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Tận thế
Cách đây hơn 1900 năm, núi lửa Vesuvius đã phun lên ở Ý. 

Toàn bộ thành phố Pompei đã bị chôn vùi dưới lớp phún xuất 
thạch dày 6 mét và giữ nguyên dạng như thế cho đến nay. Khi 
các nhà khảo cổ khai quật, mọi người sửng sốt vì phún xuất 
thạch đã làm cứng tất cả trong tư thế đang có khi tai hoạ đổ 
xuống: Thân xác con người bị huỷ hoại, nhưng trong khi huỷ 
hoại, chúng đã để lại những lỗ trống trên lớp tro cứng. Người 
ta dùng thạch cao đổ đầy những lỗ trống ấy để khôi phục hình 
dạng của các nạn nhân: ví dụ một người mẹ đang ôm chặt đứa 
con trong lòng, một người lính Rôma đang đứng thẳng tại trạm 
gác với đầy đủ vũ khí vì anh ta đã trung thành với bổn phận cho 
tới giây phút cuối cùng, một người đàn ông tay cầm gươm, chân 
đạp trên đống vàng, rải rác chung quanh là năm xác chết, có lẽ 
là những kẻ định cướp số vàng trên.

Tất cả những hình ảnh này gợi ra một bức tranh sống động 
của ngày tận thế, ngày kết thúc vũ trụ vật chất.

Truyện gợi vài ý: - khi không biết lúc nào tận thế, thì tại sao 
không phải là lúc này? – sự thật này cho biết mọi thứ đều phù 
du – việc tận thế luôn bị mọi người cố tình lảng tránh.

“Dương cùng tắc biến” (sự Có, khi đạt đến mức cùng cực, 
biến thành sự Không có). Thế mà, sự Có trên thế giới hiện nhiều 
đến mức có thể đang ở hạn “cùng cực”; thử suy: quanh ta có quá 
nhiều vật, việc; quanh ta nhiều thứ cho một công dụng; quanh 
ta nhiều thứ bị bỏ đi khi vẫn còn dùng tốt; rác thải từ lâu đã là 
vấn nạn v.v… tất cả báo hiệu sự Không có (hư vô) đang rình rập 
đến. Chúa phán: “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi 
cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa 
hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em 
hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi” (Mc 
13,28-30).

Nếu sự Không có (hư vô) ập đến, cả thế giới bỗng trở thành 
vô nghĩa.

Lảng tránh tận thế chỉ làm cho tận thế thêm nguy hiểm, vì ta 
không kịp chuẩn bị gì cho cuộc phán xét chung sắp tới.
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Sống chỉ là ăn năn sám hối  
Còn cốt để thức tỉnh nguyện cầu.     

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 7

   . Ý THÁNH NHẠC
Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi người 
đón nhận.
   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY
Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, ân nhân 
và các tín hữu đã qua đời.

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

   . Ý CHUNG
Cầu cho tình huynh đệ trong xã hội. 
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Chúng ta hãy cầu nguyện, để trong mọi hoàn cảnh 
xã hội, kinh tế và chính trị mâu thuẫn, chúng ta trở 
thành các kiến trúc sư can đảm, say mê đối thoại 
và xây dựng tình huynh đệ.sự trung tín của họ ngày 
càng triển nở.

. 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.

   ĂN NĂN SÁM HỐI

   Cúc Cung Cảm Tạ

Hát không hát bằng trí yêu, vô ích
Ca chẳng ca với lòng mến, uổng công. 

  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 
4.7.2021
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm
 
Nguyên văn câu chuyện đang được cộng 

đồng mạng Việt chia sẻ rộng rãi:
“Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên 

thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới 
lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền 
cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. 
Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn 
bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ. Người 
phụ nữ đứng trên thuyền sắp chìm, hét lên với 
người đàn ông một câu...

Kể đến đây thầy giáo hỏi học sinh: 
- Các em đoán xem người phụ nữ ấy nói 

câu gì? 
Tất cả học sinh phẫn nộ nói rằng: 

- Em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi.
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học 

sinh ngồi mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu 
bé. Cậu học sinh nói:

- Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: 
nhớ chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:
- Em nghe qua câu chuyện này rồi à?
Cậu học sinh lắc đầu:
- Dạ chưa ạ! Nhưng mẹ em trước khi mất 

cũng nói với ba em như vậy.
Thầy giáo xúc động:
- Trả lời rất đúng!
Người đàn ông được cứu sống đã trở về 

quê hương, một mình nuôi con gái trưởng 
thành. Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh và qua 
đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát 

hiện cuốn nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và 
bố ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã 
mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, 
người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy 
nhất về phần mình.

Trong cuốn nhật ký viết rằng:
Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau 

chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. 
Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em 
một mình ngủ một giấc ngủ dài dưới đáy đại 
dương sâu thẳm. Anh xin lỗi!

Kể xong câu chuyện phòng học trở nên im 
ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa 
của câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian 
có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt. 
Bởi vậy, đừng nên dễ dàng nhận định người 
khác...”.

Bài học rút ra từ câu chuyện cũng gợi 
nhiều suy ngẫm cho người đọc: “Trong cuộc 
sống, người thích chủ động thanh toán tiền, 
không phải bởi vì người ta dư dả. Mà là người 
ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Trong 
công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc 
về mình, không phải bởi vì người ta ngốc. 
Mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách 
nhiệm. Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, 
không phải bởi vì người ta sai. Mà là người ta 
trân trọng người bên cạnh mình. Người tình 
nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ 
người đó cái gì. Mà là người ta xem người đó 
là bạn”. 
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CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (4.7.2021)

- Bài đọc 1: Ed 2,2-5 
- Bài đọc 2: 2Cr 12,7-10 
- Tin Mừng: Mc 6,1-6

Ý TƯỞNG
1. “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê 

hương, gia đình họ hàng mình”.
SUY NGHĨ
1. Huyết nhục và tình thân luôn cản trở Lời Chúa.
Ý TƯỞNG
2. Chúa không thể rao giảng ở quê mình.
SUY NGHĨ

     2. Kẻ theo Chúa phải bỏ tình thân và huyết nhục.

TIN MỪNG THÁNG 7

Ý TƯỞNG
1. Các môn đệ đi rao giảng không mang theo gì.
SUY NGHĨ
1. Đi rao giảng Lời Chúa thì chỉ mang theo Lời Chúa.
Ý TƯỞNG
2. Ai nghe lời môn đệ là nghe lời Chúa.
SUY NGHĨ
 2. Ai vâng lời Hội thánh thì chính là vâng lời Chúa 

Kitô.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B (11.7.2021) 

- Bài đọc 1: Am 7,12-15 
- Bài đọc 2: Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a) 
- Tin Mừng: Mc 6,7-13
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- Bài đọc 1:2V 4,42-44 
- Bài đọc 2: Ep 4,1-6 
- Tin Mừng: Ga 6,1-15
Ý TƯỞNG
1. “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”.
SUY NGHĨ
1. Là Chúa tể sinh dựng muôn vật, nhưng Chúa cũng 

không bỏ phí vật gì.
Ý TƯỞNG
2. Chúa chăm lo phần xác, nhưng sao vẫn để con người 

bị nạn, tai, tật, bệnh?
SUY NGHĨ
2. Để người ta nhớ đến Chúa.

- Bài đọc 1: Gr 23,1-6 
- Bài đọc 2 Ep 2,13-18 
- Tin Mừng: Mc 6,30-34

Ý TƯỞNG
1. Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động 

lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn. 
SUY NGHĨ
1. Chúa là Tình yêu, cho nên Người rất mủi lòng trước 

ai theo Người.
Ý TƯỞNG
2. và Người dạy dỗ họ nhiều điều.
SUY NGHĨ
2. Chúa cũng mủi lòng trước ai muốn học hỏi về 

Người.

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (18.7.2021)

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B (25.7.2021)
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (18.7.2021)

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

“Đức Giêsu thấy một đám người rất đông 
thì chạnh lòng thương vì họ như đàn chiên 

không người chăn” (Mc 6,34).

CHÚA NHỰT XVI THƯỜNG NIÊN
CHỦ ĐỀ: THIÊN CHÚA CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN NGÀI

- Mille images 64 B
- “Đức Giêsu thấy một đám người rất 

đông thì chạnh lòng thương vì họ như đàn 
chiên không người chăn” (Mc 6,34).

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Gr 23,1-6): Thiên Chúa trách 

các lãnh tụ Do thái không chăm sóc đàn chiên 
Ngài giao cho họ. Ngài sẽ lấy đoàn chiên lại 
và đích thân chăm sóc.

- Đáp ca (Tv 22): Ca tụng Thiên Chúa là 
mục tử nhân lành.

- Tin Mừng (Mc 6,30-34): Đức Giêsu 
thương dân chúng vì họ như đàn chiên không 
người chăn.

I. DẪN VÀO THÁNH  LỄ

Anh chị em thân mến 
Người ta thường gọi các Kitô hữu là những 

“con chiên” của Chúa. Nói như thế nghĩa là 
gì? Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta biết 
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được làm con chiên của Chúa thì sẽ hạnh phúc 
như thế nào. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được 
hạnh phúc của chúng ta và luôn vui sống dưới 
sự chăm sóc của Chúa là mục tử chúng ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta ít nghĩ đến tình thương của Chúa 
đối với chúng ta.

- Chúng ta chưa gắn bó với các tín hữu khác 
là những người sống trong cùng một đoàn 
chiên Chúa với chúng ta.

- Chúng ta không vâng nghe các mục tử mà 
Chúa đã đặt lên để hướng dẫn chúng ta.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Gr 23,1-6)
Trích đoạn này gồm 2 phần: 
- Trong phần đầu, Thiên Chúa trách “các 

mục tử Israel”. Đó là các vua và các tư tế. Lẽ 
ra họ phải chăm sóc chu đáo cho đoàn chiên 
của Ngài là dân Do thái. Nhưng trái lại họ 
phan tác và xua đuổi chúng.

- Trong phần sau, Thiên Chúa nói Ngài sẽ 
lấy đoàn chiên ấy lại và đích thân chăm sóc: 
quy tụ những con chiên tản lạc, dẫn chiên đến 
đồng cỏ, che chở chúng khỏi mọi nguy hiểm. 
Thiên Chúa còn hứa sẽ cho từ nhà Đavít nổi 
lên một mục tử đích thực. Đây là lời hứa ban 
Đấng Messia.

2. Đáp ca (Tv 22)
Tv này rất quen thuộc với chúng ta. Đây là 

bài ca tụng Thiên Chúa như một mục tử nhân 
lành, lo cho đoàn chiên có cỏ non, nước ngọt 
và bóng mát. Lại che chở chiên khỏi sói dữ và 
quân trộm cướp. Tác giả Tv bày tỏ niềm tin 
tuyệt đối rằng được sống dưới sự chăn dắt của 
Thiên Chúa thì sẽ không thiếu chi và không 
còn phải sợ gì nữa.

3. Tin Mừng (Mc 6,30-34)
Trong bài Tin Mừng tuần trước, Đức Giê-

su đã sai 12 tông đồ đi rao giảng Tin Mừng. 
Trong bài này, các ông trở về hân hoan báo 

cáo những thành công của mình.
Đức Giêsu rất nhân bản, Ngài bảo các ông 

tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thầy trò 
xuống thuyền chèo đến một nơi yên tĩnh.

Nhưng vừa ra khỏi thuyền, Đức Giêsu lại 
thấy dân chúng kéo đến đông đảo. Ngài chạnh 
lòng thương họ, thấy họ như một đoàn chiên 
bơ vơ không người chăn. Thế là Ngài bỏ nghỉ 
ngơi, tiếp tục dạy dỗ họ.

4. Bài đọc II (Êp 2,13-18)
Thánh Phaolô trình bày cho những tân tòng 

ở Êphêxô hiểu về hai ơn trọng mà Chúa đã ban 
cho họ: ơn hòa giải và ơn quy tụ.

- Ơn hòa giải: trước đây có một bức tường 
ngăn cách người Do thái với người ngoại. 
Nhưng Đức Kitô đã phá đổ bức tường ấy để 
từ nay Do thái và dân ngoại hòa giải với nhau.

- Quy tụ: trước đây dân ngoại như những 
con chiên tản mác khắp nơi. Nhưng Đức Giê-
su Kitô đã quy tụ họ lại trong cùng một đoàn 
chiên với dân Do thái. Từ nay mọi người đều 
hiệp nhất trong Ngài.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Con tim mục tử
Hình ảnh Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng 

này thật dịu dàng và rất đáng kính mến, vì 
Ngài có một trái tim rất nhạy cảm trước những 
nhu cầu của người khác: 

- Các môn đệ trở về sau chuyến đi thực tập 
truyền giáo. Các ông vui mừng vì những thành 
công, hăng hái kể chuyện cho Ngài nghe, quên 
hết những mệt nhọc. Nhưng con tim mục tử 
của Đức Giêsu biết họ cần được nghỉ ngơi. 
Ngài dịu dàng bảo họ: “Các con hãy lui vào 
nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút”.

- Khi đã đến chỗ có thể nghỉ ngơi, Đức 
Giêsu thấy dân chúng kéo đến với mình. Con 
tim mục tử lại xúc động, vì họ như đoàn chiên 
không người chăn dắt. Ngài liền hy sinh sự 
nghỉ ngơi để tiếp tục giảng dạy họ.

Từ đoạn Tin Mừng này, chúng ta rút ra 
được hai điều: 

- Thứ nhất: chúng ta hãy vui sướng vì được 
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làm một con chiên đang sống dưới sự chăm 
sóc của một Vị mục Tử giàu tình thương như 
thế. Ngài biết chúng ta cần gì trước khi chúng 
ta cảm thấy điều cần đó, và Ngài lo liệu đầy đủ 
cho chúng ta.

- Thứ hai: chúng ta hãy xin Chúa ban cho 
chúng tại sao có một con tim giống như Ngài, 
một con tim biết xúc động và biết mở rộng 
trước nhu cầu của người khác, vì quả thực rất 
nhiều khi con tim của chúng ta đã chai lì, băng 
giá và khép kín.

2. “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ...”
Số người mắc bệnh thần kinh ngày nay 

càng ngày càng nhiều. Và một trong những 
lý do đưa đến bệnh đó là nếp sống càng ngày 
càng ồn ào xô bồ. Ngoài đường thì tiếng xe, 
tiếng máy, tiếng người ồn ào suốt ngày; trong 
nhà thì các thứ tiếng nói, tiếng hát, tiếng nhạc 
từ các máy radiô, tivi, cassette; rồi còn những 
tiếng khác từ các rạp hát, các loa phóng thanh 
v.v. Ở giữa bao nhiêu là tiếng động ồn ào đó, 
con người ngày nay như bị quay cuồng, bị li 
tâm, bị trống rỗng, thần kinh thì căng thẳng, và 
nội tâm thì nghèo nàn.

Để thoát ra khỏi bầu khí ồn ào căng thẳng 
đó hầu tìm lại phần nào yên tĩnh, trầm lặng, 
nội tâm... người ta đã tìm đến với Yoga, với 
Thiền, với những phương pháp dưỡng sinh... 
Những hình thức này càng ngày càng lôi kéo 
được nhiều người tham gia. (Đó cũng là một 
phản ứng tất nhiên để đánh quân bình lại với 
những hoạt động quá náo nhiệt ồn ào đã nói ở 
đầu). Ở những nước công nghiệp phát triển, 
vào mùa hè, người ta tạm nghỉ việc, rời bỏ nếp 
sống đô thị náo nhiệt và tìm đến nghỉ ngơi ở 
vùng yên tĩnh hơn như miền quê miền biển, 
miền núi... Và ngay ở Liên hợp quốc cũng 
có một căn phòng đặc biệt, phòng này không 
trang trí gì cả, rất trống trải nhưng rất yên tĩnh, 
dành cho các nhà ngoại giao, các nhà chính trị 
nếu cần tìm một chút bầu khí trầm tĩnh thì đến 
đấy trong một thời gian nào đó... Tất cả những 
cố gắng và những sáng kiến vừa kể trên cũng 
là một phản ứng tất nhiên của con người để 
đánh quân bình lại với cuộc sống đã quá ồn ào 

như đã nói ở trên.
Như thế, chúng ta thấy được rằng một bầu 

khí yên tĩnh, một thời gian trầm lặng là điều 
rất cần thiết cho con người. Nó cần thiết vừa 
để cho thân xác nghỉ ngơi, vừa để cho tinh 
thần con người thư giãn, vừa để cho trí óc con 
người sáng suốt nhìn lại cuộc sống mình, kiểm 
điểm và rút ưu khuyết điểm để định hướng cho 
cuộc sống trong giai đoạn tới. Sau khi các tông 
đồ đi hoạt động truyền giáo một thời gian trở 
về, Đức Giêsu đã bảo các ông chèo thuyền qua 
phía bên kia hồ, yên tĩnh hơn để tĩnh dưỡng 
xác hồn. “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ...”

Lời khuyên này của Chúa ngày nay vẫn 
được những người tu hành, các Giám mục, 
Linh mục, Tu sĩ, đặc biệt coi trọng. Hằng năm, 
hàng tháng các vị đó vẫn có những cuộc tĩnh 
tâm, có khi kéo dài một tháng, có khi một 
tuần, có khi một ngày, hay ít ra cũng một buổi. 
Trong thời gian đó, họ sẽ kiểm điểm đời sống, 
cầu nguyện, định hướng cho hoạt động sắp 
tới...

Còn đối với giáo dân, cuộc sống chạy đua 
với miếng cơm manh áo khiến chúng ta không 
có nhiều thời giờ rãnh rỗi để làm những cuộc 
tĩnh tâm như vậy. Tuy nhiên chúng ta đừng 
quên rằng yên tĩnh là một nhu cầu cần thiết 
cho cuộc sống, cuộc sống càng ồn ào chừng 
nào thì nhu cầu yên tĩnh càng cần thiết chừng 
ấy. Cho nên dù bận rộn, thỉnh thoảng chúng ta 
cũng hãy cố gắng đi tìm một chút yên tĩnh cho 
tâm hồn mình. Nhưng có nhiều thứ yên tĩnh: 

. Không phải thứ yên tĩnh chỉ vì vắng tiếng 
động bên ngoài. Có những người vì quá quen 
với ồn ào nên khi phải ở một nơi im lặng thì 
chịu không nổi, muốn phát điên lên. Chúng ta 
không đi tìm thứ yên tĩnh đó.

. Chúng ta cũng không đi tìm thứ yên tĩnh 
trống rỗng, nghĩa là bên ngoài đã hoang vắng 
mà trong tâm hồn cũng hoang sơ, cằn cỗi.

. Thứ yên tĩnh mà chúng ta cần đi tìm là thứ 
yên tĩnh tràn đầy hương vị ngọt ngào... Yên 
tĩnh bên ngoài để cho bên trong tâm hồn có 
được những ý hướng cao thượng, những nhận 
định sáng suốt, những sức mạnh an ủi khích 
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lệ... Có một nhạc sĩ đã viết lên những câu nhạc 
như thế này: “Ta hãy làm thinh chớ nói nhiều, 
để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ 
liễu rung trong giá, và để xem trời giải nghĩa 
yêu...” Đó là thứ yên tĩnh ngọt ngào, phong 
phú, là chính thứ yên tĩnh ta cần đi tìm.

Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Thưa thứ yên 
tĩnh đó ta có thể tìm thấy trong bầu khí trầm 
mặc ở nhà thờ, trong những giây phút cầu 
nguyện, và ngay trong chính tâm hồn mình. 
Nghe nói đến đây chắc chắn nhiều bạn trẻ thấy 
ngán! Đúng thế, chắc hẳn có nhiều lần chúng 
ta cũng đã đến nhà thờ, cũng đã cầu nguyện... 
nhưng thấy nó buồn tẻ làm sao, chỉ muốn ngủ 
gục thôi. Tại vì chúng ta như bị bó buộc phải 
đi vào cảnh yên tĩnh đó một cách miễn cưỡng, 
cho nên chúng ta chỉ gặp được cái thứ yên tĩnh 
chỉ vì vắng tiếng động bên ngoài, hay chỉ gặp 
thứ yên tĩnh trống rỗng như đã phân loại ở 
trên. Muốn tìm thấy yên tĩnh đích thực, nghĩa 
là thứ yên tĩnh ngọt ngào, phong phú thì chúng 
ta phải tự nguyện tìm yên tĩnh và để trọn tâm 
hồn của mình lắng đọng trong cõi yên tĩnh đó.

Augustinô sau một thời gian tuổi trẻ chạy 
theo danh vọng, tiền tài, khoái lạc đã bắt đầu 
thấy chán chường. Một hôm chàng cầm theo 
một quyển sách vào ngồi trầm tư trong khu 
vườn vắng vẻ. Đột nhiên, chàng nghe vang 
lên một tiếng trẻ con: “Hãy cầm lấy mà đọc”. 
Augustinô ngó xuống thì thấy tay mình đang 
cầm quyển Thánh Kinh. Chàng mở ra và đọc, 
đọc được câu: “Anh em đừng chạy theo xác 
thịt nữa nhưng hãy sống theo Thánh Thần 
Chúa”. Câu nói ấy của Thánh Phaolô trong 
thư Ngài gửi cho giáo dân Rôma đã là khởi 
đầu cho một cuộc sống mới của Thánh Au-
gustinô. Tất cả khởi đầu từ một giây phút yên 
tĩnh của tâm hồn.

Tóm lại, điều chúng ta cần ghi nhớ trong 
bài Tin mừng hôm nay là Lời Chúa khuyên: 
“Chúng con hãy lui vào nơi vắng vẻ...”. Để 
thực hiện Lời Chúa, thỉnh thoảng chúng ta hãy 
để cho tâm hồn mình lắng đọng lại, hãy tạm 
quên đi bỏ đi những ồn ào bên ngoài để đi sâu 
vào tâm hồn mình, thỉnh thoảng chúng ta hãy 

cầu nguyện thật sự, thỉnh thoảng chúng ta hãy 
vào nhà thờ với ước muốn thật sự tìm gặp ở 
đấy sự yên tĩnh cho tâm hồn.

Và cầu mong chúng ta sẽ gặp được điều mà 
chúng ta tìm kiếm.

3. Sức quyến rũ của Lời Chúa
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại một giai 

đoạn thành công của việc rao giảng Lời Chúa: 
dân chúng đã quá ngán trước những lời giảng 
dạy của các tư tế và luật sĩ quá khô khan và 
nặng nề hình thức, lễ nghi, luật lệ - nay gặp 
thấy giáo huấn của Đức Giêsu vừa đơn sơ dễ 
hiểu, vừa gần gũi thực tế, vừa chan chứa tình 
yêu thương nên họ say sưa đón nhận.

. Đến nỗi một mình Đức Giêsu rao giảng 
không đủ, Chúa phải sai các tông đồ chia nhau 
đi các thành phố làng mạc để rao giảng. Các 
ông đi giảng ở đâu cũng gặt hái được những 
thành công. Vì thế các ông làm việc mà không 
thấy mệt, nói đúng hơn cũng có mệt nhưng 
không muốn nghỉ ngơi, thành công gặt hái 
được khiến các ông hăng hái muốn tiếp tục 
làm nữa. Đức Giêsu phải dùng quyền mà bắt 
các ông phải nghỉ ngơi đôi chút.

. Nhưng muốn nghỉ mà cũng không được 
yên để nghỉ, vì dân chúng cứ tấp nập tuôn đến, 
các tông đồ không có cả thời giờ để ăn uống. 
Đức Giêsu mới nghĩ ra một cách giải quyết là 
bảo các tông đồ xuống thuyền chèo đến một 
nơi thanh vắng. Nhưng dân chúng đã đoán 
được chỗ đó, cho nên họ chạy bộ dọc theo bờ 
sông và đến nơi trước các ngài.

. Nhìn thấy đám đông khao khát nghe Lời 
Chúa như thế, Đức Giêsu chạnh lòng thương. 
Ngài ví họ như một đoàn chiên đang đói khát 
không người chăn dẫn. Và vì thương họ nên 
Đức Giêsu hy sinh không nghỉ ngơi nữa, đích 
thân Ngài tiếp tục giảng cho họ nghe.

Thật là một cảnh tượng đáng mơ ước: 
người giảng thì hăng hái, mệt mà không muốn 
nghỉ; còn người nghe thì say sưa nghe mãi mà 
không chán. Nghĩa là cả người giảng lẫn kẻ 
nghe đều hăng hái say sưa. Do đâu mà mọi 
người đều say sưa hăng hái như vậy? Do sức 
quyến rũ của Lời Chúa.
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(xem tiếp trang 58)

Khi người ta khám phá được một điều gì rất 
hay, rất hữu ích thì người ta hăng hái muốn nói 
lại cho người khác nghe biết. Thí dụ như nhà bác 
học Archimède: ông đang thắc mắc tìm hiểu tại 
sao những vật thể có tỉ trọng nặng hơn nước mà 
lại nổi trên mặt nước. Một ngày kia, ông đang 
nằm tắm trong bồn nước thì ông cảm thấy như 
có một sức đẩy dưới nước làm cho thân thể ông 
nổi lên, nghĩa là trong nước có một sức đẩy. Thế 
là ông đã tìm ra được lý do. Mừng quá, ông la 
lên “Eureka” (nghĩa là: “Tôi đã khám phá ra 
rồi”) và chạy vội ra ngoài để kể cho người khác 
nghe, mặc dù ông quên chưa mặc quần áo, ông 
còn trần truồng! Đó là tâm lý của người khám 
phá. Còn về phần người nghe, thì khi thấy được 
một nội dung hấp dẫn, người ta cũng say sưa tìm 
nghe mãi. Một giáo viên đã kể lại cái thời còn là 
học sinh: “Anh em lớp chúng tôi rất mê một ông 
thầy dạy văn, và đặc biệt mê những bài thơ mới. 
Mỗi lần ông thầy đọc cho chúng tôi nghe một 
bài thơ mới là chúng tôi say sưa chép, những 
bài thơ của Xuân Diệu, Thế Lữ, Huy Cận v.v... 
tụi học trò chúng tôi mê làm sao ấy. Nhưng mà 
ông thầy này cũng hà tiện, chỉ khi nào chúng tôi 
thuộc bài giỏi, giữ trật tự tốt thì ổng mới thưởng 
cho một bài, và mỗi lần như vậy là chúng tôi lại 
say mê chép.”

Lời Chúa cũng có sức quyến rũ như vậy. Chi-
ara Lubich là một người sống bình thường như 
mọi người. Đến thế chiến thứ II, nước Ý bị lôi 
cuốn vào vòng chiến. Hằng ngày bom đạn cứ trút 
xuống các thành phố, nhà cửa tài sản tan hoang, 
sinh mạng con người bị đe doạ từng giây từng 
phút. Trong những hầm tránh bom, Bà Chiara 
Lubich này cảm thấy chẳng còn có thể nương 
dựa vào bất cứ cái gì ở trần gian, nên bà chỉ đặt 
trọn niềm hy vọng vào quyển sách Tin Mừng 
mà bà mang theo. Nào ngờ những lời trong Tin 

Mừng đã khiến bà tìm thấy được lẽ sống. Và khi 
khám phá rồi, bà hăng hái kể lại khám phá ấy 
cho nhiều người khác nghe. Họ thành lập những 
nhóm chia sẻ Tin Mừng với nhau. Những nhóm 
ấy càng ngày càng sinh thêm những nhóm khác, 
làm thành cả một phong trào, gọi là phong trào 
Focolare (nghĩa là Tổ ấm). Họ hăng hái thực 
hiện Tin Mừng. Bà Chiara Lubich có để lại một 
câu nói đã trở thành danh ngôn: “Chúng ta hãy 
sống Tin Mừng như thế nào để cho dù mọi quyển 
sách Tin Mừng có bị đốt hết, người ta vẫn có thể 
nhìn vào đời sống của chúng ta mà viết lại trọn 
vẹn Tin Mừng, từng câu, từng chữ”.

Có những người chỉ cần khám phá một câu 
Tin Mừng thôi là thấy được hấp dẫn cả một cuộc 
đời. Chẳng hạn như Thánh Phanxicô Thành As-
sisiô, câu: “Phúc cho những người nghèo” đã 
khiến ông bỏ hết gia tài cha mẹ để dấn thân vào 
một cuộc sống nghèo nàn, nghèo nhưng vô cùng 
hạnh phúc; Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu 
thì vạch ra đường lối tu đức riêng của mình từ 
câu: “Nước Trời thuộc về những trẻ nhỏ”; Cha 
Charles de Foucauld đã lập ra một Dòng chuyên 
sống lao động, vì cha rất say mê cuộc đời lao 
động của Đức Giêsu ở Nagiarét...

Lời Chúa quý giá như một viên ngọc. Nhưng 
ít ai biết quý chuộng Lời Chúa. Đọc Tin Mừng 
thì lười biếng, đi lễ nghe giảng thì ngủ gục, lo ra 
hay bỏ ra ngoài nhà thờ. Tại vì đó là một viên 
ngọc được chôn dấu dưới đất, ít ai khám phá ra. 
Nhưng người nào mà khám phá ra thì sẽ say mê, 
đến nỗi có thể bán hết mọi của cải tài sản để có 
được viên ngọc quý ấy.

Bởi vậy, bổn phận của các Linh mục là phải 
trình bày Lời Chúa như thế nào để giáo dân thấy 
được giá trị hấp dẫn Lời Chúa. Còn bổn phận 
của giáo dân là phải biết chăm chú lắng nghe để 
chính mình cũng khám phá ra được giá trị tuyệt 
vời của Lời Chúa. Và bổn phận của tất cả mọi tín 
hữu, Linh mục cũng như giáo dân, là phải trân 
trọng Lời Chúa: không phải chỉ đọc phớt qua, 
nghe phớt qua, mà phải chăm chú, tìm hiểu, cầu 
nguyện và cố gắng thực hành.

Xét về một khía cạnh nào đó, thì Lời Chúa 
còn quan trọng hơn cả các Bí tích nữa. 
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Người lấy làm lạ vì họ không tin.” 
(Mc 6,6)

“Làm phúc nơi nao để cầu ao rách nát” đó 
là lời phiền trách đối với người không biết 
đến người thân kẻ gần là gì. Chúa Giêsu đi 
qua nơi nào thì giáng phúc xuống nơi ấy. 
Vậy mà khi trở về quê quán mình, Người bị 
rẻ rúng “tại chính quê hương mình” (Mc 6,4) 
Người đã “không làm được phép lạ nào tại 
đó” (6,5). “Người lấy làm lạ vì họ cứng lòng 
tin” (6,6). Sự cứng lòng tin hay không tín thác 
vào Chúa ngăn chặn ơn lành của Chúa và dẫn 
tới án phạt cũng như cái chết thiêng liêng.

Bản chất của sự cứng lòng tin là “đã không 
tin ở Chúa Trời, chẳng cậy trông ơn Người 
cứu độ” (Tv 78,22). Cứng lòng tin còn là 
chống lại, là “lìa xa Thiên Chúa hằng sống” 
(Dt 3,12.16 Tv 78,40), là bất tuân phục (Dt 
11,31 Ep 2,2 Dt 3,18-19. 4,11). Cứng lòng tin 
còn đi tới chỗ tra vấn lòng chân thành của 
Chúa (1Ga 5,10 Tv 106,24).

Sự cứng lòng tin còn được coi như là hệ 
lụy do việc qủy dữ làm. Nó cất mất Lời Chúa 
đi (Lc 8,12 Mt 13,19 Mc 4,15), “làm cho tâm 
trí họ ra mù quáng” (2Cr 4,14. 2Cr 4,3 Rm 
1,21 Ep 4,18).

Kết cuộc của sự cứng lòng tin là người 
ta không còn thuộc về Chúa nữa: “các ông 
không tin vì các ông không thuộc về đoàn 
chiên của tôi” (Ga 10,26 Ga 5,38. 8,44-45. 

12,37-40. 1Cr 2,14). Sự cứng lòng tin còn 
ngăn cản Chúa Giêsu làm những phép lạ hầu 
sinh ích cho họ (Mc 6,5-6 Mt 13,58).

Sự cứng lòng tin khi đã trở thành ngoan cố 
thì dẫn tới những hệ lụy thật khôn lường. “Sẽ 
không được vào chốn yên nghỉ của Người, 
nếu không phải là với những kẻ bất tuân?” 
(Dt 3,18), “chốn yên nghỉ” mà dân Thiên 
Chúa được hưởng khi vào đất hứa ở đây được 
dùng làm biểu tượng cho phần thưởng sau hết 
Thiên Chúa dọn sẵn cho dân Ngài (x. Dt 4,1-
2.6 Gđ 5). Cứng lòng tin sẽ bị chia cắt khỏi 
dân Chúa: “Vì họ không tin mà đã bị chặt đi, 
còn bạn vì tin mà còn đó” (Rm 11,20 Dt 6,4-
6). Cứng lòng tin còn dẫn tới cái chết trong 
tội: “các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết” 
(Ga 8,24 Tv 106, 43 Mc 4,12 Cv 10,43). Sự 
cứng lòng tin làm cho Thiên Chúa phải phẫn 
nộ. Án phạt của Thiên Chúa đổ trên kẻ cứng 
lòng tin: “kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì 
đã không tin vào danh của Con Một Thiên 
Chúa” (Ga 3,18 Mc 16,16 Lc 12,46 Ga 12,48. 
2Tx 2,12 Kh 21,8).

“Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại” 
(Mc 6,7)

Kêu gọi nhóm mười hai: là người miền 
Nam, được sai ra miền Bắc làm tiên tri, Amos 
bị khiêu khích: “Này thầy chiêm ơi, mau 
chóng về miền Giuđa, về đó mà kiếm ăn” (Am 
7,12). Ông đã trả lời: “chính Chúa đã bắt lấy 

MƯỜI HAI
(CN 15 TN B - MC 6,7-13)

           CỨNG LÒNG TIN
        (CN 14 TN B - MC 6,1-6)
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(xem tiếp trang 42)

tôi, khi tôi đi theo sau đàn vật, và Chúa đã 
truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Isra-
el dân Ta” (7,15). Chúa Giêsu khi ấy: “gọi 
Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai 
người một” (Mc 6,7). Nhóm Mười Hai, họ là 
ai và được gọi như thế nào?

Nhóm Mười Hai là những người thân cận 
được Chúa Giêsu chọn gọi, rèn luyện để 
mang lấy sứ mạng của Người sau khi Người 
chết và sống lại. Danh sách của Mười Hai ông 
“đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, 
rồi đến Anrê anh của ông; sau đó là ông Gi-
acôbê, con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của 
ông; ông Philipphê và ông Bartôlômêô; ông 
Tôma và ông Matthêu, người thu thuế, ông 
Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô, ông 
Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giuđa 
Iscariốt, là chính kẻ nộp người” (Mt 10,1-4 
Mc 3,14-19 Lc 6,12-14 Cv 1,12.3)

Chọn nhóm Mười Hai để tiếp nối sứ mệnh 
của mình là truyện quan trọng nên “Chúa Giê-
su đi ra lên núi cầu nguyện, và Người đã thức 
suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 
6,12). Trước khi đưa ra quyết định là những 
người thân cận của Chúa Giêsu họ chia sẻ 
sứ mệnh của Người (Mc 3,14-15 6,7-13 Mt 
10,1.9-14 Lc 8,1 9,1). Vì vậy Chúa Giêsu 
đã phải dạy dỗ đào tạo họ (Mc 6,8-12 Mt 
10,5-15 Lc 9,1-8). “Người còn ban cho các 
ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ 
chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” 
(Mt 10,1 Mc 3,13-19 Lc 6,12-16 9,1-6) Chúa 
Giêsu còn hứa cho nhóm Mười Hai quyền xét 
xử trong ngày sau hết: “Khi Con Người ngự 
toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 
mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Isra-

el” (Mt 19,38 Lc 22,30).
Sau cái chết của Giuđa, Nhóm Mười Hai 

trở thành Nhóm Mười Một (Mt 28,16 Mc 
16,14 Lc 24, 9.33 Cv 2,14). Nhóm Mười Một 
trở thành Nhóm Mười Hai sau việc chọn lựa 
Matthia (Cv 1,26). Tác vụ của Nhóm Mười 
Hai, sau khi Chúa Giêsu sống lại còn được bổ 
túc bằng việc chỉ định các phó tế (Cv 6,2-3).

Nhóm Mười Hai thật quan trọng và chúng 
ta sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng này khi hiểu 
ý nghĩa biểu trưng của con số Mười Hai. Thật 
vậy, Nhóm Mười Hai là nền tảng của Hội 
Thánh, như từ Mười Hai tổ phụ đã sinh ra 
Dân ưu tuyển (St 49,28 Ed 47,13 Mt 19,28 
Lc 22,30) Mười Hai biểu trưng cho sự hoàn 
thành và liên kết với luật Chúa.

“Chúa Giêsu thấy đám người rất đông thì chạnh 
lòng thương, vì họ như bầy chiên không người 

chăn dắt” (Mc 6,340).

Thiên Chúa yêu thương dân Người như 
mục tử chăm sóc đoàn chiên. Các mục tử 
được Chúa sai đến đã làm tan tác đàn chiên 
Chúa, thì chính Người sẽ tập họp lại Thiên 
Chúa sẽ “cho xuất hiện các mục tử để lãnh 
đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng” (Gr 23,4)

Chúa Giêsu cùng các tông đồ “đến một 
nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 
6,31), nhưng ra khỏi thuyền, “thấy một đám 
người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ 
như bầy chiên không người chăn dắt” (6,31). 
Lòng trắc ẩn và tình thương của Chúa Giêsu 

LÒNG THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
(CN 16 TN B - Mc 6,30-34)
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Có lẽ người công giáo chúng ta ai 
cũng nghe biết 1 vị thánh hết sức thời danh 
nổi tiếng là Cha Padre Pio 5 dấu. Sinh thời 
Cha Padre Pio 5 dấu, dòng Capucin, miền 
Nam nước Ý, thuộc dòng thánh Phanxico khó 
khăn, đã được Chúa in 5 dấu thánh vào tay 
chân và cạnh sườn. Cứ đến ngày thứ 6 đầu 
tháng, thì các vết ở tay chân, cạnh sườn lại 
chảy máu. Đây là 1 phép lạ nhãn tiền, nhiều 
người được chứng kiến tận mắt tại chỗ. Ở 
đây chúng tôi không chú trọng đến tiểu sử 
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của Cha Padre Pio, vì đã được nhiều sách vở 
báo chí đăng tải. Chúng tôi chỉ chú trọng đặc 
biệt đến lòng sùng kính Đức Mẹ của Cha, và 
việc Cha hay dùng tràng hạt để lần chuỗi Mân 
Côi hằng ngày. Người ta thường nói, bất cứ 
Cha đi đâu, ở nhà riêng, hay ở nhà thờ, đi 
bách bộ, đi đường, cha thường hay cầm trong 
tay chuỗi hạt Mân Côi. Cha thường khấn cho 
mọi người.. Những ai đến, hoặc gửi thư xin 
khấn, thường nhận được 1 bản kinh hợp ý cầu 
nguyện với Cha. Bản kinh khấn do cha truyền 
bá chỉ gồm có 3 đoạn ngắn, nói về sự quan hệ 
giữa Đức Mẹ và Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau 
mỗi đoạn, đọc 1 kinh kính Mừng. Ba kinh 
kính Mừng này gọi là hợp ý với Tổng Hội 3 
kinh kính Mừng (archiconfrérie des Trois Ave 
Maria). 

Cha cũng đã gửi thư riêng cho Ủy ban 
Heroldsbach được toà thánh Vatican chỉ định, 
làm chứng về sự thật, về những điều Chúa 
mạc khải cho Cha, về những sự trừng phạt 
của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chỉ tóm tắt 
những ý chính có liên quan đến sự ăn năn cải 
thiện đời sống, hầu tránh được phần nào hình 
phạt của Thiên Chúa. Tội lỗi loài người đã gia 
tăng quá mức: tội bất kính trong nhà thờ, tội 
kiêu ngạo, tội không đoan trang trong y phục 
nhất là giới phụ nữ, cách riêng tại các chỗ 
nghỉ hè. Hãy cầu nguyên, cầu nguyện cùng 
Đức Mẹ, nhất là hãy năng lần chuỗi Mân Côi, 
cùng Thánh Cả Juse , Tổng lãnh Thiên Thần 
Micae, và các Thiên Thần bổn mạng. Cha Pa-
dre cũng đã nói rất nhiều điều tiên tri mà nay 
đã đúng sự thực. 

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

Lời bàn: Sự kiện lạ lùng của Cha Padre 
Pio 5 dấu, chứng tỏ có Thiên Chúa thật, có 
Chúa Jesu thật, có Đức Mẹ Maria thật. Ai 
vào toà Giải tội, xưng tội với Cha, chưa nói 
gì Cha đã biết tất cả các tội lỗi của mình, có 
giấu tội cũng không được. Mỗi khi Cha làm 
lễ thường ngất trí đến 5, 10 phút. Có khi thân 
mình được nhắc lên cao khoảng 5, 6 phân 
tây trên mặt đất. 1 lần Đức Cố Giáo Hoàng 
Joan Phaolo 2, khi còn là Hồng Y, đến gặp 
Cha. Cha nói: “Người sẽ được bàu làm Giáo 
Hoàng, sẽ bị ám sát nhiều lần”. Quả nhiên, 
sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Sự việc quan 
trọng nhất của đời Cha Padre, là lòng sùng 
kính Đức Mẹ Maria tuyệt vời, và sự năng lần 
chuỗi Mân Côi, là 1 gương sáng hết sức sáng 
ngời cho mọi người công giáo noi gương. 
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Chị Anna Liễu có chồng và 2 con, ở một giáo xứ Sài gòn kể lại tích này:

Chồng tôi đi học tập ngoài Bắc mới về. Gia đình đang vui vẻ thì chồng tôi đâm ra 
nghi ngờ tiết hạnh của tôi. Nguyên do là hai đứa con nhỏ của chúng tôi, đứa lên chín, đứa 
lên bảy, tình cờ kể chuyện chúng đi học bơi, và có hai lần thầy dạy bơi, còn trẻ lắm, ghé 
thăm nhà vào buổi tối. Than ôi! lời nói trẻ con giết người lớn, khác nào lời nói của con 
thiếu phụ Nam Xương “Bố đến tối mới về”. Chồng tôi cứ khảo hạch tôi. Đau khổ lắm! Sau 
cùng chúng tôi đưa nhau đến cầu khấn Thánh Giuse tại Chí Hòa, đã được linh mục Giuse 
phân giải. Nhờ đó, chồng tôi hết nghi ngờ, và sự bình an trở lại trong gia đình chúng tôi. 
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)

VII. CẦU NGUYỆN: CẦU NGUYỆN, NGHỀ CỦA TÔI (TT)

143. Nhiều xứ không có linh mục đã vững đức tin suốt nhiều chục năm, nhờ đọc kinh cầu 
nguyện trong các gia đình.

144. Lời cầu nguyện của con phải phổ cập, quả tim con phải chứa đựng cả thế gian, nhưng 
đừng vì đó mà quên những thực tế trong con, và chung quanh con.

145. Sách thiêng liêng làm nhiều người nên thánh, đó là dầu nuôi lò lửa cầu nguyện.
146. Đặc biệt với tâm hồn toàn hiến, đáng lẽ trong căn cước phải khai: “Nghề nghiệp: Cầu 

nguyện”. Các nghề khác thế gian đều làm cả. Thế gian đòi hỏi con giữ đại lý và xin nài con: 
“Cầu nguyện cho tôi”!

147. Không phải Maria ngồi yên dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc âm không phong 
thánh người lười biếng.

Maria chọn phần nhất: Nghe Chúa, để lời Chúa thấm tâm can, lay chuyển mình làm việc 
trong mình, với mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  Để không đi lạc đường về 
Nước Trời, Kitô hữu giáo dân nên bám lấy 
và giữ cho thật chặt điều gì? (một Kitô hữu 
giáo dân)

Trao đổi: 
Để tránh đi lạc đường về Nước Trời, từ lâu, 

Chúa Kitô và Giáo hội đã dạy nhiều điều cho 
chúng ta. Tuy nhiên, qua câu hỏi, bạn tỏ ý 
muốn quy tóm những điều ấy lại thành chỉ 
một điểm duy nhất có tính nổi bật giúp dễ 
chú ý và dễ nhớ luôn… vậy nên dưới đây là 
bảng quy tóm điểm nổi bật nhất; điểm nổi bật 
này lại mang tính dễ thực hành và hễ đã thực 
hành, thì cũng thực thi Lời Chúa Kitô trong 
Tin mừng luôn một thể. Điểm nổi bật ấy là:

VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA CHA
Tại sao? – Thưa vì Thánh Ý của Đức Chúa 

Cha hằng tỏ ra muốn chúng ta luôn luôn và 
tuyệt đối vâng lời Người. 

Thời trước khi Chúa Kitô xuống thế: Đức 
Chúa Cha TRỰC TIẾP tỏ ra cho nhân loại 
biết phải vâng lời Người.

Thời Chúa Kitô xuống thế đến nay: Đức 
Chúa Cha GIÁN TIẾP tỏ ra cho nhân loại biết 

phải vâng lời Người… qua Chúa Kitô (1): 
THỜI CHÚA KITÔ CHƯA XUỐNG THẾ 

TRỞ VỀ TRƯỚC: Nhân loại vâng lời Đức 
Chúa Cha khi Người trực tiếp phán dạy.

THỜI CHÚA KITÔ XUỐNG THẾ CHO 
ĐẾN NGÀY TẬN THẾ: Nhân loại vâng lời 
Đức Chúa Cha khi Người gián tiếp phán dạy 
qua Chúa Kitô, vì Đức Chúa Cha đã giao 
quyền giảng dạy cho Chúa Kitô. 

Vậy hễ muốn vâng lời Đức Chúa Cha thì 
phải vâng lời Chúa Kitô như lời Chúa Kitô 
xác quyết: “Thầy là đường, là sự thật và là sự 
sống. Không ai đến được với Cha mà không 
qua Thầy”. (Ga 14,6)

Chúa Kitô lập Giáo hội để: “như Cha đã 
sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”  ta phải 
vâng lời Đức Chúa Cha theo hệ thống; hệ 
thống ấy là:

- Vâng lời Đức Chúa Cha qua Chúa Kitô 
(3).

- Vâng lời Chúa Kitô qua Giáo hội (4)
Đúc kết: Để tránh lầm lạc, Kitô hữu phải 

bám chặt và khư giữ một điểm hệ trọng, đó là:
VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA CHA

QUA CHÚA KITÔ VÀ HỘI THÁNH

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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Vì đó là Thánh  Ý của Đức Chúa Cha (5)
....................................................................
(1) “Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên 

Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các 
ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên 
Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” 
(Dt 1,1-2)

(2)“Người lại còn hạ mình, vâng lời cho 
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây 
thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn 
Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên 
muôn ngàn danh hiệu”. (Pl 2, 8-9)

(3) Có đến 3 lần Đức Chúa Cha phán trong 
áng mây: “Này là Con Ta yêu dấu, hằng đẹp 
lòng Ta. Các con hãy vâng lời Người”.

(4) Đã vâng lời thì phải chấp nhận vâng 
lời theo hệ thống tức “có trên có dưới”, thí 
dụ: không người dân bình thường nào lại bảo 
tôi chẳng vâng lời ông phường, ông quận, chỉ 
vâng lời ông đứng đầu nhà nước mà thôi…

(5) 3 lần Đức Chúa Cha giáng lâm trên 
Đức Chúa Con và phán với chúng ta: “…
các ngươi hãy vâng lời Người”; đối lại, Đức 
Chúa Con dạy chúng ta cầu nguyện Đức 

Chúa Cha bằng kinh Lạy Cha, ngay ở đầu 
kinh đã có câu: “ở dưới đất, chúng con cũng 
vâng ý Cha giống như ở trên trời” (fiat vol-
untas Tua sicut in coelo et in terra”. Thánh 
nữ Faustina nói:  “Satan biết ẩn mình dưới 
lớp áo khiêm tốn, nhưng không biết ẩn mình 
dưới lớp áo vâng phục (Faustina, Nhật ký 
939). Lời này cho chúng ta biết chắc rằng: 
Ma quỷ rất không muốn vâng lời Đức Chúa 
Cha và rất ghét thấy chúng ta vâng lời Đức 
Chúa Cha; điều này thể hiện qua việc ngay 
từ buổi khởi đầu của nhân loại, ở vườn địa 
đàng, chúng đã xúi bẫy Hai Ông Bà Nguyên 
tổ bất tuân; cho nên chúng cũng xúi bẫy một 
số quốc gia trong số đó có Việt Nam, dịch 
kinh Lạy Cha vô tình đánh mất câu: “vâng 
Ý Cha…” để chúng ta quên và bỏ dần lòng 
vâng phục Đức Chúa Cha. Cũng chính vì ma 
quỷ thấy Đức Chúa Cha yêu thích chúng ta 
vâng lời Người hơn mọi của lễ: “Nầy, vâng 
nghe thì tốt lành hơn lễ tế, và tuân lệnh thì 
quý hơn mỡ béo của dê.” (1 Sam. 15,22) cho 
nên chúng xúi giục chúng ta đánh tráo quan 
niệm: thay quan niệm “vâng lời” bằng quan 
niệm “tin”. 
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“Đoạn trường tân thanh”, tên khác của truyện Kiều Nguyễn Du, 
nghĩa là: đứt (đoạn) ruột (trường) xót xa (tân) tiếng kêu (thanh).

Cha sở hỏi cha phó: 
- Cha biết tại sao hát Thánh ca Phụng vụ 

bị ma quỷ ra sức tấn công quấy phá để chúng 
ta không thực hiện được… hay không?

Cha phó rất ngạc nhiên.
Không cần cha phó trả lời, cha sở trả 

lời luôn:  
- Vì Thiên Chúa là Tình yêu, cho nên Lời 

Chúa cũng là Lời Tình yêu. Ma quỷ là sự thù 
hận ganh ghét, chúng nghe Lời Chúa thì cảm 
thấy rất khó chịu, đinh tai, nhức óc… cho nên 
chúng mới ngăn cản, chống phá không cho 
chúng ta thực hiện được.    

Cha phó nói:
- Hèn gì!   
Cha phó kêu lên rồi bỏ lửng. Cha sở chờ 

đợi xem cha phó nói điều gì tiếp theo.
Một lúc sau, khi đã suy nghĩ kỹ, cha phó 

phát biểu:

- Hèn gì… từ thời cha Tiến Dũng, cha 
Hoàng Kim, cha Gioan Minh… các ngài đều 
cố gắng hết sức mà vẫn không thực hiện được 
việc hát nguyên văn Lời Chúa trong thánh lễ.    

Cha sở nhắm đến ý tưởng xa hơn, ngài nói:
- Vì Lời Chúa là Lời Tình yêu, hát lên nghe 

“đoạn trường tân thanh” lắm!
Cha sở dừng lại để giải thích cho cha phó 

nghe 4 chữ ‘đoạn trường tân thanh” xong… 
ngài nói tiếp:

- Cho nên có lần tôi nói với cha: hát 
Thánh ca Phụng vụ là hát kiểu đoạn trường 
tân thanh.

Cha phó hiểu ra và nói:
- Thực sự khi nghe hát Lời Chúa, con đã 

nhiều lần muốn rơi nước mắt.
Cha sở:
-  Nhất là những ai thực thi Lời Chúa, 

nghe hát nguyên văn Lời Chúa đều có lúc 
muốn khóc.

PHA THĂNG
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Chiếc tàu chở hàng Meredith Victory đã 
bỏ hàng hóa và tiếp liệu xuống biển để cứu 
14.000 người dân trong Chiến Tranh Triều 
Tiên. (Bộ Ngoại Giao/Doug Thompson) Fea-
ture photo alt tag: Hình chụp đám đông và 
chiếc tàu (Bộ Ngoại Giao/Doug Thompson)

Vào tháng 12.1950, trước khi Tổng thống 
Hàn Quốc Moon Jae-in sinh ra, cha mẹ và chị 
của ông nằm trong số hàng ngàn người chạy 
trốn khỏi những điều khủng khiếp của chiến 
tranh. Họ chen chúc lên chiếc tàu Mỹ có tên 
là Meredith Victory, chiếc tàu này đã đổ bỏ 
hàng hóa và vũ khí để lấy chỗ giấu họ.

Moon ca ngợi những người lính Hoa Kỳ 
đã tạo nên kỳ tích nhân đạo này vào ngày 
28.6.2017 tại Virginia. “Những từ như ‘tôn 
trọng’ và ‘biết ơn’ đơn giản không đủ” Moon 
nói. Ông giải thích rằng ngay cả khi là cậu bé 
lớn lên, ông biết nhiều về cứu nguy bởi vì mẹ 
ông, hiện đã 90 tuổi, đã kể lại những kỷ niệm 
sống động về nó.

Trận đánh Jangjin, tại Hoa Kỳ còn gọi là 
Trận đánh Chosin Reservoir, có lực lượng 
Liên Hiệp Quốc chiến đấu để thoát khỏi cuộc 
bao vây của lực lượng đối nghịch. Hậu quả là 
100,000 quân Liên Hiệp Quốc và nhiều người 
dân cố gắng di tản tại cảng Hungnam.

Ước tính có 14.000 người lên chiếc tàu 
Meredith Victory thả neo tại bến tàu vốn giờ 
đây là Bắc Triều Tiên vào buổi sáng ngày 
23.12, đi qua những bãi mìn nguy hiểm. 
(Chuyến hải hành trở thành chuyến di tản 
bằng tàu lớn nhất trong lịch sử).

Những người di tản vô tràn đầy năm kho-
ang hàng hóa và boong chính. Biển ảm đạm 
và không khí lạnh giá. Nhưng tất cả 14.000 
người vẫn sống sót trên chuyến hải hành 4 

NGUYÊN NGUYÊN
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ngày và cập bến an toàn tại Đảo Geoje, tọa 
lạc tại Hàn Quốc hiện nay. Có năm hành 
khách đã sinh con trong chuyến hải hành này.

Chiếc tàu Meredith Victory còn được gọi 
là “Chiếc tàu kỳ diệu.”

Không có người tị nạn nào bị mất trên 
chuyến hải hành bốn ngày của Meredith Vic-
tory cập bến an toàn. (Hải Quân Hoa Kỳ)

Trong cuộc hành trình vào ngày 24.12, 
những người lính Hoa Kỳ đã cho những gì họ 
có —một ít kẹo— cho mỗi hành khách như 
một món quà Giáng Sinh.

Tổng thống Moon Jae phát biểu tại Đài 
tưởng niệm Jangjin (Chosin) Reservoir tại 
Virginia. (Hình ảnh © AP)

“Tôi nghĩ là câu chuyện này chưa được 
kể,” Tổng thống Moon nói với những người 
lính Hoa Kỳ. “Dù chỉ là một hành động nhỏ, 
tôi sẽ luôn biết ơn những quân nhân Hoa Kỳ 
với trái tim nhân hậu đã trao quà Giáng Sinh 
cho nhiều người tị nạn vào giữa lúc chiến tra-
nh tàn phá.”

Hai năm sau khi di tản khỏi Hungnam, 
Moon được sinh ra trên Đảo Geoje, nơi 
“Chiếc tàu kỳ diệu” cập bến. Ngày hôm nay 
Moon nói rằng mối quan hệ vững chắc giữa 
Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã được tạo nên bởi chủ 
nghĩa anh hùng về hành động cứu nguy vào 
1950.

Moon phát biểu tại Đài tưởng niệm Jang-
jin (Chosin) Reservoir Bảo Tàng Thủy Quân 
Quốc Gia tại Quantico, Virginia.

Càng văn minh, người ta càng “nhân đạo”. 
Lý do: con người là hình ảnh Thiên Chúa; mà 
vì Thiên Chúa là Tình yêu, cho nên là hình 
ảnh Người, con người cũng là tình yêu. Thế 
là càng văn minh tức là càng “là con người”, 
tất nhiên càng có lòng nhân đạo. Mà nhân đạo 
càng làm người ta văn minh thêm.  

Đài tưởng niệm Cuộc di tản Hungnam tại 
Geoje, Hàn Quốc, kỷ niệm việc cứu nguy lịch 
sử vào 1950. (Hải quân Hoa Kỳ) Michael Bu-
chanan.
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Thánh ca Phụng vụ là thánh ca hát nguyên 
văn Lời Thiên Chúa Tình yêu; Lời ấy nói 
với chúng ta, khơi gợi tình yêu trong chúng 
ta, càng làm chúng ta thêm tình yêu thương 
trong lòng.

Chẳng trách, khi hát Thánh ca Phụng vụ 
với Lời Chúa nguyên văn, nhiều khi ta nghe 
mà lòng cảm thấy như muốn đứt ruột (đoạn 
trường) những tiếng xót xa (tân thanh) của 
Thiên Chúa. 

I. Thư của Đức cha chủ tịch UBTN.
HĐGMVN: 

Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Giám mục Nha Trang
phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Kính gửi: 
Đức giám mục Albert Malcolm Raljith
Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích
00120 Cité di Vatican
Réf. Prot 217/94/L
Vấn đề: Việc soạn nhạc cho bộ lễ Kyrie và 

Thánh Vịnh Đáp Ca bằng tiếng Việt 
Thưa Ngài,
Với tư cách người phụ trách Ủy ban Thánh 

nhạc toàn quốc, tôi mong có được từ Ngài 
những chỉ dẫn về việc soạn nhạc cho một số 
phần của Thánh lễ, cụ thể, phần Thánh vịnh 
Đáp ca và bộ lễ Kyrie.

Thư của Ngài đề ngày 8/2/1994, số 3b, đã 
trích dẫn các bản văn phụng vụ vốn “phải 
được dịch một cách trung thành và người 
soạn nhạc sẽ soạn các âm điệu cho các bản 
văn này nhưng không được sửa các bản văn”. 

1. Chúng tôi thấy bộ lễ Kyrie và Thánh 
vịnh Đáp ca không nằm trong danh sách các 
bản văn liên quan.

Vậy chúng tôi có thể từ đó rút ra kết luận 
là các bản văn (chính thức) của bộ lễ Kyrie và 

của Thánh vịnh Đáp ca có thể được thích nghi 
theo các yêu cầu  của việc soạn nhạc?

2. Chúng tôi có thể làm như vậy không chỉ 
đối với các điệp ca mà cả với thánh vịnh của 
chính các bài ca nhập lễ, hiệp lễ (như số 3c 
của bức thư đã nói) và dâng lễ?

3. Vì trong tiếng Việt của chúng tôi, mỗi từ 
có thể có sáu dấu khác nhau, âm của mỗi dấu 
có một độ cao tương đối nào đó, và ý nghĩa 
của từ thay đổi tùy theo mỗi dấu. 

Do đó, nhạc của câu thánh vịnh thứ nhất 
không thể thích nghi với bất cứ câu thánh vịnh 
nào khác. Từ đó, việc soạn nhạc cho Thánh 
vịnh Đáp ca hay cho bất cứ bài ca thánh vịnh 
nào khác quả là khó khăn đối với chúng tôi.

Cho tới nay, chúng tôi đã cố gắng tìm cách 
để có thể hát thánh vịnh bằng ngôn ngữ của 
chúng tôi. Nhiều giải đáp khác nhau đã được 
giới thiệu, nhưng không có giải đáp nào làm 
thỏa mãn được cả. Điều các nhà soạn nhạc 
chờ đợi hơn hết đối với việc hát thánh vịnh, 
đó là họ được phép thích nghi bản văn theo 
yêu cầu của việc soạn nhạc. Và Thánh vịnh 
Đáp ca, ngoài hình thức đáp ca, liệu các nhà 
soạn nhạc có thể soạn dưới hình thức ca khúc 
không?

Tôi hy vọng rằng một khi hiểu rõ các khó 
khăn của ngôn ngữ chúng tôi trong lĩnh vực này, 
Ngài sẽ đưa ra những chỉ dẫn cần thiết. 

Xin Ngài nhận nơi đây tấm lòng thành của 
tôi.

Nha Trang, ngày 10/11/2008 
Phaolô Nguyễn Văn Hòa 
Giám mục Nha Trang 
phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc 
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 

*** 
II. Thư trả lời của Bộ Phụng tự và Kỷ 

luật Bí tích về Bộ lễ Kyrie và Thánh Vịnh 
Đáp Ca 

Kính gửi:
Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
Giám mục Nha Trang, 
Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc 
22 Trần Phú – Nha Trang – Việt Nam 

LẬT LẠI CHUYỆN CŨ 
THẤY VẪN CÒN MỚI
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Prot. N. 643/09/L
Vatican, ngày 3/2/2010
Thưa Ngài,
Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích rất sẵn lòng 

được trả lời thư của Ngài về việc soạn các âm 
điệu cho các bản văn phụng vụ tiếng Việt, đặc 
biệt, cho bộ lễ Kyrie và cho các Thánh vịnh 
Đáp ca như sau:

1. Trong thư chúng tôi gửi Ngài vào năm 
1994 cũng về vấn đề này, chúng tôi đã không 
nói tới bộ lễ Kyrie và các Thánh vịnh đáp ca, 
nhưng chúng ta có thể hiểu rằng đây cũng là 
những bản văn phụng vụ của Ordo Missae và 
của việc cử hành Lời Chúa.

Do đó, chuẩn mực được áp dụng cho các 
bản văn phụng vụ khác cũng có giá trị cho các 
bản văn thuộc hai trường hợp này, nghĩa là, 
“có thể soạn các âm điệu cho các bản văn này 
nhưng không được sửa các bản văn”.

2. Về bản văn của các Thánh vịnh Đáp ca 
bằng tiếng Việt, Ngài có trình bày những khó 
khăn trong việc soạn các âm điệu vì tiếng Việt 
có tới sáu dấu, bởi vậy việc cho các dấu của 
ngôn ngữ hòa hợp với các nốt nhạc qủa rất 
khó. Bộ hiểu nỗi khó khăn này, nhưng đồng 
thời, Bộ cũng tin tưởng rằng Ủy ban Thánh 
Nhạc thuộc Hội đồng Giám mục sẽ tìm ra 
những giải đáp thỏa đáng để có được những 
âm điệu hay và xứng hợp cho các bản văn này 
(xin xem Huấn dụ De Liturgia Romana et In-
culturatione [Về Phụng vụ Roma và việc Hội 
nhập văn hóa, 25 /01/ 2004, số 40).

Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi 

đôi chút bản văn, cho dù là những lời rất đơn 
giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ 
chính thức này cuối cùng sẽ ra sao? Bản văn 
phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn. Các nhạc sĩ 
công giáo Việt Nam khi được các Đức Giám 
mục yêu cầu sáng tác các âm điệu cho các bản 
văn phụng vụ, thì cũng được yêu cầu chấp 
nhận hy sinh cần thiết trong việc soạn các âm 
điệu theo các chuẩn mực của Giáo Hội liên 
quan đến vấn đề.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cứu xét 
các chỉ dẫn trong Institutio Generalis Missa-
lis Romani, số 61, và trong các Praenotanda 
của Ordo Lectionum Missae, số 89.

Các số nêu trên của các văn kiện này viết: 
“để cộng đoàn có thể đáp lại Thánh vịnh một 
cách dễ dàng hơn, chúng ta đã tập hợp một số 
bản văn được chọn của các Thánh vịnh và của 
các điệp khúc cho các mùa phụng vụ khác nhau 
trong năm hay cho các bậc lễ kính Thánh khác 
nhau. Mỗi khi cần hát thánh vịnh, chúng ta có 
thể sử dụng các tập hợp này thay cho bản văn 
tương ứng với bài đọc”. Hội đồng Giám mục 
cũng có thể áp dụng lời khuyên này và tìm ra 
những bản văn được chọn của các Thánh vịnh 
và điệp khúc để hát thay cho các bản văn được 
đề nghị trong Sách Bài đọc (xem Ordo Lectio-
num Missae, các số 173-174). 

3. Về phần các bài ca nhập lễ, dâng lễ và 
hiệp lễ, chúng ta sẽ theo các chỉ dẫn trong 
Institutio Generalis Missalis Romani, các số 
48, 74 và 87.

Các chỉ dẫn này cho biết, ngoài một số 
chuyện khác, rằng chúng ta có thể hát một bài 
ca thích ứng với phần lễ, với ngày lễ hay với 
mùa phụng vụ mà bản văn đã được Hội đồng 
Giám mục phê chuẩn. Do đó, Hội đồng Giám 
mục có thể phê chuẩn các bản văn của các bài 
ca được hát khi nhập lễ, dâng lễ và hiệp lễ, 
nếu trước đó chưa phê chuẩn.

Tôi xin nhân dịp này bày tỏ với Ngài lòng 
quý mến và sự tận tình của tôi trong Đức Kitô, 
Chúa chúng ta.

( + J. Augustine Di Noia, OP)  Tổng giám 
mục Thư ký
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  PHÚC CHIÊU

LÝ THƯỜNG KIỆT (1019-1105)

Là nhà quân sự, chính trị thời nhà Lý nước 
Đại Việt, làm quan qua 3 triều vua Lý Thái 
Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. 
Ông nổi bật với việc chinh phạt Chiêm 

Thành (1069), đánh phá 3 châu Khâm, Ung, 
Liêm nước Tống (1075-1076), rồi đánh bại 
cuộc xâm lược Đại Việt của quân Tống do 
Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy (1077). Ông 
đã làm tể tướng 2 lần dưới thời Lý Nhân 
Tông và là một trong 3 người phụ chính khi 
vua này còn nhỏ tuổi.

Ông tên là Ngô Tuấn, biểu tự Thường 
Kiệt, sau được ban quốc tính nên có tên là Lý 
Thường Kiệt. Ông là con của Sùng Tiết tướng 
quân Ngô An Ngữ, cháu của Ngô Ích Vệ, chắt 
của sứ quân Ngô Xương Xí và cháu 5 đời của 
Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập –hoàng 
tử trưởng của Ngô Quyền, người phường Thái 
Hòa, thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay).

Từ nhỏ Lý Thường Kiệt đã tỏ ra người 
có chí hướng và nghị lực, chăm học tập, rèn 
luyện cả văn lẫn võ, từng nghiên cứu về binh 
pháp. 

DƯỚI TRIỀU THÁI TÔNG VÀ THÁNH TÔNG

Năm 1041, Lý Thường Kiệt còn ít tuổi, vì 
vẻ mặt tươi đẹp được sung làm Hoàng môn 
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chi hậu - chức thái giám theo hầu Lý Thái 
Tông.

Trong mười hai năm làm nội thị trong 
triều, danh tiếng của Lý Thường Kiệt ngày 
càng nổi. Năm 1053, ông được thăng dần đến 
chức Nội thị sảnh đô tri khi 35 tuổi.

Năm 1054, Thái tử Lý Nhật Tôn kế vị, sử 
gọi là Lý Thánh Tông. Thánh Tông phong ông 
chức Bổng hành quân hiệu uý. Ông thường 
ngày ở cạnh vua, thường can gián. Vì có công 
lao, ông được thăng làm Kiểm hiệu thái bảo.

Năm 1061, người Mường ở biên giới quấy 
rối. Lý Thánh Tông sai ông làm Kinh phỏng 
sứ vào thanh tra vùng Thanh Hóa, Nghệ An, 
được toàn quyền hành sự. Ông phủ dụ dân 
chúng, lấy được lòng người. Tất cả năm châu 
6 huyện, 3 nguồn, 24 động đều quy phục.

Tháng 2 năm 1069, ông theo vua Thánh 
Tông đi đánh Chiêm Thành. Lý Thường Kiệt 
làm tiên phong đi đầu, truy bắt được vua 
Chiêm là Chế Củ. Cuối cùng Chế Củ phải 
chịu hàng, dâng 3 châu để được tha về nước.

PHỤ CHÍNH LÝ NHÂN TÔNG
ỦNG HỘ NGUYÊN PHI Ỷ LAN

Chân Dung Ỷ Lan Nguyên Phi. Ảnh: Int.

Năm 1072, Lý Thánh Tông qua đời. Thái 
tử Càn Đức mới bảy tuổi lên ngôi, sử gọi 
là Lý Nhân Tông. Thái sư Lý Đạo Thành tôn 
Hoàng hậu Dương thị làm Thượng Dương 
hoàng thái hậu, buông rèm cùng nghe chính 
sự. Mẹ đẻ của Nhân Tông là Thái phi Ỷ Lan 
không được dự vào việc triều đình, bèn dựa 
vào Lý Thường Kiệt để nắm lấy quyền nhiếp 
chính. Lý Thường Kiệt khi đó làm Thái uý, 
chức vụ ở dưới Lý Đạo Thành.

Tháng 6 năm 1072, tức là 4 tháng sau khi 
Nhân Tông lên ngôi, Nhân Tông ra chỉ phế 
truất Thượng Dương thái hậu, giam Thái hậu 
cùng bảy mươi hai thị nữ trong lãnh cung và 
bắt chôn theo Thánh Tông. Có thể thấy, ngoài 
tác động của Ỷ Lan ở bên trong với Nhân 
Tông, có vai trò của võ tướng Lý Thường 
Kiệt.

Sau đó Lý Đạo Thành bị giáng chức làm 
tả gián nghị đại phu, ra trấn thủ Nghệ An. Ỷ 
Lan được tôn làm Hoàng thái hậu, buông rèm 
nhiếp chính, điều khiển chính sự. Theo ý kiến 
của Hoàng Xuân Hãn, việc xử chết Dương 
thái hậu và giáng chức Đạo Thành, một mình 
Ỷ Lan không thể thực hiện mà có vai trò của 
Lý Thường Kiệt, người nắm quân đội trong 
tay, trong khi Lý Đạo Thành vốn là quan văn 
và tuổi tác đã cao.

Từ đó Lý Thường Kiệt giữ vai trò phụ 
chính trong triều đình Đại Việt.

KHAI QUỐC CÔNG

Vì có công, ông được ban “quốc tính”, 
mang họ vua (do đó có họ tên là Lý Thường 
Kiệt), và phong làm Phụ quốc thái phó, dao 
thụ chư trấn tiết độ, đồng trung thư môn hạ, 
thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc 
thượng tướng quân, tước Khai quốc công. 
Sau lại có công nữa, ông được phong làm 
Thái úy. Ông là vị thái giám đầu tiên của nền 
quân chủ Việt Nam có công đức và đóng góp 
cho đất nước.
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CUỐI ĐỜI

Non sông sạch bóng quân thù. Lúc này vua 
mới 12 tuổi. Lý Thường Kiệt lại tiếp tục gánh 
trách nhiệm lớn của triều đình trong công 
cuộc xây dựng đất nước, chăm lo đời sống 
nhân dân. Ông đã cho tu bổ đê điều, đường 
sá, đình chùa hư hỏng trong chiến tranh và 
tiến hành nhiều biện pháp nhằm cải tổ bộ máy 
hành chính trong toàn quốc.

Năm 1082, ông thôi chức Tể tướng và 
được cử về trị nhậm trấn Thanh Hóa. Làm 
việc ở đây suốt 19 năm trời, đến năm 1101 
thì vua Lý Nhân Tông lại mời ông trở lại về 
triều giữ lại chức Tể tướng. Lúc này ông đã 
82 tuổi. 

Già rồi, nhưng ông vẫn tình nguyện cầm 
quân đi đánh giặc Lý Giác ở Diễn Châu (năm 
1103), dẹp giặc Chiêm Thành quấy nhiễu ở 
Bố Chính (năm 1104). Ông còn tổ chức lại 
quân đội, duyệt đổi lại các đơn vị từ cấm binh 
đến dân quân.

Tháng 6 năm Ất Dậu (1105), Thái úy 
Lý Thường Kiệt mất, thọ 86 tuổi. Lý Nhân 
Tông ban cho ông chức Nhập nội điện đô tri 
kiểm hiệu thái úy bình chương quân quốc 
trọng sự, tước Việt quốc công, thực ấp một 
vạn hộ, cho người em là Lý Thường Hiến 
được kế phong tước hầu.

BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ

Nam quốc sơn hà là bài thơ chưa rõ nguồn 
gốc tác giả mà nhiều tài liệu dân gian cho là 
của ông đang đêm sai người tâm phúc đọc 
vang trong đền thờ Trương Hống, Trương 
Hát (thuộc địa phận sông Như Nguyệt, 
khúc sông Cầu, huyện Yên Phong, lộ Bắc 
Ninh, nay là huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh). Bài thơ như một bản tuyên ngôn độc 
lập hùng tráng đầu tiên trong lịch sử dân tộc 
để cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân Đại 
Việt chống lại quân Tống lần thứ 2.

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
Dịch:
Sông núi nước Nam, vua nước Nam ở,
Phân vị rạch ròi đã ghi trong sách trời.
Cớ sao lũ giặc bạo ngược đến xâm phạm,
Chúng bây rồi xem, sẽ chuốc lấy thất tại 

tan tành.
Danh nhân Lý Thường Kiệt có thân thế, 

cuộc đời và sự nghiệp thật hiển hách.
.....................
Trong đạo, biết bao nhiêu người cũng có 

thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hiển hách 
giống như vậy... Nhiều khi nghĩ đến họ, lòng 
chúng ta cảm thấy ganh tỵ bởi nhìn lại mình: 
thân thế chẳng ra làm sao, cuộc đời lại tăm 
tối, sự nghiệp càng rỗng tuếch. Thật vậy! 
Nhiều vị giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, 
giám mục, linh mục, tu sĩ… sao mà lịch lãm, 
sao mà sang cả (sang trọng và lớn lao)!

Chợt tỉnh lại, ta suy nghĩ: À! Thì ra, đó chỉ 
là dưới con mắt người đời; bởi vì Lời Chúa có 
câu: “Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vũng?” 
(Tv 130,3). Câu này cho biết, dưới mắt Thiên 
Chúa lại khác hẳn! Chẳng ai là hiển hách, lịch 
lãm hay sang cả.

Chính vì thế Chúa Kitô mới kểu gọi tất 
cả mọi người -không trừ ai- phải ăn năn sám 
hối. Nếu có người sang cả thật sự trước mặt 
Chúa, hẳn Chúa phải nói khác đi, ví dụ: “Mọi 
người các con hãy ăn năn sám hối, trừ một 
số người A hoặc B hoặc C… thì khỏi phải ăn 
năn sám hối”.
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Kế tiếp, ăn năn sám hối phải chăng là hối 
tội và tu sửa bản thân? Hối tội và tu sửa bản 
thân nếu chẳng phải gọi tắt… là “tu” thì là 
gì?... Ôi! Như vậy thì ai ai cũng đều phải tu.

Không thể nghi ngờ! Lời Chúa cho ta thấy 
ai cũng đều phải tu.

Nói đến việc ai sống trên đời cũng đều 
phải tu tức phải hối tội và tu sửa bản thân, thì 
dân gian Việt Nam từ xưa tuy không biết Lời 
Chúa, nhưng cũng đã quả quyết đúng như thế 
qua 2 câu ca dao:

“Thứ nhất là tu tại gia
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”
Và…
“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu”
Vậy nên, ai cũng phải tu (hối tội và tu 

sửa bản thân) là một tư duy lành mạnh, khỏe 
khoắn và chân thật.

Nếu chỉ dừng lại ở chỗ “ai cũng đều phải 
tu” rồi thôi thì chỉ là nói nửa chừng, không 
nói cho đến nơi đến chốn, vì những người 
sống độc thân, họ vào dòng hay vào chùa để 
“đi tu”, vậy còn những người không sống độc 
thân, lại còn đùm đề gia đình với vợ (chồng) 
con… họ phải đi đâu để tu?

Lúc này ta phải dựa vào 2 câu ca dao trên 
để trả lời rằng, những người có gia đình phải 
tu tại gia (nói theo Phật giáo), hay tu tại nhà 
(nói theo Công giáo). Chúa không phân biệt 
điều đó, vì Người -trong Tin mừng- không 
hề bảo phải lập dòng tu như ngày nay người 
ta lập quá nhiều dòng tu. Tính Chúa lại hay 
chiều lòng con cái, cứ lặng yên cho loài 
người lập… có lẽ Ý Người “là: lập dòng tu 

bao nhiêu thì cứ lập, miễn là tu… cho nên từ 
xưa đến nay Chúa đâu có can thiệp, lại còn 
để mặc cho người ta đặt ra chức danh “Đấng 
sáng lập dòng” v.v…

“Phóng lao phải theo lao”; phóng lao ở 
đây có nghĩa là loài người đã phân biệt người 
độc thân muốn tu nhất thiết phải vào dòng tu 
v.v… phải theo lao có nghĩa là đã vậy thì phải 
phân biệt ra: Có 2 lối tu. 

- Lối tu của người độc thân: vào dòng tu.
- Lối tu của người có gia đình: tu tại nhà. 

Dứt khoát phải như vậy rồi! Vậy thì tại sao 
tu dòng có tổ chức, có đầu tư tim óc, có đặt ra 
hiến pháp, có danh phận, cơ sở tinh thần lẫn 
vật chất v.v… còn tu tại nhà thì không có bất 
cứ thứ gì? Tu tại nhà “nhẹ thể” hơn hay sao? 
Tu tại nhà “mạnh ai nấy lo” hay sao? Người 
có gia đình kém giá trị hơn người độc thân 
hay sao? Tu tại nhà không phải là tu thật hay 
sao? Vân vân và v.v…

(còn tiếp 1 kỳ nữa)
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Tiệc cưới thức thời   

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 7

Bé Bo công bình

(xem câu trả lời ở trang 48)

NGƯỜI PHÀM

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ: “Đoạn trường tân thanh”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Đoạn trường tân thanh”?
	Tại sao?
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Lươn và cút gặp nhau. Mới gặp mặt 
lươn khóc rống lên:

- Hu… hu… hu… hu… !!! 
Cút hỏi ngay:
- Cái gì mà khóc dữ dzậy?
Lươn vừa khóc vừa trả lời:
- Hu… hu… hu… hu… !!! Cút coi người ta 

đãi tiệc kìa. Hu… hu… hu… hu…!!! 
Cút nói:
- Họ đãi tiệc thì kệ họ chớ.
Lươn vừa khóc vừa nói:
- Hu… hu… hu… hu…!!! Họ đãi tiệc thực 

đơn dài lắm đó. Hu… hu… hu… hu… !!! 
Cút nói: 
- Thực đơn dài cũng kệ họ, mắc chi mà 

mình khóc. Mình khóc mệt mình chớ mệt ai.
Lươn vừa khóc vừa nói:
- Hu… hu… hu… hu… !!! Không phải 

lươn khóc vì thực đơn dài nhưng lươn khóc 
vì trong thực đơn có lươn nữa đó. Hu… hu… 
hu… hu… !!! 

Cút nói:
- Thực đơn có món lươn là chuyện thường 

ngày ở huyện có chi mà phải khóc với lóc.
Lươn vừa khóc vừa nói:

- Hu… hu… hu… hu… !!! Không phải. 
Lươn khóc vì món lươn trong thực đơn mà 
hắn cho là lươn lẹo. Hu… hu… hu… hu… !!! 
Hắn nói thế này nè, sống mà lươn lẹo. Thế 
mới tức chớ. Hu… hu… hu… hu… !!! 

Cút nói:
- Sống phải lươn lẹo mới sống nổi chớ. 
Lươn nói: 
- Hu… hu… hu… hu… !!! Cút cũng nói là 

sống phải lươn lẹo mới sống nổi. Sống mà 
không lươn lẹo thì chìm mất thôi. Hu… hu… 
hu… hu… !!! 

Cút vừa cười vừa nói:
- Đúng rồi. Có lương thì nổi, không lương 

thì chìm.
Lươn vừa khóc vừa nói:
- Hu… hu… hu… hu… !!! Hắn nói mày 

sống mà lươn lẹo. Hu… hu… hu… hu… !!! 
Rồi còn nói động chạm đến cút nữa.

Cút nghe lươn nói là động đến mình nên 
hỏi ngay:

- Động chạm đến cút nữa hả. Động chạm 
thế nào? Nói ngay đi. Nóng ruột quá đi.

Lươn vừa khóc vừa nói:
- Hu… hu… hu… hu… !!! Trong thực đơn 



31

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

có món cút nữa.
Cút nóng lòng hỏi ngay:
- Thực đơn có món cút thì sao?
Lươn vừa khóc vừa nói:
- Hu… hu… hu… hu… !!! Không phải lươn 

nói đến thực đơn đâu mà lươn đang nói có 
món lươn và cút mà. Hu… hu… hu… hu… !!! 

Cút hỏi:
- Món lươn và cút là sao?
Lươn vừa khóc vừa nói:
- Hu… hu… hu… hu… !!! Món lươn và cút 

bày ra trên bàn ý nói là sống lươn lẹo thì cút 
cho khuất mắt. Cút là cút xéo đó. Hu… hu… 
hu… hu… !!! 

Cút nói:
- Giờ thì cút đã hiểu rồi. Khi nào trên bàn 

dọn ra món lươn và món cút thì có nghĩa là 
“sống mà lươn lẹo, thì ăn xong cút xéo”. Giờ 
cút đã hiểu vì sao mà lươn khóc rồi. Thôi 
đừng khóc nữa kẻo cút lại khóc theo bây giờ. 
Cút nhớ rồi ăn xong cút xéo nha.

Cút lại nói tiếp:
- Để ngay ngày mai, cút lên hỏi ông Trời 

xem. Hai món ngon để đời, món thịt lươn 
cũng ngon mà món thịt cút cũng ngon, cớ sao 
để người ta nói bậy là sống lươn lẹo là cút 
ngay đi khi dọn lên bàn. Oan ơi là oan! Oan 
quá! Oan này là oan Thị Kính đây. 

Lươn nghe vậy liền nói:
- Hu… hu… hu… hu… !!! Đúng là oan. 

Oan quá là oan! Oan ơi là oan!!! Đúng là 
oan Thị Kính. Oan Thị Kính. Hu… hu… hu… 
hu… !!!

Lươn và cút đồng thanh:
- Oan quá!!! Oan quá!!!
Mình là con người chắc mình khác con 

lươn và con cút. Chắc chắn là vậy rồi.
Có khi nào trên bàn ăn của mình dọn ra 

món lươn và cút không?
Hoặc có khi nào mình dọn bàn ăn có món 

lươn và món cút không? 
Nếu mình đã lỡ dọn thì từ nay đừng dọn 

nữa. Nếu mình chưa dọn thì từ nay mình nhớ 
đừng dọn hai món đó chung với nhau nữa 
nha. Món lươn và món cút đó.

Nhớ sống ngay thẳng nha, đừng có sống 
lươn lẹo, quanh co nữa bạn của tôi nha, để 
người ta khỏi phải dọn lươn và cút nha.

Trong đời, có khi nào chúng ta chịu tiếng 
oan hay chưa?

Chịu tiếng oan là chuyện thường ngày ở 
huyện ấy mà.

Chịu tiếng oan là oan tiếng chịu hoặc là 
oan chịu tiếng ấy mà.

Nhớ khi nào chịu tiếng oan hoặc oan chịu 
tiếng có nghĩa là có tiếng mà không có miếng, 
thì ôm vào cắn một cái là có miếng ngay thôi.

Nhớ cắn nha bạn.

Sống mà lươn lẹo
Ăn xong cút xéo
Lươn là lươn lẹo
Cút là cút xéo.

Dọn lươn dọn cút
Là hiểu ngay mà
Sống mà lươn lẹo
Cút xéo cho xong.

Có lương thì nổi
Không lương thì chìm
Chìm - nổi. Nổi - chìm
Có lương, không lương.

Nhớ sống ngay thẳng
Thật với lòng mình
Ngay thẳng bạn nha
Sống ngay, sống thẳng.

Oan quá là oan
Dọn lươn dọn cút
Oan chịu tiếng oan
Nhớ cắn một miếng.

Có miếng có tiếng
Không tức tí nào
Vì đã có tiếng
Và có luôn miếng.
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Michel NGUYỄN HẠNH

Từ “mà chớ” 麻渚 trong Kinh Mười Điều Răn 
có nghĩa là gì?

Trong bản văn Công giáo cổ, không chỉ 
riêng Kinh Mười Điều Răn có từ “mà chớ” 
麻渚. Trợ từ này được dùng thông dụng 
trong cách hành văn xưa với cách thức đặt 
ở cuối câu để nhấn mạnh điều vừa nói phía 
trước. Chẳng hạn, trong quyển Hội Đồng Tứ 
Giáo Danh Sư, in năm 1924 tại Kẻ Sở, Giám 
mục Phê-rô Maria Đông truyền tử (imprima-
tur), từ “mà chớ” 麻渚 được dùng nhiều lần:

–爲代三代術𢖕買固𠀧道衣麻渚。“Vì 
đời Tam Đại về sau mới có ba đạo ấy mà chớ.” 

–罷帝道儒𥙩 太極濫頭檜𣠲每事麻
渚。“Bởi đấy đạo Nho lấy Thái Cực làm đầu 
cội rễ mọi sự mà chớ.”

–麻欺奴安時安買朱旦欺固事之恪於外
奴麻打動奴買動麻渚。 “Mà khi nó yên thì 
yên mãi cho đến khi có sự gì khác ở ngoài nó 
mà đả động, nó mới động mà chớ.”

–儒士浪。閉饒事柴吶拱𠳒傳奇漫錄麻
渚。 “Nho sĩ rằng: Bấy nhiêu sự thầy nói cũng 
là lời truyền kỳ mạn lục mà chớ.”

–係固茹時固主所茹。固𡗶坦時固主治
𡗶坦買合理麻渚。 “Hễ có nhà thì có chủ sửa 

nhà, có trời đất thì có chủ trị trời đất, mới hợp 
lý mà chớ.”

– 吶濫丕乙翁推諸堵理麻渚。 “Nói làm 
vậy ắt là ông suy chưa đủ lẽ mà chớ.”

–丕吶上帝等声灵御殿臺𨕭𡗶。共遣𡗶
磋𠫾運吏麻渚。 Vậy nói Thượng Đế là đấng 
thiêng liêng ngự đền đài trên trời, cùng khiến 
trời xoay đi vần lại mà chớ.”

Nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh là Gôn-gô-tha 
hay Can-vê, dịch ra tiếng Việt là Đồi Sọ 

hay Núi Sọ?

Trong Thánh Kinh, từ Gôn-gô-tha (Gol-
gotha) phiên âm từ tiếng Hy Lạp Γολγοθᾶ, 
được ba Thánh sử dùng để chỉ nơi Chúa Giê-
su bị đóng đinh (Place of the Skull), không 
hề xác định đó là đồi hay núi: Mt 27,33; Mc 
15,22; Ga 19,17. Trong Tin Mừng theo Thánh 
Luca chỉ nói nơi gọi là Skull (sọ, đầu lâu), 
được dịch là “Đồi Sọ” để trong ngoặc kép. 
Tuy nhiên, theo truyền thống Ki-tô giáo, 
Gôn-gô-tha (Golgotha) hay Place of the Skull 
được dịch là Đồi Sọ hay Núi Sọ.

Từ Can-vê phiên âm theo từ Latinh Cal-
vaia/ Calvariæ nghĩa là Skull (sọ, đầu lâu).

Gôn-gô-tha hay Can-vê có thể có dạng 
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giống như hộp sọ hay nơi chôn các hộp sọ, 
chưa xác định rõ ràng. 

    Gôn-gô-tha hay Can-vê là nơi hành quyết 
nằm ở phía tây thành cổ Giê-ru-sa-lem, cao 
khoảng 50m. Với độ cao này thường được gọi 
là gò hay đồi. Tuy nhiên, theo văn hóa Việt, 
với nơi chốn linh thiêng thì “Cao nhất thốn 
vi sơn, đê nhất thốn vi thủy” 高一寸為山，
低一寸為水 (Chỗ cao một gang tay là núi, 
chỗ thấp một gang tay là nước). Bởi vì trong 
Kinh Thi, Tiểu Nhã, Xa Hạt, chương V: “Cao 
sơn ngưỡng chỉ / Cảnh hành hành chỉ” 高山
仰止 / 景行行止 (Núi cao khiến ngưỡng mộ 
/ Đường lớn có thể đi) ý nói bậc có đức hạnh 
lớn được người đời xem là khuôn mẫu để 
ngẩng lên noi theo, để học tập theo đường lối. 
Vì vậy, Gôn-gô-tha hay Can-vê gọi là Núi thì 
phù hợp với văn hóa Việt hơn là Đồi. Bởi nơi 
đó là nơi thánh, nơi Chúa Giê-su chịu tử nạn.

Có ngôi sao nào tên Bắc Đẩu hay không?

Trong ca dao Việt có nhiều bài nói về Bắc 
Đẩu như một ngôi sao, chẳng hạn:

“Bắc Đẩu sánh với Nam Tào
Sao Mai sánh với Sao Hôm chằng chằng

Em liệu rằng em trốn khỏi anh chăng
Anh như lưới vét anh quăng giữa trời.”

Trong đó Bắc Đẩu và Nam Tào được xem 
là hai ngôi sao, đồng thời là hai vị quan trên 
trời có nhiệm vụ coi sóc việc sống chết của 
con người ở trần gian.

Thế nhưng, trong ca dao cũng có câu:
“Bây giờ Bắc Đẩu hoành thiên

Trai anh hùng trở gót, gái thuyền quyên 
bằng lòng.”

Hoành thiên 橫天 nghĩa là ngang trời. Vậy 
phải là một chòm sao mới hoành thiên được, 
chứ một ngôi sao thì làm sao?!

Thật ra Bắc Đẩu là một chòm sao, gọi là 
Bắc Đẩu Thất tinh 北斗七星, phương Tây 
gọi là chòm sao Đại Hùng (Big Dipper: Gáo 
Lớn hay Muỗng Lớn). Chòm sao này tạo nên 
hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gáo hoặc 
cái muỗng và nằm ở hướng bắc vì vậy mà 

được gọi là chòm sao Bắc Đẩu.

Bắc Đẩu thất tinh đồ - Chòm sao Bắc 
Đẩu và sao Bắc Cực.

Trong đó: 1: sao Tham Lang (Dubhe); 
2: sao Cự Môn (Merak); 3: sao Lộc Tồn 
(Phecda); 4: sao Văn Khúc (Megrez); 5: 
sao Liêm Trinh (Alioth); 6: sao Vũ Khúc 
(Mizar); 7: sao Phá Quân (Alkaid); 8: sao 
Tả Phù; 9: sao Hữu Bật.

Chòm sao Bắc Đẩu và sao Bắc cực là 
hai khái niệm khác nhau: “sao Bắc Đẩu” 
là cách gọi dân gian, nói về một chòm sao 
bao gồm nhiều ngôi sao, trong khi sao Bắc 
Cực là tên gọi cho ngôi sao nằm gần thiên 
cực trên thiên cầu bắc, phù hợp nhất cho 
nghề hàng hải ở bắc bán cầu. Sao Bắc cực 
là sao Polaris ở chuôi của chòm sao Tiểu 
Hùng (Gáo nhỏ).

Trong tiếng Hoa, sửu nhi 丑兒 (儿) là 
đứa trẻ xấu xí hay dùng như tính từ xấu xí, 
xấu xa, thí dụ: Sửu nhi đích thiên hạ 丑兒
的天下 (Thế giới xấu xa). Sửu nhi hay trẻ 
trâu ở đây ám chỉ các những người thường 
có những hành động dại dột ngông cuồng, 
luôn tỏ vẻ ta đây như một “tay chơi”.

Theo tiếng lóng của giới trẻ hiện nay, “sửu 
nhi” lại có ý như là đùa nghịch đáng yêu.

Sửu nhi là gì?
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XIN LỖI

Xin người cho lỗi. 

KHIÊM TỐN

Nhún nhường (khiêm) tự ẩn mình (tốn).  

“1 SỰ NHỊN 9 SỰ LÀNH” 

1/ Được đức khiêm tốn và hiền lành, 
2/ Được sự bình an, 3/ Bảo tồn nội lực, 4/ 
Không tốn thời giờ, 5/ Thêm bản lãnh, 6/ Lui 
vào bóng tối, 7/ Tránh phạm lỗi, 8/ Làm cho 
người vui, 9/ Giảm bớt tai họa.

CỨU CÁNH

Kết cục (cứu) cuối cùng (cánh).

THIÊN CHÚA

Đấng không thể hình dung.

LẦM

Biết… trật lất.

ĐỜI

Nơi không có gì tồn tại lâu.

SỐNG 

Thời gian tạm có. 

ĐỜI SAU

Chốn mọi sự thật được phơi bày. 

MÌ GÓI 

Thức ăn “ngủ đông”.  

CHÂN THẬT

Nỗi lo sợ của người gian.

THÁNH NHẠC

Việc “không phải của mình, không cần 
phải biết” đối với số đông Kitô hữu.    

NGƯỜI THỜI ĐẠI HÔM NAY

Nóng tính, vội vã, dễ tin, hóng chuyện và 
vội phán xét. 

DỊCH  

Lời tuyên cáo: “Mọi người đều dỏm”.

NGƯỜI & THÁNH

Lầm & Hết lầm.

HÊN & XUI 

Tưởng tốt & tưởng không tốt. 

TỪ THIỆN

Danh từ hiện đang bị đun nóng. 

GIỚI SHOWBIT 

Giới “điền chủ” mới.

NGƯỜI NGHÈO 

Người “no danh đói gạo”.

BÁC ÁI 

Yêu bằng lòng trí lẫn tay chân.

CHO, TỪ THIỆN

Định nghĩa mới: “Giúp người bất hạnh 
đến hao tốn của cải hoặc bản thân mình”.
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Từ xưa đã có những cách chữa hôi 
nách trong dân gian rất hiệu quả từ tự nhiên 
mang lại hiệu quả không ngờ. Bạn có thể áp 
dụng những cách này nếu như đang gặp vấn 
đề về vùng dưới cánh tay.

GỪNG CHỮA HÔI NÁCH CỰC TỐT

Chọn những củ gừng tươi, mọng nước, 
rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ, nghiền nhuyễn rồi 
mang lọc lấy nước. Cất nước gừng nguyên 
chất vào một cái lọ nhỏ để dùng dần. Sau khi 
tắm rửa sạch sẽ, lau khô vùng nách thì lấy một 
miếng vải xô sạch thấm nước gừng nguyên 
chất rồi thoa trực tiếp lên 2 vùng nách. Để 
khoảng 20 phút thì dùng khăn khô lau sạch đi.

Lượng nước gừng chưa sử dụng đến có 
thể cất vào tủ lạnh để bảo quản cho những 
lần sử dụng sau nhưng cũng không nên để 
quá lâu. Liên tục sử dụng tới tuần thứ 2, bạn 
sẽ cảm giác vùng nách khô thoáng và không 
còn mùi hôi nữa. Nếu bị nặng thì nên kiên trì 
sử dụng thêm để đạt được hiệu quả chữa hôi 
nách tốt nhất.

LÁ NGẢI CỨU CHỮA HÔI NÁCH

Lá ngải cứu là một loại cây với rất nhiều 
tác dụng phòng, chữa bệnh và trong đó có cả 
khả năng chữa hôi nách. Cách làm cũng rất 
đơn giản, chọn mua ngải cứu xanh, loại lá 
nhọn, mang về phơi khô, rồi đem đun lấy 
nước, pha loãng nước này vào chậu tắm, cho 
một chút muối rồi dùng để tắm hoặc lau cơ 
thể hàng ngày.

Hiệu quả nhất là tắm trước khi đi ngủ, khi 
đó mùi hôi do nách tiết ra sẽ bị kiềm chế một 
cách triệt để nhất. Tùy vào mức độ nặng, nhẹ, 
sử dụng một cách thường xuyên để cảm nhận 
mùi cơ thể giảm bớt theo từng ngày nhé!

PHÈN CHUA

Từ ngày xưa, khi chưa có các loại nước 
lăn, xịt khử mùi và thơm cơ thể nhưng bây 
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giờ, ông bà, cha mẹ chúng ta thường hay sử 
dụng phèn chua như một loại “mỹ phẩm” để 
chữa hôi nách. Mọi người thường tích trữ 
phèn chua trong các hũ, lọ để ở nơi kín đáo, 
mỗi lần tắm xong, dùng chút phèn chua đã 
rang lên, xát vào nách. Và cách này thực sự 
hiệu quả trong việc chữa hôi nách.

Cách điều trị rất đơn giản, sau khi tắm sạch 
sẽ, dùng phèn chua đã rang lên, tán thành bột 
rồi xát trực tiếp lên vùng nách. Mùi hôi ở nách 
khi gặp phèn chua sẽ bị khử đi do một phản 
ứng hóa học, kiên trì sử dụng, sau khoảng 10 
lần sử dụng, bạn sẽ không còn ngửi thấy mùi 
hôi khó chịu nữa.

LÁ TRẦU KHÔNG CHỮA HÔI NÁCH

Theo một số nghiên cứu, lá trầu không 
chứa chavicol, một dạng phenol có tính khử 
trùng. Vì vậy không ngạc nhiên khi trầu 
không có tác dụng bất ngờ trong việc điều trị 
“rau mùi” của cơ thể. Chỉ cần trong lúc tắm 
dùng lá trầu không vò nát, sát trực tiếp vào 
2 bên nách rồi tắm lại sạch sẽ. Cũng có thể 

dùng lá trầu không say ra, vắt lấy nước, cho 
vào một ít nước cốt chanh, dùng băng gạc 
thấm vào hỗn hợp này và sát vào vùng nách 
bị mùi. Chăm chỉ dùng khoảng một tháng, 
bạn sẽ thấy dường như “rau mùi” cơ thể sẽ 
biến mất hết luôn.

CHỮA HÔI NÁCH BẰNG 
MƯỚP ĐẮNG (KHỔ QUA)

Có lẽ ai cũng biết tới mướp đắng hay còn 
được gọi là khổ qua là một loại quả được chế 
biến thành rất nhiều món ăn bổ và tốt cho sức 
khỏe. Ngoài ra mướp đắng còn có rất nhiều 
tác dụng chữa bệnh như ung thư, giảm cân, 
phòng chống nghẽn động mạch, ổn định 
đường huyết, giảm lượng đường trong máu. 
Tuy nhiên mọi người đều chỉ biết tới tác dụng 
của quả loại cây này mà ít ai biết được lá khổ 
qua có thể được sử dụng để chữa bệnh hôi 
nách. Chỉ cần dùng lá khổ qua giã nhuyễn, 
lấy nước cốt bôi vào vùng nách có mùi. Vậy 
là nếu nhà bạn có một giàn cây khổ qua, bạn 
có thể sử dụng triệt cả cây rồi.

Trên đây là 5 loại thực phẩm tự nhiên giúp 
bạn điều trị căn bệnh viêm màng cánh cực kì 
khó chịu này, mang lại cho bạn vẻ tự tin khi 
giao tiếp trong đám đông. Ngoài ra còn có 
chanh, tỏi, rượu nếp, cà chua cũng trị được 
căn bệnh này cực kì hiệu quả với cách làm 
tương tự. Dành chút thời gian và kiên trì sử 
dụng, bởi vì những phương pháp này không 
chữa được hôi nách vĩnh viễn mà cần được sử 
dụng thường xuyên. 
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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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LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÔN NHÂN VẪN 
LUÔN HẠNH PHÚC KHI MÀ CẢ HAI ĐÃ 

CHÁN NHAU

Tôi vẫn đùa với chồng mình là cuộc hôn 
nhân của chúng tôi còn lên men nhanh hơn 
rượu lâu năm nữa. Chúng tôi đã kết hôn được 
hơn 5 năm và cũng dần cảm thấy nhàm chán, 
dù tôi rất yêu chồng mình.

Chúng tôi là bạn thân từ thuở còn đi học, 
chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên 
và luôn hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng dù 
yêu nhau đến mấy thì cũng khó tránh khỏi 
những lúc cảm thấy nhàm chán với cuộc sống 
cứ đều đều diễn ra, nên chúng tôi đã thử ng-
hiệm vài cách để cuộc hôn nhân của mình 
vẫn luôn hạnh phúc. Và vợ chồng tôi cũng đã 
thành công đấy, bạn cũng hãy thử cách của 
chúng tôi xem nhé!

 1.  XEM MÌNH NHƯ KHÁCH DU LỊCH

Nếu cả hai đã chán những buổi đi xem phim 
hay ăn tối bên ngoài với nhau theo thường lệ 
mà cuộc sống lại quá bận rộn đến mức bạn 
không để đi du lịch xa được thì có thể thử 
cách này. Hãy mang đến những yếu tố bất ngờ 
bằng cách tự xem mình như một du khách ở 
chính thành phố mình đang sống, chụp ảnh 
cùng nhau khi đến những nơi thú vị trong 
thành phố, rửa ảnh và treo ở nhà. Những hình 
ảnh vui vẻ của cả hai sẽ có tác dụng nhắc nhở 

bạn và bạn đời về những thời điểm hạnh phúc 
của hai người.

2. “ĐÀO BỚI” TỦ QUẦN ÁO CỦA ANH ẤY

Mặc dù bạn có quá nhiều quần áo để mặc 
nhưng thỉnh thoảng cũng hay thử chiếm dụng 
quần áo của chồng mình. Hình ảnh nóng bỏng 
của bạn trong chiếc áo sơ mi của anh ấy có tác 
dụng “rửa mắt” rất tốt cho “anh xã” đó.

3. LÀM VIỆC VÀ CÓ NHỮNG THÓI QUEN       
CỦA RIÊNG MÌNH

“Đánh lẻ” với những thói quen và công việc 
của mình có vẻ như là một phương pháp phản 
logic trong việc duy trì tình cảm hôn nhân vì 
thời gian hai người dành cho nhau sẽ phải 
giảm xuống. Nhưng bạn có biết rằng, không 
có gì hấp dẫn và quyến rũ hơn một người phụ 
nữ (hoặc đàn ông) tự chủ, có những thú vui, 
bạn bè và những đam mê của riêng họ. Nếu 
muốn bạn đời vẫn luôn hào hứng với mình thì 
hãy trò chuyện với nhau những điều mới mẻ 
trong cuộc sống chứ đừng chỉ mãi xoay quanh 
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chuyện “cơm - áo - gạo - tiền”. Cứ bắt đầu làm 
những việc bạn thích nhưng chưa có thời gian 
để thực hiện và truyền những đam mê, cảm 
hứng của mình cho bạn đời. Có thể, chồng/ vợ 
của bạn chưa hiểu ngay được, nhưng sự ngạc 
nhiên, thích thú và ngưỡng mộ bạn.

4. CẠNH TRANH VỚI NHAU

Khi bạn đạt được những cột mốc quan 
trọng nhất trong tình yêu là kết hôn và sinh 
con thì bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác mệt 
mỏi. Nhưng nếu bạn muốn hôn nhân của 
mình vẫn luôn hạnh phúc như một quyển tiểu 
thuyết ngôn tình thì nên thử thêm gia vị bằng 
cách cùng nhau làm việc nhà. Hoặc đặt ra một 
vài mục tiêu tập luyện thể thao và cạnh tranh 
với nhau cũng là một cách thêm gia vị hạnh 
phúc cho hôn nhân. Để hai vợ chồng càng gần 
gũi nhau hơn.

5. LÊN KẾ HOẠCH MANG NGẠC NHIÊN 
ĐẾN CHO NHAU

Khi đã bên nhau lâu ngày, chúng ta thường 
có xu hướng bỏ lỡ những dịp tạo bất ngờ cho 
nhau như lúc mới yêu. Nên nếu bạn muốn 
cuộc sống hôn nhân của mình không nhàm 
chán thì hãy mang đến cho chàng những bất 
ngờ.

Một bữa tối lãng mạn lãng mạn dưới ánh 
nến hay rượu vang ở nhà cũng đã đủ khiến 
chàng bất ngờ và sung sướng rồi.

6. THÀNH THẬT TRONG CHUYỆN CHĂN GỐI

Chúng ta vẫn hay đổ lỗi cho Adam và Eva 
vì đã phạm luật để bị đuổi khỏi vườn địa 
đàng, nhưng trái táo cấm đó luôn ngọt ngào 
và quyến rũ khi bạn không thể nào chạm vào 
nó. Sex cũng vậy. Đừng vội vàng “làm cho 
xong chuyện” khi bạn mệt hoặc không cảm 
thấy hứng thú với “chuyện ấy”. Đừng ngại 
từ chối chồng và hẹn anh ấy vào lần sau. Chờ 
đợi cũng là một cách để cả hai khao khát 
nhau hơn.

Ngoài ra, thành thật bày tỏ những khát 
khao, mong muốn của mình đối với chuyện 
ấy với nửa kia cũng là một cách để hai người 
hiểu nhau và để chuyện “yêu” thăng hoa hơn.

Theo ThoughtCatalog
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Con trai lớp 5 chỉ giải được toán lớp 
2, cặp vợ chồng Hà Nội bất ngờ khi biết chỉ 
số thông minh IQ của con là 110, không thấp.

Cầm đề bài Toán cô giáo đưa, chưa đọc, 
Minh đã đẩy lại, bảo không làm được. Vẻ 
mặt thờ ơ, cậu nói: “con không biết gì đâu”. 
Thi thử vào lớp 6, cả Toán và Tiếng Việt của 
Minh chỉ đạt 0,5 điểm, bị đánh giá ngang học 
sinh lớp 2.

Bố mẹ Minh hoảng hốt, đưa con đi kiểm 
tra trí thông minh, vì 4 năm đầu cấp bé học 
tốt. Bất ngờ là IQ của Minh 110, thuộc mức 
khá, trí nhớ cũng ổn.

Chia sẻ với chuyên gia tâm lý, Minh luôn 
tự nhận mình dốt vì: “bố mẹ con bảo thế”. Bố 
mẹ cậu làm kinh doanh luôn luôn đòi hỏi các 
con, nhất là Minh, cậu con trai duy nhất, phải 
thật hoàn hảo. Khi cậu xếp bát đũa lộn xộn, 
họ lập tức quát: “sao con dốt thế”. Ông bà 
cậu bé cũng thường xuyên “đổ dầu vào lửa”: 
“Sao chị với em con thông minh mà con lại 
dốt”.

Tuấn, một học sinh cấp hai cũng ở Hà Nội, 
được bố tặng chiếc xe đạp màu đỏ. Ngày đầu 

tiên dùng xe, cậu dắt về trong tình trạng xì 
lốp. Bố hỏi tại sao, Tuấn bảo do bạn bè chọc 
đinh. Ngày hôm sau, tình huống trên lặp lại. 
Bố Tuấn đưa con đến bác sĩ tâm lý mong con 
đỡ nhát, đỡ bị bắt nạt.

Nghe chuyện, chuyên gia kết luận Tuấn 
chịu để bạn bè bắt nạt vì ở nhà luôn sống 
trong sự ức hiếp của bố. Cậu bị chê bai “yếu 
đuối”, “ẻo lả”, “không đáng mặt đàn ông”, 
chẳng bao giờ được quyền quyết định thứ gì 
nên dần buông xuôi, không buồn phản kháng. 
Ngay cả chiếc xe đạp màu đỏ cũng là do bố 
Tuấn tự mua, ép con thích.

Ảnh: Asian Scientist Magazine
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Ngọc, 26 tuổi, từng là niềm tự hào trong 
một gia đình giáo viên ở thành phố Nam 
Định. Đạt học sinh giỏi 12 năm liền, cô đặt 
mục tiêu vào Đại học Sư phạm Hà Nội theo 
nguyện vọng của bố mẹ.

Năm lớp 12, Ngọc có người yêu hơn 10 
tuổi. Bố Ngọc rủa con là: “đồ lăng loàn”, 
“làm gái”. Cô chia tay bạn trai. Lên đại học, 
cô lén cặp kè với những người đàn ông lớn 
tuổi, đi bar và tìm đến rượu bia, thậm chí lên 
mạng tìm “tình một đêm”. Lý giải cho hành 
động này, Ngọc bình thản nói: “bố muốn tôi 
hư hỏng thì tôi hư hỏng”.

Hai năm điều trị tâm lý vẫn không xóa mờ 
được tổn thương trong tâm hồn Ngọc. Cô 
không trở lại làm “con ngoan” được nữa.

Chúng ta có xu hướng hành động theo 
mong đợi của người khác. Ví dụ, bạn vụng 
hơn khi ai cũng nghĩ bạn vụng, bạn nói nhiều 
hơn khi đồng nghiệp đánh giá bạn thú vị. 
Tương tự, đứa trẻ có nguy cơ trở nên xấu tính 
nếu bị gia đình nhận xét là xấu tính. Lời kết 
tội nặng nề xuất phát từ bố mẹ, những người 
lớn thân thiết nhất, khiến trẻ tin rằng mình 
thực sự là như vậy.

Sử dụng những từ ngữ gây tổn thương để 
quát mắng là một dạng ngược đãi về mặt cảm 
xúc, thể hiện sự kiểm soát. Tiến sĩ Ngô Thanh 
Huệ, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - 
Pháp nhận định ở Việt Nam, bố mẹ hay mang 
tâm lý con mình đẻ ra thì thuộc quyền sở hữu 
của mình, phải nghe mình tuyệt đối. Nếu đứa 
trẻ làm trái ý, họ có thể lập tức kết tội đứa trẻ 
là “ngu dốt”, “hư hỏng”, “ăn hại”.

Ngược đãi cảm xúc đôi khi nguy hiểm hơn 
ngược đãi thể chất. Sự kiểm soát độc hại của 
bố mẹ khiến trẻ không thoát ra được, mất khả 
năng bảo vệ bản thân, bất lực trước mọi tình 
huống.  

Nghiên cứu năm 2012 của Tiến sĩ Martin 
H. Teicher từ đại học Harvard chứng minh trẻ 
hay bị ngược đãi cảm xúc lớn lên có nguy cơ 
trầm cảm cao. Một số trường hợp có hành vi 
chống đối xã hội, khó khăn học tập, thậm chí 
tự tử.

Đặc biệt, đứa trẻ bị ngược đãi sau này 
thành bố mẹ có thể tiếp tục ngược đãi con. Có 
người 20-30 năm sau quay lại dằn vặt bố mẹ 
bằng chính những lời cay độc họ từng nghe 
hồi nhỏ.

Trong tất cả ví dụ trên, bố mẹ có điểm 
chung là không lắng nghe, nói chuyện với 
con. Thấy con không như mong đợi, họ lập 
tức tấn công, buộc tội con.

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, Khoa 
Tâm lý, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, 
kể, bà nhận được phàn nàn của nhiều phụ 
huynh: “Tôi đã làm hết mọi thứ cho con mà 
sao nó vẫn hư?”. Đến khi được hỏi: “Anh 
chị mỗi ngày dành ra bao nhiêu thời gian nói 
chuyện với con?” thì họ im lặng.

Thứ đứa trẻ khao khát, nhiều lúc chẳng 
phải vật chất, mà chỉ là một người sẵn sàng ở 
bên, chân thành lắng nghe và chỉ dạy.

Minh Trang
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(tiếp theo trang 13)

....Kitô đối với những người nghèo hèn 
và túng thiếu, những lời Người nói và những 
việc Người làm cho thấy bản chất nhân từ khả 
ái của Thiên Chúa trở thành hành động.

Thật vậy, Thiên Chúa là Cha Đức Giê-
su Kitô, Chúa chúng ta, “Người là Cha giàu 
lòng từ bi nhân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn 
sàng nâng đỡ ủi an” (2Cr 1,3 x. 2Sb 36,15 Tv 
86,15 Hs 11,4.8-9 Lc 1,72-78 15,20). Chúng 
ta “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa 
là nguồn ân sủng, để được xót thương và 
lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,16) vì 
chính Chúa Giêsu là vị Thượng Tế biết “cảm 
thương những nỗi yếu hèn của ta” (4,15) lòng 
thương của Chúa Giêsu Kitô là nền tảng cho 
niềm tin cậy của người Kitô hữu.

Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương của Người 
khi nâng đỡ kẻ yếu: “cây lau bị giập, Người 
không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, chẳng 
nỡ tắt đi” (Mt 12,20 Is 42,3) và Người sẵn 
sàng đón nhận họ: “cứ để trẻ em đến Thầy, 
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa 
là của những người giống như chúng” (Mc 
10,14 Mt 19,14 Lc 18, 16). Người đã chữa 
lành người ốm đau bệnh tật, vì “Người chạnh 
lòng thương” họ (Mt 14, 14 Lc 9,11 Mt 20,34 

Mc 10,52 Lc 18,32-34 Lc 18,42-43 Mc 1,41 
Mt 8,3 Lc 5,13. 13,12). Người an ủi kẻ phiền 
muộn, như bà mẹ thành Naim (Lc 7,13), ông 
trưởng hội đường (8,50 Mc 5,36), bà Matta 
và Maria (Ga 11,33-35), Đức Maria và thánh 
Gioan (19,25-27) bà Maria Mađalena (20,14-
16). Người nuôi kẻ đói (Mt 15,32 Mc 8,2-3 
Mt 14,16 Mc 6,37 Lc 9,13 Ga 6,5-6). 

Chúa Giêsu còn tìm kiếm và tha thứ cho 
những tội nhân (Mt 9,36 Mc 6,34). Như mục 
tử chăn giữ đàn chiên (Is 40,11), Thiên Chúa 
“Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai 
trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 
18,14) chia sẻ tâm tình của Chúa Cha, Chúa 
Giêsu muốn tụ họp mọi người lại “như gà 
mẹ tập hợp gà con dưới cánh” (Mt 23,37-38 
Lc 13,34-35 Lc 7,47-48 Ga 8,10-11). Lòng 
thương của Chúa Giêsu muốn mang lại sự 
nghỉ ngơi cho những người nặng gánh và bị 
bỏ rơi (Mt 11,28-29 Mc 1,40-41 Mt 8,1-3 Lc 
5, 12-13. 11,46. 15,1-2. 17,12-14).

Lòng thương của Chúa Giêsu là mẫu mực 
cho các Kitô hữu bước theo (Lc 10,36-37 Ga 
11,34. 17,19 Pl 2,1).

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây... 
Người nói thế để thử ông, chứ Người biết 

mình sắp làm gì rồi” (Ga 6,5-6).

Đang có nạn đói, Êlisa đã phân phát hai 
mươi chiếc bánh lúa mạch cho cả trăm người 
ăn mà vẫn còn dư (2V 4,42-44). Với năm 
chiếc bánh và hai con cá Chúa Giêsu cũng đã 

QUAN PHÒNG
(CN 17 TN  B -  Ga 6,1-15)
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nuôi hơn 5000 người mà bánh vụn thu lại còn 
được 12 thúng! (Ga 6,1-15). Thiên Chúa quan 
phòng chẳng để con cái Người phải chết đói.

Quan phòng, từ ngữ không có tiếng tương 
đương trong ngôn ngữ Hi- Bá. Từ ngữ Hilạp 
tương đương là prenoia, nhưng chỉ được dùng 
hai lần (Kn 14,3 17,2) để chỉ sự quan phòng 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa cung ứng những 
thứ cần thiết cho mọi thụ tạo, nhưng chăm 
sóc đặc biệt dân riêng Người.

Được Isaac hỏi về của lễ để dâng, Abra-
ham nói Thiên Chúa sẽ liệu (St 22,8). Khi có 
con cừu mắc sừng được dùng để thế mạng 
cho Isaac, Abraham đã đặt tên cho nơi dâng lễ 
là núi “Đức Chúa sẽ liệu” (Yahweh Yireh) (St 
22,14), có nghĩa là Thiên Chúa Quan Phòng. 
Thiên Chúa cung ứng những thứ cần thiết cho 
mọi thụ tạo:

Cho trái đất được mưa móc để trở thành phì 
nhiêu, cây trái xanh tốt và loài vật sinh sống 
(Tv 65,9-13 Đnl 11,12.14-15 Tv 68,9.104,10-
18. 135, 7. 147,8 Ed 34,26-29).

Cho loài vật được thoả thuê (Tv 145,16 G 
38,41 Tv 104,27-28.147,9 Mt 6,26 Lc 12,24).

Cho mọi dân được mùa màng sung túc, 
được no lòng, được an vui (Cv 14,17 1Sb 
29,12 Tv 68,5 Mt5,45)

Cho người nghèo khổ được bênh vực chở 
che (Tv 140,13 1Sm 2,8 Tv 35,10.145,13-14 
146,7-9 Is 25,4).

Những lúc đặc biệt được Chúa quan phòng 
dự liệu để:

Dân riêng của Chúa có thức ăn nước uống 
trong hoang địa (Xh 16,13-18 Ds 11,49.31-
32)

Êlia có bánh ăn (1V 17,6.16.19,5-8).

Êlisa cho cả trăm người ăn chỉ với 5 chiếc 
bánh lúa mạch (2V 4,42-44).

Chúa Giêsu cho trên 5000 người ăn chỉ với 
5 chiếc bánh và hai con cá (Mt 14,15-21 Mc 
6,35-44 Lc 9, 12-17 Ga 6,5-13) và cho 4000 
người ăn chỉ với 7 chiếc bánh và ít con cá nhỏ 
(Mt 15,32-38 Mc 8,1-10).

Thiên Chúa quan phòng đặc biệt dân của 
Người:

Người cung ứng cho họ những gì cần thiết 
(Pl 4,19 Đnl 2,7 Tv 68,10.111,5 Mt 6,25-33 
Lc 12,22-31).

Người bảo vệ họ (Tv 5,12 St 28,15 Đnl 
33,27 1Sm 2,9 Tv 91,9-13 121, 3-8 Is 46,4 Pl 
4,7 1Pr 1,5 Gđ 24 Kh 3,10).

Người dự liệu cho họ mọi thứ cần yếu (2Pr 
1,3 1Cr 3,21-23 Cl 2,10)

Những ví dụ điển hình về sự quan phòng 
của Thiên Chúa đối với dân Người: sự an toàn 
nơi đất hứa (2Sm 7,10 1Sb 17,9), niềm an ủi 
khi sầu muộn (Is 61,3), cuộc tái thiết sau buổi 
lưu đầy (Gr 33,6-9), một con đường để thoát 
khỏi cơn cám dỗ (1Cr 10,13).

Sự chăm sóc quan phòng của Chúa giải 
thoát khỏi ưu phiền (Mt 6,31-33 Lc 12,29-31) 
Chúa thật rộng lượng (Lc 6,38. 1Sb 29,14 2Cr 
9,6-11 Pl 4,18), nhưng cũng đòi ta phải trung 
thành (Rm 2,4 Is 5,1-2 Hs 10,1-2. 11,1-4).
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Ngày 22/7: Kính Thánh Maria Madalêna
Ngày 29/7: Kính Thánh Martha
      Đây là hai chị em duy nhất được 
chia sẻ thân tình cuộc sống làm người
bình thường của Chúa Giêsu: ăn uống, 
trò chuyện, làm phép lạ… 
Họ quá diễm phúc! 
Ở bên Chúa là như ở Thiên Đàng…
Mađalêna chia sẻ Lời Chúa 
bằng ngồi im chăm chú…
Còn Martha thì chia sẻ 
bằng làm nhiều điều chăm chỉ…
Hai thái độ, một tâm tình… 
đó là đời sống cầu nguyện trong việc tông đồ…

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

     Bên chân Chúa  

Bên chân Chúa, bên đèn chầu Thánh Thể,
Chúa nhân hiền như ở Bêtania,
Thấy tất bật đa đoan chị Martha,
Em Mađalêna thâm trầm Lời Chúa nói…

Bên chân Chúa, biết bao lần hối lỗi,
Chờ thứ tha, tưới nước mắt, xức dầu,
Mađalêna sấp mình xõa tóc lau,
Trong thẳm sâu, lòng ăn năn sâu thẳm!... 

Bên chân Chúa, Mađalêna chiêm ngắm,
Soi đời mình, bảy quỉ dữ rập rình,
Bên chân Chúa nguyện thề đuổi yêu tinh,
Mong Chúa bảo “hãy đi, đừng phạm tội nữa”!

Bên chân Chúa, Martha ơi, bên chân Chúa,
“Ơn bận bịu, ơn lo lắng băn khoăn”…
Bên chân Chúa, xin với Ngài cùng mâm,
Được bẻ bánh”, “được chọn phần tốt nhất”…

    Lc 10, 38-42      Có người ước  
Có người ước được diễm phúc 

như ba chị em Martha, Mađalêna
và Lazarô ở làng Bêtania xưa… 

luôn được gặp gỡ Chúa.

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Có người ước quê mình là Bê-ta-ni-a,
Để Chúa ở lại khoan đi qua, 
Để được nói:“Ngài thương biết mấy!”
Để được Ngài thổn thức giọt lệ sa.

Có người ước mình là Lazarô,
Để chết đi khỏi thế giới điên rồ,
Để thấy chút cuộc đời ở trên ấy,
Để trở về kể chuyện bên kia mồ!…

Có người ước mình là Martha,
Được nói chuyện với Chúa trong nhà,
Được thấy em trai trở về từ cõi chết,
Dẫu ba bốn ngày vẫn chưa thành ma!

Có người ước mình là Mađalêna,
Được nghe tiếng Thầy gọi gần xa,
Được phủ phục ngay bên chân Chúa,
Được xức dầu hôn kính thiết tha…

Có người ước mình cứ là mình,
Biết Ba Ngôi Chúa cứ tôn vinh…
 Con xin tín thác, xin tín thác:
 “Phúc cho người không thấy mà tin”…
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Giáo dân Annê LÊ THỊ THÀNH (BÀ ĐÊ) (1781 - 1841) 
(chịu chết rũ tù)

                        Kính nhớ ngày 12.7

CON không yêu Chúa, khóc làm sao
ĐỪNG KHÓC, mẹ buồn, vui sướng nào

MẸ MẶC ÁO này, con sẽ mặc
HOA HỒNG ĐẤY, đẹp như trời sao.

MẸ VUI LÒNG nhận vì yêu Chúa
CHỊU KHỔ là thường, vui biết bao

VÌ CHÚA GIÊSU, đời hạnh phúc
SAO CON LẠI KHÓC, vui lên nào.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Linh mục Phêrô ĐOÀN CÔNG QUÝ  (1826 - 1859) 
(chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 31.7

DẦU cho vật đổi sao dời đi
TRĂNG TRÓI GÔNG CÙM TÙ RẠC chi
CHÉN NGỤC HÌNH XIỀNG TỎA lửa đỏ
CHI NỀ ai sợ, sợ điều gì.
NIỀM VUI LÒNG thỏa con mong Chúa
CAM CHỊU MỘT BỀ cùng Chúa đi
CHO TRỌN ĐẠO con, từ cát bụi
TRUNG THẦN HIẾU TỬ, tử còn ghi. 

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 7

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Đoạn trường tân thanh” hàm ý TCPV hát 
nguyên văn Lời Chúa nhiều khi nghe đứt ruột xót kêu.       
	Điều dẫn tới hát TCPV nghe “Đoạn trường tân thanh” là Lời Chúa khiến người 

thực thi Lời Chúa cảm thấy thổn thức.
	Tại vì những ai đã từng thực thi Lời Chúa thấu được từng câu chữ Chúa nói.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Lặng lẽ

Để kỷ niệm ngày cưới với người chồng vừa chết trận, 
người vợ lặng lẽ đau xót ngồi bên mộ chồng.
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         Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật 
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

 Kẻng đánh ba hồi chín tiếng. Ông 
huyện đội nón tây, mặc bà bà sa-ten trắng, 
một tay chống gậy đứng dậy, một tay giơ ng-
hiêng nghiêng về phía trước như mái nhà, 
ra lệnh bắt đầu võ đài!... Trọng tài đứng ng-
hiêm, quơ hai tay một vòng, rồi rút về thủ 
ngang hông, cúi chào khán giả… Bà con vỗ 
tay, rồi la ó rân trời… 

Võ sư Miên ngông nghênh bước thình 
thình ra đứng giữa. Ông ta nhảy lên, để cho 
rớt cái thân bao tạ xuống rung rinh võ đài, 
đứng trung bình tấn, hai tay thục hai quả đấm 
thôi sơn vào không khí nghe vù vù, miệng 
phun phèo phèo như thổi bùa, hai con mắt 
liếc ngược liếc xuôi như cọp rình mồi… Bà 
con la ó vỗ tay vang rền đồng ruộng… Dữ 
thiệt! Chắc đánh coi đã lắm…      
Chú Hai thì mỉa mai:

- Trời! Ổng đánh lủng không khí mấy lổ 
luôn á, Ngọng!

Người ta tưởng Chú Hai pha trò với thằng 
Ngọng cho vui … trong khi võ sư Miên tiếp 
tục hì hục tung tam cước vào phía mấy cây 
dừa thị uy.... Ghê thiệt! Ai bị đá trúng chắc 
văng xuống đất hộc máu chết tại chỗ!... 

Hai Cào lại mỉa mai:
- Trúng mới chết! Chứ chỉ trúng không khí 

thì…!
Chú Hai nói bỏ lửng… Bà con đang coi 

giò coi cẳng võ sư Miên… Bà con đang chờ 
coi một bài quyền để đoán ổng thuộc môn 
phái nào… Bà con đang chờ coi ai đó dám 
thượng đài hạ ông kẹ này không…, người ta 
nhốn nháo bàn tán xôn xao!...

Kẻng lại đánh hồi thứ hai. Bà con hướng 
mắt về ông Huyện, rồi quay lên võ đài, nhìn 
tả nhìn hữu… chẳng thấy gì lạ! Tưởng có ai 
lên đấu!... Nhưng vẫn chỉ có trọng tài và ông 
kẹ đang nghênh nghênh cái mặt thách thức! 
Ông kẹ lại tung một đá thẳng ra trước mặt, 
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nghe vèo một cái như voi phun nước…
Cứ hết đấm rồi đá khiêu khích, võ sư Miên 

không thấy ai lên đấu, ngạo mạn văng tục 
một câu: 

“… mẹ…, thằng nào ngon lên coi!...”
Lạ thiệt, chẳng ai tức, chẳng ai thèm để 

ý tiếng chửi thề… Bà con chỉ chờ coi quyền 
cước cho đã mắt! 

Chỉ có mình Hai Cào tức!!!
Nảy giờ lâu quá, bà con toàn nghe bàn 

tán, toàn nghe chửi thề, toàn thấy nhốn nháo 
đứng ngồi qua lại lộn xộn… Chán quá! Thôi 
về cho rồi!

Thằng Ngọng nản lòng… Ba tôi thúc cùi 
chõ xúi bậy Hai Cào:

Anh Hai, lên chơi đại đi!
Dập mật chết tại chỗ á, cha! – Hai Cào lơ 

đãng trả lời.
Dượng Năm cũng từ từ mất hứng:
Về, Dượng Bảy, ơi…
Ừ, về… khuya rồi… mai coi! Về Ngọng ơi…
Chú Hai Cào quay lại ném cái nhìn khinh 

thường vào mặt võ sư Miên, rồi níu tay thằng 
Ngọng dùng dằng theo Ba tôi và Dượng Năm 
ấm ức bỏ về ngủ… mà trong bụng cứ mong 
có người tỉ thí với ổng, nói thầm “Tức quá! 
Hỏng lẽ…mình ra tay!…”

Qua chiều ngày thứ hai... Chuông nhà 
thờ chưa kịp rung, Chú Hai Cào đã lật đật 
“lên đường”… Vậy mà cũng đụng đầu Ông 
Cố Núi… Không đợi Ông Cố ngoắc lại hỏi 
chuyện như hôm qua, Chú Hai chạy lẹ qua 
mặt, nói nhanh:

“Chưa tới giờ con” đâu, Ông Cố, ơi!...
Ông Cố Núi mỉm cười đắc ý, ngoái nhìn 

theo, nhưng nghĩ thầm:
Cũng sắp “tới giờ” rồi!… Mà… cái thằng, 

sao nó nói giống Thầy Giêsu ở tiệc cưới Cana 
dữ! Nó tưởng tôi là Đức Mẹ cầu cứu thêm 
rượu chắc! Mình chỉ muốn nó thử sức chút 
thôi!

Chú Hai Cào chạy một mạch tới võ đài, 
không rủ ai hết… Ba tôi, Dượng Năm và 
thằng Ngọng đi sau, đi tắt dọc bờ ruộng cho 
nhanh… Trăng lên cao.  Sao mờ dần. Thiên 

hạ kêu réo, kẻ đi, kẻ chạy, người bơi xuồng, 
người chèo ghe, nhộn nhịp, nhộn nhịp… Đêm 
nay, sân Nhà Việc chật ních… thêm nhiều phụ 
nữ và trẻ con… Võ đài đốt đèn măng-sông 
tưng bừng hơn hôm qua. 

Sau tiếng kẻng hiệu lệnh, Ông Huyện ng-
hiêm chỉnh, ngoe ngoảy cái ba-ton, bước lên 
võ đài nói với bà con mấy lời động viên, treo 
giải thưởng lớn… 

Nghe vậy, Chú Hai Cào liền châm chọc:
Dụ dỗ bà con à!...
Dượng Năm kê Chú Hai:
Ừ, cũng nên dụ dỗ cho có người thi đấu, 

không thì mất mặt quá!
Ba tôi coi đấu nhiều trận rồi, biết khi Ông 

Huyện lên tiếng như vậy là khó kiếm người ra 
đấu lắm, nhiều khi tịt ngòi luôn, phải chờ lần 
khác!...

 Ba tôi mới nói:
Căng à nghe! Ông Huyện nhắm không 

xong rồi!
Thằng Ngọng bữa nay chưa nói tiếng 

nào… Nó biết Ông Cố Núi rù rì với Chú Hai 
Cào chuyện ra đấu… Nó cứ liếc sang Chú 
Hai thăm dò… nhưng lại thấy Chú Hai tỉnh 
bơ không động tịnh gì. Còn ông võ sư Miên 
nhảy lên võ đài, hùm hổ quơ tay quơ chân, 
sàng qua sàng lại, tung võ mồm bằng một dây 
tiếng Khờ-me:

“Dớ, chây me thằng Yun! Sà ke khâm… sà 
ke khâm, quay! 

Dớ, tâu na…, dớ tâu, quay!...”(…mẹ thằng 
Việt Nam! Chó cắn đi… chó cắn đi! Cút đi 
đâu thì đi!) (còn tiếp)
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng 
giữa linh mục và pháp sư

 (phần 68 của kỳ 53) MA VĂN LIÊU
Cha sở nhắc lại câu hỏi:
- Ông bà anh chị em đã bớt sợ chưa?
Mọi người vui vẻ trả lời rằng họ đã bớt sợ, 

nhưng họ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại 
sao lại xảy ra, sẽ còn xảy ra nữa hay không 
khi không có cha sở ở đây để đối phó và dàn 
xếp; có người muốn biết cha sở có phép thuật 
gì, từ đâu đến và đến để làm chi; người khác 
tò mò về cô Bảy, về Thập bát La hán, và vân 
vân…

Cha sở trả lời:
- Tôi là ông cha trong đạo Công giáo. Tôi 

ở An Biên, quận Hiệp Hòa, cách đây gần 50 
cây số.

Đưa tay chỉ hai phụ nữ cùng đi với mình, 
cha sở giới thiệu:

- Hai chị này một tên là Hương, chị kia có 
chồng tên Hải, nên hay gọi là chị Hải.

Lúc này hai phụ nữ mới có dịp để gật đầu 
chào mọi người. Cha sở nói tiếp:

- Hai cô là giáo dân trong họ đạo tôi đang 
trách nhiệm. Hai cô nghe đồn, nên tìm cô Bảy 
để trừ vong cho con gái của cô Hương... từ đó 
quên biết với cô Sáu. Cô Sáu muốn gia nhập 
đạo Công giáo... nên hai cô Hương và Hải 
mời tôi đến gặp cô Sáu… Tôi đến và xảy ra 
nhiều chuyện vừa qua cho tôi.

Cô Sáu và cô Bảy cũng tìm ghế ngồi chung 

với mọi người để góp phần vào câu chuyện  
với cha sở, hàn huyên với người dân địa 
phương. Cha sở nói tiếp:

- Có những người khi tôi đến mời gọi gia 
nhập đạo Công giáo, họ gia nhập một cách 
trơn tru và an ổn. Nhưng khi mời gọi hai chị 
em: cô Sáu và cô Bảy gia nhập đạo, tôi gặp 
phải nhiều trở ngại, tức không được an ổn. 
Lý do một là hai chị em là hai cô con gái ruột 
của một đại lão hòa thượng Phật giáo đã cởi 
áo bỏ đạo Phật. Hai là cô Bảy đang làm việc 
cho tà giới, tức đang là pháp sư của ma quỷ. 
Do đó, hai cô bị ma quỷ ngăn cản kịch liệt để 
không thể gia nhập Công giáo. Và sự ngăn 
cản ấy nhắm vào tôi, để tôi đừng động đến 
hai cô.

Một người gật gù khi hiểu ra chuyện. Cha 
sở nói tiếp:

- Tôi đâu có ngờ ma quỷ chống đối và quấy 
phá tôi đến kinh khủng như thế. Nếu biết trước 
tôi đã không dám đến đây, vì tôi là con người 
với xác thịt yếu đuối và sợ hãi giống như ông 
bà anh chị em chớ có hơn chút nào đâu!

Mọi người cười vui khi bỗng thấy được 
gần gũi với cha sở hơn. Có người còn kéo 
ghế xích lại gần cha sở hơn.

Cha sở nói:
- Lúc đầu, linh tính báo cho tôi biết có gì 
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đó không suôn sẻ, tôi cảm thấy rất ngần ngại và 
không muốn đi; nhưng nhớ đến bổn phận của 
một linh mục, tôi nhất quyết phải đi. Ngay trên 
chuyến xe từ An Biên đến đây, tôi đã gặp không 
biết bao nhiêu chuyện chẳng lành; càng lúc tôi 
càng nhận ra ma quỷ ra sức ngăn cản tôi đến 
gặp cô Sáu.

Cha sở nhìn về phía cô Bảy. Thấy vậy, cô Bảy 
nhìn cha sở và lên tiếng:

- Quỷ ma thúc giục và bắt buộc con phải ngăn 
chận ông cố lại bằng mọi giá. Tuân lệnh, con sai 
lũ âm binh “cắc ké” (1) Bọn này phá ông cố 
điều gì, chúng đều báo lại cho con biết. Có điều 
lạ, mỗi khi phá ông cố xong một việc, chúng đều 
báo cáo: “Hình như ông này được ai đó ủng 
hộ”. Theo báo cáo đó, con lại tăng cường thêm 
số lượng âm binh, lần sau nhiều hơn lần trước. 
Thế mà cũng vẫn không ngăn chận được ông cố 
lên đến nơi này.

Dừng một lúc, cô Bảy nói tiếp:
- Con chẳng biết mặt ông cố, cũng chẳng có 

chút thù oán gì với ông cố… nhưng lúc đầu chỉ 
hoàn toàn tuân lệnh quỷ vương tất cả.

Cha sở hỏi cô Bảy:
- Có phải từ đầu đến cuối, mọi trở ngại tôi 

gặp lẫn mọi hiện tượng kỳ lạ đều do cô Bảy làm 
hết không?

Cô Bảy đáp: - Thưa phải! Từ những quấy phá 
nho nhỏ, cho đến những hình thù kỳ lạ, thú dữ và 
những hiện tượng kỳ quái đều do con làm với sự 
trợ giúp của ma quỷ.

Ông Tám Ria thình lình buột miệng hỏi:
- Vợ tôi bị ma nhập cũng do Cô làm hết sao?
Cô Bảy gật đầu: - Đúng vậy!
Cô con dâu của ông Tám Ria ngồi trong đám 

đông thốt lên:
- Hèn gì má hiện giờ trở lại bình thường như 

chẳng có gì… cha ơi!
Có vài người kêu lên và cũng có vài người 

hỏi cha sở: - Ông cố không sợ…
- Ông cố không biết sợ sao?
Cha sở nói với mọi người lẫn với cô Bảy:
- Sợ chớ! Làm người thấy chuyện lạ ai cũng 

đều phải sợ. Nhưng ma quỷ quên mất điều này: 
những ai thực sự và hết lòng tin cậy vào Chúa, 

càng bị ngăn chận phá rối, người đó càng tin 
chắc điều mình đang làm là đúng, là đẹp lòng 
Chúa. Thế nên, càng bị quấy phá dữ dội, tôi 
càng tin việc mình đến gặp cô Sáu là việc làm 
rất đúng và rất đẹp lòng Chúa. Sợ thì sợ, nhưng 
tin tưởng và xác quyết càng mạnh mẽ hơn rất 
nhiều.

Cha sở cười: - Ma quỷ luôn ở giữa chúng ta 
và Thiên Chúa, luôn muốn chia cắt chúng ta ra 
khỏi Thiên Chúa, luôn dốc sức ngăn chận chúng 
ta để chúng ta đừng đến với Thiên Chúa… lại có 
thể chịu ở yên chẳng làm gì khi chúng ta đến với 
Thiên Chúa hay sao?

- Cho nên nguyên lý tu đức hàng đầu và lớn 
lao là: Ai làm gì tôn vinh Thiên Chúa thì phải 
gặp khó bước đầu. Ai làm gì tôn vinh bản thân 
mình hay tôn vinh loài người nói chung, đều 
thuận lợi và may mắn tuyệt vời.

Cha sở tiếp:
- Ma quỷ luôn biết rõ: ngăn chận kẻ tôn vinh 

Thiên Chúa là làm lộ chân tướng ác tâm của kẻ 
dữ, là làm rõ sự thiện của việc họ ngăn chận… 
nhưng không ngăn chận thì ma quỷ sẽ phải làm 
gì đây?

Cha sở:
- Ma quỷ khôn lanh ranh mãnh, biết hết, 

nhưng không thể không quấy phá việc tôn vinh 
Thiên Chúa.

Cha sở:
- Biết quấy phá sẽ thất bại, nhưng không 

quấy phá thì quỷ dữ sẽ làm gì? (2) Biết càng 
gây đau khổ lớn hơn, người tin vào Thiên Chúa 
càng bám chắc Thiên Chúa, nhưng nếu không 
gây đau khổ lớn hơn, liệu quỷ dữ còn gì khác để 
làm?       

(còn tiếp)
...................................................................
(1)“Cắc ké” nghĩa là hạng vô lại, tầm thường, 

hạng thấp ở đầu đường xó chợ.
(2) Truyện ngụ ngôn thần Gió và thần Mặt 

trời thách nhau làm cho người bộ hành cởi áo 
khoác… nói lên sự Ác chỉ có một nước đi duy 
nhất, đó là ác nhiều lên hơn; nhưng sự Thiện thì 
có nhiều nước đi và những nước đi ấy ngày càng 
ảo diệu hơn.
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Sau bữa ăn, bà vợ hỏi chồng:
- Giữa tôi và thằng móc túi, ông sợ ai hơn?
- Đương nhiên là tôi sợ bà hơn rồi! - ông 

chồng quả quyết.
Bà vợ hỏi vặn lại:
- Tại sao lại như thế?
- Vì hơn 30 năm nay - ông chồng từ tốn nói 

- thằng trộm nó móc ví tôi có một lần, còn bà 
thì tôi không đếm xuể.

- !?!

Anh chàng nọ có tật hễ hồi hộp là nói lắp; 
đến lúc tỏ tình, chàng lấy hết tinh thần thổ lộ 
với nàng:

- Anh... anh yêu... yêu em... em.
- Thế thì để anh ấy đến nói chuyện đó với nó.
- Ồ không, xin lỗi, anh... anh yêu em.
- Thế thì để anh ta nói với em.
- Không, anh muốn nói: Anh yêu em... em.
- Vậy thì anh đi mà nói với nó.
- !!!

Con gái mới lớn thắc mắc với mẹ:
- Mẹ ơi! Người ta nói ‘yêu là mù quáng’ là 

đúng hay không ạ?
Người mẹ gật gù:

- Chính xác!
- Làm sao để chữa được bệnh mù này ạ? – 

con gái tò mò.
Người mẹ nhún vai đáp:
- Không cần chữa, chúng mày cứ lấy nhau 

đi, rồi sẽ sáng mắt ra!
- !?!

Mẹ gọi điện hỏi:
-  Ăn cơm chưa con?
Tôi buồn bã đáp:
- Hết sạch tiền rồi mẹ ạ, con đang gặm 

bánh mì không đây này.
Mẹ tôi sót ruột bảo:
 - Sao có thể ăn mỗi bánh mì không chứ?
Tôi hồ hởi, đang định xin mẹ ít tiền tiêu vặt 

thì mẹ nói tiếp:
- Đừng ăn mỗi bánh mì thế, uống nước lọc 

nữa con ạ, không nghẹn đấy.

Cô gái nọ tỉ tê với mẹ:
- Mẹ ơi! Cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy 

con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con 
rất bực mình!

- Vậy sao con không tìm cách cho hắn ta tự 
động rút lui?

- Con đã cố nhưng không hiệu quả.
Bà mẹ nhìn con gái và nói:
- Lần sau, muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy 

rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó!

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

SỢ VỢ HƠN SỢ THẰNG MÓC TÚI

NÓI LẮP TỎ TÌNH

HÔN NHÂN CHỮA BỆNH 
MÙ QUÁNG TRONG TÌNH YÊU

XIN TIỀN MẸ

PHƯƠNG PHÁP CÁCH ĐUÔI KẺ SI TÌNH
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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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Kính mời quý độc giả thưởng thức tại: (Link: https://youtu.be/Ks2SRFlCGtE)
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Đường đời, đường Chúa Hiến lễ tình yêu
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Hiến Lễ Tình Yêu
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(tiếp theo trang 11)

Chẳng hạn như những người bệnh nặng, hay 
dời nhà về một vùng không có Linh mục không 
có nhà thờ, những thanh niên đi nghĩa vụ quân 
sự, những bà con ở vùng kinh tế mới v.v. Nếu 
chúng ta chỉ biết có các Bí tích thì trong những 
hoàn cảnh ấy, chúng ta sẽ không còn cái gì gọi 
là sống đạo nữa. Nhưng nếu biết đọc Lời Chúa 
và sống Lời Chúa, thì chỉ cần một quyển Tin 
Mừng thôi, hay chỉ một quyển lịch công giáo 
thôi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục có lương thực 
nuôi dưỡng linh hồn mình, có lẽ sống hướng dẫn 
cuộc đời mình.

Ở cuối đoạn Tin Mừng hôm nay; thánh Marcô 
ghi nhận rằng: “Đức Giêsu nhìn thấy dân chúng 
thì chạnh lòng thương, vì họ như đoàn chiên 
không người chăn dẫn”. Giáo dân là những 
con chiên của Chúa. Trong số đó có nhiều giáo 
dân phải sống ở những nơi không có Linh mục, 
họ đúng là đoàn chiên không người chăn dẫn. 
Nhưng giáo dân ở các họ đạo có Linh mục thì có 
khi cũng phải đói khát về lương thực tinh thần vì 
họ chỉ biết có đọc kinh và giữ các lễ nghi hình 
thức bề ngoài. Chúa thương hết mọi con chiên, 
Chúa thương cả đoàn chiên, nên Chúa đã cho 
đoàn chiên một nguồn lương thực hết sức quý 
giá, đó là Lời Chúa, chứa đựng trong Tin Mừng. 
Ước gì chúng ta khám phá được giá trị hấp dẫn 
của Lời Chúa, dù chỉ là một Lời, một câu trong 
Tin Mừng thôi, để cuộc đời chúng ta từ đó được 
biến đổi, có ý nghĩa, có giá trị.

4. Bị quấy rầy
Một người kia đến thăm người bạn của mình 

làm giáo sư tại một trường đại học lớn. Trong lúc 
hai người đang trò chuyện với nhau trong văn 
phòng của vị giáo sư thì những sinh viên thường 
tới gõ cửa để xin ý kiến về vấn đề này vấn đề nọ. 

Mỗi lần như thế thì câu chuyện bị gián đoạn vì 
vị giáo sư phải rời chỗ ngồi đi ra trả lời cho sinh 
viên. Cuối cùng người bạn hỏi: “Làm sao anh có 
thể làm việc được nếu công việc cứ bị gián đoạn 
mãi như thế?” Vị giáo sư đáp: “Ban đầu tôi 
cũng rất bực bội. Nhưng về sau, tôi chợt ý thức 
rằng công việc chính của tôi chính là những lúc 
bị gián đoạn như thế”.

Vị giáo sư có thể đóng cửa, không tiếp ai hết, 
để miệt mài với công việc. Làm thế thì ông có thể 
được yên tĩnh. Nhưng vì là một con người quảng 
đại hay giúp đỡ, ông không thể làm thế. Thay 
vào đó ông coi việc tiếp xúc và giúp đỡ sinh viên 
là việc chính của mình. Bởi đó, không lạ gì ông 
được sinh viên quý mến, và ông là người hạnh 
phúc nhất và hoàn thành trách nhiệm giáo sư tốt 
nhất trong trường Đại học.

Vị tha vừa dễ mà cũng vừa khó. Dễ là khi việc 
phục vụ người khác là do ta tự ý chọn, nhờ đó 
ta chẳng những không cảm thấy bực bội mà còn 
thoải mái. Còn khó là khi ta phục vụ mà miễn 
cưỡng, thành ra bực bội và khó chịu.

Một hành vi được xét là tốt không do tầm 
quan trọng của nó, mà do tấm lòng của người 
làm hành vi đó: sẵn sàng chấp nhận nếp sống bị 
xáo trộn để giúp đỡ người khác, sẵn sàng tạm 
gác qua một bên những dự định của mình để 
phục vụ người khác.

Như ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, 
Đức Giêsu rất bận rộn với biết bao công việc, 
đến nỗi không có giờ để ăn uống. Ngài vừa định 
cùng các môn đệ đi tới một nơi yên tĩnh để nghỉ 
ngơi thì dân chúng lại kéo đến. Thấy vậy: “Ngài 
chạnh lòng thương và bắt đầu dạy dỗ họ nhiều 
điều”.

Mặc dù biết phục vụ người khác là tốt, nhưng 
nhiều người chỉ muốn phục vụ một chút thôi, 
miễn là việc phục vụ đó đừng quá quấy rầy, đừng 
xáo trộn nếp sống quen thuộc của họ. Nhưng như 
thế không phải là phục vụ. Đức Giêsu đã phục 
vụ khi sẵn sàng cho người khác quấy rầy, làm 
xáo trộn chương trình của Ngài. Cha mẹ chúng 
ta cũng thế: biết bao lần các ngài đang ngủ giữa 
đêm phải thức dậy để chăm sóc con cái?

5. Lắng đọng và bình an
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Một thanh niên lực lưỡng xin đốn cây để phụ 
giúp gia đình. Thấy anh vạm vỡ, chủ liền trao 
cho anh một chiếc rìu, dẫn anh vào rừng và bảo: 

- Anh thử đốn cây này cho tôi xem.
Vì đã từng lao động, nên anh đốn rất nhanh. 

Ông chủ nhận anh vào làm việc, đưa ra mức 
lương và cho nơi cư ngụ.

Dù mệt nhọc nhưng anh cảm thấy rất vui, vì 
nghĩ rằng cuối tuần sẽ có một số tiền kha khá 
đem về gia đình. Thứ Hai, Thứ Ba, rồi Thứ Tư 
vùn vụt trôi qua. Đến ngày Thứ Năm, chủ gọi 
anh vào cám ơn và trao cho anh tiền công cả 
một tuần.

Anh vui sướng cầm những tờ giấy bạc thấm 
đẫm mồ hôi, đôi mắt rạng ngời niềm vui. Bỗng 
chợt nhận ra có điều gì bất thường, anh thắc mắc 
hỏi chủ: 

- Tôi xin cám ơn chủ đã trả lương cho tôi suốt 
tuần. Nhưng sao không để đến thứ bảy mà lại 
trả lương vào hôm nay.

- Đáng tiếc là tôi không thể mướn anh được 
nữa, vì theo sổ sách thì anh đốn được nhiều cây 
nhất vào ngày thứ Hai, nhưng qua ngày thứ Ba 
cây đã giảm xuống, và ngày thứ Tư anh là người 
đốn được ít cây nhất trong các công nhân ở đây.

- Nhưng thưa ông chủ, tôi đã làm hết sức 
mình. Tôi đi làm sớm về trễ. Tôi chỉ nghỉ để ăn 
trưa có nửa tiếng thay vì một tiếng. Tôi làm việc 
không ngừng. Tôi làm việc cả giờ giải lao. Vậy 
ông chủ còn muốn gì nữa?

- Những gì anh vừa nói không sai chút nào, 
tôi hoan nghênh sự nhiệt tình của anh. Nhưng tôi 
chỉ xin hỏi anh một câu: anh có mài rìu không?

***
“Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ 

ngơi một chút” (Mc.6,31). Sau cuộc hành trình 
truyền giáo vất vả, các tông đồ phấn khởi thuật 
lại cho Đức Giêsu nghe những thành quả vàng 
son của mình. Nhưng Người lại quan tâm đến 
con người hơn công việc. Người muốn các ông 
hãy dành một chút nghỉ ngơi cho thân xác, một 
chút lắng đọng cho tâm hồn, để tách mình ra 
khỏi đám đông, để sống tình thầy trò, tương giao 
mật thiết với Thầy và với nhau.

Lắm khi chúng ta quên mất “mài rìu”, vì cho 

rằng khối lượng công việc chồng chất, vì thời 
buổi kinh tế cạnh tranh, nên không dễ tìm được 
một chút tĩnh lặng: để thẩm định lại những biến 
cố, và soát lại công việc đã làm và lắng nghe 
được tiếng Chúa mời gọi.

Nếu muốn đốn nhiều cây càng phải năng 
“mài rìu” cho sắc.

Nếu muốn đi thật xa càng phải luôn dừng lại 
để nghỉ ngơi, lấy sức.

Nếu muốn hoạt động tông đồ hiệu quả, càng 
phải năng tĩnh dưỡng tâm hồn.

Khi được hỏi bí quyết nào khiến George 
Washigton Carver thành công trong thành tựu 
khoa học của mình với trên 300 sản phẩm hữu 
dụng, ông đã trả lời: “Tôi thức dậy lúc 4 giờ 
sáng, và trong sự yên tĩnh của buổi sớm mai, 
tôi lắng nghe tiếng Chúa và chương trình của 
Người xếp đặt cho tôi”.

P.Doncocur đã quả quyết: “Không một vĩ 
nhân nào đã thành công mà không đắm mình 
trong tĩnh lặng để hồi tâm và cầu nguyện”. 
Vâng, trong cuộc hành trình về quê Trời, 
người ta không thể đi hết con đường vừa dài 
vừa dốc, nếu không dừng lại nghỉ ngơi, lấy 
sức và định hướng.

***

Lậy Đức Giêsu, Chúa đã “lui vào nơi hoang 
vắng mà cầu nguyện”. Xin cho chúng con cũng 
biết gác bỏ những sôi nổi của thành công, những 
ê chề của thất bại, để một mình tĩnh lặng bên 
Chúa; lắng đọng và bình an.

Xin cho chúng con biết dừng lại, lắng nghe 
và kín múc nơi Chúa nguồn sức mạnh, để chúng 
con lại tiếp tục lên đường. Amen. (Thiên Phúc, 
“Như Thầy đã yêu”) 

6. Thánh Giám mục Tử đạo Cuénot Thể
 Cuộc đời của Thánh Giám Mục tử đạo 

Cuénot Thể (1802-1861) với 31 năm phục vụ 
Giáo Hội Việt Nam và 26 năm trong chức vụ 
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giám mục, gắn liền với công cuộc khuếch trương 
truyền giáo không những giữa người Việt Nam 
nhưng cả với những dân tộc ít người tại vùng 
Cao Nguyên Kontum. Khi bị bắt Đức Cha Thể 
đã bị điều tra xét hỏi: 

 - Tại sao ông sang nước tôi? 
+ Thưa, để giảng đạo Thiên Chúa. 
- Ông ở đây bao lâu rồi? 
+ Ba mươi bốn năm. 
- Ông đã ở đâu? 
+ Thưa trước hết ở Bình Định rồi Phú Yên, 

Bình Thuận và lại trở về Bình Định. 
 Có một điều không được đề cập tới trong 

cuộc tra vấn là công cuộc truyền giáo cho các 
dân tộc ít người tại vùng Cao Nguyên Kontum. 
Về công trình này, cha Đỗ Đình Bộ (P. Douris-
boure) là người trong cuộc có bình luận về Đức 
Cha Thể như sau: Đức Cha có bẩm tính cương 
quyết và kiên trì, và một khi ngài đã nghiền 
ngẫm dự tính gì đó thì những trở ngại, thay vì 
làm ngài nản lòng, lại càng kích thích sự hăng 
say của ngài. Đã bốn năm lần, ngài thấy dự tính 
rao giảng Phúc Âm cho các dân tộc Thượng bị 
chặn đứng và trở nên không thể thực hiện được, 
nhưng chưa bao giờ vì vậy mà ngài có ý bỏ cuộc. 
Con đường bị đóng ư? Ngài cho mở đường khác. 
Con đường mới này xem ra không thể lưu hành 
được, ngài lại tìm tòi hướng khác cho đến khi 
thành tựu mới thôi. (Dân Làng Hồ, Sàigòn 1972, 
trang 5). 

 Vậy năm 1842 Đức Cha Thể phái hai vị thừa 
sai (là hai linh mục thừa sai Paris Miche và Du-
clos) cho cuộc mạo hiểm đầu tiên. Hai vị đã bị 
thương gia người kinh bắt và áp giải về Huế. Các 
ngài đã bị lên án tử hình nhưng được giải thoát 
do chiếc tàu Pháo Héroine đến can thiệp kịp thời. 

 Vài ba cuộc mưu toan vượt biên khác qua lối 
Quảng Ngãi và Quảng Nam cũng bị thất bại. 

 Gương Thầy Sáu Do và các vị Thừa Sai 
 Đến năm 1848, Đức Cha Thể lại thử một cuộc 

vượt biên khác, lần này qua biên giới tỉnh Bình 
Định nơi ngài đang trú ẩn giữa cơn cấm đạo gắt 
gao, và với một chủng sinh người Việt mà ngài 
mới truyền chức phó tế. Đó là thầy sáu Do. Khởi 
sự thầy Do đóng vai giúp việc rồi nấu bếp cho 

một thương gia người kinh. Thầy học tiếng dân 
tộc và phong tục của họ. Thầy cũng khám phá 
ra đường đưa các vị thừa sai vượt ngoài sự dòm 
ngó của những thương gia người kinh. Sau sáu 
tháng phiêu bạt trở về, thầy Do được Đức Cha 
tín nhiệm cho lên đường như một nhà buôn có 
môn bài. Thầy sẽ có thể đi sâu vào những buôn 
làng bên kia An Sơn trước kia là Tây Sơn nơi 
3 anh em cùng một gia đình đã nổi dậy chống 
chúa Nguyễn. Thầy và bốn chủng sinh phụ tá, 
làm nên đoàn thương gia giả hiệu, an toàn đến 
được với bộ lạc Hà Drông. Không ngờ nơi đoàn 
thương gia tới trọ lại là nơi có âm mưu cướp của 
và bắt người bán làm nô lệ cho dân Lào. May mà 
thầy sáu Do và anh em kịp thời chạy trốn, bỏ lại 
hành lý và đồ đạc cho bọn cướp. 

 Đức Cha Thể khâm phục lòng can đảm của 
thầy sáu Do và anh em, và chỉ thị cho cha Cung 
(tức là linh mục thừa sai Paris Combes) cùng với 
thầy sáu Do lên đường. Vì di chuyển ban đêm, 
đoàn không kịp thời trông thấy để lẩn tránh một 
đàn voi đang chận đường họ. Một con trong đàn 
dẫm gãy sườn một thanh niên trong đoàn. Thôi 
thì mạnh ai nấy chạy. Riêng cha Cung bị một 
con voi rượt theo, cha liền ném chiếc nón đang 
đội lại phía sau. Voi ngừng đuổi, chà đạp chiếc 
nón và để cha chạy thoát thân. 

 Lần này Đức Cha Thể tỏ ra lạnh nhạt với phái 
đoàn đã sớm bỏ cuộc. Đức Cha nói: “Vì thời tiết 
xấu còn kéo dài, tôi cho các vị 15 ngày để nghỉ 
ngơi. Sau thời gian này các vị sẽ lại lên đường. 
Và lần này cũng đừng có vô phúc mà quay về 
như vậy nữa.” Để bảo đảm hơn cho thành quả 
của chuyến viễn du mới, Đức Cha ra lệnh cho 
cha Phạm Tân (Fontaine) sửa soạn để tháp tùng 
cha Cung. 

 Cứ như vậy Đức Cha Thể phái các thừa sai đi 
loan Tin Mừng cho các dân tộc ít người ở vùng 
Cao Nguyên. Ban đầu phải đi ban đêm để các vị 
thừa sai ngoại quốc không bị phát hiện. Sau vì 
muốn tránh thú dữ nên phải đi ban ngày, thì các 
vị ấy phải được sơn phết cho đỡ trắng trẻo, phải 
đội nón và ăn vận như người bình dân. 

 Nơi dừng chân đầu tiên là làng của một tên 
cướp khét tiếng cả vùng, gọi là làng của Ba Ham 
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(cha của Ham). Cũng may gã Ba Ham lần đầu 
tiên đối diện với bộ mặt dị dạng và râu ria rậm 
rạp của hai vị thừa sai người Pháp, tự nhiên hắn 
cảm thấy phần nào kính nể. Dẫu vậy hắn cũng 
giữ hai cha lại trong nhà gần một tháng mới chịu 
để cho hai cha ra đi. 

 Sau làng Ba Ham đến làng Bơ Lu dễ thương 
hơn nhiều. Rồi đến Kon Phar cách Bơ Lu hai 
ngày đường. Và còn nhiều làng khác nữa mà 
các thừa sai phải kinh qua trước khi các vị ấy 
được ơn làm phép rửa cho ba người dân tộc đầu 
tiên vào năm 1853, tức 11 năm sau khi Đức Cha 
Thể phái hai vị thừa sai đầu tiên lên vùng cao 
nguyên. 

 Cuộc phái thừa sai lên vùng cao nguyên Việt 
Nam cũng là để tiếp nối cuộc sai phái các môn 
đệ do chính Đức Giêsu. Tin Mừng Máccô lần 
lượt cho thấy Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên 
(1,16-20), thiết lập Nhóm Mười Hai để các ông 
ở với Người và để chính Người sai các ông đi 
rao giảng (3,14). Một khi các môn đệ được sai 
đi từng hai người để rao giảng và kêu gọi người 
ta ăn năn sám hối (6,7-12), các ông trở về báo 
cáo cho biết mọi điều các ông đã làm và đã dậy 
(6,30). 

 Nhưng điều quan trọng là thực chất của Nước 
Thiên Chúa mà các môn đệ cần nhắm tới. Các 
ông trừ được nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều người 
đau ốm và chữa họ khỏi bệnh (6,13), nhưng Đức 
Giêsu khẳng định rằng: “Không phải bất cứ ai 
thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Là được 
vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý 
muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới 
được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ 
thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng 
tôi đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, 
nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa 
mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy 
sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi.” 
(Mt 7,21-23). 

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu 
muốn có những giây phút nghỉ ngơi với các tông 

đồ, nhưng thấy dân chúng bơ vơ như đàn chiên 
không người chăn. Người lo chăn dắt họ, Người 
thật là mục tử nhân hậu điển hình. Chúng ta hãy 
cầu nguyện: 

1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ 
chăn trong Hội thánh biết tìm thời giờ để nghỉ 
ngơi và bồi dưỡng/ để rồi lại hăng say chăn dắt 
đàn chiên tốt đẹp hơn.

2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà cầm 
quyền biết từ bỏ thói quan liêu tham nhũng và tư 
lợi/ để tận tâm phục vụ công ích và hạnh phúc 
của người dân.

3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người 
bơ vơ không nhà cửa, không việc làm, bị xã hội 
bỏ rơi/ được có người biết quan tâm giúp đỡ.

4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị 
em giáo hữu trong họ đạo chúng ta/ năng cầu 
nguyện và tận tâm giúp đỡ các vị chủ chăn trong 
Hội thánh.

Chủ tế : Lạy Đức Giêsu là vị chủ chăn điển 
hình, xin sai đến với chúng con những vị chủ 
chăn xứng đáng với Chúa, và xin cho chúng con 
trở thành đoàn chiên ngoan ngoãn của Chúa, 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Trong tinh thần hiệp 
nhất của đoàn chiên quanh chủ chiên nhân 
lành là Đức Giêsu, chúng ta hãy sốt sắng cùng 
Ngài dâng lên Chúa Cha lời kinh chính Đức 
Giêsu đã dạy.

- Sau kinh Lạy Cha: “Lạy Đức Giêsu Kitô, 
Chúa đã nói với các tông đồ rằng… Xin đoái 
thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp 
nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển 
trị muôn đời”.

VII. GIẢI TÁN

Thánh lễ đã xong. Anh chị em hãy ra về và 
sống an bình, đừng lo lắng gì cả, vì có Chúa 
là mục tử luôn chăm sóc mỗi người chúng ta. 
Chúc anh chị em được bình an.
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MỸ - Những con đại bàng đầu trắng giết 
chết hơn 50 con cừu tại một trang trại ở phía 
Nam bang Idaho, gây tổng thiệt hại 7.500 
USD.

Tổ đại bàng trong trang trại của 
Matthews. Ảnh: Drew Nash.

Rocky Matthews, chủ trang trại, cho biết 
anh bắt đầu tìm thấy xác cừu trong khu đất 
chăn nuôi gần hồ Murtaugh hồi tháng 4 năm 
nay. Tất cả chúng đều có những vết rách nhỏ, 

vì vậy anh kết luận ai đó đã giết chúng bằng 
súng bắn đạn nhỏ.

Tuy nhiên, Matthews tận mắt trông thấy 
một con đại bàng đầu trắng tấn công đàn 
cừu của anh sau đó. Gia đình đại bàng sống 
trong một chiếc tổ lớn ở khu đất của anh hơn 
20 năm qua và chưa bao giờ nhắm vào đàn 
cừu trước đây. Hiện nay, có hai con đại bàng 
trưởng thành và ít nhất hai con non trong tổ.

Tổng cộng, đại bàng đầu trắng đã giết 
chết 54 con cừu, khiến chủ trang trại thiệt hại 
khoảng 7.500 USD. Thậm chí, 7 con cừu bị 
giết chỉ trong một ngày. “Tôi thực sự nghĩ đại 
bàng đang rèn luyện kỹ năng săn mồi bởi nó 
không cần giết tới 7 con cừu cùng lúc vì nhu 
cầu kiếm ăn”, Matthews chia sẻ.

Lyn Snoddy, nhà sinh vật học động vật ho-
ang dã từ Cơ quan Cá và Giải trí Idaho, đại 
bàng đầu trắng tấn công từ trên cao, sử dụng 
móng vuốt để quắp con mồi. Bộ móng sắc 
nhọn của chúng có thể làm rách động mạch, 
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
Cật lực mưu sinh

khiến con mồi chảy máu tới chết. Nguồn thức 
ăn chính của đại bàng đầu trắng là cá, nhưng 
chúng cũng săn động vật có vú nhỏ. Theo 
Matthews, hồ Murtaugh ít cá chép hơn trong 
mùa xuân năm nay do nước ấm lên chậm, 
buộc đại bàng đầu trắng phải tìm kiếm thức 
ăn ở nơi khác.

Đại bàng đầu trắng, quốc điểu của Mỹ, 
được bảo vệ theo luật liên bang. Hành vi giết 
đại bàng có thể nhận mức phạt tối đa 100.000 
USD và một năm tù giam. Matthews đã liên 
lạc với Cơ quan Động vật hoang dã Idaho 

(IWS) để xử lý vấn đề. Một cán bộ từ IWS đã 
ghé thăm trang trại và tiến hành khám nghiệm 
xác cừu.

Matthews có hai lựa chọn để bảo vệ đàn 
cừu. Lựa chọn đầu tiên là xin giấy phép từ Cơ 
quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ, cho phép 
người dân thực hiện một số biện pháp để ngăn 
chim chóc phá hoại mùa màng, gia súc và tài 
sản tư nhân. Lựa chọn thứ hai là chuyển đàn 
cừu tới gần kho thóc hơn và Matthews đã làm 
theo cách này.

Phạm vi sinh sống của đại bàng đầu trắng 
trải rộng từ Alaska và Canada tới Florida và 
miền bắc Mexico. Đại bàng trưởng thành 
thường dài khoảng 0,9 mét với sải cánh 2,1 
mét. Chúng xây tổ lớn hơn bất kỳ loài chim 
loài khác ở Bắc Mỹ, thậm chí lập kỷ lục về tổ 
chim lớn nhất, theo tổ chức Guinness. Chiếc 
tổ được phát hiện gần St. Petersburg, Florida, 
năm 1963, rộng 2,9 mét và sâu 6 mét.

An Khang (Theo Newsweek)
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