VÀO ĐỀ THÁNG 4

Yêu người
Miền quê chưa biết soi gương trang điểm
nên chưa biết mặt mình tròn méo thế nào. Anh
chồng kia được dịp lên kinh thành, vợ dặn
mua cho cô một cái trâm cài đầu. Anh chưa
thấy cái trâm ra làm sao; vợ nhìn lên bầu trời
đêm thấy trăng hình lưỡi liềm liền nói:
- Cái trâm giống ông trăng kia, nếu quên,
anh nhìn trăng thì nhớ.
Anh chồng ra đi. Kinh đô quá lạ lẫm! Anh
say mê nhìn ngắm cả mười ngày; sắp về mới
chợt nhớ lời vợ dặn, liền nhìn trăng thì trăng
đã tròn vành vạnh. Anh vào tiệm tạp hóa thấy
cái gương soi mặt liền mua cho vợ.
Anh về hí hửng trao quà cho vợ. Cô vợ mở
ra. Ngạc nhiên thấy sao lại là hình một cô gái
ở trong đó, vì cả đời cô chưa hề biết gương,
nên khi thấy hình mình trong gương cứ tưởng
một cô gái lạ; nổi máu ghen, cô quát:
- Tôi dặn anh mua cái trâm, sao anh đem
về cho tôi một đứa con gái nào đây?
Anh chồng nhìn vào gương chẳng thấy cô
gái, mà thấy khuôn mặt một người đàn ông
giống cha đẻ mình đã khuất, anh cãi:
- Không phải! Đây là cha tôi!
Và anh giật cái gương, miệng kêu không ngớt:
- Ơ cha ơi! Cha hiện về với con...
Cô vợ tức quá giật gương lại và bảo:
- Làm gì có cha ông? Rõ ràng là con nào…
ông chối được sao?
Anh chồng không cãi nổi, buồn bã bỏ đi.
Mẹ chồng đến bên con dâu; con dâu đưa mẹ

chồng xem bằng chứng về sự phản bội của
chồng. Mẹ chồng nhìn chằm chặp vào gương
một lúc rồi an ủi:
- Ôizz!... Ghen làm gì! Tao thấy con này nó
cũng già quá rồi!
Truyện gợi vài ý: - con người vốn dĩ vị kỷ
(vì mình) cho nên nhìn đâu cũng thấy mình –
trong khi Chúa dạy bỏ mình, yêu người – vậy
làm sao để bỏ mình yêu người?
Tục ngữ: “người làm sao chiêm bao làm
vậy” ngụ ý: do yêu mình, cho nên con người
chỉ nhìn thấy mình trong vạn sự, vì đó mà có
xung đột, chiến tranh...
Chúa dạy ngược hẳn: “…hãy bỏ mình”
(Lc 9,22-25) và “hãy yêu người thân cận như
chính mình” (Mt 22,39), có phải do “Ai yêu
mạng sống mình, thì sẽ mất...” (Ga 12,25)
không? – Phải! Vì bản chất con người là tình
yêu, giống hình ảnh Chúa, cho nên người
không yêu là người chết. Đã yêu thì phải yêu
người, tức yêu mọi người, ví như đèn là phải
soi cho cả nhà.
Trong thực tế, con người là đối tượng rất
khó yêu, Thánh Phaolô chiến đấu với bản thân
để yêu mọi người: “Tôi đã đấu trong cuộc thi
đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã
giữ vững niềm tin…” (2 Tm 4,6-8), cho nên
để yêu mọi người, ta cũng phải phấn đấu cật
lực như Thánh Phaolô.
NK
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG
Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát.
. Ý TRUYỀN GIÁO

THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH

.Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho những người đang nghiện ngập được tận
tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát
khỏi tình trạng đau khổ này.

5.4.2020

Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC

.Tam Nhật vượt qua
9,10,11.4.2020

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.

.
.

.Chúa Nhật Phục Sinh
12.4.2020

CÂU ĐỐI THÁNG 4

.Chúa Nhật

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Ca tuân Giáo hội nghiêm giáo chỉ
Hát giữ Huấn răn cẩn huấn từ.

Kính Lòng Chúa
Thương xót 19.4.2020

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Thánh Giuse tận tâm thi hành Thiên Ý
Cha nuôi Chúa ra sức tuân giữ Tin mừng.

Cúc Cung CảmTạ

. 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.

.

Ân nhân cũ đã qua
- Ông Bà Lâm Thành (XL)
- Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

.

Ân nhân 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.
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SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - THỜI VỤ THÁNG 4 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

CHÂU HÂN sưu tầm

C

Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy
ó hai người bạn đang dạo bước trên
sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân
chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi và tắm mát.
gay gắt.
Không giữ được bình tĩnh, một người đã
tát người bạn của mình. Người kia rất đau
nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên
cát rằng: “Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã
tát vào mặt tôi”.
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Suy nghĩ cầu nguyện - thời vụ tháng 4 - điểm nhấn ý nghĩa

Và câu trả lời anh nhận được là:
- Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta
nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của
sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn.
Nhưng khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp
từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện
ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn
bay đi.

Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân
xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống.
Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.
Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết
đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: “Hôm nay,
bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.
Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi:
- Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết
lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?

Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát
và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn
nhận được từ người khác lên tảng đá để nhớ
ơn họ mãi không phai.
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 4

TIN MỪNG THÁNG 4
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (5.4.2020)

- Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11
- Bài đọc 1: Is 50,4-7
- Bài đọc 2: Pl 2,6-11
- Tin Mừng: Mt 26,14-27-66 hay Mt 27,11-54
Ý TƯỞNG
1. Vào thành Giêrusalem, Chúa thể hiện Người là Vua
tâm hồn, Vua Nước Trời.
SUY NGHĨ
1. Ngược hẳn vua thế gian, giả ảo, tạm bợ và vị kỷ. Ta
nên theo ai?
Ý TƯỞNG
2.Thiên Chúa chí công nhưng không chống lại kẻ hung
ác, ngược lại, Chúa đón nhận mọi bất công.
SUY NGHĨ
2. Vì Tình yêu chẳng coi hung ác và bất công ra gì.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (12.4.2020).
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
- Bài đọc 1: Cv 10,24a.37-43
- Bài đọc 2: Cl 3,1-4 hay 1 Cr 5,6b-8
- Tin Mừng: Ga 20,1-9 hay Mt 28,1-10
Ý TƯỞNG
1. Chúa sống lại.
SUY NGHĨ
1. Không ai có thể giết chết Tình yêu.
Ý TƯỞNG
2. Người âm thầm phục sinh chứ không tỏ hiện.
SUY NGHĨ
Nếu là chúng ta, chúng ta sẽ tỏ hiện và tỏ hiện cách
ầm ĩ.
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CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A (19.4.2020).
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA
THIÊN CHÚA
- Bài đọc 1: Cv 2,42-47
- Bài đọc 2: 1 Pr 1,3-9
- Tin Mừng: Ga 20,19-31
Ý TƯỞNG
1. “Bình an cho các con!”.
SUY NGHĨ
Sự bình an của người tha thứ cho kẻ đã lỗi phạm với
mình.
Ý TƯỞNG
2. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.
SUY NGHĨ
2. Sai tha tội, thứ lỗi cho anh em.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A (26.4.2020).

- Bài đọc 1: Cv 2,14.22-33
- Bài đọc 2: 1 Pr 1,17-21
- Tin Mừng: Lc 24,13-35
Ý TƯỞNG
1. Ngày nay rồi… mà chúng ta cũng còn chưa thấu
sự cứu độ của Chúa, dù Chúa luôn bẻ bánh trước mặt
chúng ta.
SUY NGHĨ
1. Chúng ta quá tự tin về sự hiểu biết của mình!
Ý TƯỞNG
2. Chúng ta tự tin về khả năng hiểu Chúa.
SUY NGHĨ
2. Rồi chúng ta phát tán lối hiểu nhầm lẫn ấy cho
anh em.
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
CHỦ ĐỀ: KẾT QUẢ CỦA VIỆC CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
TRONG CUỘC SỐNG CÁC TÍN HỮU
Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: Cuộc sống mới thắm tình
huynh đệ của các tín hữu cộng đoàn sơ khai.
- Bài đọc II: Nhờ Đức Giêsu phục sinh,
chúng ta được tái sinh và hưởng gia tài của
Thiên Chúa, vì vậy chúng ta hãy vui mừng.
- Bài Tin Mừng: Hai cuộc hiện ra của
Đức Giêsu phục sinh. Ngài ban cho các
môn đệ bình an, niềm vui và đức tin.
Minh họa
- Mille images 180 B
- “Đức Giêsu hiện ra giữa các tông đồ”
(Ga 20,19)

“Đức Giêsu hiện ra giữa các tông đồ”
(Ga 20,19).

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Sau tuần bát nhật lễ Phục sinh, có lẽ
chúng ta nghĩ rằng thế là xong, chúng ta trở

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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về với cuộc sống đơn điệu nhàm chán. Nghĩ
thế là lầm, Đức Giêsu sống lại không phải chỉ
là một biến cố diễn ra một lần rồi hết, nhưng
ảnh hưởng đến suốt cuộc đời chúng ta. Chúng
ta phải tiếp tục đào sâu đức tin và tận hưởng
niềm vui của đức tin này.
II. GỢI Ý SÁM HỐI
- Mặc dù là thành phần của cộng đoàn
những người tin, nhưng nhiều khi chúng ta
thờ ơ không quan tâm đến những người khác.
- Mặc dù thừa hưởng niềm hy vọng sống
động, nhưng đôi khi chúng ta buồn chán,
thất vọng.
- Mặc dù được Chúa Thánh Thần tác sinh,
nhưng nhiều khi chúng ta lại kém lòng tin.
III. LỜI CHÚA
1. Bài đọc I: Cv 2,42-47
Cuộc sống thắm tình huynh đệ của cộng
đoàn tín hữu sơ khai có những nét sau:
- Một cộng đoàn phượng tự: việc phượng
tự này gồm lời giáo huấn của các tông đồ và
Thánh lễ (lễ bẻ bánh).
- Một cộng đoàn bác ái: việc bác ái được
thể hiện cụ thể bằng việc mọi người tự nguyện
để tài sản riêng thành của chung.
- Một cộng đoàn mở cửa: cộng đoàn tín hữu
sơ khai không khép kín trong nội bộ, nhưng
mở rộng cửa trong việc duy trì liên hệ với
đồng bào Do thái (họ vẫn lên đền thờ Giêrusalem) và “được mọi người mến thương”.
Kết quả của nếp sống này là ảnh hưởng
truyền giáo mạnh: “Số người gia nhập công
đoàn ngày càng tăng”.
2. Đáp ca: Tv 117
(Như Chúa nhựt Phục sinh).
3. Bài đọc II: 1 Pr 1,3-9
Lời chúc tụng Thiên Chúa của Thánh
Phêrô:
- Lý do của tâm tình chúc tụng là: “Ngài
cho ta được tái sinh nhờ việc Đức Kitô sống
lại từ cõi chết” (xem thêm cuộc đối thoại

giữa Đức Giêsu với Nicôđêmô về việc tái
sinh, Ga 3).
- Chỗ dựa của tâm tình này là niềm vui mà
Đức Kitô phục sinh ban cho các tín hữu, một
niềm vui vững bền ngay cả giữa những gian
nan khốn khó: “Anh em sẽ được vui mừng
mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm
chiều thử thách”.
- Thể hiện bằng một niềm tin vững vàng
mặc dù không thấy: “Tuy anh em chưa bao
giờ thấy Ngài mà vẫn yêu mến, chưa được
giáp mặt nhưng lòng vẫn kính tin”.
Tất cả những điều trên là hoa quả của việc
Đức Giêsu phục sinh.
4. Bài Tin Mừng: Ga 20,19-31
Đoạn Tin Mừng này gồm 2 cuộc hiện ra
của Đức Giêsu phục sinh:
a/ Cuộc hiện ra thứ nhất:
- Đấng phục sinh mang đến niềm vui và
bình an cho các tông đồ.
- Trao sứ mạng ra đi cho các ông
- Ban Thánh Thần cho các ông.
b/ Cuộc hiện ra thứ hai vào 8 ngày sau
nhằm củng cố đức tin: Đức tin được nâng
lên trình độ cao: tin không phải vì thấy mà vì
nghe lời chứng của những người đã tin. Từ
nay tín hữu tin không phải vì được tiếp xúc
trực tiếp với Đức Giêsu mà tin vì lời chứng
của các tông đồ.
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IV. GỢI Ý GIẢNG.
1. Tin thì vui
Các bài đọc hôm nay cho thấy một đặc
tính tất yếu của đức tin: nếu thực sự tin thì
tất nhiên sẽ vui. Bài Tin Mừng kể rằng trước
khi gặp Đức Giêsu phục sinh thì các tông đồ
sợ, nhưng khi gặp Ngài thì “các môn đệ vui
mừng”; Đoạn sách Công vụ kể: các tín hữu
cộng đoàn Giêrusalem “ăn uống với nhau rất
đơn sơ vui vẻ”; còn trong bài đọc 2, thánh
Phêrô bảo: “Anh em sẽ được vui mừng mặc
dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều
thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh
luyện đức tin của anh em”.
Vậy mà hiện nay nhiều người ở ngoài nhìn
vào Giáo Hội thì thấy hình như các Kitô hữu
có vẻ buồn, đức tin giống như một cái khuôn,
thậm chí một nhà tù giam hãm họ. Tại sao?
2. Sống với nhau như anh em
Con người thời nay khao khát được sống
trong một cộng đoàn có tình có nghĩa. Có
nhiều người than: “Tôi thấy mình chỉ là một
con số giữa một đám đông vô tình”. Các nhà
tâm lý xã hội đặt cho tình trạng này cái tên là
“đám đông cô độc”. Đó là kết quả của chủ nghĩa cá nhân mà chúng ta được giáo dục ngay
từ nhỏ.
Vậy niềm khao khát trên phải chăng là một
trong những dấu chỉ của thời đại? Làm thế
nào để thỏa mãn được khát vọng tốt đẹp ấy?
Bài trích sách Công vụ có thể cho ta một số
yếu tố để trả lời:
- Cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa: vì
sống cộng đoàn huynh đệ là một việc vượt
quá khả năng con người ích kỷ, nên nếu có
Chúa giúp thì mới thực hiện được.
- Chia sẻ: vì yêu thương thì phải cho đi.
- Cởi mở: mỗi người không tự khép kín
trong cái tôi cô độc của mình nhưng phải mở
lòng ra với mọi người.
3. Tin vì thấy và tin do nghe
Trên lý thuyết, tin vì thấy có giá trị hơn tin
do nghe.
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Nhưng trên thực tế, người ta tin do nghe
nhiều hơn tin vì thấy: đứa trẻ không dám thọc
tay vào ổ điện là do nó nghe lời cha mẹ căn
dặn chứ không phải vì đã có kinh nghiệm bị
điện giật; cậu học sinh tin rất nhiều điều thầy
cô dạy mặc dù chưa bao giờ cậu thấy…
Và xét cho cùng, nội dung của một niềm
tin có lẽ không quan trọng cho bằng lòng
tín nhiệm vào uy tín của người thông tin: do
không tín nhiệm vào một tên bá vơ ngoài
đường cho nên dù hắn có hứa hẹn bao nhiêu
điều tốt đẹp tôi vẫn không tin; ngược lại do tín
nhiệm vào cha mẹ, thầy cô nên các vị này bảo
gì tôi cũng tin.
Và như thế, cuối cùng, tin do tín nhiệm là
một thể hiện của tình yêu. Do đó tin do tín
nhiệm có giá trị hơn tin nhờ bằng chứng.
4. Chuyện minh họa
a/ Đức tin lớn lao
Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu
và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà
khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hi
vọng học được bí quyết để sống bình tâm và
hạnh phúc. Bà hỏi:
- Thưa bà, có phải bà có một đức tin
lớn lao?
- Ồ không, tôi không phải là người có đức
tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ
đặt vào một Thiên Chúa lớn lao.
b/ Tin người đáng tin
Một bà già đứng ở ngã tư có nhiều chuyến
tàu đi qua. Vì ít khi ra ngoài, nên bà chẳng
biết tàu nào về đâu. Sợ đi lạc, bà giơ vé ra hỏi
một người đứng kế bên:
- Tôi định đi Bay City, có phải đi tàu
này không?
- Phải đó bà.
Nhưng bà chưa an tâm. Biết đâu người
ấy cũng không rành. Bà gặp người khác,
cũng hỏi:
- Tôi định đi Bay City, có phải đi tàu
này không?
- Phải đó bà.
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Nhưng bà vẫn chưa hết áy náy. Rồi bà
gặp một người đeo phù hiệu nhân viên hoả
xa, bà hỏi:
- Tôi định đi Bay City, có phải đi tàu
này không?
- Phải, thưa bà.
Thế là bà an tâm bước lên tàu. Bà đã tin
người đáng tin. Đức tin là thế!
c/ Đức tin nhỏ, đức tin lớn
Một đức tin nhỏ sẽ đưa linh hồn bạn vào
thiên đàng; một đức tin lớn sẽ đưa thiên đàng
vào linh hồn bạn (H. Spurgeon).

CT: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con
trí khôn chậm chạp, còn tâm hồn thì cứng cỏi.
Xin ban thêm đức tin cho chúng con, nhờ đó,
dù gặp thất bại hay đau khổ đến đâu đi nữa,
chúng con vẫn luôn tin yêu, gắn bó và dấn thân
theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và…

VI. TRONG THÁNH LỄ
- Kinh Tiền Tụng: nên dùng mẫu I
- Trước kinh Lạy Cha: Mặc dù cặp mắt
xác thịt của chúng ta không thấy Đức Giêsu, nhưng chúng ta biết Ngài đang hiện diện
trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy hợp ý
với Ngài và dâng lên Chúa Cha lời nguyện
V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI.
sau đây: Lạy Cha chúng con ở trên trời…
CT: Anh chị em thân mến
Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết,
- Chúc bình an: Đức Kitô phục sinh đã ban
đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả bình an cho các tông đồ. Giờ đây chúng ta
những ai tin vào Người. Trong niềm vui phục cũng hãy chúc bình an cho nhau.
sinh, chúng ta cùng tin tưởng nguyện cầu.
1. Trên con đường về quê trời/ Hội Thánh
VII. GIẢI TÁN
gặp không biết bao nhiêu là thử thách gian
Đức Giêsu phục sinh đã đem lại niềm tin,
nan/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ củng cố
yêu, hy vọng và bình an. Chúc anh chị em ra
đức tin của Hội Thánh trên đường lữ thứ trần
về trong tất cả những tâm tình tốt đẹp ấy.
gian/ để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại
biết rằng/ Chúa đã phục sinh vinh hiển.
2. Hiện tại có biết bao người đang cộng tác
với nhau/ để xây dựng một cuộc sống xứng với
nhân phẩm/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/
ban Thánh Thần trợ lực và thánh hóa những
cố gắng này.
3. Đời sống đức tin không phải là không
có những khó khăn/ người Kitô hữu gặp biết
bao là hoài nghi/ tăm tối/ và nghe cũng không
ít những lời xuyên tạc và bôi nhọ đầy ác ý/
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ánh lửa đức tin/
luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi Kitô hữu/
đặc biệt là các Kitô hữu trẻ.
4. Đời sống đức tin sâu sắc của các Kitô
hữu thời Giáo Hội sơ khai/ là một gương mẫu
tuyệt vời cho các tín hữu ngày nay/ Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ
chúng ta/ biết luôn sống với nhau trong tình
huynh đệ/ siêng năng tham dự thánh lễ/ và cầu
nguyện không ngừng.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

CON VUA ĐA-VÍT
(CN LỄ LÁ A - Ga 21,1-11)

“Hoan hô Con Vua Đavít: Chúc tụng Đấng
ngự đến nhân danh Chúa!” (Ga 21,9).
Tước hiệu thiên sai “Con Vua Đavít” này
bắt nguồn từ lời sấm của tiên tri nói với vua
Đavít (2Sm 7,1-7), được thánh Luca nhắc lại
trong câu truyện Truyền Tin (Lc 1,32), và
thánh Phêrô cũng nhắc lại trong ngày lễ Ngũ
tuần và áp dụng tước hiệu này cho Chúa Giêsu (Cv 2,29-32). Vào thời Chúa Giêsu, tước
hiệu “Con Vua Đavít” rất phổ biến trong đạo
Do thái và dân chúng tặng cho Người danh
hiệu này, khi họ long trọng đón rước Người
vào thành Giêrusalem: “Hoan hô Con Vua
Đavít” (Mt 21,9 Lc 11,10).
Chúa Giêsu là Con Vua Đavít theo pháp
lý, qua người cha nuôi là thánh Giuse (Mt
1,18-25 Lc 2,1-7). Các bản gia phả đều nhằm
chứng minh điều đó (Mt 1,16 Lc 4,23) và lời
sứ thần truyền tin đã xác quyết như vậy (Lc
1,32).
Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu thường được
gọi bằng danh hiệu “Con Vua Đavít” (Mt
9,27-15,22....). Chúa Giêsu không phủ nhận
tước hiệu này và Ngài đã chất vấn những
người biệt phái về phẩm tính “Chúa” của
Đấng mang tước hiệu “Con Vua Đavít” (Mt
22,41-46). Tuy nhiên, Ngài không muốn dùng
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tước hiệu này, mà hay tự xưng bằng tước hiệu
“Con Người” rút từ sách Đaniel (&,13-14.18),
và hầu như chỉ được sách Tin Mừng sử dụng
(70 lần trong Nhất lãm, 12 lần trong Gioan).
“Con Vua Đavít” là một tước hiệu vừa có
màu sắc chính trị vừa bị hiểu một cách quá
phàm tục nơi nhiều người Do thái. Là Đấng
Thiên Sai, Chúa Giêsu thực sự đã tỏ ra rất
hiền lành khiêm tốn khi cỡi lừa long trọng
vào thành Giêrusalem (Mt 21,1-11).

MEN
(CN PS A - 1Cr 5,6b-8)

“Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột
mới” (1Cr 5,7).

Trong Kinh Thánh, men không phải là men
ngày nay chúng ta dùng để làm rượu, làm
bánh, làm dấm ... Đúng ra đây chỉ là bột làm
bánh cũ để dành lại để làm bánh mới.
Luật cấm dùng bánh có men trong tuần lễ
Vượt Qua (Xh 12,15). Luật còn bắt phải hủy
cả men trong dịp này nữa (Đnl 16,4). Truyền
thống Điavít cho rằng luật này phát xuất từ
biến cố dân Israel khi rời bỏ Ai Cập, khi họ
vội vã ra đi mang theo bột chưa kịp ủ men
(Xh 12,34).
Đối với người Israel, để cho lên men là
để cho hư hỏng và vì thế là nhơ, nên không
thể dùng bánh có men vào việc cúng tế (Xh
23,18). Bánh tiến phải là bánh không men.
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Tân Ước nói về men với những ý nghĩa
khác nhau:
Men biểu tượng cho sự triển nở. Dụ ngôn
men trong bột diễn tả ý nghĩa đó (Mt 13,38
Lc 13,20-21). Các tông đồ, cộng đoàn Kitô
hữu phải sống như men trong bột để thế giới
phát triển theo tinh thần Tin Mừng.
Men cũng biểu trưng cho sự hư hỏng:
“Anh em hãy coi chừng men Pharisiêu” (Lc
12,1. Chính tác giả sách Tin Mừng ghi rõ thứ
hư hỏng cần cảnh giác là “thói đạo đức giả”.
“Anh em hãy loại bỏ men cũ, để nên bột
mới” (1Cr 5,7). Đây là tinh thần phải có để
sống mầu nhiệm Phục Sinh.

những thách đố (Mt 16,1t). Các tác giả Tin
Mừng Nhất lãm tránh dùng từ “dấu lạ” (dấu
chỉ) mà kẻ thù Chúa dùng (Mt 12,38 Lc 23,8).
Thiên Chúa cho những người nghèo như Đức
Maria (Lc 1,36t) hoặc các mục đồng (2,12)
những dấu chỉ, nhưng không thể ban cho
người Do thái các dấu chỉ họ chờ đợi. Họ phải
biết thống hối, để chú ý và đón nhận “dấu chỉ
Gio-na” (Lc 11,29-32).
Thánh Gioan không dè dặt dùng từ dấu lạ
(sêmeion) (trừ Ga 4,48). Theo ông, việc thấy
dấu lạ phải dẫn đến chỗ tin vào Chúa Giêsu
(Ga 9,35 –38) vì những dấu lạ này tỏ lộ vinh
quang Người (2,11) cho những ai bị thử thách
(6,6). Những dấu lạ chuẩn bị cho họ thấy (Ga
19,37 = Dcr 12,10) dấu chỉ Đấng bị đâm thâu
DẤU LẠ
trên Thánh giá là nguồn sống (12,33). Đối với
CN 2 PS A - Ga 20, 19-31
các Kitô hữu, máu và nước chảy ra từ Đấng
bị đâm thâu qua (19,34) là biểu trưng của đời
sống Thần Linh và của thực tại hy tế. Thực tại
“Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác
này dẫn đến sự sống qua các bí tích Rửa tội,
nữa... trước mặt các môn đệ” (Ga 20,30).
Giao hòa và Thánh Thể, như Nước chảy từ
Dấu lạ (hay dấu chỉ, tiếng Hi Lạp là sêĐền thờ (2,9 7,17t 19,34).
meia) là cái làm cho ta hiểu được ý nghĩa
hoặc ý muốn của một người, sự hiện hữu hay
chân lý của một vật, nhờ tương quan tự nhiên
EMMAUS
hay ước lệ. Nhằm thích ứng với bản tính loài
(CN 3 PS A - Lc 24,13-35)
người, Thiên Chúa thực hiện các dấu lạ để
cứu độ chúng ta.
“Có hai môn đệ đi đến một làng tên là EmNgười Do thái chờ đợi Đấng Cứu Thế
maus” (Lc 24,13)
thực hiện những dấu lạ như thời Xuất hành,
Emmaus, tiếng Hi lạp là Ammaous và
để chiến thắng dân ngoại (1Cr 1,22). Chúa
Emmaous.
Giêsu làm cho họ thất vọng về phương diện
Theo Cựu Ước, Emmaus là một thành cách
xác thịt, nhưng lại làm thỏa mãn sự trông
Giêrusalem 30km về phía tây bắc.
đợi thiêng liêng bằng những phép lạ và cuộc
Tại đây vào năm 165, Giuđa Macabê đã
“xuất hành” của Người (Lc 9,31), qua dấu
giao tranh với Nikano và Gorgias, tổng trấn
chỉ vĩ đại là việc Người được giương cao (Ga
Coilê Syria, đến thay cho Antiôchô IV Epiph12,33). Người là dấu chỉ hữu hiệu giúp nhiều
anê. Ông đã thắng trận và hạ sát 3000 người
người được cứu độ (Lc 2,34), là hiệu kỳ tập
(1Mcb 3,57 – 4,25). Năm 160, Bacchides cho
họp những ai còn tản mát (Ga 11,52).
xây một pháo đài tại đây. Năm 220, Emmaus
Chúa Giêsu đã làm những phép lạ để hoàn
được gọilà Nicôpoli, ngày nay gọi là Amma.
thành các lời hứa thuở xưa (Mt 11,4t- Is 35,5t
Trong Tân Ước, tường thuật trong Lc
26,19), để tạo uy tín cho lời Người quả quyết:
24,13-35 gây nên thắc mắc là có một thànhh
thời kỳ của Đấng Cứu Thế đã đến (Mt 16,3).
Emmaus nào đó cách Giêrusalem 60 stadium
Tuy nhiên, Người từ chối làm phép lạ chỉ vì
ích lợi cho mình (Mt 4,7) hay để thỏa mãn
(xem tiếp trang 15)
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T

ại thành phố Carcassonne, nước
Pháp, có một thanh niên khô đạo, ngạo mạn,
thường xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ.
Không những thế, y còn chê bai phép lần
chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Thánh Dominico đã khuyên bảo y nhiều lần, nhưng vô ích.
Chứng nào vẫn tật ấy. Sau đó, y bị qủy ám,
nói năng lung tung, chạy nhảy khắp nơi, làm
cho ai cũng sợ hãi khi trông thấy y. Cha mẹ
và người nhà rất lấy làm buồn, vì có đứa con
tội lỗi làm nhục nhã cho gia đình. Anh em bà
con thân thuộc, nghĩ chỉ còn cách dẫn dắt y
đến xin thánh Dominico trừ quỷ, may ra mới
cứu vãn được. Khi gặp tên bị quỷ ám này,
thánh nhân biết ngay là y bị quỷ ám, vì tội
xúc phạm đến chuỗi hạt Mân Côi, mà thánh
nhân đang giảng giải cho người ta. Vậy để
làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi, thánh nhân
truyền đem y vào nhà thờ, trước mặt thiên hạ,
và hỏi:
- Trên trời dưới đất này, mày sợ ai nhất?
Ma quỷ không chịu trả lời, tru trếu khóc,
xin cho được nói thầm với thánh nhân. Thánh
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nhân bắt quỷ phải nói to, nói công khai cho
mọi người biết. Ma qủy bất đắc dĩ phải nói:
- Chúng tao là kẻ dối trá. Xin đừng tin
chúng tao. Xin hãy hỏi các thiên thần chỉ
bảo cho.
Thánh nhân không chịu, bắt ma quỷ phải
nói rõ công khai trước mặt mọi người. Lúc ấy
ma quỷ mới chịu nói:
- Hỡi mọi người hãy nghe đây: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, có quyền phép giữ gìn
kẻ làm tôi kính mến Người cho khỏi sa hoả
ngục. Ai tôn sùng Người thật tình, thì thoát
khỏi bàn tay chúng tao. Ai sắp mất linh hồn
sa hỏa ngục, mà kêu tên MARIA, thì thế nào
cũng được cứu giúp.. Nếu không có Đức Maria, thì chúng tao đã phá được đạo Công giáo
từ lâu rồi. Ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi,
thì được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống
hối mọi tội lỗi, và được hưởng phúc thanh
nhàn.
Quỷ nói xong, mọi người nghe rất sợ. Tất
cả mọi người đều vào nhà thờ ăn năn xám hối
các tội mình, vì đã quên lãng việc lần chuỗi -
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(tiếp theo trang 13)

Mân Côi kính Đức Mẹ. Thánh nhân bắt quỷ
phải xuất ra khỏi người này. Y vật mình xuống
đất, sùi bọt mép, rồi trở lại bình thường. Cả
gia đình vui mừng, bắt y phải ăn năn các tội đã
phạm, và đi xưng tội. Từ đó về sau tên thanh
niên không còn dám xúc phạm đến chuỗi hạt
Mân Côi nữa.
...................................................................
Lời bàn:
Chúng ta thấy chuỗi hạt Mân Côi huyền
nhiệm thế nào. Ma qủy sợ chuỗi hạt Mân Côi
như sợ chính Đức Mẹ, sợ chính Thiên Chúa.
Biết bao nhiêu phép lạ và ơn lạ Đức Mẹ đã ban
cho chúng ta qua chuỗi hạt Mân Côi. Không
còn hồ nghi gì nữa! Hãy bám lấy chuỗi hạt
Mân Côi. Có những ai chưa hiểu biết chuỗi
hạt Mân Côi! Từ trước tới nay khinh thường
chuỗi hạt Mân Côi, coi việc lần chuỗi Mân
Côi là việc cầu nguyện của đàn bà con nít, thì
hãy đọc câu truyện trên đây, để thấy được sự
mầu nhiệm và ơn ích của chuỗi hạt Mân Côi
vĩ đại dường nào. Chẳng vậy mà hơn 16 vị
giáo Hoàng đã hết mình khen ngợi chuỗi hạt
Mân Côi, và khuyến khích mọi người hãy gia
nhập Hội Mân Côi. Theo Tông Thơ Supremi
Apostolatus của Đức Giáo hoàng Leo XIII,
thì ai gia nhập hội Mân Côi, thì được hưởng
3 ơn Đại Xá trong tháng 10 (tháng Mân Côi),
nghĩa là cứ 10 ngày, làm việc tháng Mân Côi
thì được hưởng 1 ơn Đại Xá. 1 tháng có 30
ngày, thì có 3 lần được ơn Đại xá.

(tức là 11km). Nhưng một số tài liệu cho biết
khoảng cách đó phải là 160 stadium (tức là
30km). Do đó có sự bất đồng ý kiến về vị trí
thành Emmaus mà thánh Luca nói đến.
Xác định vị trí của địa danh Ammaus là
truyện tìm tòi lý thú. Nhưng tường thuật trobng đó địa danh này nhắc tới muốn mô tả cuộc
gặp gỡ giữa Đấng Phục Sinh với hai môn sinh
đang chán nản của Người. Những bài học từ
cuộc gặp gỡ này mới thực sự đáng lưu tâm .
Không muốn để cho các môn đệ buồn rầu như
những kẻ mồ côi, “chính Chúa Giêsu tiến đến
gần và cùng đi với họ” (Lc 24,15). Khi các
môn đệ “không nhận ra Người” (24,16) thì vì
kitô giáo là tôn giáo mặc khải nên Chúa Giêsu đã “nói chuyện và giải thích Kinh Thánh”
(24,32) cho họ. Được khai sáng nhờ hiểu
Kinh Thánh, họ “nhận ra Người” (Lc 24,31)
lúc Người bẻ bánh. Cuối cùng, trong ánh sáng
phục sinh, không còn bóng tối đáng sợ nào
nữa “ngay lúc ấy – nghĩa là lúc trời đã tối – họ
quay lại Giêrusalem” (Lc 24, 33) để thuật lại
những gì đã xảy ra dọc đường” (24,35) cho
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - thánh cả giuse - tích truyện thánh giuse

L

inh mục Isidôrô kể truyện một
người sang trọng giầu có quê ở thành Venise
trong nước Ý. Ông này vốn treo ảnh Thánh
Cả Giuse trong nhà và hay quì gối cầu nguyện
trước ảnh ấy. Ông này tuy có cầu nguyện đôi
khi, nhưng đi đàng tội lỗi bê bối, và chẳng hề
xưng tội bao giờ.
Khi ông ta bị bệnh nặng gần chết, vợ con
khuyên ăn năn xưng tội, nhưng ông ta ngại
xưng, và nghĩ mình chưa đến nỗi chết, nên
khoan giãn không xưng. Nếu Thánh Cả Giuse
không phù hộ, chắc ông ta chết trong tội và sa
hỏa ngục.

lo việc linh hồn mau lẹ kẻo không kịp. Cũng
lúc ấy, ông ta được ơn thấy tội mình đã phạm
tràn trề… đáng hình phạt hỏa ngục thế nào.
Ông ta liền ăn năn hối hận hết sức. Khi tỉnh
dậy, ông ta xin xưng tội ngay. May cho ông ta
Khi ông ta bị mê man, thì mơ thấy một cụ chừng nào. Khi linh mục giải tội xong thì ông
già đẹp đẽ tốt lành giống như hình Thánh Cả ta liền từ bỏ cõi đời này.
Giuse treo trong nhà, hiện ra khuyên ông ta
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - chứng từ các thánh

Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
(tiếp theo)

IV. TIẾNG GỌI
Động viên toàn lực theo tiếng Chúa
66. Con người muốn tháo lui vì có những sự trái ý, vì gặp những người không thể chịu nổi!
Con theo Chúa hay theo mấy người ấy?
67. Con ngạc nhiên sao đủ hạng người tình nguyện làm “cảm tử” theo tiếng gọi của Chúa?
Vì Chúa đã nói: “Thày ở cùng chúng con mọi ngày đến tận thế.”
68. Người ngoài không hiểu được tại sao người ta theo tiếng gọi của Chúa, họ cho là ta
điên. Chính Chúa Giêsu cũng bị Hêrôđê gọi là điên, và chúng ta hãnh diện được ở trong “nhà
thương Biên Hòa” của Chúa.
69. Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời
tuyên thệ thôi. Nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống.
70. “Theo Thày bấy lâu nay, các con có thiếu gì không?” - “Thưa Thày không”. Con bỏ tất
cả, nhưng theo Chúa Quan phòng, con còn lo gì?
(còn tiếp)
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - tình huống tin mừng

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

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: “Không có cái gì từ bên ngoài
vào trong con người lại có thể làm cho con
người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con
người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô
uế” (2). Xin hỏi: Chúa dạy câu này có ý dạy
chúng ta điều gì? (một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Có ý dạy chúng ta: Để đưa đồ ăn thức
uống vào bụng dạ, ai cũng “chọn thật kỹ” (3);
nhưng để từ bụng dạ nói ra, người ta không
phải lúc nào cũng “chọn thật kỹ”; vậy nên dễ
sinh nói mất lòng người khác, đôi khi sinh
họa. Hai câu: “Ai không sai lỗi trong lời nói,
thì là người trọn lành” (Gc 3,10), “Si decem
habeas linguas, mutum esse addecet” (nếu có
10 cái lưỡi, tôi cũng phải giữ tất cả chúng)
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(4)… là 2 trong nhiều câu nói hay nhắc ta nên
cẩn ngôn, tức giữ miệng lưỡi. Ở đây ta chợt
thấy ít là năm ba câu dặn dò hữu ích của người
xưa giúp ta thấy rằng ăn vào thì dễ “chọn thật
kỹ”, nói ra thì khó “chọn thật kỹ”, ăn vào thì
sạch, nói ra lắm lúc làm dơ mình và dơ người,
thí dụ:
- “Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ” (5): Nói
thật, nhưng liệu sao cho đừng nói quá thẳng,
vì thẳng sinh đau lòng người nghe; vả chăng,
không ai muốn bị đau lòng, “Vậy tất cả những
gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì
chính anh em cũng hãy làm cho người ta”
(Mt 7,12).
- “Nhang năng thắp năng khói, lời năng
nói năng lỗi”, “Nhất thốn quang âm nhất
thốn kim” (6): Nói ít sai ít.

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TÌNH HUỐNG TIN MỪNG

- “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời
Tóm lại, Lời Chúa bạn vừa nêu, hàm ý
mà nói cho vừa lòng nhau”, “Người thanh khuyên dạy chúng ta nên cẩn ngôn. Khó lắm,
tiếng nói cũng thanh, chuông kêu sẽ đánh bên nhưng chúng ta cùng nhau cố gắng.
thành cũng kêu”: Nói ra là lịch sự, tế nhị, hòa
...................................................................
nhã và thanh tao.
(1) Cẩn ngôn: cẩn thận lời nói hay
chăm giữ lời nói khi giao tiếp với mọi
người xung quanh.
(2) Chủ quan theo hiểu biết riêng của
từng người.
(3) Mc 7,15
(4) Tiếng Anh: “Even if you had ten
tongues, you should hold them all”.
(5) Trong nghề mộc, thợ mộc muốn có
một thanh gỗ đẹp, ông ta phải lấy một
miếng gỗ to, rồi cưa bỏ những phần thừa
cong queo; muốn cưa bỏ những phần thừa
cong queo, trên miếng gỗ to ấy, ông ta phải
căng sợi dây có nhúng mực tàu (mực màu
đen rất bền), kéo sợi dây ấy lên rồi buông
mạnh xuống, mực tàu in một đường rất
thẳng trên tấm gỗ, để theo đó mà cưa bỏ
những phần gỗ thừa, cho miếng gỗ thẳng
và đẹp.
(6) Một tấc lời nói là một tấc vàng.
- “Nủng vị hủ trường, nùng sắc bại đức”
(7) Vị quá ngọt sinh hư ruột, sắc quá
(7), “Lời nói hay thì không thật, lời nói thật
thì không hay”: Đừng nói nịnh, đừng nói đẹp sinh hư đức.
tâng bốc khiến người ngay nghe phải ngượng
(8) Một lời khi đã nói ra, xe 4 ngựa
ngùng giùm cho người nói.
rượt theo để lấy lại cũng không kịp; một
- “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, lời nói nặng hơn 9 cái đỉnh (loại lư sắt,
“nhất ngôn cửu đỉnh” (8): Coi chừng nói lỡ đồng hay đá… rất lớn đặt trước sân rồng
lời thì hối không kịp; phải coi trọng từng lời chốn hoàng cung).
mình nói ra.
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THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - mục vụ thánh nhạc

PHA THĂNG
“Ab ovo (usque ad mala)”
Tiếng Anh: “From the egg to the apples”; “From the beginning to the end”.
Tiếng Việt: Từ quả trứng đến trái táo.

C

ha phó hỏi cha sở:
- Hôm qua trong bài giảng, cha nói:
“Muốn hát được Thánh ca Phụng vụ, phải có
lòng yêu mến trước đã!”. Con chưa hiểu lắm,
xin cha giải thích thêm cho con hiểu ạ!
Cha sở nói:
- Trước tiên phải có lòng yêu mến Chúa
mới muốn hát nguyên văn Lời Chúa để được
gần Người; kế đến phải có lòng yêu thương
mọi người mới muốn cho mọi người cùng hát
Lời Chúa để thờ phượng Chúa cho có ích lợi.
Cha phó cười:
- Đơn giản thế thôi mà sao đầu óc con
không suy ra!
Cha sở cũng cười:
- Điều gì phát xuất từ lòng yêu mến, điều
ấy có ý nghĩa cao cả, mang lại lợi ích tốt đẹp,
phát triển thành hoa trái thánh thiện.
Cha sở nói thêm:
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- Phải làm sao cho ca đoàn và cộng đoàn
cùng nhau yêu mến Chúa và yêu mến nhau,
ta thuyết phục họ hát Thánh ca Phụng vụ
thành công.
Cha phó nói:
- Đúng là lòng yêu mến như quả trứng, quả
trứng rồi sẽ nở ra con gà và đàn gà…
Cha sở gật gù:
- Đó còn là nguyên tắc của mọi hành
động, hoạt động, xây dựng, thành lập… Mọi
thứ phải bắt đầu từ quả trứng. Đừng hấp tấp
đòi phải có ngay, thành công ngay, đạt kết
quả ngay!
Cha phó:
- Người trẻ chúng con đều hấp tấp hết
thưa cha!
Cha sở:
- Phải! Ai cũng vậy. Vì trẻ tuổi mà! Không
sao nhớ mọi việc phải từ quả trứng.

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - quan điểm thánh nhạc

NGUYÊN NGUYÊN
Kích thước đồ sộ cùng khả năng xuất hiện bất ngờ khiến khí cầu là nỗi ám ảnh
thường trực với người Anh những năm đầu Thế chiến.

K

hí cầu ngày nay thường chỉ dùng
để quảng cáo hoặc chở khách du lịch, nhưng
nó từng là vũ khí rất lợi hại trong Thế chiến I.
Những chiếc khinh khí cầu của Đức được ví
như “quái vật bầu trời”, gieo rắc kinh hoàng
cho người dân Anh bằng những cuộc oanh tạc
bất ngờ.

Khí cầu được Đức sử dụng để tập kích Anh
trong Thế chiến I có kích thước lớn, với chiều
dài hơn 152 m. Chúng có bộ khung cứng bằng
nhôm và được bơm đầy hydro. Mỗi chiếc có
thể di chuyển với tốc độ tối đa 145 km/h,
mang được khoảng hai tấn bom và đạt trần
bay gần 5 km, vượt quá tầm hoạt động của
phần lớn máy bay thời đó.

Khí cầu trinh sát - ném bom của Đức thử nghiệm năm 1913. Ảnh: Wikipedia
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THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

Tháng 1/1915, Hoàng đế Đức Kaiser Wilhelm II ra lệnh mở chiến dịch oanh tạc Anh
bằng khí cầu. Tuy nhiên, ông cấm các khí cầu
tấn công thủ đô London vì có họ hàng với
hoàng gia Anh và không muốn phá hủy di sản
văn hóa của nước này.
Cuộc tập kích đầu tiên diễn ra ngày
19/1/1915, khi hai khí cầu ném bom thị trấn
King’s Lynn, Sheringham và Great Yarmouth
làm 4 người thiệt mạng, 16 người bị thương.
Thiệt hại của đòn tấn công tương đối nhỏ,
nhưng tác động tâm lý của nó lại rất lớn và
được coi là dấu hiệu chiến tranh đã lan đến
lãnh thổ Anh.
Với nhiều người Anh trong Thế chiến I, sự
xuất hiện của khí cầu Đức giống cảnh trong
truyện viễn tưởng. Kích thước của chúng áp
đảo mọi thứ trên bầu trời, nhất là khi những
chiếc máy bay đầu tiên chỉ xuất hiện trước đó
vài năm.
Phần lớn những người cảnh giới dưới mặt
đất đều không thể phát hiện ra khí cầu tấn
công. Lớp vỏ màu trắng khiến nó dễ lẫn vào
các đám mây và sương mù, tiếng động cơ
cũng khó nghe thấy vì độ cao hoạt động và bị
gió át đi. Điều này khiến đòn không kích từ
khí cầu trở thành nỗi ám ảnh với người dân

Anh, bởi những quả bom chúng thả dường
như bất thần xuất hiện như từ cõi hư vô.
Các cuộc tập kích liên tiếp của khí cầu
khiến người dân Anh hoảng loạn. Bạo loạn
chống Đức đã nổ ra ở một số nơi. Một số
người lo sợ Đức sẽ xâm lược Anh, trong khi
số khác tin rằng khí cầu cất cánh từ một căn
cứ bí mật trên lãnh thổ nước này.
Anh sau đó tìm cách đối phó mối đe dọa từ
khí cầu Đức. Pháo cỡ nhỏ không thể hạ chúng
do không đủ tầm bắn. Chỉ có máy bay và pháo
phòng không hạng nặng dùng đạn cháy tỏ ra
hiệu quả. Khí hydro rất dễ bắt lửa, khiến khinh khí cầu Đức có thể trở thành quả cầu lửa
khổng lồ nếu trúng một viên đạn cháy.
Áp lực ngày càng lớn ở giai đoạn giữa Thế
chiến I khiến Wilhelm II thay đổi ý định, cho
phép quân đội tấn công trực tiếp vào London.
Quân đội Đức cũng chuyển sang tập kích vào
ban đêm để giảm nguy cơ đối phương phát
hiện, bắn hạ khí cầu.
Đức đã tiến hành tổng cộng 52 cuộc tập
kích vào đất Anh bằng khí cầu trong Thế
chiến I, khiến hơn 500 người thiệt mạng. Đến
năm 1917, Berlin thay thế hầu hết khinh khí
cầu bằng máy bay và chuyển sang tấn công
ban ngày.

Xác khí cầu bị quân Anh bắn hạ năm 1916. Ảnh: Wikipedia
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Sau khi Thế chiến I kết thúc, khí cầu ít
được sử dụng trong quân sự. Chúng cũng dần
biến mất khỏi vai trò vận tải và chở khách sau
thảm họa Hindenburg năm 1937.
Duy Sơn (Theo War History)
................
Ngày nay, trên bầu trời, biết bao thế hệ
máy bay tiếp nối nhau –từ máy bay quân sự
đến máy bay dân sự, từ máy bay có người lái
đến máy bay không người lái- vần vũ trên đầu
người bằng những tiến bộ khoa học kỹ thuật
không thể đoán sẽ còn đến đâu. Tất cả đều đi
đúng quy luật tự nhiên “Ab ovo” (1): mọi sự
khởi đi từ cái rất nhỏ, để đến cái rất to..
Trong lãnh vực thánh nhạc cũng thế! Thánh
ca Phụng vu (TCPV) khởi từ một quả trứng
nhỏ, ấy là bài thánh ca đầu tiên (2) bật lên từ
môi miệng và tâm trí quá sức bàng hoàng vì
vui sướng của dân Do Thái khi vừa được thoát
khỏi Pharaoon, Biển đỏ, vừa được chứng kiến
lực lượng chiến xa hùng hậu vây hãm tưởng
chừng chỉ có nước chết dưới biển sâu… ca
ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Chính bài thánh
ca ngẫu hứng đơn giản ấy đã dẫn đến TCPV
nhiều hình thể ngày nay, với cấu trúc tuyệt
vời: một người hát như nói, miêu tả tình tiết
sự việc vừa xảy ra, nỗi vui mừng, niềm cảm
kích… sau đó toàn dân đồng thanh hát đáp lại
vang trời một câu ngắn đại ý ca tụng Thiên
Chúa hay cảm tạ Thiên Chúa. Cấu trúc một
bài thánh ca tự phát ấy (như quả trứng) chứa
đầy đủ 3 yếu tố: cantíllare (tụng) của ca xướng
viên, cantáre (ca) của cộng đoàn, responsorium hay antiphona (đáp hoặc đối) giữa đám
đông làm nên tiếng dân (vox populi) có sức
động lòng Thiên Chúa (vox Dei)…

Cho đến TCPV ngày nay với nhiều hình
thể (antiphona, responsorium, alleluiaticus…) của Giáo hội (Bình ca là khuôn vàng
thước ngọc).
Việt Nam chúng ta cũng hãy “Ab ovo”!
Đừng ngại! Từ việc nhỏ (tập tễnh hát dù chưa
cảm thấy hay, chưa thấy thuyết phục… để rồi
sẽ tiến dần đến hát cảm thấy rất hay, rất thuyết
phục và sâu sắc không thể tả về mặt khoa học
lẫn nghệ thuật) (3).
Nếu không “ab ovo” thì đến bao giờ chúng
ta mới hát đúng ý Giáo hội?
...................................................................
(1) “Ab ovo (usque ad mala)”, tiếng Anh:
“From the egg to the apples”; “From the beginning to the end”. “The Roman meal usually started with eggs and ended with fruit.
Tiếng Việt: Từ quả trứng đến trái táo.
(2) Bài ca Xuất hành (Đáp ca) chúng ta
thường nghe vào lễ Vọng Phục sinh đêm Thứ
Bảy Tuần thánh hàng năm.
(3) Mỗi 16g thứ bảy hàng tuần tại nhà
nguyện dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo
ở Bình Triệu (tổng giáo phận Sài gòn) thánh
lễ hát TCPV vẫn thường xuyên và thầm lặng
diễn ra.
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Chuyện về chiếc chiếu cổ tắm máu
người anh hùng Nguyễn Trung Trực
Theo hồi ức truyền đời của những người
già Tà Niên kể lại cho lớp con cháu đời sau, vì
thương cụ Nguyễn, cảm kích khí khái, phẩm
chất kiên trung của cụ mà khi hay tin cụ sẽ bị
hành quyết, người Tà Niên đã bàn với nhau
dệt chiếu nâng bước người anh hùng đất Việt
vào cõi thiên thu. Khi lưỡi đao của kẻ thù bổ
xuống, máu từ cổ người anh hùng phun xuống
mặt chiếu Tà Niên, đọng thành hình chữ Thọ.
Thương nhớ cụ Nguyễn, người Tà Niên đã
mang chiếc chiếu thấm máu người anh hùng

24

về lưu thờ và cũng từ đây, nghề dệt chiếu hoa
với chữ Thọ không thể thiếu ở làng chiếu Tà
Niên được hình thành.

Chiếu Tà Niên. Ảnh Internet
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144 năm trước, Nguyễn Trung Trực, anh
hùng dân tộc nổi tiếng với chiến công đánh
chìm tàu Pháp trên sông Nhựt Tảo và câu nói
bất hủ lúc bị giải ra đoạn đầu đài:“Bao giờ
người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết
người Nam đánh Tây”, bị thực dân Pháp hành
hình vì “tội” yêu nước và chống lại mẫu quốc.
Thời khắc bi thương đó đến nay đã gần 15
thập niên trôi qua nhưng khí phách của anh
hùng Nguyễn Trung Trực khi bị kẻ thù “trảm
sống” vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc
với nhiều giai thoại, truyền thuyết bi hùng về
một vị tướng kiên trung, quả cảm, xem cái
chết nhẹ tựa lông hồng.
Một trong những di vật gắn liền với giai
thoại lịch sử ấy hiện “có mặt” tại đền thờ cụ
Nguyễn tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
Đó là chiếc chiếu cổ mà đồng bào Tà Niên
dùng để trải đường cho người anh hùng bước
vào lòng dân tộc!

huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Xuất thân
là dân chài lưới, lúc mới vào lính, Nguyễn
Trung Trực được biên chế trong hệ thống
lính đồn điền của quan Kinh lược Nguyễn Tri
Phương (1800-1873), người tỉnh Thừa Thiên,
xuất thân trong một gia đình làm ruộng và
nghề mộc, Tổng chỉ huy quân đội triều đình
Nguyễn chống quân Pháp xâm lược ở các mặt
trận Đà Nẵng năm 1858, Gia Định năm 1861
và Hà Nội vào năm 1873).
Khi Pháp nổ súng xâm lược Nam Kỳ,
Nguyễn Trung Trực tham gia vào lực lượng
nghĩa quân của Trương Định (1820 tỉnh
Quảng Ngãi, thủ lĩnh kháng Pháp từ năm
1859 đến năm 1864, tuẫn tiết vào năm 44 tuổi
tại Gò Công khi bị quân Pháp bất ngờ bao
vây đánh úp với sự chỉ điểm của kẻ phản bội
Huỳnh Công Tấn). Tháng 6/1867, Pháp đánh
chiếm Hà Tiên, Nguyễn Trung Trực bám thủ
ở Hòn Chông (nay thuộc huyện Kiên Lương,
Kiên Giang) và rồi chuyển quân về hoạt động
tại vùng Tà Niên. Được sự ủng hộ hết lòng
của dân trong vùng, ngày 16/6/1868, Nguyễn
Trung Trực thống lãnh nghĩa binh đánh chiếm
đồn Rạch Giá, làm chủ tỉnh lị này trong 6
ngày và sau đó bị Pháp bắt ở Phú Quốc, giam
giữ tại khám đường Sài Gòn và xử chém cùng
6 nghĩa binh kiên trung khác tại Rạch Giá vào
ngày 13/10/1868.

Chân dung anh hùng Nguyễn Trung Trực
Là thủ lĩnh phong trào kháng Pháp miền
Tây Nam Bộ từ năm 1861 đến 1868, theo tài
liệu của Bảo tàng Kiên Giang, Nguyễn Trung
Trực sinh năm 1838, người huyện Cửu An,
phủ Tân An, nay thuộc địa phận xã Bình Đức,

Đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực
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Cần nói rõ rằng sau khi Nguyễn Trung Trực
bị thực dân Pháp hành hình, hậu thế chẳng thể
nào biết được thân xác của cụ nằm nơi đâu.
Cụ được chôn cất hay bị kẻ thù thủ tiêu, quẳng
xuống sông hay vùi lấp ở đầm lầy nào đó?!
Về điều này, ông Đỗ Ngọc Minh, Trưởng Ban
bảo vệ di tích đền thờ Nguyễn Trung Trực cho
biết căn cứ vào lời truyền trong dân gian và
từ một số tài liệu do Pháp để lại thì sau khi bị
hành hình, thi thể cụ Nguyễn được giao cho
toán lính Pháp đưa ra phía sau Tòa bố chính
(còn gọi dinh Tỉnh trưởng) cách nơi hành hình
70m tiến hành chôn cất. Vì khiếp sợ oai linh
của cụ và cũng vì kính nể sự hiên ngang của
vị anh hùng mà chính những người lính Pháp
đã trồng một cây đa trên mộ cụ để làm dấu.

cố nhà văn Sơn Nam (tên thật là Phạm Minh
Tày, từ năm 1943-1944 làm thư ký Tòa bố
Rạch Giá, tác giả quyển “Nguyễn Trung Trực
- anh hùng dân chài”, xuất bản tại Sài Gòn
năm 1959) mà nhóm khảo sát đã tìm thấy mộ
cụ Nguyễn dưới phiến đá hình vòm cung dài
khoảng 1m” - ông Minh kể lại sự việc.
Thời khắc thiêng liêng ấy diễn ra vào
khoảng 13h ngày 19/4/1986. Sau 4 giờ đồng
hồ tỉ mẩn kiếm tìm, đội khai quật đã tìm thấy
được hài cốt cụ và di dời về đền Nguyễn Trung
Trực ngày nay (phường Nguyễn Trung Trực,
Rạch Giá, Kiên Giang, mộ và đền thờ được
công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa quốc
gia vào năm 1989). Ngày 15/11 năm ấy, ngôi
mộ mới của cụ Nguyễn được hoàn thành, nằm
trước nhà Tây lan bên trái đền thờ. Điều này
càng thắp lửa cho lòng tôn kính của nhân dân
Kiên Giang nói riêng, cả nước nói chung với
bậc vĩ nhân lịch sử, thêm phần rực cháy!

Chiêu cổ lịch sử

Ông Đỗ Ngọc Minh
“Sau năm 1975, các đồng chí lãnh đạo
tỉnh đã đặt ra yêu cầu tìm cho bằng được mộ
Nguyễn Trung Trực. Xác định đó là nghĩa vụ
thiêng liêng nên nhóm khảo sát đã dày công
kiếm tìm, nhưng sau bao nỗ lực vẫn không
phát hiện được dấu tích nơi yên nghỉ của cụ vì
Tòa bố chính qua nhiều đợt xây dựng đã thay
đổi cấu trúc ban đầu. Sau nhờ sự giúp đỡ của
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Đưa chúng tôi đi thăm khuôn viên đền
thờ người anh hùng sống mãi trong lòng dân
tộc, sau những sẻ chia về biết bao chiến công
hiển hách của cụ Nguyễn, ông Đỗ Ngọc Minh
dừng lại trước một di vật thiêng liêng với
dòng chú thích “Chiếu hoa lịch sử”. Sau giây
phút trầm ngâm, giọng run run, ông Minh cho
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biết, chiếc chiếu này từng nâng bước chân anh
hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đến đoạn
đầu đài. Chiếc chiếu từng tắm máu người con
kiên trung của dân tộc và 6 nghĩa binh của
ông ẩn trong nó những huyền thoại bất khuất.
Liên quan đến chiếc chiếu hoa lịch sử ấy,
tư liệu ở đền thờ Nguyễn Trung Trực ghi rằng:
Ngày 28/8 âm lịch năm 1868, tại pháp trường
Kiên Giang (nay là bùng binh Bưu điện Rạch
Giá), thực dân Pháp tiến hành thi hành án anh
hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Khi nhận
được hung tin ấy, đồng bào Tà Niên đã cùng
nhau bất kể ngày đêm dệt những chiếc chiếu
hoa để kịp đem ra trải đường cho cụ Nguyễn
bước ra pháp trường. Trước giờ hành quyết,
đồng bào Tà Niên đã dâng lên cho cụ Nguyễn
một mâm cơm thắm đượm tình quê hương
dân tộc. Cảm kích trước tấm lòng của đồng
bào Rạch Giá, cụ Nguyễn đã uống đến ly
rượu cuối cùng và ngâm bài thơ tuyệt mệnh:
“Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên
Yên gian đởm khí hữu long tuyền
Anh hùng nhược ngộ vô dung địa
Báo hận thâm cừu bất đái thiên”.

tướng quên mình vì nghĩa lớn đẹp và xúc
động biết nhường nào. Những tư liệu lịch sử
cũng nhấn mạnh rằng không chỉ dệt chiếu
nâng bước người anh hùng, sau khi Nguyễn
Trung Trực bị Pháp chém chết để thị uy, dù
rằng kẻ thù tuyên bố sẽ thẳng tay “trảm” bất
kỳ ai có dính líu đến “quân nổi loạn” nhưng
đồng bào Tà Niên vẫn bí mật thờ ông ở đình
làng Vĩnh Hòa Đông, sau thờ thêm phó tướng
Lâm Quang Ky, người đã cải trang thành
Nguyễn Trung Trực, sẵn sàng hy sinh thân
mình để cứu nguy cho chủ tướng Nguyễn
Trung Trực và được người dân suy tôn là “Lê
Lai cứu chúa”.
Nhưng đồng bào Tà Niên là dân tộc nào,
họ hiện cư trú ở đâu, vì sao họ lại có ân tình
sâu nặng với anh hùng Nguyễn Trung Trực?
Những khúc mắc mà không phải ai cũng
được am tường hiểu tận thôi thúc người viết.
Qua trao đổi, ông Đỗ Ngọc Minh cho biết:
Tà Niên không phải là “tộc người kỳ lạ” như
ai đó lầm tưởng. Mà là một địa danh, nơi cư
trú đông người Khmer. Địa danh này thuộc
địa phận làng Vĩnh Hòa Đông (xã Vĩnh Hòa
Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang).

Câu chuyện đồng bào Tà Niên vì cảm
Từ chia sẻ của ông Minh, chúng tôi biết
kích lòng yêu nước và khí phách cụ Nguyễn được rằng Vĩnh Hòa Đông là ngôi làng nằm
đã ngày đêm dệt chiếu hoa lót đường cho vị bên hữu ngạn sông Cái Bé, nơi nổi tiếng với
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lịch sử bi hùng, từng lưu dấu chân anh hùng
Nguyễn Trung Trực cùng biết bao nghĩa quân
của ông, ngày đêm thao luyện, vạch mưu bày
kế đánh đuổi quân xâm lăng. Tại nơi này, vì
mến mộ tài năng, đức độ của Nguyễn Trung
Trực mà người dân Tà Niên gia nhập nghĩa
quân rất đông. Mối ân tình sâu nặng giữa
vị tướng kháng Pháp và người dân Tà Niên
được thắt chặt, keo sơn từ những ngày binh
biến ấy!
Không dừng lại ở đó, Vĩnh Hòa Đông
còn nổi tiếng bởi nghề dệt chiếu Tà Niên
với nguồn nguyên liệu sẵn có là những bãi
bờ vô tận mọc đầy loài lát gon (cói). Chuyện
kể rằng nghề dệt chiếu Tà Niên có từ trước
năm 1880, khi vùng đất này còn chưa có con
kinh Ông Hiển từ Rạch Giá đổ ra sông Cái
Bé và được người Khmer gọi là “cro-tiel”
(có nghĩa chiếu dệt bằng lác, hoặc cói). Theo
thời gian, do người dân đọc trại mà cụm từ
cro-tiel được gọi là Tà Niên. Chuyện cũng kể
rằng thuở ban đầu, người dân Tà Niên chỉ dệt
loại chiếu trơn và giữ màu ngà truyền thống,
nghĩa là không lẫy hoa, nhuộm màu. Nhưng
từ khi cụ Nguyễn bị Pháp hành hình vào ngày
27/10/1868, nghề dệt chiếu hoa ở Tà Niên
được hình thành, sắc sảo đến lạ với chữ Thọ
màu đỏ không thể thiếu được.

Chuyện chiếu Tà Niên thấm máu người
anh hùng vị quốc vong thân được ghi rõ trong
tư liệu của Ban Bảo vệ di tích đền thờ Nguyễn
Trung Trực với lời nhấn rằng cụ Nguyễn là
anh hùng không để đầu rơi xuống đất:
“Khi đao phủ hành án, cụ đưa tay bưng
đầu gắn vào cổ và trừng mắt nhìn bọn Pháp,
làm chúng hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng giọt máu
của cụ rơi xuống chiếu, hiện thành chữ Thọ
với ý nghĩa Kiên Giang có vị anh hùng bất
tử. Như nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt đã xúc cảm
viết nên:
“Anh hùng cương cảnh phương danh thọ
Tu sát đê đầu vị tử thân”.

Từ câu chuyện lịch sử bi hùng ấy, nhân lễ
giỗ lần thứ 140 ngày sinh của anh hùng dân
tộc Nguyễn Trung Trực (năm 1978), đồng
bào Tà Niên ngày nào do nữ nghệ nhân Lê
Thị Sa cùng nhóm thợ giỏi nghề đã dành tâm
huyết dệt nên chiếc chiếu hoa có kích thước
khổng lồ dài đến 45m, ngang 1,8m nhằm ôn lại
truyền thống cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ,
tôn kính của đồng bào với anh hùng Nguyễn
Trung Trực. Theo ông Minh, chữ Thọ ở chiếu
hoa được giải thích theo hai nghĩa, ý thứ nhất
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hàm ý rằng “cụ Nguyễn không mất, cụ vì dân
vì nước nên cụ trường thọ, cụ sống mãi trong
lòng nhân dân. Nghĩa thứ 2 của chữ Thọ gắn
liền với lời kể truyền đời rằng khi bị Pháp
chém đầu, máu cụ Nguyễn chảy xuống chiếu
hoa, tạo thành chữ giống chữ Thọ”.           
Hẳn rằng gần 150 năm trước, khi dệt chiếu
nâng bước chân anh hùng Nguyễn Trung
Trực, những cụ ông cụ bà, những bà những
chị người Tà Niên đã vừa dệt vừa khóc
thương cho người anh hùng vắn số, mới 30
tuổi nhưng đã phải lên đoạn đầu đài, phải giã
từ cuộc sống. Chính điều này đã thôi thúc
nhiều nhà thơ cảm khái, sáng tác những áng
thơ bất hủ, trong đó có một nhà thơ vô danh
có đôi dòng ngắn gọn nhưng súc tích, hàm
chứa trọn vẹn chất bi hùng về chiếu hoa Tà
Niên với câu mở đầu rằng “Tà Niên chiếu lệ
mà hùng”. Chiếu lệ vì thấm đẫm nước mắt
của người dân Tà Niên. “Chiếu lệ mà hùng”
vì nâng bước vị tướng quả cảm hiên ngang
trước cái chết!
Một ngày nào đó, nếu có dịp đến Rạch GiáKiên Giang, bạn hãy nhớ câu chuyện hôm
nay, câu chuyện về đồng bào Tà Niên đẫm lệ
dệt chiếu nâng bước chân anh hùng Nguyễn
Trung Trực lên đoạn đầu đài đón nhận cái chết
đầy dũng khí để rồi sống mãi trong lòng dân
tộc. Hãy dành chút thời gian, hãy đến đình
thờ Nguyễn Trung Trực để viếng mộ cụ, để
thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến người anh
hùng dân tộc cùng những nghĩa quân từng
theo ông đánh Pháp và cũng như ông, hiên
ngang với kẻ thù đến giờ phút cuối cùng.
Và nếu có thể, bạn hãy đến làng Vĩnh Hòa
Đông tìm hiểu về nghề dệt chiếu hoa của đồng
bào Tà Niên nơi này. Hãy đến để cảm nhận,
để được rõ vì sao chiếu Tà Niên vẫn được
duy trì đến hôm nay, luôn là mặt hàng nổi
tiếng ở Kiên Giang cũng như đoạt nhiều huy
chương vàng qua những cuộc đấu xảo thời
thuộc Pháp, từng tham dự hội chợ Sài Gòn
năm 1926, hội chợ Marseille năm 1933…
N.Thành Dũng
...................................................................

Có 2 điều nổi lên trong trí của độc giả
sau khi đọc xong bài viết trên về Anh hùng
Nguyễn Trung Trực: một là Lời Chúa dạy:
“Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất…” (Mt
10,39)… rõ ràng Anh hùng Nguyễn Trung
Trực không chết, mà là bất tử trong lòng mọi
người (1); hai là vị anh hùng nào cũng đều có
tầm “nhìn xa trông rộng” (nhìn thấy việc cứu
nước, cứu dân, cứu mọi người…. là lý tưởng
cao đẹp) và dám hy sinh thân mình cho điều
“nhìn xa trông rộng” đó.
Mọi Kitô hữu đều được kêu gọi bỏ mình
(2) và được Lời Chúa nâng tầm nhìn xa và
rộng hơn mọi người trên thế giới (3), tức mọi
Kitô hữu đều được kêu gọi làm anh hùng.
Không quá đúng sao?
Vậy anh chị em chúng ta cùng nhau cảm
tạ Chúa rồi phấn đấu không ngừng để nên
những vị anh hùng trong Nước Trời.
....................................................................
(1) Yêu nước, yêu dân chính là yêu mọi
người, yêu mọi người là điều răn cao trọng
thứ hai sau điều răn thứ nhất kính yêu
Thiên Chúa.
(2) “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình vác
thập giá mình mà theo” (Lc 9,22-25)
(3) Lời Chúa là chân lý, Kitô hữu thấm
nhuần Lời Chúa là thấm nhuần chân lý, tất
nhiên tầm nhìn rất rộng và rất xa.
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Xúc phạm dân đạo tặc

NGƯỜI PHÀM

 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Ab ovo”?
 Điều gì dẫn đến hát Thánh ca Phụng vụ?
 Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)

Bé Bo thành thật
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

C

hó sói lông lá mượt mà,
tấm thân tươi tốt, áo quần bảnh bao.
Chó sói nhà cửa đẹp, cao
gỗ tốt sáng bóng, gỗ vân rạng ngời.

Có con chó sói kia rất đẹp. Mặc áo quần
cũng đẹp. Người chó sói cũng đẹp. Chân
cũng đẹp. Tay cũng đẹp. Nói tóm lại là đẹp từ
trên xuống dưới. Chỗ nào cũng đẹp. Nhà chó
sói từ trên xuống dưới đều là gỗ, mà toàn là
gỗ tốt. Vân gỗ đẹp ơi là đẹp. Vân gỗ nổi lên
vân nào ra vân nấy. Nói chung toàn là gỗ đẹp.
Chó sói ra lệnh:
- Không ai, không con, không vật nào được
phép khai thác cây trong rừng.
Một thời gian dài không ai dám khai thác
cây trong rừng mà chó sói quản lý cả. Chó sói

quản lý rừng kỹ càng lắm. Chó sói hằng ngày
đi vào rừng để coi sóc cây cối trong rừng mà
mình quản lý. Ngày nào cũng vậy, chó sói đi
vào rừng. Đi vào rừng một thời gian, chó sói
thấy rừng toàn là cây to. Chó sói nhắc mình
gìn giữ. Nhưng với thời gian chó sói cho khai
thác các cây to. Còn cây nhỏ thì giữ lại.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Thời
gian trôi qua. Chó sói cho làm thành cái
tượng to rồi đưa về nhà. Các tượng to lắm
nên phải thuê xe cẩu để đưa về nhà. Chó sói
là quản lý rừng mà nên cái tượng to đưa về
nhà êm thắm.
Thời gian trôi qua, trôi qua. Các bức tượng
dần nhiều lên. Các đồ vật trong nhà chó sói
cũng bằng các cây to trong rừng. Các ghế bàn
cũng bằng gỗ. Các cầu thang cũng bằng gỗ.
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Các vật dụng cũng bằng gỗ. Nói chung tất cả
đều bằng gỗ từ những cây to trong rừng mà
chó sói quản lý.
Thời gian dài trôi qua, trôi qua. Chó sói
nhìn lại rừng nó quản lý thì ôi thôi, rừng đã
mất hết các cây to rồi. Chó sói đến bên bức
tượng gỗ mà nó cho làm từ cây to trong rừng
mà khấn:
- Xin cùng Đấng cho cây trong rừng mau
lớn. Cây nhỏ lớn nhanh thì con sẽ tạ ơn Ngài
con gà rừng béo ngậy.
Nhưng cây phải có thời gian mới lớn được.
Các cây lớn chó sói cho chặt để làm tượng hết
rồi. Chỉ còn cây nhỏ thôi.
Bức tượng bằng gỗ không nghe được. Bức
tượng gỗ chỉ là bức tượng gỗ mà thôi. Chó
sói là quản lý rừng mà muốn làm gì mà không
được. Chó sói muốn cây to thành bức tượng,
rồi đưa về nhà mình là được liền. Chó sói
muốn các cây to thành đồ vật trong nhà mình
là được liền. Chó sói hợp thức hóa các cây to
do nó chặt xuống. Mà hợp thức hóa được nữa
chứ. Còn những người khác thì khó lắm thay.
Cây kim không lọt nổi, mà con voi vẫn lọt
được là như vậy đó.
Đời mà!!!
Cây to trong rừng mất đi, chỉ còn lại cây
nhỏ thôi là vì ai? Vì ai vậy? Cứ nhìn vào nhà
ông chó sói là biết ngay. Cứ nhìn nhà các ông
lớn là biết ngay ấy mà. Nhưng các cây ấy

được hợp thức hóa rồi nhé. Nói là bị bắt liền
đấy. Nói là tầm bậy liền đấy.
Cây to mất đi do chó sói làm tượng. Rừng
mất đi do chó sói làm các thứ trong nhà. Cây
to mất đi rồi, rừng mất đi rồi, chó sói lại đi
khấn với bức tượng do mình làm nên. Chó sói
cho hợp thức hóa các cây to do nó hạ xuống.
Đúng không nhỉ? Hay không nhỉ?
...................................................................
Chúng ta là con người, chúng ta thế nào?
Có giống như chó sói kia không?
Chúng ta có cho hạ cây to xuống, tạo thành
bức tượng, để rồi chúng ta trở lại cầu khấn
với bức tượng chúng ta làm ra không?
Hay chúng ta cho làm ra các đồ trong nhà
chúng ta bằng gỗ để rồi hô hào là hãy trở nên
người chống phá rừng?
Đồ trong nhà chúng ta bằng gỗ mà lại hô
hào là đừng chặt phá rừng. Dù là gỗ được hợp
thức hóa rõ rành đi chăng nữa.
Nhưng đời mà. Muốn làm gì trong khả
năng là chúng ta làm.
Cây kim không lọt, mà con voi lọt
như thường.
Cây kim không lọt
Con voi vẫn lọt
Tại mình không biết
Vì sao? Thế nào???
Chó sói làm tượng
Nên hết cây rừng
Rồi trở lại khấn
Với tượng từ cây.
Chó sói muốn gì
Mà không làm được
Chó sói muốn được
Là được thôi mà.
Muốn làm là làm
Muốn đưa là đưa
Muốn hợp thức hóa
Muốn gì làm nên.
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MỘC XUÂN

M

ấy bữa rày, chị Hòa buồn bã, ủ rũ,
khi chồng đi làm thì chị giọt ngắn giọt dài, thở
dài, thở ngắn. Con gái của chị là Thu, ngạc
nhiên hết sức hỏi:
- Ủa, mấy bữa rày má có chuyện gì mà
buồn đến giọt ngắn giọt dài vậy má?
- Tại cái cô thủ kho trong sở ba mày đang
ra sức mồi chài. Má không biết đối phó ra sao
nên buồn thúi ruột!
- Sao má không điều tra hư thật từ bác tài
xế của ba.
- Ừ, để chiều nay má dò hỏi!
Chiều đó chị Hòa chận ông Thọ lại hỏi:
- Anh Thọ, cô thủ kho trong sở năm nay
bao nhiêu tuổi? Có đẹp không? Đã có gia
đình chưa?
- Cô ta là gái lỡ thời, khoảng 30 tuổi, nhan

sắc xem tạm được. Không hiểu sao dạo này
cô ta cứ chú ý đến ông chủ. Cô ta cứ hay tặng
quà cho ông chủ, chắc để lấy lòng… nhưng bà
yên tâm đi, ông chủ đàng hoàng lắm, không
có trăng hoa bậy bạ đâu!
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Chỉ có thế mà mẹ Thu cứ khóc riết, Thu an
ủi mẹ:
- Má à, má đừng có buồn nữa! Nếu cô này
là người có liêm sĩ thì cũng dễ giải quyết thôi.
Để con giải quyết cho!
Một buổi chiều Thu chở hai, ba đứa em,
lên sở của ba chơi. Vừa mới đến, Thu khỏi
mất công tìm, tự động cô thủ kho đến lăng
xăng hỏi thăm Thu:
- Ơ… ơ cô là con của ông Thuận đó
phải không?
- Dạ phải. Ông Thuận là ba tôi đó!
- Trời ơi! Cô lớn ghê há! Được mấy chị
em vậy?
- Đông lắm! Mười một anh chị em lận, để
bữa nào tôi dắt vô cho cô coi.
- Trời ơi! không ngờ ông Thuận có con lớn
như vậy, mà lại còn đông con nữa!
Những người trong sở cũng biết cô thủ kho
đã có tình ý với ba tôi nên họ xì xào như thế
nào đó. Từ đó cô thủ kho tự động rút lui. Thu
huênh hoang, vênh váo với mẹ:

- Đó má xem coi, con chỉ ra có một chiêu à,
mà bà ta đã rút lui rồi, cũng chỉ tại má không
bao giờ đi với ba bởi vậy, nên cô ta mới hiểu
lầm thôi, bây giờ biết ra thì cô phải tự động
rút lui thôi.
Chị Hoà thầm cảm ơn cô con gái nhưng
trong lòng nghĩ thầm nói: cô thủ kho là
người biết tự trọng nếu không mình cũng
mệt lắm đây.
.................................................................
Lời bàn:
Chị Hoà cũng là người quá nhạy cảm nên
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đã phát hiện sớm, còn cô thủ kho cũng là
người có liêm sĩ khi biết gia đình ông Thuận
có con vừa lớn vừa đông thì cô cũng tự động
rút lui, nên sự việc không có gì to tác lắm.
Người phụ nữ muốn gửi tâm tình cho một
người đàn ông nào đó thì cũng nên điều tra
rõ thân thế, chứ đừng xớn xác như cô thủ kho,
nhè một người đàn ông đã có gia đình và một
bầy con quá cỡ.
Người phụ nữ khi lập gia đình không nên
coi trọng việc săn sóc ở trong gia đình là chính
mà nên xuất hiện cùng với chồng ở những nơi
công cộng hoặc nơi công sở để cho những
người chung quanh biết mình là vợ của ông
ấy, để đừng có trường hợp hiểu lầm như cô
thủ kho.
Cách giải quyết của Thu thật là khéo léo
không làm mất mặt cô thủ kho cũng như mất
mặt của ba Thu và hoà khí trong gia đình vẫn
giữ được tốt đẹp.
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MICHEL NGUYỄN HẠNH
(tiếp theo)

Trong đó:
+ “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương
thực hằng ngày” nghĩa là lời cầu xin cho đời
sống vật chất, mang tính khả tri khả giác.
Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã chẳng nhiều
lần “chạnh lòng thương” con người đó sao:
“14 Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu trông thấy
một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng
thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
20
Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu
bánh còn thừa, người ta thu lại được mười
hai giỏ đầy” (Mt 14,14.20).

– Bốn lời nguyện sau (xin Cha cho chúng
con hôm nay lương thực hằng ngày, tha nợ
chúng con…, xin chớ để chúng con…, nhưng
cứu chúng con…) liên quan đến nhu cầu được
nuôi dưỡng và được chữa lành để nhắm đến
sự sống dồi dào và vinh thắng (x. GLHTCG
2804-2806). Đó cũng là ba đời sống luôn tồn
tại nơi con người: đời sống vật chất, đời sống
nội tâm và đời sống thiêng liêng.

+ “Tha nợ chúng con như chúng con cũng
tha kẻ có nợ chúng con.” Nghĩa là ngoài đời
sống vật chất, con người còn có đời sống nội
tâm. Tội lỗi làm cho đời sống nội tâm của con
người trở nên nặng nề như một món nợ. Chúa
Giêsu đã đi bước trước khi mở lời: “Này ông
Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở
lại nhà ông!” (Lc 19,5) đó là sự mở lời tha
thứ của Chúa Giêsu. Điều này đã làm biến
đổi con người của ông Dakêu: “Thưa Ngài,
đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người
nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái
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gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8) và Chúa
Giêsu đã khẳng định ơn tha thứ: “Hôm nay,
ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này
cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con
Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”
(Lc 19,9-10).

lần để khẳng định việc Chúa đi bước trước
trong ơn tha thứ cho các môn đệ – ứng với
việc lo lắng đời sống nội tâm của con người,
không đợi các ông mở lời: “Xin tha nợ chúng
con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng
con”. Nhưng xin lưu ý, tha thứ là “delete”, là
Để nuôi dưỡng tâm hồn, Chúa Giêsu dạy xóa bỏ, là không nhắc lại. Chúa Giêsu đã tha
chúng ta lời cầu nguyện cho đời sống thứ cho ông Phêrô và các môn đệ, Người giao
sứ vụ mới cho các ông: “Hãy chăn dắt chiên
thiêng liêng:
của Thầy”.
+ “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin như thế, bởi
vì trong một lần cầu nguyện Chúa Giêsu đã
thưa với Chúa Cha: “Khi còn ở với họ, con
đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban
cho con. Con đã canh giữ, và không một ai
trong họ phải hư mất” (Ga 17,12).
+ “Cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ”.
Chúa Giêsu dạy chúng ta nài van như thế, bởi
vì chính Chúa Giêsu cầu khẩn với Chúa Cha:
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga
17,15).
- Bốn lời nguyện sau được Chúa Giêsu hiện
tại hóa trong lần hiện ra với các môn đệ ở
Biển Hồ Tibêria. (Ga 21,9-22):
§ “Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn
than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh
nữa” (Ga 12,9). Chúa Giêsu đã lo bánh và
cá cùng than hồng nồng ấm cho các môn
đệ – ứng với việc lo lắng đời sống vật chất
của con người, điều này ứng với việc người
đã đi bước trước, khi các ông chưa kịp lên
tiếng kêu: “Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hằng ngày”. Nhưng xin lưu ý,
lương thực hằng ngày là do ý Chúa ban cho
để hưởng dùng, không buộc phải theo ý xin
của con người.
§ “Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi
ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông
Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này
không? ...” (Ga 21,15-17). “Khi các môn đệ
ăn xong” nghĩa là khi đã có đủ về đời sống
vật chất, Chúa Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô ba
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Để lo lắng cho đời sống thiêng liêng cho các
môn đệ, Chúa Giêsu đã nói:
§ “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn
trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy
ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay
ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến
nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,18). Chúa Giêsu báo trước cho ông Phêrô và các môn đệ
cơn cám dỗ sắp đến mà họ “chẳng muốn” và
hãy van nài: “Xin chớ để chúng con sa chước
cám dỗ”.
§ “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải
chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế
rồi, Người bảo ông: ‘Hãy theo Thầy.’” (Ga
21,19). Chúa Giêsu báo trước cho ông Phêrô
và các môn đệ rằng Người sẽ cứu các ông
khỏi Sự Dữ của ma quỷ bằng cách mời gọi
các ông đi theo con đường của Chúa để hưởng
phúc cuối cùng trong Bát phúc: “bị bách hại
vì Nước Trời” cùng như “bị sỉ vả, bách hại
và vu khống vì Chúa”. Bởi vì Thánh giá là
tột đỉnh của sự khôn ngoan (x. 1Cr 1,17-25),
“chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”:
“xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.”
(còn tiếp)
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KHẨU TRANG
Vũ khí chiến lược trên toàn thế giới.
DỊCH VIÊM PHỔI (COVID-19)
Thiên nhiên cảnh báo: “Con người chẳng
là cái đinh gì”.
ĂN NĂN
Ăn (làm) năn (câm, gặm, rên).
SỐNG

HỌC ĐÒI
Học sự đòi hỏi.
TRÀNG HẠT MÂN CÔI ĐEO CỔ
Chuỗi ngọc trang sức cho tâm hồn.
“ĐẲNG CẤP”
Có số má.
GÁI ĐẸP
Mối tội đầu thứ 8.

Điều không chắc chắn (“Mors certa, vita
XA LỘ
incerta” = chết là chắc, sống không chắc).
Đường (lộ) của xe (xa).
YÊU NGƯỜI
“BÊ TÔNG HÓA”
Cho người bản thân mình.
Râu ông Tây (béton) cắm cằm bà người
BÁNH MÌ THANH LONG
Hán (hóa = trở thành).
Bánh mì trái cây.
ĂN MỪNG
RƯỢU RẮN
Nhai mừng.
Đức tin “tội nghiệp“ của dân nhậu.
PHẬN CON GÁI
DÂN NHẬU CHUYÊN NGHIỆP
Phận bị trai lừa (bởi những con ma nhà họ
Hứa).
Đánh chén tương lai lẫn cuộc đời mình.
THAM DỰ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN ĐÀN ÔNG
(ONLINE)
Kịch sĩ siêu hạng trước hôn nhân.
Ăn tiệc hàm thụ.
HẠNH PHÚC CỦA QUỶ DỮ
Nỗi đau khổ của người khác.
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Bài sau đây được trích dịch từ website:
http://www.earthclinic.com/CURES/kidney_stones.html
Earth Clinic dành cho tất cả mọi người trên
thế giới đóng góp kiến thức, kinh nghiệm,
thử nghiệm về các cách chữa bệnh an toàn, ít
tốn kém, tự nhiên qua việc dùng những thực
phẩm hàng ngày để giúp cho mọi người trên
thế giới phục hồi sức khỏe của mình. Phục vụ
trong tình thương và giúp đỡ lẫn nhau.

TẨY SẠN THẬN
PHƯƠNG PHÁP: “Hòa 4-6 muỗng canh
(2-3 oz) dầu ô-liu (olive) và 4-6 muỗng canh
(2-3 oz) nước cốt chanh vắt rồi uống, uống
tiếp ngay một ly nước đầy, sau đó cứ mỗi
tiếng lại uống 1 ly nước lớn nữa (300ml=10
oz); uống dung dịch dầu olive và chanh ngày
3 lần. Uống thêm một ly nước đầy trước khi
đi ngủ và khi thức dậy. Khi ngủ nằm về chiều
ngược với phía thận đau.
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA
NHỮNG NGƯỜI TẨY SẠN THẬN.
1. 7/12/2007: Jason ở Geneva, Thụy sĩ viết:
“Tôi bị sạn thận và trong 3 tháng vẫn chưa
thể xổ ra ngoài. Tra tìm trên internet, tôi đã
tìm ra cách xổ bằng dùng dầu olive và nước
chanh vắt. Tôi đã uống dung dịch 4 muỗng
canh mỗi thứ. Tôi cảm thấy có sự chuyển
động, nhưng vẫn không xổ được. Sáng hôm
sau tôi uống mỗi thứ 6 muỗng canh và 3 tiếng
sau thì sạn đã ra ngoài. Thật là không thể
tưởng tượng nổi phương pháp này lại công
hiệu như vậy”.
2.   4/12/2007: Pierre ở Gatinau, Quebec,
Canada viết: “Nước cốt chanh và dầu olive đã
đẩy ra ngoài viên sạn 8mm của tôi sau những
tuần đau đớn liên tục. Tôi đã thử sau khi siêu
âm thấy viên sạn bị kẹt ở ống dẫn tiểu. Tôi
vắt 5 trái chanh hòa với 3 muỗng canh dầu
olive đổ vào gần một lít nước lọc. Tôi uống
một nửa vào buổi chiều và nửa kia vào hôm
sau. Viên sạn đi ra ngoài vào ngày thứ hai. Tôi
kinh ngạc sao phương pháp này lại công hiệu
nhanh như vậy. Mọi đau đớn không còn nữa
và tôi không cần phải giải phẫu.
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3.   30/11/2007: Mel Sparks ở Manteca,
California viết: “Một viên sạn làm tôi đau
khủng khiếp tuần này. Mặc dù nghi ngờ
nhưng tôi vẫn thử dùng phương pháp dầu olive, nước chanh vắt và nước lọc. Tôi uống ly
thứ nhất lúc 3 giờ trưa Thứ Năm, ly thứ hai
lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu. 18 tiếng sau sạn đã
xổ ra ngoài được”.
4.   1/11/2007: David ở Kumamoto, Nhật
Bản viết: “Tôi tới Nhật làm việc, công ty yêu
cầu tôi đi khám sức khỏe tổng quát trước
ngay. Tôi đi khám vào Thứ Sáu và một trong
những khám nghiệm là siêu âm thận. Họ tìm
thấy một viên sạn thận to 10mm và bảo tôi
trở lại ngày Thứ Hai để gặp bác sĩ chuyên
môn và có thể sắp xếp ngày giải phẫu. Tuy
nhiên tiến trình khám này hình như làm sạn
chuyển động vì một lúc sau tôi bắt đầu thấy
đau ở phần dưới lưng bên trái. Cái đau khá
dữ dội đến nỗi nhiều người đã nói cho tôi biết
trông tôi khổ sở lắm. Tôi tìm được trang web
với cách tẩy sạn thận bằng dầu olive+nước
cốt chanh+nước lọc này. Tôi muốn thử bất cứ

cách nào có thể làm hết đau và không muốn
giải phẫu.
Tôi thử công thức này lúc 6g30 chiều (Thứ
Sáu) và lên giường nằm. Đến 7 giờ tôi gọi
bạn tôi nói nếu trong vòng nửa tiếng nữa mà
tôi không bớt đau thì tôi muốn vào bệnh viện
ngay. Gọi xong tôi uống dầu+chanh+nước
lọc lần nữa. Lúc 9 giờ tối khi tôi xoay người
để bật đèn lên thì khám phá rằng cơn đau đã
hạ xuống nhiều. Tôi liền uống dung dịch trên
một lần nữa rồi ngủ lúc 10g30 tối.

Thứ Bảy, chỉ còn đau nhẹ và tôi đi làm
những công việc thường ngày. Tôi uống
thêm 3 lần vào Thứ Bảy, và 2 lần nữa vào
Chúa Nhật.
Đến Thứ Hai khi tôi tới bệnh viện, tôi huýt
gió và bật ngón tay, bác sĩ nói bà chưa thấy
một bệnh nhân bị sạn thận tấn công nào làm
như vậy bao giờ. Tôi thách bác sĩ tìm lại được
sạn thận nơi tôi, và bà đã không thấy sạn đâu
nữa. Bác sĩ hỏi chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói
cho bà nghe về phương pháp tôi dùng và đề
nghị bà thử cách này cho bệnh nhân tương lai
của bà. Bà nói có 3 bệnh nhân ngay trước cửa
và bà sẽ cho họ thử công thức này ngay.
Chà, vậy là cách tẩy sạn thận này nay
mang tính quốc tế rồi!!! Cám ơn nhiều!!!”.
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5.   29/10/2007: Tran ở Sidney, Úc viết:
“Mới đây tôi bị một viên sạn thận to 4mm.
Sau 3 ngày chịu đau chờ cho sạn ra ngoài,
tôi không thấy tiến triển bao nhiêu. May mắn
thay tôi tìm được trang web này và thử công
thức dầu olive + nước cốt chanh. Tôi uống
lần đầu lúc 8 giờ tối, lần thứ hai lúc 8 giờ
sáng hôm sau và lần thứ ba lúc 1 giờ trưa.
Giữa các lần tôi uống thật nhiều nước. Sạn ra
ngoài lúc 6 giờ chiều. Cám ơn thật nhiều vì
đã chia sẻ công thức cứu sống này”.

6.   2/4/2007: Chuck ở Allendale, Michigan viết: “Mới Thứ Bảy vừa qua 31/3, tôi vào
trang web này để tìm phương cách tẩy sạn
thận. Tôi bị đau do sạn thận từ mùa thu vừa
rồi. Tôi đã qua thủ thuật nghiền sỏi (lithotripsy) 2 lần để làm vỡ viên sỏi 14mm. Nhưng vẫn
không nghiền nhỏ đủ để sạn có thể di chuyển
vào bàng quang được. Vì vậy lần này, tối Thứ
Bảy tôi ra tiệm mua chanh va dầu olive. Lúc
9 giờ tôi uống mỗi thứ 4 muỗng canh. Chúa
Nhật không thấy gì xảy ra, tôi lại uống thêm
lần nữa lúc 9 giờ tối. Trưa Thứ Hai lúc 3 giờ
tôi đi ra 2 viên sạn. 30 phút sau ra thêm 2
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viên nữa. Nửa tiếng sau nữa, tôi cho ra viên
sạn lớn nhất 5mm. Tôi nghĩ tôi đã tẩy được
hết sạn rồi. Giải phẫu đã được hẹn cho 2 tuần
tới. Tôi tự tin tôi đã được khỏi. Để phòng
ngừa sạn thận tái trở lại, tôi sẽ dùng công
thức này mỗi tháng một lần. Tôi thấy mình
hạnh phúc”.

Các vị trí đau khi bị sạn thận
7. 19/2/2007: Jim (jryevols@comcast.net)
ở Bentonville, Arizona viết: “Tôi bị đau do
sạn thận đã 20 năm. Khoảng 6 tháng trước,
tôi lại bị sạn tấn công một lần nữa. Ai bị đau
sạn thận đều biết cái đau như thế nào và vị
trí của chỗ đau. Lần này tôi bị đau 6 tháng
và sau cùng phải vào bệnh viện. Tôi có 2 viên
sạn to bằng đồng 10 xu (dime) ở thận trái, và
viên 5mm ở thận phải đang kẹt ở chỗ trước
khi vào bàng quang. Bác sĩ chọn ngày giải
phẫu cho tôi với lo sợ rằng hai trái thận của
tôi sẽ bị bít kín bởi sạn.

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - SỨC KHỎE LÀ VÀNG

một ít sạn cát và cơn đau giảm dần. Ba ngày
sau, tôi lại uống dầu+chanh một lần nữa vì
nghĩ rằng sạn vẫn còn nằm trong thận của tôi.
Sáng hôm sau cái đau mất hẳn. Cùng ngày
đó, tôi có cái hẹn đi siêu âm lần thứ hai, và
được khám xem vị trí viên sạn ở đâu, và thực
đúng là nó đã biến mất rồi. Cám ơn Chúa cho
con tôi, tôi đã không phải chịu đựng những
cơn đau đớn và không phải uống thuốc có hại
cho con tôi”.

Trong cơn thất vọng, tôi về nhà và tìm thấy
cách chữa bằng uống nước chanh và dầu olive. Tôi nghĩ thử cách này chẳng có gì hại
cả. Tôi uống và cầu nguyện. Ngày hôm sau
tôi lại uống một lần nữa, tiếp tục cầu nguyện.
Tối hôm đó những viên sạn ra ngoài dễ dàng
như mong muốn. Tôi tin vào cầu nguyện nhiều
lắm, nhưng cảm thấy Chúa đã dẫn dắt tôi đến
trang web này. Phương pháp này sẽ hiệu nghiệm cho bạn”.
8. 30/11/2006: Aurient ở Toronto, Ontario
viết: “Chào tất cả các bạn. Tôi mang thai 18
tuần, cách nay 9 ngày tôi phải vào bệnh viện
vì cơn đau ở sườn bên trái. Tôi được cho biết
tôi có viên sạn 4mm. Đang mang thai, chồng
tôi và tôi lo lắng về việc uống thuốc giảm đau
tylenol 3 bác sĩ cho toa và cũng lo sợ chuyện
này ảnh hưởng đến thai nhi. May mắn thay,
tôi tìm thấy trang web này và uống dầu olive
cùng nước chanh . 12 tiếng sau tôi đi tiểu ra
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Buông bỏ công việc khi về nhà, trao lời
động viên, tặng nhau món quà, làm mới
không gian sống... góp phần giúp vợ chồng
thắt chặt tình cảm.
Cuộc sống và công việc bận rộn khiến
nhiều vợ chồng vơi dần những bữa cơm gia
đình, không có thời gian quan tâm cảm xúc
bạn đời. Muộn phiền len lỏi vào đời sống
thường nhật, ưu tư không thể giải bày... khiến
hôn nhân dễ bế tắc. Để thắt chặt tình cảm, các
chuyên gia tâm lý khuyên uyên ương nên để
ý những chi tiết nhỏ nhặt sau:

giới” có thể tặng người đàn ông của mình
chiếc cà vạt, đôi giày, đồng hồ hay đơn giản
là ghim cài áo.

Làm mới không gian sống

Thay đổi vị trí đồ đạc có thể khiến uyên
ương cảm nhận căn hộ không nhàm chán và
tạo hứng thú hôn nhân. Các chuyên gia nội
thất cho rằng, cứ hai, ba tháng một lần, vợ
chồng nên sắp đặt lại phòng khách (bàn ghế,
tủ tivi, giá sách...). Bởi khi bước vào căn hộ,
điều gây ấn tượng với chủ lẫn khách là không
Khép lại công việc khi về nhà
gian đón tiếp bạn bè, người thân. Nên chọn
nội thất làm từ gỗ cao su thiên nhiên, gỗ sồi...
Nhiều người đem hết chuyện dang dở ở vì chắc chắn, thân thiện với môi trường.
công ty về nhà giải quyết. Thay vì tâm sự với
bạn đời, dành thời gian cho con sau một ngày
Đừng quên những bữa cơm gia đình
làm việc vất vả, họ chỉ chúi đầu vào công
việc. Đỉnh điểm mọi chuyện không suôn sẻ,
một số người có hành động cáu gắt, trút giận
với người thân.
Để không khí tổ ấm nhỏ hòa thuận, ngập
tiếng cười, vợ chồng nên buông bỏ công việc
sau cánh cửa. Đừng để cảm cảm xúc không
tốt từ công việc ảnh hưởng đến tình cảm gia
đình. Nếu có thể, chỉ nên nói chuyện vui.

Thường xuyên động viên bạn đời
Lời tổn thương dễ nói nhưng khiến vợ
chồng ngày càng xa nhau. Đôi khi câu “em
làm tốt lắm”, “anh vất vả rồi”... cũng khiến
đối phương cảm thấy ấm lòng. Tôn trọng nhau
cũng là cách giúp vợ chồng ăn đời ở kiếp.

Niềm vui từ những món quà nhỏ
Có nhiều cách thắp “lửa” hôn nhân, một
trong số đó là trao những món quà nhỏ. Phái
mạnh có thể tặng bạn đời một bông hoa, cái
kẹp tóc, món mỹ phẩm, nước hoa hay đơn
giản là tấm thiệp mừng... dù không phải ngày
lễ hay kỷ niệm. Trong khi đó, “một nửa thế

Bữa cơm gia đình rất quan trọng, là thời
điểm tốt để cha mẹ truyền dạy con kiến thức,
nền nếp, sự lễ độ, giao tiếp xã hội. Ngày nay,
không ít người khó có thể quây quần cùng
nhau do hoàn cảnh, mải mê kiếm tiền.
Dù bận rộn thế nào, vợ chồng, con cái cũng
nên sum vầy bên mâm cơm. Chị Nguyễn Thị
Bính (TP HCM) nói: “20 phút cho một bữa
ăn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi
ấy, chúng tôi có nhiều thời gian để trò chuyện
và hiểu nhau hơn. Chỉ cần thấy 2 bố con ăn
uống ngon lành là tôi vui lắm. Tôi nghĩ đó
cũng là cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình,
đơn giản chỉ 20 phút mỗi ngày và ai cũng có
thể làm được”.
Thi Quân
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Trường hợp con gặp vấn đề khó giải quyết,
bạn hãy hỏi: “Bố/mẹ có thể giúp gì không?”
thay vì trực tiếp làm hộ trẻ.
Christina Clemer, giáo viên dạy trẻ theo
phương pháp Montessori, bà mẹ hai con sống
tại bang Texas, Mỹ, chia sẻ những câu nói
khuyến khích trẻ xây dựng tính kiên cường,
khả năng tự lập.

1. “Điều đó thật khó nhưng con đã
làm được”.
Trẻ em luôn thích được người lớn công
nhận nỗ lực vượt qua khó khăn. Mỗi câu khen
ngợi: “Điều đó thật khó nhưng con đã làm
được” giúp củng cố niềm tin, xây dựng động
lực giúp trẻ vượt qua trở ngại và hoàn thành
thử thách.
Cho dù là thành tựu nhỏ như bơi hết một
vòng bể, lần đầu tiên tự mặc quần áo hay
đọc hết một cuốn sách cũng xứng đáng nhận
lời động viên. Phụ huynh hãy dành tặng con
những lời khen ngợi tập trung vào việc các
em đã vượt qua khó khăn thay vì chỉ khen
chung chung như: “Con giỏi lắm/. Làm tốt
lắm”.

2. “Bố/mẹ muốn con thử nhưng bố/
mẹ luôn ở đây khi con gặp khó khăn”.
Thái độ của phụ huynh đối với những vấn
đề của trẻ sẽ định hình cách trẻ nhìn nhận bản
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thân và vấn đề. Chẳng hạn, nếu bạn ngay lập
tức giúp đỡ con giải quyết vấn đề, chúng sẽ ỷ
lại vào bố mẹ, cho rằng bản thân không có khả
năng. Nếu hành động này lặp đi lặp lại, trẻ sẽ
dần trở nên tự ti và không dám đương đầu với
thử thách. Ngược lại, nếu cha mẹ hoàn toàn
thờ ơ công việc của trẻ, chúng sẽ từ bỏ khi
gặp khó khăn và không bao giờ muốn thử lại.
Phản ứng tốt nhất trong thời điểm này là
nói rằng bạn muốn con tự giải quyết vấn đề
nhưng không quên nhấn mạnh luôn ủng hộ và
sẵn lòng giúp đỡ. Với sự đảm bảo này, các em
có thể tập trung tốt hơn vào nhiệm vụ và cố
gắng hết khả năng của mình.
Nếu con bạn cần giúp đỡ, đừng làm thay
mà hãy đưa ra lời khuyên để trẻ tự thực hiện.
Ví dụ, khi trẻ không biết viết bài văn miêu tả
bạn thân, bạn nên gợi ý những đặc điểm nổi
bật của người bạn này thay vì viết hộ trẻ.
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3. “Con có thể nhờ ai giúp đỡ?”

quyết định cách bố mẹ có thể giúp là quá
trình hợp tác giữa hai bên. Bố mẹ vừa có thể
hỗ trợ con vừa tạo điều kiện để trẻ phát huy
tính tự lập.

Câu hỏi mở: “Con có thể nhờ ai giúp đỡ?”
giúp trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.
6. “Điều đó thật khó nhưng bố/mẹ
Mỗi lần tự tìm ra giải pháp cho thử thách
dường như không thể vượt qua, trẻ sẽ tự tin
đã làm được”.
hơn vào khả năng của bản thân.
Chẳng hạn, nếu con bạn làm mất gấu bông,
Đối với trẻ, dường như mọi điều xảy ra với
hãy hỏi chúng: “Lần cuối con thấy gấu bông người lớn đều dễ dàng. Suy nghĩ này có thể
là lúc nào?” thay vì lục tung căn nhà để tìm xuất hiện khi bố mẹ ít khi chia sẻ khó khăn,
cho bé.
công việc với con vì cho rằng “đó là chuyện
của người lớn” hoặc không muốn tỏ ra yếu
đuối trước mặt con.
4. “Bố/ mẹ cần sự giúp đỡ của con”.
Việc phụ huynh tỏ ra kiên cường có thể là
tấm gương sáng để trẻ học theo nhưng việc
Cho dù còn nhỏ, hãy để con giúp bạn trong chia sẻ khó khăn cũng không phải ý tưởng tồi.
những công việc thường nhật như gấp quần Nó sẽ giúp trẻ hiểu thêm rằng bố mẹ mạnh mẽ
áo, nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Nói: “Bố/ không phải do vốn thế mà vì đã trải qua nhiều
mẹ cần sự giúp đỡ của con” gửi đi thông điệp khó khăn.
rằng trẻ có khả năng riêng, đóng góp những
Hãy cố gắng chia sẻ một số khó khăn mà
giá trị hữu ích cho gia đình. Bản thân trẻ cũng bạn từng trải qua (không nên lựa chọn câu
luôn thích giúp đỡ bố mẹ và được công nhận chuyện quá u tối) với trẻ bao gồm bạn đã làm
khả năng.
gì để vượt qua và thành quả sau đó.
Câu nói này nếu được lặp đi lặp lại sẽ bồi
đắp sự tự tin trong lòng trẻ. Yêu cầu sự giúp
7. “Con có cần nghỉ ngơi không?”
đỡ cũng thể hiện rằng khi gặp khó khăn, trẻ
có thể tìm kiếm sự trợ giúp mà không nhất
Nếu quan sát con, bạn sẽ thấy đôi khi chúng
thiết phải xoay xở một mình.
dồn quá nhiều sức lực, vượt quá giới hạn của
bản thân để giải quyết vấn đề. Nỗ lực không
5. “Bố/mẹ có thể giúp gì không?” ngừng nghỉ này rất đáng được ghi nhận nhưng
cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh
Nếu bạn thấy con đang vật lộn rất khổ sở, thần của trẻ. Hãy gợi ý con nghỉ ngơi khi bạn
hãy đề nghị được giúp đỡ. Điều này mang lại cảm thấy chúng đang bỏ bê sức khỏe.
cho trẻ cảm giác khác biệt so với khi người
Ngoài ra, bạn có thể rủ con đi bộ, tập thể
lớn thay chúng giải quyết vấn đề.
dục hoặc ăn những thực phẩm có lợi cho sức
Đề nghị giúp đỡ, đặc biệt cho phép trẻ khỏe. Điều này nhắc trẻ chú ý đến sức khỏe
cá nhân, không quên chăm sóc bản thân dù
mải đối phó với khó khăn. Nếu thói quen
này được duy trì đến khi trưởng thành, các
em sẽ có khả năng tự lập tốt hơn bạn bè đồng
trang lứa.
Tú Anh (Theo Motherly)
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CHỦ ĐỀ THÁNG 4

Chúa ở trên bờ
(Ga 21, 1-19)

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

* Mừng Chúa sống lại vinh hiển.
Chúa chiến thắng mọi khổ đau,
mọi bệnh tật (cho dù là Covid 19 ngày nay)
và cả sự chết!...

Cửa chính
(Ga 10, 27-30)

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Chúa sống lại thật.
Đó là ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO…

Có bảy người “đi đánh cá đây”,
Cũng ở Biển Hồ Tibêria này,
Đêm ấy chẳng bắt được gì cả,
Chúa ở trên bờ chưa xuống đây!..

Chúa Chiên Lành tìm chiên lạc bóng,
Từng con chiên vang vọng đàn chiên,
Chúa là cửa chính, cửa thiêng,
Gọi từng con một chung riêng ra vào…

Thả lưới bên phải, lưới cá đầy,
Lần trước cũng bên mạn thuyền này,
Chúa biết có gì trong lòng biển,
Trong lòng môn đệ, trong lòng ai!

Tiếng mục tử con nào cũng biết,
Từng con chiên quấn quít vào ra,
Chúa là cửa chính đi qua
Đồng xanh suối mát mặn mà cỏ non.

“Chính Chúa đấy”, Chúa ở trên bờ,
Các ông làm việc chẳng thờ ơ,
Vẫn nghe Tiếng Chúa “thả bên phải”…
Các ông giỏi thật, Chúa đang chờ!...
Chúa ở trên bờ, các ông ơi,
Chúa thấy mọi sự ở ngoài khơi,
Chúa thấy các ông lòng khắc khoải:
Đi đánh cá, mà không biết Chúa đâu rồi!
Chúa chờ các ông bên bếp hồng,
Chúa ở trên bờ đây, các ông,
Trong nắng bình minh, Người trao bánh,
Chúa sống lại thật rồi, hỡi các ông!...
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(Thể song thất lục bát)

Chúa là cửa, từng con nghe tiếng,
Cả đàn chiên quyến luyến chủ chiên,
Sói rừng trộm cướp đảo điên,
Chúa là cửa chính cửa thiêng trường thành…
Kẻ trèo vào để giành để hại,
Cửa chuồng chiên ái ngại chiến hào,
Chúa là mục tử trời cao,
Chúa cho chiên sống dồi dào bình an!...
“YÊU TA KHÔNG”, ba lần hỏi thử,
Phêrô ơi, mục tử đầu tiên,
Trao quyền dẫn dắt đàn chiên,
Xin là CỬA CHÍNH bên triền trần gian…

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Thầy giảng Phê-rô NGUYỄN VĂN HIẾU
(chịu xử trảm, 1777 - 1840)
Kính nhớ ngày 28.4

TÔI SỐNG được làm con Chúa Trời
NHƯNG là giáo hữu là chiên Trời
KHÔNG như tro bụi lúc giòn mỏng
PHẢI được Chúa thương, con sống “Lời.”
TÔI SỐNG trong đời có Chúa, Mẹ
MÀ LÀ trong Chúa, Chúa Ngôi Lời
CHÚA KITÔ SỐNG TRONG con Chúa
TÔI sống Ba Ngôi cùng với Người.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Linh mục Phê-rô PHẠM KHẮC KHOAN
(chịu xử trảm, 1771 - 1840)
Kính nhớ ngày 28.4

SÁNG chiều, trưa tối, con tôn thờ
DANH CHÚA Ba Ngôi con kính thờ
TRỜI ĐẤT do Cha đã tạo dựng
CHÚNG TÔI trần thế vẫn ngây thơ.
CÁM ƠN NGƯỜI đã ban tro bụi
VÌ CHÚNG TÔI lầm lỗi ước mơ
ĐƯỢC CHỊU CHẾT tôn vinh ngợi kính
VÌ NGƯỜI là Chúa, Chúa con thờ.
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ẢNH NIỆM THÁNG 4

Hạnh phúc

Nụ cười hạnh phúc của hai anh em da đen.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 30)

TRẢ LỜI
 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Ab ovo” (từ quả trứng) hàm ý hát TCPV là
việc bắt nguồn từ tấm lòng yêu mến.
 Khi có tấm lòng yêu mến Chúa và tha nhân, người ta muốn hát đầy lòng sốt
mến – muốn vậy, chỉ có nguyên văn Lời Chúa mới mang đến sự sốt mến chân thật
và cao độ, và cùng hát với tha nhân – muốn vậy chỉ có cách hát với cộng đoàn qua
phương thức hát đối đáp.
 Vì TCPV là thể loại thánh ca mô phỏng Bình ca, tức là mô phỏng việc hát
nguyên văn Lời Chúa và mô phỏng việc hát đối đáp với cộng đoàn.
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng
giữa linh mục và pháp sư
(phần 54 của kỳ 53)

C

ha sở Luca –về sau này- không kể
hết mọi chi tiết của cuộc ma quỷ tấn công vào
tâm và trí của ngài, nhưng ngài dạy cho tác
giả (Ma Văn Liêu) nhiều lần về những cơn
cám dỗ diễn ra trong tâm trí của những người
sống thiên về tinh thần và lý trí (1) là những
cơn cám dỗ rất ác nghiệt và nguy hiểm; tại
sao? – Vì những người sống thiên về tinh thần
và lý trí thường hay lý luận, ma quỷ nhảy vào
những lý luận đó để đưa họ ra biển khơi tư
tưởng vốn luôn dập dồn sóng dữ để họ bị lật
thuyền và chìm đắm hoặc để họ đi mãi không
vào bờ bến Chúa muốn.
Ma quỷ không sáng tác ra kiểu gì mới lạ để
cám dỗ chúng ta, Chúng chỉ luôn dùng bảng
danh sách “Bảy mối tội đầu” (2) rồi theo thứ
tự ấy mà cám dỗ. Cũng chẳng phải cám dỗ
đơn thuần từng mối tội, mà các mối tội chồng
chéo lên nhau, đó mới là ác nghiệt (3), khi đã
sa ngã tội này, sẽ dắt dây đến tội khác… ấy là
nguy hiểm (4).
Trở lại cuộc huyết chiến giữa ma quỷ và
cha sở.
Cha sở Luca tay vẫn nắm chặt thành ghế,

MA VĂN LIÊU

mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, gương mặt
thay đổi liên tục, khi thì tái nhợt, khi thì hồng
hào… làm cho mọi người rất lo; nhưng lo thì
lo, chẳng ai biết làm được gì để giúp ngài.
Tình trạng như thế cứ kéo dài trong khoảng
gần một tiếng đồng hồ, cô Sáu quá sốt ruột
nên thảo luận luôn với hai phụ nữ và ông Tám
Ria xem có cách nào để giúp cha sở. Cô Sáu
nói với ba người:
- Chúng ta có cầu kinh hay tụng niệm gì để
giúp Ông Cố không?
Chị Hương đạo gốc không trả lời thì chẳng
ai trả lời nổi câu hỏi của cô Sáu. Cô Sáu càng
sốt ruột:
- Chẳng lẽ không làm được gì sao? Gần cả
giờ đồng hồ rồi chứ có ít đâu!
Một lúc sau, chị Hương nói với mọi người:
- Tôi không hiểu Ông Cố đang gặp chuyện
gì, chỉ nghe loáng thoáng Ông Cố nói thì
đoán Ông Cố bị ma quỷ tấn công trận cuối
này là ác liệt. Nhưng nãy giờ chúng ta có
thấy gì đâu, Ông Cố chỉ ngồi im. Tôi cũng
đọc hạnh các thánh thấy các ngài chiến đấu
với ma quỷ… cho nên tôi cũng đoán lờ mờ

51

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

rằng, có lẽ Ông Cố đang bị ma quỷ tấn công
trong tâm trí –càng nói, chị Hương càng nảy
ra sáng kiến- Hay là chúng ta cầu cùng Tổng
lãnh Micae và Chín phẩm Thiên Thần?...
Chị Hương nhận ra rằng, có lẽ mình nói
đúng, cho nên đề nghị mọi người đọc theo
mình kinh cầu Các Thiên Thần. Nghĩ làm sao,
chị làm như vậy. Chị đọc:
- “Tôi thân Đức Thánh Thiên Thần, tính
thiêng liêng sáng láng, tôi cám ơn Đức Thánh
Thiên Thần giữ tôi từ thuở mới sinh đến nay
cho khỏi tay quỉ...”
Đọc đến đây chị Hương ngập ngừng,
nhưng chị Hải, cô Sáu, ông Tám Ria đều là
những người mới vào đạo chưa thuộc kinh gì
để có thể cùng đọc chung với chị để chị dựa
theo, cho nên chị ngập ngừng một lúc rồi bỏ
dở vì quên.
Sau đó, cả bốn người bỗng tự động đến vây
lấy cha sở, không đọc được kinh thì cùng nhau
lập lại câu đầu tiên của kinh theo chị Hương:
“Tôi thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng
liêng sáng láng, tôi cám ơn Đức Thánh Thiên
Thần giữ tôi từ thuở mới sinh đến nay cho
khỏi tay quỉ...”.
Không thuộc hết kinh thì cứ bao nhiêu ấy
mà bốn người đọc tới đọc lui trong lúc đứng
vòng tròn nắm tay nhau xung quanh cha sở.
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Bồ Rằng thấy vậy la lên:
- Ê! Không được chơi xấu! Không được
cầu thiên binh thần sứ đến giúp!...
Bốn người không nghe rõ Bồ Rằng nói
gì, cho nên cứ vây lấy cha sở mà đọc đi đọc
lại một câu kinh cầu xin Tổng lãnh Micae và
Chín phẩm Thiên thần. Thấy nói không xong,
Bồ Rằng xông vào nhà, tuy nhiên, không biết
có phải Thập bát La hán chặn giữ nó lại hay
không mà nó không tài nào chạy qua khe hở
giữa Các Vị cho được. Bồ Rằng tức tối la hét
và chạy ngang chạy dọc qua lại trên bậc thềm
ở hiên nhà với vẻ bất lực. Quang cảnh rất xô
bồ náo loạn. Nhận thấy việc đọc kinh xung
quanh cha sở hình như có tác dụng gì đó, cô
Sáu và ba người nhìn nhau, càng hứng thú
đọc lớn tiếng thêm, mạnh mẽ và cương quyết
thêm với giọng run run xúc động.
Bồ Rằng không vào được bên trong, nên
cứ đứng bên ngoài la hét ầm ĩ đến khan cả
cổ, giọng của nó càng lúc càng trở nên khàn
khàn, đổi sang nghèn nghẹn nhưng đầy vẻ
hung tợn. Mặc kệ! Bốn người cứ nắm chặt tay
nhau vòng quanh cha sở đang ngồi mà đọc.
Chị Hương thỉnh thoảng nhớ thêm một câu
kinh tiếp theo, đọc bổ sung vào; ba người còn
lại vui mừng lặp lại theo nhiều lần. Một lúc
sau thì kinh “Tôi thân Đức Thánh Thiên thần”
gần như được đọc cách trọn vẹn.
Vừa đọc, bốn người vừa theo dõi gương
mặt của cha sở.
Vì chị Hương là giáo dân khá nguội lạnh,
ít đến nhà thờ, ít đọc kinh hôm kinh mai, cho
nên chị quên kinh; tuy là vậy, nhưng càng đọc
chị càng nhớ dần, nhớ dần… cho đến một lúc
lâu, chị nhớ được hết cả kinh. Thế là bây giờ
bốn người đọc được trọn vẹn cả kinh có đầu
có đuôi, có ý có nghĩa và càng đọc thì càng
sốt sắng thêm lên.
Đọc được một lúc, bốn người bỗng nghe
giọng của Thập bát La hán âm ư đọc theo.
Bốn người càng sửng sốt thì càng hăng hái và
phấn khởi quá sức, đọc chậm lại và rõ từng
lời giúp Các Vị đọc theo cho kịp… Một lúc
sau thì cả gian nhà cô Sáu đầy tiếng đọc kinh
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có đủ giọng nam giọng nữ hòa quyện, đều
đều, trầm mặc và bầu khí này càng trở nên
linh thiêng, che lấp phủ chụp và gần như xua
tan tiếng la hét chửi bới ngày một yếu ớt của
Bồ Rằng.
Nếu ta nói bên Phật giáo có tụng kinh là
phương thức đề tham thiền, thì đọc kinh bên
Công giáo cũng là một lối tụng kinh dẫn đến
tham thiền với hiệu quả không kém cạnh;
chỉ khác một điều, đọc kinh bên Công giáo
để tham thiền hiểu theo nghĩa nâng lòng lên
cùng Chúa giúp giáo dân thuộc thành phần
thôn quê, ít học… nâng lòng lên cùng Chúa,
khiến họ tránh bớt đi những cơn cám dỗ hằng
ngày, cho nên bảo “không nên xem thường
việc đọc kinh” là vì thế. Với sự tham gia của
Thập bát La hán, kinh “Tôi thân Đức Thánh
Thiên thần” được đọc chung với một vẻ trang
nghiêm trầm mặc, thì Tổng lãnh Micae và vạn
binh thiên sứ làm sao mà làm ngơ cho được!
Tiếng đọc kinh càng ngày càng to dần do
sự góp mặt của Thập bát La hán làm cho bầu
khí trong nhà cô Sáu bỗng thay đổi thành ra
quang đãng và vui tươi hẳn lên, mặc cho tiếng
chửi rủa nghe the thé của Bồ Rằng, cậu con
trai nuôi của cô Bảy.
Dễ chừng nãy giờ mọi người đọc kinh
“Tôi thân Đức Thánh Thiên thần” có đến
hơn hai mươi bận; thấy mọi người đã thuộc
hẳn, chị Hương muốn mọi người thuộc thêm
kinh nhân cơ hội quý giá này, liền bắt qua
các kinh khác, từ kinh Sáng danh ngăn ngắn,
đến kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Lạy
Đức Chúa Giêsu xin tha tội, kinh Ăn năn tội,
kinh Truyền tin, kinh Đức Chúa Thánh Thần,
kinh Lạy Nữ vương… kinh nào cũng đọc qua
cả mươi mười lăm lần, nói vui: không muốn
thuộc cũng phải thuộc; qua việc này mới
thấy tuy chị Hương hiền hậu, mũm mĩm, nhẹ
nhàng, dễ thương… nhưng sâu sắc và cũng
chẳng phải “tay vừa”! Đụng chuyện mới biết
bản lãnh! Dám dạy kinh cho cả Thập bát La
hán. Thật ra điều này đã được cha sở Luca
luôn miệng nói với mọi người chung quanh
ngài, câu nói cửa miệng của ngài là:“Giáo dân

dầu hèn cũng thể!”; phiên dịch ra ngôn ngữ
thời này (khoảng thập niên 1960-1970) là: đã
là Kitô hữu, những người được lãnh nhận bí
tích Rửa tội, thì cho dù kém cỏi, nguội lạnh…
mấy đi chăng nữa, hễ đã một lần đón nhận
Chúa Thánh Thần giáng ngự vào lòng, tất có
một bản lãnh riêng đáng nể -không như tín
đồ của các tôn giáo khác chẳng có gì cả-, đến
nỗi nếu họ bề ngoài trông như muốn bỏ đạo,
nhưng bản lãnh ấy vẫn còn chút gì đó, hễ có
dịp, sẽ trỗi dậy ngay. Bởi vậy câu dân gian rất
đúng: “Con nhà tông, không giống lông cũng
giống cánh”, La ngữ có câu: “Qualis pater,
talis filius” (cha nào con nấy, ám chỉ cha là
Thiên Chúa, con là các Kitô hữu).
Trong khi mọi người nô nức và rập ràng
đọc kinh, chẳng ai ngờ, cô Bảy tự lúc nào cũng
mấp máy môi đọc theo không sót một chữ…
vì thế, tinh thần Cô ngày càng an tĩnh dần,
bình an dần và sáng suốt dần qua hiện tượng
Cô không còn múa tay cố làm dấu thánh giá
và không còn gương mặt như vô hồn nữa.
Chị Hương bắt đầu dắt mọi người lần chuỗi
kính Đức Mẹ. Mọi người ai còn đang đứng
đều đi tìm chỗ ngồi, tuy vậy không rời xa cha
sở đang vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt.
Đến đây thì không ai còn nghe tiếng Bồ
Rằng chửi nữa. Cậu ta ngồi bệt xuống thềm
nhà, bó gối, nhìn vào trong nhà coi mọi người
đọc kinh với gương mặt đờ đẫn. Nếu cứ cái
đà này, Bồ Rằng sẽ thuộc kinh, ít là kinh Kính
mừng, cho mà coi! (5)
(còn tiếp)
..................................................................
(1) Ai có khuynh hướng thiên về thể chất,
ma quỷ cám dỗ về đường thể chất, ai có khuynh hướng thiên về tinh thần và lý trí, ma
quỷ cám dỗ đường tinh thần và lý trí. Nói
cách khác, loài người rất đa dạng về khuynh
hướng (tức bản năng sống), người nào có
khuynh hướng thiên về lãnh vực gì, ma quỷ
cám dỗ theo lãnh vực đó; thậm chí kẻ có khuynh hướng chân tu, ma quỷ cao siêu đến nỗi
dùng ngay chính chuyện chân tu để cám dỗ…
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Kẻ giỏi lý luận, ma quỷ nhảy vào cùng lý luận
với họ, kẻ say mê nghệ thật, ma quỷ nhảy vào
nỗi say mê đó cùng với họ...Chúng chỉ thua
một mình Thiên Chúa, còn ngoài ra, lãnh vực
gì Chúng cũng giỏi giang đến siêu quần bạt
chúng để có thể cám dỗ đưa đẩy mọi người
đi đến chỗ hư hỏng, hư hỏng trong sở trường
của người ấy đến độ có thể nói rằng, một vị
thánh vẫn có thể bị cám dỗ hiểu sai về sự trọn
lành khi vị ấy chưa chết. Chính vì thế Chúa
dạy: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện
luôn” (Lc 21,34-36).
(2) Bảy mối tội đầu là “thực đơn cám dỗ”
do các thánh từng trải ghi ra để chúng ta
biết đường đi nước bước của ma qủy mỗi khi
Chúng cám dỗ chúng ta.
(3) Với Chúa Giêsu trong hoang địa, cơn
cám dỗ thứ 1 chẳng phải chỉ là cám dỗ về tính
tham ăn đơn thuần, mà trong đó còn có tính
kiêu ngạo v.v…
(4) Nếu trong hoang địa, Chúa Giêsu nghe
theo ma quỷ làm phép lạ hóa đá thành bánh
và ăn, cơn cám dỗ về tham ăn và kiêu ngạo
thành công, ma quỷ sẽ dẫn Chúa đi xa hơn
vào các tội khác do bản năng bày biện sẵn, ví
dụ làm phép lạ thêm nhiều v.v…
Nhân tiện tác giả xin kể một câu chuyện
để minh họa thêm cho bầu khí lành mạnh dần
chiếm ngự ngôi nhà cô Sáu hiện nay. Chuyện
là: Dù cha sở Luca không bao giờ tự nhận
mình là chuyên gia trừ quỷ, nhưng vẫn có
nhiều linh mục trẻ nhờ ngài chỉ cho cách xử
trí mỗi khi gặp phải tình huống một người bị
quỷ ám, hoặc một người mới chỉ hồ nghi bị
quỷ ám. Lần kia họ đạo bên cạnh có một linh
mục mới ngoài bốn mươi tuổi xin ngài đến
giúp một giáo dân hễ cứ vừa đến chưa kịp
vào cửa nhà thờ thì ngã lăn ra sùi bọt mép,
giãy giụa kinh hồn, nhưng hễ khiêng chị ấy
ra xa khỏi nhà thờ thì hết bệnh ngay. Nhiều
lần xảy ra như vậy nên giáo dân họ đạo cho
rằng chị bị quỷ ám cho nên mới sợ nhà thờ
đến thế. Cha sở Luca không đến tận nơi, mà
bày cách cho linh mục ấy rằng: “Cứ về, hễ
gặp tình trạng như thế nữa thì đem nhà thờ ra
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tận nơi cho chị”. Lức đầu linh mục chánh xứ
trẻ ấy chưa hiểu ý cha sở Luca nói, mãi một
lúc mới hiểu và cám ơn rồi ra về. Vài tuần
sau linh mục chính xứ trẻ tuổi ấy đến gặp cha
sở Luca và thưa: “Cha ạ! Vâng lời cha, khi
chị ấy lăn quay ra đất như động kinh, con hô
một tiếng, tất cả giáo dân có mặt trong nhà
thờ tuốn ra vây quanh chị ấy mà đọc kinh…
đọc một hồi quỷ chạy mất! Ôi! Cha dạy sao
mà hay quá thể! Chứ con tội lỗi như thế này
biết đâu… ra trừ quỷ đã không được mà quỷ
còn khai tội của con ra giữa giáo dân thì chắc
phải độn thổ mất thôi!”. Cha sở Luca cũng
cười và bảo: “Tôi cũng có hơn gì cha! Cũng
sợ quỷ khai tội trước bàn dân thiên hạ, nên tôi
mới nghĩ ra cái chiêu trò đó chớ!”. Điều ấy
cho chúng ta biết, đọc kinh cũng có một giá
trị nhất định; nhớ lời một cha Tây –linh mục
Collot, cha sở họ đạo Năng Gù giáo phận
Cần Thơ, nay là Long Xuyên nói với giáo dân
của ngài: “Khi chưa biết làm cái gì, các con
hãy đọc kinh cái đã!”.

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - HÌ HÌ HÀ HÀ

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

ÔNG CHỒNG ĂN VỤNG
CAO TAY

- Đúng là không thể để tình trạng như vậy
tiếp tục tồn tại.
- Nghĩa là em sẽ phải thay đổi thói quen ăn
mặc? -Cô thư ký phụng phịu.
Sếp lắc đầu đầy quyết đoán:
Cả hai vợ chồng nhà kia đều có tính hay ăn
- Không, lão kế toán sẽ nghỉ việc.
vụng. Một hôm, người vợ đi làm đồng về thấy
trong bếp có nồi xôi đậu vừa chín tới. Đang
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
đói, chị ta bốc một nắm, đứng nép sau cánh
cửa ăn vụng chồng. Chưa ăn hết nửa nắm thì
KHI LẤY VỢ
chồng về. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi
xôi thơm phức, anh chồng cũng muốn ăn lắm,
Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu
nhưng sợ vợ biết. Trông trước trông sau chỉ
bạn thân có được những trải nghiệm thực tế
có xó cửa là kín nhất, anh ta nắm một nắm to
trước khi kết hôn nên nói chuyện với vợ.
định mang vào đó ăn. Vừa kéo cánh cửa ra,
- Vợ ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tèo
thì bắt gặp vợ cũng đang đứng đó ăn xôi. Anh
về nhà ăn tất niên.
ta hoảng hốt kêu lên:
Vợ tròn mắt quát:
- Ơ kìa, u mày đấy à!
- Anh điên à! Nhà thì bề bộn ngập ngụa
Trông thấy tay vợ còn cầm nắm xôi, anh ta
trong rác bẩn, Tết đến nơi còn chưa dọn dẹp
nhanh trí nói tiếp:
gì cả. Em cũng chưa đi chợ lấy gì mà nấu ăn
- Tôi tưởng u mày ăn hết rồi, lấy thêm cho
đãi khách. Còn bát đĩa suốt mấy ngày anh có
nắm nữa đây này!
chịu rửa. Thế mà anh còn dày mặt mời bạn
về nhà à?
Chồng mỉm cười dịu dàng:
MẤT VIỆC VÌ NỮ THƯ KÝ
- À, em đừng lo! Thằng bạn anh định lấy
vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm hiểu trước
ĂN MẶC HỞ HANG
rồi đưa ra quyết định cuối cùng ý mà.
Sếp gọi nữ thư ký và thông báo:
BỨC TRANH TẢ THỰC
- Ông kế toán trưởng mấy lần kêu ca với
tôi rằng cô bao giờ cũng mặc váy quá ngắn,
Hai vợ chồng đi xem triển lãm mỹ thuật.
áo cô thì xẻ cổ quá sâu khiến ông ta không
Bà vợ mắt cận thị nặng đứng trước một bức
sao tập trung tư tưởng để làm việc được. Ông
tranh bảo chồng:
ta đề nghị tôi phải bảo cô thay đổi cách ăn
- Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy
mặc sao cho kín đáo, nếu không nên cho cô
một bức chân dung xấu như thế này.
nghỉ việc.
Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo:
- Vậy sếp quyết định như thế nào ạ? -Cô
- Không phải tranh đâu, cái gương đấy!
thư ký hỏi nhỏ.
(xem tiếp trang 64)
Sếp trầm ngâm:
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Vườn cây dầu

LMNS. NAM PHƯƠNG
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Thời sự góp nhặt - lược tin thế giới

Dịch Covid-19 bao trùm
thể thao thế giới
Hiện tại, 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu
Châu Âu cùng 2 giải đấu cúp Champions
League, Europa League đều phải tạm hoãn
do số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng vọt
theo từng ngày. Chính phủ các nước buộc
phải đi đến quyết định hạn chế các hoạt động
tụ tập đông người tránh lây lan virus SARSCoV-2.
Thể thao không chỉ có bóng đá, quần vợt
và đua xe F1 cũng chịu những tác động nghiêm trọng. Sau khi Indian Wells bị hủy, giải
ATP 1000 tiếp theo là Miami Open cũng đứng
trước nguy cơ tương tự. Với F1, đội đua McLaren đã xin rút khỏi chặng Australia, dẫn tới
hệ quả cả chặng đua tại thành phố Melbourne
cũng bị hoãn. Điều này dấy lên lo ngại về
chặng đua tại Hà Nội trong đầu tháng 4.
Nặng nề nhất chính là Olympic Tokyo 2020
vào Hè này. Dịch COVID-19 đã lan ra toàn
cầu khiến Ủy ban Olympic quốc tế đang đứng
trước nguy cơ buộc phải hoãn, thậm chí hủy
luôn đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Còn
nhiều nữa những giải đấu ở mọi quy mô khác
nhau trên toàn thế giới cũng chuẩn bị phải tạm
dừng và chưa biết ngày tái khởi tranh.

Thế giới phong tỏa dịch Covid 19
Tính đến chiều ngày 17/3, virus corona
chủng mới đã tấn công 162 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn
183.000 người và cướp đi sinh mạng của ít
nhất 7.177 trường hợp.
Hôm 17.3, Sàn giao dịch chứng khoán
Philippines và Hiệp hội Ngân hàng Philippines thông báo dừng hoạt động giao dịch
trái phiếu, chứng khoán và tiền tệ cho đến khi
có thông báo mới, trở thành quốc gia đầu tiên
đóng cửa thị trường tài chính nhằm ứng phó

58

dịch Covid-19, theo Reuters. Lệnh phong tỏa
Luzon, có hiệu lực từ ngày 17.3, không cho
người dân đi làm hay sử dụng phương tiện
công cộng.
Malaysia và Pháp Hôm kêu gọi người dân
ở nhà trong vòng 15 ngày kể từ 17.3, ngoại trừ
đi mua thực phẩm, đi làm hoặc khám bệnh.
EU đóng cửa biên giới với phần còn lại của
thế giới trong 30 ngày. CHDCND Triều Tiên
cho tờ Choson Sinbo hay chính phủ nước
này sẽ duy trì lệnh cấm nhập cảnh đối với
người nước ngoài cho đến khi bệnh Covid-19
có thể được chẩn đoán, điều trị và chữa khỏi
đúng cách.
Những người tình nguyện thử vắc-xin đầu tiên
phòng Covid-19

Cuộc thử nghiệm vắc-xin đầu tiên trên
người nhằm phòng ngừa virus corona chủng
mới, thủ phạm gây đại dịch Covid-19 khắp
toàn cầu, vừa bắt đầu ở Mỹ.
Người đầu tiên tình nguyện tiêm vắc-xin
ngừa Covid-19 là Jennifer Haller, 43 tuổi,
một bà mẹ 2 con cư trú ở Seattle. Nói về
quyết định của mình, cô Haller mô tả đây là
“cơ hội đáng kinh ngạc” để bản thân làm việc
gì đó hữu ích cho cộng đồng.
Các nhà khoa học thế giới đang chạy đua
với thời gian để nghiên cứu, điều chế vắc-xin
phòng ngừa Covid-19. Tổ chứ Y tế thế giới
(WHO) thống kê, hiện có hơn 20 doanh nghiệp, tổ chức và phòng thí nghiệm trên khắp
toàn cầu đang tham gia vào quá trình này.

Thời sự góp nhặt - lược tin trong nước

Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người
nước ngoài trong 30 ngày, từ 18.3
Chiều nay, 17.3, Văn phòng Chính phủ vừa
có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính
phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng cấp
visa vào Việt Nam với tất cả các nước trên
thế giới trong vòng 30 ngày, kể từ 0 giờ ngày
18.3.
Theo đó, từ 0 giờ ngày 18.3, các trường
hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị
thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một
số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia,
nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề
cao...) khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận
không dương tính với virus SARS-CoV-2, do
cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và
giấy này được Việt Nam chấp thuận.

20 nước đặt mua kit xét nghiệm nCoV
của Việt Nam

Sau khi Việt Nam sản xuất thành công kit
thử nCoV, nhiều đối tác đã đặt hàng, trước mắt
sẽ xuất sang Ukraine, Phần Lan, Iran và Malaysia, đơn vị sản xuất cho biết.Hai loại kit chẩn
đoán nCoV bằng kỹ thuật sinh học phân tử (RTPCR và real-time RT-PCR) được nghiên cứu và
phát triển thành công bởi Học viện Quân y và
Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Khoa
học và Công nghệ là đơn vị cấp kinh phí nghiên
cứu. Kit thử đã được Bộ Y tế cấp phép và đưa
vào sản xuất đại trà.

Miền tây sông nước chịu khát

Giữa tháng 3, nước biển xâm nhập vào
các con sông lớn ở miền Tây 50-110 km,
vượt mốc lịch sử 2016 từ 2 đến 8 km. 5 tỉnh
gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cà
Mau, Kiên Giang đã công bố tình huống
khẩn cấp, tập trung ứng phó.
Nguyên nhân là toàn lưu vực sông Mekong trong năm 2019 lượng mưa thấp kỷ
lục, cộng với tình trạng các đập thủy điện
thượng nguồn trữ nước chạy các tuabin, khiến nước không về hạ nguồn.

UNDP hỗ trợ dân ĐBSCL 185.000 USD
chống hạn mặn
TTO - Chương
trình phát triển Liên
Hợp quốc (UNDP)
đã quyết định mở
quỹ khẩn cấp toàn
cầu, hỗ trợ các tỉnh
Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) 185.000 USD để ứng
phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Ngày
17-3, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn (NN&PTNT) và UNDP đã chính thức
ký thỏa thuận về hỗ trợ ứng phó hạn mặn
cho các tỉnh chịu ảnh hưởng ở ĐBSCL.
Các hoạt động của UNDP bao gồm cung
cấp 300 bồn trữ nước cho các hộ dân chịu
ảnh hưởng tại Bến Tre và hỗ trợ sinh kế cho
176 hộ ở Cà Mau và hoạt động đánh giá tác
động của hạn hán đến sinh kế, khả năng tiếp
cận nước ngọt, sụt lún đất.
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Giáo hoàng xuống phố vắng lặng,
cầu nguyện cho người dân Italia

Giáo hoàng Phanxicô đã dạo bước trên
những con đường vắng lặng của thành Rome
hôm 16/3, khi Ngài ra ngoài để cầu nguyện
cho những người bị nhiễm Covid-19 trong
cơn đại dịch đã lấy đi mạng sống của hơn
1.800 người dân Italia.

Do đại dịch virus corona, Linh mục cử hành
Thánh lễ trong nhà thờ chỉ có hình giáo dân

ĐTC Phanxicô thiết lập luật mới về tư pháp
cho thành Vatican

Hôm 16/03 vừa qua, Đức Thánh Cha
đã ban hành luật mới điều chỉnh hệ thống
tư pháp của Quốc gia Thành Vatican.
Các quy luật mới thay thế luật trước
đây, được thánh Giáo hoàng Gioan
Phaolô II ban hành trước tiên vào năm
1987 và được Đức nguyên Giáo hoàng
Biển Đức XVI sửa đổi vào năm 2008.
Việc ban hành luật mới này cần thiết
vì có nhiều thay đổi quan trọng đã diễn
ra trong hai thập kỷ qua trong luật pháp
của Quốc gia thành Vatican, đặc biệt là
trong các vấn đề kinh tế - tài chính và
hình sự, và cũng là kết quả của việc tuân
thủ nhiều Công ước quốc tế.

Ít nhất 12 linh mục của Ý đã qua đời
vì nhiễm virus corona

Thay vì dâng Thánh lễ trong một nhà thờ
trống trơn không có giáo dân vì đại dịch
virus corona, cha Giuseppe Corbari đã có
sáng kiến yêu cầu các giáo dân gửi cho
cha hình của họ, và cha đã in ra và đặt trên
các băng ghế nhà thờ, ở những chỗ mà họ
thường ngồi. Và cha đã cử hành Thánh lễ
Chúa Nhật như thế.
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Đức cha Francesco Beschi, giám mục
giáo phận Bergamo ở miền bắc nước Ý,
tỉnh có nhiều người nhiễm virus corona và
qua đời nhất nước Ý, cho biết đã có 6 linh
mục trong giáo phận của ngài qua đời vì
nhiễm virus corona. Thêm vào đó, có 3 linh
mục giáo phận Brescia, một linh mục của
Cremona, một của Emilia-Romagna, một
của Trento, cũng là nạn nhân của virus corona.

THỜI SỰ GÓP NHẶT - LƯỢC TIN công giáo

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Tạm ngưng tất cả
các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận
Hiện giờ tất cả mọi người đều lo lắng vì
dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức
tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong
cộng đồng. Trong thực tế các em học sinh vẫn
còn nghỉ học. Do đó, để bảo đảm an toàn cho
con em của chúng ta, cho các gia đình và cho
cộng đồng, Tòa Tổng giám mục quyết định:
Tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa
bàn Tổng giáo phận, kể từ Chúa nhật thứ 3
Mùa Chay, 15.3.2020 cho đến khi có thông
báo mới.
Tòa Tổng giám mục đề nghị tất cả các cha
chánh, phó xứ triệt để thi hành quyết định nói
trên vì ích lợi chung.

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc
theo dõi Thánh lễ trực tuyến
Tòa Tổng giám
mục xin xác định
việc theo dõi trực
tuyến không thể
thay thế cho việc
tham dự phụng vụ
trực tiếp. Xin quý
cha giải thích rõ cho
anh chị em giáo dân
để tránh hiểu lầm và có tư tưởng đánh đồng
thì thật tai hại. Có thông tin là một số giáo xứ
đang lên kế hoạch đầu tư thiết bị để chuẩn bị
phát trực tuyến các cử hành riêng của giáo xứ
mình trong thời gian sắp tới. Tòa Tổng giám
mục cũng lưu ý quý cha là việc làm này không
cần thiết và gây nhiều tốn kém. Trong tinh
thần hiệp thông, cộng đoàn Dân Chúa trong
Tổng giáo phận chúng ta chỉ cần theo dõi trực
tuyến các thánh lễ được phát trên trang mạng
của Tổng giáo phận là đủ.

Một số gợi ý cho giáo dân
khi tham dự Thánh lễ và Bí tích
trong mùa dịch COVID-19
NÊN
Mang khẩu trang khi tham dự Thánh lễ
hoặc khi đến toà giải tội
Rửa tay trước và sau khi tham dự Thánh lễ.
Giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người
khác trong Thánh lễ.
KHÔNG NÊN
Chấm nước thánh làm dấu Thánh giá ở
cửa ra vào nhà thờ.
Ôm, bắt tay chúc bình an.
Rước lễ bằng miệng.
Đưa tay lên mặt, sờ mũi, miệng.
Tham dự Thánh lễ khi có các triệu chứng
như sốt, ho, khó thở.
Tụ họp đông người.
Nói lớn tiếng gây phát tán các giọt bắn
cho người khác.
NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ
CAO NHIỄM BỆNH COVID-19
Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (đặc
biệt các cụ trên 70, 80 tuổi)
Người có nhiều bệnh mạn tính đồng mắc
như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư,
suy tim gan thận, tai biến mạch máu não…
Người tiếp xúc gần hoặc xa với người
nhiễm virus SARS-CoV-2
Người đi về hoặc có tiếp xúc với người
thân về từ vùng dịch như Trung quốc, Hàn
quốc, Châu Âu, Mỹ...
NHÓM ĐỐI TƯỢNG NÀY NÊN
Hạn chế di chuyển và tiếp xúc mọi người.
Tự cách ly trong phòng riêng tại nhà.
Hạn chế tham dự các Thánh lễ và sinh
hoạt tôn giáo cộng đồng.
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Trong 40 năm bà Valentina sinh 27 lần, trong đó 16 lần sinh đôi,
7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư, tổng cộng 69 đứa trẻ.

B

à Valentina Vassilyeva sống ở Nga
thế kỷ 18, là người phụ nữ được ghi nhận sinh
con nhiều nhất thế giới. Bà là vợ cả của ông
Feodor Vassilyev, một nông dân. Ngoài bà,
ông Feodor Vassilyev còn có người vợ thứ
hai, theo Bright Side.
Theo một tài liệu được lưu trữ ở Nga, từ
năm 1725 đến 1765, bà Valentina đã 16 lần
sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư. Tổng
cộng trong 40 năm, bà đã sinh 27 lần và cho
ra đời 69 đứa trẻ.
Các nhà khoa học đã nhiều lần phân tích về
trường hợp này, không tin đây là sự thật. Một
thai kỳ trung bình mất 40 tuần. Một phụ nữ
mang thai càng có nhiều con trong bụng thì
thời điểm chuyển dạ càng đến sớm. Các nhà
khoa học tính toán như sau: 16 cặp song sinh
mỗi đôi mang thai trong 37 tuần. 7 lần sinh ba
mang thai 32 tuần, 4 lần sinh tư bà mang thai
trong 30 tuần.
Tổng cộng số tuần của 27 lần mang thai
là 936 tuần. Một năm có 52 tuần, bà Valentina mất 18 mang thai. Về lý thuyết, điều này
hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên vẫn còn rất
nhiều yếu tố cần được tính đến, khiến các nhà
khoa học tranh cãi rất lâu.
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Nông dân nữ tại Nga được cho là có khả
năng sinh sản cao.
Trên thực tế, trước hết, mang thai và
chuyển dạ là điều khó khăn với cơ thể phụ
nữ, không phải ai cũng có đủ sức khỏe để sinh
con liên tục trong thời gian dài. Nếu số lần
mang thai cách nhau ít hơn 18 tháng, nguy
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Bức ảnh này được cho không phải là đại gia đình Vassilyev như mọi người
vẫn nghĩ. Ảnh: Internet
cơ biến chứng tăng lên cho cả mẹ và bé do
không đủ sức khỏe để phục hồi.
Các chuyên gia cho rằng kể cả với y học
hiện đại ngày nay cũng khó cứu được mẹ con
sống sót nếu sinh nở với tần suất dày như vậy,
chứ chưa nói đến vùng nông thôn Nga thế kỷ
18. Thêm nữa, nông dân vừa phải làm việc
vừa chăm sóc trẻ em cùng một lúc, là điều
thật khó khăn.
Cuối cùng, phụ nữ thường có kinh nguyệt
vào khoảng 15 tuổi, cứ khoảng 28 ngày lại
rụng trứng một lần, mỗi kỳ một trứng. Trường
hợp cơ thể giải phóng nhiều trứng trong mỗi
chu kỳ không phải phổ biến. Chưa nói đến
thời kỳ mãn kinh ở khoảng tuổi 51. Hầu hết
phụ nữ không mang thai khi ở ngưỡng giữa
40 tuổi, vậy làm thế nào để sinh tới 69 đứa
trẻ? Trước khi mãn kinh, khả năng sinh sản
của phụ nữ suy giảm mạnh. Tỷ lệ đậu thai
mỗi chu kỳ của một người phụ nữ 45 tuổi là
khoảng 1% mỗi tháng.
Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn tin về
trường hợp của bà Valentina, bởi có các bằng
chứng thực tế ghi lại.
Một bản danh sách do tu viện Nikolskiy
gửi đến Moscow vào tháng 2/1782 đã ghi lại
Feodor Vassilyev, chồng của Valentina, có
đến 82 người con được xác nhận còn sống,
qua 2 cuộc hôn nhân.

Ngoài 69 con với vợ cả Valentina, người
vợ kế cũng sinh cho ông 18 đứa với 6 lần
sinh đôi và 2 lần sinh ba. Bản danh sách sau
đó được công bố vào năm 1834, trên tạp
chí Saint-Petersburg Panorama.
Trước đó vào năm 1783, tạp chí Gentleman cũng có một bài đề cập đến trường hợp
của Valentina. Trong đó, tác giả bài viết cho
rằng nguyên nhân có thể do cả 2 người, nhưng
bởi người chồng nhiều hơn, vì những ca sinh
đôi - sinh ba lặp lại với người vợ kế.
Dẫu vậy, trường hợp này đến nay vẫn chưa
có kết luận chính thức. Người không tin thì
vẫn không tin, trong khi các bằng chứng
lịch sử thì cũng không hoàn toàn có cơ sở để
khẳng định.
Tuy nhiên có một thông tin khác được
công bố liên quan đến gia đình Vassilyev. Từ
trước đến nay, bức ảnh này được cho là đại
gia đình Vassilyev, nhưng thực tế không phải.
Đây thực chất là gia đình của Joseph F. Smith
- một trong những chủ tịch của Giáo hội các
Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus. Ông
Smith có 6 bà vợ và 50 người con. Trong đó,
ông là cha sinh học của 45 người và 5 đứa là
con nuôi.
Thúy Quỳnh
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Chộp lấy cơ hội

Chú dê không bỏ lỡ cơ hội để được ăn những chiếc lá xanh rờn
mà chú hằng mơ ước.

(tiếp theo trang 55)

CHồng mất ngủ vì
vợ hàng xóm ngoại tình

Hai vợ chồng chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng hàng xóm cãi nhau, chồng hỏi
vợ: - Vợ chồng hàng xóm cãi nhau gì mà to thế nhỉ?
Cô vợ nhanh nhảu: - Anh không nghe thấy à? Anh chồng đang điều tra vợ ngoại tình đó!
Anh chồng tiếp lời:
- Nghe chừng có vẻ cãi nhau to đấy! Hắn đang bắt cô vợ nói ra kẻ thứ ba kìa!
Một lát sau vợ giục chồng đi ngủ:
- Đi ngủ thôi anh, mất thời gian quá!
Chồng gật gù:
- Ừ nghe mãi mà không thấy cô ta khai tên anh ra, ta đi ngủ thôi!
- !?!
o TBT: Ngọc Kôn, Phó TBT: Vũ Bá Tước, Nguyễn Anh Dũng, Thư ký: Bạch Thảo.
Thành viên: Thanh Vân, Xuân Thi, Phạm Tấn Huy, Hoàng Quân, Xuân Thiên Ân.
Thành viên không thường trực: Nguyễn Quang Huy, Lâm Thành - thiết kế bìa: Tâm Lê.
o Liên hệ: Trần Trịnh Thái Thị Bạch Thảo, 15/2 đường số 5, Kp I, Hiệp Bình Chánh,
Thủ Đức, TpHCM, 0933.20.7959 (B.Thảo), 0916.700.931 (T.Vân).
o Email: nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com
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