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VÀO ĐỀ THÁNG 3

BẤT TRẮC

Hai người Hồi giáo nghèo kiết đi từ thành
phố này đến thành phố khác xin ăn; người tên
Khumét to lớn và khỏe như voi, người tên Ali
gầy rộc lại hay đau ốm. Khumét luôn miệng
nhạo báng Ali là “đồ đàn bà”, Ali rất buồn
chỉ biết khấn với Allah.
Khi 2 người đến kinh đô, cũng vừa lúc triều
đình có 2 quan cận thần vừa mới đột tử, một
người là quan cận vệ cực khỏe và một người
là quan thái y chữa bệnh thần kỳ. Vua truyền
tìm 2 người khác thay. Tìm được 2 người vừa
ý, nhưng họ phải chứng tỏ tài năng mới được
bổ nhiệm. Người ứng cử chức cận vệ tâu vua:
- Cứ mang đến cho tôi người to khỏe, chỉ
một cú đấm, tôi giết chết tay ấy ngay lập tức.
Người ứng cử chức thái y cũng tâu:
- Cứ đưa cho tôi một tay ốm yếu ho hen,
tôi sẽ làm hắn hết mọi bệnh chỉ sau vài ngày.
Người ta lại nháo nhào chạy kiếm 2 người,
một to khỏe, một như sắp chết. Họ đã tìm
được. Không ai khác, đó chính là Khumét
và Ali.

Và thế là sự to khỏe của Khumét cao ngạo
đã giết chết hắn trong tích tắc, sự ốm yếu
bệnh hoạn của Ali thua thiệt đã thăng tiến y.
Truyện gợi vài ý: - đời là bất trắc (không
lường trước được) vì không gì chắc chắn –
chỉ có một điều là không hề bất trắc.
“Mors certa, vita incerta” (chết chắc,
sống không chắc); cuộc sống đã không chắc
thì không còn gì là chắc.
Trùm Hitler, Hussein, Gadafi, Bin Laden…đều không chắc và đều bị tận diệt
không ai có thể ngờ.
Có một điều chắc chắn tuyệt đối và không
hề bất trắc, đó là: Thực thi Lời Chúa YÊU
THƯƠNG MỌI NGƯỜI thì được ngay
Nước Trời là gia tài vĩnh viễn. “Ai yêu mến
Ta thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ yêu người
ấy và Chúng Ta sẽ đến và ở với người ấy”
(Ga 14,23), đúng ra là được cả Chúa Trời.
NK
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suy nghĩ cầu nguyện - hiệp nhất yêu thương

Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG

Cầu cho các cộng đoàn Ki-tô hữu.

. Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm
thấy Đức Ki-tô luôn gần gũi họ và nhận biết quyền lợi của mình.
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.

THỜI VỤ THÁNG 3
ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN

. THỨ TƯ LỄ TRO 6.3.2019
. CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
10.3.2019
. THÁNH GIUSE 19.3.2019
. LỄ TRUYỀN TIN 25.3.2019

CÂU ĐỐI THÁNG 3

.

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Thiêng nhạc đương nhiên ca Lời Chúa
Thánh ca nhất thiết hát cộng đoàn.

.

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Với Chúa, bạn chỉ có một đường: ăn năn thống hối
Cùng người, ta còn duy nhất nẻo: rộng lượng thứ tha

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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suy nghĩ cầu nguyện - THỜI VỤ THÁNG 3 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

N

ăm 1923, tại Chicago, có hội nghị
các thương gia giàu có, danh giá và
nổi tiếng vào bậc nhất nước Mỹ. 9
người được coi là thành công nhất, trong số có
ông chủ hãng thép, điện, xăng dầu, hỏa xa (xe
lửa), ngân hàng International Settlement.
Nhưng mà, gần hết các ông vua tiền ấy đã
kết thúc cuộc đời trong cảnh nghèo túng, thất
vọng hay có ông đã tự tử.
Thánh Phaolô nói: “Vì tham tiền là cội rễ
mọi sự dữ. Cầu thỏa lòng tham, có kẻ đã lạc
xa đức tin và bị bao nỗi đớn đau xâu xé” (1Tm
6,10).
“Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên
Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi
Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn
vàn thoả thuê (Tv 144).
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 3

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (3.3.2019)
Bài đọc 1: Hc 27,4-7 Bài đọc 2: 1 Cr 15,54-58 Tin Mừng: Lc 6,39-45

Ý TƯỞNG
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?
Cả hai lại không sa xuống hố ư?”
“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và
ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh
trái tốt”.

SUY NGHĨ
Người mù ngày nay rất khéo nói để che
đậy bệnh mù của họ.
Miệng lưỡi có thể che đậy lòng, nhưng
không che đậy được hành vi.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C (10.3.2019)
Bài đọc 1: Đnl 26,4-10 Bài đọc 2: Rm 10,8-13 Tin Mừng: Lc 4,1-13
Ý TƯỞNG
“Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang
địa ở đó suốt bốn mươi ngày”.
“…và chịu ma quỷ cám dỗ”.

SUY NGHĨ
Càng tránh xa dư luận, thói đời và tư
tưởng tù túng của con người, ta càng
nhìn ra được Thánh Ý Chúa.
Bên cạnh người, việc hoặc điều… càng
thiện, càng có quỷ và quỷ càng độc dữ
tìm cách ám ảnh và quấy nhiễu. Đó là
quy luật.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C (17.3.2019)
Bài đọc 1: St 15,5-12.17-18 Bài đọc 2: Pl 3,17-4,1 (hay Pl 3,20-4,1) Tin Mừng: Lc 9,28b-36
Ý TƯỞNG
SUY NGHĨ
Ai đã được tiếp xúc với Thiên Chúa,
“Chúa đưa 3 môn đệ lên núi… và đang khi cầu
nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và đều biến đổi.
áo Người trở nên trắng tinh sáng láng”.

“Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Ai được chọn, Chúa Cha sẽ mạc khải
cho nhiều điều bí nhiệm không thể tả.
Người”.
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sỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 3
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C (24.3.2019).
Bài đọc 1: Xh 3,1-8a.13-15 Bài đọc 2: 1 Cr 10,1-6.10-12 Tin Mừng: Lc 13,1-9

Ý TƯỞNG
“…Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải,
thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.
“…tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may
ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ
chặt nó đi”.

SUY NGHĨ
Mọi người không trừ ai, chỉ còn duy
nhất một đường, đó là: ăn năn hối cải.
Nếu hiện chưa bị phạt, chúng ta hãy kịp
ăn năn và hối cải.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C (31.3.2019)
Bài đọc 1: Gs 5,9a.10-12 Bài đọc 2: 2 Cr 5,17-21 Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32

Ý TƯỞNG
“Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy,
liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng
lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu...”
“Cha anh ra xin anh vào”.
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SUY NGHĨ
Đối với Chúa, chúng ta chỉ có một
đường ăn năn và hối cải. Đừng bao giờ
nhắc đến công cán mà chi.
Chúa Cha cũng muốn ta tha thứ cho
anh em.
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sỐNG ĐỜI TÍN HỬU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

CHÚA NHẬT IV CHAY
Chủ đề:

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót
- “Người Cha chạnh lòng thương, chạy ra,
ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15,20).
Sợi chỉ đỏ:
- Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho
dân Do Thái vào Đất hứa (Bài đọc I)
- Vì lòng thương xót, người Cha đã đón đứa
con hoang đàng trở về (bài Tin Mừng)
- Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã nhờ
công nghiệp Chúa Giêsu Kitô mà cho thế gian
được hòa giải với Ngài (Bài đọc II).
I. Dẫn vào Thánh lễ.
Anh chị em thân mến
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện đứa con
hoang đàng hối hận trở về và được Cha mở
rộng vòng tay tha thứ. Chúng ta là những đứa
con hoang đàng và Thiên Chúa là Cha giàu
lòng thương xót luôn chờ đón chúng ta trở về
để tha thứ và phục hồi tư cách làm con. Thánh
lễ hôm nay là một dịp tốt để chúng ta trở về.
II. Gợi ý sám hối.

Chúng ta hãy mượn lời đứa con hoang
đàng để bày tỏ với Chúa tâm tình sám hối
chân thành:
- Thưa Cha, con thật đắc tội vì đã rời bỏ
nhà Cha để chạy theo những cám dỗ của thế
gian.
- Thưa Cha, con thật đắc tội vì đã không
yêu thương anh chị em của con.
- Thưa Cha, con thật đắc tội vì đã nuông
chiều xác thịt mà làm mất lòng Cha.
III. Lời Chúa.
1. Bài đọc I (Gs 5,9-12).
Giai đoạn thứ ba của lịch sử cứu độ: Thiên
Chúa cho dân Do Thái được vào chiếm hữu
đất hứa.
- Việc đầu tiên khi vừa vào Đất hứa là cử
hành Lễ Vượt Qua. Lễ này được ấn định sẽ
cử hành hàng năm từ đó về sau vào ngày 14
tháng Nisan, nhằm giúp dân Do Thái luôn
nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa đối

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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sỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

với họ.
- Sau khi dân đã vào Đất
hứa rồi thì manna không còn
rơi xuống nữa, vì từ nay họ
sẽ sống bằng hoa màu của
đất đai mà Thiên Chúa ban
cho họ.
2. Đáp ca (Tv 33).
Ca tụng lòng thương xót
của Thiên Chúa.
3. Tin Mừng (Lc 15,1-3.11-32).
Dụ ngôn người cha nhân
từ: Hình ảnh người Cha trong
bài Tin Mừng minh họa rất
sống động tấm lòng nhân từ
bao la đến độ không thể ngờ
của Thiên Chúa: “Xin cha
ban cho con phần gia tài
thuộc về con”. Thông thường
cha chỉ chia gia tài cho các
con khi gần chết. Tuy thực
tế có những trường hợp cha
chia gia tài cho con ngay lúc
ông còn mạnh khoẻ (x Tb
8,21), nhưng đó là tự ý người
cha chứ không do đòi hỏi của
con. Hơn nữa sách Huấn ca,
1 quyển sưu tập những lời
dạy khôn ngoan, đã khuyên
đừng bao giờ làm như thế bởi
vì “nắm tiền là nắm quyền”,
khi đã chia gia tài cho con
rồi thì không còn điều khiển
chúng nổi nữa, trái lại có thể
còn bị chúng ngược đãi (Hc
33,20-24). Người cha trong
dụ ngôn này đã không khôn
ngoan tính kỹ như vậy, vì ông
quá thương con.
- Người cha này là hình
ảnh của Thiên Chúa. Nhiều
người trách Thiên Chúa sao
quá hiền lành không trừng
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phạt “nhãn tiền” những người
tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa đã
yêu thương loài người nên
khi dựng nên loài người thì
đã ban cho họ Tự Do. Mà tự
do nghĩa là có thể vâng lời
hoặc không vâng lời Thiên
Chúa. Vậy không nên trách
Thiên Chúa mà chỉ nên cám
ơn Thiên Chúa đã quá yêu
thương loài người. Có trách
là trách loài người đã xử dụng
sai quyền tự do của mình.

Trong lúc xuống dốc tột
cùng như thế, nó muốn quay
trở về với cha. Đây cũng là
tâm lý của kẻ tội lỗi: khi sung
sướng thì quên Chúa, quên
đạo lý. Lúc khổ sở mới biết
hối hận.

Trước lúc quay về, nó
soạn sẵn 1 bài tự thú. Ta hãy
chú ý là bài tự thú này khá dài
(2 câu 18-19). Câu này chứa
nhiều chi tiết chứng tỏ tình
thương vô bờ bến của người
Sau khi lãnh gia tài, đứa cha nhân lành:
con thứ liền ra đi sống bê tha
- “Khi cậu còn ở đàng
phung phí hết của cải và rơi
xa, Cha cậu trông thấy”:
vào tình trạng khốn khổ.
Một người cha bình thường
- “Chăn heo”: người Do khi con bỏ nhà ra đi thì tức
Thái coi heo là đồ ghê tởm. giận và có thể còn từ con
Thịt heo họ còn không ăn. luôn. Nhưng người cha này
Thế mà đứa con này phải không như vậy. Chi tiết ông
đi chăn heo. Tệ hơn nữa là trông thấy con từ xa có ngmuốn ăn thức ăn của heo hĩa là sau khi nó ra đi ông rất
mà còn không được. Nghĩa thương tiếc nó, thường xuyên
là tình trạng xuống dốc đến đứng trước ngõ trông chờ nó,
nhờ đó mới thấy bóng dáng
tột cùng.
nó từ đàng xa. Ý nghĩa: khi
con người đi đàng tội lỗi,
Thiên Chúa không từ bỏ con
người nhưng luôn trông chờ
con người hối hận quay về.
- “Liền động lòng
thương”: Đối với những
người cha bình thường, cho
dù độ lượng bao nhiêu đi
nữa với đứa con ngỗ nghịch
bỏ nhà ra đi, khi thấy nó về
thì phản ứng đầu tiên là chửi
mắng, hoặc ít ra là lạnh nhạt.
Người cha này không thế,
phản ứng đầu tiên của ông là
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“liền động lòng thương”.
- “Chạy lại”: Ta nên hiểu chi tiết này
theo tâm lý người phương Đông. Những người
phương Đông (trong đó có Do Thái) giỏi kềm
chế cảm xúc của mình, nhất là những người
đàn ông. Đàn ông càng lớn tuổi càng phải đi
đứng chững chạc. Nhưng người cha phương
Đông trong dụ ngôn này chẳng những không
kềm chế tình cảm mà còn “chạy”! Vì tình cảm
thương con quá lớn, ông không kềm chế nổi
nữa rồi.

này đã đánh mất chiếc áo làm con để thay vào
chiếc áo chăn heo. Nay nó được cho mặc “áo
dài tốt nhất” tức là nó được trả lại quyền làm
con. Chú ý là nó đã tự thú: “Con không đáng
cha nhận làm con cha nữa. Xin cha cứ coi con
như đứa làm thuê”.

- “Ôm vào lòng hôn con tha thiết”: cử
chỉ này không chỉ là biểu lộ một tình thương
mãnh liệt mà còn có ý nghĩa tha thứ. Ôm hôn
là biểu lộ sự tha thứ (xem chuyện Đavít ôm
hôn tha thứ cho Absalom ở 2Sm 14,33). Đáng
chú ý là khi đó đứa con chưa mở lời xin lỗi.
- “Đeo nhẫn vào tay”: nhẫn là món chỉ có
những người quý phái mới mang.
- “Xỏ giầy vào chân cậu”: theo tục lệ Do
Thái, đầy tớ không mang giầy (mà chỉ xách
giầy cho chủ).
- “Bắt con bò tơ chúng ta đã nuôi cho
béo”: không phải bất cứ con bò béo nào, mà
con bò “chúng ta đã nuôi cho béo”. Nghĩa là
người cha đã dự trù sẵn bữa tiệc mừng này
nên đã chỉ định một con bò phải nuôi cho béo.
1 chi tiết nữa cho ta thấy người cha lúc nào
- Khi đó đứa con bắt đầu đọc bài tự thú cũng trông con quay về.
mà nó đã học thuộc lòng. Nên lưu ý là nó đọc
Phần thứ hai của dụ ngôn nói về
chưa xong thì người cha đã không nghe nữa.
người anh
Ông không cần lời lẽ của nó, nguyên việc nó
quay về với ông đã đủ. Ông còn bận tổ chức
- “Bao nhiêu năm trời tôi phục vụ ông”:
tiệc mừng.
biệt phái và thông giáo cũng nghĩ rằng họ
“phục vụ” Thiên Chúa hết lòng bằng cách
- “Mau mau đi”: tha thứ nhanh chóng,
tuân giữ mọi lề luật không sai phạm chút nào.
nôn nóng mở tiệc mừng.
- “Thằng con của ông đó”: người con
- “Đem áo dài tốt nhất mặc cho cậu”:
trưởng không coi người con thứ là em mình.
Áo chỉ thân phận của người mặc áo. Đứa con
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- “Em con đây”: người xong, người Cha không hề
cha sửa lại lời lẽ sai lầm của nổi giận và cũng chẳng trách
móc Gandhi lời nào. Ông ôm
người con trưởng.
chầm lấy con và sung sướng
Thật là 1 dụ ngôn cảm
vì con mình đã biết hối hận.
động. Những nét mô tả tình
Cảm nghiệm được yêu
cảm của người cha trong dụ
thương ngay khi mình còn
ngôn này khó mà có được nơi
tội lỗi là một cảm nghiệm
một người cha bình thường
vô cùng sâu sắc đối với
trong thế gian này mà chỉ có
Gandhi. Sau này ông nói:
thể áp dụng vào Thiên Chúa
“Chỉ có người nào đã trải
nhân lành vô cùng.
qua cảm nghiệm về loại
4. Bài đọc II (2 Cr
tình yêu như thế mới có thể
5,17-21).
hiểu được nó thôi”.
Chúa Giêsu Kitô đã hòa
Đó cũng là cảm nghiệm của
giải loài người tội lỗi lại
đứa con hoang đàng trong bài
với Thiên Chúa giàu lòng
Tin Mừng hôm nay. Qua dụ
thương xót. Giáo Hội có sứ
ngôn này, Chúa Giêsu muốn
mạng làm cho những ơn ích
giúp chúng ta hiểu được lòng
của sự hòa giải ấy được đến
thương xót bao la của Thiên
với mọi người.
Chúa là Cha chúng ta. Ngài
IV. Gợi ý giảng.
muốn nói với chúng ta rằng:
* 1. Thiên Chúa giàu lòng
Nếu chúng ta phạm tội thì
thương xót
Thiên Chúa vẫn yêu thương
Gandhi kể rằng khi ông 15
chúng ta. Ngài không những
tuổi, ông đã ăn cắp của anh
không bớt thương mà còn
mình một đồng tiền vàng.
thương nhiều hơn nữa. Không
Tuy nhiên sau đó ông rất áy
phải đợi chúng ta trở nên
náy nên quyết định thú tội với
hoàn hảo thì Thiên Chúa mới
cha mình. Ông viết lên một tờ
thương, mà Ngài yêu thương
giấy những gì mình đã làm,
chúng ta chính vì chúng ta
sau đó xin cha tha thứ, và cuối
tội lỗi, yêu thương ngay khi
cùng hứa sẽ không tái phạm
chúng ta còn trong tội lỗi.
nữa. Khi ấy cha ông đang
bệnh phải nằm trên giường.
Gandhi đến đưa tờ giấy cho
cha và hồi hộp chờ Cha xét
xử. Người Cha ngồi dậy, cầm
tờ giấy, trong khi ông đọc thì
hai dòng lệ từ đôi mắt ông
chảy xuống. Gandhi cũng
không cần được nước mắt
mình. Cuối cùng khi đã đọc
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Tất cả chúng ta, dù nhiều
hay ít, đều là những người
tội lỗi. Nhưng chính trong tội
lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta
cảm nhận được lòng nhân từ
thương xót của Thiên Chúa.
Thật vậy, nếu chúng ta không
bao giờ phạm tội thì chúng
ta cũng không bao giờ cảm
nhận được niềm vui được tha
thứ. Nói thế không có nghĩa
là chúng ta cứ tha hồ phạm
tội. Nói như thế là để chúng ta
càng hiểu được tấm lòng của
Thiên Chúa. (FM)
* 2. Những con tim
Dụ ngôn này là một câu
chuyện về những con tim:
- Con tim ích kỷ và con tim
quảng đại.
- Con tim hẹp hòi và con
tim rộng mở.
- Con tim lạnh lùng và con
tim nồng ấm.
- Con tim tan vỡ và con tim
vui mừng.
- Con tim sám hối và con
tim không sám hối.
- Con tim biết tha thứ và
con tim không thứ tha.
- Con tim oán giận và con
tim biết ơn. (Theo FM)
* 3. Người con gái hoang đàng
Dụ ngôn người con trai
hoang đàng đã khiến Anon
liên tưởng tới hoàn cảnh của
những người con gái hoang
đàng. Anon có những dòng
mà đại ý như sau:
Biết bao thi sĩ đã viết nên
những bài thơ đẹp nói về tình
thương tha thứ của người cha
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và hạnh phúc của người con trai hoang đàng
khi nó trở về. Nhưng đối với những người con
gái hoang đàng thì sao?
Người con gái hoang đàng cũng có thể
quay về ngôi nhà mình đã bỏ đi. Nhưng không
có gì còn giống như trước: Áng mây mờ vẫn
còn nấn ná trên nét mặt những người thân; lại
còn những lời chế diễu dèm pha của bà con
lối xóm.
Có lẽ vì thế mà khi người con gái hoang
đàng còn đang bơ vơ trên những nẻo đường
lưu lạc, chỉ cần nghĩ đến những môi miệng
cong cớn đó là không còn chút can đảm nào
để trở về.
Vậy, hãy mở rộng cửa để đón người con trai
hoang đàng trở về; hãy giết bò, hãy mở tiệc ăn
mừng.
Nhưng xin đừng đóng sập cánh cửa trước
mặt người con gái hoang đàng trở về, bởi
vì, hãy nhớ đừng quên, nàng cũng có một
linh hồn.
* 4. Trừng phạt và tha thứ
Người con hoang đàng biết mình xứng đáng
bị trừng phạt và sẵn sàng chờ đợi bị trừng phạt.
Thế nhưng người cha không trừng phạt, mà
tha thứ.
Trừng phạt giống như dội một thùng nước
lên que củi sắp tàn. Kết quả là ngọn lửa tắt
ngúm.
Tha thứ giống như thổi hơi vào tàn lửa sắp
tắt, giúp cho ngọn lửa lại bùng lên. (FM)
* 5. Trong đôi mắt cha
Một cô bé đang ngồi trên gối mẹ, chợt lên
tiếng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy lòng
mẹ không?
Bà mẹ đáp:
- Mẹ không biết, nhưng con có thể nhìn vào
mắt mẹ xem có thấy gì trong đó?
Cô bé nhướng mắt nhìn chăm chú vào đôi
mắt người mẹ, rồi sung sướng kêu lên:
- Mẹ ơi! Con nhìn thấy lòng mẹ rồi, ở đó có
một cô bé tí xíu là chính con đó mẹ ạ?

***
Trong đôi mắt của cha mẹ, con cái là tất cả.
Trong đôi mắt Thiên Chúa chỉ có con người,
nhất là những con người tội lỗi đáng thương.
Vua Đavít đã cầu nguyện cùng Chúa: “Xin giữ
gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài,
xin thương che chở” (Tv 17,8).
Vâng, tấm lòng yêu thương khôn tả của
Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu bày tỏ trong
dụ ngôn: “Người cha nhân hậu”. Một người
cha rất đỗi hiền từ, luôn tôn trọng tự do của
con cái, sẵn sàng trao phần gia tài cho người
con thứ. Sau khi anh ta đã “sống phóng đãng,
phung phí hết tài sản” trở về, người cha ấy
cũng không trách mắng, nghiêm phạt, từ con.
Trái lại, khi thấy bóng dáng cậu từ xa, ông đã
vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu hôn hít vui
mừng đến chảy nước mắt.
Lòng nhân hậu, yêu thương, tha thứ đã khiến ông quên hết lỗi lầm của đứa con hoang
đàng, mà chỉ còn thấy trước mặt ông, trong
vòng tay âu yếm, là đứa con ông hằng mòn
mỏi đợi trông. Đứa con mà ông tưởng đã mất
vĩnh viễn nay lại tìm thấy được. Ông vui sướng
mở tiệc liên hoan, đàn ca múa hát, ăn mừng
người con trở về. Một cuộc đón tiếp quá sức
nồng hậu, ngoài sức tưởng tượng của đứa con.

Người anh đi làm về, chẳng những đã không
vui mừng mà con nổi giận, trách móc cha già,
khiến ông lại phải nhẫn nhục ra tận cổng phân
trần, năn nỉ, mời cậu vào nhà chung vui với
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ông và gặp lại đứa em “đã chết nay sống lại,
đã mất nay lại tìm thấy”. Ông khẳng định với
cậu rằng: “Tất cả những gì của cha đều là của
con” (Lc 13,31).
Đó là câu chuyện có thật về một Thiên
Chúa yêu thương, quảng đại, và hay tha thứ.
Một Thiên Chúa không thích dùng hình phạt
nhưng luôn tỏ lòng khoan dung. Một Thiên
Chúa giàu lòng thương xót. “Muôn ngàn đời
Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135).
Chỉ tiếc một điều là người anh cả đã không
chịu vào nhà.
Anh
không
chịu vào vì anh
không thể tha
thứ cho người
em lầm lỡ. Anh
không chịu vào
vì anh sợ quyền
lợi của anh bị
xâm phạm. Anh
không chịu vào
vì anh không
hiểu được tấm
lòng quá nhân
hậu bao dung
của người cha.
Hóa ra, bấy
lâu nay anh sống trong nhà cha mà như ở bên
ngoài: Anh không trái lệnh cha chỉ để tròn bổn
phận chứ không phải vì yêu mến cha. Anh
không hề gọi người em mình là “em tôi” mà là
“đứa con của cha kia”. Anh không cảm thông
với người em lầm lỡ, cũng không chia sẻ nỗi
khổ của người cha mất con.
Anh chỉ nghĩ về mình, quyền lợi của mình,
hạnh phúc của mình. Anh là người đại diện
cho nhóm Pharisêu và các kinh sư, luôn tự
hào về đời sống đạo đức của mình, và muốn
cho những kẻ tội lỗi phải chết hơn là được
cứu chữa.
Vậy cả hai người con đều phải quay trở về
với cha, cả hai đều phải bước vào nhà cha, cả
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hai đều phải rũ bỏ nếp sống cũ, nếp nghĩ xưa
để về ẩn mình trong trái tim cha: Nhân hậu,
bao dung, tha thứ và tròn đầy yêu thương.
Trở về với cha là giang tay ôm lấy người
em lầm lỡ.
Trở về với cha cũng là về với anh em, con
cùng một cha.
Trở về với cha để thấy mình là tất cả, trong
đôi mắt cha.
***
Lạy Chúa, tình Chúa lớn hơn tội lỗi chúng
con bội phần.
Xin
cho
chúng
con
mỗi lần được
Chúa thứ tha
cũng
biết
rộng lượng
tha thứ cho
nhau, để mỗi
ngày chúng
con càng nên
xứng
đáng
với
Chúa.
Amen. (TP)
***
6. Mảnh suy tư
- “Lúc đứa con hoang đàng quỳ gối xuống
và khóc là lúc nó biến những khoảng thời
gian phung phí cuộc đời với bọn đĩ điếm, với
việc chăn heo, với việc ăn cháo heo cho đỡ
đói thành những khoảng thời gian đẹp nhất và
thánh thiện nhất trong đời nó. Dễ có mấy ai ý
thức được như vậy. Tôi dám nói rằng cần phải
vào tù mới hiểu được điều đó. Và nếu thế thì
có vào tù cũng đáng lắm chứ” (Oscar Wilde)
- Chẳng có gì khó khi trở về nhà như một
vị anh hùng với những chiến công hiển hách.
Nhưng trở về nhà với vóc dáng tả tơi, hai bàn
tay trắng và một con tim tan nát vì mặc cảm tội
lỗi là một điều khó vô cùng.
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- Đứa con hoang đàng biết mình đáng bị
trừng phạt. Do đó nếu người cha trừng phạt
thì nó cũng sẵn sàng chịu đựng. Lòng nó nhẹ
đi. Nhưng nó không vui. Chính sự tha thứ của
người cha mới đem lại cho nó niềm vui thực sự.
- Các vị thánh làm chứng về ân sủng và
lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn những
người tội lỗi thì làm chứng về tình thương và
lòng thương xót của Ngài.
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa
là một người Cha giàu lòng thương xót. Người
không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn
nó sám hối ăn năn để được sống. Tin tưởng
vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta
cùng dâng lời cầu xin:
1. Hội thánh là một người mẹ hiền luôn
thương yêu con cái của mình/ Chúng ta
hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử/ luôn
thể hiện tình thương trong cung cách xử sự
thường ngày.
2. Hiện nay/ tình trạng thanh thiếu niên bỏ
nhà ra đi bụi đời rất đáng báo động/ Chúng ta
hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ/ luôn sống
hòa thuận yêu thương nhau/ và nhất là quan
tâm giáo dục con cái của mình.
3. Phải từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về
với Chúa/ là điều mà người Kitô hữu cần
thực hiện trong mùa Chay thánh này/ Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đoạn
tuyệt với tội lỗi/ để xứng đáng đón mừng đại
lễ Phục sinh.
4. Ganh tỵ và ghen ghét gây ra biết bao đau
khổ cho con người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin
cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết cố gắng
sống bác ái yêu thương như Chúa dạy/ nhờ đó
dẹp bỏ được những tật xấu đáng ghét này.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói:
“Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em
là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương
nhau”. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng
con có thể sống trọn vẹn lời Chúa đã dạy.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
VI. Trong Thánh Lễ.
- Trước kinh Lạy Cha: Chúng ta thật hạnh
phúc vì được làm con của Thiên Chúa giàu
lòng thương xót. Vậy chúng ta hãy dâng lên
Ngài những tâm tình kính mến chân thành của
chúng ta.
VII. Giải tán.
Hôm nay chúng ta đã cảm nhận được lòng
nhân từ thương xót của Thiên Chúa là Cha
chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy là những sứ
giả loan báo cho mọi người về lòng nhân từ
thương xót bao la ấy. Chúc anh chị em luôn
bình an.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường
(Mc 8,33), từ ước muốn những dấu hiệu
CÁM DỖ/ THỬ THÁCH CHÚA GIÊSU nhãn tiền (8,12) hay từ quan niệm trần tục
về sứ mệnh thiên sai (Ga 6,15). Cuối cùng
(CN 1 MC C – Lc 4,1-13)
là cơn cám dỗ lúc hấp hối (Lc 22,40-46).
Chúa Giêsu đã thắng và đưa nhân loại vào
Cám dỗ/ thử thách gợi lên hai thực tại: Tích thân phận đích thực (Dt 2,10-18).
cực như thi tuyển, hoặc đau khổ như bệnh tật, thất
BIẾN HÌNH (HIỂN DUNG).
bại. Thánh Kinh chú trọng đến ý nghĩa tích cực
của từ ngữ. Ba tác nhân có thể khởi xướng thử
(CN 2 MC C – Lc 9,28b-36)
thách/ cám dỗ. Trước hết, Thiên Chúa thử thách
con người để biết lòng họ (Đnl 8,2 Gc 1,2). Con
Sự kiện Chúa Giêsu biến hình diễn ra
người cũng cố tỏ mình “như Thiên Chúa” (St 3 sau khi các môn đệ nhận biết Người chính
Rm 7,11). Thử thách trở thành cám dỗ có nhân là Đấng Cứu Thế và Người cho biết đường
tố can thiệp vào: tên dụ dỗ. Thử thách nhắm đến cứu độ phải qua đau khổ, sự chết (Mt 17,1sự sống (St 2,17 Gc 1,1-12) còn cám dỗ sinh ra 9tt 16,13-23). Việc biến hình quả có ý nghĩa
chết chóc (St 3 Gc 1,13t). Nơi Chúa Giêsu, thử lớn trong đời Chúa Giêsu và có nhiều ích
thách và cám dỗ chỉ là một: tình yêu làm nẩy lợi cho đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu là
sinh thử thách và cám dỗ (Lc 4,2).
Đấng phải đến để thực hiện lời Thánh Kinh
Chúa Giêsu Kitô là miêu duệ theo lời hứa (St (Lc 24,44t) và các lời sấm về Đấng Cứu
3,15). Nơi hoang địa (Lc 4,1) Người thắng tên Thế là Tôi Tớ Thiên Chúa và là Con Người.

dụ dỗ nơi chính phần đất của nó (11,18). Như
Chính những người sẽ chứng kiến cuộc
thế, Israel trước kia đã sa ngã, nhưng nhờ Chúa hấp hối của Chúa Giêsu được chọn làm
Giêsu đã vượt thắng (đối chiếu Đnl 8,3 với Mt chứng nhân cho biến cố này: Phêrô (2P
4,4 Đnl 6,16 với Mt 4,7 Đnl 6,13 với Mt 4,10). 1,16t), Giacôbê và Gioan (Mc 14,33). Cảnh
Bị khuất phục, “qủy bỏ đi chờ đợi thời cơ” (Lc tượng gợi lên những lần Thiên Chúa tỏ hiện
cho Môisê và Êlia trên núi (Sinai/ Horeb
4,13). Là người, Chúa Giêsu biết nuôi mình
Xh 19,9t 24,15-18 1V 19,8-18). Nay Thiên
bằng Lời Chúa để chiến thắng. Nhưng là Vị
Cứu Thế. Người luôn bị dân thử thách (Mt 16,1 Chúa không chỉ phán giữa đám mây và cột
19,3 22,18), cơn cám dỗ xen vào giữa sự thần lửa (Đnl 5,2-5), nhưng Chúa Giêsu đã biến
hình trong vinh quang trước mắt các môn
hiến và việc thi hành sứ mạng (Mc 1,11-14).
đệ, với sự có mặt của Môisê và Êlia.
Đó là cơn cám dỗ đi ngược lại ý muốn của
Chúa Cha, cám dỗ từ bà con (Mc 3,33t), Phêrô
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chưa phải là vinh quang của Người ngày thế
mạt, mà chỉ làm rạng ngời y phục và khuôn
mặt Người như Môisê trước kia (Xh 34,29-35),
nhưng đã gây nên một thứ kính sợ (Lc 1,29t)
và tuyên nhận cuộc xuất hành từ Giêrusalem
(Lc 9,31) qua cái chết để vào vinh quang (Lc
24,25t) như Chúa Giêsu đã loan báo, và ta phải
nghe theo (Lc 9,35).
Lời dạy bảo ta phải nghe theo loan báo một
luật mới thay cho luật cũ, khi nhắc lại ba lời sấm
về Đấng Cứu Thế có từ hệ thần linh (Tv2,7), là
Tôi Tớ được tuyển chọn (Is 42,1) và là Môisê
mới (Đnl 18,15 Ga 1,17t). Tin theo Người sẽ
thấy vinh quang Thiên Chúa (Ga 1,14).
Kitô hữu cũng phải biến hình luôn mãi (2Cr
3,18) trong khi chờ đợi cuộc biến hình toàn
diện ngày Chúa quang lâm (Pl 3,21).
SÁM HỐI/ HOÁN CẢI.
(CN 3 MC C – Lc 13,37)
Thiên Chúa mời gọi con người hiệp thông
với Ngài. Nhưng con người đã là tội nhân từ
trong lòng mẹ (Tv 51,7), do tội nguyên tổ (Rm
5,12) và nơi sâu thẳm mỗi người (7,2). Để đáp
lại lời mời của Chúa, họ phải sám hối/ hoán
cải. Sách Thánh dùng hai từ hoán cải (epistrephein) và sám hối (metanoia) để chỉ việc trở lại
vừa có tính nội tâm vừa là hành động thực sự.

cơ vụ hình thức này, các tiên tri loan báo sứ
điệp hoán cải. Amos đòi phải nghiêm chỉnh
thực thi công chính (5,14-15). Hôsê nhấn
mạnh sự hoán cải phải do tình yêu và nhận
biết Thiên Chúa (6,1-6) Isaia nói hoán cải
thực, là thi hành ý Chúa (1,11-15). Giêrêmia
đòi phải thay đổi hạnh kiểm và cắt bì con tim
(4,1-4). Êzêkien nhấn mạnh đặc tính cá nhân
(3,16-21; 18; 33,1-20). Nhưng Thiên Chúa sẽ
ban cho họ một trái tim mới (36,26-31...) Sau
lưu đày trở về, Do Thái giáo nên phổ quát
hơn (Is 56,3.6) Tv 22,28). Giona còn trực tiếp
gửi sứ điệp tới lương dân kêu gọi họ hoán
cải. Và chư dân cũng sẽ hoán cải (Is 45,14;
Gr 16,19).
Ở ngưỡng cửa Tân Ước, Gioan Tẩy Giả vị tiên tri cuối cùng dẫn dắt con cái Israel về
với Thiên Chúa (Lc 1,16). Sứ điệp của ông
là hãy hoán cải vì Nước Thiên Chúa đã gần
kề (Mt 3,2). Ông đánh dấu việc hoán cải với
phép rửa, sám hối bằng nước để chuẩn bị cho
phép rửa bằng lửa và Thánh Thần.
Chúa Giêsu đến lập lại sứ điệp của Gioan
Tẩy Giả (Mc 1,15 Mt 4,17). Nhưng Người
khai mở Vương Quốc. Và Người đến để mời
gọi tội nhân hoán cải (Lc 5,32). Ai cố chấp
sẽ bị hủy diệt (Lc 13,1-5), giống như cây vả
khô (Lc 13,6-9 Mt 21,18-22). Người hoán
cải sẽ được đánh dấu bằng việc lãnh nhận
phép rửa và Chúa Thánh Thần (Tv 2,38) và
bao hàm vào việc tin vào Đức Kitô (Tv 3,4).
Lương dân cũng được mời sám hối để hưởng
sự sống (Cv 11,18) và họ cần bỏ ngẫu tượng
để quay về với Thiên Chúa hằng sống (Cv
14,15; 26,18 1Tx 1,9).

Với giáo thuyết giao ước, những bất hạnh
chung là dịp tốt để ý thức về sai lỗi đã phạm (Gs
7 1Sm 5-6). Để khấn nài Chúa thứ tha, người
ta thực hành khổ chế và phụng vụ sám hối như
chay tịnh (Tl 20,26 1V 21,8), xé áo mình, mặc
Việc hoán cải được đóng ấn bằng phép
áo nhặm (1V20,31; 2V 6,30 ..) nằm trên tro (Is
58,5). Trong phụng vụ sám hối, người ta rên rửa (Dt 6,6), nhưng người đã chịu phép rửa
xiết và than khóc (Tl 2,4; Gr 1,13; 2,17), với vẫn có thể sa ngã phạm tội. Chỉ có sự hoán
cải mới chuẩn bị con người ra trước tòa phán
các định thức như Tv 60,74.79 .83; Ạc...
xét của Thiên Chúa (Cv 17,30).
Nhưng những cử hành phụng vụ có nguy cơ
chỉ là hình thức bên ngoài để ngăn chặn nguy
(xem tiếp trang 16)
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HÒA GIẢI.
(CN 4 MC C – Cr 5,19)

. 12 .
GIUSE ARIMATHIA VÀ
NICÔĐÊMÔ

Tội lỗi làm cho con người như đứa con
hoang đàng xa cách và còn trở nên thù nghịch với Thiên Chúa (Lc 5,11-32). Muốn
Từ trên Thánh Giá nhìn xuống Chúa
nối lại tình thân nghĩa thiết, phải có sự hòa Giêsu thấy Giuse Arimathia và Nicôđêmô.
giải (Rm 5,10-11).
Hai vị này tuy là thành viên Thượng Hội
Chính Thiên Chúa khai mào cuộc hòa Đồng Do Thái nhưng cũng là môn đệ Chúa
giải này. Người tự mặc khải là “Thiên Chúa Giêsu cách kín đáo. Họ rất ngưỡng mộ Chúa
nhân hậu và từ bi” (Xh 34,6) luôn nguôi giận Giêsu. Nhưng vì họ nắm giữ địa vị cao ở
(Tv85,4) và nói lời hòa bình với dân (Tv 85,9). Giêrusalem nên nếu họ để cho người ta biết
Người còn khởi xướng giao ước mới và vĩnh tình cảm của họ đối với Người thì địa vị ấy
cửu (Gr 31,31t).
sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao, cách sống
như vậy cũng cho thấy họ chưa quảng đại, họ
Sáng kiến hòa giải được thực hiện qua Đức
Kitô, nơi Người, Thiên Chúa hòa giải với thế còn nhát đảm… Chắc hẳn khi Thượng Hội
giới và bỏ qua mọi lỗi lầm của loài người (2Cr Đồng biểu quyết án xử tử Chúa Giêsu thì
5,19). Ơn cứu độ liên quan đến toàn thể thế họ không giơ tay đồng ý nhưng cũng không
giới, nên thánh Phaolô còn áp dụng sự hòa giải dám lên tiếng bênh vực Người. Khi Người
này cho cả các loài dưới đất cũng như trên trời bị lên án rồi thì họ chán nản quay về nhà và
buồn bã chờ tin Chúa Giêsu bị giết chết.
(Cl 1,20).
Ông Nicôđêmô nhớ lại ngày ông gặp
Đối với cá nhân, sự hòa giải còn ở trong Chúa Giêsu lần đầu tiên. Ông tìm đến gặp
tiềm năng, còn đối với tập thể thì đã là một Người ban đêm để không bị người ta thấy.
thực tế. Sự tuân phục của Đức Kitô đã chuộc Ông xin Người giải thích những thắc mắc
lại sự bất tuân của Ađam (Rm 5,9), Người đã
về tôn giáo. Và Chúa Giêsu đã nói với ông:
xóa bỏ, đóng đinh vào thập giá và tiêu hủy cái
“Chỉ có một cách duy nhất để trở nên nghĩa
án nợ nần của chúng ta (Cl 2,14). Tin và chịu
thiết với Thiên Chúa, đó là trở thành một
phép rửa, người Kitô hữu đã được hòa giải với
Thiên Chúa và được cứu độ nhờ sự sống của con người mới, nhờ Phép Rửa và ơn Chúa
Thánh Thần”. Cuộc nói chuyện đêm ấy đã
Đức Kitô (Rm 5,10).
khiến Nicôđêmô xúc động mạnh. Ông trở về
Đức Kitô quả là “hòa bình của chúng ta” (Ep nhà suy nghĩ rất nhiều. Và từ ngày ấy ông
2,14), người hợp nhất cả người Do Thái lẫn xin làm môn đệ Chúa Giêsu nhưng cách kín
lương dân thành một dân duy nhất, có cùng đáo.
một quyền lợi, vì mọi người chỉ còn là một
Còn ông Giuse Arimathia. Khi hay tin
lương dân thành một dân duy nhất, có cùng Chúa Giêsu đã chết, ông trở nên bạo dạn
một quyền lợi, vì mọi người chỉ là một thân thể không còn hèn nhát nữa. Mặc kệ, đến đâu thì
(2,16), một đền thờ (2,21). Các tông đồ được đến. Ông tìm gặp Tổng trấn Philatô để xin
trao phận vụ hòa giải (2Cr 5,18-19), kiến tạo
hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập giá và
hòa bình (2Cr 6,4-13). Các Kitô hữu cũng ý
an táng cho xứng đáng. Nếu không thì xác
thức mình phải hòa giải với anh em (Mt 5,23t).
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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

Chúa Giêsu, cũng như xác các tử tội khác, sẽ
bị ném xuống hố làm mồi cho chim quạ và
chồn cáo ăn thịt. Philatô đã cho phép.
Thế là Giuse Arimathia lên đồi Canvê, mang theo một tấm khăn liệm lớn. Còn
Nicôđêmô thì mang thuốc thơm để xức xác
Chúa Giêsu như thói quen khâm liệm của
người Do Thái.
Khi ấy, Chúa Giêsu vẫn còn ở trên Thánh
giá, tay chân bị đóng đinh chặt vào thanh gỗ.
Sườn Người có một vết thương mở rộng do
một tên lính đã lấy đòng đâm thủng nhằm bảo
đảm Người đã chết… Đứng dưới chân Thánh
Giá là Đức Maria Mẹ Người, tông đồ Gioan,
Maria Mađalêna và vài phụ nữ…
Giuse Arimathia và Nicôđêmô tháo đinh
ra và hạ xác Chúa Giêsu xuống… Đặt xác
Người trên một tảng đá để xức thuốc thơm…
lấy khăn liệm quấn lại…
Gần sát đồi Canvê, ông Giuse Arimathia
có một khu vườn, trong đó ông đã đào sẵn
một ngôi huyệt để làm mộ cho gia đình ông.
Nhưng chưa ai được an táng trong mộ đó. Các

ông đã đặt xác Chúa Giêsu vào trong ngôi mộ
đó rồi lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ.
Từ trên Thánh Giá nhìn xuống Chúa Giêsu cũng thấy tôi.
1. Phải chăng tôi sống đạo một cách có
thể nói là “lén lút”: chỉ đọc kinh dự lễ cách
tối thiểu, không tham gia hội đoàn và các
sinh hoạt tôn giáo khác… vì ngại phải làm
thêm việc này việc nọ, vì không muốn mất
công mất giờ…?
2. Tôi có chịu khó trao dồi thêm hiểu biết
về đạo, bằng cách đọc sách báo, tham dự
những khóa giáo lý và Thánh Kinh… để đức
tin của tôi mạnh hơn, để có thể trả lời cho
những người thắc mắc về đạo của tôi, và để
làm cho nhiều người hiểu thêm về Chúa và
Giáo Hội?
3. Tôi sống đạo cách đơn độc một mình
hay còn chịu khó tham gia các nhóm, hội,
đoàn thể? Đoàn kết gây sức mạnh, liên đới
tạo thêm trợ lực, làm việc chung sẽ nâng đỡ
nhau… Tôi có ý thức như vậy không?
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TRUYỆN TÍCH 27

còn nguyên vẹn,
sau khi

C

hắc chúng ta ai cũng biết, họ đạo
Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương
là một họ đạo rất lớn có đến hơn
10 ngàn giáo dân. Ở đây có nhiều di tích lịch
sử về các thánh Tử Đạo miền Nam Việt Nam.
Và một nghĩa trang rất rộng lớn, đã chôn cất
không biết bao nhiêu là giáo dân, giáo sĩ. Thi
hài cựu Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào
đệ Ngô Đình Nhu, cũng đã đưọc an táng tại
đây, sau khi nghĩa trang Đô thành bị giải tỏa.
Giáo dân Lái Thiêu cũng rất ngoan đạo, theo
truyền thống xa xưa, cũng như giáo dân vùng
Cái Mơn, thuộc tỉnh Bến Tre. Tại Lái Thiêu,
có một bà già rất đạo đức, nhưng rất nhà quê,
chẳng biết đọc biết viết. Khi đi nhà thờ tham
dự thánh lễ, bà chỉ biết làm có 2 việc: rước lễ,
rồi lần hạt Mân Côi. Bà cứ ngồi lần hạt cho
đến khi cha ra làm lễ. Thấy người ta lên bàn
thờ rước Mình Thánh, thì bà cũng lên. Rước
lễ xong, bà xuống lại tiếp tục lần chuỗi Mân
Côi. Có người nói với bà: “Xem lễ là xem lễ,
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lần hạt là lần hạt, 2 việc khác nhau”. Nhưng
bà chẳng hiểu gì cả. Cho nên cứ lấy việc lần
chuỗi Mân Côi làm chính. Ai bảo sao nghe
vậy. Đối với bà, chỉ có 2 vấn đề, sống thì phải
ăn uống, còn phần hồn thì phải lần hạt kính
Đức Mẹ. Chỉ có vậy, bà chẳng hiểu giáo lý
gì hết. Người ta thấy bà già rồi, cũng chẳng
muốn cắt nghĩa làm gì. Để đầu óc bà được
thoải mái.
Thấy bà bị bệnh nặng, người ta bảo đem đi
nhà thương. Nhưng bà nhất định không nghe,
cứ xin ở lại, và chết ở nhà, có hàng xóm lo
liệu. Mấy ngày trước khi chết, người ta đến
thăm, vẫn thấy bà nằm lần chuỗi Mân Côi. Họ
mời Cha đến giải tội, xức dầu, để bà được chết
lành và ra đi bằng an. Có một điều rất lạ, là bà
cứ nhắm mắt gần như đang hấp hối, mà tay
vẫn lần chuỗi, miệng mấp máy, cho đến khi
tắt thở. Chứng tỏ một sự chết an lành, không
hề biết đau đớn. Để lo việc hậu sự, người ta
bàn đem chôn ở nghiã trang họ đạo. Nhưng
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khi còn sống, bà đã trối, nếu
khi chết, xin thiêu xác lấy
tro đem vào nhà thờ để, vì
bà không có con cháu, lấy ai
thăm viếng mồ mả. Người ta
đem xác bà đi hỏa thiêu. Xác
được đặt y nguyên với chuỗi
hạt Mân Côi mà bà vẫn đeo
ở cổ. Một sự lạ xảy ra, được
nhiều người chứng kiến. Sau
khi hỏa thiêu, xương cốt
cháy tan tành. Khi xúc tro cốt
để vào bình, thì lạ thay, chuỗi
hạt Mân Côi mà bà vẫn đeo,
và đọc kinh khi còn sống, vẫn
còn y nguyên. Xin nhớ rằng
với sức công xuất điện năng
rất mạnh, chỉ trong nháy mắt
là thân xác xương cốt hoàn
toàn tiêu hủy. Thế mà chuỗi
hạt Mân Côi không bị hề hấn

gì. Đây cũng là một phép lạ,
hay là một ơn lạ đặc biệt, mà
Đức Mẹ muốn tỏ cho con cái
Mẹ biết: sự lần chuỗi Mân
Côi và chuỗi hạt Mân Côi rất
quan trọng đối với chúng ta
khi còn sống ở thế gian này
là dường nào!
..........................................
Lời bàn: Sự lạ mà chuỗi
hạt Mân Côi không bị cháy
khi hỏa thiêu, đối với chúng
ta là người có đức tin, tin vào
quyền phép của Đức Mẹ thì
thật dễ hiểu. Nhưng đối với
người vô thần thì họ bảo có
gì mà không hiểu. Chuỗi hạt
Mân Côi làm bằng vật cứng,
kim loại, thì không thể bị
cháy. Sức điện năng 1000W

thì vật gì mà không cháy. Nếu
là kim loại thì cũng phải chảy
lỏng ra. Đây ta chỉ có thể kết
luận: đó là phép lạ do Đức
Mẹ ban xuống cho những
người có lòng kính mến Đức
Mẹ Mân Côi. Bà già nhà
quê rất chân thật chất phác,
không biết gì cả, chỉ biết lần
chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ,
mà bà vẫn có thể nên thánh.
Vì có lần Đức Chúa Jesu khi
hiện ra với chị Margarita đã
nói: “Con càng kính mến
Mẹ của Cha bao nhiêu, thì
con càng kính mến Cha bấy
nhiêu”. (Tình yêu nhân hậu).
Như vậy bà già khi lần chuỗi
Mân Côi kính Đức Mẹ, thì
đồng thời bà cũng kính thờ
Đức Chúa Jesu nữa.

CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI SỐT SẮNG
Cách đọc sốt sắng:
Giai đoạn I: Mỗi chuỗi kinh, rán đọc cho được 1 kinh thật sốt sắng.
Giai đoạn II: Mỗi chuỗi đọc cho bằng được 2 kinh Kính mừng thật sốt sắng
và cầm trí.
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, cùng là những giáo dân
nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức
tin nhau trong hành trình theo chân Chúa.

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:
Nếu đúng với câu “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai” (1) thì làm lành phải gặp lành,
nhưng có những người làm lành gặp dữ. Tại sao? (Một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Xin ghi ra 4 trường hợp, mong sao hữu ích cho bạn:

................................................................
(1) Làm (sống) ác thì bị đáp trả bằng điều ác, sống lành thì được sự lành tìm đến.
(2) Nữ thánh Tiến sĩ Têrêxa Avilla đi lo việc lành nhưng gặp toàn rủi ro tai ách, trong một
lúc cầu nguyện, Ngài phát giác ra “sự thật” và kêu lên: “Ôi! Chúa đối xử với những người
bạn thân yêu nhất của Chúa như thế này, thì Chúa ít bạn là phải rồi!”. Thánh Phaolô:
“Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ
mặc khải nơi chúng ta!” (Rm 8,18).
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“Trầm kiên trụy trửu” (hạ vai lỏng chỏ) là tư thế làm cho
thân hình dễ buông lỏng (1); toàn thân buông lỏng giúp
luyện công mau đạt thành.
Trong bữa tiệc tất niên của
nhà ông trùm chiêu đãi cha sở,
cha phó và ban Hành giáo, các
ông bàn tán sôi nổi về việc hễ
thân thiện thì không nghiêm,
hễ nghiêm thì không thân
thiện, giữa 2 cái chọn cái nào
v.v… Ông Phát nói:

không nghe còn nhạo tôi kìa!

2 luồng tư tưởng “nghiêm” và “thân thiện” chọi
nhau đến ầm cả bàn tiệc mãi
vẫn không phân thắng bại
trong lúc mâm trên gồm cha
sở, cha phó, ông chủ tịch và
ông phó chủ tịch đang trầm
- Ban Hành giáo là cái trồ khen những món ăn ngon.
thá gì mà làm ra vẻ hách xì Ông chủ tịch ban Hành giáo
xằng với giáo dân? Nhưng nhìn xuống mâm dưới:
không nghiêm thì họ chẳng
- Mấy cái ông này! Tiệc
nghe đâu!
tất niên mà còn không để cho
Ông Cường nói:
vui, cứ cãi…
Cha phó:
- Theo tôi, nên thân thiện
- Không, không! Đề tài ấy
để dỗ ngọt thì ai cũng nghe.
vui lắm! Con đang lắng tai
Ông Duy:
nghe tự nãy giờ! Cứ để cãi
- Dỗ ngọt á? Họ ngồi om lên thay cho pháo nổ đi ạ!
Ông Xuân, chủ tịch, nghe
ngoài nhà thờ cả đám khi cha
đang giảng, tôi dỗ ngọt họ vậy nói tiếp:
(1) Đây là một trong 10 yếu lý luyện công
của võ phái Thái cực quyền nhằm giúp cho
toàn thân buông lỏng; buông lỏng là bí kíp
của thuật luyện công. Buông lỏng là trở về
trạng thái như trẻ thơ.
(2) Thánh ca Phụng vụ cũng nghiêm và
thân. Nghiêm là giữ đúng kỷ luật của Giáo
hội: hát nguyên văn Lời Chúa; thân là hát
với cộng đoàn; nghiêm còn là phải hát vì tôn

PHA THĂNG

- Thưa cha, cãi như thế
thì có đến chiều cũng chưa ai
thắng ai thua! .
Cha sở gật gù xác nhận:
- Phải! Thân và nghiêm
không thể chọn một, mà phải
chọn cả hai. Lúc nào cần nghiêm thì nghiêm, lúc nào cần
thân thì thân.
Cha phó cười khoái chí:
- Thú vị thiệt!
Cha sở:
- Tuy nhiên dù thái độ
nào cũng phải đặt trên 2 nền
tảng: khiêm tốn và phục vụ.
Khiêm tốn là hành vi nghiêng
nhiều về tinh thần, phục vụ
là hành vi thiên nhiều về thể
chất. Nếu có 2 nền tảng đó,
khi ta nghiêm người ta sợ mà
mến, khi ta thân, người ta
mến và sợ. (2)

vinh Chúa, thân còn là phải hát vì sốt sắng
tâm hồn của mọi người; nghiêm còn là hát
nghiêm túc theo nghệ thuật âm nhạc hàn lâm,
thân là hát bình dị dễ dàng tập ngay hát liền;
nghiêm còn là hát với phụng vụ, thân còn là
hát không cầu kỳ; nghiêm còn là hát sao cho
thật hay, thân còn là hát đối đáp giữa cộng
đoàn v.v… và còn nhiều cặp tương phản mà
bổ túc như thế không thể kể hết.

21

THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 163 - 3.2019

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

NGUYÊN NGUYÊN

D

oppelganger có nghĩa là “kẻ song
trùng” dùng để chỉ “con ma của một
người vẫn đang còn sống”. Chúng
được coi là điềm xấu, dấu hiệu của cái chết
đang đến gần. Nhiều người chỉ coi hiện tượng
này là ảo giác, nhưng lịch sử đã ghi lại một số
câu chuyện đáng sợ về các doppelganger này.

Johann Wolfgang von Goethe.

Một ngày nọ, sau khi chia tay với một cô
gái có tên Frederika, Goethe buồn bã cưỡi
ngựa đi trên một con đường đi bộ. Bất chợt
ông nhìn thấy một người bí ẩn đang cưỡi
ngựa tiến về phía mình. Người đó không ai
khác chính là Goethe nhưng lại mang trang
Truyền thuyết kể lại rằng, doppelganger là phục hoàn toàn khác. Hình ảnh này biến mất
một bản sao huyền bí của một người vẫn đang ngay sau đó và Goethe nhanh chóng quên
còn sống. Những hồn ma này có thể xuất hiện về nó.
dưới nhiều hình thức: Bạn có thể thấy chúng
hiện ra trước mắt, gặp chúng trên một con
đường hiu quạnh nào đó, hoặc đáng sợ hơn là
đôi lúc bạn có thể bắt gặp những hồn ma này
đang đứng phía sau mình khi nhìn vào gương.
Đôi lúc một người không thể thấy được doppelganger của chính mình, nhưng những người
khác có thể thấy được nó tại một địa điểm hoàn
toàn khác.
Có khá nhiều cách giải thích cho hiện tượng
hồn ma của một người đang sống này. Câu
chuyện xuyên suốt mọi thời đại đều cho rằng
doppelganger là những thực thể siêu nhiên,
bản sao linh hồn của một người, hoặc là anh/
chị/em song sinh ma quỷ của người đó. Mặt
khác, theo các nhà khoa học, những hồn ma
này đơn thuần chỉ là do một số trục trặc trong
điện não, hoặc là bệnh thần kinh như bệnh tâm
thần phân liệt. Tuy nhiên, dù được giải thích
theo cách nào đi chăng nữa, có hai điều có thể
chắc chắn về doppelganger: 1/ chúng thường
mang đến điềm xấu, 2/ rất nhiều nhân vật tiếng
tăm trong lịch sử đều đã bị chính doppelganger
của mình ám ảnh.
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8 năm sau, Goethe lại cưỡi ngựa trên con
đường đi bộ năm xưa theo hướng ngược lại
(cũng để gặp lại Frederika). Và đó cũng là
lúc ông nhận ra rằng mình đang mang trang
phục y hệt của “người giống mình” mà ông
đã thấy 8 năm trước.
Đây không phải là lần duy nhất Goethe
nhìn thấy một doppelganger. Có lần, ông bắt
gặp một người bạn, Friedrich, đi dạo trên phố
và mang áo choàng của ông. Ông về nhà ngay
sau đó và thấy Friedrich đang ở nhà mình và
mang cái áo choàng y hệt những gì ông đã
thấy trên đường phố. Người bạn này đã bị
dính mưa và vào để mượn áo của Goethe.
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Catherine Đại đế
Catherine Đại đế là vị nữ hoàng đầy quyền
lực và là một nhân vật nguy hiểm của Nga
vào thế kỉ 18. Bà không hề sợ sệt trước những
chuyện như việc nhìn thấy doppelganger của
mình tiếp quản vương miện.
Truyện kể lại rằng, một đêm, nữ hoàng
Catherine đang nằm nghỉ thì 2 cô hầu gái bảo
rằng họ vừa mới trông thấy bà vào phòng
thiết triều. Bà đã đến điều tra sự việc ngay
sau đó, và bắt gặp chính mình đang điềm tĩnh
ngồi trên ngai vàng. Nữ hoàng ngay lập tức
lệnh cho lính gác bắn “hồn ma” này. Không
ai nhắc gì đến chuyện doppelganger của nữ
hoàng Catherine có bị ảnh hưởng bởi viên
đạn đó không; nhưng vị nữ hoàng này đã qua
đời một thời gian không lâu sau đó.

Percy Bysshe Shelley
Percy Bysshe Shelley là một nhà thơ sáng
giá, nhưng thường được nhớ đến với tư cách
là chồng của Mary Shelley (tác giả cuốn tiểu
thuyết Frankenstein). Mặc dù Marry Shelly,
tác giả của những tiểu thuyết kinh dị, thường
được cho là đã nhìn thấy ma quỷ, nhưng
chính Percy mới là người đã chứng kiến
được những doppelganger.
Một thời gian không lâu trước khi
bị chết đuối trong một vụ tai nạn hàng
hải năm 1812, Percy đã thừa nhận với
vợ rằng ông đã rất nhiều lần nhìn thấy hồn
ma của mình. Một trong những trải nghiệm
ám ảnh này là lúc Percy bước lên thềm và
được doppelganger của mình chào đón và
hỏi: “Ông định mãn nguyện như thế này
trong bao lâu nữa?”
Hồn ma của Percy cũng được một người
bạn thân –Jane Williams– nhìn thấy khi đang
đi qua cửa sổ phòng cô (con đường mà Percy
thật thường đi) và đến mỗi ngõ cụt, nhưng
không bao giờ thấy quay trở lại.
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Nữ hoàng Elizabeth I
Nữ hoàng Elizabeth I (trị vì Anh Quốc từ năm
1558-1603) nổi tiếng là một nữ quốc vương
am tường, bình tĩnh và có uy tín. Bà là người
chẳng bao giờ muốn dính líu với những hiện
tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth I đã nhìn thấy doppelganger của mình
nằm bất động trên giường y hệt một thi hài. Và
điều này đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn vì nó
mang đến dấu hiệu của tử thần. Tuy nhiên, điều
này cũng có thể chỉ là do một trục trặc tạm thời
của điện não, nếu không vì một thực tế rằng
Nữ hoàng Elizabeth I đã mất không lâu sau khi
nhìn thấy doppelganger của mình.

Guy de Maupassant
Nhà văn Pháp Guy de Maupassant nổi tiếng
với những trải nghiệm khá thân mật với hồn
ma của mình. Doppelganger này không chỉ
nói chuyện mà còn kể cho nhà văn một câu
chuyện; và Maupassant đã thừa nhận một trong
những câu chuyện cuối đời của ông thực chất
được viết bởi hồn ma của mình.
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Câu chuyện “The Horla” nhà văn này
được kể là một câu chuyện não nề, về lương
tri một người dần bị linh hồn quỷ dữ ăn mòn
và xem người này là “vật chủ”. Và kể từ đó,
sức khỏe tinh thần của Maupassant bắt đầu
trở nên suy sụp.
Trở lại vài tháng sau khi biến mất, doppelganger này bước vào phòng của Maupassant,
nhìn ông với khuôn mặt buồn bã và tuyệt
vọng. Một năm sau đó, nhà văn này qua đời
trong một bệnh viện tâm thần.
Abraham Lincoln
Một đêm sau cuộc tuyển cử đầu tiên của
mình, trong khi đang nằm nghỉ trên giường,
tổng thống Abraham Lincoln bất chợt liếc
qua gương và nhìn thấy khuôn mặt mình. Có
điều, trong gương ông có đến 2 khuôn mặt.
Một Lincoln nhợt nhạt và ma quái đặt cạnh
khuôn mặt thật đang nhìn vào ông từ trong
gương. Ngài tổng thống bật dậy khỏi giường
và doppelganger biến mất; nhưng khi ông
nằm xuống, hồn ma này lại xuất hiện.
Bà Mary vợ ngài sợ rằng doppelganger
này sẽ mang lại điều không may cho cuộc tái
bầu cử của ông. Tổng thống Lincoln sau đó
quyết định nhìn kỹ vào hồn ma của mình một
lần nữa, nhưng kể từ đó nó không xuất hiện
lại. Có lẽ bởi vì nó đã chuyển được thông
điệp của mình, bởi tổng thống Arabham Lincoln đã thất bại trong nhiệm kì thứ 2 của ông.
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Emilie Sagee

lại những bước đi của cô. Lần sau, bóng ma
này lại đứng phía sau khi cô đang ăn, và cô
không hề hay biết về sự xuất hiện này mặc dù
tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó rất
rõ ràng. Tuy nhiên, mỗi lần hồn ma này xuất
hiện, Emilie đều trông mệt mỏi và không có
sức lực.
Có lần, doppelganger của Emilie xuất hiện
trong lớp học và ngồi điềm tĩnh trên ghế trong
khi chính Emilie thật vẫn đang làm vườn.
Một vài người liều tiến lại gần bóng ma này,
nhưng lại phát hiện họ có thể đi xuyên qua nó.

Emilie Sagee từng làm việc tại một trường
Theo thời gian, bóng ma Emilie đã trở nên
nữ sinh. Là một giáo viên tốt nhưng vì một lý khá quen thuộc trong cuộc sống nhà trường,
do nào đó mà Emilie luôn đổi việc. Chỉ trong tuy nhiên, nó vẫn khiến nhiều người hoảng
vòng 16 năm, cô đã phải nhảy việc đến 19 lần. sợ. Chính vì vậy, phụ huynh học sinh quyết
Năm 1845, phía nhà trường mới bắt đầu định chuyển trường cho con mình. Và mặc dù
phát hiện được lý do cho sự kì lạ này. 13 học luôn là một giáo viên gương mẫu, hiệu trưởng
sinh đã chứng kiến hồn ma của Emilie đứng nhà trường buộc phải sa thải Emilie và hồn
cạnh cô trong suốt buổi học và phản chiếu ma của cô.
Giải thích khoa học
Một số nhà khoa học cho rằng: Hiện tượng này xảy ra do chấn thương hoặc sự kích thích
vào các bộ phận nhất định của não bộ, từ đó gây ra các sai lệch trong khả năng nhận thức
không gian.
Một số khác thì khách quan hơn cho rằng: Đa số chỉ là do các chứng rối loạn thần kinh
trong đó có chứng rối loạn đa nhân cách và tâm thần phân liệt.
đăng bởi: khoahoc.tv
Đọc qua chuyện trên, người bình dân kẻ tin thì cho là chuyện ma, kẻ không tin thì phủ nhận
và cười nhạo; nhưng người có hiểu biết thì 1/ thận trọng trong phát biểu (không vội vàng bày
tỏ ý kiến); 2/ thận trọng trong suy nghĩ vừa đi tìm lời giải đáp (dù có phải mất nhiều thời gian).
Như vậy nổi bật lên hiện tượng: người hiểu biết khôn ngoan hơn người bình dân.
Người theo đuổi công cuộc “hát và quảng bá Thánh ca Phụng vụ” cũng có 2 thái độ gần
giống như vậy: 1/ thận trọng tiến hành (hát và quảng bá “dòng thánh nhạc mới”: Thánh ca
Phụng vụ); 2/ điềm tĩnh chờ đợi thời điểm nhất định mọi người hưởng ứng. Hai thái độ đó có
thể dùng hình tượng “trầm kiên trụy trửu” (hạ vai lỏng chỏ - 1 trong 10 yếu lý luyện công
của võ phái Thái cực quyền) để minh họa. Thực tế thì “trầm kiên trụy trửu” (hạ vai lỏng chỏ)
khiến cơ thể buông lỏng, buông lỏng thì khí tụ; còn thận trọng và điềm tĩnh mang lại tinh thần
khiêm tốn và phục vụ của một người đầy tớ coi việc làm tròn trách nhiệm là chuyện chính.
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Đức Thánh Cha
Phanxicô nói
rằng:
“Ca đoàn là các
linh hoạt viên
về thánh nhạc,
thánh ca cho
toàn thể
cộng đoàn.
Đừng chiếm
chỗ của cộng
đoàn, đừng làm
cho dân Chúa
mất đi cơ hội
được cùng hát
với các con và
làm chứng cho
một cộng đoàn
cầu nguyện của
Hội Thánh”.
26
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ức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các
ca đoàn và các ca viên trên toàn thế
giới thúc đẩy cộng đoàn tham gia và
cầu nguyện trong các cử hành phụng vụ, chứ
không hát thay cho cộng đoàn.
“Các con đã đánh thức Vatican!”, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã nói vui như thế để tỏ
ý khen ngợi buổi trình diễn âm nhạc của các
tham dự viên Hội nghị Quốc tế các Ca đoàn
lần thứ 3, trong buổi tiếp kiến hôm thứ Bảy
24/11/2018 tại Sảnh đường Phaolô VI.
“Tiếng nhạc và lời ca của các con thực sự
là công cụ Phúc Âm hóa bằng những chứng từ
bám sâu vào Lời Chúa, vốn lay động tâm hồn
mọi người. Các con cũng Phúc Âm hóa bằng
cách giúp cộng đoàn cử hành các bí tích, nhất
là bí tích Thánh Thể, khiến mọi người cảm
nhận được vẻ đẹp của Thiên đàng”.
Khoảng 7.000 nhạc sĩ và ca viên đang tham
dự Hội nghị Quốc tế các Ca đoàn do Hội đồng
Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa tổ chức trong
3 ngày.
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Buổi Hội nghị quốc tế các ca đoàn
Linh hoạt viên phụng vụ

Lòng đạo đức bình dân

Đức Thánh Cha khuyến khích các ca viên
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi
cứ hát lên những tâm tình của cộng đoàn họ dành chỗ cho các hình thức diễn tả lòng
Giáo hội.
đạo đức bình dân: “Lễ kính các thánh bổn
“Thường âm nhạc và bài ca có thể làm mạng, rước kiệu, vũ điệu, và các bài thánh ca
nên những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc của các dân tộc là di sản tôn giáo đích thực,
sống con người, bởi vì những khoảnh khắc đáng được trân trọng và ủng hộ, vì dù sao
ấy sẽ trở thành kỷ niệm quý giá ghi dấu trong những cách thức diễn tả lòng đạo đức ấy vẫn
cuộc đời họ”.
là do tác động của Chúa Thánh Thần trong
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các ca lòng Hội thánh”.

đoàn đừng để mình bị cám dỗ mà phô diễn
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng âm
tài năng lấn lướt cộng đoàn, khiến cho các tín nhạc cần phải trở thành phương tiện thúc đẩy
hữu không thể tích cực tham gia Thánh Lễ.
sự hiệp nhất. Ngài nói: “nếu chúng ta biết
“Ca đoàn là các linh hoạt viên về thánh phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa Cha”
nhạc, thánh ca cho toàn thể cộng đoàn. Đừng thì âm nhạc có thể “làm cho Phúc âm sinh ơn
chiếm chỗ của cộng đoàn, đừng làm cho dân ích trong thế giới ngày nay nhờ vẻ đẹp vẫn
Chúa mất đi cơ hội được cùng hát với các luôn cuốn hút và thúc đẩy người ta đón nhận
con và làm chứng cho một cộng đoàn cầu đức tin”.
nguyện của Hội Thánh”.
(Nguồn: Vatican News, 24.11.2018)
Đức Thánh Cha còn khen ngợi các ca
Tin Giáo Hội Hoàn Cầu viên biết tìm kiếm cách thức “thúc đẩy sự cầu
nguyện trong các cử hành phụng vụ”.
MINH ĐỨC
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Thấy 24 bài thi văn hay, nhưng phạm húy, không nỡ đánh
trượt người tài, quan Ngoại trường Cao Bá Quát cùng một
viên sơ khảo khác đã chữa lại bài thi.
Năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị, Cao Bá
Quát được cử làm Sơ khảo trường thi Thừa
Thiên. Trong khi chấm bài thi thấy một số bài
văn hay nhưng phạm húy, không muốn vì lỗi
nhỏ mà đánh trượt người có tài, Cao Bá Quát
cùng Phan Thời Nhạ ngầm lấy muội đèn làm
mực chữa 24 bài.
Trong 24 người này có 5 thí sinh đỗ cử
nhân, gồm: Hoàng Kim Minh, Lê Thiều,
Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Khánh, Phan Văn
Trị. Thí sinh Trương Đăng Trinh -cháu ruột
của Đại thần Trương Đăng Quế- có quyển
văn thứ 2 bị nội trường đánh hỏng, phần khảo
là Nguyễn Văn Siêu đánh giá bài thi tốt đã nói
với quan Ngoại trường Cao Bá Quát cho liệt
Trinh vào hạng đỗ. Cao Bá Quát đồng ý.

không ai gửi gắm, dặn dò gì cả.
Án được dâng lên vua, Cao Bá Quát và
Phan Thời Nhạ bị tội tử hình. Nguyễn Văn
Siêu bị tội phạt trượng (đánh bằng gậy) và
tội đồ (đi đày). Chủ khảo Bùi Quỹ và giám
khảo Phan Văn Nhã, Trương Hảo Hợp bị
giáng chức...
Theo Đại Nam thực lục, nhà vua
phán rằng:
- Chọn người tài giỏi là một điển lễ long
trọng, bọn Quát dám làm trái phép như thế,
khép vào tội nặng cũng đáng. Song ta nghĩ
do sự khờ dại mà làm ra, chứ không có tình
tiết gì khác, còn có thể khoan tha cho tội xử
tử. Siêu cho Quát ngủ ở phòng của mình,
tuy không có tình tiết gì, nhưng phép trường
không thể hỗn tạp như thế được. Đáng lẽ ra
cứ theo như luật mà trị tội, nhưng ta tạm gia
ơn tha cho tội đồ mà chỉ cách chức, cho gắng
sức làm việc để chuộc tội.

Luật tổ chức trường thi quy định trong thời
gian chấm thi, quan Nội trường và quan Ngoại
trường không được gặp nhau. Tuy nhiên thấy
Cao Bá Quát viết tốt, Chủ khảo Bùi Quỹ bèn
gọi ông ra Ngoại trường viết bảng thí sinh
thi đỗ. Viết xong, Cao Bá Quát được Nguyễn
Vua ban lệnh cho Thị lang Bộ Hình Ngô
Văn Siêu giữ lại qua đêm để uống rượu.
Văn Địch, Chưởng ấn Cấp sự trung là Lê
Chân cho gọi 5 người được chấm đỗ cho
Đến khi tra bảng, các sĩ phu xôn xao. Khi
thi lại. Nếu đúng văn khá, đáng được đỗ sẽ
bị Bộ Lễ và Viện Đô sát điều tra, Cao Bá
phong hạng cử nhân. Trong những người này,
Quát nhận tất cả, nói:
duy nhất cử nhân thứ 20 là Phan Văn Trị vì
- Tôi thấy các bài hay sính bút làm vậy chứ bài phú trùng vần, bị đánh hỏng.
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Châu bản triều Nguyễn viết rằng, sau đó qua nhiều ngày tháng cũng cho thấy vua
Cao Bá Quát được giảm án từ “trảm quyết” triều Nguyễn không phải là không quý trọng
(chém chết ngay) thành án “giảo giam hậu” người tài.
(giam lại, đợi thắt cổ đến chết sau). Nguyễn
Theo Hồng Nhung (Vnexpress)
Văn Siêu truyền miễn đánh gậy, giao cho Bộ
Lại hiệu lực chuộc tội....
....................................................................
Ông Cao Bá Quát nhìn ra vấn đề: “Cần
tìm nhiều nhân tài thực lực cho đất nước”.
Trong vấn đề lớn đó, ông cũng nhìn ra vấn
đề nhỏ: “nên khoan thứ những lỗi phạm húy
(1) của thí sinh”. Tuy nhiên đến đây thì ông
lại không nhìn ra vấn đề: “làm gì thì làm, tiên
quyết phải tuân thủ pháp luật”. Nhìn ra mục
đích tốt nhưng không nhìn ra cách làm chưa
tốt, ấy là ông Cao Bá Quát nhìn ra chưa toàn
diện và chưa đúng đắn.

Ông Cao Bá Quát
Cuối cùng, án Cao Bá Quát được đổi
sang tống ngục. Năm 1843 ông được cho đi
“dương trình hiệu lực” nghĩa là được phép lập
công chuộc tội, theo đoàn Đào Trí Phú đến
Indonesia. Sau đó vài năm, ông vào Viện Hàn
lâm, lo việc sưu tầm và xếp đặt văn thư.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc đánh giá, là
quan Ngoại trường nên Cao Bá Quát không lạ
gì quy chế thi, người đi thi nếu phạm húy, tùy
lỗi nặng nhẹ, có khi còn bị chém đầu, huống
gì lại chữa bài phạm húy để lấy đậu. Cao Bá
Quát chắc chắn biết tội nhưng vẫn cứ làm,
bởi từng nói: “Cầu nhân vị đắc thành chiêu
họa, Đồng bệnh tương lân khước lụy nhân”
(Tìm điều nhân chưa chắc được đã mang tai
họa đến, Cùng cảnh thương nhau lại làm lụy
cho người).

Đã là người, ai cũng có chỗ: hoặc là không
nhìn ra vấn đề, hoặc là có nhìn ra, thì nhìn vấn
đề cách không toàn diện và không đúng đắn;
thế là ai trong đời cũng có lần ân hận, tiếc xót
v.v… vì mình đã không nhìn ra vấn đề này
vấn đề kia.
Chung quy mọi sự trên đời đều nằm ở chỗ
“có nhìn ra” hay “không nhìn ra” vấn đề đủ
loại từ “thượng vàng” cho đến “hạ cám” trong
đời sống tinh thần lẫn trong đời sống vật chất.
Tại sao? - Vì sự “nhìn ra” vấn đề có lắm nỗi
nhiêu khê, thí dụ:
1. Không thể muốn “nhìn ra” mà được: vì
sự “nhìn ra” nằm ngoài khả năng trí tuệ, ý chí
(ước muốn), nhân thân (lý lịch), tuổi tác, địa
vị (giàu-nghèo, sang-hèn, có quyền chức-dân
đen…) hay cơ địa của ta.
2. “Nhìn ra” được gọi cách khác: là “nhận
thức”, hay “ngộ”, hoặc là “biết” (2), nó đến
với ta không theo quy luật nào, tuy cũng có
vài điều kiện thuận lợi cho nó dễ đến hơn
như sống lâu, trải nghiệm nhiều, học cao hiểu
rộng, luyện tập công phu.

3. Từ đó có thể kết luận: “nhận thức”
Chế độ thi cử triều Nguyễn nói chung và
thời Thiệu Trị nói riêng rất nghiêm nhưng (tức nhìn ra vấn đề) là một ơn Chúa ban (vì
việc giảm án và việc bản án được trì hoãn không thể lường), ơn “nhận thức” chính là
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ơn hiểu biết, một trong 7 ơn của Đức Chúa
Thánh Thần (3). Người không có ơn hiểu biết
sẽ không nhìn ra gì, thậm chí có nghe nhiều
vẫn không hiểu biết (4), chết rồi mới hiểu
biết (phán xét) tất cả; chính bởi ơn hiểu biết
do Chúa ban, cho nên mới có những trường
hợp oái oăm: thí dụ ơn hiểu biết lại được ban
cho người nhỏ bé (5), người kiệm lời, người
bị “thợ xây loại bỏ”… thí dụ người chức cao
quyền trọng cứ tưởng mình hiểu biết, kỳ thực
họ không hiểu biết gì, quần chúng vốn không
hiểu biết cứ vỗ tay vang dội cho những lời
nói như phán không ơn hiểu biết của họ, xong
việc về nhà, họ an hưởng vinh quang mà
chẳng biết mình đã nói gì, còn quần chúng thì
ra về không biết phải thực hành ra sao những
lời không ơn hiểu biết của họ…
Để kết luận, ta có thể nói, ơn hiểu biết vô
cùng quan trọng và vô cùng quý giá hơn cả
bạc vàng tiền của… đối với cuộc sống hôm
nay đang tiến về đời sau; thế nhưng phải do
Chúa ban mới có được. Muốn được Chúa ban
ơn hiểu biết, ta phải thực thi Lời Chúa (6); chỉ
có duy nhất một đường nẻo này mà thôi, xin
quả quyết như thế.
(1) Phạm húy: là phạm tội nhắc tên huý
của một ai đó, thường là người bề trên. Chế
độ phong kiến tên vua và những người thuộc
hoàng tộc được coi là húy, không ai được gọi
hoặc viết thẳng ra, ai phạm bị trị tội nặng.
(2) “Nhận thức” là từ triết học, “ngộ” là
từ Phật học, “biết” là từ Nho học (của Lão tử
trong Đạo đức kinh: “Tri giả bất ngôn, ngôn
giả bất tri” – dịch là: kẻ biết thì không nói, kẻ
nói thì không biết, nghĩa của chữ biết ở đây là
biết về mặt tinh thần không phải biết về mặt
kiến thức hay cảm giác ví dụ biết đọc, biết
viết, biết đau…), “ơn hiểu biết” là từ thần
học tín lý.
(3) Bảy ơn Chúa Thánh Thần:
1/ Ơn khôn ngoan.
2/ Ơn hiểu biết.
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3/ Ơn biết lo liệu.
4/ Ơn sức mạnh.
5/ Ơn thông minh.
6/ Ơn đạo đức.
7/ Kính sợ Chúa.
(4) Cho nên Chúa bảo: “Ai có tai để
nghe thì hãy nghe” (Mc 4,21-25). “Khi ấy,
các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng:
“Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với
họ?”. Người đáp lại: “Về phần các con, đã
cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ
thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm
cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái
họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ
ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không
thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu
chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia
nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà
chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì.
Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai,
và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe
được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và
Ta lại chữa chúng cho lành”. “Phần các con,
phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc
cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy
bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng
công chính đã ao ước trông thấy điều các con
thấy, mà không được thấy; mong ước nghe
điều các con nghe, mà không được nghe”.
(Mt 13,10-17).
(5) Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc
trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy
Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì
đã giấu không cho những người thông thái
khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ
cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý
Cha đã muốn thế”. (Lc 10,21-24).
(6) Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ
giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người
ấy. và Chúng Ta sẽ đến và ở lại với người
ấy” (Ga 14, 23). Được Ba Ngôi Thiên Chúa ở
cùng, người ấy được cả kho tàng ơn hiểu biết.
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NGƯỜI PHÀM

NÓI NHỎ NHAU NGHE
THIÊN ÂN

câu hỏi đố bạn


Thánh ca Phụng vụ “trầm kiên trụy trửu” nghĩa là gì?



Tại sao Thánh ca Phụng vụ phải “trầm kiên trụy trửu”?



Điều gì giúp Thánh ca Phụng vụ “trầm kiên trụy trửu”?
(xem câu trả lời trang 54 )
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Gà bắt chước vịt
LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Một chú gà con kia mũm mĩm.

Nhưng gà con bỏ ngoài tai cả.

Rất thông minh nhanh nhẹn hơn gà.

Vì cho rằng ta kém chi ai

Trong bầy gà chúlanh lẹ nhất.

Ta hơn mọi loài kia cả thước

Một chỗ yên không có bao giờ.

Hà cớ gì phải sợ, phải lui.

Chú láu táu chạy qua chỗ này.
Chú lanh chanh giành mồi nơi khác.

Thế là gà giậm chân, vỗ cánh.

Chú bắt chước vỗ cánh như mẹ.

Nhắm mặt sông bay xuống để bơi.

Chú nhảy càn lên cả cành cây.

Cho trần thế trợn trònđôi mắt.

Chú rất lanh nhưng là lanh chảnh.

Sợ khiếp kinh thần thủ gà ta.

Chú hiếu động nhưng là động điên.

Thân gà con vừa sa mặt nước.

Chú không thể đứng yên một chỗ.

Đã chìm ngay, sặc nước hết hơi.

Chú loay hoay, phải chạy, phải chơi.

Gà con hoảng, hét lên kêu cứu:
“‘Kíu’ tôi mau kẻo chết ngay giờ”.

Một hôm kia ra sông thơ thẩn.

Gắng sức kêu, vỗ cánh, rồi đạp.

Thấy một bầy nho nhỏ như mình.

Nhưng không nổi như vịt con kia.

Là bầy vịt con đang bơi lội.

Mà chìm lỉm trong dòng nước lạnh.

Vui tung tăng mặt nước vẫy vùng.

Thế là đời gà con đi tong.

Gà con nghĩ ta đây đâu khác.
Vịt con kia lông lá như mình.

Vì ngạo mạn, cộng thêm ngu dốt.

Vịt bơi được, gà ta nào kém.

Không biết lường biết tính sức mình.

Ta còn lanh hơn cả vịt mà.

Vịt con bơi trên sông thì được.

Nghĩ vậy rồi gà con cố sức.

Còn gà con chết ngộp điêu tàn.

Tìm đườnglao xuống nước cho oai.
Mặc gà mẹ can ngăn hết sức.

Đời con người khác gì gà đó.

Các bạn gà cũng xúm khuyên can.

Sẽ chết trong vũng nước tự kiêu.
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Bà Tư Khánh có hai người
con: một trai, một gái. Đứa
con trai lấy vợ cũng hạp tuổi
nhưng không hiểu sao nghèo
xác xơ. Xóm giềng đàm tiếu
con trai nhờ đức mẹ. Người
thì nói nàng dâu xài tà đạo
nên bị quả báo.
Bà Tư Khánh tính tình rất
kỹ càng, rửa chén phải qua ba
công đoạn: rửa nước tro, rửa
cát, cuối cùng rửa lại bằng xà
bông. Cái chén rờ phải nghe
“kịt, kịt” thì bà mới chịu.
Lúc đó, Tú mới là bạn gái
của Toàn. Mỗi lần đến chơi
rửa chén ẩu tả, vẫn còn dầu
mỡ bà đã lắc đầu tỏ ý không
chọn. Một hôm bà thử tài Tú,
nhờ Tú giã tỏi ớt để pha nước
mắm. Tú giã thế nào cái chén
vỡ làm đôi, Tú còn có tính
ngồi lê đôi mách. Việc nấu
nướng thì vụng về.
Do đó, bà Tư Khánh
không chọn Tú, mà bà chọn
một cô gái ở cạnh nhà, cô này
nết na thùy mỵ, tề gia nội trợ
giỏi, bà rất ưng ý. Thế là bà
sang nhà đánh tiếng và được
sự ưng thuận của bên đằng
gái. Rồi bà tổ chức làm đám
hỏi cho Toàn. Tin này là sét
đánh ngang tai đối với Tú. Tú
ra tay dùng tà đạo, thật là linh
nghiệm. Bà Tư quay 180 độ

MỘC XUÂN
về với Tú, hồi lại đám kia và điều, họ động lòng mỗi tháng
cưới gấp Tú. Không biết có gửi về chút ít.
phải dùng tà đạo bị phản phé
Ở chung quanh nhà đều có
mà Tú sanh đứa con đầu lòng,
mương thoát nước, ai ai cũng
bị quái thai, rồi chết trong nhà
ngăn lại để nuôi cá, riêng Tú
thương. Bà Tư Khánh vào
và Toàn thì lười chảy thây,
thăm, khi về bà còn sợ run lẩy
để cho ông anh bà chị kế bên
bẩy. Từ đó, Tú và Toàn không
nuôi, khi cá lớn cứ đến xin,
làm ăn gì nên nổi.
bắt về ăn.
Giải phóng xong, bà Tư
Đất nhà rộng rãi, không
Khánh gom góp một số tiền,
thèm trồng trọt rau cỏ. Mọi
mua một miếng đất ở Bến Tre
người chung quanh họ trồng
để hai vợ chồng Tú và Toàn
đủ thứ. Ngày ngày, Tú hết
về hồi hương.
sang nhà này đến sang nhà
Lúc mới về, ruộng của khác xin rau về nấu canh.
Toàn vào hợp tác xã của
Ở dưới quê người dân vốn
huyện. Toàn có học lực hơn
chất phác, lòng rất rộng rãi
nên được bầu làm chủ tịch.
nên họ cứ cho dài dài. Tú và
Về sau, hợp tác xã tan rã, Toàn không làm việc gì hết
ruộng của ai nấy lấy về làm nên tiền của hợp tác xã Toàn
khoán. Tú là “công tử” ở giữ bị thâm lạm. Khi bị phát
thành phố, khi về quê rất ngại hiện, Toàn sợ bị ở tù nên vội
chân lấm tay bùn. Tú đem chạy lên Sài Gòn đến năn nỉ
ruộng cho người khác thuê, mượn của người chị cùng cha
khác mẹ.
họ trả bằng thóc.
Bà chị này chỉ là người
nội trợ nên không có tiền, cô
con gái thứ chín đi làm có
tiền, thấy cũng thương cậu
nên đã cho mượn. Rồi tiền
một đi không trở lại vì vợ
chồng Toàn ăn ở không, làm
Thật ra hai vợ chồng lười
gì có tiền mà trả. Hóa ra lừa
lao động, suốt ngày cứ viết
gạt lòng tốt của cháu.
thư cầu cứu anh chị em bên
Tú và Toàn có ba người
Mỹ, than khổ, than khó đủ
Còn đất ở chung quanh
nhà rộng mênh mông, người
chủ cũ có trồng vài hàng dừa.
Tú về không sửa sang chăm
bón, đất còn thì cứ bỏ không,
viện cớ không có sức khỏe.
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TIỂU BAN TỪ VỰNG
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn linh mục trưởng ban Từ Vựng Công Giáo,
Phêrô Nguyễn Chí Thiết đã cho phép tòa soạn đăng nhiều kỳ các từ trong quyển TỪ ĐIỂN
CÔNG GIÁO 500 MỤC TỪ của Ban Từ Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin,
Nxb Tôn giáo, 2011.

H
HỘI THÁNH: DL
聖教會(thánh giáo hội), Ecclesia, Church, Église
Hội (會): đoàn thể;
thánh (聖): thuộc về thần
linh.
Hội Thánh trong tiếng
Hy Lạp là evkklhsi, a (Ekklesia – sự tập họp dân chúng),
được bản Thánh Kinh
LXX dùng để dịch từ Hipri
lh’q’(Qahal – triệu tập, quy
tụ).
Hội Thánh, còn gọi
là Giáo Hội, là Dân Thiên
Chúa, gồm những người tin
theo Chúa Kitô, được chính
Thiên Chúa kêu gọi và quy
tụ từ khắp thế gian (x. GLHTCG 752).
Hội Thánh có thể chỉ
cộng đoàn phụng vụ, cộng
đoàn tín hữu ở một địa
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phương hay cộng đoàn mọi với mầu nhiệm Nhập Thể và
tín hữu trên toàn thế giới. Ba cứu độ của Con Thiên Chúa –
ý nghĩa ấy không thể tách Đức Giêsu Kitô (x. Mc 16,15).
biệt nhau (x. GLHTCG 752).
Các hình ảnh biểu trưng
Hội Thánh đã được của Hội Thánh là: Dân Thiên
Thiên Chúa chuẩn bị trong Chúa, Thân Thể Đức Kitô,
lịch sử dân Israel, được Đức Hiền Thê của Đức Kitô, đàn
Kitô thiết lập trên nền các chiên, cánh đồng của Thiên
Tông Đồ, và Chúa Thánh Chúa, Đền Thánh, v.v.
Thần thánh hóa (x. GLHTCG
Hội Thánh còn được gọi
759-68).
là Giáo Hội.
Sứ mệnh chính của Hội
(X. Công giáo của Hội
Thánh trong thế giới là loan
Thánh, Đặc tính -; Duy nhất
báo và làm chứng cho Phúc
của Hội Thánh, Đặc tính -;
Âm, cử hành phụng vụ và
Giáo Hội; Thánh thiện của
phục vụ. Đặc tính của Hội
Hội Thánh, Đặc tính -; Thân
Thánh là duy nhất, thánh
Thể Đức Kitô; Tông truyền
thiện, công giáo và tông
của Hội Thánh, Đặc tính -)
truyền. Hội Thánh mang hai
chiều kích hữu hình (có cơ
HÔM NAY:
cấu phẩm trật), và vô hình (là
今天 (kim thiên), Hodie, ToMầu nhiệm).
day, Aujourd’hui
Hội Thánh là mầu
Hôm (𣋚): ngày nào đó;
nhiệm, là bí tích (tức dấu chỉ nay (𠉞): bây giờ; hôm nay:
và khí cụ) của Đức Giêsu Kitô ngày này.
(x. GH 1). Do đó, mầu nhiệm
Hôm nay có nghĩa là giây
Hội Thánh liên kết trực tiếp
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phút hiện tại mà con người được Thiên Chúa Giáo phải cam kết, để họ ý thức thật sự về lời
mời gọi sống theo đúng ơn gọi của mình trong cam kết và nghĩa vụ của bên Công Giáo.
mối tương quan với Thiên Chúa, với bản thân,
Cả hai bên phải được giáo huấn về những
với tha nhân và với vạn vật.
mục đích và đặc tính chính yếu của hôn
Vì Thiên Chúa là “Đấng Hiện Hữu” nhân mà không bên nào được phép loại bỏ»
(Xh3,14), là “Đấng hiện có, đã có và đang (GL1125).
đến” (Kh1,5), là Đấng Vĩnh Hằng, cho nên
Hôn nhân hỗn hợp không phải là một trở
thời gian đối với Chúa luôn luôn là hiện tại, ngại cho đời sống đức tin, khi hai người đóng
là ngày hôm nay. Thời gian là của Chúa, trong góp cho nhau những gì đã lãnh nhận nơi cộng
đó con người chấp nhận hay từ chối làm theo đoàn của mình và học hỏi lẫn nhau cách sống
thánh ý của Thiên Chúa:“Chúng ta gặp gỡ trung thành với Đức Kitô (x. GLHTCG 1634).
Ngài trong hiện tại, không phải hôm qua hay
HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO:
ngày mai, nhưng chính hôm nay” (x. GLHTCG 2659).
異教婚姻 (dị giáo hôn nhân), Matrimonium
Hôm nay của Thiên Chúa Hằng Sống còn Disparitatis Cultus, Marriage with Disparity
được hiểu là “Giờ” Vượt Qua của Chúa Giê- of Cult, Mariage avec Disparité de Culte.
su (x.GLHTCG1165), ngày Đức Kitô phục Hôn (婚): cưới; nhân (姻): gả; hỗn (混): pha
sinh, ngày của Chúa,“ngày của Bàn tiệc Nước
trộn; khác (恪): không giống nhau; đạo (
Trời, mà Bí Tích Thánh Thể là một sự tham dự
道): tôn giáo.
trước, như nếm trước Nước Trời đang đến”
Hôn nhân khác đạo là hôn nhân giữa một
(GLHTCG 2837).
người được rửa tội trong Giáo Hội Công
(x. Chúa Nhật; Giờ (của Chúa Giêsu))
Giáo và một người chưa được rửa tội; còn
HÔN NHÂN HỖN HỢP:
gọi là hôn nhân dị giáo (x. GL1086§1).

混合婚姻 (hỗn hợp hôn nhân), Matrimonium
Khác với hôn nhân hỗn hợp, hôn nhân
Mixtum, Mixed Marriage, Mariage Mixte
khác đạo sẽ vô hiệu nếu không có sự miễn
Hôn(婚):cưới; nhân (姻):gả; hỗn(混):pha chuẩn của Đấng Bản Quyền Địa Phương (x.
GL1086 §2).
trộn; hợp (合): ghép lại.
Hôn nhân hỗn hợp là hôn nhân giữa một bên
là Công Giáo và bên kia là người được rửa
tội ngoài Công Giáo như Tin Lành, Anh Giáo,
Chính Thống…Theo Giáo Luật, hôn nhân hỗn
hợp chỉ hợp pháp khi có phép minhn hiên của
Đấng Bản Quyền Địa Phương (x. GL1124).

Đấng Bản Quyền Địa Phương không được
ban phép chuẩn (impedimentum disparitatis
cultus) nếu không hội đủ các điều kiện sau đây:

Bên Công Giáo phải tuyên bố mình sẵn sàng
tránh mọi nguy cơ mất đức tin và thành thật
cam kết làm hết sức để tất cả con cái được Rửa
“Đấng Bản Quyền Địa Phương có thể ban Tội và giáo dục trong Giáo Hội Công Giáo.
phép trên đây nếu có lý do chính đáng và hợp
Phải kịp thời thông báo thế nào cho bên
lý, nhưng không được ban phép ấy nếu không không Công Giáo biết những điều bên Công
hội đủ các điều kiện sau đây:
Giáo phải cam kết, để họ ý thức thật sự về lời
Bên Công Giáo phải tuyên bố mình sẵn cam kết và nghĩa vụ của bên Công Giáo.
sàng tránh mọi nguy cơ mất đức tin và thành
Cả hai bên phải được giáo huấn về những
thật cam kết làm hết sức để tất cả con cái được mục đích và đặc tính chính yếu của hôn
Rửa Tội và giáo dục trong Giáo Hội Công Giáo. nhân mà không bên nào được phép loại bỏ”
Phải kịp thời thông báo thế nào cho bên (GL1125) (x. Hôn nhân hỗn hợp)
(còn tiếp)
không Công Giáo biết những điều bên Công
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Đôi nét văn hoá và tâm linh

(tiếp theo)
Về kết cấu bên ngoài

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

hàm chứa những điều tốt đẹp. Điều này cũng
muốn nói cho khách hành hương rằng đây
Đầu tượng: Tượng Chúa có khuôn
chính là vị thần linh, vị Thiên Chúa mà chúng
mặt rất đẹp toát ra nét phúc hậu và uy linh,
phải tôn thờ.
hướng mặt ra Biển Thái
Bình Dương. Trong đầu
Thứ đến,
tượng có thể chứa được
cánh tay tượng
mười người. Bên cạnh
dài 18.4m, mỗi
đó, trên đầu tượng Chúa
bên có thể chứa
có chín tia hào quang
được sáu người
nối kết với hai bàn tay
tham quan để
rồi được dẫn bằng một
ngắm cảnh bốn
dây bằng đồng đi lồng
bên. Mỗi cánh
trong tượng Chúa xuống
tay áo cũng chứa
hầm vật chất phía sau
được
khoảng
tạo thành hệ thống thu
mười lăm người.
lôi chống sét cho tượng
Mỗi bàn tay dài
Chúa. Ở đây, ta tiếp
2.2m, ngón tay
tục nhận thấy sắc thái
giữa dài 1.1m,
văn hóa Việt được thể
ngón tay cái to
hiện qua con số chín (9
hơn đầu người,
Hình 46: Khuôn mặt và cánh tay Tượng
tia hào quang trên đầu
hai người có thể
tượng). Như đã nói ở trên, trong quan niệm nằm lọt trong lòng bàn tay. Cánh tay tượng
của người Việt, số chín là con số quan trọng dang ra như đang chúc bình an đem tình yêu
nhất trong mọi con số, là biểu tượng được tôn thương bác ái cho quê hương đất Việt thân
thờ và dành riêng cho các bậc thần linh và yêu và cho hết mọi người.
(còn tiếp)
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(tiếp theo trang 33)
con, hai gái một trai. Đứa
con gái đầu tên Điệp rất đẹp,
rất có hiếu.
Lúc lên Sài Gòn làm thư
ký cho một công ty, gặp một
Việt kiều ở Pháp về, thấy Điệp
đẹp nên phải lòng, rồi anh ta
cưới đem về Pháp. Trong lúc
chờ thủ tục được bảo lãnh
sang Pháp với chồng. Hàng
tháng chồng Điệp đều gửi
tiền về nuôi. Điệp xây nhà lại
cho bố mẹ, sắm đầy đủ các
vật dụng trong nhà. Khi sang
Pháp rồi, Điệp đều đều chu
cấp cho bố mẹ và hai em.
Còn đứa con gái thứ nhì
tên Thúy, lấy chồng làm dâu
ở Sài Gòn. Riêng Tuấn, đứa

con trai út lấy vợ ở chung này không có nhà riêng, ở
nhưng hai vợ chồng cũng ăn chung với bên chồng gặp
ở không suốt ngày, chờ viện nhiều bất tiện.
trợ nước ngoài, đã vậy còn
Nhưng gặp ông cậu bất
sanh đến hai đứa.
nhân, không nghĩ lại cái ân
Gia đình toàn ăn ở không, ngày xưa cháu mình đã cho
lười biếng không làm lụng, mượn tiền để cứu mình khỏi
mặc dù có ruộng có đất vậy
bị tù, rồi bị quỵt luôn đến bây
mà lúc nào cũng than nghèo
giờ, ông cậu giựt luôn phần
than khổ đúng là nằm chờ
thừa kế của cháu. “Cứu vật,
sung rụng.
vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả
Khi ông bà Tư Khánh mất, oán” thật thấm thía với đứa
Tú và Toàn về tranh giành cháu. Bây giờ hai cậu cháu
nhà, bán hết đất nhà ở Bến đưa nhau ra tòa để xử quyền
Tre về chiếm nhà của ông bà thừa kế.
Tư Khánh, không chia gia tài
Ở Sài Gòn không như ở
cho 4 bà chị của hai dòng con
quê, bất cứ cái gì cũng phải
trước của ông Khánh.
bỏ tiền ra mua, không ai cho
Đứa con gái thứ chín của
bà chị, ngày xưa đã cho Toàn để mà xin.Toàn phải trả giá
mượn tiền trả cho hợp tác xã cho lòng tham của mình. Bây
để khỏi bị tù, được mẹ làm giờ các con phải nhào đi làm,
giấy ủy quyền cho hưởng than trời như bọng. Số tiền
phần thừa kế căn nhà của bán nhà bán đất chẳng mấy
ông ngoại (nhà của ông bà chốc bay mất. Gia đình rơi
Tư Khánh), vì đứa con gái vào cảnh thiếu thốn trăm bề.

Lời bàn:
“Giàu đâu cho kẻ ngủ trưa
Sang đâu cho kẻ say sưa tối ngày”.

miệng xin hoài, từ tiền bạc nước ngoài, đến rau
cỏ của hàng xóm. Rồi lại than nghèo than khổ,
những người này ta có nên giúp đỡ không?

Sự giúp đỡ thương người nhiều khi cũng bị
Đây là câu ca dao người đời chê trách những người khác lạm dụng. Ở miền Trung có làng sau
kẻ lười biếng không chăm làm.
khi cày cấy, người nông dân bảo nhau dắt díu,
bồng bế con cái về thành phố đi ăn xin, đến khi
Ở nông thôn, người nào có ruộng, có vườn, có
gặt hái họ mới trở về quê. Lòng thương người đã
nhà cửa xây gạch như thế thì họ không bao giờ đói
tạo cho họ cái nghề ăn xin.
vì họ luôn luôn chăm chỉ cần cù làm việc, ở đây Tú
và Toàn có đầy đủ, nhưng vì lười lao động lại còn
Có nhiều người lập cô nhi viện tư nhân, không
dạy con cũng lười lao động suốt ngày ăn chơi thì phải họ yêu trẻ mồ côi khốn khó mà họ lợi dụng
tiền đâu đến với mình.
những đứa trẻ này để kinh doanh tình thương.
Vậy ta giúp đỡ cũng không nên mù quáng, phải
Suốt ngày cứ đi cầu cứu người thân ở nước
xem xét kỹ. Kẻ bất nhân ta giúp đỡ họ, họ chẳng
ngoài, làm như ở Mỹ vàng đầy đường cứ tha hồ
bao giờ biết ơn, có dịp họ còn cắn ta lại như Toàn
mà lượm chứ không phải do cật lực làm lụng mới
đã đối xử với đứa cháu gái.
có. Không biết lòng tự trọng để ở đâu mà cứ mở
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. NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
CƠ THỂ CON NGƯỜI
1 phần thơm 9 phần thối (1)
TIẾNG KHEN, NỔI TIẾNG, DANH
Ma túy tâm hồn
CHẠY ĐUA VŨ KHÍ
Chạy đua với thần chết
THÁNH CA
Lễ vật của cộng đoàn
LÊN PHÂY (FACEBOOK)
Vào bãi rác, nhặt (lượm) rác, xả rác, khoe
rác, ngắm rác, ngửi rác, khen chê (bình
luận) rác, mất giờ vì rác và biến mình trở
thành rác
CHỮ TÍN
Kẻ ngu chà đạp, người khôn giữ gìn
BỆNH VIỆN
Nơi chữa 1 bệnh, truyền thêm nhiều bệnh
SAY RƯỢU, “PHÊ” MA TÚY (NGÁO ĐÁ)
Hồn ma người sống

S

NẤU ĂN
Có thể bạn đang biến sạch thành dơ
GIẬN (NÓNG GIẬN)
Con thú xổ lồng (2)
THUỐC TÂY
Đuổi ra 1 bệnh, rước vào 9 bệnh
TÀI XẾ SAY RƯỢU, NGÁO ĐÁ
Quỷ xổng chuồng
NGƯỜI NGHÈO BÁN THẬN
Bán bớt sự sống của mình (3)

(1) “Ngươi là bụi đất, nên ngươi sẽ trở về
bụi đất”(Ga 10,27).
(2) “Ira furor brevis est” (anger is brief
insanity – nóng giận là một cơn điên ngắn Horace, epistles I,2,62).
(3) Vì quá nghéo (nghèo vật chất, nghèo
tinh thần) không còn gì để bán, cho nên
người nghèo “bán sự sống để… sống”.

tress tốt là động lực phấn đấu trong mức độ tình trạng căng thẳng.
khi stress xấu gây suy kiệt, trầm cảm,
Stress tốt là khi cơ thể khỏe mạnh, tinh
nặng hơn có thể khiến con người suy
thần lạc quan, bạn xem chúng như một thử
nghĩ tự hại bản thân.
thách trong thời gian ngắn. Đây là hiện tượng
Bác sĩ Lê Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Y luôn đồng hành và tác động đến con người
học Dân tộc TPHCM, cho biết stress bao gồm hàng ngày, buộc bạn phải thích nghi, chống
tất cả áp lực của cuộc sống, ảnh hưởng về thể đỡ và vượt qua.
xác lẫn tinh thần. Nguyên nhân do môi trường
“Stress tốt được xem là động lực phấn
sống, vấn đề tình cảm và cuộc sống cá nhân.
đấu để vượt qua khó khăn, thử thách”, bác sĩ
Stress có hai mặt tốt và xấu, tùy thuộc vào Hùng nói.
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CẨM ANH
Ngược lại, stress xấu đến một cách dữ dội
khi cơ thể đang yếu đuối, gây bệnh tật, suy
kiệt, trầm cảm, khiến bạn có ý nghĩ và hành
động tự hại bản thân như tự tử.

tinh sớm. Nếu bệnh nhân không vượt qua
được lâu dần sẽ mất trí nhớ, mãn dục, mãn
kinh, lão hóa sớm. Nhiều người có thể mắc
bệnh suy giáp, vô sinh, nguy hiểm hơn khiến
tế bào đột biến và gây ra bệnh ung thư.
Để vượt qua stress, bác sĩ Hùng nhấn mạnh
hai quan điểm “sống chậm” và “biết đủ là đủ”
để an vui, hạnh phúc. Học cách buông bỏ để
giảm căng thẳng, giảm áp lực để tồn tại.

Khi cơ thể stress, vùng dưới đồi não và
tuyến thượng thận tiết ra hormone giải phóng
năng lượng và chuẩn bị tình huống “chiến đấu
hay trốn chạy”. Lúc này tim sẽ đập nhanh,
phổi thở nhanh nông bằng ngực, đồng tử mở
rộng, tuyến lệ bị ức chế, toát mồ hôi, máu dồn
lên não, ăn không ngon, ngủ không yên...

Mọi người, nhất là những ai hay chịu áp
lực về công việc nên lập kế hoạch cho mình
theo tuần, tháng và hàng năm. Trong đó, sử
dụng 70-80% cho thời lượng cho công việc,
thời gian còn lại hãy dành cho bản thân để
thiền định, tập thể dục cải thiện hệ miễn dịch,
khiến tinh thần trở nên dẻo dai, mạnh khỏe.
Từ đó, chúng ta có thể biến stress xấu thành
stress tốt dễ dàng.

Bác sĩ Hùng cho biết biểu hiện stress xấu
thường là những rối loạn về hành vi và cảm
xúc. Họ hay khó chịu, dễ tức giận, buồn bã,
khóc vô cớ, thờ ơ trước các cuộc vui, có khuynh hướng thu mình lại, không muốn tiếp xúc
nhiều người.
“Người bị stress không tập trung vào công
việc, vội vàng, luôn chỉ trích người khác, hay
quên, ăn quá nhiều, thậm chí có ý định muốn
chết”.
Stress khi chuyển thành xấu gây đau đầu,
rối loạn tiêu hóa, đi cầu nhiều lần, ra nhiều
mồ hôi, suy nhược cơ quan sinh dục, xuất

Trải qua stress, con người sẽ trở nên mạnh
mẽ và cứng cỏi hơn. Ảnh: Bu Today

39

THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 163 - 3.2019

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

S

ay xe là chuyện nhỏ
đối với người này
nhưng lại là chuyện
lớn đối với người khác. “Tất
tần tật” bí quyết phòng chống
say xe ở đây sẽ giúp bạn
không còn phải tiếp tục khổ
sở nữa.

Nhiều người sẽ bị cảm
giác buồn nôn, rồi “nôn thốc
nôn tháo’’ như cào gan ruột,
thậm chí nôn ra dịch xanh
dịch vàng, xỉu thiếp đi không
kiểm soát được bản thân. Từ
đó có cảm giác sợ không dám
đi xe nữa.
Những rắc rối đó có thể
giải quyết nếu như bạn biết
Say tàu xe thật đáng sợ, tận dụng những bí quyết nhỏ
làm thế nào để vượt qua sau đây để mỗi lần có việc
nó?
phải đi xe thì không còn quá
lo lắng hay áp lực nữa.
Say tàu xe dù không phải
là “bệnh” gì ghê gớm, nhưng
Vì sao có hiện tượng say
nếu một khi bị mắc chứng tàu xe?
này thì bạn sẽ vô cùng khổ sở.
Hạn chế đi lại, không thoải
Tất cả các kiểu say khi di
mái khi đi xa, thậm chí khiến chuyển trên các phương tiện
bạn không dám đến gần nơi giao thông đều có nguyên
nhân giống nhau. Đó là khi
có ống khói xe.

đôi mắt và các cơ quan khác
trên cơ thể chuyển đến cho
não một tín hiệu bị mâu thuẫn.
Khi bạn ngồi trên xe, mắt sẽ
chuyển về não nói rằng cơ
thể đang ngồi yên, không di
chuyển. Nhưng hệ thống tiền
đình ở trong tai, nơi phụ trách
cảm giác cân bằng của cơ thể
lại báo về não rằng cơ thể
đang di chuyển.
Khi những thứ bạn nhìn
thấy và bạn cảm thấy bị mâu
thuẫn nhau, não sẽ xuất hiện
hiện tượng bị nhầm lẫn, một
dấu hiệu gửi đến não giống
như cơ thể có cảm giác bị
trúng độc, từ đó não sản xuất
ra một phản ứng chống lại
trạng thái ngộ độc, gây ra
hiện tượng nôn ói.

Làm thế nào để thoát khỏi hiện tượng say tàu xe?
1. Không nên nhịn đói khi đi xe
Khi bị đói bụng rất dễ bị say xe, vì vậy bạn
nên ăn một chút gì đó trước khi lên xe. Tuy
nhiên không nên ăn quá no. Bởi khi có quá
nhiều thức ăn trong dạ dày, cơ quan này phải
làm việc vất vả, tiêu hóa thức ăn liên tục sẽ
khiến bạn dễ bị say xe hơn.
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2. Uống thuốc chống say
Mỗi lần có kế hoạch đi xe đường dài, bạn có
thể uống thuốc chống say xe trước khi lên
xe khoảng 40 phút. Uống thuốc với nước ấm
hoặc bổ sung thêm Vitamin B1 để giảm thiểu
khả năng bị say xe.
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3. Nhìn ra xa
Khi lên xe, nếu bị say thì nên hạn chế nhìn vào
những vật gần, màn hình điện thoại hay đọc
sách. Hãy cố gắng nhìn ra các điểm càng xa
càng tốt, tập trung tầm mắt vào những nơi xa
bên ngoài cửa sổ xe có thể giúp não xác định
các tín hiệu chính xác rằng bạn đang di chuyển.
Nên ngồi thẳng, nhìn về phía trước và nhìn
ra xa. Không nên ngồi ngược hướng xe chạy,
ngồi nghiêng lệch sang hai bên hoặc liên tục
“ngọ nguậy” quá nhiều trên xe, di chuyển qua
lại cũng sẽ gây chóng mặt.
4. Bấm huyệt mát xa
Có 2 huyệt vị giúp bạn hạn chế say xe đó
là huyệt nội quan và huyệt hợp cốc. Chịu khó
bấm 2 huyệt này trong khi di chuyển trên xe
sẽ giúp giảm tình trạng say đáng kể.
5. Gừng tươi
Có thể dùng một miếng gừng tươi hoặc một
miếng khoai tây tươi dán vào vùng rốn, sau đó
dùng băng dính dán dính chặt vào trong quá
trình di chuyển. Đồng thời có thể dán ở huyệt
nội quan hoặc ngậm một miếng gừng tươi
trong miệng cũng mang lại hiệu quả tương tự.
6. Vỏ cam quýt
Dùng một ít vỏ cam quýt tươi cuộn tròn lại
nhét vào mũi, tinh dầu ở vỏ cam sẽ giải phóng
(xem tiếp trang 46)

41

THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 163 - 3.2019

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

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

Đ

ã gọi là chồng gia trưởng, khó tính kiểu
gì cũng bảo thủ, hay cáu gắt, thích sai
vặt và hành vợ đủ trò.

Thông thường, việc chê bai, kêu ca thường là
việc của các bà vợ, nhưng trên thực tế, vẫn có
khoảng 5% các ông chồng thường xuyên làm
điều này. Với những ông chồng gia trưởng,
khó tính thì đảm bảo trình độ chê bai, sai vặt...
còn trên tài các chị đàn bà.
Điều này cũng khó tránh bởi đối với họ, vợ con
thực sự phải là những “cỗ máy” làm mọi việc
trở nên hoàn hảo, chu đáo nhất cho đến khi họ
hài lòng. Tuy nhiên, các bà vợ đừng quá lo lắng
nếu chẳng may “vớ” phải một ông chồng gia
trưởng. Hãy thực hiện theo những nguyên tắc
dưới đây để “cảm hóa” chồng.

Đủ tỉnh táo để nhận ra bệnh gia trưởng
của chồng
Nếu bạn thấy anh ấy thường xuyên kêu ca,
phàn nàn về thói quen sinh hoạt của bạn
ngay từ khi 2 người còn yêu nhau thì bạn nên
chuẩn bị tinh thần, đó rất có thể là một người
chồng gia trưởng, khó tính trong tương lai.
Nếu bạn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, hãy
“rèn” chồng từ khi mới cưới. Bạn cần phải có
chính kiến, suy nghĩ và chủ động trong mọi
việc ngay sau khi cưới.
Dựa dẫm vào chồng một chút thì được nhưng
thói quen ấy rất dễ thành bệnh. Và khi bạn đã
phụ thuộc quá nhiều vào chồng thì việc bạn
phải chịu đựng một ông chồng hay phàn nàn,
kêu ca là điều khó tránh khỏi.
Hãy tưởng tượng, nếu ý kiến của người chồng
luôn được chị em cam chịu, chấp nhận vô điều
kiện thì thói chỉ tay năm ngón, gia trưởng và
sai vặt của chồng sẽ được thể tăng lên gấp bội.
Nhưng nếu, khi những ý kiến vô lý, thái quá
của chồng bị vợ phát hiện, phản đối và phân
tích một cách nhẹ nhàng thì lâu dần chồng sẽ
nhận ra cái sai của mình và “bớt bệnh”.
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Điều này cho thấy sự tỉnh táo của các bà vợ
là vô cùng quan trọng. Dù có tin tưởng và
yêu chồng đến như thế nào đi nữa, bạn cũng
đừng để chúng làm mờ mắt bạn nhé. Hãy
“trị” chồng gia trưởng ngay từ thưở “bơ vơ
mới về” đấy nhé.

hay việc dạy dỗ con cái... Trong trường hợp
này, nếu các ông chồng biết lo cho gia đình
thì các bà vợ nên mừng mới đúng.
Với những bà vợ đoảng, muốn thay đổi
chồng, trước hết, người vợ cần thay đổi bản
thân. Hãy xác định đâu là những nhược điểm
của mình khiến chồng chưa tin tưởng và dần
thay đổi để lấy lại niềm tin ở chồng. Hãy củng
cố vị trí của bản thân mình ngoài xã hội để
mong được chồng tin tưởng và tôn trọng hơn.
Học cách sống chung với “lũ”

Tiên trách kỷ hậu trách nhân
Cái này cũng cần các bà vợ nhìn nhận thật
khách quan và tỉnh táo để biết mình có góp
phần tạo nên sự gia trưởng, khó tính của
chồng hay không. Đôi khi, sự gia trưởng của
đàn ông cũng bắt nguồn từ chính những nhược
điểm của các bà vợ mà không phải người phụ
nữ nào cũng nhận ra điều đó.

Chẳng hạn, sống cùng một người vợ chi tiêu
hoang phí thì hẳn người đàn ông bắt buộc
phải kiểm soát trong chuyện tiền bạc để tránh
trường hợp đầu tháng ăn hoang, cuối tháng
nhịn đói. Hay với một người vợ kém hiểu biết
thì hẳn người đàn ông sẽ khó chịu và phàn
nàn khi các bà không biết ứng xử ngoài xã hội

Đây là điều các bà vợ có chồng gia trưởng
cần phải ghi nhớ nằm lòng vì không phải ông
chồng nào cũng có thể thay đổi hoặc sự thay
đổi đó vẫn chưa đủ hài lòng với các bà vợ.
Nếu muốn sống chung với tính gia trưởng,
khó tính của chồng, tốt nhất hãy áp dụng
nguyên tắc: không nghe, không thấy, không
biết. Vì đàn ông gia trưởng thường thích chỉ
đạo, thích người khác phục tùng mình, thích
thể hiện quyền lực với vợ, ghét tranh cãi. Nên
khi phụ nữ gân cổ lên cãi thì chỉ làm mọi
chuyện trở nên tệ hại hơn, cách tốt nhất để
thay đổi chàng chính là: lờ đi.
Khi chồng phàn nàn, chê trách, tốt nhất là bạn
nên im lặng, ậm ừ cho xong, đừng nói lại vì
chỉ làm cuộc tranh luận kéo dài thêm. Khi
chồng sai vặt, đừng làm theo ngay lập tức,
hãy nói đang bận việc nọ việc kia để chồng tự
làm, nếu bị chồng mắng, thì cứ nhẹ nhàng bảo
chồng đợi rồi... cứ kệ cho chồng chờ dài cổ,
chiêu này sẽ hạn chế tính sai vặt của chồng.
Nếu là ông chồng nhạy cảm, lâu lâu sẽ nhận
ra sự thay đổi của vợ, khi chồng hỏi, bạn hãy
nhẹ nhàng trao đổi thẳng thắn với chồng về
những suy nghĩ trong lòng mình. Cách trao
đổi này sẽ thuyết phục chồng hơn là việc cứ
càu nhàu, cãi vã với chồng.
(Theo Webphunu)
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GiadinhNet - Nhiều cha mẹ
hiện có thói quen dùng tiền
để thưởng cho con trong mọi
việc, từ học tập đến làm việc
nhà... với suy nghĩ rằng, con
sẽ biết phụ giúp bố mẹ công
việc nhà và có động lực phấn
đấu học tập. Liệu rằng dùng
tiền “thuê” con như vậy có
phải là đúng, dưới đây là lời
khuyên của chuyên gia.
Cha mẹ và con cái cùng
chia sẻ việc nhà, những
phần thưởng phù hợp
cho con sẽ tạo nên giá
trị tích cực để con phát
triển tốt. Ảnh minh họa

sinh giỏi kì I được 1 triệu đồng, đồng mạng. Cũng có người
kì II được 2 triệu…
tỏ ý đồng tình, cho rằng cách
này dạy con lao động và biết
Cách làm này được anh chị quý trọng lao động. Không
áp dụng là hình thức cho con ít người lại phản đối vì cách
trai tiết kiệm. Người mẹ chia làm hoàn toàn sai bởi nó khsẻ, từ khi có bảng giá, cu cậu iến con trẻ không nhìn thấy
ý thức hẳn, ăn xong tự rửa nghĩa vụ và trách nhiệm của
bát, đồ dùng tự dọn vì nếu mình với gia đình. Cũng có
ba mẹ cất giúp thì con phải ý kiến cho rằng, điều này
hình thành tính sòng
phẳng, tất cả mọi cái
làm cho nhau dù là
người thân đều được
quy đổi ra tiền.

“Thuê” con làm việc
nhà, học tập
Mới đây trên mạng xã
hội lan truyền “bảng báo
giá việc nhà” của một
phụ huynh. Theo phụ
huynh này, cậu con trai đã tích
lũy được món tiền kha khá nhờ
“lao động công ích ở nhà” và
người mẹ lo sợ mình sẽ “mất
khả năng thanh toán”. Theo
“bảng báo giá” mọi công việc
đều được trả công từng hạng
mục như rửa bát, cắm cơm,
dọn phòng, lấy đồ giúp… mất
20.000 đồng; đi siêu thị, phơi
quần áo mất 30.000 đồng; học
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trả tiền. Tiền công ngày nào
được thanh toán ngày đấy để
nhét lợn. Ngoài ra, cậu còn có
thể ứng trước để làm tròn số
tiền. Nếu hôm nay thu được
110.000 đồng, cu cậu sẽ xin
ứng trước 40.000 đồng để
thành 150.000 đồng.
Câu chuyện này đang gây
nhiều tranh cãi trên cộng

Đây không phải
chuyện cá biệt bởi
hiện có nhiều cha mẹ
vẫn áp dụng cách này
để thưởng cho con,
song không phải ai
cũng nhận được cái
kết hoàn hảo. Anh
Dũng (ở Hà Nội)
cũng dùng tiền làm
phần thưởng hy vọng đó sẽ
là động lực để con phấn đấu
học hành, tham gia vào công
việc nhà. Vì vậy, từ nhỏ mỗi
khi sai con làm việc gì dù rất
nhỏ như quét nhà, dọn mâm
bát hay thậm chí “dụ” con đi
học, đi tắm… vợ chồng anh
cũng lấy “tiền thưởng” làm
động lực cho con. Khi bố mẹ
anh biết chuyện cũng đã khu-

THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 163 - 3.2019

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

yên vợ chồng anh nên chấm dứt tuyệt đối cái
việc thuê tiền cho con như vậy, nhưng anh chị
gạt đi bảo: “Mỗi tháng mất một chút tiền để
con siêng năng và chịu khó học chẳng đi đâu
thiệt. Tiền mình bỏ sức ra mới kiếm được sẽ
biết tiếc và không đòi mua lung tung nữa”.
Đến giờ, khi con đã học cấp 2, cháu vẫn luôn
đòi tiền mỗi khi làm việc nhà, học bài bởi nếu
không có tiền, nhất định cháu không chịu làm.
Anh Dũng chia sẻ, “trước cháu rất chỉnh chu
nhưng gần đây mọi chuyện lại đâu vào đấy”,
cậu con trai của anh bắt đầu chểnh mảng trở
lại. Không chỉ vậy, vợ chồng anh còn phát
hiện con tìm mọi cách giấu không cho bố mẹ
xem vở khi bị điểm kém. Anh chị đã rất vất
vả để uốn lại con.
Trẻ sẽ sống thực dụng
Chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Giám đốc Cty
Giáo dục KIDSTIME Bình Thạnh, TP HCM)
cho biết, có nhiều người trong các mối quan
hệ xã hội, rất giỏi trong việc sử dụng sức
mạnh của đồng tiền vì nghĩ tiền có thể khiến cho bất kỳ ai chấp nhận làm bất cứ điều
gì, kể cả những điều họ không muốn. Từ đó,
họ đã vận dụng luôn vào trong các mối quan
hệ tại gia đình mình và sử dụng việc “thuê
mướn” con thay vì sai bảo, hay nhờ cậy con
của mình qua các bảng báo giá hay các mức
phí trả công cho con từng vụ việc.
Ngay cả với việc học tập của con, nhiều
người cũng thích “treo thưởng” bằng tiền để
thay cho những lời khích lệ, khen thưởng sáo
rỗng không có giá trị thực tiễn. Đứa con cũng
sẽ nỗ lực học tập hơn nhờ sức đẩy của đồng
tiền. Tuy vậy, thưởng tiền khi con làm việc
nhà hay đạt điểm cao thường mang tính tiêu
cực hơn là tích cực.

khi bố mẹ vô tình lấy đi những giá trị tinh
thần trong quan hệ gia đình, để thay vào đó
các giá trị thực tiễn thường chỉ diễn ra trong
các mối quan hệ xã hội. Khi bố mẹ ra giá với
các “dịch vụ lao động” tại gia đình thì điều
đạt được là kết quả như việc thuê mướn người
ngoài (thường thì rẻ hơn).
Có thể mọi người cho rằng, đó là sự công
bằng khi trả công cho con, nhưng vô hình
chung khiến đứa con lớn lên với cái tính thực
dụng. Trẻ sẽ mất đi một giá trị hạnh phúc
trong cuộc sống, đó là cái cảm nhận “được là
người có ích cho người khác” hay niềm hãnh
diện được người khác tôn trọng, bởi vì lúc đó
trẻ sẽ có thể làm bất cứ điều gì miễn là được
trả giá “sòng phẳng”. Đôi khi chính cha mẹ
một mai khi về già, không còn đủ năng lực
kiếm tiền để “trả công” cho con, sẽ mong đợi
được gì ở đứa con mà bất cứ điều gì cũng
phải trả công tương xứng? Hơn nữa, làm như
vậy trẻ sẽ không nhận thức được những việc
đó (việc nhà hay học tập) là trách nhiệm của
mình, không tự giác làm.
Theo nhà tâm lý, có nhiều cách khác tích cực
để bố mẹ khuyến khích con làm việc nhà hay
học tập. Thực tế, trẻ rất thích làm mọi việc
nhưng thường không được như ý người lớn.
Và bố mẹ sẽ chọn hoặc làm thay con hay tìm
cách nào đó (trong đó có thưởng) để ép con
làm theo ý mình.
Trẻ sẽ vui vẻ làm việc nếu bố mẹ cũng làm
việc. Trẻ sẽ không mệt mỏi, làm việc một
cách vui vẻ nhẹ nhàng nếu trẻ được tập luyện
cho làm việc nhà từ nhỏ, từ những việc đơn
giản để dần dần trở nên một thói quen chứ
không phải là những mệnh lệnh ngẫu hứng và
kèm theo sự phê phán.

Trẻ cũng được khen thưởng, khích lệ nhưng
Trước mắt, việc làm này sẽ có hiệu quả khi thay vì chỉ là những đồng tiền vô cảm, mà có
trẻ tích cực làm việc hơn và sự đáp ứng ngay thể đó sẽ là một sự tán thưởng, hay một món
của con. Thế nhưng, đó là sự “lợi bất cập hại” quà mà trẻ được tùy chọn vào trong dịp đi

45

THAÙNH NHAÏC NGAØY NAY SOÁ 163 - 3.2019

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

chơi cuối tuần. Bố mẹ cũng có thể thưởng
tiền, nhưng đó là để đáp ứng một nhu cầu
nào đó của trẻ chứ không đơn thuần là một
sự trao đổi “tiền trao cháo múc” .
“Chính sự quan tâm, hỏi han, cùng làm và
chia sẻ công việc nhà của con với cha mẹ,
những phần thưởng phù hợp với nhu cầu
và tính cách của trẻ - mới là những “giá trị
tích cực và hiệu quả” để giúp con phát triển.
Không nên để trẻ trở thành một con người
thực dụng, chỉ biết có “tiền” và những quyền
lợi vật chất cho bản thân, con người phải
biết yêu thương và tôn trọng những giá trị
lao động mà con cái và cha mẹ đã cùng nhau
xây dựng trong một cái “tổ ấm” được gọi là
gia đình”, chuyên gia Lê Khanh khuyên

(tiếp theo trang 41)
trong mũi, làm cho bạn giảm cảm giác buồn
nôn và ói mửa. Nếu không có vỏ cam thì có thể
dùng vỏ chanh hoặc các trái cây họ cam quýt
đều được.
7. Chuyển hướng sự chú ý
Khi không có thuốc hoặc không thể uống
thuốc chống say, bạn có thể thắt thắt lưng chặt
hơn hoặc dùng vật gì chèn quấn quanh bụng
với mục đích làm cho bụng được chặt lại..
các cơ quan nội tạng không bị lỏng, di chuyển
tự do trong khoang bụng. Điều này dễ khiến
cho bạn bị nôn sau mỗi lần xe chạy gặp phải
“ổ gà”.
Hãy chú ý đến việc gì đó khác thay vì suy
nghĩ rằng bạn đang đi xe, bạn sợ say và bạn có
cảm giác buồn nôn. Càng nghĩ nhiều, càng dễ
bị say.
8. Chú ý thông gió

“Sự quan tâm, cùng làm và chia sẻ công việc
nhà của con với cha mẹ, những phần thưởng
phù hợp với nhu cầu và tính cách của trẻ mới là những “giá trị tích cực và hiệu quả”
để giúp con phát triển. Không nên để trẻ trở
thành một con người thực dụng, chỉ biết có
“tiền” và những quyền lợi vật chất cho bản
thân, con người phải biết yêu thương và tôn
trọng những giá trị lao động mà cha mẹ và
con cái đã cùng nhau xây dựng trong một
cái “tổ ấm” được gọi là gia đình”.
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Những chiếc xe nhỏ kín mít hoặc những xe
nặng mùi xăng dầu thì đều là nguyên nhân khiến việc say xe trở nên trầm trọng hơn. Nếu
không mở được cửa kính xe, bạn nên ngồi ở
nơi có nhiều gió nhất trên xe, ví dụ như phía
trước xe, nơi có họng điều hòa.
Ngoài ra, nếu không có giải pháp tốt hơn,
bạn nên cố gắng ngủ trong thời gian di chuyển.
Ngủ là cách tốt nhất để dỗ dành cơ thể vượt
qua được cảm giác say xe một cách nhẹ nhàng.
9. Không nên ăn ngay khi đã bị nôn

Sau khi lên xe, bạn đã không chịu nổi việc
Chuyên gia tâm lý LÊ KHANH say xe nữa và bắt đầu bị nôn. Lúc này thì đành
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phải để nôn cho hết và không tiếp tục ăn
uống trong giai đoạn này. Phản ứng nôn của
cơ thể đang tồn tại thì sẽ điều khiển não chỉ
huy việc nôn cho bằng sạch thức ăn có trong
dạ dày.
Sau khi đỡ hơn, bạn mới có thể bắt đầu
uống nước đường hoặc ăn thức ăn lỏng, dễ
tiêu hóa.
10. Phải chuẩn bị phương án dự phòng
Dù muốn hay không, nếu bạn là người dễ
bị say xe thì nên chuẩn bị trước những chiếc
túi nylon để có khi phải dùng đến. Lưu ý
là trước khi lên xe không nên ăn uống quá
nhiều, đặc biệt là các chế phẩm từ sữa.
11. Tập thể dục
Vận động, tập thể dục thể thao là cách
tốt nhất và lâu dài nhất trong việc giảm nhẹ
chứng say xe ở nhiều người. Thân thể khỏe
mạnh thì mới vượt qua được cảm giác bị say
xe tấn công. Bởi khi bạn đã quen với vận
động, nhào lộn, cơ thể liên tục thay đổi trạng
thái, thì khi ngồi trên xe với tốc độ nhanh
hoặc gặp đường xấu “ổ gà” thì vẫn có thể
kiểm soát được sự cân bằng.
Người bị nôn ói do say xe, nên ăn uống
thế nào?
Đối với người có dạ dày nóng
1. Dùng một ít củ mã thầy, rửa sạch, gọt
vỏ, thêm nước nấu thành canh và uống.
2. Nấu cháo gạo trắng và hạt đậu xanh
loãng, thêm chút muối rồi ăn lúc nóng ấm.
Đối với người có dạ dày lạnh
1. Dùng ít gừng tươi, để nguyên vỏ, rửa
sạch, thái lát, giã nhỏ rồi pha với nước để
uống.
2. Dùng 3 lát gừng tươi, nấu cùng 100g
gạo trắng thành cháo, thêm khoảng 5g
nhục đậu khấu nấu tiếp cho chín thì ăn
cháo ấm nóng.
Theo Health/China
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TIN MỪNG DÀNH CHO
THIẾU NHI

Michel NGUYỄN HẠNH
Nhóm Lasan 100
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Người Cha ấy
PETRUS DÖÔNG KIM QUÔÙI

*Gia đình con tạ ơn Thánh Cả Giuse, Đấng Dưỡng
Phụ của Con Thiên Chúa*

Người Cha Ấy quê nhà lại từng bước,
Xuôi lối nghèo mái nhỏ xóm làng xưa…
Xẻ, cắt, chia, quanh quẩn sớm,
chiều trưa,
Bao bề bộn, bao tháng ngày đắp đổi…
		
Người Cha Ấy ngày qua ngày lọc cọc,
Người Cha Ấy đón chờ Ơn Cứu Rỗi,
Trong lặng thinh mà nghe giọng
Nghe xôn xao trẩy hội lễ Vượt Qua…
Thiên Đường,
Lên Đền Thờ dong duỗi dặm đường xa,
Trong im lìm mà nhận lấy Tân Nương,
Để choáng váng ngỡ ngàng
Dù tiếng cưa, tiếng bào, vang tiếng đục…
Con lạc mất!…
Người Cha Ấy ở cái làng quê cùng cốc,
							
Có gì hay để thiên hạ khen chê,
Người Cha Ấy kiếm tìm lòng quặn thắt…
Có gì hay như cây cỏ sơn khê,
(Rồi cùng ai ngắm TRẺ ngự giữa Đền…
Có gì hay khi sông hồ đầy nước…
Mà ngất ngây thần thái Emmanuel!...
LỜI hiển linh ngợp trời khi GIỜ đến…)
Người Cha Ấy đồng Bêlem quạnh quẽ,
Bởi không còn lộng lẫy chỗ kiêu sa,
Bởi đâu có áng sáng nơi chói lòa
Cho số phận bọt bèo người thợ mộc…

Người Cha Ấy cứ bước đi từng bước,
Từ Naza từng bước đến Bêlem,
Từ Bêlem từng bước vào đêm đen,
Từ đêm đen rợn rùng ra đồng vắng…
Người Cha Ấy hãi hùng trong cay đắng,
Mà vẳng nghe tiếng nói thật nhiệm mầu
“Sang Ai Cập” từng bước trốn thật lâu…
Cho cô đơn, cho một đời lặng lẽ…
Người Cha Ấy lạc loài như chim sẻ,
Giữa bơ vơ từng bước lại quay về,
Cho đê mê trong giấc mộng ê chề,
Cho lê thê như kiếp người bạc phước…
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Người Cha Ấy trông Sao Vua xuất hiện,
Dõi trời xanh cùng thê tử trở về nhà,
Sống trọn kiếp nhân trần mẹ - con - cha:
“Hằng vâng phục”- người phàm
ai hiểu được!…
Người Cha Ấy lại âm thầm
như mây nước,
Chắc còn nghe nhắc đến chỉ một lần
Bằng giọng đời châm biếm
dạ bâng khuâng:
“Há chẳng phải là con bác thợ mộc !...”
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NHỮNG THÁNH TỬ ĐẠO
VIỆT NAM THÁNG 3

Linh mục Đaminh
Thơ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN
TẤT nhiên cuộc sống có nhiều điều
CẢ NHỮNG GÌ ANH EM biết nhiều
MUỐN được cùng nhau trong hiệp nhất
NGƯỜI TA LÀM có được bao nhiêu.

Kính nhớ ngày 11.03
(1810-1859) - (chịu xử trảm)

CHO MÌNH, cho họ, cùng chung cả
THÌ CHÍNH ANH EM cộng tác nhiều
CŨNG HÃY LÀM CHO nhau tất cả
NGƯỜI TA tất cả mến yêu đều.

Người Cha Ấy ở cái làng quê cùng cốc,
Cứ nhỏ đi, cứ câm lặng im hơi,
Để vang vọng tiếng nói của Ngôi Lời,
Để rộn ràng Tin Mừng trên trái đất !…
Người Cha Ấy, như khốn cùng chất ngất,
Mà cao sang lồng lộng mấy cõi trần,
Lời không lời, mà huyền nhiệm “ XIN VÂNG”…
Như khí trời mà mênh mông vĩnh cửu …
Người Cha Ấy,
Con Chúa Trời là Nghĩa Tử !…
		

Petrus Dương kim Quới
Lễ Thánh Giuse 19/3
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MA V

ĂN L

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư
phần 39 của kỳ 53

C

ứ hễ cô Bảy nói
xong một thôi dài
khi thì bằng tiếng
Việt khi thì bằng tiếng Khmer
xong, thì cô Sáu thông dịch
lại; thế là mọi người hiện diện
ở gian phòng khách nhà cô
Sáu, trong đó có Thập bát La
hán, phải mất một khoảng gần
độ nửa giờ quý giá để chăm
chú lắng nghe; dù vậy, chẳng
thấy ai phàn nàn hay trách cứ,
bởi thật ra có quá nhiều điều
hay do cô Bảy thuật lại. Thật
vậy, cả Thập bát La hán 18 vị
thế mà chẳng có vị nào tỏ ra
nôn nóng hay sốt ruột, ngược
lại, cả 18 ông đều thinh lặng
trong chìm đắm lắng nghe
vừa với vẻ đồng tình vừa với
vẻ háo hức, điều ấy chứng tỏ
những gì cô Bảy kể về bên
kia thế giới là những điều có
thật, tuy cách nhìn và cách kể
có nhiều vẻ sơ lược, khái quát
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và thô vụng.
Lúc này trông cô Bảy
không còn là một cô Bảy
trước nay, không còn là
một pháp sư cao tay ấn đầy
“quyền phép’, hung hãn và
hống hách… mà trông Cô
rất tội nghiệp; có vẻ như
sau khi được tận mắt chứng
kiến nhiều sự thật, sau khi đã
“biết đá biết vàng”, đã biết
“trời cao đất thấp” mọi lẽ,
ngộ ra và biết thật sự mình
là ai, chẳng là “cái thá” gì,
đang làm cái trò gì lâu nay…
tức khắc, thay đổi như lột da
hóa kiếp, từ như một con hổ
oai phong dữ tợn bỗng chốc
trở thành như một con mèo
ướt run rẩy, lom lom khép
nép nhìn cha sở như tên tội
đồ nhìn phán quan chờ quyết
án (1).
Tuy vậy, cha sở Luca lúc
nào cũng như nhau: một mực

IÊU

khiêm tốn, điềm đạm và có
vẻ mọi việc ở nơi cha đều…
vừa phải, cha chẳng tỏ ra “xử
án” ai cả, mà chỉ có duy một
thái độ nhẹ nhàng, gần gũi
với mọi người; cha mỉm cười
nhỏ nhẹ nói với cô Bảy:
Thôi bây giờ Cô hãy ngồi
vào ghế, rồi cùng trò chuyện
với chúng tôi.
Cô Bảy riu ríu tìm ghế ngồi
với sự giúp đỡ của cô Sáu.
Lúc này trông cô Sáu thật
ngộ, cứ tủm tỉm cười, nụ cười
tủm tỉm trên gương mặt sáng
rỡ của Cô như hàm ý nói với
cô Bảy “…Cho chừa! Chị đã
hết lời khuyên nhủ hoài mà
mày không nghe, giờ thì chịu
nghe một nước rồi hà cái con
em khờ khạo”. Nói chung, cô
Sáu rất hạnh phúc vì em mình
thay đổi bất ngờ và toàn diện.
Cha sở mời chư vị La hán
tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở.
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Khoảng chừng 30 giây
sau, vị La hán thứ mười đứng
lên xướng danh:
Kính thưa thầy cả Luca!
Tôi là Tôn giả Bạn Nặc Già
(2). Tôi xin thầy cả giải đáp
giúp: Tại sao Thiên Chúa
không tỏ hiện cho tất cả mọi
người đều được biết Người,
mà chỉ tỏ hiện cho chỉ một số
rất, rất… ít người?
Cha sở Luca trả lời:
- Hễ ai được sinh ra
trên đời, đều được Thiên
Chúa tỏ hiện bằng cách này
hay bằng cách khác, thí dụ,
người thì được Chúa hiện
ra, người thì được Chúa trực
tiếp dạy dỗ qua Đức Chúa
Giêsu Kitô Ngôi Hai hay qua
Đức Chúa Thánh Thần Ngôi
Ba, người thì qua sự truyền
thông của người khác, người
thì qua trí khôn mẫn tiệp, kẻ
thì được khai mở bằng biến
cố, bằng trực giác, bằng khổ
đau tai ách… cách tỏ hiện
bình dị và phổ biến nhất cho
số người còn lại là ban cho
từng người một lương tâm;
lương tâm mách bảo cho biết
có Thiên Chúa, cho biết phải
làm lành lánh dữ, cho biết
phải yêu thương mọi người
mà đừng ghét ganh thù hận
ai… ban cho từng người
cha mẹ, gia đình, môi sinh,
xã hội, sự giáo dục, sự ảnh
hưởng lây lan và liên đới có
tính cộng đồng tức như bầy
đàn v.v…
Nói đến đây cha sở đoán
biết ngay thế nào vị La hán
thứ 10 cũng sẽ thắc mắc lý
do của sự Thiên Chúa tỏ hiện

cho mọi người nhưng không
đồng bộ, không giống nhau,
không bằng nhau… nên ngài
nói luôn:
- Tuy nhiên vì quy luật
giống nòi “Con vua thì được
làm vua, con sãi ở chùa thì
quét lá đa” và nhiều quy luật
khác nữa, cho nên mỗi người
được an bài cho một ơn
gọi (3) rất riêng, khiến mỗi
người được biết Chúa cách
khác nhau hay với cấp độ,
tiến độ khác nhau mà không
thể đồng đều rập khuôn như
người ta sản xuất hàng loạt
một sản phẩm ở nhà máy.
Bởi lẽ con người là hình ảnh
Thiên Chúa, quý giá và đáng
trọng vọng vô cùng!
La hán thứ mười Tôn giả
Bạn Nặc Già hỏi tiếp:
Kể cả tay pháp sư này –
Tôn giả Bạn Nặc Già vừa nói
vừa liếc nhìn cô Bảy đang
ngồi thu lu trong một góc tốicũng được thiết kế một ơn
gọi riêng mà lẽ ra, trong ơn
gọi của ả, ả phải có hậu kết
bị luận phạt trong hỏa ngục
mới phải. Tại sao ơn gọi của
ả được thiết kế cho ả được
chứng kiến hình phạt thảm
sầu để khiếp sợ mà hối cải,
còn những người bất lương
khác như ả thì không?
Cha sở trả lời:
- Dưới con mắt của
chúng ta, có những điều xem
như không hợp lý đến khó
hiểu, nhưng trong sự an bài
của Thiên Chúa, mọi sự đều
có nguyên khởi và hậu kết,
có “dây mơ rễ má” hễ “bứt
dây thì động rừng” tức hợp

lý. Trong dụ ngôn: “Thợ làm
vườn nho”, Chúa Giêsu bảo:
“Hay là anh tức giận vì thấy
tôi nhân lành?” (4). Trong
sự thiết kế ơn gọi riêng cho
từng người cách huyền diệu
với nhiều mối “tơ vương”
vừa kể, còn có một mối “tơ
vương” lớn lao đó là tình yêu
của Thiên Chúa trên từng
con người; chúng ta dư biết,
việc gì khó đến đâu hễ nhúng
vào tình yêu đều trở nên dễ
ợt, ngược lại, có những việc
dễ mấy hễ có tình yêu dây
vào lại hóa ra rắc rối. Thế là
trí óc hạn hẹp của chúng ta
không thể nào theo kịp Thánh
Ý của Thiên Chúa.
La hán thứ mười Tôn giả
Bạn Nặc Già lại hỏi:
- Nếu vậy, có dung túng
cho kẻ ác không?
Cha sở lắc đầu:
- Thiên Chúa hùng
mạnh, lại huyền cơ trí xảo,
cho nên thông thoáng; tuy
nhiên thông thoáng thì thông
thoáng, mà “Thiên võng khôi
khôi nhân sơ chi bất khả lậu”
(5). Tuy cô Bảy được đối xử
rất khoan thứ, nhưng Cô ấy
đâu dễ lọt tội mà không phải
trả “cho đến đồng xu cuối
cùng” những gì Cô ấy làm.
Thiên Chúa công bình bằng
chính sự nhân ái và nhân ái
bằng chính sự công bình.
Tôn giả Bạn Nặc Già hỏi
ngay:
- Đã công bình sao còn
có thể nhân ái, đã nhân ái
sao còn có thể công bình?
Cha sở ôn tồn:
(xem tiếp trang 62)
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Bạn đã từng nghe được tiếng nói từ đôi mắt?

Biểu cảm của cậu bé khiếm thính lần đầu được nghe âm thanh của thế giới bên ngoài.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
TRẢ LỜI
(trả lời câu hỏi ở trang 31)
 Thánh ca Phụng vụ (TCPV), “trầm kiên trụy trửu” (hạ vai lỏng chỏ) nghĩa là tự
giấu mình đi để Lời Chúa nguyên văn được tỏ hiện ra và tự chìm sâu xuống để cộng
đoàn cất tiếng hát.
 TCPV phải “trầm kiên trụy trửu” như vừa nêu trên, đó mới thật là thánh ca đi
đúng mục đích: tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn.
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 Để hát Lời Chúa nguyên văn và hát đối đáp giữa cộng đoàn, 2 yếu tố làm nên
TCPV “trầm kiên trụy trửu”, người ta phải nuôi chí lớn nhiệt thành muốn thờ phượng
Chúa là trên hết, kế đến phải khiêm tốn, tiếp theo phải có ý chí học hỏi và cuối cùng là
can đảm bơi lội ngược dòng, chấp nhận đơn độc và bị bỏ rơi.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

Tình nguyện đổ Chiêm bao gì mà cười
Có anh sợ vợ, một hôm ngủ trưa, chiêm bao, bỗng cười khúc
“vỏ ốc”
khích. Vợ thấy thế đập dậy, hỏi:
Một ông chồng vốn tế
nhị và sợ vợ, nghe nói vợ
có chuyện mèo mỡ, vẫn
định bụng khi nào có dịp
sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết.
Một hôm, gặp vợ đang
ngồi ăn ốc ở chợ, ông ta rất
lịch sự đến gần mẹt ốc rỉ tai
vợ:
- Em cứ yên chí ăn ốc đi,
còn vỏ, anh sẽ đổ cho.
- !!!

Thuyết phục vợ
Hai anh bạn thân tình cờ
gặp nhau, thấy người kia hơi
buồn, một anh hỏi:
– Sao trông cậu buồn thế?
– Bà xã mình muốn được
tặng một cây đàn organ vào
dịp sinh nhật.
– Vậy thì tặng cho bà xã
cậu đi.
– Nhưng mình đã thuyết
phục cô ấy đổi sang thổi sáo.
– Sao lại thế?
– Vì với cây sáo, cô ấy không
thể vừa thổi vừa hát được!
– !?

- Chiêm bao gì mà cười?
- À! Mơ lấy được vợ lẽ.
Vợ nổi cơn ghen, túm lấy áo chồng làm ầm ĩ. Anh chồng
hoảng quá, vội phân trần:
- Chuyện chiêm bao chứ có phải chuyện thực đâu mà làm
ầm như thế.
- Muốn chiêm bao gì thì chiêm bao, chứ chiêm bao như thế
thì không được.
- Thế thì từ nay không dám chiêm bao như thế nữa.
Vợ lại bảo:
- Ngộ sau có chiêm bao như thế mà không cười thì ai biết
đâu.
Chồng làm ra vẻ hối hận:
- Vậy từ rày tôi không ngủ ngày nữa vậy.

MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI
Nhân viên A: Sao mắt mũi
Bà Sếp lại sưng tím bầm lên,
đến cơ quan làm việc lúng ta
lúng túng…
Nhân viên B: Bị ông chồng
chỉnh cho chứ sao!
Nhân viên A: Sao cậu biết?
Nhân viên B: Mỗi lần bà
ấy chỉ trích quát nạt tớ, tớ
đều gửi đến nhà bà ta một
tấm ảnh bà ấy ngồi tiếp
khách nam với vẻ mặt tươi
cười, vui vẻ… Sau khi ông ấy
nhận được, là ông ấy thay tớ
cho bà ấy một trận.

Vận đen
Hai người đàn ông
nói chuyện với nhau:
- Hồi này cậu thế
nào?
- Đen đủi lắm! Hôm
nọ, tớ cho một cô gái đi
nhờ xe, sau đó, cô ta lại
còn kiện tớ, buộc tớ tội
quấy rối tình dục. Tòa
án bắt tớ phải nộp tiền
phạt. Khi cô ta đến tòa
khai báo, tòa lại còn
phạt thêm tớ về tội lái

xe trong tình trạng
không tỉnh táo…
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Hàn Quốc đồng ý chi 1 tỉ USD/năm
‘giữ’ quân Mỹ ở lại

thể dẫn tới việc chấm dứt buôn bán thuốc lá
ở Hawaii, mặc dù khách du lịch vẫn có thể
mang mặt hàng này tới đây. Và theo điều luật
này thì điều thú vị là Hawaii cho phép những
người trên 100 tuổi có thể hút thuốc nếu họ
tìm được chỗ mua.
Năm 2050:
Có thể hợp pháp hóa người cưới robot

TTO - Theo một thỏa thuận hồi năm 2014,
Hàn Quốc phải chi ra mỗi năm 848 triệu USD
để “giữ lại” khoảng 28.500 lính Mỹ. Tuy
nhiên, khi thỏa thuận này hết hạn vào năm
ngoái, Washington và Seoul đã không thể
tìm được tiếng nói chung trong việc tiếp tục
gia hạn. 10 vòng đàm phán đã được tổ chức,
song mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc. Trong cuộc
đàm phán vào tháng 12 năm ngoái, Mỹ đưa
ra con số 1.400 tỉ won, gấp 1,5 lần mức đóng
góp hiện tại. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn
Quốc trước đó dẫn một nguồn tin ngoại giao
tại Seoul tiết lộ Washington dường như đã
chấp nhận yêu cầu đóng góp dưới 1 tỉ USD
của Hàn Quốc.

Tại một hội nghị tình yêu và tình dục với
Robots, Đại học Goldsmith, London, David
Levy, tác giả của một cuốn sách về tình yêu
robot - người, đã dự đoán rằng các cuộc hôn
nhân robot sẽ được hợp pháp vào năm 2050.
Adrian Cheok, giáo sư máy tính tại Đại học
City London và giám đốc Phòng thí nghiệm
thực tế hỗn hợp tại Singapore, cho biết dự
đoán này hoàn toàn không khó tưởng tượng.
“35 năm trước mọi người cũng nghĩ hôn nhân
đồng tính là thái quá”, ông nói. Và mặc dù
hôn nhân giữa người và robot chưa được hợp
pháp cho đến năm 2050, Cheok tin rằng con
người vẫn sẽ sống với những người bạn robot
từ lâu trước đó.

Hawaii xem xét cấm bán thuốc lá cho
người dưới 100 tuổi

Thái Lan tạm đóng cửa 600 nhà máy để
giảm ô nhiễm không khí
Theo CNN, Hawaii là bang có luật nghiêm
ngặt nhất về hạn chế bán thuốc lá trên toàn
nước Mỹ. Vào năm 2016, Hawaii trở thành
bang đầu tiên nâng độ tuổi tối thiểu để mua
thuốc lá lên 21. Và bây giờ, dự thảo luật mới
đang được xem xét thực hiện ở bang này,
trong đó nâng độ tuổi có thể mua thuốc lá lên
30 vào năm sau, 40 tuổi vào năm 2021, 50
tuổi vào năm 2022, 60 tuổi vào năm 2023 và
có thể là 100 tuổi vào năm 2024. Điều này có
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Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng ô
nhiễm không khí tồi tệ nhất trong nhiều năm
trở lại đây. Tại một số khu vực ở thủ đô Bangkok, mức độ ô nhiễm nặng tới mức các trường
học phải đóng cửa và người dân được khuyến
cáo hạn chế ra đường. Thủ tướng Thái Lan
Prayut Chan-ocha cho biết, khoảng 600 nhà
máy đã bị đóng cửa tạm thời cho tới khi giảm
được lượng khí thải gây ô nhiễm.
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TP.HCM giữ lại
Dòng Mến Thánh giá, nhà thờ Thủ Thiêm
Trao đổi với báo chí chiều 4/2, Phó Chủ tịch
UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cho
biết hướng giải quyết sắp tới của TP là giữ
lại các công trình chính yếu của Dòng Mến
Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm
hơn 100 năm tuổi trong Khu đô thị mới Thủ
Thiêm, quận 2.
“Riêng một số khu vực lân cận sẽ xem xét
chỉnh trang cho phù hợp với quy hoạch, đảm
bảo mỹ quan đô thị”, ông Mạng khẳng định.
Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ
Thủ Thiêm đã tồn tại hơn 100 năm qua. Trong
đó, nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng vào
năm 1859, còn Tu viện Thủ Thiêm của Dòng
Mến Thánh giá có từ năm 1840.

6 “heo vàng” chào đời trong đêm giao
thừa 2019 tại Bệnh viện Từ Dũ

Cùng với các bệnh viện chuyên khoa sản trên
cả nước, đêm giao thừa 2019, các bác sĩ Bệnh
viện Từ Dũ (TP HCM) vẫn trắng đêm đón
những thai phụ chuyển dạ trong khoảnh khắc
đặc biệt này.
Trong 5 phút đầu năm mới, có 5 bé trai, một
bé gái chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, trong
đó có 2 ca sinh mổ, 4 ca sinh thường. Bác sĩ
Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ
cho biết có 35 nhân viên y tế Bệnh viện Từ
Dũ được giao nhiệm vụ trực Khoa Sanh đêm
giao thừa Tết Kỷ Hợi, và dù trong thời điểm
Tết nhưng vẫn có 274 cán bộ, công nhân viên
túc trực làm việc tất bật ở Bệnh viện.
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Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận
đơn từ nhiệm của Đức cha Laurensô
Chu Văn Minh

lễ diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày 22/1/2019 tại nhà
thờ chính tòa Xã Đoài với sự đồng tế của Đức
Giám mục kế nhiệm Anphong Nguyễn Hữu
Long, Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình
Thuyên, cùng quý cha giáo phận Vinh, quý cha
giáo phận Hà Tĩnh, các tu sĩ nam nữ, chủng
sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa…
Cuba: Khai trương nhà thờ đầu tiên
được xây dựng sau cuộc cách mạng

Ngày 26/1/2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh
thông báo: Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ
chức của Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh,
Giám Mục hiệu tòa Tinisa Numidia, Phụ tá
Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Cha Chu Văn
Minh năm nay 76 tuổi, sinh ngày 27/12/1943
tại Nam Định. Trong 20 năm trời ngài làm
nghề hớt tóc để sinh sống. Năm 1992, thầy
Minh được trở lại chủng viện và được ĐHY
Phaolô Phạm Đình Tụng truyền chức LM
ngày 10/6/1994 khi đã 51 tuổi…Cha được
Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá
Tổng giáo phận Hà Nội ngày 15/10/2008 và
thụ phong ngày 5/12/2008 với khẩu hiệu GM
là: “Phục vụ trong Đức Ái”.
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dâng
Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ tại giáo
phận Vinh

Tại Cuba, nhà thờ Công giáo đầu tiên được
xây dựng ở nước này sau cuộc cách mạng Fidel năm 1959, đã được mở cửa để cử hành
phụng vụ. Theo Báo Quan sát viên Rôma đây
là nhà thờ Công giáo thứ ba được chính phủ
Cuba ủy quyền. Cha Cirilo Castro, linh mục
giáo xứ, người đã theo dõi tất cả các giai đoạn
của việc xây dựng. Lm Ramon Hernandez,
người đã di cư đến Florida vào những năm 80
và đã trở về Cuba để tham dự lễ khai mạc nhà
thờ Sandino cho biết, nhà thờ được xây dựng
nhờ sự đóng góp của các công dân Hoa Kỳ.
Trên chuyến bay trở về từ Panama, Đức
Thánh Cha nói ngài chống lại việc bỏ
luật độc thân linh mục

Nói chuyện với các nhà báo trên chuyến bay
trở về từ Ngày Giới trẻ Thế giới, Đức Thánh
Cha nói ngài sẽ không cho phép việc độc thân
trở thành một tùy chọn trong Giáo Hội Latinh
tương tự như tập quán của các Giáo Hội Công
Giáo Đông phương.“Trong nghi thức Đông
phương, họ có thể làm điều đó. Họ được lựa
chọn giữa cuộc sống độc thân hoặc cuộc sống
hôn nhân trước khi được phong phó tế. Nhưng
khi đề cập đến điều này trong nghi thức LatTrước khi lên đường tiếp nhận sứ vụ mới tại inh, một câu nói của thánh Phaolô Đệ Lục
tân giáo phận Hà Tĩnh theo sự bổ nhiệm của vang lên trong tâm trí tôi: ‘Tôi thà mất mạng
Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức cha Phaolô sống mình hơn là thay đổi luật độc thân.”
Nguyễn Thái Hợp đã dâng thánh lễ tạ ơn kết
thúc sứ vụ của mình ở giáo phận Vinh. Thánh
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ư tử, chúa tể sơn lâm, kẹt cứng đầu Hai con sư tử khác đuổi theo sau nó, cố gắng
trong thùng to vì tham ăn.
giúp đồng loại bằng cách cào móng vuốt vào
chiếc thùng. Sau một hồi vật lộn, chúng nản
Con sư tử đực trong vườn thú Hà Lan phạm chí và trở lại nơi nằm nghỉ, bỏ lại con sư tử
sai lầm lớn khi cố nhét đầu qua lỗ nhỏ bên đực vẫn tiếp tục tìm cách gỡ bỏ chiếc xô ra
thành chiếc thùng to để vét nốt thức ăn.
khỏi đầu.

Con sư tử kém may mắn bị mắc kẹt khi đang
cố gắng chui sâu vào trong chiếc thùng xanh
để moi nốt thức ăn còn sót ở đáy thùng tại
một vườn thú ở Hà Lan. Nó hoảng loạn và
điên cuồng chạy vòng quanh chuồng trong nỗ
lực thoát khỏi chiếc thùng kẹt cứng trên cổ,
Long Room hôm qua đưa tin.
Video do một nhân chứng ghi lại bắt đầu với
cảnh các nhân viên vườn thú đổ thịt vào xô
trong khi chuồng trống. Những con sư tử
được thả vào chuồng và chúng lập tức đánh
hơi thấy mùi thức ăn.
Sau khi ăn gần hết thức ăn, một con sư tử đực
thò đầu qua lỗ thủng bên cạnh thùng để tranh
thủ nốt vài miếng cuối cùng. Nó nhanh chóng
nhận ra bản thân bị mắc kẹt và bắt đầu vùng
vẫy, đâm sầm vào thân cây và xô mạnh chiếc
thùng xuống đất.

Đám đông bật cười khi theo dõi ngoài chuồng
trở nên lo lắng cho con sư tử. Theo nhân
chứng, một bác sĩ thú y mau chóng tới và giải
cứu con vật. Con sư tử đực không bị thương
sau tai nạn.
Theo Hà Đức / Báo Lao Động
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(tiếp theo trang 53)

- Để thứ tha tức nhân
ái, Chúa phải xét soi cho thấu
tức công bình; vì xét soi cạn
lẽ tức công bình, nên Chúa
thứ tha tức nhân ái.
Cha sở nói tiếp liền:
- Loài người không có
tòa án nào có thể xét soi thấu
đến tận cùng sự việc, vì thế
không thể phân xử công bình;
mà nếu không thể xét soi đến
cạn lẽ thì tìm đâu ra được cớ
để thứ tha?
Tôn giả Bạn Nặc Già:
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- Nhưng nếu như thế,
kẻ ác sẽ khinh nhờn?
Cha sở gọi cô Bảy, cô Bảy
đứng lên vòng tay khoanh lại
không khác gì một cô học trò
trước thầy giáo. Cha hỏi:
- Nghe Cô kể, tôi đoán
Bóng Sáng chính là Đức
Chúa Giêsu, vì Đức Chúa
Giêsu là Đấng hay cứu gỡ tội
nhân. Cô đã được Người cứu
gỡ. Vậy trong lòng Cô hiện
giờ có cảm giác khinh nhờn
vì tội của Cô được Đức Chúa

Giêsu tìm cách để tha thứ hay
không?
Cô Bảy thưa:
- Thưa không có, cám
ơn còn chưa hết…
Cha sở Luca quay lại nói
với Tôn giả Bạn Nặc Già:
- Loài người chúng ta
đều như vậy. Chưa tha thứ đã
vội nghi ngờ và lo sợ. Thiên
Chúa hùng mạnh khác hẳn
chúng ta. Bậc anh hùng trong
nhân loại thường thu phục
thành công bọn ác nhân,
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phường thảo khấu bằng lòng nhân ái, ấy là vì
bậc anh hùng phản chiếu chút ít lòng nhân ái
của Thiên Chúa, cho nên mới thu phục được
nhân tâm. Lòng nhân ái là đức tính của kẻ
hùng mạnh.
Tôn giả Bạn Nặc Già:
- Nhưng những người lương thiện khác
sẽ vấp phạm thì sao?
Cha sở đáp:
- Đó lại là một lẽ khác. Lẽ ấy là sự tinh
lọc của Nước Trời. Sự gạn lọc của Nước Trời
rất nghiêm khắc. Lưới Trời lồng lộng tuy thưa
mà không cho bất kỳ một kẻ gian ác nào chui
lọt. Ngược lại, Nước Trời tuy nghiêm nhặt,
nhưng kẻ tội lỗi nào ăn năn đều được tha thứ.
Tôn giả Bạn Nặc Già lại hỏi:
- Nhưng tại sao Thiên Chúa bắt chúng
tôi phải chịu cảnh lâm bô, tuy rằng đó là Niết
bàn đầy hạnh phúc, nhưng không được chiêm
ngưỡng Dung Nhan Thiên Chúa như người
lành Công giáo? Lòng nhân ái của Thiên
Chúa ở đâu?
Cha sở Luca:
- Thưa Tôn giả, sao ông có thể biết
được người lành Công giáo được chiêm
ngưỡng Nhan Thánh Chúa hơn ông? Thưa
Tôn giả, trong dụ ngôn: “Thợ làm vườn nho”
người nào cũng được một đồng như nhau,
nhưng vì lòng kẻ rộng người hẹp mà những
“một đồng” ấy không bằng nhau… Hạnh
phúc được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa
đều ngang bằng nhau, ai cũng thỏa thuê sung
sướng hoàn hảo tùy theo tầm cỡ của tâm hồn
mình.
Cha sở Luca đột ngột đứng lên hỏi vặn lại:
- Người trên thiên đàng, Niết bàn đều
trở nên người thánh, sao Tôn giả còn đố kỵ.
Nếu vậy thì Các Ông là ai? La hán thật hay
giả? Và… (6)
La hán đứng đầu, Tôn giả Bạt La Đọa cũng
đứng bật dậy nhanh như chiếc lò xo (ruột gà),
các vị La hán khác cũng đứng dậy theo, mặt
hướng về cha sở Luca với sự thành khẩn. Tôn
giả đứng đầu, Bạt La Đọa, thưa:
- Xin Thầy Cả Luca bớt thịnh nộ và

đừng nghi ngờ Chúng Tôi. Đó chỉ là câu hỏi
với ý tìm hiểu mà thôi. Chúng Tôi đây là La
hán thật mượn xác của chư tăng mà đối thoại,
Tôn giả Bạn Nặc Già không hỏi với lòng đố kỵ
ganh tuông, nhưng để thấu hiểu; Thiên Chúa
cho phép Chúng tôi trở về đây không phải để
bổ túc kiến thức cho Chúng Tôi, nhưng cho
người trần thế còn đang sống.
Cha sở Luca dường như đã chấp nhận lời
trần tình của vị La hán đứng đầu, ngài vươn
vai vặn mình cho đỡ nhức mỏi do ngồi quá
lâu, rồi ngồi xuống mà không nói thêm lời
nào. Các Tôn giả cũng lần lượt ngồi theo,
nhưng sau vụ này, nét mặt của các ông có vẻ
thành kính hơn.
(còn tiếp)
..........................................................
(1) Khi Chúa đã để mắt nhìn đến thì đá
cứng cũng phải hóa ra bùn trong nháy mắt,
gương một Saulô (thánh Phaolô) còn đó. Thế
là chúng ta rút ra được một bài học, bài học
ấy là không nên “ra cái điều”, hoặc ”ba hoa
chích chòe”, hay ỉ thế chận chẹt người khác.
(2) Vị La Hán thứ mười – Tôn giả Bạn
Nặc Già.

Thám Thủ La Hán (Ảnh: Internet
Ông là người con được sinh ra ở ven
đường. Ông là anh trai ruột của vị La Hán
Khán Môn. Mỗi khi ngồi đả tọa xong, ông
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liền giơ hai tay lên đầu và thở dài một hơi,
(6) Theo Nữ Thánh Tiến sĩ Têrêsa Hài
nên sau này được người đời gọi là “Thám Đồng Giêsu, trên thiên đàng, từ các thánh
Thủ La Hán”.
cho đến người lành, ai nấy đều thỏa thuê với
hạnh phúc của mình, vì tâm hồn mỗi người
(3) Chúa tỉ mỉ thiết kế ơn gọi riêng cho
đều được đong đầy tràn niềm hạnh phúc bất
từng người theo Thánh Ý huyền diệu cơ mầu
diệt, tùy theo sức chứa (dung tích) mình có;
của Người chúng ta không thể hiểu được. Từ
sức chứa của tâm hồn các thánh to lớn do tâm
đó, chúng ta cũng không thể hiểu nổi tại sao
hồn các ngài to lớn thì các ngài nhiều hạnh
có người hạnh phúc từ lúc sinh ra cho đến
phúc hơn, sức chứa của tâm hồn người lành
lúc chết, trong khi có người đau khổ từ khi
nhỏ hơn vì tâm hồn người lành có sức chứa
mở mắt chào đời cho đến khi trở về với cát
nhỏ hơn tâm hồn các thánh, nên hạnh phúc ít
bụi, tại sao có người sống lâu trăm tuổi muốn
hơn; nhưng không ai phân bì đố kỵ so sánh
chết cũng không chết được trong khi những
hơn thua với ai, vì ai cũng đầy tràn, có thêm
thai nhi chưa kịp chào đời đã bị bức tử cách
nữa cũng không được, ngoài lòng thỏa thuê
oan khốc và tức tửi v.v… Chúa thiết kế ơn gọi
về hạnh phúc bất diệt, mỗi người còn thỏa
cách riêng rẽ, khác biệt không ai giống ai dù
thuê vì mình được đong đến đầy tràn. Nói tóm
trần gian tự cổ chí kim người đã khuất lẫn
lại, hạnh phúc thiên đàng như “một đồng”
người còn đang sống tính ra có đến hàng tỷ
được phát đều nhau (trong dụ ngôn “Thợ làm
lần tỷ (1.000.000.000 x 1.000.000.000)… con
vườn nho”), nhưng vì lòng đố kỵ v.v… mà
người. Điều này đã được Nữ thánh Tiến sĩ
nhìn ra khác.
Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói trong quyển sách
Một tâm hồn của Người. Trong từng ơn gọi,
Chúa sắp đặt khéo léo đến từng chi tiết theo
quy luật “cha truyền con nối”, quy luật chủng
tộc, quy luật môi sinh (không gian), quy luật
thời đại (thời gian), quy luật tiến hóa, quy
luật tương quan (người này mắc mướu nợ
nần với người kia) và còn hàng ngàn quy luật
khác nữa chúng ta không sao biết được.
(4) Xin xem Tin mừng Mt 20,1-16a.
(5) Lưới Trời tuy lồng lộng thoáng đãng
tựa hồ dễ trót lọt, thế mà đố ai tránh thoát
nhất là những kẻ gian ác.
Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su
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