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Dân chủ
Cách đây ít lâu, một người lính Mỹ đi xe buýt ở Thụy Điển, trong lúc 

chuyện trò, đã nói với người đàn ông ngồi bên cạnh:
- Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ nhất trên thế giới. Những người công 

dân bình thường nhất cũng có thể đi tới Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng Thống và 
thảo luận với Ông ấy… 

Người đàn ông bên cạnh đáp:
- Điều đó đâu có đáng gì! Ở Thụy Điển, Nhà Vua và dân chúng cùng đi 

chung nhau trên một chiếc xe buýt nữa kìa…
Khi người đàn ông vừa nói chuyện ấy… bước xuống khỏi xe buýt, người 

lính Mỹ được các hành khách khác còn lại trên xe nói cho anh ta biết: “Người 
vừa chuyện trò với anh chính là Vua Gustav Adolf VI”.

Truyện gợi vài ý: - Nước Trời còn dân chủ hơn nhiều – Vua Nước Trời ở 
luôn với dân – hiện Người đang ở giữa dân như hình với bóng.

Nước Trời còn dân chủ hơn nhiều, bởi vì Vua Nước Trời đến ở luôn với dân 
và còn “đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (Mt 20,17-28); đã 
vậy, bị dân xử rất tệ vẫn không rời bỏ họ.

Vua Nước Trời là Chúa Giêsu Kitô, Đấng mệnh danh là Emmanuel (Thiên 
Chúa ở cùng chúng ta); Người còn hứa sẽ ở với chúng ta  “mọi ngày cho đến 
tận thế” (Mt 28,20)

Để thấy Vua Nước Trời giờ này đang đi đến đâu, ở đâu và với những ai trên 
thế giới… hãy đến chỗ nào có người nghèo hèn, thống khổ, hoặc nơi có người 
bị áp bức bất công.

NK



MỤC LỤC 

2

THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ TRANG CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH NHẠC CỦA NGÀY HÔM NAY: 
HÁT NGUYÊN VĂN LỜI CHÚA (CA NGỢI) & THỰC THI LỜI CHÚA (TU ĐỨC).

.HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG 
1. CẦU NGUYỆN THÁNG 2..............................................................................................................3
2. CÂU ĐỐI THÁNG 2........................................................................................................................3.THỜI VỤ THÁNG 2
1.ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN Mùa Mừng Năm Mới ...........................................................................3
2.ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA Đẹp và Xấu...............................................................................................4 

.TIN MỪNG THÁNG 2...........................................................................................................................5.THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG Sợi chỉ đỏ ...................................................................................................7.TỪ NGỮ THÁNH KINH .....................................................................................................................12.SỐNG KINH MÂN CÔI 100 Truyện tích kinh Mân Côi .....................................................................14.TÌNH HUỐNG TIN MỪNG Tại sao Chúa không cứu giúp ngay người gặp nạn................................18

.MỤC VỤ THÁNH NHẠC TCPV, “Quod Scriptum, Scriptum”...........................................................20.QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC Bí ẩn hiện tượng song trùng...............................................................21.CÂU CHUYỆN NỘI BỘ Thời điểm nào “tốt” nhất cho ma quỷ cám dỗ............................................24.BIẾM HỌA THÁNG 2 Cười không nổi!..............................................................................................29.NÓI NHỎ NHAU NGHE Bé Bo chu đáo.............................................................................................29
CÂU HỎI ĐỐ BẠN Tại sao TCPV “Quod Scriptum, Scriptum” ”.......................................................29

. NGỤ NGÔN CHA PHI Họa con này là phúc của con kia...............................................................31.CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ Lấy chồng con một.........................................................................32.TÌM HIỂU TỪ NGUYÊN Tết là gì? Lì xì là gì?............................................................................................34.NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ Tin tặc, Kiên nhẫn.................................................................................................36.SỨC KHỎE LÀ VÀNG Lợi ích của nụ hôn ....................................................................................37.CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH 10 Tiền mua được loại hạnh phúc nào?.................................................39

.GIÁO DỤC GIỚI TRẺ 3 Đặc điểm người Mẹ “làm hại” tương lai con mình............................................41.TRUYỆN TRANH THÁNH KINH CỰU ƯỚC...........................................................................................44

.THI CA CÔNG GIÁO Bath. Nguyễn Viết Hoan, Petrus Dương Kim Quới, .......................................................46.ẢNH NIỆM THÁNG 2 Cho chính bản thân mình................................................................................48.TIỀU THUYẾT CÔNG GIÁO Quỷ xưng tội, Cuộc đối đầu giữa linh mục...kỳ 53.............................................49.HÌ HÌ HÀ HÀ Có hại cho sức khỏe, Ai giỏi hơn...................................................................................52.DIỄN ĐÀN THÁNH CA  Ns. Nguyễn Ngọc Tiến, Ns. Miên Ly............................................................54.GIÁO CA THIẾU NHI Ns. Cát Linh, Ns. Trần Phương Đông..............................................................................56

.LƯỢC TIN THẾ GIỚI..........................................................................................................................58.LƯỢC TIN TRONG NƯỚC.................................................................................................................59.LƯỢC TIN CÔNG GIÁO ....................................................................................................................60.ĐỌC BÁO GIÙM BẠN Bật cười voi con chốn sau cột điện................................................................62.ẢNH VUI ĐỘNG VẬT Cười xả láng...................................................................................................63

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

TRUYỆN, THƠ, NHẠC, HỌA

THỜI SỰ GÓP NHẶT

THẾ GIỚI THIẾU NHI

CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN

N
Ộ

I 
D

U
N

G
 T

H
Á

N
G

 2
.2

0
2
1

C
H

Ủ
 Đ

Ề
 T

H
Á

N
H

 N
H

Ạ
C

: 
T

H
Á

N
H

 C
A

 P
H

Ụ
N

G
 V

Ụ
, 
“Q

U
O

D
 S

C
R
IP

T
U

M
, 
S

C
R
IP

T
U

M
”.



SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG 

3

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Thực thi Lời Chúa lòng ngày càng mới  
Yêu hết mọi người trí lúc mỗi xuân 

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 2

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

   . Ý CHUNG
Cầu cho phụ nữ bị bạo hành.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phụ nữ là nạn nhân 
của bạo hành, để họ được xã hội bảo vệ, và nỗi đau 
khổ của họ được xem xét và lắng nghe.nguyện cho 
nhau và sống cởi mở với nhau.

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

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

Vườn tượng.

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

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

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

 MỪNG XUÂN TÂN SỬU

   Cúc Cung CảmTạ

 Thánh ca tôn vinh Thiên Chúa cần ca “chân chỉ”  
Phụng nhạc thánh hóa tâm can phải hát Cộng đoàn

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

. Thứ Tư lễ Tro 
17.2.2021    

. Dâng Chúa vào 
đền thánh 2.2.2021 

. Mồng 1 Tết Tân 
Sửu 12.2.2021

. Chúa Nhật 
thứ nhất Mùa Chay 

21.2.2021
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Một hôm thầy Dương Chu đi qua 
nước Tống trú tạm ở một khách điếm. Ông 
chủ điếm có hai bà vợ, một bà rất đẹp và 
một bà rất xấu. Thế nhưng bà xấu được 
chồng yêu quý hơn. Dương Chu hỏi duyên 
cớ, ông chủ đáp:

- Người đẹp tự cho mình đẹp, tôi chẳng 
thấy đẹp chỗ nào. Còn người xấu tự cho mình 
là xấu, tôi chẳng thấy xấu chút nào.

Dương Chu quay lại nói với đệ tử:
- Các con thấy đó, mình làm được việc tốt, 

chớ nên khoe mình là tốt, thì đến nơi nào lại 
không được người ta yêu quý?

...................................................................
Lời bàn:
Thường tâm lý người thích khoe những gì 

mình đắc ý hơn người: Khoe giàu, khoe giỏi, 
khoe đẹp... đó là nguyên cớ để gây bất mãn 
cho những người xung quanh. Những cái đắc 
thế, đắc vị đó cũng giống như nhụy hoa, đến 
lúc khai hương mới toát, nhụy mới lộ ra, 

và người ta mới chú ý đến. Hoa không thể 
cưỡng khai được. Cũng như cái tài, cái đẹp, 
cái giàu tự mình phơi bày ra tất phải có tác 
dụng ngược. Tục ngữ có câu: “Cái nết đánh 
chết cái đẹp”. Đơn giản như thế nhưng không 
phải ai cũng áp dụng được nó.
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - Tin mừng tháng 2

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B (7.2.2020)
- Bài đọc 1: G 7,1-4.6-7 
- Bài đọc 2: Cr 9,16-19.22-23 
- Tin Mừng: Mc 1,29-39.

Ý TƯỞNG
1. Sinh dựng ta làm chi để Chúa phải khổ?
SUY NGHĨ
1. Tình yêu có lý lẽ là: “vô lý lẽ”.
Ý TƯỞNG
2. Dựng nên ta sao còn để ta bệnh, tai, nạn, khổ?
SUY NGHĨ
2. Để ta sinh hoa trái tốt lành.

TIN MỪNG THÁNG 2

Ý TƯỞNG
1. Đã chữa bệnh sao Chúa không công khai thừa nhận?
SUY NGHĨ
1.Vì chữa bệnh thân xác là việc phụ, chữa bệnh tâm 

hồn là việc chính.
Ý TƯỞNG
2. Vậy là ai cũng có bệnh tâm hồn cần chữa sao?
SUY NGHĨ
 2. Do đó, việc cứu rỗi linh hồn ta là việc chính yếu để 

Chúa xuống thế làm người.

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B (14.2.2020) 
- Bài đọc 1: Lv 13,1-2.44-46 
- Bài đọc 2: 1 Cr 10,31-11,1 
- Tin Mừng: Mc 1,40-45.
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B (21.2.2020)

- Bài đọc 1: St 9,8-15 
- Bài đọc 2: 1 Pr 3,18-22 
- Tin Mừng: Mc 1,12-15.

Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa phải chịu cám dỗ.
SUY NGHĨ
1. Để dạy ta: Làm người, ai cũng phải chịu cám dỗ.  
Ý TƯỞNG
2. Đã ăn chay đến như thế sao Chúa còn bị cám dỗ?
SUY NGHĨ
2. Ma quỷ đợi đến lúc chúng ta đạt đỉnh cao của 

đường trọn lành… chúng mới xô… vì lúc đó là lúc ta dễ 
bị ngã nhất.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B (28.2.2020)

- Bài đọc 1: St 22,1-2.9a.10-13.15-18 
- Bài đọc 2: Rm 8,31b-34 
- Tin Mừng: Mc 9,2-10.

Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa bỗng nhiên biến hình trước 3 môn đệ?
SUY NGHĨ
1. Chúa mạc khải, và luôn mạc khải Người, nếu không, 

chẳng ai biết gì về Chúa.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao mạc khải cho chỉ 3 môn đệ?
SUY NGHĨ
2. Ai, điều gì và lúc nào… Chúa muốn mạc khải, đó là 

Thánh Ý Chúa.
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - thánh lễ sống động

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B (21.2.2020)

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B (28.2.2020)

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây 
sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17)

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
CHỦ ĐỀ: VÌ THƯƠNG, THIÊN CHÚA DẠY CHÚNG TA 

Minh họa
- Mille images 72 C
- “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi 

đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17)
Sợi chỉ đỏ. 
- Bài đọc I (Xh 20,1-17): Khôn ngoan là 

sống theo các giới luật của Thiên Chúa.
- Bài Tin Mừng (Ga 2,13-25): Đức Giê-

su làm gương sống khôn ngoan: nhiệt thành 
với Thiên Chúa đến nỗi dám làm những việc 
có thể nguy hiểm đến mạng sống mình (như 
thanh tẩy đền thờ Giêrusalem).

- Bài đọc II (1 Cr 2,13-25): Người đời khó 
mà hiểu được sự khôn ngoan ấy. Vì thế thập 
giá bị người Do thái coi là vấp phạm và người 
Hy lạp cho là điên rồ.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
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Thế nào là khôn ngoan? Phải chăng là khéo 
léo để được hơn người, để làm ăn thành đạt, 
để được người đời khen ngợi? Thế nhưng “lời 
lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì?” 
Sự khôn ngoan của thế gian chỉ là ngu dại 
trước mắt Thiên Chúa. Hôm nay Lời Chúa 
sẽ dạy chúng ta một cách sống khôn ngoan 
thực sự sẽ mang hạnh phúc đến cho ta chẳng 
những ở đời này mà còn cả đời sau. Xin Chúa 
thương ban cho chúng ta sự khôn ngoan ấy.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Người khôn ngoan là người sống theo 
luật Chúa. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta 
đã vi phạm luật Ngài.

- Thập giá Đức Giêsu là sự điên rồ đối với 
thế gian, nhưng là sự khôn ngoan vô cùng của 
Thiên Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta trốn 
tránh thập giá, vất bỏ những thập giá Chúa 
gởi đến cho chúng ta.

- Thân xác và tâm hồn chúng ta là đền thờ 
của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đã để đền 
thờ ấy ra dơ bẩn. Xin Chúa thương thanh tẩy.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Xh 20,1-17
Sau khi dân Israel được giải phóng khỏi 

ách nô lệ Ai cập, họ xuất hành qua sa mạc. 
Khi đến núi Sinai, Thiên Chúa gọi Môsê lên 
với Ngài và Ngài ban cho dân 10 điều luật.

Thực ra khi mới ra khỏi Ai cập, họ chỉ là 
một đám đông chưa biết cách sống chung với 
nhau, chưa có tinh thần tập thể, cũng như chưa 
có một đức tin chung. Nhờ những điều luật 
này, họ biết sống với nhau bằng tình thương 
(phần thứ hai của thập giới: yêu người) và 
biết sống với Thiên Chúa bằng lòng kính mến 
(phần đầu của thập giới: mến Chúa).

2. Đáp ca: Tv 18
Thánh vịnh này ca ngợi luật pháp của 

Chúa: a/ đó là luật toàn thiện; b/ rất hữu ích 
cho cuộc sống; c/ vì thế nó đáng quý chuộng 
hơn mọi thứ quý giá nhất ở đời.

3. Tin Mừng: Ga 2,13-25
Tường thuật việc Đức Giêsu đánh đuổi 

những người buôn bán trong sân Đền thờ 
Giêrusalem. Đối với thánh Gioan, điều đáng 
chú ý nhất là sự nguy hiểm của việc làm 
này: nó sẽ dẫn Đức Giêsu tới chỗ chết (c 20: 
“Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi. Nội ba 
ngày tôi sẽ xây dựng lại”). (c 21 “Đền thờ 
Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể 
Ngài”). Nhưng vì nhiệt thành với Thiên Chúa 
nên Đức Giêsu dám chấp nhận mọi nguy hiểm 
(c 17 “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi 
đây sẽ phải thiệt thân”).

4. Bài đọc II: 1 Cr 2,13-25
Thánh Phaolô so sánh sự khôn ngoan của 

Thiên Chúa và sự khôn ngoan của thế gian. 
Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thể hiện rõ 
nhất nơi thập giá. Nhưng thập giá là cớ vấp 
phạm đối với người Do thái và là sự điên rồ 
đối với người Hy lạp. Tuy nhiên sự khôn ngo-
an Thiên Chúa trổi vượt hơn mọi khôn ngoan 
của con người. 

Vì thế thánh Phaolô tự hào về sự khôn 
ngoan của thập giá. Ngài hăng hái rao giảng 
sự khôn ngoan ấy và kêu gọi tín hữu hãy tìm 
kiếm sự khôn ngoan ấy.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1.“Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ 
tâm linh”

Người thời nay dị ứng với từ “luật” vì cho 
rằng luật gò bó tự do. Họ ghét chủ trương 
“vị luật”.
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Chính Đức Giêsu cũng đả phá chủ trương 
vị luật. Ngài kịch liệt công kích những người 
pharisêu vì họ chủ trương như thế. 

Thế nhưng Chúa không phá bỏ lề luật: “Ta 
đến không phải để huỷ bỏ lề luật mà để kiện 
toàn” (Mt 5,17).

Ngài kiện toàn luật thế nào? Bằng cách chỉ 
cho thấy “trái tim” của lề luật là thương yêu. 
Ngài tóm lược tất cả mọi lề luật vào 2 khoản 
là mến Chúa và yêu người. Thánh Augustinô 
đã hiểu như thế nên đã nói: “Ama et fac quod 
vis”. “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”.

Chính Đức Giêsu nêu gương giữ luật với tất 
cả tấm lòng yêu thương. Bài Tin Mừng hôm 
nay cho thấy Ngài nổi giận khi thấy người 
ta làm hại đến sự thánh thiện của Đền thờ. 
Vì yêu mến lề luật và nhiệt thành với Thiên 
Chúa, Ngài đã đánh đuổi những người buôn 
bán ra khỏi đền thờ, một việc làm sẽ dẫn Ngài 
tới cái chết. “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa 
mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”.

* 2. Sự khôn ngoan của Thập giá
Một vài ý tưởng của Nino Salvaneschi 

(trong quyển Savoir souffrir): 
- Không có tình yêu, ta không thể sống
Không có đau khổ, ta không thể yêu
Phải học yêu để sống tốt hơn
Và phải học chịu khổ để yêu nhiều hơn.
- Tình yêu là nhung nhớ về cõi trời; đau 

khổ là giải thoát khỏi cõi đất. Vì thế trong 
mọi đau khổ luôn có một cái gì đó của trời, 
và trong mọi tình yêu luôn có một cái gì đó 
của đất.

- Vui sướng làm cho tâm hồn mềm yếu, đau 
khổ làm cho tâm hồn cứng cáp. Vui sướng 
làm thỏa mãn cho riêng mình, đau khổ đi tìm 
một trái tim khác. Vui sướng làm hư (déform-
er), đau khổ huấn luyện (former) nhân cách.

- Tình yêu đến và đi, đôi khi nó đem lại 
cho ta một cái gì đó, nhưng đôi khi nó cướp 
đi tất cả. Tình yêu chỉ cất tiếng hát trong một 
mùa. Trái lại đau khổ đến thăm ta vào mọi lứa 
tuổi. Nó đến thì biến đổi đời ta, và trước lúc 
ra đi nó luôn để lại một cái gì đó.

- Dĩ nhiên bạn có thể chấp nhận hoặc từ 
chối đau khổ. Nhưng nếu chấp nhận thì bạn 
sẽ bình an. Còn nếu từ chối thì bạn vẫn còn 
phải chiến đấu mãi với chính mình.

Chịu đựng là dấu chỉ kẻ bại trận. Chấp 
nhận là dấu chỉ của người đang cầm vũ khí 
để chiến đấu.

* 3. Bài học khôn ngoan.
Một thiếu niên đi xem đấu bóng với cha sở, 

nói với cha rằng anh không thích vâng phục. 
Anh nói: “Thưa cha, con rất ghét ai bảo phải 
thế này, thế nọ. Không có tự do trong việc này”.

Cha sở không nói một lời. Liền sau đó, họ 
gặp một biển chỉ đường chỉ hướng đi tới sân 
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chơi. Cha sở làm như không thấy. Cậu bé la 
lên: “Chúng ta đi sai đường! Thưa cha, cha 
không thấy dấu đằng kia à!”.

Cha sở bình tĩnh trả lời: “Cha thấy chứ, 
nhưng cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và 
cha ghét bị chỉ bảo đi đường này đường kia 
bởi một biển chỉ đường cũ kỹ. Nó không cho 
cha tự do hành động”.

Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại 
đi vào hướng sân chơi.

* 4. Tuân giữ lề luật.
Một người Do thái nọ muốn sống thánh 

thiện nên đến tham khảo ý kiến của một vị 
Rabbi. Vị Rabbi hỏi: 

- Từ trước tới nay anh sống thế nào?
- Rất tốt, thưa ngài. 
- Anh nói “rất tốt” nghĩa là sao?
- Nghĩa là tôi không vi phạm giới luật nào 

cả. Tôi không kêu tên Chúa vô cớ, tôi không 
tục hóa ngày sabát, tôi không bất kính với cha 
mẹ, tôi không giết người, tôi không bất trung 
với vợ tôi, tôi không trộm cắp, tôi không làm 
chứng dối, tôi không tham muốn của cải và 
vợ người khác.

Vị Rabbi nói: 
- Tôi hiểu. Anh đã không vi phạm giới luật 

nào cả.
- Đúng vậy, thưa ngài.
Nhưng vị Rabbi hỏi tiếp: 
- Nhưng anh có tuân giữ các giới luật 

không?
-  Ngài hỏi vậy nghĩa là sao ạ?
- Nghĩa là: anh có tôn kính tên Chúa 

không? Anh có thánh hóa ngày sabát không? 
Anh có hiếu kính cha mẹ không? Anh có tôn 
trọng và bảo vệ mạng sống của người khác 
không? Lần gần đây nhất anh nói với vợ rằng 
anh yêu nàng là khi nào? Anh có chia sẻ của 
cải cho người nghèo không? Anh có bảo vệ 
danh dự và tiếng tốt cho ai chưa? Anh có 
thường giúp đỡ người khác không?

Người Do thái ra đi và suy nghĩ miên man. 
Từ trước tới nay anh chỉ nhìn các giới luật 
theo khía cạnh tiêu cực nên mọi cố gắng của 
anh chỉ là làm sao khỏi vi phạm luật. Nhưng 

nay vị Rabbi vừa chỉ cho anh một cách nhìn 
mới hẳn: không chỉ cố tránh vi phạm luật, mà 
còn phải làm những việc tốt mà luật chỉ dạy.

Kitô hữu ngày nay cũng cần lưu ý: 
- Chúng ta tuân giữ lề luật không phải vì sợ 

Chúa phạt, mà vì yêu mến Chúa.
- Chúng ta giữ luật không phải để được 

Chúa yêu, mà chúng ta giữ luật bởi vì Chúa 
đã yêu ta.

* 5. Sự điên rồ khôn ngoan.
Đức Giêsu quả là điên rồ khi dám đụng 

tới Đền Thánh Giêrusalem, vì đó chính là 
kết tinh của tình cảm, đức tin và niềm kiêu 
hãnh của toàn dân Do thái. Việc Ngài thanh 
tẩy Đền thờ mang tính cách trầm trọng chẳng 
khác gì ai đó dám xé cờ tổ quốc hoặc đập nát 
tượng lãnh tụ một nước. Cho nên cái giá mà 
Đức Giêsu phải trả cho việc này là Ngài sẽ bị 
giết chết. Bài Tin Mừng hiểu được cái giá đó, 
nên có câu: “Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa 
mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”.

Còn ông Phaolô thì nói với các tín hữu 
Côrintô: “Trong khi người Do thái đòi hỏi 
những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy lạp 
tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao 
giảng một Đức Kitô bị đóng đinh, điều mà 
người Do thái coi là ô nhục không thể chấp 
nhận, và dân ngoại cho là điên rồ”. Phaolô 
có đầy đủ mọi điều kiện để làm một Rabbi 
đáng kính đối với người Do thái, hoặc làm 
một triết gia đáng nể đối với người Hy lạp. 
Thế mà ông bỏ tất cả để đi làm một việc điên 
rồ là rao giảng về thập giá.

Có nhiều điều trong cách sống của Kitô 
hữu cũng bị người không Kitô coi là điên rồ. 
Do người ta coi thế nên tôi không dám làm? 
Hay dù người ta coi thế, tôi vẫn can đảm làm, 
theo gương Đức Giêsu và Thánh Phaolô?

6. Thanh tẩy đền thờ.
Mahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc 

Ấn Độ, trong nhật ký tự thuật của mình, ông 
kể rằng khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất 
thích đọc Kinh Thánh, đặc biệt là “Bài giảng 
trên núi”. Ông xác tín rằng Kitô giáo chính là 
giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương 
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(xem tiếp trang 28)

tổn cho đất nước Ấn Độ của ông từ bao thế 
kỷ. Ông thực sự nuôi ý định trở thành Kitô 
hữu.

Ngày kia, ông vào một nhà thờ để dự lễ 
và nghe giảng. Người ta chặn ông lại ở cửa 
nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng nếu 
ông muốn dự lễ, xin mời ông đến một nhà thờ 
dành riêng cho người da đen.

Ông ra đi và không bao giờ trở lại.
***

Tin mừng hôm nay thuật lại Đức Giêsu xua 
đuổi những người bán chiên bò, chim câu và 
những người đổi tiền ra khỏi Đền Thờ. Chắc 
chắn Người không hề xua đuổi những con 
người thành tâm thiện chí. Nhà thờ là nơi tôn 
nghiêm, qui tụ các tín hữu, cử hành phụng vụ 
Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, mọi người 
chung một niềm tin, một lời cầu tôn vinh 
Thiên Chúa. Nhà thờ chính là Hội thánh thu 
nhỏ, không phải là ngôi nhà kín rào luỹ cấm, 
trái lại phải mở rộng để đón tiếp mọi người.

Hôm nay Đức Giêsu phải xua đuổi người 
ta ra khỏi Đền Thờ, vì Người không muốn nơi 
thánh thiêng trở thành cái chợ. Người không 
muốn nhà Cha Người bị xúc phạm. Người 
thấy cần phải thanh tẩy Đền Thờ. Thái độ 
quyết liệt của Đức Giêsu đòi chúng ta phải 
xét lại chính mình.

Dường như không khí chợ búa vẫn vương 
vấn đâu đây: Người ta hẹn hò vào các giờ lễ, 
họ đi nhà thờ nhưng mắt trước mắt sau, họ lo 
trình diễn áo quần kiểu tóc.

Có kẻ đến nhà thờ để thắp sáng hào quang 
cho chính mình hơn là cho Chúa.

Có những đám cưới yêu cầu bật sáng mọi 
bóng đèn trong thánh đường.

Có những đám ma nhà thờ phải treo cờ 
tang phướn rũ như một biển tím, một rừng 
tang. Đồng tiền đã che mờ nét tôn nghiêm 
nhà Chúa.

“Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi 
đây” (Ga.216). Lời bất bình đó của Đức Giê-
su vẫn như còn đang nói với chúng ta hôm 
nay. Người muốn các nhà thờ phải là nơi thờ 
phượng, nơi tĩnh lặng để con người gặp gỡ 

Thiên Chúa. Không cần ồn ào, nặng phần 
trình diễn, cũng không nên máy móc, buồn tẻ 
khi cử hành các nghi thức phụng vụ.

Nếu mỗi thánh lễ là tái diễn Hy lễ thập giá 
của Đức Giêsu, Đấng đã yêu cho đến cùng, 
thì mỗi thánh lễ cũng mang một sức sống mới 
của Đấng Phục sinh. Người chính là Đền Thờ 
mới, nơi nhân loại sẽ thờ phượng Thiên Chúa 
Cha cách đích thực.

***
Lạy Cha, Mùa chay là mùa thanh tẩy các 

đền thờ: đền thờ vật chất là những thánh 
đường và đền thờ thiêng liêng là mỗi người 
chúng con. Xin giúp chúng con biết thanh 
tẩy những nhơ nhớp trong tâm hồn, hầu xứng 
đáng đến thờ phượng Cha trong Đền Thờ mới 
là Đức Giêsu, Con Cha. Amen. (Thiên Phúc, 
“Như Thầy đã yêu”) 

7. Nhà của Chúa
Lời nguyện sau đây được viết trên cửa một 

nhà thờ nọ: 
Lạy Chúa, xin làm cho cánh cửa này đủ 

rộng để có thể đón tiếp mọi người nào cần 
đến tình thương của đồng loại, anh em, nhưng 
cũng đủ hẹp để có thể ngăn chận mọi kiêu 
căng, ganh tị, bất hòa.

Xin làm cho ngưỡng cửa này đủ phẳng để 
những bước chân của trẻ thơ và những người 
lầm đường lạc lối vào đây mà không bị vấp 
ngã.

Xin làm cho nhà này là nhà cầu nguyện và 
là cổng dẫn vào Nước Chúa.

(Viết theo Flor McCarthy)

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu 
là Đền thờ, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng là 
Đền thờ sống động của Thiên Chúa. Đền thờ 
này cũng cần được thanh tẩy cho xứng đáng 
hơn. Trong mùa Chay này, chúng ta xin Chúa 
giúp chúng ta: 

1. Hội thánh là Đền thờ của Thiên Chúa 
nơi mọi người hiệp thông với Thiên Chúa và 
hiệp thông với nhau/. Chúng ta hãy cầu xin 
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

BỆNH TẬT
(CN 5 TN B - Mc 1,29-39)

 “Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên 
cơn sốt, nằm trên giường” (Mc 1,30)

  Một cơn bệnh cản trở người hay vật hoàn 
thành trọn vẹn khả năng hay ảnh hưởng đến 
sức lực của họ.

  Những điển hình tổng quát hay cá biệt về 
bậnh tật: những quy chiếu tổng quát, “Người 
đã mang lấy tật nguyền của ta và gánh lấy các 
bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17 x. Mc 3,10 Xh 
15,26 Đnl 7,15 2Sb 16,12 Ga 5,3 Cv 28,9). 
Thánh Kinh cũng đề cập đến các loại bệnh 
tật riêng biệt như: mù lòa (Ga 9,1), ung nhọt 
và lở loét (Xh 9,9 G 2,7 Is 8,21 Lc 16,20) 
khắc khoải (Cn 13,12), bồn chồn khắc khoải 
(Cn 13,12), thủy thủng (Lc 14,2), kiết lỵ (Cv 
28,8), kinh phong (Mt 17,15 x. Mt 4,24 Mc 
9,17-18) sốt rét (G 30,30 Mt 8,14/ Mc 1,30/ 
Lc 4,38 Cv 28,8), băng huyết (Mt 9,20/ Mc 
5,25/ Lc 8,34), viêm phỏng (Đnl 28,22), điên 
cuồng (1Sm 21,13), bệnh phong (Ds 12,10 
2Sb 26,21 Mt 11,5 Lc 17, 11-19), bại liệt (Mt 
4,24 8,6 9,2/ Mc 2,3/ Lc 5,18 Lc 13,11 Cv 
3,2 8,7 9,33), trúng nắng (2V 4,18-19 Tv 121, 
5-6 Is 49,10 Gn 4,8), u bướu (Đnl 28,27 1Sm 
5,6), đói ăn tự nguyện (1Sm 1,7 28,20 Tv 
102,5 107,18), kiệt sức (Lv 26,16 Đnl 28,22).

 Ngay người công chính cũng phải khổ vì 
bệnh tật, như trường hợp ông Giob (G 2, 3-7 
x. Tv 38,2-3 41,7-8) và những trường hợp 

khác như “vua Khitkigia lâm bệng nguy tử” 
(2V 20,1/ Sb 32,24), Đaniel (Đn 8,27), người 
giúp việc của viên đội trưởng (Lc 7,2), ông 
Lazarô (Ga 11,1), bà Tabitha (Cv 9,36-37), 
thánh Phaolô (Gl 4,13), ông Ephraditô (Pl 
2,27), thánh Timôthê (1Tm 5,23), anh Trô-
phimô (2Tm 4,20).

Những nguyên cớ gây nên bệnh tật, do tội 
lỗi (ga 9,2). Do tội nguyên tổ (St 3,16-17), do 
sự cố (2V 4,39-40), do án phạt (Tv 107, 17-
18 Xh 9,8-10 Lv 26,14-16 Ds 16,41-49 2V 
5,27 Gr 14,12 1Cr 11,29-30), do thử nghiệm 
(G 2,5).

 Trả lời cho đau yếu bệnh tật là sự thương 
cảm của Thiên Chúa: “Đức Giêsu chữa nhiều 
kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật” (Mc 1,34 
x. Tv 41,3 Mt 8,17). Có sự thương cảm của 
người khác như chủ chăn Chúa đặt để chăn 
giữ đoàn chiên (Ed 34,4), của những người 
chia sẻ tâm tình của Chúa (Mt 25,36), của 
các môn đệ Chúa (Lc 9,2), của cả dân ngoại 
như người Samaria nhân lành (Lc 10,30-37). 
Riêng người bị bệnh tật tỏ ra khiêm tốn tuân 
phục như ông Giobh (G 13,15) hay như tông 
đồ Phaolô (2Cr 12,8-10). Người ta cũng nên 
phản ứng bằng lời cầu nguyện (Gc 5,14 2Cr 
12,8).

Có thứ bệnh tật thiêng liêng, như “những 
kẻ cứ khăng khăng phản loạn” (Is 1,5-6 x. Gr 
8,22 Mk 1,9 Mt 9,11-12/ Lc 5,31-32).

Ơn cứu độ và việc chữa lành bệnh tật, được 
hoàn thành qua thập giá Chúa Giêsu Kitô, 
“chính Người đã mang lấy bệnh tật của chúng 
ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta 
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(xem tiếp trang 26)

BỆNH PHONG
(CN 6 TN B - Mc 1,40-45)

…” (Is 53,4-5). Ơn cứu độ được thực hiện 
trọn vẹn trên thiên đàng, với hình ảnh “lá cây 
dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại” (Kh 
22,1-3 x. Ed 47,12 Kh 7,17 21,1-4).

“Một người mắc bệnh phong đến gặp 
Chúa Giêsu” (Mc 1,40)

 Bệnh phong là bệnh da liễu có thể lây 
nhiễm. Dầu vậy, căn bệnh mà Thánh Kinh 
nhắc tới bao hàm nhiều hiện tượng ngoài da 
hơn là căn bệnh ngày nay gọi là bệnh phong.

 Có những quy định nhằm kiểm soát bệnh 
phong. Bệnh nhân bị khai trừ khỏi cộng đoàn: 
“Hãy truyền cho con cái Israel phải đuổi khỏi 
trại, mọi người bị bệnh phong, mọi kẻ mắc 
bệnh lậu, mọi người nhiễm uế vì xác chết…” 
(Ds 5,2 x.Lv 13,1-46 Đnl 24,8-9 2V 7,3). Họ 
không được thi hành tác vụ thuộc dòng họ 
Lêvi “không người nào trong dòng dõi Aar-
on bị bệnh phong hay bị lậu được ăn các của 
thánh khi chưa được thanh sạch” (Lv 22,4). 
Các bệnh nhân được chữa lành phải báo cáo 
cho tư tế biết, vì vậy Chúa Giêsu bảo kẻ mắc 
bệnh phong được Người chữa lành: “Hãy đi 
trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Môsê 
đã truyền, để làm chứng cho người ta biết” 
(Mt 8,4 x.Lc 17,14 Lv 14,1-9).

Bệnh phong được chữa lành, như trường 
hợp “ông Naaman, tướng chỉ huy quân đội 
Aram… lại mắc bệnh phong” (2V 5,1) nhưng 
“ông xuống dìm mình bảy lần trong sông 
Giođan, theo lời người của Thiên Chúa. Da 
thịt ông trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông 
đã được sạch” (2V 1,15). “Một người mắc 
bệnh phong tiến lại bái lạy Chúa Giêsu… và 
anh được sạch bệnh phong” (Mt 8,2-3/ Mc 
1,40-41). Mười người bệnh phong đón gặp 
Chúa Giêsu. Họ dừng lại đàng xa và kêu lớn 
tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương 
chúng tôi”, Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi 
trình diện với các tư tế”. “Đang khi đi thì họ 
được sạch” (Lc 17,12-15).

Ý nghĩa thiêng liêng của bệnh phong: 
Bệnh phong được sử dụng như dấu chỉ chuẩn 
nhận của Thiên Chúa. Khi ông Môsê xin một 
dấu chỉ để dân tin rằng Thiên Chúa đã hiện 
ra với ông, Chúa phán bảo ông: “Hãy luồn 
tay vào ngực ngươi”. Ông luồn tay vào ngực 
rồi rút tay ra và này tay ông bị phong, trắng 
như tuyết. Người phán: “Hãy lại cho tay vào 
ngực ngươi!” Ông lại cho tay vào ngực, rồi 
rút ra khỏi ngực. Thì này tay ông trở lại như 
da thịt của ông (Xh 4,6-7). Thiên Chúa dùng 
bệnh phong như án phạt để xử bà Myriam, 
khi bà cùng với Aaron phê phán ông Môsê 
“là người hiền lành nhất đời” (Ds 12,3). Đức 
Chúa đã nổi cơn thịnh nộ khi mây bốc lên 
khỏi lều thì bà Myriam mắc bệnh phong, mốc 
thếch như tuyết” (St 12,10). Giêkhađi vì tham 
quà cáp Naaman tặng, nên tiên tri Êlisa đã 
cho hắn biết: “bệnh phong của Naaman sẽ 
mãi mãi bám lấy mày và dòng dõi mày” (2V 
5,27). Vua Útdigiahu kiêu ngạo và bị trừng 
phạt “trong lúc nổi giận với các tư tế thì 
trán vua bị phong ngay trước mặt các tư tế, 
trong nhà Đức Chúa, bên cạnh bàn thờ dâng 
hương” (2Sb 26,19).

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” 
(Mc 1,15)

 Thánh Kinh nhấn mạnh sự cần thiết phải 
sám hối tội lỗi nếu cá nhân hay công đoàn 
muốn sống thân tình với Thiên Chúa. Thánh 
Kinh cũng dùng từ này để nói về việc Chúa 
khoan giãn đưa ra án phạt đối với dân Ngài, 
thường nhằm đáp lại sự sám hối của loài 
người.

  Sám hối là một đòi hỏi để sống thân tình 
với Thiên Chúa: “Hãy trở lại, bỏ con đường 
tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh 
và quy tắc của Ta...” (2V 17,13 x.1Tx 1,9 Tv 
34,14 Is 55,7 Cv 14,15 Ga 4,7-10).

  Sám hối bao hàm việc quay mặt khỏi 
tội lỗi:

SÁM HỐI/ HỐI HẬN/ VÀ BẢN CHẤT
(CN 1 CHAY B - Mc 14,12-15)
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Trên thế giới này có 2 trung tâm hành 
hương lớn nhất, và cũng quan trọng nhất. Đó 
là Fatima (Bồ Đào Nha) và Lộ Đức (Pháp). 
Lộ Đức có trước Fatima. Năm 1858 Đức 
Mẹ đã hiện ra với cô bé Bernadetta tại hang 
Massabielle 18 lần, để xác định Đức Mẹ là 
Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội. Vì năm 
1854 Đức Giáo Hoàng PIO lX đã tuyên bố tín 
điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Sau đó có 
nhiều phe phái nổi lên chống báng tính cách 
vô nhiễm của Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đã hiện ra 
để xác định điều đó. Còn tại Fatima Đức Mẹ 
đã hiện ra với 3 trẻ năm 1917 (đang lúc có đại 
chiến thế giới thứ 1). Cách nhau hơn 40 năm. 
Cả 2 sự kiện hết sức vĩ đại. Nói lên tầm quan 
trọng của đức tin Công giáo. Những người 
vô thần thường nói không có Chúa và cũng 
chẳng có đời sau. Thì đây Đức Mẹ đã hiện và 
nói rõ: Phải ăn năn thống hối và cải thiện đời 
sống. Vậy nếu không có Chúa, không có Đức Hành hương Fatima (Bồ Đào Nha). Ảnh: Int.
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Mẹ, thì ai có quyền hiện ra công khai như 
vậy. Không lẽ ma quỷ? Mà nếu đã công nhận 
có ma quỷ thì cũng phải công nhận có Chúa, 
có đời sau. Cho nên ngày nay Hội Thánh đã 
rất tôn trọng 2 nơi thánh thiêng này, để làm 
chứng cho đức tin Công giáo, chống lại bọn 
vô thần thường xúc phạm đến tôn giáo. 

Vậy sự tích như thế nào khi hiện ra tại 
Lộ Đức? Ngày thứ tư 11/2/1858, tại Lộ Đức 
nước Pháp, có 2 cô con gái con bác thợ xay 
bột Bernadette và Marie Toinette rủ nhau 
kiếm củi bên bờ sông Gave. Khi gần tới hang 
Massabielle, thì nghe có tiếng ồn áo như cơn 
giông sắp tới. Cô nhìn trái phải không thấy 
cây cối động đậy. Rồi nhìn về phía hang cô 
thấy hiện ra một bà đẹp lắm. Bà nhìn cô mỉn 
cười và ra hiệu cho cô lại gần Bà. Cô không 
sợ nữa, mở mắt nhìn Bà, rồi rút tràng hạt đọc 
kinh. Bà gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, rồi Bà cũng 
cầm chuỗi Mân Côi. Bà và cô cùng lần chuỗi 
Mân Côi. Nhưng Bà không đọc. Cứ hết 1 
chục thì Bà mới đọc Kinh Sáng danh, để ngợi 
khen Thiên Chúa. Lần hạt xong, Bà vào hang 
và biến đi. (Truyện tích Đức Mẹ hiện ra ở Lộ 
Đức dài lắm, tất cả 18 lần. Ở đây chúng tôi 
chỉ chú trọng đến chuỗi hạt Mân Côi). 

Hiện ra lần thứ 5 ngày thứ sáu 20/2/1858, 
Đức Mẹ dạy cô khi lần hạt phải đọc rõ ràng 
khoan thai từng tiếng một. Hiện ra lần 15 
ngày thứ tư 4/3/1858. Đức Mẹ cùng cô lần 
chuỗi Mân Côi. Hiện ra lần thứ 17, ngày thứ 
tư 25/3/1858, Đức Mẹ hiện ra nói với cô: “Ta 
là Đấng chẳng mắc tội tổ tông”. Đây là Đức 
Mẹ tuyên xưng tước phẩm “Vô nhiễm” lần 
thứ 2. Tuyên xưng lần thứ nhất, khi hiện ra 
tại Rue du Bac gần Paris năm 1830, và dạy 
đọc: “Lạy rất thánh Trái Tim Vô nhiễm, xin 
cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ” 
. Điều đáng chú ý nhất là lần nào hiện ra Đức 
Mẹ cũng lần chuỗi Mân Côi chung với cô. 
Sau này nếu có ai hỏi thì cô trả lời: Đức Mẹ 
dặn phải cầu nguyện cho kẻ có tội bằng chuỗi 
hạt Mân Côi. 

Như vậy rõ ràng là Đức Mẹ quan trọng hóa 
chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. Cũng như 
sau này, khi hiện ra tại Fatima 6 lần, Đức Mẹ 
đã nói đến 12 lần về việc lần chuỗi Mân Côi. 
Ở bài này chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi 
hạt Mân Côi, mà không đề cập đến các vấn 
đề khác thuộc phạm vi Lộ Đức, cùng những 
phép lạ Đức Mẹ đã ban cho người ta, mà các 
nhà Bác học đã làm chứng điều đó. 

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

Lời bàn: Không còn hồ nghi chối cãi gì 
nữa! Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần và xác định 
rõ mục tiêu của người công giáo là Thánh Thể 
và chuỗi hạt Mân Côi. Nếu chúng ta làm tròn 
2 điều quan trọng đó, thì coi như chúng ta 
đã giữ đạo nên, và chắc chắn sẽ được hưởng 
phúc đời sau trên nước thiên đàng. Hành hương Lộ Đức (Pháp). Ảnh: Int.
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Năm 1973-1974. Tôi đang làm cha sở Trung Chánh. Một hôm, đem cái chăn tàu bay 
rằn ri (poncho) phơi ngoài vườn gần lối người qua lại. Chiều xuống lúc nào, tôi quên khuấy 
không cất về. Mãi khuya sực nhớ ra xem, thì chỉ con chỗ để. Tôi kêu cầu Thánh Cả: “Lạy 
Cha, cái chăn này chẳng đáng gì, nhưng lúc này không mua được nữa. Xin Cha thúc dục nó 
trả con”.

Bỗng chiều hôm sau một em bé chừng 12 tuổi, gặp tôi hỏi:
- Có phải mất chăn rằn ri không?
Tôi vui mừng hỏi:
- Sao em biết?
Em trả lời:
- Nghe cô nhà bếp cha kêu mất chăn. Tối hôm qua, con thấy anh mỗ đi cạnh, có kẹp cái 

chăn rằn ri nơi nách, để con đi lấy về cho cha. 
Thế là tối hôm đó tôi có chăn đắp. Khi viết lại tích này, sau gần 10 năm, chiếc chăn đó vẫn 

còn làm bầu bạn với tôi.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)

VII. CẦU NGUYỆN:
CẦU NGUYỆN, NGHỀ CỦA TÔI

118. Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm 
hơn con.

119. Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động.
120. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết 

hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện.
121. Con tin lời cầu nguyện toàn năng không? Hãy suy lời Chúa: “Thày nói thật với các 

con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở.” Có công ty bảo hiểm nào bảo đảm 
cho chắc chắn hơn lời ấy không?

122. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Không cầu nguyện, dù có làm 
phép lạ, con cũng đừng tin.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  
Chúa Giêsu Kitô có thực sự ở giữa chúng 

ta hay không? Nếu có, tại sao ở giữa chúng 
ta, Chúa không cứu người gặp nạn, nghèo 
đói, bệnh tật, nợ nần, bị áp bức v.v…? (một 
Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi:
Có ở giữa và có cứu giúp. Vì một khi Chúa 

đã phán:“Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho 
đến tận thế” (Mt 28,20) thì phải thực sự có 
đúng như thế.

Nhưng bởi vì chúng ta đang sống dạng 
“xác thịt” (đời sống vật chất hữu hình), cho 
nên chúng ta khó thoát ra khỏi những ý nghĩ, 
ước muốn, tầm nhìn… “xác thịt” (thiên về 
vật chất hữu hình), tức –khi nghe Lời đó của 
Chúa- chúng ta ngỡ rằng sẽ nhìn thấy Chúa 
dạng “xác thịt” (hữu hình bằng xương bằng 
thịt); ngỡ rằng Chúa đến với người bất hạnh 
theo kiểu người cứu trợ đến bên nạn nhân và 
giao tiếp nhau cách “xác thịt” (hữu hình); ngỡ 

rằng Chúa phát tiền cho người nghèo túng, 
phát cơm nước cho người đói khát, chữa lành 
cho người bị bạo bệnh, trả giúp kẻ mắc nợ, 
giải thoát tù nhân bị án oan, cứu người bị xe 
đè thoát chết v.v… đều ở dạng “xác thịt” (các 
giác quan xác thịt đều cảm nhận).

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 
cùng là những giáo dân 

nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau 

trong hành trình theo chân Chúa.
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Quên rằng, ngày xưa khi xuống trần với 
“xác thịt” trong 33 năm, Chúa Kitô ở giữa mọi 
người và giảng dạy lẫn cứu giúp kẻ bất hạnh 
bằng “xác thịt”, vậy mà sau khi sống lại, phần 
“xác thịt” của Chúa Kitô được thăng hoa đến 
mức cực thánh, mỗi lần đến với các môn đệ, 
Chúa phải giao tiếp bằng dạng “siêu xác thịt” 
do Chúa và các môn đệ không còn đồng dạng 
“thường xác thịt” với nhau nữa (1).

Các môn đệ -nay đã là những vị thánh 
tông đồ- mà còn có lúc phải giao tiếp với 
Chúa  như thế, chúng ta ngày nay đòi nghe, 
xem, chạm… thấy Chúa Kitô đến, ở giữa và 
cứu giúp chúng ta bằng “thường xác thịt” 
làm sao được!

Kết luận cho phần trên đây là: chúng ta 
phải có một tầm nhìn khác; đó là tầm nhìn  
thiên về cảm giác, cảm nhận, cảm ngộ, cảm 
thấy… giống như cảm giác có ai đó đang 
nhìn mình, đang theo đuổi, đang theo dõi, 
đang nói về mình v.v…

Phần tiếp theo là: Để nhìn, nghe hay 
chạm… Chúa Kitô thực sự đang đến, ở 
giữa và cứu giúp chúng ta, chúng ta phải 
TỎ LÒNG VÂNG PHỤC THÁNH Ý ĐỨC 
CHÚA CHA (2) mỗi khi chúng ta gặp nạn 
hay đau khổ… 

Tại sao? – Thưa vì Chúa Kitô là ANH CẢ 
của chúng ta, là ĐẦU NHIỆM THỂ KITÔ, là 
THÂN CÂY NHO mà chúng ta là em, là chi 
thể, là ngành nho, Chúa Kitô vừa dạy vừa nêu 
gương cho chúng ta TỎ LÒNG VÂNG PHỤC 
THÁNH Ý ĐỨC CHÚA CHA, cho nên nếu 

làm theo lời và gương của  Người, chúng ta 
sẽ được nhìn, nghe, chạm thấy Người đến, 
ở giữa và cứu giúp thực sự. Hãy xem anh 
trộm lành trong tình cảnh thập tử nhất sinh đã 
TỎ LÒNG VÂNG PHỤC THÁNH Ý ĐỨC 
CHÚA CHA qua lời tự nhận mình đáng tội… 
liền được Chúa Kitô ở cùng và cứu giúp.

Cuối cùng, nói về sự cứu giúp: hãy xem 
Chúa Kitô không cứu anh trộm lành thoát án 
tử xuống khỏi thập giá, nhưng cứu giúp bằng 
cách Người trấn an, thêm sức bằng lời hứa 
Nước Trời dành cho anh. 

Vậy nên khi bạn đang đau khổ như thế nào 
đó, Chúa sẽ cứu giúp bạn ra sao không ai có 
thể nói trước được, nhưng chắc chắn rằng 
khi bạn SỤP LẠY VÂNG PHỤC THÁNH Ý 
ĐỨC CHÚA CHA, Chúa Kitô đến, ở bên và 
cứu giúp bạn ngay.

...
Để trả lời câu hỏi Tại sao Chúa không cứu 

người hoạn nạn? Chúng ta thưa ngày rằng 
có và chắc chắn có, nhưng không phải bằng 
cách “xác thịt”, mà bằng cách của Chúa, vì 
việc gì Chúa làm cho chúng ta, việc ấy tốt 
nhất và cao quý nhất.       

 .................................................................
(1) Các thiền sư cao đẳng sau một thời 

gian dài tu luyện, xác thịt họ cũng đạt đến 
dạng “siêu xác thịt”.

(2) Trong kinh Lạy Cha do Chúa Giêsu 
Kitô dạy, có câu: “Fiat voluntas Tua, sicut 
in cælo, et in terra” (Mt 6,9-13), dịch sát ng-
hĩa là: Vâng Ý Cha cả ở dưới đất lẫn ở trên 
trời. Hàm nghĩa ở trên trời thần thánh VÂNG 
PHỤC THÁNH Ý ĐỨC CHÚA CHA ra sao, 
dưới đất loài người cũng phải VÂNG PHỤC 
THÁNH Ý ĐỨC CHÚA CHA y như vậy. 
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“Quod scriptum, scriptum” nghĩa là điều phải viết đã được viết xong. Đây là câu 
Pilato trả lời phủ quyết yêu sách của bọn Biệt phái đòi gỡ bỏ bảng “INRI” (Giêsu, 
Vua dân Do thái) gắn trên đầu Thánh giá Chúa lúc Người đang chịu đóng đinh.   

Cha sở nói với cha phó: 
- Thánh ca Phụng vụ “quod scriptum, 

scriptum”, ai chối bỏ cũng chẳng được khi từ 
lâu Giáo hội đã quyết phải hát trong thánh lễ.   

Cha phó thưa:  
- Thưa cha, cánh ca đoàn cứ viện dẫn 

nhiều lý do để từ chối hát Thánh ca Phụng vụ.    
Cha sở lắc đầu:
- Thánh ca được lập ra vì Phụng vụ. Chỉ 

khi nào Phụng vụ mất, Thánh ca muốn hát gì 
thì hát. 

Cha phó nói:
- Con thật không hiểu nổi sao người ta lại 

dửng dưng với Thánh ca Phụng vụ đến thế?  
Cha sở đáp:
- Chúa phán: “Người ta sống không nguyên 

bởi bánh, nhưng bởi Lời do miệng Chúa phán 
ra”. Bánh nuôi xác, Lời Chúa nuôi hồn. Ma 
quỷ tìm mọi cách để người ta chết đói phần 
hồn. Do đó, ma quỷ đang cố gây chán nản và 
dửng dưng hát Thánh ca Phụng vụ vì Thánh 

ca Phụng vụ hát nguyên văn Lời Chúa.   
Cha phó hỏi:
- Chúng ta phải làm sao, thưa cha?
Cha sở:
- Chúng ta cứ tiến hành và cố gắng duy trì, 

dù cho có ra như thế nào đi nữa (*).
Cha phó nắm chặt nắm đấm giơ lên và nói:
- Quod scriptum, scriptum! Việc phải làm, 

đã làm! (*)
....................................................................
(*) Nhóm Thánh Thi khoảng trên dưới 10 

anh chị em thoát thai từ ca đoàn Thánh Thi là 
ca đoàn được lập ra để hát Thánh ca Phụng 
vụ (hát nguyên văn Lời Chúa và hát với Cộng 
đoàn) đang cố gắng liên lỉ làm một việc tựa hồ 
như “đội đá vá trời” với “tuyệt nhiên không 
hề mảy may nhận được một lời động viên 
hay cổ vũ” nào của bất kỳ ai. Nhưng “Quod 
scriptum, scriptum”! Chúng tôi đã được sinh 
ra cho Thánh ca Phụng vụ rồi. Không thể làm 
gì khác được. 

PHA THĂNG
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NGUYÊN NGUYÊN

Trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường 
hợp hai người giống hệt nhau, dù không phải 
anh em sinh đôi hay có bất cứ quan hệ huyết 
thống nào. Các nhà khoa học gọi đây là hiện 
tượng Doppelgänger (song trùng).

Ảnh căn cước của Jone bên trái và Amos 
bên phải. Ảnh: Int.

Họ có thể cùng tồn tại trong cùng một thời 
điểm lịch sử hoặc khác nhau về thời gian 
sống. Cho đến nay, chưa ai giải thích điều bí 
ẩn này, nhưng đã có người phải ngồi tù vì tội 
lỗi của kẻ giống mình.

TỪ VỤ CƯỚP GIẬT

Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ phạm tội 
điển hình trên đường phố. Vào năm 1999, 
lúc tối trời, một thiếu nữ đi đến bãi đậu xe 
Walmart ở Công viên Roeland, Kansas, Mỹ 
thì có kẻ lạ mặt tiến đến giật chiếc túi xách 
của cô. Mặc dù nạn nhân đã cố gắng kéo lại, 
nhưng hắn vẫn chạy thoát cùng với túi xách, 
trong đó có chiếc điện thoại di động và một 
số tư trang.

Trong lúc giằng co với kẻ cướp, cô ngã 
xuống đường, khiến đầu gối bị trầy trụa. Do 
cô bị thương trong vụ tấn công nên thủ phạm 
của vụ cướp giật được cho là sẽ bị phạt nặng.

Khi cảnh sát lấy lời khai, các nhân chứng 
mô tả hung thủ là một người đàn ông gốc 
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Tây Ban Nha, hoặc người Mỹ gốc Phi có 
nước da sáng với “mái tóc dài hất ra sau”. 
Cuộc tìm kiếm tên tội phạm được tiến hành 
ngay sau đó.

Một nhân chứng ghi được biển số của chiếc 
xe mà tên cướp đã sử dụng. Từ thông tin này, 
nhà chức trách tìm đến nhà của một người 
đàn ông tên là Rick Amos, nhưng người này 
không ở nhà vào thời điểm đó.

Nhân chứng sau đó xem qua các bức ảnh 
lưu trữ tại sở cảnh sát và nhận ra nghi phạm 
của vụ án, chỉ có điều: đó không phải là Rick 
Amos, mà là một người đàn ông tên là Rich-
ard Jones.

Nhân chứng đoán chắc không hề nhầm lẫn, 
chính Jones là người được nhìn thấy trong vụ 
cướp giật này. Do đó, Jones bị bắt và bị đưa ra 
xét xử, mặc dù anh ta luôn khẳng định không 
có mặt ở bất cứ nơi nào gần Walmart vào thời 
điểm xảy ra vụ cướp.

Khi phiên tòa diễn ra, một số nhân chứng 
đều khẳng định Jones chính là thủ phạm. 
Những lời phủ nhận và kêu oan của Jones đều 
bị bỏ ngoài tai, kể cả bằng chứng ngoại phạm 
được nhiều người xác nhận, rằng anh đã tham 
dự một bữa tiệc sinh nhật vào thời điểm xảy 
ra vụ cướp.

Cuối cùng, dựa vào lời khai có tuyên thệ 
của các nhân chứng, tòa án tuyên Jones có 
tội và anh bị kết án 19 năm tù. Jones khăng 
khăng mình vô tội nhưng kháng cáo của anh 
bị bác.

ĐẾN MỘT ÁN OAN

Jones sống mòn mỏi tại Cơ sở cải huấn 
Lansing trong 15 năm, sau đó vào năm 2015, 
điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra tại nhà tù này. Một số 
tù nhân bắt đầu nhầm Jones với người khác, 
họ gọi anh là “Ricky” và nói chuyện với anh 
như thể biết anh từ trước.

Jones bối rối khi phát hiện Ricky mà họ 
đang nói đến là một người đàn ông tên là Rick 
Amos, do đó, anh yêu cầu luật sư của mình 
tìm cho ra một bức ảnh của Ricky. Các luật sư 

đã nhận được bức ảnh và họ bị sốc.
Về diện mạo, Rick Amos trông rất giống 

Jones, cả kiểu tóc cũng y hệt. Điều này kỳ lạ 
đến mức, một trong những luật sư của Jones 
cho rằng, họ có thể là một cặp song sinh. Bản 
thân Jones cũng bị sốc khi nhìn kỹ bức ảnh 
chụp Ricky Amos và cho biết nó thật sự có ý 
nghĩa đối với anh.

Luật sư của Jones đã tiếp cận một tổ chức 
giúp đỡ các tù nhân bị oan sai, có tên là “Dự 
án vì người vô tội Midwest”, là đối tác của 
Dự án vì người vô tội của Đại học Kansas và 
tìm hiểu xem liệu tin tức về hiện tượng dop-
pelgänger rõ ràng này có ảnh hưởng đến bản 
án mà Jones đã nhận hay không.

Một trong những miêu tả nổi tiếng nhất 
về doppelganger qua bức tranh màu có tên 
“Họ gặp bản thân họ như thế nào?” do họa 
sĩ Dante Gabriel Rossetti vẽ năm 186.

Người ta nhận ra rằng, thực sự Rick 
Amos là người đàn ông sống tại địa chỉ liên 
quan đến biển số xe mà nhân chứng đã ghi 
lại. Bằng chứng đã xác định chính Ricky 
Amos đã phạm tội chứ không phải Jones. 
Các nhân chứng tại phiên tòa xét xử Jones 
trước đó giờ được hỏi lại đều nhất trí rằng, 
họ không thể phân biệt hai người đàn ông 
trong các bức ảnh.
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Một người thừa nhận: “Tôi không còn 
chắc chắn đã xác định đúng người tại phiên 
sơ thẩm. Nếu nhìn thấy cả hai người vào thời 
điểm đó, tôi cũng sẽ phân vân khi lựa chọn 
một trong hai để đưa hắn vào tù”.

Đây không chỉ là một sự nhầm lẫn đơn 
giản, hai người đàn ông thực sự trông giống 
hệt nhau, mặc dù không có quan hệ huyết 
thống. Ngay cả các chuyên gia được đào tạo 
để xử lý những nhầm lẫn như thế này cũng 
cảm thấy kinh ngạc, bởi sự giống nhau đến kỳ 
lạ giữa hai người.

Dựa trên bằng chứng mới này, vào năm 
2017, sau gần hai thập niên bị tù đày, tòa án 
trả tự do Jones cho Jones. Anh được cấp giấy 
chứng nhận vô tội, hồ sơ bị bắt và bị kết án 
được xóa. Ngoài ra, anh còn được bồi thường 
1,1 triệu USD vì những thiệt hại phải chịu 
đựng trong hơn 15 năm.

Thật không may, công lý thực sự không thể 
được thực thi, vì Amos, người đã từng ngồi tù 
vì một tội danh không liên quan, không thể 
bị buộc tội cướp vào năm 1999 vì đã hết thời 
hiệu truy cứu.

Tuy nhiên, câu chuyện không kết thúc ở 
đây. Trong một bước ngoặt kỳ lạ, dù được tự 
do và được xác nhận vô tội, vào năm 2019, 
Jones lại bị bắt, bị truy tố vì tội tàng trữ co-
caine và methamphetamine, cả súng bất hợp 
pháp. Không có thông tin nào cho thấy, liệu 
Ricky Amos cũng đã làm điều này hay không.

...

 Thiên nhiên cho phép sự lặp lại cách ngẫu 

nhiên ở mọi lãnh vực, thí dụ vật này giống vật 
kia, người này giống người nọ, lịch sử lặp lại, 
núi đồi trùng trùng điệp điệp (1) v.v… hiện 
tượng song trùng cũng là việc giống nhau và 
lặp lại một cách ngẫu nhiên của thiên nhiên 
trên cơ thể con người.

Trong lãnh vực sự kiện càng có nhiều hiện 
tượng song trùng… thí dụ việc Chúa Kitô là 
Vua đích thực được Pilato ngẫu nhiên ghi 
thành văn bản bằng tấm bảng nhỏ đóng trên 
đầu cây thánh giá: “INRI”; I.N.R.i. là 4 mẫu 
tự viết tắt câu chữ Iesus (2) Nazarethus, Rex 
Israeli nghĩa là Giêsu người Nazareth là Vua 
của dân Do thái. Người Do thái lúc ấy tuy 
nhạo báng Chúa là “Vua dân Do thái” (đây 
cũng là một hình thức song trùng bởi Chúa là 
Vua thật), thấy Pilato viết như thế họ không 
chịu, đòi gỡ bỏ… Pilato nói: “Quod scriptum, 
scriptum” nghĩa là điều phải viết, đã viết rồi. 
Hiện tượng song trùng giữa 2 sự thật: Chúa 
Giêsu là Vua thật, quan tổng trấn Pilatus ghi 
ra sự thật, ấy chính là hiện tượng song trùng.   

Trong lãnh vực thánh nhạc, Thánh ca 
Phụng vụ hát nguyên văn Lời Chúa và hát với 
Cộng đoàn là song trùng liên lỉ và nhiều lần:

- Lời Chúa được lặp đi lặp lại nguyên văn 
là song trùng, tam trùng, tứ trùng… như hình 
thể Đối ca hay Đáp ca đòi buộc.

- Qua miệng nhiều người trong Cộng đoàn 
là trùng trùng điệp điệp (lặp đi lặp lại nhiều 
lần không thể kể hết.

Vì Lời Chúa là Sự Thật, Sự Sống, Sự 
Sáng… được hát nguyên văn và cả Cộng đoàn 
tức là một hình thức lặp đi lặp lại trùng trùng 
điệp điệp chẳng khác nào xua đuổi bóng đêm, 
sự gian tà và sự chết chóc ra khỏi khu vực hay 
thế gian cho mau.

Đó là một ý nghĩa khác nữa của việc hát 
Thánh ca Phụng vụ.

   .................................................................
(1) “Trùng” là giống nhau, “điệp” là lặp 

đi lặp lại, ví dụ điệp khúc là khúc nhạc dành 
để lặp đi lặp lại.

(2) La ngữ không dùng mẫu tự J, thay vào 
đó, họ dùng mẫu tự I.
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PHAN KẾ BÍNH - NHÀ NGHIÊN 
CỨU VĂN HÓA NỔI TIẾNG

(HanoiTV) - Các nhà phê bình văn học 
đánh giá: Phan Kế Bính (1875–1921) là một 
trong những nhà Nho đầu tiên có công dùng 
chữ quốc ngữ để nghiên cứu, dịch thuật giới 
thiệu nền văn hóa cận hiện đại của Việt Nam 
cho thế hệ độc giả mới.

Năm Bính Ngọ (1906) Phan Kế Bính dự 
thi Nho học và đỗ cử nhân nhưng không ra 
làm quan mà ở nhà dạy học. Trong thời gian 
này, ông hưởng ứng phong trào Duy Tân. Từ 
năm 1907, ông bắt đầu viết cho nhiều tờ báo, 
chủ yếu là dịch thuật, biên khảo sách chữ 
Hán. Những báo ông đã cộng tác là: “Đông 
Dương tạp chí”, “Lục tỉnh tân văn”, “Trung 
Bắc tân văn”, “Đông Cổ tùng báo”.

Các sách biên khảo của ông có: “Việt Nam 
phong tục” (1915): nghiên cứu nghiêm túc, 
có tính phản biện về thuần phong mỹ tục của 
Việt Nam: “Hán Việt văn khảo” (1918): bàn 
về văn chương chữ Hán ở Trung Quốc, Việt 

Phan Kế Bính (1875-1921)

PHÚC CHIÊU
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Nam và triết học Trung Quốc; Các sách viết 
về danh nhân Việt Nam: “Nam hải dị nhân” 
(1909), “Hưng Đạo Đại vương” (1912). 
Sách dịch thuật của Phan Kế Bính gồm có: 
“Đại Nam nhất thống chí” (1916); “Đại Nam 
điển lệ toát yếu” (1915-1916); “Việt Nam 
khai quốc chí truyện” (1917); “Đại Nam 
liệt truyện tiền biên” (1918), “Đại Nam liệt 
truyện chỉnh biên” (1919); Bộ: “Tam quốc 
chí diễn nghĩa”.

Phan Kế Bính đặc biệt nổi tiếng với cuốn: 
“Việt Nam phong tục”, công trình nghiên cứu 
một cách công phu những phong tục, tập quán 
từ bao đời nay của dân tộc. Đây không phải 
là một tập sử liệu khô cứng mà được tái hiện 
một cách sống động qua ngòi bút sắc sảo...

Tác giả không dừng lại ở việc mô tả hiện 
tượng, những lời bình giá nghiên cứu của ông 
cũng rất khoa học. Mặc dù là một nhà Nho 
đắm mình trong những phong tục xưa nhưng 
ông vẫn có quan điểm đánh giá nhiều lúc có 
thể nói là cấp tiến. Ông đề cao những phong 
tục, tập quán tốt đẹp, ca ngợi những ngày hội 
tươi vui, những nghề nghiệp bình thường mà 
cao quý… và phê phán nghiêm khắc những 
hủ tục kìm hãm xã hội phát triển, đặc biệt là 
mặt phản động của Nho giáo làm u tối đầu óc 
dân ta và bao đời kìm hãm sản xuất phát triển. 
Bên cạnh những nhận xét uyển chuyển có 
tình, có lý, ông vẫn không tránh khỏi những ý 
kiến còn bảo thủ, hay chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng Âu hóa đến chỗ miệt thị dân tộc.

Không chỉ những tác phẩm biên khảo, ng-
hiên cứu, sáng tác mà cả những cuốn sách 
dịch của Phan Kế Bính đến nay vẫn có giá 
trị, trong đó nổi bật là bản dịch “Tam quốc 
chí diễn nghĩa” và những cuốn sử ký khác. 
Phan Kế Bính đã có những đóng góp đáng kể 
vào bước tiến của ngôn ngữ tiếng Việt. Ngay 
từ đầu thế kỷ XX, văn phong của ông đã rất 
trong sáng, giản dị, thanh thoát. Chính ông 
là một trong những người đầu tiên chứng tỏ 
sức biểu hiện sinh động của chữ quốc ngữ 
trong lĩnh vực khoa học, báo chí và nghệ 
thuật mà đương thời “không ai theo kịp” (Vũ 

Ngọc Phan).
Phan Kế Bính là người làng Thụy Khuê, 

huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông nay thuộc 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. 
Ông qua đời lúc mới 46 tuổi, vào ngày 
30/5/1921. Để ghi nhớ công lao của ông đối 
với nền văn hóa nước ta, tháng 1/1998, Hội 
đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đặt tên 
đoạn đường từ phố Liễu Giai qua phố Nguyễn 
Văn Ngọc đến phố Linh Lang (thuộc phường 
Cống Vị, quận Ba Đình) là phố Phan Kế Bính.

 Triệu Chinh Hiểu.
...
Đọc tiểu sử danh nhân Phan Kế Bính, ta 

thấy tuy đậu đạt, nhưng ông không ra làm 
quan theo thói thường thời ấy, nhưng dạy học 
và ẩn dật. Điều ấy ít ai làm được. 

Thường ta nghĩ quỷ cám dỗ ta mọi thời 
điểm. Thực ra quỷ khôn ngoan, những sa ngã 
nho nhỏ thông thường Chúng không cần phải 
ra tay, mà để cho thế gian và xác thịt cám dỗ 
loài người là đủ, chỉ đến thời điểm tốt nhất 
của Chúng, Chúng mới ra tay. Vậy thời điểm 
tốt cho quỷ ra tay cám dỗ ta là thời điểm nào?

Thưa đó là thời điểm ai đó thăng cao nhất 
trong đường tu đức, tức đạt đến một mức 
độ  thánh thiện, một nấc thang nhân đức cao 
vời… lúc ấy người đó có thể đang chếnh 
choáng hơi men tự phụ, nó ra tay chỉ với một 
“cú đẩy” làm người đó ngả sang kiêu ngạo 
thế là xong! Là “đi đoong”! Thế là toi công! 
Thế là “tiêu tan sự nghiệp”! Đó là điều ta hay 
tự hỏi tại sao Chúa Giêsu đã ăn chay 40 đêm 
ngày xong, lại còn bị cám dỗ?

Ông Phan Kế Bính không ra làm quan để 
giữ tính thanh liêm mà nếu ra làm quan ông 
tự nghĩ mình chưa chắc sẽ giữ được!

Câu: “Càng cao danh vọng càng đầy gian 
nan”, hay câu: “Càng cao càng dễ té đau” 
diễn tả đúng thời điểm quỷ ra tay cám dỗ. Kh-
iến cho có những người, có những việc khởi 
đầu rất tốt đẹp, nhưng kết thúc trong sự thảm 
bại ê chề. Vậy hễ khi nào ta đạt tới một mức 
độ thánh thiện, hãy nhớ càng phải khiêm tốn 
nhiều hơn bình thường để quỷ khó cám dỗ.
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(tiếp theo trang 13)

-  Buồn phiền vì tội (Tv 51,19 2Cr 7,8-10 
G 42,6 Tv 34,18 Is 57,15 66,2 Gc 7,12-13 Lc 
18,13).

-  Xưng tội (lc 15,17-19 x. Lv 5,5 Tv 51,1-
3 Cn 28,13 Hs 14,1-2).

-  Bỏ những tội đặc biệt, như không cưới 
vợ ngoại (Cr 10,10-11) không thờ ngẫu tượng 
(Ed 14,6), không ăn đồ cúng... (Cv 15,19-20).

-  Đền bù thiệt hại (Ds 5,6-7 Lc 19,8).
Sám hối đưa tới việc quay về với Thiên 

Chúa:
-  Tin vào Chúa: “giả như các ngươi trở lại 

và ở yên, hẳn các ngươi đã được cứu thoát; 
giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng, ắt 
các ngươi đã nên hùng mạnh” (Is 30,15). 
Chúa Giêsu đã cầu nguyện để ông Phêrô khỏi 
mất niềm tin và dặn ông “một khi đã trở lại, 
hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” 
(Lc 22,32) (x. Cv 11,21 20,21 26,18).

-  Tuân phục: “nếu kẻ gian ác từ bỏ tội lỗi 
mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của 
Ta... thì chắc nó sẽ sống, nó không phải chết” 
(Ed 18,21-23 x.Ml 3,7-10).

-  Sám hối được diễn tả bằng hành động: 
“... những người ở Damas, rồi những người 
ở Giêrusalem... các dân ngoại... sám hối trở 
về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những 
việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối” (Cv 
26,20 x. Is 1,16-17 Đn 4,27 Mt 3,8/ Lc 3,8 
Lc 3,10-14).

Sám hối phải chân thành: Giêrusalem 
đã phải tuyên lời sấm: “Đến thế rồi mà Gi-
uđa, con em bất tín trung của nó, vẫn cứ giả 
dối, chưa hết lòng trở về với Ta” (Gr 3,10). 
Nhưng: “Ta sẽ ban cho chúng một tâm hồn để 
nhận biết rằng chính Ta là Đức Chúa. Chúng 
sẽ là dân của Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa 
của chúng, bởi vì chúng sẽ hết lòng trở về 
với Ta” (Gr 24,7) (x. 1V 8,46-50/ 2Sb 6,36 
-39 Tv 78, 34-37 Hs 6,1-4).

Thiên Chúa cũng hối hận, Ngài mong 
muốn: “may ra chúng sẽ nghe và mỗi ngươi 
sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại, 
bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai họa chính Ta 
đang định giáng trên chúng vì những hành vi 
gian ác của chúng” (Gr 26,3 x. Ed 32,14 Tv 
106,45 Hs 11,8 Gl 2,13 Am 7,1-6).

“chúng tôi xin làm ba lều ...” (Mc 9,5)
Bàng hoàng khi được loan báo về cuộc 

khổ nạn sắp tới (Mc 8,31-33) cũng bàng 
hoàng không kém khi sáu ngày sau được 
chứng kiến Chúa Giêsu vinh hiển giữa Êlia 
và Môsê (9,2-10), ông Phêrô đã phát biểu : 
“Thưa Thầy, chúng con được ở đây thật là 
hay, chúng con xin dựng ba cái lều, một cho 
thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông 
Êlia” (9,5). Nói đến lều, hẳn là ông Phêrô 
đã nghĩ tới lều thánh dùng trong việc thờ 
phượng của Israel xưa : sách xuất hành (25-
31) đưa ra bản vẽ và những dụng cụ trang 
trí, còn Xh 35-40 kể loại việc thực hiện với 
những biến đổi từ chính những từ ngữ luật 
pháp sang lối văn kể truyện.

Lều, trong tiếng Do thái có hai tên là 

LỀU
(CN 2 CHAY B - Mc 9,2-10)
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mỉskàm chỉ nơi ở, có nghĩa là nơi Thiên Chúa 
ngự giữa dân Ngài và ôhel mò’èd là “lều 
hội ngộ” hoặc “trướng tao phùng”, rất đặc 
trưng của người Do thái. Cuộc “hội ngộ, tao 
phùng” không có nghĩa là cuộc họp, người ta 
nhóm lại để thờ phượng, nhưng là cuộc gặp 
gỡ của Thiên Chúa với dân Israel qua Môsê. 
Lều là nơi của mặc khải.

Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt 
ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và 
ông Môsê đến để lãnh nhận mặc khải thần 
linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mặc khải, lại 
xuất hiện trong sách Dân số (11,24t 12,4-10 
14,10).

Truyền thống Tư tế đặt “lều hội ngộ” tại 
Silô (Gs 18,1 19,51) và sách 1Sm 2,22 củng 
cố truyền thống này. Khi vua Đavít mang 
Hòm Bia về Giêrusalem ông đã cho dựng 
lều để đặt Hòm Bia (2Sm 6,17). Lều tạm này 
mâu thuẫn với toàn bộ câu truyện về lời sấm 
của tiên tri Nathan, theo đó, lều là nơi bình 
thường và truyền thống đặt Hòm Bia (2Sm 
7,6). Dự tính xây đền thờ của vua Đavít là 
điều mới mẻ đối với Hòm Bia. Lều còn tồn 

tại vào buổi đầu thời Salomon cai trị, và ông 
Joab đã trốn vào đó (1V 2,28t). Khi đền thờ 
vua Salomon xây dựng xong, Hòm Bia được 
chuyển từ “lều” vào đền thờ (1V 8,4).

Theo sách Xuất hành (25,9) “lều hội ngộ” 
được dựng theo khuôn mẫu thiên đàng được 
chỉ vẽ cho Môsê từ trên núi. Điều này diễn tả 
ý niệm thông dụng của miền Cận Đông xưa 
cho rằng Đền thờ dưới thế mô phỏng đền 
thờ trên trời là nơi thần linh ngự. Trong Tân 
Ước có nhiều hình ảnh ám chỉ “lều” Chúa 
Giêsu là tư tế của lều hội ngộ đích thực trên 
trời (Dt 8,2-5). Lều hội ngộ của các kitô hữu 
vĩ đại và hoàn hảo hơn vì không phải do tay 
người phàm làm ra (Dt 9,11t). “Lều hội ngộ” 
trên trời xuất hiện trong sách Khải huyền 
(15,5) và Giêrusalem mới trên trời là lều hội 
ngộ Thiên Chúa ở với loài người (21,3)
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(tiếp theo trang 11)
...Chúa cho mỗi thành phần trong Hội 

thánh/ biết loại bỏ những thái độ giả hình, 
kiêu căng, chia rẽ, kỳ thị/ làm cản trở cho sự 
hiệp thông đó.

2. Thế giới và các quốc gia là đại gia đình
của nhân loại, nhưng luôn trở thành chiến 
trường về kinh tế và chính trị/ Chúng ta cầu 
xin Chúa cho các nhà cầm quyền/ biết loại 
trừ tất cả mọi hình thức xâm lăng và bóc lột 
nhau/ để các nước tôn trọng và giúp đỡ nhau 
phát triển.

3. Con người được dựng nên giống hình
ảnh Thiên Chúa/ nhưng nhiều người đã kh-
iến nó trở thành hình ảnh dễ sợ của ma quỉ/ 
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho họ ý thức sự 
ghê tởm đó/ để bắt tay vào việc sám hối và 
thanh tẩy.

4. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đã trở thành
đền thờ sống động của Thiên Chúa/ Chúng ta 
hãy cầu xin Chúa cho anh chị em giáo hữu 
trong họ đạo chúng con/ không ngừng thanh 

tẩy mình khỏi mọi tội lỗi nhất là các tội nặng.
Chủ tế : Lạy Đức Giêsu, vì nhiệt tâm phục 

vụ Chúa Cha mà Chúa đã thanh tẩy đền thờ, 
xin ban cho chúng con thêm nhiệt tâm yêu 
mến Chúa, để luôn thanh tẩy tâm hồn hầu 
xứng đáng đón nhận dồi dào hồng ân cứu độ 
của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị 
muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Thiên Chúa là cha 
chúng ta. Vì thương yêu, Ngài đã chỉ dạy 
cho chúng ta một con đường khôn ngoan mà 
những kẻ thông thái nhất của thế gian cũng 
không thể nghĩ ra. Trong tâm tình hiếu thảo, 
chúng ta hãy thân thưa với Ngài.

- Trước lúc rước lễ: Thân xác chúng ta là 
đền thờ của Thiên Chúa. Nhưng đền thờ này 
đã bị dơ bẩn vì tội lỗi. Chúng ta hãy thành 
tâm sám hối, xin Chúa thanh tẩy để xứng 
đáng cho Chúa ngự vào. “Đây Chiên Thiên 
Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian…”

VII. GIẢI TÁN

Chúa đã dạy cho chúng ta biết rằng lề luật 
Chúa chính là con đường dẫn đến sự khôn 
ngoan và hạnh phúc đích thực. Anh chị em 
hãy ra về và sống theo luật Chúa. Chúc anh 
chị em được bình an.
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Cười không nổi!   

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 2

Bé Bo chu đáo

 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Quod scriptum, scriptum”?

 Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Quod scriptum, scriptum”?
 Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 48)

NGƯỜI PHÀM
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Gà gô tự nói với mình:
- Ta đi tìm buổi ăn sáng của ta. Ăn sáng là 

tốt nhất mà. Sáng là ăn cho ta. Trưa là ăn cho 
bạn và tối là ăn cho kẻ thù. Ha… ha… ha… 
ha… Thật là tuyệt vời! Á! Mà trên cả tuyệt 
vời nữa.

Chó sói nghe thấy Gà gô đang tự nói với 
mình về đi tìm bữa ăn sáng, lập tức nghĩ ngay 
đến bữa ăn sáng. Chó sói nghĩ:

- Chà, bữa ăn sáng mà ăn con Gà gô là 
tuyệt cú mèo! Ăn buổi sáng, xả láng buổi 
trưa đây.

Nghĩ rồi Sói ta lao theo ngay. Đuổi theo 
con Gà gô mong một bữa ăn sáng tuyệt vời. 
Vì ăn sáng mà no cả ngày luôn mà. Gà gô 
đang thơ thẩn đi dạo để tìm bữa sáng, thấy chó 
Sói phóng tới đuổi theo, e là chuyện không 
lành, nên co giò chạy thục mạng. Chạy hoài 

HỌA CỦA CON NÀY, PHÚC CỦA CON KIA

LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng



31

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - NGỤ NGÔN CHA PHI

mà nhìn lui lại thấy chó Sói vẫn đuổi theo 
sau, nên Gà gô chạy càng dữ tợn hơn. Đúng 
là chạy rớt dép cũng không quay lại lượm. 
Lượm mà chết à! Chó Sói tai một cái là chết 
liền. Chó Sói đuổi sau Gà gô, đuổi mãi, đuổi 
mãi. Mệt đến đứt hơi mà Gà gô cứ chạy hoài, 
chạy hoài.

Chó Sói định bụng không đuổi theo Gà gô 
nữa, vì đuổi mãi mà Gà gô cứ chạy hoài, chạy 
hoài. Đuổi hoài mà không được. Đang định 
bụng từ bỏ miếng mồi ăn sáng, nghĩ cũng 
tiếc, nhưng đuổi hoài mà có bắt được đâu.

Đang khi suy nghĩ để từ bỏ như vậy thì 
có một con Sư tử đi đủng đa đủng đỉnh tìm 
mồi ăn sáng cho chắc cái bao tử đã rỗng toếch 
mấy ngày qua. Sư tử vươn vai như thói quen 
khi mới ngủ dậy. Thấy Gà gô chạy hớt hơ hớt 
hãi qua, rồi sau đó lại thấy chó Sói đuổi theo, 
Sư tử đuổi theo chó Sói ngay.

Chó Sói thấy Sư tử đuổi theo mình thì vội 
vàng bỏ chạy. Không chạy sao được, Sư tử 
đang đuổi theo sau mà. Con Gà gô thừa cơ 
chạy trốn mất. Gà gô thoát chết trong đường 
tơ kẽ tóc. Hú vía! Về hang chắc phải thắp 
nhang mà vái ông bà thôi. May phước mà ông 
bà phù hộ độ trì chở che cho, chớ không thì 
làm mồi cho chó Sói rồi.

Sư tử đuổi theo chó Sói. Đang đuổi theo 
sau, gần tới nơi rồi, gần đuổi được rồi, chỉ 
còn chút xíu nữa thôi là bắt được chó Sói. Sư 
tử nghĩ bụng:

- Bắt được con chó Sói này rồi sẽ tha về 
hang cho lũ nhỏ trong hang sáng mắt ra.

Khi đã gần bắt được chó Sói rồi thì bỗng 
nhiên Sư tử thấy đau bụng. Đau ôi là đau! 
Đau bụng quá! Đau bụng! Đau bụng! Thế là 
Sư tử bỏ việc đuổi theo chó Sói mà nằm lăn ra 
đất. Chó Sói nhân cơ hội đó bỏ chạy về hang. 
Chó Sói chạy trối chết. Về hang rồi, chó Sói 
thắp nhang trên bàn thờ, vái lạy mà khấn:

- Lạy ông bà hộ phù cho chớ không thì 
thành mồi bữa sáng cho Sư tử nhâm nhi rồi. 
Lạy ông bà mớ bái.

Thế là Gà gô mất bữa ăn sáng. Chó Sói mất 
bữa ăn sáng và Sư tử cũng mất bữa ăn sáng.

  Đúng như người ta nói rằng họa của con 
này là phúc của con kia. Này nhé: đau bụng 
của Sư tử khiến không đuổi theo chó Sói 
được là họa của Sư tử. Chó Sói không bị đuổi 
bắt ăn thịt nữa là phúc của chó Sói. Chó Sói 
không đuổi bắt Gà gô nữa là họa của chó Sói. 
Gà gô không bị chó Sói bắt để ăn thịt nữa là 
phúc của Gà gô. Gà gô không đi tìm ăn sáng 
nữa là họa của Gà gô. Con khác không bị Gà 
gô tím bắt nữa là phúc của nó… Thật là họa 
của con này là phúc của con kia. Đúng quá 
mà!

...
Chúng ta là con người, chúng ta thế nào 

đây?
Là con người chắc là khác con vật, phải 

không?
Nghĩ lại, đúng là họa của người này lại là 

phúc của người kia.
Chúng ta luôn nhớ: “Cười người hôm 

trước, hôm sau người cười!”
Chúng ta không cười trên đau khổ của 

người khác, chúng ta cũng không vui trước 
cái họa của người ta, nhưng quả đúng là: Họa 
của người này là phúc của người khác.

Họa - Phúc, Phúc - Họa
Người này người kia
Họa của người này
Phúc của người kia.

Họa - Phúc, Phúc - Họa
Chỗ này chỗ kia
Chỗ này là phúc
Chỗ kia họa về.

Họa - Phúc, Phúc - Họa
Đừng cười người ta
Cười người hôm trước
Hôm sau người cười.

Họa - Phúc, Họa- Phúc
Phúc họa khôn lường
Biết tìm đâu phúc
Biết tránh họa đâu.
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MỘC XUÂN

Dưới mái trường trung học Trưng 
Vương. Mai và Loan là một đôi bạn thân, họ 
thân nhau vì hợp tính hợp tình và vì cách đối 
xử, biết “bánh sáp đánh đi, bánh quy đánh lại” 
không như các bạn khác hay chơi gác nhau. 

  Đến khi rời trường lên đại học Mai và 
Loan vẫn thường qua lại thân thiết. Mai lấy 
chồng là trung úy hải quân lại là đứa con trai 
duy nhất trong gia đình. Ai cũng tưởng:

  - Ê Mai, mày lấy chồng con một tha hồ 
sướng nhé! Chồng mày được cưng tất nhiên 
mày cũng được cưng, bao nhiêu gia sản nhà 
chồng đều lọt vào tay mày hết! Nè giàu có 
đừng quên bạn bè nha!

- Ờ mong được như vậy, tao sẽ không quên 
tụi bây đâu!

 Mai đang dạy học ở thành phố, chồng làm 
hải quân cũng ở thành phố nhưng thường 
vắng nhà vì chồng Mai là hải quân lái tàu, tàu 
thường lênh đênh ngoài biển. Bà mẹ chồng ở 
Bà Rịa bà yêu cầu Mai:

 - Con sắp sanh rồi, con xin chuyển về đây 
dạy để khi sanh mẹ lo cho, khi nào chồng con 
về thì cũng xuống đây ở chung chứ má ở đây 
có một mình thật cô đơn buồn tẻ. 

 Nghe bùi tai Mai làm đơn xin chuyển về 
dạy ở Bà Rịa, khi ở chung rồi Mai mới thấy 
ân hận. Mỗi lần Mai cùng chồng ngồi tâm sự, 
bà mẹ chồng đi qua đi lại tỏ thái độ khó chịu 
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Mai phải lập tức bỏ đi nơi khác, nếu còn ngồi 
lỳ tâm sự thì thế nào cũng nghe tiếng nghiến 
răng của bà:

- Đây không phải nhà thổ đâu nghe!
- Ủa bà mẹ chồng lại ghen với mình ư?
Trong buổi ăn cơm chồng Mai săn đón gắp 

thức ăn cho vợ, lập tức bà trừng mắt, chồng 
Mai phải ngồi im lặng xếp de.

Cái ghen của bà mẹ chồng không ở giới 
hạn đó, bà lấy quyền mẹ chồng để hành hạ 
Mai cho bõ ghét. Những lúc chồng đi theo tàu 
không có ở nhà, Mai bị bà làm tình làm tội 
thẳng tay. Chịu không siết Mai yêu cầu chồng 
ra riêng nhưng anh chồng do dự:

- Ba đã mất rồi chỉ còn mình mẹ với anh, 
anh đâu đành lòng nào bỏ mẹ mà ra riêng, 
người ngoài không hiểu họ chê cười chúng 
ta đó!

Mai đành cứng họng, ráng trân mình chịu 
khổ dưới ách bà mẹ chồng. Đến khi sanh con, 
Mai viện cớ nhà bảo sanh ở thành phố có đầy 
đủ máy móc dụng cụ, sanh bảo đảm hơn, Mai 
lại về thành phố rồi xin thuyên chuyển chỗ 
dạy luôn. Lúc này Mai mới có dịp gặp lại 
Loan, hai đứa vui mừng khôn siết đứa nào 
cũng có gia đình và cũng đã có con.

Đến ngày giải phóng thì Mai và Loan mỗi 
người có hai đứa con, tình cảm của họ vẫn 
khắng khít như hai chị em ruột. Lúc này có 
phong trào vượt biên, người ta đang lùng sục 
người lái tàu. Loan biết một mối, Loan giới 
thiệu với Mai:

- Mai nè, mình có quen một chỗ tổ chức 
vượt biên họ rất cần lái tàu, nếu chồng Mai 
ưng lái cho họ thì họ bao miễn phí cho hai 
vợ chồng và hai đứa con Mai, còn mình môi 
giới cũng được một chỗ nhưng mình không đi 
mình biếu lại cho một người bạn khác. 

- Ủa? Sao bạn không đi? Được miễn phí 
mà chê à? 

- Không phải mình chê, mình không đi 
vì nhiều lẽ, thứ nhất là mình hay say sóng, 
không đi tàu được, thứ hai là mình đã từng 
bị chết chìm do đó mình rất sợ nước, cái cảm 
giác chết chìm luôn luôn ám ảnh mình, thứ 

ba là hồi nhỏ mình sanh đẻ ở Campuchia và 
đã từng sống ở đó một thời gian, hồi đó mình 
còn rất nhỏ khoảng 6 tuổi vậy mà mình đã có 
óc kỳ thị, mình không thân thiện với trẻ Miên, 
lúc nào mình cũng coi nó kém hơn mình một 
bậc, là dân Miên mọi. Vì vậy nếu sang Mỹ thì 
họ cũng kỳ thị mình như vậy, nhất là dân tộc 
Mỹ nổi tiếng là dân kỳ thị chủng tộc, mình 
không hứng thú đi Mỹ. Ta về ta tắm ao ta vẫn 
hơn, còn đối với bạn, mình chỉ giới thiệu giúp 
đỡ để bạn khỏi ách mẹ chồng có cơ trở lại, 
mình không kiếm tiền môi giới. Bạn về bàn 
với chồng đi rồi trả lời cho họ biết.

Chồng Mai rất có hiếu và nặng tình với mẹ 
nên không đồng tình với Mai đi Mỹ nhưng có 
giới thiệu một người bạn cũng là hải quân lái 
tàu có vợ hai con.

Chuyến tàu đó vượt biên thành công tới 
nơi, họ có viết thư về kể chuyện và cám ơn rối 
rít. Đọc thư, Mai vừa tức giận chồng vừa tiếc 
hùi hụi vì đã lỡ một cơ hội vàng. Còn chồng 
Mai ở thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là 
tình thương mẹ, một bên là cuộc sống “thiên 
đường” trên đất Mỹ, lòng cũng tiếc hùi hụi.

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

Lời bàn:
Nhiều bà mẹ có độc nhất một đứa con, bao 

nhiêu tình thương bà dồn hết cho đứa con 
trai này, đến khi con lấy vợ, dành nhiều tình 
yêu cho vợ, bà cảm thấy tủi thân, hụt hẫng 
rồi tính ghen tỵ nổi lên Mai ở chung với mẹ 
chồng chẳng khác nào hai gái lấy một chồng.

Mẹ chồng của Mai lại ở hoàn cảnh chồng 
mất nên Mai ra riêng quả là khó khăn. Ngày 
xưa bạn bè cứ tưởng Mai lấy chồng con một 
là sướng bây giờ ở trong chăn mới biết chăn 
có rận! 

Tại sao các bà mẹ chồng lại ích kỷ quá 
vậy? Con đã lớn phải cho nó có cuộc sống gà 
lẻ mẹ chứ! Làm sao muốn giữ nó trong vòng 
tay của mình mãi mãi được, bà phải hiểu con 
bà đã sang vòng tay người khác rồi. Có hiểu 
thì mới không có ghen ngược như thế.
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“TẾT” LÀ GÌ?

– Trong Lĩnh Nam Chích Quái 嶺南摭怪 
của tác giả Trần Thế Pháp, cuối đời nhà Trần 
– cuối thế kỷ XIV, sách ghi chuyện xưa ở xứ 
Lĩnh Nam, đã có sử dụng từ “Tết”. Truyện 
bánh chưng (Chưng bính truyện 蒸餅傳) 
trong sách nói đến bầu không khí cuối năm 
với cụm từ 歲時節候 “tuế thì tiết hậu” (mùa 
cuối năm) và từ 節料 Tiết Liệu (Tết Liêu): 
“Đúng kỳ, Vua lệnh các con lại trưng bày 
phẩm vật; các con đem dâng không thiếu 
thứ gì, duy chỉ có chàng Liêu đem dâng bánh 
chưng, bánh giầy. Chàng Liêu trình bày như 
lời thần nhân đã bảo. Vua thân hành nếm thử 
thì thấy vị ngon vừa miệng ăn không chán, 
phẩm vật của các công tử khác không sao hơn 
được. Vua khen ngợi giây lát, rồi cho chàng 
Liêu được giải nhất. Năm hết, vua dùng bánh 
ấy dâng lên Tiên Miếu và cung phụng cha mẹ, 
thiên hạ bắt chước truyền đến bây giờ, lấy tên 
của chàng Liêu để gọi là Tết Liêu.”

– Trong chính sử: Theo Đại Việt Sử Ký 
Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên, 1697), chương Kỉ 
Sĩ Vương [19a*1-2*1]: “Tết Trung Nguyên 
vì gặp ngay Lễ Vu lan bồn [cầu siêu cho] 
Linh Nhân hoàng thái hậu. Chiêm Thành 
sang cống”.

– Tra cứu nơi từ điển: 
+ Dictionarium annamiticum seu tunquin-

ense lusitanum et latinum, Tự vị Việt-Bồ-La, 
tr. 731, Lm. Alexandre de Rhodes (1591-
1660) ‖ tết: festa do anno nouvo recentis anni 
festum (lễ hội mừng năm mới).

+ Dictionarium Anamitico-Latinum, Giám 
mục P.J. Pigneaux (1772) bản viết tay và Tự 
vị An Nam Latinh (tr. 446), tác giả Nguyễn 
Khắc Xuyên dịch sang tiếng Việt, Nxb Trẻ 
(1999) ‖ 節 tết: lễ hội mừng năm mới, phẩm 
vật thường dâng cúng vào đầu năm mới hoặc 
ngày mồng năm tháng năm.

+ Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh 

Michel NGUYỄN HẠNH
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Tịnh Paulus Của ấn bản 1895-1896, Tome II, 
tr. 354. ‖ 節 tết: lễ năm mới, tiết đầu năm; 
đem của lễ mà dâng hoặc cho nhau trong ba 
ngày xuân.

Như vậy, từ tiết chỉ thời khắc đã được sử 
dụng trong sách Lĩnh Nam Chích Quái và Đại 
Việt Sử Ký Toàn Thư. Thời Hồng Bàng, người 
Lạc Việt đã có chữ viết và tiếng nói riêng 
(không phải chữ Hán, không phải âm tiếng 
Việt có dấu thanh như hiện nay), vậy từ 節料 
tiết liệu (Tết Liêu) do Trần Thế Pháp sử dụng 
để kể lại, chứ không thể có từ thời ấy. Như thế 
chí ít, theo Đại Việt Sử Ký, từ tiết 節 đã được 
dùng từ thế kỷ XIII. 

Đến khi có chữ phiên âm Latinh (gọi là 
chữ quốc ngữ), từ tết được dùng trong Tự vị 
Việt-Bồ-La của Lm. Alexandre de Rhodes. 
Tuy nhiên, từ tết trong tự vị đó có phải do từ 
tiết Nôm hóa hay không thì chưa rõ vì thiếu 
từ Hán đi kèm.

Trong Tự vị An Nam Latinh của Gm. P.J. 
Pigneaux, từ 節 tết được xác định rõ là từ 
Nôm hóa của từ tiết (節) Hán. Tham khảo qua 
các từ điển Hán Việt, từ tiết (節) có khoảng 
mười lăm nghĩa khác nhau, nhưng nghĩa phù 
hợp với Tết là: (danh từ) Ngày lễ, ngày hội 
(mang ý nghĩa đặc thù: sinh nhật, kỷ niệm, 
khánh hạ, v.v.). Vd: thanh minh tiết 清明節 
(tiết thanh minh), trung thu tiết 中秋節 (ngày 
lễ trung thu, rằm tháng tám).

Chữ Tết chúng ta đang dùng ngày nay với 
nghĩa “ngày lễ lớn hằng năm, thường có cúng 
lễ, hội hè, theo truyền thống dân tộc, có lịch 
sử” như thế đó.

“LÌ XÌ” là gì?

Lì xì (âm Hán Việt là lợi tức 利息, âm 
Quảng Đông là lì xức 利息. Hiểu theo nghĩa 
gốc là tiền lời hay thu nhập, nhưng lì xì hiện 
nay thường được hiểu theo là mừng tuổi, hay 
quà tặng đầu năm, hay là hồng bao 紅包 (bao 
đỏ dùng để đựng tiền mừng trong năm mới).

Đây là một món quà nhỏ được sử dụng 
trong nhiều lễ kỷ niệm khác nhau theo phong 
tục truyền thống Trung Hoa, như: Tết, đám 
cưới, sinh nhật và các dịp kỷ niệm khác. Màu 
đỏ thuộc hành hỏa là màu của quẻ Ly 離, 
của chòm sao Chu Tước 朱雀 (hướng Nam). 
Theo Kinh Dịch: Thánh nhân Nam diện nhi 
thính thiên hạ. 聖人南面而聽天下。 (bậc 
Đế ngó mặt về phương Nam để trị vì thiên 
hạ. Vì vậy, hướng Nam tượng trưng cho điều 
may mắn và màu đỏ cũng như thế.

Ở Việt Nam, lì xì là tục lệ người lớn mừng 
người nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán. Ban 
đầu, mừng tuổi hay lì xì chỉ là hành động chúc 
may mắn ngày đầu xuân nhưng ngày nay một 
số người biến tục lệ ấy thành việc hối lộ hay 
món nợ trong giao tế.
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TIN TẶC (HACKER)

    Người xuyên tường. 

KIÊN NHẪN

    Cứng và dai.  

HỌC ONLINE

    Học không trường.

ĂN TẾT

    Ăn bầu không khí.

Ế CHỒNG, Ế VỢ

    Người chờ gánh nặng.

NGƯỜI BÁN VÉ SỐ

    Người nghèo khó bán sự giàu có.

BÌNH LUẬN TRÊN MẠNG

    Những “thầy dùi” lẩm cẩm.

HỌC GIỎI 

    Bắt chước giỏi. 

CẦU HÔN

    Ép yêu. 

HÁT THÁNH CA TRONG NHÀ 
THỜ 

    Tiếng là “hát dâng Chúa”, miếng là 
“để con người nghe”.  

THẤT NGHIỆP

    Tạm đứng bên lề cuộc chơi.

ĂN CHAY CỦA TRƯỞNG GIẢ

    Luyện bao tử để ăn mặn.    

THÂN THỂ CON NGƯỜI

    Nhà máy sản xuất chất thải cứng, lỏng 
và khí. 

ƯU THẾ  

    Cái thế… âu lo (ưu).

Y HỌC

   Học về ngành ăn mặc.

SÁNG TÁC VĂN, THƠ, NHẠC, 
HỌA…

   Nghề lim dim đôi mắt và cắn móng tay. 

KHEN NHAU

   Vuốt ve nhau lòng tự ái. 

TRẢ GIÁ KHI MUA BÁN 

   Vờn nhau.

ĐI LỄ 

   Đối với một số người là dự cuộc điểm 
danh thiêng liêng. 

ĐÀN BÀ 

   Cây đàn (đàn) to khủng (bà).
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Tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng lên 
và hai má ửng đỏ, là một loạt phản ứng sinh 
hóa xảy ra khi hôn.

Lúc này, các hormone “hạnh phúc” chảy 
tràn trong cơ thể, bao gồm oxytocin, sero-
tonin và dopamine. 34 nhóm cơ mặt hoạt 
động cùng một lúc và hàng triệu vi khuẩn 
được truyền từ miệng sang miệng.

Tiến sĩ Wolfgang Krueger, một nhà tâm lý 
học người Đức, cho biết phản ứng hóa học 
và các cơ chế hoạt động của nụ hôn từ lâu đã 
được nghiên cứu. Tuy nhiên, vai trò của cử 
chỉ văn hóa có tính lâu đời này đối với sức 
khỏe đôi khi vẫn bị xem nhẹ.

“Những nụ hôn thường được coi là màn 
phụ trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên, với 
một số cặp đôi, chúng mang ý nghĩa quan 
trọng hơn vậy rất nhiều”, Kruger nói. Ông 
gọi đó là áp kế để đo lường tình trạng của một 
mối quan hệ.

Hiện nay, khi nhiều cặp đôi tỏ ra lo ngại 
về đời sống tình dục gặp trục trặc, dấu hiệu 
đầu tiên của những bất ổn đó là bỏ qua 
những nụ hôn.

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mức độ 
thân mật nụ hôn so với tình dục còn cao hơn. 
Tình dục đôi khi khá vô cảm, như thể bạn 
đang bị cuốn theo một chương trình được cài 
đặt sẵn.

Mặt khác, khi hôn, bạn và đối tác như 
những chiếc bánh răng được khớp nối với 
nhau, bạn cảm nhận nhiệt độ, tiếp nhận mùi 
vị của họ.

Krueger nói: “Khi hôn, bạn có thể cảm 
nhận được đối phương có sự đồng điệu và 
tiếp nhận bạn hay không. Một nụ hôn thực sự 
cũng có thể nồng nàn và gia tăng cường độ 
hơn nữa”.

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, 
người Đức trung bình hôn nhau khoảng hai 
đến ba lần một ngày. Đó có thể là một nụ hôn 
chúc ngủ ngon trên má hay nụ hôn đầy cảm 
xúc trong một buổi hẹn hò. Ở độ tuổi 70, họ 
dành trọn 76 ngày để hôn và con số đó vẫn 
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đang tăng lên.
Tuy nhiên, các nền văn hóa khác nhau có 

cách nhìn nhận khác nhau về nụ hôn.

Hôn môi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. 
Ảnh: Shutterstock

Trong nghiên cứu năm 2015 được đăng tải 
trên tạp chí American Anthropologist, 46% 
trong số 168 quốc gia được khảo sát định ng-
hĩa nụ hôn lãng mạn/nụ hôn tình dục là cử chỉ 
môi chạm môi có thể kéo dài hoặc không.

Cử chỉ hôn phổ biến nhất ở khu vực Trung 
Đông, tiếp đến là châu Á, châu Âu và Bắc 
Mỹ. Không có bằng chứng về việc chúng 
được tìm thấy là Trung Mỹ, châu Phi cận Sa-
haran, New Guinea và Amazon.

Đây chỉ là một trong rất nhiều nghiên cứu 
về nụ hôn. Có cả một ngành khoa học chuyên 
nghiên cứu về hành vi này được gọi là: phi-
lematology.

Vào thập niên 60 ở Đức, một nghiên cứu 
cho thấy những người đàn ông hôn vợ của họ 
trước khi đi làm vào buổi sáng sống lâu hơn 
những người không làm điều này trung bình 
5 năm. Bên cạnh đó, hôn còn giúp hạ sốt và 
giảm viêm da.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn chưa 
tìm ra được lý do tại sao con người ta bắt 
đầu hôn nhau. Một nhà dân tộc học người 
Áo, Irenaus Eibl-Eibesfeldt, phỏng đoán nó 
bắt nguồn từ tập quán sơ khai của con người: 
nhai thức ăn sau đó mớm vào miệng những 
đứa con.

Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng 
tổ tiên của chúng ta, giống như nhiều loài 
động vật, thường đánh hơi cơ quan sinh dục 
của nhau để thu thập thông tin về bạn tình 
tiềm năng. Hành động này sau đó chuyển 
hướng lên mặt khi con người bắt đầu tiến 
hóa và đi thẳng.

Thậm chí một số loài động vật cũng 
hôn nhau.

Tinh tinh và một vài loài cá có tập tính áp 
miệng vào nhau, mặc dù điều này khó có thể 
so sánh với nụ hôn ở con người.

Đại dịch và tình trạng giãn cách xã hội kéo 
dài phần nào ảnh hưởng đến thói quen hôn.

Krueger đã chỉ ra hai tác động trái ngược 
nhau mà ông nhận thấy khi trị liệu tâm lý cho 
các cặp đôi bị tác động bị bởi đại dịch.

Krueger cho rằng: “Một mối quan hệ 
thiếu vắng những nụ hôn chỉ như sự quyến 
rũ của những nhà nghỉ rẻ tiền. Ông cũng 
dành lời khuyên cho những cặp đôi đang 
muốn xích lại gần nhau hơn: ‘Hãy tiếp tục 
hôn cho đến khi cả hai bị cuốn vào sự nồng 
nàn của tình yêu’”.

Thảo Anh (Theo SCMP)
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N h i ệ t 
m i ệ n g 
thường xuất 
hiện ở nhiều 
người và 
nhiều lứa 
tuổi, nó gây 
ra cảm giác 
khó chịu, 
đau rát và sẽ 
càng đau khi 
ăn hoặc nói. 
Vì vậy bạn 
nên áp dụng 
một số mẹo 

chữa nhiệt 
miệng nhanh 
khỏi nhất 
dưới đây 
nhanh chóng 
thoát khỏi 
căn bệnh 
này nhé!

Vậy nhiệt 
miệng là 

gì?

Nói đến 

BÀI ĐỌC THÊM
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Mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc rất 
phức tạp song nghiên cứu mới chỉ ra tiền có 
thể mua được một loại hạnh phúc.

Cụ thể, tiền có thể mua được số lần bạn 
cảm thấy hạnh phúc. “Chúng tôi nhận thấy 
thu nhập tỷ lệ thuận với tần suất hạnh phúc”, 
nhà khoa học Jon Jachimowicz từ Trường 
Kinh doanh Harvard cho biết trên tạp chí Tâm 
lý học Xã hội và Khoa học Nhân cách tháng 
12/2020.

Ảnh: Finance Monthly.
Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu 

do Jachimowicz dẫn đầu đã khảo sát 1.290 
người Mỹ trưởng thành về tần suất họ cảm 
thấy hạnh phúc (một lần một tháng, một lần 
một tuần, một lần một ngày, 2-3 lần một ngày 
hoặc hơn 3 lần một ngày) cũng như cường 
độ mỗi lần hạnh phúc (rất thấp, thấp, bình 
thường, cao hoặc rất cao).

Các tình nguyện viên sau đó trả lời về thu 
nhập hàng năm và một số câu hỏi nhân khẩu 
học. Kết quả cho thấy người kiếm được nhiều 
tiền hay cảm thấy hạnh phúc hơn người kiếm 
được ít tiền.

Theo các tác giả nghiên cứu, tiền tỷ lệ 
thuận với tần suất hạnh phúc bởi người thu 
nhập cao dễ dàng thực hiện nhiều “hoạt động 
giải trí thúc đẩy hạnh phúc” như giao tiếp xã 
hội, tập thể thao trong khi người thu nhập thấp 
thường chỉ ở nhà, xem tivi, ngủ và nghỉ ngơi.

Dữ liệu từ Khảo sát dùng thời gian năm 
2012-2013 ở Mỹ thực hiện trên 20.000 người 
cũng chỉ ra người kiếm ít tiền chủ yếu tham 
gia các hoạt động giải trí thụ động, từ đó ít 
cảm thấy hạnh phúc hơn.

“Nói chung, thu nhập có thể mang tới hạnh 
phúc nhưng không phải những trải nghiệm 
hạnh phúc mãnh liệt mà là số lần bạn cảm 
thấy hạnh phúc”, nhóm tác giả kết luận. Tuy 
vậy, tiền có thể mua được những hình thức 
hạnh phúc khác hay không vẫn là một câu hỏi 
bỏ ngõ.

Trước đây, các nhà khoa học trên thế giới 
đã tiến hành nhiều nghiên cứu về mối liên hệ 
giữa tiền bạc và hạnh phúc song kết luận rất 
khác nhau. Ví dụ, nghiên cứu năm 2010 của 
Đại học Princeton (Mỹ) phát hiện thu nhập 
cao liên quan đến mức độ hài lòng về cuộc 
sống nói chung. Năm 2019, nghiên cứu của 
Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg chỉ 
ra rằng sự giàu có chỉ tác động đến khoảng 
1% hạnh phúc của con người.

Thu Nguyệt (Theo Psychology Today)
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Những tưởng trường học luôn là thánh đường của 
tuổi thơ, vậy mà ngày nay bạo hành, bạo lực, cái 

ác và sự xấu đã vào đến đó. Không phải người lớn 
không thấy trước và lên tiếng báo động, nhưng 

báo động rồi thôi, không có hành động gì tích cực 
tiếp theo. Nếu thấy rõ vấn đề, mỗi người nên làm 

một việc gì đó.

Một đứa trẻ ngoan không thể tách 
rời một người mẹ tốt. Từ khi sinh ra đến khi 
trưởng thành, người mẹ ở bên con lâu nhất và 
có ảnh hưởng lớn nhất đến con.

Bài viết trên diễn đàn dành cho các cha mẹ 
của trang Sina (Trung Quốc).

Một giảng viên đại học phàn nàn về con 
mình. Hai vợ chồng anh ấy đều là tiến sĩ, 
nhưng điểm số của con trai đứng bét lớp. Anh 
không thể hiểu tại sao con lại như vậy? Nghe 
xong câu chuyện của nhà anh ấy, tôi bảo do 
vợ anh ấy quá đảm đang.

Anh ấy tưởng đùa, nghĩ đang ám chỉ vợ 
mình bận rộn với sự nghiệp, nhưng thật ra 
ngày nào vợ anh cũng cùng con làm bài và 
lần nào cũng chưa được 5 phút là đập bàn, 
đập ghế, mắng con “sao con ngu thế”. Vấn đề 
nằm ở đây. Một người mẹ tỏ ra thông minh 
thì làm sao có thể chấp nhận sự kém cỏi của 
con mình.

Có một thực tế, tiểu sử của những người 
nổi tiếng, thành công luôn đi liền với người 
mẹ “hiền lành, chu đáo, âm thầm vì con cái”. 
Ngược lại, các bà mẹ có 3 đặc điểm sau khó 
tạo ra những đứa con ưu tú.
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1. NGƯỜI MẸ CÓ CẢM XÚC 
KHÔNG ỔN ĐỊNH

Những năm đầu đời của trẻ là giai đoạn vô 
cùng quan trọng để cha mẹ và con cái thiết 
lập gắn bó - gắn bó này liên quan đến cảm 
giác an toàn trong tương lai đứa trẻ.

Nếu người mẹ thường xuyên đánh mắng, 
dọa nạt, phàn nàn về trẻ thì cảm giác an toàn 
bên trong con sẽ bị phá hủy. Trẻ sẽ hình thành 
thói quen quan sát mặt người khác để hành 
xử, dần dần hình thành tính cách nhút nhát, 
tự ti.

Ngoài ra trẻ sẽ bắt chước các cảm xúc và 
hành vi của mẹ. Nếu cảm xúc người mẹ dễ lo 
lắng, bồn chồn, hoặc mất kiểm soát thì cảm 
xúc của trẻ sẽ không được ổn định cho lắm. 
Người đời nói cảm xúc của mẹ quyết định 
“nhiệt độ” của gia đình.

Cảm xúc của người mẹ quyết định sự 
hạnh phúc của gia đình và những đức tính 

tốt đẹp cho con. Ảnh: Soundofhope.

Hầu hết những đứa trẻ đều thích xem Pep-
pa Pig (series phim hoạt hình dành cho lứa 
tuổi tiền tiểu học ở Anh), không chỉ bởi sự dễ 
thương của Peppa và George, mà còn bởi sự 
ấm áp, lạc quan của mẹ heo và sự hòa thuận, 
hạnh phúc của gia đình Peppa. Dù Peppa và 
em nghịch thế nào, heo mẹ luôn như một ngọn 
gió xuân, không giận dữ mà thường xuyên 
gắn kết lũ trẻ với nhau. Người mẹ có cảm xúc 
tốt là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc.

Nếu trẻ mắc lỗi, mẹ không nên ngay lập 
tức phê bình mà nên kiên nhẫn hỏi trẻ nguyên 
nhân mắc lỗi, giúp trẻ tự tìm ra khuyết điểm 
của mình, để rèn luyện cho trẻ thói quen tốt 
là sửa lỗi. Những đứa trẻ được nuôi dạy theo 
cách này sẽ tốt hơn trong tương lai.

Một số bà mẹ gắt gỏng hơn, sau khi trẻ 
mắc lỗi, họ chỉ trích trẻ một cách bừa bãi. 
Đứa trẻ không những không nhận ra lỗi lầm 
của mình mà còn sợ mẹ hơn. Lần sau khi mắc 
sai lầm, điều đầu tiên nó nghĩ đến là làm thế 
nào để trốn tránh trách nhiệm, những đứa trẻ 
như vậy sẽ thiếu tinh thần trách nhiệm khi 
lớn lên.

2. BÀ MẸ LƯỜI
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Tôi thường gặp nhiều bà mẹ vô cùng lo 
lắng và mong muốn thay đổi con, mong con 
thích đọc sách, muốn con thích tiếng Anh, 
con phải thành thạo các loại đàn, cờ vua, thư 
pháp... Nhưng thực tế, bị mẹ ép buộc thì càng 
ngày mẹ con càng xa cách, đứa trẻ không 
nghe lời, thậm chí còn nổi loạn.

Để nâng cao trình độ học vấn gia đình 
không nhất thiết mẹ phải thay đổi con mà 
phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Nếu 
cha mẹ không làm gương thì sao đứa trẻ bắt 
chước được. Một bà mẹ tối ngày lướt điện 
thoại, khiến những đứa trẻ nghĩ chiếc di động 
chứa đầy những thứ hay ho, hấp dẫn.

3. MẸ QUÁ QUYỀN LỰC

Những bà mẹ này hay ra rả: “Mẹ đang làm 
điều tốt nhất cho con”, nhưng ẩn ý câu này là 
“Con phải nghe lời mẹ”.

Họ không cho con mình quyền lựa chọn. 
Nếu cứ như vậy, trẻ sẽ quen ngồi lại hưởng 
thụ thành quả mà dựa dẫm vào người khác, 
cuối cùng chỉ nảy sinh tính hèn nhát và dần 
mất đi khả năng sống tự lập.

Cho nên các bà mẹ nên “giấu tài” hợp lý. 
Đi nửa nhịp, lùi một bước, giấu đi sự mạnh 
mẽ, đôi khi phải vờ yếu đuối... sẽ khuyến 
khích con được tự do phát triển. Chỉ như vậy 
chúng mới cảm nhận được sức mạnh của 
chính mình. Rất nhiều tình huống các bà mẹ 
có thể vờ yếu đuối trước con trai: Khi đi siêu 
thị mua sắm hãy nhờ trẻ xách đồ, bị ốm nhờ 
trẻ rót nước, lấy thuốc...

Nhà tâm lý học người Đức Karl Theodor 
Jaspers nói rằng: bản chất của giáo dục giống 
như cái cây làm rung chuyển cây khác, một 
đám mây đẩy một đám mây khác, một linh 
hồn đánh thức một linh hồn khác. Làm mẹ 
nên như vậy.

Bảo Nhiên
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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	 *	Mùa	Chay,	mùa	gẫm	suy	vác	thánh	giá	
theo	đường	khổ	nạn	lên	Núi	Sọ…,

mùa	hồi	tâm	“tính	sổ	lại”	thân	phận	cát	bụi	
của	mình	để	ngộ	ra	điểm	đến	đích	thực

của	kiếp	người	hư	ảo	ở	trần	gian,	
mặc	cho thiên hạ trầm trồ nhau…

Ai cũng trầm trồ mấy đại gia…
Bạc vàng tiền của chất đầy nhà,
Tiện nghi tối hảo trăm ngàn thứ,
Nhà cửa đền đài rất xa hoa.

Ai cũng trầm trồ quí nhà giàu,
Áo quần hàng hiệu trang sức cao,
Ô tô xe máy toàn thời thượng,
Hột xoàn đá quí biết là bao!

Ai cũng trầm trồ người đẹp sang,
Khoe hình khoe dáng, khoe thời trang,
  “Trớt quớt” chân dài khoe người mẫu*,
Ánh đèn sân khấu, tưởng hào quang…

Ai cũng trầm trồ chàng bảnh trai,
Đầu tóc săm soi suốt cả ngày,
Cô nàng đẹp gái như hoa hậu,
Ngắm sáng, ngắm chiều, ngắm đến mai!

Ai cũng trầm trồ tiếng hát sao,
Ca sĩ giọng vàng lấp lánh sao,
Lộng lẫy huy hoàng đời sô-bít,
Ngỡ mình đã hóa kiếp thành sao…

Ai cũng trầm trồ cầu thủ siêu,
Vỗ tay cổ động “hot” như thiêu,
Lừa banh dẫn bóng hơn khiêu vũ,
  “Tâu vua sân cỏ, đừng bãi triều!...”

Ai cũng trầm trồ tấm huy chương, 
Cúp bạc cúp vàng cúp kim cương,
Hàng triệu hàng tỉ tiền trao thưởng,
Báo đài ca tụng tới trùng dương!

Ai cũng trầm trồ kẻ lắm tài,
Đa năng bá nghệ thi thố tài,
Văn chương chữ nghĩa tài tình thật,
Năm mười tấc đất ươm giống tài!

Ai cũng trầm trồ con nhà giàu,
Nhởn nhơ thong thả chẳng biết sầu,
Ăn sung mặc sướng xe đưa đón,
Lớn lên du học tận đâu đâu…

Ai cũng trầm trồ chuyện vinh thăng,                              
Cử nhân tiến sĩ đủ văn bằng,
Kỹ sư bác học chuyên gia giỏi,
Mà ai thiên hạ cũng gọi thằng.
     
Ai cũng trầm trồ giới kinh doanh,
Kinh bang tế thế, kinh tài nhanh,
Tiền rừng bạc bể thật kinh khủng,
Kinh thiên động địa cả kinh thành!

Ai cũng trầm trồ các quan to,
Cao cổ lớn mồm nói năng to,
Bổng lộc tiêu xài như tổng quản,
Cửa nhà xe cộ, gì cũng to!

Ai cũng trầm trồ dòng tộc vua,
Kẻ hầu người hạ như ông vua,
Ngọc ngà châu báu đầy kho lẫm,
Một đời nhung lụa sống như vua…

Ai cũng trầm trồ bậc đế vương,
Mới đẻ là vương, lớn là vương,
Thần dân phụng mệnh như thiên tử,
Sống làm quân vương, chết tiên vương…

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Ai cũng trầm trồ 
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Nỗi lòng

Ai cũng trầm trồ kẻ lắm tài,
Đa năng bá nghệ thi thố tài,
Văn chương chữ nghĩa tài tình thật,
Năm mười tấc đất ươm giống tài!

Ai cũng trầm trồ con nhà giàu,
Nhởn nhơ thong thả chẳng biết sầu,
Ăn sung mặc sướng xe đưa đón,
Lớn lên du học tận đâu đâu…

Ai cũng trầm trồ chuyện vinh thăng,                              
Cử nhân tiến sĩ đủ văn bằng,
Kỹ sư bác học chuyên gia giỏi,
Mà ai thiên hạ cũng gọi thằng.
     
Ai cũng trầm trồ giới kinh doanh,
Kinh bang tế thế, kinh tài nhanh,
Tiền rừng bạc bể thật kinh khủng,
Kinh thiên động địa cả kinh thành!

Ai cũng trầm trồ các quan to,
Cao cổ lớn mồm nói năng to,
Bổng lộc tiêu xài như tổng quản,
Cửa nhà xe cộ, gì cũng to!

Ai cũng trầm trồ dòng tộc vua,
Kẻ hầu người hạ như ông vua,
Ngọc ngà châu báu đầy kho lẫm,
Một đời nhung lụa sống như vua…

Ai cũng trầm trồ bậc đế vương,
Mới đẻ là vương, lớn là vương,
Thần dân phụng mệnh như thiên tử,
Sống làm quân vương, chết tiên vương…

Ai cũng trầm trồ lễ hội đông,
Hoa đèn cờ xí rợp cầu vồng,
Cung chúc trao quà thật rôm rả…
Lễ hết, khuya về lòng trống không!

Ai cũng trầm trồ các thầy tu,
Tu chùa, tu cốc, tu nhà tu,
Tiếng chuông tiếng mõ, câu kinh kệ,
Tín đồ bái phục các thầy tu.

Ai cũng trầm trồ nể đám tang,
Áo quan lót kẽm bọc nạm vàng,
Chũm chọe nhang đèn cờ liễn phướng,
Tiếng trống tiếng kèn tiếng khóc than !...

Ai cũng trầm trồ thành phố ma,
Bao người khoe của, khoe đô la,
Mã mồ trang trí như biệt thự,
Nở mày kẻ sống, nở mặt ma!…

Ai cũng trầm trồ tán dương nhau,
Quên điều truyền dạy thuở ban đầu :
 	“LỜI	LÃI	THẾ	GIAN	DÙ	TẤT	CẢ,
MÀ	MẤT	LINH	HỒN,	ÍCH	GÌ	ĐÂU!...”

 ...........................................................................  
	*	“Trớt	quớt”:	catwalk
   

Con	còn	bé	Ba	nâng	niu	bước	nhỏ
Mẹ	ầu	ơ	vầng	trăng	tỏ	ru	hời

Bao	gió	mùa	bao	nắng	hạ	mưa	rơi
Ba	ấp	ủ	hòa	theo	lời	Mẹ	hát

 
Con	khôn	lớn	trong	dòng	đời	hoan	lạc
Con	thấu	chăng	tóc	bạc	thấm	sương	sa
Đôi	vai	gầy	Ba	dãi	nắng	phong	ba
Vòng	tay	nhỏ	Mẹ	ngày	qua	lam	lũ

Con	vào	đời	trong	tình	Ba	ấp	ủ
Mẹ	yêu	thương	Mẹ	nhắn	nhủ	bao	điều
Sống	cho	đời	cho	lý	tưởng	tin	yêu

Tìm	hạnh	phúc	tìm	tình	yêu	trong	Chúa

Gió	đông	tàn	nắng	xuân	về	muôn	thuở
Con	quỳ	đây	con	ghi	nhớ	ân	tình

Dâng	tấm	lòng	dâng	tiếng	hát	lời	kinh
Tạ	ơn	Chúa	tri	ân	tình	Ba	Mẹ.

THƠ: THANH MẠNH
Tâm tình của người con khi Tết không về thăm quê...
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ẢNH NIỆM THÁNG 2

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Quod scriptum, scriptum” (điều cần 
viết, đã viết) hàm ý TCPV hát nguyên văn Lời Chúa và hát với Cộng đoàn là việc 
cần thực hành, thì nhất quyết phải thực hành, không còn chi luận bàn hay tranh 
cãi, vì -Giáo hội đã chỉ rõ và nói rõ hết cả rồi- để ca hát tôn vinh Chúa và thánh 
hóa tâm hồn, nhất thiết phải ca hát như thế, không còn cách nào khác.     
	Điều dẫn tới hát TCPV “Quod scriptum, scriptum” là hát Lời Chúa nguyên 

văn và hát bằng cả Cộng đoàn chính vì Lời Chúa là sự Sống, là sự Thật và là Ánh 
sáng, loài người phải hát đúng như vậy để được sự Sống, sự Chân thật và sự Sáng.     
	Tại vì hát nguyên văn Lời Chúa và hát bằng Cộng đoàn giúp thấm nhiễm dần 

trái đất.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Cho người bất hạnh chính bản thân mình

Tháng 7/1992, công nương Diana thăm Trung tâm AIDS Lighthouse ở London, nơi bà 
đã bắt tay một bệnh nhân ở đó, William Drake. Hành động của bà năm 1992 đã giúp 

cởi bỏ rất nhiều mặc cảm và sự phân biệt đối xử với bệnh nhân AIDS.
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 63 của kỳ 53)

La hán thứ 17 hỏi:
- Tại sao hiện giờ chỉ có Thầy cả nói cho 

chúng tôi điều ấy mà không phải là Đức 
Giáo… chủ nói cho cả Hội thánh biết?

Cha sở:
- Bởi vì một là: Đức Chúa Thánh Thần là 

“Gió muốn thổi đâu thì thổi”; hai là “vì Cha 
đã giấu những điều cao trọng với những kẻ 
khôn ngoan hiền triết mà lại tỏ lộ cho những 
kẽ bé mọn”; ba là vì nước luôn đổ về chỗ 
trũng nhất; bốn là vì niềm tin luôn phải 
được tồn tại và tăng trưởng bằng sự thách 
đố gay go.

La hán thứ 17:
- Tình yêu thú vật toàn bằng thân xác, tình 

yêu loài người vừa bằng thân xác vừa bằng 
thần trí, vậy tình yêu của Thiên Chúa bằng 
cái gì?

Cha sở: 
- Toàn là bằng thần khí.
La hán thứ 17:
- Vậy nếu loài người chúng ta kính yêu 

Thiên Chúa tất không thể bằng tình yêu thân 
xác thì đã đành, nhưng tình yêu bằng linh hồn 
thì chưa hẳn xứng đáng. Vậy thì sao?

Cha sở:
- Không sao. Vì Chúa phán: “Hãy kính 

yêu Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết 
linh hồn và hết sức ngươi” (1). Loài người có 
gì thì dâng nấy, miễn là hết khả năng, giống 
như con thú yêu loài người hết khả năng, loài 
người vẫn chấp nhận.

La hán thứ 17:
- Nếu vậy, loài người chỉ có “tình yêu hết 

sức của linh hồn” là của lễ duy nhất xứng 
đáng dâng lên Thiên Chúa ư?

Cha sở ngạc nhiên kêu lên: 
- Tại sao Ngài luôn nói đúng! Coi kìa! Chúa 

Thánh Thần đang ở với Ngài đó!... Đúng như 
thế thật! Loài người chúng ta chỉ có một lễ 
vật xứng đáng dâng lên Thiên Chúa, đó là 
“tình yêu linh hồn bằng hết khả năng”.

La hán thứ 17:
- Làm thế nào để có được một “tình yêu 

linh hồn với hết khả năng”?
Cha sở:
- Tự sức mình, chúng ta không thể làm 

được, chỉ khi nào Chúa Thánh Thần tác động, 
chúng ta mới có được tình yêu như thế.

La hán thứ 17:
- Nhưng làm sao để được Chúa Thánh 

Thần tác động?
Cha sở, đoán trước được sẽ có câu hỏi này, 

nên cha mỉm cười đáp:
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- Để được Đức Chúa Thánh Thần đến giúp 
loài người kính yêu Thiên Chúa bằng tình yêu lý 
trí, tức tình yêu linh hồn, với hết khả năng của 
loài người, thì loài người phải vâng phục Thánh 
Ý Thiên Chúa một cách hết lòng và hết sức.

La hán thứ 17:

   La Hán Trầm Tư (thứ 17). Ảnh: Int.
- Thánh ý Thiên Chúa? Thánh Ý Thiên 

Chúa nằm ở đâu?
Cha sở:
- Giữa Chư vị với chúng tôi có một khoảng 

cách thời gian rất xa, cho nên nếu trả lời cho 
những người hiện thời thì: Thánh Ý Thiên 
Chúa nằm trong Lời Chúa Giêsu Kitô dạy; 
nhưng để trả lời riêng cho Chư vị thì phải 
nói Thánh Ý của Thiên Chúa nằm ngay trong 
chính cuộc đời của Chư vị (2). –Hơi do dự một 
thoáng, nhưng rồi cha sở nói luôn- vì Chư vị 
không được biết Đức Chúa Giêsu Kitô nên 
không nghe được Lời Người; Chư vị lại cũng 
không được sinh ra thuộc dòng giống những 
kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn để được biết 
Thiên Chúa qua Đức Chúa Giêsu Kitô Ngôi 
Thứ Hai Con Thiên Chúa giáng trần vân 
vân… Chư vị cũng không có một ý niệm gì về 
Thiên Chúa và Thánh Ý của Người, cho nên 
hôm nay tôi có nói vâng phục Thánh Ý Thiên 
Chúa, Chư vị cũng không thể nắm vững được. 
Hiện giờ Chư vị chỉ mượn thân xác của người 
sống để trở về tìm hiểu; nhưng liệu không có 
thân xác của chính mình, Chư vị có thông 
hiểu được Thánh Ý Thiên Chúa thì lấy đâu 
ra thân xác để Chư vị thực hiện sự vâng phục 

Thánh Ý Thiên Chúa? (3)
Tuy từ trưa đến giờ -suốt buổi chất vấn- 

nghe Thập bát La hán hỏi han rất tỉ mỉ về Chúa 
v.v… nhưng cha sở vẫn nghi ngờ có thể đây là 
trò lừa gạt của ma quỷ. Giờ này, thấy đã đến 
thời điểm “ngửa bài”, tức là nên nói huỵch toẹt 
ra mọi ý nghĩ của mình về Thập bát La hán mà 
không cần phải kiêng dè gì nữa.

Cha sở vừa dứt lời, toàn thể Chư vị Thập 
bát La hán đều có vẻ như bị chấn động; sự 
chấn động dù dưới ánh đèn dầu vàng vọt, 
nhưng cha sở vẫn cảm nhận được phản ứng 
sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt của Chư vị khi 
nghe cha sở vừa nói trắng một cách thẳng thật 
sự nghi ngờ của ngài về Thập bát La hán. Cha 
sở đột ngột hỏi bằng một giọng chắc nịch:

- Thực ra Các Ông là ai? Có phải thật sự 
là Thập bát La hán của Đức Phật hay không? 
Nếu phải, lấy gì làm bằng chứng để tôi tin?

La hán thứ 17 đứng yên bất động như trời 
trồng. Một lúc sau La hán thứ 1, vị đứng đầu 
tên Bạt La Đọa, đứng lên thưa với cha sở sự 
thật. Ông nói:

- Thưa Thầy cả Luca! Xin Thầy cả cho phép 
Chúng tôi được xác quyết thêm một lần nữa. 
Chúng tôi không phải là quỷ, yêu, tinh hay là 
ma, vong… hiện về để quấy nhiễu Thầy cả.

Vì ngập ngừng nên La hán Bạt La Đọa có 
vẻ lúng túng, thấy thế cha sở hỏi:

- Vậy Các Ông là ai và có thể cho tôi một 
bằng chứng về thân phận của Các Ông hay 
không?

La hán Bạt La Đọa trả lời:
- Chúng tôi là Thập bát La hán đích thật 

của Đức Phật ngày xưa, là những “linh hồn 
không an nghỉ”.

Cụm từ “không an nghỉ” làm cha sở Luca 
nhớ ngay lời của Thánh Augustinô viết trong 
sách Tự thuật: “Chúa đã dựng nên chúng con 
cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải 
cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (4). 
Cha sở im lặng lắng nghe. La hán đứng đầu 
nói tiếp theo:

- Tuy về Niết bàn, nơi cực lạc, nhưng không 
được hưởng Thánh Nhan Chúa, nên linh hồn 
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Chúng tôi vẫn như chưa được an nghỉ. Giống 
như các thời khắc: sáng, trưa, chiều, tối giúp 
chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Thời gian, 
thì thân xác con người với mọi hoạt động 
cũng giúp nhìn thấy được linh hồn và những 
trạng thái của linh hồn (5). Mượn xác của các 
hành giả (6) đây để Chúng tôi có thể nói được 
tiếng nói loài người giúp Thầy cả nhận biết 
linh hồn của Chúng tôi, những linh hồn tuy 
hạnh phúc nhưng vẫn chưa an nghỉ vì không 
được nhìn thấy Thiên Chúa. Chúng tôi không 
phải là quỷ, ma, yêu, tinh… nhưng là những 
linh hồn được ân huệ của Chúa, cho phép trở 
về để tìm hiểu về Chúa, nơi an nghỉ tuyệt đối 
vì Người là Cội nguồn của mọi linh hồn.

La hán Bạt La Đọa ngưng vài giẩy rồi 
nói thêm:

- Chúa cho phép Chúng tôi trở về đây 
học biết Chúa; đó vừa ban thưởng cho riêng 
Chúng tôi, nhưng cũng vừa để nhắn nhủ mọi 
người biết hãy luôn quy hướng về Chúa, nếu 
không, số phận của họ sẽ chẳng còn ý nghĩa 
gì vì không có gì ngoài Chúa, mang lại ý ng-
hĩa cho thân phận con người. Còn về bằng 
chứng, thầy cả cứ bảo Chúng tôi phải làm 
gì đối với Thiên Chúa, Chúng tôi sẽ vâng lời 
làm ngay.

Đến đây, cha sở Luca mới cảm thấy an tâm 
vì Thập bát La hán không phải là trò lường 
gạt của ông Lực lượng, tức của ma quỷ dùng 
để phá ngài… vì ma quỷ có thể làm tất cả mọi 
trò kể cả giả làm thánh, làm phép lạ và mọi 
việc thánh thiện khiến loài người không thể 
cho là trò bịp bợm của ma quỷ… để lừa gạt 
loài người bằng đủ mọi cách có thể. Thập bát 

La hán mà nhằm gì! Các Đấng Thánh, các 
linh hồn sáng láng hiện về, những lời tu đức 
cao siêu, các việc đạo đức phi thường, thậm 
chí những lời khuyên răn về Chúa nghe rất 
tuyệt vời vân vân… ma quỷ đều có thể làm 
được để lừa dối loài người vốn yếu đuối, dốt 
dại mà cứ làm ra thông thái, vụng dở mà cứ 
tưởng mình khôn ngoan (8); cả tin để dễ bị 
mắc bẫy đã vậy, mọi người lại lúc nào cũng 
ham thích điều lạ, điều hay, điều mới; mê sự 
ồn ào, trọng số lượng hơn chất lượng; thích 
khoa trương, háu đói danh dự, tiếng khen; dễ 
bị thuyết phục bởi những lời nói hoa mỹ, đắm 
đuối trước những cách nói khéo léo; dễ dàng 
bị lôi cuốn bởi số đông, phong trào, mốt mới. 
Quỷ ám ư? Đó mới chỉ là hiện tượng cấp thấp 
nhất của mưu ma chước quỷ, bởi vì nói dối 
mới là một thứ quỷ nhập (9) cấp cao; khéo 
léo đổi cách dùng từ là hiện tượng quỷ nhập 
ở cấp cao hơn nữa nhằm lái cả một hệ thống 
suy nghĩ của Hội thánh (10)     

 (còn tiếp)
...................................................................
(1)  “…hết lòng, hết linh hồn và hết sức 

ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm 
nay, phải ghi tạc vào lòng”. (Đnl 6,2-6)

(2)  Vì mỗi người có một ơn gọi rất riêng, 
tức sự an bài rất riêng, Thánh Ý Chúa dành 
cho người ấy rất riêng; cứ xem cuộc đời mình 
trải qua thế nào thì biết đường đi nước bước 
Chúa muốn mình như thế nào. 

(3) Đó là thực trạng chung của người đã 
chết; khi chết rồi, thân xác đã hư nát, lấy gì 
để lập công chuộc tội, để làm việc thiện v.v… 
Vậy nên toàn bộ việc Thập bát La hán có trở 
về tìm hiểu cho thông thạo lẽ đạo, thử hỏi để 
làm gì? Cốt yếu của câu chuyện Thập bát La 
hán mượn xác các vị tu hành để trở về trần 
gian học hỏi lẽ đạo v.v… nằm ở chỗ này. 

(4) TT 1,I,1 
(5) Điều này giúp cho chúng ta thấy các 

đẳng linh hồn nơi luyện ngục không còn có 
thể lập công chuộc tội cho chính mình, vì 
không còn thân xác để làm điều đó.

(xem tiếp trang 63)
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Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức 

khỏe, có đúng không nhỉ?
- Đúng đấy! Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có 

chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 
tháng...!

- Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy diễn được 
cả trò phun lửa.

- Ăn thua gì, vợ tôi chẳng cần diễn viên còn 
“hét ra lửa” kìa!

Một cậu bé 6 tuổi khoe với mẹ rằng:
- Mẹ biết không? Buổi sáng đi xe bus cùng 

bố con đã nhường chỗ cho một phụ nữ! 
Mẹ cậu khen:
- Con giỏi lắm, con đã ra dáng một chàng 

trai rồi đấy! Mẹ rất tự hào về con! 
Người mẹ mặt tươi rói, rạng ngời hạnh 

phúc trước đứa con ngoan. Một lát sau chợt 
nhớ ra điều gì, người mẹ hỏi:

- À... con 6 tuổi không phải mua vé mà 
cũng có ghế ngồi ư?

- Dạ không, không phải ghế. Trước đó con 
ngồi trên đùi bố!

Một bà bán hàng nổi tiếng bán đắt. Một 
hôm, có người nông dân vào mua hàng, bà ta 

giở giọng ngọt nhạt:
- Tôi vừa bán vừa biếu ông đấy!
Người nông dân chẳng phải tay vừa, 

ông nói:
- Cảm ơn bà, tôi xin nhận một nửa là số 

hàng biếu, nửa còn lại bà cất giùm, ngày mai 
tôi mang tiền đến lấy sau.

Có 1 anh chàng cà lăm đi xe buýt, 1 lúc sau 
anh hỏi người kế bên:

- Mấy…mấy..giờ..rồ.i.. anh?
Anh chàng kia không nói gì, chỉ đưa đồng 

hồ cho anh chàng cà lăm xem.
Một lúc sau vẫn câu hỏi cũ, anh chàng này 

vẫn không nói gì chỉ đưa đồng hồ cho anh cà 
lăm xem. Khi anh cà lăm xuống xe, 1 cụ già 
nói với anh:

- Tại sao anh lại xem thường người ta như 
vậy? Hỏi mà anh không trả lời.

Anh chàng mới trả lời: 
Tạ..i..tui…cũ..ng…cà…cà..lă…m…nếu…

nếu…tu..i…tui…trả..lờ..i…nó…nó…tưởng…
tui…tui…chọc…nó…nó…đánh…đánh…
tui…thì….thì sao?????

Thầy: - Em có biết tác giả “truyện Kiều” 
là ai không?

Tèo: - Dạ, không ạ!
Thầy: - Em có biết Nguyễn Du là ai không?
Tèo: - Dạ, em không quen bạn ấy ạ!

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

NHƯỜNG CHỖ

AI GIỎI HƠN

VỪA BÁN VỪA BIẾU

HỎI GIỜ…

KHÔNG QUEN
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Buổi trưa đi học về, cậu bé vui vẻ nói 
với ba:

- Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại 
bài toán cô ra ngày hôm qua.

- Sao lại là ba? Ba có đi học đâu?
- Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều 

phải đến ạ.

Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục 
mắt lác. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân 
A, hầm hầm hỏi:

- Mày tên gì?
Phạm nhân B vội nói:
- Dạ, tôi tên Ali.
Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên 

tức giận:
- Tao không hỏi mày, thích ăn đạn à.
Phạm nhân C sợ quá kêu nhanh:
- Nhưng, tôi có nói gì đâu!

Tàu chìm, một chàng trai trôi dạt vào 
hoang đảo, phải mất một thời gian dài, anh 
ta mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy 
nhiên, còn một thứ anh ta khao khát mãi...

Bất ngờ, vào một ngày nọ cũng có một 
thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào hoang đảo. 
Anh ta cố gắng làm cô tỉnh lại và hỏi:

- Cô có giữ lại được thứ gì không?
Cô gái trả lời:
- Không, chỉ còn một thứ mà đàn ông 

các anh ai cũng muốn.
Chàng trai kêu lên sung sướng:
- Trời ơi! Cô mang theo bia à?

Một cô gái đến trước tượng Đức Mẹ và 
cầu nguyện:

- Lạy Mẹ Maria Đồng Trinh, ngày xưa 
mẹ mang bầu mà không hề phạm tội, vậy 
xin cho con được phạm tội mà không bị 
mang bầu.

Tại phòng mổ, một bác sĩ đang cố trấn 
an bệnh nhân:

-  Anh cứ yên tâm, rủi ro của ca mổ là 
rất ít.

Thấy bệnh nhân vẫn rất lo lắng, bác sĩ 
nói thêm:

-  Anh hãy nhìn vào bộ râu của tôi này! Sau 
ca mổ, nhất định anh sẽ nhìn thấy nó.

Sau khi mổ…giọng của bệnh nhân 
vang lên:

- Ôi, vậy là ca mổ của tôi thành công rồi, 
cảm ơn bộ râu của bác sĩ đã mang lại cho tôi 
niềm tin.

- Thôi nào con trai, đừng túm râu Ta 
như thế. Ta là thánh Phê-rô giữ cửa Thiên 
Đàng đây.

Một anh thanh niên vào tòa giải tội:
-  Thưa Cha, con ăn trộm 3 chiếc xe đạp: 

hôm qua một chiếc và sáng nay một chiếc.
- Vậy là con chỉ ăn trộm có 2 chiếc 

thôi mà.
- Dạ không, còn cái thứ 3... sáng mai 

con tính tiếp.
- !!!

ĐỀU PHẢI ĐẾN

MỘT THỨ MÀ ĐÀN ÔNG AI CŨNG MUỐN

TÔI CÓ NÓI GÌ ĐÂU...

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ ĐỒNG TRINH

BỘ RÂU MANG LẠI NIỀM TIN

XƯNG TỘI
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Mọi thư từ bài vở cộng tác mục DIỄN ĐÀN THÁNH CA 
xin gửi về Nhạc sĩ Thanh Lâm
Email: joelamnguyen.aia@gmail.com hoặc forestwel13@gmail.com
Cellphone-Zalo: 0942185195
Facebook: Nguyễn Thanh Lâm
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Chúa Xuân Yêu Thương

Chúa xuân yêu thương

Quý độc giả có thể vào link youtube xem Chúa Xuân Yêu Thương: https://youtu.be/9d4EAyVEG6o
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Chúa Xuân Yêu Thương

Chúa xuân yêu thương
Giữa mùa xuân xanh

Quý độc giả có thể vào link youtube xem Giữa Mùa Xuân Xanh: https://youtu.be/el0q3fnB_LQ
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Đây hình bánh

Quý độc giả có thể vào link youtube xem Đây Hình Bánh: https://youtu.be/qN_vaYQJ0yo

Cát Linh
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Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Kinh rước lễ thiêng liêng

Quý độc giả có thể vào link youtube xem Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng: https://youtu.be/iKH9BzRrHSk
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Thế giới trải qua cột mốc đáng buồn chỉ 
hơn một năm sau khi trường hợp thiệt mạng 
đầu tiên vì virus corona chủng mới được ghi 
nhận ở Vũ Hán, Trung Quốc.

CNN trích dẫn lời các chuyên gia cho biết, 
mặc dù con số 2 triệu người chết tính đến hết 
ngày 15/1 rất khủng khiếp, nhưng số ca tử 
vong vì đại dịch thực tế có thể lớn hơn nhiều. 
Lí do vì chỉ có những ca tử vong được nhà 
chức trách y tế các nước chính thức xác nhận 
mới được tính, trong khi nhiều quốc gia chưa 
thể xét nghiệm đầy đủ cho người dân, dẫn 
đến khả năng bỏ lọt thống kê.

Trong khi chờ đợi, đại dịch tiếp tục diễn 
tiến theo chiều hướng xấu đi. Số bệnh nhân 
tử vong đang tăng nhanh hơn bao giờ hết. 
Thế giới cán mốc 1 triệu người đầu tiên thiệt 
mạng vì virus trong 8 tháng, nhưng tăng 
thêm 1 triệu ca tử vong nữa chỉ trong không 
đầy 4 tháng.

Một số nước, bao gồm Mỹ, Đức, Thụy 
Điển, Indonesia, Israel và Nhật ghi nhận số 
ca tử vong cao kỷ lục mỗi ngày trong một 
tuần trở lại đây. Tổng số ca nhiễm toàn cầu 
cũng tăng chóng mặt và hiện đã vượt quá con 
số 100 triệu.

- Nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu 
(EU) đang nhận được số liều vắc-xin ngừa 
Covid-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất ít 
hơn nhiều so với dự kiến. 6 nước thành viên 
EU mô tả điều này “không chấp nhận được”, 
đồng thời hối thúc liên minh gây sức ép buộc 
các hãng dược phẩm Mỹ phải giao đủ các 
đơn hàng vắc-xin đúng hạn.

- Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố 
nước này sẽ tạm thời đóng cửa mọi hành lang 
đi lại từ sáng 18/1 tới ít nhất ngày 15/2 để 
ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus 
chưa được nhận diện. Bất kỳ ai từ nước ngoài 
nhập cảnh vào nước này sẽ phải xuất trình 
giấy tờ chứng minh có kết quả xét nghiệm âm 
tính với Covid-19 ngay trước khi khởi hành.

- Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên 
bố sẽ cử một máy bay đến Ấn Độ để nhận 
vắc-xin Covid-19 trong vòng 2 - 3 ngày, sau 
khi chính phủ nước này thông báo chuyến 
bay khởi hành hôm 15/1. Ông Bolsonaro 
thừa nhận, hiện ông không thể làm gì nhiều 
để ngăn chặn đại dịch khi làn sóng lây nhiễm 
thứ 2 đang càn quét khắp đất nước.

- Lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill 
Dmitriev cho biết, nước này sẽ nộp đơn xin 
EU cấp phép lưu hành vắc-xin Sputnik V vào 
tháng 2. Quan chức này nói, bản đánh giá 
của các chuyên gia về tính hiệu quả của chế 
phẩm cũng sẽ sớm được công bố.

- Theo Thủ tướng Pháp Jean Castex, để đối 
phó với tình hình dịch bệnh phức tạp, chính 
phủ nước này sẽ triển khai lệnh giới nghiêm 
toàn quốc vào 18h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 
16/1. Ngoại trừ các dịch vụ khẩn cấp, toàn bộ 
các cửa hàng và dịch vụ đều phải đóng cửa 
vào thời gian trên.

Cơn khát 
vaccine Covid-19

Thế giới hơn 2 triệu người chết, 
cảnh báo viễn cảnh tồi tệ vì Covid-19
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Xếp hạng sức mạnh quân sự 2021: Việt 
Nam đứng thứ 24 thế giới.

Các quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng 
(GFP) là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và 
Nhật Bản, Hàn Quốc. Bảng xếp hạng được 
xây dựng dựa trên hơn 50 tiêu chí, từ sức 
mạnh quân sự, tài chính tới năng lực hậu cần 
và địa lý.

Theo công thức độc nhất vô nhị của Global 
Firepower, các nước nhỏ hơn nhưng có công 
nghệ tiên tiến hơn cạnh tranh với các nước 
lớn hơn nhưng kém phát triển hơn. 

Việc xếp hạng không chỉ đơn thuần dựa 
trên tổng số vũ khí, mà tập trung vào sự đa 
dạng vũ khí. Ví dụ, 100 quả mìn thì không thể 
được coi là có giá trị chiến lược và chiến thuật 
như 10 chiếc tàu sân bay.

Theo trang Global Firepower, chỉ số sức 
mạnh của Việt Nam là 0,4204, đứng thứ 24 
trong tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ ngày 11.1.2021, Nghị định số 137/2020 
về quản lý, sử dụng pháo chính thức có hiệu 
lực thi hành, thay thế Nghị định số 36/2009 về 
quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng 
lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo 
hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh 
nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày 

Xếp hạng sức mạnh quân sự 2021: 
Việt Nam đứng thứ 24 thế giới

kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật. Như vậy, các loại pháo hoa được phép 
đốt mà người dân thường gặp gồm:

- Pháo bông (pháo que)
- Pháo phụt sinh nhật
- Pháo điện
- Pháo hoa lễ hội bằng giấy; pháo trang 

trí bằng giấy, bằng nhựa, tre, trúc, kim loại; 
các sản phẩm tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm 
thanh…

Ông Trần Thiện Cảnh, Phó tổng giám 
đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho 
biết, trong 10 ngày cao điểm Tết, Tổng công 
ty phát hành 200.000 vé để phục vụ khách 
đi lại. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn có 
khoảng 70.000 vé chưa bán hết.

Giá vé tàu Tết cũng được Tổng công ty 
chia làm nhiều phân khúc, trong đó cao nhất 
là hơn 2,6 triệu đồng/vé/ người; thấp nhất là 
330 ngàn đồng/ người/ vé ghế ngồi cứng.

Tổng công ty Đường sắt cũng đưa ra nhiều 
chính sách giảm giá vé với hành khách đi tàu. 
Ngoài miễn phí hoàn toàn cho trẻ em dưới 
6 tuổi, đơn vị cũng giảm 50% giá vé cho 
trẻ em từ 6-10 tuổi. Sinh viên và công nhân 
khu công nghiệp chế xuất cũng được giảm 
từ 5-10%. Ngoài ra, nếu hành khách mua vé 
khứ hồi cũng được giảm 10%.

Ngoài 10 đôi từ chạy cao điểm Tết, trước 
Tết từ 18/12 đến 29/12 và sau Tết từ 2-12/2, 
Tổng công ty cũng bố trí thêm nhiều tàu khu 
đoạn như: Sài Gòn - Vinh/ Đồng Hới/Quy 
Nhơn/ Nha Trang/ Phan Thiết để đáp ứng 
nhu cầu đi lại của hành khách.

Các loại pháo hoa người dân 
được đốt dịp Tết 2021

Vẫn còn 70.000 vé tàu Tết, 
xử nghiêm xe khách tăng giá cao
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Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố 
một ghi chú, chỉ rõ việc thay đổi mà các linh 
mục phải theo trong khi cử hành nghi thức khai 
mạc Mùa Chay: đeo khẩu trang và đọc công 
thức chỉ một lần.

Tình hình sức khỏe do virus corona tiếp tục 
đòi hỏi một sự chú ý cả trong lĩnh vực phụng 
vụ. Vì vậy, trong cái nhìn của Mùa chay sắp 
tới, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã cho 
công bố những quy định cần phải tuân giữ, đối 
với những ai tham dự nghi thức Xức tro, thứ 
Tư 17/02.

Theo đó, sau khi làm phép tro và rảy nước 
thánh, linh mục hướng đến các tín hữu đang 
hiện diện và đọc “một lần công thức như trong 
Sách lễ Roma: ‘Hãy sám hối và tin vào Tin 
Mừng’, hoặc ‘Hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ 
trở về tro bụi’”. Tiếp theo, “linh mục lau tay và 
đeo khẩu trang, rồi xức tro cho các tín hữu tiến 
đến với linh mục, hoặc chính linh mục đến chỗ 
của các tín hữu để xức tro cho họ”. Ghi chú kết 
luận: “Linh mục xức tro lên đầu mỗi người và 
không đọc gì thêm”.

Có nhiều phản ứng chào mừng quyết định 
của Đức Thánh Cha sửa đổi giáo luật để có thể 
chính thức trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ 

cho nữ giới, nhưng cũng có những người 
“thất vọng” vì thấy phụ nữ vẫn chưa được 
lãnh nhận các thừa tác vụ thuộc thánh chức.

Cách đây 6 ngày, 11/1/2021, Đức Thánh 
Cha đã ban hành tự sắc “Spiritus Domini” 
(Thần Trí của Chúa), thay đổi khoản giáo 
luật số 230,1 để phụ nữ có thể chính thức 
lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ, 
là những tác vụ họ đã thi hành trong 
thực tế từ lâu.

Vào ngày 11 tháng Giêng, Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã công bố một tông thư 
dưới dạng tự sắc, sửa đổi triệt 1, điều 230 
của bộ Giáo Luật để cho phép nữ giới có 
thể đảm trách thừa tác vụ Đọc Sách và 
Thừa Tác Viên Giúp Lễ, dưới hình thức ổn 
định và được thể chế hóa.

Ngài cũng đã công bố một lá thư gởi cho 
Đức Hồng Y Luis Ladaria, tổng trưởng Bộ 
Giáo Lý Đức Tin để giải thích lý do cho 
quyết định này.

Một số các phương tiện truyền thông 
báo cáo sai lạc rằng Đức Giáo Hoàng 
muốn chuẩn bị phong chức linh mục cho 
phụ nữ bằng Tự Sắc Spiritus Domini. 
Điều đó không đúng.

Do đại dịch, Bộ Phụng tự và Kỷ luật 
Bí tích sửa đổi cách thức Xức tro

Cẩn thận với tin giả: 
Đức Giáo Hoàng muốn chuẩn bị 

phong chức linh mục cho phụ nữ 
bằng Tự Sắc Spiritus Domini

Vài phản ứng về Tự Sắc trao tác vụ 
đọc sách và giúp lễ cho nữ giới
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Trưa thứ Bảy, 16/1 (giờ Roma), Toà Thánh 
thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận 
đơn từ nhiệm của Đức cha Giuse Đinh Đức 
Đạo và bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn 
Ngân, hiện đang là Giám mục phụ tá giáo 
phận Xuân Lộc, làm tân giám mục chính tòa 
giáo phận Xuân Lộc.

Trong năm 2021 này, dựa vào tư tưởng của 
Đức Thánh cha Phanxicô, Ủy ban Bác ái Xã 
hội - Caritas Việt Nam chọn chủ đề năm nay 
là “Liên đới trong tình Anh chị em.” Với chủ 
đề này, tôi xin quý Cha, bên cạnh việc đọc lại 
Thông điệp Laudato Sí (LS) và Fratelli Tutti 
(FT), lưu ý đến hai ý tưởng chính:

1. Tình liên đới: “Bên cạnh những phương 
thức khác nhau mà nhiều quốc gia dùng để 
đối phó với cơn khủng hoảng thì sự bất lực 
của các quốc gia trong việc cộng tác với nhau 
cũng được thấy rõ ràng” (FT 7). Ngài nhấn 
mạnh rằng “không ai có thể một mình đối mặt 
với đời sống… Chúng ta cần một cộng đoàn 
nâng đỡ và trợ giúp mình, trong đó chúng ta 
có thể giúp nhau hướng nhìn về phía trước. 
Thật quan trọng biết bao việc biết cùng mơ 

ước với nhau” (FT 8).
2. Tình huynh đệ: “Thiên Chúa đã dựng 

nên mọi người bình đẳng về quyền lợi, nghĩa 
vụ, và phẩm giá, và đã kêu gọi họ sống với 
nhau như anh chị em” (FT 5). Anh chị em của 
chúng ta còn là mọi thành phần trong vũ trụ, 
từ anh Mặt trời, chị Mặt trăng, đến anh Núi, 
chị Sông. “Như một phần của vũ trụ, được 
Chúa Cha mời gọi đi vào trong hiện hữu, tất 
cả chúng ta được liên kết bởi những mối dây 
liên kết vô hình và cùng nhau tạo nên một gia 
đình đại đồng, một sự hiệp thông cao cả thúc 
đẩy trong chúng ta sự tôn trọng thánh thiêng, 
yêu thương, và khiêm tốn” (LS 89).

Xin quý Cha phổ biến và triển khai chủ đề 
này trong các sinh hoạt Caritas Giáo phận.

CHỦ TỊCH UBBAXH-CARITAS VIỆT 
NAM - Tôma Aquinô VŨ ĐÌNH HIỆU.

“Chúng ta sẽ kết thúc năm cũ để cùng bước 
vào năm mới với tinh thần bác ái yêu thương 
của Kitô giáo”. Linh mục (Lm) chánh xứ 
Đa Minh Vũ Đình Thái đã chia sẻ như trên 
trong ngày trao tặng quà tết cho các hộ nghèo 
trong giáo xứ (Gx) , diễn ra lúc 8g00 ngày 
17.01.2020 tại khuôn viên nhà thờ Gx Nhân 
Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Ban tổ chức đã đến từ rất sớm để chuẩn 
bị 251 phần quà. Mỗi phần quà gồm có gạo, 
nước mắm, dầu ăn, bột ngọt và một phong bì 
tiền mặt 200.000 đồng. Quà được trao tận tay 
cho bà con hộ nghèo thuộc 07 khu trong Gx, 
không phân biệt người Công giáo hay không 
Công giáo.

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Gioan 
Đỗ Văn Ngân làm tân giám mục chính toà 

Gp. Xuân Lộc

Giáo xứ Nhân Hòa: tặng quà tết 
cho người thuộc diện đặc biệt

Đức cha Chủ tịch Caritas Việt Nam: 
chủ đề hoạt động Caritas năm 2021
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Một chú voi con đang “gây bão” trên mạng 
xã hội nhờ sự đáng yêu sau khi bị “bắt quả 
tang” ăn vụng mía tại một trang trại ở Chiang 
Mai, Thái Lan.

Theo Break’n News, sau khi bị người dân 
phát hiện ra, con vật quyết định đứng trốn sau 
cột điện và yên lặng hoàn toàn vì nghĩ rằng 
không ai sẽ nhìn thấy nó. Đáng nói thêm ở 
chỗ, cột đèn khá “mỏng manh” so với thân 
hình “đồ sộ” của voi con. Thậm chí, con vật 
dường như còn nhắm mắt và không dám nhúc 
nhích để tránh bị phát hiện.

Bức ảnh về voi con đứng trốn sau khi ăn 

vụng được cư dân mạng chia sẻ hàng trăm 
nghìn lượt trong những ngày qua với nhiều 
bình luận hài hước. Nhiều người tỏ ra thích 
thú trước sự đáng yêu của voi con được ví 
như đứa trẻ đang ẩn nấp người lớn.

Người dân Thái Lan vốn đặc biệt yêu quý 
loài voi, nên ngay sau khi bị phát hiện ra, voi 
con được thả khỏi trang trại mía an toàn. Một 
số người hi vọng nó sẽ sớm tìm về bên mẹ.

Trước đó vào năm 1986, những con voi 
hoang dã từng bị liệt vào danh sách có nguy 
cơ bị tuyệt chủng. Sau đó, quốc gia này nhận 
thấy sự cần thiết phải bảo vệ chúng.

Hình ảnh voi con đứng trốn nấp sau cột điện sau khi bị phát hiện ăn 
trộm mía ở trang trại. (Nguồn: Break’n News)
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(tiếp theo trang 51)

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Cười xả láng

Sư tử biển cười quên cả trời đất

(6) Hành giả (tiếng nhà Phật) chỉ người tu 
hành bên Phật giáo.

(7) Dù ở vị trí nào, con người rất dễ sai 
lầm. Sai lầm lớn lao ai cũng mắc phải đó là 
tưởng rằng mình không sai lầm.

(8) Tất cả mọi người không chừa một ai, 
dù nhiều dù ít, đều rất hợm hĩnh, giả tạo đến 
mức ngạn ngữ Latin có câu “Acta est fabu-
la” (câu nói cuối cùng khi thở hắt ra hơi thở 
cuối cùng để chết của hoàng đế Roma: Cae-

sar Augustus) dịch ra tiếng Anh là: “So ends 
the story.” hay “The story has been complet-
ed”, dịch ra tiếng Việt là: “Hạ màn”. Hàm ý 
của câu nói này nghĩa là cuộc đời con người 
chẳng qua chỉ là một màn kịch không hơn 
không kém.

(9) Có thì phải nói “có”, không thì phải 
nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. 
(Mt 5,33-37)

(10) Vâng lời là nhân đức tuyệt đối cao 
trọng mà Thiên Chúa muốn ở loài người 
chúng ta. Thế mà người ta đã bị mưu ma 
chước quỷ ám nhập để lái sang hướng khác 
bằng cách thay chữ từ “vâng Ý Cha” biến 
thành “Ý Cha thể hiện”, khi nào cần nói 
“vâng phục Thánh Ý Chúa” thì người ta thay 
bằng chữ “phó thác”.
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