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Bánh lái
Đầu thế chiến thứ hai, Đức 

quốc xã sản xuất một tàu chiến vĩ 
đại tên là Bismarck (xem tr.64).

Bismarck là tàu chiến lớn nhất 
thế giới lúc bấy giờ. Với tàu chiến 
này, hải quân Đức đã hoàn toàn 
làm chủ mặt biển; thực tế, họ đã 
đánh chìm nhiều tàu chiến và 
bắn rơi nhiều máy bay của quân 
đội đồng minh (Mỹ, Anh, Pháp, 
Nga…). Hitler và Đức quốc xã cho 
rằng tàu Bismarck là bất diệt.

Thế nhưng, tàu Bismarck đã bị 
đánh chìm chỉ bằng một quả ngư 
lôi bắn trúng vào bánh lái của tàu. 
Vì mất bánh lái nên tàu không thể 
định hướng thậm chí là định hướng 
chỉ để đi vào bờ. Ngay sau đó, Bis-
marck bị hải quân Anh nhận chìm 
một cách dễ dàng. 

Thế là, dầu cho tàu thuyền có 
lớn đến đâu, nó sẽ bị mất hướng 
và vô dụng khi không có bánh lái 
điều khiển. 

Truyện gợi vài ý: - bánh lái của 
cuộc đời Kitô hữu là tính nhỏ bé – 
hướng đi là vâng lời – đường đi là 
Chúa Kitô.

Vì Kitô hữu nào có tính nhỏ bé 
mới được Đức Chúa Cha mạc khải: 
“…vì Cha đã giấu không cho bậc 
khôn ngoan thông thái biết những 
điều này, nhưng lại mặc khải cho 
những người bé mọn” (Mt 11,25). 
Được mạc khải, Kitô hữu biết 
hướng và đường đến Nước Trời.  

Vì vâng lời Đức Chúa Cha là 
phương hướng duy nhất thiện hảo; 
Chúa Kitô nêu gương: “Thức ăn 
của Thầy là thi hành ý muốn của 
Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Đức 
Mẹ Maria cũng nêu gương: “Tôi 
đây tớ nữ của Chúa, tôi xin vâng 
lời sứ thần truyền” (Lc 1,26-38). 
Tổ phụ Abraham cũng nêu gương 
vâng lời sát tế con trai duy nhất…  
Đức Chúa Cha chỉ rõ phương 
hướng này cho nhân loại qua Cựu 
ước và Tân ước.   

Vì nhỏ bé và vâng lời mới đi 
được đường Chúa Kitô (thực thi 
Lời Chúa yêu thương mọi người); 
chỉ có đường Chúa Kitô mới dẫn 
đến Đức Chúa Cha: “Không ai đến 
được với Cha mà không qua Thầy” 
(Ga 14,1-6).

NK
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   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Nhỏ bé là bánh lái thuyền đời Kitô hữu
Vâng lời là hướng đi đường về Đức Chúa Cha  

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 7

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

Trong hát vẳng hòa âm NHỎ BÉ
Giữa ca rộn tiết tấu VÂNG LỜI      

   . Ý CHUNG
Cầu cho các gia đình của chúng ta.
  
 . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho các gia đình ngày nay được hướng dẫn, 
được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và 
tôn trọng.

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

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

Vườn tượng.

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

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

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

CẦU CHO CÁC GIA ĐÌNH

   Cúc Cung CảmTạ
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Bồ Công Anh nở ra những đóa hoa vàng 
tươi rực rỡ xinh đẹp. Ngày ngày, những đóa 
hoa lung linh vui đùa nhảy múa trong ánh 
nắng ấm áp nồng nàn. Chiều chiều, những 
đóa hoa hát ca réo rắt trong tiếng gió đệm đàn 
du dương và kể cho nhau nghe những câu 
chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa… Đêm 
đêm, hoa giang rộng đôi tay hứng lấy những 
giọt sương ngọt ngào mát rượi. Hoa uống 
sương đêm với niềm say mê rạo rực ngất trời, 
để rồi càng ngày đóa hoa Bồ Công Anh càng 
lớn lên càng nở nang, càng xinh đẹp, càng 
ngát hương thơm phức.

Cuộc đời êm đẹp cứ thế trôi qua trong hạnh 
phúc ấm êm. Cuộc đời như một khúc ca ngọt 
ngào lả lướt, như một bức tranh kiều diễm êm 
đềm. Cuộc đời thật là đẹp! Cuộc đời thật là 
xinh!

Một ngày kia, gió bão khủng khiếp bỗng 
tự nhiên nổi lên, cuồng phong ba đào bỗng tự 
nhiên ào đến, cuốn lấy những đóa hoa Bồ 

Công Anh bay đi với những đôi tay hung dữ 
bạo tàn.

Bồ Công Anh xinh đẹp nõn nà ngày nào, 
giờ đây rụng hết cánh, áo quần rách nát tả tơi 
bị gió cuốn bay đi xoay xoay lông lốc ngả ng-
hiêng trên cát. Bồ Công Anh kinh hoàng run 
rẩy thét lên đau đớn:

- Á! Đau quá! Đau đớn quá đi thôi! Buông 
tôi ra! Buông tôi ra! Ai cứu tôi với! Ai cứu tôi 
với!!!
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Những cơn gió tàn nhẫn vẫn hung dữ 
quấn chặt lấy đóa hoa nâng bổng lên ném ra 
xa tít mù.

Đóa hoa Bồ Công Anh hết hồn hết vía la 
toáng lên:

- Chúa ơi, sao Chúa lại để chuyện đau đớn 
này xảy ra cho con? Sao Chúa không yêu 
thương bảo vệ cứu giúp con? Xin cứu chữa 
nâng đỡ con, Chúa ơi!

Cuối cùng, đóa hoa Bồ Công Anh rơi 
xuống một vùng đất ẩm ướt, đau căng cả 
người nhưng đóa hoa vẫn cố gắng hết sức 
bám chặt vào đất…

Rồi từ đó để chống chọi, nó đâm ra một 
chồi non Bồ Công Anh. Cây Bồ Công Anh 
theo thời gian lớn dần lên, lớn dần lên…

Vòng đời lại tiếp tục vần xoay với những 
đóa hoa Bồ Công Anh đang hé nở đung đưa 
trong gió, lung linh dưới ánh mặt trời rực rỡ. 
Bồ Công Anh lại tiếp tục nở ra những đóa hoa 
vàng tươi rực rỡ xinh đẹp. Ngày ngày, những 
đóa hoa lung linh vui đùa nhảy múa trong ánh 
nắng ấm áp nồng say. Chiều chiều, những đóa 
hoa hát ca réo rắt trong tiếng gió đệm đàn du 
dương và kể cho nhau nghe những câu chuyện 
cổ tích ngày xửa ngày xưa… Đêm đêm, hoa 
giang rộng đôi tay hứng lấy những giọt sương 
ngọt ngào mát rượi. Hoa uống sương đêm với 
niềm say mê rạo rực ngất trời, để rồi càng 
ngày đóa hoa Bồ Công Anh càng lớn lên càng 
nở nang, càng xinh đẹp, càng ngát hương 
thơm nức …

Giờ đây ngẫm nghĩ lại, Bồ Công Anh mới 
nhận rõ ra: nhờ cơn gió bạo tàn khủng khiếp 
cuốn đi mà nó mới có thể vượt xa cả hàng vạn 
dặm trường gian nan để đến định cư nơi vùng 
đất này. Hiểu rõ điều này rồi, những đóa hoa 
Bồ Công Anh sung sướng rung rinh cất cao 
giọng hát bài ngợi ca tạ ơn Thiên Chúa đã để 
cho điều kỳ diệu đó xảy ra.

Ôi, chương trình của Thiên Chúa thật tuyệt 
vời kỳ diệu!

CHÚA MÃI THƯƠNG TÔI

Cho dẫu rằng ngày mai tôi phải chết
Tôi vẫn cười phá nát nỗi buồn đau
Dẫu cho rằng đời tôi truân chuyên lắm
Tôi vững tin luôn có Chúa ở cùng
Đời tôi dẫu gặp gian nan hoạn nạn
Tôi an lòng vì Chúa mãi thương tôi

Tác giả: Linh mục Nguyễn Ngọc Phi
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Ý TƯỞNG
1. “Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có 

hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”. 
SUY NGHĨ
1. Người thực thi Lời Chúa, lòng họ là đất tốt.
Ý TƯỞNG
2. “Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ 

nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không 
hiểu chi hết…”.

SUY NGHĨ
    2. Lòng của kẻ chai đá, nghe cho lắm, hoặc có nhìn 

thấy cả… phép lạ đi nữa, cũng chẳng ích gì!

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A (12.7.2020)

- Bài đọc 1: Is 55,10-11  
- Bài đọc 2: Rm 8,18-23 
- Tin Mừng: Mt 13,1-23

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (5.7.2020)

- Bài đọc 1: Dcr 9,9-10  
- Bài đọc 2: Rm 8,9.11-13 
- Tin Mừng: Mt 11,25-30

 Ý TƯỞNG
1. “…vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết 

và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho 
những kẻ bé mọn…”.

1. Tính nhỏ bé khiêm nhu là chìa khóa mở ơn mạc 
khải. Tính tự cao tự đại là con dao cắt đứt với sự thông 
thái Nước Trời.

Ý TƯỞNG
2. “Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ 

nhàng”.
SUY NGHĨ
2. Ách của Chúa là tình thương, gánh của Chúa cũng 

là tình thương.
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CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (19.7.2020)

- Bài đọc 1: Kn 12,13.16-19  
- Bài đọc 2: Rm 8,26-27 
- Tin Mừng: Mt 13,24-43 hay Mt 13,24-30
Ý TƯỞNG
1. “Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, 

các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai 
mọc lên cho đến mùa gặt…”.

SUY NGHĨ
1. Chúng ta thường trách Chúa sao để bọn gian tà hoặc 

tàn ác sống dai và nhởn nhơ…
Ý TƯỞNG
2. “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những 

điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.
SUY NGHĨ
 2. Mỗi dụ ngôn đều tiết lộ nhiều bí nhiệm Nước Trời.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A (26.7.2020)

- Bài đọc 1: 1 V 3,5.7-12  4,8-11.14-16a  
- Bài đọc 2: Rm 8,28-30 
- Tin Mừng: Mt 13,44-52 hay Mt 13,44-46
Ý TƯỞNG
1.Nước Trời như kho tàng chôn trong ruộng; Nước 

Trời như người đi tìm ngọc quý; Nước Trời như ngư ông 
thả lưới.

SUY NGHĨ
1. Nước Trời là sự tuyển chọn gắt gao.
Ý TƯỞNG
2. “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước 

trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái 
mới, cũ trong kho mình”.

SUY NGHĨ
    2. Những gì không còn có lợi cho việc tìm về 

Nước Trời sẽ bị thải bỏ. 
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Lúa tốt và cỏ lùng” (Mt 13,24-30).

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A
CHỦ ĐỀ: CHÚA KIÊN NHẪN VÀ KHOAN DUNG

Sợi chỉ đỏ: Mặc dù Thiên Chúa rất mạnh 
và đầy uy quyền, nhưng Ngài đối xử rất 
khoan dung với những kẻ tội lỗi để chờ cho 
họ ăn năn sám hối (bài đọc I: Kn 12,13.16-
19). Bởi thế tác giả Thánh vịnh 85 gọi Thiên 
Chúa là “Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm 
bất bình và rất mực khoan dung” (đáp ca). 
Ở đời này, người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Nhiều 
người mong Thiên Chúa trừng trị kẻ xấu, 
nhưng Thiên Chúa khoan dung (Tin Mừng 
(Mt 13,24-43) vẫn cho chúng có thời gian 
hoán cải (dụ ngôn lúa và cỏ lùng). Thiên 
Chúa cũng kiên nhẫn chờ cho những yếu tố 
tốt dần dần phát huy ảnh hưởng của mình 
(dụ ngôn hạt cải và nắm men).

- Bài đọc II (Rm 8,26-27) (Chủ đề phụ)
Minh họa
- Mille images 78 D
- “Lúa tốt và cỏ lùng” (Mt 13,24-30)
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I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.

Anh chị em thân mến
Ở đời có nhiều chuyện xấu và nhiều người 

xấu. Chúng ta không thích, chúng ta muốn 
dẹp sạch những thứ xấu xa ấy đi. Chúng ta 
còn cầu xin Chúa dùng uy quyền của Ngài 
để tiêu diệt chúng. Thế nhưng hình như Chúa 
không nghe lời cầu xin của chúng ta. Sự xấu 
và người xấu vẫn còn đó. Tại sao thế?

Chúng ta hãy để ý lắng nghe Lời Chúa giải 
thích về vấn đề này, và chúng ta hãy xin Ngài 
chỉ cho chúng ta một cách sống thích hợp 
trong cuộc đời lẫn lộn tốt xấu này.

II. GỢI Ý SÁM HỐI.

- Tuy bản thân chúng ta đầy khuyết điểm, 
nhưng chúng ta thường khắt khe với những 
khuyết điểm của người khác.

- Không ít lần chúng ta nuôi ý muốn làm 
hại những người có va chạm với mình.

- Có khi chúng ta trách Chúa vì Ngài đã 
không sớm giải thoát chúng ta khỏi những bất 
công mà chúng ta gặp phải.

III. LỜI CHÚA.

1. Bài đọc I (Kn 12,13.16-19)
Các chương 10-19 của sách Khôn ngoan 

chứa đựng những suy tư về cách hành xử của 
Thiên Chúa qua những biến cố lịch sử. Dân 
Chúa đã nhiều lần bị kẻ thù làm khổ. Mặc 
dù cuối cùng rồi Thiên Chúa cũng giải thoát 
họ, nhưng họ vẫn ấm ức sao Chúa không ra 
tay sớm, sao Ngài không tiêu diệt chúng cho 
hết sạch.

Câu trả lời là: những kẻ thù ấy cũng là thụ 
tạo của Chúa, cũng được Ngài yêu thương. 
Cho nên mặc dù Ngài có đầy đủ sức mạnh và 
uy quyền để tận diệt họ, nhưng Ngài chỉ sử 
dụng sức mạnh đối với kẻ ngoan cố. Còn đối 
với những kẻ mà Ngài còn hy vọng họ hoán 
cải thì Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ 

sám hối để được thứ tha.
2. Đáp ca (Tv 85)
Tv 85 là lời cầu nguyện của người công 

chính bị bách hại. Mặc dù thế, tác giả đã thấu 
hiểu tấm lòng của Thiên Chúa, cho nên một 
mặt tác giả nài xin: “Lạy Chúa, xin nghe lời 
tôi khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng tôi 
van nài”, nhưng mặt khác tác giả cũng cầu 
nguyện cho những kẻ bách hại mình sớm 
nhận biết tội lỗi của họ, để rồi: “Các dân tộc 
mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, họ sẽ thờ lạy 
Ngài và họ sẽ ca tụng danh Ngài”.

3. Tin Mừng (Mt 13,24-43)
- Dụ ngôn lúa và cỏ lùng: dụ ngôn này 

phản ảnh hai thái độ trái ngược nhau. Thái độ 
của con người (biểu nhiên nơi các đầy tớ) là 
bất nhẫn trước kẻ xấu và muốn diệt trừ chúng. 
Thái độ của Thiên Chúa (chủ ruộng) là kiên 
nhẫn chờ cho đến thời gian phán xét (mùa 
gặt) mới ra tay.

- Hai dụ ngôn hạt cải và nắm men: hai dụ 
ngôn này vừa cho thấy sức phát triển rất mạnh 
của Nước Trời, vừa nói lên sự kiên nhẫn của 
Thiên Chúa: Ngài không nóng vội, nhưng 
kiên nhẫn chờ cho hạt cải thành cây to và nắm 
men làm dậy cả thúng bột.

4. Bài đọc II (Rm 8,26-27) (Chủ đề phụ)
Thánh Phaolô nói đến vai trò của Chúa 

Thánh Thần trong việc cầu nguyện:
- Vì chúng ta yếu đuối không biết cầu 

nguyện thế nào cho xứng hợp, nên Chúa 
Thánh Thần sẽ giúp chúng ta cầu nguyện.

- Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta sẽ cầu 
nguyện đúng theo thánh ý Thiên Chúa.

- Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong lòng 
ta một cách rất diệu kỳ “bằng những tiếng 
than khôn tả”.

IV. GỢI Ý GIẢNG.

1. Khuynh hướng bất bao dung
Có lần Liên Hợp Quốc đã chọn nguyên 

một năm làm “năm quốc tế về lòng khoan 
dung” để giảm thiểu khuynh hướng bất bao 
dung ngày càng gia tăng trong nhân loại.
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Bao dung là nhân từ, kiên nhẫn chịu đựng 
những điều xấu của người khác để dần dần tìm 
cách hoán cải họ. Bất bao dung là đòi trừng trị 
ngay những người xấu: một người làm gì đó 
có hại cho ta, ta trả đũa ngay. Do nóng vội, có 
khi ta không suy nghĩ kỹ xem biết đâu chính 
ta có gì sai lỗi nên người kia mới cư xử với 
ta như vậy. Khi người kia bị ta tấn công, họ 
cũng có thể cho là bị tấn công oan ức nên lại 
trả đũa ta. Thế là hai bên cứ leo thang. Thực 
ra có mấy ai hoàn toàn tốt, cũng như có mấy 
ai hoàn toàn xấu. Thái độ bất bao dung phát 
sinh từ suy nghĩ cho mình là tốt, hoàn toàn 
đúng và người ta là xấu, hoàn toàn sai.

Trên bình diện cá nhân và khu xóm, bất 
bao dung khiến người ta khó sống chung hòa 
thuận với nhau. Trên bình diện quốc tế, bất 
bao dung dẫn đến những cuộc chiến tranh 
khu vực. Mà xung đột và chiến tranh chẳng 
mang lại ích lợi gì, chỉ toàn gây hại. Chính 
vì trên thế giới có quá nhiều cuộc chiến tranh 
khu vực cho nên Liên Hợp Quốc mới thấy 
cần đề ra một năm quốc tế về lòng bao dung.

Muốn bao dung thì phải biết mình và biết 
người: biết mình cũng có lỗi lầm, và biết 
người cũng có những điều tốt. Muốn lấy cái 
rác trong mắt người ra thì trước hết phải lấy 
cái xà trong mắt mình đã.

2. Cái nhìn thiển cận.
Thiển cận là chỉ thấy gần chứ không thấy 

xa, chỉ thấy bề ngoài mà không thấy bề trong. 
Do thiển cận nên người ta bất bao dung, mất 
kiên nhẫn.

Thiên Chúa có thể bao dung và kiên nhẫn 
vì Ngài vừa thấy hiện tại vừa thấy tương lai, 
vừa thấy bề ngoài vừa thấy bề trong.

3. Lành dữ cộng sinh.
Nghe bài dụ ngôn “cỏ lùng” hôm nay, có 

người sẽ lấy làm lạ. Trong cuộc sống, làm gì 
có một nhà nông nào lại để lúa và cỏ lùng 
cùng tồn tại trong ruộng mình! Nhưng dụ 
ngôn là dụ ngôn, nghĩa là một cách nói ví von 
bóng gió để làm sáng tỏ một vấn đề.

Vấn đề của dụ ngôn là lành dữ cộng sinh và 
lòng nhân từ cũng như sự nhẫn nại của Thiên 

Chúa. Kinh xưa có câu: “Hỏi kẻ lành là ai, kẻ 
dữ là ai?” Chúng ta ưa thích phân biệt lành 
dữ, chánh tà, trắng đen rõ rệt. Chánh phải loại 
trừ tà, lúa tốt phải được chăm sóc, cỏ dại phải 
nhổ đi. Rất đơn giản. Nhưng cuộc sống không 
đơn giản như vậy.

Trong cuộc sống, có những lúc chánh tà 
không phân biệt rõ rệt. Cỏ lùng mọc chung 
với lúa tốt. Vả lại, cái mà ta gọi là kẻ dữ 
không giống như cỏ lùng. Cỏ lùng không thể 
biến thành lúa nhưng kẻ dữ có thể cải tà quy 
chánh, có thể hoán cải thành người tốt, nếu 
xã hội biết kiên nhẫn chờ đợi và tạo những 
điều kiện cho họ. Vả lại, kẻ lành, nếu không 
giữ mình, không liên tục làm điều lành, cũng 
có thể trở thành kẻ dữ. Vậy chẳng ai nên tự 
phong là lúa tốt, rồi loại trừ, lên án anh em là 
cỏ lùng. Có lần Chúa đã nói thẳng với những 
người tự phụ: “Tôi nói thật, bọn thu thuế, 
bọn gái điếm sẽ vào thiên đàng trước các 
ông kia đấy!”

Qua bài dụ ngôn, Chúa dạy chúng ta lòng 
nhân từ, kiên nhẫn, và tin tưởng vào sự lành. 
Hãy tin rằng sự lành sẽ tuần tự triển khai tốt 
đẹp, mặc dầu có sự dữ kè bên. Sự lành thậm 
chí còn có sức cảm hóa được sự dữ. “Kẻ lành” 
Monica đã cảm hóa được “kẻ dữ” Augustinô 
và cả hai mẹ con cùng trở nên những vị thánh 
lớn trong Giáo Hội. (Trích số đặc biệt báo 
Công giáo và Dân tộc, năm 1998, trang 223-
224)

4. Người đảng viên quốc xã Schindler.
Những ai đã từng xem cuốn phim Schin-

dler’s List hẳn đều ghê tởm vai chính của 
phim đó, tên là Oskar Schindler, một đảng 
viên Đức quốc xã, đã từng giết hại rất nhiều 
người.

Thế nhưng nhiều người đã từng biết ông 
thì lại ca tụng ông như một ân nhân cứu mạng 
cho hàng ngàn người khỏi bị Đức quốc xã 
giết. Thậm chí có người còn nói: “Ông ta là 
cha, là mẹ và là niềm hy vọng độc nhất của 
chúng tôi”.

Sự thật là thế nào? Sự thật, Oskar Schindler 
không phải là một vị thánh, mà là một con 
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(xem tiếp trang 31)

người với nhiều dằng co mâu thuẫn: trước hết 
ông là một người chồng bất trung đã bỏ vợ và 
chạy theo một cuộc sống ăn chơi thác loại; 
ông cũng là một người công giáo nhưng lại 
không sống đạo; ông là đảng viên đảng Quốc 
xã Đức từng tích cực ủng hộ cuộc chiến tra-
nh do đảng này phát động; chính ông đã thú 
nhận rằng ông hy vọng khi chiến tranh thắng 
lợi thì ông sẽ có hai cái rương đầy vàng; ông 
còn hành hạ nhiều người Do thái….

Nhưng bên trong ông lại có một con người 
khác. Đó là một người tốt. Nhiều lần đang cư 
xử như một người xấu, ông lại hướng về bên 
trong con người tốt ấy. Thấy những từ nhân 
bị hành hạ tàn nhẫn, ông không chịu nổi và 
nhiều lần dám đứng lên bênh vực họ. Hai lần 
ông đã bị bỏ tù vì những hành động như thế.

Sự thật về Oskar Schindler là như thế: vừa 
là quỷ dữ vừa là thiên thần, trong lòng ông 
vừa có cỏ lùng vừa có lúa tốt.

5. Trái tim phân chia.
Sau nhiều năm phải sống trong trại tập 

trung, văn hào Alexandre Solzhenitsyn đã 
nghiệm ra được những ý tưởng sau:

Tôi đã học được một bài học lớn nhờ những 
năm bị giam trong tù.

Tôi đã hiểu một người trở thành xấu như 
thế nào và một người trở nên tốt như thế nào.

Tôi đã dần dần nhận ra rằng đường biên 
giới phân chia giữa tốt và xấu không nằm 
giữa các nước hay các giai cấp hay các đảng 
phái chính trị, mà nằm ngay trong lòng mỗi 
người.

Ngay trong những trái tim ngập tràn sự ác 
vẫn còn sót lại một đầu cầu nhỏ nối với sự 
thiện.

Và ngay trong trái tim tốt nhất của các trái 
tim vẫn còn tồn tại gốc rễ sự ác.

6. Lời cầu nguyện khi đến mùa gặt.
Khi đến mùa gặt, rơm rạ bị để qua một bên, 

trấu bị gió thổi đi, cỏ dại bị quăng vào lửa, và 
lúa tốt được cất vào kho.

Lạy Chúa, khi đến ngày chết của con, mùa 
gặt của đời con cũng diễn ra trước mặt Chúa.

Xin bàn tay khôn ngoan của Chúa hãy sàng 

sẩy và chọn ra những gì đáng giữ lại; nhưng 
đối với những gì không đáng giữ lại, xin hãy 
thổi đi bằng hơi thở nhân từ của Chúa.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI. 

CT: Anh chị em thân mến 
Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm 

bất bình và giàu lòng khoan dung. Người 
luôn kiên nhẫn đợi trông kẻ có tội ăn năn trở 
lại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời 
cầu xin.

1- Hội Thánh luôn tạo điều kiện thuận lợi/ 
để kẻ tội lỗi luôn có thể quay về với Chúa/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu/ 
biết nhận ra tình thương của Hội Thánh là mẹ 
chúng ta.

2- Ngày nay/ người tốt kẻ xấu vẫn còn sống 
lẫn lộn ngay trong lòng Hội Thánh/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử/ kiên 
nhẫn cảm hóa những kẻ tội lỗi/ bằng chính 
tình thương tha thứ của Đức Kitô/ Vị Mục Tử 
nhân lành.

3- Cuộc sống trần gian ngày hôm nay/ quyết 
định số phận mai ngày của người Kitô hữu/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu/ biết 
luôn cố gắng sống bác ái yêu thương/ tận tụy 
phục vụ trong khiêm tốn/ để trở nên muối ướp 
mặn đời/ và ánh sáng cho trần gian/ Nhờ đó họ 
sẽ được Chúa; tưởng thưởng trong ngày phán 
xét chung.

4- Ngay trong chính bản thân mỗi người/ 
vẫn hiện diện song song hai khuynh hướng tốt 
và xấu/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng 
đoàn xứ đạo chúng ta/ luôn biết chế ngự thói 
xấu bằng cách cố gắng sống theo Lời Chúa 
dạy/ siêng năng lãnh nhận các bí tích hòa giải 
và Thánh lễ/ đồng thời tuân theo lời giáo huấn 
của Hội Thánh.

CT: Lạy Chúa, chúng con thường hay xét 
đoán người khác rất khắc khe mà hầu như 
quên xét lại chính bản thân mình. 
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

ÁCH
(CN 14 TN A - Mt 11,25-30)

“Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với 
tôi...” (Mt 11,29)

Ách, tiếng Do thái là òl và tiếng Hi lạp là 
zugon, là một dụng cụ được sử dụng tại Pal-
estina và vẫn còn được dùng tới ngày nay. 
Nó là một cây ngang nối liền với càng xe và 
được đặt lên vai con vật kéo, thường là bò đực 
(1Sm 11,7 G1,1...) đôi khi là bò cái (1Sm 6,7) 
hay là ngựa (kéo các chiến xa: Is 21,7)

Trong ngôn ngữ biểu trưng, ách bằng sắt 
(Đnl 28,48 Gr 28,13) có nghĩa là một sự lụy 
phục bị áp đặt, đôi khi bởi một chủ tể hợp 
pháp (Hc 33,27) hay một kỷ luật (Ac 3,27), 
nhưng thường bởi sự độc tài độc đoán. Sự độc 
tài này có thể là quyền lực quốc gia (2Sb 10,4) 
hay quyền lực ngoại lai (St 27,40: Essau, Đnl 
28,48: một cách tổng quát Is 47, 6 Gr 28,14 
Ac 5,5 Babylon).

Sự giải thoát khỏi ách là một chủ đề thường 
gặp trong các lời tiên tri loan báo ơn cứu độ 
(Is 9,3...).

Ách cũng có thể biểu thị những giới hạn 
của thân phận loài người (Hc 40,1), trong khi 
ách của sự khôn ngoan là phúc lợi cho con 
người (Hc 51,26). Người ta mang ách của 
Thiên Chúa khi tuân giữ các lệnh truyền của 
Ngài và các tội nhân cố bẻ gẫy ách này (Gr 
2,20-55).

Tân Ước chỉ dùng từ này theo nghĩa ẩn dụ 
với cùng một ý nghĩa như trong Cựu Ước. 
Đó là sự áp đặt nô lệ theo nguyên ngữ (1Tm 
6,1) hay theo nghĩa tôn giáo nô lệ luật Do thái 
(Cv 15,10 Ga 5,1). Ách của Chúa Giêsu (Mt 
11,29) thì êm ái, ngược với ách của Do thái 
mà các kinh sư và biệt phái đặt lên vai người 
ta (Mt 23,4). Trong 2Cr 6,14 thánh Phaolô ám 
chỉ luật cấm (Lv 19,19) hoặc cùng một ách 
lên hai con vật khác loài (chẳng hạn một con 
bò và một con lừa Đnl 22,10).

“Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều 
điều” (Mt 13,3)

Dụ ngôn là loại truyện Chúa Giêsu kể để 
minh giải lời Người giảng dạy. Theo tiến Hi 
lạp, từ parabolê, dụ ngôn, có ý tưởng so sánh. 
Tinh thần Đông phương rất thích nói và dạy 
dỗ dưới hình thức so sánh, dùng những ẩn 
ngữ để gợi tính hiếu kỳ. Sách Thánh, đặc biệt 
những châm ngôn của các bậc hiền triết là 
bằng chứng (Cn 10,26 12,4 Tl 14,14). Khu-
ynh hướng vẫn còn tồn tại như tông huấn 
Giáo Hội tại Á Châu ghi nhận (số 20).

Trước tâm thức rất thực tiễn, Thiên Chúa 
siêu việt không chấp nhận một cách diễn tả 
khả giác nào (Xh 20,4). Vì vậy phải dùng 
những thực tại trần thế có giá trị dấu chỉ. Khi 
nguyền rủa (Am 4,1 Hs 4,16 Is 5,18...) cũng 

DỤ NGÔN
 (CN 15 TN A - Mt 13,1-23)
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(xem tiếp trang 16)

CỎ LÙNG
(CN 16 TN A - Mt 13, 24- 43)

như khi công bố những lời hứa (Hs 2,20tt Hs 
11,6-9 Gr 31,21...) các tiên tri dùng nhiều so 
sánh, cũng như thích những động tác tượng 
trưng (Is 20,2 Gr 19,10 Ed 4-5). Có những dụ 
ngôn đích thực trong các sách lịch sử (Tl 9,1-
15 2Sm 12,1-4 14,5t). Phương thức này phát 
triển mạnh trong Do thái giáo và trở thành 
một phương pháp sư phạm. Chúa Giêsu gắn 
bó với trào lưu này khi loan báo sứ điệp với 
nhập đề: “Thiên Chúa sẽ so sánh với cái gì 
đây?” (Mc 4,30 Lc 13,18) hay “Nước Trời 
giống như... “ (Mt 13,24.31).

Có thể câu truyện dụ ngôn không những 
cung cấp một bài học tổng quát, mà tất cả các 
chi tiết còn có một ý nghĩa riêng, đòi một chú 
giải đặc biệt (td: Ed 17 Ga 10,1-16 15,1-6). 
Lúc đó dụ ngôn trở thành ám dụ. Thực sự, dụ 
ngôn cũng thường gồm vài nét ám dụ ( Mt 
21,33tt 24,42 Mc 13,35 Lc 10,33-35).

Để hiểu dụ ngôn hay ám dụ, cần chú ý khía 
cạnh quy thần và quy Kitô, nghĩa là nhân vật 
chính cần gợi lên là Chúa Cha trên trời (Mt 
21,28 Lc 15,11) hay chính Chúa Kitô trong 
sứ mệnh của Người (Mt 13,3 24,31) hoặc 
trong vinh quang của Người (Mt 24,43 25,1-
14) nhất là khi chỉ có 2 nhân vật là Chúa Cha 
và Chúa Con (Mt 20,1-16 21,33-37 22,2). Từ 
đó, mạc khải chính Chúa Giêsu mang đến, 
được minh chứng: Thiên Chúa là Cha yêu 
thương đã sai Con Một đến khai mở Nước 
Trời.

“Kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa 
lúa, rồi đi mất” (Mt 13,25).

Cỏ lùng là tên để chỉ chung các cây gây hại 
cho nông nghiệp, đặc biệt là những cây mâm 
xôi và những cây gai. Việc phát tán các cây 
gây hại này là hậu quả của sự biếng nhác (Cn 
24,30-31), nhưng cũng do những tội lỗi khác 
của con người. Vì vậy, các cây gây hại này 
đôi khi được coi là một hình phạt của Thiên 

Chúa (Hs 9,6 Is 34,13). Do mối liên hệ này 
với tội lỗi (so sánh với St 34,13) mà cỏ lùng 
trong dụ ngôn (Mt 13,24-30) là biểu trưng cho 
các tội nhân (cc. 25.28: do kẻ thù gieo).

Trong dụ ngôn (Mt 13,24-43) cỏ lùng có là 
loại cỏ thơm với tên khoa học là lolium temu-
lentum, tiếng Hy lạp là zizanion. Cây thuộc 
họ lúa, lai với ngũ cốc, hạt là hạt cỏ. Khi còn 
nhỏ, cây cỏ lùng rất giống cây lúa. Tuy nhiên 
khi đã lớn thì lại khác cây lúa, nên người ta 
dùng sàng để tách biệt các loại hạt khác nhau.

Đức Kitô nói đến cỏ lùng trong dụ ngôn nói 
về Nước Trời (Mt 13,24). Người nói cỏ lùng 
là con cái sự dữ và kẻ gieo cỏ lùng là ma qủy. 
Hôm nay trên thế giới này, người lành và kẻ dữ 
chung sống với nhau. Đến ngày tận thế, Thiên 
Chúa sẽ sai các thiên thần tìm những kẻ xúi 
dục làm điều xấu và tội lỗi để loại khỏi Nước 
Trời (Mt 13,36-42) và “quăng chúng vào lò 
lửa”. Còn những người công chính được ví 
như lúa tốt, “sẽ chói lọi như mặt trời, trong 
Nước của Cha họ” (Mt 13,43).không còn phải 
sợ hãi (Tv 23,4 27,1 91,5-13).

“Bất cứ Kinh sư nào đã được học hỏi về 
Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy 
ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn 
cái cũ” (Mt 13,52).

Nguyên từ (Do thái là sòper và Hi lạp gram-
mateus) có nghĩa là người sao chép. Vì vậy là 
người kinh sư là người thông thạo luật. Esdras 
là sách đầu tiên dùng danh hiệu này, với lượng 
định “ông là một kinh sư thành thạo về luật 
Môsê (Er 7,6). Tính chất “nhanh lẹ” thay vì 
“hiểu biết” được coi là chính yếu của chức 
năng làm kinh sư, người vừa viết vừa dịch khi 
cần và giải thích Sách Thánh (8,8). Về sau, họ 
có chức năng giảng dạy, như Chúa Giêsu nhắc 
đến (Mt 13,52). Vì thế từ “kinh sư” và “tiến sĩ 
luật” đều chỉ một hạng người.

KINH SƯ
(CN 17 TN A - Mt 13,44 - 52)



14

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - SỐNG KINH MÂN CÔI - 100 TRUYỆN TÍCH MÂN CÔI - TRUYỆN TÍCH 43

TRUYỆN TÍCH 43

Câu truyện hết sức ly kỳ rùng rợn. Ai 
nghe cũng phải ngạc nhiên, sợ hãi. Sau ngày 
chế độ miền Nam sụp đổ, tình trạng giáo dân 
hết sức hoang mang. Có những câu tục ngữ 
tự nhiên phát sinh, làm cho đa số người Công 
giáo càng lo âu sợ hãi. Chẳng hạn ở vùng ngã 
ba Ông Tạ, Phú Nhuận, có kẻ vô ý thức nào 
đó, đã viết trên tường: “Hỡi Bà Maria! Bà 
nói: Trái Tim Bà sẽ thắng, bây giờ ai thắng 
Bà!” Họ chẳng hiểu sự thắng bại như thế 
nào? Sự sụp đổ cả một chế độ vững mạnh 
ở Liên xô chứng minh điều đó. Ai thắng ai? 
Những ngày ấy, các nhà thờ không còn được 
làm lễ công khai ban ngày, mà phải làm thật 
sớm, hoặc ban đêm, để dân phải đi lao động 
xã hội chủ nghĩa. Tại nhà thờ giáo xứ tỉnh 
Phan Rang, cha sở thường đi làm lễ cho các 
họ lẻ vào ngày Chủ Nhật. Nhưng từ sau ngày 
30/4, cha không đi làm lễ nữa, vì lý do: không 
có xe để đi xa, giáo dân phải đi lao động kể 
cả ngày Chủ Nhật. Cho nên cha cử 1 thày Sáu 
đến coi sóc họ đạo. Nhiệm vụ của thày là tập 
họp giáo dân đọc kinh sáng tối, cho giáo dân 
chầu Mình Thánh. Khi có kẻ liệt, thì về nhà 
xứ mời cha đến làm các phép. Thày Sáu vâng 

lời cha sở, đến cư ngụ ở họ lẻ này được 6 
tháng, thì một hôm, thày đang ngủ, có một 
linh hồn hiện về nói truyện với thày, nhưng 
lại không trực tiếp, mà lại qua trung gian một 
người khác, cùng đi chung với thày. Sự hiện 
ra nói truyện như thế khoảng chừng 6 tháng 
liên tiếp. Linh hồn kể hết mọi truyện ở luyện 
ngục như thế nào. Sự giao thương giữa người 
trần và các linh hồn thế nào. Linh hồn này 
là một lực sĩ, người Công giáo ở tỉnh Phan 
Rang, có lẽ ai cũng biết tên anh. Chỉ vì một 
hôm anh đấu cử tạ nặng quá sức mình. Bất 
chợt đứt gân máu chết ngay tại chỗ. Cuộc 
đời của anh, kể ra thì cũng không có gì đáng 
lo ngại về phần linh hồn. Có điều người ta 
thương tiếc anh, vì còn quá trẻ mà đã chết 
sớm “sinh nghề tử nghiệp”. Cho nên cả giáo 
xứ ai cũng thương, và hằng cầu nguyện cho 
anh. Anh hiện ra thế nào và bằng cách nào? 

Cứ đến khoảng 9 giờ tối, khi thày Sáu và 
anh bạn bắt đầu đi ngủ, thì linh hồn ấy hiện 
về, nói truyện với nhau như khi còn sống vậy. 
Có khi ngày nào cũng hiện về, có khi một tuần 
hiện về 2, 3 lần. Thày Sáu hỏi linh hồn qua 
trung gian người bạn. Linh hồn trả lời cũng 
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qua trung gian người bạn, chứ không nói trực 
tiếp với thày Sáu. Sự việc này đồn rầm lên. 
Giáo dân ai cũng biết. Các thày dòng khổ tu 
Mỹ Ca, ở Cam Ranh, cũng đặt những câu hỏi 
với thày Sáu. Linh hồn cho biết sau khi chết, 
thì hồn được thấy ánh sáng chói loà. Nhưng 
không thấy Chúa Jesu và Đức Mẹ. Linh hồn 
được đưa đến trước toà phán xét. Gọi là Toà 
Phán xét, chứ thực ra thì các tội trạng của 
mình khi còn sống, tự nhiên bày ra rõ ràng 
trước mắt, như mình nhìn thấy trong gương 
vậy. Rồi cũng tự động được đưa xuống luyện 
ngục, chịu đền tội một thời gian, tùy theo tội 
trạng mình khi còn sống ở thế gian. Linh hồn 
diễn tả ở luyện ngục có nhiều hạng bậc khác 
nhau. Mỗi hạng bậc đều đã được ấn định trước, 
do tội mình nặng hay nhẹ, đã được đền trả khi 
còn sống ở thế gian hay chưa… Có điều là 
các linh hồn bị giam cầm như vậy, nhưng rất 
tin tưởng ở lòng từ bi Thiên Chúa, cho nên ai 
cũng vui mừng hát ca ngợi khen Thiên Chúa 
đêm ngày. Cứ hằng tuần vào ngày thứ 7, thì 
Đức Mẹ ngự xuống yên ủi các linh hồn, và 
đem một số về thiên đàng. Riêng linh hồn lực 
sĩ được Chúa cho về thế gian, để yên ủi giáo 
dân, hãy can đảm và vững bền. Có một điều 
lạ, là linh hồn thường nói trước những biến cố 
sắp xảy ra, để thày Sáu biết, hầu tránh những 
rủi ro. Một hôm thày định đi xe đạp về nhà xứ 
rước Mình Thánh Chúa, nhưng linh hồn hiện 
ra đêm trước báo hôm nay trục trặc không đi 
được. Thày Sáu không tin và cứ đi. Nhưng 
đến nửa đường thì có cuộc hành quân, cho 
nên lại phải trở về. Một hôm thày trò định ra 
vườn đào đất trồng cây. Đêm ấy, hồn hiện về 
báo cho biết: trong vườn có nhiều trái lựu đạn 
chưa nổ, nên mời chuyên viên đến tháo gỡ. 
Khi chuyên viên đến, thì quả thật có 3, 4 trái 
lựu đạn chưa nổ, rất nguy hiểm. Nếu hôm ấy 
không được báo, chắc sẽ có nhiều người chết. 

Trong suốt 6 tháng liên tiếp, linh hồn đã 
nói rất nhiều điều về đời sống con người ở 
trần gian, cũng như những điều cần biết về 
đời sau. Thày Sáu đã cho ghi chép trong 1 
tuyển tập rất dài, ghi băng vào casette phổ 

biến khắp nơi. Chúng tôi không thể nào nói 
hết, viết hết trong truyện tích ngắn ngủi này 
được. Chỉ nêu lên một số vấn đề có liên quan 
đến chuỗi hạt Mân Côi, mà Đức Mẹ đã truyền 
dạy cho con cái Mẹ, mỗi khi hiện ra ở đâu. 
Tóm tắt những ý chính sau đây: 

- Tất cả mọi cử chỉ dù nhỏ mọn đến đâu, 
mà có ý ngay lành tôn thờ Thiên Chúa, và tôn 
kính Đức Mẹ, đều được ghi công hết. Như đi 
qua thánh đường cúi chào Mình thánh Chúa. 
Đi qua tượng Đức Mẹ cúi chào, và đọc 1 kinh 
Kính Mừng. Tháng hoa, hoặc tháng Mân Côi, 
mua bó hoa dâng kính Đức Mẹ. Trưng dọn 
bàn thờ Đức Mẹ để con cái vợ chồng đọc 
kinh tối sáng. 

- Cặp vợ chồng trẻ phải hiểu rõ mục đích 
phép hôn phối là sinh con cái thờ phượng Đức 
Chúa Trời. Cho nên, nếu áp dụng phương 
pháp nào mà có ý không sanh con cái, đều 
có tội. 

- Đức Mẹ chú ý đặc biệt đến những ai có 
lòng mộ mến chuỗi Mân Côi, năng lần hạt 
kính Đức Mẹ, thì đều được Đức Mẹ đem về 
thiên đàng sớm hơn những người khác. 

- Trong luyện ngục có rất nhiều linh mục, 
giám mục, bị giam cầm lâu ngày lâu tháng, vì 
các Ngài khi còn sống đã lợi dụng chức vụ, 
làm những điều bất chánh: tham lam tiền bạc, 
thiếu đức trong sạch, không làm tròn phận sự 
được giao phó. 

- Sau khi chết, Thiên Chúa chỉ phán xét 
công và tội, chứ không căn cứ vào chức vụ 
khi còn sống, như vua chúa, quan quyền, 
hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. 

- Khi ta muốn khấn xin điều gì, thì tốt nhất 
là khấn các linh hồn mồ côi. Các linh hồn sẽ 
cầu nguyện và cầu bầu cho ta, thì lời khấn 
sẽ được Chúa và Đức Mẹ chấp nhận ngay. 
Chỉ làm tuần 6 ngày liên tiếp: 3 ngày tôn 
thờ Thánh Tâm Đức Chúa Jesu, 3 ngày đền 
tạ Trái Tim Đức Mẹ. Các kinh đọc trong 3 
ngày tôn sùng Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu: 
Kinh Ăn năn tội, 3 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính 
mừng, 3 kinh Sáng danh, kinh Tin Kính, kinh 
cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu, kinh kính thờ 
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Các kinh sư ngày càng có ảnh hưởng và có 
chân trong tòa án. Danh giá, nhưng kinh sư có 
người không giữ được sự vô tư (Mt 23,6 Mc 
12,40). Trước kỷ nguyên Kitô giáo, có hai vị 
kinh sư nổi tiếng là Hillel và Shammai.

Tin Mừng thường đề cập đến kinh sư: họ 
được Hêrôđê hội ý (Mt 2,4); có lần Chúa Giê-
su gặp gỡ họ tại đền thờ (Lc 2,46 –47).

Khi Chúa Giêsu giảng dạy, có mấy kinh sư 
chất vấn Ngài. Một số có thiện chí, có cảm 
tình với lời Ngài, thậm chí xin làm môn đệ 
Ngài (Mt 8,19). Trái lại, có những kinh sư 
chất vấn để bắt lỗi Chúa Giêsu (Lc 20, 20-26), 
họ vấp phạm vì thấy Ngài không giữ luật (Mt 
9,3 Lc 6,7 Mc 2,16). Nhiều lần Chúa Giêsu 
lên án kinh sư (Mc 7,5 –13 12,38 Mt 23, 2-36) 
và có người trong nhóm kinh sư đã chế nhạo 
Chúa Giêsu trên thánh giá (Mc 15,31).

“Các kinh sư đã được học hỏi về Nước 
Trời” (Mt 13,52) sẽ biết rút ra từ trong kho 
tàng của mình cả cái cũ (Cựu ước) lẫn cái mới 
(giáo huấn của Đức Kitô).

  (tiếp theo trang 13)

Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, lần hạt 5 chục 
(5 sự Thương), dâng lễ và rước lễ, cầu cho 
các linh hồn mồ côi. Các kinh đọc 3 ngày 
đền tạ Trái Tim Đức Mẹ: kinh Ăn năn tội, 
7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 7 kinh 
Sáng danh, kính 7 sự thương khó Đức Bà, 
kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, kinh cầu Đức 
Bà, kinh Lạy Nữ Vương, Lần hạt 5 chục (5 
sự Thương), dâng lễ và rước lễ cầu cho các 
linh hồn mồ côi. 

- Các linh hồn ở luyện ngục rất cần lời cầu 
nguyện của những người còn sống. Tốt nhất 
là xin lễ Misa, và năng lần hạt cầu cho các 
linh hồn ấy. Có nhiều linh hồn mồ côi rất cần 
đến sự giúp đỡ của chúng ta, vì các linh hồn 
này không có bà con thân nhân đọc kinh cầu 
nguyện cho. 

- Đạo Công giáo sẽ không bị phá, chỉ khó 
khăn một chút ban đầu. Nhưng nếu toàn thể 
giáo dân tin tưởng vào quyền năng Thiên 
Chúa giữ đạo tốt, và năng lần chuỗi Mân Côi 
kính Đức Mẹ, thì tất cả mọi sự đều được tốt 
đẹp. Sẽ có rất nhiều người trở lại đạo Công 
giáo. Đạo Công giáo càng ngày càng phát 
triển vững mạnh. 

...................................................................
Lời bàn: Truyện tích về các linh hồn hiện 

về thì rất nhiều. Sau khi đối chiếu chúng tôi 

thấy sự hiện về của linh hồn lực sĩ này đã 
nói rất đúng. Chính các Linh mục dòng khổ 
tu Mỹ ca, Cam Ranh cũng xác nhận như vậy. 
Linh hồn đã nói rất nhiều về chuỗi hạt Mân 
Côi mà Đức Mẹ hằng ưu ái. Linh hồn còn 
nói rõ, những ai mộ mến chuỗi Mân Côi, và 
năng lần chuỗi Mân Côi, khi xuống luyện 
ngục được Đức Mẹ sớm đem về Thiên Đàng. 
Điều đó đúng, vì khi còn sống đã biết năng 
lần hạt, thì sẽ được nhiều ơn Chúa, nếu đã 
được nhiều ơn Chúa, lẽ tất nhiên phải sống 
đạo hơn người khác. Xét cho cùng thì bất cứ 
hội đoàn nào mang danh Đức Mẹ, đều phải 
lấy chuỗi hạt Mân Côi làm chính, làm căn 
bản cho hội đoàn ấy. Nếu không thì không 
phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Bất cứ giám 
mục coi sóc địa phận, linh mục coi xứ, mà 
không bao giờ giảng giải về chuỗi hạt Mân 
Côi, không mộ mến chuỗi Mân Côi, không 
bao giờ khuyên nhủ giáo dân năng lần chuỗi 
Mân Côi, tức là giám mục hay linh mục đó, 
không có lòng kính mến Đức Mẹ, thì công tác 
mục vụ nơi đấy chắc chắn sẽ thất bại. Chúng 
ta đã thấy rất nhiều xứ đạo, cộng đoàn, lủng 
củng nội bộ đi đến chỗ thưa kiện, gây gương 
mù gương xấu cho nhiều người. Cũng chỉ vì 
nơi ấy người ta ít có lòng sùng kính Đức Mẹ, 
giáo dân ít năng lần chuỗi Mân Côi. 
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Chú Giuse Vũ Văn Tình, vợ là Maria 
Phạm Thị Thanh Lan ở kinh 5, Cái sắn. Có 
đứa con tên là Giuse Vũ Bảo Kiếm. Lúc được 
10 tháng, cháu bị đau mắt, cứ nhắm mà khóc, 
không mở ra được.

Khi đem cháu lên thành phố HCM, bác sĩ 
Nguyễn Đình Cát, chuyên viên thời danh nhãn 
khoa, cho biết 2 con ngươi đã lủng, không 
trông chữa được nữa. Nghe vậy, anh chị buồn 
bã bế con đến Đền Thánh Giuse Chí Hòa xin 
Người cứu chữa. Linh mục tòa khấn banh mắt 
cháu ra xem, thì con ngươi đã hỏng, chỉ còn 2 
lỗ đen ngòm. Sau khi đọc kinh khấn, và dâng 

bé Giuse cho Thánh Cả, cha mẹ đem cháu về 
nhà trọ. Ngay tối đó, cháu đã mở được mắt và 
nhìn theo ánh đèn.

Sau 10 ngày chữa trị nơi bác sĩ Tiên, hai 
mắt đã sáng lại. Có người hỏi bác sĩ Tiên:

- Bác sĩ chữa được tật mù sao?
- Chúa chữa chứ ai chữa được. Thày tôi là 

bác sĩ Cát còn chịu bó tay nữa là.
Mười hai năm sau, ngày 20-3-1992, thím 

Tình lại lên đền tạ ơn, và cho biết cháu Kiếm 
vẫn khỏe mạnh, học giỏi, 2 mắt rất tinh, tuy 
còn 2 vết sẹo nhỏ ở con ngươi, như làm dấu 
để nhớ ơn.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)
V. SỐNG NỘI TÂM

Đời chiêm niệm được cụ thể hóa trong hành động
80. Hòa bình nhờ chiến thắng, chiến thắng nhờ tranh đấu. Con muốn bình an trong tâm 

hồn, phải tranh đấu liên lỉ.
81. Khí giới của con người là nguyện ngắm, hy sinh, các nhiệm tích, chuỗi Mân côi, 

tĩnh tâm... Đồng minh của con là Đức Mẹ, thánh Giuse, Thiên Thần, thánh bổn mạng, 
cha linh hướng. Con chắc chắn thắng trận, trừ khi con dần dần hạ khí giới và phản đồng 
minh của con.

82. Đứng trên tầng lầu cao, nhìn xuống đường, con thấy làn sóng người cuồn cuộn chảy. 
Đủ loại xe, đủ hạng người, dành nhau, tông nhau, đâm đầu chạy, vội vã hấp tấp, hốt hoảng, 
vì tình, vì tiền, vì tham vọng, vì đua sống.

Chừng nào chúng ta lao mình vào việc Chúa, bất kể sống chết, đức tin ta mới sống, hồn 
tông đồ ta mới nóng.

83. Nếu mỗi năm con quyết tập một nhân đức, hàng ngày con rèn luyện một ít, đến nay con 
đã khá trọn lành.

84. Thủy thủ lặn đáy biển, phi hành gia bay trên phi thuyền đều dấn thân mạo hiểm, vì 
khoa học. Ngày nào con bỏ tất cả và bất cứ giây phút nào cũng sẵn sàng liều mình vì Chúa, 
người ta mới tin đời nội tâm con.

(còn tiếp)
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Vấn nạn: 
Tại sao sống đạo lâu năm, tôi vẫn chưa 

“đạt đạo” (1)? (một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi:
Vì bạn vẫn còn sống đạo cảm xúc; khi nào 

bạn sống đạo tư duy (2), bạn mới “đạt đạo”.
Đạo cảm xúc là đạo theo Chúa dựa trên 

(hoặc bám víu vào, hoặc lệ thuộc vào) cảm 
tình, cảm giác hoặc cảm xúc như vui - buồn, 
phấn khởi - nản chí, hình thức (lễ lạc, rước 
sách, kèn trống, cờ phướng), số lượng (đông 
đúc), phép lạ, danh tiếng (đồn đại), hoàn cảnh, 
nhân vật (ví dụ giận cha bỏ Chúa)…

Đạo tư duy ngược hẳn lại, là đạo theo 
Chúa dựa vào Chúa, vào Lời Chúa, vào chân 
lý Chúa dạy, dựa trên ý thức, suy nghĩ, phán 
đoán, ý chí và phấn đấu (3).

Có thể tạm ví von: để bay lên trời (rời khỏi 

mặt đất) người ta có 2 cách: đi bằng máy bay 
và đi bằng phi thuyền; máy bay chỉ đưa ta bay 
lên trời theo kiểu quanh quẩn trong bầu khí 
quyển dày 60 km (60.000 mét); phi thuyền 
đưa ta bay thẳng lên trời vượt bầu khí quyển 
và có thể đi luôn vào vũ trụ mênh mông vô 
tận không ngày về nếu không thiết kế quỹ 
đạo riêng để quay trở về. Máy bay là hình 
ảnh sống đạo cảm xức; phi thuyền là hình ảnh 
sống đạo tư duy.

Trong dụ ngôn người cha gọi 2 con ra vườn 
nho làm việc (4); đứa lớn từ chối nhưng sau 
đó lại đi… là hình ảnh sống đạo tư duy (không 
muốn đi làm, nhưng ý thức rằng mình phải 
vâng lời cha); đứa nhỏ đồng ý ngay nhưng 
rồi không đi… là hình ảnh sống đạo cảm xúc 
(hứa cho vui miệng).

Ngoài ra, theo lời Chúa phán… chỉ kêu 

Đương đạo LINH MAI LINH

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.
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“lạy Chúa, lạy Chúa…” (5) là sống đạo cảm 
xúc (hình thức); thực thi Lời Chúa là sống 
đạo tư duy (tin nên theo, theo nên làm).

Để đạt đạo, ta phải thực thi Lời Chúa: 
yêu thương mọi người. Sau khi thực thi yêu 
thương mọi người thì Ba Ngôi Thiên Chúa 
ngự đến ở cùng (6), tức đạt đạo.

....................................................................
(1).  “Đạt đạo” hay ‘”đắc đạo” là cách 

nói của người ở một số tôn giáo khác chỉ tình 
trạng hiểu đạo thấu đáo và sống đạo thông 
suốt. Mượn từ này để chỉ Kitô hữu đạt đến 
tình trạng luôn có Chúa ngự trong lòng như 
thánh Phaolô diễn tả: “Tôi sống nhưng không 
phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong 
tôi” (Gl 2,16.19-21).

(2) Tư duy là suy nghĩ.
(3) Chúa phán: “Ai đến với tôi mà không 

dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và 
cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm 
môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình 
mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi 
được (Lc 14,25-33). Theo Chúa thì phải từ bỏ 
mình, vác thập giá mình mà theo, tức thực thi 
Lời Chúa với mọi khốn khó liên lụy.

(4) “Một người kia có hai con trai. Ông 
ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, 
hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: 
“Con không muốn đâu!”. Nhưng sau đó, nó 
hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ 
hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa 
ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong 
hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của 
người cha?”. Họ trả lời: “Người thứ nhất”. 
Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: 
những người thu thuế và những cô gái điếm 
vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông 
Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các 
ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những 
người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. 
Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông 
vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy” (Mt 
21,28-32). 

(5) “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 
“Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước 

Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn 
của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới 
được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người 
sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, 
nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa 
mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, 
nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó 
sao?”. Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: 
Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất 
mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!”. Vậy ai 
nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực 
hành, thì ví được như người khôn xây nhà 
trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp 
ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây 
trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói 
đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được 
như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa 
sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ 
sụp đổ, sụp đổ tan tành”. (Mt 7,21-29).

(6) “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của 
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. 
(Ga 14,23).
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Một lần nữa lấy lại đề tài này để khai thác thêm một ý nghĩa khác nữa cho thánh nhạc. 
Trọn câu là “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; 

quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt” (1).

Có việc xế trưa đi ngang quán nhậu của bà 
tư Lan thấy cánh nam của 2 ca đoàn ngồi một 
bàn dài chiếm gần hết quán nhậu, bước vào 
theo lời mời như reo hò của họ, cha phó vừa 
ngồi xuống ghế vừa nói: 

- Không nhậu được đâu! Cám ơn các bạn! 
Tôi phải về ăn trưa cho kịp với cha sở kẻo 
ngài chờ…   

Như cái kiểu chèo kéo thói thường của các 
bàn nhậu, cánh ca viên nam thi nhau thuyết 
phục cha phó nhậu với họ dù chỉ chốc lát, cha 
phó từ chối không xong đành phải gắp một 
đũa và nốc cạn một ly bia, cha hỏi:  

-  Hôm nay lễ gì mà giờ này tụ họp đông 
đủ ở đây?   

Một ca viên có vẻ chủ xị thưa:
- Thưa cha tình cờ thôi ạ!
…
Về nhà, vào bàn ăn, cha phó thuật chuyện 

vừa gặp cánh ca viên nam của 2 ca đoàn ở 
quán nhậu v.v…, cha sở hỏi cha phó xem có 
thấy Hậu, Quỳnh và một vài ca viên nữa… ở 
đó không; cha phó nói “có”, cha sở bảo:

- Ca đoàn Giuse có Hậu… ca đoàn Phúc 
âm có Quỳnh… đó là những người đi hát thì 
lười, đi nhậu thì siêng. 

Cha phó dạ, vâng… rồi bỏ qua chuyện đó. 
Một lúc sau cha sở quay lại chuyện cũ, nói:
- Tập thể nào cũng có người lúc “vui vẻ” 

mới có mặt, hết những lúc ấy thì không thấy 

bóng họ đâu nữa.  
Cha sở liên tưởng:   
- Hát thánh ca cũng vậy! Rầm rộ inh ỏi 

nhưng chẳng đem lại sự thánh thiện.  
Chợt hiểu ra ý của cha sở, cha phó nói:
- Thưa cha, đúng vậy! Nhiều khi bề ngoài 

có vẻ khô khan nhưng bên trong sâu sắc 
thắm tình.

Cha sở gật đầu:
- Có như thế nhan nhãn và ở nhiều lãnh 

vực lắm! (2)
....................................................................
(1) Bậc anh hùng nghĩa khí giao tế với 

nhau nhạt (lạt) như nước, bọn tầm thường thô 
thiển giao tế với nhau ngọt như lễ hội; nhưng 
bậc anh hùng nghĩa khí nhạt nhưng thân 
thiết, sâu sắc và bền vững; bọn tầm thường 
thô thiển ngọt mà rời nhau ra là dứt tình dứt 
nghĩa có khi phản bội nhau như chơi. Ta thấy 
bọn tầm thường thô thiển hơi tý là nhậu, khi 
nhậu thì “tình thương mến thương”, hết nhậu 
là có thể bán đứng nhau, không hề giúp nhau 
trong hoạn nạn v.v… Điều này các bà vợ của 
họ biết rõ nhất!  

(2) Hát thánh ca ồn ào, xập xình, rầm rộ… 
hát xong không để lại chút tình ý gì trong 
lòng người hát lẫn người nghe. Hát Lời Chúa 
nguyên văn với cộng đoàn nghe êm ả, nhưng 
để lại trong lòng mọi người nhiều ý tứ và lâu 
dài thấm mãi.  



THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

22

Ăn bốc đúng cách: chuyện tưởng 
đơn giản mà vô cùng ngặt nghèo với 

nhiều quy tắc của người Ấn Độ.

Tác phong ăn uống liệu có nói lên bạn là 
ai, bạn ở đâu trong xã hội này? Chắc chắn là 
có. Nhưng nếu vẫn chưa tin, bạn có thể ghé 
thăm Ấn Độ để thấy điều này thể hiện rõ nét 
ra sao.

Ấn Độ - đất nước với chuẩn mực 
ăn uống khắt khe.

Ấn Độ nổi tiếng là một trong những nơi 
có nhiều quy tắc phức tạp về vấn đề ăn uống. 
Ở đó, những nhóm người trong xã hội được 
phân biệt bởi những món ăn họ thưởng thức. 
Nếu một nhóm người yêu thích món gà, trong 
khi một số khác lại chán ghét đồ ăn này thì 
ngay lập tức, một rào cản vô hình đã được 
thiết lập giữa họ. 

Khi người ta nhận thấy, ai đó có những thói 
quen ăn uống không phù hợp, những sở thích 
không đồng điệu với mình thì rất khó để họ 
nảy sinh thiện cảm. Mặt khác, những người 
cùng thích ăn thịt gà lại nhận thấy mình có 
điểm chung và vì thế họ dễ dàng làm quen và 
trở nên thân thiện với nhau hơn.

Ở Ấn Độ, hệ thống xã hội phân chia 
người dân thành nhiều đẳng cấp khác nhau 
mà trong đó các quy tắc ăn uống góp phần 
xác định vị thế cao hay thấp của mỗi người. 
Một gia đình chỉ chấp nhận kết thông gia 
với những người mà họ thấy phù hợp trong 

NGUYÊN NGUYÊN
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cách ứng xử trên bàn ăn. Một khi họ đã từ 
chối nhận thức ăn từ gia đình bên kia, đó là 
dấu hiệu chắc chắn rằng sẽ không có cuộc 
hôn nhân nào được chấp thuận ở đây cả. Ở 
các đám cưới, bữa ăn chung sẽ diễn ra trong 
không khí nghiêm trang và chỉnh tề với sự 
xuất hiện của cô dâu, chú rể, cùng thành viên 
của hai bên gia đình.

Những món ăn nào được coi là 
“thuần khiết”?

Cơm trắng là món bị xem là dễ bị pha tạp.

Tại nhiều nơi ở Ấn Độ, người ta đề cao 
khái niệm về “sự tinh khiết” trong ăn uống. 
Món ăn phổ biến nhất thường ngày là cơm – 
thứ hay bị xem là dễ bị pha tạp nhất. Những 
món ăn được nấu chín và không dùng dầu mỡ 
gọi là “kacca”, nghĩa là “không hoàn hảo”. 
Người Ấn Độ thường ăn cơm một mình hoặc 
với những người thân quen, chứ không dùng 
trong các buổi tiệc. 

“Pukka”, những món chiên được xem là 
hoàn hảo và thanh sạch

Trong khi đó, những món chiên hay đồ 
ăn vặt lại được gọi là “pukka”, tức là “hoàn 
hảo”. Chúng mang sự thuần khiết của loại bơ 
thiêng (ghee), ít tạp chất hơn.

Một yếu tố quan trọng không kém là đầu 
bếp, vì đó là người tiếp xúc với chậu, bát 
và thực phẩm. Người đầu bếp phải tránh 
nếm thử món ăn, thay vào đó, họ học cách 
nhận biết mùi vị bằng ngón tay và khứu giác. 
Khi những người thuộc tầng lớp thượng lưu 
muốn tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi, họ sẽ 
lên thực đơn gồm những món “pukka” và 
tự tay chế biến bữa ăn, để các món ăn được 
hoàn toàn thuần khiết và không bị “nhiễm 
bẩn” từ ai khác.

Người đầu bếp có vai trò quan trọng trong 
việc giữ gìn sự thuần khiết của món ăn.

Theo nghi thức bàn ăn của giới thượng 
lưu, phải dùng tay phải để đưa thức ăn cho 
người lớn hơn. Phụ nữ có thể ăn bằng tay 
trái, đó cũng là một dấu hiệu biểu trưng cho 
giới tính, nhưng phải đưa thức ăn cho người 
khác bằng tay phải. Cốc nước có thể được 
cầm bằng tay trái. 

Mọi người phải ngồi hoặc ngồi xổm trên 
mặt đất, không được nằm, đứng hay vừa đi 
vừa ăn. Hướng mặt lúc ngồi ăn cũng là một 
yếu tố được chú trọng. Mặt hướng về phía 
Đông được xem là “thuần khiết” và đáng 
kính nhất. Ai có cha mẹ còn sống thì không 
nên ngồi quay mặt về phía Nam. Chén dĩa 
được rửa trước bữa ăn, và bỏ đi sau khi dùng, 
không ai muốn ăn trên một chiếc dĩa mẻ hay 
bị bẩn. Thật khó chịu khi phải dùng bữa quá 
sớm, quá muộn, hay ăn quá nhiều. Người ta 
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thường ăn uống kín đáo, không phơi bày cho 
người khác thấy.

Ăn cơm bằng tay được coi là không sạch 
sẽ vì ngón tay dễ tiếp xúc với lá gói, thức 
ăn bị vấy bẩn bởi nước bọt. Cách tốt nhất là 
nắm lấy một lượng nhỏ bên trên, nhúm nó 
lại bằng các ngón tay rồi cho vào miệng. Đồ 
ăn vặt, đồ chiên, trái cây sấy, bánh kẹo có 
thể được đưa thẳng vào miệng để tay không 
chạm môi. Nếu các món đó quá lớn không 
thể đưa hết một lần vào miệng, người ta sẽ bẻ 
nhỏ chúng ra chứ không cắn.

Hút thuốc là điều tối kị trên bàn ăn. Khói 
thuốc vừa gây ô nhiễm, vừa làm hỏng mùi 
thơm của món ăn.

Phong thái trên bàn ăn nói gì về 
con người bạn? 

Những người được xếp vào đẳng cấp 
cao luôn tự hào về những nghi thức ăn 
uống này. Họ kì thị và xa lánh những hành 
vi vô ý hoặc thô lỗ trên bàn ăn. Không có 
bộ luật nào quy định phải làm thế này hay 
cấm làm thế kia, nhưng trong thực tế cuộc 
sống, người ta vẫn nhìn vào cử chỉ ăn uống 
để đánh giá một con người.

Dù ở Ấn Độ, phương Tây hay bất cứ đâu, 
việc ứng xử phù hợp trên bàn ăn thể hiện sự 
hiểu biết và tinh tế của một người. Khách 
đến nhà nên quan sát hành vi của chủ nhà để 
không vô tình phạm phải những điều tối kị 
trong mỗi gia đình. Khách nước ngoài khi 
đến thăm một quốc gia nào đó cũng cần tìm 
hiểu và tuân theo những nguyên tắc, phong 
tục của nước chủ nhà. Người ta từng kể một 
câu chuyện về những vị khách hợm hĩnh và 
cố chấp như sau: Một nhà lãnh đạo quốc gia 
khi đến thăm nước bạn, được chiêu đãi và 
bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy trái chuối. 
Vị nguyên thủ nước chủ nhà biết ý, liền cố 
tình bóc vỏ chuối và ăn để khách nhìn mà 
làm theo. Nhưng vị khách kia quá cố chấp, 
nói rằng ở nước ông, người ta toàn ăn chuối 

để cả vỏ. Rồi ông lấy một trái chuối, ăn đúng 
theo cách mà mình đã nói.

Dù không hoàn toàn nói lên đẳng cấp và 
địa vị của một con người, tác phong ăn uống 
cũng thể hiện phần nào sự lịch thiệp trong 
cuộc sống. Người ta sẽ tự nhiên có thiện cảm 
với những tâm hồn đồng điệu, và ngược lại, 
tránh né những ai họ cảm thấy không phù 
hợp, không cùng đẳng cấp.

Lời Chúa: “Người ta sống không nguyên 
bởi bánh, nhưng còn bởi Lời do miệng Thiên 
Chúa phán ra”. (Mt 4,1-11)… cho thấy ăn 
uống cầu kỳ quá cũng chẳng ích gì! Sống còn 
mới là điều thực sự quan trọng! 

Trong lãnh vực thánh nhạc, âm nhạc thì 
hay thật, nhưng sự thánh thiện do âm nhạc 
trong thánh nhạc mang đến mới thật sự 
quan trọng. 

Muốn âm nhạc trong thánh nhạc mang 
lại sự thánh thiện tất phải hát theo đúng 
phụng vụ; hát theo đúng phụng vụ tất phải 
hát đúng Bản văn phụng vụ (1). Hát đúng 
Bản văn phụng vụ (2) thì bảo đảm âm nhạc 
trong thánh nhạc mang lại sự thánh thiện 
cho tâm hồn.

Hát nguyên văn và hát với cộng đoàn Bản 
văn phụng vụ tuy nghe dịu nhẹ, không ồn 
ào, xập xình quyến rũ, nhưng lại đậm đà và 
sâu lắng mối thâm tình giữa Thiên Chúa và 
con người.

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

 (1) Giáo hội dọn ra sẵn Bản văn 
phụng vụ cho phụng vụ lẫn thánh nhạc 
cùng dùng chung để song hành, sao ta 
lại không hát đúng Bản văn phụng vụ!

 (2) Bản văn phụng vụ gồm những 
gì? – Thưa gồm: a/ Các kinh đọc. b/ Lời 
Chúa (Cựu ước và Tân ước dùng làm các 
bài đọc và dùng làm 4 thánh ca tiến cấp 
(gradualis): nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, 
hiệp lễ). c/ Các câu đối đáp giữa chủ tế 
và cộng đoàn.    
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PHÚC CHIÊU

Trần Quý Cáp (1870-1908)

 Trần Quý Cáp tên là Nghị, sau đổi thành 
Quý Cáp, tự Dã Hàng, Thích Phu, sinh năm 
Canh Ngọ (1870) tại làng Bất Nhị, nay thuộc 
xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam, trong một gia đình nông dân. Khi học ở 
trường Đốc (trường tỉnh) ông nổi tiếng thông 
minh trong 6 người học giỏi lúc đó: Phạm 
Liệu, Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng, Phan Quang, Trần Quý 
Cáp.

Năm Giáp Thìn (1904), qua kỳ thi Hội đến 
thi Đình, ông trúng cách trên hai vị hoàng giáp 
là đình nguyên Đặng Văn Thụy (Nghệ An) 
và hội nguyên Huỳnh Thúc Kháng (Quảng 
Nam) đỗ nhất giáp đồng tiến sĩ.

Đạt được thành tích rực rỡ ấy, nhưng Trần 
Quý Cáp không dùng tấm bằng để tiến thân 
theo đường quan chức, mà muốn đem kiến 
thức và sở học của mình cùng một số bạn hữu 
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có cùng chí hướng thực thi việc nâng cao dân 
trí, vận động cải cách xã hội. Từ một tiến sĩ 
Hán học, giác ngộ chủ thuyết Duy tân, ông 
đã trở thành con người khác, đến mức bị một 
số người cho là ông đã phát cuồng. Ông đi 
nhiều nơi trong tỉnh, đánh trống nhóm họp 
dân, say sưa diễn thuyết về Duy tân, đến nỗi 
chính quyền Nam triều phải ra lệnh cấm ông 
diễn thuyết.

Năm 1905, bộ ba Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Trần Quý Cáp thực hiện chuyến 
“Nam du” qua các tỉnh duyên hải miền Trung 
để tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tế ở các 
địa phương. Khi đến Bình Định gặp kỳ khảo 
hạch, các sĩ tử tập trung khá đông, ba ông 
đã mượn tên Đào Mộng Giác làm một bài 
thơ và một bài phú cùng ứng hạch. Bài thơ 
Chí thành thông thánh do Phan Châu Trinh 
chấp bút; bài phú Lương Sơn danh ngọc do 
họ Huỳnh và Trần chấp bút. Nội dung hai bài 
thơ và phú này phê phán lối học từ chương, 
khoa cử, lên án chính sách ngu dân, bần cùng 
hóa dân ta của chính quyền đương thời và đã 
gây một tiếng vang lớn trong giới nho sinh.

Phan Chu Trinh (1872-1926)

Năm 1906, ông được lệnh bổ giáo thọ 
phủ Thăng Bình. Đến nhiệm sở, ông mời 
ngay những người biết chữ Quốc ngữ, chữ 
Tây về dạy cho học trò, từ đó chủ trương này 
lan nhanh ở trong tỉnh như các trường Diên 
Phong, Phú Lâm, Phước Bình…

Thực dân Pháp và chính quyền Nam triều 
đã nhận ra nguy cơ về những hoạt động của 
ông, nên chúng đã đổi ông vào làm giáo thọ 
ở Ninh Hòa (Khánh Hòa). Năm 1908, sau khi 
ông vào Ninh Hòa hơn một tháng thì ở huyện 
Đại Lộc (Quảng Nam) bùng lên cuộc biểu 
tình chống thuế cự sưu.

Hốt hoảng trước phong trào đấu tranh sôi 
sục của quần chúng, bọn quan Nam đầu tỉnh 
Khánh Hòa là Án sát Nguyễn Văn Mại và bố 
chánh Phạm Ngọc Quát, theo mật lệnh của 
Khâm sứ Trung Kỳ là Lévecque, đã câu kết 
với tên công sứ Pháp ở đây bắt giam ông, 
buộc tội “đại phản nghịch”, kết án “mạc tu 
hữu” (chẳng cần chứng cứ) rồi đưa ra chém ở 
bãi Sông Cạn (Ninh Hòa).

Phan Bội Châu trong Bài điếu văn về họ 
Trần, đã viết:

Khu lưu niệm mộ cụ Phan Chu Trinh tọa 
lạc tại số 26 đường Tân Sơn Nhất, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Mhnh.
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“Nhớ khi ông tới trường chém, dao đã kề 
cổ, còn ung dung xin với quan giám trảm cho 
đặt án, đốt hương, áo mão nghiêm trang, bái 
tạ quốc dân năm bái, rồi khẳng khái tựu hình, 
sắc mặt in như khi nhóm trò giảng sách”.

Đền Trần Quý Cáp tọa lạc tại thị trấn 
Diên Khánh, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Còn Phan Châu Trinh trong Trung Kỳ dân 
biến thị mạt ký thì cho “cái án ấy có 8 điều 
oan và 6 điều gian”. Trần Quý Cáp đã ngã 
xuống dưới lưỡi gươm bạo tàn của tay sai 
phong kiến thực dân với bản án “mạc tu hữu” 
ngày 17-5-1908.

Ghi nhận những đóng góp của ông, chính 
quyền thành phố Đà Nẵng đã quyết định đặt 
tên một con đường mang tên Trần Quý Cáp 
dài 460m, rộng 7m, nối đường Bạch Đằng 
đến đường Đống Đa thuộc quận Hải Châu.

Cổng TTĐT thành phố
...................................................................
Đạt sở học thì bỏ học. Đã thành sách thì 

bỏ sách. Chúng tôi ngày xưa năm 1965, khi 
còn ở tiểu chủng viện thấy linh mục nhạc sư 
Antôn Tiến Dũng ở nước ngoài về làm giáo 
sư âm nhạc tiểu chủng viện Têrêsa (Gp. Long 
Xuyên) thì tò mò, ngày lễ nghỉ rủ nhau lên 
phòng cha; vào phòng, đứa nào cũng ngạc 

nhiên khi thấy cha chẳng có một quyển sách 
nào trên kệ, trên bàn, trong tủ… Khi đem 
chuyện ấy kể lại cho một cha giáo thông thái, 
cha này bảo:

- Ngài đã trở thành sách rồi thì còn cần chi 
sách nữa!

Nghe vậy chẳng đứa nào –lúc ấy khoảng 
15 tuổi- hiểu, mãi sau này lớn khôn mới hiểu 
cha Tiến Dũng là nhạc sư, mọi kiến thức âm 
nhạc đã đầy trong người, cha còn cần dựa vào 
sách vở gì nữa!

Đạo là con thuyền đưa ta đến Chúa, Chúa 
là bờ bến. Đến bờ bến ta nhảy lên bờ thì phải 
bỏ thuyền, ai lại vác thuyền theo? Vậy có ng-
hĩa đạt đạo thì bỏ đạo.

Thế nào là bỏ đạo? – Bỏ đạo là tình trạng 
sau khi ta đã thực thi Lời Chúa yêu thương 
mọi người, lúc ấy toàn bộ con người ta đã trở 
thành tình yêu; bởi vì Chúa là tình yêu, cho 
nên cuộc sống ta hoàn toàn ở trong Chúa; lúc 
này ta không còn nhớ đến hay lo lắng gì đến 
lề luật v.v… nữa, mà chỉ nghĩ đến yêu thương 
mà thôi; giống như đứa trẻ ham học, mỗi khi 
đến trường, nó say mê vùi đầu vào việc học 
mà không bảo ban nó cũng tự giữ hết nội 
quy nhà trường thế nào thì khi chúng ta yêu 
thương mọi người, chúng ta cũng tự giữ cách 
hoàn hảo mọi lề luật Chúa ban, ta gọi “yêu 
thương là chu toàn lề luật” ấy là như vậy.

Đạt đạo là tình trạng Kitô hữu trở thành 
tình yêu, tức hòa nhập làm một vào Thiên 
Chúa Tình yêu.

Bỏ đạo không có nghĩa là rời bỏ, nhưng 
không cần nghĩ đến đạo nữa, vì đạo là tình 
yêu; không còn nghĩ đến lề luật nữa, vì lề luật 
là Tình yêu; không còn nghĩ đến Nước Trời 
nữa, vì ta đã ở trong Nước Trời.
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Cho chắc ăn

NGƯỜI PHÀM

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 7

Bé Bo ăn năn sám hối sau đại dịch

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “ Quân tử chi giao đạm nhược thủy”?

	Điều gì dẫn đến hát Thánh ca Phụng vụ như “Quân tử chi giao đạm                
nhược thủy”? 
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)
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THIÊN ÂN

LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, xưa như 
chưa có ngày tháng. Trên buôn làng có hai 
người trai gái thương nhau. Chàng trai tên là 
Ivan. Cô gái tên là Chia. Họ thương nhau lắm. 
Thương như cây rừng thương nhau vậy đó. 
Cây rừng mà không có nhau thì không còn 
là cây rừng nữa. Họ thương nhau như cá với 
nước. Cá mà không có nước thì sống không 
nổi. Nước mà không có cá thì nước trở nên vô 
vị. Họ thương nhau như đá núi với đất rừng. 
Đá núi không có đất rừng thì không là đá núi. 
Đất rừng mà không có đá núi thì không còn là 
đất rừng nữa.

Cô gái Chia thường xuyên chơi với những 
con rắn trong rừng mà cô bắt được. Cô gái 
Chia thích chơi với rắn lắm.

Hai người trai gái Ivan và Chia thề thốt với 
nhau. Cô gái Chia thề rằng:
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- Em thương anh như cây rừng thương 
nhau. Nếu không có anh thì em chết.

Chàng trai Ivan cũng thề rằng:
- Anh thương em nhiều lắm. Anh thương 

em như nước với cá. Cá mà không có nước 
thì chỉ có chết mà thôi. Anh là cá, em là nước. 
Anh mà thiếu em thì anh chỉ có chết mà thôi.

Cô gái nói:
- Em sẽ sinh cho anh những đứa con để 

anh bồng anh bế.
Chàng trai Ivan nói:
- Anh sẽ bắt những con rắn cho em chơi. 

Những con rắn đẹp cho em để em chơi với nó. 
Vì em thích chơi với rắn mà.

Chàng trai Ivan và cô gái Chia thề thốt với 
nhau hoài. Chàng trai Ivan và cô gái Chia 
thường dẫn nhau ra bờ suối mà ngồi nhìn 
quang cảnh chung quanh.

Cô gái Chia nhà nghèo lắm. Chàng trai 
Ivan nhà cũng nghèo lắm. Cả hai đều là nhà 
nghèo. Nghèo đến nỗi không cưới được nhau. 
Chàng trai Ivan và cô gái Chia nghèo quá đi 
thôi. Chàng trai Ivan nói với cô gái Chia:

- Anh nhà nghèo, không tổ chức cưới 
em được. Anh định cướp em từ cha mẹ rồi 
khi có tiền anh sẽ tổ chức cưới sau. Được 
không em?

Cô gái Chia đồng ý ngay.
Cô gái Chia đẹp lắm. Cô gái Chia đẹp như 

cây rừng. Cô gái Chia đẹp nhất buôn làng. 
Cô gái Chia đẹp như nước suối. Đẹp như hòn 
đá trong rừng. Nhiều chàng trai để ý, nhưng 
vì đã có người thương rồi nên cũng cho qua. 
Trong số người thương thầm cô gái có Asua. 
Asua là con một trong nhà ông Atrang nên 
Asua chỉ rong chơi tối ngày. Asua từ nhỏ đến 
lớn chỉ rong chơi mà thôi. Asua không làm gì 
cả, hay nói cho đúng hơn là không biết làm gì 
cả từ hồi nào đến giờ. Asua con nhà có tiền 
mà. Nhà Asua có bạc trắng. Nhà Asua giàu 
có. Asua cũng thương cô gái nhưng cô gái nói 
với Asua là cô ta đã có người thương rồi.

Asua rắp tâm cướp cô gái. Vì tục lệ của 
buôn làng: “Ai cướp được thì cô gái thuộc về 
người đó”.

Ngày chàng trai Ivan đi sắm sửa đồ trên 
giường ngủ, nào là mềm mới, chiếu mới, nào 
là gối mới, mùng mới thì Asua cũng đi sắm 
sửa những đồ trên giường ngủ. Cũng nào là 
mềm mới, chiếu mới, nào là gối mới, mùng 
mới. Ivan hỏi:

- Asua mua làm gì vậy?
Asua trả lời:
- Ivan cưới vợ thì Asua cũng cưới vợ vậy.
Chàng trai Ivan hẹn cô gái Chia ra bờ suối, 

nơi mà hai người trai gái vẫn hò hẹn với nhau 
để chàng trai Ivan sẽ bắt cô gái Chia về nhà 
làm vợ. Hẹn hò rồi chàng trai Ivan về nhà chờ 
ngày mai sẽ bắt cô gái Chia về làm vợ mình. 
Chàng trai Ivan ra về.

Không biết làm sao mà Asua biết được nên 
ngày mai lại, Asua cùng đồng bọn bắt chàng 
trai Ivan trên đường đi đến bờ suối để đón cô 
gái Chia. Asua cùng đồng bọn trói chàng trai 
Ivan rồi bịt mắt chàng trai Ivan lại. Trói chàng 
trai Ivan vào gốc cây to rồi Asua cùng đồng 
bọn đi bắt cô gái Chia đang đợi bên bờ suối. 

Asua cùng đồng bọn đến bên bờ suối chụp 
bắt cô gái Chia đang đợi chàng trai Ivan. Cô 
gái Chia bị Asua cùng đồng bọn bắt đem về 
nhà của Asua làm vợ.

Chàng trai Ivan bị bắt trói và bịt mắt nên 
chết rũ bên một cây to dù đã cố gắng để tự mở 
cho mình.

Chàng trai chết rũ bên gốc cây to và biến 
thành con chim Bìm bịp nhớ hoài câu thề thốt 
của mình với cô gái Chia:

- Anh sẽ bắt những con rắn cho em chơi. 
Những con rắn đẹp cho em để em chơi với nó. 
Vì em thích chơi với rắn mà.

Chàng trai Ivan chết đi nhưng nhớ mãi câu 
thề của mình với cô gái dù cô gái Chia đã là 
vợ của người khác. Chàng trai Ivan nhớ hoài 
cô gái Chia nên dù biến thành chim vẫn bay 
đi bắt lấy những con rắn đem về tổ của mình.

Từ đó người ta gọi loại chim là chàng trai 
Ivan biến thành là Bìm bịp. Chim Bìm bịp ra 
đời như vậy đó. Loại chim to gần bằng con 
gà. Lông màu hung hung. Đuôi và đầu màu 
đen. Loại chim thường xuyên bắt rắn đem về 
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tổ của mình vì nhớ hoài câu nói của mình với 
cô gái Chia:

- Anh sẽ bắt những con rắn cho em chơi. 
Những con rắn đẹp cho em để em chơi với nó. 
Vì em thích chơi với rắn mà.

Từ đó, người ta có con chim Bìm bịp. Bìm 
bịp bắt rắn hoài. Bìm bịp kêu là rắn nằm im 
như chết. Nghe tiếng Bìm bịp là rắn tưởng 
như khắc tinh đã tới nơi rồi.

Chim Bìm bịp ra đời như vậy đó.

Thế nào là thế nào đây?
Chúng ta đang là ai đây? Thế nào đây?
Chúng ta là cô gái Chia hay chàng trai Ivan 

hoặc là chàng trai Asua?

Thế nào à?
Chúng ta là
Là ai đây?
Là cô gái?
Là Chi-a?
Hay chàng trai?
Chàng trai nào?
I-van ư?
Hay A-súa?
Chàng trai nào?

Chim Bìm bịp
Đã ra đời
Từ chàng trai
I-van đó.
Nhớ cô gái
Nhớ người yêu
Nhớ lời thề
Mình thề hứa
Thế từ đó
Chim ra đời.

(tiếp theo trang 11) 

Xin giúp chúng con biết can đảm dứt khoát 
với tật xấu này, để chúng con có thể noi gương 
Chúa mà sống nhân từ với mọi người hơn. 
Chúng con cầu xin nhờ…

VI. TRONG THÁNH LỄ.

- Trước kinh Lạy Cha: Hôm nay khi đọc 
kinh Lạy Cha, chúng ta hãy xin Thiên Chúa 
là Cha chúng ta dạy chúng ta biết nhân từ như 
Ngài, biết tha thứ cho anh em như Chúa đã 
tha thứ cho chúng ta.

- Sau kinh Lạy Cha: “... xin đoái thương 
cho những ngày chúng con đang sống được 
bình an giữa thế gian này còn chen lẫn lúa 
tốt và cỏ lùng. Nhờ Cha rộng lòng thương 
cứu giúp...” 

VII. GIẢI TÁN.

Chúng ta sắp trở lại cuộc sống phức tạp: 
điều xấu điều tốt lẫn lộn, người lành người dữ 
sát cánh bên nhau. Anh chị em hãy cố gắng 
thực hành lòng bao dung nhân từ mà Lời 
Chúa vừa dạy chúng ta.
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MỘC XUÂN

Chị Tâm có thói quen khi ra đường chị 
ăn mặc rất chỉnh tề, còn chồng chị hay ăn mặc 
lèng xèng, chị luôn miệng bảo: 

- Muốn người khác tôn trọng mình thì 
mình phải tự tôn trọng mình trước, người ta 
chỉ đánh giá mình ở bề ngoài, bên trong anh 
có tiền hay không họ đâu có biết, anh có học 
thức hay không họ đâu hay. Anh ăn mặc như 
vầy chỉ tổ làm người khác khinh miệt mình 
mà thôi!

Nhưng cái nết đánh chết không chừa, mỗi 
khi ra đường chị Tâm quên không để ý là 
chồng chị ăn mặc lôi thôi liền. Một lần anh 
ghé vào một tiệm bán tranh, hôm đó anh đi 
xe đạp, chân mang dép da, mặc quần áo lèng 
xèng, khi vào cửa tiệm, nhân viên bán hàng 
không thèm nhìn tới nửa con mắt, không 
thèm chào hỏi. Anh vào xem khắp cửa tiệm 
rồi lặng lẽ đi ra, chẳng ai buồn ngó đến anh. 
Khi về anh ấm ức kể lại với vợ:

- Không hiểu phong cách bán hàng của 
tiệm tranh như thế nào mà khách hàng vào 
tiệm họ khinh khỉnh không mời chào tiếp đón 
khách. Thái độ như vậy làm sao khách muốn 
mua hàng.

- Tại anh đó thôi, ai bảo anh ăn mặc lôi 
thôi lại đi xe đạp cà tàng nên họ cho anh 
là khố rách áo ôm có tiền đâu mà mua, họ 
không thèm mời chào chi cho mất công. Để 
ngày mai em đến tiệm đó. Anh sẽ thấy họ tiếp 
đón em nồng hậu thế nào. 

Ngày hôm sau, chị Tâm ăn mặc lịch sự, 
trang điểm đẹp đẽ, đi giày đàng hoàng, cưỡi 
xe gắn máy đến. Dáng chị to cao, sang trọng, 
vừa đến cửa tiệm, có nhân viên ra đẩy hộ xe:

- Chào bà, để nhân viên chúng tôi giữ xe 
cho bà, mời bà vào trong tham quan.

Nhân viên cửa hàng xum xoe mời chào, vì 
họ tưởng chị là Việt Kiều túi có nhiều đô la. 
Họ đem hết bức tranh này đến bức tranh khác 
cho chị xem. Nhưng chị nào có muốn mua, 
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chị chỉ muốn tham quan tìm hiểu thị trường 
đang ưa chuộng thể loại tranh nào để chị cố 
vấn cho cô con gái vẽ tranh bán vì con gái chị 
đang là sinh viên đại học Mỹ Thuật vẫn hằng 
vẽ tranh ký gửi ở đường Đồng Khởi.

Khi về, chị kể lại cho chồng nghe việc tiếp 
đón nồng hậu của nhân viên cửa hàng, từ đó 
anh chồng mỗi khi ra khỏi nhà đều nhớ lời 
vợ nói: “muốn người khác tôn trọng mình thì 
mình phải tự tôn trọng mình trước”.

Chuyện này làm anh nhớ lại câu chuyện 
anh phỏng vấn chủ trại hòm Tobia nằm trên 
đường Hai Bà Trưng. Chủ trại hòm cho biết: 

- Nghề của chúng tôi là nghề kinh doanh 
lòng hiếu thảo, chúng tôi tung ra những tục 
lệ cấm kỵ như mua hòm cho người nhà, khi 
vào nhà đòn nào thì phải mua nhà đòn đó chứ 
đi qua nhà đòn khác là không tốt cho người 
chết, trả giá cũng không tốt.

Chúng tôi còn trông mặt đặt tên thấy 
khách hàng nào có vẻ sang trọng thì chúng 
tôi sẽ hét giá ngất trời, khách hàng vì chữ 
hiếu không dám kò kè sợ không tốt cho bố 
mẹ. Còn thấy người nghèo khổ thì chúng tôi 
bán giá vừa phải. 

Ông còn kể: 
- Trong cuộc đời bán hòm của tôi có một 

lần tôi thua trí một người. Hôm đó có một 
người khách ăn mặc rất lèng xèng đến xem 
hòm. Ông ta nói không có tiền nhưng cũng 
cố gắng thửa cho bà mẹ một cái hòm kha 
khá. Sau khi xem một lượt, ông chỉ một cái 
hòm đẹp nhất, tay vừa gãi đầu miệng vừa 
chắc lưỡi nói: “Cái này đẹp quá! Tôi muốn 
mua cái này, khổ nỗi túi tôi không nhiều 
tiền, làm sao đây! Mẹ tôi hằng ao ước cái 
hòm đẹp như vầy! Ông chủ, ông tính cái này 
bao nhiêu, ông tính vừa phải tôi mới mua 
được à nghen”.

Ông chủ hòm thấy khách có vẻ nghèo mà 
lại có hiếu, ông cảm động nên nói giá thật 
rẻ. Sau khi khách đã đồng ý mua và đặt tiền 
cọc, khách ra cửa đứng ngoắc, một cái xe hơi 
Mercedes bóng loáng xịch tới đón. Khi đưa 
hòm tới nhà ông thì ôi thôi là một cái biệt thự 

nguy nga. Khi nhân viên về kể lại ông chủ 
hòm tức anh ách và nhớ đời.  

Khi nghe chồng kể chuyện này chị Tâm 
kết luận cách ăn mặc của mình phải tùy hoàn 
cảnh lúc thì phải sang trọng lịch sự như đi ăn 
tiệc, như đi giao dịch, đi làm giấy tờ v.v… có 
lúc cũng phải ăn mặc lèng xèng hoặc khiêm 
tốn như ông khách đi mua hòm, đi dự đám 
tang, đi cứu trợ v.v...

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

Lời bàn:
Đi ra ngoài, người khác chỉ đánh giá mình 

qua bộ vó, họ làm sao hiểu được bên trong, 
học lực đến đâu, giàu hay nghèo, tính tình 
cũng như tư cách như thế nào. Do đó mình 
muốn người khác tôn trọng mình thì chính 
mình phải tự tôn trọng, nghĩa là phải ăn mặc 
lịch sự tươm tất và cũng tùy hoàn cảnh mình 
đi đến như đi dự tiệc hoặc đi dự đám tang mà 
ta thích nghi.

Có nhiều nghề buôn bán họ trông bề ngoài 
của khách hàng để đánh giá khách sang hay 
là khách thường để họ thách giá, lúc đó người 
mua phải ăn mặc cho thích nghi đừng quá 
sang trọng sẽ bị người bán lột da.

Có ngành nghề họ buôn trên lòng hiếu 
thảo của khách hàng, họ đưa ra nhiều tục lệ 
bất lợi, ta phải tỉnh táo, sáng suốt nhận định 
để khỏi phải vào tròng của họ.

Không hiểu người bán sao lại ma giáo như 
thế, họ sung sướng khi khách hàng vào tròng, 
họ sung sướng khi moi được nhiều tiền của 
khách, họ có biết đâu đồng tiền đó là đồng 
tiền bất chánh. Dĩ nhiên họ sẽ lãnh một quả 
báo ê chề hơn, vì vậy có nhiều người lắm tiền 
mà chẳng bao giờ họ có hạnh phúc, họ phải 
chịu khổ vì ông chồng nhiều tiền đi cờ bạc 
hoặc đi mê gái, hoặc con nhiều tiền đi chơi 
bời lêu lổng học hành chẳng ra gì. Họ muốn 
kiếm nhiều tiền để đích đến là hạnh phúc gia 
đình, nhưng cách kiếm tiền không trong sạch 
nên đích đến của họ chệch đi đường khác và 
họ rước nhiều đau thương buồn khổ, cuộc đời 
ta do cái đức hướng dẫn mà thôi.
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Sự tương quan giữa Đền thờ 
và Chúa Giêsu Kitô

MICHEL NGUYỄN HẠNH

Sách Êdêkien có đưa ra những dấu chỉ 
trong thị kiến của ngôn sứ Êdêkien về Đền 
thờ Jerusalem và báo trước hành trình cứu độ 
của Chúa Giêsu Kitô (Ed 47,1-9.12).

“1 Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa Đền 
Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng 
cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt 
tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ 
phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía 
nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo lối 
cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối 
bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía 
đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra. 3 
Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 
năm trăm thước rồi dẫn tôi đi qua nước: nước 
ngập đến mắt cá chân. 4 Người ấy đo năm 
trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước 
ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo năm trăm 
thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập 
đến ngang lưng. 5 Người ấy còn đo năm trăm 

(tiếp theo và hết)
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thước nữa: đó là một con sông, tôi không thể 
đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không 
thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. 6 Người 
ấy bảo tôi: “Ngươi có thấy không, hỡi con 
người?” Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. 
7 Khi tôi trở lại, thì này: có rất nhiều cây cối 
ở hai bên bờ sông. 8 Người ấy bảo tôi: “Nước 
này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng 
Araba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước 
biển hóa lành.9 Sông chảy đến đâu thì mọi 
sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có 
rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó 
chữa lành.

Suy tư:

1. Thiên sứ dẫn ông Êdêkien đến phía cửa 
Đền Thờ (Ed 47,1a): Báo trước Chúa Giêsu 
là Đền Thờ bị người ta phá hủy vào ngày Thứ 
Sáu Tuần Thánh, nhưng ba ngày sau Ngài 
sống lại (x Ga 2,19-21). 

2. Nước từ dưới ngưỡng Đền Thờ chảy 
về phía Đông (Ed 47,1b): Ông Dacaria đã 
xác định Chúa Giêsu là Vầng Đông: “Thiên 
Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự 
chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai 
ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta 
bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79).

3. Nước chảy xuống phía nam bàn thờ (Ed 
47,1c): Báo trước hành trình của Chúa Giêsu 
khởi sự từ miền bắc Galilê xuống miền nam 
Giuđê và bị giết ở đây, trở thành Hy Lễ Mới, 
để ai hiệp dâng Hy Lễ này với Chúa Giêsu là 
cách thờ phượng được Chúa Cha tìm kiếm (x 
Ga 4,23).

4. Nước từ bên phải (Đền Thờ) chảy ra (Ed 
47,2): Bên phải thuộc về những người được 
Chúa cứu độ (x Mt 25,34), nhờ nước và Máu 
từ cạnh sườn của Chúa Giêsu bị đâm chảy 
ra (x Ga 19,34) để khai mở Hội Thánh và trở 
thành nguồn suối cứu độ những ai đến tham 
dự Thánh Lễ do Chúa Giêsu thiết lập.

5. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây 
đo, đo năm trăm thước rồi dẫn tôi đi qua 
nước: nước ngập đến mắt cá chân (Ed 47,3): 

Ngôn sứ Êdêkien qua đời khoảng 570 tCN 
và khoảng hơn 500 năm sau (500 thước) thì 
Chúa Giêsu bị đóng đinh nơi cổ chân (nước 
ngập đến mắt cá chân).

6. Người ấy lại đo năm trăm thước nữa rồi 
dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến ngang 
lưng (Ed 47,4): Ý nói Chúa Giêsu bị ngọn 
giáo đâm vào cạnh sườn.

7. Người ấy còn đo năm trăm thước nữa: 
đó là một con sông, tôi không thể đi qua được 
(Ed 47,5): Dấu chỉ ơn cứu độ nhờ cuộc Tử 
Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu không ai 
suy thấu hay kín múc hết được. Ơn cứu độ 
phong phú và dồi dào như dòng song, con 
người không tự tìm thấy được mà ơn ấy chỉ 
ban cho những ai tin vào Chúa Giêsu là Thiên 
Chúa.

8. Người ấy bảo tôi “Ngươi có thấy không, 
hỡi con người?” … Sông chảy đến đâu thì 
mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. … 
(Ed 47,6-9): Ý nói ơn cứu độ của Chúa Giê-
su làm cho mọi người được sống và sống dồi 
dào.

9. ... Trái dùng làm lương thực còn lá để 
làm thuốc (Ed 47,12): Ý nói chính Chúa Giê-
su Thánh Thể là của ăn thật nuôi sống xác 
hồn loài người và Lời Chúa chữa lành mọi 
bệnh tật linh hồn để thân xác sống bình an. 
“không phải lá cây, chẳng phải thuốc đắp đã 
chữa họ lành, nhưng lạy Đức Chúa, chính lời 
Ngài chữa lành tất cả.” (Kn 16,12)

bàn thờ (Ed 
47,1c): Báo 
trước hành 
trình của 
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ĐI THAM DỰ THÁNH LỄ
      Đi dâng của lễ lên Đức Chúa Cha (1). 
LỄ VẬT DÂNG ĐỨC CHÚA CHA

Tình thương hay sự tha lỗi cho anh em. 
THỜI ĐẠI DỊCH

Thời mở mắt nhìn thấy ra nhiều sự thật.
TIN TỨC DỐI TRÁ

Đại dịch lớn hơn corona gấp ngàn lần.
KẺ ÁC NGƯỜI DỮ

Để nhận ra người thiện kẻ lành.
THỨC ĂN GIAO TẬN NHÀ

Công nghệ (ăn uống) được nâng cao, 
nhân đức bị thách thức.    

VIỆT KIỀU
Di dân Việt đầy hãnh diện.

BÍ QUYẾT CHỐNG DỊCH VŨ HÁN 
RẤT THÀNH CÔNG CỦA VIỆT NAM

“Tẩu đào vi thượng sách” (2). 
THẾ GIỚI NGÀY NAY

Đang tiến dần về cõi thiêng liêng 
ma mỵ. 

YOUTUBER (NGƯỜI LÀM YOU-
TUBE)

Mõ làng (“Ăn cơm nhà thổi tù và 
hàng tổng”).  

PHẬN NGƯỜI
Ai nấy như nhau: sinh trần chết truồng, 

sinh thơm chết thối, sinh trân quý, chết 
tống vùi.

ĐĨA CD 
Nữ hoàng “một thời bão táp” chết 

không kịp ngáp.   
STUDIO (PHÒNG THU ÂM) 

Thách thức sống còn. 
TRÁI SẦU RIÊNG  

Loại trái cây đầy mâu thuẫn (3).
NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

Người bị đạo, đời đá qua đá lại. 
MỒM

Vũ khí của kẻ có lòng gian. 
TU  
      Sửa.
CHẾT

Là điều chắc chắn (4) không ai chối cãi.
GIÁO SĨ

Người chuyên giảng.
.............................................................

(1) Cho nên đừng đi với tay không, mà phải 
mang theo lễ vật; lễ vật là thực thi Lời Chúa yêu 
thương mọi người.

(2) Mưu kế thứ 36 trong 36 mưu kế đánh giặc 
của Khổng Minh Gia Cát Lượng gọi là Tam thập 
lục kế; kế Tẩu đào vi thượng sách là kế cuối cùng 
có nghĩa: trốn chạy là kế cao. Thật vậy! Ông cha 
ta từng dạy khi đứng trước kẻ địch quá mạnh thì: 
“Tránh voi không xấu mặt nào”.

(3) Tích truyện cái mâu (xà mâu, hay cây 
giáo) và cái thuẫn (cái khiên, cái mộc che chắn 
thân người khi đánh xáp lá cà).

(4) La ngữ: “Mors certa, vita incerta”: chết 
chắc, sống không chắc.
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Chữa trào ngược dạ dày sao cho hiệu 
quả là vấn đề mà nhiều người mắc căn 
bệnh này quan tâm. Và việc áp dụng các 
mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà đơn 
giản nhưng đem lại hiệu quả sẽ giúp ích 
rất nhiều trong việc chữa bệnh và lại rất an 
toàn nữa. Hãy cùng điểm qua 9 mẹo chữa 
trào ngược dạ dày tại nhà dưới đây.

9 mẹo chữa trào ngược dạ dày 
tại nhà.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản hay còn 
được gọi là bệnh trào ngược axit dạ dày thực 
quản. Bệnh này xảy ra khi các chất trong bao 
tử gồm HCl, pepsin, dịch mật đi ngược lên 
trên thực quản. Tình trạng này xảy ra khá 
thường xuyên và khiến người bệnh luôn trong 
tình trạng khó chịu vì ợ chua, ợ nóng, đau rát 
cổ họng, ăn uống không tiêu, mất khẩu vị, dễ 
buồn nôn…

Gợi ý 9 mẹo chữa trào ngược dạ dày tại 
nhà hiệu quả.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh này là 
do các cơ co thắt nằm ở thực quản dưới có 

dấu hiệu bị suy yếu kèm theo tình trạng thừa 
axit và sự quá tải của dạ dày. Có thể xuất phát 
từ nhiều yếu tố như ăn quá no, uống nhiều 
rượu bia, căng thẳng kéo dài, thừa cân béo 
phì…

Nên khắc phục càng sớm càng tốt tình 
trạng này, vì bệnh càng kéo dài càng gây ra 
nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến 
sức khỏe của người bệnh. Hãy tham khảo 9 
mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà dưới đây 
để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
nha đam.

Nha đam được biết đến là một loại cây 
trồng rất tốt cho sức khỏe, vừa có chức năng 
làm đẹp, vừa có công dụng tuyệt vời trong 
việc hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra trong 
nha đam có chứa arabinose, glycoprotein và 
acemannan, có tác dụng giảm đau, chống 
viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa các loại virus, 
vi khuẩn hình thành và phát triển trong cơ 
thể. Đồng thời, nha đam còn chứa Anthraqui-
non giúp kích thích tiêu hóa, giảm sản sinh 
axit trong dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động 
tốt hơn.
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Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
nha đam.

Cách thực hiện:
Cách 1:
Dùng một miếng nha đam gọt sạch vỏ, 

đem cắt nhỏ hình hạt lựu hoặc xay nhuyễn 
pha với 1 cốc nước lọc. Sau đó, lọc bỏ xác 
nha đam lấy nước cốt uống 2 lần/ngày, trước 
ăn trưa và ăn tối.

Cách 2:
•	 Gọt sạch vỏ nha đam đem thái hạt lựu.
•	 Rửa sạch với muối loại bỏ bớt chất 

nhớt rồi nấu cùng với đậu xanh, bột sắn dây 
và các loại nguyên liệu nấu chè khác.
•	 Thêm đường phèn tăng vị ngọt sao cho 

vừa miệng.
•	 Có thể ăn nóng hoặc cho vào tủ lạnh 

ăn 3 lần/tuần.
•	 Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà 

bằng nghệ.
Từ lâu, nghệ được sử dụng rất phổ biến 

trong nấu ăn và chữa bệnh. Nghệ có tính 
kháng khuẩn, làm lành vết thương rất tốt. Đặc 
biệt, các tinh chất trong nghệ, nhiều nhất là 
hoạt chất curcummin có tác dụng trung hòa 
axit dạ dày, chống viêm, làm lành các vết loét 
nhanh chóng và an toàn.

Cách thực hiện:
Cách 1:
Để thực hiện cách chữa trào ngược dạ dày 

bằng nghệ, bạn cần chuẩn bị 1 thìa bột nghệ 
vàng + ¼ thìa café đen. Trộn đều rồi đem 
hãm với nước sôi giống như pha trà. Lọc 
lấy nước và chia nhỏ thành nhiều phần uống 
liên tục nhiều ngày, ngày 2/lần cho đến khi 
cải thiện các triệu chứng khó chịu của trào 
ngược dạ dày.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà 
bằng nghệ

Cách 2:
Dùng 3 muỗng bột nghệ hoa + 1 thìa café 

mật ong pha với 100ml nước ấm. Khuấy cho 
tan đều rồi uống ngày 3 lần trước mỗi bữa ăn 
sáng, trưa, tối.

Cách 3:

Trộn bột nghệ với một ít mật ong sao cho 
vừa đủ độ mềm và không dính tay. Nhào hỗn 
hợp này thành một cục bột mịn, đem chia 
thành từng viên nhỏ cỡ đầu ngón tay út, đem 
cất vào hũ thủy tinh, nhớ đậy nắp kín lại. Mỗi 
ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 3 viên.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại 
nhà bằng gừng.

Cũng giống như nghệ, gừng vừa là một 
loại thực phẩm vừa là một loại thuốc được 
sử dụng rất nhiều trong Tây y và Đông y, rất 
có lợi cho sức khỏe của con người. Đặc biệt, 
các tinh chất trong gừng có khả năng loại bỏ 
hiệu quả chứng trào ngược dạ dày, giúp người 
bệnh không còn thường xuyên ợ nóng, khó 
tiêu, buồn nôn.

Không những vậy, gừng còn là một phương 
thuốc giúp kháng viêm, giảm đau tự nhiên, 
chữa lành các tổn thương ở vùng niêm mạc dạ 
dày thực quản, tại cổ họng bị ảnh hưởng do 
quá trình trào ngược axit.

Cách thực hiện:
Cách 1:
Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà 

bằng gừng.
Chuẩn bị 1 củ gừng tươi, rửa sạch, đem 

đập cho hơi dập rồi cho vào cốc nước sôi và 
đậy nắp ly lại. Chờ trong khoảng 10 phút cho 
các tinh chất trong gừng tiết ra ngoài và màu 
nước ngả sang màu hơi vàng. Vớt bỏ phần 
xác gừng, có thể uống luôn hoặc cho thêm 1 
ít đường cho dễ uống. Nên uống lúc nước còn 
ấm để đạt hiệu quả tốt hơn.

Khuyến khích nên uống từ  2 – 3 ly trà 
gừng mỗi ngày để cải thiện chứng trào ngược 
dạ dày hiệu quả hơn.

Cách 2:
Gừng đem thái nhỏ thành từng lát mỏng 

đem ngâm chung với mật ong. Ngâm cho đến 
khi thấy miếng gừng mềm ra và chuyển sang 
màu nâu sậm thì có thể đem ra ăn, cứ sau mỗi 
bữa ăn thì ăn khoảng 2 lát gừng.

Cách 3:
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Gừng tươi thái mỏng thành từng lát đem 
ngâm với giấm khoảng 1 tuần. Sau đó, có thể 
đem ra sử dụng, mỗi ngày nhai khoảng 3 lát 
, nhai thật kỹ rồi nuốt cả nước lẫn xác gừng. 
Áp dụng liên tục trong nhiều ngày đến khi 
tình trạng trào ngược dạ dày có chuyển biến 
tốt hơn.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại 
nhà bằng baking soda.

Baking soda là một trong những nguyên 
liệu cực kỳ phổ biến trong làm bánh. Nó cũng 
có rất nhiều công dụng khác nữa, trong đó 
công dụng có nhiều tác dụng cực kỳ có ích 
cho sức khỏe con người như: kháng khuẩn, 
khử mùi hôi cơ thể, giảm các vết sưng ngứa 
do vết côn trùng cắn, trị nhiệt miệng…đặc 
biệt là chống trào ngược dạ dày hiệu quả.

Baking soda hoạt động với cơ chế cân bằng 
độ pH, trung hòa axit dạ dày, ngăn chặn tình 
trạng khó tiêu, giảm đau tức thượng vị do loét 
dạ dày. Nó cũng giúp giãn nở mạch máu để 
máu lưu thông đến dạ dày nhiều hơn để làm 
lành các tổn thương tại khu vực này.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
baking soda.

Cách thực hiện
Dùng 1 thìa café baking soda vào ly nước 

lạnh, khuấy cho tan đều rồi uống. Lưu ý uống 
từng ngụm nhỏ và uống đều đặn mỗi ngày 1 
lần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại 
nhà bằng mật ong.

Trong mật ong có chứa rất nhiều axit amin, 
các loại vitamin A, C, E cần thiết cho sức 
khỏe. Đồng thời, nó còn là những chất kháng 
sinh tự nhiên có khả năng ức chế sự hoạt động 
của vi khuẩn HP – nguyên nhân gây ra bệnh 
trào ngược dạ dày.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
mật ong.

Đồng thời, mật ong cũng có khả năng kích 
thích tái tạo các tế bào nhanh chóng nên các 
vết sẹo loét liền lại rất nhanh. Đặc biệt khi kết 
hợp sử dụng mật ong với gừng hoặc nghệ sẽ 
giúp đạt hiệu quả trị bệnh tốt hơn.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại 
nhà bằng trà hoa cúc.

Trong Đông y, trà hoa cúc có vị hơi đắng, 
có tính mát. Khi vào bên trong cơ thể có công 
dụng trị độc, trị nóng trong người, an thần. Vì 
vậy, khi sử dụng trà hoa cúc thường xuyên sẽ 
đem lại một số lợi ích sau:
•	 Đông y cho rằng hoa cúc tính mát, 

vị hơi đắng, có công dụng tiêu độc, trị nóng 
trong, an thần. Dùng hoa cúc pha trà uống 
mang lại rất nhiều lợi ích cho người bị trào 
ngược dạ dày nhờ chứa các chất như:
•	 Anethole: Giúp làm dịu dạ dày, các 

cơ đang co thắt cũng giãn ra giúp giảm đau, 
giảm ợ hơi, khó tiêu.
•	 Bisabolol: Chất này có tác dụng chống 

viêm, diệt khuẩn và ngăn chặn các tổn hại 
tiềm ẩn đến dạ dày.
•	 Apigenin: Bảo vệ các tế bào khỏi 

những yếu tố gây tổn hại và ngăn chặn sự 
phát triển của các tế bào ung thư dạ dày.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
trà hoa cúc.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chuẩn bị 
hoa cúc tươi rồi đem phơi cho thật khô, nên 
làm một lần số lượng lớn để dành dùng dần. 
Mỗi lần dùng lấy khoảng vài hoa pha vào ấm 
nước sôi. Đợi 15 phút cho trà ra chất và uống 
mỗi ngày, tốt nhất nên uống trước khi đi ngủ 
khoảng 30 phút.

Cách chữa trào ngược dạ dày tại 
nhà bằng hạt thì là.

Theo y học, trong hạt thì là có chứa hợp 
chất Anethole, có tính ấm, giúp kích thích hệ 
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tiêu hóa, cân bằng khí huyết. Nhờ vậy, loại hạt 
này có tác dụng làm thư giãn cơ trơn, chống 
co thắt dạ dày, từ đó làm giảm tình trạng trào 
ngược dạ dày.

Không những vậy, trong hạt thì là còn chứa 
một lượng vitamin B3, C, sắt, magie, kali 
cùng nhiều khoáng chất cần thiết khác cho cơ 
thể. Vì vậy, sử dụng hạt thì là thường xuyên 
sẽ giúp nâng cao sức khỏe rất tốt.

Cách thực hiện:
Cách 1:
Nhai 2 muỗng hạt thì là, nhai thật kỹ và 

nhai chậm rãi trước khi nuốt xuống bụng. 
Nên dùng vào thời điểm trước buổi ăn trưa sẽ 
giúp đạt hiệu quả trị bệnh tốt hơn.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
hạt thì là.

Cách 2:
Nấu khoảng 100gr hạt thì là cùng 500ml 

nước lọc. Nấu khoảng 5 phút cho hạt thì là 
ra chất thì tắt bếp rồi lọc lấy nước uống. Nên 
để nước nguội rồi chia làm 3 phần uống 3 
lần/ngày, nên uống trước mỗi bữa ăn khoảng 
30 phút.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại 
nhà bằng lá bạc hà.

Lá bạc hà có lợi ích rất tốt cho sức khỏe 
con người. Một trong số đó là tác dụng kích 
thích tiêu hóa, xoa dịu dạ dày, giảm thiểu tình 
trạng đau dạ dày từng cơn, co thắt và giảm 
tiết axit dạ dày. Đặc biệt, sử dụng lá bạc hà 
tươi sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
lá bạc hà.

Cách sử dụng rất đơn giản: Sử dụng khoảng 
2 – 3 lá bạc hà tươi, rửa thật sạch rồi nhai kỹ 
mỗi khi cảm thấy cơn đau, co thắt hay khó 
tiêu, ợ hơi nhiều. Nên nhai ngày 3 lần và sử 
dụng đều đặn thường xuyên cho đến khi tình 
hình bệnh cải thiện.

Chữa trào ngược dạ dày tại nhà 
bằng cam thảo.

Trong Đông y, cam thảo là một vị thuốc 
được sử dụng phổ biến để trị các bệnh về 
đường tiêu hóa như đau dạ dày, ợ chua, ợ 
nóng, viêm loét dạ dày…Các hoạt chất có 
trong cam thảo sẽ giúp làm chậm quá trình 
hình thành ổ viêm ở niêm mạc dạ dày. Ngoài 
ra, cam thảo giúp giảm nồng độ axit dịch vị 
và hạn chế tối đa các tổn thương đến dạ dày.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng 
cam thảo.

Cách thực hiện:
•	 Rửa sạch cam thảo, đem đi đun lấy 

nước hoặc pha trà uống mỗi ngày. Chỉ nên sử 
dụng khoảng 1 – 2 tuần, thời điểm tốt nhất để 
uống trà cam thảo nên sau bữa ăn khoảng 30 
phút.
•	 Hoặc bạn cũng có thể sử dụng bột cam 

thảo mua hoặc tự tán mịn cam thảo từ 100 
gram cam thảo phơi khô. Mỗi lần uống pha 
4 – 5 gram bột cam thảo với 100ml nước ấm 
rồi uống liên tục trong vòng 2 tuần.



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

41

Ngôi nhà dán chi chít ghi chú đặc biệt của 
đôi vợ chồng nửa thế kỷ bên nhau không con 
cái: Ông đi bán vé số, ngày nào cũng mong 
bán nhanh để về với bà!

Trong một ngôi nhà bé xíu xuất hiện nhiều 
tờ ghi chú trên tường, câu chuyện đằng sau nó 
khiến người ta phải xúc động mãi.

Ai chẳng muốn trong cuộc đời này gặp 
được một người toàn tâm toàn ý yêu mình 
thật nhiều năm. Khi kết hôn, mong mỏi lớn 
nhất vẫn là cùng người đó sống đến lúc già 
đi vẫn hạnh phúc, được yêu thương. Bởi thế, 
những câu chuyện tình yêu của người có tuổi 
luôn khiến người ta cảm động.

Mới đây, một cô gái đã đăng tải bài viết về 
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đôi vợ chồng già . Họ đã ở bên nhau gần nửa 
thế kỷ, dù không có con cái nhưng vẫn yêu 
thương, săn sóc cho nhau.

Bài viết như sau: “Trong 1 chuyến đi từ 
thiện thì mình có được đến thăm nhà của 2 
vợ chồng ông bà cụ này. Ông cụ 70 còn bà 
cụ 80. Cưới nhau gần nửa thế kỉ nhưng 2 ông 
bà không có con với nhau, tuy nhiên không vì 
vậy mà tình cảm phai nhạt hay trở ngại.

Hằng ngày ông đi bán vé số kiếm sống, còn 
bà thì ở nhà vì bà lãng tai và trí nhớ kém. Ông 
luôn cố bán cho nhanh để được về với bà, còn 
viết ra những dòng ghi chú cho bà.

Để bà cẩn thận hơn khi không có ông ở 
cạnh. Bà kể ngày xưa ông làm giáo viên tiếng 
Anh và biết thêm cả chút tiếng Pháp. Tuy 
cuộc sống vất vả nhưng ông chăm lo cho bà 
rất kĩ, ông như thế cũng được nhưng bà phải 
là nhất”.

Đi kèm với câu chuyện là hàng loạt bức 
hình chụp lại tấm giấy ghi chú trong căn nhà 
của ông bà. Vì bà hơn ông đến 10 tuổi, già và 
lãng tai nên ông cố gắng giúp bà tránh vấp 
ngã hay nguy hiểm.

Những tấm biển báo nguy hiểm ông cụ cất 
công làm cho vợ.

Từng dòng chữ: “Nhớ đóng cửa”, “Coi 
chừng con chuột vào nhà” hay “Nấu ăn phải 
có mặt ở đây” được trang trí màu mè chứa 
đựng sự quan tâm lớn của ông cụ dành cho 
vợ. Trên hết, ai cũng thấy rằng tình cảm của 

họ dành cho nhau thật đẹp biết bao.
Người đăng tải câu chuyện này là Phấn, 24 

tuổi, đang sinh sống ở Bạc Liêu.
Phấn kể: “Có một người chị kể cho mình 

nghe hoàn cảnh khó khăn của ông bà. Mình 
và nhóm từ thiện 3 người đến thăm rồi tặng 
ông bà gạo và sữa. Vừa vào cửa mình đã ấn 
tượng ngay những ghi chú này rồi và thấy nó 
dễ thương quá. Mình trao quà xong ngồi nói 
chuyện thì bà bảo rằng đó là ghi chú ông viết 
để bà chú ý khi phải ở nhà một mình”.

Bà ở nhà một mình còn ông bận đi bán 
vé số.

Lúc Phấn cùng đoàn đến thăm nhà, ông cụ 
đang đạp xe đi bán vé số. Bà cụ thì tuy già 
nhưng vẫn rất vui vẻ và lạc quan. Họ sống với 
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nhau gần 50 năm không con cái nhưng rất yêu 
thương, chăm lo cho nhau vượt qua bệnh tật 
và những hạn chế khi tuổi già.

“Nhà ông bà bé lắm, hai vợ chồng già nên 
ngủ riêng. Nhà không có phòng nên ông lấy 
màn ngăn ra làm hai. Chỗ ông ngủ gần bếp, 
trải mấy tấm thùng giấy và rất ẩm thấp. Bà 
ngủ có giường gỗ, chiếu gối đầy đủ. Bà bảo 
rằng ông kĩ tính lắm, sợ bà ở nhà 1 mình có 
chuyện gì nên phải ghi như vậy. Ông lúc nào 
cũng mong bán hết vé số sớm để được về cùng 
vợ ăn cơm”, Phấn chia sẻ thêm.

Những ghi chú xuất hiện nhiều nơi.
Vì ngày xưa ông cũng là giáo viên nên dù 

già, chuyện viết chữ, làm biển cảnh báo cho 
vợ đối với ông rất dễ dàng. Không chỉ vậy, 
người đàn ông yêu thương vợ còn tự tay chăm 
lo cho những tấm áo bà mặc mà chẳng lấy 
làm phiền lòng.

Quần áo ông phân loại để bà chọn mặc.

“Vào trong nhà, quần áo của ông mình 
chẳng thấy nhưng đồ bà mặc thì nhiều quá 
chừng luôn. Bà cứ bảo rằng bà mặc không 
hết. Ông một tay phân loại đồ, liên tục nhắc 
bà phải mặc quần áo mới. Ông chăm cho bà 
từng chút, từng chút như vậy đấy”, Phấn kể.

Trong không gian chật hẹp của căn nhà đó 
là những điều nhỏ nhặt mà ông đã làm cho bà. 
Những tình cảm yêu thương ấy thật sự đáng 
quý biết bao.

Phấn nói tiếp: “Khi kể về ông bà tự hào 
lắm. Bà cứ bảo rằng ông chăm bà rất kĩ. Tuy 
khó khăn về tài chính và tuổi già không có 
con cái chăm sóc nhưng ông bà lạc quan, yêu 
thương nhau. Câu chuyện này khiến mình 
cảm động quá và muốn lan tỏa cho tất cả thấy 
được tình cảm đáng quý này và có niềm tin 
hơn vào tình yêu”.

Đôi khi, đâu cần phải giàu sang, phú quý 
thì tình cảm mới đáng trân trọng. Chỉ cần hai 
người biết cảm thấy hài lòng, đối xử với nhau 
vẫn ngọt ngào, săn sóc thì tình yêu ấy vẫn 
luôn khiến người ta ngưỡng mộ.

Theo An Thanh/ Trí thức trẻ
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Pamela Li, sống tại Mỹ, chia sẻ phương pháp 
dạy con nghe lời trên 

Parenting For Brain.

Vào một ngày hè nóng nực, con gái 5 tuổi 
của tôi đi bơi cùng hai bạn. Cả ba xin phép 
mẹ cho sang chơi bể người lớn nhưng chúng 
tôi không đồng ý. Bạn bè của con gái tôi liền 
chuyển hướng than vãn, năn nỉ phụ huynh 
nhưng con gái tôi nói: “Mẹ tớ cũng không 
cho nhưng tớ nghe lời mẹ”.

Hai bà mẹ nhìn tôi chằm chằm. Họ muốn 
biết tại sao con gái tôi lại nghe lời đến vậy. Sự 
thật, khi ở nhà, con gái tôi cũng không thường 
xuyên nghe lời bởi tôi hiếm khi ra lệnh hay ép 
buộc con làm điều gì. Nếu tôi ra lệnh nhưng 
cháu không làm theo, tôi để con tự quyết định, 
trừ trường hợp bắt buộc.

Tôi nghĩ điều tiên quyết trong nuôi dạy 
những đứa trẻ nghe lời là tôn trọng chúng. 
Trẻ em cũng giống như người lớn, có ý kiến 
riêng, muốn được thể hiện quan điểm cá nhân 
và muốn được tôn trọng. Tôi ít khi ra lệnh mà 

thường hỏi con, hy vọng con sẽ bày tỏ suy 
nghĩ về một vấn đề và chúng tôi cùng thảo 
luận cách thực hiện. Ngoài việc tôn trọng, tôi 
đặt ra cho bản thân năm quy tắc nuôi dạy con 
nghe lời.

1. Không kiểm soát trẻ.

Phụ huynh hãy hiểu rằng không thể và 
không nên kiểm soát trẻ thái quá. Điều duy 
nhất chúng ta có thể kiểm soát là bản thân. 
Trẻ em không phải robot, không phải thú 
cưng. Theo thời gian, các em sẽ trưởng thành, 
có chính kiến riêng và bố mẹ không thể ép 
buộc con làm việc theo ý mình.

2. Chỉ ra lệnh khi có lý do 
chính đáng.

“Tại sao tôi không thể khiến các con 
nghe lời?”. Khi đặt ra câu hỏi này, bạn nên 
đánh giá lại những yêu cầu đối với trẻ. Hãy tự 
hỏi bản thân những điều bạn ra lệnh cho trẻ 

Trường hợp trẻ không nghe lời, bạn hãy để con tự quyết định, 
mắc sai lầm và học cách sửa đổi hoặc đặt câu hỏi định hướng.
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có thực sự cần thiết, quan trọng.
Những lý do tốt thường hướng tới các 

khía cạnh sau. Thứ nhất, lý do về an toàn, 
chẳng hạn trẻ không thể chơi đồ vật sắc nhọn, 
không được nhảy lên bàn. Tiếp theo là lý do 
về sức khỏe như phải đánh răng để ngừa sâu 
răng, phải ăn rau để bổ sung chất xơ và vita-
min. Lý do thứ ba là không gây hại đến mọi 
vật xung quanh, như không được đánh người 
hoặc động vật, không được vứt rác bừa bãi. 
Lý do cuối cùng là những tình huống bất khả 
kháng như phải rời nhà trước khi muộn học, 
không đủ tiền mua đồ chơi.

Nếu không nằm trong bốn trường hợp 
trên, hãy tự hỏi tại sao yêu cầu đó lại quan 
trọng và có thực sự cần thiết đối với sự phát 
triển, nuôi dạy trẻ. Nếu yêu cầu xuất phát từ 
điều bạn muốn, không phải điều trẻ cần, bạn 
có thể thay đổi cách ra lệnh.

Ví dụ, bạn muốn con mặc áo khoác vì 
bên ngoài trời lạnh nhưng con bảo không thấy 
lạnh. Hãy nhắc con mang theo một chiếc áo 
khoác để mặc khi cảm thấy lạnh. Nếu con bạn 
muốn ăn bằng tay, hãy yêu cầu con dùng thìa 
đũa khi có khách vì nó thể hiện sự tôn trọng, 
nhưng khi ăn cùng gia đình, hãy cho phép con 
làm điều chúng muốn.

Trẻ có thể chưa nhận thức đúng mọi vấn 
đề nhưng rất biết lắng nghe và tiếp thu. Hành 
động không nghe lời có thể là sự phản kháng 
ngầm khi bố mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc 
sống của con. Nếu phụ huynh cho phép trẻ 
quyết định một số vấn đề ít quan trọng, các 
em sẽ nghiêm túc lắng nghe những vấn đề 
quan trọng.

3. Cho phép trẻ mắc lỗi.

Bố mẹ bắt con nghe lời vì không muốn 
phạm sai lầm. Nhưng việc đối mặt với thất 
bại khiến trẻ tự học được nhiều điều giá trị, 
giúp các em trở nên độc lập, tự tin, không 
ngại mạo hiểm.

Khi con mắc lỗi từ lựa chọn của mình, 
bạn không nên mắng, than vãn hay chì chiết. 

Điều này chỉ càng khiến trẻ nản chí, không 
chịu nhận lỗi về mình. Thay vào đó, trẻ sẽ 
chuyển sự tức giận với bản thân sang bố mẹ.

Chẳng hạn, khi bạn yêu cầu trẻ tắt TV để 
học bài nhưng các bé không làm theo, hãy 
ngừng bận tâm. Trẻ có thể xem đến khi đi 
ngủ, quên làm bài tập và bị giáo viên phạt khi 
đến trường. Một lần bị phạt sẽ khiến các em 
rút ra bài học đừng nên lơ là học tập. Từ đó, 
trẻ sẽ nhận ra yêu cầu của bố mẹ là muốn tốt 
cho mình và vâng lời.

4. Định hướng.

Nếu bạn không thể phớt lờ hoàn toàn 
quyết định của con, hãy định hướng bằng việc 
gợi ý, đặt câu hỏi. Ví dụ, khi bạn ra lệnh con 
dọn đồ chơi nhưng chúng không làm theo, 
hãy hỏi rằng: “Tại sao con không muốn cất 
đồ chơi?”, “Nếu con không thu dọn đồ sau 
khi chơi, bố mẹ đi qua, giẫm phải và bị đau 
chân thì sao?”.

Hãy dự đoán những kết quả sẽ xảy ra với 
quyết định của trẻ nhưng đừng nên phóng đại 
làm trẻ sợ hãi. Việc định hướng sẽ giúp cuộc 
nói chuyện giữa bố mẹ và con trở nên mềm 
mỏng, dễ chịu. Ngoài ra, bạn có thể dạy con 
tư duy phê phán, tư duy logic và khả năng 
phản biện. Theo thời gian, trẻ sẽ tin tưởng vào 
những phán đoán của bạn. Nhiều em sẽ có 
niềm tin, muốn chia sẻ khúc mắc với bố mẹ 
để cùng nhau tháo gỡ.

5. Giữ bình tĩnh.

Khi trẻ không nghe lời, phụ huynh sẽ tức 
giận, từ đó chỉ dẫn đến tình huống tồi tệ, căng 
thẳng. Việc nuôi dạy trẻ không phải đường 
một chiều mà cần sự tương tác, chia sẻ từ hai 
phía, phụ huynh và con cái. Nếu bạn để sự tức 
giận chiếm lấn quá nhiều, bạn sẽ không thể 
hợp tác với trẻ.

Tú Anh (Theo Parenting For Brain)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Thầy là ai mà nói năng như ngôn sứ,
Như tiên tri giảng dạy trong đền thờ,
Như Êlia sống lại từ cõi mơ,
Như Gio-an bên dòng sông năm ấy…

Thầy là ai, hằng vạn người bái lạy,
Giảng uy quyền như Lời Chúa ngàn xưa,
Bên bờ hồ dân chúng dạ ngẩn ngơ,
Thầy là ai mà nghe như sóng cả!...

Thầy là ai, dân chúng bảo thật lạ,
Tiệc Cana, các hũ rượu diệu kỳ,
Mười hai tuổi, ngự đền thánh uy nghi,

      “Việc của Cha”, người phàm sao hiểu nỗi!…

Thầy là ai mà chữa lành phong hủi,
Câm được nói, điếc được nghe, què được đi,
Ôi, quyền phép, quỉ dữ cũng phải lui,
Bao người chết được Thầy cho sống lại…

Thầy là ai bên đám người ngu dại,
Nhìn chẳng thấy, nghe chẳng hiểu bao nhiêu,
Ôi, “cá bánh”, phép lạ thật cao siêu,
Dù Thầy bảo “sống không riêng bởi bánh”…

Thầy là ai, nơi Bêlem giá lạnh,
Có mục đồng mà có cả Ba Vua,
Có thiên thần, có sao lạ dẫn đưa,
Có bạc vàng, nhũ hương và mộc dược! 

Thầy là ai, hay con bác thợ mộc,
Có anh em thân thuộc ở Naza,
Đọc Kinh Thánh hôm sớm hội đường nhà,
Sống kiếp nghèo cùng mẹ cha thầm lặng… 
 
Thầy là ai mà Phêrô dám sốt sắng
Tuyên xưng liền “Thầy là Đấng Kytô’,
Đấng chịu chết và Sống Lại từ nấm mồ,
Đấng Lên Trời và quang lâm ngày phán xét!... 

Đại dịch kinh hoàng làm thất đảm triệu triệu 
người… Kẻ chết, kẻ đau đớn, kẻ hoang mang tuyệt 
vọng…  Phải chi đức tin mình bằng hạt cải, Thầy 
Giêsu sẽ chữa lành tất cả… THẦY LÀ AI…

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Thầy là ai...

Có lẽ nào ta lại xa nhau
Sau những tháng ngày dài chung sống

Bao bão giông vẫn cùng nhau vượt sóng
Sao giờ đây lại gieo rắc đớn đau.

Con chia đôi, của cải cũng chia đôi
Những đứa con “mồ côi” từ dạo ấy

Chỉ một lần cho Thứ Tha thức dậy
Ta chẳng nguyện cầu nên hờn giận mãi sục sôi.

Làm thế nào yêu thương lên ngôi
Hoa luôn thắm giúp gia đình hạnh phúc

Lúc thành công hay khi lâm cơ cực
Ta chẳng sống Lời Người nên hạnh phúc mãi chông chênh.

Ngã rẽ chia hai, cuộc sống gập ghềnh
Ôi nhớ quá những bữa cơm nồng ấm

Đơn giản thôi mà tình thân tràn ngập
Cả nhà thương nhau, niềm vui bay cao.

Em bệnh rồi, con vất vả ngược xuôi
Chạy về ngoại, rồi chạy sang tìm bố

Hai anh em gặp nhau mừng rỡ
“ Đừng chơi trò ly dị nữa bố ơi”.

Một nhịn, chín nhường phải sóng đôi
Từ hai phía cả chồng lẫn vợ

Nay tóc bạc chợt nhớ ngày xưa đó
Ta chơi trò “ly dị “ với nhau.

Giá của cái nắm tay lúc tuổi đã cao
Là bao giông bão của thời trai trẻ

Nhìn lên Thánh Gia bao truân chuyên dâu bể
Vẫn một lòng trung tín với Xin Vâng.

Tử đạo mỗi phút giây trong bậc sống hôn nhân
Mái ấm gia đình thành thiên đường trên mặt đất

Hạnh phúc của các con không bị ai cướp mất
Cha mẹ Chết ý riêng như hạt lúa mì

Sẽ trổ nụ yêu thương.

(Lc,18-24)
THƠ: KIM HAI PHAM THI

TỬ ĐẠO MỖI PHÚT GIÂY 
TRONG ƠN GỌI HÔN NHÂN
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THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

NẾU có được gì, ta có chăng?
BÀ VÀ con cái phải công bằng
CÁC CON KHÔNG biết ai cho đấy
ĐỒNG Ý CHO TÔI, đừng nói rằng
LẤY CỦA NHÀ là thiệt hại lớn
GIÚP NGƯỜI, TÔI SẼ lòng vui tăng
ĐI VAY MƯỢN, HOẶC LÀM THUÊ KIẾM
TIỀN GIÚP HỌ đời bằng phẳng băng.

Trùm họ Antôn NGUYỄN HỮU QUỲNH (NĂM)
(chịu xử giảo, 1768 - 1840)

Kính nhớ ngày 10.7

 Thầy giảng Phêrô NGUYỄN KHẮC TỰ
(chịu xử giảo, 1808 - 1840)

Kính nhớ ngày 10.7

CHẾT là thân xác cùng linh hồn
VÌ tội cách xa, về cội nguồn

DANH CHÚA Kitô con phụng kính
GIÊSU cứu chuộc xác, linh hồn.
KITÔ giáo hữu con Thiên Chúa

THẬT HÃNH DIỆN con tràn ngập luôn
VÀ TỐT ĐẸP đời, đạo, chính thật

BIẾT BAO thế hệ sống trường tồn.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

TỬ ĐẠO MỖI PHÚT GIÂY 
TRONG ƠN GỌI HÔN NHÂN
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ẢNH NIỆM THÁNG 7

(trả lời câu hỏi ở trang 28)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu 
nhân chi giao cam nhược lễ” (những người cao thượng giao thiệp lẫn nhau nhạt như 
nước lã, những người tầm thường giao thiệp với nhau ngọt như có tiếp tân lễ hội) hàm 
ý TCPV là thể loại thánh ca hát nguyên văn Lời Chúa nghe có vẻ khô khan; Thánh ca 
Bình dân Tôn giáo do lời người sáng tác ra hát lên nghe mùi mẫn. Hát TCPV là hát 
theo phụng vụ để thánh nhạc giữ đúng vai trò là “nữ tỳ của phụng vụ”. 
	Hát TCPV là hát nguyên văn Lời Chúa, tưởng rằng (nếu ai chưa tham dự thánh 

lễ hát TCPV) khô khan buồn tẻ; lại hát với cả cộng đoàn tưởng rằng còn gì nghệ thuật 
hay hấp dẫn. Đâu ngờ đó lại là 2 yếu tố (làm nên TCPV: hát Bản văn phụng vụ cùng 
với phụng nên theo sát phụng vụ như hình với bóng) lại rất sốt sắng và tràn đầy sự 
thánh thiện, càng hát càng thấm, càng thấm càng nghe hay một cách khó tả. 
	Tại vì “giao hảo” (xin mạo muội tạm gọi như vậy) với Thiên Chúa phải dùng 

chính Lời Chúa và bằng tất cả Dân Thiên Chúa mới xứng hợp (Giáo hội ấn định như 
vậy cho nên còn có thể nói hát TCPV là hát bằng cách thức Giáo hội đặt ra).  

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

“Cháu biếu bà!”

Bé thực hiện lời mẹ dạy bố thí cho người hành khất già nua tội nghiệp bên lề đường.
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 57 của kỳ 53)

Chị Hương và chị Hải nhanh như cắt, 
đến bên cha sở Luca để cấp cứu ngài. Với 
những phương pháp dân gian mà mọi phụ 
nữ thôn quê đều thông thạo, hai chị làm cho 
cha sở dần dần hồi tỉnh. Cô Sáu sai Bồ Rằng 
xuống bếp mang lên một ly nước mưa mát 
lạnh cho cha sở… Một lúc sau, cha sở Luca 
tỉnh hẳn.

Sau khi lấy lại trạng thái bình thường, cha 
sở xin lỗi Thập bát La hán và cho biết thêm:

- Bây giờ trở đi, tôi có thể an tâm để cùng 
quý La hán chuyện trò mà không sợ ai quấy 
rầy nữa.

Nghe cha sở nói, ai cũng nghĩ rằng ma quỷ 
vừa mới quấy phá cha cú chót, nhưng đã được 
Chúa bảo vệ hay như thế nào đó…

Cố nhớ lại nội dung cuộc trao đổi vừa được 
tiếp tục lúc nãy, cha sở nhìn vị La hán thứ 15 
như tính mời ông hỏi tiếp. La hán thứ 15 đứng 
lên hỏi:

- Tại sao không thể chỉ có Thiên Chúa, 
chỉ có Ánh sáng, chỉ có sự tốt lành, chỉ có 
sự đẹp đẽ…? 

Cha sở dừng giây lát rồi tự đặt ra thêm câu 
hỏi:

- Đừng có ma quỷ, đừng có bóng tối, sự 
dữ, sự ác… đúng không?

Mọi người vẫn im lặng đón nghe. Cha sở:
- Được không? 
Chờ một lúc như cố để cho mọi người 

ngấm với ý nghĩa của câu hỏi, cha sở trả lời:
- Không được! Vì để có cái sự Có, phải có 

cái sự Không, để có cái sự Không, phải có cái 
sự Không phải Có (1). Cái Có lẫn cái Không 
đều ở trong Thiên Chúa.

Tuy Cô Sáu, cô Bảy, hai phụ nữ, ông Tám 
Ria nhất là Bồ Rằng  không ai hiểu gì, nhưng 
Thập bát La hán lại hiểu, lại gật gù lia lịa vì 
các vị vốn dĩ thông thái hơn mọi người. Cha 
sở tiếp liền:

- Do hễ đã có cái Có thì phải có cái Không, 
cho nên có Thiện phải có Ác, có Sáng thì phải 
có Tối v.v… cái Không lý giải cho cái Có, cái 
Có tạo ý nghĩa cho cái Không, sự Thiện được 
nghĩa nhờ sự Ác, sự Ác được nghĩa nhờ sự 
Thiện. Không có cái áo dơ thì làm sao so mà 
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biết có cái áo sạch? Nếu không có ngưới ác, 
làm sao chúng ta có sự so sánh mà biết ai là 
người thiện? Cho nên phải có bóng tối, sự ác, 
sự xấu để nhận ra ánh sáng, điều thiện, điều 
tốt. Vì vậy, ma quỷ càng làm cho người có 
khuynh hướng sáng (2) nhận ra Thiên Chúa 
và thôi thúc họ tìm về Thiên Chúa; ngược lại, 
Thiên Chúa càng làm cho người có khuynh 
hướng tối nhận ra ma quỷ và thôi thúc họ tìm 
đến với ma quỷ.

Nói xong, cha sở một lần nữa minh định 
rằng, ngài không phải là người giải đáp thắc 
mắc, vì ngài cũng là kẻ hèn kém ngu dốt, 
nhưng vì… Thập bát La hán hỏi ngài, và hỏi 
gì, hỏi đến đâu thì ngài trả lời đến đó theo sự 
hiểu biết của mình mà thôi. 

Rồi cha sở Luca nói tiếp:
- Học sinh không có những giờ học mệt 

mỏi thì không thấy thú vị trong những giờ 
nghỉ giải trí; anh nông dân không đội nắng 
nôi khổ cực ban trưa ở ngoài trời thì không 
thấy sung sướng khi ngồi vào mâm cơm lúc 
chiều mát với vợ con trong nhà. Người lành 
chỉ gặp toàn điều lành thì họ không thể chứng 
minh mình là người lành; người dữ chỉ gặp 
toàn là điều dữ thì họ sẽ vì sợ mà không còn 
dữ nữa.

Vị La hán tên A Thị Đa tức La hán thứ 
15 hỏi:

-  Thưa thầy cả Luca, bóng tối, sự ác và sự 
dữ là cần phải có do Thiên Chúa dựng nên 
sóng đôi với ánh sáng, sự thiện và sự lành 
theo nguyên lý âm dương như: phải-trái, xa-
gần, sáng-tối, trắng-đen, sạch-dơ… vậy thì 
trên thiên đàng chắc phải còn có đau khổ, 
dưới hỏa ngục chắc phải còn có hạnh phúc?

Cha sở:
- Chúa cũng vẫn có đau khổ, nhưng đau 

khổ trong tình yêu; ma quỷ cũng vẫn có hạnh 
phúc nhưng hạnh phúc trong thù hận mỗi 
khi Chúng thấy đã lôi kéo thêm một linh hồn 
nữa sa vào lửa phạt cùng với Chúng. Đường 
ngọt thêm khi đường có pha chút xíu muối 
mặn vào với nó (3); vui mừng quá thì người 
ta phát khóc, cay cú quá thì người chua chát 

bật cười, cười khảy. Khi không còn nguyên lý 
âm dương thì không còn gì hiện hữu.

La hán A Thị Đa hỏi:
- Quả thật! Ở Niết bàn, chúng tôi cũng 

đau khổ khi thấy chúng sinh quá lầm lạc đến 
đâm đầu vào cõi âm ty địa ngục… Điều đó 
cho thấy không thể nào dứt sạch đau khổ (4).  
Sáng-tối, lành-dữ… phải luôn có nhau, ngay 
trong lòng người lành đôi lúc còn có ý xấu, 
trong người dữ đôi lúc cũng có ý lành. Tôi đã 
hiểu! Rành mạch thế giới hiện hữu rồi! Xin 
cám ơn thầy cả Luca! Nhưng thưa thầy cả! 
Người dữ kẻ ác là số phận đã được an bài hay 
chỉ là do hoàn cảnh gây ra?

Cha sở:
- Có thể do hoàn cảnh gây ra. Vì nếu hoàn 

toàn do số phận đã được an bài không thể 
thay đổi thì Ngôi Hai Con Thiên Chúa là 
Chúa Giêsu Kitô đã không xuống thế để cứu 
chuộc nhân loại.

La hán A Thị Đa:
- Nếu có thể thay đổi thì còn gì là an bài? 

Nghĩa là nếu có thể thay đổi thì hiểu thế nào 
là Thiên Chúa đã an bài, đã tiền định tất cả?

Cha sở:
- Trên bàn cờ tướng, mỗi quân cờ đã được 

an bài hay tiền định nước cờ riêng tức vị trí 
và cách đi riêng; nhưng vì có nhiều quân cờ 
như vậy, cho nên nước đi của từng quân cờ 
tuy không thay đổi, nhưng biến hóa thiên hình 
vạn trạng, khiến bàn cờ tướng trở nên trò chơi 
luôn phong phú, sáng tạo, mê hoặc mà cũng 
rất trí tuệ (5), ở đó không ai là không thấy sự 
định sẵn hòa chung với sự thay đổi.
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Vừa nghe đến đây, Thập bát La hán đồng 
loạt đứng lên vỗ tay. Chờ cho Chư vị vỗ tay 
xong, cha sở với thái độ khiêm nhường nói:

- Xin hãy ca tụng Thiên Chúa. Còn tôi, tôi 
chỉ là người được Chúa dạy để thưa lại với 
Chư vị mà thôi. Tôi chỉ là dụng cụ bất xứng 
của Người và của Chư vị.

Nghe cha sở nói vậy, Thập bát La hán mỗi 
người một tiếng ca ngợi Chúa và cám ơn cha 
sở Luca.

Người dân nghe mà chẳng hiểu gì, cho nên 
vì chán nản, ngáo ngắn, ngáp dài và tự lui 
ra ngoài giữa sân ngồi nhìn vào nhà chờ có 
chuyện gì lạ để xem.

La hán A Thị Đa hỏi tiếp:
- Thưa thầy cả Luca, Chúa Giêsu Kitô 

xuống thế giảng dạy, Người có tiết lộ gì về 
sự an bài và tiền định của Thiên Chúa hay 
không?

Cha sở đáp:
- Thưa có. Khi Người phán những câu như: 

“Tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết 
cả” (6). 

Cha sở Luca củng cố thêm cho lời nói 
của ngài:

- Sự an bài hay sự tiền định của Thiên 
Chúa được chứng minh qua các vị tiên tri; 
tiên tri là người nói trước chương trình có 
từ muôn thuở của Thiên Chúa; vì các tiên 
tri nói trước đến từng chi tiết nhỏ như: “Khi 
đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút 
thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời 
tiên tri rằng: Chúng đã chia nhau áo Ta, còn 
áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm” (7)… 
cho nên ta mới thấy Chúa đã an bài hay tiền 
định tất cả mọi sự một cách chi ly và tuyệt 
đối. Chúa Kitô còn phán câu này để chứng 
minh Thiên Chúa đã an bài hay tiền định tất 
cả: “Mở miệng ra là Ta nói dụ ngôn, công 
bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập 
địa” (8)

La hán thứ 15 tên A Thị Đa thốt lên:
- Ôi trời! Mọi sự trên trời dưới đất, từ thuở 

có trời đất với vạn hữu muôn loài cho đến 
muôn kiếp đời sau… thảy đều được Thiên 

Chúa hoạch định tất cả, nhưng lại vẫn để cho 
loài người có tự do, muôn loài cầm thú muốn 
đi đâu thì đi… bằng sự biến hóa khôn lường 
đặt nơi vạn hữu.

Bỗng như chợt nhớ ra, la hán A Thị Đa thưa: 
- Xin thầy cả giải thích thêm sự biến hóa 

cho chúng tôi được hiểu…
Cha sở:
- Hàng tỉ người cùng chung sống trên trần 

gian, nhưng liên đới với nhau: số phận người 
này ảnh hưởng đến số phận người kia giống 
như một quân cờ khi di chuyển, sẽ làm náo 
động cả bàn cờ nhiều hay ít; bởi vì tuy mỗi 
quân cờ được an bài nước đi của riêng mình, 
nhưng nước đi của quân cờ này tạo nên nước 
đi của quân cờ khác… sự tiền định của quân 
cờ này làm náo động sự tiền định của quân 
cờ khác. Mỗi đứa bé khi chào đời đều có số 
phận, nhưng mỗi cử động của cháu bé đều 
liên đới đến số phận của người mẹ, người 
cha…

Thập bát La hán chưa hiểu gì về cách giải 
thích của cha sở, vì thực ra, Thập bát La hán 
đến làm khuấy động chuyện cô Bảy bỏ ma 
quỷ để về với Chúa. Mà việc cô Bảy quay 
ngoắc 180 độ, quá bất ngờ đối với ma quỷ là 
chuyện ma quỷ không thể nào để yên. Chính 
vì vậy, bầu khí cứ như nặng trịch, ngột ngạt, 
tâm hồn mọi người cứ như ngay ngáy lo âu 
như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra.    

(còn tiếp)
....................................................................
(1) Thiên Chúa là Đấng Tự hữu (tự mình 

mà có), nghĩa là Người chính là Đấng Khởi 
nguyên: không có cái Có, cũng không có cái 
Không. Kế tiếp, có cái Không, rồi có cái Có. 
Với cái Có và cái Không mà sinh sôi nảy nở ra 
liên tục và nhiều vô kể cho đến vô tận; trong 
chuỗi vô tận, thế giới và con người chúng ta 
đang ở trong đó. 

(2) Câu Chúa Kitô phán: “Con cái thế gian 
khôn ngoan hơn con cái sự sáng” nghĩa là khi 
được tạo dựng, ta đã được tiền định là con cái 
thế gian hay con cái sự sáng rồi. 

(xem tiếp trang 63)
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

Có 3 thằng thiếu niên đèo nhau trên 1 chiếc 
xe gắn máy. Khi qua ngã tư, đèn đỏ mà nó cứ 
thế đi nên bị công an vẫy lại. Một thằng trên 
xe liền hét lên:

- Mày vẫy xe khác đi xe tao chở 3 rồi không 
chở được thêm nữa..

- !!!

Buổi tối hai vợ chồng đang xem ti vi bỗng 
nghe tiếng la hét, đập phá đò đạc bên nhà 
hàng xóm.

Chồng:
- Để anh qua bên đó xem có chuyện gì?
Vợ: 
- Việc nhà người ta kệ người ta, anh dây 

vào làm gì cho mệt!
Chồng:
- Nếu chửi nhau thì mặc họ, còn đánh nhau 

thì anh phải can ngăn chứ!
Chồng đi một lúc thì hớt hải chạy về.
- Sợ quá vợ ạ!
- Bên đấy sao vậy?
– Đang đánh nhau to lắm, vác cả dao.
– Sao anh không ngăn họ lại?
– Không biết bằng cách nào mà con vợ 

trói được tay thằng chồng vào thành giường, 
tay cầm con dao lăm lăm.

– Cụ thể là sao, chuyện gì?
– Con vợ bắt lão khai ra con bồ nhí là con 

nào để nó xử, bằng không nó sẽ cắt… của lão.
Chồng:
- Ủa, mà em đi đâu đấy?
Vợ:

- Em sang xem thế nào.
Chồng:
- Sao bảo chuyện nhà người ta không quan 

tâm mà?
Vợ:
- Em chỉ sang xem lão có khai ra không 

thôi.
Chồng:
- Không khai để nó thiến à?
Vợ:
- Bà mẹ nó, nhưng lão đã hứa với em là có 

chết cũng sẽ không khai ra rồi mà!
Chồng:
– !!!

Một cậu bé vào cửa hàng cắt tóc và người 
thợ cắt tóc thì thầm vào tai ông khách đang 
cắt tóc: 

- Đây là thằng bé ngớ ngẩn nhất trên thế 
giới. Xem nhé tôi sẽ chứng minh cho ông 
thấy”. 

Sau đó người thợ đưa ra một tờ đôla và 
đồng xu nửa đô rồi bảo cậu bé: 

- Cháu thích bên nào hơn con trai?. 
Cậu bé cầm lấy đồng xu và rời đi.
- Thấy chưa, tôi đã nói với ông rồi -người thợ 

cắt tóc nói- Thằng bé chẳng bao giờ học được.
Sau đó, người khách hàng cũng rời đi và 

gặp cậu bé đang đi ra từ hàng kem. 
 - Này con trai. Ta có thể hỏi con một câu 

hỏi không? Tại sao con chọn đồng xu thay vì 
tờ một đôla?”. 

Cậu bé vừa liếm kem vừa trả lời: 
- Vì vào cái ngày mà cháu lấy tờ một đôla, 

trò chơi sẽ kết thúc. 
- !!!

ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG

CHUYỆN NHÀ HÀNG XÓM

CẬU BÉ NGỐC NGHẾCH

(xem tiếp trang 63)
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  Cuộc đua khó lường 
vào Nhà Trắng

Dù Trump đang tụt sau Biden trong các 
cuộc thăm dò, kết quả bầu cử được cho là vẫn 
khó lường, nếu nhìn từ thể hiện của Trump 
năm 2016.  

Khi còn 140 ngày là đến bầu cử tổng thống 
Mỹ, các kết quả thăm dò có vẻ ảm đạm đối 
với Tổng thống Donald Trump. Nhiều cử tri 
dường như mệt mỏi trước những phát ngôn 
và dòng tweet bị cho là gây chia rẽ của ông.

Tuy nhiên, các chiến lược gia từ cả phe 
Dân chủ và Cộng hòa đều gần như nhất trí 
rằng không ai có thể nói trước một vấn đề như 
bất bình đẳng chủng tộc sẽ ra sao vào tháng 
11, đặc biệt khi cuộc sống và sinh kế của 
người Mỹ đang bị đe dọa vì Covid-19, cũng 
như nguy cơ nền kinh tế sụp đổ. Họ cũng lưu 
ý đảng Dân chủ có thể gặp rắc rối nếu quá tự 
tin và cho rằng những phát ngôn kích động 
của Trump sẽ khiến ông phải trả giá trong 
cuộc bầu cử, sai lầm mà một số thành viên 
đảng Dân chủ từng mắc phải hồi năm 2016. 
và mạng người.

SpaceX đưa người tham quan vũ 
trụ và phủ sóng wifi toàn cầu

Đêm 23, rạng sáng 24/5 năm nay, SpaceX 
phóng thành công tên lửa Falcon 9 chở theo 
60 vệ tinh internet nặng tổng cộng 18,5 tấn lên 
quĩ đạo trái đất. Đáng chú ý, đây là lần phóng 
thứ ba của chính quả tên lửa này. Trong hai 
lần phóng trước đó diễn ra vào tháng 9/2018 

và tháng 1/2019, quả tên lửa này đều hạ cánh 
trở lại trái đất an toàn.

Sau lần phóng hồi tháng 5/2019, quả tên 
lửa tiếp tục hạ cánh an toàn lần thứ ba, và do 
vậy có thể sẽ được tái sử dụng tới lần thứ tư, 
giúp SpaceX cắt gọt đáng kể chi phí.

SpaceX dự tính sẽ tiếp tục phóng mỗi lần 
60 vệ tinh lên quĩ đạo với mục tiêu từ 1.000 
đến 2.000 vệ tinh mỗi năm. Sau khoảng 24 
lần phóng, SpaceX có thể phủ sóng toàn bộ 
trái đất nhưng vẫn sẽ tiếp tục đưa thêm vệ 
tinh lên quĩ đạo khi nhiều khách hàng có 
nhu cầu. Theo CEO Elon Musk, “Starlink có 
thể đạt hiệu quả cao với số vệ tinh thấp hơn 
10.000 rất nhiều”.

Từ khi ca nhiễm đầu 
tiên được phát hiện ngày 
11.6, đến nay Bắc Kinh ghi 
nhận tổng cộng 79 ca liên 
quan đến chợ Tân Phát Địa. 
Hơn 10.000 người đã được 

xét nghiệm, bao gồm những người buôn bán 
tại chợ Tân Phát Địa, người dân địa phương 
và những ai đến chợ trong vài tuần qua.

Thêm nhiều bang của Mỹ đang ghi nhận 
số ca nhiễm và nhập viện mới vì Covid-19 
tăng ở mức kỷ lục. Theo Reuters, bang Al-
abama vào ngày 14.6 ghi nhận số ca nhiễm 
mới tiếp tục tăng kỷ lục trong ngày thứ 4 liên 
tiếp. Các bang Alaska, Arizona, Arkansas, 
California, Florida, Bắc Carolina, Oklahoma 
và Nam Carolina đều chứng kiến tình trạng 
tương tự suốt 3 ngày qua.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu như 
Pháp, Đức... đã bắt đầu mở cửa biên giới từ 
ngày 15.6. Tuy nhiên, Ý đã phát hiện hai ổ 
lây nhiễm mới ở thủ đô Rome, với 109 ca 
nhiễm cùng 5 ca tử vong vì Covid-19 tại một 
bệnh viện và 15 ca nhiễm mới ở một tòa nhà.

Covid-19 tiếp tục khó lường 
ở nhiều nơi
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Tổng giám đốc điều hành Grab Anthony 
Tan sáng nay 16.6 gửi thông báo cho các nhân 
viên rằng công ty “sẽ cắt giảm 360 Grabber, 
tương đương dưới 5% đội ngũ nhân sự”, giữa 
lúc dịch Covid-19 gây ra tác động lớn. Ông 
Tan cho biết vài tháng vừa qua, Grab đã rà soát 
tất cả chi phí, cắt giảm các nguồn chi không 
thiết yếu và thực hiện giảm lương của lãnh đạo 
cấp cao. Dù vậy, Grab vẫn phải cơ cấu lại nhân 
sự để đáp ứng được những thách thức của nền 
kinh tế hậu Covid-19.

Đồng sáng lập Grab cho hay sẽ hỗ trợ các 
nhân viên bị ảnh hưởng trong lần cắt giảm 
nhân sự này cả về vật chất và tinh thần.

[VIDEO] Thế giới ghi nhận hơn 100.000 ca 
Covid-19 mới mỗi ngày, WHO cảnh báo đại 
dịch “hồi sinh“

Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định sẽ 
hoàn thành cấp căn cước công dân trong một 
năm nữa, đảm bảo bỏ hộ khẩu từ tháng 7/2021 
dù nhiều đại biểu lo không kịp.

Thảo luận dự án Luật Cư trú (sửa đổi) chiều 
16/6, nhiều đại biểu góp ý về đề xuất bãi bỏ 
quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, thay thế bằng 
số định danh cá nhân. Bà Dung cho rằng công 
tác này cần rất nhiều thời gian, đòi hỏi sự chính 
xác, có kiểm tra, đối soát chặt chẽ. Trong khi 
đó việc đầu tư bố trí kinh phí cho hoạt động 
này còn hạn chế, với nguồn lực ngân sách hiện 

Grab cắt giảm nhân sự vì dịch 
Covid-19

Bộ trưởng Tô Lâm: Đảm bảo điều kiện 
bỏ hộ khẩu giấy từ 7/2021

nay, nhất là khi đất nước vừa tập trung khắc 
phục dịch bệnh, phục hồi kinh tế và giải 
quyết nhiều vấn đề xã hội khác thì việc bố 
trí đủ 3.000 tỷ đồng cho Bộ Công an theo đề 
án là rất khó khăn.

Bộ Công an đang đề xuất lùi thời gian 
khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
cho đến khi hoàn thành, tức là thời điểm 
chưa thấy rõ ràng. “Trong điều kiện như 
vậy, việc dự kiến áp dụng Luật Cư trú với 
phương thức quản lý mới, dựa trên nền tảng 
của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 
1/7/2021 như tờ trình của Chính phủ là khó 
có thể thực hiện”, Phó chủ nhiệm Ủy ban 
Pháp luật nói.

Lãnh đạo Chính phủ đốc thúc giải phóng 
mặt bằng sân bay Long Thành và giải ngân 
hết 23.000 tỷ đồng theo quy định. 

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng theo thông 
báo của Văn phòng Chính phủ ngày 15/6. 

Tại diễn đàn Quốc  hội, Bộ trưởng Giao 
thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, 
đến nay Chính phủ đã bố trí hơn 17.000 
tỷ đồng đề giải phóng mặt bằng dự án sân 
bay Long Thành. Đến 30/5, tỉnh Đồng Nai 
giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng. Tỉnh này cũng 
cam kết quyết tâm hoàn thành công tác giải 
phóng mặt bằng vào tháng 10 hoặc trong 
năm nay. 

Để xây dựng sân bay Long Thành, Đồng 
Nai phải thu hồi khoảng 5.000 ha đất. Trong 
đó, giai đoạn 1 rộng 1.800 ha, trong đó 
khoảng 630 ha của hơn 1.000 hộ gia đình; 
phần diện tích còn lại là của Công ty TNHH 
MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Thủ tướng đốc thúc giải phóng mặt 
bằng sân bay Long Thành
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Tại Hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho Diễn 
đàn kinh tế và môi trường lần thứ 28 của tổ 
chức Osce, Tòa Thánh đã đưa ra lời cảnh giác 
về nạn tham nhũng. Tòa Thánh kêu gọi các 
nước hành động minh bạch, trung thực và tạo 
niềm tin giữa người dân và các tổ chức như là 
những cách thế chống tham nhũng.

Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Janusz 
Urbańczyk, Đại diện Tòa Thánh tại một số tổ 
chức quốc tế có trụ sở ở Vienna, nước Áo, đã 
tham dự Hội nghị video của Tổ chức an ninh 
và cộng tác ở châu Âu, gọi tắt là Osce, về chủ 
đề “Thăng tiến an ninh, ổn định và phát triển 
kinh tế, ngăn ngừa và chống lại tham nhũng 
qua các sáng kiến, gia tăng sự minh bạch và 
số hóa.”

Theo thông cáo 
của Phòng Báo chí 
Tòa Thánh hôm 
thứ Hai 15/6, Đức 
Thánh Cha đã bổ 
nhiệm tiến sĩ Fa-
bio Gasperini làm 
Tổng thư ký cho 

Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt 

Tòa Thánh cảnh giác nạn tham nhũng

Lần đầu tiên ĐTC bổ nhiệm một giáo 
dân làm Tổng thư ký cho Cơ quan 

quản trị tài sản của Tòa Thánh

là Apsa (Amministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica).

Tiến sĩ Fabio Gasperini năm nay 58 tuổi, 
đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Thương 
mại. Ông đã có kinh nghiệm hơn 25 năm 
trong các dịch vụ tư vấn và kiếm toán tại 
các tổ chức tài chính như ngân hàng, công 
ty bảo hiểm, công ty môi giới và công ty tài 
chính. Ông đã từng làm tư vấn cho Apsa, là 
chủ tịch của Công ty kiểm toán Tài chính 
Ernst & Young, đồng thời là thành viên của 
Ủy ban Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Ý.

Đấng Đáng kính 
Carlo Acutis, một 
thiếu niên và lập 
trình viên máy tính 
người Ý qua đời 
năm 2006, sẽ được 
tuyên phong chân 
phước vào ngày 

10/10 năm nay tại Assisi, nước Ý. Thánh 
lễ tuyên phong chân phước sẽ diễn vào lúc 
4 giờ chiều, tại Vương cung thánh đường 
thánh Phanxicô ở Assisi, do Đức Hồng Y 
Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ phong 
thánh chủ sự. Acutis hiện được chôn cất tại 
Nhà thờ Đức Mẹ ở Assisi.

Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu năm 15 
tuổi. Cậu đã dâng đau khổ của mình để cầu 
nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo 
hội. Acutis ngoan đạo tham dự Thánh lễ 
hàng ngày, thường xuyên đọc kinh Mân côi 
và xưng tội. Ngày tuyên phong chân phước 
trùng với ngày lễ Mình Máu Thánh. Acu-
tis rất sùng kính Thánh Thể và các phép lạ 
Thánh Thể. Cậu đã định nghĩa Thánh Thể 
là “đại lộ dẫn đến Thiên Đàng.”

Ấn định ngày lễ phong 
chân phước cho thiếu niên 
lập trình viên Carlo Acutis



THỜI SỰ GÓP NHẶT - lược tin công giáo

61

Giáo phận Cần Thơ có thêm 
8 vị linh mục mới

Thứ Bảy ngày 13/6/2020, Đức Tổng Giám 
mục Giuse Vũ Văn Thiên đã cắt băng khánh 
thành Trung tâm Mục vụ tại Giáo họ Vạn Hà, 
trực thuộc Giáo xứ Tường Loan, nằm trên địa 
bàn xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Tp. Nam Định.

Giáo họ nhận Thánh Antôn làm Quan thầy 
bầu cử. Mọi tín hữu trong Giáo họ đều có lòng 
sùng kính Thánh Quan thầy cách đặc biệt. 
Không chỉ các tín hữu trong Giáo họ, rất đông 
tín hữu trong vùng thường xuyên đến cầu khấn 
với thánh Antôn tại đây, kể cả các lương dân.

Vào ngày thứ Ba trong tuần luôn có Thánh 
lễ kính thánh Antôn. Đặc biệt vào ngày 13/6 
hằng năm, ngày toàn thể Giáo hội mừng lễ 
thánh Antôn, rất đông anh chị em tín hữu tới 
đây hiệp dâng Thánh lễ và khấn nguyện với 
Thánh nhân. Ngày 13/6 năm nay, Giáo họ tràn 
ngập niềm vui khi có sự hiện diện của Đức 
Tổng Giám mục Giuse trong giờ phút khánh 
thành Trung tâm Mục vụ và Thánh lễ tạ ơn.

Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã chấp 
thuận phong chức linh mục cho 8 Thầy Phó tế 
sau đây: 

Thánh lễ khánh thành trung tâm mục 
vụ tại giáo họ Vạn Hà

1. Gioan Võ Phương Bình. 
2. Simon Nguyễn Thanh Cao.
3. Antôn Quách Thái Hùng. 
4. Giuse Trần Văn Phương. 
5. Đôminicô Trương Nhựt Thiện. 
6. Phêrô Nguyễn Xuân Việt.
7. Vicente Nguyễn Thành Luân. 
8. Đôminicô Nguyễn Hữu Duyên. 
Thánh lễ phong chức linh mục vừa rồi 

đã tổ chức tại nhà thờ Sóc Trăng vào lúc 
9h00 ngày 17.6.2020.

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm 
phong chức phó tế cho 11 thầy đại 

chủng sinh Gp. Mỹ Tho

Ngày 29.06.2020 tới đây, Đức Giám 
mục Giáo phận dự định sẽ phong chức phó 
tế cho 11 thầy đại chủng sinh có tên sau:  

1. Thầy Maximilianô Kolbe Bùi Quang 
Đức Ái, sinh 1985, thuộc Giáo xứ Lương 
Hoà Thượng.

2. Thầy Gioan Lâm Trọng Bổn, sinh 
1987, thuộc Giáo xứ Bến Dinh.

3. Thầy Luca Nguyễn Tiến Đức, sinh 
1983, thuộc Giáo xứ Thủ Ngữ.

4. Thầy Tôma Lê Duy Khang, sinh 1989, 
thuộc Giáo xứ An Thái Trung.
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Chuyến săn hà mã “định mệnh” đã 
khiến nàng sư tử cái trong đoạn video phải 
trả giá quá đắt khi dính phải một vết thương 
cực kỳ nghiêm trọng đến phải bỏ mạng sau 
vài ngày.

Từ trước đến nay, sư tử luôn được biết đến 
là “vua của muôn loài” trên các vùng đồng 
cỏ ở châu Phi. Bởi vì chúng có thể săn giết 
nhiều loài động vật khác để làm thức ăn. Thế 
nhưng, khi phải đối mặt với các thú ăn cỏ lớn 
như voi, tê giác hay hà mã… chúng luôn phải 
thận trọng hết mức có thể, nếu không nói 

Vết thương cực nặng mà cô nàng sư tử mắc phải.

là phải “ngậm đắng nuốt cay” với những vị 
“thần” đầy chất sumo Nhật Bản ấy.

Nếu không thận trọng thì sư tử chắc chắn 
sẽ phải trả giá đắt trước con mồi to lớn. Điển 
hình như trong đoạn video này, con sư tử đã 
phải trả giá bằng cả mạng sống khi dám săn 
hà mã, “ông lớn” này có thân hình đồ sộ nặng 
3, 4 tấn, hai răng dài mỗi chiếc đến 40 cm với 
cú táp đức đôi một con cá sấu trưởng thành… 
thì sư tử mà nhằm gì!

Bởi vì, cú cắn cực mạnh của hà mã đã kh-
iến nó bị rớt hàm dưới trông cực kỳ đáng sợ. 
Thậm chí, ngay cả uống nước, cô nàng sư tử 
kể trên còn không làm được và tử vong sau đó 
vài ngày vì đau, đói và khát.

Như Ý (tổng hợp)
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(tiếp  theo trang 53)
Giống như khi được tạo dựng, loại cây nào 

là cây tốt, loại cây nào là cây xấu đều đã được 
tiền định tất cả,  nhiều khi chúng ta cứ mãi 
thắc mắc Chúa sinh ra Giuđa để hắn phạm tội 
rồi tự tử và để phải sa hỏa ngục mà làm chi!

(3) Người miền Tây ăn mía chấm muối ớt, 
ăn dưa hấu chấm muối ớt, nấu chè nêm thêm 
chút muối; ủ mắm nhất thiết phải có chè nếp 
thật ngọt trộn vào; nước mắm nào mà không 
có chút đường v.v…

(4) Lời Chúa: “Trên trời sẽ vui mừng vì 
một người tội lỗi hối cải…” (Lc 15,1-10) 
hàm ý tất nhiên có lúc trên trời sẽ đau khổ 
vì người tội lỗi nào đó nhất quyết không ăn 
năn hối cải.

(5) Thập bát La hán sống vào thời cổ không 
biết môn thể thao bóng đá là gì cho nên cha 
sở không dùng hình ảnh sân bóng đá –còn 
sống động hơn nữa-  để làm thí dụ cho sự an 
bài (tiền định) và tự do. 

(6) Lc 12,1-7
(7) Mt 13,1-52 cho thấy Chúa an bài đến 

từng chi tiết; ngay cả ngày mai tôi ăn gì, 
Chúa cũng đều an bài tất cả.

(8) Mt 26,14-27,66). 

Cô bán vé:
- Anh ơi, mua một vé xổ số nhé! Bảo đảm 

là sẽ trúng lớn.
Người mua:
- Tôi mua rồi!
Cô bán vé:
 - Mua thêm vé nữa, mua nhiều trúng nhiều”.
Người mua:
- Nếu không trúng thì sao?
Cô bán vé:
- Đến gặp em!
Người mua:
- Tìm em phỏng có ích gì?
Cô bán vé:
- Mua thêm một vé nữa!

Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành 
bệnh, một người khạc ra đờm đỏ, một người 
khạc ra đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy 
chạy chữa. Thầy bảo:

- Ðờm đỏ, may còn hi vọng, chứ đờm 
xanh thì chịu, không sao chữa được nữa. Nên 
về mà lo hậu sự đi thôi!

Cả hai cùng hỏi thầy:
- Sao đờm xanh, đờm đỏ lại khác nhau 

như thế?
Thầy nói:
- Ðờm đỏ tự phổi ra, họa còn có phương 

cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ mất rồi, 
còn chữa thế nào cho lành được.

- !!!

(tiếp theo trang 54)

Mua vé Xổ số...

Sợ vỡ mật
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Chậc! Cắn nhau hoài cũng chán, 
thôi hòa đi!

CHÚ THÍCH BÀI VIẾT TRANG 1
Mt 11,25-27 
Khi ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải 
cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi 
sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ 
Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.”

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
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