VÀO ĐỀ THÁNG 4

Ô

đối với tôi, thưa Thầy!
ng Richard, một nha sĩ về hưu,
- Anh muốn tôi cám ơn anh à?
bán lại cơ sở đông khách cho
- Lẽ ra phải thế.
con trai là Peter cũng là nha sĩ.
- Sao tôi phải cám ơn nhỉ? Chính người
Một hôm, cần làm lại hai cầu răng hư, ông
đến cơ sở của con. Sau khi kiểm tra, Peter cho mới phải biết ơn chứ! (Anthony de Melchuyển việc làm lại cầu răng cho một cơ sở lo, S.J.)
2 truyện gợi vài ý: - ai đúng ai sai,
khác. Tốn phí hết 300 đô. Peter gửi
hay đâu là sự thật (chân
hóa đơn cho cha. Nhận được hóa
lý hay lẽ phải)? – phải
đơn, ông bà Richard lặng người.
tìm đến sự thật gốc –
Không chịu được thái độ vô ơn
Chúa là Sự Thật như
của con, bà Richard tức tốc đến
thế nào?
nhà con:
Các nhân vật trong 2
- Mày là một thằng con vô ơn.
truyện trên ai cũng đúng
Tốn hao từ nhỏ cho đến lúc mày
nếu xét theo lý; ai cũng sai
thành tài không bằng mấy trăm đôla
nếu xét theo tình.
của mày phải không?
Chúa là Sự Thật (Ga 14,1-6;18,37),
nhưng đồng thời Chúa cũng là Tình yêu
Peter bức xúc đến phòng tư vấn tâm lý hỏi
(1Ga 4,16), do đó Tình yêu và Sự Thật là
xem ai đúng ai sai...
Một, hay Sự Thật là Tình yêu. Vậy nên, nếu
Truyện khác:
các nhân vật trên đều dùng tình yêu làm cơ
Ngày càng thêm nhiều người gia nhập tu sở, họ sẽ xử sự đúng sự thật gốc.
Chúa là Sự Thật, nghĩa là ở Chúa, mọi sự
viện, vì thế cần phải xây dựng một ngôi nhà
lớn hơn. Một thương gia viết tấm séc 1 triệu đều tuyệt đối đúng, ai nghĩ, nói hay làm gì…
hãy cứ quy chiếu về Chúa sẽ biết mình đúng
đôla và trao cho Thầy. Thầy cầm và nói:
hay sai giống như chiếc đồng hồ đều nào
- Được. Tôi nhận.
Anh thương gia lộ rõ vẻ bất bình. 1 triệu theo giờ GMT (Greenwich) làm chuẩn mực
đôla là một món tiền lớn, song Thầy chẳng về thời gian (xin xem thêm tr.64) chiếc đồng
hồ ấy chỉ giờ đúng.
buồn nói một lời cám ơn!
Nhưng vì Chúa cũng là Tình yêu, cho nên
- Đó là tấm séc 1 triệu đôla, thưa Thầy!
làm gì cho nhau vì yêu, là làm đúng Sự Thật.
- Vâng, tôi biết.
- Dù tôi là người giàu có, song 1 triệu
đôla vẫn không phải là một món tiền nhỏ
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG

Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện.

. Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự
đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.
Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC
Cầu choThánh ca Phụng vụ được mọi người
biết đến.

. Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, ân
nhân và các tín hữu đã qua đời.
CÂU ĐỐI THÁNG 4

.

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

.

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN
Mừng Chúa sống lại

.
.

. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

14.4.2019
TAM NHẬT VƯỢT QUA
18.4.2019
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
21.4.2019

Khúc tân ca: lòng yêu mến
Bài ca mới: trí khoan dung
Cứu độ bằng tha thứ
Tha thứ bởi yêu thương

Cúc Cung CảmTạ

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn

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

.

Ân nhân cũ đã qua
Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

. Ân nhân thầm lặng

CỐ, CỰU & KIM THÀNH VIÊN
BAN BIÊN TẬP, CỘNG TÁC VIÊN,
MỌI ĐỘC GIẢ
ÂN NHÂN QUỸ PHAOLÔ ĐẠT &
VƯỜN TƯỢNG
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CHÂU HÂN sưu tầm

Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu
Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi sẽ có tiền.
ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa
trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng
rất yêu nó.

Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây
và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì
cậu bé chẳng quay lại nữa.

Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không
Một hôm, cậu bé –giờ đã là một chàng
còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày
trai– trở lại và cây táo vui lắm:
nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn
rầu, cây táo reo to.
- Hãy đến chơi với ta.
- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu
còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng
đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ.
thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ
Bác có giúp gì được cháu không?
chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có
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- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
thể chặt cành của ta để dựng nhà.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi.

- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo
mừng lắm nhưng chàng trai vẫn chẳng quay nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết
lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã. dần mòn của ta –cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ
Một ngày hè nóng nực, chàng trai –bây giờ
đã là người cao tuổi– quay lại và cây táo vô ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những
năm đã qua.
cùng vui sướng.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một
nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Hãy đến đây với ta.
Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình.
Người đàn ông ngồi xuống và cây táo
Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
mừng rơi nước mắt.
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng
thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy
thanh thản.
- Hãy đến chơi với ta.

Người đàn ông chặt thân cây làm thuyền.
Cậu chèo thuyền đi.
Nhiều năm sau, ông ta quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta.
Cây táo chính là hình ảnh của cha mẹ chúng
ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha
mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ
quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi
nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng
ta để ta được hạnh phúc..
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C (7.4.2019)
Bài đọc 1: Is 43,16-21 Bài đọc 2: Pl 3,8-14 Tin Mừng: Ga 8,1-11

Ý TƯỞNG
“Ta cũng thế, Ta không kết tội chị”.
“Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.

SUY NGHĨ
Người càng tội lỗi, càng hay kết tội
người khác.
Chúa luôn tìm mọi cách có thể, để tha
thứ cho chúng ta.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C (14.4.2019)
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
Làm phép và rước lá Lc 19,28-40
Ý TƯỞNG
Vua chúa trần gian thì giương oai diễu võ…
Tại sao?
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SUY NGHĨ
Vua Nước Trời khiêm tốn, bé nhỏ và
phục vụ.
Vì tình yêu là hạ lụy và hầu tùng.
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C (21.4.2019)
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
Bài đọc 1: Cv 10,34a.37-43 Bài đọc 2: Cl 3,1-4 Tin Mừng: Ga 20,1-9 (24,13-35)
Ý TƯỞNG
Tại sao sau khi sống lại, thân xác Chúa không
còn như trước?
Nhưng Người hiện ra và biến mất như thân xác
vô hình…

SUY NGHĨ
Vẫn còn như trước khi Chúa vẫn ăn
uống với các môn đệ. Có điều xác ấy
đã được nâng cấp rất cao.
Quả thật, thân xác loài người có thể
biến đổi tốt hơn khi đã hiến dâng làm
của lễ cho Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C (28.4.2019)
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Bài đọc 1: Cv 5,12-16 Bài đọc 2: Kh 1,9-11a.12-13.17-19 Tin Mừng: Ga 20,19-31
Ý TƯỞNG
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông…
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

SUY NGHĨ
Khi chạm đến Thiên Chúa, mọi thứ đều
có thể biến đổi cao thăng.
Chúa Cha sai Chúa Con xuống trần tha
thứ, Chúa Con cũng sai Kitô hữu chúng
ta tha thứ cho anh em phạm lỗi cùng
chúng ta.
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LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
“Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa” (Ga 20,20)
I. Dẫn vào Thánh lễ
Anh chị em thân mến
Các môn đệ đang sợ hãi giam mình trong
phòng kín, nhưng khi gặp thấy Chúa Giêsu
phục sinh thì các ông vui mừng. Chúa Giêsu phục sinh cũng đang ở
giữa chúng ta. Vậy chúng
ta hãy vui mừng cùng
Ngài dâng lễ tạ ơn lên
Thiên Chúa là Cha toàn
năng của chúng ta.
II. Gợi ý sám hối
- Chúa Giêsu phục
sinh là bảo đảm cho chiến
thắng của sự thiện trên sự
ác. Nhưng chúng ta chưa
xác tín điều ấy nên chưa
tích cực chiến đấu chống
lại sự ác.
- Chúa Giêsu phục sinh luôn hiện diện bên
cạnh chúng ta. Nhưng chúng ta thường quên
điều đó nên sống và làm việc như không có
Ngài bên cạnh.
- Chúa Giêsu phục sinh là nguồn gốc và nền

tảng của vui mừng và bình an. Nhưng chúng
ta thường để mình bị giao động bởi những
buồn phiền lo lắng thế tục.
III. Lời Chúa
1. Bài đọc I (Cv 5,12-16)
Trích đoạn này từ sách
Công vụ cho thấy hai tác
động lớn của việc Chúa
Giêsu phục sinh trên các
tông đồ: (1) Chúa đã thông
ban cho các ngài quyền
năng đến nỗi có thể làm
nhiều phép lạ; (2) Chúa
làm cho uy tín các ngài
tăng cao trước các tín hữu
và cả những người lương.
2. Tin Mừng (Ga
20,19-31)
Hai lần hiện ra cách
nhau 8 ngày này nhằm những mục tiêu sau:
- Chúa Giêsu nâng đức tin của các một đệ
lên một bậc: từ mức độ thấp là tin dựa vào
bằng chứng mà giác quan kiểm nghiệm được
(câu 20 “Ngài cho các ông xem tay và cạnh

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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sườn Ngài”; câu 25, Tôma đòi điều kiện “Nếu
tôi không thấy dấu đinh ở tay Ngài, nếu tôi
không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt
bàn tay vào cạnh sườn Ngài...) lên mức độ cao
là tin chỉ vì nghe bởi vì mình đã an tâm về
uy tín của người nói cho mình nghe (câu 29:
“Phúc cho những ai không thấy mà tin”)
- Chúa Giêsu ban bình an cho các môn đệ
để rồi các ông lại ban bình an cho người khác
qua việc tha tội. Sự bình an này là hoa trái của
Thánh Thần, và đặt nền tảng trên việc tin vào
Chúa Giêsu phục sinh.
4. Bài đọc II (Kh 1,9-13.17-19)
Thị kiến đầu tiên trong sách Khải huyền:
- Hoàn cảnh của người được thấy thị kiến:
Thánh Gioan Tông đồ đang sống trong cảnh
gian truân vì bị bắt bớ: “Tôi cùng chia xẻ nỗi
gian truân… cùng kiên trì chịu đựng với anh
em trong Chúa Giêsu. Lúc ấy tôi đang ở đảo
gọi là Pátmô vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa
và lời chứng của Chúa Giêsu”.
- Thị kiến nhằm an ủi và khích lệ kẻ đang bị
bắt bớ: “Đừng sợ… Ta là Đấng hằng sống. Ta
đã chết và nay Ta sống đến muôn thuở muôn
đời; Ta giữ chìa khóa của Tử thần và Âm phủ
IV. Gợi ý giảng
1. Đấng chữa lành vẫn còn mang
thương tích
Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu
phục sinh vẫn còn mang những thương tích
của cuộc thụ nạn. Điều này có ý nghĩa gì? Câu
chuyện sau đây có thể cung cấp vài tiêu điểm
giúp chúng ta tìm hiểu.
Chuyện kể về một góa phụ lao động ở thành
phố New York. Trong khoảng thời gian 6 năm,
bà đã chứng kiến cảnh 3 đứa con của mình
bị bắn chết, đứa nhỏ nhất bị bắn ngay trước
cửa nhà bà. Những cảnh ấy đã để lại một vết
thương sâu đậm trong lòng bà, và vết thương
ấy cứ như sống lại làm bà nhức nhối mỗi lần
bà nghe tin có một ai đó bị giết chết. Tuy nhiên
bà không để mình bị trói buộc trong nỗi sợ hãi.
Trái lại bà tìm cách đến với người khác. Bà

đi diễn thuyết khắp nơi và trở thành một nhà
hùng biện tranh đấu cho việc kiểm soát vũ khí.
Bà lập một hiệp hội gồm những phụ nữ cùng
hoàn cảnh với Bà. Mỗi khi có một đứa con bị
giết chết, bà đến thăm và an ủi cha mẹ chúng.
Bà cho biết ban đầu bà ước sao cho những đứa
trẻ vô tội ấy đừng sinh ra còn hơn. Nhưng bây
giờ thì bà nói: “Hẳn nhiên trong cái chết của
chúng có một nỗi buồn phiền, thế nhưng cũng
có một niềm vui không thể tin được. Nếu tôi
đã không có 3 đứa con bị giết thì tôi đã không
là một con người như hôm nay. Chúng giúp
tôi mạnh mẽ, chúng giúp tôi sống không ích
kỷ”. Khung cửa nhà bà vẫn còn lại những vết
đạn đã bắn chết đứa con út của bà. Tuy nhiên
bà không cho sửa lại khung cửa ấy. Tại sao?
Bà nói “Tôi muốn những lỗ đạn ấy còn mãi ở
đấy để nhắc cho mọi người nhớ là có người đã
bị giết chết ngay chỗ ấy. Nếu sửa lại thì người
ta sẽ quên”.
“Khi sửa lại thì người ta sẽ quên”. Có lẽ đó
là lý do tại sao Chúa Giêsu phục sinh vẫn giữ
lại những vết thương của cuộc chịu nạn. Trước
hết, những vết thương ấy giúp các môn đệ
nhận ra Ngài : Đấng hôm nay chiến thắng sự
dữ vẫn là một với Đấng hôm trước đã chịu nạn
chịu chết để nhờ đó Thiên Chúa chiến thắng
cái chết. Thứ hai, những vết thương ấy là bằng
chứng tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu không
chỉ nói suông về tình yêu, Ngài đã chịu đau
khổ để làm chứng cho tình yêu. Đó là những
thương tích mà Người mục tử chịu đựng để
bảo vệ đàn chiên yêu quý của mình.
Chúa Giêsu không dấu những thương tích.
Ngài cho Tôma thấy và mời ông chạm vào.
Khi Tôma chạm vào đấy, nỗi hoài nghi của
ông tan biến và đức tin của ông sống lại.
Những thương tích thánh thiện của Chúa
Giêsu là nguồn an ủi, nguồn can đảm và
nguồn hy vọng của chúng ta. Chúng giúp ta
chịu đựng đến cùng những thương tích của
chúng ta. Chúng bảo ta đừng sống ích kỷ. Nhờ
những thương tích của Ngài, chúng ta được
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chữa lành khỏi chứng bệnh tự
thương xót mình và mặc cảm
là nạn nhân.
Người ta có khuynh hướng
che dấu những thương tích vì
nghĩ rằng người khác mà thấy
được sự yếu ớt của mình thì sẽ
không còn kính trọng mình.
Tuy nhiên những kẻ dám cho
người khác biết những cuộc
chiến đấu của mình thì sẽ là
một nguồn an ủi cho người
khác. (FM)
2. Tần số tình yêu
Người Cha dắt đứa con
nhỏ đi dạo ngang qua một
đài phát thanh của thành phố.
Đứa bé chỉ ngọn tháp cao vút
hỏi người cha:
- Ba ơi ! Cái tháp đó để làm
gì vậy?
Người cha giải thích :
- Con ạ! Đó là ăng-ten của
đài phát thanh, hàng giây hàng
phút nó phát đi những tin tức,
âm nhạc và các chương trình
hữu ích cho đại chúng.
- Nhưng thưa ba, con có
nghe thấy gì đâu!
- Muốn nghe được những
thông tin và các chương
trình bổ ích đó, con chỉ cần
có một cái máy thu thanh
thật tốt, mở đúng tần số là
con sẽ nghe rõ ràng, như cha
con mình đang nói chuyện
với nhau đây!
***
Chiều Phục Sinh đầu tiên,
Chúa Giêsu hiện ra với các
môn đệ, vắng mặt Tôma,
một con người thực tế, muốn
kiểm chứng bằng mắt thấy, tai
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nghe, tay sờ thì mới tin. Tám
ngày sau, Đấng Phục Sinh
lại hiện ra với các ông, có cả
Tôma. Người gọi đích danh
ông: “Tôma, hãy nhìn xem
tay Thầy, hãy đặt ngón tay vào
cạnh sườn Thầy. Đừng cứng
lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga
20,27). Ông chỉ còn biết run
sợ mà thưa với Người: “Lạy
Chúa của con, lạy Thiên Chúa
của con” (Ga 20,28).
Tại sao Gioan chỉ cần nhìn
thấy ngôi mộ trống và tấm
khăn liệm xếp gọn gàng là
ông đã tin Thầy sống lại, còn
Tôma đã được các môn đệ làm
chứng Thầy đã phục sinh mà
ông lại không tin. Vậy điều
khác nhau cơ bản giữa Gioan
và Tôma chính là chiếc máy
thu thanh của Tôma không
mở đúng tần số. Đó là tần số
tình yêu, tần số của con tim.
Tôma đòi phải xỏ tay vào lỗ
đinh ở chân tay Thầy ông mới
tin; còn Gioan, không cần
thấy Thầy bằng con mắt thịt
nhưng bằng con mắt đức tin,
con mắt tình yêu. Chính tình
yêu đã khiến Gioan chạy đến
mộ Thầy nhanh hơn Phêrô,
chính tình yêu đã mở mắt cho
Gioan nhận ra Thầy đầu tiên
trên bờ biển Galilê, chính tình
yêu đã làm cho ông trở nên
“người môn đệ Chúa Giêsu
thương mến” (Ga 21,7).
Tại sao Phêrô và Gioan
đều thấy ngôi mộ trống và
khăn liệm, mà Phêrô thì “rất
đỗi ngạc nhiên” còn Gioan thì
“ông đã thấy và ông đã tin” ?

(Ga 20,8). Vì thế, Phêrô phải
cố gắng vượt qua những dấu
chỉ khả giác để đến với niềm
tin, và Tôma cũng phải vượt
qua cái nhìn của giác quan
để đến với cái thấy của đức
tin. Nhưng Chúa Giêsu đã
nói: “Phúc thay những người
không thấy mà tin!” (Ga
20,29). Đó cũng chính là phần
thưởng của đức tin.
Sở dĩ Gioan nhận ra sự
kiện ngôi mộ trống và khăn
liệm như dấu chỉ của sự phục
sinh, là vì ông đã nhớ lại lời
Kinh Thánh: “Ngày thứ ba,
(Người) sẽ cho chúng ta chỗi
dậy” (Hs 6,2) và phép lạ “ông
Giôna ở trong bụng cá ba
ngày ba đêm” (Ga 2,1). Vâng,
chính Kinh Thánh sẽ soi sáng,
hướng dẫn chúng ta nhận
ra những dấu chỉ của Thiên
Chúa trong mỗi biến cố hằng
ngày.
Niềm tin vào mầu nhiệm
Phục Sinh của chúng ta hôm
nay không phải là một niềm
tin mơ hồ, mà là một niềm xác
tín vào lời chứng chắc chắn
của các Tông đồ qua Kinh
Thánh. Trong bài giảng đầu
tiên của ngày lễ Ngũ Tuần;
Phêrô đứng chung vớt mười
một Tông đồ lớn tiếng tuyên
bố rằng: “Chính Chúa Giêsu
đó, Thiên Chúa đã làm cho
sống lại, về điều nầy, tất cả
chúng tôi xin làm chứng” (Cv
2,32). Vâng, chính sự phục
sinh của Chúa Giêsu đã bảo
đảm cho niềm tin của chúng
ta. Thánh Phaolô viết: “Nếu
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Đức Ki tô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của thì mọi nguy hiểm không còn làm họ nao núng
anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn nữa. Thực ra họ chưa hoàn toàn bình an đâu.
sống trong tội lỗi của mình” (1Cr 15,17).
Sau khi Chúa Giêsu biến đi thì họ lại sợ, lại
đóng cửa trốn. Có lần họ cũng đánh bạo cùng
***
nhau đi đánh cá. Nhưng mới thấy có một cái
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu bóng đen tiến đến là họ lại sợ, họ tưởng là ma.
nhiều hơn nữa, để chúng con tin Chúa mãnh Và khi biết đó là Chúa thì họ lại hết sợ. Mãi
liệt hơn.
tới khi Chúa Giêsu nói với họ trước khi về trời
Xin dạy chúng con biết siêng năng suy niệm rằng: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho
Lời Chúa, để Lời Chúa mãi là đèn soi cho chúng đến tận thế”, thì họ mới hết sợ hoàn toàn, họ
con bước, là ánh sáng chỉ đường chúng con đi. mới hoàn toàn được bình an. Kể từ đó trở đi,
Amen. (TP)
các môn đệ mạnh dạn ra đi rao giảng. Người
3. Bình an
ta bắt, họ cũng không sợ, người ta tra tấn, họ
Sau khi sống lại, mỗi lần hiện ra với các không sợ mà còn vui mừng vì được chịu khổ
môn đệ, Chúa Giêsu đều chào các ông “Bình vì Thầy; người ta xử tử, họ vẫn bình an vui
an cho các con”. Đây là lời chào thông thường sướng vì được giống như Thầy.
của người Do thái “Shalom”. Giáo hội cũng
Như vậy, Bình an tức là một sức mạnh, một
bắt chước lối chào đó, trong Thánh lễ, Chủ tế nơi nương tựa, một nguồn an ủi khiến ta không
chào giáo dân “Bình an của Chúa hằng ở cùng nao núng sợ sệt dù phải đứng trước bất cứ gian
anh chị em”, và giáo dân chào lại “Và ở cùng truân nguy hiểm nào. Bình an ấy có được khi
Cha”, nghĩa là “Và cũng xin bình an của Chúa ta ý thức có Chúa vẫn ở bên cạnh mình.
hằng ở cùng Cha”. Xét ra lời chào này hơi
Giống như một em bé. Em đang chơi vui
lạ so với những kiểu chào mà chúng ta quen vẻ thì trời đổ mưa lớn. Sấm chớp ầm ầm, em
biết, nhưng có ý nghĩa nhiều hơn. Quả thực. hoảng sợ khóc thật lâu. Nhưng mẹ em đã đến,
Bình an là điều quý nhất mà chúng ta cần có bế em vào lòng, em cuộn mình trong lòng mẹ
và cũng là điều tốt nhất mà chúng ta cầu chúc và ngủ thiếp đi. Sau đó dù mưa vẫn cứ rơi, sấm
cho nhau. Nhưng bình an là gì mà quý như chớp vẫn cứ ầm ầm, nhưng em vẫn ngủ yên vì
vậy? và làm thế nào để có được bình an? Đó em đang ở trong vòng tay che chở của mẹ. Đó
là điều mà chúng ta sẽ đưa vào bài Tin Mừng là một hình ảnh rất đẹp giúp ta hiểu thế nào là
hôm nay để tìm hiểu.
sự bình an.
Khi ấy các môn đệ đang sợ: Thầy đã bị bắt
Phần chúng ta, nếu chúng ta luôn ý thức có
và bị giết chết rồi. Rất có thể tới phiên các ông Chúa ở bên cạnh mình, và ta luôn nương tựa
cũng sẽ bị bắt và bị giết như vậy. Cho nên họ vào Chúa như em bé nương tựa vào mẹ nó thì
sợ, và họ trốn trong nhà đóng kín cửa lại. Rồi chúng ta cũng sẽ luôn được bình an.
Chúa Giêsu hiện đến ở với họ, trò chuyện với
Có một gia đình nọ, nhà nghèo, lao động
họ, cho họ xem các vết thương, ăn uống với thật là vất vả, tính toán làm ăn rất là lo âu.
họ, khích lệ họ… Thế là họ không còn sợ nữa. Nhưng chiều về, vợ chồng con cái đều quây
Họ được bình an. Nhưng do đâu mà họ được quần trước bàn thờ gia đình và cùng đọc kinh
bình an? Có phải là vì nguy hiểm đã qua đi rồi tối chung. Họ dâng lên Chúa những lao nhọc
chăng? Thưa không, nguy hiểm vẫn còn đó, trong ngày, họ xin Chúa thứ tha những vấp
kẻ thù vẫn còn vẫn đang tìm cách hãm hại các váp lỗi lầm đã phạm, họ phó dâng cuộc sống
ông. Nhưng nay họ không sợ nữa là vì họ biết cùng tất cả mọi âu lo cho Chúa. Sau đó họ lên
đã có Chúa ở bên cạnh họ. Có Chúa bên cạnh giường ngủ. Bình an! Biết bao gia đình khác
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cũng lao động vất vả như họ, cũng lo âu toan
tính như họ, nhưng các gia đình đó không có
được một giấc ngủ bình an. Chỗ khác nhau là
một bên có Chúa và biết sống với Chúa, còn
một bên thì không.
Hay như một cụ già kia đang hấp hối,
cái chết gần kề mà vẫn bình thản sẵn sàng
buông tay nhắm mắt ra đi không hề sợ sệt, vì
cụ già ấy biết rằng mình ra đi là ra đi trong
tay Chúa. Trong khi có biết bao nhiêu người
khác đối diện với cái chết mà lòng hoang
mang sợ hãi, họ sợ không dám ra đi, vì họ
không biết đi về đâu, họ không có Chúa cùng
đi với họ.
Kinh nghiệm mà các môn đệ đã trải qua
là một bài học quý giá cho chúng ta. Sau khi
Chúa Giêsu bị quân thù bắt giết đi, các ông đã
sợ hãi trốn kín trong phòng đóng cửa lại, sợ
vì cảm thấy cô thế không có Thầy nâng đỡ.
Nhiều lần chúng ta gặp cảnh túng thiếu, gian
truân, hiểm nguy, chúng ta cũng sợ hãi như
thế, chúng ta muốn rút lui trốn tránh, chúng ta
muốn ngã lòng, là vì chúng ta không có Chúa
ở với mình. Nhưng khi các môn đệ đã biết có
Chúa ở bên cạnh họ, cho dù Chúa chỉ hiện
diện một cách vô hình sau khi Chúa đã về trời,
các ông không còn sợ nữa mà lòng luôn bình
an dù phải đối diện với bất cứ hiểm nguy nào.
Thì chúng ta cũng thế : Chúa hằng ở bên cạnh
chúng ta nếu chúng ta ý thức được điều đó,
nếu chúng ta biết tin yêu phó thác vào Chúa
và làm việc gì chúng ta cũng nghĩ là có Chúa
cùng làm với chúng ta thì chúng ta cũng sẽ
luôn được bình an.
Nguyện chúc bình an của Chúa hằng ở cùng
chúng ta luôn mãi. Amen.
4. Bài học từ Tôma
Thật là sai lầm khi tưởng rằng tin là chuyện
dễ dàng đối với những kẻ may mắn được thấy
Chúa Giêsu hơn là đối với chúng ta ngày nay.
Tin Mừng đã cho thấy có nhiều người đã được
thấy Chúa Giêsu nhưng họ vẫn không tin. Vậy
“thấy” không nhất thiết sẽ dẫn tới “tin”. Muốn

12

tin thì phải có một quyết định.
Thực thế, các sách Tin Mừng đã kể rằng
ngay cả các tông đồ mà cũng gặp khó khăn
trong việc tin. Tôma không phải là người duy
nhất đã hồ nghi về việc Chúa Giêsu sống lại,
mọi tông đồ khác cũng thế. Tin Mừng Thánh
Mác cô kể rằng khi Chúa Giêsu hiện ra với
họ vào buổi chiều ngày phục sinh thì Ngài đã
“trách họ vì sự không tin và cứng lòng bởi họ
đã không tin theo lời của những người đã từng
thấy Ngài sau khi Ngài sống lại” (Mc 16,14).
Chúng ta có thể thông cảm với các tông đồ.
Việc Chúa Giêsu bị đóng đinh quả là một gáo
nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ. Họ đã đầu tư
rất nhiều vào Ngài. Họ đã bỏ nghề nghiệp và
bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Rồi bỗng nhiên
Ngài bị giết chết. Thực tế về cái chết của Ngài
càng rõ ràng bao nhiêu thì họ càng cảm thấy
mất mát bấy nhiêu. Giá trị và ý nghĩa của mọi
thứ đều bị đe dọa .: tình thân với Ngài, niềm
tin vào Ngài, và cả cuộc đời của họ nữa.
Đang lúc đó thì một chuyện không thể tin
được xảy ra: đột nhiên họ nhìn thấy Ngài đang
đứng ở giữa họ. Việc đầu tiên Ngài làm là chỉ
cho họ thấy các vết thương của Ngài. Tại sao
Ngài làm thế? Thứ nhất là vì những vết thương
ấy giúp họ nhận dạng được Ngài, xác định
Ngài vẫn là người trước đó đã bị đóng đinh.
Thứ hai là những thương ấy là bằng chứng
rằng Ngài yêu thương họ, một tình yêu chứng
tỏ bằng hành động. Kế đó Chúa Giêsu mời họ
hãy xem và hãy sờ vào những vết thương ấy.
Thái độ của Tôma rất đáng làm gương
cho chúng ta. Đó là một thái độ thẳng thắn
vì không dấu diếm nỗi hồ nghi của mình. Hồ
nghi thường là dấu chỉ của sự yếu kém. Khi
chúng ta hồ nghi ai thì đồng thời chúng ta cảm
thấy như mình có lỗi với người ấy. Tuy nhiên
hồ nghi cũng có thể là một bước khởi đầu tốt,
dẫn tới một sự hiểu rõ hơn và sâu hơn. Đây là
trường hợp của Tôma: nhờ hồ nghi nên sau đó
Tôma đã đạt tới một lời tuyên xưng đức tin
cao nhất trong sách Tin Mừng: “Lạy Chúa, lạy

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Thiên Chúa của con”.
Ở thế gian này, chẳng có gì là tuyệt đối chắc
chắn về những sự thiêng liêng, vì nếu có thì
đâu cần tới đức tin nữa. Những sự tuyệt đối
chắc chắn có thể dẫn tới thái độ ngạo mạn, bất
khoan dung và ngu xuẩn. “Người có đức tin
mà không bao giờ cảm thấy hồ nghi thì thực
ra không phải là người có đức tin” (Thomas
Merton).
Mỗi cộng đoàn đều cần có một con người
như Tôma, tức là con người dám đặt ra những
câu hỏi mà không ái khác dám đặt ra. Người
như thế là người đáng tin, người như thế còn
giúp những khác trở thành những kẻ đáng tin,
bởi vì người như thế giúp cho những người
đang tin nhận ra đức tin của họ còn yếu kém
lắm, và đồng thời cũng làm cho những kẻ hồ
nghi cảm nhận được nỗi ray rứt khi không có
niềm tin.
Sau khi vượt qua cơn khủng hoảng đức tin,
Tôma đã mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu và trở thành một trong những vị thừa sai
vĩ đại nhất của Giáo Hội sơ khai. Theo thánh
truyền, ngài đã mang Tin Mừng đến các xứ
Ba Tư, Syria và Ấn Độ, nơi ngài chịu tử đạo.
Tôma là vị tông đồ đầu tiên chết vì đức tin.
Chúa Giêsu mời chúng ta đến gần Ngài
trong đức tin và chạm vào các vết thương
của Ngài. Mặc dù chúng ta không thể chạm
tới Ngài một cách thể lý, nhưng chúng ta có
thể đến gần Ngài một cách thiêng liêng. Chúa
Giêsu cũng mời chúng ta làm chứng cho Ngài
trước mặt những người khác. Nhiệm vụ của
chúng ta là làm cho Chúa Giêsu trở thành hữu
hình trong thế giới hôm nay. Đó cũng là nhiệm
vụ của các tông đồ ngày xưa. Ngày xưa khi
các tông đồ đã nhìn thấy Chúa rồi thì các ông
cảm thấy được thúc đẩy phải làm cho nhiều
người khác cũng biết và tin vào Ngài.
Thế giới hôm nay đầy dẫy những hoài nghi
và những người không tin. Cách duy nhất khiến họ tin là làm sao cho họ “thấy” được Ngài,
“chạm” được Ngài nơi những môn đệ của

Ngài. Thế nhưng, nếu các môn đệ của Chúa
Giêsu không có những vết thương để chỉ cho
người ta thấy và cho người ta chạm vào thì
làm sao mà người ta tin được!
Ước gì chúng ta được ở trong số những người
được Chúa Giêsu công khai chúc phúc: “Phúc
cho những ai tuy không thấy mà vẫn tin” (FM)
5. Khủng hoảng đức tin
Khủng hoảng đức tin là chuyện thường gặp.
Tôma đã gặp, và Tolstoy cũng đã gặp, như câu
chuyện sau đây:
Năm 1879, Tolstoy 51 tuổi. Khi đó ông có
đầy đủ mọi lý do để thỏa mãn về đời mình.
Ông đã viết nhiều tác phẩm, đặc biệt hai bộ
“Chiến tranh và Hòa bình”, và “Anna Kerenina”. Những tác phẩm ấy đã khiến ông nổi
tiếng và bảo đảm cho ông một vị trí nổi bật
trong lịch sử văn chương thế giới. Ai cũng
công nhận ông là người có thiên tài và đầy óc
sáng tạo. Lẽ ra Tolstoy phải rất hạnh phúc. Thế
nhưng ông lại cảm thấy bất hạnh. Ông thấy
đời mình thật vô nghĩa lý. Một câu hỏi luôn
ám ảnh ông: “Liệu trong đời mình có cái gì
có ý nghĩa mà không bị sự chết hủy diệt đi
không?”. Khoảng thời gian ấy thật khủng khiếp đối với Tolstoy, đến nỗi ông đã tính đến
việc tự tử. Ông đi tìm câu trả lời trong mọi
lãnh vực kiến thức loài người. Ông tìm kiếm
suốt ngày suốt đêm, giống như một người sắp
chết đi tìm đường sống. Nhưng tìm mãi mà
ông chẳng gặp gì cả.
Thế rồi ông tìm nơi những niềm tin Kitô
giáo. Thực ra ông đã được sinh ra và lớn lên
trong đức tin Kitô giáo nhưng ông cũng đã bỏ
nó từ lâu, lý do là ông thấy nó quá vô nghĩa
trong môi miệng những người sống ngược hẳn
với đức tin của họ. Tuy nhiên cũng chính đức
tin ấy lại thu hút ông khi ông nhìn những tín
hữu sống đức tin ấy. Ông viết: “Tôi đã nghĩ
rằng chẳng có sự thật chắc chắn nào trong đời.

(xem tiếp trang 20)
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NGOẠI TÌNH
(CN 5 MC C – Ga 8,1-11)

Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tôi
ngoại tình,nhưng đã được Chúa Giêsu cứu
cho khỏi bị ném đá (Ga 8,1-11)
Thập giới cấm ngoại tình (Xh 20,14).
Ngoại tình mắc ô uế (Lv 18,20). Nhưng việc
ngoại tình lại được định nghĩa cách hạn hẹp :
là một hành vi của người vợ hay hôn thê xâm
phạm chủ quyền của người chồng hay của
hôn phu (Lv 20,10); Đnl 22,22). Nếu người
chồng ngoại tình với người phụ nữ không có
chồng, ông không bị hình phạt. Còn người
đàn bà có chồng mà ngoại tình, thường bị
ném đá (Đnl 22,23) hay bị chồng từ !
Đối với các tiên tri, nhất là Hôsê, hình
ảnh ngoại tình và mãi dâm được dùng để diễn
tả sự bất trung của dân Israel đối với Thiên
Chúa (Hs 2), vì dân buông thả mà thờ ngẫu
tượng, họ như một con điếm trao thân cho
bọn tình nhân để thủ lợi (Hs 2,7 4,10 Gr 5,7
13,27 Ed 23,43 Is 57,3).

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường
CON LỪA
(CN LỄ LÁ C – Lc 19, 28-40)
Long trọng tiến vào thành Giêrusalem, Chúa
Giêsu ngồi trên lưng một con lừa (Lc 19,35)
Lừa là một con vật cỡi rất thông dụng (Xh
4,20), cả phụ nữ cũng sử dụng (Tl 1,14). Nó
thường được một đầy tớ dẫn. Trong chiến tranh, ngựa có ưu thế hơn (2V 7,7-10 Is 21,1).
Vì vậy Chúa Cứu Thế tỏ ra là vị vua khiêm
tốn và hiếu hòa khi ngồi trên lưng lừa (Dcr
9,8 Lc 19,35).
Thời xưa, sở hữu một con lừa là một đặc
ân của những nhân vật quan trọng (Tl 10,4),
nhưng về sau, lừa trở nên thông dụng hơn
(Xh 20,17)

Lừa được dùng làm con vật chở đồ nặng
(1Sm 25,18) và như ở Đông phương, nó khác
hơn đồng loại ở Âu Châu. Người ta dùng lừa
Chính Chúa Giêsu cũng lấy lại hình ảnh ngoại để kéo xe nhưng không cùng kéo với bò (Đnl
tình để kết án tội thiếu lòng tin (Mt 12,39 16,4 22,10). Người giàu sở hữu cả đàn cừu (Sbn
Mc 8,38). Nhưng đối với người đàn bà bị bắt 27,30 G 1,3).
quả tang phạm tội ngoại tình. Người đã cứu
Người ta không ăn thịt lừa cũng không
bà khỏi bị ném đá và không kết tội bà (Ga
8,11). Đức Kitô tỏ lòng nhân hậu và sẵn lòng dùng vào việc tế tự (Xh 13,13 34,20). Vì vậy,
tha thứ cho kẻ có lòng ăn năn. Người quả là sách 2V 6,25 làm nổi bật cảnh túng đói tột
Đấng đã mở con đường sống cho chúng ta (x. cùng ở Samaria khi nói người ta đã bán một
Is 43,16 Ga 14,6). Vì vậy, được Chúa Giêsu cái đầu lừa lấy 80 đồng bạc.
chiếm đoạt (Pl 3,12), Phaolô coi tất cả như
Bên máng cỏ tại Belem , người ta đặt những
rác, để được Đức Kitô (Pl 3,8)
con lừa, do sự chú giải ứng với Isaia 1,3.
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PHỤC SINH / SỐNG LẠI / TRỖI DẬY
(CN PS C – Ga 20,1-9)
“Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải trỗi dây
từ cõi chết” (Ga 20,1-9)
Theo tư tưởng Hy Lạp, linh hồn không hư
nát và khi chết đi thì đi vào cõi bất tử. Theo
Thánh Kinh, toàn thể con người đều rơi vào
quyền lực thần chết : linh hồn vào âm phủ trong
khi xác rữa thối, nhưng đó chỉ là tình trạng tạm
thời. Mặc khải Cựu Ước cũng sớm đoạn tuyệt
với quan niệm sự sống hồi xuân sau giá buốt
mùa đông. Thiên Chúa duy nhất cũng là chủ
duy nhất của sự sống và sự chết : “Người làm
cho chết và làm cho sống” (1Sm 2,6 Đnl 32,39),
vì Người có quyền trên âm phủ (Am 9,2 Tv
139,8). Người không bỏ rơi linh hồn bạn hữu
Người trong âm phủ (Tv 16,10).
Các phép lạ mà tiên tri Êlia và Elisêu (
1V17,17-23 và 2V 4,29-37), chứng tỏ Thiên
Chúa có thể làm cho kẻ chết sống lại. Hình ảnh
sống lại được dùng để diễn tả niềm hy vọng của
dân Israel (Hs 6,1t Ed 37,1-14 Is 51,17 .60).
Thiên Chúa chiến thắng sự chết (Hs 13,14) để
đem lợi ích cho dân. Thời Macabê, niềm tin
vào sự sống lại còn hướng tới cá nhân, cụ thể
là những người tử đạo (2Mcb 7,9 14,46) mà
những kẻ dữ không được (2Mcb 7,14).
Chúa Giêsu đã làm cho một số người chết
sống lại : con gái ông Giarô (Mc 5,21-42), con
trai bà góa thành Naim (Lc 7,12-17), Lazarô (Ga
11). Chính Người cũng loan báo sự sống lại của
mình (Mc 8,31 9,31 10,34). Lời loan báo thật
khó hiểu đối với các tông đồ (Mc 9,10), nhất là
đối với các kẻ thù của Chúa Giêsu (Mt 27,63t).
Các tông đồ đã thất vọng (Mc 16,14 Lc 24,2124.27 Ga 20,19) trước cái chết của Người. Hàng
loạt các cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh (1Cr
15,5tt) mới đưa các ông tới kinh nghiệm Phục
Sinh. Họ là những chứng nhân được tuyển chọn

(Cv 2,32 10,41 13,31). Từ đó Tin mừng về sự
sống lại được rao giảng như tâm điểm và căn
bản của đức tin Kitô giáo (Cv2,22)
BÌNH AN
(CN 2 PS C – Ga 20,19-31)
“Bình an cho anh em” (Ga 20,19-21.
Hiện ra với các tông đồ sau khi trỗi dậy,
hai lần Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ
như vậy. Lần thứ nhất là lời chào thông
thường (20,19). Lần thứ hai là lời ban bình
an của Đấng Cứu Thế (20,21)
Trong một vùng nhiều chiến tranh, lời
chào bình an (shalom) thật có ý nghĩa. Nó
bao hàm ý nghĩa một sự kiện nguyên vẹn,
đầy đủ (Gb 9,4) bình an không chỉ là không
có chiến tranh (Gs 3,8 Kh 6,4), mà là sự an
lạc hòa hợp với thiên nhiên, với chính mình
và Thiên Chúa.
Bình an là phần thưởng cho lòng trung tín
của Israel (Lv 26,6). Ngày tận thế, an bình đã
xuất hiện như một công trình của Thiên Chúa
(Is 26,12). Những ai hiền hòa thì được biểu
dương, họ sẽ được đông con nhiều cháu và
được an vui (Tv 37,37 Cn 12,20). Như vậy,
không có bình an cho kẻ độc ác (Is 48,22) và
muốn có bình an, phải biết sống công chính
(Lv 26,1-13 Cn 3,2). Người ta cũng cần dâng
lễ cầu bình an nữa (Lv 3,1)
Nhưng sự bình an đặc biệt xuất phát từ
Đấng Cứu Thế, như Isaia mô tả (Is 11,6-9) và
luôn liên kết với việc nhận biết Thiên Chúa. Đó
là phần riêng cho người được Chúa thương,
hay cho người thiện chí (Lc 2,14). Ai tác tạo
bình an sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Mt
5,9), dù cho phải nên chứng tá (Mt 10,34-36).
Như vậy, bình an không còn là điều ngoại tại,
mà đi liền với thời thiên sai do ơn cứu chuộc
của Đức Kitô (Ga 14,27 Cl 1,20 Ep 2,14).
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Từ trên thánh giá nhìn xuống,
Chúa Giêsu thấy những ai?
Nguyên bản tiếng Pháp: Ceux que Jésus voyait du haut de la Croix.
A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes, Paris 1924.
Bản dịch tiếng Việt: LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
. 13 .
ĐỨC MẸ MARIA
Từ trên Thánh Giá nhìn
xuống, Chúa Giêsu thấy Đức
Maria, Mẹ Người.
Mẹ đứng sát chân Thánh
Giá.
Mẹ đã theo dõi từng diễn
biến của vụ xử án Chúa Giêsu. Mẹ đã chen chút trong
đám người đứng hai bên
đường để được nhìn thấy con
mình đang vác Thánh giá.
Mẹ đã chạy ra gặp mặt con.
Không phải Mẹ muốn ngăn
cản không cho người ta dẫn
con đi đóng đinh, vì Mẹ hiểu
con mình phải chịu nạn chịu
chết để cứu chuộc loài người.
Mẹ chỉ muốn nhìn con để
an ủi và thêm sức cho con...
Mẹ đã theo Con lên tận đỉnh
đồi Canvê. Mẹ chứng kiến
con mình bị đóng đinh đau
đớn. Khi Chúa Giêsu bị treo
lên, Mẹ không yếu đuối quỵ
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xuống mà đứng thẳng vững
vàng… Như vị Linh mục
đứng dâng của lễ trên bàn
thờ.
Chúa Giêsu nhìn xuống
thấy Đức mẹ. Người nói với
tông đồ Gioan đang đứng
cạnh Mẹ : “Gioan ơi, đây là
mẹ con” ; và nói với Đức mẹ
: “Mẹ ơi, đây là con Mẹ”. Kể
tử giây phút ấy, Gioan nhận
lãnh gia tài cao cả là chăm
sóc cho Đức mẹ. và cũng từ
giây phút ấy, Đức Mẹ nhận
làm mẹ của tất cả mọi người
mà Gioan đại diện.
Từ trên Thánh Giá nhìn
xuống Chúa Giêsu cũng nhìn
thấy tôi.
1. Có khi nào đức tin của
tôi vào Chúa và Giáo Hội bị
chao đảo không ? Đức Tin
chao đảo vì tôi ít hiểu biết
giáo lý, vì tôi không đủ xác
tín, vì tôi không hành đạo,
không quan tâm loan báo Tin
Mừng… Thay vào đó tôi quá
nghe theo những lời chỉ trích

Giáo hội mà không nhìn thấy
biết bao mặt tốt của Giáo
Hội…
2. Đức tin của tôi có đủ
mạnh để tôi có thể tha thứ
cho những người làm hại tôi,
ganh ghét tôi, khinh dể tôi… ?
Dù tha thứ như thế là chuyện
rất khó, nhưng tôi hiểu rằng
đó chính là dấu chứng tôi
thực sự mến Chúa yêu người
và là môn đệ thật của Chúa.
3. Đức Mẹ có vị trí nào
trong đời tôi ?
Phải chăng tôi coi Mẹ là
người xinh đẹp hơn tất cả mọi
người thế, và là người thánh
thiện trong trắng hoàn toàn
không hề có chút tội lỗi nào ?
Phải chăng tôi thực lòng
tin tưởng phó thác nơi Mẹ :
tìm đến với Mẹ để cầu nguyện
trong những khi gặp khó khăn,
đau khổ, buồn phiền, mệt mỏi
? Tôi có tin rằng Đức Mẹ còn
thương tôi và thừa khả năng
giúp đỡ tôi hơn bất cứ người
mẹ nào trên trần thế không ?
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CHUOÃI MAÂN COÂI
Ở Nhật Bản, số người Công giáo rất ít.
Cả nước may ra mới có đủ 500.000 người.
Nhưng ai là người Công giáo, thì đức tin rất
vững mạnh. Natalia khi còn nhỏ được theo
học trường Công giáo do các bà phước dạy,
đã được rửa tội. Năm 17 tuổi, được xưng tội
rước lễ, và chịu đầy đủ các phép Bí Tích cần
thiết, do các bà phước hướng dẫn, nhất là
năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Lớn
lên, đến tuổi lập gia đình, theo tục lệ Nhật
Bản thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chồng
Natalia là 1 vị sư Thượng Toạ, tu ở chùa cách
nhà chừng 7 cây số. Theo chồng về chùa, Natalia làm những công việc bình thường, như
tiếp khách hành hương, thắp nến đốt nhang.
Hai vợ chồng sinh hạ được 8 người con, vừa
trai vừa gái. Thời gian trôi qua, bà đã ở với
chồng được 70 năm. Các con cũng lần lượt
chết hết, đứa thì chết trận, đứa thì chết bệnh.
Sau cùng chồng bà cũng chết. Nửa năm sau,
có 1 vị Thượng Toạ đến tiếp thu ngôi chùa.
Bà phải ra đi tìm nơi sinh sống. Cũng may
bà tìm được dưỡng đường của chính phủ, để
sống trong cảnh cô đơn đã 10 năm .
Suốt trong thời gian 7, 8 chục năm, dù ở
trong chùa, bà không bao gìờ bỏ đọc 1,2 kinh
kính mừng, và đôi khi còn lần chuỗi Mân Côi
kính Đức Mẹ nữa. Bà cầu xin Đức Mẹ cho
được gặp linh mục chịu các phép đạo trước

khi chết. Đức Mẹ đã nhậm lời cầu xin của Bà.
Một hôm, khoảng 2 gìò sáng, chuông điện
thọai của cha Goldman reo vang. Cô y tá trực
đêm ở dưỡng đường, mời cha Goldman đến
gấp, vì có một người sắp chết muốn gặp linh
mục. Cha vội vã đến ngay, lên lầu 3, phòng
F.320, thì ra là một bà cụ đi lương. Nhưng cha
cứ vào hỏi thăm. Bà mới thổ lộ tâm tình tất
cả, như vừa kể trên. Bà giơ chuỗi hạt trong
tay và tỏ ý muốn xưng tội, rước lễ. Thấy bà
quá yếu mệt, cha giải tội, cho bà rước lễ, và
xức dầu. Khi làm thủ tục vừa xong, đang khi
ban ơn toàn xá thì bà tắt thở, tay vẫn còn nắm
chuỗi hạt Mân Côi...
...................................................................
Lời bàn: Ai đọc truyện này cĩng rất cảm
động. Lầy chồng là một Thượng Tọa Phật
giáo, ở trong chùa suốt 70 năm, gõ mõ tụng
kinh, thắp hương đốt nến, ăn chay tụng niệm,
mà vẫn còn giữ được chuỗi hạt Mân Côi
trong mình. Lại còn mỗi ngày đọc 1,2 kinh
kính mừng kính Đức Mẹ, thì kể là tuyệt vời.
Đức tin người Nhật là thế đó. Nhưng phải nói
chính là nhờ ơn Đức Mẹ cứu giúp phù trì ban
ơn. Khi vào dưỡng đường, đôi khi muốn gặp
linh mục, nhưng ngại, vì tự ái, vì mặc cảm.
Đã 80 năm xa Chúa, thì còn gì nữa mà trở
lại. Nhưng chính là nhờ quyền lực của chuỗi
Mân Côi mà bà đã được ơn trọng này.
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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.
Vấn nạn:
Trên facebook có một người hỏi: “Tại sao
Chúa không tận diệt bọn ác?”. Chẳng ai trả
lời, vì có lẽ câu hỏi hơi khó trả lời. Vậy muốn
trả lời cho đúng thì nên trả lời như thế nào?
(Một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:

4. Tất cả mọi người kể cả mọi sự… đều
nằm trong bàn tay của Chúa, nào ai có thể
chạy trốn đâu cho thoát (nào thợ, nào lúa, nào
cỏ lùng, mùa vụ, thu hoạch… tất cả đều nằm
gọn trong bàn tay của ông chủ, cỏ lùng chạy
đâu cho thoát, càng xum xuê cho lắm càng dễ
cắt, dễ bó và nhất là dễ đốt, khi đốt càng cháy
to và mọi người càng thấm thía sự trả giá của
kẻ ác).

5. Còn nếu xét theo một hướng khác, ta
Chúa dùng dụ ngôn “Lúa và cỏ lùng” (1)
sẽ thấy thật ra tất cả loài người, ai cũng bất
để dạy rằng Người không diệt kẻ ác. Vì:
lương “Tâm tình và tư tưởng lòng con người
1. Sợ làm hư người lành (2) tức là vì để
đã nghiêng về đàng trái từ thời niên
bảo vệ người lành, Chúa không diệt kẻ ác.
thiếu” (St 8,32); thử nghĩ, Thiên Chúa ngán
Đồng thời, để người lành càng phấn đấu trở
ngẩm loài người đến có lúc phải thốt ra: “Ta
nên ngày càng lành hơn.
sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã
dựng nên” (St 6,10), và thử nghĩ đã 4 lần
2. Phải có kẻ ác mới có kẻ lành (3).
Chúa phạt, tha rồi hứa (ký giao ước bởi lòng
3. Chúa nhân hậu, muốn kẻ ác còn có cơ
qua thương con cái nhân loại): Lần 1: Với
hội ăn năn hối cải (4), vì họ cũng là con của
Ông Bà Nguyên tổ (mới chỉ có 2 người thôi
Chúa đã dựng nên: “Ta không muốn kẻ gian
mà đã phạm tội, Chúa phạt, tha rồi ký kết
ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại
bằng lời hứa). Lần 2: Với ông Noe ( phạt,
và được sống” (Ed 33,11).
tha rồi ký giao ước bằng hình tượng cầu
vồng). Lần 3: Với ông Môisê
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Chúa phạt, tha rồi lại ký kết bằng chữ viết
trên bia đá). Lần 4: với Đức Chúa Con đứng
đại diện gánh tội thay cho loài người, tha và
ký kết giao ước bằng máu, đến đây kể như lần
cuối cùng). Ai cũng có tội, kẻ tội nhiều người
tội ít; chẳng lẽ kẻ tội ít lại kết án và muốn kẻ
tội nhiều phải chết.

Diệt người ác, người lành sợ quá mà nên
lành, cái lành này do sợ hãi mà lành, vậy thì
không lành đích thật. Người Á Đông hiểu rất
rành nguyên lý âm dương: không âm làm
sao có dương, không dương làm sao có âm,
diệt hết âm thì dương cũng không còn.

Nếu không có người ác sao biết được
Đức Chúa Giêsu cho dân chúng nghe người lành? Có nghĩa không có dơ, sao biết
một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện rằng sạch?
người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.
“Có người trồng một cây vả trong vườn
Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông
nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà
đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.
không thấy, ông liền bảo người làm vườn
Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng
rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây
xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng:
vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi,
“Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt
còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta
trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu
đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm
mà ra vậy?”. Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!”.
nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón
Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi
phân; may ra nó có quả chăng, bằng không
gom lại không?”. Ông đáp: “Đừng, sợ rằng
năm tới ông sẽ chặt nó đi” (Lc 13,1-9).
khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.
Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.
Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ
lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì
hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,24-30).
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(tiếp theo trang 13)
Nhưng rồi tôi đã tìm thấy
một nguồn sáng chắc chắn,
ấy là Tin Mừng. Tôi đã loá
mắt vì sự sáng ngời của Tin
Mừng. Những lời dạy của
Chúa Giêsu quả thực là một
giáo huấn tinh tuyền nhất và
trọn vẹn nhất cho đời sống.
Từ 2000 năm nay, những lời
dạy cao quý ấy đã tác động
lên biết bao người một cách
tuyệt vời không thể tìm được
nơi bất cứ ở nào khác. Từ đó
một ánh sáng đã bừng chiếu
trong tôi và quanh tôi, và ánh
sáng ấy không bao giờ rời xa
tôi nữa”.
Có nhiều người được sinh
ra trong đức tin, và trải qua
bao năm tháng đức tin ấy vẫn
cứ vững mạnh. Thật là một ơn
ban vô cùng quý giá. Nhưng
cũng có nhiều người mà đức
tin luôn là một cuộc chiến đấu
liên lỉ. Họ phải trải qua những
cơn khủng hoảng đức tin rồi
mới có được một đức tin sâu
sắc và xác tín.
Nói cách lý thuyết, chỉ
có đức tin mới trả lời được
cho những câu hỏi sâu xa về
cuộc đời. Nhưng trên thực tế,
chúng ta không nên hy vọng
rằng đức tin sẽ giải quyết
hết mọi vấn đề của chúng ta.
Không phải chỉ vì chúng ta
tin mà chúng ta có được mọi
câu trả lời. Tuy nhiên chúng
ta đâu cần biết hết mọi câu
trả lời, vì tin là tín nhiệm chứ
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không phải là chắc chắn.
Câu chuyện của văn hào
Tolstoy giúp chúng ta nhận
thức rằng đức tin được chứa
đựng trong một chiếc bình
dễ vỡ như thế nào. Nó cũng
giúp ta hiểu thêm rằng đức tin
kitô giáo chủ yếu không phải
là tin vào một mớ giáo điều,
mà là tin vào một Đấng đã
yêu thương chúng ta – những
thương tích của Ngài chứng
tỏ điều đó. Hơn nữa, Thánh
Kinh còn cho ta biết điều quan
trọng không phải là niềm tin
chúng ta đặt vào Thiên Chúa
mà là niềm tin mà Thiên Chúa
đặt vào chúng ta. (FM)
6. Chuyện minh họa
Có một vị hoàng đế kia trị
vì một đất nước giàu có hùng
mạnh. Nhưng tâm hồn ông
không thoải mái an vui vì
ông luôn bị ray rứt bởi những
tội lỗi tàn bạo đã phạm trong
thời quá khứ. Một hôm ông
bỏ hoàng cung đi vào rừng,
cất một túp lều đơn sơ. Trong
rừng có một vị ẩn sĩ. Nhà vua
tìm đến và nói: “Thưa Ngài,
tôi muốn từ bỏ kinh thành ồn
ào náo nhiệt vào đây để tìm
được một sự bình an như Ngài
đang hưởng”. Ẩn sĩ đáp: “Tâu
đức vua, ở đây cũng không
hơn gì nơi khác, vì bình an
phải ở trong lòng người”. Nhà
vua trở về lều mình. Khi thì
quỳ gối tha thiết đọc kinh, khi
thì thơ thẩn trong rừng, chỉ ăn
lương khô và uống nước lã.
Chiều đến nhà vua mệt lả ngả
mình xuống đất có trả một
mớ là khô. Nhưng suốt đêm
cứ trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau ông tìm đến vị
ẩn sĩ: “Thưa ngài, lương tâm
tôi cắn rứt làm tôi không ngủ
được. Xin ngài nghe lời thú
tội của tôi”. Ẩn sĩ đáp: “Chỉ
có Thiên Chúa mới có quyền
tha tội thôi”. Nhà vua cãi :
“Nhưng tôi không nghe được
tiếng Chúa”. Ẩn sĩ trả lời:
“Tiếng Chúa chỉ nghe được
trong thinh lặng, mà thinh
lặng chỉ có ngay trong lòng
ta. Người nào chỉ biết kêu
cầu than rên rỉ mãi mà không
biết thinh lặng lắng nghe thì
sẽ không nghe được tiếng
Chúa”. Nhà vua trở về. Vài
hôm sau ông đến chào vị ẩn
sĩ: “Tôi đã nghe lời ngài, tôi
không kêu than rên rỉ nữa mà
tập thinh lặng lắng nghe, và
tôi đã được nghe tiếng Chúa.
Nhưng đó không như tiếng
loài người, tôi chỉ nhận thấy
như một cảm xúc êm dịu là lỗi
lầm của tôi đã được tha thứ.
Xin cám ơn ngài, hôm nay tôi
sẽ trở về triều đình”.
Vài năm sau nhà vua lại trở
vào rừng, và cũng tìm đến vị
ẩn sĩ: “Thưa ngài không bao
giờ tôi quên được tâm trạng
an bình khi sống trong rừng
này. Hôm nay tôi muốn trở
lại đây ít lâu để cầu xin Chúa
cất bớt những gánh nặng mà
hằng ngày tôi phải vác”. Ẩn
sĩ đáp: “Tâu Bệ Hạ, khi chúng
ta phàn nàn với Chúa về các
gánh nặng của mình thì cách
đáp ứng tốt nhất của Chúa là
không phải cất những gánh
nặng đó đi, nhưng là tăng
cường đôi vai của ta để ta
có thể vác nổi những gánh
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nặng đó”. Nhà vua thắc mắc:
“Nhưng làm sao biết được
Chúa đang tăng cường sức
mạnh cho ta ?” Ẩn sĩ: “Bao
lâu ta còn dãy dụa chiến đấu
thì ta chưa nhận biết được
điều đó. Cần phải thinh lặng,
ngưng chiến đấu mà chờ đợi
sự trợ giúp của Chúa thì khi
đó ta mới cảm thấy được bàn
tay uy quyền của Chúa đang
giúp sức cho ta”. Nhà vua cám
ơn lui về. Vài ngày sau trở lại
chào biệt vị ẩn sĩ: “Thưa ngài
tôi đã cảm nghiệm rằng Đấng
đã làm cho cỏ cây xanh tốt
và nuôi nấng chim trời
cũng đang dang tay tăng
sức mạnh cho đôi vai
tôi. Xin cám ơn ngài và
chào ngài”.
Thế là nhà vua trở
về triều đình. Mấy năm
sau ông lâm trọng bệnh,
sai người đi mời vị ẩn sĩ
đến. Khi ẩn sĩ đến, nhà
vua nói: “Thưa ngài đã
hai lần ngài giúp tôi tìm
thấy bình an. Bây giờ là
lần thứ ba mà cũng là lần chót,
vì tôi sắp từ giã cõi đời này”.
Ẩn sĩ hỏi : “Bệ Hạ có còn nhớ
cái ngày mà cơn khủng khiếp
đầu tiên rời xa Bệ Hạ?” Vua
đáp: “Không bao giờ tôi quên,
đó là ngày tôi biết lắng nghe
tiếng Chúa trong thâm tâm”.
Ân sĩ hỏi tiếp: “Bệ hạ còn nhớ
cái ngày mà cơn khủng khiếp
thứ hai rời xa Bệ Hạ không?”
Nhà vua đáp: “Cũng không
bao giờ quên, đó là ngày tôi
biết chờ đợi trong thinh lặng
ơn Chúa đến tăng sức cho
tôi”. Ẩn sĩ bây giờ cao giọng:

“Tâu Bệ Hạ, Bệ Hạ đã được
nghe tiếng Chúa, Bệ Hạ đã
được thấy bàn tay Chúa tăng
sức cho Bệ Hạ. Bây giờ Bệ
Hạ sắp được chiêm ngưỡng
Chúa”. Nhà vua sung sướng
như đang mơ: “A, tôi sẽ được
chiêm ngưỡng Chúa. Nhưng
làm sao được?” Ẩn sĩ giải
thích: “Chỉ khi ở trong yên
lặng tuyệt đối, khi cái nhìn
của chúng ta không còn nhìn
vào cõi đời đầy những sầu
thương tang tóc, không còn
ngó nhìn về những tương lai
với những ước mơ hay sợ sệt,

không còn ngó vào bên trong
mình để ngắm chính cuộc đời
mình, mà chỉ nhìn về hướng
duy nhất là Chúa thôi, thì khi
ấy chúng ta sẽ được chiêm
ngưỡng Chúa”. Nhà vua thì
thầm: “Yên lặng tuyệt đối.
Người ta có thể yên lặng tuyệt
đối không?” Ẩn sĩ đáp : “Ở đời
này thì không. Nhưng trong
sự chết thì được”. Nhà vua
sung sướng thì thầm: “Thế thì
tôi muốn chết”. Và ông sai sứ
giả đi khắp nơi trong nước ra
lệnh cho thần dân đừng cầu
nguyện cho ông khỏi chết
nữa. Còn trong phòng của

nhà vua thì cả ngày hôm đó
rất yên tĩnh. Khi bình minh ló
rạng thì nhà vua ra đi an bình.
Cái nhìn của ông như chìm
vào một cõi xa xăm, một nụ
cười tươi sáng rạng ngời trên
gương mặt của nhà vua. Ông
đã chiếm hữu được sự an bình
vĩnh cửu (Vị Ẩn sĩ).
7. Thơ Tagore
“Vào hôm thần chết đến
gõ cửa, anh sẽ lấy gì biếu
hắn hở anh?
Ồ, tôi sẽ đặt trước mặt
khách cốc rượu đời mình
tràn đầy, tôi sẽ chẳng chịu để
khách ra đi tay không.
Lúc năm tháng đời
tôi khép lại, khi thần
chết đến gõ cửa mời
đi, tôi sẽ đặt trước hắn
tất cả trái nho thơm dịu
của những ngày mùa
thu, những đêm mùa
hè, những gì kiếm được,
những gì chắt chiu trong
suốt cuộc đời cực nhọc.
Ôi thần chết, ngươi
làm cuộc đời tràn đầy lần
cuối. Thần chết của ta ơi, hãy
lại và thì thầm cùng ta chứ
(…)
Tôi biết ngày ấy thế nào
cũng đến, lúc tôi nhắm mắt
thôi không nhìn trái đất này,
rồi cuộc đời sẽ thầm lặng ra
đi, kéo manh che kín mắt tôi
lần cuối (…)
Khi tôi nghĩ đến phút giây
cuối cùng ấy (…) nhờ ánh
sáng lâm chung tôi thấy thế
giới Ngài trần trề châu ngọc.
Ở đó, chỗ nương thân tầm
thường nhất cũng thú vị, ở đó
cuộc đời hèn mọn nhất cũng
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thơm tho. Tôi đã
được phép giã từ.
Chúc tôi ra đi may mắn nhé, anh em! Tôi cúi đầu
chào tất cả trước khi lên đường!”
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng ta hãy
tôn vinh Người và dâng lời cầu xin :
1. Chúa luôn hiện diện trong Hội thánh cho
đến ngày tận thế / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho
các giám mục / linh mục / phó tế / biết luôn chu
toàn sứ mạng dẫn dắt Dân Chúa trên con đường
lữ thứ trần gian.
2. Khát vọng sâu xa nhất của hết thảy mọi người
trên trái đất này / là được sống trong hòa bình và
thịnh vượng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban
cho thế giới được bình an / và mọi người thoát
được cảnh đói nghèo.
3. Khi sống lại từ cõi chết / Chúa đem niềm hy
vọng đến cho những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp
lời cầu xin Người thương nâng đỡ những kẻ tật
nguyền đau yếu / cho họ mau bình phục / để họ
sống mạnh khỏe an vui.
4. Lạy Chúa / Lạy Thiên Chúa của con / Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng
ta / cũng biết noi gương thánh Tôma mà tuyên
xưng niềm tin của mình / bằng đời sống mến
Chúa yêu người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, sau khi Phục sinh
vinh hiển, Chúa đã hiện ra cho các tông đồ được
thấy tỏ tường. Xin củng cố niềm tin còn quá yếu
kém của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị
muôn đời.
VI. Trong Thánh Lễ
- Chúc bình an: Khi Chúa Giêsu phục sinh
hiện ra với các môn đệ, Ngài đã chúc bình an
cho họ. Giờ đây, trong niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta cũng hãy chúc cho nhau
được bình an.
VII. Giải tán
Chúa Giêsu phục sinh đã mang lại bình an cho
những kẻ tin Ngài. Chúc anh chị em ra về và luôn
sống trong bình an của Chúa.
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ha phó nói với cha sở:

- Thánh ca Phụng
vụ mà giáo xứ chúng
ta đang hát, giúp cho phụng vụ và thánh
nhạc đi đôi với nhau chặt chẽ…
Cha sở nói:
- Như thế mới “Thượng hạ tương
tùy”; trong đời sống vợ chồng người
ta gọi là “Đồng vợ đồng chồng”; trong
đời sống gia đình người ta gọi là “Trên
thuận dưới hòa”. Nếu được như thế, đời
sống vợ chồng hay đời sống gia đình sẽ
được “thuận buồm xuôi gió”, vui vẻ và
hạnh phúc.
Cha phó nói:
- Con còn nhớ một câu của Công đồng
Vaticanô II nói: “Thánh nhạc càng liên kết
chặt chẽ với hoạt động phụng vụ bao nhiêu
thì càng thánh thiện bấy nhiêu”. Thế là
khi hát Thánh ca Phụng vụ, tai cộng đoàn
được nghe sự thánh thiện trong lúc mắt
được nhìn sự thánh thiện của phụng vụ,
họ sẽ hưởng được trọn vẹn sự thánh thiện.
Cha sở rất hài lòng về cha phó khi
nhận thấy cha phó vừa đồng tình với quyết
định cho giáo xứ hát Thánh ca Phụng vụ
của mình, vừa hiểu rốt ráo vấn đề một
cách đúng đắn. Sơ Bích Ngọc đứng gần
đó nghe vậy liền hỏi hai cha:
- Nếu vậy phải bỏ hết Thánh ca Bình
dân Tôn giáo lâu nay vẫn hát ư?
Cha phó:
- Không, không! Thánh ca Bình dân
Tôn giáo có chỗ của nó: Nào ở phần Kết
lễ, nào hát thêm vào khi phần Hiệp lễ kéo
dài, nào các giờ chầu, các giờ đạo đức…
Cha sở gật đầu tán thành.
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PHA THĂNG
Thượng hạ tương tùy: trên dưới dựa vào nhau. Sự chuyển động của bên trên
thân thể và sự chuyển động của bên dưới thân thể tùy thuộc vào nhau (1).
(3) Thế nhưng ở VN lâu nay, khi cử hành
thánh lễ, người ta rất nghiêm túc và tỏ ra rất
khó tính trong việc tuân thủ Sách lễ Roma,
tức giữ đúng từng chữ của Bản văn phụng
vụ. Trong lúc đó, để hát thánh lễ, người ta
không tuân thủ Bản văn phụng vụ, đã vậy
không hề biết có Bản văn phụng vụ tất nhiên
không biết trên đời có quyển Sách Hát Đơn
Giản, và cuối cùng khi nghe nói “có Sách
Hát Đơn Giản”, “có Bản văn phụng vụ cho
thánh nhạc”, “nên hát đúng Bản văn phụng
(1) “Thượng hạ tương tùy” là một trong vụ” v.v… thì cười rộ.
10 yếu lý của Thái cực quyền.
(2) Giáo hội thiết lập Bản văn phụng vụ
cho từng thánh lễ gồm: Lời Chúa trong các
bài đọc và Tin mừng, Thánh vịnh, kinh đọc
(Bộ lễ v.v…), các lời nguyện. Bản văn phụng
vụ này được in ra thành:
Sơ Bích Ngọc hỏi thêm:
- Nhưng thế nào là “Thượng hạ tương
tùy” trong Thánh ca Phụng vụ?
Cha phó giải thích:
- Là phụng vụ và thánh nhạc cùng dùng
chung một Bản văn phụng vụ thống nhất
trong mỗi thánh lễ (2).
Sơ Bích Ngọc kêu lên:
- À!... (3)
..................................................................

a/ Sách lễ Roma và quyển Các Bài đọc cho
việc cử hành phụng vụ; không ai dám sai một
chữ (sau khi được Hội đồng Giám mục dịch
và xin Tòa Thánh phê chuẩn).
b/ Sách Hát Đơn Giản (Graduale simplex)
cho việc hát thánh ca trong mỗi thánh lễ.

Thượng hạ tương tùy Một trong 10 yếu lý của Thái cực quyền
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NGUYÊN NGUYÊN
Họ đến từ một nơi xa xôi trong Hệ Ngân
hà. Phi thuyền bị rơi xuống trái đất. Họ đã bị
con người truy lùng và giết hại. Mắc kẹt trên
một hành tinh xa lạ, họ đã gắng hết sức để trở
về nhà.
Họ biết sự sống của họ sắp kết thúc, vì vậy
họ đã viết xuống câu chuyện của bản thân, để
chia sẻ với hậu sinh.
Họ muốn nói cho chúng ta biết họ là ai và
đến đây bằng cái gì.

trái đất và các vì sao, được kết nối với nhau
Họ để lại lời nhắn cho thế hệ tương lai, bằng những đốm chấm có kích thước hạt đậu.
nhưng những hiện vật ngoài hành tinh họ để Không chỉ vậy, có rất nhiều phát hiện thú vị
lại lại bị che giấu khỏi tầm mắt công chúng. khác trong hang động thời tiền sử này.
Khám phá này được phát hiện năm 1938, ở
Các nhà khảo cổ tìm thấy một đĩa đá lớn
biên giới Trung Quốc – Tây Tạng.
hình tròn bị chôn vùi một nửa trên sàn đất,
trông giống một “đĩa than thời Đồ Đá”.
Trong một chuyến hành trình khảo cổ,
dưới sự hướng dẫn của giáo sư người Trung
Có một cái lỗ ở trung tâm và một rãnh
Quốc Tể Phúc Thái đã phát hiện ra nhiều mịn, được chạm khắc theo hình xoắn ốc từ
hàng mộ trong các hang động trên dãy núi tâm ra đến viền. Vật thể được xác định niên
Baian Kara Ula.
đại 10.000 – 12.000 năm tuổi.
Các bộ xương là di thể của một chủng người
chưa được biết đến. Những bộ xương này rất
mỏng manh, và chỉ dài hơn 1,3m. Hộp sọ khá
lớn, thậm chí quá cỡ nhưng không phải thuộc
về loài vượn. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng
phát hiện nhiều bức vẽ trên tường hang động.
Chúng mô tả các sinh vật đội chiếc mũ tròn,
tiếp nối bởi các hình vẽ mặt trời, mặt trăng,
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Tổng cộng, người ta tìm thấy 716 đĩa đá.
Mỗi đĩa có đường kính 22,7 cm và chiều dày
2 cm. Mỗi đĩa cũng có một lỗ tròn hoàn hảo
với đường kính 2 cm ở trung tâm. Ngoài ra
còn có một vết đánh dấu dạng rãnh, chính
là một hàng dài liên tục các ký tự điêu khắc
tượng hình kỳ lạ.
Vật thể là một ‘đĩa ghi’ chữ viết của
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người ngoài hành tinh, bao gồm nhiều ký
tự hiển vi được viết bằng một loại ngôn
ngữ chưa từng được nhìn thấy trước đây.
Trong hơn 20 năm, rất nhiều chuyên gia đã
cố gắng phiên dịch chữ viết ngoài hành tinh
này, nhưng không thành..
Năm 1962, tiến sỹ Tsum Um Nui, một nhà
khoa học Trung Quốc, cuối cùng đã có
thể giải mã thông điệp đằng sau hiện vật
bí ẩn này.

pa không thể trở về hành tinh quê hương của
mình. Họ đã bị mắc kẹt trên trái đất.
Bất chấp ý định và thái độ ôn hòa, người
Dropa đã bị các thành viên bộ lạc Ham sống
trong các hang động lân cận hiểu sai, do đó
họ đã săn lùng người Dropa thậm chí giết
hại một vài người.

Kết quả quá đỗi kỳ lạ đến nỗi Ban Tiền sử
trực thuộc Học viện Bắc Kinh, Trung Quốc đã
từ chối công bố các khám phá của TS Tsum
Um Nui hay thậm chí đề cập đến nó. Nhưng

TS Tsum Um Nui vẫn tiếp tục nghiên cứu của
mình và cuối cùng được cho phép công bố
công trình của ông.

Nội dung phiên dịch một đoạn khắc trên
Bài nghiên cứu xuất hiện dưới tiêu đề: “Ký đĩa đá như sau:
tự cắt rãnh về các phi thuyền không gian, mà
“Người Dropa trong phi thuyền hạ xuống
theo ghi chép trên các cái đĩa, đã từng đáp
từ
những đám mây. Thấy vậy, đàn ông, phụ
xuống Trái Đất vào 12.000 năm trước”.
nữ, và trẻ nhỏ [của bộ lạc dưới mặt đất] đã
Thông điệp đáng kinh ngạc trên các hòn phải lẩn trốn trong hang động 10 lần trước
đá Dropa được viết bởi những sinh vật tự gọi khi mặt trời mọc. Khi rốt cục họ hiểu được
mình là Dropa. Đĩa đá kể lại câu chuyện của ngôn ngữ ký hiệu của người Dropa, họ nhận
người Dropa, những nhà du hành không gian ra những vị khách này có mục đích ôn hòa…
từ một hành tinh xa xôi. Phi thuyền của họ ”Năm 1968, triết gia người Nga, TS Virơi xuống một vùng núi không thể tiếp cận atcheslav Zaitsev đã công bố một phần câu
là Baian-Kara-Ula. Những người Dropa trên chuyện trên đĩa đá này trên tạp trí Sputnik.
phi thuyền đã tìm nơi trú ẩn bên trong các TS Zaitsev đã tiến hành thêm nhiều nghiên
hang núi.
cứu và thu được kết quả rất thú vị.
Do không có khả năng sửa chữa phi thuyền
Đá granit chứa hàm lượng cao Coban và
bị hỏng hay chế ra một chiếc mới, người Dro- các kim loại khác, một loại đá rất cứng. Do
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đó rất khó để khắc chữ, đặc chiều cao trung bình là 1,2 m.
biệt với các ký tự siêu nhỏ
Một câu chuyện cổ Trung
như vậy.
Quốc kể về một chủng người
Khám phá này có thể là da vàng, có tầm vóc nhỏ từng
bằng chứng chắc chắn đầu hạ xuống trái đất từ những
tiên về sự tồn tại của chủng đám mây. Họ bị con người
người Dropa, và tổ tiên của săn lùng bởi vẻ bề ngoài xấu
họ thực sự đến từ không gian xí của mình.
trong quá khứ xa xôi.
Năm 1995 có một tin tức
Khi kiểm định chiếc đĩa ấn tượng từ Trung Quốc:
bằng máy đo dao động, các
“… tại Tỉnh Tứ Xuyên,
nhà khoa học đã thu được nằm ở biên giới phía đông
một nhịp điệu dao động đáng của dãy núi Baian Kara
kinh ngạc, cho thấy đĩa đá Ula, 120 người của một bộ
Dropa từng được nạp điện và tộc chưa được phân loại
hoạt động như chất dẫn điện. trước đó đã được phát hiện.
- Một nhịp điệu dao động
đáng kinh ngạc phát ra từ đĩa
đá Dropa, cho thấy nó từng
được nạp điện và hoạt động
như chất dẫn điện.
Liệu có bất kỳ người Dropa nào còn sống sót trong vụ
rơi đĩa bay? Tại thời điểm
khám phá, khu vực hang
động vẫn đang là nơi định cư
của hai bộ lạc Kham và Dropa, cả hai đều có vẻ bề ngoài
cực kỳ kỳ dị.
Các nhà nhân chủng học
chưa biết nên phân loại họ vào
chủng tộc nào được biết đến
hiện nay, bởi họ không phải
người Trung Quốc, Mông Cổ
hay Tây Tạng.
Họ có thân hình gầy còm,
nước da vàng và cái đầu to bất
thường, so với các bộ xương
được tìm thấy trong quần thể
hang động Baian Kara Ula
vào năm 1938. Thân mình họ
thưa lông, họ có cặp mắt to và
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Theo giải thích từ phía
viện bảo tàng, những hiện
vật từ Baian Kara Ula đã bị
phá hủy. Hơn nữa, chính phủ
Trung Quốc không có bất cứ
tài liệu chính thức nào về một
bộ tộc tên là Dropa, trong khu
vực địa phương Thanh Hải
hay ở bất cứ nơi nào khác tại
Trung Quốc.
Những đĩa đá bị lấy trộm
này hiện nằm ở đâu?
Một điểm chắc chắn là,
câu chuyện về Dropa là một
trong những vụ che giấu lớn
nhất trong giới khảo cổ học.

Đặc điểm nổi bật của bộ tộc
theo ĐKN
mới này là kích thước của
.........................................
họ: không cao hơn 1,16 m.,
người trưởng thành thấp Đọc qua tài liệu trên, với vốn
nhất chỉ cao 63,5 cm!…”
hiểu biết trong vũ trụ có nhiều
Trái: một đĩa đá Dropa bí thái dương hệ (1), cộng thêm
ẩn. Một cặp vợ chồng người vốn nghe được nhiều thông
Dropa. Chồng (Hueypah-La) tin về dĩa bay (UFO) (2) xuất
cao 1,2 m và vợ (Veez-La) hiện đây đó, cùng với Lời
cao 1 m. Ảnh chụp năm 1947. Chúa trong Cựu Ước Stk 6,14 nói về người khổng lồ v.v…
Khám phá này có thể là ta mù mờ đoán rằng tất yếu
bằng chứng chắc chắn đầu phải đang có nhiều “trái đất”
tiên về sự tồn tại của chủng (hành tinh có sự sống) giống
người Dropa, và tổ tiên của như trái đất chúng ta; nhưng
họ thực sự đến từ không gian chúng ta không sao đoán biết
trong quá khứ xa xôi.
được họ là người như chúng
Điều tiếp theo xảy đến với ta (cho dù hình dạng có khác)
hay chỉ là loài thú vật có trí
đĩa đá bí ẩn là:
tuệ cao cấp (3)… Loài người
Năm 1974 kỹ sư người Úc
chúng ta vốn trí khôn rất hạn
Ernst Wegerer bắt gặp hai đĩa
hẹp, đã vậy lại còn kiêu ngạo,
đá như vậy ở bảo tàng Banpo
cho nên tất cả chỉ là võ đoán.
ở Tây An. Anh đã chụp ảnh,
tổng cộng 4 bức. Tuy nhiên, Bước sang lãnh vực thánh
những khách tham quan bảo nhạc, Thánh ca Phụng vụ
tàng tiếp theo không thể nhìn (TCPV) giúp chúng ta khiêm
thấy những đĩa đá này.
tốn chỉ hát nguyên văn Lời
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Chúa (dựa vào Lời Chúa để thân thưa, ca ngợi
và cầu nguyện với Chúa), và hát cộng đoàn
(dựa vào số đông mà hiện diện trước Chúa, thờ
lạy, tôn vinh và kêu cầu danh Chúa). TCPV
hát nguyên văn Lời Chúa và hát cộng đoàn
như vậy cốt ý “thượng hạ tương tùy”, nghĩa
là phụng vụ có vai trò “thượng” (trên), thánh
nhạc có vai trò “hạ” (dưới), cả hai liên kết với
nhau chặt chẽ. Khi đã liên kết nhau chặt chẽ
thì tạo nên sự thánh thiện đồng bộ; ngược lại,
nếu hát cốt cho hay, hát cho hoành tráng, hát
để lôi cuốn cộng đoàn, hát để tạo sinh động,
hát để tươi trẻ, hát để không buồn ngủ, hát để
thánh lễ náo nhiệt hào hứng vui nhộn và trẻ
trung hấp dẫn v.v… thì xa rời phụng vụ; khi
đã xa rời phụng vụ thì trên - dưới không theo
nhau tức “thượng hạ bất tương tùy”, phụng
vụ và thánh nhạc không liên hệ gì với nhau,
lúc đó thánh nhạc trở thành vô nghĩa, vô giá
trị trước mặt Thiên Chúa.

2. UFO là chữ viết tắt của unidentified flying object tức là “vật thể bay không xác
định”, chỉ vật thể hoặc hiện tượng nào thấy
bay trên trời mà không thể xác định được đó
là gì thậm chí sau khi nhiều người nghiên cứu
rất kỹ. Nhiều UFO được mô tả có đặc tính lạ.
Chưa có các chứng cứ rõ ràng theo khoa học
tự nhiên rằng tàu vũ trụ như vậy tồn tại, tuy
có nhiều loại chứng cứ dấu vết đang được
bàn cãi. Nhiều người cho rằng hiện nay đã
có chứng cứ rõ ràng nhưng các chính phủ
đang che giấu chúng, có thể vì e ngại sự lan
rộng của nỗi lo sợ nếu để lộ ra những thông
tin như vậy.

Nhớ lại một câu vắn tắc mà chí cốt của Công
đồng Vaticanô II tóm về yếu tính của thánh
nhạc: “Thánh nhạc càng liên kết chặt chẽ với
hoạt động phụng vụ bao nhiêu thì càng thánh
hơn bấy nhiêu” (Hiến Chế về PV số 112).
Vậy, để thánh nhạc và phụng vụ “thượng hạ
tương tùy” tức liên kết với nhau như Công
3. Vì loài người là loài có linh hồn, giống
đồng nói, chúng ta nên hát TCPV.
hình ảnh Chúa: có tình yêu và đặc biệt ở chỗ
........................................................................ được Đức Chúa Con xuống thế cứu chuộc.
1. Hệ Mặt Trời (hay Thái Dương Hệ) là
một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm
và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp
dẫn của Mặt Trời.
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hững truyền thống
âm nhạc của Giáo
Hội Công Giáo đi
sâu hơn là trong bản thánh
ca. Thánh nhạc có nguồn
gốc Tây phương được khai
triển hơn 1,500 năm là
một phần quan trọng trong
Thánh Lễ. Không may, các
bản thánh ca và xếp đặt về
Thánh Lễ không được thực
hành. Chúng có thể trở
lại sau khi Đức Tổng
Giám Mục Alexander
của Portland gửi thư
mục vụ kêu gọi trở
lại thánh nhạc cung
điệu Gregorian trong
Thánh lễ.
Trong thư mục vụ
dài 22 trang, Đức Tổng
Giám Mục Alexander
đề nghị các giáo xứ chỉ hát
một Thánh Lễ Long Trọng
(High Mass or Solemn Mass)
mỗi tuần một lần, ‘đừng quá
trau chuốt nhưng cần được
xếp đặt hết sức quan tâm và
chú ý’. Những Thánh Lễ khác
cử hành trong giáo xứ nên
‘bớt hát để giáo dân đối đáp’.

linh mục là chủ đoàn chiên,
yêu cầu các linh mục tập hát
những lời nguyện và xướng
đáp, để khuyến khích giáo
dân hát những phần đối đáp.
Ngài ghi nhận rằng‘vài linh
mục không có năng khiếu
hát hoặc xướng cung điệu.
Đối với những linh mục này,
ngài đề nghị họ hát thánh ca
đơn điệu. Mỗi giáo xứ nên xử

dụng Anh ngữ thông thường
được xử dụng trong Sách Lễ
Roma. Giáo sĩ nên làm gương
bằng cách cùng hát với tín
hữu trong những thánh lễ
thích hợp.’

Trong phần thánh ca Latinh, ngài đề nghị thừa tác viên
thánh nhạc bắt đầu với Thánh
Đức Tổng Giám Mục cũng
Lễ số 8 (Bộ lễ Thiên thần nhấn mạnh đến vai trò của
De Angelis) và Thánh Lễ số
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16 (Bộ lễ Thiên Chúa Đấng
Tạo Dựng Toàn Năng -Deus
Genitor Alme) rất phổ biến
và dễ tiếp nhận đối với các
ca sĩ không quen với phong
cách này. Những giáo xứ tìm
thấy thánh ca rất dễ dàng tiếp
thu, được khuyến khích đi
sâu vào truyền thống đẹp đẽ
và cổ xưa này.
Đức Tổng Giám Mục Alexander nói rằng
Thánh Lễ không
đối chiếu với phần
không có thánh
ca, nhưng trong
thời gian đó có thể
dành cho nhạc cụ
phong cầm hoặc
thinh lặng. Ngài
cũng cảnh báo về
những nội dung
thánh ca ‘không phù hợp với
giảng dậy và giáo lý của Giáo
Hội, đặc biệt là Hy Tế Thánh
Thể và Hiện Diện Thực Sự
của Chúa Kitô trong Thánh
Thể.’ Ngài nói rằng không
phải tất cả thánh ca Công
Giáo có thể được xử dụng
trong Thánh Lễ.
(xem tiếp trang 47)
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PHÚC CHIÊU
Vì sao Gia Cát Lượng (1) lại chọn vợ người vợ duy nhất. Tương truyền, người vợ
xấu bậc nhất thời Tam Quốc?
này của Gia Cát tiên sinh có sắc đẹp “khiêm
tốn” nhưng lại khiến ông cất công lặn lội vất
Rất nhiều người hoài nghi về cuộc hôn nhân
vả mới cầu hôn được.
của cặp đôi không cân xứng này. Liệu có khi
nào do tham vinh hoa phú quý mà Gia Cát
Lượng ‘nhắm mắt’ lấy Hoàng Nguyệt Anh.
Ngày nay, chẳng biết từ bao giờ mà người
ta quy định bằng miệng với nhau rằng: đàn
ông tài giỏi ắt phải lấy vợ đẹp. Thế cho nên
những cặp vợ chồng chênh nhau đến tuổi
bố con thậm chí ông cháu chẳng phải hiếm.
Nhưng ở thời Tam Quốc có một người đàn
ông chỉ cần nhắc đến tên thôi thì cả thế giới
đều biết độ xuất chúng của ông thuộc bậc
nhất thiên hạ. Đó chính là nhà chính trị, quân
sự kiệt xuất Gia Cát Lượng. Ấy vậy mà bóng
hồng đứng sau ông lại chẳng phải mỹ nhân
nổi tiếng nghiêng nước nghiêng thành nào mà
chính là nàng Hoàng Nguyệt Anh -người phụ
nữ được đánh giá là xấu trong top 5 Trung
Quốc.

Hình ảnh minh họa - Gia Cát Lượng
Trong cuốn “Tương Dương ký” ghi lại:
“Ở miền Nhữ Năm có một danh sĩ là Hoàng
Thừa Ngạn, tính tình thanh cao, khoáng đạt
và thành thực”. Hoàng Thừa Ngạn có nói với
Gia Cát Lượng rằng:

- Nghe anh kén vợ, tôi có đứa con gái xấu
Vì nghe danh “xấu” mà ở giá đã lâu nên
xí, đầu vàng, da đen, nhưng tài năng có thể
nhất định phải tìm cách chinh phục
phối hợp với anh được. Lượng bằng lòng tức
Cùng thời với Tào Tháo, Gia Cát Lượng thì Ngạn đem con gái đến cho”.
được biết đến như một vị tiên tri, mưu lược
Nghe chuyện tự “tiếp thị” con mà lại còn
hơn người. Trong khi những vị anh hùng hảo
hán cùng thời ai cũng năm thê bảy thiếp thì kể rõ những nét yếu điểm của Hoàng Thừa
Gia Cát Lượng lại chỉ chung thủy với một Ngạn mà người thời bấy giờ không khỏi buồn
cười. Thế nên trong làng xóm hay nhắc câu:
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“Mạc học khổng Minh trạch
phụ/ Chi đắc A Thừa xú nữ”
(Nghĩa là “Đừng học cách
Khổng Minh kén vợ/ Chỉ
được gái A Thừa xấu kinh”.
Vậy mà lại có hẳn một
giai thoại kể về việc Gia
Cát Lượng đã cất công tới
tận tư trang để cầu hôn
nàng Nguyệt Anh xấu xí.
Có lẽ mục tiêu ban đầu vị
Khổng Minh này nhắm tới
là kho tàng sách dồi dào
của Hoàng viên ngoại. Ông
nhanh chóng dựng lều gần
nhà Hoàng Thừa Ngạn để
mong có dịp diện kiến. Bấy
giờ, con gái Hoàng viên
ngoại là Hoàng Nguyệt
Anh tuy tài giỏi, tiểu thư
khuê các nhưng lại bất hạnh
được xếp vào “ngũ xú Trung
Hoa” (5 người xấu nhất lịch
sử Trung Quốc).
Phu nhân Khổng Minh
là người tài giỏi, mưu trí
Vốn trọng người tài giỏi,
Gia Cát Lượng lại rất tò mò
về cô gái này nên tìm cách
tiếp cận. Khi không được
Hoàng viên ngoại tin tưởng,
Gia Cát Lượng Khổng Minh
đã thể hiện những tài trí kiệt
xuất. Nhưng Hoàng Thừa
Ngạn lại tỏ vẻ thất vọng và
nói thật với chàng trai khôi
ngô tuấn tú sự thật về con gái
mình và khuyên Khổng Minh
nên tìm cô gái có dung mạo
cân xứng.
Lạ thay, Gia Cát Lượng
lại càng quyết tâm lấy bằng
được nàng Nguyệt Anh
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làm vợ. Ông đến thẳng nhà
Hoàng viên ngoại cầu hôn.
Nhưng đừng tưởng gái kém
sắc thì sẽ dễ sa vào lòng bậc
quân tử nhé. Hoàng Nguyệt
Anh ra đủ mọi thử thách đối
với Gia Cát Lượng. Mục đích
của nàng là vừa thử tài năng
cũng như đức độ của đức lang
quân. Cuối cùng Gia Cát tiên
sinh đã dễ dàng vượt qua mọi
ải và chiếm trọn trái tim nàng
thiên kim tiểu thư.

một Khổng Minh tiếng vang
để đời của ngày hôm nay.
Sách “Khổng Minh đại
truyện” có ghi rõ, thừa tướng
Gia Cát sau khi xuất sơn,
mọi việc ở nhà đều được Gia
Cát phu nhận chu toàn, vợ
chồng tương kính, chưa bao
giờ xảy ra mâu thuẫn hay
xung đột gì.

Truyền thuyết “quạt lông
vũ” thể hiện “đẳng cấp”
hơn người của cô vợ xấu xí
Dù bề ngoài của Hoàng
bậc nhất lịch sử Trung Hoa
Nguyệt Anh cũng chỉ được
tái hiện qua tương truyền
Hình ảnh Gia Cát Lượng
nhưng sự tài giỏi của bà thời cùng chiếc quạt lông vũ lúc
bấy giờ vượt trội so với phụ nào cũng trên tay đã quá quen
nữ phong kiến chỉ biết cầm thuộc với chúng ta. Nhưng
kì thi họa. Nguyệt Anh như mấy ai biết được rằng, chiếc
một mảnh ghép hoàn thiện quạt ấy đã được ông mang
của Gia Cát Lượng. Bà trên theo bên mình từ thời còn
thông thiên văn, dưới tường trẻ. Đó là cả một giai thoại có
địa lý, bát quái ngũ hành, kì gắn liền với người phụ nữ của
môn độn giáp thậm chí ngay cuộc đời Khổng Minh.
cả binh pháp Nguyệt Anh
Gia Cát Lượng trong lần
cũng rất am hiểu. Thế cho
đầu tới cầu hôn, cô gái xấu
nên ngoài việc nữ nhi thường
xí tóc vàng, da đen đã tặng
ngày, Hoàng Nguyệt Anh
chàng một chiếc quạt lông
còn tham mưu cho chồng rất
và hỏi:
nhiều việc có ích.
- Gia Cát tiên sinh, có biết
Trong một vài tư liệu cũng
tại sao tôi lại tặng ngài quạt
có ghi, các phát minh “mộc
lông không?
ngưu lưu mã” (trâu gỗ ngựa
máy), “nỏ bao” của Khổng
Gia Cát Lượng nói:
Minh cũng đều có sự tham gia
- Là lễ nhẹ nhưng nghĩa
giúp đỡ của Hoàng Nguyệt
tình thì nặng phải chăng?
Anh. Và cũng ít ai biết rằng
“Long Trung sách” của Gia
Chiếc quạt lông vũ luôn
Cát Lượng cũng dựa trên sự được Gia Cát Lượng mang
gợi ý ít nhiều của bà. Nói theo bên mình.
không ngoa nhưng nếu ngày
Hoàng tiểu thư hỏi tiếp:
ấy Gia Cát tiên sinh ham vinh
cái sắc thì có lẽ sẽ không có
- Còn ý nghĩa thứ hai?
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xác. Sự tài giỏi phi thường góp phần làm nên
thành công của chồng đã át hết sự xấu xí thô
kệch trong hình dáng của Nguyệt Anh.
Chính sử ghi lại cuộc hôn nhân của Khổng
Minh và Nguyệt Anh rất viên mãn. Sau này
họ có được 2 người con trai là Gia Cát Chiêm
và Gia Cát Cẩn.
Hình ảnh minh họa - Hoàng Nguyệt Anh
Gia Cát Lượng suy nghĩ mà không thể giải
đáp. Nguyệt Anh bày tỏ thành ý:
- Thưa Gia Cát tiên sinh, tiên sinh vừa
cùng gia phụ đàm luận thiên hạ đại sự, tâm
mang đại kế, khí vũ hiên ngang, say mê hứng
thú. Nhưng mà, tôi phát hiện khi ngài nói tới
Tào Tháo, Tôn Quyền thì chân mày hiện rõ
ưu tư. Tôi tặng ngài chiếc quạt này là để ngài
che mặt những khi như vậy.

Theo Tổng hợp (Afamily)
...................................................................
Dân gian Việt Nam có câu: “Nồi nào úp
vung nấy”, cho nên cái tầm của Khổng Minh
Gia Cát Lượng phu nhân phải ngang ngửa với
cái tầm của phu quân là hợp lý, và người phụ
nữ khi đã có cái tầm cỡ ấy, không thể có luôn
cả nhan sắc “nhất cố khuynh nhân thành,
tái cố khuynh nhân quốc” (2), bởi vì trí óc
quá thông tuệ ắt phải lấy hết phần nhan sắc
xinh đẹp, đó là lẽ đương nhiên. Quan trọng là
chuyện Khổng Minh trai tài nhưng không lấy
được Nguyệt Anh gái sắc theo câu chữ “trai
tài gái sắc” chứa rất nhiều điều hay để học
hỏi, nhưng chúng ta sẽ học hỏi điều gì cần
thiết nhất trong lúc đang trên đường “Thánh
ca Phụng vụ”?

Không những Gia Cát Lượng mà người đời
sau còn khâm phục sự tinh tế của cô gái ngỡ
tưởng chỉ biết quanh quẩn trong khuê phòng.
Ngụ ý của Hoàng Nguyệt Anh chính là không
muốn Gia Cát Lượng để lộ trạng thái cảm xúc
thật mà mưu sự bất thành. Chiếc quạt lông vũ
Thưa chúng ta chọn học hỏi điều này: ở
sẽ như thứ bảo bối giúp nhà quân sư che giấu
cảm xúc, suy nghĩ thật sự trước đối phương. dương gian, không gì hoàn hảo toàn diện.
Áp dụng riêng cho anh chị em Ban Biên
Có lẽ chính hành động ấy của Hoàng
tập chúng ta: Đã được rửa tội, được ơn theo
Nguyệt Anh đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng
Chúa (thực thi Lời Chúa) là 2 đại hồng ân,
Gia Cát tiên sinh. Và việc chọn nàng là người
chúng ta còn muốn được giàu sang, hạnh
chung sống cả đời là lựa chọn vô cùng đúng
phúc, vinh hiển, vui khỏe, thuận lợi trong mọi
đắn. Sau câu chuyện ấy thì chiếc quạt lông
việc và bình an… sao được? Đã được biết
vũ đã trở thành vật bất ly thân của Gia Cát
thờ phượng tôn vinh Chúa là việc thiện hảo
Lượng. Đó cũng thể hiện sự tôn trọng của ông
và được biết Thánh ca Phụng vụ là kho tàng
với phu nhân Hoàng Nguyệt Anh.
thánh nhạc cao sang quý giá, là 2 đại hồng
ân
khác nữa, chúng ta còn muốn mọi người
Ban đầu, rất nhiều người hoài nghi về cuộc
hôn nhân của cặp đôi không cân xứng này. dễ dàng tán thành, hưởng ứng và rầm rộ đi
Liệu có khi nào do tham vinh hoa phú quý cùng chúng ta, mọi việc chúng ta làm đều
mà Gia Cát Lượng “nhắm mắt” lấy Hoàng sinh hoa kết trái xum xuê tốt đẹp… sao
được?
Nguyệt Anh.
Qua đó, chúng ta còn biết thêm: nơi nào,
Nhưng sự thật lịch sử đã chứng minh lựa
việc gì, công cuộc chi… càng thiện hảo, lập
chọn của Gia Cát tiên sinh là hoàn toàn chính
tức kề bên có quỷ càng dữ, thế lực xấu càng
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độc ác tập họp lại để phá hoại, vì lẽ tự nhiên: núi
càng cao vực càng thẳm.
Học xong rồi, chúng ta nhìn ngắm cuộc đời
của Chúa Kitô (3), Đức Mẹ và Các Thánh (4) để
hiểu và chân nhận thêm… nhờ đó anh chị em
chúng ta mạnh mẽ tiếp tục tiến bước.
Gia Cát Lượng (181–234), biểu tự Khổng
Minh, hiệu Ngoại Long tiên sinh, là nhà chính
trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự và cũng là một
nhà phát minh của Thục Hán thời Tam Quốc.
Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng cho nhà
Thục là việc giúp hình thành thế chân vạc tam
quốc, liên minh Thục-Ngô chống Ngụy. Ông
được công nhận là một trong những chiến lược
gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của
ông, và được so sánh với một chiến lược gia tài
ba khác của Trung Quốc là Tôn Tử.
Tuy nhiên, năm chiến dịch đánh Tào Ngụy do
ông phát động đều không thành công, cuối cùng
bệnh mất trong doanh trại. Ông khi còn sống
có tước hiệu Vũ hương hầu, sau khi mất có thụy
hiệu là Trung Vũ Hầu, do đó hậu thế thường hay
gọi ông là Vũ Hầu hay Gia Cát Vũ Hầu để tỏ
lòng tôn kính. Gia Cát Lượng là vị quan duy nhất
thời Tam quốc được thờ tại Đế vương miếu
(được nhà Minh, nhà Thanh xây dựng, trong đó
có thờ 41 vị công thần được đánh giá là tài
năng và tận trung nhất qua các triều đại. Hình
tượng của ông được dân gian ca tụng qua
những câu chuyện, về sau được La Quán Trung
tiểu thuyết hóa và càng trở nên nổi tiếng qua
tác phẩm tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, một
trong Tứ đại kỳ thư của văn minh Trung Hoa.
Cái nhìn thứ nhất của giai nhân làm người
trong thành chao đảo, cái nhìn lần nữa làm
người của quốc gia chao đảo. Từ đó mới có
thêm câu tóm lại cho gọn: “đẹp nghiêng nước
nghiêng thành”.
Một thí dụ nhỏ: Khi Chúa Giêsu vào hoang
địa ăn chay và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày
để trấn áp xác thịt loài người Chúa đang mang,
cũng vừa để chuẩn bị cho công cuộc rao giảng,
lập tức có quỷ dữ đến ngay để cám dỗ. Góc nhìn
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“Chúa ăn chay và chịu cám dỗ” này giúp
chúng ta phấn khởi thêm mà chịu đựng
những cơ cực của kẻ làm việc thiện hảo
nhất là kẻ thực thi Lời Chúa. Góc nhìn ấy
cũng giúp giải thích tại sao Ca đoàn TT.
được thành lập chưa được bao lâu, liền bị
một kẻ cướp tàn bạo núp dưới danh nghĩa
ca xướng viên trà trộn vào để cướp đoạt
một số tài sản rất lớn của hai anh chị là
thành viên trong ca đoàn, gia đình anh chị
hiện phải điêu đứng; cũng giúp giải thích
luôn tại sao ca đoàn hiện nay đành phải
chịu giải thể.
Theo định luật tự nhiên: Chỗ nào càng
dương thì càng có nhiều âm kéo đến, chỗ
nào càng âm thì càng có nhiều dương kéo
đến. Do đó, ta thường thấy bọn ác tà hay
kéo đến ở gần bên người chân thiện.
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NGƯỜI PHÀM

NÓI NHỎ NHAU NGHE

THIÊN ÂN

câu hỏi đố bạn


Thánh ca Phụng vụ “Thượng hạ tương tùy” nghĩa là gì?



Tại sao Thánh ca Phụng vụ phải “Thượng hạ tương tùy”?



Điều gì giúp Thánh ca Phụng vụ “Thượng hạ tương tùy”?
(xem câu trả lời trang 54 )
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

T

rên cây cao kia có
một con bọ nẹt.
Bọ nẹt lông lá đầy
mình màu xanh tiệp với lá
cây. Bọ nẹt xanh từ đầu tới
đuôi. Lông cũng xanh. Chân
cũng xanh. Mình cũng xanh,
cái gì cũng xanh chỉ có cái
đầu là nâu thôi nên bọ nẹt
tưởng màu xanh là màu quan
trọng nhất và là đặc biệt nhất.
Đi đâu bọ nẹt cũng nói về
màu xanh vì đối với bọ nẹt
màu xanh là tất cả và không
có màu gì hơn màu xanh nữa.

thôi tiêu đời. Thôi thì chín bỏ
- Ta không chết! Ta không
làm mười cho nó lành.
chết mà!

Bọ nẹt tưởng bọ nẹt sẽ
không chết vì ai cũng sợ bọ
nẹt cả. Con vật nào lỡ đụng
vào bọ nẹt thì hết giờ sống.
Sống làm sao nổi với những
cái gai của bọ nẹt đâm cứng
và dính chặt vào mình. Bọ nẹt
nghĩ rằng ai cũng sợ mình cả,
đến nỗi thần chết cũng phải de
mình ra chỗ khác chơi. Bọ nẹt
chửi tất cả mọi loài. Loài nào
cũng chửi. Chửi như chừng
bọ nẹt chưa chửi bao giờ. Bọ
nẹt chửi ghê gớm lắm. Ai nấy
đều sợ bọ nẹt cả. Lỡ may bọ
nẹt tức ai thì y như rằng bọ
nẹt nhẹ nhẹ tiến tới sau lưng,
lấy lông chích một cái thì ôi

Đọc xong câu chuyện này,
chúng ta không dám nói là ta
không chết nữa, nhưng biết
mình sẽ chết vào một ngày
nào đó nên mình sẽ sống
xứng đáng hơn. Mình sẽ đau
bệnh gì đó nên mình không
nói bệnh của người nào vì
biết đâu mình cũng sẽ bệnh
như vậy. Mình không nói xấu
người khác mà chỉ nói tốt
cho họ vì biết đâu ngày mai
mình sẽ rời bỏ dương thế này.
Mình sống hòa hợp với mọi
người vì khi mình hòa hợp
với mọi người thì mọi người
lại hòa hợp với mình. Ôi, ước
sao được như vậy!
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Bọ nẹt ăn hết lá cây này
rồi qua lá cây khác. Bọ nẹt ra
sức ăn. Bọ nẹt ăn thật nhiều
lá cây. Lá non sinh ra chừng
nào thì bọ nẹt ăn hết chừng
đó. Lá trổ ra không kịp cho
bọ nẹt ăn. Bọ nẹt chửi cây vì
không sinh đủ lá non cho bọ
nẹt ăn. Bọ nẹt không thèm ở
với cây đó nữa bọ nẹt sang
ở cây khác. Bọ nẹt chửi con
chim vì chim hót inh ỏi khiến
bọ nẹt không yên được. Bọ
nẹt chửi con chó vì chó đi lại
dưới cây bọ nẹt đang ở khiến
bọ nẹt không ăn lá non được.
Ui chao bọ nẹt muốn chửi ai
là chửi vì đối với bọ nẹt ai
cũng sẽ chết cả chỉ trừ bọ nẹt
là không chết thôi. Ai cũng sợ
bọ nẹt kể cả thần chết, bọ nẹt
nghĩ vậy.
Một hôm, bọ nẹt rớt từ
cành cây xuống đất. Bọ nẹt
đau đớn toàn thân. Sao mà
đau đớn cả người thế này
mình không chết được mà.
Bọ nẹt muốn lết tới cái cây để
leo lên mà không nổi. Bọ nẹt
giãy đành đạch trên mặt đất
mà gào to lên:

Gào xong bọ nẹt tắt thở.
Thì ra bọ nẹt cũng chết như
ai. Thân thể màu xanh của bọ
nẹt nằm ngay đơ trên nền đất
lạnh giá và xám xịt. Ai đi qua
cũng đều lắc đầu tự nhủ:
- Ai không chết! Chỉ có
Ông Trời mới không chết mà
thôi! Bọ nẹt là chi mà dám hí
hố nói là không chết.
..........................................
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MỘC XUÂN
Tối hậu thư của mẹ và chị
làm Hoa lo sợ; từ hồi nào
đến giờ cuộc sống của Hoa
là cuộc sống dây leo. Ở trong
gia đình sống nhờ vào mẹ và
chị, khi lấy chồng sống dựa
vào chồng. Bây giờ mẹ đuổi
đi lấy tiền đâu trả tiền nhà,
tiền điện, tiền nước lại còn
tiền ăn tiền học của các con.
Cái nghề xích lô của chồng,
không kham nổi những
khoản này. Băn khoăn, nghĩ
ngợi mãi Hoa đến gặp chị tổ
Chồng Hoa phải đạp xích
trưởng tổ phụ nữ giãi bày tâm
lô, tiền bạc ít ỏi hai vợ chồng
sự. Chị này có khuyên:
luôn lục đục, cả hai phải sống
- Nếu em còn thương
chung với gia đình mẹ vợ.
chồng,
thương con thì em phải
Mẹ và chị của Hoa thấy con
túng thiếu nên cũng tiếp tế tài ra riêng và em phải tìm việc
chánh, nhưng họ cũng rất bực làm. Thời buổi này một người
mình khi thấy con rể đánh vợ kiếm tiền không đủ đâu. Em
đã trưởng thành rồi không
nên đã nói với Hoa:
nên sống dựa vào mẹ và chị
- Thằng chồng của mày
nữa, sống chung với gia đình
kém tài, không lo được cho
có nhiều cái bất tiện. Khi hai
vợ con đầy đủ lại còn gây gỗ
vợ chồng cãi vã, mẹ và chị
đánh đập mày, liệu mà thôi
sẽ rất khó chịu, tất nhiên họ
nó đi, tao với chị mày lo cho
luôn luôn bênh em, rồi từ đó
mẹ con mày được sung sướng
họ xúi xiểm, gia đình em sẽ
hơn ở với nó! Mày không
đổ vỡ, lúc đó tội nghiệp các
nghe lời tao thì dọn ra khỏi
con của em, chúng y như kẻ
nhà, đừng nhìn mặt tao, một
mồ côi, ở với mẹ thì mất cha,
xu tao cũng không cho, sống
ở với cha thì mất mẹ. Em ra
chết mặc bây!
riêng, gia đình em đỡ bị chao
đảo bởi những người thân,
Chiều nào cũng thấy bà
Hồng đi lễ nhà thờ rất chăm
chỉ, tỏ ra là người đạo đức, bà
có năm đứa con, ba trai hai
gái. Đứa con gái út tên Hoa
khi đi học đã thương một
người bạn trai cùng lớp, hai
gia đình đồng ý cho đôi trẻ kết
hôn, khi đã được hai con một
trai một gái xinh đẹp, thông
minh thì gặp kinh tế khó khăn
vì đất nước mới giải phóng bị
cấm vận.

chồng em sẽ quý em hơn khi
em chọn chồng con là trên
hết. Em nên suy nghĩ kỹ càng
đi. Xây dựng hạnh phúc gia
đình rất khó, còn phá vỡ thì
rất dễ và chóng vánh.
Áp lực gia đình rất mạnh,
hơn nữa Hoa không có nghề
ngỗng gì, Hoa sợ cùng chồng
ra riêng, cuộc sống càng
khốn khổ hơn nữa, mẹ và chị
đã từ bỏ thì không sao quay
lại được.
Vả lại lúc đó, chồng của
Hoa không hiểu tâm lý lại hay
gây gỗ với vợ về tiền bạc, có
khi lại đánh nhau vô hình chung
đẩy Hoa về với mẹ và chị, thế là
hai vợ chồng chia tay. Hai đứa
nhỏ ở chung với Hoa.
Chị của Hoa cặp bồ với
một thương gia giàu có, cùng
ông ta vượt biên sang Úc.
Khoảng thời gian đầu còn ở
trong trại tập trung, không có
tiền gửi cho mẹ và Hoa. Để
giải cứu cho gia đình, Hoa lại
bước vào con đường của chị
là làm dây leo bám vào đàn
ông để rút rỉa tiền bạc.
Gia đình của mẹ Hoa rất
phức tạp.
(xem tiếp trang 40)
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Đôi nét văn hoá và tâm linh

(tiếp theo)
Thân tượng: Tà áo trước và sau lưng
tượng có sáu ô cửa sổ tô điểm bằng hoa văn
“chữ thọ (壽)”1 để thông gió và đưa ánh sáng
tự nhiên vào trong lòng tượng. Bên cạnh đó,
từ ‘chữ Thọ (壽) ta chiết tự ra 5 từ: sĩ 士 nghĩa là người có phẩm hạnh, công 工 là người
theo đuổi sự công chính và điều nhân nghĩa,
biết khinh chê lợi lộc bất chính, nhị 二 nghĩa
là thay đổi, khẩu口nghĩa là con đường cần để
ra vào, thốn 寸nghĩa là ngắn ngủi. Do đó, chữ
thọ (壽) ở đây như muốn nói với khách hành
hương rằng, đây chính là vị Thiên Chúa tốt
lành; Ngài là Đấng Công Chính, nhân hậu;
Ngài cũng chính là đường, là sự thật và là sự
sống’2, và Ngài chính là Chúa Giêsu; đồng
thời cũng muốn gửi đến cho mỗi người một
thông điệp, cuộc đời con người thật ngắn
ngủi, vì thế hãy noi gương Người, hoán cải
và thay đổi mình để trở nên người luôn theo
đuổi sự công chính, làm điều tốt, biết khinh
chê những của cải bất chính và bước đi trên
con đường của Người, thể hiện qua việc sống
theo lời người dạy “anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga
13,34) và phần thưởng cho điều đó là họ được
‘Người ban cho sự sống đời và không bao giờ
phải diệt vong’ (Ga 10, 28). Có thể, đó cũng
là lý do vì sao mà hoa văn chữ Thọ (壽) đã
được dùng để trang trí ở đây.

1
2
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Học viên:
Anton Phan Thanh Đồng, S.J
Vinc Nguyễn Bá Minh Tâm, S.J
Giuse Nguyễn Văn Viện, S.J
Giảng viên:
Michel Nguyễn Hạnh

Bên cạnh đó, tà áo mặc dù làm bằng
bê tông, bên ngoài tô đá rửa, nhưng nhờ sự
kết hợp các đường nét nghệ thuật như đường
viền/đường chiện có hoa văn chữ vạn 卍 cách
điệu đã làm cho tà áo nơi tượng giữ được
nét mềm mại và sinh động. Hơn nữa, truyền
thuyết Ấn Độ coi chữ vạn (卍) là dấu hiệu
của bậc đức hạnh. Do đó, đường viền/chiện
có hoa văn chữ vạn (卍) cũng góp phần trong
việc gửi đến thông điệp về một Thiên Chúa
tốt lành nơi bức tượng.

Chữ Thọ (壽) khi chiết tự thì ra 5 từ: sĩ 士, công 工, nhị 二, khẩu 口, thốn 寸.
Michel Nguyễn Hạnh, Đầu năm bàn về chữ Thọ(壽), (ngày 27/01/2017)
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Tạm kết nét văn hóa và tư tưởng triết lý

Bên trong: Đường kính trong lòng tượng là
3.5m, có cầu thang xoắn ốc 133 bậc từ bệ
lên ban công được bố trí hai bên cổ tượng
giúp cho du khách có thể thưởng ngoạn toàn
cảnh thành phố Vũng Tàu. Theo như bác sĩ
Lê Quang Tuyến, trong con số 133 bậc thang
thì “con số 33 lẻ biểu tượng cho 33 năm Chúa
Giêsu ở trần gian và sau 33 năm thì Ngài về
trời”3.

Nhìn tổng thể tượng đài Chúa Kitô Vua
trên núi Tao Phùng tại Vũng Tàu mang đậm
sắc thái văn hóa Việt đồng thời phản ánh tinh
hoa của triết học Đông Phương: Cụ thể, thái
cực là tượng Chúa nghĩa là Ông Trời, Đấng
Tạo Hóa; Lưỡng nghi là âm nghi và dương
nghi tương ứng với đất dưới chân tượng là
âm và trời trên đầu tượng là dương; Còn ngũ
hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ theo vận
chiều tương sinh tương khắc, để giữ sự quân
bình trong vũ trụ thể hiện qua hai bàn tay, hai
bàn chân và vòng hào quang trên đầu tượng;
Tứ tượng là thiếu âm, thái âm, thiếu dương
và thái dương thể hiện qua 4 bức phù điêu
trên bốn mặt của Thánh Giá Hộp; bát quái
là 8 quẻ càn, khảm, khấn, chấn, tốn, ly, khôn
và đoài, thể hiện qua các bậc tam cấp có 4
cạnh hình trăng lưỡi liềm lớn và 4 cạnh thẳng
cắt góc thành 8 quẻ bát quái; học thuyết Tam
Tài cũng là học thuyết Thiên Địa Nhân biểu
tượng Thiên Chúa có 3 ngôi được thể hiện
qua ba bậc của tam cấp xung quanh chân đế
của tượng đài Chúa.’4 Tóm lại, nhờ sự kết hợp
hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và nghệ
thuật cổ điển tôn giáo với bản sắc văn hóa
dân tộc Việt, cùng với triết lý âm dương đã
làm cho tượng đài Chúa Kitô Vua thực sự là
một tác phẩm nghệ thuật tôn giáo tầm cỡ của
khu vực và thế giới.

(còn tiếp)

3
4

https://www.youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=FiTR1iqqw2w (ngày 01.12.2016)
https://www.youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=FiTR1iqqw2w (ngày 01.12.2016)
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. NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
NƯỚC NGỌT
Uống vào thấy ngọt, đến khi bệnh mới
thấy đắng
LỜI KHUYÊN
99,9% đến từ kẻ không làm được
BÌNH LUẬN (COMMENT)

BÁC GU-GỒ (GOOGLE)
Một ông bác: “Cứ nói! Đúng sai không
thành vấn đề”
CẬU DZU-TUÝP (YOU TUBE)
Một ông cậu: “Không gì phải giấu!”
LƯỢT XEM TRÊN YOU TUBE

Phản ảnh tâm & tầm xã hội
“9 người 10 ý” cho nên thế giới tràn ngập
“lụt đại hồng ý”
GIẢNG
LIVESTREAM
Tiết lộ nhiều về chính mình
Thế giới đang đi đến chỗ
“không còn chỗ kín”
HỨA HẸN
Hứa để… hẹn tiếp
GẶP GỠ
Gặp để… gỡ gạt
GHEN
Tự tố giác mình đang bị người khác chán
ĂN UỐNG THÔNG MINH
Ăn ít

10

năm khổ sở bị những cơn
đau của bệnh gút hành hạ,
từ âm ỉ cho tới đau như cắt
từng khớp xương đã khiến chú Nguyễn Đăng Bộ,
67 tuổi ở số 86, khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi,
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vô cùng
hoang mang, lúc nào cũng sống trong sự
thấp thỏm, sợ hãi. Cho tới bây giờ, khi đã
chung sống hòa bình với bệnh gút, chú vẫn
còn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhắc lại
khoảng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời.
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Càng uống thuốc càng đau
Chú Bộ vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu
tiên biết tới cơn đau gút là gì khiến chú vẫn
rùng mình khi kể lại: “Đầu tiên sưng tấy hai
ngón chân cái, sau đó tới hai mắt cá chân,
âm ỉ, âm ỉ nên chú nghĩ chắc đau khớp thôi;
chứ chẳng nghĩ được mình bị gút. Nhưng rất
nhanh, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, cơn đau
ập tới thấu buốt cả tim gan, đau kinh khủng,
không đi lại được, chú vội đi khám ngay, hóa
ra mình đã bị gút rồi cháu ạ. Acid uric thử
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CẨM ANH
máu lúc đó là 520µmol/l và bác sỹ kê đơn
thuốc tây colchicin nhưng cũng dặn chú rằng
thuốc này rất hại cho gan, thận và dạ dày nên
kê cả thuốc bao niêm mạc dạ dày, thuốc bổ
gan, thận trước khi uống colchicin”.

phát triển lắm rồi mà bệnh gút vẫn có thể tung
hoành ư?
“Làm sao mà chú có thể sống vui vẻ được
như bây giờ ạ?”, sau giây phút đắn đo, tôi
quyết định hỏi.

“Chắc nhờ thế nên bệnh gút mới ổn
Chú Bộ cười, đẩy chén trà nóng quyện hương
định đúng không chú?”, tôi thở phào nhẹ
nếp mới về phía tôi, nói: “Nếu bây giờ vẫn
nhõm hỏi.
thế thì chú thà chết còn hơn, chứ chịu đựng
Nghe tôi hỏi, chú khẽ thở dài, lắc đầu: “Thuốc sao nổi. Cũng may sau một lần lên mạng tìm
tây chỉ đỡ đau thôi chứ không ngăn được cơn kiếm thông tin về bệnh gút, chú xem được vidgút cấp tái phát, thậm chí còn đến dày đặc eo của bác sỹ Hoàng Khánh Toàn ở viện 108
hơn. Một tháng chú đau trung bình cũng phải tư vấn về bệnh gút và bác sỹ có giới thiệu sản
2-3 lần, có lần còn đau tới mức không thể phẩm BoniGut của Canada và Mỹ với thành
đi tới bệnh viện được, chú phải gọi bác sỹ phần 100% thảo dược rất hiệu quả. Nghe bác
gia đình tới tận nhà. Mà uống thuốc Colchi- sỹ nói BoniGut giúp hạ acid uric theo 3 cơ
cin cũng không ăn thua, nhiều lần chú phải chế riêng biệt là ức chế hình thành, trung hòa
tiêm liên tục cả thuốc giảm đau, chống viêm. và tăng đào thải acid uric. Chú tự dưng thấy
Ngoài thuốc tây ra chú còn sử dụng thêm có động lực hơn hẳn trong công cuộc chiến
nhiều loại thảo dược mà bạn bè, người thân đấu với bệnh gút của mình nên ra hiệu thuốc
mua cho nữa nhưng không những không đỡ mua dùng ngay”.
đau mà acid uric còn tăng lên tới 720µmol/l.
“Chú dùng BoniGut với liều 6 viên mỗi ngày
Cơn đau không dừng lại ở hai chân mà là đau
cộng thêm với việc điều chỉnh ăn uống kiêng
toàn thân, hai cánh tay thậm chí còn không
khem cho hợp lý. Không ngờ vượt xa cả kỳ
nhấc lên được, sưng từ ngón tay trỏ cho tới
vọng của chú, sau 2 tháng sử dụng BoniGut,
khuỷu tay. Rồi còn mọc thêm hạt tophi to như
chú không còn tin vào mắt mình khi đi kiểm
quả quýt ở khuỷu tay trái nữa, năm 2012 chú
tra lại chỉ số acid uric vì chỉ còn 470µmol/l,
phải tới bệnh viện nạo hạt đó đi vì ảnh hưởng
cơn đau gút cũng thưa ra rất nhiều, chỉ hôm
tới sinh hoạt nhiều quá. Ấy thế mà nạo chưa
nào có gió đông to về các khớp mới có hiện
được mấy năm, chỗ đó lại có dấu hiệu to lên
tượng giật và đau nhưng vẫn nằm trong
rồi, khổ lắm cháu ạ, không biết nên chữa kiểu
ngưỡng chịu đựng của chú. Sau 3 tháng sử
gì đây?”
dụng BoniGut, cơn gút cấp đã chấm dứt hoàn
toàn, chú khỏe mạnh hơn, ăn ngon, ngủ ngon,
Đẩy lui gút nhờ đặt niềm tin đúng chỗ
tinh thần sảng khoái hơn nhiều”, chú Bộ vui
Nghe chú kể tôi rất bàng hoàng, chẳng lẽ
(xem tiếp trang 47)
mừng chia sẻ.
bệnh gút lại đáng sợ đến như thế sao, y học
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Chắc con Hoa này thất tình tự tử!

(tiếp theo trang 35)

Làm gái làm gì có chuyện thất tình, nó gạt
tình người ta thì có, chắc vướng sida rồi! Tự
tử sớm còn hơn để phát bệnh, còn ê mặt hơn,
ai săn sóc cho, tiền đâu mà chữa.

Năm người con chỉ có một người con trai
làm giáo viên, còn những người còn lại chọn
cuộc sống dây leo, con trai thì bám vào phụ nữ
xồn xồn để rút rỉa tiền bạc, còn con gái thì bám
vào các ông lắm của nhiều tiền.
Chiều nào cũng thấy hai mẹ con đi nhà thờ,
không hiểu họ cầu gì mà chỉ thấy họ càng ngày
càng bước vào bóng tối với sự vui vẻ thích thú.
Khi chị đã định cư ở Úc, một thời gian sau thì
bảo lãnh bà mẹ sang. Ở bên Úc được vài năm, bà
mẹ về Việt Nam thăm quê hương và con cháu, bà
có dắt theo một ông chồng người Úc đã già, giới
thiệu với mọi người. Các bà tám trong xóm lại một
phen bàn tán:
Kiếp bán hoa đến già vẫn không tha!
Tại họ mê tiền, họ tình nguyện lấy tây, nào có
phải tại số kiếp đâu!
Họ nào có thấy nhục, còn vênh váo, khoe khoang với mọi người, ta già mà vẫn còn duyên.
Trong nhà chỉ có Hoa và hai đứa con, đàn
ông thì cứ dập dìu đến. Có một lần, một ông
khách đến chơi hơi lâu, em của Hoa mượn xe
gắn máy của ông ta đi công chuyện, lúc về lại
tuyên bố xe đã bị mất cắp. Ông khách không tin,
ông ra công an thưa, nhưng ông ta chỉ có nước:
“Bắc thang lên hỏi ông trời, đưa xe cho gái có
đòi được không?”.
Lưới trời tuy thưa mà khó lọt!

Những lời đoán già đoán non cũng lắng
yên với thời gian. Khoảng tháng sau, Hoa lại
tự tử, lần này thì chết thật, không có một lá
thư để lại, công an phải lục xét nhà để điều
tra, chỉ thấy những toa thuốc của bệnh viện da
liễu. Mấy bà tám lại một phen ồn ào:
- Đích thị lần này là sida rồi! Sanh nghề
tử nghiệp mà! Quả báo nhãn tiền!
Hôm Hoa chết con hẻm đang trải đá xanh
lởm chởm, nên xe cứu thương phải đậu ở
ngoài hẻm, xác Hoa phải khiêng ra đầu hẻm
đưa vào bệnh viện để bác sĩ xét nghiệm
nguyên nhân cái chết.

Cuộc sống của Hoa bị mọi người phê phán,
Hoa phớt lờ miễn là túi rủng rỉnh đầy tiền, không
lao động cực khổ.

Cũng vì con hẻm đang làm lại chưa xong
nên đám tang của Hoa được tổ chức ở nhà
tang lễ của bệnh viện.

Rồi một hôm, mọi người trong xóm bàng
hoàng khi hay tin Hoa tự tử, lần này Hoa được
đưa đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống. Mấy bà
trong xóm bàn tán xôn xao lý do tự tử của Hoa.

Hoa mất, tội cho hai đứa trẻ bơ vơ. Sau
khi ly dị, chồng của Hoa trở về quê ở Quảng
Ngãi, một thời gian sau thì lấy vợ mới, bây
giờ hai đứa trẻ cũng không muốn về với bố,
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ngại dì ghẻ, ngại ở dưới quê nghèo khổ, mà nhân dạy ta cứ làm phúc đi, tạo nhiều phúc, ắt
chúng đã quen sống sung sướng ở thành phố lộc sẽ đến, không cần nghĩ ngợi gì cả, một khi
đã có lộc thì dĩ nhiên phải thọ hơn người.
rồi.
Những người tham nhũng là những người
Một thời gian sau, chị của Hoa bên Úc bảo
lãnh cho con gái của Hoa sang, xóm giềng lại có tầm nhìn ngắn chỉ đến lỗ mũi mà thôi, họ
coi tiền trọng, họ làm đủ mọi cách để moi, để
thắc mắc:
lấy tiền của người khác, nhưng cuối cùng nhà
- Ủa, sao không bảo lãnh hai đứa, chắc tại
tù chờ họ, và số tiền đó cũng bay bổng.
đứa con gái xinh đẹp, bảo lãnh mỗi mình nó để
Còn những người có tầm nhìn xa, họ tận
nối nghiệp hay sao? Còn thằng con trai bỏ lại
tâm tận lực dùng chức, dùng quyền của mình
bơ vơ tội nghiệp quá.
để phục vụ nhân dân và đất nước một cách vô
Sau đó căn nhà của Hoa cũng bị giải tỏa vì
vị lợi, họ sẽ được một phước báo lớn vô cùng,
ở ven kênh Nhiêu Lộc, bà chị Hoa đành bảo
phước này đến đời con, đời cháu đều được
lãnh thêm đứa cháu trai sang vì ở đây nó đã
hưởng, rồi tuổi thọ của họ cũng được gia tăng
mất nhà.
vì tâm hồn họ luôn luôn được vui sướng thoải
mái, không phải lo đối phó để tránh tội như
....................................................................
những người tham nhũng, vậy ta thấy những
Lời bàn: Đồng tiền không có miệng có lời
người tham nhũng có lợi ít hơn, thiệt hại hơn
thế mà nó chi phối mạnh mẽ hạnh phúc gia
người không tham nhũng. Vậy hà tất phải
đình. Người ta thường nói:
tham nhũng để lãnh khổ về sau. Còn để tiếng
xấu muôn đời, hùm chết để da người ta chết
“Tiền là tiên là phật. Là sức bật tuổi trẻ.
để tiếng. Có những người còn được dân chúng
tôn thờ như đức Trần Hưng Đạo, Nguyễn
Trung Trực…
Lập gia đình ta nên ở riêng, cuộc sống
chung lúc đầu cũng hay có những chuyện gây
gỗ vì hai người chưa hòa hợp ngay, ở chung
chuyện bé sẽ xé to vì những người thân tham
dự. Rồi hạnh phúc gia đình sẽ bị chao đảo, nếu
không vững tay chèo thì sẽ đổ vỡ. Tội nghiệp
cho những đứa trẻ có cha mẹ ly dị.

Là sức khỏe tuổi già, Là cái đà danh vọng…”

Thời buổi bây giờ, người phụ nữ bị nhiều
gánh nặng, nào là phải lo nội trợ, nào phải lo
săn sóc chồng, săn sóc con, người phụ nữ còn
phải biết kiếm tiền phụ chồng. Do đó, người
phụ nữ phải trang bị cho mình một cái nghề
trước khi lập gia đình.

Hạnh phúc gia đình là của chung, cả hai
Nhưng họ quên tiền là mồ chôn hạnh phúc,
người phải cố gắng tạo hạnh phúc, không hiểu
mồ chôn tương lai, mồ chôn cuộc sống cho
sao khi gặp khó khăn người ta không ngồi lại
những ai coi tiền là trọng.
với nhau bàn bạc tìm phương kế mà lại gấu ó
Ông bà ta có dạy: “Phúc – Lộc – Thọ” vị đánh đập nhau, vô hình chung tự mình phá vỡ
trí của ba chữ này không thể thay đổi, bậc tiền hạnh phúc của mình, có lợi gì đâu.
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ĐỂ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC & GIA ĐÌNH BỀN VỮNG
Hôn nhân đâu phải chuyện dễ, chuyện chơi, chuyện thời vụ! Hôn nhân là chuyện
khó, chuyện quan trọng và là chuyện sống còn của đời người và của cả nhân loại. Nếu
xã hội hiểu rạch ròi, quan tâm đúng mức, đầu tư nặng vốn hơn nữa cho hôn nhân, nếu
giảng viên hôn nhân được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và đặt hết tâm hồn mình vào
đó nhiều thêm nữa, chắc sẽ có nhiều cuộc hôn nhân thành công và nhiều gia đình bền
vững trong hạnh phúc.
THIÊN KIM

VÂN YÊN
Các đôi vợ chồng cũ hay mới! Các bạn đều
đang còn đi trên đường hôn nhân. Đã đến
đâu… đâu mà kẻ băn khoăn, người rên rỉ?
Hãy xem có những cặp đầu
bạc răng long vẫn chưa đến
nơi, có những cặp tuổi hàng
9 mà còn lê chân về đích; vì
chỉ khi nào có một trong hai
giã từ cõi thế mới gọi là hôn
nhân về đích.
Hôn nhân là kết quả của
tình yêu, là đích đến cuối cùng
của một mối quan hệ nam nữ.
Nhưng hôn nhân không phải
là kết thúc của tình yêu, hôn
nhân chỉ là mốc son đầu tiên
đánh dấu một chặng đường dài phía trước
Ai đó đã nói: “Cưới nhau thì dễ chứ sống
với nhau rất khó!”. Đã có nhiều cặp sau một
thời gian dài yêu nhau say đắm đã quyết định
tiến tới hôn nhân. Nhưng cuộc hôn nhân ấy lại
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tồn tại rất ngắn, ngắn hơn cả khoảng thời gian
yêu nhau. Vì sao lại như thế? Thật vậy, ngày
nay có nhiều bạn trẻ đã nghĩ rằng kết hôn là
bến đỗ yên tâm. Nên sau một
thời gian miệt mài yêu đương
đến khi cưới nhau lại rất thờ ơ,
không vun đắp cho cuộc sống
gia đình hoặc vì quá chủ quan
nên dẫn đến tan vỡ. Vậy phải
làm gì để nuôi giữ hạnh phúc
của gia đình?
Chuẩn bị tâm lý cho
những thay đổi và học cách
chấp nhận
Thay đổi thói quen sống dễ
tạo cho bạn sự khó chịu. Phải chia sẻ những
sở thích, thay đổi thời gian biểu, môi trường
sống... Có thể bạn đã yêu nhau 6 năm, nhưng
còn rất nhiều ưu và khuyết điểm của người
ấy mà bạn chưa biết. Biết đâu những cá tính
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mà bạn từng say đắm ở người ấy nay lại trở
nên nặng nề, khó hiểu. Phải làm thế nào để
hòa hợp? Tốt hơn hết, hai người nên ngồi lại
nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ mọi vướng
mắc và cùng nhau giải quyết. Đừng giữ
trong lòng những buồn bực sẽ dễ biến thành
sự bất mãn và thiếu lòng tin.

xã hội ngày nay, khi mà cả phụ nữ và nam
giới cùng có những thành công nhất định
ngoài xã hội thì liệu công việc nhà có còn chỉ
dành riêng cho người vợ? Cả vợ và chồng
cần phải biết thông cảm, giúp đỡ và chăm sóc
lẫn nhau. Đó cũng chính là ngọn lửa ấm áp
sẽ luôn làm cho tình cảm của vợ chồng thêm
mặn nồng.

Tình yêu sâu sắc
Tình yêu vợ chồng không giống như tình
yêu đôi lứa. Nếu như tình yêu đôi lứa “chỉ
cần biết có đôi ta”, thì tình yêu vợ chồng lớn
hơn nhiều. Vì ngoài gia đình nhỏ ra, chúng
ta còn có gia đình họ hàng hai bên. Cần phải
thấu hiểu, tôn trọng và quan tâm nhiều hơn.
Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, tôn trọng bố
mẹ và gia đình họ hàng, quan tâm đến những
người thân của gia đình hai bên hơn. Bởi lẽ,
tình cảm này cũng chính là thể hiện của tình
yêu sâu sắc dành cho nhau. Hơn thế, đây cũng
là sợi dây gắn kết cho mối quan hệ gia đình
thêm bền chặt.

Luôn giữ tình yêu như thuở ban đầu
Rất nhiều cặp sau khi cưới nhau bỗng trở
nên lười yêu. Những nụ hôn bất chợt, ánh nhìn
âu yếm, một bữa tối đi dạo, đi xem phim bỗng
trở nên hiếm hoi sau ngày cưới. Những ngày
lễ, ngày kỷ niệm quên mua hoa, mua quà tặng
nhau. Không còn những chiều chuộng chăm
sóc dịu dàng.

Trách nhiệm
Rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì điều
này. Kể từ khi ta đặt bút ký vào giấy kết hôn
cũng là lúc ta phải có trách nhiệm. Không
những trách nhiệm với một nửa còn lại mà
còn có trách nhiệm với chính bản thân mình.
Mỗi người phải sống tốt với vai trò của mình:
Làm vợ và làm chồng. Trong mỗi gia đình vai
trò giới tự nhiên sẽ được phân công. Ví dụ,
mọi người thường nghĩ phụ nữ sẽ lo việc bếp
núc, đàn ông thì lo việc ngoài xã hội. Thực ra,
quan niệm đó đã không còn phù hợp. Trong

Các ông chồng thì quên hẳn ga-lăng, vợ
lại bỏ bê bản thân không còn chăm sóc bề
ngoài tươm tất như ngày còn là tình nhân của
nhau... Tất cả những điều ấy tưởng như nhỏ
nhưng có thể vô hình làm tắt dần tình yêu
trong bạn.
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Xin lỗi như thế nào để làm gương cho trẻ
trong cách cư xử? Tình huống nào bạn
không nên xin lỗi dù khiến trẻ không vui?
Tác giả Gia Miller chia sẻ trên Washington
Post về quan điểm gây tranh cãi khi nuôi
dạy con.

Tôi đã trao đổi với một số chuyên gia, họ tin
rằng phụ huynh nên xin lỗi trẻ. Nhưng xin
lỗi khi nào và xin lỗi như thế nào phụ thuộc
vào từng tình huống và độ tuổi của trẻ.
“Phụ huynh nên làm mẫu nếu muốn trẻ cư
xử đúng mực với bạn bè và những người lớn
khác”, Julia Colangelo, nhân viên công tác xã
Khi một phụ huynh nói với tôi anh ấy tin
hội ở thành phố New York nhận định về hành
rằng cha mẹ không bao giờ nên xin lỗi con
vi xin lỗi trẻ.
cái, tôi không biết phải trả lời như thế nào.
“Chúng ta là người lớn, và người lớn không
Một lý do khác mà bạn cần quan tâm là
nên xin lỗi trẻ em”, anh nói.
những đứa trẻ biết cách nói lời xin lỗi chân
thành sẽ có khả năng giải quyết tranh chấp
trên sân chơi, kiểm soát nhiều tình huống
trong những năm tháng hỗn loạn của tuổi
thanh thiếu niên, xử lý tốt những rắc rối trong
cuộc sống khi trưởng thành.
Các tình huống cần xin lỗi
Chúng ta đều từng quát tháo con cái. Chúng
ta làm tổn thương cảm xúc của con. Chúng ta
thậm chí còn vô tình làm hỏng một món đồ
Ông bố này nghĩ lời xin lỗi là không cần
chơi hoặc đồ vật có ý nghĩa quan trọng với
thiết, ngay cả khi anh thực sự mắc lỗi. Tôi thì
chúng. Đây là những tình huống bạn cần nói
ngược lại, tôi thường xin lỗi các con để chứng
lời xin lỗi, ngay cả với trẻ mới biết đi.
minh rằng tất cả chúng ta đều có thể phạm sai
lầm, và khi làm sai, một lời xin lỗi chân thành
là cần thiết.
Cuộc trò chuyện đó khiến tôi đặt câu hỏi về
quyết định trước giờ của bản thân. Tôi có nên lúc
nào cũng xin lỗi con hay không? Hay chỉ nên xin
lỗi trong một số trường hợp nhất định? Và tôi có
đang xin lỗi theo cách thích hợp không?

44

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - THẾ GIỚI THIẾU NHI - GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

Theo Lynn Zakeri, cựu nhân viên công tác
xã hội ở trường tiểu học, phụ huynh nên xem
lời xin lỗi như một cơ hội học tập dành cho
trẻ. Nếu chúng ta nói xin lỗi một cách hợp lý,
mỗi sai lầm chúng ta mắc phải có thể dạy cho
trẻ nhỏ cách cư xử và chịu trách nhiệm với
hành vi của mình.

ra một tờ giấy và suy ngẫm. Đối với trẻ, cô sử
dụng “bảng cảm xúc” - tờ giấy gồm 25 khuôn mặt thể hiện cảm xúc. Trẻ có thể chỉ vào
một khuôn mặt tương ứng với cảm xúc hiện
tại, giúp phụ huynh biết cách bắt đầu cuộc trò
chuyện.

Thường xuyên trò chuyện về cảm xúc từ
“Hãy giải thích rằng bạn đến đón con trễ khi con còn nhỏ sẽ khiến chúng tin tưởng
vì bạn đã không lường trước chuyện bị kẹt bố mẹ hơn, sẵn sàng tìm đến chia sẻ nhiều
xe, chứ không phải do kẹt xe. Bạn làm hỏng chuyện khác trong tương lai.
chiếc xe đồ chơi của trẻ vì bạn không quan
Tuy nhiên, Amy McManus, nhà trị liệu ở
sát cẩn thận, không phải do nó cản đường
Los Angeles khuyến cáo phụ huynh nên dùng
bạn. Thay vì đưa ra một cái cớ, những lời xin
lời xin lỗi ngắn gọn nếu con ở độ tuổi thanh
lỗi này giải thích tình huống xảy ra như thế
thiếu niên. Lứa tuổi này thường có khoảng
nào, và bạn không cố ý làm tổn thương cảm
thời gian chú ý ngắn, đặc biệt là đối với cha
xúc của trẻ”, Zakeri gợi ý.
mẹ. Chúng thường tức giận khi bạn làm điều
Vậy còn những lúc chúng ta mất kiên nhẫn gì đó mà chúng cho là sai, nhưng không đủ từ
ngữ để diễn tả cảm xúc.
và nóng nảy thì sao?
Sau khi xin lỗi ngắn gọn và chân thành,
McManus khuyên phụ huynh đợi con phản
hồi, dù đôi khi phải kiên nhẫn hơn bình
thường. Sau đó, bạn hãy nói tiếp về cách sắp
xếp để mọi việc trở nên ổn thỏa.

“Tôi chưa gặp bà mẹ nào chưa từng la hét
với con khi bực tức hoặc khi vội vàng vì sắp
trễ giờ. Nhưng đó không phải lỗi của trẻ. Khi
đã yên vị trên xe, bạn nên xin lỗi vì đã quá
nóng nảy, giải thích rằng cuộc họp sáng nay
rất quan trọng nên mẹ cần đến đúng giờ. Mẹ
sẽ cố gắng để lần sau nhắc con nhẹ nhàng
hơn thay vì quát tháo”, cô nói.

Các tình huống không cần xin lỗi
Một em bé mới chào đời, một cuộc ly hôn
hay quyết định đi bước nữa là sự kiện lớn
trong cuộc đời bạn mà không phải đứa trẻ
nào cũng đón nhận. Vậy khi chúng tức giận
vì quyết định của người lớn, bạn có nên xin
lỗi hay không?

Thảo luận về cảm xúc sau lời xin lỗi sẽ
giúp trẻ xác định và hiểu tâm trạng của người
khác. Tuy nhiên, theo Julia Colangelo, cuộc
thảo luận này có thể là thách thức với nhiều
phụ huynh. Nếu cha mẹ không thoải mái khi
chia sẻ cảm xúc với con, họ nên thực hành
Câu trả lời là không. Đây là lựa chọn bạn
thường xuyên với bạn bè, vợ/chồng, hoặc viết đưa ra để cải thiện cuộc sống gia đình, và lời
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xin lỗi là không cần thiết. Tuy nhiên, cha mẹ
nên thừa nhận cảm xúc của con và tạo cơ hội
để xử lý từng vấn đề.
Bạn cũng nên trấn an chúng rằng mọi việc
sẽ sớm ổn, và những cảm xúc tiêu cực là rất
bình thường, như một phần không thể thiếu
trong cuộc sống. Nếu bạn xin lỗi, trẻ sẽ nghĩ
đó là lỗi của bạn, do bạn mà chúng có những
cảm xúc tiêu cực này. Thực tế, bạn không làm
gì sai. Chúng chỉ đơn giản là bị tổn thương
bởi sự lựa chọn của bạn.
Bằng cách không xin lỗi, bạn cũng dạy trẻ
biết rằng có một số thứ không nằm trong tầm
kiểm soát của chúng. “Tôi sẽ không bao giờ
để các con nghĩ rằng cảm xúc giận dữ của
chúng sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi không
xin lỗi đối với việc tôi không có lỗi, nhưng
tôi sẽ lắng nghe cảm xúc của các con. Tôi sẽ
nói với chúng rằng tôi hiểu việc thay đổi là
rất khó khăn và tôi sẽ luôn ở bên chúng trong
chặng đường sắp tới”, Zakeri cho biết.
Tương tự, bạn không nên thay mặt người
khác xin lỗi hay bào chữa vì đã khiến trẻ thất
vọng. Trong những trường hợp đó, vai trò
của bạn là thể hiện sự đồng cảm. Đồng thời,
bạn có thể nói rằng bản thân từng gặp chuyện
tương tự, chia sẻ câu chuyện cá nhân và dạy
con các kỹ năng đối phó với chuyện không
vui.
Hãy gợi ý cho trẻ những việc có thể khiến
tâm trạng chúng tốt lên, chẳng hạn hít thở sâu
hay chạy bộ. Bạn cũng có thể thực hiện cùng
trẻ.
Dù ở độ tuổi nào, bạn đều nên xin lỗi khi
phạm sai lầm. Tuy nhiên, nếu không thật tâm
nghĩ đến cảm xúc của người khác, lời xin lỗi
của bạn sẽ không có ý nghĩa.
THÙY LINH
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(tiếp theo trang 28)

(tiếp theo trang 39)

Bất cứ nội dung thánh ca nào giảng dậy mơ
hồ hoặc trái nghịch với Đức tin cần phải rút
khỏi giáo xứ. Đau buồn nhìn nhận rằng có vài
bài bản nhạc hoặc sách lễ nhỏ được phê chuẩn
không phản ánh thần học Công Giáo và không
nên xử dụng. Các nhạc sĩ cần phải chú ý đến
điểm này và suy nghĩ cần thận trong việc chọn
lựa những bản thánh ca, khi cần thiết nên tìm
chỉ đạo của các mục tử của Giáo Hội.
Cũng với mong ước được nghe thánh nhạc
cung điệu Gregorian,
Đức Tổng Giám Mục Alexander cũng nhấn
mạnh đến sự quan trọng của đàn phong cầm
ống (pipe organ) như là nhạc cụ nổi bật cho việc
phụng tự. Ngài nói rằng không phải mọi giáo xứ
có thể lắp ráp hoặc bảo trì nhạc cụ này, tuy nhiên
ngài dành sự giúp đỡ của giáo phận cho những
giáo xứ nào quan tâm đến vấn đề này.
Ngài kết thúc thư mục vụ với tin tường rằng
những cách thức này có thể giúp việc cử hành
thêm tôn kính cũng như tăng thêm đức tin. Ngài
mong rằng lá thư mục vụ sẽ được đón nhận
nồng nhiệt bởi các giáo sĩ và giáo dân trong
Tổng Giáo Phận Portland, vì mục tiêu thuần túy
canh tân Phụng Vụ Thánh theo tinh thần Công
Đồng Vatican 2 và tâm tình của Giáo Hội. Ngài
đặc biệt tin tưởng nơi những thừa tác viên thánh
nhạc tuyệt vời và tận tụy của Giáo Hội đáp lại
lời mời gọi canh tân. Ước mong rằng việc canh
tân và cải tổ thánh nhạc trong Tổng Giáo Phận
Portland dẫn mọi người đến việc cử hành đẹp
đẽ và xứng đáng về các mầu nhiệm thánh của
Thánh Lễ, để tôn vinh danh Chúa và thánh hóa
các tín hữu.
Lm. Nguyễn Tất Thắng, OP
Nguồn tư liệu website Vietcatholic

Chú Nguyễn Đăng Bộ
Chỉ số acid uric của chú Bộ bây giờ chỉ còn
377µmol/l
“Từ đó tới nay chú dùng BoniGut đã hơn 1
năm rồi, được cái BoniGut rất an toàn, các cơ
quan trong cơ thể không hề bị ảnh hưởng gì cả
nên chú rất yên tâm. Quan trọng nhất là” – bỏ
lửng câu nói, chú Bộ tìm cho tôi xem tờ phiếu
xét nghiệm từ tháng 5/2018: “Chỉ số acid uric
giờ chỉ còn có 377µmol/l, an toàn quá rồi cháu
nhỉ, nên chú chẳng còn gì phải lo về bệnh gút
nữa rồi. Các khớp chân, khớp tay đã mềm mại
lại, không còn căng và cứng như trước nữa.
Hạt tophi ở khuỷu tay trước đây không những
không to thêm ra mà có phần xẹp đi hơn và
không có hạt nào mọc thêm nữa”.
“Hơn 1 tháng nay chú dừng thử BoniGut xem
sao thì thấy người vẫn bình thường nên chú
đánh giá đây là một sản phẩm rất tốt. Thậm
chí lâu lâu chú làm một bữa thịt chó hay lòng
lợn no say mà vẫn ổn, không thấy cơn đau lại.
Nhưng chú biết bệnh gút là bệnh mạn tính, để
bảo vệ sức khỏe chú sẽ dùng lại BoniGut và
dùng liên tục”, chú Bộ vui vẻ tiết lộ.

47

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

Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CHỦ ĐỀ CHÚA NHẬT

Những hòn đá ... sẽ la
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - Lc 22,14-23
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Mấy người này thinh lặng,
Những hòn đá sẽ la…
Bước chân Chúa đi qua
Có bao nhiêu điều lạ!...
Vạn tuế Đấng Cao Cả…
“Vạn tuế, hosanna!
Vạn tuế, hosanna!”
Ngợi ca Con Đavid!

Ngôi mộ mở

Vào Salem, Chúa biết
Đường THƯƠNG KHÓ ngàn năm.
Màu thập tự xa xăm,
Từ địa đàng thuở ấy…
Vào Salem mà thấy
Trải lá dài thiên thu,
Vang vọng tiếng tung hô,
Lồng lộng trời Đất Hứa…
Vào Salem, lạy Chúa,
Dân trải lá dọn đường,
Dân trải áo dặm trường…
Lòng con xin trải cả!...

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - Ga 20,1-9
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
Nếu lòng con cũng mở,
Như mộ đá ngoài kia,
Bãi tha ma xa xưa,
Thấy Người từ muôn thuở!...
Thấy Người ra khỏi mộ,
Thấy chút vải che đầu,
Mà thật là thâm sâu,
Thấy trong lòng hoang vắng!
Thầy Giêsu mộ trống,
Trên đồi nghe thiên thu,
Vũ trụ tiếng âm u,
Tưởng như Thầy tan biến…
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Adam xưa ẩn hiện,
Đối mặt chước satan,
Sa ngã vườn địa đàng,
Ngàn năm tội nguyên tổ…
Lời nguyền từ lòng mộ,
Thầy Giêsu giải oan,
Thầy cứu rỗi trần gian
Khỏi mã mồ nguyên tổ!...
Thầy là ĐẤNG CỨU ĐỘ,
Thầy là ĐỨC KYTÔ,
Nghe vạn tiếng tung hô,
Từ nấm mồ sống lại!...

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

Vũ Đình Tước
THƠ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN

NGƯỜI TA trần thế nhiều âu lo
PHẢI CHẠY TRỐN đi tìm ấm no
HẾT SỨC CÓ đâu sao được mãi
THỂ, NHƯNG cát bụi vẫn là tro.
KHI KHÔNG tiến được sẽ tàn lụi
ĐƯỢC NỮA hay không vẫn phải lo
THÌ PHẢI xin vâng đời thế thế
VÂNG THEO Ý CHÚA, Chúa thương lo.
Linh mục Đaminh Vũ Đình Tước
(1775-1839) - (chịu tra tấn đến chết)
Kính nhớ ngày 2.4

Nguyễn Văn Lựu

THƠ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN

ĐẠO Trời duy nhất một con đường
THÁNH ĐÃ trong người khắp bốn phương
THẤM NHẬP VÀO XƯƠNG TỦY cốt lõi
TÔI LÀM SAO BỎ ĐƯỢC yêu thương.
MỘT NGƯỜI bé nhỏ còn không dám
GIÁO HỮU BÌNH THƯỜNG MỘT chiến trường
THẦY GIẢNG CÒN KHÔNG BỎ ĐẠO Chúa
HUỐNG CHI LÀ ĐẠO TRƯỞNG đường trường.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu
(1812-1861) - (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 7.4
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MA V

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh
mục và pháp sư phần 40 của kỳ 58

L

a hán thứ 11 đứng con cũng đã được đếm cả
lên tự xướng danh: rồi” (2). Vả lại, Thiên Chúa
tạo dựng được tất cả mọi sự,
- Thưa Thầy cả
sao Người không thể an bài,
Luca, tôi là Tôn giả thứ mười
tiền định, quan phòng hay
một trong số mười tám, tôi tên
sắp đặt tất cả theo Thánh Ý
là La Hầu La (1), xin được
của Người?
phép hỏi: Có phải Thiên Chúa
an bài tất cả mọi sự không?
Tôn giả La Hầu La hỏi:
- Thiên Chúa có an bài tất
Cha sở Luca gật đầu
cả mọi sự: sự Có và sự Không
khẳng định:
trong thế giới hữu hình lẫn
- Đúng! Thiên Chúa an bài thế giới vô hình chăng?
hay còn gọi là tiền định hoặc
- An bài tất cả! Không sót
quan phòng… tất cả mọi sự
thứ gì và không trừ nơi nào.
trên trời, dưới đất lẫn trong
Nói chung, Thiên Chúa an
hỏa ngục.
bài một cách tuyệt đối.
Tôn giả La Hầu La hỏi:
Tôn giả La Hầu La:
- Do đâu Thầy cả quả
quyết như vậy?
- Thiên Chúa an bài từng
chi tiết nhỏ, nhỏ đến cực kỳ…
Cha sở Luca đáp:
hay sao?
- Tôi có thể xác quyết
Cha sở:
như vậy vì Đức Chúa Giêsu
xuống trần đã từng phán dạy
- Phải! Nếu không như
“…mọi sợi tóc trên đầu các vậy sao có thể gọi là an bài?
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Người an bài từ chốn cực đại
đến tận cùng nơi cực tiểu, vật
cực đại đến vật cực tiểu, từng
chi tiết lớn đến từng chi tiết
nhỏ, vũ trụ cực kỳ bao la trí
người không sao tưởng tượng
ra cho đến vũ trụ cực kỳ nhỏ
bé đến mắt người không sao
nhìn thấy… một cách tạm kêu
là máy móc, máy móc đến tựa
như lạnh lùng, cứng nhắc và
nguyên tắc; lạnh lùng, cứng
nhắc và nguyên tắc đến độ
giống như tàn nhẫn.
Tôn giả La Hầu La khẽ
kêu lên:
- Ôi! Đã an bài tất cả
không trừ một thứ gì và nơi
nào, an bài đến tuyệt đối, an
bài đến cùng cực một cách
máy móc kiểu như thế thì
còn chi là linh hoạt và phóng
khoáng của sáng tạo?
Cha sở Luca:
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- Nơi Thiên Chúa, một khi
cái Có nằm trong cái Không,
cái Không lại chứa cái Có,
cái lớn nhất nằm trong cái
nhỏ nhất, công bình chứa
nhân hậu, nhân hậu vẫn có
công bình vân vân… thì máy
móc và linh hoạt sáng tạo
cũng có thể ở trong nhau.
Tôn giả La Hầu La công
nhận và hỏi tiếp:
- Như vậy loài người đâu
còn có tự do nữa nếu Thiên
Chúa an bài, tiền định hay
quan phòng sắp đặt tất cả?
Cha sở Luca đáp:
- Thiên Chúa là Đấng
tạo dựng tất cả, Thiên Chúa
đã tạo dựng được tất cả thì
Người cũng an bài tất cả;
đã tạo dựng và an bài tất cả
thì Người là Đấng có quyền
năng tuyệt đối trên tất cả; đã
có quyền năng tuyệt đối trên
tất cả tức là Người có tự do
tuyệt đối. Kế tiếp, bởi vì dựng
nên loài người giống hình
ảnh Người cho nên loài người
cũng có khả năng tạo dựng
chút ít, an bài chút ít, quyền
năng chút ít và tự do chút ít,
nghĩa là những gì Thiên Chúa
có, loài người cũng có như
câu từ miệng Chúa phán ra:
“…tất cả những gì của cha
đều là của con…” (3), chỉ
là có ít và có một cách giới
hạn (4), có trong một chừng
mực: thứ, hạng, loại… gì
đó mà thôi (5), vì loài người
ngay từ đầu đã tỏ ra hư hèn
trong vườn địa đàng, cho
nên họ chỉ được Thiên Chúa

dè sẻn ban cho sự tự do giới
hạn trong một số khoản gọi là
các “nén bạc”: ví dụ khoản
tự do có tên là “nén bạc tuổi
tác”, khoản tự do có tên là
“nén bạc không gian sống”,
khoản tự do có tên là “nén
bạc sức khỏe”, khoản tự do
có tên “nén bạc tiền của”,
“nén bạc tài năng”, “nén
bạc trí khôn”, “nén bạc hiểu
biết”, “nén bạc quyền lực”
vân vân… Ở trong phạm vi
rất giới hạn của mỗi khoản
tự do vừa kể, mỗi người được
tha hồ tự ý sử dụng, nhưng
phải chịu trách nhiệm bảo
tồn, sinh lợi, hậu quả y như
3 người đầy tớ trong dụ ngôn
“các nén bạc”; tự do nhiều
thì trách nhiệm nhiều; thí
dụ trong khoản tự do có tên
là “nén bạc tuổi tác”, Thiên
Chúa ban cho ông A số tuổi
đời là 70 năm, ông A chỉ có
tự do trong thời gian 70 năm
sống mà thôi, và bởi vì sống
nhiều năm tức nhiều tuổi) hơn
ông B chỉ có 50 năm tuổi, cho
nên ông A chịu trách nhiệm
nhiều hơn ông B.
Hai phụ nữ, ông Tám
Ria, cô Sáu và cô Bảy, cả
năm người đều chưa rõ hoặc
không hề biết Kinh thánh là
gì, chưa hề nghe trong Kinh
thánh có sách Phúc âm và
trong sách Phúc âm có chép
những Lời Chúa và những dụ
ngôn do Chúa đặt ra để dạy
loài người… vì vào thời này,
Kinh thánh hay Phúc âm nói
riêng, vẫn còn là pho sách
khan hiếm (6) chưa được phổ
biến do ngành in ấn chưa phát

triển, Kitô hữu sống đức tin
chủ yếu giữ Mười điều răn
của Chúa và các điều luật
của Hội thánh. Vậy để giúp
5 người hiểu theo kịp với các
La hán, cha sở Luca chốc
chốc lại phải quay sang tóm
tắt các dụ ngôn v.v… cho họ,
hoặc cứ mỗi lần cha sở nhận
thấy cần phải giải thích thêm
gì đó cho 5 người, ngài không
ngần ngại giải nghĩa… thế là,
rất mất giờ và nhọc mệt cho
cha sở Luca. Suốt từ lúc hơn
1g trưa cho đến chiều tối, cha
sở không được nghỉ ngơi, trừ
lúc cô Bảy kể chuyện. Hiện
cha sở lẫn mọi người ai cũng
mệt và đói.
Không thể bỏ đi nấu cơm
trong lúc này; vả lại, nấu
được cơm thì lấy gì để làm
món mặn; cô Sáu và hai phụ
nữ chưa biết xử trí ra sao thì:
may mắn, người dân chung
quanh đều là Phật tử, đều biết
danh các La hán qua kinh
sách, lại sẵn tính rất tò mò với
những gì xảy ra trong những
ngày vừa qua ở nhà cô Sáu,
cho nên với lòng sùng mộ,
hiếu khách, vị tha, chẳng ai
bảo, họ tự động ngẫu nhiên
mang đến trước cổng nhà
cô Sáu nào bánh tét, bánh ú,
bánh ít, bánh gói bằng lá dừa
hay lá thốt lốt, chuối, khoai
lang, khoai mì, nước dừa
tươi, mía… với ý cúng các
La hán và cha sở mà họ xem
là những vị thánh.
(xem tiếp trang 62)
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Đói đến ăn phân bò để sống

Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc cho biết: Hàng ngày cứ 7 người thì có 1 người bị đói
thường xuyên và hơn 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết đói mỗi ngày... Đặc biệt khi không
có thực phẩm, người ta đã phải ăn phân bò với cách “trực tiếp đưa miệng vào hậu môn
của bò” như thế này!

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
TRẢ LỜI

(trả lời câu hỏi ở trang 33)

 Thánh ca Phụng vụ (TCPV), “thượng hạ tương tùy” (trên và dưới tùy thuộc vào
nhau) nghĩa là trên: phụng vụ, dưới: thánh nhạc, cùng đặt trên nền tảng một Bản văn
phụng vụ, hai bên cùng chung một Bản văn phụng vụ để tác động lẫn nhau tạo nên sự
thánh thiện.
 TCPV phải “thượng hạ tương tùy” với phụng vụ, để đừng đi lạc, tách rời khỏi
phụng vụ mà trở nên không xứng hợp thờ phượng Chúa.
 Để giữ được tính “thượng hạ tương tùy”, TCPV phải hát đúng Bản văn phụng
vụ do Giáo hội soạn sẵn cho phụng vụ lẫn thánh nhạc, (hát nguyên văn Lời Chúa và hát
đối đáp giữa cộng đoàn).
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

TƯỞNG BỞ NHẶT ĐƯỢC
RỂ GIÀU
Lần đầu con gái dẫn bạn trai về ra mắt, ông bố nghiêm
Sau ngày đầu tiên đi học,
nghị hỏi:
Tèo hào hứng khoe với bố:
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lương bổng thế nào? Mỗi
- Cô giáo con xinh lắm bố ạ! tháng tiêu bao nhiêu? Có nhà xe gì chưa?
Chàng trai vui vẻ đáp:
Bố Tèo mỉm cười hỏi:
- Dạ cháu năm nay 27 tuổi ạ! Kinh doanh nho nhỏ. Cháu đang
- Thế cô dạy con những
dự
định mua một chiếc ôtô tầm 1 tỷ trong năm nay ạ.
gì nào?
- Tốt!
Tèo bỉu môi đáp:
Ông bố tỏ ra nồng nhiệt hơn hẳn:
- Cô ấy có biết gì đâu mà
- Bây giờ cũng cuối năm rồi, cháu đã để đủ tiền chưa?
dạy, suốt buổi chỉ luôn miệng
Chàng trai gãi đầu cười:
hỏi ‘Ai nói cho cô biết nào?’.
- Dạ, cháu đang còn thiếu tầm 2 tỷ nữa là đủ mua rồi ạ!
- !?!
- !?!

Thuyện vợ chồng
Hai vợ chồng nhà nọ đến
gặp bác sĩ, nói là trong chuyện
giường chiếu, họ không cảm
thấy hòa hợp. Bác sĩ hỏi:
- Cụ thể tư thế hai người
ra sao?
- Chúng tôi nằm nghiêng
bên trái.

CHỒNG MẤT

KHÔNG ĐỂ LẠI CÁI GÌ
Một người đàn ông đến
nhà anh bạn vừa mới qua đời
trước đó vài ngày, để chia
buồn với vợ bạn.

- Thế anh chị hãy thử nghiêng bên phải xem sao.

- Chồng cô là một trong
những người bạn thân nhất
của tôi. Tôi muốn lấy một cái
gì đó để kỷ niệm về cậu ấy.

- Chúng tôi thử rồi, nhưng
nghiêng bên phải thì không
trông thấy ti-vi...

- Chồng em không để lại gì
cả, ngoài em đây, người đàn
bà góa nói.

- !!!

- !!!

Đầu bếp
“quên”

Một ông khách gọi
phục vụ bàn đến.
- Tôi thường xuyên ăn bít-tết ở đây ba
năm nay, bao giờ trên
đĩa cũng có hai miếng
thịt cơ mà. Tại sao hôm
nay chỉ có một?
- Xin lỗi ông. Chắc
đầu bếp quên cắt nó ra
làm đôi.
- !!!
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ĐỨC KITÔ

niềm hy vọng
AÂN DUY
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Hơn 100 người mắc kẹt trong vụ
sập mỏ vàng ở Indonesia
Khoảng 100 người có thể vẫn bị mắc kẹt và đã
thiệt mạng trong vụ sập một mỏ vàng bất hợp
pháp ở Indonesia dù đội cứu hộ đã giải thoát được
19 người còn sống. Số thợ mỏ bên trong các hầm
tại thời điểm xảy ra tai nạn vẫn chưa được xác
định vì những người sống sót đưa ra các con số
khác nhau. Vụ tai nạn xảy ra ngày 26/2.

Hàn Quốc thắt chặt yêu cầu visa
với du học sinh Việt Nam
Theo Korea Times, quy định này sẽ
chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3 và được
đưa ra để ngăn chặn tình trạng các sinh
viên quốc tế cố tình lợi dụng chương trình
trao đổi ngôn ngữ để bỏ trốn, ở lại Hàn
Quốc lao động trái phép. Du học sinh Việt
Nam chính là mục tiêu chính của chương
trình này, do có tới 70% số lượng người
nhập cư trái phép vào Hàn Quốc qua
chương trình thị thực D-4 (đào tạo ngôn
ngữ) là đến từ Việt Nam, theo số liệu năm
2018 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Nhà Trắng phát hành đồng xu “đàm phán
hòa bình”có hình ảnh Việt Nam

Đồng xu mới được ra mắt hôm 23/2, giá 100
USD, với số lượng giới hạn 1.000 chiếc. Đồng
xu một mặt có nội dung “Đại lộ mới hướng tới
hòa bình” bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên,
kèm hình ảnh quả địa cầu có dòng chữ “hội nghị
hòa bình lần hai” ở giữa, tên của Tổng thống
Hàn Quốc Moon Jae-in ở phía trên, Tổng thống
Mỹ Donald Trump bên trái và Chủ tịch Triều
Tiên Kim Jong-un bên phải, theo CBS. Mặt
khác của đồng xu có dòng chữ “Bước ngoặt hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn
bán đảo Triều Tiên” kèm hình ảnh Phủ Chủ tịch
ở Hà Nội, quốc kỳ của Mỹ, Hàn Quốc và Triều
Tiên cùng dòng chữ “Đàm phán hòa bình, Việt
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‘Vua sầu riêng’ Thái Lan treo thưởng
300.000 USD để kén rể
Arnon Rodthong, chủ cơ sở phân phối
sầu riêng lớn nhất ở Chumphon, tỉnh miền
nam Thái Lan, hôm 4/3 viết trên Facebook
lời kêu gọi các chàng trai độc thân ứng cử
làm bạn đời của con gái ông, theo Khaoso.
“Tôi muốn có người nối nghiệp”, ông nói.
“Tôi không cần người tốt nghiệp cử nhân,
thạc sĩ hay tiến sĩ. Tôi chỉ muốn một người
siêng năng, có thái độ làm việc chăm chỉ.
Thế thôi”. Arnon hứa sẽ thưởng 10 triệu
bath tiền mặt (313.000 USD) cho ứng
viên nào chinh phục được con gái mình và
trở thành con rể ông... Karnista Rodthong,
con gái út 26 tuổi của Arnon, rất hứng thú
với lời đề nghị mà bố đưa ra, nhưng cô sẽ
là người quyết định.

THỜI SỰ GÓP NHẶT - LƯỢC TIN TRONG NƯỚC

Miễn lệ phí trước bạ cho nhà, đất được
bồi thường, tái định cư
Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí
trước bạ, trong đó bổ sung thêm trường hợp
nhà, đất được bồi thường, tái định cư được
miễn lệ phí trước bạ. Nghị định có hiệu lực
từ ngày 10/4/2019…

TP HCM cấp tập ngăn dịch tả
lợn châu Phi
Sáng 5/3, họp về tình hình kinh tế - xã hội,
các sở ngành TP HCM dành nhiều thời gian
bàn về giải pháp đối phó dịch tả lợn châu Phi
có xu hướng lan rộng ở phía Bắc. Hiện có
202 hộ tại 7 tỉnh thành có dịch, 4.200 con
heo bị tiêu hủy. UBND TP HCM đã kiến nghị
Chính phủ, Bộ Nông nghiệp cấm vận chuyển
lợn từ khu vực có dịch bệnh sang khu vực
chưa có dịch; cấm vận chuyển lợn từ Bắc vào
Nam; lập chốt kiểm dịch tại khu vực đèo Hải
Vân. Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đây
là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây
ra. Bệnh lây lan nhanh trên loài lợn, xảy ra ở
mọi lứa tuổi và mọi loại lợn.

Từ 1-3, bắt đầu dùng bệnh án điện tử để
tránh tình trạng ‘chữ bác sĩ’
TP.HCM ra quân xử phạt người đi ôtô
không thắt dây an toàn

Theo Bộ Y tế, từ ngày 1/3 tới đây, hồ sơ
bệnh án điện tử sẽ chính thức triển khai thực
hiện. Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm: hồ sơ
bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và
các loại hồ sơ bệnh án khác. Mỗi người bệnh
sẽ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh
án điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh. Hồ
sơ bệnh án điện tử cần đáp ứng các yêu cầu
như: phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông
tin (hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải
hình ảnh y tế thay cho in phim, lưu trữ thông
tin xét nghiệm thay cho việc in giấy), có chữ
ký số của người chịu trách nhiệm nội dung
thông tin.

Theo đó, từ ngày 6-3, các lực lượng cảnh sát
giao thông, thanh tra giao thông, công an 24
quận, huyện của TP phối hợp chặt chẽ, tuần
tra liên tục và lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người lái xe, ngồi trên
ôtô không thắt dây an toàn. Mức phạt tiền
là 100.000-200.000 đồng/trường hợp. Tuy
nhiên, nhiều người dân vẫn vô tư vi phạm,
không thắt dây an toàn khi ngồi trên ôtô. Do
đó đợt ra quân xử lý, vận động lần này nhằm
mục đích nhắc nhở, chấn chỉnh người dân
chấp hành quy định pháp luật…
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Vatican tái khẳng định: Mọi linh mục có
con phải từ bỏ chức thánh

Ngày 27/2/2019, hồng y Beniamino Stella,
bộ trưởng bộ Giáo sĩ trả lời trên báo L’Osservatore romano: “Chúng tôi cố gắng làm tất
cả những gì có thể làm để miễn các nghĩa vụ
của chức thánh” cho một linh mục công giáo
có con. Căn cứ theo “Ghi chú về việc thực
thi của bộ Giáo sĩ về vấn đề tu sĩ có con” có
hiệu lực trong Giáo hội, việc thực hành này sẽ
được làm nhanh nhất có thể, “miễn các nghĩa
vụ của chức thánh” cho một linh mục theo
nghi thức la-tinh. Hồng y Beniamino Stella
nhắc lại “là vì lợi ích của em bé.” Trả lời câu
hỏi của ông Andrea Tornielli, giám đốc chủ
biên bộ Truyền thông, hồng y cho biết: “Vì
mọi em bé đều có quyền có một cha, một mẹ”.
Bây giờ bạn có thể xin Phép lành Tòa
Thánh qua mạng
Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc xin Phép
lành Tòa Thánh của Đức Phanxicô hoặc nghĩ
đến việc xin cho người thân? Tin vui cho bạn!
Bây giờ bạn có thể xin qua trang mạng của
Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Phép lành
Tòa Thánh có thể xin trong nhiều dịp khác
nhau. Vào dịp nhận các phép bí tích như rửa
tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, đám cưới, chịu
chức hay khấn dòng... bây giờ Sở Từ thiện
của Đức Giáo Hoàng vừa mở trang mạng mới
(https://www.elemosineria.va/papal-blessing-parchments/), bạn có thể xin trực tiếp qua
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trang này. Tất cả đều được chỉ dẫn rõ ràng,
bạn chỉ cần điền vào các chọn lựa của mình,
dịp nào, loại giấy nào, số luợng, gởi như thế
nào và dĩ nhiên thông tin cá nhân của bạn.
Các mẫu giấy phép lành có nhiều loại khác
nhau. Giá cả tùy theo loại giấy, từ 16 đến 24
âu kim cộng thêm tiền cước phí. Trung bình
thời gian đặt đơn từ 15 đến 20 ngày.

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản
được bổ nhiệm Giám Mục Chính Tòa
Long Xuyên
Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Bẩy 23/2,
Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết: “Đức
Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ
chức khỏi các trách nhiệm mục vụ tại giáo
phận Long Xuyên, Việt Nam của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, kế vị ngài là Đức Cha
Giuse Trần Văn Toản, hiện là giám mục phó
của cùng giáo phận.”

THỜI SỰ GÓP NHẶT - ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Đ

oạn video quay cảnh gấu trúc mẹ
lôi gấu con đi tắm tại một cơ sở
nuôi gấu ở Trung Quốc khiến
người xem cười thích thú. Mặc dù chây ì,
không muốn tắm chút nào nhưng cuối cùng
gấu con vẫn bị đẩy xuống ao dưới sự cương
quyết của gấu mẹ.

Gấu Mẹ cương quyết bắt gấu con phải
xuống tắm.
Gấu con bị gấu mẹ kéo xuống nước mặc dù
không muốn tắm chút nào.

Gấu con cố gắng chạy thoát khi bị gấu mẹ
kéo quay trở lại.

Gấu con không vui vẻ chút nào.
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(tiếp theo trang 53)

Sau khi giải thích một hơi
dài về các dụ ngôn xong, cha
sở xin phép các La hán tạm
ngưng để ăn chiều, cô Sáu,
hai phụ nữ và ông Tám Ria
chạy ùa ra cổng để nhận các
thức ăn của người dân, rồi
cùng với họ mang vào sân,
trước bậc tam cấp dẫn vô nhà
để mọi người ăn uống.

hoi ở rải rác trong các ngôi
chùa dọc từ bên Miên sang
đến đất Việt Nam được Thập
bát La hán chọn tìm mượn
xác; vì vẫn là người đang
sống cho nên họ cần ăn uống,
nghỉ ngơi như mọi người
bình thường.

Khi thấy thức ăn nước
uống của mình đã được Thập
Thập bát La hán ăn uống bát La hán và cha sở vui vẻ
như người bình thường, vì họ tiếp nhận, người dân bắt đầu
là các tăng ni còn sống hẳn mon men vào gần hơn để
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xem cho tỏ tường khuôn mặt
và dáng dấp của từng La hán;
hầu hết trong số họ đều há hốc
mồm ngạc nhiên thú vị, họ
hỏi han cô Sáu, ông Tám Ria
và hai phụ nữ đủ điều về các
La hán, có người còn quỳ lạy
các La hán, nhưng các La hán
không mở miệng nói gì, các
ông không được phép phát
ngôn gì ngoài giờ tham chiếu
học hỏi với cha sở; nói đúng
hơn, hình như các tăng ni
được Thập bát La hán mượn
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xác đều không phải là người
Việt, cho nên trừ lúc học tập,
họ không thể nói cũng không
nghe được tiếng Việt, người
dân nói hoặc hỏi gì, họ cũng
cứ thinh lặng tỉnh rụi, nhờ đó
không xảy ra cảnh suồng sã
quá trớn.
Tổng cộng có tất cả là
24 người trong nhà cô Sáu,
thế mà ăn và uống không
thấm gì so với số thức ăn
nước uống người dân trong
ấp mang đến. Sau khi mọi
người no nê và đã khát, sức
khỏe được phục hồi, cô Sáu
giải thích cặn kẽ cho người
dân, thế là người dân từ từ
rút lui ra bên ngoài cổng,
để lại sự yên tĩnh như cũ và
cuộc tham vấn lại tiếp tục.
La hán thứ mười một hỏi
tiếp theo:
- Nhưng trong những
khoản tự do ấy, Thiên Chúa
có còn an bài không?
Cha sở gật đầu:

đã nuốt hết của cải của cha với
bọn điếm, nay trở về, thì cha lại
giết bê béo ăn mừng!’. Nhưng
người cha nói với anh ta: ‘Con
à, lúc nào con cũng ở với cha,
tất cả những gì của cha đều là
của con. Nhưng chúng ta phải
ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con
đây đã chết mà nay lại sống, đã
mất mà nay lại tìm thấy” (Lc
15,1-3.11-32).
Tôn giả La Hầu La - vị la hán
thứ mười một (Ảnh: Internet)
Ông là người con trai của Phật
Thích Ca Mâu Ni. Theo cha đi
xuất gia làm một trong 10 đại
đệ tử của Phật Đà. Ông được
người đời gọi là “Trầm Tư La
Hán”.
“Chớ thì năm con chim sẻ không
bán được hai đồng tiền sao?
Thế mà không một con nào bị
bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.
Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu
các con cũng đã được đếm cả
rồi. Vậy các con đừng sợ: các
con còn trọng hơn nhiều con
chim sẻ” (Lc 12,1-7).
(3) “…Lúc ấy người con cả của

- Vẫn còn an bài và an bài ông đang ở ngoài đồng. Khi anh
từng chi tiết sự “tiêu pha” ta về gần đến nhà, nghe thấy
các nén bạc Người đã giao.
tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi

Tôn giả La Hầu La kêu lên: một người đầy tớ ra mà hỏi xem

- Như vậy con người chúng
ta mất tự do rồi còn gì?
Cha sở:
- Thiên Chúa an bài luôn
cả sự tự do của chúng ta vì
có câu: “Cha các con biết
rõ điều các con cần, ngay cả
trước khi các con xin” (7)
(còn tiếp)..........................

có chuyện gì. Người ấy trả lời:
‘Em cậu đã về, và cha cậu đã
làm thịt con bê béo, vì gặp lại
cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh
cả liền nổi giận và không chịu
vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn
nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi,
đã bao nhiêu năm trời con hầu
hạ cha, và chẳng khi nào trái
lệnh, thế mà chưa bao giờ cha
cho lấy được một con dê con để
con ăn mừng với bạn bè. Còn
thằng con của cha đó, sau khi

(4) Sách Sáng thế ghi rõ khi
Chúa dựng nên Hai Ông Bà
Nguyên tổ, ban cho họ tự do
ăn mọi thứ trái cây trong vườn
chỉ trừ một cây “biết lành biết
dữ”… đó là một ẩn dụ loài
người có những gì Thiên Chúa
có, nhưng chỉ phản chiếu hay có
một cách giới hạn… trong đó có
sự tự do.
(5) Dụ ngôn “nén bạc” sau đây
nói lên điều đó: “…có người
kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ
đến mà giao phó của cải mình
cho họ. Ông cho người này năm
yến, người kia hai yến, người
khác nữa một yến, tuỳ khả năng
riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.
Lập tức, người đã lãnh năm yến
lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn
bán, và gây lời được năm yến
khác. Cũng vậy, người đã lãnh
hai yến gây lời được hai yến
khác. Còn người đã lãnh một
yến thì đi đào lỗ chôn giấu số
bạc của chủ. Sau một thời gian
lâu dài, ông chủ đến tính sổ
với các đầy tớ và thanh toán sổ
sách với họ. Người đã lãnh năm
yến tiến lại gần, đưa năm yến
khác, và nói: “Thưa ông chủ,
ông đã giao cho tôi năm yến, tôi
đã gây lời được năm yến khác
đây.” Ông chủ nói với người ấy:
“Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và
trung thành! Được giao ít mà
anh đã trung thành, thì tôi sẽ
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giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng
niềm vui của chủ anh! “Người đã lãnh
hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa
ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi
đã gây lời được hai yến khác đây.” Ông
chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy
tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít
mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao
nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm
vui của chủ anh! “Rồi người đã lãnh một
yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông
chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt
chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế,
tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc
của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm
lấy! “Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và
biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không
gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh
phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng,
để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn
lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc
khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười
yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm
và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì
ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn
tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra
chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc
lóc nghiến răng” (Mt 25,14-30).
(6) Kinh thánh Cựu ước được gọi là Sấm
truyền cũ, Kinh thánh Tân ước được gọi
là Sấm truyền mới. Các họ đạo đều có phổ
biến (qua dạy giáo lý, qua thánh lễ hay
kinh sách v.v…) Sấm truyền cũ và Sấm
truyền mới, nhưng những quyển sách ấy
không phải là sách dịch, mà chỉ là những
tóm lược dưới hình thức các truyện tích.

GIỜ GMT

G

(phần giải thích thêm trang 1)

reenwich Mean Time (GMT) nghĩa là “Giờ Trung
bình tại Greenwich”) là giờ Mặt Trời tại Đài
thiên văn Hoàng Gia Greenwich tại Greenwich gần Luân Đôn, Anh. Nơi đây được quy ước nằm
trên kinh tuyến số 0.
Trên lý thuyết, vào giữa trưa theo GMT, vị trí của Mặt
Trời, quan sát tại Greenwich, nằm ở đường kinh tuyến
Greenwich. Thực tế, chuyển động của Trái Đất trên quỹ
đạo quanh Mặt Trời không thực sự tròn mà theo hình elíp
gần tròn, với tốc độ thay đổi trong năm, dẫn đến chênh
lệch giờ Mặt Trời trong một năm lên đến 16 phút (có
thể tính được theo phương trình thời gian quỹ đạo).
Một cách khắc phục là lấy trung bình quanh năm và giờ
GMT là giờ Mặt Trời trung bình của năm.
Trái Đất tự quay quanh mình cũng không đều, và có xu
hướng quay chậm dần vì lực thủy triều của Mặt Trăng.
Các đồng hồ nguyên tử cho ta thời gian chính xác hơn
sự tự quay của Trái Đất. Ngày 1/1/1972, một hội nghị
quốc tế về thời gian đã thay GMT bằng Giờ Phối hợp
Quốc tế (UTC), được giữ bởi nhiều đồng hồ nguyên tử
quanh thế giới. UT1 được dùng, thay GMT, để tượng
trưng cho “thời gian Trái Đất quay”. Giây nhuận được
thêm hay bớt vào UTC để giữ nó không khác UT1 nhiều
quá 0,9 giây.
Trong ứng dụng dân dụng, ngay cả Tín hiệu Giờ Greenwich phát từ Vương quốc Anh cũng dùng UTC; tuy
nhiên nó vẫn hay bị gọi nhầm là GMT.

(7) Mt 6,15.
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