Án tử cho mỗi người.
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Không ít lần bạn đã nghe qua cụm từ 
“Rối loạn tiền đình”. Vậy bệnh rối loạn tiền 
đình là gì? Nguyên nhân nào gây rối loạn tiền 
đình, triệu chứng và cách điều trị căn bệnh 
này ra sao? Cùng theo dõi bài viết của META 
để có được câu trả lời chính xác.

1. Bệnh rối loạn tiền đình là gì?
Tiền đình chính là một hệ thống thuộc hệ 

thần kinh, nó nằm ở sau hai bên ốc tai. Bộ 
phận này có nhiệm vụ chính là duy trì tư thế, 
điệu bộ phối hợp cử động mắt, đầu và thân 
mình. Mỗi khi chúng ta thực hiện các động 
tác cúi đầu, di chuyển hay xoay người... tiền 
đình sẽ nghiêng lắc theo các động tác đó để 
giúp cơ thể luôn giữ được thăng bằng.

Khi mắc bệnh rối loạn tiền đình sẽ gây nên 
tình trạng mất cân bằng về tư thế làm cho 
người bệnh có cảm giác chóng mặt, ù tai, hoa 
mắt, buồn nôn. Rối loạn tiền đình có thể do tác 
động của di truyền hoặc do yếu tố môi trường.

Nguyên nhân gây rối loạn tiền đình.
Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến 

gây rối loạn tiền đình mà bạn cần biết:
- Do huyết áp thấp, di chứng của tai biến, 

thiếu máu, các bệnh liên quan tới tim mạch... 
gây ra tắc nghẽn mạch máu, lượng máu lên 
não kém.

-  Do hệ lụy của các bệnh như: U não, u dây 

thần kinh, viêm dây thần kinh, viêm tai giữa...
- Thường xuyên sống trong môi trường có 

quá nhiều tiếng ồn, thời tiết chuyển mùa đột 
ngột, ít vận động...

- Người bị mất máu nhiều do chấn thương 
hoặc phụ nữ sau sinh...

- Uống quá nhiều rượu bia.
- Cơ thể nhiễm độc hoặc sử dụng một số 

loại thuốc... cũng là nguyên nhân gây rối loạn 
tiền đình.

- Căng thẳng, mệt mỏi, áp lực kéo dài gây 
tổn thương cho hệ thần kinh

- Bệnh rối loạn tiền đình có mấy loại?

2. Rối loạn tiền đình ngoại biên:
Gây ra do tổn thương tai trong hoặc dây 

thần kinh tiền đình hoặc bệnh lý tắc mạch máu 
ở vùng sau cổ. Triệu chứng thường gặp nhất 
là khi bạn thay đổi tư thế sẽ thường bị chóng 
mặt. Tuy nhiên, bệnh này khá lành tính, chỉ 
làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt 
nhưng vẫn còn tỉnh táo trong di chuyển. 

3. Rối loạn tiền đình trung ương:
Do có sự tổn thương nhân tiền đình hoặc 

đường dây liên hệ của các nhân dây tiền đình 
ở thân não và tiểu não. Nó thường được biểu 
hiện bởi một số triệu chứng như: Đi lại khó 
khăn, choáng váng khi thay đổi tư thế, hay bị 
sa sẩm mặt mày...
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- Đối tượng thường mắc phải rối loạn 
tiền đình.

Một nghiên cứu dịch tễ đã cho thấy, có tới 
hơn 35% người lớn từ khoảng trên 40 tuổi sẽ 
có nguy cơ lớn mắc phải căn bệnh này. Rối 
loạn tiền đình phổ biến ở nữ giới hơn so với 
nam giới và dễ bị nhầm lẫn với bệnh thiểu 
năng tuần hoàn não.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các 
yếu tố sau đây có thể làm tăng nguy cơ mắc 
rối loạn tiền đình. Đó chính là:

- Tuổi tác: Người lớn tuổi có nhiều khả 
năng gặp các bệnh lý gây chóng mặt, đặc biệt 
là cảm giác mất thăng bằng do không còn đủ 
minh mẫn và nhanh nhẹn như khi còn trẻ.

- Tiền sử bị chóng mặt: Nếu trước đây 
bạn đã từng bị chóng mặt thì nhiều khả 
năng bạn sẽ gặp phải tình trạng tiền đình 
trong tương lai.

4. Các triệu chứng của bệnh rối loạn 
tiền đình. 

Bệnh rối loạn tiền đình thường sẽ được 
biểu hiện bởi một số dấu hiệu đặc trưng 
dưới đây:

- Chóng mặt:
Chóng mặt chính là dấu hiệu đầu tiên 

nếu bạn bị rối loạn tiền đình. Bạn sẽ có cảm 
giác cơ thể quay cuồng, chao đảo. Việc đứng 
lên ngồi xuống cũng vô cùng khó khăn, với 
những người bị nặng có thể sẽ không thể ngồi 
dậy được. Ngoài ra, còn kèm theo triệu chứng 
buồn nôn khó chịu, mắt mờ và nhòe đi. Tuy 
nhiên, tình trạng này sẽ biến mất ngay sau khi 

bạn nghỉ ngơi.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chóng mặt 

là do hệ thần kinh của não bộ bị chèn ép hoặc 
dây thần kinh ngoại biên bị tổn thương.

- Mất thăng bằng:
Khi bị mất thăng bằng, người bệnh sẽ gặp 

khó khăn khi đi lại, luôn có cảm giác lâng lâng 
và phải bám víu vào người hoặc vật khác mới 
có thể di chuyển được. Lý do chính là toàn bộ 
vùng tiền đình, mắt, ngoại tháp, tiểu não bị 
tắc nghẽn gây nên.

- Mất ngủ:
Mất ngủ cũng được coi là một dấu hiệu của 

bệnh tiền đình.
- Ngất xỉu, mất ý thức:
Nếu không phát hiện kịp thời để điều 

trị khi gặp các triệu chứng nói trên, lâu dài 
người bệnh sẽ có thể bị mất ý thức dẫn tới 
ngất xỉu. Nguyên nhân là do giảm lượng máu 
lưu thông lên não, tụt huyết áp, rối loạn chức 
năng tim gây nên.

5. Bệnh rối loạn tiền đình có nguy hiểm 
không?

Có nhiều ý kiến cho rằng tình trạng rối loạn 
tiền đình không được gọi là một căn bệnh mà 
thực chất nó chỉ là hội chứng. Và đã là hội 
chứng thì sẽ không trực tiếp gây nguy hiểm 
đến tính mạng. Tuy nhiên nó lại là nguyên 
nhân ảnh hưởng đến nhiều nhánh bệnh lý 
khác đặc biệt là khi không được phát hiện và 
điều trị kịp thời.

Một số tác hại mà rối loạn tiền đình có thể 
mang lại cho cơ thể như:

- Cơ thể người bệnh sẽ luôn mệt mỏi, gây 
khó khăn khi đi lại làm ảnh hưởng trực tiếp 
tới các sinh hoạt thường ngày. Kéo theo đó, 
người bệnh sẽ ít vận động hơn và đây cũng là 
lý do để các bệnh lý khác xuất hiện.

- Những cơn đau đầu sẽ thường xuyên xuất 
hiện làm bạn không thể tập trung và khiến 
hiệu quả công việc bị suy giảm.

- Dễ nổi nóng vô cớ với những người 
xung quanh.

- Rất có thể biến chứng và gây ra điếc.
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- Gây nguy hiểm nếu bạn tham gia 
giao thông...

6. Rối loạn tiền đình có chữa khỏi 
được không?

Nếu phát hiện kịp thời, điều trị đúng cách 
và tích cực, bệnh rối loạn tiền đình hoàn toàn 
có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, bạn cũng 
không nên tự ý điều trị tại nhà. Trước khi 
dùng một loại thuốc nào đó, tốt hơn hết bạn 
nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ.

7. Cách phòng và chữa bệnh rối loạn 
tiền đình.

Cách phòng tránh rối loạn tiền đình:
- Giảm căng thẳng, lo âu, suy nghĩ tích cực 

và vui vẻ.
- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, 

tuy nhiên không nên chọn các bộ môn quá sức.
- Tránh đọc sách báo, xem tin tức khi ngồi 

trên xe ô tô
- Nếu có dấu hiệu chóng mặt nên nằm nghỉ 

ngơi ngay
- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Tránh để 

tình trạng cơ thể quá thiếu nước.
- Không nên quay cổ đột ngột hoặc đứng 

lên ngồi xuống quá nhanh.
- Khi có dấu hiệu của bệnh rối loạn tiền 

đình, nên đến gặp bác sĩ để có những hướng 
điều trị kịp thời.

- Với những người bị rối loạn tiền đình nên 
chú ý hoạt động vùng đầu cổ cẩn thận.

8. Cách điều trị rối loạn tiền đình theo 
phương pháp dân gian.

Bạn có thể áp dụng các cách điều trị theo 
phương pháp dân gian khi mà mới xuất hiện 
các triệu chứng nói trên:

- Thực hiện ngâm chân bằng nước nóng: 
Việc làm này giúp thúc đẩy quá trình lưu 
thông khí huyết, giảm căng thẳng và ngăn 
ngừa các hiện tượng chóng mặt.

- Ấn huyệt: Dùng tay ấn vào các huyệt ấn 
đường (giữa 2 lông mày), huyệt hợp cốc, nội 
quan, tam âm giao… mỗi lần từ 5 đến 10 phút 

sẽ giúp giảm ngay triệu chứng bị hoa mắt 
chóng mặt.

- Thực hiện đi bộ 30 phút mỗi ngày.
- Massage nhẹ nhàng vùng trán, 2 bên 

ổ mắt, sau gáy và đỉnh đầu 10 - 20 phút 
mỗi ngày.

9. Cách điều trị rối loạn tiền đình theo y 
học hiện đại

- Dùng thuốc
- Liệu pháp phục hồi chức năng tiền đình
- Phẫu thuật
- Bên cạnh đó, người bệnh có thể tham 

khảo ý kiến của bác sĩ để có thể sử dụng một 
số thực phẩm chức năng nhằm hỗ trợ quá 
trình điều trị rối loạn tiền đình được nhanh 
chóng và hiệu quả. Các sản phẩm đó có thể 
kể tới như:

Thực phẩm chức năng Sanct Bernhard 
Ginkgo (30 viên) - Giá bán: 300.000 đồng

Vindermen Plus - Lưu thông máu, bảo vệ 
hệ thần kinh - Giá bán: 165.000 đồng

10. Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì 
và không nên ăn gì?
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Chế độ ăn uống cũng có vai trò rất quan 
trọng đối với những người bị rối loạn tiền 
đình. Dưới đây là những lưu ý trong chế độ 
ăn hàng ngày để hạn chế những ảnh hưởng 
không tốt tới tình trạng bệnh. 

Bị rối loạn tiền đình nên ăn gì?
- Thực hiện chế độ ăn nhạt hơn so với 

bình thường.
- Nên bổ sung hoặc ăn các thực phẩm chứa 

nhiều axit folic như: Súp lơ, măng tây, dưa lê, 
đậu tương...

- Ăn các loại hạt ngũ cốc: Bị rối loạn tiền 
đình bạn không nên ăn quá nhiều đường và 
muối. Thay vào đó bạn nên cung cấp lượng 
đường và muối tự nhiên cho cơ thể bằng cách 
ăn nhiều các loại ngũ cốc hạt.

- Nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vi-
tamin B6: Thịt gà bỏ da, cá, cam, táo, chuối...

- Các thực phẩm nhiều vitamin C như: 
Cam, chanh, bưởi, kiwi, dứa, dâu tây...

- Thực phẩm chứa nhiều vitamin D như: 
Nấm, trứng, sữa...

- Không nên ăn gì?
- Tránh rượu bia, các chất kích thích.
- Không nên ăn nhiều chất béo, đặc biệt là 

các loại đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ.
- Tránh các thức ăn quá mặn hoặc quá ngọt
- Tránh xa thuốc lá...
- Bệnh rối loạn tiền đình là gì, rối loạn tiền 

đình có chữa được không? Người bị rối loạn 
tiền đình nên ăn gì.....Qua bài viết này, chắc 
chắn bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích 
để hiểu hơn về rối loạn tiền đình. Chia sẻ 
ngay với bạn bè người thân để cùng có những 
nhận thức đúng đắn về căn bệnh và có được 
những phát hiện, xử lý kịp thời để nó không 
làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
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Tình yêu không loại trừ sự kính trọng. Trái 
hẳn lại. Nếu vợ chồng không biết tỏ lòng quí 
mến nhau, dù trong cuộc sống riêng tư hay 
ở nơi công cộng, tình yêu của họ sẽ không 
sống mãi được. Lễ độ, lịch sự là cách biểu lộ 
tình yêu giống như những cách biểu lộ khác. 
Tránh mọi lời nói hay mọi cử chỉ thô lỗ, thiếu 
tế nhị, là điều tối thiểu để tỏ lòng mến thương 
nhau.

1. KÍNH TRỌNG LẪN NHAU

Vợ chồng là nghĩa tào khang
Chồng hòa vợ thuận, nhà thường yên vui
Sinh con mới ra thân người
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no.
Sau đây là một trong những trường hợp 

thường xảy ra: Anh chị ấy không còn yêu 
nhau như trước nữa, bởi vì anh ấy (hay chị 
ấy) cứ nói những lời châm chọc, khích bác, 
phán đoán giọng kẻ cả. Người này cố ý chọc 
tức cho người kia nổi giận bằng những lời lẽ 
tục tằn hay những cử chỉ thô lỗ. Chị ấy (hay 
anh ấy) không để lỡ một cơ hội nào mà không 
phê bình chồng mình (hay vợ mình) trước 
mặt bạn bè, ngay cả trước mặt con cái. Tệ hơn 
nữa, người này tiết lộ công khai những tật xấu 
của người kia để được một chút “chia sẻ” của 
người chung quanh.

Để tình yêu vợ chồng của anh chị đằm 
thắm mãi, hằng ngày xin anh chị hãy dành 
cho nhau những tế nhị mà thánh Phanxicô đệ 
Salê gọi là “bông hoa đẹp của tình yêu”.

2. NÓI VỚI NHAU LỜI ÂU YẾM

Tình yêu dành cho nhau giữa vợ chồng 
cần được khẳng định lại mỗi ngày, ít ra bằng 
những lời nói dịu dàng, những cử chỉ thân 
thương. Tuy nhỏ bé, nhưng những lời nói 
âu yếm, những ánh mắt luyến thương luôn 
là hương thơm ướp đậm tình yêu giữa hai 
người. Đừng đợi đến lúc ái ân mới nói lời yêu 
thương, mới tỏ cử chỉ thân mật.

Giữa vợ chồng có trăm ngàn cách để bày 

tỏ tình yêu: từ lời nói đơn giản nhất: “Anh 
yêu em” hay “Em yêu anh” cho đến tất cả 
những biểu lộ sự ân cần, lòng biết ơn, tâm 
tình ngưỡng mộ, hay lời nói khuyến khích 
hoặc xây dựng từ tốn...mà vợ chồng có biết 
bao trường hợp để dành cho nhau.

Bức tranh cổ truyền Việt Nam họa cảnh 
âu yếm đối thoại giữa vợ chồng vẫn đồ sộ và 
gương mẫu:

Chàng ơi, trẩy sớm hay trưa?
Để em gánh gạo tiễn đưa hành trình
Thương nàng đã đến ngày sinh
Ăn ở một mình, trông cậy vào ai!
Rồi khi sinh gái sinh trai
Sớm khuya, mưa nắng, lấy ai bạn cùng
Sinh gái, thì em gả chồng
Sinh trai, lấy vợ mặc lòng thiếp lo.
Theo ông Anphônsô Gay: “Người chồng 

không bao giờ nói với vợ rằng “anh yêu em” 
và người vợ không bao giờ nói với chồng 
rằng “em yêu anh” thì chẳng bao lâu họ sẽ 
không còn biết yêu nữa, cũng không còn biết 
cách làm cho vợ hay chồng mình yêu mình 
nữa. Tình yêu thành phai nhạt... và mất dần 
sức sống”.

3. TẶNG QUÀ CHO NHAU

Một định nghĩa (giữa bao định nghĩa) của 
tình yêu: “Yêu là muốn cho một cái gì”. Một 
số người có thể nghĩ rằng: khi kết hôn, hai 
người đã tự hiến mình cho nhau với tất cả 
những gì họ có, nên không cần phải tặng quà 
cho nhau nữa.

Nghĩ như thế là quên đi rằng tình yêu phải 
được bày tỏ và nuôi dưỡng bằng những cử 
chỉ cụ thể. Về điểm này, không có cách nào 
tốt hơn là để ý mua một món quà, lựa chọn 
cẩn thận và đem trao tặng với những lời nói 
dễ thương. Người Đức thường nói: “Cái giá 
trị nhất chính là ý định bên trong của mình”. 
Người Pháp cũng bảo: “Cử chỉ bề ngoài 
khẳng định ý muốn bên trong” (L’acte appar-
ent prouve l’intention secrète).

Bởi vậy, không cần phải là món quà đắt 
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(xem tiếp trang  55)

tiền hay độc đáo, một món quà càng bất ngờ 
hay thích hợp nhu cầu sẽ càng có tác dụng 
tình yêu. Một món quà nho nhỏ, bất ngờ, 
vừa đủ tạo niềm vui cho người được tặng, có 
thể là một dấu hiệu lớn của tình yêu hơn là 
những quà trao tặng theo truyền thống vào 
dịp lễ Giáng Sinh hay đầu Năm Mới. Tặng 
một món quà thích hợp với nhu cầu của người 
thân thương, chứng tỏ người tặng quà biết đặt 
mình vào địa vị, biết quan tâm đến đời sống 
của người nhận quà.

Bó hoa, quà bánh, các đồ dùng trong việc 
nội trợ, đồ dùng cá nhân, vé xem hát, các sản 
phẩm mỹ thuật, vật dụng trong nhà... được 
trao tặng, đều là những dấu hiệu của tình yêu 
vợ chồng dành cho nhau.

Để bày tỏ rằng tình yêu vợ chồng không 
còn mặn mà như xưa nữa, nhiều phụ nữ Pháp 
quen nói: “Không có lấy một món quà từ 
nhiều năm nay!”.

Quả thật, nếu người Pháp bảo: “Những 
món quà nhỏ bồi dưỡng tình yêu” (Les petits 
présents entretiennent l’amour), thì người La 
mã khẳng định: “Với bàn tay trắng, lời xin 
thành liều lĩnh” (Vacuae manus, temeraria 
petitio est).

Người Việt ta, từ những quan sát hằng 
ngày như:

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay
hoặc như:
Yêu nhau, mọi việc chẳng nề
Dù trăm chỗ lệch, cũng kê cho bằng
để kết luận:
Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo

4. SỐNG GẦN GŨI NHAU

Trong thời kỳ đính hôn và trong buổi đầu 
thành hôn, người ta không bao giờ chán ở gần 
nhau. Lẽ tự nhiên, tình yêu khiến người trẻ 
mới kết hôn cảm thấy nhu cầu muốn ở gần 
nhau bao lâu cũng được. Ca dao ta đã chẳng 
hát câu này sao?

Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ, mà về cho đang!
Hồ về, chân lại đá ngang
Về sao cho dứt, cho đang mà về
Vậy tại sao, sau vài năm kết hôn, một số 

người lại cho rằng họ luôn luôn yêu nhau mà 
không cần phải hồ hởi sống bên nhau?

Họ ăn với nhau, ngủ với nhau, gặp mặt 
nhau để giải quyết những vấn đề cấp bách của 
gia đình. Họ không chút nghi ngờ về tình yêu 
dành cho nhau. Họ bác bỏ những ý nghĩ “vợ 
hay chồng lạnh nhạt với nhau” và họ tự nhủ: 
“Tôi không trung thành với vợ (chồng) tôi đó 
sao? Tiền lương được bao nhiêu, tôi vẫn đem 
hết về gia đình! Tôi đã làm tất cả những gì có 
thể làm để lo đầy đủ cho vợ (chồng) và con 
cái tôi...”

Nhưng cái họ không làm nữa, đó là tìm 
dịp sống gần gũi với người mà họ nói là họ 
yêu thương.

Người ta thường nghe các bà than thở: 
“Chồng tôi, hễ không đi làm là vùi đầu chơi 
bài bên nhà hàng xóm, hay trời đẹp lại đi câu 
cá, chơi thể thao, cuối tuần lo đi hội chính 
trị, hết đảng này đến nhóm khác... chứ không 
muốn dành giờ sống cho vợ, cho con...”. Và 
cũng không hiếm qúy ông than phiền: “Bà ấy 
để tôi và con cái ăn cơm trễ giờ, hay ăn cơm 
nguội là thường! Vì trước tiên không phải là 
lo cho chồng cho con, nhưng là đi hội, đi gặp 
thăm người này, người nọ. Sống ngoài gia 
đình xem ra bà ấy thoải mái hơn sống trong 
gia đình gần gũi chồng con”.

Chồng cũng như vợ, họ chỉ gặp nhau khi 
họ không thể làm khác được.

Xin qúy anh chị đừng quên rằng mỗi người 
có bổn phận với người bạn đời của mình và 
tình yêu của người ấy đòi buộc chúng ta phải 
tôn trọng. Sự thật phũ phàng, là sau vài năm 
kết hôn, nhiều ông chồng ưa ngồi chơi bài với 
bạn bè hơn là vui đùa với vợ con. Cũng vậy, 
nhiều bà vợ muốn trốn cái đơn điệu của bếp 
núc, quét nhà, lau tủ. Công việc nội trợ không 
còn hấp dẫn nữa! Bà thích ngồi một mình....
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Randy Smalls (35 tuổi, sống tại Nam Car-
olina, Mỹ) rất giận khi con gái đang học lớp 7 
trường trung học Berkeley chuyên bắt nạt bạn 
cùng lớp, tên Ryan Reese. 

Ryan, 13 tuổi, cho biết bị nhóm bạn trong 
lớp trêu chọc trong thời gian dài. Sau khi 
Ryan chia sẻ câu chuyện với gia đình, mẹ 
em phát hiện một trong những người bắt nạt 
con gái là con của anh Smalls, bạn thân của 
gia đình.

Ryan được đưa đi mua sắm, làm tóc. 
Ảnh: Allene Zenaida Gethers

Khi được mẹ của Ryan thông báo, Smalls 
đã có cuộc nói chuyện riêng với con và quyết 
định dùng số tiền thưởng cho con để đưa 
Ryan đi mua sắm. Hành động này thay lời xin 
lỗi của gia đình Smalls, khích lệ sự tự tin của 
Ryan và đặc biệt hơn giúp con gái anh nhận ra 
sai lầm của việc bắt nạt người khác.

“Khi còn đi học, tôi từng bị bắt nạt nên rất 
đồng cảm với những gì Ryan phải trải qua. 
Tôi vừa muốn dạy con, vừa hy vọng Ryan 
không gặp phải vấn đề này nữa”, ông bố nói, 
cho hay đã đưa Ryan đi mua quần áo, giày. 
Anh còn đưa Ryan đi làm tóc, hứa chi trả các 
dịch vụ làm đẹp của nữ sinh từ tháng 10 đến 
cuối năm. 

Khi biết quyết định của bố, con gái Smalls 
rất buồn. Cô bé đã xin bố cơ hội sửa chữa lỗi 
lầm bằng cách giúp Ryan chọn quần áo mới. 
Sau đó hai cô bé đã hóa giải mọi hiềm khích 
và trở thành bạn thân, anh Smalls cho biết.

Hiện tại, Smalls đã thành lập câu lạc bộ 
“Phụ huynh phòng chống bắt nạt” tại địa 
phương với mong muốn cha mẹ sẽ tìm được 
những biện pháp nhân văn để đối phó với tình 
trạng bạo lực học đường.

Năm 2018, Aubrey Fontenot (sống tại 
thành phố Houston, bang Texas, Mỹ) từng 
được cộng đồng ca ngợi sau khi đưa Tamari-
on, kẻ bắt nạt con trai mình đi mua sắm vì biết 
hoàn cảnh của nam sinh khó khăn. Sau đó, 
Tamarion đã nhận ra sai lầm của mình và trở 
thành bạn thân với con trai của Aubrey.

Tú Anh (Theo Yahoo Lifestyle)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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      Công cha như áng mây trời,
Sáng thời tốt lúa, chiều thời tốt dưa.
      Công cha như nắng ban trưa,
Chói chang tóc mẹ, mượt mà tóc con.
     Công cha như đỉnh Trường Sơn,
Mây trời lồng lộng thương con chín tầng,
     Công cha như nước chập chùng,
Biển hồ lai láng nghìn trùng thương con.
     Công cha như núi như non,
Như đồi như suối, như cơn thủy triều.
     Công cha như gió gặp diều,
Diều đan trong gió để diều dệt thêu…
     Công cha như lúa ban chiều,
Cánh đồng thăm thẳm quạnh hiu thân gầy.
     Công cha như biển gọi bầy,
Mồ hôi thấm mặn cho ngày bình yên.
     Công cha như ruộng như điền,
Mênh mông bát ngát khắp miền quê ta.
       Công cha như nẻo đường xa,
Dọc dài muôn dặm tưởng là thảnh thơi.
     Công cha như một thành hai,
Tảo tần trên dưới để đời đa đoan.
     Công cha như quế trên non,
Dẫu bao nhiêu tuổi vẫn còn mùi thơm.
     Công cha như bát mẹ đơm
Cho đầy tình nghĩa hương cơm dạt dào.
     Công cha như miếng trầu cau,
Têm vôi cho thắm vẹn màu phu thê. 
     Công cha như chiếc cầu tre,
Gập ghềnh lắt lẻo tỉ tê cuộc đời.
     Công cha như miệng mỉm cười,
Ngoài tươi trong héo cầu trời bình an.
     Công cha như tấm áo đan,
Ngọt bùi sợi chỉ sợi len ấm lòng.
     Công cha như nước mênh mông,
Thương nhau nước lớn nước ròng về đây .

     Công cha như đất trông mây,
Như mưa trông nắng, như ngày trông đêm.
     Công cha như cỏ tranh mềm,
Như rơm óng ả bên thềm nhà xưa.
     Công cha như ở đền thờ,
Rung chuông tụng niệm mà mơ cõi trời…
     Công cha như quyển sách đời,
Cho con từng trải rộng dài đông tây.
     Công cha như nắng ban mai,
Cho con nhìn thấy tương lai mỗi ngày.
     Công cha như hạt mưa dai,
Cho đất mau thấm, cho cây mau mầm.  
     Công cha như nước âm thầm
Như chiều tơ lụa mong tằm nhả tơ…
     Công cha như chiếc lược thưa,
Để mẹ chải tóc buổi trưa bên hè,
     Để con nghe mẹ hát vè:

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè CÔNG CHA
Sáng sớm chiều tà
Mồ hôi lả chả
Một đời vất vả
Trăm nỗi ngóng trông
Ngàn sự chờ mong
Muôn điều khốn khổ
Chừng lên Núi Sọ…

Nghe vè nghe vẻ,
Mới biết vì sao
Công cha lao đao,
Buồn vui đắp đổi,
Bèo trôi mây nổi…
Sáng nắng chiều mưa,
Khuya tối đến trưa
Ngọt bùi cay đắng!...

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Trường ca công Cha
Tháng 3, kính Cha Thánh Giuse,
mà nhớ về những người cha trần gian...
Ai cũng yêu mến những Người Cha ấy!
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     Công cha như đất trông mây,
Như mưa trông nắng, như ngày trông đêm.
     Công cha như cỏ tranh mềm,
Như rơm óng ả bên thềm nhà xưa.
     Công cha như ở đền thờ,
Rung chuông tụng niệm mà mơ cõi trời…
     Công cha như quyển sách đời,
Cho con từng trải rộng dài đông tây.
     Công cha như nắng ban mai,
Cho con nhìn thấy tương lai mỗi ngày.
     Công cha như hạt mưa dai,
Cho đất mau thấm, cho cây mau mầm.  
     Công cha như nước âm thầm
Như chiều tơ lụa mong tằm nhả tơ…
     Công cha như chiếc lược thưa,
Để mẹ chải tóc buổi trưa bên hè,
     Để con nghe mẹ hát vè:

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè CÔNG CHA
Sáng sớm chiều tà
Mồ hôi lả chả
Một đời vất vả
Trăm nỗi ngóng trông
Ngàn sự chờ mong
Muôn điều khốn khổ
Chừng lên Núi Sọ…

Nghe vè nghe vẻ,
Mới biết vì sao
Công cha lao đao,
Buồn vui đắp đổi,
Bèo trôi mây nổi…
Sáng nắng chiều mưa,
Khuya tối đến trưa
Ngọt bùi cay đắng!...

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

CHÚNG TÔI CHỈ XỨC cho người đau
DẦU THÁNH TRÊN người những chỗ sau

MẮT, MŨI, MIỆNG, TAY CHÂN chứng tỏ
ĐỂ XIN Thiên Chúa thương cùng nhau

CHÚA THA CÁC TỘI BỆNH NHÂN phạm
CÒN VỚI TỔ TIÊN cha mẹ mau

CẦU NGUYỆN VÀ LÀM NHỮNG bác ái
VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC, hết thương đau.

Linh mục Laurensô NGUYỄN VĂN HƯỞNG
(chịu xử trảm, 1802 - 1856)

Kính nhớ ngày 27.4

Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè văng vẳng:
Trái cấm Eva,
Adam lụy sa
Vào tội nguyên tổ
Để đời bể khổ!...

Nghe ve nghe vẻ
Nghe vè Công Cha…
Buổi chiều bao la,
“Mọi sự hoàn tất”,
Sấm chớp trời đất
Cứu độ người người
Từ cõi nắng mưa…

     Mà ngẫm như chuyện đời xưa,
Chuyện vào thành thánh, chuyện từ Giêt-Sê.
     Chuyện lên tới đỉnh Can Vê,
Chuyện mồ đá trống, chuyện về với Cha…
     Chuyện rao giảng khắp người ta
Chuyện Người sống lại hôm qua bây giờ,
     Chuyện xưa Núi Thánh mong chờ,
Đồng công cứu chuộc bên bờ CÔNG CHA!
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ẢNH NIỆM THÁNG 3

(trả lời câu hỏi ở trang 30)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Cor ad cor loquitur” (lòng nói với lòng) 
hàm ý hát TCPV là hát kiểu tâm truyền tâm, lòng nói với lòng. Tức là khi hát Lời 
Chúa (nguyên văn) là dùng chính Lời Chúa để thân thưa với Chúa, khi hát cả cộng 
đoàn là tiếng dân là tiếng trời (vox populi, vox Dei).

	Khi hát Lời Chúa (nguyên văn) ta nghe được tiếng Chúa nói với lòng ta (ai 
từng tham dự thánh lễ hát TCPV sẽ có cảm giác ấy); khi hát đối đáp với toàn thể cộng 
đoàn, ta cũng nghe được tiếng lòng ta thân thưa đáp lại.

	Vì trong TCPV luôn hát đối đáp do Giáo hội sắp đặt (mô phỏng lối hát Thánh 
vịnh của người Do Thái). Mà thực ra, hát đối đáp mới hát được cộng đoàn, mới nghe 
được sự chuyện trò, mới sống động và mới “cor ad cor loquitur” (lòng nói với lòng, 
tâm truyền tâm).  

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Nước mắt người mẹ
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 53 của kỳ 53)

 Từ khi Thập bát La hán đến trong nhà cô 
Sáu và giao tiếp với cha sở Luca cho đến giờ, 
Chư vị luôn tỏ vẻ bàng quan ngoại cược với 
những chuyện ma ám qủy nhập… nhưng lần 
này khi nghe cha sở nói có thể xảy ra trận 
huyết chiến cuối cùng giữa ngài và ông Lực 
lượng tức ma quỷ để giải cứu cô Bảy, Các 
Ông bỗng dưng đều tỏ ra quan tâm thấy rõ. 
Không hiểu vì thương cha sở mà như vậy hay 
trận huyết chiến có liên quan đến Các Ông 
mà Các ông rục rịch, nhìn nhau, thầm trao 
đổi gì với nhau hay sao mà như đứng ngồi 
không yên ngay sau khi cha sở tiên đoán trận 
huyết chiến có thể sắp xảy ra giữa ngài và ông 
Lực lượng. Chư vị La hán đã nhìn thấy gì, 
biết được gì hay sao mà thực sự không bình 
thường chút nào. Dù sao Các Ông hiện cũng 
chỉ là những thân xác vay mượn các sư sãi 
chư tăng từ các ngôi chùa nằm dọc theo biên 
giới Việt Miên, cho nên chưa chắc Các Ông 
đã nhìn thấy ông Lực lượng mà tiên đoán việc 
sắp xảy đến cho cha sở.

Trong khi đó Bồ Rằng vẫn cứ oang oang 
cái miệng; thường ở độ tuổi thiếu niên, người 

ta ít lời lẽ, còn cậu trai này lại khác, mồm ba 
mép bảy như các phụ nữ bán hàng ở chợ, nói 
không dứt bằng những lời chửi rủa không làm 
sao có thể bụm miệng cho cậu ta im đi được. 
Thấy mẹ nuôi là cô Bảy ngồi im lặng không 
lên tiếng, chỉ quơ tay quơ chân một cách vô 
hồn giữa bốn người đang vây quanh đọc kinh 
cho mẹ, Bồ Rằng càng la lối om sòm. Một lúc 
sau, cha sở đứng lên lớn tiếng hỏi Bồ Rằng:  

 - Chẳng lẽ Các Ông không biết quyền 
năng của Chúa? –đang chửi, vừa nghe giọng 
cha sở,  Bồ Rằng im bặt lắng nghe- Chẳng 
lẽ Các Ông có thể làm gì ngoài sự cho phép 
của Chúa? Các ông quá thông minh để biết 
điều gì Chúa cho phép, điều gì Chúa không 
cho phép chớ? Sao còn dám vòi vĩnh cách vô 
lễ như vậy?

Bồ Rằng trả lời như một người lớn:
- Thiên Chúa cho Chúng ta có một vương 

quốc riêng, đó là vương quốc Bóng tối, thì 
Chúng ta cũng biết đi tìm kiếm công dân cho 
vương quốc của Chúng ta.

Cha sở biết rất rõ, ông Lực lượng, tức cả 
một sư đoàn quỷ dữ, đang ở trong Bồ Rằng, 
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cho nên hỏi câu gì là Bồ Rằng sẽ đáp ngay 
câu đó không hề vấp váp. Cha sở hỏi:

- Đã biết vậy sao Các Ông còn xâm phạm 
vương quốc Ánh sáng của Chúa?

Bồ Rằng đáp:
- Ôi! Nguyên tắc là như thế, nhưng Ông 

Chúa nhân từ lắm lắm! Thế là người tội lỗi tuy 
đã về phe Chúng ta, vẫn cứ được Ông Chúa 
tha thứ, vẫn cứ được Ông Chúa dung túng và 
vẫn cứ được cứu rỗi như thường… -Bồ Rằng 
bỗng ôm đầu- Ôi! Sao Chúng ta ghét cái sự 
cứu rỗi quá không biết! Đã thế, Ông Chúa 
Giêsu còn xuống thế cứu chuộc, thử hỏi làm 
sao dân số của vương quốc Bóng tối Chúng 
ta lại không giảm sút! Chúng ta phải cật lực 
đi tìm đi kiếm thêm cho mình chớ? Còn ông, 
ông già! Ông có liên can gì mà sao cứ theo 
phá Chúng ta hoài vậy?

Nói một thôi dài xong Bồ Rằng tiến vào 
nhà, đến sát gần hiên nhà với các bậc tam 
cấp dẫn vào phòng khách, cậu ta đứng lại và 
nói thêm:

- Ông cứ lặng thinh mà đi về An Biên, 
xứ đạo khó ưa của ông đi! Hoặc có muốn 
trao đổi lẩn thẩn gì đó với “quý ông vô tích 
sự” này bao lâu thì tùy, nhưng đừng xen vào 
chuyện của Chúng ta với con Bảy! Cứ để 
mặc Nó với Chúng ta “ân oán” với nhau… 
có được không?w

Cha sở nói:
- Người Công giáo nào khi chịu phép rửa 

tội cũng đều mang sứ mạng lan truyền như 
muối, men và ánh sáng, ba thứ đó đều có tính 
lan truyền; vậy tôi ở yên bỏ mặc cô Bảy thế 
nào được!

Bồ Rằng bĩu môi nói:
- Mạng ông, ông lo còn chưa xong, lo bao 

đồng mà làm chi!
Vừa dứt lời, từ trong người cậu trai trẻ 

bỗng xuất ra một bóng đen to tướng, bóng đen 
ấy bay vào biến thành như một tấm khăn phủ 
chụp lấy cha sở, cha sở rùng mình như người 
bị gió nhập, lảo đảo rồi ngồi vật xuống ghế 
như người bị chóng mặt. Cha sở ngồi xuống 
ghế với thần sắc bỗng thay đổi khác thường, 

da tái nhợt như người bệnh lâu năm, hai tay 
nắm chặt vào thành ghế, mắt nhắm lại và môi 
thì mím chặt.

Cô Sáu và hai phụ nữ la lên, rồi cùng lao 
đến định giúp cha sở, nhưng bỗng nhận ra điều 
gì đó không ổn nên cả ba đều ngập ngừng rồi 
đứng dừng lại.

Cha sở ngồi với dáng vẻ như thế rất lâu 
trong lúc cô Sáu, ông Tám Ria và hai phụ 
nữ hết sức lo lắng; Thập bát La hán lúc này 
dường như cũng biết chuyện gì xảy ra cho cha 
sở, cho nên Các vị đều ngồi chắp hai tay trước 
ngực như tham thiền… từ lúc nào không ai 
hay biết.

Cả gian phòng khách hầu như chìm vào 
thinh lặng kỳ bí.

Cha sở ngồi im với sắc mặt khi thì tái mét 
xanh xao và nhợt nhạt, khi thì bỗng đổi thành 
hồng hào tươi tắn… cứ thay đổi qua lại giữa 
hai trạng thái ấy trong một thời gian rất lâu, 
ước lượng khoảng trên dưới một giờ. Trừ 
Thập bát La hán ngồi thiền định im ắng như 
cha sở, bốn người đang vây quanh cô Bảy đều 
lo sợ và chỉ biết lặng thinh theo dõi.

Sau này khi Ma Văn Liêu hỏi thì cha sở 
thuật lại rằng: ma quỷ quyết tìm cách nhập 
vào ngài, nhưng vì không thể nhập được, 
Chúng giằng co với ngài mãnh liệt để cuối 
cùng cũng chỉ đứng bên ngoài thân xác của 
ngài mà thôi (1).

 Không nhập vào ngài được, Chúng đẩy 
ngài đi, ngài có cảm giác như thế.

Đầu tiên Chúng đẩy ngài đến một nơi rất lạ, 
cho ngài thấy lòng bỗng rất tự hào, hãnh diện 
vì mình thánh thiện, giỏi giang và có nhiều 
quyền lực. Chúng nói trong tâm trí ngài rằng:

- Thực ra ông rất giỏi, rất thánh thiện và 
rất được Chúa thương.

Trí khôn của cha sở liền suy nghĩ:
- Không! Mình không giỏi. Thời trẻ ở tiểu 

chủng viện và đại chủng viện, mình học rất 
xoàng! Bài tập của mình ít khi được đến 6 
hay 7 điểm mặc dầu mình rất cố gắng. Còn 
thông minh thì mình lại biết rõ mình không 
có, bởi vì hiện giờ mình luôn bị các linh mục 
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khác trong địa phận chế nhạo là “anh Ba nhà 
quê”. Mình luôn bị giao cho những họ đạo 
nhỏ, khi được giao cho họ đạo An Biên với 
hơn 1.000 giáo dân, bạn bè lại ganh tức, cho 
rằng đức cha thiên vị vì mình giỏi nịnh bợ đức 
cha… tóm lại chẳng bao giờ có ai nói mình 
là thông minh, ngay chính bản thân mình, 
mình còn luôn biết mình đần độn và chậm trí 
hơn anh em bạn, nhiều khi anh em bạn linh 
mục nói kháy, nói mỉa, nói hờn, mình chẳng 
hiểu ngay, mà phải mất một thời gian sau khá 
lâu mình mới hiểu họ rầy la mắng chửi (2). 
Còn bảo mình được Chúa thương, chưa hẳn! 
Vì Chúa thương hết mọi người dù người đó 
hèn kém đến mấy. Nếu Chúa thương mình thì 
cũng chỉ vì mình hèn kém mà thôi.

Trong trí tôi, ông Lực lượng lại nói:

- Đó là do ông mặc cảm mà nghĩ vậy 
thôi! Ma quỷ Chúng ta biết chứ sao không 
biết! Người nào sống tốt, sống lương thiện, 
sống ngay lành hiền hậu và khiêm tốn đều là 
những người thông minh, vì có thông minh 
người ta mới biết sống sao cho người khác 
thương mình. Ông già! Ông là mẫu người rất 
thông minh!

Trí tôi lúc này chỉ có biết kêu: “Lạy Chúa! 
Lạy Chúa xin thương xót con!”. Vì tôi thấy 
Ông ta nói đúng, những kẻ sống lương thiện, 
công chính, quân tử vân vân… đều là những 
người rất thông minh, còn kẻ ác, gian, dữ… 
đều là những người dốt, ngu, khờ. Chuyện 
này quả thật là vậy! Ông Lực lượng không 
nói sai. Tôi biết như thế và tôi sống đúng như 
thế, vậy thì tôi đúng là thông minh thật chứ 
ông Lực lượng có nói sai đâu!

Biết tôi suy nghĩ như thế, ông Lực lượng 
nói ngay:

- Hãnh diện vì mình thông minh giỏi giang 
được Chúa thương yêu thì có gì là sai quấy? 
Đó chỉ là công nhận một sự thật mà thôi! Ông 
cứ làm như chuyện lớn vậy!

(còn tiếp)
...................................................................
 (1) Ma quỷ rất mạnh, Chúng chỉ thua duy 

có Chúa, còn ngoài ra không sức mạnh nào 
địch lại nổi Chúng, cho nên Chúng hoàn 
toàn có thể nhập vào bất cứ ai còn sống khi 
Chúa ban phép nói chi cha sở Luca (cha sở 
xác nhận điều này nhiều lần). Điều đó cho 
mọi người chúng ta biết, không Kitô hữu nào 
có thể bình an trước ma quỷ, đừng ai chủ 
quan và tự tin mà sinh ra nguy hiểm. Đừng 
kiêu ngạo cho mình thánh thiện mà dại dột.

(2) Xin nhắc lại: cha sở Luca tên thật là 
Alberza, người Philippine sang di trú tại 
Campuchia từ thời ông bà hay cha mẹ, vào 
tu trường Latinh (tiểu chủng viện) và trường 
Lý đoán (đại chủng viện) ở Nam Vang 
(Pnom Pênh), gia nhập giáo phận Nam Vang 
rồi sau đó là giáo phận Cần Thơ, Việt Nam. 
Vì cốt cách của cha Luca đặc biệt chân chất 
và thẳng thắn, cho nên được đức cha ưu ái. 
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

CHẲNG NHẼ LẠI KHÓC

Anh chồng đi công tác dài ngày gửi thư về 
cho vợ: 

“Em yêu quý! Anh đang đi công tác xa nên 
không thể gửi cho em lương tháng này. Vậy 
anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất”.

Vài ngày sau, anh chàng nhận được thư 
của vợ:

“Anh thương yêu! Em đã nhận được 100 
nụ hôn nồng thắm của anh và đã sử dụng gần 
2/3 trong số đó. Em xin gửi anh bảng kê chi 
tiết:

1. Ông giao sữa nhận 13 nụ hôn cho một 
tháng giao sữa.

2. Anh thu tiền điện nhận 7 nụ hôn.
3. Ông chủ cửa hàng gas hôm qua đến đây 

và lấy đi 5 nụ hôn.
4. Riêng ông chủ siêu thị không chấp nhận 

chỉ có nụ hôn, vì vậy em phải trả thêm món 
khác.

5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.
Anh đừng lo lắng nhiều, em vẫn còn 35 nụ 

hôn chưa sử dụng. Hy vọng em sẽ thanh toán 
đủ từ nay đến cuối tháng.

Hôn anh! (Vậy là chỉ còn 34 nụ hôn thôi 
anh nhé!).

Vợ yêu của anh”.

Một hôm cô vợ đứng ngắm nghía hồi lâu 
trước gương rồi bật khóc

- Em đã già đã xấu như này rồi sao?
Anh chồng ngồi cạnh an ủi:
– Thi thoảng em mới soi gương một lần đã 

thương tâm thế này rồi, ngày nào anh cũng 
nhìn thấy em chả nhẽ anh phải khóc cạn nước 
mắt sao?

2 bố con đi cắm trại.
Bố: - Dậy đi con!
Con: - Gì vậy bố?
Bố: - Con ngước nhìn xem thấy gì không?
Con: - Dạ những vì sao ạ!
Bố: - Thế con có biết chúng có nghĩa gì 

không?
Con: - Dạ như tình yêu bố dành cho con ạ!
Bố: - Ngu! Thằng nào lấy mẹ cái lều rồi!!!

Tưng Tửng sau một thời gian tung tăng 
chơi bời trong làng thì đến tuổi đi lính. Nhưng 
chỉ đi được 3 ngày thì bị đưa ra toà án binh 
vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Hắn bị kết 
án 3 năm tù giam. Trước tòa, Tưng Tửng tự 
bào chữa:

- Tôi không phản đối quyết định của toà 
án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi 
người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong 
khi đang đứng gác -mà các vị biết đấy, đứng 
gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là 
một bộ phận- và chỉ còn 5 phút nữa thì hết 
phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, 
nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào 
ống quần tôi nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng 
yên vì kỷ luật quân đội mà! Sự thể cứ thế tiếp 
diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới 
khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau “Ăn quả 
nào trước nhỉ?”, thì tôi ù té chạy. Vậy đó, 
nếu có tù 30 năm thì tôi cũng chấp nhận thưa 
quý toà.

Nghe nói sau đó, hắn được tha bổng.

100 nụ hôn nồng thắm đi cắm trại

(xem tiếp trang 64)

ĂN QUẢ NÀO TRƯỚC
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(xem tiếp trang 64)

 ....mình xem phim, nghe nhạc... hơn gần gũi 
với chồng con. Buông trôi kiểu đó, là không 
giữ lời hứa về tình yêu ngày kết hôn, là giết 
tình yêu của người bạn đời của mình.

Hôn nhân đòi hỏi chúng ta phải sống gần 
nhau. Tình yêu của những người chạy trốn 
nhau sẽ là tình yêu không thật.

5. ĂN MẶC CHỈNH TỀ

Tình yêu che giấu chưa hẳn là tình yêu sâu 
xa, đằm thắm.

Một trong những biểu lộ và thăng tiến tình 
yêu giữa vợ chồng là sự ăn mặc tươm tất.

Đối với người vợ, làm đẹp cho vừa lòng 
chồng là một bổn phận. Người đàn ông 
Việt Nam vẫn mê mẩn và hãnh diện khi thấy 
vợ biết trang điểm và ăn mặc tươm tất:

Thấy em đẹp nói đẹp cười
Đẹp quần đẹp áo, lại tươi răng vàng
Chân em đi dép quai ngang
Mặt vuông chữ điền, liền vành cá chôi
Anh thương mình lắm mình ơi!
Đối với người chồng, ăn mặc tươm tất để 

vợ không mắc cỡ với bạn bè, khu xóm cũng là 
một bổn phận. Dẫu lam lũ cầy cấy, dẫu nhọc 
nhằn canh cửi, người vợ Việt Nam vẫn luôn 
vui sướng khi thấy chồng bảnh bao “xiêm áo 
thảnh thơi”:

Xin chồng kinh sử học hành
Để em cầy cấy, cửi canh kịp người
Mai sau xiêm áo thảnh thơi
Ơn trời, lộc nước đời đời hiển vinh
Không chỉ khi đi ra ngoài, mà ngay trong 

nhà, giữa đời sống ấm cúng gia đình, người 
vợ cũng phải ăn mặc xinh xắn, sạch sẽ, và 
trang điểm kín đáo. Đừng viện lý: “Tôi có 

nhiều việc phải làm... Tôi không có thời giờ 
trang điểm... Tôi không có tiền...”. Mãi mãi 
bà là bông hoa xinh tươi và thơm hương của 
gia đình!

Đành rằng ở trong nhà, bà không nên lúc 
nào cũng chưng diện như khi tiếp khách. 
Nhưng bà phải cố ăn mặc sạch sẽ, trau chuốt 
và hấp dẫn, để bảo vệ tình yêu của chồng, 
để ông khỏi đi tìm ở nơi khác những cái bà 
không biết hiến tặng chồng.

Cũng vậy, người chồng đừng lầm tưởng 
rằng sau ngày thành hôn là được tự do ăn mặc 
cẩu thả, tóc tai bù xù, khỏi cạo râu, khỏi đánh 
giày, khỏi thắt cà vát... Ăn mặc chỉnh tề là tự 
trọng. Biết tự trọng là biết kính trọng người 
khác. Người khác đây trước tiên là người vợ!

Tuy nhiên, đừng thái quá! Thái quá cũng 
nguy hiểm như bất cập! Phải trung dung, 
đúng lúc đúng mực! “Nhân đức đứng ở giữa” 
(Virtus in medio stat). Tránh lòe lọet, đừng 
học đòi làm sang, làm điệu.

6. DÀNH QUYỀN ƯU TIÊN CHO NHAU

Lần đầu tiên đề cập tới hôn nhân, Chúa nói 
với ông Adong: “Bởi vậy, người nam sẽ rời 
bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai 
sẽ trở nên một” (Mt 19,7).

Điều cốt yếu là, trong hôn nhân, người 
chồng phải chứng tỏ cho người vợ thấy: mình 
thương vợ hơn bất cứ ai trên đời. Người vợ 
cũng phải có một tình yêu như thế đối với 
chồng. Đó là ý nghĩa tình yêu vợ chồng mà ca 
dao ta đã diễn tả rằng:

Chăn đơn nửa đắp, nửa hòng
Cạn sông, lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn, môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay là bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ, quên cha, quên cửa, 

quên nhà...
Thế nhưng, đôi khi vì lý do đặc biệt, có 

thể từ chối quyền ưu tiên tuyệt đối ấy. Chẳng 
hạn, khi có lý do chánh đáng, người chồng 

(tiếp theo trang 44)
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hay người vợ có thể đòi đem cha mẹ mình 
đến ở chung trong nhà. Nhất là theo tinh thần 
Đạo Hiếu của Việt Nam, con cái được cha 
mẹ sống chung với là một hãnh diện và hạnh 
phúc, đó là chưa nói đến ích lợi thực tế (như 
trông nhà, coi cháu...).

Sống chung với cha mẹ là trường hợp đặc 
biệt, vì có lời Thánh Kinh: “Họ sẽ rời cha 
mẹ mình”. Đàng khác, kinh nghiệm cho hay 
sống chung với cha mẹ thường có nhiều phiền 
toái... Ngay cả khi đức hiếu thảo bắt buộc vợ 
chồng ở chung nhà với cha mẹ chồng hay cha 
mẹ vợ, họ vẫn luôn có bổn phận kín đáo dành 
cho nhau “cách xử đãi ưu tiên”.

Vì thế, nếu người chồng, chỉ bận tâm đến 
những gì mẹ mình muốn hơn là những gì vợ 
mình thích, người chồng ấy tước bỏ quyền lợi 
của vợ và dần dần giết chết tình yêu của vợ 
đối với mình. Nếu người vợ chỉ vun vén cho 
cha mẹ mình hơn lo cho hạnh phúc của chồng, 
thì trước sau bà sẽ thấy lòng thương mến của 
chồng suy giảm, và lúc đó bà là người chịu 
trách nhiệm.

Nhất là nếu người chồng để cho mẹ mình 
điều khiển gia đình và luôn luôn bênh mẹ 
trong những cuộc tranh luận, người đó đi 
ngược lại lời đã hứa và đi ngược lại cả ý của 
Chúa về hôn nhân.

Không phải chỉ trong những trường hợp vợ 
chồng sống chung với cha mẹ dưới một mái 
nhà mới có thể xảy ra những “phiền toái”. 
Một người vợ để cho mẹ mình ảnh hưởng quá 
nhiều đến những công việc trong nhà, như ỷ 
thế vào mẹ mỗi khi có chuyện bất bình giữa 
vợ chồng, lúc đó liệu bà còn dành quyền ưu 
tiên cho chồng mình không?

Một người chồng bắt buộc vợ làm việc 
(hay giúp đỡ) cho gia đình bên bố mẹ ruột 
của mình nhiều hơn cho gia đình bên vợ, liệu 
ông ta có nguy cơ đánh mất tình yêu của vợ 
không?

Người ta thấy ngay cả trường hợp mà sự 
ưu đãi được dành cho người ngoài: Ông ta 
thích gần gũi bạn bè hơn; bà ta thích làm việc 
cho người khác hơn là cho người trong gia 

đình mình. E rằng sự ưu đãi như thế sẽ dun 
dủi họ đến chỗ thất trung và sự ngoại tình. 
Trong trường hợp ngoại tình, Giáo Hội công 
nhận rằng người ta không thể bắt buộc người 
chồng hay người vợ tiếp tục sống với kẻ thất 
trung. Lúc ấy, người ta có thể nghĩ đến việc ly 
thân. (nhưng không vì thế mà được tái hôn).

Nhưng nói rằng người ta không bao giờ đi 
đến sự ngoại tình, không đủ. Nếu người ta 
muốn sống trong tình yêu một cách đầy đủ và 
bền bỉ, thì phải dành cho người bạn đời của 
mình quyền ưu tiên trên bất cứ ai mà người ta 
có thể gặp.

7. NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM

Khi kết hôn, mỗi người nhận lấy trách 
nhiệm xây dựng gia đình. Thường người 
chồng giữ việc mưu sinh cho gia đình, người 
vợ giữ việc nội trợ. Cả hai tự nguyện giúp 
nhau, bao lâu có thể được, trong những nhiệm 
vụ ấy.

Giấc mơ vợ chồng hoà thuận đã phác họa 
sự phân chia trách nhiệm xây dựng gia đình 
đầm ấm Việt Nam rằng:

Trên trời có cái cầu vòng
Kẻ chợ cầu Muống, cửa đông cầu Rềm
Vua trên đền cần vàng cần bạc
Các lái buôn cần nước cần non
Đôi ta cần của cần con
Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH (TT)

57

Con gái dệt cửi trong nhà
Con trai đi học đỗ ba khóa liền
Con lớn thì đỗ trạng nguyên
Hai con tiến sĩ, đỗ liền cả ba
Vinh quy bái tổ về nhà
Bõ công đèn sách mẹ cha vun trồng.
Nhưng tình thương của vợ chồng dành cho 

nhau đã cảm thấy trước ngày thành hôn có thể 
tiêu tan sau đó, nếu mỗi người không nhận 
lãnh trách nhiệm của mình một cách nghiêm 
chỉnh.

Ví dụ người chồng không làm việc tận 
tình, thay đổi việc làm luôn luôn, đem tiền 
làm ra tiêu phí vào những việc không cần 
thiết hay không có sự thỏa thuận chung. Tệ 
hơn, chồng giữ hết tiền, chỉ đưa tiền cho vợ 
cách nhỏ giọt, làm như bà vợ là một người 
đầy tớ không đáng tin cậy.

Hay là người vợ ở nhà không đi làm, nhưng 
bỏ bê việc nhà, không làm tươm tất những 
công việc thường ngày: quét dọn, giặt giũ, 
chăm nuôi con cái, lo cơm nước... Do đó, bà 
ta đừng phàn nàn gì nếu ông chồng gắt gỏng, 
không thương yêu bà như xưa nữa! Làm sao 
người chồng có thể say mê bà vợ, nếu ông ta 
phải sống trong một căn nhà dơ bẩn, bỏ bê, 
không thứ tự?

Tình yêu cũng có thể chết khi hai vợ chồng 
không biết để ý đến việc làm của nhau, không 
biết tế nhị giúp đỡ nhau trong công việc làm. 
Đặc biệt khi đã có con. Giáo dục con cái là 
phận sự chung của cha mẹ. Nếu người chồng 
bỏ việc giáo dục con cái cho vợ hoàn toàn thì 
ông đừng phàn nàn rằng: “vợ mình thương 
con hơn thương mình” hay: “con cái quấn 
quít mẹ hơn cha”!

Ngày nay hầu như hai vợ chồng đều đi làm. 
Mỗi người càng phải ý thức trách nhiệm và 
tương hỗ nhau hơn nữa. Phải “biết tự động” 
lãnh trách nhiệm của riêng mình và rộng rãi 
chia sẻ trách nhiệm với bạn đời. Đúng như 
tục ngữ rằng:

Chồng khôn, vợ được đi hài
Vợ khôn, chồng được nhiều bài cậy trông
hoặc:

Chồng sang, vợ được đi giầy
Vợ sang, chồng được ghé ngày cậy trông
Đã yêu nhau thật, thì không còn tính 

toán nữa!

8. HY SINH CHO NHAU

Một trong những bằng chứng tốt nhất về 
tình yêu chân thật là sự quên mình. Ngược 
lại với sự quên mình là tính ích kỷ. Người 
ích kỷ chỉ nhìn thấy mình, chỉ thu vén ích lợi 
cho riêng mình, chỉ bảo thủ ý kiến riêng của 
mình... Vì thế sớm muộn, họ trở thành những 
ông chồng hay bà vợ độc tài, nhiều khi thật 
quá quắt! Đừng quên rằng, một người độc tài 
có thể áp đảo, bắt người khác vâng theo ý 
mình, nhưng dễ gì làm cho họ yêu thương 
mình! Có nhiều cách hy sinh.

Chồng giận thì vợ bớt lời
Chồng giận, vợ giận, thì giùi nó quăng.
1. Trước hết bằng tinh thần nhượng bộ, 

một nhịn chín lành, dĩ hòa vi qúy, thuận vợ 
thuận chồng cho vui cửa vui nhà. Dĩ nhiên 
có những điều không thể nhượng bộ, nhất là 
trong lĩnh vực luân lý hay tinh thần: Chấp 
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nhận làm điều xấu, để vui lòng chồng (hay 
vợ), không phải là sự hy sinh hay quên mình, 
nhưng là sự đồng lõa. Ví dụ việc toan tính 
phá thai.

Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.
2. Phải biết quên mình ngay trong những 

vấn đề vật chất, như việc xử dụng thời giờ, 
tiền bạc, việc mua sắm, việc giải trí... Người 
chồng độc đoán luôn muốn sắm sửa, giải trí 
theo sở thích của mình. Người vợ làm dữ đòi 
chồng phải mua cho bà những món đồ bà 
thích... Không ai nhịn ai! Kể từ đó đừng nói 
đến tình yêu nữa: Người ta đã giết chết nó, 
bằng cách lấy ích kỷ thay thế hy sinh.

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng “anh giận gì?”
3. Hy sinh cũng có nghĩa là biết tha thứ. 

Đời này chẳng có ai là toàn thiện. Nhân vô 
thập toàn. Không có cuộc hôn nhân nào mà 
sớm hay muộn, không cần đến sự tha thứ. 
Nói cách khác phải biết: “biết khiêm cung, 
ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và khi 
một trong hai có điều đáng trách, phải biết 
tha thứ cho nhau...” (Cl 3,12-13)

Còn gì phá vỡ tình yêu bằng thiếu tinh 
thần hy sinh và dung thứ. Vì thiếu tinh thần 
hy sinh và tha thứ, bà ấy không để lỡ một 
cơ hội nào mà không nhắc lại những sai lỗi, 
những khuyết điểm và tật xấu của chồng. 
Nhắc đến để đay nghiến! Cũng vậy, người 
chồng âm ỉ giận vợ, lầm lì hờn dỗi ngày này 
qua ngày khác là người ích kỷ, không quảng 
đại tha thứ.

Xin vợ chồng đừng bao giờ quên: “Không 
có tình yêu nào mà không có hy sinh” 
(l’amour n’existe pas sans sacrifice), “Muốn 
tráng trứng, phải đập vỡ quả trứng” (On 
ne peut pas faire d’omelttre sans casser les 
oeufs). Nhất là vợ chồng phải nằm lòng lời 
Chúa Giêsu: “Không có tình yêu nào lớn hơn 
là hy sinh mạng sống cho người mình yêu” 
(Ga 15,13). Thiếu tinh thần hy sinh và tha 
thứ, vợ chồng chày kíp sẽ giết chết tình yêu 
đã dành cho nhau!

9. SỐNG VỮNG NIỀM TIN

Chỉ có tôn giáo mới giúp con người phát 
triển đúng mức những đức tính cao đẹp của 
con người. Con người trổi hơn thú vật bởi vì 
con người có khả năng sống tôn giáo. Chỉ có 
tôn giáo có thể trang bị cho con người một 
nhân tính dũng mạnh, vừa làm tăng trưởng 
vừa thu hút tình yêu.

Không sống tôn giáo, người ta dễ sống 
“như cầm thú”. Con người được dựng nên 
trong thân phận cao hơn thân phận cầm thú, 
nhưng nhiều khi, do sự lựa chọn tự do, con 
người lại sống thấp hèn giống như cầm thú.

Hôn nhân không chỉ đặt trên căn bản xác 
thịt, của cải, chức vị và danh vọng. Căn bản 
của hôn nhân là tình yêu. Và niềm tin là thành 
lũy bảo vệ tình yêu.

Mọi vấn đề của đời sống đều đòi hỏi những 
giải đáp tinh thần hay luân lý.

Không gì qúy bằng vợ chồng có chung 
một niềm tin. Yêu nhau là cùng nhau nhìn 
về một hướng, một hướng trọn vẹn về mọi 
phạm vi vật chất và tinh thần.

Niềm tin dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa 
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là Tình Yêu, chính Ngài đã thiết lập đời sống 
gia đình, và muốn đồng hành với vợ chồng, 
giúp cho vợ chồng sống hạnh phúc trong tình 
yêu chung thủy. Vì thế, đời sống cầu nguyện 
trong gia đình là cần thiết. Hạnh phúc của gia 
đình là có Chúa hiện diện trong nhà, chia sẻ 
trong mọi biến cố vui buồn.

Đối tượng cầu nguyện hằng ngày của vợ 
chồng là xin Chúa cho mỗi người yêu nhau 
đến cùng, yêu nhau như Chúa yêu; là xin 
Chúa bảo vệ tình yêu họ dành cho nhau, tình 
yêu là giây ràng buộc mọi điều toàn thiện 
khác trong đời sống đôi bạn. Còn yêu là còn 
tin nhau, còn sống cho nhau hạnh phúc.

10. LÀM TRÒN BỔN PHẬN VỢ CHỒNG

Trong những biểu lộ quan trọng nhất của 
tình yêu vợ chồng, có sự biểu lộ tình yêu xác 

thịt hay sự biểu lộ tình yêu trong đời sống 
sinh lý.

Người ta nói nhiều đến hạnh phúc lứa 
đôi, nhưng thực tế vợ chồng chỉ cảm nghiệm 
và hưởng thụ hạnh phúc đó “một cách con 
người nhất” là khi vợ chồng trao thân cho 
nhau. Sau ngày thành hôn, đời sống sinh lý 
vợ chồng là chuyện vừa hợp pháp, vừa cần 
thiết và có công phúc.

Vợ chồng cần biết bảo trì đời sống sinh lý. 
Đừng làm cho nó trở thành nhàm chán, ng-
hèo nàn. Trái lại phải làm sao cho thân xác vợ 
chồng hấp dẫn nhau, đời sống chăn gối mãi 
mới mẻ, phong phú. Mỗi lần sống bên nhau, 
trao thân cho nhau, cả hai đều cảm thấy thỏai 
mái, hạnh phúc... hiến thân và lãnh nhận.

Muốn đạt được như vậy, vợ chồng ý thức 
rằng, chính trong đời sống chăn gối này, có 
rất nhiều tế nhị mà đôi bên phải thận trọng 
cho hợp với điều kiện tâm lý, và cả sinh lý 
của đôi bên. Đòi hỏi hay đáp ứng đúng thời 
điểm và tâm lý. Đây vừa là quyền lợi, vừa là 
bổn phận. Cần đọc sách nói về đời sống chăn 
gối vợ chồng để có thêm kiến thức, để hiểu 
tốt hơn về những điều kiện sinh lý và tâm lý 
của bạn mình.

Một trong những chủ yếu của khế ước hôn 
nhân là khẳng định về đặc quyền của mỗi 
người trên thân xác của người bạn đời. Đặc 
quyền này hướng về việc sinh con cái. Nhưng 
cũng để vợ chồng tạo hạnh phúc cho nhau, 
yêu nhau cách khăng khít và chung thủy.

Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Nào ai thay nút đổi khuy cũng đừng
Vì thế, tình yêu có thể chết khi người ta 

không tôn trọng đặc quyền đó, hay khi người 
ta có một ý niệm sai lầm về nó. Vô tình người 
ta mở cửa cho người bạn của mình thất trung 
với mình. Lúc ấy, hôn nhân trở nên một gánh 
nặng thật sự.

GS Bùi Thị Lý, Đức Ông Mai Đức Vinh, 
GS Trần Văn Cảnh.

Nguồn: Uybanmucvugiadinh
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Nhật Bản sửa đổi luật để người lao động 

có thể làm việc đến 70 tuổi

Ngày 4/2, nội các Nhật Bản đã thông qua 
các dự thảo luật kêu gọi các doanh nghiệp 
cho người lao động làm việc đến 70 tuổi.

Các dự luật này được xây dựng trong bối 
cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình 
trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do dân 
số già hóa nhanh chóng. Các số liệu thống 
kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản 
(MIC) cho thấy vào thời điểm cuối năm 2018, 
số lượng người từ 65 tuổi trở lên ở nước này 
là 35,88 triệu người, chiếm 28,4% dân số. 
Nhật Bản là nước có tỷ lệ người già cao nhất 
trên thế giới.

Dân số Trung Quốc vượt 1,4 tỷ người

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho 
biết tính đến cuối năm 2019, dân số Trung 
Quốc lần đầu tiên vượt 1,4 tỷ người. Theo 
cục này, có 14,6 triệu trẻ em ra đời trong năm 
ngoái, giảm 580.000 trẻ so với năm trước 
đó và giảm năm thứ 3 liên tiếp. Trong năm 
2016, Chính phủ Trung Quốc đã bãi bỏ chính 
sách một con tồn tại trong suốt hơn 3 thập 
kỷ. Hiện các cặp vợ chồng được phép sinh 
2 con. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh của nước này 
tiếp tục giảm do những yếu tố như chi phí 
nuôi dạy con cao tại các thành phố và do thay 
đổi trong lối sống. Trung Quốc cũng là nước 
đang già hóa. Khoảng 18% dân số nước này 
ở độ tuổi từ 60 trở lên.

Ông Trump chiến thắng trong bầu cử sơ bộ 
đầu tiên của đảng Cộng hòa

Kết quả 
khảo sát của 
các hãng 
truyền thông 
Mỹ cho thấy 

Tổng thống Donald Trump là ứng viên đảng 
Cộng hòa giành chiến thắng trong bầu cử sơ 
bộ đầu tiên theo hình thức họp kín (caucus) 
của đảng tại bang Iowa, CNN dự đoán. Kết 
quả này chỉ mang tính tượng trưng do Tổng 
thống Trump không gặp phải đối thủ nào đáng 
kể trong đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, cuộc bỏ 
phiếu đầu tiên trên cả nước trong mùa bầu 
cử tổng thống năm 2020 còn là bài kiểm tra 
về năng lực tổ chức vận động cho chiến dịch 
tranh cử của nhà lãnh đạo 73 tuổi, theo AP.

Hoàng tử Harry chính thức 
trở thành thường dân

Ngày 18-
1, Cung điện 
B u c k i n g h a m 
thông báo 
Hoàng tử Harry 
và vợ là cựu nữ 
diễn viên Mỹ 
Meghan Mar-
kle (ảnh) sẽ 

không còn là thành viên của gia đình Hoàng 
gia Anh và họ sẽ không được sử dụng các 
tước vị “hoàng gia cao quý”. Cũng theo 
Cung điện Buckingham, cặp đôi này sẽ 
không nhận được các khoản trợ cấp từ ngân 
khố và sẽ phải hoàn trả tiền chi cho việc 
tân trang nhà riêng của họ. Quyết định từ 
bỏ tư cách thành viên cấp cao trong Hoàng 
gia Anh của Hoàng tử Harry và công nương 
Meghan đã đặt Hoàng gia Anh vào tình thế 
rắc rối và khó xử…
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Ngày 4/2, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, 
trưởng phòng tuyên truyền, điều tra, xử lý 
tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) 
cho biết như trên. Lực lượng chức năng cũng 
đã tước 10.700 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 
17.380 phương tiện, nộp ngân sách 53 tỷ đồng 
trong tháng qua. 

Theo đó, chỉ cần có nồng độ cồn vượt mức 
0, lái xe sẽ bị phạt. Mức phạt cao nhất với 
người đi xe đạp là 400.000 đến 600.000 đồng; 
xe máy 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái 
xe 22-24 tháng; ôtô 30 đến 40 triệu đồng, tước 
giấy phép lái xe 22-24 tháng.

TTO - Chiều 3-2, Bí thư Thành ủy Nguyễn 
Thiện Nhân chủ trì buổi họp kiểm tra công tác 
phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 
virus corona gây ra với lãnh đạo các sở ban 
ngành, lãnh đạo 24 quận huyện trên địa bàn 
TP.HCM. Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh 
- giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết TP đang 
tiến hành xây dựng 2 bệnh viện dã chiến quy 
mô 500 giường bệnh đặt tại huyện Củ Chi và 
Nhà Bè được gấp rút xây dựng, hoàn thành 
trước ngày 15-2 để phòng số ca nhiễm dịch 
viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra 
trên địa bàn TP.HCM.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Tử 
Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công 
trình Y tế (Bộ Y tế) đưa ra tại buổi họp báo 

Hơn 17.000 tài xế bị xử phạt 
vi phạm nồng độ cồn

TP.HCM xây dựng 2 bệnh viện dã chiến 
quy mô 500 giường phòng dịch corona

chiều nay (31-1) trước tình trạng giá khẩu 
trang “phi mã’ trên thị trường Hà Nội lên 
tới 20 lần so với bình thường… Theo khu-
yến cáo của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên 
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn Ban 
chỉ đạo Quốc gia về phòng chống bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do virus corona, 
người dân chỉ cần đeo khẩu trang y tế thông 
thường, không cần thiết phải đeo khẩu trang 
N95 vì khẩu trang đó chỉ dành cho nhân viên 
y tế tiếp xúc với người bệnh, thậm chí có thể 
dùng khẩu trang vải giặt hàng ngày. Theo 
ông Phu, khẩu trang y tế về nguyên tắc dùng 
một lần, không dùng lần hai. Nhưng khẩu 
trang vải có thể giặt hàng ngày, dùng xong 
một ngày người dân có thể giặt phơi khô và 
hôm sau lại tiếp tục dùng.

Chính thức bỏ ghi hình thức đào tạo
 ở bằng đại học

(GDVN) - Từ 1/3/2020, hình thức đào 
tạo là nội dung được ghi trên phụ lục văn 
bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng 
giáo dục đại học như trước đây. Theo đó, 
văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng 
cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các 
văn bằng trình độ tương đương. Thông tư 
có hiệu lực từ ngày 1/3/2020… Đáng chú 
ý, trên văn bằng giáo dục đại học vẫn có ghi 
nội dung về hạng tốt nghiệp của người học, 
khác với dự thảo trước đó của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo là bỏ nội dung này. Đặc biệt, hình 
thức đào tạo là nội dung được ghi trên phụ 
lục văn bằng chứ không còn được ghi trên 
văn bằng giáo dục đại học như trước đây. 

Bộ Y tế khuyến cáo có thể dùng 
khẩu trang vải giặt hằng ngày



tHỜI SỰ GÓP NHẶT - LƯỢC TIN CÔNG GIÁO 

62

Sau các tin tức loan truyền hồi tuần trước 
về việc Đức Thánh Cha Phanxicô muốn thăm 
Indonesia, Tổng thống Joko Widodo của nước 
này đã chính thức gửi thư mời Đức Thánh Cha 
Phanxicô thăm Indonesia, quốc gia có đa số 
dân theo Hồi giáo. Bản sao của lá thư chính 
thức đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong 
thư, Tổng thống Widodo nói rằng ông đã được 
thông báo về kế hoạch viếng thăm Indonesia 
của Đức Giáo hoàng và ông viết: “Về vấn đề 
đó, tôi rất vui mừng được gửi đến Đức Thánh 
Cha, như là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo 
hội Công giáo, một lời mời chính thức đến làm 
khách của chúng tôi.”

Theo một nghiên cứu của Viện Mục Vụ 
Công Giáo của Hàn Quốc (Catholic Pasto-
ral Institute of Korea -CPIK) của Hội Đồng 
Giám Mục Công Giáo Hàn Quốc (Catholic 
Bishops’Coference of Korea- CBCK), Giáo 
Hội Công Giáo tại Nam Hàn đã tăng trường 
đều đặn qua hai thập niên qua. Số người Công 
Giáo gia tăng lên đến 48.6%, từ 3.9 triệu trong 
năm 1999 đã lên đến 5.8 triệu trong năm 2018, 
và ngày hôm nay người Công Giáo đã 11.1% 
dân số Hàn Quốc của 51 triệu dân.

Tổng thống Indonesia chính thức mời 
Đức Thánh Cha thăm nước này

Số người Công Giáo tại Hàn Quốc 
tăng 50% trong vòng 20 năm qua

N g à y 
15/01/2020, Đức 
Thánh Cha đã bổ 
nhiệm tiến sĩ Fran-
cesca Di Giovan-
ni làm Thứ trưởng 
ngoại giao Tòa 
Thánh phụ trách về 

các quan hệ đa phương. Đây là chức vụ mới 
trong Phân bộ Ngoại giao của Tòa Thánh 
và cũng là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức 
vụ Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Với 
bổ nhiệm này, từ nay Phân bộ Ngoại giao 
của Tòa Thánh có hai Thứ trưởng…

Phòng Báo chí Tòa 
Thánh thông báo rằng 
hôm 18/01 vừa qua, 
Đức Thánh Cha đã phê 
chuẩn kết quả bầu chọn 
Đức Thánh Cha đã phê 
chuẩn kết quả bầu chọn 
Đức Hồng y Giovanni Battista Re làm niên 
trưởng Hồng y đoàn. Trong 5 năm tới, Đức 
Hồng y sẽ thực hiện các công việc liên 
quan đến vai trò quan trọng này. Vai trò 
của niên trưởng Hồng y đoàn: Được gọi là: 
“Người đứng đầu giữa những người bằng 
nhau”, Hồng y Niên trưởng chủ sự Hồng 
y đoàn. Trong trường hợp một Giáo hoàng 
qua đời hay từ nhiệm, Hồng y niên trưởng 
sẽ điều hành thành Vatican trong thời gian 
trống Tòa. Ngài sẽ triệu tập các Hồng y về 
Roma và chủ sự các cuộc họp hàng ngày 
trước mật nghị bầu Giáo hoàng. Nếu dưới 
80 tuổi, ngài sẽ chủ sự mật nghị.

Nữ Thứ trưởng Ngoại giao 
đầu tiên của Tòa Thánh

Đức Hồng y Giovanni Battista Re: 
Tân niên trưởng Hồng y đoàn
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Con chim đại bàng khổng lồ nhanh chóng 
lao từ trên trời xuống và bắt con cá ngay trên 
cần của một người đi câu.

Con đại bàng xà xuống bắt cá. 
Ảnh: RickWarren / Bellingham Herald.

Bruce Huntley và Rick Warren tận hưởng 
ngày thư giãn bằng cách câu cá trên hồ Pad-
den, tiểu bang Washington của Mỹ. Khi ông 
Huntley vừa quấn dây kéo con cá chép lên 
thuyền thì một con chim đại bàng khổng lồ 
với hai cánh giang rộng đến 3,5 m, từ trên 
trời lao xuống và cướp con cá ngay trên sợi 
dây câu. 

“Tôi thấy con đại bàng hình như theo dõi 
chúng tôi từ trên ngọn cây, nó nhào xuống khi 
Bruce kéo dây câu lên. Thấy vậy, tôi hét lên 
coi chừng mất con cá”, Warren nói với Yahoo 
News trong cuộc phỏng vấn điện thoại.

Warren là một nhiếp ảnh gia từng ghi lại 
nhiều bức ảnh quý giá. Ông từng nghe câu 

chuyện về đại bàng ăn cướp cá của người đi 
câu trên hồ Padden, nên ông muốn chứng 
thực cảnh đó diễn ra như thế nào. “Huntley 
chưa bao giờ thấy điều này, nên ông ấy bị 
sốc”, Warren nói.

Đại bàng đầu trọc (Aegypius monachus), 
hay đại bàng hói, là một loài chim thuộc họ 
Ưng. Chúng nặng tới 14 kg, sống khắp phía 
bắc châu Âu và châu Á, từ Tây Ban Nha đến 
Triều Tiên. Chúng là loài không di cư ngoại 
trừ những nơi trong phạm vi phân bố có mùa 
đông giá rét gây ra việc hạn chế di chuyển.

Đại bàng đầu trọc trên đầu không có lông, 
chỉ có chút ít lông bông, mịn che kín da đầu. 
Đại bàng đầu trọc thường ăn thịt các xác chết 
các loài động vật lớn. Móng vuốt của nó mạnh 
đến mức quắp được con mồi nặng khoảng 7 
kg. Tốc độ của đại bàng đầu trọc có thể đạt 
đến 70 km/h và lúc bổ nhào xuống bắt cá còn 
nhanh hơn nhiều 160 km/h.

Trang Nguyên
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(tiếp theo trang 54)

Anh chồng đi làm về, tất tả đón con 
xong là tót vào phòng chơi game. Cô vợ 
bực mình quát:

– Lúc nào cũng game! Đến bao giờ ông 
mới nhận ra nó không phải con ông hả?!

Anh chồng nghe thế, đập tan bàn phím, 
gào ầm lên:

– Khốn khiếp! Tôi đã nghi ngờ lâu rồi mà! 
Hôm nay cuối cùng cô cũng dám nhận! Cha 
nó là thằng nào?

Cô vợ bình thản đáp:
– Sao không dám nhận? Ông ra phòng 

khách nhìn xem đứa bé ông vừa đón về có 
phải con ông không?

Một gia đình đang lái xe trên đường thì con 
cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kịp 
thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ 
đường. Con cóc bỗng nói:

- Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước.
Người đàn ông nói:
- Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng 

cuộc đua hôm nay.
Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có 

ba chân, con cóc nói:
- Khó lắm! Ông xin điều khác đi!
Người đàn ông trả lời:
- Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi 

hoa hậu năm nay.
Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói:
- Ông cho tôi xem lại con chó đi nào!

ĐIỀU NÀY KHÓ
CHA NÓ LÀ THẰNG NÀO?

Tình bạn bất “kể”

“Từ từ, em nào cũng có phần, đừng chen lấn!”

Chú voi tên Ellie được đưa về trung tâm chăm sóc động vật mồ côi Thula 
ở Nam Phi sau khi nó bị đàn voi bỏ rơi. Tại đây, con vật đã có được tình 

bạn hiếm thấy với một con chó.


