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Thư viện lớn nhất thành phố Alexandre bên Ai Cập bị đốt cháy; chỉ 
có một quyển sách còn nguyên vẹn. Nhìn bên ngoài quyển sách này có vẻ tầm 
thường như bao quyển sách khác, nhưng bên trong lại là quyển sách quý giá 
nhất thế giới, vì bìa lưng của nó chứa đựng bí mật về một viên đá quý. Viên đá 
này chạm đến đâu thì tất cả đều biến thành vàng. Hàng chữ viết trên bìa lưng 
của quyển sách cho biết thêm: viên đá quý ấy đang nằm lẫn lộn giữa muôn 
ngàn viên đá khác tại bờ Bắc Hải. Về hình thù, nó giống các viên đá khác; lạ 
một điều là trong khi những viên đá khác sờ vào thấy lạnh, thì viên đá quí này 
sờ vào thấy nóng. 

Một nông dân nghèo đã tình cờ mua được quyển sách và khám phá ra bí 
mật ấy. Ông ta bán tất cả tài sản và lên đường đi tìm viên đá quý vừa kể. Ông 
cắm lều bên bờ biển Bắc Hải và ngày ngày nhặt từng viên đá lên, nắm thử, 
hễ không thấy nóng thì ném xuống biển. Ông lặp đi lặp lại động tác: “nhặt, 
nắm, ném” hàng chục ngàn lần trong mỗi ngày đã suốt một năm vẫn chưa có 
kết quả.

Đột nhiên một buổi chiều, bàn tay của ông rực nóng khi “nắm” một viên 
đá. Tuy nhiên vì động tác “nhặt, nắm, ném” từ lâu đã trở thành thói quen mất 
rồi, nên ông không cưỡng lại được hễ “nhặt, nắm” là “ném” khiến ông không 
kịp giữ lại, ném luôn viên đá nóng vừa tìm thấy xuống biển trong chớp mắt. 
Coi như ông đã để kho tàng vuột mất.

Truyện gợi vài ý: - thói quen là điều cực kỳ lợi hại – cần bỏ thói quen xấu 
để tập thói quen tốt – đâu là thói quen tốt nhất?

2 câu: “Thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận” và “Cây xiên bên 
nào, ngã vào bên ấy” đều tiết lộ: thói quen quyết định vận mệnh của ta; ngạn 
ngữ Latin đúc kết: “Homo sui iuris” (người là quan tòa của chính mình).

Muốn vườn hết cỏ thì trồng cây. Tập thói quen tốt để thay dần những thói 
quen không tốt. 

Thói quen Thực thi Lời Chúa: YÊU THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH là 
thói quen tốt nhất, bởi vì thói quen này dẫn ta vào Nước Trời.
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Thánh Giuse thực thi Lời Chúa  
Phận tín hữu bắt chước gương Người   

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 3

   . 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 bí tích Hòa giải.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin Chúa ban cho chúng ta đổi mới một cách sâu xa 
việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để lãnh nhận trọn 
vẹn lòng Chúa xót thương.

. 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.

 CHẠY ĐẾN CÙNG THÁNH CẢ GIUSE

   Cúc Cung CảmTạ

Hát mà dễ như hiện nay còn chi là phụng niệm
Ca chỉ cầu người tán thưởng lấy gì gọi “thánh ca”

 KÍNH THÁNH CẢ GIUSE 
19.3.2021

 CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
28.3.2021
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Chiều đi ngang chợ, con bắt gặp những 
đôi guốc gỗ xinh xinh đang được bày bán. 
Ký ức ngày thơ bỗng chợt ùa về trong con. 
Và con lại nhớ…

Ngày xưa, nhà mình đông người, lương 
giáo viên của ba không đủ để trang trải 
cuộc sống, nên ngoài việc lớp việc trường, 
ba vẫn phải làm nhiều việc để kiếm thêm 
tiền lo cho chúng con ăn học. Bữa cơm 
nhà mình thường vẫn phải độn rau má hay 
khoai lang. Con là con út nên bao giờ cũng 
được cả nhà nhường cho bát cơm trắng. Áo 
quần của chúng con thường là mặc thừa 
của nhau: anh chị lớn thì để lại cho em.

Duy chỉ có những đôi guốc gỗ - những 
đôi guốc mà ba kỳ công đục, đẽo, bào vuốt 
cẩn thận thì mấy chị em mỗi đứa sở hữu 
một đôi. Con đã từng ngã lên ngã xuống vì 
bàn chân con bé quá mà gỗ lại trơn. Những 
lúc như thế, con khóc um lên đòi ba phải 

mua cho con đôi dép nhựa xanh đỏ như 
lũ bạn... Con đã vô tâm trước những nhọc 
nhằn của ba.

Thấy con ngã, Ba dịu dàng đỡ con dậy, 
rồi còn giả vờ đánh nhẹ đôi guốc: “hư này, 
dám làm con gái ba ngã”. Và ngay ngày 
hôm sau, ba đã đóng thêm vào đế guốc một 
lớp cao su cho con đi dễ dàng.

Con đã lớn lên trong những ngày gian 
khó nhưng có tình yêu thương ấm áp của 
ba. Giờ con đã trở thành một cô giáo như 
ba hằng mong muốn, con đã kiếm được 
tiền để mua nhiều thứ, nhưng con vẫn nhớ 
đôi guốc gỗ ngày xưa như nhớ tới những 
tháng ngày mình đã sống để tự nhắc mình.

Ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến rồi, 
con muốn gửi tới ba kính yêu ngàn lời yêu 
thương và biết ơn. Ba ơi! Con yêu Ba.

Nguyễn Thị Nhâm 
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - Tin mừng tháng 3

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B (7.3.2021).
- Bài đọc 1: Xh 20,1-17 (hoặc Xh 20,1-3.7-8.12-17) 
- Bài đọc 2: 1 Cr 1,22-25 
- Tin Mừng: Ga 2,13-25

Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa bảo hãy phá hủy đền thờ Giêrusalem?
SUY NGHĨ
1. Vì đền thờ này là biểu tượng sự thờ phượng Chúa 

Cha, mà sự thờ phượng này đang bị dân Do thái làm cho 
vấy bẩn.

Ý TƯỞNG
2. Và Người sẽ xây lại trong vòng 3 ngày.
SUY NGHĨ
2. Chúa Kitô là đền thờ, là sự thờ phượng mới, sự thờ 

phượng này đích thực trong thần khí và chân lý rất đẹp 
lòng Đức Chúa Cha.

TIN MỪNG THÁNG 3

Ý TƯỞNG
1. Chúa Cha sai Chúa Kitô đến để ai tin Chúa Kitô thì 

được cứu rỗi.
SUY NGHĨ
1.Tin là khi nào thực thi Lời Chúa Kitô. Cho nên chẳng 

phải hễ được rửa tội là được cứu rỗi.
Ý TƯỞNG
2. Thực thi Lời Chúa Kitô thì làm những gì?
SUY NGHĨ
 2. Yêu tha nhân như chính mình.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B (14.3.2021). 
- Bài đọc 1: 2 Sb 36,14-16.19-23 
- Bài đọc 2: Ep 2,4-10 
- Tin Mừng: Ga 3,14-21
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B (21.3.2021)

- Bài đọc 1: Gr 31,31-34 
- Bài đọc 2: Dt 5,7-9 
- Tin Mừng: Ga 12,20-33

Ý TƯỞNG
1. Thực thi Lời Chúa YÊU THA NHÂN NHƯ 

CHÍNH MÌNH là hạt lúa rơi vào lòng đất chịu thối đi để 
sinh bông hạt…

SUY NGHĨ
1.YÊU THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH tự nó là từ bỏ 

bản thân và hy sinh mạng sống. 
Ý TƯỞNG
2. Vì YÊU THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH là…
SUY NGHĨ
2. Tình yêu lý trí. Yêu bằng lý trí phải vận dụng ý chí, 

sức phấn đấu và ơn Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B (28.3.2021)

- Rước lá: Mc 11,1-10 (hoặc Ga 12,12-16).
- Bài đọc 1: Is 50,4-7 
- Bài đọc 2: Pl 2,6-11 
- Tin Mừng: Mc 14,1-15,47 (hoặc Mc 15,1-39)
Ý TƯỞNG
1. Ý chí và sức phấn đấu YÊU THA NHÂN NHƯ 

CHÍNH MÌNH của Chúa Kitô thể hiện trong vườn Cây 
Dầu qua câu:“…thì con xin vâng theo Ý cha hoàn toàn”

SUY NGHĨ
1. Ai tin, theo và thực thi Lời Chúa Kitô cũng trải qua 

nhiều lần như vậy. Vì YÊU THA NHÂN NHƯ CHÍNH 
MÌNH là việc “chết đi sống lại” chứ không phải dễ.

Ý TƯỞNG
2. YÊU THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH ấy là “…

ghét sự sống mình ở đời này” hay sao?
SUY NGHĨ
2. “Yêu ai, lụy nấy” nghĩa là trong tình yêu bản năng 

lẫn tình yêu lý trí, hễ thương người nào, ta sẽ bị chính 
người đó sách nhiễu và làm khổ. Yêu tha nhân thì bị chính 
tha nhân hành khổ; lại còn YÊU NHƯ CHÍNH MÌNH thì 
càng bị làm khổ đến mức nào! Đó là quy luật tự nhiên.
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - thánh lễ sống động

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B (21.3.2021)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B (28.3.2021)

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

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết 
đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình” (Ga 12,24)

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
CHỦ ĐỀ: Ý THỨC TRƯỚC VỀ Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ 

Minh họa
- Mille images 76 B
- “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không 

chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình” (Ga 
12,24)

Sợi chỉ đỏ:
Các bài đọc trong Chúa nhật cuối cùng 

của Mùa Chay giúp ta ý thức trước về ý ng-
hĩa và giá trị việc chịu nạn sắp tới của Đức 
Giêsu.

- Bài đọc I (Gr 31,31-34): Thiên Chúa 
tiên báo sẽ lập một Giao ước mới 

- Bài Tin Mừng (Ga 12,20-33): Đức Giê-
su sắp bước vào cuộc chịu nạn 

- Bài đọc II (Dt 5,7-9): Cuộc chịu nạn 
hoàn thành cuộc đời Đức Giêsu 

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa 
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Chay, tuần sau sẽ là Tuần Thánh. Để giúp 
chúng ta vào Tuần Thánh một cách sốt sắng, 
hôm nay Phụng vụ Lời Chúa giúp chúng ta 
thấy được ý nghĩa và giá trị việc chịu nạn sắp 
tới của Đức Giêsu.

II. GỢI Ý SÁM HỐI.

- Chính vì tội lỗi chúng ta mà Đức Giêsu 
đã phải chịu chết cách đau đớn và nhục nhã 
trên Thánh Giá.

- Đức Giêsu đã lấy chính máu mình để 
thiết lập Giao ước mới giữa Thiên Chúa với 
loài người. Thế mà chúng ta thường xuyên vi 
phạm Giao ước ấy.

- Đức Giêsu đã dùng Thập giá để cứu 
chuộc chúng ta. Thế mà chúng ta không 
yêu mến những Thánh giá hằng ngày của 
chúng ta.

III. LỜI CHÚA.

1. Bài đọc I: Gr 31,31-34
Ngày xưa ở Sinai, Thiên Chúa đã thiết lập 

Giao ước với dân Israel, theo đó Ngài hứa là 
Thiên Chúa của họ và sẽ bảo vệ họ, phần họ 
thì phải phụng sự Ngài như là Chúa tể duy 
nhất. Các điều khoản của giao ước ấy được 
khắc lên hai bia đá.

Nhưng dân Israel đã thường xuyên vi phạm 
giao ước ấy, dẫn đến hậu quả là họ phải bị mất 
nước và bị lưu đày.

Ngôn sứ Giêrêmia loan báo Thiên Chúa 
sẽ lập một giao ước mới: Giao ước mới này 
không ghi trên đá mà ghi tận đáy lòng con 
người; tinh thần của Giao ước này là tình 
thương và tha thứ: “Mọi người từ lớn chí 
nhỏ đều nhìn biết Ta” và “Ta sẽ tha tội ác 
của chúng và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi 
của chúng”.

Đức Giêsu là Đấng thực hiện lời tiên 
báo đó.

2. Đáp ca: Tv 50
Trong tâm tình chân thành sám hối, tác giả 

Tv 50 nài xin Chúa một mặt tẩy sạch các tội 

lỗi của mình, và mặt khác tạo cho mình một 
quả tim mới.

Một quả tim mới để khắc ghi Giao ước 
mới. Đó cũng là tâm tình hợp với lời tiên báo 
của Giêrêmia.

3. Tin Mừng: Ga 12,20-33
Đức Giêsu đang nghĩ tới việc Ngài sẽ chịu 

nạn chịu chết để cứu độ loài người. Việc một 
số người Hy lạp – tức là người ngoại – xin 
gặp Ngài khiến Ngài ý thức rằng giờ cứu độ 
ấy đã điểm, vì thế mặc dù tâm hồn Ngài xao 
xuyến nhưng Ngài cũng hân hoan tuyên bố 
“Đã đến giờ Con Người được tôn vinh… Khi 
nào Ta được đưa lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi 
người lên cùng Ta”. Nghĩa là Đức Giêsu coi 
cái chết của Ngài là vinh quang cho Ngài và 
nguồn cứu độ cho mọi người.

4. Bài đọc II: Dt 5,7-9
Tác giả thư Do thái hiểu rằng cuộc chịu 

nạn của Đức Giêsu là: “căn nguyên ơn cứu độ 
đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Ngài”.

IV. GỢI Ý GIẢNG.

* 1. Biện chứng giữa chết và sống
Chết và sống không hẳn là 2 điều luôn đối 

nghịch nhau, nhiều khi chúng liên kết hỗ trợ 
nhau: sự chết nuôi sự sống và sự sống sống 
được là nhờ sự chết. Vài thí dụ: 

- Nơi thực vật: những thứ được dùng làm 
phân bón phải chết đi thì mới thành chất bổ 
dưỡng cho cây.

- Nơi sinh vật: các thức ăn phải “tiêu” mới 
“hóa” thành lương thực.

- Trong cõi nhân sinh: những người già 
chết đi để nhường đất và hoa màu của đất cho 
các thế hệ sau dùng đó mà sống.

- Ngọn nến: sáp nến phải chảy ra và bị đốt 
thì ánh sáng mới bùng lên.

- Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nói: 
“hạt lúa có thối đi thì cây lúa mới nẩy mầm”.

Đức Giêsu chết để cho con người sống. Sự 
chết của Ngài là nguồn sự sống cho chúng ta.

* 2. “Đã đến Giờ Con Người được tôn vinh”.
“Giờ” này không phải là một khoảnh khắc 
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chiếm một chỗ xác định rõ trong dòng thời 
gian, không đo bằng đồng hồ, không tính theo 
toán học gồm 60 phút, mà là một thời điểm vô 
cùng quan trọng đánh dấu bắt đầu một thời 
đại mới sẽ kéo dài đến mãi mãi. 

Đó là lúc Đức Giêsu bước lên Thập giá. 
Khi đó mọi trục trặc vướng víu trong liên hệ 
giữa loài người với Thiên Chúa được tháo 
gỡ hết, tương giao giữa loài người với Thiên 
Chúa được thông suốt, nhờ thế tình thương 
và sức sống dồi dào của Thiên Chúa được 
chuyển thông dào dạt cho loài người. 

Chính vì thế, Đức Giêsu nói: “Đã đến giờ 
con người được tôn vinh”. “Con người” đây 
vừa là Đức Giêsu mà cũng vừa là loài người, 
vì mọi người đều là “con người”. Chẳng 
những Đức Giêsu được tôn vinh mà mọi 
người cũng được tôn vinh nhờ cái chết của 
Đức Giêsu trên thập giá.

* 3. Các vai trong vở tuồng thập giá
Đoạn Tin Mừng hôm nay giúp ta thấy rõ 

những người có liên hệ trong cái chết của 
Đức Giêsu.

- Hai vai chính là Chúa Cha và Đức Giê-
su: Đức Giêsu thưa: “Lạy Cha, xin hãy làm 
vinh danh Cha” ; và tiếng từ trời vọng xuống: 
“Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh 
danh Ta nữa”. Cuộc đối thoại bằng những lời 
lẽ cao siêu này vượt quá tầm hiểu biết của 
những người có mặt ở đấy hôm đó. Vì thế 
có người cho là tiếng sấm và có người cho là 
tiếng thiên thần -> Cái chết của Đức Giêsu 
là kết quả của một sự đối thoại và thỏa thuận 

giữa Chúa Cha và Đức Giêsu để thực hiện 
chương trình yêu thương của Thiên Chúa đối 
với loài người.

- Nhưng loài người cũng có liên quan: Đức 
Giêsu nói: “Tiếng đó phát ra không phải vì 
Ta mà vì các ngươi” -> Cuộc đối thoại trên là 
một mặc khải cho loài người: Tuy họ không 
hiểu tại sao Đức Giêsu chết, cũng chẳng hiểu 
tại sao chết mà là tôn vinh, nhưng họ được 
nói cho biết cái chết ấy là vì họ và cho họ.

- Do đó, đương nhiên mỗi người cũng có 
liên hệ: “Hãy theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phụng 
sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta thì Cha Ta 
sẽ tôn vinh nó” -> Thập giá là con đường dẫn 
đến tôn vinh. Mỗi người chúng ta có đi theo 
Đức Giêsu trên con đường thập giá thì mới 
đến được chỗ Đức Giêsu ở và mới được tôn 
vinh như Ngài.

* 4. Hạt lúa mì mục nát.
Cha Dieudonné Bourgignon, người Bỉ, đã 

từng bị Đức Quốc Xã bắt giam trong trại tập 
trung Dachau thời Đệ Nhị Thế Chiến kể lại: 

“Vào một đêm cuối tháng bảy, một tù nhân 
khu trại 4 thuộc trại giam Auschwitz đã trốn 
thoát. Phòng hơi ngạt của trại này đã từng 
thủ tiêu 6 triệu người Do thái; 1/3 dân Do 
thái trước Thế Chiến. Sáng hôm sau, viên sĩ 
quan hằn học tuyên bố: “Tất cả những người 
có mặt phải đứng nghiêm trong hàng ngũ”. 
Đoàn tù nhân phải chôn chân không mũ nón 
đứng dưới ánh nắng đổ lửa của mùa hạ miền 
nam Ba Lan. Buổi chiều khi các tù nhân khu 
giam khác đi làm về. Viên sĩ quan nói: “Mười 
trong số những người này phải trả nợ”. Lập 
tức tên sĩ quan duyệt qua hàng tù nhân chỉ ra 
mười người, trong đó có một đàn ông kêu rên 
thảm thiết vì thương người vợ trẻ và đàn con 
thơ dại.

Maximilien Kolbe nghe lời ai oán của bạn 
tù đã thốt lên: “Tôi xin chết thay cho người 
này”. Đoàn người sững sờ. Tên sĩ quan 
không ngờ diễn tiến của biến cố. Hắn tò mò 
muốn hiểu rõ: “Tại sao muốn chết?”Maximi-
lien Kolbe điềm tỉnh trả lời: “Tôi là linh mục 
Công giáo”.
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Mười tử tội tiến chầm chậm vào cõi địa 
ngục. Người ta bỏ rơi họ trong phòng tối 
không ăn uống cho đến chết. Những giờ phút 
tăm tối lê thê. Ngày 18-8-1941, mười người 
còn lại bốn, đang thoi thóp hấp hối. Một 
người trong đó là Kolbe. Tất cả được nhận 
mũi thuốc độc ân huệ”.

***
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết 

đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó 
chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt’ (Ga.12,24). 
Để có một quyết định anh hùng như cha Max-
imilien Kolbe quả không dễ dàng chút nào. 
Tại sao tôi phải chết đi để người khác được 
sống? Đành rằng chết để sinh nhiều bông hạt, 
nhưng có ích gì khi chính tôi bị tan rã? Vì thế, 
chúng ta không muốn chết như hạt lúa, chúng 
ta chấp nhận trơ trọi một mình.

Vậy sức mạnh nào thúc đẩy chúng ta dám 
chết cho anh em? Động lực nào thúc giục 
chúng ta hiến thân cho đồng loại? Chính Đức 
Giêsu đã cho ta giải đáp: “Không có tình yêu 
nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh 
mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga.15,12). 
Tình yêu cao quý hơn cuộc sống và mãnh liệt 
hơn sự chết. Cái chết của Đức Giêsu đã nên 
lời yêu thương con người. Chính vì Người đã 
không xuống khỏi thập giá nên không ai có 
thể nghi ngờ tình yêu của Người. Chính vì 
dám chết cho tình yêu nên luật yêu thương 
của Người trở nên một thách đố. Thách đố 
con người chui ra khỏi vỏ ốc ích kỷ của 
mình, ra khỏi những bận tâm, toan tính, vun 
vén cho mình, để sống cho tha nhân và cho 
Thiên Chúa.

Quên mình, hiến thân, đón nhận cái chết 
như hạt lúa mục nát, đã từng làm cho Đức 
Giêsu trăn trở, nao núng và thổn thức. Những 
giây phút cuối cùng giáp mặt với tử thần 
không thể không gay go, thống thiết và đầy 
thách thức: “Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến 
và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ 
này” (Ga.12,27). Thế nhưng, Người đã biến 
cuộc tử nạn nên lời tôn vinh Thiên Chúa và 
lời yêu thương con người: “Chính vì thế mà 

con đã đến trong giờ này” (Ga.12,27).
Cái chết của cha Kolbe và tất cả những cái 

chết hiến thân cho tha nhân đều nói lên lời yêu 
thương con người và tôn vinh Thiên Chúa. 
Tác giả Anthony Padovano viết: “Chúng ta 
được cứu rỗi không chỉ vì cái chết thể xác 
của Đức Giêsu, nhưng vì tình yêu vô biên của 
Người sẵn sàng chấp nhận cái chết”.

Điểm quan trọng là ở giây phút định mệnh, 
đối mặt với cái chết, Đức Giêsu luôn tha thiết 
cầu nguyện với Cha và Người dạy chúng 
ta hãy học kinh nghiệm nơi Người: “Các 
con hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” 
(Lc.22,40). Cầu nguyện không là liều thuốc 
giảm đau, ngăn chặn nao núng sợ hãi, nhưng 
cầu nguyện là thái độ sống thực, sống tin yêu, 
phó thác. Khi cầu nguyện chúng ta không 
mong Chúa đổi ý, cứu ta thoát chết, cũng 
không xin Người ru ngủ để ta chết êm ái.

Ở giây phút quyết liệt, cầu nguyện chính 
là gặp gỡ Chúa với nỗi xao xuyến, giằng co 
của cái chết nhưng trọn vẹn tâm tình hiến 
dâng. Chết không phải là nhảy vào khoảng 
không vô tận, nhưng ta gieo mình vào cánh 
tay Thiên Chúa Tình yêu.

Chúng ta không thể thuyết phục cái chết 
dời xa cánh cửa đời ta, nhưng chúng ta có thể 
đón tiếp cái chết như vị ân nhân đưa ta vào 
ngưỡng cửa vĩnh hằng.

Chính lúc Đức Giêsu gục đầu tắt thở thì 
cây thập tự trổ nụ đơm bông mùa cứu rỗi. Và 
khi người tín hữu hiến dâng cái chết như lời 
tạ ơn cao đẹp cuối cùng thì mùa hoa nhân ái 
tỏa hương thiên đàng.

***
Lạy Chúa, chúng con sợ nói về cái chết và 

tất cả những gì dính líu tới cái chết, nhưng 
chúng con cũng hiểu rằng sẽ có một ngày 
chúng con giáp mặt Chúa trong phút định 
mệnh. Xin giúp chúng con sống can đảm 
từng ngày, để chúng con dầy dạn với thử 
thách quyết liệt sau cùng của cuộc đời. Amen. 
(Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 

* 5. Chết đang khi sống
Nhiều người coi sống và chết là hai sự việc 
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(xem tiếp trang 27)

nối tiếp nhau: khi không còn sống nữa thì 
chết. Nghĩ như thế là vì người ta chỉ biết có 
mỗi một sự sống, là sự sống của thể xác, và 
cũng chỉ biết có mỗi một sự chết, cũng là sự 
chết của thể xác.

Thực ra, sống và chết là hai việc đi song 
song với nhau trong cùng một đời người. Bởi 
vì có tới hai sự sống và hai sự chết: sự sống 
chết của con người thể xác và sự sống chết 
của con người đích thực. Câu nói của Đức 
Giêsu trong đoạn Tin Mừng này hàm chứa 
hai sự sống chết đó: “Ai yêu mạng sống mình 
thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình 
ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời 
đời”. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn: ai cố 
bám víu vào sự sống của con người thể xác 
thì sẽ đánh mất sự sống của con người đích 
thực; còn ai dám để cho sự sống của con 
người thể xác chết đi thì đồng thời bồi dưỡng 
cho sự sống của con người đích thực.

Bởi đó, có người dám nói: “Chết là một 
phần của sống. Chúng ta sinh ra là để chết, 
hầu có thể sống sung mãn hơn”. Thực vậy,

- mỗi một hành vi khiêm tốn là một phần 
tính kiêu ngạo chết đi.

- mỗi một hành vi can đảm là một phần 
tính hèn nhát chết đi.

- mỗi một hành vi dịu dàng là một phần 
tính hung bạo chết đi.

- mỗi một hành vi yêu thương là một phần 
tính ích kỷ chết đi.

Con người tội lỗi chết dần đi thì con người 
đích thực được dựng nên giống hình ảnh 
Chúa dần dần sống mạnh. (Viết theo Flor 
McCarthy)

* 6. Tâm sự của Đức Giêsu 
Tôi cảm động vì lời Đức Giêsu thổ lộ tâm 

sự: “Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến”.
Đức Giêsu đã tâm sự rất thật thà. Ngài 

nói thật với các môn đệ rằng Ngài xao xuyến 
trước cái chết sắp tới. Không phải vì Ngài đã 
từng khuyến khích họ mạnh dạn hy sinh mà 
nay Ngài phải che dấu cảm xúc xao xuyến 
của mình. Ngài cũng không muốn làm bộ anh 
hùng bất khuất. Cảm thấy thế nào, Ngài nói 

thế đó.
Tôi cũng muốn tìm hiểu xem vì sao mà 

Ngài xao xuyến.
- Chắc hẳn Ngài xao xuyến vì không cam 

tâm chịu chết. Một con người mới 30 tuổi 
đang tràn đầy sức sống mà phải chết ư?

- Ngài còn xao xuyến hơn vì phải chết cách 
đau đớn. Chết đóng đinh trên thập giá là khổ 
hình tàn bạo nhất trong các hình thức xử tử.

- Nhưng Ngài xao xuyến sâu xa hơn nữa 
là vì sự nhục nhã khi phải chịu xử tử như thế. 
Gần giống như một võ sĩ vô địch mà phải 
nhận chỉ thị phải thua một võ sĩ hạng thấp 
hơn mình, không chỉ phải thua bằng tính điểm 
mà còn phải thua bằng “knock out” nhục nhã. 
Ngài chết như thế thì những kẻ thù ghét Ngài 
sẽ hả hê như thế nào? Và những môn đệ thân 
yêu của Ngài sẽ hoang mang như thế nào?

Bởi vậy, Đức Giêsu đã thốt lên lời van xin: 
“Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này”. Tuy 
thế, Ngài mau mắn thưa tiếp: “Nhưng chính 
vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn 
vinh Danh Cha”.

Đức Giêsu thật tội nghiệp! Mà cũng rất 
đáng phục!

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước ngưỡng 
cửa cuộc tử nạn và tôn vinh của Đức Giêsu, 
Hội thánh muốn giúp chúng ta hiểu rằng Đức 
Giêsu đã trở nên như hạt lúa mì bị chết đi để 
sinh nhiều hạt khác. Chúng ta cùng dâng lên 
Chúa những lời cầu sau đây: 

1. Đức Giêsu đã dạy: nếu hạt lúa gieo vào 
lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một 
mình/ Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội thánh 
trong lòng thế giới/ không khép kín để tự vệ/ 
nhưng sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người.

2. Đức Giêsu đã dạy: “Khi Tôi được treo 
lên, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”. Chúng 
ta cầu xin Chúa cho các thủ lãnh trên thế giới 
đừng ai từ chối hoặc chống lại công trình cứu 
độ do tình thương của Chúa.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

NÚI SINAI
(CN 3 CHAY B - Xh 20,1-17)

 
“Ngày ấy, trên núi Sinai, Thiên Chúa 

phán...”(Xh 20,1)
Núi Sinai là ngọn núi được bao bọc bởi sa 

mạc mang tên Sinai. Trong Thánh Kinh, Sinai 
là chặng thứ năm sau khi dân Chúa vượt qua 
Biển Đỏ theo sách Xuất hành (19,1-2) hay là 
chặng thứ tám theo sách Dân số (33,15-16). 
Ngữ nguyên của danh xưng này còn mù mờ.

Theo hiện trạng nghiên cứu về Thánh 
Kinh, núi Sinai được đồng hóa với núi Horeb, 
nhưng ở đây, chúng ta chỉ nhìn đến những 
giai thoại mà tên riêng này nhắc nhớ: núi Si-
anai là nơi diễn ra những cuộc thần hiện của 
mặc khải thập giới, của giao ước, của chối 
bỏ, vì thờ kính bò vàng và của sự tái lập giao 
ước cuối cùng. Đây là ngọn núi nơi Thiên 
Chúa gọi Môsê và các cuộc đối thoại ngày 
càng thân thiết hơn để cuối cùng mặc khải 
lòng nhân hậu của Người. Nơi đây liên tục 
đón nhận các luật giao ước (Xh 20,22-23. 33 
34, 10-28). Truyền thống tư tế cũng đặt ở nơi 
đây sự ấn định và kiến tạo cung thánh (Xh 
25-31; 35-40), nhưng luật nghi lễ chính (Lv) 
và việc tổ chức dân Chúa trước khi lên đường 
(Ds 1,1-10.28).

Núi Sianai được nhắc đến trong vài văn 
bản thi phú (Đnl 33,2 Tl 5,5 Tv 68,18 Nkm 
9,13 Hs 48,7) và trong các bản văn tông đồ 
của Tân Ước (Cv 7, 30-38 Gl 4,24-25).

Truyền thống đã kết đọng vào một nơi 
hành hương duy nhất suốt nhiều thế kỷ để 
nhớ việc lập luật và để suy niệm. Ngọn núi 
được các khách hành hương kính viếng Jebel 
Mùsà cùng với tu viện Catarina, tạo ra một 
khung cảnh hùng vĩ. Những khởi điểm đưa tới 
những phát triển này còn bị tranh cãi nhiều. 
Nhắc tới núi Sinai, chúng ta nhớ tới sự xuất 
hiện của Thiên Chúa, với 10 giới răn Người 
ban làm bản hướng dẫn cho cuộc sống là Kitô 
hữu chúng ta còn được Chúa Giêsu dẫn tới 
điều cốt yếu là tình yêu, để có thể hân hoan 
tiến về Núi Thánh Chúa (Tv 71,3 120,1).

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn 
trong sa mạc” (Ga 3,14)

Tiếng Hy lạp chỉ có từ ophis (rắn) và echid-
na (rắn độc) còn tiếng Do thái trong Cựu Ước 
có đến chín danh xưng để chỉ con rắn, trong 
đó leviathan và tanmin (con rồng) chỉ những 
thực thể bí nhiệm và nehushàn là con rắn 
đồng, đối tượng của việc thờ kính (2V 18,4).

Phần lớn các chủng loại mang tên con rắn 
sống trong các kẽ đá (Tv 30,19) hay trong cát 
nóng miền sa mạc nên người ta kết luận rằng 
con rắn ăn bụi đất (St 3,14 Is 65,35 Mk 7,17). 
Con rắn có thể làm ổ trên cây (St 3) hoặc bò 
trên tường (Am 5,19). Những loài rắn độc có 
thể cắn chết người và đáng sợ (Tv 140, 4 Cn 
23,32 Hc 21,2 Kn 17,9). Vì thế người ta thực 

CON RẮN
(CN 4 CHAY B - Ga 3,14-21)
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(xem tiếp trang 28)

hiện nghi thức trừ rắn (Gr 8,17 Tv 58,5t Gv 
10,11).

Tường thuật về sự sa ngã (St 3) ghi nhận 
“rắn là loài xảo quyệt nhất trong các vật Chúa 
dựng nên” (câu 1). Nó khơi truyện (c1-5) để 
người nữ xác nhận lệnh cấm (c.3 2,17) để dẫn 
vào huyền thoại về sự ghen tương của các 
thần minh (c. 4-5). Sau đó, con rắn biến đi và 
chỉ tái xuất sau tội phạm vì người nữ tố cáo là 
đã bị nó lừa (c.13) và bị Thiên Chúa chúc dữ 
(cc 14-15) phải đi bằng bụng, phải ăn bụi đất 
và phải sống với loài người trong tình trạng 
hận thù truyền kiếp.

Con rắn thực chất là gì? Chỉ có sách khôn 
ngoan ám chỉ đến “quỷ dữ ghen tương” đưa 
sự chết vào thế gian (Kn 2,27). Con rắn được 
đồng hóa với qủy cách mặc nhiên (Ga 8,44) 
và rõ rệt là Satan (Kh 12,9 20,2). Các giáo 
phụ đọc sách Sáng thế theo viễn quan này và 
khám phá ra từ St 3,15, những lời sấm thiên 
sai và thần học công giáo nhấn mạnh tới chiều 
kích thánh mẫu học.

Cần ghi nhận con rắn không phải là một 
thứ nhập thể của nguyên lý sự dữ. Sự dữ là 
do tội loài người bất phục trước ý muốn của 
Thiên Chúa (St 2,17). Con rắn là một thụ tạo 
của Thiên Chúa (3,1), người ta đã thờ phượng 
nó và dân Israel một thời chấp nhận (Ds 21,4-
9 Kn 16,5-15) mãi tới cuộc canh tân của Eze-
chias (2V 18,4)! Con rắn thường được liên 
kết với sự sống và sự khôn ngoan, nhưng 
tường thuật về sự sa ngã đã giải toả huyền 
thoại này rồi.

Trong sa mạc, dân Israel bị rắn cắn. Môsê 
được lệnh làm một con rắn đồng treo lên một 
cái cột và ai nhìn lên sẽ không chết vì bị rắn 
cắn (Ds 21,8 -9). Thời Ezechias tại đền thờ, 
có một con rắn đồng (2V 18,4). Người ta dâng 
lễ cho rắn. Rõ ràng là việc tôn thờ ngẫu tượng 
và Ezechias đã phá đi. Chính Thiên Chúa 
mới là Đấng Cứu Độ muôn người (Kn 6,6-7). 
Thánh Gioan lấy lại sự kiện trên và giải thích 
theo nghĩa tiền trưng: Chúa Giêsu bị treo trên 
thánh giá và ai tin tưởng nhìn lên Ngài thì sẽ 
được cứu (Ga 3,14-15).

“Ta sẽ lập một giao ước mới” (Gr 31,31)
Giao ước tiếng Do thái là b’rit với nghĩa 

sơ khởi là “giữa hai”. Từ này chỉ có thể hiểu 
được với kiểu bói Karat b’rit (cắt hai), ghi 
nhận việc ký kết giao ước (St 15,18. 21,27…). 
Theo nghi lễ được mô tả trong St 15,9-17 và 
Gr 34,18t, những người kết ước đi giữa những 
phần thịt còn tươi máu của lễ vật bị chặt đôi. 
Nghi lễ này nhắc nhớ rằng ai lỗi sẽ chịu cùng 
một số phận như vậy.

Các hạn giới của một giao ước tùy theo nó 
được ký kết giữa hai cá nhân (St 21,22-32. 
31, 44-45 1Sm 18,3. 23,18) giữa các quốc 
gia (2Sm 3,13.21 1V 5,26. 15,19. 20,34), 
giữa lãnh tụ và thuộc hạ (2Sm 5,3 2V 11,4-
17), giữa hai người kết ước (Ed 16,8 Kl 2,14 
Cn 2,17). Giao ước không nhất thiết đòi bình 
đẳng về lợi và nghĩa giữa hai bên kết ước. 
Giao ước có thể được ký kết qua các người 
làm trung gian (Môsê: Xh 24, Giosuê: Gs 
24, tư tế Yehoyata: 2V 11,17) và sự can thiệp 
của người trung gian không làm thay đổi bản 
chất của giao ước giữa hai bên. Một giao ước 
long trọng được ký kết dưới sự chứng kiến 
thần linh (1Sm 23,18 2Sm 5,3. 2V 23,3) với 
lời thề phải giữ (St 21,22-32. 26, 26-31 Đnl 
29,9-14 Gs 9,15-20 2V 11,4 Ed 16,8) và kèm 
theo lời chúc lành lẫn lời chúc dữ (Đnl 28), 
một tiệc thánh (St 26,30. 3,54 Xh 24,11 2Sm 
3,20). Các hy tế (Xh 24,4-8 Tv 50,5). Như 
thế giao ước được đặt dưới sự bảo đảm thần 
thiêng, tạo thành một hành động tôn giáo và 
vẫn không đánh mất đặc tính pháp lý.

Ý niệm giao ước được Thiên Chúa ký kết 
có những áp dụng cụ thể trong Cựu Ước: Với 
Noe sau cơn lụt và được bảo đảm bằng dấu 
chỉ cầu vồng (St 9,8-17 Hc 44,18), với Abra-
ham và lời hứa về đất đai, con cháu cùng biểu 
trưng bằng việc cắt bì (St 15, 17- 18,17 Hc 
44,20t) với Đavít và triều đại của vua (2Sm 
23,5. 7,11-16 Tv 89  Hc 45,25) được lập lại 

GIAO ƯỚC
(CN 5 CHAY - Gr 31,31-34)
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Ở đây, chúng tôi không chú trọng đến lịch 
sử và sự tích Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima vì 
đã có rất nhiều sách vở tài liệu viết về đề tài 
này. Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi 
trình bày để chứng minh chuỗi hạt Mân Côi 
quan trọng như thế nào đối với Đức Mẹ, khi 
hiện ra ở Fatima, cũng như tại Lộ Đức, nước 
Pháp. Cả 2 trung tâm hành hương lớn nhất thế 
giới này, đều là những Trung tâm mà Đức Mẹ 
đã dùng để truyền bá chuỗi hạt Mân Côi của 
Mẹ. Ở Lộ Đức chúng tôi đã trình bày ở trên 
(truyện tích 50). Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra với 
cô Bernadetta, Đức Mẹ đều lần hạt chung với 
cô. Tại sao thời gian hiện ra ngắn ngủi như 
vậy, mà Đức Mẹ còn thì giờ lần hạt, thì qủa là 
Đức Mẹ đã hết sức quan trọng chuỗi hạt Mân 
Côi như thế nào! Còn ở Fatima khi Đức Mẹ 
hiện ra với 3 thánh trẻ, Đức Mẹ cũng đã chú 
trọng đặc biệt đến chuỗi hạt Mân Côi. Vì các 
em Lucia, Phanxico và Giaxinhta, tuổi còn rất 
nhỏ đã được cha mẹ giáo dục ngay từ khi chưa 

xưng tội rước lễ lần đầu, hằng ngày năng đọc 
kinh cầu nguyện, và lần chuỗi Mân Côi. Việc 
lần chuỗi Mân Côi đối với các em là 1 thói 
quen. Không lần hạt thì như thiếu thốn cái gì 
đó. Cho nên đôi khi mải chơi, các em đã lần 
hạt vắn tắt, cho mau hết chuỗi hạt Mân Côi. 
Chính vì cử chỉ âu yếm đó, mà Đức Mẹ đã 
bảo Phanxicô: Mẹ cũng sẽ đem con về Trời, 
nhưng trước đó, con phải lần chuỗi Mân Côi 
thật nhiều. Từ đó Phanxico không đi học nữa, 
mà ở nhà lần chuỗi Mân Côi suốt ngày, chờ 
Đức Mẹ xuống đón em đi... Vì Trung Tâm 
Fatima là Trung Tâm Mân Côi, hay nói cách 
khác là trường dạy người ta biết lần chuỗi 
Mân Côi. Chính vì thế mà trong suốt 6 tháng 
liên tiếp hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ đã khuyên 
nhủ con cái Mẹ phải năng lần chuỗi Mân Côi 
sau đây: 

- Ngày 13/5/1917, Đức Mẹ nói: “Phanxicô 
cũng vậy, nhưng trước đó, Phanxicô phải lần 
chuỗi Mân Côi thật nhiều”. Trước khi biến 
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đi, Đức Mẹ còn căn dặn 3 trẻ: “ngày ngày các 
con hãy năng đọc kinh Mân Côi, cầu cho thế 
giới được hòa bình”. 

- Ngày 13/6/1917, Đức Mẹ nói: “Các con 
hằng ngày năng lần chuỗi Mân Côi”. 

- Ngày 13/7/1917, Đức Mẹ nói: “Còn các 
người khác, sẽ được như ý trong năm tới, 
nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ không 
chữa kẻ què chân, nhưng tốt nhất là hằng 
ngày ông cùng gia đình lần chuỗi Mân Côi”. 

- Ngày 19/8/1917, Đức Mẹ nói: “Hãy 
tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ còn 
nói với Lucia: dùng số tiền dâng cúng để tổ 
chức ngày lễ Mân Côi, và xây dựng ngôi nhà 
nguyện Mân Côi” 

- Ngày 13/9/1917, Đức Mẹ nói: “các 
con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để có 
hoà bình”. 

- Ngày 13/10/1917, Đức Mẹ nói: “Ta là 
Đức Mẹ Mân Côi. Ta muốn xây nhà thờ nhỏ 
để kính Ta tại đây, các con cứ tiếp tục lần 
chuỗi Mân Côi mỗi ngày”. 

- Còn đối với Lucia, Đức Mẹ đã bảo chị: 
“Còn con, con phải ở lại thế gian để làm cho 
người ta biết Ta và yêu mến Ta”. Đó là nhiệm 
vụ Hiệp Sĩ của Chị. Chị đã sống cho đến 96 
tuổi đời. Chị sống để làm gì? Để làm chứng 
về Đức Mẹ Fatima. Phải, nếu Chị không sống 
cho đến ngày này, thì sẽ có bao nhiêu truyện 
xảy ra mà không ai hiểu gì, chẳng hạn như 
Mật Thư thứ 3, đã được công khai hoá năm 
2000. Việc dâng nước Nga cho Trái Tim Đức 
Mẹ. Kết qủa là Liên xô sụp đổ mà thế giới 
không tốn 1 viên đạn. Chị cũng chính là Tông 
đồ chuỗi hạt Mân Côi. Hằng ngày chị đã liên 
tục lần chuỗi Mân Côi cho đến lúc chết, tay 
vẫn cầm chuỗi hạt Mân Côi .

....................................................................
Lời bàn: 
Hiện nay có 3 Trung Tâm hành hương lớn 

nhất thế giới: Fatima, Lộ Đức, và Mễ Du 
(Nam Tư). Tuy rằng cho đến nay Hội Thánh 
chưa công nhận Mễ Du, là vì sự kiện Đức Mẹ 
vẫn còn tiếp tục hiện ra, cho đến khi nào kết 
thúc việc hiện ra, thì lúc ấy Hội Thánh mới có 

đủ yếu tố cứu xét. Nhưng hình như đã gián 
tiếp công nhận: không cho phép công khai, 
mà cũng không cấm. Tại Mễ du, Đức Mẹ còn 
khuyên bảo người ta năng lần chuỗi Mân Côi 
còn hơn cả 2 nơi kia nữa. Đức Mẹ đã hiện ra 
cho đến nay là 25 năm, mà nay vẫn còn tiếp 
tục hiện ra. Lần nào hiện ra, Đức Mẹ cũng 
truyền cho con cái Mẹ năng lần chuỗi Mân 
Côi. Như vậy, có phải cả 3 trung tâm đều là 
trường dạy cho người ta biết yêu quý và siêng 
năng lần chuỗi Mân Côi không? Chúng tôi 
thường được nghe kể lại: Mỗi khi đoàn hành 
hương vào nhà thờ đọc kinh chiều, lần hạt 
đến ngắm thứ 3 mùa thương thì Đức Mẹ hiện 
ra. Không phải tất cả mọi người đều thấy. Có 
người thấy, mà cũng có người không thấy 
Đức Mẹ. Điều đó chứng minh Đức Mẹ vẫn 
còn tiếp tục hiện ra cho đến ngày nay.
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Chết lành về phần hồn là một ơn lớn. Chết an về phần xác cũng không phải là một ơn nhỏ. 
Đến một mức độ nào đó, sự sống là một khổ cực cho mình và cho người săn sóc. Lúc đó là lúc 
ta phải xin ơn chết lành. Năm đó, cha già Huy đã ngoài 70, thấy mình suy yếu, sợ chết trước 
ông cố thân sinh đã trên 90 mà vẫn còn ăn ngủ điều hòa. Tôi hỏi:

- Vậy cha muốn cho cố về chầu Chúa sao?
- Không dám, chỉ xin Thánh Cả Giuse thương bố, thương con chúng tôi. Ngoài tôi ra, gia 

đình không còn ai để săn sóc cụ nữa.
Bỗng sau 7 ngày, tôi được thư mời đi dự lễ an táng cố. Số là, một hôm ông đang đi trong 

nhà thì té xuống. Chịu đủ các Bí tích cuối cùng và qua đời êm ái. Mọi việc xẩy ra cách chóng 
vánh ngoài sức tưởng tượng.

.......................
Một hôm ông Toàn gần 80 tuổi, ở giáo xứ Nghĩa Hòa, đến khóc lóc xin Thánh Cả Giuse 

thương giúp, vì bà vợ nằm liệt đã 2 năm. Ông không còn sức săn sóc nổi nữa. Có người con 
gái thì chị ta lại nghèo, không giúp đỡ gì được. Ông xin hoặc cho bà khỏe lại, hoặc Chúa rước 
bà về. Chừng một tuần sau, ông đến tạ ơn vì bà đã được chết lành.
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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

123. Con hãy cầu nguyện luôn luôn bất cứ ở đâu. Chúa Giêsu đã nói: “Hãy cầu nguyện 
không ngừng”.

124. “Khi hai hay ba người hiệp nhau vì danh Ta, thì Ta ở giữa họ.” Lời Chúa Giêsu đã 
ứng nghiệm, đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện, họ sống xa linh mục từng ngàn cây số 
mà vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện kiên trì giữa gian nan và cô đơn.

125. Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội 
Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính: Họ bỏ cầu nguyện từ lâu.

126. Đừng xem thường việc đọc kinh, các Tông đồ đã thưa: “Xin Thày dạy các con cầu 
nguyện.” Chúa Giêsu đáp: “Khi các con cầu nguyện hãy nói: “Lạy Cha chúng con ở trên 
trời...” chính Chúa Giêsu dạy đọc kinh.

127. Chúa dạy đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện 
giữa Cha và con: “Khi con cầu nguyện, đừng lo phải nói gì! Hãy vào phòng đóng cửa, cầu 
nguyện với Cha của con cách kín đáo, và Cha con thấy mọi sự, sẽ nghe lời con.” Không cần 
hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  
Tại sao Chúa không mạc khải về Ngài cho 

tất cả mọi người? (một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi:
Có. Chúa luôn mạc khải về Ngài cho tất 

cả mọi người. Thử lấy công cuộc giáng trần 
của Ngôi Hai Con Thiên Chúa mà xét, ta 
thấy có ít nhất 3 dạng mạc khải Chúa dành 
cho 3 hạng người:

1. Mạc khải nhanh, rõ, thật, đơn giản và 
dễ hiểu… cho những người bé mọn… các 
mục đồng là đại diện.

2. Mạc khải chậm, hé lộ dần, phải khổ 
công suy nghĩ tìm tòi… cho những nhà khoa 
học có thiện chí, những nhà trí thức chân 
chính v..v… 3 đạo sĩ là đại diện.

3. Mạc khải gián tiếp xa xôi, rất chậm, 
chọn lọc, mập mờ, hạn chế… cho những 
người còn lại, kể cả những kẻ vô cảm, vô 
tâm, ích kỷ, kiêu căng, tà tâm, độc ác… dân 
Do thái, bọn Biệt phái và Hêrôđê là đại diện.

 Trên chỉ là 3 dạng mạc khải cho 3 hạng 
người tạm cho là tiêu biểu; còn nhiều dạng 
mạc khải khác cho những hạng người khác 
nữa ta không thể biết hết. Nhưng bài học là, 
tùy ta ở hạng nào, Chúa sẽ mạc khải về Ngài 
cho ta bằng một dạng tương hợp (*). 

   ....................................
(*) Kể cả những người rợ mọi mường 

mán trong rừng sâu cô độc v.v… cũng đều 
được Chúa mạc khải về Ngài bằng một dạng 
nào đó.

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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“Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ 
sĩ văn đạo đại tiếu chi bất tiếu bất túc dĩ vi đạo” (Đạo đức kinh - bậc cao nhân 
nghe đạo thì cần cù thực hiện, hạng người trung bình nghe đạo thì thấy có cũng 
được không cũng được, hạng người tầm thường nghe đạo thì cười rộ nhạo báng vì 
thực ra… nếu không bị kẻ tầm thường nhạo cười, đạo đâu còn là đạo) (1)

Cha sở nói với những người ngồi xung 
quanh ngài: 

-  Triết gia Lão tử trong sách Đạo đức kinh 
nói: “Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, 
trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ 
sĩ văn đạo đại tiếu chi bất tiếu bất túc dĩ vi 
đạo”, dịch ra là: bậc cao nhân nghe đạo thì 
cần cù thực hiện, hạng người trung bình nghe 
đạo thì thấy có cũng được không cũng được, 
hạng người tầm thường nghe đạo thì cười rộ 
nhạo báng vì thực ra… nếu không bị kẻ tầm 
thường nhạo cười, đạo đâu còn là đạo.

Nói xong, có người đột ngột vào phòng gặp 
khẩn cấp. Giải quyết xong trong vài phút, cha 
sở trở lại ghế ngồi, một ông giáo viên luống 
tuổi hỏi cha ngay:  

- Thưa cha, con chưa nắm rõ ý nghĩa của 
câu nói ấy, xin cha giải thích thêm.    

Cha sở vui vẻ gật đầu:
- Đạo là cái lý cao nhất của một việc. Cái lý 

cao nhất của việc thờ phượng là: “Kính mến 

Thiên Chúa hết lòng hết sức và yêu thương 
tha nhân như chính mình”. Cái lý cao nhất 
của việc dạy học là truyền cho giới trẻ kiến 
thức và chính con người gương mẫu của nhà 
giáo; cái lý cao nhất của hát thánh ca là ca 
hát một cách “phụng vụ”.  

Trong buổi gặp mặt lần đầu tiên giới 
chức giáo dục trong họ đạo này, mặc dù 
còn ít người hưởng ứng lời mời của cha sở, 
nhưng có đủ mặt những vị “cộm cán”; một 

PHA THĂNG
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ông giáo viên từng là hiệu trưởng trường 
trung học hỏi:

- Ca hát một cách “phụng vụ” là sao 
thưa cha?  

Cha sở đáp:
- Bác lớn tuổi như cha của con, cho nên 

được bác hỏi, con thấy thích lắm ạ! Thưa Bác, 
ca hát cách “phụng vụ” là ca hát nguyên văn 
Bản văn phụng vụ mà phụng vụ đang theo 
sát cũng nguyên văn. Bản văn đó Giáo hội đã 
dày công biên soạn dùng cho thánh lễ ngày 
hôm đó.    

Cựu hiệu trưởng già kêu lên:
- Trời đất! Thế mà chẳng ai biết! Cái Đạo 

ca hát trong phụng vụ cao sâu như thế mà cứ 
ngỡ tầm thường!

Một nữ giáo viên cao tuổi thắc mắc:
 - Như vậy là mọi sự nằm ở phụng vụ: Kính 

thờ Chúa trên hết mọi sự (2)
Cha phó đang ngồi lặng thinh, bỗng giật 

nảy người lên, kêu:
- Ơ! Bác nói đúng quá! (3)
Dứt lời, cha phó vỗ tay “đôm đốp”. 
....................................................................
(1) “Đạo” là cái lý cao nhất, tốt nhất, 

thiện nhất của mỗi sự việc. Thí dụ đối với 
bác sĩ, cái lý cao nhất (Đạo) là cứu người; 
đối với nhạc sĩ, cái lý cao nhất (Đạo) là nâng 
cao tâm hồn mọi người; đối với nhân viên 
của công ty quét rác nơi công cộng cái lý cao 
nhất (Đạo) là làm sạch cho mọi người; cái lý 
cao nhất của con cái gọi là đạo hiếu (Đạo) 
chính là kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ vì 

công ơn sinh thành và dưỡng dục chứ không 
phải chỉ vì bổn phận trước miệng đời v.v… hễ 
làm sai cái lý cao nhất (Đạo) của bất kỳ việc 
gì, người đời gọi là “trái đạo đức”. Cho nên 
“Đạo“ không gì khó hiểu; từ đó, hễ nói ra 
cái lý cao nhất, người có tâm có đức có trí… 
hiểu ngay và chăm chỉ thực hành; người có 
tầm tâm, đức và trí trung bình nghe thấy cũng 
hiểu, nhưng hiểu lờ mờ lại thêm thiếu ý chí… 
khiến họ nghĩ làm cũng được mà không làm 
cũng chẳng sao; những kẻ thô tục, cục súc 
nghe chẳng hiểu gì thì khinh thường, chế giễu 
và bảo nhau “cái đó có ăn được đâu!”, hay 
“ôi dào, cái đó có văng ra tiền đâu!” v.v…  

(2) Thánh nhạc có “liên kết chặt chẽ với 
phụng vụ” như Công đồng Vat. II yêu cầu 
(bằng cách hát nguyên văn Bản văn phụng vụ 
như phụng vụ đang làm) thì mới “Tôn vinh 
Thiên Chúa và thánh hóa tâm hồn các tín 
hữu” (huấn thị MSL) được.

(3) 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 “rất ít khi nhận 
được lời động viên hay cổ vũ” của mọi người. 
Nhưng nếu mọi người đều hiểu ngay, làm 
theo ngay, cổ vũ, tán dương, hồ hởi tung hê, 
giương cờ xí rần rần ủng hộ… thì “bất túc dĩ 
vi đạo” (còn gì là Đạo nữa)!  
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NGUYÊN NGUYÊN

Sự kết thúc của thế giới hiện tại có thể 
mở ra khi Mặt Trời cạn kiệt năng lượng và 
khi đó nó sẽ nuốt chửng Trái đất, nhưng các 
nhà khoa học NASA tiết lộ nhân loại có thể 
tìm thấy nơi ẩn náu trên một thiên thể khác 
ngoài Trái Đất .

Các chuyên gia tin rằng trong khoảng 5 tỉ 
năm nữa, ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời 
của chúng ta sẽ cạn kiệt năng lượng và làm 
thay đổi mạnh mẽ vũ trụ, khi đó các lớp bên 
ngoài của Mặt Trời sẽ mở rộng cho đến khi 
chúng nhấn chìm các hành tinh – vì nó trở 
thành thứ được gọi là sao khổng lồ đỏ và nở 
rộng ra quỹ đạo Trái Đất .

Tiến sĩ Alan Stern-điều tra viên chính của 
sứ mệnh Chân trời mới của NASA tiết lộ rằng 
mặc dù điều này có thể giết chết bất kỳ sự 
sống nào trên Trái Đất nhưng nó cũng có thể 
tạo ra những thế giới mới có khả năng sinh 
sống được ở những vùng đất lạnh nhất của 
vũ trụ. Ông cho biết: “Vào cuối vòng đời của 
Mặt trời – trong giai đoạn khổng lồ đỏ. Vành 

đai Kuiper sẽ trở thành Bãi biển Miami đầy 
hứa hẹn” (cách ví von với Bãi biển Miami 
bắt nguồn từ một thực tế về bãi biển được ca 
ngợi là thiên đường nghỉ mát tại Hoa Kỳ).

Các nhà khoa học đã bắt đầu nghĩ nhiều 
đến Ngày tận thế. Ảnh: Sputniknews
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Trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Astro-
biology vào năm 2003, ông đã xem xét triển 
vọng của sự sống bên ngoài Hệ Mặt Trời sau 
khi Mặt Trời bước vào giai đoạn cuối.

Đến năm 2008 ông được giao phụ trách tàu 
thăm dò không gian liên hành tinh được gửi 
đến Sao Diêm Vương. Đây là một phần của 
chương trình Biên giới Mới nhằm nâng cao 
hiểu biết của con người về Hệ Mặt Trời.

Phải mất 7 năm sau, tàu vũ trụ New Hori-
zons của ông và các đồng nghiệp mới thực 
hiện được chuyến bay ngang qua Sao Diêm 
Vương vào ngày 14/7/2015, trở thành tàu vũ 
trụ đầu tiên và duy nhất cho đến nay làm được 
như vậy. Trong nhiệm vụ của mình, New 
Horizons đã thực hiện các phép đo và quan 
sát chi tiết về Sao Diêm Vương và các mặt 
trăng của nó.

Sao Diêm Vương có thể nắm giữ câu trả 
lời cho nhân loại về Ngày tận thế. 

Ảnh: Getty
Sau chuyến thăm dò, các nhà khoa học 

NASA tin rằng bất kỳ người nào sống sót có 
thể tìm thấy nơi ẩn náu trên Sao Diêm Vương 
và các hành tinh xa xôi khác trong Vành đai 
Kuiper khi Ngày tận thế xuất hiện. Khi đó 
“Mặt Trời sẽ trở thành một sao khổng lồ đỏ 
nó sẽ nuốt chửng Trái Đất, còn nơi trú ẩn mới 
là Sao Diêm Vương có nhiệt độ trên bề mặt sẽ 
tương đương với nhiệt độ trung bình trên bề 
mặt Trái Đất hiện nay”.

Khởi đầu nóng của Sao Diêm vương.
Các nhà khoa học vẫn có ý kiến khác nhau 

về vấn đề Sao Diêm vương có phải là hành 
tinh hay không. Đặc biệt, sự hình thành của 
thiên thể này luôn là đề tài tranh luận sôi nổi.

Sao Diêm vương.
Những nghiên cứu mới nhất, công bố trên 

tạp chí “Nature Geoscience” (Anh) cho thấy, 
khác với những phân tích trước đó, Sao Diêm 
vương có thể có “sự khởi đầu nóng bỏng” 
trong Dải Kuiper lạnh giá và đại dương chứa 
chất lỏng xuất hiện trên Sao Diêm vương sớm 
hơn rất nhiều so với giả định.

Các nhà khoa học đi đến kết luận này thông 
qua so sánh những mô phỏng nhiệt khác nhau 
bên trong Sao Diêm vương với dữ liệu quan 
sát các hành tinh lùn do tàu thăm dò vũ trụ 
New Horizons thực hiện.

“Suốt một thời gian dài, mọi người nghĩ 
về tiến hóa nhiệt của Sao Diêm vương và khả 
năng tồn tại cho đến ngày nay của đại dương. 
Khi có các bức ảnh về bề mặt Sao Diêm vương 
từ sứ mệnh New Horizons, chúng ta có thể so 
sánh những gì chúng ta quan sát được với 
những dự đoán từ các mô hình tiến hóa nhiệt 
khác nhau” - nhà khoa học Francis Nimmo ở 
ĐH California (Mỹ), đồng tác giả công trình 
nghiên cứu cho biết.

Cho đến trước thời gian thực hiện sứ mệnh 
New Horizons, các nhà thiên văn học không 
biết rõ Sao Diêm vương thật sự là như thế 
nào. Nhờ tàu thăm dò vũ trụ, mọi việc trở nên 
rõ ràng.
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Hiện có quan điểm cho rằng dưới lớp vỏ 
hành tinh lùn này (Sao Diêm vương chính 
thức được coi là hành tinh lùn) có đại dương 
chứa nước mặn. Nhiệt từ phản ứng nhiệt hạch 
bên trong lòng hành tinh lùn là nguyên nhân 
hình thành đại dương. Tuy nhiên, những mô 
phỏng mới cho thấy không phải như vậy.

“Nếu Sao Diêm vương hình thành với tư 
cách là một thiên thể lạnh lẽo và băng đá 
trong lòng nó tan chảy, thì thiên thể này sẽ 
co lại và chúng ta phải quan sát được các đặc 
điểm đặc trưng của quá trình nén trên bề mặt 
của nó. Ngược lại, nếu Sao Diêm vương bắt 
đầu nóng lên, nó phải nở ra và chúng ta sẽ 
quan sát được các phần tử giãn nở trên bề mặt 
Sao Diêm vương.

“Chúng ta nhìn thấy nhiều chứng cớ cho 
thấy Sao Diêm vương giãn nở, nhưng chúng 
ta không nhìn thấy dấu hiệu nén; do đó các 
quan sát rất phù hợp với giả định cho rằng 
Sao Diêm vương ra đời cùng đại dương chứa 
chất lỏng” - Tiến sĩ Carver Bierson ở ĐH 
California nhận định.

Để Sao Diêm vương đủ nóng, duy trì được 
đại dương lỏng trong những ngày đầu hình 
thành, phần lớn năng lượng hấp dẫn thoát ra 
từ vật chất bồi tụ phải được giữ lại dưới dạng 
nhiệt. Để điều này xảy ra, quá trình hình thành 
Sao Diêm vương cũng phải diễn ra rất nhanh.

“Cách thức Sao Diêm vương hình thành 
có ý nghĩa lớn đối với tiến hóa nhiệt của nó. 
Nếu như đất đá tập hợp lại quá chậm, vật chất 
nóng trên bề mặt sẽ giải phóng năng lượng 
vào không gian; còn nếu đất đá tập hợp quá 
nhanh, thì nhiệt sẽ bị giữ lại bên trong hành 
tinh lùn” - ông Francis Nimmo nói.

Các tính toán cho thấy, nếu Sao Diêm 
vương hình thành trong khoảng thời gian ngắn 
hơn 30.000 năm, thì nhiệt sẽ được giữ lại.

Bí mật Sao Diêm vương vẫn chưa có lời 
giải cuối cùng.

Lão Tử: “Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành 
chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, 
hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi bất tiếu bất túc dĩ 
vi đạo” (bậc cao nhân nghe đạo thì chăm 

chỉ thực hành, bậc thường nhân nghe đạo thì 
thấy có cũng được không cũng được, hạng 
tiện nhân nghe đạo thì cười rộ nhạo báng vì 
thực ra… nếu không bị kẻ tầm thường nhạo 
cười đạo đâu còn là đạo) và chuyện: “Nhà 
khoa học NASA tiết lộ nơi “trú ẩn” mới của 
nhân loại khi Ngày tận thế xuất hiện” có liên 
quan gì với nhau? – Thưa có. Bậc cao nhân 
biết nhìn xa trông rộng mới hiểu Đạo Trời Đất 
hiển hiện trong đời sống tinh thần con người; 
bậc khoa học gia thông thái biết nhìn xa trông 
rộng mới hiểu Đạo Trời Đất hiển hiện trong 
vũ trụ thiên văn.   

Trong lãnh vục thánh nhạc, người theo 
đuổi Thánh ca Phụng vụ biết nhìn xa trông 
rộng mới hiểu Đạo Thờ phượng Chúa Cha, 
trong Đạo này, muốn hát tôn vinh Thiên Chúa 
và thánh hóa tâm hồn tín hữu trong phụng vụ 
thì phải hát Thánh ca Phụng vụ. Bởi vì hát 
Thánh ca Phụng vụ là hát nguyên văn Bản 
văn phụng vụ; hát nguyên văn Bản văn phụng 
vụ tức là hát liên kết chặt chẽ với phụng vụ 
(phụng vụ cũng cử hành nguyên văn Bản văn 
phụng vụ in trong các sách lễ và sách bài 
đọc) như Công đồng Vat. II đã nói (ấy là hát 
nguyên văn Lời Chúa), đặc biệt hơn là đã như 
thế rồi lại còn hát với tất cả Cộng đoàn đang 
hiện diện. Thánh ca Phụng vụ là như thế, 
đúng, đẹp như thế thử hỏi người theo đuổi lối 
hát Thánh ca Phụng vụ không nhìn xa trông 
rộng, không cao nhân là gì?   
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PHAN ĐÌNH PHÙNG 
(1847-1895)

Phan Đình Phùng sinh năm 1847 tại làng 
Đông Thái (nay là xã Tùng Ảnh), huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình có 
truyền thống hiếu học, trọng đạo nghĩa, con 
cụ Phó bảng Phan Đình Tuyển; là em ruột các 
ông Tú tài Phan Đình Thông, Cử nhân Phan 
Đình Thuật và là anh ruột Phó bảng Phan 
Đình Vận.

Phan Đình Phùng thi đậu Cử nhân năm 
1876; năm sau, 1877, đậu Đình nguyên Tiến 
sĩ, nên nhân dân địa phương cũng gọi là cụ 
Đình; được bổ Tri huyện Yên Khánh (Ninh 
Bình), sau đó Cụ được đổi về kinh đô Huế, 
sung chức Ngự sử Đô sát viện. Cụ Phan nổi 
tiếng về tính cương trực và khảng khái. Năm 
1882, Cụ dâng sớ đàn hặc Thiếu bảo Nguyễn 
Chánh về tội “ứng binh bất biến” (cầm quân 
ngồi yên không đi tiếp viện) khi giặc Pháp 
tiến công thành Nam Định. Năm 1883, vì 
thấy Tôn Thất Thuyết làm việc phế Dục Đức 
lập Hiệp Hòa, Cụ đứng lên phản đối, và vì thế 
bị Tôn Thất Thuyết đuổi về làng.

Năm 1885, hưởng ứng Chiếu Cần vương, 
Phan Đình Phùng đã đứng ra chiêu tập quân 
sĩ chống Pháp. Các anh hùng hào kiệt khắp 
bốn tỉnh miền Bắc Trung Kỳ tự nguyện liên 
kết lực lượng dưới quyền chỉ huy tối cao của 
cụ Đình. Nghĩa quân xây dựng căn cứ tại 

PHÚC CHIÊU
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vùng núi rừng Hương Sơn, Hương Khê (Vụ 
Quang) hiểm trở, nhằm tiến hành cuộc kháng 
chiến lâu dài. Địa bàn hoạt động rất rộng, 
bao gồm vùng Nghệ Tĩnh và một phần tỉnh 
Quảng Bình và tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ buổi 
đầu kháng chiến, Cụ đã có nhận thức đúng 
đắn: cần có sức mạnh của toàn dân mới có thể 
chiến thắng được quân thù và cần có vũ khí 
hiện đại. Do dó, Cụ đã giao cho Cao Thắng 
lãnh trách nhiệm tổ chức và xây dựng phong 
trào ở Nghệ Tĩnh, còn Cụ ra Bắc (1887) đặt 
quan hệ và vận động thống nhất các lực lượng 
chống Pháp ở cả hai miền. 

Cao Thắng (1864-1893) là một trợ thủ 
đắc lực của Phan Đình Phùng, và là một chỉ 
huy xuất sắc trong cuộc khởi nghĩa Hương 
Khê (1885-1896) trong lịch sử Việt Nam ở 

cuối thế kỷ 19.
Cao Thắng, người tùy tướng tài ba lỗi lạc 

của Cụ sau mấy tháng trời lao động, ngày 
đêm tìm tòi, đã cùng các đồng chí chế tạo 
được súng đạn đánh Pháp, đặc biệt là súng 
trường kiểu “1874”, đồng thời cũng chăm lo 
giáo dục nghĩa quân tinh thần hăng hái hy 
sinh dũng cảm và ý thức tổ chức kỷ luật...

Năm 1888, Phan Đình Phùng ở Bắc về, 
trực tiếp lãnh đạo phong trào; thanh thế của 
nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. Cụ chia ng-
hĩa quân ra làm 15 quân thứ, mỗi quân thứ có 
từ 100 đến 500 nghĩa binh, có Đề đốc hoặc 

Lãnh binh chỉ huy, riêng đại đồn Vụ Quang 
lúc nào cũng có 500 quân trở lên.

Chiến thuật, chiến lược của Cụ là dựa 
vào núi rừng hiểm yếu và cộng sự kiên cố 
để đánh giặc. Nhưng khác với lối đánh lập 
chiến tuyến cố định như của nghĩa quân Ba 
Đình (Thanh Hóa) trước đó, Cụ biết dùng căn 
cứ vững chắc phối hợp với lối đánh du kích 
dể tiêu diệt quân thù. Nghĩa quân có căn cứ 
địa nhưng không thủ hiểm, luôn luôn phân 
tán hoạt động đánh đồn diệt viện, chặn đường 
giao thông; không phá được đồn thì nhử địch 
ra ngoài để tiêu diệt; dùng hố chông, cạm bẫy 
để đánh địch, do đó đã làm cho quân xâm 
lược nhiều phen thất điên bát đảo. Trận Vụ 
Quang tháng 10-1894, với kế “Sa nang úng 
thủy” của Hàn Tín đánh quân Sở ngày xưa, đã 
làm cho bọn địch tổn thất nặng nề: 100 lính và 
ba sĩ quan địch bị tiêu diệt; nghĩa quân thu 50 
súng và rất nhiều quân trang, quân dụng. Vì 
vậy, mặc dù phải chiến đấu trong điều kiện vô 
cùng khó khăn gian khổ, Cụ vẫn duy trì cuộc 
kháng chiến được mười năm, là thời gian dài 
nhất trong phong trào Cần vương của nhân 
dân ta chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

Trong sự nghiệp mười năm “Cần vương 
chống Pháp”, Phan Đình Phùng luôn luôn 
nêu cao tinh thần bất khuất, một lòng một dạ 
cứu nước, Cụ đã chiếm được lòng tin yêu của 
nghĩa quân và lòng kính mến của nhân dân. 
Giặc đem danh lợi ra mua chuộc Cụ, nhưng 
thất bại. Chúng dùng vũ lực để uy hiếp tinh 
thần, Cụ không sờn lòng. Chúng bắt thân 
nhân của Cụ, khai quật mồ mả tổ tiên, Cụ 
không nản chí. Câu trả lời khảng khái của Cụ 
trước mặt tên Lê Kinh Hạp Tiễu phủ sứ, tay 
sai của giặc, khi hắn dọa bắn giết người anh 
ruột là Phan Đình Thông và đào mả tổ tiên, đã 
nói lên khí tiết của một vị anh hùng dân tộc: 
“Nay tôi chỉ có một ngôi mộ rất to nên giữ là 
nước Việt Nam; tôi chỉ có một ông anh rất to 
đang bị lâm nguy là mấy triệu đồng bào. Nếu 
về mà sửa sang lại phần mộ của tổ tiên riêng 
mình, thì ngôi mộ cả nước kia ai giữ? Về để 
cứu sống ông anh của riêng mình, thì còn bao 
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nhiêu anh em trong nước ai cứu?”.
Phan Đình Phùng kiên quyết kháng chiến, 

một lòng một dạ vì nhân dân, vì đất nước. 
Đến cuối năm 1895, trong một trận giao tra-
nh ác liệt, Cụ bị thương và sau đó đã hy sinh 
tại quân doanh vào ngày 28-12-1895. Từ đó, 
phong trào Cần vương của nhân dân ta coi 
như kết thúc, chấm dứt cả một thời kỳ đấu 
tranh vũ trang oanh liệt do các nhà sĩ phu văn 
thân yêu nước lãnh đạo.

Phong trào chống Pháp của Phan Đình 
Phùng đã khẳng định sự biểu hiện hào hùng 
của tinh thần độc lập dân tộc, của cơ sở văn 
hóa cổ truyền dân tộc. Đứng về giá trị truyền 
thống mà nói thì đây là một sự tiếp tục, một 
sợi dây nối liền với những chủ trương của các 
sĩ phu yêu nước tiến bộ trong phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX.

Từ lâu nay, nhân dân ta đánh giá cao vai 
trò lịch sử của Phan Đình Phùng, vị anh hùng 
chống giặc cứu nước. Câu nói của tác giả 
Trần Dân Tiên sau đây, có thể coi là sự nhận 
định, đánh giá có ý nghĩa khái quát nhất về 
“con người và sự nghiệp cứu nước” của Phan 
Đình Phùng: “Cụ Phan Đình Phùng là một 
học giả nổi tiếng và là một vị quan to... Cụ 
là một trong những người chí sĩ yêu nước... 
đứng lên chống lại bọn đế quốc Pháp xâm 
lược. Cụ tổ chức những phần tử trí thức và 
nông dân Trung Bộ, lãnh đạo họ đấu tranh 
gian khổ chống bọn xâm lược, trải qua chín, 
mười năm. Tuy Cụ đã mất nhưng tên Cụ trở 
thành tượng trưng cho lòng yêu nước”.

.........................
Đọc tiểu sử danh nhân Phan Đình Phùng, 

ta thấy quân xâm lược Pháp ít, nhân dân Việt 
yêu nước đông hơn rất nhiều.

Nhiều khi ta tự hỏi, Lúa tức người tốt, và 
Cỏ Lùng tức người xấu, bên nào nhiều hơn? 
Vì lắm lúc ta cứ ngỡ Cỏ Lùng nhiều hơn? - 
Có thể tự trả lời ngay, Lúa lúc nào cũng nhiều 
hơn; bởi vì đọc Tin mừng đoạn Chúa dạy dụ 
ngôn Lúa và Cỏ Lùng, ta thấy đã gọi là ruộng 
lúa thì Lúa là chính, nghĩa là số lượng Lúa 
phải nhiều hơn Cỏ Lùng; kế tiếp Lúa phải 

nhiều hơn nếu không, Lúa sẽ bị Cỏ Lùng tiêu 
diệt hẳn, chủ ruộng còn gì mà “ăn”?

Người xấu tức người gian ác thường hùng 
hổ, rộng họng la to khua lớn… làm ta tưởng 
họ đông hơn người tốt tức người lương thiện. 
Ta có vài chứng cứ: Trong số 9 phẩm Thiên 
thần, chỉ có 1 phẩm tên Lucifer là xấu và đã 
trở thành ma quỷ, 8 phẩm còn lại là tốt, thế 
mà ta cứ có cảm giác ma quỷ đông hơn Thiên 
thần; một ca đoàn dù 5 hay 7 mươi người hát 
tốt, nhưng chỉ 1 người hát lạc (hát ngang), ca 
đoàn trở thành dở; một không gian đang có 
nhiều mùi hương dễ chịu, nhưng chỉ cần một 
mùi xú uế, không gian ấy trở thành ô nhiễm; 
1 con sâu thôi khiến cả nồi canh nhiều rau 
ngon lành đến mấy cũng phải bị bỏ đi, mới 
có tục ngữ: “Một con sâu làm rầu nồi canh”. 
Cứ vậy mà xét, vì ít, cho nên chủ ruộng mới 
để yên cho Cỏ Lùng phát triển, vì ít nên Chúa 
để kẻ xấu tồn tại và nhơn nhơn tự đắc và lộng 
hành khiến cho người tốt tức điên lên được 
đến nỗi trách Chúa sao để vậy mà được, sao 
không phạt và tiêu diệt kẻ xấu.

Cứ yên tâm, bên người tốt còn có Chúa thì 
sợ gì! Dữ như Phát xít Đức, Ý, Nhật… còn 
phải tan tành như mây khói.

Đôi dòng chỉ có ý nhắc anh chị em chúng 
ta luôn tin tưởng và hy vọng vào Chúa, hy 
vọng vào điều thiện và sự lành mà kiên trì 
vững bước trên đường lành đang đi.  
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(tiếp theo trang 11)

3. Đức Giêsu đã dạy: “Hạt lúa có chết đi, thì 
mới sinh được nhiều hạt khác”. Chúng ta cầu 
xin Chúa cho những người tàn tật ốm đau, già 
yếu, bị tù đày/ biết dùng đau khổ mình đang 
chịu để sinh ích lợi cho nhiều người khác.

4. Đức Giêsu đã dạy: “Thầy ở đâu thì kẻ 
phục vụ Thầy cũng sẽ được ở đó”. Chúng ta 
cầu xin cho anh chị em trong họ đạo chúng 
ta biết noi gương phục vụ của Chúa/ để luôn 
quan tâm chu toàn mọi trách nhiệm của mình 
trong gia đình, trong họ đạo và trong xã hội.

Chủ tế : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã hy sinh 
mạng sống để chúng con được sống thật. 

Xin Chúa đánh tan thói ích kỷ, sợ khó, và 
nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, để chúng 
con trở thành môn đệ thực sự của Chúa, biết 
sẵn sàng hy sinh phục vụ mọi người chung 
quanh chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và 
hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ.

- Trước kinh Lạy Cha: Qua kinh Lạy Cha, 
chúng ta sắp cầu xin cho “Nước Cha trị đến. 
Ý Cha thể hiện”. Nước Thiên Chúa đến nhờ 

thập giá Đức Giêsu; Ý Thiên Chúa được thể 
hiện trọn vẹn nhất nơi Đức Giêsu và khi Ngài 
chịu chết trên thập giá. Chúng ta hãy hợp một 
lòng một ý với Đức Giêsu trên Thập giá để 
dâng lên Chúa Cha những lời cầu xin trên.

- Chúc bình an: Đức Giêsu đã chịu chết 
để hòa giải con người với nhau. Vậy lẽ nào 
chúng ta vẫn giữ mãi hận thù? Qua việc chúc 
bình an, anh chị em hãy thực lòng làm hòa 
với nhau.

VII. GIẢI TÁN.

Trong Thánh lễ hôm nay Đức Giêsu đã 
dạy: “Ai phụng sự Ta hãy theo Ta, và Ta ở 
đâu kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”. Tuần này, 
anh chị em hãy phụng sự Chúa, hãy đi theo 
Chúa, để có thể ở nơi Chúa ở.
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(tiếp theo trang 13)

NGƯỜI TÔI TRUNG
(CN LỄ LÁ B - Is 42,1)

với vua Joas (2V 11,17) trước khi vị cứu tinh 
vương giả chào đời. Giao ước với giai cấp tư tế 
(Ds 25,12t Hc 45,6-25. 1Mcb 2,54) khơi nguồn 
cho niềm mong đợi vị cứu tinh là tư tế. Đặc 
biệt là giao ước với dân được ký kết tại Sinai 
theo Xh 19, 34, được lặp lại trên đất Moab theo 
Đnl 4,44 -29, rồi ở Sichem theo Gs 24,7-28, 
sau cùng dưới triều Joab (2V 23,1-3) và sau lưu 
đày (Nkm 10,1-29t).

Các sách Tin Mừng và Công vụ ám chỉ lời 
giao ước với Abraham (Lc 1,72 Cv 3,25. 7,8) 
và trích các lời về thánh thể khi coi máu Chúa 
Kitô là “máu giao ước” (Mt 26,28 Mc 14,24) 
hoặc “máu giao ước mới” (Lc 22,20 1Cr 11,25). 
Đưa về Xh 24,3, ta có thể kết luận rằng hy tế 
của Chúa Kitô thực hiện lời hứa của Thiên 
Chúa khi phục hưng mối tương quan mới đặc 
biệt giữa Thiên Chúa và loài người.

“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ” 
(Is 42,1)

Bước vào Tuần Thánh, chúng ta được nghe 
đọc bài ca “người tôi trung” của Thiên Chúa. 
Có bốn bài ca loại này, được ghi cách quãng 
nhau trong sách An Ủi (Is 42,1-9 49,1-7 50, 
4-9 52,13 -53,12) nơi người tôi trung, Thiên 
Chúa được vinh quang (48,1 và 42,1). Nội 
dung đạo lý chịu ảnh hưởng các tiên tri thời 
trước: hình ảnh ánh sáng các dân tộc (Is 42,6-
8.23 9,1), chồi cây yếu ớt (53,2 11.1). Vài nét 
về ơn gọi của Gêrêmia cũng xuất hiện trong 
việc người tôi trung được gọi (Is 49,1 Gr 1,5).

Trong Cựu Ước, danh hiệu Người tôi 
trung được ghép cho nhiều nhân vật, miễn là 
họ được Thiên Chúa kêu gọi để phục vụ dân 

Chúa chọn. Đó là các tổ phụ Abraham, Isaac, 
Giacóp (St 26,24 24,14 Xh 32,13), Môsê (Ds 
12,7), Giôsuê (Gs 24,29) Đavít (2Sm 7,8). 
Các tiên tri (Am 3,7 Gr 7,25), các tư tế (Tv 
134,1), cả vua Chúa ngoại bang như Nabu-
chođonosor và Cyrô (Gr 25,9 Is 43,10). Israel 
cũng mang danh này (Is 42,19 45,4).

Trong bốn bài ca “người tôi trung” hình 
ảnh lại khác. Người tôi trung là một cá vị (Is 
49,1), có sứ mệnh thâu tập dân Israel (Is 49,5-
6) và giảng dạy cho dân (50,4-10). Được kêu 
gọi trước khi sinh ra (49,1) và được tác tạo 
theo ý Thiên Chúa (42,6) người tôi trung được 
Ngài yêu qúy và ban cho Thần Khí (42,1). 
Còn người tôi trung thì đóng vai trò một môn 
đệ (50,4), có lòng nhân từ cao độ (42,2-3), 
biết từ bỏ tuyệt vời và ưng chịu khổ vẫn phó 
thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa (49,4 50,7). 
Điểm cuối cùng, người tôi trung là người 
chính trực (53,4-5). Thi hành sứ mệnh, người 
tôi trung sẽ nên ánh sáng soi kẻ mù lòa, giải 
thoát cho kẻ tù tội được tự do (Is 42,7). Theo 
đường lối của mình, người ta lạc xa Thiên 
Chúa (Is 53,6). Phải hối cải, trở về với Thiên 
Chúa. Người tôi trung là người công chính 
chịu đau khổ, đền tội và khẩn cầu cho người 
khác. Kết quả là mọi tội nhân lương hay giáo, 
được thoát khỏi tội lỗi, được công chính hóa 
(53,5.11). Nghĩa cử hy sinh của người tôi 
trung mở ra một viễn tượng mới: Ngài tỏ 
đức công chính cho muôn nước (42,1-4) giáo 
lý của Ngài sẽ công chính hóa nhiều người 
(42,3 53,11). Ngài còn là vị trung gian Giao 
Ước ký kết với toàn thể nhân loại (42,6), việc 
làm của Ngài đạt tới vinh quang sáng ngời 
(53,10-12).

Chúa Giêsu quả là người tôi trung đích 
thực của Thiên Chúa, Người đã đến để hầu 
hạ (Mt 20,28). Khởi đầu sứ vụ công khai của 
Người cũng là khởi đầu thời thiên sai (Mt 
3,16 Is 53,12). Cựu Ước hiện thực nơi Chúa 
Giêsu (Lc 22,37 – Is 53,12). Người hy sinh 
mạng sống để làm giá cứu chuộc (Mc 10,45 – 
Is 53,5) và lập nên Giao Ước mới (Mt 26,28 
– Is 42,6) Ca vãn Pl 2 là lời ca ngợi đức tuân 
phục đáng khen của người tôi trung.
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Tình ngay lý gian      

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 3

Bé Bo thành thật

 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Cao nhân văn Đạo…”?

 Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Cao nhân văn Đạo…”?
 Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 48)

“Tình ngay” là ông Sếp giơ 2 tay để làm gì đó nhằm tặng thưởng cho nhân viên, 
thế nhưng phó nhòm bấm máy vô tình đúng ngay vào khoảnh khắc oan nghiệt nhất, 
oan nghiệt ở chỗ khiến cho nhìn vào ảnh cũng đều phải nhầm tưởng như ông sắp 
làm điều gọi là “lý gian”.

NGƯỜI PHÀM
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Gà gô tự nói với mình:
Hai con vật gặp nhau. Chuột nói ngay:
- Biết chuyện chưa heo?
Heo đáp lại:
- Biết chết liền. Chuột chưa nói sao heo 

biết được.
Chuột nói:
- Đúng rồi. Chính xác. Chuột chưa nói sao 

heo biết được.
Rồi chuột nói tiếp:
- Heo ơi, heo nghe người ta nói là tin tức, 

đúng không. Heo biết vì sao mà tin tức không?
Heo trả lời:
- Heo không biết.
Chuột nói:
- Đúng là heo mà. Không biết là phải thôi. 

Nghe đây này. Tin tức là tin nghe mà tức mình đó.
Rồi chuột lại hỏi:
- Khám phá là chi?
Heo nói:
- Khám phá là… là… Hắn biết heo mà heo 

không biết hắn.
Chuột tủm tỉm cười nói:
- Khám phá là khám ra để phá.
Chuột nói:
- Người ta nói dơ bẩn quá đi thôi.
Heo hỏi:
- Dơ bẩn thế nào?
Chuột nói:
- Mưa rải rác. Mưa mà cũng dơ bẩn nữa. 

Rải rác mà không dơ bẩn à.

Heo gật gù:
- À, ra vậy. Đúng quá đi chứ.
Rồi chuột lại nói:
- Heo nghe sơ tái giá chưa?
Heo nói thật thà:
- Heo chưa nghe bao giờ.
Chuột kể:
- Có hai bà sơ vào quán phở, tiểu nhị vội 

chạy ra hỏi gì đó, rồi nói to lên: Cho hai sơ 
tái giá! Mọi người quay qua nhìn hai bà sơ. 
Hai bà sơ hoảng hồn hoảng vía. Tái giá mà 
không hoảng sao được. Thì ra hai sơ nói với 
tiểu nhị là ăn phở tái với giá trụng, nên tiểu 
nhị kêu to lên cho ông chủ làm.

Heo nói:
- À! Ra thế. Tái giá ơi là tái giá.
Chuột nói:
- “Lương y như từ mẫu” là chi rứa heo?
Heo trả lời:
- “Thầy thuốc như mẹ hiền” chứ sao nữa.
Chuột nói:
- Không phải. Từ là bỏ. Mẫu là mẹ. Từ mẫu 

là bỏ mẹ. “Lương y như từ mẫu” có nghĩa là 
“Gặp lương y thì bỏ mẹ rồi” vì ai bị đau bệnh 
mới gặp thầy thuốc chứ nếu không đau bệnh 
thì đâu gặp thầy thuốc làm chi.

Heo nói:
- Rứa mà lâu ni tui cứ tưởng là “Lương y 

như tháng trước” chớ.
Chuột được lướt nên hỏi tiếp:
- Giờ chuột hỏi heo nha: Tam tòng tứ đức 

LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng
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là chi?
Heo trả lời:
- Hắn biết heo mà heo không biết hắn.
Chuột nói:
- Tam tòng là Tại gia tòng phụ. Xuất giá 

tòng phu. Phu tử tòng tử. Nghĩa là chi?
Heo trả lời:
- Nghĩa là ở nhà thì theo cha. Ra đường thì 

theo chồng. Chồng chết thì theo con.
Chuột nói:
- Tại là ở. Gia là nhà. Tòng là theo. Phụ 

là người phụ nữ. Người phụ nữ cho ăn gì thì 
ăn cái đó. Cho canh thì ăn canh. Cho cá thì 
ăn cá. Cho thịt thì ăn thịt. Nấu sống thì ăn 
sống. Nấu chín thì ăn chín. Cho nên tại gia 
tòng phụ có nghĩa là ở nhà phải theo người 
phụ nữ đó.

Heo gật gù:
- À, ra vậy.
Chuột nói tiếp:
- Xuất là ra. Giá là nhà. Tòng là theo. Phu 

là ông phu xe. Ra khỏi nhà thì đi xe ôm, theo 
ông phu xe. Cho nên xuất giá tòng phu có ng-
hĩa là ra khỏi nhà phải theo ông phu xe đó.

Heo gật gù:
- À, ra vậy.
Chuột nói tiếp:
- Phu là ông phu xe. Tử là chết. Ông phu lái 

xe tầm bậy gây tai nạn chết. Cho nên phu tử 
tòng tử có nghĩa là ông phu chết mình chết theo.

Heo gật gù:
- À, ra vậy.
Rồi chuột nói tiếp:
- Tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu. Phu 

tử tòng tử có nghĩa là ở nhà thì theo người 
phụ nữ. Ra đường thì theo ông phu xe. Ông 
phu xe chết thì mình chết theo.

Heo gật gù:
- À, ra vậy đó.
Chuột hỏi tiếp:
- Vậy nhất tự vi sư, bán tự vi sư là chi?
Heo nhanh nhẩu đáp lại:
- Là một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy.
Chuột cười nói:
- Không phải. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư 

là xây một cái chùa cũng do ông sư, mà bán 
cái chùa cũng do ông sư. Nhất là một. Tự là 
chùa. Vi là vì. Sư là ông sư. Bán là bán buôn 
ấy. Đúng không.

Heo gật gù:
- À, ra vậy. Chính xác là vậy hả?
Chuột hỏi tiếp:
- Vậy thì trung ngôn nghịch nhĩ (dấu ngã) 

là sao?
Heo đáp ngay:
- Lời ngay thì khó nghe chớ sao.
Chuột nói:
- Không phải. Trung là miền Trung ấy. 

Có miền Bắc, miền Trung và miền Nam mà. 
Ngôn là nói lời. Nghịch là không thuận, là 
khó nghe. Nhỉ (dấu hỏi) là hè, chữ nầy thêm 
vào. Cho nên trung ngôn nghịch nhĩ có nghĩa 
là người miền Trung nói khó nghe hè.

Heo gật gù cái đầu:
- À, thì ra vậy. Nói nặng quá mà.
Chuột hỏi tiếp:
- Tứ đức là chi?
Heo nói:
- Heo không biết tứ đức là chi.
Chuột nói:
- Tứ đức là công, dung, ngôn, hạnh.
Heo nói:
- Công dung ngôn hạnh có nghĩa là đẹp 

gái, biết thêu thùa may vá và làm những cái 
đồ trong, nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng, có 
đức hạnh nữa.

Rồi heo nói liền:
- Lung tung ngôn hạnh thì heo thấy chứ công 

dung ngôn hạnh thì heo chưa thấy bao giờ.
Chuột đáp:
- May mà heo chưa thấy đó, chứ nếu heo 

thấy thì heo té xỉu liền hà.
Heo đáp:
- Heo chưa thấy! Heo chưa thấy!
Chuột nói:
- Muốn nói sao thì nói, muốn làm sao thì 

làm. Ngồi lê đôi mách cũng OK.
Heo nói:
- Đúng là heo chỉ thấy lung tung ngôn 

hạnh mà thôi.



32

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN -  CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

MỘC XUÂN

Thời còn con gái chị Hoa là một hoa 
khôi, ong bướm dập dìu làm chị cũng phân 
vân không biết lựa chọn ai. Trong số đó có 
Tuấn là một bác sĩ con nhà khá giả, là người 
Hoa thân thích nhất.

Thân thế và sự nghiệp của Tuấn thì khỏi 
chê vào đâu được, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng 
của nghề nghiệp, Tuấn khô như củi và hơi chi 
li, tẩn mẩn nên Hoa cũng đang ngần ngại. Rồi 
một buổi sinh nhật của bạn, Hoa gặp đại úy 
Hợp, là người bảnh trai, nhảy đầm rất lả lướt, 
khéo ga lăng với bạn gái. Lần gặp gỡ đó Hoa 
như bị hớp hồn, đến khi Hợp ngỏ ý cầu hôn là 
Hoa gật đầu cái rụp. 

Ngày đám cưới, Hoa như một nụ hồng tươi 
thắm bên anh chàng đại uý bảnh trai, oai vệ, 
Hoa quên phắt Tuấn, một người bạn trai đang 
đau khổ vì bị bỏ rơi.

Cuộc tình của Hoa và Hợp đẹp như một 
bức tranh, từ khi có vợ, Hợp thăng quan tiến 
chức vèo vèo từ đại uý thăng lên thiếu tá rồi 
bây giờ là trung tá, còn Hoa thì cách một 
năm sinh một đứa bây giờ thì đã được năm 
đứa con. Cuộc đời đang trải gấm thêu hoa thì 
đùng một cái Việt Nam Cộng hoà bị sụp đổ, 
trung tá Hợp bị đi học tập cải tạo. Hoa như 
từ trên trời rơi xuống đất, thuở giờ kinh tế 
gia đình Hoa không hề bận tâm, bây giờ Hoa 
chới với không còn chỗ dựa mà phải nuôi tới 
năm đứa con. Hoa phải lăn xả xuống lề đường 
buôn bán. Cô Hoa xinh đẹp ngày nào bây 
giờ trở thành cô Hoa đen thủi đen thui, ốm 
nhom kiếm ăn bên vỉa hè. Trong lúc cực khổ 
tột cùng Hoa lại gặp Tuấn, đến giờ này Tuấn 
vẫn chưa lấy vợ. Khi gặp nhau tình cũ không 
rủ mà đến. Tuấn quên mất cái phũ phàng của 
Hoa ngày xưa đã bỏ mình đi lấy chồng, Tuấn 
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sẵn sàng dang tay đón Hoa, làm cây tùng cho 
Hoa núp bóng cùng năm đứa con. Còn Hoa 
như kẻ chết đuối vớ được phao, nên bước 
thêm bước nữa với Tuấn nhưng Hoa vẫn nhớ 
đến người chồng đang học tập cải tạo, tháng 
tháng vẫn đến thăm nuôi, có khi Hoa tự cảm 
thấy xấu hổ cho các con đi thăm nuôi.

Sau một thời gian học tập cải tạo Hợp được 
trả về đời dân sự với bao nỗi chán chường 
khi sự nghiệp đã mất giờ không biết lấy gì 
mưu sinh, vợ đã đi lấy chồng khác, các con ly 
tán mỗi đứa mỗi phương, gia đình Hợp như 
những chiếc lá gặp một trận gió bay tan tác 
khắp bốn phương.

Rồi Hợp nộp đơn xin đi Mỹ diện H.O, cuối 
cùng cũng được cứu xét, anh ra đi chỉ có một 
mình vì các con đã quá tuổi được đi, nhưng 
rồi anh cũng cố gắng bảo lãnh các con từ từ 
sang Mỹ. 

Khi Hợp đi học tập cải tạo về, Hoa không 
dám đến thăm vì rất ngại không biết ăn nói thế 
nào với chồng cũ, Hoa đành ngậm ngùi khi 
thấy chồng đi Mỹ một mình, còn Tuấn ở với 
Hoa tình vẫn không đẹp như thuở ban đầu vì 
gương vỡ lại lành vẫn còn vết sẹo, tính Tuấn 
rất chi li mỗi ngày đi chợ Hoa phải kê khai giá 
cả từng món một. Điều này làm Hoa cảm thấy 
bực bội và có sự so sánh giữa Tuấn và Hợp. 
Lúc ở với Hợp, Hoa xài tiền thoải mái không 
phải kê khai chi li hoặc đắn đo việc hết tiền. 
Vì quen nếp sống thoải mái như xưa nên khi 
gặp bạn bè Hoa vẫn hào phóng mời bạn bè 
vào quán cà phê hay vào quán phở hoặc quán 
bún bò. Khoản tiền giao tế này Hoa làm sao 
kê khai với Tuấn được, Hoa than thở:

- Với ai tôi cũng thành thật, riêng với 
chồng tôi phải nói láo, đi chợ mua một nói 
hai, hoặc nói hươu nói vượn để có khoản tiền 
giao tế, mà tiền này thì khó giải bày với Tuấn.

Tuấn là người đàn ông “đo lọ nước mắm, 
đếm củ dưa hành”, thôi thì ở bầu thì tròn, ở 
ống thì dài. Gia đình Tuấn ở hết bên Mỹ, khi 
hay Tuấn lấy Hoa họ cũng không bằng lòng 
vì Tuấn là trai tơ còn Hoa là gái đã có năm 
con. Họ muốn cắt đứt mối tình này bằng cách 

bảo lãnh chỉ mỗi mình Tuấn sang Mỹ.
Hoa có sự so sánh giữa Tuấn và Hợp, lòng 

Hoa vẫn yêu và quý trọng Hợp. Còn Tuấn tuy 
đối xử tốt với Hoa nhưng tính tình quá chi li 
nên Hoa có cảm giác mình là một con chim 
đẹp ở trong lồng son mất cảm giác thoải mái 
yêu đời. Nên khi thấy gia đình Tuấn chỉ bảo 
lãnh Tuấn sang Mỹ, Hoa đồng ý và hối thúc 
Tuấn đi.

Thế là cả hai người chồng đều bay sang 
Mỹ bỏ Hoa lại cô đơn một mình, Hoa thường 
nói đùa như khóc:

- “Lắm mối tối nằm không”.
Bây giờ các con Hoa lần lượt được Hợp 

bảo lãnh sang Mỹ. Chúng đi chúng hứa hẹn 
không bỏ rơi Hoa… sẽ bảo lãnh mẹ đi sau... 
Hoa tự an ủi mình:

- Nửa đời đầu mình đã sống trên gấm trên 
nhung, thôi bây giờ già mình an phận với con 
với cháu vậy.

....................................................................
Lời bàn:
 “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
Sau một cuộc bể dâu Tuấn gặp lại Hoa, 

nhưng khi mộng đã thành thì bao nhiêu cái 
xấu mới được thể hiện ra, bây giờ Hoa muốn 
rút chân ra cũng khó. Lúc chồng cũ đi học tập 
về Hoa muốn quay lại cũng không được. Một 
phút cạn nghĩ kém nghị lực vượt khó khăn 
Hoa phải hối tiếc cả đời, bao nhiêu tốt đẹp 
bay mất khỏi đời hoa.

Người đàn ông quá chi li “đo lọ nước mắm 
đếm củ dưa hành” làm cho người vợ trong 
lòng khinh miệt không còn kính trọng. Hoa 
có sự so sánh giữa hai người chồng nên cảm 
thấy sống với Tuấn thật vô vị. 

Vì vậy khi thấy gia đình Tuấn bảo lãnh đi 
Mỹ, Hoa  cảm thấy đây là lối thoát cho mình. 
Tính tình của Tuấn là động cơ làm mất hạnh 
phúc của mình.

Cuộc sống nên thoải mái với chính mình 
và với đối tượng thì mới có ý nghĩa, mới giữ 
chân được đối tượng, nếu không sẽ là “đồng 
sàng dị mộng”.
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Michel NGUYỄN HẠNH

                         
BỘ SẬU LÀ GÌ? 

BỘ SẬU 步驟: 1. nghĩa gốc của từ Hán 
là thứ tự hay trình tự làm việc. Td: Tha xử 
lý thử sự bất án bộ sậu tiến hành, nan quái 
hội thủ mang cước loạn 他處理此事不按步
驟進行，難怪會手忙腳亂 (Ông ấy không 
tuân theo trình tự xử lý công việc nên không 
có gì lạ khi ông ấy đang vội vàng). ‖ 2. ng-
hĩa trong tiếng Việt là toàn bộ những người, 
những bộ phận làm thành một bộ máy tổ chức 
nào đó. Td: Bộ sậu lãnh đạo của nhà máy đã 
đến đông đủ.

Hiểu một cách đơn giản, bộ sậu là nhóm, 
đội, tốp, đoàn… Từ này thường được dùng 
với ý nhấn mạnh và thiên về hướng thiếu 
tôn trọng đối tượng được đề cập đến. Vì vậy, 
nhiều bài viết dùng từ bộ sậu trong ngoặc kép 
với một dụng ý riêng.

MA GIÁO 魔教 (môn phái trong tiểu 
thuyết võ hiệp)

Ma giáo 魔教 hay Ma Ni giáo 摩尼教 

(Minh giáo 明教, Mâu Ni giáo 矛尼教), là 
một tôn giáo cổ của Iran (Ba Tư), do Mani 
(216-277) người Ba Tư sáng lập, được phát 
thệ sẽ truyền giáo khắp thiên hạ. Thế nhưng 
sau khi truyền bá đến Tân Cương, Trung Hoa, 
giáo phái này dần lụi tàn.

Giáo nghĩa chính thống của Ma Ni giáo 
nằm trong bộ Nhị Tông kinh 二宗經 bằng 
chữ Ba Tư, truyền bá tư tưởng “Nhị tông, 
tam tế 二宗三濟”. “Nhị tông 二宗” là lưỡng 
nghi: sáng và tối, âm và dương, thiện và 
ác; “tam tế 三濟” là sơ tế, trung tế và hậu 
tế, tương ứng với quá khứ, hiện tại và tương 
lai. Theo truyền thuyết, tại hậu kỳ sơ tế và 
trung tế, Minh Vương cùng các vị thần của 
Quang Minh vương quốc liên tục chiến đấu 
với quần ma do Ma Vương đứng đầu; đến hậu 
kỳ trung tế thì giành toàn thắng, thế giới bị 
hủy diệt, Minh Vương (Đại Minh Tôn) đưa 
nhân loại trở về Quang Minh vương quốc. Ma 
Ni giáo có khái niệm về kiếp sau và cứu độ 
chúng sinh. Điều này khiến Ma Ni giáo giáo 
dễ dàng dung hợp với tín ngưỡng dân gian 
Trung Quốc cùng với Đạo giáo và Phật giáo.

Khi Ma Ni giáo truyền sang Trung Hoa 
được xưng là Minh giáo và phát triển mạnh 
vào năm 806 khi triều Đường cho Minh giáo 

MA GIÁO LÀ GÌ?
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lập chùa ở kinh đô Trường An với tên gọi là 
“Đại Vân Quang Minh tự 大雲光明寺”. Từ 
đó, Minh giáo truyền xuống miền Nam Trung 
Hoa như Kinh Châu, Dương Châu,... Minh 
giáo có ảnh hưởng từ dân chúng đến đại sĩ 
phu. Đời Đường, thuyết Phật Di Lặc giáng 
sinh tịnh thổ của Minh giáo rất thịnh hành. 
Năm 695, nữ hoàng Võ Tắc Thiên tự xưng là 
“Phật Di Lặc hóa thân”, ngụy tạo ra kinh điển 
có tên là Đại Vân kinh 大雲經, ra chiếu lập 
những Đại Vân tự 大雲寺 ở khắp Trung Hoa. 
Vào thế kỷ IX, Minh giáo bị cấm ở Trung 
Hoa và bị gọi là Ma giáo với ý xem là tà ma, 
độc ác. Bởi “Ma giáo” dạy mọi người ăn chay 
và kiêng rượu nên nó còn được gọi là ngật 
thái sự ma 吃菜事魔 (quỷ ăn rau). Triều đình 
ra lệnh, ai tham gia giáo phái này đều bị xử 
trảm. Vì thế Ma giáo ngày càng suy yếu, đến 
cuối đời Minh đầu đời Thanh đã hoàn toàn 
biến mất.

Trong bộ tiểu thuyết của nhà văn Kim 
Dung, Minh giáo được nhắc đến trong tác 
phẩm Anh hùng xạ điêu và Ỷ thiên Đồ long 
ký, còn trong Tiếu ngạo giang hồ thì gọi tên là 
Ma giáo, hay Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Ngày nay, từ ma giáo 魔教 còn được hiểu 
là: dt. đường lối xảo trá hại người. ‖ tt. xảo trá, 
bịp bợm.

CẦU NGUYỆN 求願: Nghĩa gốc Hán của 
từ cầu nguyện là ước muốn. Khi trở thành từ 
Hán Việt, cầu nguyện có nghĩa rộng hơn là 
xin thần linh ban cho điều tốt lành. Từ tiếng 
Trung và tiếng Hoa, cầu nguyện được gọi là 
kỳ đảo 祈禱 hay kỳ cầu 祈求. Td: kinh trưa 
(Daytime Prayer) tiếng Trung là 日間祈禱 
(nhật gian kỳ đảo).

CẦU 求: xin giúp. Cầu 求 thuộc bộ thủy 
水 (nước) + chữ nhất 一 (họp thành một) + 
nét chủ 丶 (cái gì lòng đã định). Với Thủy 水 
là hành Thủy trong ngũ hành:

+  Về thiên văn, đây là thủy tinh 水星 

hay thần tinh 辰星 (Mercury). Trong thần 
thoại Hindu, người ta dùng tên thần Budha 
để gọi cho thủy tinh – vị thần cai quản ngày 
thứ Tư (Pháp: Mercredi). Trong tâm thức thời 
Trời của người xưa, chỉ có nhà vua mới có 
quyền tế Thiên để tỏ rõ căn tính thiên tử của 
mình. Tuy nhiên mọi người vẫn luôn khắc ghi 
ngạn ngữ thiên phụ địa mẫu 天父地母, họ 
luôn mong muốn tự mình tế thiên. Để tránh 
bị bắt tội, người xưa đã cúng sao, vì sao là 
thiên tướng. Có lẽ vì vậy mà trong chữ cầu 求 
có chữ thủy 水 với ý thiên văn là thủy tinh, 
thần Budha (Phật).

+  Về Bát quái, đây là quẻ Khảm 坎nghĩa 
là hố, vũng. Vật tượng trưng cơ bản là nước. 
Quẻ Khảm có hào trên và dưới là âm, hào ở 
giữa là dương, giống tựa dòng nước. Lời cầu 
nguyện của con người cũng thường được gửi 
gắm theo dòng nước. Td: nghi thức thanh tẩy 
清洗 trên sông nước, tục thả hoa đăng 花燈.

Mẹo nhớ từ: Hướng về thần thánh (thủy 
水) với những gì lòng đã định (chủ 丶) để 
hiệp thông thành một (nhất 一), đó là cầu 求.

Lưu ý: Ngoài nghĩa xin giúp, cầu 求 còn 
có nghĩa khác là tìm hết lòng vì muốn được 
một cái gì. Thí dụ chữ cầu 求 với nghĩa là tìm 
trong hai câu đối: 求福求慧求生凈土 Cầu 
phước cầu huệ cầu sanh tịnh thổ (Tìm phúc 
lành, tìm trí tuệ, tìm sinh cõi tịnh độ). ‖ 為人
為法為證菩提 Vi nhân vi pháp vi chứng bồ 
đề (Vì con người, vì đạo pháp, vì chứng đắc 
giác ngộ).

NGUYỆN 願: cầu xin, khấn xin. Nguyện 
願 thuộc bộ hiệt 頁 (cái đầu) + chữ nguyên 
原 (gốc, tha thứ). Mẹo nhớ từ: Tâm trí (hiệt 
頁) cầu xin (nguyện 願) sự tha thứ (nguyên 
原).

CẦU NGUYỆN là nâng tâm hồn lên với 
Thiên Chúa, qua Đức Kitô, trong Thánh 
Thần, để yêu mến, thờ lạy, ca tụng, cảm tạ, 
thống hối và cầu xin Ngài ban cho những ơn 
cần thiết. Như vậy, cầu nguyện là hiện diện 
trước tôn nhan Thiên Chúa và sống tương 
quan hiệp thông với Ngài (x. GLHTCG 
2564-2565).

CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

36

NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

     Nhận biết mình đang khổ. 

NỘI TẠNG (ĐỒ LÒNG) ĐỘNG VẬT

    Món vừa “độc” lại vừa độc.  

TIỂU THUYẾT

    Nói (thuyết) nhỏ (tiểu).

ÁO QUẦN CỦA PHỤ NỮ

    Không chỉ để che thân.

VỢ SẮP CƯỚI

    Người bị đặt cọc.

NGƯỜI GIÀ

    Người không chịu nhận mình già.

TIM

    Nội tạng bị lợi dụng hình ảnh nhiều nhất.

CƯỚI 

    Tập cuối của chuyện tình. 

ĐƯỜNG XÁ

    Dùng để… kẹt xe. 

CƯỜI 

    Động tác nhe răng bị lạm dụng nhiều 
nhất (cười đểu, cười nhạt, cười gằn, cười 
trừ, cười mỉa, cười chê, cười nhạo, cười 
thầm, cười trong bụng, cười cợt...)  

BỆNH VIỆN

    Nơi càng chữa càng thêm (cầu viện, 
cứu viện, tiếp viện, tăng viện, chi viện) 
nhiều bệnh.

HÁT THÁNH VỊNH NGUYÊN VĂN 
TRONG NHÀ THỜ

    Phép trừ quỷ.    

NGƯỜI MẪU

    Người đỏm dáng mặt lạnh. 

BÁC SĨ  

    Người mong cho có nhiều người bị 
mắc bệnh.

THÁNH

    Người từng không thể nào nên thánh.

CHỨC & TƯỚC

    Hung thần của kẻ muốn sống tinh thần 
nhỏ bé. 

NHAI…

    Sự lặp đi lặp lại không nhàm chán. 

NGƯỜI Ở SẠCH 

    Người thấy đâu cũng dơ bẩn.

SỬA SAI 

    Càng sửa càng sai (*).

VAY TIỀN 

    Tự chịu “bị tù”.
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Một cụ bà 87 tuổi, câu nói của bà khiến vô 
số người trên thế giới phải bội phục: “Chúng 
ta không vì già mà ngừng chơi, chúng ta già vì 
ngừng chơi.”

Nước ngoài có một bà lão tên Rose, bà rất 
thích học, ở tuổi 87, bà đã đạt được ước nguyện 
của mình khi nhận được giấy thông báo nhập học.

Ngày đầu tiên nhập học, giáo sư yêu cầu mọi 
người tự giới thiệu về mình và làm quen cho mình 
một người bạn mới.

Bà Rose trông thấy một chàng thanh niên đẹp 
trai, bà nhẹ nhàng vỗ vào vai của cậu, nói: “Hi, 
chàng đẹp trai, bà là Rose, năm nay 87 tuổi, có 
thể ôm cháu một cái không?”

Chàng trai ngạc nhiên nhưng rồi cũng “hùa” 
theo: “Tất nhiên rồi ạ!”, sau đó đùa bà Rose: 
“Tuổi bà “nhỏ” vậy sao vẫn còn đi học?”

Bà Rose cũng hài hước trả lời: “À, bà dự định 
vào đây câu vài “con cá vàng” rồi sinh mấy đứa 
con, sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch vòng quanh 
thế giới ý mà.”

Trong suốt một năm học, bà Rose, một người 
với tính cách thân thiện và hài hước đã trở nên 
nổi tiếng khắp trường, bất kể đi đâu bà cũng có 
thể dễ dàng kết bạn với người khác.

Dù tuổi không còn nhỏ nữa nhưng bà vẫn rất 
biết chăm chút vẻ ngoài, luôn trang điểm ăn vận 
rất chỉnh chu khi ra ngoài.
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Khi học kì kết thúc, trường học mời sinh viên 
“trẻ” này lên phát biểu, và đó là một buổi phát 
biểu rất khó quên.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, 
bà Rose chuẩn bị phát biểu thì tờ giấy trên tay bà 
bỗng rơi xuống đất, trong vài giây, bà Rose cảm 
thấy mắc cỡ, tuy nhiên, vài giây sau bà ngay lập 
tức trấn tĩnh, cầm mic nhẹ nhàng nói:

“Rất xin lỗi, tôi gần đây hay đánh rơi đồ, vừa 
rồi trước khi lên sân khấu vốn dự định uống tý 
bia để lấy dũng khí, ai dè uống nhầm whisky (một 
loại rượu mạnh).

Không ngờ cái thứ rượu đó lại đùa cái mạng 
già này của tôi, giờ tôi không nhớ mình định nói 
gì nữa rồi, thôi thì để tôi nói những điều thân 
thuộc nhất với mình vậy.”

Trong tiếng hoan hô của mọi người, bà Rose 
nói ra câu nói đánh động cả thế giới:

“Chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chúng 
ta già vì ngừng chơi”.

Chỉ có một bí quyết có thể khiến con người 
trẻ mãi không già, luôn luôn vui vẻ, đó là luôn 
mỉm cười, hài hước, thú vị và không ngừng ước 
mơ. Khi một người mất đi ước mơ, cuộc sống sẽ 
trở nên vô vị, nhàm chán. Già đi và trưởng thành 
rất khác nhau, ai rồi cũng sẽ già đi, nhưng không 
phải ai cũng có thể trưởng thành, chín chắn.

Ý nghĩa của trưởng thành đó là, bạn phải liên 
tục tìm cơ hội phát triển và tận dụng tốt chúng 
trong quá trình phát triển.

Phải sống mà không hối tiếc, con người khi 
già đi thường sẽ không hối hận về việc mình đã 
từng làm, mà sẽ hối tiếc về những chuyện mà 
khi còn trẻ mình chưa làm. Chỉ người luôn sống 
trong hối tiếc mới sợ cái chết.

GIẢ TRÍ = 
VUI CHƠI + THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ

Chúng ta phải dám “vui chơi”, sau khi nghỉ 
hưu vẫn phải không ngừng theo đuổi ước mơ của 
bản thân, vui vẻ sống vì hiện tại.

“Giải trí” ở một giai đoạn nào đó là vô cùng 
quan trọng. Vui chơi, giải trí một cách hợp lý có 
thể giúp ta giải tỏa áp lực, gột sạch tâm hồn, giúp 
ta phấn khởi hơn sau khi quay lại với guồng quay 
hàng ngày của cuộc sống, giúp ta duy trì một tâm 
thái lạc quan hơn khi đối diện với cuộc sống, giúp 
ta sống lâu sống thọ hơn.

Theo đuổi giấc mơ có thể thỏa mãn cảm giác 
thành tựu của ta, giúp ta luôn luôn trong trạng 
thái không ngừng tiến bộ, duy trì sự trẻ trung 
mãi mãi.

NUÔI DƯỠNG HỨNG THÚ, SỞ THÍCH

Nhà triết học người Anh Russell từng nói: “Sở 
thích mãnh liệt giúp tôi không bị già đi.”

Chúng ta phải học cách tìm ra sở thích riêng 
trong cuộc sống thường nhật, cố gắng tìm cách 
làm cho tuổi già của chúng ta trở nên trọn vẹn, 
vui vẻ và phong phú hơn.

NHIẾP ẢNH, GIÚP NÃO GIÀ CHẬM

Tập tành chụp ảnh, có thể giúp vận động cơ 
bắp, rèn luyện thân thể, gần gũi với thiên nhiên 
và hít thở không khí trong lành, còn có thể làm 
quen với nhiều người đồng chí hướng, làm trọn 
vẹn hơn cuộc sống của bản thân.
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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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Nhiều phụ nữ coi việc đàn ông trả tiền 
trong buổi hẹn đầu là dấu hiệu sự “thành ý” 
vì nếu “chia đôi hóa đơn, thì chúng ta là gì, 
bạn bè à?”.

Hãy hình dung thế này: Bạn đang có buổi 
hẹn hò đầu tiên diễn ra vô cùng tốt đẹp. Người 
ngồi đối diện với bạn thậm chí còn tuyệt hơn 
cả trong những lời giới thiệu. Sau khi ăn 
xong, tờ hóa đơn thanh toán được đến, nếu 
anh ấy nói: “Chúng ta ‘cưa đôi’ hóa đơn”, 
bạn sẽ nghĩ thế nào?

Quan điểm về việc “Ai nên trả tiền cho 
buổi hẹn hò đầu tiên” đang có sự chuyển biến 
giữa các thế hệ, trong đó, nhóm người trẻ 
thiên về ý kiến “Cả hai nên chia đôi”. 

Theo một cuộc thăm dò của trang web Re-
finery29 (Mỹ) với 656 phụ nữ thế hệ Millen-
nial, 59% đồng ý rằng người đàn ông nên đề 
nghị trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên, trong 
khi số còn lại cảm thấy ái ngại khi để người 
kia trả hết. Một phụ nữ cho biết: “Đó không 
phải về giới tính hay bất cứ thứ gì, mà là sự 
bày tỏ cảm kích và là ngôn ngữ tình yêu”.

Trong một cuộc khảo sát về tình yêu và tài 
chính do tờ Money and SurveyMonkey thực 
hiện dịp Valentine năm 2020, 78% người 
được hỏi (cả nam và nữ) cho biết họ nghĩ đàn 
ông nên trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên. Chi 
tiết hơn, 85% nam giới, và 72% nữ giới được 
hỏi cho rằng đàn ông nên trả tiền. Thậm chí, 
ở các cuộc hẹn hò sau đó, nam giới cho biết, 
họ “cảm thấy tội lỗi khi lấy tiền từ phụ nữ”.

Tại Nhật Bản, một chàng trai có thể sẽ “mất 
hết điểm” nếu anh không trả tiền trong buổi 
hẹn hò đầu tiên. So với nhiều xã hội phương 
Tây, Nhật Bản khá kín đáo và truyền thống, 
điều này cũng ảnh hưởng không ít đến quan 
điểm “ai trả tiền trong lần hẹn đầu” của họ.

Sirabee - một cổng Internet Nhật Bản - đã 
tiến hành cuộc khảo sát gần đây với câu hỏi 
dành cho phụ nữ ở nhiều độ tuổi: “Nếu một 
chàng trai không trả tiền trong buổi hẹn hò 
đầu tiên, bạn có còn coi anh ta là đối tác lãng 
mạn?”. Cuộc khảo sát đã thu thập được gần 

1.000 câu trả lời với 26% nói rằng nếu một 
chàng trai không trả chi phí cho buổi hẹn hò 
đầu, cô sẽ không lãng phí thời gian của mình 
cho buổi hẹn hò thứ hai.

Trong số những người lựa chọn việc không 
tiếp tục hẹn hò, phụ nữ dưới 20 tuổi chiếm 
14%, phụ nữ 20-29 tuổi chiếm 22%, phụ nữ 
30-39 chiếm 21%, phụ nữ từ 40-49 chiếm 
27%, phụ nữ 50-59 chiếm 36%, và phụ nữ 
60-69 tuổi chiếm 31%.

Kết quả khảo sát cho thấy, nhóm trung 
thành với quan điểm “đàn ông nên trả tiền” 
là phụ nữ tuổi từ 50-59, vì hầu hết đều bắt 
đầu hẹn hò trong Thời kỳ kinh tế bong bóng 
của Nhật Bản, đạt đỉnh điểm vào những năm 
1980. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc hẹn 
hò vào thời điểm bùng nổ kinh tế có thể khiến 
những người phụ nữ đó hình thành quan điểm 
người đàn ông nên có tiền.

Mặt khác, những phụ nữ trẻ hơn không 
nghĩ rằng người đàn ông phải chi tiền cho 
mọi thứ. Có hai yếu tố, thứ nhất là những 
người phụ nữ này hiểu biết sâu sắc hơn rằng 
trên thực tế, tiền không dễ kiếm; thứ hai là 
phụ nữ ở độ tuổi 40 trở xuống có quan niệm 
phụ nữ nên chủ động kiếm tiền thay vì dựa 
dẫm vào người khác, ít nhất là cho đến khi 
kết hôn, thậm chí lâu hơn. Có thu nhập riêng 
khiến họ có nhiều khả năng đề nghị trả một 
phần chi phí cho cuộc hẹn hò, so với nhóm 
phụ nữ tiền bối.

Phản bác quan điểm “đàn ông nên là người 
trả tiền”, các nhà các nhà khoa học xã hội lại 
cho rằng đây là hành vi “phân biệt giới tính”. 
Nhiều người vẫn nghĩ rằng phụ nữ nên “được 
tôn thờ và trân trọng”, cùng với quan niệm 
gia trưởng rằng họ cần sự bảo vệ của đàn ông. 
Nó củng cố định kiến rằng phụ nữ vừa tuyệt 
vời vừa mong manh và rất cần sự giúp đỡ của 
đàn ông.

Do đó, để gạt bỏ tư tưởng này, trong các 
lần hẹn, tốt nhất là cánh mày râu và phụ nữ 
nên “cưa đôi” tờ hóa đơn.

Thùy Linh (Theo Forber, JapanToday)
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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.

Thay vì buộc trẻ nhận tội nói dối, phụ 
huynh hãy hỏi con lý do không nói sự thật, 
thảo luận những hướng giải quyết khác trong 
trường hợp tương tự.

Là nhà văn, người sáng lập chương trình 
Nuôi dạy con cái tích cực (Positive Parent-
ing Solutions), Amy McCready, sống tại Mỹ, 
chia sẻ phương pháp giúp trẻ xây dựng tính 
trung thực.

Sarah, bạn của tôi, lo lắng việc con gái nói 
dối. Sarah kể con gái đã lấy trộm tiền trong ví 
của cô. Dù đã phạt cô bé bà mẹ vẫn không yên 
tâm, cảm thấy các biện pháp chưa đủ triệt để.

Sự bối rối của Sarah là điều dễ hiểu vì 
không gì đáng lo ngại bằng việc thấy con mình 
nói dối, dù là về ăn vụng một chiếc bánh hay 
bị điểm kém trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, 
trên thực tế, các hình phạt của bố mẹ không 
thể giải quyết hoàn toàn hành động nói dối. 
Ngược lại, những hình phạt như quát mắng, 
đòn roi còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Đó 
cũng là lý do Sarah cảm thấy chưa yên tâm.

Từng lắng nghe chia sẻ và làm việc với 
nhiều phụ huynh trong tình huống tương tự, 
tôi rút ra bảy phương pháp khuyến khích trẻ 
trung thực.
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1. THÁI ĐỘ CỦA PHỤ HUYNH

Trước khi hành động, phụ huynh hãy đặt 
mình vào vị trí của trẻ. Ngay cả người lớn 
nhiều khi cũng nói dối để bảo vệ bản thân nên 
việc trẻ nói dối là điều không thể tránh khỏi. 
Trẻ che giấu sự thật có thể vì lo sợ thái độ 
của bố mẹ đối với hành vi sai lầm của mình. 
Chẳng hạn, nếu bạn la hét con vì tội ăn vụng, 
cháu sẽ ghi nhớ thái độ của bạn. Lần sau, để 
không bị mắng, cháu sẽ nói dối.

Vì vậy, trước các hành vi sai lầm của trẻ, 
phụ huynh cần giữ thái độ bình tĩnh, không la 
mắng hay đòn roi. Lần tới nếu mắc lỗi, trẻ sẽ 
không tìm cách nói dối để trốn tội mà sẽ nói 
sự thật.

2. CHUYỂN HƯỚNG GIẢI PHÁP

Thay vì tập trung vào kết tội, bố mẹ hãy 
chuyển hướng sang giải pháp khắc phục các 
hành vi sai trái. Chẳng hạn, khi trẻ đi giày bẩn 
vào nhà, bạn hãy hỏi: “Vết bẩn này nên dọn 
thế nào đây?”, thay cho câu: “Ai đã làm bẩn ra 
sàn?”.Nếu bạn hỏi ai làm bẩn, nhiều khả năng 
trẻ sẽ nói dối. Nhưng nếu hỏi về cách dọn dẹp, 
bạn sẽ trao con cơ hội thể hiện khả năng giải 
quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm. Những lần 
sau, trẻ sẽ ghi nhớ để không tái phạm.

3. HỎI THAY VÌ BUỘC TỘI

Nếu bạn muốn thảo luận về hành vi nói 
dối của trẻ, hãy tìm hiểu lý do tại sao các bé 
không nói sự thật. Thay vì chì chiết, la mắng 
ép trẻ phải thú nhận đã nói dối, bạn nên khu-
yến khích trẻ chia sẻ lý do không nói thật.

Chẳng hạn, hãy nói rằng: “Bố/mẹ hiểu con 
cảm thấy khó khăn khi nói về những gì thực 
sự đã diễn ra. Bố/mẹ muốn lắng nghe câu 
chuyện. Con hãy nói cho bố/mẹ nghe nhé”. 
Bằng cách bắt đầu câu chuyện theo hướng 
này, bạn đang khuyến khích con trung thực 
trong tương lai. Đồng thời, trẻ sẽ cảm thấy 
yên tâm hơn khi nói về gánh nặng trong lòng.

4. KHUYẾN KHÍCH SỰ TRUNG THỰC

Bất cứ khi nào trẻ nói thật, bố mẹ hãy khen 
ngợi con. Điều này khiến trẻ nhận ra rằng nói 
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thật đôi khi cần rất nhiều dũng cảm, nhưng 
đổi lại đây là hành động đúng đắn, được bố 
mẹ ủng hộ. Từ đó, giúp trẻ xây dựng tính cách 
trung thực.

5. SỬA LỖI

Khi phát hiện con nói dối, bố mẹ nên cùng 
con thảo luận hướng giải quyết hoặc cách làm 
khác trong trường hợp tương tự. Chẳng hạn, 
hãy yêu cầu các bé suy nghĩ thêm những biện 
pháp giải quyết vấn đề thay vì nói dối. Bài 
học này có tính định hướng, giúp trẻ học hỏi 
thêm các cách giải quyết vấn đề thay vì lấp 
liếm nó.

6. YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN

Đôi khi, trẻ em nói dối vì sợ khi biết sự 
thật, bố mẹ sẽ không còn yêu thương mình. 
Nỗi sợ này có thể xuất phát từ việc các em 
ít khi được bố mẹ quan tâm, chăm sóc hoặc 
được bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng, dẫn đến 
áp lực phải là người con hoàn hảo.

Bạn cần thể hiện tình yêu, sự quan tâm 
đến con, dù các bé có phạm sai lầm. Khi đã 
nhận ra tấm lòng của bố mẹ, nhiều khả năng 
trẻ sẽ cảm thấy yên tâm, thoải mái chia sẻ 
cảm xúc thật.

7. LÀM GƯƠNG

Trước khi lo lắng về việc trẻ nói dối, phụ 
huynh cần nhìn nhận lại bản thân xem mình 
đã là tấm gương tốt cho con cái hay chưa. Ví 
dụ, khi bạn bè mời bạn đi ăn tối nhưng bạn 
nói dối có việc bận, bạn bè sẽ không biết sự 
thật nhưng con bạn thì có. Từ hành động của 
bố mẹ, trẻ sẽ hiểu nhầm rằng việc nói dối là 
có thể chấp nhận được.

Trẻ có thể chưa phân biệt được giữa những 
lời nói dối vô hại và tiêu cực, không biết nói 
dối là xấu. Vì vậy, bố mẹ phải là tấm gương 
về lòng trung thực cho con. Nếu cần từ chối 
khéo léo người khác, bạn nên nói khi không 
có mặt trẻ. Bạn cũng nên đề nghị mọi thành 
viên trong gia đình không nói dối nhau, cố 
gắng chia sẻ chân thành chuyện cá nhân để trẻ 
lấy làm học tập.

Tú Anh (Theo Popsugar)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  



45

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

Phần tiếp theo kỳ tới 
Ông Nô-ê và Nạn Hồng Thủy

Kính mời quý độc giả đón xem
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 THÁNG 3, KÍNH THÁNH GIUSE
	 	 *	Thánh	Giuse	tất	tả	suốt	đời	đón	đưa	Chúa	Giêsu	và	Mẹ	Maria,

từ	Nazaret	đến	Bêlem,	từ	Bêlem	qua	Ai	Cập,	từ	Ai	Cập	về	Naza,				
từ	Naza	lên	Jerusalem,	rồi	3	ngày	lang	thang	khắc	khoải	tìm	Chúa….	

													 *	Thương	đôi	chân	dong	duỗi	xuôi	ngược	đường	đời	của	Thánh	Giuse,
																mà	nhớ	về	ĐÔI	CHÂN	ẤY	của	Thấy	Chí	Thánh	rã	rời	đến	đỉnh	Can-vê,	

																và	của	bao	tổ	phụ	từ	Abraham,	Maisen	đến	Gioan	Tiền	Hô…	
																												luôn	rảo	bước	theo	Thánh	Ý	như	ngọn	đèn	đức	tin	soi	dẫn…,

																												rồi	nhớ	về	ĐÔI	CHÂN	ẤY	của	các	Mục	Tử	hôm	nay…
				lặn	lội	khắp	đồi	núi	ruộng	đồng	dọc	dài	quê	hương,

				đi	rao	giảng	Nước	Chúa	,	và	“chăm	sóc	chiên	con	và	chiên	mẹ	của	Ta”…

ĐÔI	CHÂN	ẤY từ thuở mấy ngàn năm trước,
Đưa Israel	vượt Biển	Đỏ hãi hùng
Vượt vách nước sừng sững tận không trung,
Vượt cái chết cho dân, còn quân đoàn thối rữa!...

Đôi chân ấy trong đêm đen thề hứa
Đứt ruột gan đem sát tế đứa con trai,
Đem dân riêng vượt ghềnh thác non đoài,
Abraham, ánh đức tin trong đêm tối…

Đôi chân ấy bờ Jordan sám hối,
Sửa cho ngay, đắp cho thẳng những lối đi…
Để được thấy “Ecce	Agnus	Dei”,*
Nghe lời Gioan mà bỏ đường tội lỗi!

ĐÔI	CHÂN	ẤY khắp núi đồi dong duỗi,
Quanh Biển	Hồ, quanh hết xứ Galilê,
Giảng Nước Trời cho mọi kẻ u mê,
Chịu tử nạn mà truyền Tám Mối Phúc Thật… 

ĐÔI	CHÂN	ẤY	nổi trôi Nam Trung Bắc,
Đem Tin Mừng cho dân Việt khắp non sông,
Khi Bùi	Chu,	Phát	Diệm, khi Hải	Phòng,**
Khi Lạng	Sơn,	Phú	Cường, khi Xuân	Lộc	…

Đôi chân ấy khắp Đồng	Nai rảo bước,
Đem Thiên	Phước, đem ơn Chúa	Thánh	Linh,***
Đem Phúc	Hải, đem Ngũ	Phúc	An	Bình,
Đem Thái	Hòa,	Thái	Thiện về Nhà	Chúa…

ĐÔI	CHÂN	ẤY rảo bước như lời hứa,
Đi dựng xây khai mở bao công trình,
Nhà	Chủng	Viện,	Tòa	Giám	Mục	lung linh…
Bao nhà thờ…và bao la điều vĩ đại!

Đôi chân ấy ngược xuôi, đôi chân ấy,
Tới xanh xanh NÚI	CÚI bờ Trị	An,
Nghe non nước trời mây như thở than
TIẾNG	KÊU sự sống cho văn hóa sự chết!…

Đôi chân ấy bùi ngùi bao khao khát
Dựng nơi đây cho MẸ	THIÊN	CHÚA yêu thương,
Dựng nơi đây cho tín hữu tứ phương,
Dựng nơi đây TƯỢNG	ĐÀI	MẸ	VÔ	NHIỄM!

Nhớ ĐÔI	CHÂN	ẤY ở cái làng xưa huyền nhiệm,
Cứ nhỏ đi và cứ câm lặng im hơi,
Để vang vọng tiếng nói của Ngôi Lời,
Để rộn ràng Tin Mừng trên trái đất !…

Đôi chân ấy, như khốn cùng chất ngất,
Mà cao sang lồng lộng mấy cõi trần,
Lời không lời, cùng với Mẹ “XIN	VÂNG”…
Như khí trời mà mênh mông vĩnh cửu…

       Nay đôi chân ấy vì tình yêu hằng hữu,
      	Omnia	Propter	Amorem	Christi,****
       Bao thế hệ thợ gặt được sai đi,  
     “Lúa đầy đồng” chín vàng ĐÔI	CHÂN	ẤY	!...
                                   
                                  

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚIĐôi 
chân ấy 

	..........................................................................
	Chú	thích:						
	*	(tiếng	latinh)	:	“Đây	là	Chiên	Thiên	Chúa”.		**	Các	chữ	hoa	là	tên	các	giáo	phận	Việt	Nam	.																																																																				
	***	Các	chữ	hoa	là	tên	các	giáo	xứ	trong	giáo	phận	Xuân	Lộc				****	(tiếng	la	tinh):	“Tất	cả	vì	tình	yêu	Đức	Kytô”.
	(Câu	châm	ngôn	của	ĐGM	Đaminh	Nguyễn	Chu	Trinh)
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ĐÔI	CHÂN	ẤY rảo bước như lời hứa,
Đi dựng xây khai mở bao công trình,
Nhà	Chủng	Viện,	Tòa	Giám	Mục	lung linh…
Bao nhà thờ…và bao la điều vĩ đại!

Đôi chân ấy ngược xuôi, đôi chân ấy,
Tới xanh xanh NÚI	CÚI bờ Trị	An,
Nghe non nước trời mây như thở than
TIẾNG	KÊU sự sống cho văn hóa sự chết!…

Đôi chân ấy bùi ngùi bao khao khát
Dựng nơi đây cho MẸ	THIÊN	CHÚA yêu thương,
Dựng nơi đây cho tín hữu tứ phương,
Dựng nơi đây TƯỢNG	ĐÀI	MẸ	VÔ	NHIỄM!

Nhớ ĐÔI	CHÂN	ẤY ở cái làng xưa huyền nhiệm,
Cứ nhỏ đi và cứ câm lặng im hơi,
Để vang vọng tiếng nói của Ngôi Lời,
Để rộn ràng Tin Mừng trên trái đất !…

Đôi chân ấy, như khốn cùng chất ngất,
Mà cao sang lồng lộng mấy cõi trần,
Lời không lời, cùng với Mẹ “XIN	VÂNG”…
Như khí trời mà mênh mông vĩnh cửu…

       Nay đôi chân ấy vì tình yêu hằng hữu,
      	Omnia	Propter	Amorem	Christi,****
       Bao thế hệ thợ gặt được sai đi,  
     “Lúa đầy đồng” chín vàng ĐÔI	CHÂN	ẤY	!...
                                   
                                  

THƠ:  BAT. M. NGUYỄN VIẾT HOAN

Kinh ông thánh 
Giuse quan thầy

CHÚNG	CON	giáo	hữu	thế	trần
LẠY	ƠN	ÔNG	THÁNH	muôn	phần	phúc	vinh

GIUSE	gia	trưởng	gia	đình
THUỞ	XƯA	THÁNH	sống	một	mình	trung	kiên.

THIÊN	THẦN	HIỆN	ĐẾN	nói	liền
YÊN	tâm	đừng	sợ,	con	hiền	Chúa	trao

ỦI	an	tâm	vững	tiến	vào
NGƯỜI	RẰNG	cuộc	sống	lẽ	nào	đừng	lo.

GIUSE	chớ	sợ	âu	lo
LÀ	CON	VUA	THÁNH	dẫu	cho	khó	nghèo

ĐA-VÍT	vua	“Is-ra-el”
CHỚ	LO	SỢ	hãi	núi	đèo	vượt	qua.
LÀM	người	cuộc	sống	ganh	đua

BẠN	CÙNG	RẤT	THÁNH	ai	mua	được	nào
ĐỒNG	TRINH	trên	hết	tuyệt	cao
MARIA	Mẹ	nói	sao	cho	cùng
LÀM	CHI	con	hãy	thủy	chung

VÌ	CHƯNG	tình	mến,	đến	cùng	tình	yêu.
CON	NGƯỜI	ĐÃ	CHỊU	thật	nhiều

TRONG	LÒNG	NGƯỜI,	BỞI	PHÉP,	điều	luật	trời
 

ĐỨC	tin	của	Mẹ	tuyệt	vời
CHÚA	ban	tiền	định,	Mẹ	Người	con	yêu

THÁNH	THẦN	MÀ	CÓ	tuyệt	siêu
VẬY	NGƯỜI	chẳng	phải	sớm	chiều	lo	âu

SẼ	SINH	MỘT	Đấng	bởi	đâu
CON	TRAI	CŨNG	SẼ	ĐẶT	đầu	muôn	vua

TÊN	LÀ	Thiên	Chúa	Con	Cha
GIÊSU	Con	Một,	quỷ	ma	bái	quỳ
CHÚNG	CON	thờ	lạy	quyền	uy

XIN	ÔNG	THÁNH	Cả,	song	tùy	Cha	con
GIUSE	Cha	Thánh	chúng	con

CẦU	CHO	CHÚNG	được	luôn	còn	tình	yêu.
CON	ĐÁNG	CHỊU	LẤY	NHỮNG	điều
SỰ	CHÚA	tiền	định	sớm	chiều	ước	mơ

KITÔ	ĐÃ	HỨA	đợi	chờ
LẠY	ƠN	ĐỨC	CHÚA	con	thơ	vui	mừng
TRỜI	LÀ	ĐẤNG	THƯỢNG	TRÍ,	nhưng

VÔ	CÙNG	thương	xót	chẳng	ngừng	tỏa	yêu
ĐÃ	CHỌN	ÔNG	THÁNH	Chúa	yêu
GIUSE	cho	được	sớm	chiều	hy	sinh
LÀM	bên	Đức	Mẹ	Đồng	Trinh

BẠN	CÙNG	RẤT	THÁNH	khiết	trinh	trọn	đời.
ĐỨC	MẸ,	THÌ	CHÚNG	CON	người

XIN	thương	đón	nhận	cuộc	đời	chúng	con.
ĐỨC	CHÚA	TRỜI	GIÚP	SỨC,	còn

CHO	con	Thiên	Chúa	mỏng	giòn	yêu	thương
CHÚNG	CON	ĐƯỢC	biết	con	đường

LÒNG	Cha	thương	xót	vấn	vương	loại	trừ.
KÍNH	ÔNG	THÁNH	Cả	nhân	từ

GIUSE	công	chính	không	trừ	một	ai
LÀ	QUAN	THẦY	khắp	trần	ai

CHÚNG	CON	Ở	THẾ	van	nài	tình	Cha
GIAN	NÀY,	CHO	ĐÁNG	một	mai

CHỊU	ƠN	Cha	Thánh	con	sai	lỗi	nhiều
NGƯỜI	BẦU	CỬ	Chúa,	tình	yêu

CHÚNG	CON	được	Chúa	tha	nhiều,	tha	luôn.
TRƯỚC	sau	phần	xác,	phần	hồn

MẶT	mày	sáng	tối	bồn	chồn	ngóng	trông
ĐỨC	tin	bừng	sáng	trời	đông

CHÚA	TRỜI	là	Chúa	con	trông	cậy	Người.
VÌ	con	tro	bụi	loài	người

ĐỨC	công	bình	Chúa	đời	đời	con	xin
CHÚA	cho	con	được	đức	tin

GIÊ-SU	cứu	chuộc,	con	xin	vâng	lời
KI-TÔ	giáo	hữu	là	người

LÀ	con	Thiên	Chúa,	Vua	Trời	vinh	quang
CHÚA	cho	Thánh	Cả	cao	sang

CHÚNG	ta	cảm	tạ	vinh	quang	Chúa	Trời
CON	xin	Thánh	Cả	nhận	lời

A-MEN	chúc	tụng	Danh	Người	“Giuse”.
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ẢNH NIỆM THÁNG 3

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Bậc cao nhân nghe Đạo thì chăm chỉ thực 
hành, bậc thường dân nghe Đạo thì cho rằng làm theo cũng được mà không làm 
theo cũng được, kẻ hạ tiện nghe Đạo thì lớn tiếng cười nhạo nếu không bị cười 
nhạo thì Đạo đâu còn là Đạo” hàm ý TCPV hát nguyên văn Lời Chúa và hát với 
Cộng đoàn là việc Đạo thờ phượng Chúa, Đạo loan truyền Lời Chúa… cho nên 
hát TCPV cũng được, cũng bị đối xử như vậy.        
	Điều dẫn tới hát TCPV “Cao nhân nghe Đạo v.v…” là hát Lời Chúa nguyên 

văn và hát bằng cả Cộng đoàn tức Đạo thờ phượng Chúa… đi ngược với lối ca 
hát hiện nay, không chiều theo thị hiếu, không đáp lại ý muốn của người thời nay 
đã vậy lại còn theo sát Phụng vụ, gạt bỏ hình thức nghệ thuật cảm xúc cá nhân, 
nhưng nhất là tính tuân thủ, vâng lời, tính nội tâm và tính khiêm cung phụng thờ 
Thiên Chúa rất mực.           
	Tại vì hát nguyên văn Lời Chúa và hát bằng Cộng đoàn tức Đạo thờ phượng 

Chúa một cách chân ngoan hiếu thảo là lối thờ phượng Đức Chúa Cha “trong thần khí 
và chân lý”.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Ai cũng có thể… cho

 Một người đàn ông nghèo ở Bali (Indonesia) 
thổi sáo cho cậu bé khuyết tật nghe mỗi ngày.
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 64 của kỳ 53)

Qua một thời gian tiếp xúc với Ông Lực 
lượng, cha sở nghiệm ra rằng: Chúa cho phép 
ma quỷ lộng hành cám dỗ và lôi kéo loài 
người với mục đích để thanh lọc mà đem về 
cho Chúa những tâm hồn dũng mạnh về tính 
“biết vâng nghe Lời Chúa dạy”; vâng nghe 
Lời gì? Thưa vâng nghe Lời dạy: Hãy KÍNH 
MẾN THIÊN CHÚA HẾT KHẢ NĂNG và 
YÊU THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH. Cả 
2 Lời dạy này tóm gọn trong chữ YÊU. Lời 
dạy 2 điểm ấy chính là Đạo, vì vậy mới gọi 
Đạo Chúa là Đạo Yêu thương (1). Nếu Chúa 
cho ma quỷ lộng hành cám dỗ loài người 
“đừng Yêu”, ấy là lôi kéo loài người tiếp tay 
ma quỷ phản nghịch cùng Chúa Tình yêu. Tất 
cả mưu ma chước quỷ đều quy về một mối: 
dụ loài người bất tuân cùng Chúa bằng cách 
không kính yêu Chúa và thù ghét nhau.

Cha sở nói với Thập bát La hán:
- Chúa muốn mọi người một điều: KÍNH 

YÊU THIÊN CHÚA HẾT LINH HỒN, HẾT 
TRÍ KHÔN VÀ HẾT SỨC LỰC. Khi đã kính 
yêu Thiên Chúa như vậy, tất yếu họ sẽ YÊU 
THƯƠNG THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH. 
Làm được như vậy chính là Chư vị vâng theo 
Thánh Ý Thiên Chúa. Đó là tất cả.

La hán đứng đầu tên Bạt La Đọa nói:
- Chúng tôi hết lòng cám ơn Thầy cả đã chỉ 

ra cho Chúng tôi trọn vẹn vấn đề mà Chúng 
tôi ao ước muốn biết khi trở về trần gian.

Nói xong, la hán đứng đầu, Bạt La Đọa, 
ngồi xuống. La hán thứ 18, tức vị la hán cuối 
cùng, đứng lên xin chất vấn cha sở:

- Thưa Thầy cả Luca, tôi là la hán thứ 18, 
tên tôi là Vi Tân Đầu Lô (2); tôi xin được 
hỏi: Tại sao Chúng tôi đầy thiện chí, nhưng 
không được Thiên Chúa cho biết thánh ý 
PHẢI VÂNG NGHE LỜI CHÚA khi Chúng 
tôi ngày xưa còn đang sống trên dương gian, 
để Chúng tôi có thân xác mà thi hành sự vâng 
phục ấy?
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Cha sở:
- Ma quỷ cũng đâu có thân xác… thế mà 

vẫn tỏ ra được sự kiêu ngạo bất tuân. Thiên 
thần đâu có thân xác, nhưng vẫn có thể vâng 
lời Thiên Chúa. Các Ngài vẫn có thể vâng 
nghe Lời Chúa cho dù hiện Các Ngài không 
có thân xác. Bởi vì lòng vâng phục Thánh Ý 
Thiên Chúa hệ tại ở ý chí, tức lòng muốn kiên 
định trong trí và lòng.

La hán Vi Tân Đầu Lô hỏi:
- Thưa thầy cả! Nếu chỉ như thế thì Chúng 

tôi sẽ vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa một 
cách tuyệt đối trong tâm hồn Chúng tôi, dù 
Chúng tôi chẳng còn thân xác để tỏ lộ sự 
vâng phục ấy…

Cha sở:
- Vì Chúa thấu suốt lòng Chư vị đầy thiện 

chí, cho nên mới cho Chư vị về đây để trao 
đổi cùng chúng tôi. Ngược lại, với thân xác 
hư hèn, nặng nề, kiêu căng, dễ sai lầm và 
hợm hĩnh, mọi người còn đang sống ở dương 
gian bị đè nặng bởi bản tính như thế khiến 
tất cả chúng tôi trở nên tối trí, ươn hèn và 
mong manh… chúng tôi có nhiều bất lợi hơn 
Chư vị.

La hán thứ 18 hỏi:
- Cốt yếu ở mọi loài thụ tạo đối với Thiên 

Chúa chỉ là vâng phục Thánh Ý Người không 
thôi hay sao?

Cha sở:
- Chính xác như thế đó. Từ đầu, Chúa đòi 

Hai Ông Bà Nguyên Tổ vâng phục. Thời ông 
Noe nhờ riêng Ông biết vâng phục mà loài 
người được cứu. Thời ông Abraham nhờ vâng 
phục mà được lưu truyền nòi giống. Thời Dân 
riêng Do thái Chúa cũng chỉ đòi vâng phục 
qua các Tiên tri. Thời Đức Mẹ Maria vì vâng 
phục mà Chúa Giêsu Kitô đến trần gian. 
Chúa Giêsu Kitô vâng phục Thánh Ý Chúa 
Cha trong vườn Cây Dầu mà nhân loại được 
ơn cứu độ. Các Thánh đều là những người 
vâng phục mới được vinh hiển. Vâng phục thì 
còn, bất vâng phục thì mất. Đó là chân lý lớn 
và quan trọng đến độ Chúa Giêsu Kitô phán: 
“Ai yêu mến Thầy thì vâng giữ Lời Thầy, Cha 
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng ta sẽ đến 
và ở trong người ấy” (3)

La hán thứ 18: 
- Trí khôn của những ai không được biết 

chân lý này có phải cũng là do Chúa an bài 
hay không?

Cha sở:
- Đích thật! Khi Chúa không cho ai biết thì 

trí khôn của họ không thể nào biết được (4).
La hán thứ 18:
- Ai là người được Chúa cho biết?
Cha sở:
- Tất cả những ai thấp bé và hèn mọn, khổ 

đau và bất hạnh, khiêm tốn và mềm mỏng… 
vì Chúa kêu: “Tất cả những ai gồng gánh 
nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho”.
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La hán thứ 18:
- Như vậy mọi kẻ kiêu căng, thông giỏi, 

quyền cao chức trọng, thủ lãnh các dân tộc… 
đều không được biết?

- Đúng! Vì ai lên cao thì không biết những 
gì ở dưới đất thấp.

La hán thứ 18:
- Phải lắm! Đất mới sinh mọi thứ. Ở trên 

cao, không khí chỉ cho cái rỗng không. Nước 
mà còn đổ về chỗ đất trũng làm sao lại có 
thể chảy lên núi! Mà nước lại là sự sống nữa 
chớ! –Suy nghĩ giây lát, la hán thứ 18 nói như 
để kết luận- Chỉ kẻ thật nhỏ bé, thấp hèn, tột 
cùng đau khổ mới biết vâng lời.         

 (còn tiếp)
....................................................................

(1) Công giáo là Đạo Tình yêu. Đức Giáo 
hoàng là Tình yêu, các phẩm trật trong Giáo 
hội từ trên xuống… đều là hiện thân Tình yêu 
để huấn dạy toàn thể tín hữu một chữ Yêu.

(2) Vị La Hán thứ mười tám: Tôn giả Vi 
Tân Đầu Lô. Ông vốn là một tăng nhân. Bên 
ngoài chùa của ông thường có hổ gầm nên 
ông cho rằng hổ đói bụng. Thế là, ông liền 

đem phần cơm của mình cho hổ ăn. Dần dà, 
hổ bị tấm lòng lương thiện của ông thu phục. 
Đây cũng là lý do mà mọi người gọi ông là 
“Phục Hổ La Hán”.

Phục Hổ La Hán (Ảnh: Internet)
(3) Ga 14,23
(4) Lc 10,21-24: 21Ngay giờ ấy, được 

Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở 
vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 
đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu 
kín không cho bậc khôn ngoan thông thái 
biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 
những người bé mọn. 

Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
22”Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và 
không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, 
cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ 
người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc 
khải cho.” 23Rồi Đức Giêsu quay lại với các 
môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào 
được thấy điều anh em thấy! 24Quả vậy, Thầy 
bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều 
vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang 
thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều 
anh em đang nghe, mà không được nghe”.
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- Bố ơi - cậu con trai nhỏ hỏi bố - tại sao 
phụ nữ lại xức nước hoa hả bố?

- Biết giải thích thế nào cho con hiểu nhỉ… 
Thì đại khái cũng giống như miếng mồi bẫy 
chuột phải thơm phức ấy mà…

Cuối năm tổng kết công ty, giám đốc vui 
vẻ thông báo:

– Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi 
nhuận của công ty đã tăng một cách đáng kể. 
Để thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát thêm cho 
mỗi người một tấm séc trị giá 5 triệu đồng…

Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào 
tán thưởng.

Giám đốc tiếp lời: – Nếu năm sau các bạn 
vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem 
tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ… ký chúng.

Ra khỏi cửa hàng vải, vợ âu yếm với chồng:
- Anh yêu, em quyết định mua tấm lụa đẹp 

tuyệt này để làm cà vạt cho anh đấy!
- Em đáng yêu quá chừng! Nhưng sao mua 

nhiều vậy?
- Em nghĩ số vải còn dư em tận dụng may 2 

cái váy với 1 chiếc sơ mi cách điệu.

Vợ bảo chồng:
- Anh ơi, ban nãy, em thấy thằng con trai 

mình nói chuyện khá lâu qua điện thoại.
- Em không nghe thấy nó nói những gì à?
- Không. Nhưng qua ngữ điệu giọng nói 

của nó, em hiểu ra rằng vợ chồng mình đã trở 
thành ông bà nội…

Một bà vào cửa hàng quyết sắm một chiếc 
mũ thật ưng ý để đội trong dịp Tết. Sau khi 
đã thử tới hai chục chiếc, bà khách hỏi anh 
bán hàng:

- Có lẽ tôi sẽ lấy chiếc này. Giá bao 
nhiêu vậy?

- Ồ, cái đấy không hợp với bà đâu, mà nó 
lại quá rẻ, không xứng với một quý bà như bà.

- Vậy, chứ nó bao nhiêu tiền?
- Không mất tiền, vì đó chính là chiếc mũ 

bà đội khi vào đây.

Một kĩ sư người Mỹ vừa sáng chế ra máy 
bắt trộm. Tự hào với phát minh của mình, ông 
liền đưa máy ra giữa thành phố Washington 
để thử nghiệm. Sau 5 tiếng đồng hồ, máy bắt 
trộm của ông tóm gọn được 15 tên trộm. Quá 
tự hào với kết quả trên, và muốn khai phá 
thêm sức mạnh của cỗ máy này, ông liền đưa 
máy sang Trung Quốc để thử nghiệm. Sau 2 
tiếng đồng hồ, máy của ông thu phục được 
30 tên trộm. Để chứng minh cho thế giới thấy 
sức mạnh của phát minh này, ông đã đưa máy 
đó sang .... Chỉ sau 15 phút đồng hồ…mất 
luôn máy chống trộm.

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

TẠI SAO PHỤ NỮ LẠI XỨC NƯỚC HOA

TÍNH TOÁN CỦA PHỤ NỮ

THƯỞNG TẾT CỦA SẾP

ÔNG BÀ NỘI

PHỤ NỮ

MÁY BẮT TRỘM
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MÓN ĂN NGUY HIỂM NHẤT

Anh chàng nổi tiếng sợ vợ, một hôm cho 
xây cái hồ trước sân:

- Xây hồ cho ai vậy anh? Cậu hàng xóm 
tò mò.

- Để nhiều khi chị mày nổi cơn tam bành 
lên, tao mà chạy quanh đây thì có trời mới 
biết được là ai rượt ai nhá!

Cậu nhóc 4 tuổi không chịu đi ngủ, cậu bắt 
bố vào nằm đọc truyện cổ tích cho mình nghe.

Một lúc sau thấy yên lặng, mẹ cậu nhóc 
rón rén mở cửa, thì thào hỏi:

- Ngủ rồi à?
Từ trong vọng ra tiếng nói non nớt:
- Vâng, bố ngủ rồi mẹ ạ!

Một chuyên gia ăn kiêng đi giảng bài:
- “Những thứ chúng ta ăn hằng ngày có 

thể giết chúng ta từ từ. Thịt đỏ là nguy hiểm 
nhất. Rau cũng có hại, nước uống thì có nhiều 
vi khuẩn. Nhưng có một thứ đồ ăn nguy hiểm 
nhất mà rất nhiều người ăn phải. Có ai biết 
đó là gì không?”.

Người đàn ông ngồi ngay hàng đầu giơ tay 
và trả lời: - Bánh cưới.

Ngày xưa Cô Cô mà song kiếm hợp bích 
Dương Quá là anh hùng võ lâm chịu thua 
hết. Còn ngày nay, Cô Vít mà gặp Dương 
Tính thì cả thế giới đi toi.

Ở xứ đạo nọ, cha sở có rao bán một con 
ngựa đặc biệt. Một giáo dân đã tìm đến cha 
sở để hỏi xem điều đặc biệt của con ngựa đó 
là gì. Cha sở nói:

- Con ngựa của Cha đặc biệt ở chỗ: Muốn 
nó chạy, thì phải hô “Tạ ơn Chúa”, còn muốn 
nó dừng lại thì phải hô “Alleluia”.

Có vẻ không tin, người giáo dân kia yêu 
cầu được thử ngựa. Vừa ngồi lên, anh hô “Tạ 
ơn Chúa”. Con ngựa bắt đầu chạy. Anh càng 
hô to “Tạ ơn Chúa”, con ngựa càng chạy 
nhanh hơn. Ngựa chạy một mạch lên triền núi 
cao, và cứ thế chạy về phía bờ vực. Khi thấy 
đằng trước là vách núi cao và nguy hiểm, anh 
thanh niên đâm ra hốt hoảng, nhưng không 
biết làm sao để cho ngựa dừng lại. Trong phút 
hoảng hốt, anh nhớ đến lời dặn của cha sở. 
Lấy hết can đảm, anh hô lớn: 

-  Allelua!
Ngay lập tức, con ngựa dừng lại, cách bờ 

vực vừa đúng một mét. Mặt tái mét, anh thanh 
niên từ từ rút trong túi ra một chiếc khăn để 
lau mồ hôi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh 
ngước mắt lên trời, thở phào nhẹ nhõm:

- Tạ ơn Chúa!

Một anh giáo lý viên nọ, trong một bài giáo 
lý về ơn kêu gọi, có hỏi thiếu nhi của mình:

- Các em có biết, để nghe được tiếng Chúa, 
chúng ta phải làm gì không?

- Dạ, em biết. Chúng mình chỉ cần cho 
Chúa lên chảo và chiên một hồi là được.

- Nam, sao em lại nói thế?
- Dạ, em thấy trong Tin mừng, Chúa nói: 

“Con Chiên Ta thì nghe tiếng Ta” mà.  
(xem tiếp trang 63)

LÝ DO XÂY HỒ TRƯỚC SÂN

BỐ DỖ CON NGỦ

COVID

CON NGỰA CỦA CHA SỞ

NGHE TIẾNG CHÚA
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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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Theo quy định mới, các cặp vợ chồng 
muốn ly hôn phải trải qua 30 ngày “hạ nhiệt”, 
để xem xét lại mối quan hệ và phải nộp đơn 
ly hôn lần thứ hai.

Các luật sư chuyên về ly hôn của Trung 
Quốc cho biết, họ đã nhận được rất nhiều 
đơn yêu cầu từ các cặp vợ chồng đã nộp 
đơn lần 1 sau khi hết hạn 30 ngày. Ở một 
số thành phố như Quảng Châu, tỉnh Quảng 
Đông, nhu cầu tham vấn với các luật sư ly 
hôn cao đến mức các cơ quan này sử dụng 
thêm hình thức trực tuyến tính phí giá cao để 
giúp đỡ các cặp vợ chồng.

Vị luật sư cho biết, ngay cả trước khi luật 
“30 ngày hạ nhiệt” được đưa ra, đã có khá 
nhiều trường hợp “một bên thay đổi ý định”. 
Giờ đây, với luật mới, quá trình ly hôn sẽ 
càng phức tạp.

Khi luật này được quốc hội Trung Quốc 
thông qua tháng 5 năm ngoái, nhiều người 
dân cho rằng chính quyền can thiệp quá sâu 
vào các vấn đề riêng tư. Hơn 600 triệu bình 
luận trực tuyến với hashtag “phản đối luật 30 
ngày hạ nhiệt” (oppose divorce cooling-off 
period). Sự việc cũng gây ồn ào lớn trên 
mạng xã hội, khi nhiều người dùng Inter-
net đặt ra câu hỏi: Liệu có phải người Trung 
Quốc không còn quyền tự do ly hôn nữa hay 
không?

Trong khi đó, nhà chức trách Trung Quốc 
tin rằng luật này sẽ làm giảm tỷ lệ ly hôn ở 
Trung Quốc, vốn đang tăng nhanh, đồng thời 
ngăn chặn những cuộc “ly hôn bốc đồng” 
trong giới trẻ.

Thủ tướng Nhật Bản bổ nhiệm ông Tetsu-
shi Sakamoto làm ‘bộ trưởng chống cô đơn’ 
để đối phó tình trạng tỷ lệ tự tử gia tăng trong 
thời kỳ Covid-19.

“Phụ nữ đang phải chịu cảnh bị cô lập 
nhiều hơn đàn ông. Số vụ tự tử có xu hướng 
gia tăng. Tôi hy vọng ông sẽ phân tích vấn 
đề và đưa ra giải pháp toàn diện”, Thủ tướng 
Nhật Bản Yoshihide Suga nói với Sakamoto 
trong cuộc họp hôm 12/2.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi 
một báo cáo cho thấy số vụ tự tử năm 2020 
tại Nhật Bản gia tăng sau một thập kỷ suy 
giảm, trong đó số lượng phụ nữ và thanh niên 
tự tử tăng vọt. Theo dữ liệu mới nhất, tỷ lệ 
tự tử ở phụ nữ tăng 14,5% lên 6.976 ca, mức 
tăng cao nhất trong 5 năm, trong khi số vụ tử 
tử ở đàn ông giảm 1% xuống 13.943 ca trong 
năm thứ 11 liên tục.

Tỷ lệ tự tử có xu hướng thấp hơn trong 
nửa đầu năm 2020 nhưng từ tháng 7, con 
số này bắt đầu tăng lên do ảnh hưởng của 
Covid-19 buộc người dân phải ở nhà. Tháng 
10/2020 ghi nhận 2.153 vụ tử tử, cao nhất 
theo tháng trong hơn 5 năm. Số vụ tự tử ở 
phụ nữ là 851 trường hợp, tăng 82,6% so với 
cùng kỳ năm 2019.

Nhật bổ nhiệm 
‘bộ trưởng chống cô đơn’

Trung Quốc tìm cách ngăn chặn 
‘ly hôn bốc đồng’
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Đến 18/2, hơn 40 tỉnh, thành cho học sinh 
tiếp tục ở nhà sau Tết Tân Sửu, trong đó có Hà 
Nội và TP HCM. Các Sở Giáo dục và Đào tạo 
yêu cầu trường học phải lên phương án dạy 
online phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 
năm học.

Việc học online cũng là chỉ đạo chung 
của toàn ngành giáo dục. Tại cuộc họp Ban 
Chỉ đạo phòng chống Covid-19 ngày 4/2, Bộ 
trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ 
chỉ đạo toàn ngành kích hoạt, mở rộng và nâng 
cao hiệu quả dạy trực tuyến, “làm chắc chắn 
và chất lượng hơn năm ngoái”. Nhiều trường 
phổ thông tại Hà Nội và các địa phương cũng 
lên phương án sẵn sàng dạy trực tuyến nếu 
nghỉ học kéo dài sau Tết Tân Sửu.

Người ở trong nước bị buộc áp dụng biện 
pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, 
chống Covid-19 phải chịu những chi phí nào? 
(Đình Long)

Hộ nghèo, hộ cận nghèo có được miễn giảm 
các chi phí hay không?

Luật sư tư vấn
Căn cứ khoản 5 điều 1 Nghị quyết 16/NQ-

CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ, người Việt 
Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách 

Địa phương chủ động điều chỉnh kế 
hoạch học kỳ II

ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 thì các khoản chi phí 
được thực hiện như sau:

Trường hợp 1, tự lựa chọn cách ly tại 
khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí:

- Chi phí đưa đón đến cơ sở cách ly.
- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
- Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao 

gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi 
phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi 
phí khác) theo mức giá do khách sạn, re-
sort, chủ phương tiện vận tải công bố.

Trường hợp 2, cách ly tại cơ sở y tế, 
doanh trại quân đội, trường của quân đội, 
cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ 
phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 
đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập 
trung;

Các khoản chi phí sau đây được ngân 
sách nhà nước bảo đảm:

- Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát 
hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế 
đến cơ sở cách ly y tế tập trung.

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-
CoV-2.

- Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
trong những ngày cách ly y tế tập trung 
(nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung 
dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, 
bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật 
dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng 
chi phí 40.000 đồng/người/ngày.

Người phải cách ly y tế tập trung thuộc 
hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ các chi phí nêu trên, bao 
gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

 

Người cách ly tập trung trong 
Covid-19, có phải trả tiền?
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Ngày 16/2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban 
hành một tự sắc cập nhật bộ luật hình sự của 
Vatican, điều chỉnh nó cho phù hợp với “những 
nhạy cảm thay đổi theo thời đại”. Trong số các 
điều khoản có quy định việc giảm án, khả năng 
thực hiện một chương trình phục vụ cộng đồng 
và công việc thiện nguyện, và đình chỉ xét xử 
trong những trường hợp có trở ngại chính đáng 
từ phía bị cáo.

Theo luật mới, khi bản án có hiệu lực, phạm 
nhân sẽ chọn một chương trình cải tạo và phục 
hồi bao gồm những cam kết cụ thể mà họ sẽ 
thực hiện để giảm nhẹ hậu quả của hành vi 
phạm tội, đền bù thiệt hại, sửa chữa và thay 
thế. Người bị án có thể đề xuất làm việc công 
ích hay hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa xã 
hội, cũng như những việc thúc đẩy hòa giải với 
người bị hại. Luật trước đây không có những 
quy định này. (CSR_1190_2021)

Vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thánh 
tượng Đức Mẹ Fatima sẽ lần đầu tiên thánh 
du 3 nước cựu Xô Viết là Armenia, Georgia và 
Azerbaijan.

Tuyên bố với hãng tin Eccelsia, Đức tổng 
giám mục José Bettencourt, Sứ thần Tòa Thánh 
tại Armenia và Georgia, cho biết “người Công 

giáo vùng Caucasus vui mừng trước tin tức 
về chuyến thánh du của thánh tượng Đức 
Mẹ Fatima đến khu vực.”

Đức Sứ thần nói rằng thánh tượng sẽ 
mang một thông điệp “hòa giải và hòa 
bình” khi nó được rước đến các giáo xứ 
và cộng đồng ở ba quốc gia. Sáng kiến này 
đáp lại những lo ngại của Đức Thánh Cha 
Phanxicô. Trong bài phát biểu ngày 8/2 
trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, Đức 
Thánh Cha nói rằng ngài đang đặc biệt chú 
ý, theo dõi tình hình hiện tại ở miền Nam 
Caucasus, nơi “một số cuộc xung đột tiếp 
tục diễn ra âm ỉ.”

Các giám mục Hàn Quốc và 
Nhật Bản phản đối việc xả nước 

phóng xạ ra biển

Các giám mục Công giáo ở Hàn Quốc 
và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung phản đối 
mạnh mẽ quyết định của chính phủ Nhật 
Bản về việc xả nước phóng xạ từ nhà máy 
điện hạt nhân Fukushima bị hư hại ra biển.

 “Một khi được thả xuống biển, chất 
phóng xạ không thể khôi phục lại trạng thái 
ban đầu. Nó sẽ có tác động đến con người và 
thiên nhiên. Nó sẽ gây ra sự lo lắng và thiệt 
hại lớn hơn cho mọi người trên thế giới.”

Các giám mục nhắc lại thông điệp Lau-
dato Si’ do Đức Thánh Cha Phanxicô ban 
hành năm 2015, mời gọi liên đới với các 
thế hệ tương lai. Các ngài viết: “Chúng ta 
có trách nhiệm chuyển giao cho các thế 
hệ tương lai một môi trường toàn cầu nơi 
chúng ta thực sự có thể sống an toàn. ” 

ĐTC Phanxicô sửa đổi bộ luật hình 
sự của Vatican

Lần đầu tiên tượng Đức Mẹ Fatima sẽ 
thánh du 3 nước cựu Xô Viết
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Caritas Quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc 
tế, đặc biệt các quốc gia giàu có ở bắc bán 
cầu thể hiện tình liên đới, để đảm bảo vắc-
xin Covid-19 sẽ được cung cấp cho tất cả 
mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn 
thương nhất.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu 
05/02, Caritas Quốc tế, một liên minh gồm 
165 tổ chức cứu trợ, phát triển và dịch vụ xã 
hội Công giáo, hoạt động ở hơn 200 quốc 
gia trên toàn thế giới lưu ý: “Cho đến nay, 
việc tiếp cận với vắc-xin trên khắp thế giới 
là không công bằng”. Tuyên bố đặc biệt chỉ 
ra các vấn đề cung cấp gây khó khăn cho các 
cộng đồng ở nam bán cầu trong việc mua vắc-
xin. Tổ chức bác ái kêu gọi các quốc gia giàu 
cần thể hiện tình liên đới hơn nữa, để đảm bảo 
vắc-xin Covid-19 được cung cấp cho tất cả 
mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn 
thương nhất.

Dựa trên những nguyên tắc này, và “phù 
hợp với những quan sát của Bộ Phục vụ và 
Phát triển Con người Toàn diện”, Caritas kêu 
gọi đặc biệt thực hiện một số hành động:

– Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên 
Hợp Quốc để giải quyết vấn đề tiếp cận vắc-
xin như một vấn đề an ninh toàn cầu;

– Xóa nợ cho các quốc gia nghèo, với các 
quỹ được sử dụng để nâng cấp hệ thống y tế 
ở các quốc gia đó.

– Thúc đẩy sản xuất vắc-xin trong nước 
ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và châu Á, với 
mục tiêu cung cấp vắc-xin trong vòng sáu 
tháng tới.

– Việc phân bổ các nguồn lực tài chính và 
kỹ thuật cho các tổ chức xã hội dân sự và đặc 
biệt là các Tổ chức dựa trên niềm tin để hỗ trợ 
các cộng đồng địa phương.

Caritas nói: “Vắc-xin là một phương tiện 
để tôn trọng và gìn giữ ‘Hồng ân Sự sống’. Vì 
mọi sự sống là bất khả xâm phạm, nên không 
ai bị bỏ rơi”. Tuyên bố cũng lưu ý rằng “hạnh 
phúc tập thể của chúng ta phụ thuộc vào cách 
chúng ta quan tâm đến những người rốt hết. 
Trong thời điểm quan trọng này, chúng ta có 
cơ hội để sống điều kỳ diệu của lòng bác ái và 
cùng nhau cứu thế giới”.

Trong phần thảo luận, các tham dự viên đã 
trao đổi cách sôi nổi và thẳng thắn để đóng 
góp cho những hướng đi mới của Ủy ban 
trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban đề xuất 
xây dựng một đường hướng hoạt động theo 
nguyên tắc đối thoại hòa bình và phổ biến 
Giáo huấn Xã Hội của Giáo hội.

Tiếp theo, cha Tôma Nguyễn Tiến Hạnh 
đã thay mặt Ủy ban giới thiệu Logo và kênh 
Website mới của Ủy ban: www.ubclhb.com. 
Đồng thời, cha cũng giới thiệu nhân sự mới 
của UBCLHB trực thuộc HĐGMVN trong 
thời gian tới.

Sau cùng, Đức cha chủ tịch Ủy ban Gi-
use Nguyễn Đức Cường phát biểu lời cảm 
ơn và gửi gắm những thao thức của ngài tới 
các tham dự viên và các Ban CLHB tại các 
giáo phận. 

Caritas Kêu Gọi Phân Phối Vắc-Xin 
Một Cách Công Bằng

Cuộc họp mặt của Uỷ ban Công lý 
và Hòa bình năm 2021 tại Thanh Hóa
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Nếu biết tạo dáng chụp ảnh tự sướng 
thì chúng sẽ còn trở nên đáng yêu hơn gấp 
bội. Đó chính là lý do vì sao con gấu trúc cái 
khổng lồ sống tại Trung tâm Bảo tồn Gấu trúc 
Đô Giang Yến, thành phố Thành Đô, Trung 
Quốc bỗng chốc trở nên nổi tiếng.

Không chỉ ăn rồi nằm ườn, nàng gấu trúc 
này dường như còn rất có nhiều kinh ng-
hiệm chụp ảnh tự sướng. Ngay khi một nữ 
du khách hướng máy ảnh về phía mình, nàng 
ta cũng biết nghiêng mặt góc 45 độ sao cho 
V-line nhất có thể. Thậm chí, không khác gì 
một hot girl chuyên thả thính trên mạng, nàng 
gấu cũng đưa tay chạm lên cằm một cách đầy 
kiêu sa.

1. Rảnh là có ảnh.

2. Em xinh, em đứng hai mình vẫn xinh.
3. Được cô bạn thân đưa đi giải ngố.

4. Cả ngày chỉ ăn trúc thôi mà vẫn béo 
là sao?

(Nguồn: Daily Mail)
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Tình yêu là thế này ư?
Hôn nhân là thế này ư?

Sau khi cho cả một bầy con bú, đuối sức cún mẹ chán nản…

(tiếp theo trang 53)

SỐNG CÔNG CHÍNH

Một ông quan nọ sống và làm việc rất công 
chính, ông chẳng bao giờ ăn hối lộ cả. Vì thế, 
khi về hưu ông trở nên nghèo túng. Một hôm 
mở tủ ra, ông thấy tượng con chuột đúc bằng 
vàng, ông mừng quá cầm ra hỏi vợ:

- Bà ơi, mình có tiền rồi. Ồ, nhưng mà cái 
này ở đâu vậy bà?

Bà vợ thành thật:

- Tôi nói thiệt ông đừng la nhe. Hồi ông 
còn làm quan biết ông không bao giờ ăn hối 
lộ, trưởng công ty xuất nhập khẩu đến hỏi 
tôi ông tuổi con gì? Tôi nói ông tuổi Tý. Thế 
là họ tặng cho tôi con chuột bằng vàng đó 
ông ạ.

Ông chồng nghe vậy quát to:
- Bà khờ quá, sao không nói tôi tuổi Sửu?
Bà vợ: ???!!!...
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