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Vào thời Sở Lệ Vương, có người họ Hòa tìm được một viên ngọc ở 
trong núi đem dâng vua. Lệ Vương sai thợ ngọc xem, người thợ này cho là đá 
không phải là ngọc. Lệ Vương cho người họ Hòa là nói dối, ra lệnh chặt chân 
trái của anh ta.

Đến khi Vũ Vương nối ngôi, người họ Hòa lại đem ngọc đến dâng. Vũ 
Vương lại sai thợ ngọc xem, người thợ ngọc này cũng cho thứ đó là đá không 
phải là ngọc. Vũ Vương lại cho người họ Hòa là nói dối, ra lệnh chặt chân 
phải của anh ta. Mọi người hầu như đều cười và thương hại anh chàng họ 
Hòa này. 

Đến khi Văn Vương lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc khóc ở chân núi 
Sở Sơn suốt 3 ngày 3 đêm đến chảy cả máu mắt ra. Vua thấy thế sai người đến 
hỏi. Người họ Hòa thưa:

- Tôi khóc không phải vì hai chân bị chặt, chỉ vì ngọc mà cho là đá, nói thật 
mà cho là nói dối.

Vua cho người xem lại thật kỹ… thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên 
gọi là “Ngọc bích họ Hòa” và từ đó viên ngọc này được coi là quốc bảo của 
nước Sở.

Truyện gợi vài ý: - người dưới “ngộ” được sự thật (chân lý) gì, đừng vội 
“áp lực” người trên – nhiều bài học “chặt chân” còn đó – Chúa nêu gương gì?

“Bại nhự tàng kim ngọc” (bùn hôi chứa ngọc), tức là người thấp bé thấy 
được Ý Trời là chuyện thường; vậy khi được Chúa “tỏ lộ cho” (Mt 11,25-27), 
người dưới (thấp bé) đừng vội lên tiếng hay “áp lực” buộc người trên (người 
cầm quyền) phải công nhận.    

Gương Galilei biết được “Trái đất xoay quanh mặt trời”, gương  Luther 
nhận ra “Giáo hội cần cải tổ” (xem tr.64)  bị “chặt chân” ta còn nhớ, vì đã vội 
“áp lực” buộc giáo quyền phải công nhận. 

Chúa Kitô không gây áp lực cho nhà cầm quyền Giêrusalem hoặc Roma, 
thậm chí ngay cả khi tổng trấn Pilatus hỏi: “Sự thật là gì?”. Chúa còn chưa nói 
mặc dù với kẻ nghèo hèn người đói  khổ, Người rao giảng (Lc 4,16-30)  không 
mệt mỏi suốt 3 năm liên lỉ: sự thật Người là ơn Cứu độ.   
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Tính đơn sơ duyên cơ nghe Lời Chúa  
Tâm bé nhỏ mệnh phận biết Ý Trời   

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 4

   . 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 Các quyền căn bản của con người.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả 
thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người 
trong các chế độ độc tài, và thậm chí trong các quốc 
gia dân chủ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.

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

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

Vườn tượng.

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

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

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

 MỪNG ƠN CỨU ĐỘ

   Cúc Cung CảmTạ

Ca ngợi Chúa cần chi ồn ào trống phách?
Tán dương Trời phải cứ sặc sỡ xiêm y?

.Tam nhật Vượt qua 1,2 & 
3.4.2021

. Chúa Nhật II Phục sinh Kính lòng 
thương xót Chúa 11.4.2021  

.Chúa Nhật Phục Sinh
4.4.2021
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Ngày xưa, có một tên địa chủ độc 
ác, keo kiệt. Mỗi lần đến kỳ phát lương cho 
những người làm thuê, hắn đều nghĩ ra nhiều 
cách để khấu trừ tiền công của mọi người, 
lại còn chửi bới đánh đập họ thậm tệ, bất kể 
người già hay phụ nữ.

Vào dịp cuối năm, tên địa chủ triệu tập 
những người làm thuê cho hắn lại, nói với họ:

- Hôm nay tôi rất vui, năm hết tết sắp đến 
rồi. Mọi người làm việc cho nhà tôi cả năm, 
kể ra cũng thật vất vả. Tôi có 200 lạng bạc 
đây, muốn đem tặng cho mọi người tiêu tết 
cũng để cám ơn mọi người. Nhưng nếu đem 
chia đều rồi phát tiền cho từng người như 
thường lệ thì nó mất vui và chẳng có ý nghĩa 
gì cả. Nay tôi có một sáng kiến này, trong 
các vị, nếu ai kể được câu chuyện kỳ lạ mà 
tôi chưa từng được nghe qua, thì 200 lạng 
bạc này sẽ thuộc về người đó. Nhưng nếu tất 
cả các vị không ai kể được, thì chẳng những 
số tiền 200 lạng bạc này, mà cả tiền công 
cả năm của các vị cũng sẽ thuộc về tôi. Mọi 
người nghe rõ rồi chứ?

Mọi người thấy số 200 lạng bạc thưởng 
thêm lớn hơn tiền công của mọi người nhiều 
lần. Lại nghĩ bên mình đông người thế này, 
chẳng lẽ không ai biết chuyện kỳ lạ nào hay 
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sao. Chỉ cần một người thắng, là mọi người 
được thêm khá nhiều tiền. Vì thế tất cả đồng ý 
với ý kiến của lão địa chủ đưa ra, lại còn yêu 
cầu làm giấy cam đoan cho chắc chắn.

Một cô gái nhanh mồm nhanh miệng xung 
phong lên kể chuyện đầu tiên:

- Nhà tôi trước kia có một con gà mái, một 
ngày đẻ 6 quả trứng liền, trong đó có 4 quả 
có 2 lòng đỏ. 

Tên địa chủ liền cười khà khà, cướp lời:
- Tôi đã từng thấy có con gà mái ngày đẻ 

10 quả trứng ấy chứ, 6 quả trứng một ngày 
nhằm nhò gì, mất tiền công nhé!

Một bác đứng tuổi thấy vậy, cũng muốn kể 
câu chuyện của mình:

- Trên núi phía sau nhà tôi có một cây kỳ 
lạ, có thể kết 8 loại trái cây khác nhau, nở 
hoa quanh năm, trái cây có quả hình vuông, 
có quả hình tam giác.

Lão địa chủ liền xua tay, ngắt lời bác:
- Thôi không cần kể tiếp nữa, tôi đã trông 

thấy cây kết tới 12 loại trái khác nhau cơ. Thế 
là hết tiền công nhé.

Lão địa chủ luôn miệng nói:
- Thấy qua rồi, nghe nói rồi.
Thế là nhiều người tiền thưởng chẳng thấy 

đâu, ngay cả tiền công vất vả 1 năm trời cũng 
bị lão cướp trắng tay. Mọi người căm tức lắm 
mà không làm gì được lão. Văn tự đánh cuộc 
giữa hai bên trót đã điểm chỉ thỏa thuận rồi.

Chỉ còn lại một bà lão nghèo, đứng im lặng, 
bần thần nhìn mọi người. Bà vốn là người 

được thuê làm việc vặt trong nhà lão địa chủ, 
biết rõ đây là âm mưu cướp đoạt tiền công 
của mọi người, là kế “dao giấy giết người”, 
nhưng bà không dám công khai can ngăn. 
Nay thấy mọi người thua cuộc, mất trắng tiền 
công 1 năm vất vả, liền quyết tâm trừng trị lão 
địa chủ một trận cho chừa thói tham lam, đểu 
cáng. Bà liền xin mọi người bình tĩnh, nói:

- Thưa ông chủ, thưa bà con! Tôi xin kể 
một câu chuyện vừa kỳ lạ, vừa có thật. Chắc 
chắn ông chủ chưa nghe thấy bao giờ. Sau 
khi tôi kể xong, nếu ông chủ chưa nghe thấy 
hay không tin, thì phải trả lại tất cả tiền 
công cho mọi người và 200 lạng bạc thưởng 
thêm kia nữa đấy. Xin mọi người cùng làm 
chứng nhé.

Lão địa chủ tin rằng, chỉ cần bà ta vừa nói 
hết câu đầu tiên là lão sẽ nói ngay “nghe rồi, 
biết rồi” là thắng cuộc hoàn toàn, ngay một 
xu tiền công của mọi người cũng không phải 
trả nữa. Liền gật đầu, nói:

- “Cứ theo giấy cam đoan mà thi hành”.
Bà lão bắt đầu:
- Tôi họ Lý, ở cái làng này từ mấy đời nay 

rồi, nghèo túng thì ai cũng thấy rõ. Nhưng lúc 
khoảng 10 tuổi, tôi nghe ông nội tôi nói với 
bố tôi và tôi là: Ông nội của ông chủ có mượn 
của ông nội tôi 500 lạng bạc để mua ruộng 
đất, mãi đến nay vẫn chưa thấy trả. Nay yêu 
cầu ông chủ trả lại cho gia đình chúng tôi. Về 
món nợ này, không biết ông nội ông chủ có 
nói cho ông biết chưa?

Lão địa chủ nghe thấy mình nợ người khác 
500 lạng bạc, tức điên gắt ầm lên:

- Nói láo! Ông nội tao làm sao…
Mới đến đó, lão ta vội lấy tay bịt chặt 

miệng mình lại, nuốt nước bọt đánh “ực” rồi 
nói tiếp:

- Không nghe thấy!
Nói xong, lão đành đẩy túi bạc 200 lạng và 

tiền công của mọi người về phía bà lão, rồi 
phủi đít quần, lặng lẽ đánh bài chuồn.

Mọi người cảm ơn bà lão, nhận tiền công 
và chia nhau tiền thưởng, chia tay nhau ai nấy 
về nhà ăn tết vui vẻ. 
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (4.4.2020).
CHÚA NHẬT CHÚA SỐNG LẠI.
- Bài đọc 1: Cv 10,34a.37-43 
- Bài đọc 2: Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) 
- Tin Mừng: Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-7).

Ý TƯỞNG
1. Chúa sống lại từ cõi chết.
SUY NGHĨ
1. Vì Chúa là sự Sống và là sự Sống lại.
Ý TƯỞNG
2. Không cần phải tìm bằng chứng việc Chúa sống lại?
SUY NGHĨ
2. Vì nếu không, chúng ta không sống.

TIN MỪNG THÁNG 4

Ý TƯỞNG
1. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.
SUY NGHĨ
1.Chúa Con sai chúng ta cũng yêu thương và tha thứ 

cho anh em.
Ý TƯỞNG
2. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội 

ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội 
người ấy bị cầm lại”.

SUY NGHĨ
 2. Tha thứ cho anh em cực kỳ quan trọng đến nỗi Trời 

Đất cũng phải động lòng làm theo.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B (11.4.2020). 
CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
- Bài đọc 1: Cv 4,32-35 
- Bài đọc 2: 1Ga 5,1-6 
- Tin Mừng: Ga 20,19-31
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- Bài đọc 1: Cv 3,13-15.17-19 
- Bài đọc 2: 1Ga 2,1-5a 
- Tin Mừng: Lc 24,35-48

Ý TƯỞNG
1. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh 

Thánh. 
SUY NGHĨ
1. Nếu Chúa không mở trí, ta không hiểu Kinh Thánh. 
Ý TƯỞNG
2. “Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối 

và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ 
thành Giêrusalem”.

SUY NGHĨ
2. Chúng ta đã lãnh nhận ơn tha tội, cũng phải giúp 

anh em được tha tội như chúng ta.

- Bài đọc 1: Cv 4,8-12
- Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-2 
- Tin Mừng: Ga 10,11-18

Ý TƯỞNG
1. “Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; 

cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn, chúng sẽ 
nghe tiếng Ta”.

SUY NGHĨ
1. Đó là những tâm hồn lương thiện, công chính và 

khao khát chân lý bằng nếp sống trong sạch.
Ý TƯỞNG
2. “Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên”.
SUY NGHĨ
2. Chỉ có một đường duy nhất đưa về Chúa Cha, đó là 

Đường Giêsu Kitô.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B (18.4.2020)

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B (25.4.2020).
CHÚA CHIÊN LÀNH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (4.4.2020).
CHÚA NHẬT CHÚA SỐNG LẠI.
- Bài đọc 1: Cv 10,34a.37-43 
- Bài đọc 2: Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) 
- Tin Mừng: Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-7).

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B (11.4.2020). 
CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
- Bài đọc 1: Cv 4,32-35 
- Bài đọc 2: 1Ga 5,1-6 
- Tin Mừng: Ga 20,19-31
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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 hiện ra cho hai môn đệ trên 
đường Emmau” (Lc 24,35-38).

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B
CHỦ ĐỀ: BÀI GIÁO LÝ II VỀ CUỘC SỐNG KITÔ HỮU

- Mille images 183 B
- “Đức Giêsu hiện ra cho hai môn đệ trên 

đường Emmau” (Lc 24,35-38)

SỢI CHỈ ĐỎ

- Bài đọc I (Cv 3,13-15.17-19): Bài giảng 
của Phêrô cho người Do Thái sau khi chữa 
lành một người què -> “Anh em đã hành 
động (giết Đức Giêsu) mà không biết”. 

- Bài Tin Mừng (Lc 24,35-38): Đức Giê-
su hiện ra với hai môn đệ Emmau -> Hai 
ông đã nhận ra Đức Giêsu khi Ngài giải 
thích Sách Thánh và khi Ngài bẻ bánh.

- Bài đọc II (1 Ga 2,1-6a): Dấu chỉ 
mình thực sự “biết” Chúa là tuân giữ giới 
răn Ngài. 

Như thế bài giáo lý II này nhấn mạnh đến 
việc “nhận biết” Đức Giêsu.
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I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Trên cuộc lữ hành dương thế, chúng ta 
không phải là người độc hành cô đơn phải tự 
mình giải quyết mọi vấn đề. Nhưng có Chúa 
cùng đi với chúng ta. Tuy vô hình nhưng Ngài 
luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Lời Ngài 
soi sáng tâm trí và sưởi ấm cõi lòng chúng ta. 
Chúng ta hãy lắng nghe câu nói mà phụng vụ 
thường nhắc đi nhắc lại: “Chúa ở cùng anh 
chị em”.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Đức Giêsu đã nói: “Bình an cho chúng 
con”. Nhưng bình an có đang thực sự ngự trị 
trong tâm hồn chúng ta và trong môi trường 
chúng ta sống không?

- Đức Giêsu đã nói: “Hãy ở trong Thầy”. 
Nhưng chúng ta có thực sự ở trong Chúa khi 
cầu nguyện, khi lãnh nhận các bí tích và khi 
sống trong cộng đoàn Giáo Hội không?

- Đức Giêsu đã nói: “Chúng con là nhân 
chứng của Thầy”. Nhưng chúng ta có thực sự 
làm chứng cho Chúa qua lời nói, việc làm và 
cách sống không?

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Cv 3,13-15.17-19
Sau khi Phêrô chữa lành một người què tại 

cửa Đền thờ, nhiều người ngạc nhiên và bàn 
tán. Nhân cơ hội này, Phêrô giảng một bài: 

- Trong phần đầu bài giảng, Phêrô xác 
nhận người què này được chữa lành không 
phải nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của 
ông, mà chính là nhờ Danh Giêsu.

- Qua phần hai, Phêrô nhắc lại vụ án Đức 
Giêsu. Ông nói người Do Thái đã giết Đức 
Giêsu vì họ không “biết”. Nay Thiên Chúa 
đã cho Ngài sống lại. Việc này chứng tỏ Đức 
Giêsu chính là Đấng Messia. Vậy họ hãy sám 
hối và tin vào Ngài để được ơn cứu độ.

2. Đáp ca: Tv 4

Đây là lời cầu nguyện bày tỏ lòng trông 
cậy phó thác: mặc dù đang ở trong cơn khốn 
khó, tín hữu vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ giải 
thoát mình cho nên người tín hữu cảm thấy 
“thư thái bình an, vừa nằm tôi đã ngủ”.

Đức Giêsu chính là người sống tâm tình 
này tuyệt hảo nhất: Ngài đã “nằm ngủ” bình 
an trong tay Thiên Chúa rồi được Thiên Chúa 
cho “thức dậy” qua cuộc phục sinh.

3. Tin Mừng: Lc 24,35-38
Hai môn đệ Emmau đã theo Đức Giêsu bấy 

lâu nay, họ nghĩ rằng họ “biết” Ngài. Theo cái 
“biết” ấy thì Ngài chỉ là “một tiên tri có quyền 
lực trong hành động và ngôn ngữ” và họ “hy 
vọng Ngài sẽ cứu Israel”.

Nhưng khi Đức Giêsu bị giết, họ mới ý 
thức rằng cái “biết” đó chỉ là cái họ “tưởng” 
chứ không phải là “biết” thật.

Đức Giêsu giúp họ “biết” thực sự, nhờ việc 
Ngài giảng giải Lời Sách Thánh và nhờ việc 
Bẻ bánh.

Khi đã “biết” Đức Giêsu, hai ông vội vã 
trở lại Giêrusalem để loan báo cho các môn 
đệ khác “biết” nữa.

4. Bài đọc II: 1 Ga 2,1-6a
Chịu ảnh hưởng của thuyết Ngộ đạo, các 

tín hữu cũng coi trọng sự “biết” và họ tự hào 
rằng mình đã biết Đức Giêsu.

Thánh Gioan tông đồ giải thích thế nào là 
“biết” thật: “Chính nơi điều này mà chúng 
ta biết rằng mình “biết” Đức Giêsu, đó là 
chúng ta giữ các giới răn của Ngài. Ai nói 
rằng mình “biết” Ngài mà không giữ giới răn 
Ngài thì ấy là kẻ nói dối”.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. “Biết” và được cứu độ.
Vào khoảng cuối thế kỷ I, có một lạc thuyết 

nổi lên trong Giáo Hội, đó là thuyết Ngộ đạo. 
Thuyết này đề cao sự hiểu biết (“ngộ”): ai đã 
đạt đến trình độ hiểu biết cao sâu về Chúa thì 
sẽ bảo đảm được cứu độ. Ngày nay, có nhiều 
người cũng lầm tưởng rằng nếu “biết” giáo 
lý, “biết” lề luật, “biết” Thánh Kinh thì cũng 
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bảo đảm được phần rỗi.
Bài Tin Mừng hôm nay xóa tan ngộ nhận 

ấy, cái “biết” có thể mang đến ơn cứu độ là 
cái “biết” do suy gẫm sách Thánh và kết hợp 
với Đức Giêsu Thánh Thể. Bài trích thư thứ 
nhất Thánh Gioan cho thấy thêm một điều 
kiện nữa: không chỉ biết Chúa mà còn phải 
tuân giữ các giới răn của Ngài nữa thì mới 
được cứu độ.

* 2. Những cảm nghiệm Emmau
Vào chính ngày Đức Giêsu sống lại, có 

hai môn đệ chán nản rời Giêrusalem để về 
làng Emmau. Thánh Luca cho biết tên một 
người, đó là Clêôpát. Còn người kia thì Luca 
không nói tên. Chắc chắn không phải vì ông 
không biết, nhưng có lẽ vì người thứ hai ấy 
chính là Luca, hoặc cũng có thể vì một lý do 
gì khác. Ch. Perrot đã đoán lý do khác ấy là: 
“Người bạn của Clêôpát không được nêu rõ 
tên nhưng lại mang tên của mọi tín hữu”. Ng-
hĩa là, theo suy đoán của Ch. Perrot, Thánh 
Luca cố ý không nêu tên người môn đệ kia 
vì muốn coi người ấy là đại biểu của mọi tín 
hữu. Nói cách khác, bất cứ ai trong chúng ta 
cũng đều có thể trải qua những cảm nghiệm 
của người môn đệ ấy.

Vậy chúng ta hãy đi vào tâm trạng của 
người môn đệ ấy, và chia xẻ những cảm ng-
hiệm của ông.

1. “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì 
chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với 
họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản nên không 
nhận ra Ngài”: Đây là cảm nghiệm thứ nhất, 
cảm nghiệm về tình trạng của Đức Giêsu phục 
sinh. Ngài luôn hiện diện bên cạnh chúng ta 
và luôn cùng đi với chúng ta. Chỉ có điều 
là cặp mắt xác thịt của chúng ta không thấy 
được Ngài, giống như có một bức màn ngăn 
cách giữa chúng ta với Ngài. Đến một lúc nào 
đó, nếu Ngài muốn, thì Ngài bỏ bức màn ấy 
xuống, khi đó không còn gì ngăn cản nữa thì 
chúng ta sẽ thấy được Ngài. Đối với hai môn 
đệ Emmau, đó là lúc ở trong lữ quán, “mắt họ 
liền mở ra và họ nhận ra Ngài”.

2. Vậy nhờ cái gì mà tấm màn ngăn cách 

chúng ta với Đức Giêsu phục sinh được cất đi 
để chúng ta nhận ra Ngài? Cảm nghiệm của 
hai môn đệ Emmau cho thấy nhờ hai điều: 

a/ Điều thứ nhất là nhờ suy gẫm Sách 
Thánh: “Ngài giải thích cho hai ông những gì 
liên quan đến Ngài trong tất cả Sách Thánh”. 
Sau này hai ông nhớ lại cảm giác lúc đó: 
“Dọc đường khi Ngài nói chuyện và giải 
thích Sách Thánh cho chúng ta, lòng chúng 
ta đã chẳng bừng cháy lên đó sao?”.

b/ Điều thứ hai là Bí tích Thánh Thể: “Ngài 
cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra 
trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra 
Ngài”.

Sách Thánh đã làm cho những cõi lòng 
lạnh giá chán chường bừng cháy lên, Bí tích 
Thánh Thể khiến cho bức màn ngăn cản cặp 
mắt xác thịt hạ xuống.

***
Thực ra chúng ta đã nhiều lần đọc Sách 

Thánh và tham dự Bí tích Thánh Thể. Nhưng 
tại sao khi đọc Sách Thánh lòng chúng ta 
không “cháy bừng lên”, và khi tham dự 
Thánh Lễ mắt chúng ta không “mở ra”? 
Thưa vì chúng ta đọc Sách Thánh như đọc về 
Đức Giêsu chứ không phải đọc với  Đức Giê-
su như hai môn đệ Emmau; và chúng ta dâng 
Thánh Lễ như dâng lên cho Ngài chứ không 
phải cùng dâng với Ngài.

Chúng ta có thể làm mọi việc với Ngài, bởi 
vì Đức Giêsu phục sinh luôn hiện diện bên 
cạnh chúng ta và luôn cùng đi với chúng ta 
trên mọi nẻo đường đời. Ngày xưa đối với hai 
môn đệ Emmau cũng thế và ngày nay cũng 
vẫn thế. 

3. Cuộc sống mới của các môn đệ
Có thể nói sau khi Đức Giêsu chết thì các 

môn đệ cũng chết luôn, chết về mặt tinh thần 
và về luân lý: nhóm 12 đã rã rời, vì Giuđa đã 
tự vẫn, Tôma đã bỏ đi do khủng hoảng đức 
tin, những người còn lại thì co cụm với nhau 
trong căn phòng đóng kín cửa, lòng họ đầy sợ 
hãi, nghi ngờ, mặc cảm tội lỗi, buồn phiền và 
thất vọng. 

Nhưng ngay sau khi sống lại, Đức Giêsu 
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(xem tiếp trang 22)

phục sinh cũng làm cho họ sống lại: Ngài 
chủ động đến với họ chứ không chờ họ đi 
tìm Ngài, Ngài không nói một lời trách móc 
nhưng lại chúc bình an, Ngài ăn uống với họ 
để họ tin chắc Ngài vẫn sống, Ngài mở trí cho 
các ông hiểu ý nghĩa Thánh Kinh, Ngài lại 
còn sai họ ra đi rao giảng cho muôn dân. Tất 
cả những việc làm tế nhị và yêu thương ấy đã 
giúp cho các môn đệ.

- không còn sợ hãi
- không còn nghi ngờ
- không còn mặc cảm tội lỗi
- không còn buồn phiền
- không còn thất vọng
Con người cũ của các ông không còn, các 

ông như được sống lại trong con người mới, 
sẵn sàng ra đi khắp nơi loan báo Tin Mừng 
phục sinh cho mọi người.

4. “Hãy nhìn chân tay Thầy”.
Một người con kia rất yêu thương cha mình. 

Người cha là một nông dân, suốt đời cần cù 
lao động để nuôi sống gia đình. Khi người 
cha chết đi, lòng người con rất buồn rầu. Anh 
cứ đứng gần thi thể của cha mà nhìn, nhất là 
nhìn đôi bàn tay của cha. Anh nói: “Nhìn đôi 
bàn tay sần sùi chai sạm ấy, tôi nhớ lại tất cả 
những cực nhọc khổ sở mà cha tôi đã chịu vì 
yêu thương tôi”.

Khi hiện đến với các môn đệ, Đức Giêsu 
cũng bảo họ hãy nhìn chân tay Ngài, những 
chân tay không phải chai sạm mà đầy những 
thương tích. Nhìn không phải chỉ để xác nhận 
Đức Giêsu hôm nay cũng chính là Đức Giêsu 
hôm qua bị đóng đinh, mà còn để nhận ra tình 
thương bao la vô bờ bến của Ngài: “Không 
có tình thương nào lớn hơn tình của người thí 
mạng sống cho người mình thương”.

Khi hiện ra với Tôma, Đức Giêsu cũng bảo 
ông hãy chạm đến các vết thương của Ngài, 
rồi Ngài nói: “Đừng hồ nghi nữa, nhưng hãy 
tin” (Ga 20,28). Tin gì? Không chỉ tin là Ngài 
đã sống lại, mà còn tin vào tình thương của 
Ngài.

Tình Chúa thương ta là một điều chắc chắn, 
đã được đóng dấu bằng những vết thương trên 

thân xác Ngài. Chúng ta hãy tin chắc như thế, 
không có gì lay chuyển được.

5. Biến cố làm đảo lộn lịch sử thế giới
Trong những ngày ấy, có hai người bước 

trên đường về Emau, một làng cách Giêru-
salem vài cây số. Về Emau, có nghĩa là trở 
về hư vô, về cõi của những niềm hy vọng đã 
tan vỡ. Họ kiệt lực rồi, họ hết còn mơ mộng, 
họ cũng đã hết nhiệt tình. Trước đây, họ đã đi 
theo phong trào Giêsu với tất cả nhiệt huyết, 
họ cứ chắc mẩm rằng họ sẽ giải phóng thế 
giới khỏi cái ác, giải phóng dân tộc họ khỏi 
giới quí tộc Đền thờ và khỏi ách đô hộ La 
Mã.. Nhưng nay thì hết rồi Thầy đã chết, chết 
quá dễ dàng không một biểu hiện tự vệ. Các 
thủ lãnh phong trào Giêsu, những bạn đồng 
hành thân cận nhất của Thầy, những người 
mà Thầy tín cẩn, cũng đã lánh mặt vì khiếp 
nhược, vì thất vọng. Có người thậm chí còn 
bảo, anh Phêrô nhiệt tình là thế, bao giờ cũng 
tranh ăn trên nói trước, thế mà người ta bảo 
anh đã thề độc, đã chứng minh anh không hề 
quen biết Giêsu.

Thế là hết. Hai anh tưởng đã được tham dự 
vào một cuộc phiêu lưu độc đáo, khiến cho 
đời các anh có một ý nghĩa rực sáng, mở ra 
cho hai anh, mở ra cho mọi người một tương 
lai chan chứa niềm vui và niềm hy vọng. Vậy 
mà giờ đây họ chỉ còn những nuối tiếc, hận 
đời và dằn vặt.

Một người khách lạ nhập bọn với hai anh, 
bảo hai anh kể cho ông ta nghe về những nỗi 
buồn và niềm bất hạnh của họ. Cái ông khách 
này là một người hiếm hoi, biết nghe người 
khác nói. Rồi ông ta giải thích cho hai anh 
nghe về lịch sử thế giới, bắt đầu bằng kể về 
ông Môisê và các ngôn sứ. Hai anh thấy lòng 
ấm dần lên, cởi mở dần ra. Đầu óc của hai 
anh, chậm hiểu hơn trái tim, chỉ nhận ra Ngài 
sau khi cùng Ngài chia sẻ bữa tối và sau khi 
Ngài khuất dạng.

Thế là hai anh quay lại, bước ra khỏi tăm 
tối và hư vô, trở về Giêrusalem. Những người 
các anh gặp lại ở Giêrusalem cũng đã từng 
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

MỘ
         (PHỤC SINH  B - Mc 16,1-8) 

“Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong 
tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ” (Mc 
16,12).

Truyền thống thời các tổ phụ cho thấy 
người ta dùng hang động tự nhiên để làm mộ: 
Abraham mua ở Hebron, nơi có hang Makpe-
la làm nơi ông và bà Sara được mai táng (St 
23,19 25,9). Tác giả truyền thống tư tế cho 
rằng Isaac và Rebecca, Giacóp và Lea cũng 
được chôn cất ở đó (St 49,29 50,13). Theo St 
50,5 47,30 Giacop có lẽ đã đào cho mình một 
ngôi mộ ở vùng đất ông đã mua tại Sichem 
(St 33,19) và sau này Giuse con ông được 
chôn cất tại đó (Gs 24,32).

Tất cả truyền thống thời tổ phụ đều ám chỉ 
việc sở hữu lãnh địa và định cư của bộ lạc 
mang danh tổ phụ tại lãnh địa này. Giosuê 
được mai táng ở miền đất thừa kế tại Timnat- 
Séra trong núi Ephraim (Gs 24,30). Samuel 
được chôn cất tại quê nhà ở Tama (1Sm 25,1 
28,3), Gícóp “tại nhà ông này trong sa mạc” 
(1V 2,23), vua Marassê “được chôn cất trong 
vườn thuộc cung điện vua, vườn của Uzza” ( 
2V 21,18  2Sb 33,20). Thời Tân Ước, Giuse 
Arimathêô đã chuẩn bị một ngôi mộ cho mình 
trong vườn nhà (Mt 27,60 Mc 15,46 Lc 23,53 
Ga 19,41). Trái lại, tiên tri Isaia bài kích quan 
Sabna, có lẽ gốc gác miền bắc Israel lại cho 
đào mộ mình tại Giêrusalem “ông có gì ở 

nơi đây... mà đào mộ cho ông ở nơi này” (Is 
22,16t).

Nơi chôn cất trước kia thường rất gần nơi 
dân cư sinh sống, với việc mở rộng thành phố 
và các tường thành liên tiếp xây lên, các mộ 
phần ở ngoài tường thành có thể lại gặp ở 
trong tường thành (intra neuros). Êdêkiel đã 
chống lại việc chôn cất các vua tại cung điện, 
trong thành và gần đền thờ (Ed 43,7-9). Thời 
đô hộ của Hilạp và Rôma, người ta thấy các 
ngôi mộ được xây ở thung lũng Cédron ở phía 
Tây triền dốc của Đền thờ. Ngoài các ngôi mộ 
gia đình, có những hố lấp chôn tập thể cho 
những người nghèo (Gr 26,23).

Việc được chôn cất tại ngôi mộ gia đình 
mình là dấu chỉ một cuộc đời bình thường, 
được chúc phúc, từ đó phát xuất kiểu nói “sum 
họp với tổ tiên” “được chôn cất với tổ tiên” , 
“với bộ tộc” (St 49,29, 2Sm 2,32. 17,23. 1V 
14,31. 15,24. 22,51. 2V 8,24. 12,22. 14,20. 
15,7-38 16,20. 22,20 Nkm 2,3-5). Ngược 
lại, không được chôn cất với gia đình hoặc 
tệ hơn, không được chôn cất là dấu bất hạnh 
và bị chúc dữ (2V 19,10. Gr 8,2. 16,46. 25,33 
Tv 79,3).

Chúa Giêsu sau khi chết trên Thánh giá, 
đã được mai táng trong mộ ông Giuse Ari-
mathêô đào sẵn (Mt 27, 57-61 Mc 15,42,46. 
16,3 Lc 23,50-53. 24, 1-2 Ga 19,38-42. 10,1-
3). Nhưng ngày thứ ba “Người đã trỗi dậy” 
(Mc 16,6). Tin này cần phải được loan báo 
rộng rãi (Mt 28,8).... vì chúng ta sẽ cùng sống 
với Người (2Tm 2,11).
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(xem tiếp trang 27)

TÔMA
(CN 2 PS  B - Ga 20,19-31)

“Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là 
Tôma, cũng gọi là Đidymô ...” (Ga 20,24)

Tôma, tiếng Hy lạp là Thomàs, tiếng Ar-
amêô là Te ômà, có nghĩa là sinh đôi, là một 
thành viên trong Nhóm Mười Hai được ghi 
danh trong bản liệt kê (Mt 10,3 Mc 3,18 Lc 
6,15 Cv 1,13). Tin mừng Nhất Lãm (Mt- Mc- 
Lc) ngoài bản liệt kê ở trên không thấy đề cập 
đến ông Tôma ở chỗ nào khác nữa. Trái lại, 
thánh sử Gioan dành cho nhân vật này nhiều 
quan tâm. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, 
từ Đidymus có nghĩa là sinh đôi được thêm 
vào. Những bản khác gợi ý rằng danh xưng 
này không bao giờ được dùng như một biệt 
danh và hẳn tên riêng Tôma không cần phải 
dè giữ.

Hình ảnh của Tôma bỗng nổi trội khác 
thường trong Ga 11,16 khi ông đề nghị Nhóm 
Mười Hai: “cả chúng ta nữa, chúng ta cũng 
đi để cùng chết với Thầy”. Giai thoại này gợi 
ý cho thấy tính khí ông quảng đại nồng nhiệt. 
Gợi ý này xem ra trái ngược với giai thoại 
khác nổi tiếng hơn về một Tôma đa nghi. 
Không được gặp Chúa Giêsu phục sinh vào 
ngày thứ nhất trong tuần, ông đã phát biểu: 
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, 
nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và 
không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi 
không tin” (Ga 20,25).

Thực ra Tôma cũng như bao nhiêu người 
khác không có được sự hiểu biết đầy đủ về 
Chúa Giêsu và đường Cứu Độ của Người: 
“Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy 
đi đâu, làm sao chúng con biết đường” (Ga 
14,5). Vả lại vấn nạn Tôma đưa ra ở đây, cũng 
như ở Ga 20,25, là những dịp để ghi lại lời 
Chúa Giêsu nói. Khó khăn Tôma cảm thấy 
còn lớn hơn nhiều đối với thế hệ đầu tiên và 
đức tin của họ đáng khen hơn đức tin của các 
chứng nhân: “Phúc thay người không thấy 
mà tin” (Ga 20,29).

 Bị coi là người đa nghi, khó chịu nhưng 
Tôma đã nói lên niềm tin vững chắc của mình: 
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” 
(Ga 20,28). Nếu như đã vắng mặt trong ngày 
thứ nhất trong tuần vì lý do nào đó, thì vì đức 
tin đã được củng cố, Tôma đã có mặt để cùng 
đi đánh cá với các bạn và được gặp Chúa 
Phục Sinh (Ga 21,2).

Theo Êusẹbiô, thánh Tôma đã đi loan báo 
Tin mừng cho dân Parthe và được chôn cất 
tại Edesra (Eusébe, Hist Eccl 3,1). Nhưng các 
Kitô hữu Syria theo nghi lễ Malabar coi thánh 
nhân là người loan báo Tin mừng cho Ấn Độ 
và kính mộ Ngài ở Madras.

“Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội 
lỗi chúng ta” (1Ga 2,2).

Trong tiếng Do Thái, động từ kipper mà 
tiếng Hilạp chuyển dịch thành hilaskesthai, 
gợi ý việc bày ra vật gì đó để phủ lấp, che 
dấu, xóa bỏ, tẩy sạch. Từ này là đặc trưng của 
truyền thống tư tế, có nghĩa là nhờ một nghi 
lễ để đạt được sự thanh tẩy tội lỗi, xóa bỏ tội 
lỗi, làm dịu hay xóa đi cơn giận của người 
bị xúc phạm (Cn 16,14 Lv 9,7 Tv 65,4...) 
Theo kiểu nói loài người, dân Do thái qui cho 
Thiên sự giận dữ được biểu hiện ra trước mặt. 
Trước sự bất phục của dân, Thiên Chúa nổi 
giận (Xh 4,14 Gr 23,19 Tv 76,8...). Cần phải 
làm cho Chúa nguôi giận và trở nên nhân từ 
(2Sm 21,1-4).

Ngoài việc tắm và rửa để thanh tẩy (vd. Ds 
19,1-10), các nghi thức xá tội chính yếu là rảy 
máu trên các vật dụng thờ phụng và nghi thức 
“oan dương” (tiếng Do thái là Yômkippur  Lv 
16). Hai nghi thức này được cử hành hằng 
năm trong ngày Đại xá. Còn cần thêm vào đó 
những hy tế đền tội (Lv 5,14-26), những hy tế 
tạ tội (Lc 4,1-5.13). Trong tất cả các nghi thức 
này, trọng thể hay thông thường, vì tội chung 
hay tội riêng, máu đổ ra có một vai trò lớn 
lao. Vì máu là sự sống (Lv 17,11), sự sống 

XÁ TỘI/ĐỀN BÙ
(CN 3 PS  B - 1Ga 2,1-5a)
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Năm ấy ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
8/12, cả giáo xứ nô nức tổ chức rước kiệu 
trọng thể kính Đức Mẹ Vô nhiễm. Sau khi 
dâng thánh lễ xong, mọi người ra về, nhưng 
cũng còn rất nhiều người ở lại nhà thờ, đọc 
kinh, lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Bất 
giác người ta thấy một thiếu phụ dắt 3,4 đứa 
con đến trước bàn thờ Đức Mẹ. Chị kêu xin 
Đức Mẹ:

- Lạy Mẹ, con đến dâng lời cảm tạ Mẹ, vì 
bấy lâu nay Mẹ đã ban cho gia đình con bằng 
an, các con khôn ngoan, mạnh khỏe. Gia đình 
có công ăn việc làm. 

Chị vừa khấn vừa lần hạt, thổn thức kêu 
xin Đức Mẹ cho chồng được ơn ăn năn trở 
lại. Vì anh ấy quá khô khan nguội lạnh, chẳng 
bao giờ đi đọc kinh xem lễ. Nếu có khi nào 
cần phải chở vợ con đi nhà thờ, thì anh đứng 
ở ngoài, ngao du, hút thuốc lá để giết thì giờ. 
Khi còn đang cầu nguyện, thì anh chồng ở 
ngoài bước vào nhà thờ. Anh la vợ con:

- Còn làm gì đây nữa mà không về, cứ nghe 
mấy ông linh mục, tin vào Chúa và Đức Mẹ.

Chị tức quá, xấu hổ với mấy người bạn. 
Chồng người ta thì tốt lành êm dịu. Còn 
chồng mình thì như rắn lửa. Nhưng chị và các 
con cũng ra về. 

Về đến nhà, không chịu nổi thái độ của 
chồng. Chị cãi nhau rất lớn, và lợi dụng cơ 
hội, chị cho anh một bài học làm người nên 
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thân. Anh chồng không chịu nổi thái độ của 
vợ. Anh đã tru tréo chửi mắng om xòm, rồi 
trèo lên bàn thờ giật sập tượng ảnh Đức Mẹ 
xuống. Tức quá, tiện chân anh đạp giẵm nát 
khung ảnh Đức Mẹ, kính bể nát kêu loảng 
xoảng. Sự việc gì đã xảy ra ngay sau đó?

Chị vợ ôm mặt khóc, còn anh thì ngã vật 
xuống đất, hộc máu tươi. Cả nhà hoảng sợ. 
Hàng xóm vội chạy đến đưa anh vào cấp cứu 
tại bệnh viện. Bác sĩ bảo tình trạng nguy ngập 
lắm. Nếu không có phép lạ, thì anh sẽ chết 
đêm nay. Chị vợ thấy tình cảnh đáng thương 
của chồng. Nếu anh chết, thì lấy ai đi làm 
nuôi vợ con. Chị đã khấn với Đức Mẹ, và 
không quên bảo các con ngồi lần hạt cho cha. 
Trong khi ấy ở nhà thương, cha đến xức dầu 
và giải tội thiêng liêng cho anh. Nhưng anh 
không còn biết gì nữa. Nhờ mấy bịch máu 
được chuyển tới, anh đã hồi tỉnh. Chị vợ rất 
vui mừng vì những lời cầu nguyện và chuỗi 
hạt Mân Côi của chị và của các con, mà anh 
đã thoát ách tử thần, khỏi sa hỏa ngục. 

Sáng hôm sau chị vào thăm, thấy miệng 
anh méo xẹo, tứ chi bất động, liệt nửa người. 
Đó là tai biến mạch máu não. Nếu không có 
ơn Chúa, thì sẽ phải mang tật suốt đời. Nhưng 
còn cứu được linh hồn.

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

Lời bàn: 
Câu truyện trên đây rất đáng làm gương 

cho nhiều gia đình Công giáo chúng ta. 
Có nhiều gia đình vợ đạo đức khôn ngoan, 
chồng thì khô khan nguội lạnh, nhưng vẫn 
giữ cái tật: chồng chúa vợ tôi. Trường hợp 
anh chồng này cũng có thể là Đức Mẹ phạt 
nhãn tiền. Và cũng có thể là khi anh tức giận 
quá, đứt gân máu mà hộc máu. Cũng may mà 
chưa chết ngay. 

Nhờ lời cầu nguyện của vợ con, mà còn 
được sống thêm để cứu vãn phần rỗi. Đây là 
tấm gương cụ thể cho mọi người noi theo. 
Đức Mẹ nhân từ vô cùng, thấy anh chồng đã 
xúc phạm đến Đức Mẹ một cách quá thô bạo. 
Nhưng Mẹ đã không phạt ngay, cho anh còn 
có thì giờ đề ăn năn sám hối. 
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Cháu Maria Đỗ thị Kim Chi lên mười tuổi, con ông bà Đỗ văn Vĩnh và Phạm thị 
Thơm. Ngụ tại số nhà 113/K/151 Tô Hiến Thành, Sàigòn.

Ngày tết Trung Thu năm 1981, giữa cuộc vui, cháu bỗng nhiên tắt tiếng. Tuy còn nghe 
được, viết được mà nói không được.

Gia đình lo sợ, chạy đủ thầy lang, bác sĩ, chạy đủ thứ thuốc tây thuốc ta, châm cứu, chạy 
điện.... Mặt khác đi kêu khấn đủ các Đền, mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Có lúc ông 
bà ra điên đảo như mất đức tin.

May nghe tiếng Thánh Giuse tại Chí Hòa hay ban ơn chữa bệnh, ông bà liền chạy đến cầu 
khẩn. Thì ngày 20 tháng 11 năm 1981, lúc 10 giờ sáng, cháu Kim Chi bỗng hát lên bài “MẾN 
THÁNH GIÁ” là bài cả nhà thường hát khi đặt tay trên đầu cháu, để xin ơn khỏi bệnh. Nhờ 
ơn này, gia đình lấy lại được niềm tin.

Các bác sĩ săn sóc cháu thấy cháu khỏi bệnh cách lạ lùng, thì cảm phục và ghi chứng “Cháu 
Kim Chi khỏi bệnh câm là nhờ ơn trên ban xuống”.
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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

128. Lời kinh phụng vụ rất đẹp lòng Chúa, vì đó là lời Thánh Kinh, là lời cầu của Hội 
Thánh, Nhiệm Thể Chúa Giêsu. Con hãy dùng sách lễ, sách ca vịnh, sách nguyện mà 
cầu nguyện.

129. Cha nói: “Thứ nhất là cầu nguyện”, không phải là vô căn cứ; Chúa Giêsu đã bảo: 
“Maria đã chọn phần nhất”, ngồi dưới chân Chúa, nghe lời Chúa, mến yêu Chúa. Maria đã 
được Thánh Thể, Thánh Kinh, Thánh Nguyện.

130. Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Sao con không tìm người bạn không 
bao giờ phản bội con, và có thể ở với con liên lỉ bất cứ nơi nào?

131. Một người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi xem, họ sẽ sụp đổ không 
mấy hồi.

132. Muốn biết công việc Tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  Đâu phải dễ gặp được chuyên gia Kinh thánh, linh mục giáo sư hay thậm chí là linh 
mục giáo xứ của mình… để nhờ giải thích Tin mừng; vậy tự sức mình, đọc Tin mừng cách nào 
dễ hiểu? (một Kitô hữu giáo dân).

Trao đổi: Cách duy nhất tự mình đọc Tin mừng dễ hiểu là: thực thi Lời Chúa trước khi đọc.
Chọn một điều nhỏ nhất trong số các điều Chúa dạy – từng ngày cố gắng thực thi - sau đó đọc 
Tin mừng sẽ hiểu dần – càng thực thi thêm - càng hiểu nhiều thêm từng ngày. 
Bởi vì Lời Chúa được đem ra thực hành, tức Lời Chúa được gieo vào đất mùn, tơi, xốp, ẩm… 
đất mùn, tơi, xốp và ẩm chính là tâm hồn biết vâng nghe, thế là hạt giống Lời Chúa nảy mầm 
và mọc thành cây to đến nỗi chim trời có thể đậu ngụ, và sinh bông hạt (*), tức hiểu dần ra 
các điều khác không ngừng. 
 ................................................................................  
(*) “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về 
người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp 
lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường.
Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm 
rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì 
lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã.
Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến 
lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được.
Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một 
trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi” (Mt 13,18-23).

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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“Chủ đề của Thánh Nhạc Ngày Nay số 188 này: “Thánh ca Phụng vụ, ngọc bích họ 
Hòa” cố tình vì Thánh ca Phụng vụ là viên ngọc Bích vô cùng quý giá trong lãnh 
vực thánh nhạc Công giáo Roma. 

Sau khi kể lại câu chuyện: “Viên ngọc 
bích của người họ Hòa”, cha sở giải thích 
Thánh ca Phụng vụ cho 4 ca đoàn nhân cuộc 
họp mặt đầu năm: 

-  Thánh ca Phụng vụ là thánh ca liên kết 
chặt chẽ với phụng vụ như Công đồng Vat. II 
giải thích. Thánh ca Phụng vụ khiến nó trở 
nên thánh thiện hơn bất cứ thể loại thánh ca 
nào khác… vì vậy, nó quý như viên ngọc bích 
họ Hòa… mà như vậy, nếu viên ngọc Bích 
phải trả giá bằng phân nửa mạng sống của 
người họ Hòa để chứng minh thì với Thánh 
ca Phụng vụ người chứng minh nó cũng phải 
như thế mà thôi.. Ngọc bích vốn đã quý giá, 
nói lên được sự quý giá bằng chịu chặt cả 
2 chân thì sự quý giá ấy lại càng tăng lên 
gấp bội, những ai theo đuổi Thánh ca Phụng 
vụ cũng chịu nhiều gian truân ắt sẽ nói lên  
Thánh ca Phụng vụ càng thêm quý giá.

Nhìn thấy ca đoàn còn ngơ ngác như chưa 
hiểu, cha sở cho thí dụ:  

- Tin mừng Chúa Giêsu Kitô ngày càng 
tăng thêm tính quý giá vì máu của các chứng 
nhân Tin mừng ngày càng đổ ra.    

Cha sở kết luận:
- Điều gì vốn đã quý giá, người làm chứng 

cho nó phải dùng máu và mạng sống của 
mình để minh chứng, điều đó tăng thêm sự 
quý giá.

  

Cha sở biết ca đoàn đã hơi nhận ra, ngài 
nói tiếp theo:

- Thánh ca Phụng vụ là cách hát phụng 
vụ… quý giá ở chỗ bản chất: tôn vinh Thiên 
Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu đã đành, 
những người đi con đường Thánh ca Phụng 
vụ phải thầm lặng minh chứng mà chẳng ai 
ngó ngàng, lại còn có vẻ bị rẻ rúng thờ ơ và 
ruồng rẫy khiến họ phải côi cút thầm lặng để 
chứng minh…   

Một anh ca viên hỏi cha sở:
- Thưa cha, nếu nó hay, tự nó có tính thuyết 

phục. Có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương, hà 
tất đương phong lập” (*).    

Cha sở:
- Vì nó giấu vẻ đẹp của nó bên trong như 

viên ngọc bích họ Hòa giấu vẻ sang quý bằng 
sự sù sì mộc mạc.

Một ca trưởng nữ đứng lên nói với anh ca 
viên, người vừa mới nêu câu Nho:

 - Nếu vẻ ngoài thuyết phục ngay mọi 
người, còn gì là quý!

Cha sở gật đầu:
- Nếu biết ngay là quý thì đâu còn quý!
Mọi người đều chưa đồng thuận hết với 

cha sở. Biết vậy, cha sở lẳng lặng ngồi xuống 
kiên nhẫn chờ dịp khác. 

...................................................................
(*) Có mùi tất tỏa hương, cần chi đứng 

trước gió. 

PHA THĂNG
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Bạn có muốn biết người ta sẽ trải qua điều gì sau khi chết đi?
Hãy cùng khám phá những câu chuyện dưới đây về những người từng trải qua cái chết.

1. CHUYẾN PICNIC ĐỊNH MỆNH

Bác sĩ phẫu thuật Tony Cicoria đang tận 
hưởng ngày nghỉ bằng một chuyến picnic 
cùng gia đình thì bị một tia sét đánh phải. Tony 
ngay lập tức ngã xuống và nằm bất động. Tất 
cả mọi người đều hoảng hốt, tuy Tony không 
hề có phản ứng nhưng anh kể lại rằng, lúc đó 
anh có nghe tiếng mọi người la thét.

Tony cho biết, trong thời gian “chết “, anh 
cảm thấy cơ thể biến thành một đốm sáng 
xanh, lơ lửng và bay lượn khắp nơi. Khi y tá 
hô hấp nhân tạo và nhấn ngực Tony, anh nói 
anh có thể cảm nhận được ngực mình bị ấn 
liên hồi dù thần hồn đã rời xa thể xác. Sau 
vài giờ, anh cũng tỉnh lại. Tony phấn khích 
cho biết trải nghiệm đó thực sự rất tuyệt vời 
tới mức anh còn muốn “rong chơi” thêm chút 
nữa mới chịu về lại cơ thể.

2. “MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ”

Trong những nghiên cứu của mình về NDE 
(Near Death Experience - trải nghiệm gần kề 
cái chết), giáo sư Raymond Moody đã nghe 
một mẩu chuyện khá li kì từ một cô bé 14 
tuổi. Sau khi bị đụng xe, cô bé cho biết đã bay 
theo chiếc xe cứu thương chở xác của mình 
qua một đường hầm. Ở đó cô thấy một luồng 
sáng trắng xóa ở phía cuối hầm nhưng có một 
nhóm người lạ mặt đứng chặn trước cửa. Cô 
bèn dừng lại và kể cho họ về những gì đã xảy 

NGUYÊN NGUYÊN
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ra, nhóm người lạ mặt liền dặn cô đừng bước 
tới luồng sáng đó vì thời khắc của cô chưa 
đến. Tuy cô có thể thấy những người thân quá 
cố của mình trong luồng sáng đó nhưng cô 
vẫn quyết định quay về thân xác của mình.

3. SINH VẬT NƠI ĐỊA NGỤC

Veronika-Ulrike Barthel bị sét đánh, sau 
khi hôn mê suốt hai ngày trời, cuối cùng Ve-
ronika đã tỉnh lại và kể về trải nghiệm của 
mình khi cô bị áp giải xuống địa ngục. Cô cho 
hay: “Những sinh vật dưới địa ngục còn ghê 
rợn hơn những thứ tôi từng thấy trong phim 
kinh dị!”

Theo Veronika miêu tả, địa ngục rất hôi, 
tiếng la thảm thiết vang vọng khắp nơi, binh 
lính diễu hành thành từng tốp. Cô còn thấy 
nhiều người bị ném vào hang và lũ quỉ phi 
lao vào họ. Sau đó, Veronika cho biết đã có 
một sức mạnh thần kỳ kéo linh hồn cô về với 
cơ thể.

4. CUỘC DIỆN KIẾN CHÚA TRỜI

Khi đang phẫu thuật ruột, cậu bé 4 tuổi 
Colton Burpo đã trải qua một khoảnh khắc kì 
diệu. Colton kể rằng cậu đã được gặp Chúa 
Jesus, thánh John và những người thân đã 
khuất của cậu. Cha của Colton, Todd Burpo 
tuy ban đầu nghi ngờ nhưng ông đã hoàn toàn 
tin cậu con trai sau khi Colton nói rằng cậu có 
gặp một đứa em gái chưa hề được ra đời. Mẹ 
của Colton từng phá thai nhưng bà chưa từng 
nói chuyện này với cậu bé. Colton còn nói đã 
thấy bố đi vào phòng riêng cầu nguyện và bật 
khóc van xin Thượng đế cứu sống cậu. Todd 
không phủ nhận sự việc này và cho biết ông 
chưa từng kể chuyện này cho ai.

5. CƠ HỘI THỨ HAI

Sau khi bị một con sứa độc chích, lúc xe 
cứu thương tới thì Ian McCormack đã chết. 
Trong khoảng thời gian đó, anh cho biết mình 
đã bị đưa tới một nơi tối tăm với một giọng 
nói bảo rằng anh đang ở Địa Ngục và anh 
đáng bị như vậy. Bỗng dưng một luồng sáng 
chiếu thẳng vào Ian, nhấc bổng anh lên không 
trung, Ian cho biết anh cảm thấy luồng sáng 
ấy giống như một luồng sinh khí ấm áp. Ian 
tin rằng Thượng Đế đã cho anh một cơ hội 
thứ hai.

CTV - Theo Thể Thao & Văn Hóa 
............................
Viên ngọc họ Hòa chẳng là gì so với những 

nhận thức về hậu tử (sau khi chết), tức nhận 
biết chút xíu về đời sau để từ đó thay đổi cách 
sống cho mình sau khi chết, được cứu rỗi.

Trong lãnh vực thánh nhạc, Thánh ca 
Phụng vụ (TCPV) là viên ngọc họ Hòa, tức 
là được nhận ra lối hát đẹp lòng Chúa. Bởi vì 
khi hát TCPV, ta sẽ được ơn ích: Hát và nghe 
nguyên văn Lời Chúa; hòa cùng cộng đoàn để 
tôn vinh Chúa; được nhận sự thánh hóa qua 
ca hát liên kết với phụng vụ; được tham dự 
phụng vụ thánh thiện.
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trải qua những thất vọng não nề... Vậy mà 
những con người thảm hại ấy bỗng đứng lên, 
mạnh dạn tuyên bố rằng Đức Kitô đang sống, 
và bằng chứng thuyết phục nhất là chính họ đã 
thấy Ngài, thậm chí đã cùng ăn uống với Ngài.

Những điều họ nói, thật ra không phải một 
bằng chứng bằng chứng thuyết phục nhất là 
chính họ, những người thấp hèn, nhát gan, ít 
chữ nghĩa, nay dám đương đầu với mọi hiểm 
nguy và làm phục sinh lại phong trào Giê-
su. Đến đâu họ cũng nhắc lại những lời yêu 
thương và giải phóng, những lời không hẳn 
được tất cả mọi người nghe theo, nhưng là 
những lời đã thay đổi lịch sử thế giới.

Vậy thì, trong những ngày ấy, đã có một 
biến cố xảy ra, như một vụ bùng nổ, làm xuất 
hiện niềm tin và thay đổi cuộc đời những 
người này. Đối với họ, biến cố đã xảy ra đó 
là, Đức Giêsu đang sống. Đức Giêsu đã phục 
sinh, và họ đã loan truyền cái tin ấy đến nỗi 
dám hy sinh cả mạng sống. Chẳng ai có thể 
đưa ra những bằng chứng để chứng tỏ điều 
đó. Ai cũng có quyền nghi ngờ. Thiên Chúa 
mà Đức Giêsu đã rao giảng thì tôn trọng tự 
do của con người đến độ để họ nghi ngờ và 
phủ nhận Ngài... Tuy nhiên, trong những ngày 
ấy, một biến bố đã xảy ra làm đảo lộn những 
người đàn ông, những người phụ nữ ấy, và đã 
làm đảo lộn thế giới. Jacques Duquesne (Nhà 
văn Pháp).

6. Đời sống chứng nhân
Albert Schweitzer là một cậu bé rất thông 

minh, lại say mê âm nhạc. Khi trưởng thành 
cậu chơi đàn Organ, và cuối cùng đã trở thành 
Tiến sĩ âm nhạc. Sau đó, Albert nghiên cứu 
các chủ đề về tôn giáo, và đã đậu Tiến Sĩ Triết 
Học. Ông làm Hiệu Trưởng trường Đại Học.

Như thể học chưa đủ, ông từ chức Hiệu 

trưởng để theo ngành y khoa, 7 năm sau, trở 
thành bác sĩ với bằng Tiến sĩ Y Khoa. Với 3 
bằng cấp Tiến sĩ, Albert Schweitzer dễ dàng 
trở thành một người giàu có, và nổi tiếng.

Thế nhưng, tiến sĩ Albert Schweitzer lại 
cùng với người vợ bán tất cả gia tài, sang 
tận Châu Phi thiết lập một bệnh viện ở Lam-
barene. Ông cứu giúp hàng ngàn người phong 
cùi và những người mắc bệnh buồn ngủ.

Ông huấn luyện y tá và điều dưỡng để phụ 
giúp ông. Khi hết tiền mua thuốc, ông trở về 
Âu Châu, trình diễn âm nhạc trong thành phố 
lớn, lấy tiền vé vào cửa để trả tiền mua thuốc 
cho bệnh viện của ông ở Lambarene. Ông tin 
rằng những người nghèo ở Châu Phi đều là 
những thành viên trong gia đình Thiên Chúa. 
Ông được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 
1953.

Sau khi dâng hiến cả cuộc đời cho người 
Châu Phi nghèo khổ, nhà truyền giáo đã đi về 
nhà Cha năm 1965 lúc 90 tuổi.

***
Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu Phục sinh 

kêu gọi các môn đệ hãy làm chứng nhân cho 
Người. Chúng ta hãy là chứng nhân của sự 
sống mới. Thế giới ngày nay quay cuồng trong 
nỗi chết. Cái chết của chiến tranh, khủng bố 
khiến người ta chết không toàn thây. Cái chết 
của sida, ma tuý làm người ta chết không ra 
con người. Cái chết của phá thai, tự vẫn như 
cướp quyền Đấng Tạo Hóa. Người tín hữu 
Kitô phải làm chứng cho sự sống mới.

Sự sống của Đấng Phục sinh: Lôi cuốn, hấp 
dẫn gấp ngàn lần nỗi chết quay quắt điên loạn 
của con người. Sự sống của Đấng Phục sinh 
tràn đầy niềm hy vọng. Nếu Đức Kitô bị đóng 
đinh đã sống lại ra khỏi mồ, thì chúng ta có 
quyền tin tưởng vào chiến thắng của Người 
trên bạo lực, hận thù và nỗi chết.

Chúng ta hãy là chứng nhân của niềm vui. 
Nếu các môn đệ buồn phiền vì Thầy đã chịu 
khổ hình, thì các ông lại vui mừng biết bao 
khi nghe tin Thầy sống lại. Nếu các môn đệ 
lo âu vì sợ người ta đã giết Thầy sẽ bắt luôn 
cả trò, thì các ông lại trọn niềm hân hoan khi 

(tiếp theo trang 11)
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thấy Thầy sống lại ra khỏi mồ. Nếu chúng ta 
thực sự ra khỏi nỗi âu lo về mình, chúng ta sẽ 
tràn đầy niềm vui. Nếu chúng ta mang lại nụ 
cười cho những người bất hạnh, chúng ta đang 
công bố tin vui Phục sinh.

Đức Hồng Y Danielou có nói: “Chúng ta hãy 
tự khai mở niềm hy vọng của người bất hạnh, 
cho dù điều đó đe dọa đến của cải chúng ta”.

Cha Charles de Foucauld quả quyết: “Chỉ 
có một số người có khả năng làm chứng bằng 
lời nói, nhưng mọi người đều có thể làm 
chứng bằng đời sống lương thiện, gương mẫu, 
và bằng đời sống Kitô hữu sinh động”.

Trong nghi thức rửa tội của Giáo hội Ấn 
Độ, người chịu phép Rửa tội đặt tay lên đầu và 
nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng 
Tin mừng” (1Cr.9,16).

Vậy lời rao giảng Tin mừng sinh động nhất, 
hữu hiệu nhất và cao đẹp nhất chính là một 
cuộc đời quên mình phục vụ như nhà truyền 
giáo Albert Shweitzer đã làm cho những người 
phong cùi Châu Phi.

***
Lạy Chúa, khi chúng con u sầu, xin đem 

đến một ai đó để chúng con an ủi. Khi gánh 
nặng đè bẹp, xin chất thêm cho chúng con 
gánh nặng của người khác nữa.

Khi chúng con cần sự âu yếm vỗ về, xin 
cho người khác kêu gọi chúng con đến để vỗ 
về âu yếm họ.

Xin dạy chúng con trở nên chứng nhân 
của một Thiên Chúa phục vụ và yêu thương. 
Amen. (Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 

V. Lời nguyện cho mọi người 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu 

đã truyền cho các môn đệ phải kêu gọi mọi 
người ăn năn sám hối và phải làm chứng về 
Chúa Phục sinh cho muôn dân. Ý thức trách 
nhiệm đó, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện: 

1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi 
người trong Hội thánh/ luôn nêu gương khiêm 
tốn ăn năn sám hối về các thiếu sót lỗi lầm/ 
và luôn kêu gọi mọi người ăn năn sám hối/ để 
loại trừ bớt tội lỗi trong thế giới.

2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các 

nhà cầm quyền trên thế giới/ biết cộng tác với 
nhau để ngăn chặn chiến tranh/ diệt trừ tội ác, 
khủng bố, giết người/ và xây dựng một thế 
giới hòa bình hạnh phúc hơn.

3. Chúng ta cùng cầu xin cho những nạn 
nhân của bất công khủng bố/ những người 
vô tội bị bách hại/ những người nghèo đói bị 
khinh chê/ những người yếu đuối bị áp bức/ 
được Đức Giêsu Phục sinh nâng đỡ và ủi an.

4. Chúng ta cùng cầu xin cho anh chị em 
trong họ đạo chúng ta/ luôn nhớ đến trách 
nhiệm làm chứng về Đức Giêsu Phục sinh cho 
mọi người chung quanh chúng ta.

Chủ tế : Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn 
nhớ lệnh truyền của Đức Giêsu Kitô là ăn năn 
sám hối và dùng tất cả đời sống làm chứng 
về Người, để chúng con thực sự là môn đệ 
của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 
Chúa chúng con. 

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Đức Giêsu là Đấng 
công chính nhưng đã hiến thân làm lễ vật đền 
tội cho loài người chúng ta. Chính vì công 
nghiệp của Ngài mà chúng ta dám thưa với 
Thiên Chúa là Cha chúng ta rằng: “Lạy Cha 
chúng con ở trên trời…”

- Chúc bình an: Ngày xưa Đức Giêsu phục 
sinh đã ở giữa các môn đệ và nói: “Bình an 
cho anh em”. Hôm nay nguyện chúc bình an 
của Chúa cũng hằng ở cùng anh chị em.

- Trước rước lễ: Đức Giêsu phục sinh đã 
mời các môn đệ đụng chạm vào thân thể Ngài 
và hãy tin. Bây giờ Ngài cũng mời chúng ta 
kết hợp với Mình Máu Thánh Ngài: “Đây 
Chiên Thiên Chúa, đây Đấng…”

VII. GIẢI TÁN

Anh chị em đã biết rằng Đức Giêsu đã chịu 
nạn, chịu chết và sống lại để sinh ơn cứu rỗi 
cho loài người. Anh chị em phải làm chứng 
điều đó trước mặt mọi người. Chúc anh chị 
em về bình an.
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PHAN VĂN TRỊ (1830 - 1910)

Phan Văn Trị còn gọi là Cử Trị, là một nhà 
thơ Việt Nam trong thời kỳ đầu kháng Pháp 
của dân tộc Việt.

Thân thế cuộc đời.
Phan Văn Trị sinh năm Canh Dần (1830) 

tại thôn Hưng Thạnh, huyện Bảo An, phủ 
Hoằng An, trấn Vĩnh Thanh (nay là xã Thạnh 
Phú Đông, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre). 
Thân phụ ông tên là Phan Văn Tấn, “làm 
quan khâm sai Chưởng tiền dinh Đô thống 

chế, đã bị triều đình nhà Nguyễn phạt chín 
đời không được làm quan”, thuộc dòng dõi 
Phan Văn Triệu, một võ tướng đã từng giúp 
Nguyễn Ánh chống nhau với Tây Sơn, về sau 
được liệt vào miếu Trung hưng công thần tại 
cố đô Huế.

Khoảng năm 1847 – 1848, ông đến làng 
Hạnh Thông Tây, Gia Định (nay là Gò Vấp, 
Thành phố Hồ Chí Minh) trú ngụ tại nhà 
người thân để học. Khoa thi Hương năm Tự 
Đức thứ 3 (Kỷ Dậu, 1849), ông đỗ thứ 10 trên 
17 Cử nhân. Năm ấy, ông vừa tròn 19 tuổi. 
Nhân việc đỗ Cử nhân, nhân dân trong vùng 
gọi ông là Cử Trị.

Với tài học đó, Cử Trị có thể ra làm quan, 
nhưng buồn vì thời cuộc cứ rối ren... ông 
không ra làm quan, mà về sống đạm bạc bằng 
việc dạy học ở làng Bình Cách (nay thuộc thị 
xã Tân An, tỉnh Long An). Sau, ông tị địa về 
Vĩnh Long, rồi về Phong Điền (Cần Thơ). Ở 
đó, ông dạy học, bốc thuốc và làm thơ...

Phan Văn Trị mất ngày 16 tháng 5 năm 
Canh Tuất (tức 22 tháng 6 năm 1910) tại làng 
Nhơn Ái, tổng Định Bảo, quận Châu Thành, 
tỉnh Cần Thơ (ngày nay thuộc huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ), thọ 80 tuổi.

SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG

PHÚC CHIÊU
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   Khu đền thờ và mộ Phan Văn Trị.

Phan Văn Trị sáng tác nhiều nhưng hiện 
chỉ mới tìm được khoảng trăm bài bao gồm 
thơ vịnh vật như: “Con mèo”, “Cái cối xay”, 
“Hột lúa”, “Con rận”, “Cào cào”, “Con 
cóc”,... và chùm thơ họa lại 10 bài thơ của 
Tôn Thọ Tường.

Trước khi thực dân Pháp đến, Phan Văn 
Trị thường vịnh cảnh, vịnh vật để bày tỏ chí 
hướng, ước muốn giúp đời, cứu dân hoặc để 
phê phán những người bất tài, hám danh. Đến 
khi quân Pháp chiếm đóng Nam Kỳ, ông làm 
thơ yêu nước.

Lòng yêu nước ấy chan chứa trong bài thơ 
tiêu biểu sau:

Thất tỉnh Vĩnh Long
Tò te kèn thổi tiếng năm ba,
Nghe lọt vào tai, dạ xót xa.
Uốn khúc sông rồng mù mịt khói,
Vắng hoe thành phụng ủ sầu hoa
Tan nhà cám nỗi câu ly hận,
Cắt đất thương thay cuộc giảng hòa
Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ,
Ngậm cười hết nói nỗi quan ta.
Và khi quân Pháp đàn áp cuộc khởi ng-

hĩa của Đinh Sâm nổ ra tại Láng Hầm, cạnh 
Phong Điền. Để tỏ lòng tiếc thương những 
nghĩa sĩ đã bỏ mình, Phan Văn Trị đã làm hai 
câu đối thật xúc động:

Võ kiếm xung thiên, Ba Láng giang đầu 
lưu hận huyết.

Văn tinh lạc địa, Trà Niềng thôn lý đãi sầu 
nhan.

Tạm dịch:
Kiếm võ ngút trời, Ba láng sông sâu tràn 

hận huyết.
Sao văn sa đất, Trà Niềng thôn xóm thảy 

sầu mang.  
Mặt khác, nói về mảng thơ mang tính 

chiến đấu của ông, nhà thơ Bảo Định Giang 
nêu nhận xét:

Sau Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị 
xông xáo tiến lên đánh địch như một dũng sĩ. 
Ngòi bút trong tay ông trở thành ngọn giáo, 
nhằm thẳng vào bọn bán nước, đánh rất đau, 
khiến đối phương không cựa quậy được...

Và một điều ai cũng rõ: Phan Văn Trị dùng 
bút đánh Tôn Thọ Tường, không đơn giản 
như đánh một tên tay sai võ biền dung tục…
mà đối thủ của ông là bạn cũ, từng xướng họa 
với ông ở Thi xã Bạch Mai ngày nào... Để rồi 
bằng sức mạnh chính nghĩa, Phan Văn Trị đã 
giáng cho đối thủ của mình những đòn bất 
ngờ, giành thế chủ động từ đầu đến cuối... 

Trong Bản lược đồ văn học VN, GS. Thanh 
Lãng cũng đã viết:

Phan Văn Trị là phát ngôn viên cho phe 
chủ chiến. Chính ông đã đập vỡ cái thành trì 
yên lặng của nhà Nho, xung phong đứng ra tố 
cáo và kết án phái chủ hòa. Mỗi khi phe địch 
lên tiếng biện hộ, thanh minh... là ông lại viết 
bài vạch trần mưu mô, tâm địa thấp hèn của 
họ. Cái mới mà Phan Văn Trị đưa vào văn 
học thế hệ này chính là ở chỗ đó... 

Đề cập vai trò của ông trong cuộc bút 
chiến với Tôn Thọ Tường, Từ điển văn học 
(bộ mới) có đoạn:

Bị dư luận lên án gay gắt, Tôn Thọ Tường 
làm bài thơ “Từ Thứ quy Tào” để ngụy biện, 
chống đỡ cho hành động phản dân hại nước 
của y. Phan Văn Trị công kích luận điệu của 
Tường bằng bài thơ “Hát bội”.

Cuộc bút chiến dưới hình thức họa thơ nổ 
ra từ đó. Tôn Thọ Tường làm 10 bài thơ liên 
hoàn tự thuật, tán dương sức mạnh vật chất 
của thực dân, cho rằng lực lượng kháng chiến 
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non kém khó mà địch nổi, và trong thực tế 
cuộc kháng chiến đang lâm vào cảnh bi thảm. 
Cho nên người trí thức khôn ngoan là phải 
biết tùy thời mà ở.

Họa lại những bài thơ ấy, Phan Văn Trị đã 
mắng Tôn Thọ Tường bằng những lập luận 
sắc sảo, bằng những hình tượng độc đáo, rất 
đắt... Trong cuộc họa thơ này, Phan Văn Trị 
đã lôi cuốn được đông đảo sĩ phu Nam Kỳ 
vào cuộc như Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn 
Đạt, Lê Quang Chiểu....

Trích một bài thơ họa:
Hơn thua chưa quyết đó cùng đây,
Chẳng đã nên ta phải thế này.
Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy,
Cồn Rồng dầu mặc muội tro bay.
Nuôi muông giết thỏ còn chờ thủa,
Bủa lưới săn nai cũng có ngày.
Đừng mượn hơi hùm rung nhát khỉ,
Lòng ta sắt đá, há lung lay.
Tưởng nhớ, Tấm bia mộ khi xưa đặt trước 

nấm mộ đất của Phan Văn Trị.
Đức độ và tài năng của Phan Văn Trị đã 

làm cho nhiều người cảm phục. Trong số đó 
có cai tổng Định Bảo tên là Lê Quang Chiểu 
xem ông như một bậc thầy, nên đã giới thiệu 
người em gái con cô con cậu là Đinh Thị 
Thanh (1835 – 26 tháng 6 năm 1911) kết 
duyên cùng ông Trị. Chiểu cũng cho người 
dựng một mái nhà tranh lá cho Phan Văn Trị 
nương náu và khi ông Trị mất đã được chôn 
trên phần đất của vị cai tổng này. 

...
Đọc qua tiểu sử Cụ Phan Văn Trị, chúng 

ta thấy lòng yêu nước, khi đã có, không ai có 
thể nghi ngờ dù người ấy chỉ làm những việc 
vừa sức mình.

Liên tưởng đến mối tương quan giữa ta 
với Chúa. Yêu ta thật nhiều, Chúa không cần 
phải viện dẫn, giải thích… vì ai đã thật yêu, 
không giải thích và cũng chẳng cần ai giải 
thích giùm cho. Trái ngược lại, ta yêu Chúa 
chưa được bao nhiêu, nhưng ta thường hay 
nói nhiều. Vì tật nói nhiều với Chúa, chúng 
ta thường hay mắc luôn tật giải thích giùm 

cho Chúa, nghĩ thay nghĩ ngợi… thay cho 
Chúa, thí dụ khi gặp chuyện không may, ta 
giải thích rằng Chúa phạt, Chúa cảnh cáo, 
Chúa nhắc nhở, Chúa thử lòng… khi xin điều 
gì đó chưa được, ta giải thích rằng tại vì ta 
bất xứng, hay tại vì ta yếu đức tin, hay là tại 
vì ta không dâng cúng, dâng cúng ít, tại vì ta 
thất hứa với Chúa, hoặc ta bỏ đi lễ, ta ít xin 
lễ… như vậy cũng chưa đủ, tệ nhất là khi gặp 
điều may lành, ta giải thích rằng ấy là Chúa 
thưởng công gì đó cho ta, Chúa bù đắp, Chúa 
thương ta nhiều, Chúa cưng chiều ta… 

Chuyện của ta đã vậy, chuyện của người 
khác ta càng giải thích giùm cho Chúa, nghĩ 
thay cho Chúa khi họ gặp biến cố không may. 
Khuyến khích, an ủi, cổ vũ, động viên tinh 
thần cho mình hay tinh thần anh em là điều 
tốt, nhưng giải thích giùm cho Chúa, suy nghĩ 
thay cho Chúa… khiến nhiều khi ta đưa ra 
nhiều luận điểm nghe khiên cưỡng. Nhớ ngày 
xưa, lúc còn đang là tiểu chủng sinh khoảng 
lớp 10, cha của bạn mất, đến viếng, tôi an ủi 
mẹ bạn:

- Bác ơi! Thường người tốt được Chúa 
rước đi sớm.

Nghe vậy mẹ bạn dù chỉ là một phụ nữ 
miền quê, vặn ngay:

- Vậy thì, vì tôi là người xấu, Chúa để lại 
chắc?

Tôi cứng họng chẳng nói được lời nào. 
Lãnh một “quả đấm thôi sơn” vào mặt, nhớ 
đời, từ đó, tôi tự nhủ: không bao giờ giải 
thích giùm cho Chúa, “cứ để Chúa tự mà giải 
thích”. 

Cái tính ưa giải thích giùm cho Chúa, ưa 
đoán mò,, nghĩ thay cho Chúa… ăn sâu vào 
tiềm thức khiến nhiều khi ta làm một việc 
mà người xưa gọi là: “Lấy thước tiểu nhân 
để đo lòng quân tử”. Đúng phóch! Vì từ lâu 
Chúa đã phán: “…tư tưởng Ta không phải là 
tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi 
không phải là đường lối của Ta, Chúa phán 
như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì 
đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, 
và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các 
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ngươi thế ấy” (Is 55,6-9).
Ta cũng hay nghĩ ngợi, ái ngại, lo giùm 

cho Chúa. Có lần Vua David cũng nghĩ ngợi 
giùm cho Chúa khi ông nói với tiên tri Na-
than rằng, ông ở nhà sang cửa rộng, còn Chúa 
tức Hòm Bia thánh, lại chỉ ở trong lều tạm, 
như vậy thật bất xứng, cho nên nhất quyết, 
ông sẽ xây cho Chúa một ngôi đền thờ; Chúa 
nói qua miệng tiên tri Nathan: 

“Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?” (2 Sm 
7, 1-5.8b-12.14a.16). Trong sách tiên tri Isa-
ia, có lần Chúa cũng phán:

“Trời là ngai của Ta, và đất là bệ dưới 
chân Ta. Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào, 
và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi? Tất cả 
những vật ấy, chính tay Ta đã làm. Tất cả 
những vật ấy đều là của Ta” (Is 66,1-3).

Xem đó đủ thấy từ tật hay giải thích giùm 
cho Chúa, suy nghĩ thay cho Chúa, tiến tới 
ta hứa hẹn dâng cho Chúa điều này vật nọ… 
trong khi Chúa dựng nên ta, làm chủ ta, điều 
khiển và an bài tất cả cho ta, đã vậy muôn 
loài muôn vật đều một tay Chúa sinh thành 
và nuôi dưỡng, ta không biết hay ta biết mà 
cứ quên? 

Vậy, thay vì giải thích, nghĩ ngợi, đoán xa 
đoán gần… giùm cho Chúa, ta chỉ cần làm 
một việc có ích hơn nhiều, đó là mỗi khi gặp 
một chuyện gì tốt hay xấu, hãy quỳ sụp vâng 
thờ Thánh Ý Thiên Chúa, một việc mà Chúa 
muốn và làm cho Chúa rất hài lòng, nhưng 
Hai Ông Bà Nguyên tổ không làm khiến ngàn 
đời nhân loại hư hỏng, còn Đức Mẹ làm thì 
Ơn Cứu độ đến ngay; một việc mà Chúa Kitô 
đặt vào kinh Lạy Cha: vâng Ý Cha, Thánh Ý 
ấy ở ngay dưới đất cũng như ở trên trời –ta đã 
không chịu nắm lấy cái mấu chốt lớn lao sinh 
tử ấy, đã vậy còn đua nhau làm mờ Thánh Ý 
ấy theo ma quỷ xúi giục đi con đường bất tín 
bất trung của chúng để cùng về chốn sa đọa 
với chúng.

Khi gặp bất luận chuyện lớn nhỏ gì… thay 
vì nghĩ, suy vớ vẩn, ta hãy QUỲ SỤP VÂNG 
THỜ THÁNH Ý THIÊN CHÚA. Chỉ có thế 
mà thôi. “Bao” đẹp lòng Chúa!

...(loài vật) được dâng thay cho sự sống 
loài người. Nghi thức thay thế này là nghi 
thức nhắm vừa chữa lành vừa thanh tẩy, bởi 
vì máu chữa lành ban lại sự sống và thanh tẩy 
vết nhơ do tội lỗi.

Trong Tân Ước, chữ “xá tội” ít được dùng 
(Rm 3,25 Dt 2,17 1Ga 2,2. 4,10). Nhưng tư 
tưởng lại thường thấy không những trong 
suốt bức thư gửi giáo dân Do thái mà mỗi khi 
Đức Kitô được tuyên xưng là “chết vì tội lỗi 
chúng ta” (Vd 1Cr 15,3) hay “đổ máu ra để 
tha tội” (vd. Mt 26,28).

Các nghi thức xá tội của Cựu Ước không 
vĩnh viễn xóa sạch được tội lỗi và phải được 
lặp lại hằng năm. Trái lại, hy tế của Đức Kitô 
có giá trị cứu chuộc vĩnh viễn (Dt 9,12). Nhờ 
cái chết, Đức Kitô đã vào nơi Cực Thánh và 
một lần thay cho tất cả đã tẩy sạch tội lỗi nhờ 
máu Ngài (Dt 1,3), đền bù tội lỗi của dân 
(2,17). Kitô học của thư Do thái còn tham 
chiếu các bài ca về Người Tôi Trung (Is 42,1t. 
49,1t. 50,4t .52,13t) cũng như lời loan báo về 
giao ước mới (Gr 31,31-34).

(tiếp theo trang 13)
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Cũng giáo thuyết này được diễn tả trong 
các tường thuật về việc thiết lập bí tích Thánh 
Thể (Mt 26,26-29...). Thánh thể là sự thông 
hiệp máu Đức Kitô (1Cr 10,16), thực hiện 
giao ước mới (1Cr 11,25), máu đổ ra cho 
nhiều người được tha tội. Đức Kitô là của 
lễ đền bù tội lỗi chúng ta (1Ga 2,2. 4,10 Rm 
3,25).

MỤC TỬ NHÂN LÀNH
(CN 4 PS B - Ga 10, 11-18)

“Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống 
mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).

Chúa Giêsu tự nhận là mục tử nhân lành 
(Ga 10,11a). Hình ảnh mục tử gợi ra hai điểm 
bề ngoài có vẻ tương phản: vị thủ lãnh và bạn 
đồng hành. Mục tử là người hùng mạnh (1Sm 
17,34 –37 Mt 10,16 Cv 20,29) nhưng cũng tế 
nhị với chiên vì biết lối sống của chúng (Cn 
27,23) thích nghi với hoàn cảnh của chúng (St 
33,13) bồng ẵm (Is 40,11) cưng chiều chúng 
(2Sm 12,3). Quyền của mục tử đặt nền tảng 
trên sự tận tụy và tình thương. Chúa Giêsu 
ngay từ buổi đầu làm người đã muốn xếp các 
người chăn chiên vào hạng người vui vẻ đón 
nhận Tin Mừng (Lc 2,8-20). Chính Ngài nuôi 
ước mơ của một mục tử đi tìm chiên lạc (Lc 
15,4-7). 

Tin Mừng nhất lãm có những nét báo trước 
ám dụ của thánh Gioan về Chúa Giêsu, mục 
tử nhân lành. Việc Ngài sinh tại Belem hoàn 
tất lời tiên tri (Mt 2,6 Mk 5,1) Ngài đúng là 
chủ chăn Môsê mong ước (Ds 27,17) Ngài 
đến cứu những con chiên lạc nhà Israel (Mt 
15,24. 10,6. Lc 19,10). “Đàn chiên nhỏ” Ngài 

tập hợp lại (Lc 12,32) là hình ảnh cộng đoàn 
thời cánh chung (Đn 7,27) sẽ bị bách hại bởi 
lang sói bên ngoài (Mt 10, 16 Rm 8,36) và bởi 
lũ đội lốt chiên bên trong (Mt 7, 15). Chiên sẽ 
bị tan tác nhưng vị chủ chăn sau khi bị đánh 
đập sẽ tập họp họ lại (Mt 26,34t Dcr 13,7). 
Thời cuối, Ngài sẽ phân chia họ ra như mục 
tử phân loại chiên và dê (Mt 25,31t).

Trong Tin Mừng Gioan, những dấu hiệu 
trên được phác lại thành một bức tranh về một 
Hội Thánh sống động dưới cây trượng của vị 
Mục Tử duy nhất (Ga 10). Nét riêng của hình 
ảnh này cho thấy vị Mục Tử duy nhất là chính 
Con Thiên Chúa, mặc khải cho môn đệ tình 
thương của Thiên Chúa. Như ở Êdêkien (Ed 
43,17) nơi đấy đề cập đến một cuộc xét xử 
(Ga 10,1-10) bị tan rã (Ed 34,5 Ga 10,12), 
nhưng Chúa Giêsu cứu họ và đưa vào đồng 
cỏ xanh tươi (Ed 34,10-14 Ga 10,11. 3.9.16). 
Lúc đó họ sẽ nhận biết Chúa (Ed 34,15-30 Ga 
10,15) là Đấng đã cứu họ (Ed 34,22 Ga 10,9).

Chúa Giêsu minh định Ngài là Vị Mục Tử 
duy nhất (Ga 10,11) như đã được loan báo 
(Ed 34,23), là trung gian độc nhất là cửa đàn 
chiên (Ga 10,7), là chủ chiên, hoàn hảo vì đã 
hy sinh mạng sống vì đoàn chiên (10,15.17t). 
Người không chỉ bị đánh đập (Mt 26,31 Dcr 
13,7) mà còn tự nguyện hy sinh mạng sống 
mình (Ga 10,18). Những con chiên bị phân 
tán được Người tập hợp lại vừa từ Israel, vừa 
từ chư dân (10,16 11,52). Đoàn chiên này 
được liên kết trong tình thương liên kết Cha 
và Con (14,20 15,10 17,8.18-23) và được 
chính Chúa Cha duy trì, bảo đảm cho được 
sống muôn đời. (10,27-30).
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Chống nắng  

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 4

Bé Bo hát lễ trong ca đoàn

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ: “Ngọc bích họ Hòa”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Ngọc bích họ Hòa…”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 48)

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Bầu trời trong xanh mênh mông. Từng cụm 
mây trắng nhẹ xốp trôi trôi lững lờ. Gió thổi 
hiu hiu nhè nhẹ man mát. Cây cối đung đưa 
trong gió ngàn. Khung trời hình như rộng lớn 
hơn mọi ngày. Vạn vật cảm thấy cuộc đời thật 
là đáng sống và đáng nói. Đời thật là vui. Ông 
mặt trời đỏ rực tỏa ra muôn tia nắng vàng tươi 
rực rỡ. Ôi! Thật là vui! Ôi! Thật là tươi!

Trong khung cảnh đó có một chú chim 
chích quẹt mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở. 
Chích quẹt nhảy ra khỏi tổ, vươn vai, xõa 
cánh, ngay chân cho hết mỏi. Chích quẹt 
kêu lên:

- Sướng quá đi thôi! Sướng quá đi thôi!
Kêu sướng rồi chích quẹt nhảy qua nhảy 

lại cành này cành khác. Chích quẹt như tập 
thể dục với bài nhảy của mình. Chích quẹt 
nói to:

- Ông bà mình đã phán: Người buồn cảnh 
có vui đâu bao giờ. Còn mình thì đổi lại: 
Chim vui cảnh có buồn đâu bao giờ. Ha… 
Ha… Ha…

Cười rồi chích quẹt bay đi, vừa bay vừa 
kêu lên:

- Chim vui cảnh có buồn đâu bao giờ!
Chim vui cảnh có buồn đâu bao giờ! Kêu 

hoài cũng chán, chích quẹt vui mỏ hót bài ca:
- Trời mưa to coi như là mưa nhỏ. Trời 

mưa nhỏ coi như là không mưa. Thế là trời 
mưa không mưa!

Chích quẹt tự nói với mình:
- Tại sao mình không đổi lời luôn nhỉ! Phải 

đổi lời thôi!
Tự nói rồi chích quẹt đổi lời ngay:
- Nhậu ly to coi như là ly nhỏ. Nhậu ly 

nhỏ coi như là chưa uống chi. Thế là nhậu 
vô tư luôn!

Ha… Ha… Ha… Chích quẹt cười lớn tự 
thưởng cho mình. Chích quẹt tự nói:

- Mình giỏi ơi là giỏi. Giỏi quá đi mà. Mình 
đúng là ca sĩ lẫn nhạc sĩ tài ba lỗi lạc! Đổi 
cả lời bài hát cũng được mà. Giỏi ơi là giỏi! 
Đúng là tuyệt vời! À! Mà trên cả tuyệt vời 
nữa chứ, là tuyệt vọng đó.

Vừa nói chích quẹt vừa bay. Vừa bay 
chích quẹt vừa hát bài mới đổi lời một cách 
vui vẻ và thích thú lắm. Vừa hát chim vừa tự 
khen mình.

  Đang bay, bỗng nhiên chích quẹt trông 
thấy cái gì đo đỏ, tròn tròn. Sà xuống xem thử 
cái chi thì chích quẹt nhìn thấy trái cà chua 
chín. Chà! Trái cà chua chín mới ngon làm 
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sao. Cà chua chín đỏ rực nè. Cà chua chín 
mềm múp nè. Cà chua chín thơm nhức mũi 
nè. Cà chua chín ngọt ngào quá nè, ai chịu 
cho nổi. Nhưng trái cà chua này bị cắt đôi ra. 
Ai cắt? Cắt để làm gì? Tại sao toàn cây xanh 
không mà lại có quả cà chua chín? Giữa rừng 
cây lại có quả cà chua chín trong khi chẳng 
có trái quả nào khác? Chắc phải cái chi đây? 
Chích quẹt nghĩ như vậy nên cẩn thận hơn.

Chích quẹt đáp xuống một cành xa xa 
trái cà chua chín. Chích quẹt thèm ăn trái cà 
chua chín quá nên nước bọt cứ tự động ứa 
ra. Chích quẹt nuốt nước bọt ừng ực thèm 
thuồng. Thèm quá đi! Chích quẹt nhìn chung 
quanh bỗng trông thấy chiếc lồng bẫy với hai 
cái gọng giơ lên. Chích quẹt hết hồn hết vía 
khi nhìn thấy chiếc lồng bẫy. Chích quẹt nghĩ 
trong đầu:

- May mà mình không lao vào ăn trái cà 
chua chín ấy chớ không thì… chớ không thì 
tiêu đời rồi.

Chích quẹt nghĩ tiếp:
- Thôi mày bẫy thì mày chơi đi. Tau không 

thèm ăn trái cà chua chín này đâu. Cho mày 
ăn luôn. Hèn gì cắt đôi trái cà chua chín ra. 
Bẫy mà được à. Cho mày bẫy tới chiều.

Nghĩ rồi chích quẹt vội bay đi. Bay được 
một đoạn ngắn, chích quẹt nghĩ:

- Bỏ trái cà chua chín cũng uổng. Hay là 
mình cho nó biết tay? Mình vẫn ăn trái cà 
chua chín mà lồng bẫy vẫn không sập.

Nghĩ rồi chích quẹt bay quay lại. Đậu 
xuống cành cây gần đó. Chích quẹt mon men 
đến bên chiếc lồng bẫy ngắm nhìn kỹ càng. 
Chích quẹt leo lên bên hông chiếc lồng bẫy 
mà rung rung lắc lắc. Chiếc lồng bẫy vẫn như 
cũ, không sập xuống. Chích quẹt nhẹ nhè leo 
lên rỉa một miếng cà chua chín rồi bay đi. Vừa 
bay vừa ăn. Cà chua chín thơm quá xá.

Lần thứ hai chích quẹt lại bay đến bên 
chiếc lồng bẫy có trái cà chua chín bên trong. 
Chích quẹt cũng rung rung lắc lắc xem thử, 
nhưng cũng vậy. Chích quẹt nhìn thấy chiếc 
lồng không có gì khác biệt cả. Lần này chích 
quẹt cũng rỉa một miếng to cà chua chín rồi 

bay đi. Vừa bay vừa ăn cà chua chín. Cà chua 
chín ngọt quá chừng.

Lần thứ ba chích quẹt lại bay đến bên lồng 
bẫy. Lần này chích quẹt định bụng ăn ngấu 
nghiến, ăn lấy ăn để, ăn hết trái cà chua chín 
rồi bay về tổ. No bụng rồi về ngủ thôi. Người 
ta vẫn nói: Căng da bụng, rụm da mắt mà. 
Nhưng chích quẹt vừa đậu vào chiếc lồng bẫy 
để ăn trái cà chua chín, chưa kịp há mỏ ra ăn, 
thì chiếc lồng bẫy đã sập xuống. Lưới ở đâu 
bung ra vây kín chú chim chích quẹt. Chích 
quẹt vùng vẫy kêu la, nhưng chỉ tốn công vô 
ích mà thôi. Chích quẹt cố thoát khỏi chiếc 
lồng bẫy nhưng chiếc lồng bẫy càng giữ chặt. 
Trái cà chua chín ở ngay trước mặt nhưng 
chích quẹt đâu ăn được nữa. Hết rồi. Người ta 
bắt chú chim chích quẹt bỏ vào lồng.

Chích quẹt ở trong lồng, hết những ngày 
tháng tự do vẫy vùng, muốn làm gì thì làm, 
muốn bay đi đâu thì bay đi. Chỉ vì trái cà chua 
chín chích quẹt muốn ăn mà chim phải vào 
lồng, hết tự do. Quả thật, ham ăn trái cà chua 
chín mà phải vào lồng.

..........
Chúng ta có khác con chim chích quẹt 

kia không?
Trong cuộc đời nhiều khi mình cũng giống 

như chích quẹt kia đó chứ.
Trong cuộc đời nhiều khi mình cũng vì 

miếng ăn mà phải thiệt thân đó. Cũng vì 
miếng ăn mà nhiều khi chúng ta phải bỏ mạng 
đó. Này nhé: Mình đi làm vì lương, lương là 
tiền, tiền là kinh tế mà kinh tế nói chung là 
của ăn, là trái cà chua chín đó.

Làm tức là lao động. Lao động là vinh 
quang. Lao động làm ra của cải vật chất. Lao 
động là tạo thành sức khỏe. Lao động tạo ra 
lương lậu. Nhưng lao động là cái chết nữa. 
Chích quẹt vì ham ăn tức là lao động mà bị 
mắc vào lồng bẫy đó.

Người ta nói rằng: Còn trẻ thì bán sức kiếm 
tiền, về già thì bán tiền kiếm sức. Đúng hay 
sai tùy bạn trả lời đó.

Người ta nói rằng: Còn trẻ thì lo tích tiền, 

(tiếp theo trang 33)
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MỘC XUÂN

Bé Thảo đang học lớp 1, bé vừa biết đánh 
vần, bạ tờ giấy nào có chữ bé chăm chú xăm 
soi đánh vần từng chữ một. Khi hiểu nội dung 
bé mừng rỡ reo hò:

 - Má ơi con biết đánh vần rồi! Con biết tờ 
giấy này nói gì rồi! Má ra đây con đọc cho 
má nghe!

Chị Hải cũng vui lây với niềm vui của đứa 
con bé bỏng. Chị mua sách cổ tích dành cho 
lớp mẫu giáo để thưởng cho bé đọc. Được 
sách bé thích thú vô cùng, bé nằm dài trên 
giường đánh vần hết cuốn này đến cuốn khác, 
rồi bé gọi mẹ:

- Mẹ ơi đến đây! Con kể chuyện trong sách 
cho mẹ nghe! Con đọc được hết rồi! Giỏi 
không mẹ?

Bé sang nhà ông Sáu ở bên cạnh, bé cũng 
khoe rân:

- Bà Sáu ơi, con đánh vần giỏi lắm! Mẹ 
con mua nhiều sách truyện cho con, con đọc 

được hết rồi! Để con kể chuyện đó cho bà Sáu 
nghe nha! 

Rồi bé líu lo kể hết chuyện nọ đến chuyện 
kia mà bé đọc được từ trong sách. Một hôm, 
bé cũng sang chơi, bé thấy ở sườn xe đạp của 
ông Sáu có dán một tấm “lắc” ghi tên họ ông 
Sáu cùng địa chỉ (chuyện này xảy ra 1933, 
thời đó xe đạp rất quí nên họ trân trọng dán 
tấm “lắc” ở sườn xe). Bé tò mò đứng đánh 
vần:

- N..g..u..y..ễ..n.. V..ă..n.. K..i..ê..n
Bà Sáu ở dưới bếp nghe được chạy lên nạt:
- Sao con hỗn? Dám đọc tên tục của ông 

Sáu, bà sang méc ba con cho coi!
- Con đâu có biết tên ông Sáu, con đọc ở 

chỗ này nè!
Vậy mà bà Sáu cũng chạy sang méc: 
- Nè anh Bảy, anh dạy con Thảo lại 

nghe! Nó dám gọi tên tục của chồng tôi là 
hỗn lắm đó! 
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(tiếp theo trang 31)

Thế rồi bé Thảo bị một trận đòn nên thân, 
bé ấm ức nói với mẹ:

- Mẹ, tại sao đặt tên làm chi mà không 
được gọi kỳ vậy mẹ?

- Ừ tại tục lệ ông bà mình như vậy, gọi tên 
là xấc xược hỗn láo, con phải tránh, phải gọi 
bằng thứ thôi! 

Ngày hôm sau, bé Thảo nhìn lằn roi bầm 
tím, bé oán hận bà Sáu vô cùng, bé tìm cách 
trả thù cho hả dạ. Nhìn tới nhìn lui bé thấy 
ông Sáu thường hay ra săn sóc những khóm 
hoa với vẻ quí lắm, bé lén ra vườn, bé nhón 
từng cây cho động gốc, miệng lẩm nhẩm:

- Cho mày chết nè! Cho mày chết nè! Ai 
biểu méc cho người ta bị đòn! Bữa nay còn 
thâm tím đau thấy mồ! Méc nữa đi nghen! 
Méc nữa đi nghen!

Chiều đó ông Sáu ra vườn, thấy các cây 
hoa, kiểng vẫn còn nguyên nhưng đều héo 
gục, không hiểu tại sao chết lòng tiếc rẻ 
hùi hụi. 

.............................................................
Lời bàn:
Chuyện này xảy ra năm 1933, nhưng đến 

nay ở miền quê từ Nam chí Bắc cũng còn tục 
kiêng gọi tên tục. Ở miền Nam thì gọi bằng 
thứ, điều này thật bất tiện khi ta bước vào một 
xóm mà gọi:

- Anh hai ơi!
Thì nhà nào cũng có anh hai, vậy anh hai 

nào mới đúng?
Còn ở ngoài Trung có nơi cũng gọi thứ, 

có nơi thì gọi tên con cả thay cho tên bố mẹ, 
giống như tục lệ ngoài Bắc, điều này rất tai 
hại vì không gọi tên lâu ngày nên không ai 
nhớ, khi có thư, có bưu phẩm hoặc giấy tờ đề 
tên người đó thì mọi người ngơ ngác không 
biết của ai để mà nhận.

Các bạn trẻ nên ghi nhớ điều này để khi đi 
công tác ở dưới quê, chớ sai phạm khi gọi tên 
tục, làm dân chúng ở đây không thiện cảm, 
công tác của mình không thành công, có nơi 
họ còn đè đánh vì tội dám gọi tên tục kẻ bề 
trên. Thiết nghĩ hủ tục này nên bỏ, hiện nay 
thành phố đã bỏ nhưng ở quê vẫn còn giữ. 

...về già thì lo chích thuốc. Đúng hay sai 
tùy bạn trả lời đó.

Người ta nói rằng: Còn trẻ thì lo làm việc, 
về già thì lo vào viện. Đúng hay sai tùy bạn 
trả lời đó.

Người ta vẫn nói: Miếng ăn là miếng tồi 
tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Đúng 
không bạn? Ý bạn thế nào? Bạn trả lời đi.

Mình là con người, mình lo tiền bạc là 
đúng rồi, nhưng hãy để tiền làm đầy tớ cho 
mình, chớ đừng để tiền làm ông chủ của mình 
nha. Tiền bạc sẽ là đứa đầy tớ tốt nhưng lại là 
ông chủ xấu. Luôn nhớ điều đó nha.

Người ta vẫn nói: Tiền bạc, tiền tệ mà. 
Tiền là bạc, tiền là tệ. Bạc và tệ là như thế đó.

Tóm lại mình đừng vì ham ăn mà chết nha.

Trái cà chua chín
Miếng mồi nhử ta
Ham ăn thì chết
Muốn chết thì ăn.

Trái cà chua chín
Chích quẹt lao vào
Ăn trái cà chua
Ai ngờ dính bẫy.

Trái cà chua chín
Vật chất là đây
Chúng ta dính vào
Coi chừng chết ngắc.

Trái cà chua chín
Làm đầy tớ ta
Đừng làm ông chủ
Nhớ nhé bạn ơi!!!
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Michel NGUYỄN HẠNH

TRIẾT LÝ CHỮ NHẪN (刃 / 忍 / 訒) 
VÀ CHỮ TƯỢNG (像) TRONG CA DAO

“Chữ nhẫn là chữ tượng vàng
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.”
                                                    (Ca dao)
Ca dao Việt Nam thường dùng từ gốc Hán 

để tạo ra sự trang trọng ở hình thức và sự 
thâm thúy ở ý nghĩa. Khi dùng âm Hán thì dễ 
dẫn đến việc đồng âm dị nghĩa. Tuy nhiên tùy 
cơ ứng biến, điều này có thể làm cho nghĩa 
của câu ca dao phong phú hơn. Chẳng hạn âm 
nhẫn trong câu ca dao trên có thể ứng với ba 
chữ Hán khác nhau: nhẫn (刃/忍/訒), để dẫn 
đến ba dạng ứng dụng, đó là:

DẠNG 1:
Chữ nhẫn (刃) là chữ tượng (像) vàng
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.
– Chiết tự chữ nhẫn 刃: Nhẫn (刃), còn có 

âm là nhận, thuộc bộ đao (刀) đi với bộ chủ (
丶). Đao (刀) là cây đao và chủ (丶) là dấu để 
phân biệt. Do vậy, nhẫn (刃) là lưỡi đao sắc, 
phân biệt (chủ 丶) với các phần khác của cây 
đao (đao 刀).

Lục thư: chỉ sự 指事 (không có hình 
tượng cụ thể, dùng dấu hiệu tượng trưng 
biểu thị ý nghĩa).

Hình thái: 丶刀.
– Chiết tự chữ tượng 像: Tượng (像) có 

nghĩa là giống như, thuộc bộ nhân (人) đi với 
bộ tương hay tượng (象). Nhân (人) là người 
và tương hay tượng (象) là giống như. Do 
vậy, tượng (像) là việc so sánh của con người 
(nhân 人) để nhận ra những vật hay sự việc có 
giá trị giống như nhau (tượng 象) – cái giá trị 
mà con vật không thể so sánh được.

Lục thư: hình thanh 形聲 và hội ý 會意. 
Với nhân (人) biểu ý và tương hay tượng (象) 
biểu âm. Vì vậy, khi phân tích chữ tượng (像) 
nhấn mạnh phần biểu ý ưu tiên là con người 
nhân (人) và sau đó là biểu ý thứ hai: giống 
như (tương hay tượng 象).

Hình thái: ⿰亻象.
– Một chút suy tư:
Lưỡi đao sắc (nhẫn 刃) giống như (tượng 

像) vàng vậy. Lưỡi đao sắc là vật quý giá 
khi được dùng để cứu người, ngược lại lưỡi 
đao sắc là hung khí khi được dùng để hại 
người. Lưỡi đao sắc không có lỗi gì cả, nó 
trở nên quý hay gây hại là do chính người 
sử dụng nó.
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DẠNG 2:
Chữ nhẫn (忍) là chữ tượng (像) vàng
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.
– Chiết tự chữ nhẫn 忍: Nhẫn (忍) thuộc 

bộ tâm (心) với chữ nhẫn hay nhận (刃). Tâm 
(心) là trái tim. Nhẫn hay nhận (刃) là lưỡi 
đao sắc. Do vậy: 1. nhẫn (忍) là nhịn, chịu 
đựng cho dù trái tim (tâm 心) bị lưỡi đao sắc 
hay vật nhọn (nhẫn hay nhận 刃) làm tổn 
thương. ‖ 2. nhẫn (忍) là nỡ làm sự gây hại 
cho người khác. Td: tàn nhẫn 殘忍 (độc ác, 
không biết thương xót); nhẫn tâm hại lý 忍心
害理 nỡ lòng làm hại lẽ phải.

Lục thư: hình thanh 形聲 và hội ý 會意. 
Với tâm (心) biểu ý và nhẫn hay nhận (忍) 
biểu âm cũng là biểu ý. Vì vậy, khi phân tích 
chữ nhẫn (忍) nhấn mạnh phần biểu ý ưu tiên 
là trái tim (tâm 心) và sau đó là biểu ý thứ hai: 
mũi nhọn hay lưỡi đao sắc (nhẫn hay nhận 
刃).

Hình thái: 刃心.
– Một chút suy tư:
Chữ nhẫn 忍 giống như (tượng 像) vàng 

vậy. Bởi vì nhịn và chịu đựng là phẩm tính 
tốt, nó tạo ra mối tương quan bao dung, thân 
ái với tha nhân. 

Trong Kinh Thánh, hai tấm gương sáng 
cho chữ nhẫn 忍 là:

+ Tấm gương của Đức Mẹ qua câu nói của 
ông già Si-mê-ôn: “Còn chính bà, một lưỡi 
gươm (nhẫn hay nhận 刃) sẽ đâm thâu tâm 
hồn (tâm 心) bà.” (Lc 2,35)

+ Tấm gương của Đức Giê-su Ki-tô, Con 
Thiên Chúa: “Một người lính lấy giáo (nhẫn 
hay nhận 刃) đâm vào cạnh sườn (tâm 心) 
Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. việc 
này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: 
Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu (nhẫn 
刃)” (Ga 19, 34.36-37).

Kinh Thánh nhắc đến sự hung ác đi kèm 
chữ nhẫn 忍:

+ Vậy vua An-ti-ô-khô đến, lòng đầy 
những ý tưởng man rợ, định xử sự với người 
Do-thái tàn nhẫn 殘忍 hơn là phụ vương của 
ông trước kia (2Mcb 13,9).

+ Anh hãy biết điều này: vào những ngày 
sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, 
người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác 
lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời 
cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô 
tâm vô tình, tàn nhẫn 殘忍, nói xấu, thiếu tiết 
độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông 
nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu 
Thiên Chúa; hình thức của đạo thánh thì họ 
còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. 
Anh hãy xa lánh cả những người ấy. (2Tm 
3,1-5)

DẠNG 3:
Chữ nhẫn (訒) là chữ tượng (像) vàng
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.
– Chiết tự chữ nhẫn 訒:
Nhẫn (訒) thuộc bộ ngôn (言) đi với chữ 

nhẫn hay nhận (刃). Ngôn (言) là lời nói. 
Nhẫn hay nhận (刃) là lưỡi đao sắc hay mũi 
nhọn. Vậy, nhẫn (忍) là nói năng thận trọng, 
không dùng lời nói (ngôn 言) như lưỡi đao 
sắc hay mũi nhọn (nhẫn hay nhận 刃) như vũ 
khí làm tổn thương người khác. 

– Một chút suy tư:
+ Trong Luận Ngữ 論語: Tư Mã Ngưu 

vấn nhân, Tử viết: Nhân giả kỳ ngôn dã nhẫn 
司馬牛問仁,子曰:仁者其言也訒 (Tư Mã 
Ngưu hỏi về đức nhân, Khổng Tử đáp: Người 
có đức nhân, lời nói thận trọng, dè dặt).

+ Trong điển cố Cựu Đường Thư, Hiếu hữu 
truyện: Trương Công Nghệ 張公藝, người ở 
Vận Châu 鄆州 có chín đời sống chung trong 
một gia đình (cửu đại đồng đường). Vua Cao 
Tông hỏi nhờ nguyên do nào mà gia tộc chung 
sống hòa thuận như vậy. Trương Công Nghệ 
xin giấy bút, rồi viết hơn một trăm lần chữ 
“nhẫn” 忍, người đời sau gọi là bách nhẫn 百
忍 (trăm điều nhẫn nại, nhường nhịn).

+ Trong tục ngữ Việt Nam: “Lời nói 
chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa 
lòng nhau”.

+ Trong ca dao Việt Nam: “Chim khôn kêu 
tiếng rảnh rang / Người khôn nói tiếng dịu 
dàng dễ nghe”.
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HUNG DỮ

   Kẻ sợ mình thua kém người khác.. 

XĂNG, DẦU

   Sức sống của xe và của người đi xe.  

MUA VE CHAI, VỰA VE CHAI

   Công đoạn tuyển đồ xài lại.

NỘI Y CỦA PHỤ NỮ

   Không chỉ để che, còn để khoe.

HÔN NHÂN

   Đặt cược phần đời còn lại.

NGƯỜI CÔ ĐƠN TUYỆT ĐỐI

   Số phận của người dữ sau khi chết.

SỢ DỊCH

   Nếp sống mới của người hiện đại.

BÁC SĨ & Y TÁ TỐT 

   Mụn vàng nằm lẫn trong đống rác. 

HỌC SINH, SINH VIÊN

   Khách hàng dễ tính của nhà giáo. 

NGƯỜI THUÊ NHÀ 

   Đối thủ sát phạt của chủ cho thuê nhà.  

NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

   Giải phẫu sự đời.

ĐIỀU KHIẾN  QUỶ GHÉT NHẤT

   Vâng lời Thiên Chúa.  

  

NGƯỜI QUÉT RÁC

   Người sạch nhất. 

NHẬU BẰNG BIA  

   Nốc cho đầy bụng nước.

GHEN

   Tự thú nhận mình thua kém.

ĂN

   Là cách để thêm bệnh. 

KHI NGƯỜI TRẺ HÔM NAY… YÊU

   Hãy đếm ngược đồng hồ cho giờ họ sẽ 
ghét bỏ. 

VUI, BUỒN 

   Vui chuẩn bị cho buồn. Buồn chuẩn bị 
để vui..

HẠNH PHÚC 

   Những lúc quên người.

DẠY HỌC 

   Tự học (1).

THẦY GIÁO GIỎI

   Người từng là học trò dốt (2).

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

(1) Vì muốn cho học sinh hiểu bài, ông 
thầy phải tìm tòi cách diễn tả: thế là thầy 
giáo hiểu bài hơn trước kia.

(2) Một vì thầy hiểu nỗi khổ của trò dốt; 
hai vì muốn trò đừng dốt giống mình; ba vì 
thương kẻ giống mình ngày xưa. 
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Ngoài vấn đề nhăn và nám, sạm da cũng là nhân tố khiến phụ nữ kém tươi trẻ, thiếu tự tin 
với làn da của mình. Vậy, da sạm đen bắt nguồn từ đâu? Làm thế nào để khắc phục hiệu quả? 

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp.

SẠM DA LÀ GÌ? 

Sạm da là hiện tượng tế bào biểu bì tạo 
hắc tố tăng cường sản xuất Melanin tại một 
số vùng da nhất định. Điều này dẫn đến hình 
thành các nốt hoặc mảng da sẫm màu, tương 
phản rõ rệt với các vùng da xung quanh. Bên 
cạnh đó, da sạm đen cũng đi kèm với các biểu 
hiện như da thô ráp, sần sùi, thiếu sức sống.

 Những vị trí sạm da thường có màu nâu, 
nâu đen, đi kèm với các biểu hiện như thô ráp, 
sần sùi thiếu sức sống.

VÙNG DA NÀO DỄ BỊ SẠM ĐEN?

Tình trạng sạm da thường xuất hiện ở các 
vị trí phổ biến như sau:

1. Da mặt
Da mặt là vị trí dễ bị sạm đen nhất do cấu 

trúc da mỏng hơn so với các khu vực khác. 
2. Da cổ
Thói quen mặc áo cổ rộng, áo hai dây hay 

bỏ qua bước thoa kem chống nắng cho vùng 
da này, sẽ là điều kiện để tia UV tấn công, 

tăng sinh sắc tố và gây nên tình trạng da sạm 
đen và nám tàn nhang.  

3. Da tay
Vùng da tay (cụ thể như mu bàn tay) 

cũng là một trong các vị trí dễ bị sạm đen 
do vừa hay phơi nắng, vừa tiếp xúc thường 
xuyên với các chất hóa học như xà phòng, 
nước rửa chén... 

Những vị trí sạm da thường có màu nâu, 
nâu đen, đi kèm với các biểu hiện như thô 

ráp, sần sùi thiếu sức sống.
4. Da chân
Do ít được chăm sóc nên vùng da chân rất 

dễ sạm màu, lão hóa sớm nếu như bạn đi nắng 
thường xuyên. 
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TÁC NHÂN GÂY RA SẠM DA Ở PHỤ NỮ

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sạm da ở 
phụ nữ, cụ thể:

5. Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời
Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở cường 

độ mạnh, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất sắc tố 
Melanin để bảo vệ da. Tuy nhiên, khi Mela-
nin tăng sinh lại là yếu tố khiến da đen sạm, 
khô sần.

Bên cạnh đó, ánh nắng mặt trời còn thúc 
đẩy hoạt động của men tiêu hủy cấu trúc nền 
MMPs, làm đứt gãy các Protein dạng sợi như 
Collagen, Elastin... gây thất thoát các phân 
tử giữ nước giữ ẩm, khiến da nhanh lão hóa, 
lỏng lẻo, tối màu hơn. 

6. Rối loạn nội tiết tố nữ
Mất cân bằng nội tiết tố có thể khiến hor-

mone MSH (hormone gây kích thích tăng 
sản xuất Melanin dưới da) không còn được 
kiểm soát, từ đó sản sinh quá mức Melanin. 
Các đối tượng thường gặp tình trạng này bao 
gồm phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con 
bú và phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh - 
mãn kinh. 

7. Thức khuya và căng thẳng kéo dài
Thức khuya liên tục và căng thẳng kéo dài 

sẽ khiến cơ thể giải phóng nhiều hormone 
Cortisol. Nồng độ Cortisol tăng cao gây phá 
vỡ cấu trúc dạng sợi Protein (Collagen, Elas-
tin, Laminin, Fibronectin), khiến da chảy xệ, 
dễ bị tia UV tấn công, gây ra tình trạng da 
sạm nám, tàn nhang và thiếu sức sống. 

Thức khuya và căng thẳng có thể gây ra 
nhiều vấn đề về da.

 Bên cạnh những nguyên nhân phổ biến 
trên, sạm da ở phụ nữ còn có thể gây ra bởi 
các vấn đề về da (viêm da, thâm mụn), ô 
nhiễm không khí, nhiễm độc từ mỹ phẩm… 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM TÌNH TRẠNG SẠM ĐEN?

8. Cải thiện làn da bị sạm đen bằng 
thiên nhiên.

Có rất nhiều công thức giúp làm trắng da 
từ các loại trái cây, rau củ như chanh, nha 
đam, dưa leo, cà chua… Mặc dù đắp mặt nạ 
thiên nhiên là phương pháp đơn giản dễ thực 
hiện, song hiệu quả còn khá hạn chế, cần phải 
kiên trì sử dụng trong thời gian dài. Bên cạnh 
đó, những loại rau củ, trái cây này vẫn có thể 
gây kích ứng như đỏ, rát, ngứa… đối với một 
số người. 

9. Sử dụng kem chống nắng đúng cách
Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da 

tránh khỏi sự tấn công của ánh nắng mặt trời, 
ngăn ngừa hình thành các vùng da sạm đen. 
Do đó, bạn nên chú ý thoa kem chống nắng 
đều đặn mỗi ngày theo các nguyên tắc sau: 

• Kem chống nắng phải có chỉ số SPF từ 30 
trở lên và PA+++. Với chỉ số này, làn da của 
bạn sẽ được bảo vệ lên tới 95%.

• Nên bôi kem chống nắng khoảng 30 phút 
trước khi ra ngoài để các dưỡng chất có thời 
gian hấp thụ và phát huy công dụng.

• Sau mỗi 2 - 3 giờ, bạn nên thoa kem chống 
nắng lại một lần. Nếu ra nhiều mồ hôi do vận 
động hoặc tiếp xúc với nước như đi bơi, bạn 
cần bôi kem chống nắng thường xuyên hơn. 

Ngoài ra, bạn nên kết hợp mặc quần áo 
dày, tối màu, đội mũ và kính râm trước khi 
ra ngoài, để ngăn sự tấn công của tia cực tím 
đến các vùng da khác như cổ, vai, bàn tay, 
bàn chân. 

 Chống nắng kỹ càng trước khi ra ngoài 
sẽ giúp giảm hình thành sắc tố Melanin, cải 
thiện tốt tình trạng sạm da. 

10. Sử dụng mỹ phẩm làm trắng, nâng 
tone da

Các mỹ phẩm làm trắng cao cấp có thành 
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phần giúp nâng tông da, tuy nhiên hiệu quả 
không lâu dài do không thể tác động vào cấu 
trúc nền nằm sâu bên trong da hay xử lý các 
nguyên nhân gây sạm da từ bên trong như 
xáo trộn nội tiết tố… Ngoài ra, để đảm bảo an 
toàn, bạn nên lựa chọn thương hiệu mỹ phẩm 
có xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm nghiệm chặt 
chẽ từ Bộ Y tế. 

11. Can thiệp bằng phương pháp thẩm mỹ 
- Chiếu tia laser
Tia laser là liệu pháp sử dụng ánh sáng 

cường độ cao tác động lên vùng da sạm đen 
cải thiện làn da trắng sáng. Tuy nhiên, sử dụng 
phương pháp này phải hết sức cẩn trọng vì 
nếu sử dụng sai bước sóng sẽ gây tổn thương, 
kích ứng da, thậm chí là nhiễm trùng, tăng sắc 
tố sau viêm. Vì vậy, bạn nên thực hiện ở nơi 
uy tín, bác sĩ có tay nghề cao.. 

- Lột da bằng hóa chất
Lột da bằng hóa chất là sử dụng các thành 

phần có tính axit cao để làm bong tróc lớp da 
bên ngoài. Tuy nhiên, phương pháp làm trắng 
da cấp tốc này khiến da mỏng, yếu đi, dễ mất 
nước, dễ bắt nắng, thậm chí có thể để lại sẹo, 
sưng viêm, và điều quan trọng là phương 
pháp này không thể giải quyết tận gốc, nên 
sạm da có thể trở lại nhanh chóng. 

12. Cân bằng nội tiết tố
Sự suy giảm hoạt động của hệ trục Não bộ 

- Tuyến yên - Buồng trứng theo tuổi tác, gây 
mất cân bằng nội tiết tố cũng là một trong 
những nguyên nhân gây sạm nám da. Vì thế, 
bạn nên thay đổi lối sống sinh hoạt, ngủ nghỉ 
đúng giờ, xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa 
học và kết hợp sử dụng sản phẩm chứa thảo 
dược thiên nhiên có cơ chế tăng cường hoạt 
động của hệ trục trung ương, để từ đó cân 
chỉnh nội tiết tố, cải thiện sạm da hiệu quả.

XÓA TAN NỖI LO DA SẠM ĐEN 
VỚI SÂM ANGELA GOLD 

Có thể thấy, sạm da khởi phát từ cả yếu tố 
bên ngoài lẫn bên trong. Do đó, để khắc phục 
tốt tình trạng da sạm màu, bạn cần chú ý kết 

hợp chăm sóc da từ bên ngoài, đồng thời xử 
lý các tác nhân bên trong như cân chỉnh nội 
tiết tố ổn định từ bên trong. 

PGS.TS Lưu Thị Hồng - Tổng thư ký Hội 
Phụ Sản Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Hội 
Y học sinh sản giới tính Việt Nam chia sẻ: 
“Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh P. 
Leucotomos có khả năng tái tạo và bảo vệ cấu 
trúc nền của da bằng cách giảm tác động của 
men tiêu hủy cấu trúc nền MMPs, đồng thời 
kích thích tạo ra Protein dạng sợi (Collagen, 
Elastin, Laminin, Fibronectin) và tăng cường 
sản xuất phân tử giữ nước Proteoglycan, cho 
da căng mướt, đàn hồi từ bên trong.”

Ngoài ra, P. Leucotomos còn tăng cường 
chống nắng từ bên trong, giảm tác hại của tia 
UV đến da, hạn chế hoạt động của tế bào hắc 
tố gây sạm da, tăng cường hệ miễn dịch, từ 
đó nuôi dưỡng làn da sáng mịn, tươi trẻ, làm 
chậm tiến trình lão hóa (với các biểu hiện như 
nhăn - khô - sạm nám) hiệu quả. 

Nghiên cứu của ĐH Havard (Mỹ) khẳng 
định: Tinh chất từ P. Leucotomos giúp giảm 
hoạt động của men MMPs, tăng hiệu quả 
chống nắng. Sau 48 giờ uống P. Leucotomos, 
da được bảo vệ từ bên trong, hạn chế hình 
thành sạm đen, bảo vệ da từ bên trong, tăng 
cường khả năng chống nắng 

Bên cạnh tinh chất P. Leucotomos, Sâm 
Angela Gold còn chứa thảo dược quý Lepid-
ium Meyenii, giúp tăng cường hoạt động hệ 
trục vàng Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng, 
từ đó cân chỉnh nội tiết tố ổn định theo đúng 
nhu cầu của cơ thể, mang lại làn da tươi trẻ, 
mịn màng, rạng ngời xuân sắc cho phái nữ.

Sạm da là tình trạng rối loạn tăng sắc 
tố, gây ra bởi các yếu tố bên trong lẫn bên 
ngoài. Da sạm đen tuy không gây nguy hiểm 
nhưng sẽ khiến phái nữ già trước tuổi, kém 
tươi tắn, tự ti trong cuộc sống. Vì vậy, để cải 
thiện sạm da hiệu quả, chị em nên kết hợp 
hài hòa phương pháp “nội công ngoại kích”, 
vừa chống nắng, chăm sóc da bên ngoài, vừa 
sử dụng sản phẩm tác động từ bên trong như 
Sâm Angela Gold. 
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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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Một người đàn ông tốt không bao giờ kh-
iến vợ cảm thấy một mình, luôn bảo vệ và 
nuôi dưỡng mối quan hệ của cả hai.

Bài viết của nhà tâm lý học Triệu Lệ 
(Trung Quốc).

Có người nói: “Người đàn ông tốt là thứ 
khan hiếm trong thời đại này”. Tôi không hẳn 
đồng ý nhưng quả thực ngày nay có nhiều đàn 
ông đang không có mặt trong nhiều hoạt động 
của gia đình.

Đàn ông không nhất thiết phải đảm đang 
việc nhà, cũng không cần phải thành thạo việc 
chăm nom em bé, chỉ cần họ biết nghĩ cho vợ 
và lo cho gia đình một chút thì người vợ đã 
cảm thấy hạnh phúc rồi.

Một người đàn ông tốt quyết định “nhiệt 
độ” tình cảm vợ chồng

Tôi có người bạn vừa sinh con thứ hai. Cô 
nói rằng mình đã sai lầm khi sinh thêm đứa 
con nữa. Chồng cô ở nhà được 3 ngày thì đi 
làm. Đứa con lớn phải gửi nhờ bà ngoại chăm, 
con nhỏ mình cô chăm. “Tôi cảm thấy mình 
quá vất vả, cơm đưa lên miệng rồi con khóc 
cũng chẳng được ăn”, người phụ nữ này nói.

Người chồng dành phần lớn thời gian trong 
ngày cho việc giao lưu bên ngoài, ngày nào 
cũng kêu thiếu ngủ chứ đừng nói đến việc 
chăm con. Có lần bạn tôi đang nấu ăn trong 
bếp nhưng hết gas đột ngột, con quấy khóc, 
gọi chồng không được cô tức giận đến nỗi đập 
vỡ chiếc máy tính. Hai người sau đó cãi nhau 
và cùng ký vào đơn ly hôn trong sự tức giận. 
Nhưng hai ngày sau, người chồng giảng hòa, 
hứa sẽ siêng năng giúp vợ chăm con. Anh làm 
việc của người vợ thường làm như pha sữa, 
giặt tã và dỗ dành đứa trẻ... nhưng được nửa 
ngày thì gục ngã.

“Hai tiếng phải pha sữa, ba tiếng thay tã 
một lần, con quấy khóc sáu lần vào ban đêm 
khiến tôi bị kiệt sức”, người chồng kể lại. Lúc 
này anh mới hiểu sự vất vả của vợ mình, và 
rằng đàn ông lấy vợ không chỉ để sinh con, 
làm bảo mẫu mà là chung tay đi hết cuộc đời, 
tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.

Nhưng không phải ai cũng được như chồng 

của bạn tôi, sớm nhận ra khuyết điểm. Có một 
câu nói thế này: “Sức mạnh của một người 
đàn ông phụ thuộc vào huynh đệ, đẳng cấp 
phụ thuộc vào đối thủ, còn giá trị cao nhất 
phụ thuộc vào vợ anh ta”. Thế mới hiểu, đối 
với đàn ông, khoản đầu tư tốt nhất trong cuộc 
đời là đối xử tốt với vợ mình.

Người đàn ông tốt quyết định “nhiệt độ” 
mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Cách đây không lâu, chương trình tạp kỹ 
“Mẹ chồng nàng dâu” đã khiến diễn viên nổi 
tiếng Đài Loan - Lâm Chí Dĩnh bị tẩy chay.

Vào ngày của mẹ, diễn viên họ Lâm đưa 
vợ là Trần Nhược Nghi về nhà thăm mẹ. 
Con dâu cũng chuẩn bị một món quà cho mẹ 
chồng. Kết quả là vừa bước vào nhà, cô đã 
bị mẹ chồng mỉa mai: “Sao con không kéo 
khóa áo”, Trần vội vàng giải thích bộ quần 
áo được thiết kế như vậy. Mẹ chồng tiếp tục 
nói: “Mặc quần đùi đến nhà người lớn là bất 
lịch sự”.

Những lời chỉ trích của mẹ chồng kh-
iến Trần Nhược Nghi e dè. Là chồng nhưng 
Lâm Chí Dĩnh lại không có bất kỳ phản 
ứng nào. Anh ngồi bên cạnh vợ như một 
người câm, không giúp vợ nói cũng không 
bênh vực mẹ mà đơn giản là bỏ qua vấn 
đề. “Chuyện của phụ nữ, toàn thứ lặt vặt”, 
anh nói. Thái độ này khiến Lâm Chí Dĩnh 
bị nhiều người chê trách.

Diễn viên Đài Loan Lâm Chí Dĩnh cùng 
vợ và mẹ đẻ. Ảnh: qq.

(xem tiếp trang 51)

BÀI ĐỌC THÊM



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

42

Các nghiên cứu khác nhau đã tìm thấy một 
số lý do mà bạn nên chấm dứt việc cù lét và 
tìm những cách khác để vui chơi với con: 

1. Trẻ em cười không có nghĩa là chúng 
thích bị cù lét

Cha mẹ tưởng nhầm cù là trẻ thích thú, 
sự thực là trẻ không thể kháng cự điều đó, 

và gây ra nỗi ám ảnh gần người khác. 
Ảnh:Times of India

Trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ hào hứng, 
không thể ngừng cười khi bị cù, ngay cả khi 
chúng thực sự ghét nó. Tiếng cười phản xạ 
này mang đến cho bố mẹ ảo tưởng rằng đứa 
trẻ thích thú, trong khi thực sự thì không.

Trong một nghiên cứu thực hiện tại Đại 
học California năm 1997, các nhà khoa học 
phát hiện ra rằng cù lét không tạo ra cảm giác 
hạnh phúc giống như khi ai đó cười trước một 
trò đùa vui nhộn. Cù lét chỉ tạo ra một ảo giác 
với người ngoài rằng họ đang cười.

2. TRẺ EM KHÔNG THỂ BẢO BẠN DỪNG LẠI

Nhột có thể gây ra tiếng cười không kiểm 
soát và rất khó để dừng lại. Tiếng cười gây 
ra bởi sức ép liên tục có thể đạt đến điểm mà 
người bị cù không thể thở được, và họ cũng 
không thể nói rằng đang ở trong một tình 
huống khó khăn.

Một sự khởi đầu như “trò vui” có thể gây 
ra các biến chứng y tế nghiêm trọng.

3. CÙ LÉT TỪNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TRA TẤN 
NGƯỜI TRONG NHIỀU THẾ KỶ

 
Cù lét từ lâu đã được sử dụng như một 

phương pháp tra tấn. Vào thời nhà Hán ở 

TIẾNG CƯỜI PHẢN XẠ KHI BỊ CÙ LÉT KHIẾN BỐ MẸ ẢO TƯỞNG RẰNG ĐỨA TRẺ THÍCH THÚ, 
TRONG KHI THỰC SỰ THÌ KHÔNG, THẬM CHÍ GÂY HẠI.
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Trung Quốc, cù lét là một cách tra tấn quý 
tộc vì nó không để lại dấu vết và nạn nhân hồi 
phục dễ dàng và nhanh chóng.

Kiểu nhục hình này cũng từng phổ biến 
ở Nhật Bản, thậm chí còn có tên riêng cho 
hình thức này, kusuguri-zeme, nghĩa là “cù 
lét không thương tiếc”.

Vernon R. Wiehe từ Đại học Kentucky đã 
nghiên cứu 150 người lớn từng bị anh chị 
em lạm dụng trong thời thơ ấu. Nhiều người 
trong đó cho biết cù lét là một loại lạm dụng 
thể chất.

Nghiên cứu kết luận rằng cù lét có thể kích 
hoạt các phản ứng sinh lý cực đoan ở nạn 
nhân như nôn mửa và mất ý thức do không 
thể thở.

4. CÙ LÉT LÀ MỘT SỰ ÁP CHẾ 

Một người bị cù lét sẽ mất tự chủ. Cuộc 
phản kháng có thể rất khó khăn đối với trẻ 
em và điều này có thể để lại những ký ức khó 
chịu cho đến hết đời.

Theo tiến sĩ Richard Alexander, Giáo sư 
Sinh học Tiến hóa tại Đại học Michigan, cù 
lét có thể là một hình thức thống trị và tiếng 
cười để thể hiện sự vâng lời.

5. CÙ LÉT CÓ THỂ GÂY TỔN THƯƠNG 
NIỀM TIN SUỐT ĐỜI

Theo tiến sĩ Alexander, cù lét thực sự có 
thể gây ra bệnh tâm thần nghiêm trọng. Đôi 
khi nỗi đau này có thể kéo dài suốt đời.

Patty Wipfler, một chuyên gia chăm sóc trẻ 
em và là người sáng lập, giám đốc Tổ chức 
Hand in Hand cho biết, từ kinh nghiệm của 
bà, cù lét trong thời thơ ấu là nguyên nhân 
phổ biến cho những dấu ấn tồi tệ về cảm xúc, 
ngay cả khi đã trưởng thành.

Bà cho biết chấn thương tâm lý do cù lét có 
thể dẫn đến việc người đó không thể thư giãn 
khi ở gần người khác, cảm thấy không an 
toàn ngay cả khi ngủ gần những người họ tin 
tưởng và luôn cảnh giác mỗi khi có sự đụng 
chạm ngẫu nhiên. 

Vì vậy, tại sao chọn cù lét trong khi cha 
mẹ có nhiều cách khác, thú vị hơn để thể hiện 
tình cảm với người bạn nhỏ bé?

Thuận An (theo Times Of India)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  

LỜI NÓI ĐẦU
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   Điều răn cũ: mắt đền mắt, răng đền răng.
  Điều răn mới: ai vả má này, hãy chìa tiếp má kia…

  Nhẫn nhịn chờ tha thứ, tha thứ chờ yêu thương.
  Chúa Giêsu sống lại, chiến thắng sự chết và tội lỗi.
  Chúa ban dạy điều răn mới, điều răn yêu thương…

  Mới ở chỗ yêu mến Chúa hết sức hết linh hồn,
  và mến yêu mọi người “như mình ta vậy. Amen”!

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

-       ĐIỀU RĂN 
THƯƠNG YÊU 
                                  (Ga 13, 31-35)

Điều răn mới Thầy dạy đã lâu,
Yêu như Thầy yêu, ngang qua nhau,
Yêu quen, yêu lạ, yêu “nước lã”,
Mới chỗ như thầy, cả nỗi đau!..

Điều răn mới, chỗ chết dang tay,
Chỗ yêu thương nhau như chính Thầy,
Yêu như Thầy, trần không Núi Sọ,
Mới như Thầy, chỗ chết dang tay!…

Ngày phán xét, cũng chỗ mới này, 
Cho ai ăn uống… là cho Thầy,
Cho cuộc viếng thăm, cho áo mặc,
Mới chỗ như Thầy, không bỏ ai!...

Có gì mới ở dưới bầu trời,
Tôm cá muôn đời yêu biển khơi,
Muông thú trên ngàn yêu cây cỏ,
Mới chỗ yêu nhau, người với người!...

Điều răn mới từ thuở nằm nôi, 
Yêu như Thầy yêu, khắp mọi người, 
Yêu thương: dấu chỉ môn đệ Chúa,
Anh em dưới đất như trên trời…

ĐIỀU RĂN 
THƯƠNG XÓT

Có người hỏi “làm gì để được sống?!”
 -“Yêu mến Chúa hết sức hết linh hồn,
   Yêu mến Chúa hết lòng hết trí khôn, 
   Yêu người thân cận như mình ta vậy!...”

Người thân cận là ai, nào có thấy,
Bởi bên đường chỉ thấy Tư Tế với Lêvi,
Rồi cũng thấy người ngoại đạo Samari
Đã chăm sóc rồi đưa về lữ quán…

Thầy Lêvi tránh bên ni, mô chộ hắn,*
Thầy Tư Tế né bên nớ, mặc kệ mi,
Nên Chúa dạy: Chính người Samari,
Là người thân cận có lòng thương xót…

Điều răn mới, ĐIỀU RĂN THƯƠNG XÓT:
 “Yêu mến Chúa, yêu mến cả nhân trần”.
Người thân cận, người thương xót thật gần:
Làm điều đó là “làm gì để được sống!… 
 _____________________
* Chú thích: * “mô chộ hắn”: đâu thấy hắn.

Yêu thương là điều răn mới,
mà lòng thương xót là muối là men…     

                3 bài thơ ĐIỀU RĂN MỚI
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Gioan Baotixita ĐINH VĂN THÀNH 
(1796 - 1840) (chịu xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 28.4                             

QUAN LỚN THƯƠNG TÔI THÌ TÔI SỐNG ngay
BẰNG QUAN LỚN MUỐN thì hôm nay

BẮT TÔI theo luật tôi đành chịu
BỎ ĐẠO THÌ TÔI BẰNG cách thay
LÒNG CHỊU CHẾT vì tôi mến Chúa

CÒN ĐẠO Chúa là đạo thật ngay
THÌ TÔI chấp nhận tôn thờ kính

CHẲNG BỎ linh hồn, thân xác này. 

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

- Hỡi thầy tư tế, thầy Lêvi,
Hỡi người ngoại đạo xứ Samari,
Trong số ba ông, ai thân cận?
Hai ông “tránh né”, hay ông Samari?

- Thưa, ông cầm bút, ông làm thơ,
Ông Lêvi, ông tư tế: kẻ hững hờ!...
Chính ông Samari: người thân cận,
Lau chùi băng bó như làm thơ!...

Ông làm thức tỉnh cả vần thơ!
Ông làm kinh động cả đền thờ,
Cho thấy kẻ giả hình, giới kinh sĩ
Nối dài tua áo, lòng trơ trơ!…

Ôi, thầy tư tế buổi bây giờ,
Biết chăng “tránh né” là thờ ơ,
Là giả hình, là nối dài tua áo,
Không là “thân cận” Chúa hằng mơ!..

Ôi, lòng nhân hậu, người không tên,
Yêu mến tha nhân, không “tránh bên”,
Ông Samari, người thân cận,
Ôi, lòng thương xót Chúa không quên!...

NGƯỜI 
THÂN CẬN



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - ẢNH NIỆM THÁNG 4

48

ẢNH NIỆM THÁNG 4

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Ngọc bích họ Hòa” hàm ý TCPV hát 
nguyên văn Lời Chúa và hát với Cộng đoàn là việc rất quý giá trong Thánh nhạc.           
	Điều dẫn tới hát TCPV “ngọc bích họ Hòa” là hát Lời Chúa nguyên văn và 

hát bằng cả Cộng đoàn khiến thánh ca đạt được 2 mục đích: Tôn vinh Thiên Chúa 
và thánh hóa tâm hồn tín hữu.             
	Tại vì hát nguyên văn Lời Chúa và hát bằng Cộng đoàn là thánh nhạc liên 

kết chặt chẽ với phụng vụ để tôn thờ Thiên Chúa một cách tốt nhất loài người có 
thể làm được.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Vô vọng

Nhiếp ảnh gia Chan Kwok Hung ghi lại tấm ảnh, 
hai anh em đang sống cùng bà ngoại ở khu vực gần đó. 

Hằng ngày người anh cõng em đi tìm trong đống rác khổng lồ Kathmandu, Népal, 
cố gắng tìm ra những vật hữu ích có thể bán được để mua thức ăn sống qua ngày.
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 65 của kỳ 53)Cha sở:
- Chúa dựng nên muôn loài và chỉ cần 

muôn loài tùng phục Chúa, riêng loài có trí 
khôn phải biết dùng tất cả trí khôn để vâng 
lời Chúa. Hễ ai vâng lời, kẻ ấy là con Chúa. 
Hễ ai không vâng lời, kẻ ấy là con cái ma 
quỷ. Suốt chiều dài lịch sử nhân loại, từ Hai 
Ông Bà Nguyên tổ cho đến ngày nay, Thiên 
Chúa tỏ lộ Thánh Ý Người bằng nhiều cách, 
để muôn loài biết rõ một điều duy nhất đó là: 
vâng lời Thiên Chúa.

La hán thứ 18 tên Vi Tân Đầu Lô, hỏi:
- Thưa Thầy cả Luca, tôi không hiểu tại sao 

chuyện ấy dễ như trở bàn tay, thế mà phẩm 
thiên thần Lucifer không làm được, đa số 
nhân loại không làm được, còn những người 
làm được thì trầy trật không suôn sẻ… nếu 
tính vào thời điểm hiện nay, số người vâng 
lời Chúa rất ít so với đa số nhân loại đang ở 
trong địa ngục và sẽ sa vào địa ngục?

Cha sở: - Muôn loài tựa khóm hoa hồng 
xum xuê cành và lá, Chúa muốn cắt tỉa đến 
trơ trọi, bỏ đi những cành và lá xấu và vô 
ích, chừa lại cành và lá nào tốt và hữu ích 
để trở nên một giống nòi ưu tuyển và hoàn 
hảo. Chúa là Đấng Thanh lọc muôn thuở, kẻ 
đến được với Người phải là kẻ đã được thanh 
lọc. Vì vậy Người thanh lọc từ thiên thần 
trở xuống, thanh lọc mãi hoài không ngưng 
nghỉ… cho đến tận thế.

La hán thứ 18 hỏi:
- Sự thanh lọc nằm trong quy luật nào của 

Thiên Chúa, thưa Thầy cả?
Cha sở:
- Sự thanh lọc nằm trong quy luật Tạo 

dựng. Khi tạo dựng xong, Chúa thông ban 
luôn cho mọi loài Người đã tạo dựng: sự tự 
tạo dựng. Chính vì mỗi loài được Chúa thông 
phần cho tính tạo dựng tự động ấy, cho nên 
cứ một loài lại sản sinh thêm nhiều loài mới. 
Ví dụ một loại chuối, qua năm tháng sản sinh 
nhiều loại chuối na ná; hoặc một loài khỉ, qua 
năm tháng sản sinh ra nhiều loài khỉ na ná. 
Trong lúc vừa sản sinh, mỗi loài lại tự thanh 
lọc bằng cách “cá lớn nuốt cá bé”, bằng cách 
“mạnh được yếu thua”, bằng cách tự gây ra 
tội lỗi (1) để tự bị hủy diệt trên đường tiến 
về Nước Trời; chính vì thế mới có câu Chúa 
phán: “Những ai mạnh mẽ và can đảm mới 
chiếm được Nước Trời” (2)

La hán thứ 18: 
- Vậy nên sau khi tạo dựng thiên thần, quy 

luật Tạo dựng liền thanh lọc?
Cha sở:
- Và chính Lucifer sau khi bị thanh trừ, đã 

trở thành công cụ thanh lọc của Thiên Chúa. 
Ma quỷ là công cụ Thiên Chúa dùng để thanh 
lọc loài người; loài người là công cụ thanh 
lọc Thiên Chúa dùng để thanh lọc muông thú 
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và cây cỏ… muông thú là công cụ thanh lọc 
Thiên Chúa dùng để thanh lọc các loài từ 
chúng trở xuống và v.v…

Cha sở nhìn sang cô Sáu, cô Bảy, hai phụ 
nữ, ông Tám Ria và Bồ Rằng, tất cả ngủ gà 
ngủ gật trừ một mình cô Sáu, cô Sáu vẫn 
mở mắt theo dõi cuộc trao đổi giữa cha sở 
và Thập bát La hán một cách say sưa và ngỡ 
ngàng. Cha sở nói với La hán thứ 18:

- Họ đang tự thanh lọc đó mà!
Cha sở nói tiếp:
- Dụ ngôn Nước Trời giống như lưới cá 

(3) nói cho chúng ta biết sự thanh lọc khắc 
nghiệt… Và rõ ràng! Có sự thanh lọc vì 
Nước Trời.

La hán thứ 18:
- Vì không vâng lời Thiên Chúa, số người 

bị thanh lọc sẽ rất đông; thanh lọc sau ngày 
tận thế vào buổi phán xét chung là một cuộc 
tổng đại… thanh lọc và là cuộc thanh lọc 
lần cuối cùng… có đúng không thưa Thầy 
cả Luca?

Cha sở Luca khen:
- Thưa rất đúng! Ngài quá thấu đáo thưa 

Tôn giả Vi Tân Đầu Lô.
Tôn giả Vi Tân Đầu Lô tức La hán thứ 

18 hỏi:
- Thưa Thầy cả! Những người không biết gì 

về vâng lời Thiên Chúa, liệu Chúa có chương 
trình gì cho họ không?

Cha sở:
- Thiên Chúa rất công minh. Một là: những 

người được biết bằng cách này hay cách khác, 
biết được bao nhiêu… nếu họ vâng nghe Lời 
Chúa, tùy mức độ, họ sẽ được thưởng. Hai 
là: những người được biết bằng cách này 
hay cách khác, biết được bao nhiêu… nhưng 
không vâng nghe Lời Chúa, họ sẽ bị luận tội 
nặng nề tùy theo mức độ. Ba là: những người 
không biết phải vâng lời Chúa, tùy mức độ họ 
sẽ được ân xá hoặc bị luận phạt tùy vào mức 
độ bởi vì không biết nên đã không làm.

Cha sở nói tiếp theo liền:
- Tuy tóm tắt như thế cho dễ hiểu, kỳ thực 

vâng lời Thiên Chúa hay không vâng lời Thiên 

Chúa… tất cả có rất nhiều mức độ, chỉ có 
Chúa mới tính công đếm tội xác đáng được. 
Thiên Chúa không tính sai công cũng không 
bỏ sót tội. Sự tính toán ấy đã được Người đặt 
vào não bộ của mỗi người, máy tính máy toán 
ấy nằm trong lương tâm của mỗi người cho 
nên La ngữ có câu: “Homo sui iuris”, ng-
hĩa là con người là quan tòa của chính mình. 
Tự mình xử chính mình và tự mình thanh lọc 
chính mình chứ chẳng ai khác làm chuyện đó. 
Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo và Thanh lọc 
không ngừng thì mỗi con người cũng được 
Chúa phú cho tính sáng tạo và thanh lọc ấy.

La hán thứ 18 hỏi:
- Trong Sáng tạo và Thanh lọc, có Tình 

yêu hay không? Vì Tình yêu là bản tính của 
Thiên Chúa.

Cha sở đáp:
- Ba Ngôi Thiên Chúa: Ngôi Thứ Nhất là 

Cha với vai trò Tình yêu Sáng tạo, Ngôi Thứ 
Hai là Con với vai trò Tình yêu Thanh lọc, 
Ngôi Thứ Ba với vai trò Tình yêu Phục sinh 
(4). Ba Ngôi đều là Tình yêu.                         

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

(1) Đó là lý do tại sao người ta phạm tội 
nhiều đến thế.  

(2) “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, 
Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, 
và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm 
được”. (Mt 11,12)

(3) “Nước Trời lại còn giống như chuyện 
chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ 
cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi 
nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra 
ngoài. Ðến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như 
vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt 
kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 
rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ 
phải khóc lóc nghiến răng. (Mt 13,47-53)

(4) Phục sinh là sự sống mới nảy mầm 
vươn mọc sau khi hột giống “gieo vào lòng 
đất bị thối đi” để cho sự sống mới xuất hiện 
(không phải sự sống cũ tái hiện).
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Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường 
trở thành ngòi nổ của nhiều cuộc chiến gia 
đình. Quan hệ này trở nên tồi tệ nhất khi 
người chồng đứng về phía mẹ đẻ và làm tổn 
thương vợ mình, và trở nên rắc rối khi người 
đàn ông luôn tỏ ra hờ hững.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thực chất 
là mối quan hệ tay ba giữa mẹ chồng, con trai 
và con dâu, và cốt lõi là người con trai. Nó 
giống như một chiếc cầu và người đàn ông 
chính là nhịp cầu để nâng đỡ. Chỉ khi đàn ông 
trân trọng, tham gia vào mối quan hệ thì nó 
mới trở nên ấm nóng.

Đàn ông tốt quyết định “nhiệt độ” mối 
quan hệ cha mẹ - con cái

Vài ngày trước em họ kể tôi nghe về bố 
cậu ấy: “Em nghi ngờ ông ấy không phải bố 
ruột của em? Tôi hỏi tại sao thì em họ trả lời: 
“Em đã học cấp 2 nhưng ông ấy lái xe đến 
đón em ở cổng trưởng tiểu học bởi không biết 
em học lớp mấy”.

Một hôm tôi đi cùng chị gái đón cháu trai 
đi học về, gặp một người đàn ông nước ngoài 
cũng đang đón con. Chị gái nói rằng lần nào 
cũng gặp người này, vì vậy đã hỏi anh ta: 
“Tại sao ông luôn đi đón trẻ?”. Người nước 
ngoài nói: “Tôi cũng tò mò lắm, sao ở đây 
ngày nào cũng chỉ thấy mẹ hoặc bà mà ít khi 
thấy bố đón con. Vậy các ông bố đã đi đâu?”

Chị tôi trả lời, có thể các ông bố đang làm 
thêm giờ, xem tivi, giao lưu bên ngoài, nói 
chung họ rất bận rộn. Thế nhưng bản thân 
chị cũng thừa nhận phụ nữ luôn muốn chồng 
dành nhiều thời gian cho con nhưng họ luôn 
thoái thác: “Anh không biết chăm con, có em 
là đủ rồi”. Vì vậy nhiều khi trẻ gặp khó khăn, 

chúng chỉ biết hét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi”.
Nhà tâm lý học người Đức Erich Fromm 

từng nói: “Người cha đại diện cho những ý 
tưởng, định luật, quy tắc và kỷ luật do con 
người tạo ra. Cha là người giáo dục con cái 
và hướng chúng ra thế giới”. Theo nhà tâm lý 
học này ở một mức độ nào đó, giáo dục thực 
sự là phụ thuộc vào người cha, bởi một người 
cha tốt bằng 10 người thầy tốt.

“Cha giống như mặt trời, và mẹ giống như 
mặt trăng. Chỉ khi mặt trời và mặt trăng thay 
thế nhau, và được nuôi dưỡng đầy đủ, trẻ em 
mới có thể lớn lên một cách mạnh mẽ”, Erich 
Fromm nói.

Tôi chưa bao giờ tin rằng trong một gia 
đình, ai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ được ghi 
công nhiều hơn. Gia đình không phải là công 
ty, nếu chỉ hoàn thành nhiệm vụ của riêng 
mình thì ngày càng nảy sinh mâu thuẫn. Gia 
đình là nơi mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Hãy nghĩ một chút: Bạn có thể làm việc 
chăm chỉ bên ngoài, vậy ai đã cho bạn thời 
gian để làm việc? Đó chính là bạn đời, con cái 
và cha mẹ. Nếu không có việc làm, bạn cảm 
thấy tội lỗi chăng? Nhưng đừng quên nhiều 
thứ không thể đánh đổi bằng tiền, chẳng hạn 
như thời gian bầu bạn với con cái, hạnh phúc 
của bạn đời và sự chăm sóc dành cho bố mẹ.

Hai người kết hôn không phải để chứng tỏ 
ai kiếm tiền giỏi hơn ai mà là nắm tay nhau 
tận hưởng cảm giác êm đềm của hạnh phúc 
gia đình. Vợ chồng không phải ràng buộc bởi 
tờ giấy đăng ký kết hôn, người cha không chỉ 
có mặt trên tờ giấy khai sinh của con và gia 
đình không phải chỉ dành cho một người.

Trong một ngôi nhà, không có gì được coi 
là đương nhiên. Mỗi bữa ăn nóng hổi bạn 
ăn, mỗi bộ đồ sạch sẽ bạn mặc và mỗi chiếc 
giường êm ái bạn ngủ không phải là thứ mặc 
nhiên có mà được đánh đổi bằng công sức 
làm việc chăm chỉ của ai đó.

Nếu có thời gian, bạn nên chia sẻ nỗi vất 
vả này. Nếu không có thời gian, bạn cần ghi 
nhớ công việc khó khăn này. Thế là đủ!

Vy Trang (Theo sohu)

(tiếp theo trang 41)
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Ông khách cằn nhằn:
- Này anh phục vụ bàn, miếng bít tết này 

nhỏ quá!
- Đúng thế thưa ông, nhưng vấn đề không 

phải ở kích thước ông ạ. Nó nhỏ, nhưng rất 
dai, ông có thể nhai nó lâu hơn người ta ăn 
miếng to gấp 5 lần ạ!.

Khách hàng dặn bà chủ quán:
- Bà chủ, cho một ly đen đậm mang đi!
- Cậu muốn uống cà phê loại 1, loại 2 hay 

loại 3?
- Mấy loại đó khác nhau thế nào?
Bà chủ vui vẻ giải thích:
- Loại 1 là cà phê pin con ó, loại 2 pin con 

thỏ. Loại kia dở hơn một chút, chỉ có bắp với 
đậu nành rang thôi.

Một anh chồng đi công tác xa gọi điện về 
hỏi thăm vợ ở nhà:

- Vợ anh ngủ chưa?
- Em chưa, em đang nằm và nghĩ đến anh.
- Em à, có một người luôn luôn thấy vui khi 

em ngủ say, người ấy cảm thấy hạnh phúc khi 
nhìn thấy em ngủ thật ngon, người ấy sung 
sướng khi thấy em ngủ yên giấc... em biết là 
ai rồi chứ?

- Umh... anh hả?
- Không, mà là thằng kẻ trộm. Thế nên hãy 

khóa cổng, cửa cẩn thận nhé!

Một cô gái tâm sự với bạn thân của mình: 
- Hôm nay tớ đã trổ tài làm món nem nhưng 

chồng tớ không ăn được.
Người bạn lo ngại hỏi:
- Anh ấy bảo cậu như vậy à?
- Tất nhiên là không rồi. Chồng tớ là người 

rất tế nhị. Nhân lúc tớ đứng dậy ra khỏi bàn 
ăn, anh ấy đã kín đáo đem vứt mấy cái nem đi.

- Sao cậu biết? Anh ấy vứt vào sọt rác à?
- Đúng vậy, nhưng còn tệ hơn thế nữa. Anh 

ấy vứt vào thùng rác chứa “chất thải độc hại”.

Vợ chồng Tèo mới cưới đã cãi nhau ỏm tỏi, 
vợ Tèo khóc lóc nói:

- Anh là đồ dối trá, sao trước khi lấy tôi 
anh bảo trong tài khoản của anh có mấy chục 
tỷ mà.

Tèo thanh minh:
- Anh có nói sai đâu, tài khoản anh có mấy 

chục tỷ thật mà. Chỉ là anh quên mật khẩu nên 
không rút ra được thôi. Giờ mỗi ngày anh vẫn 
đang mò mật khẩu đây.

Vợ Tèo tức tưởi đáp:
- Anh đừng có nói dối nữa, có giỏi thì chứng 

minh cho tôi thấy đi.
Tèo móc từ túi áo ra một xấp vé số quăng 

xuống bàn:
- Đây, mật khẩu này, chừng nào anh đoán 

đúng có khi lấy được cả trăm tỷ cho em xem.
- !!!

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

KÍCH THƯỚC MIẾNG BÍT TẾT

AI VUI KHI VỢ NGỦ SAY

PHÂN LOẠI CỦA CÀ PHÊ

CHÊ VỢ NẤU ĂN DỞ MỘT CÁCH SIÊU TẾ NHỊ

CHỒNG CÓ MẤY CHỤC TỶ VẪN NGHÈO
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ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CHUNG THỦY

Trên đường đi làm về hai vợ chồng nhà nọ 
ghé vô chợ mua một con cá, anh chồng bảo 
vợ làm cá, còn anh thì chuẩn bị xem đá banh. 
Vợ cũng muốn xem nhưng chồng nói:

- Hai người xem thì thật lãng phí. Em chịu 
khó làm, đợi anh xem xong, vợ chồng mình 
cùng ăn cá, anh sẽ kể cho em nghe tình tiết 
trận đấu bóng.

Người vợ đành để chồng xem. Anh chồng 
xem xong, ngồi đợi mãi không thấy món cá 
đâu liền hỏi:

- Cá ở đâu rồi em?
Chị vợ trả lời:
- Em ăn hết rồi anh à, anh ngồi xuống đây 

kể em nghe trận đá banh, sau đó em kể anh 
nghe mùi vị của cá.

Một anh thanh niên sau khi chết được 
đưa lên Thiên Đàng. Thánh Phê-rô dẫn anh 
ta đi một vòng khuôn viên của Thiên Đàng. 
Anh ta cảm thấy thích thú vì những điều 
tuyệt diệu ở nơi đây. Bồng nhiên, anh nhìn 
thấy có vô số chiếc đồng hồ. Ngoài 2 kim 
giờ và phút, mỗi chiếc đều được ghi tên. 
Mỗi chiếc có tốc độ quay nhanh chậm khác 
nhau. Anh thắc mắc:

- Thưa Thánh Phê-rô, tại sao ở đây lại 
có nhiều đồng hồ đến vậy ạ?

- Ồ, đó không phải là đồng hồ đâu con 
trai ơi! Đó là máy đo độ chung thủy của 
con người trên trần gian đó. Ở trên mỗi 
cỗ máy đều có ghi tên của người được đo. 
Dựa vào tốc độ quay của kim, con có thể 
biết được mức độ phạm tội ngoại tình của 
người có tên trên máy.

Một lúc sau,...
- Này con trai, con đang tìm gì thế?
- Dạ, con đang tìm chiếc máy đo độ 

chung thủy của vợ con. Dẫu biết rằng vợ 
con là một người rất chung thủy, nhưng 
con vẫn muốn xem máy đo chạy ra sao, thế 
nhưng con tìm hoài không thấy. Chắc máy 
đó không chạy nên Ngài đã thanh lí rồi 
phải không ạ?

- Không đâu con. Do thời tiết nóng quá 
nên Ta đã đặt máy đo của vợ con vào trong 
văn phòng để làm quạt trần rồi.

TRÊN THIÊN ĐÀNG GỌI NHAU LÀ GÌ?

Một hôm, cha xứ đến nhà dùng cơm. Cha 
hỏi bé:

- Con biết trên thiên đàng người ta gọi 
nhau bằng gì không?

Bé đáp tỉnh bơ:
- Thưa cha, bằng em...
Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:
- Sao con biết?
Bé:
- Tối hôm qua, con nghe ba con nói chuyện 

trên phôn rằng, em là thiên đàng của anh.
Cha xứ: !!!???....

Một cha nọ nổi tiếng là giảng lâu. Trong 
một thánh lễ, cha đang giảng về tám mối phúc 
thật. Giảng mới tới phúc thứ ba mà đã nửa 
tiếng, bỗng nhiên đến phúc thứ tư, cha quyên 
mất nên ngập ngừng:

- Phúc thứ tư, phúc cho ai.... phúc cho ai....
Ông trùm ngồi dưới nóng lòng đáp lớn:
- Phúc cho ai không nhớ mà quên.
Cả nhà thờ…tỉnh ngủ.
- !!!???

TÁM MỐI PHÚC THẬT

CHIÊU TRẢ ĐŨA CHỒNG KY BO, ÍCH KỶ
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Mỗi bước trong đời

Kính mời quý độc giả thưởng thức Mỗi Bước Trong Đời tại: 
https://youtu.be/ql4AFC02xSw
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Thập giá đó

Kính mời quý độc giả thưởng thức Thập Giá Đó (Con Chưa Thấu Hiểu) tại: 
https://youtu.be/OGH2RoalZMY
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Một Lần Tái Sinh

Ngọc Kôn-Ca Dao Tình Chúa 2

Một lần tái sinh
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Liên Hợp Quốc cho rằng đại dịch 
Covid-19 có khả năng phát triển thành “bệnh 
theo mùa”, song cảnh báo không nên lơ là 
với các biện pháp phòng chống.

Hơn một năm sau khi các ca nhiễm nCoV 
lần đầu được phát hiện tại Trung Quốc, giới 
khoa học thế giới vẫn tiếp tục giải mã một 
số “bí ẩn” về đại dịch đã khiến gần 2,7 triệu 
người chết toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu gồm 16 thành viên do 
Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp 
Quốc đã chỉ ra rằng các bệnh nhiễm trùng 
đường hô hấp thường diễn ra theo mùa, “đặc 
biệt giai đoạn thu đông tại các nước ôn đới 
với bệnh cảm và cúm do virus họ corona gây 
ra”. “Điều này đã thúc đẩy kỳ vọng rằng, 
nếu Covid-19 tồn tại trong nhiều năm, nó 
sẽ trở thành một loại bệnh theo mùa”, nhóm 
nghiên cứu của Liên Hợp Quốc ra tuyên bố 
hôm 17/3.

Các mô hình nghiên cứu của nhóm 16 nhà 
khoa học cũng dự đoán nCoV, virus gây ra 
đại dịch Covid-19, “về lâu dài có thể lây lan 
theo mùa”.

Sau khi hàng loạt nước châu Âu đình chỉ sử 
dụng vaccine AstraZeneca, người dân trở nên 
hoài nghi với chiến dịch tiêm chủng.

Khady Ballo, 21 tuổi, sinh viên luật ở thị 
trấn Montpellier, miền Nam nước Pháp, cho 

biết: “Có cảm giác chúng tôi như những con 
chuột bạch. Tôi sẽ không tiêm vaccine Astra-
Zeneca dù nó được phê duyệt lại”.

Maria Grazia Del Pero, 62 tuổi, lao động 
ngành du lịch ở Milan, chia sẻ: “Trước khi có 
vấn đề xảy ra, tôi rất ủng hộ tiêm chủng. Giờ 
thì tôi không tiêm vaccine AstraZeneca đâu, vì 
nó như trò tung đồng xu may rủi vậy”.

Liên minh châu Âu được biết đến với hình 
tượng trỗi dậy mạnh mẽ sau các cuộc khủng 
hoảng. Song chương trình tiêm chủng chậm 
chạp, việc đình chỉ sử dụng vaccine Covid-19 
AstraZeneca có nguy cơ tạo ra một thảm họa, 
đe dọa hình tượng bấy lâu.

Có vẻ Cơ quan Dược phẩm châu Âu 
(EMA) sẽ sớm tuyên bố vaccine an toàn, 
song hàng triệu người đã bị lung lay và do dự 
vì quyết định đình chỉ tiêm phòng trước đó.

Nga tặng vaccine Sputnik V 
cho Việt Nam

Một lô vaccine Covid-19 Sputnik V theo 
chân Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang 
Nga Nikolai Patrushev đến Việt Nam ngày 
16/3, làm quà tặng.Theo truyền thông Nga, 
ông Patrushev đến Hà Nội để tham vấn an 
ninh Nga - Việt trong hai ngày 16-17/3. Lô 
vaccine Sputnik V tặng Việt Nam, theo quyết 
định của Tổng thống Vladimir Putin.Trao 
đổi với VnExpress sáng 16/3, ông Đặng Việt 
Hùng, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế, 
cho biết lô vaccine này đã được chuyển vào 
kho lạnh tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 
để bảo quản. Việc điều phối vaccine sẽ do 
Chính phủ điều tiết, có thể về Bộ Y tế hoặc 
các đơn vị khác.

LHQ nói Covid-19 có thể thành 
‘bệnh theo mùa’

Cảm giác ‘như chuột bạch’ 
với vaccine Covid-19
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Một thay đổi lớn trong tuyển sinh lớp 10 
năm nay là thay đổi hệ số điểm bài thi ở môn 
Toán và Văn. Thay vì điểm xét tuyển bằng tổng 
điểm Văn, Toán nhân hệ số 2 cộng điểm Ngoại 
ngữ như mọi năm, cả 3 môn này năm nay sẽ 
tính hệ số 1. Trong đó, thời gian thi môn Ngoại 
ngữ thay đổi từ 60 phút thành 90 phút.

Điều kiện tuyển sinh lớp 6 cũng có thay 
đổi ở chương trình tăng cường tiếng Anh theo 
hướng mở rộng các chứng chỉ ngoại ngữ.

Các trường THCS sẽ nhận học sinh đã hoàn 
thành chương trình cấp tiểu học và có điểm các 
năm từng kỹ năng từ 6 trở lên hoặc có một trong 
các chứng chỉ sau: ngoại ngữ bậc 2; đạt trình 
độ A2 trở lên theo khung CEFR; Cambridge 
Flyer đạt từ 10/15 khiên trở lên; TOEFL Pri-
mary Step 2 đạt từ 3/5 huy hiệu trở lên; cấp độ 
Quickmarch của PTE Young Learners đạt Pass 
từ 3/5 sao trở lên hoặc là học sinh học chương 
trình tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình 
môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6 trở lên.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất điều 
chỉnh một số nội dung trong công tác tuyển sinh 
chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa 
học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và 
Việt Nam, thường gọi tắt là chương trình tích 
hợp. Theo đó, điều kiện tuyển sinh chương 
trình tích hợp lớp 6 của chứng chỉ Flyer được 
nâng từ 10 trên 15 khiên lên 12 trên 15 khiên.

Dự án nhà máy nước sông Tiền 1 cung cấp 
nước ngọt cho ba tỉnh Long An, Tiền Giang, 
Bến Tre tổng vốn 2.000 tỷ đồng, công suất 
300.000 m3 một ngày đêm.

Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó 
có bổ sung Nhà máy nước sông Tiền 1 và tuyến 
ống truyền tải liên tỉnh. Dự án này được Công 

Nhiều thay đổi trong 
tuyển sinh lớp 6 và 10

ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP đề 
xuất với tỉnh Tiền Giang vào năm ngoái.

Trạm cấp nước thô đặt tại huyện Cái 
Bè, sau năm 2025 công suất sẽ tăng lên 
600.000 m3 một ngày đêm. Mục tiêu của 
nhà máy là đảm bảo cung cấp nguồn nước 
sinh hoạt, sản xuất, khắc phục tình trạng 
nước nhiễm mặn, thay thế nguồn nước 
ngầm đang suy giảm tại ba tỉnh Long An, 
Tiền Giang và Bến Tre.

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới 
kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công 
dân, được ép plastic sau khi in, tiện lợi bảo 
quản, sử dụng.

Cơ quan Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam 
(BHXH) ngày 16/3 cho biết thẻ mẫu mới 
sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 
1/4. Mẫu thẻ BHYT mới có những thay 
đổi tiện ích hơn cho người dùng. Mã số thẻ 
chỉ còn 10 chữ số, thay vì 15 ký tự như thẻ 
hiện hành, giúp giảm số lượng ký tự cần 
khai báo, tra cứu, cấp đổi thẻ...

Trong thời gian chờ đổi thẻ theo mẫu 
mới, thẻ đã cấp cho người tham gia BHYT 
còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được 
dùng. BHXH các tỉnh thực hiện cấp thẻ 
BHYT mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi 
thẻ mẫu cũ.

2.000 tỷ đồng làm trạm cấp 
nước cho ba tỉnh miền Tây

Từ ngày 1/4 sử dụng 
mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
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Ngày 15/03/2021 Bộ Giáo lý Đức tin đã 
đưa ra câu trả lời, bác bỏ vấn đề có thể chúc 
lành cho các đôi đồng tính. Tài liệu của Thánh 
Bộ cũng khẳng định “Đây không phải là sự 
phân biệt đối xử bất công, không có sự phán 
xét đối với người đồng tính.”

Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành một phúc 
đáp cho một nghi ngờ được đặt ra. Giáo hội 
không có quyền chúc lành cho các kết hợp 
giữa những người đồng tính. Do đó, những 
chúc lành như vậy không thể “được coi là phù 
hợp”. Vì vậy, các linh mục không được phép 
chúc lành cho các cặp đồng tính, những người 
yêu cầu một sự nhìn nhận về tôn giáo đối với 
sự kết hợp của họ.

Cha Juan Antonio Guerrero, Bộ trưởng Bộ 
Kinh tế của Tòa Thánh  (Society of Jesus)
Ngày 12/3 vừa qua, cha Juan Antonio 

Guerero, dòng Tên, Tổng trưởng Bộ Kinh tế 
của Tòa Thánh, đã có cuộc trò chuyện với Vat-
ican News về ngân sách năm 2021 của Tòa 
Thánh. Cha cho biết ngân sách dự chi năm 
2021 là ngân sách thấp nhất trong lịch sử của 
Tòa Thánh, nhưng việc tiết kiệm không làm 
suy giảm việc phục vụ cho sứ mạng của Đức 

Thánh Cha và luôn bảo đảm lương bổng 
và công việc của các nhân viên. Trước tình 
hình kinh tế khó khăn và thiếu hụt ngân 
sách, cha nhấn mạnh đến sự trợ giúp của 
các tín hữu, một nguồn hỗ trợ quan trọng 
để giúp cho sứ vụ của Đức Thánh Cha, 
được thực hiện thông qua các cơ quan 
trung ương Tòa Thánh.

Năm 2021 của Tòa Thánh được Đức 
Thánh Cha phê duyệt ngày 16/2 năm 
nay. Ngân sách dự chi dự đoán thiếu hụt 
khoảng 50 triệu euro và nếu không có số 
tiền quyên góp từ Quỹ Đồng tiền thánh 
Phê-rô thì số thiếu hụt có thể lên đến 80 
triệu euro. Cha Guerrero cho biết ngân 
sách này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi đại 
dịch. Đại dịch khiến cho doanh thu dự kiến 
giảm đi nhiều so với năm 2019, năm trước 
khi xảy ra đại dịch. Doanh thu năm 2019 là 
307 triệu euro, nhưng doanh thu năm nay 
được dự kiến giảm hơn 30%, tức là khoảng 
213 triệu. Ngân sách dự kiến giảm tổng chi 
tiêu là 8%. Nếu không kể chi phí nhân sự, 
không bị giảm vì Tòa Thánh ưu tiên bảo vệ 
công việc và tiền lương của nhân viên, thì 
mức giảm của ngân sách năm 2021 là 15%.

Tòa Thánh tiếp tục quan tâm 
đến tình hình ở Myanmar

Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Bo 
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn đang theo 

dõi tình hình ở Myanmar với sự lo ngại và 
tình liên đới huynh đệ. Ngài yêu cầu Giáo 
hội Myanmar tham gia vào tiến trình hòa 
bình và gặp gỡ tất cả các bên.

Tòa Thánh: Giáo hội không thể 
chúc lành cho các kết hợp 

giữa người đồng tính

Toà Thánh giảm chi phí 
nhưng không giảm sứ vụ và cần sự 

hỗ trợ của tín hữu
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Ngày 15/3 Tổng thống Marcelo Rebelo de 
Sousa của Bồ Đào Nha đã phủ quyết dự luật 
hợp pháp hóa an tử - euthanasia. Các giám 
mục nước này đã hoan nghênh quyết định của 
Tổng Thống và trong một thông cáo gửi đến 
hãng tin Ecclesia, các ngài tái khẳng định lập 
trường của Giáo hội về an tử và trợ tử: Giáo 
hội luôn xác tín rằng sự sống con người là bất 
khả xâm phạm.

Trước khi tổng thống Bồ Đào Nha phủ 
quyết dự luật, ngày 29/1 năm nay, các thành 
viên Quốc hội nước này đã bỏ phiếu về dự 
luật hợp pháp hóa an tử, với kết quả 136 phiếu 
thuận, 78 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Sau 
đó dự luật đã được trình lên Tổng thống. Ông 
có 3 lựa chọn: đồng thuận, hoặc gửi trả lại cho 
tòa án hiến pháp xem xét lại, hoặc phủ quyết.

Ngày 18/2 tổng thống đã quyết định yêu 
cầu tòa án hiến pháp đánh giá lại xem dự luật 
có phù hợp với hiến pháp quốc gia không. 
Ông nêu lên lo ngại rằng dự luật không phù 
hợp với hiến pháp, vốn mô tả sự sống con 
người là “bất khả xâm phạm.”

Trưa 13 tháng 3 năm 2021, Phòng Báo chí 
Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Phanx-

icô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leo-
poldo Girelli làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn 
Độ. Trước khi được bổ nhiệm sứ vụ tại Ấn 
Độ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã 
phục vụ trong vai trò Sứ thần Tòa Thánh tại 
Israel và Cyprus kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại 
Jerusalem và Palestine từ 2017 đến nay. Đối 
với giáo hội tại Việt Nam, Đức Tổng Giám 
mục Girelli đã để lại những hình ảnh đáng 
kính và ấn tượng trong suốt thời gian ngài giữ 
trọng trách Đại diện Tòa Thánh không thường 
trú tại Việt Nam từ 13 tháng 1 năm 2011 đến 
13 tháng 9 năm 2017.

Nhân dịp Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 
do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố, Nhà 
xuất bản Vatican đã cho xuất bản hai cẩm 
nang bỏ túi về linh đạo gia đình và hỗ trợ dạy 
giáo lý cho thiếu nhi với tựa đề: “Thật đẹp khi 
ở bên nhau! Những suy tư cho vợ chồng và 
gia đình” và “Một Người Bạn Mặc áo trắng. 
Đức Thánh Cha nói với thiếu nhi”.

Nội dung gồm những suy tư vào thực tại 
gia đình trong các khía cạnh của đời sống 
hàng ngày.

Trong phần giới thiệu tập sách, Đức Hồng 
y Farrell nhấn mạnh về vẻ đẹp của việc trở 
thành một gia đình. Trong Năm “Gia đình 
Amoris Laetitia” cuốn sách nhỏ này là một 
kho báu thực sự, một cách giải thích nhanh, 
giúp suy tư và tái khám phá giáo huấn của 
Đức Thánh Cha về gia đình.

Các giám mục Bồ Đào Nha 
hoan nghênh việc Tổng thống phủ 

quyết dự luật an tử

Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli
làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ

Vatican Xuất Bản Cẩm Nang 
Cho Năm “Gia Đình Amoris Laetitia”
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Ngư dân Indonesia vô cùng bối rối khi bắt 
gặp con cá mập có khuôn mặt kỳ lạ, có nét 
giống khuôn mặt người.

Con cá mập có khuôn mặt kỳ lạ mà ngư 
dân Indonesia phát hiện

Người đàn ông có tên Abdullah Nuren đã 
bắt được con cá mập trong chuyến đi câu ở 
Rote Ndao, miền Đông Nusa Tenggara.

Con cá mập khuôn mặt kỳ lạ là một trong 
ba con cá mập chào đời bên trong dạ dày của 
con cá mập to Abdullah Nuren bắt được trong 
lưới của ông.

Hai con còn lại hoàn toàn bình thường 
giống như mẹ của chúng. Người đàn ông 48 
tuổi cho biết: “Ban đầu tôi phát hiện ra con 
cá mập mẹ mắc vào lưới kéo. Ngày hôm sau, 
tôi mổ bụng con cá mập mẹ và phát hiện bên 
trong có ba con nhỏ. Hai con có vẻ ngoài 
hoàn toàn bình thường nhưng con thứ ba có 
gương mặt kỳ dị khá giống người. Bản thân 
tôi chưa bao giờ nhìn thấy con cá lạ có khuôn 
mặt kỳ dị như vậy”.
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Sau đó, Abdullah Nuren đã đưa con cá mập 
về nhà. Con cá lạ nhanh chóng trở thành chủ 
đề bàn tán của cả khu phố.

Cư dân địa phương xung quanh khu vực 
Abdullah Nuren sinh sống kéo đến nhà để tận 
mắt chiêm ngắm sinh vật lạ. Thậm chí, nhiều 
người đưa ra lời đề nghị mua lại nhưng Ab-
dullah Nuren không có kế hoạch bán dù bất 
cứ giá nào.

Abdullah Nuren nói: “Có rất nhiều người 
kéo đến muốn tận mắt nhìn thấy con cá mập có 
ngoại hình lạ. Nhiều người muốn mua nhưng 
tôi quyết định bảo quản cẩn thận, không bán 
vì tôi nghĩ con cá mang lại may mắn cho tôi”.

Trước đó, nhiếp ảnh gia, nhà quay phim 
Tanner Mansell tình cờ chụp được hình ảnh 
con cá mập có ngoại hình khá giống Donald 
Trump.

Các nhà nghiên cứu đã vô cùng bất ngờ 
khi bắt gặp bầy cá mập và cá đầu búa đang 
bơi bên trong miệng núi lửa ngầm hoạt động 
mạnh nhất thế giới.

Tiến sĩ Michael Heithaus, một nhà sinh 
thái học biển tham gia nghiên cứu về sức hút 
của cá mập đối với núi lửa, giải thích rằng 
những loài động vật săn mồi này có thể sống 
sót trong một miệng núi lửa đang hoạt động, 
cách bề mặt Kavachi chỉ khoảng 18 mét nhờ 
các thụ quan điện cực có độ nhạy cao hay còn 
được biết đến với cái tên “giác Ampullae của 
Lorenzini” nằm ở phần đầu của cá. Hình dạng 
cấu tạo của nó là những ống bên trong chứa 

đầy chất dịch, một đầu phình to và một đầu 
thông với bên ngoài.

Các nhà nghiên cứu lập luận rằng chính 
“giác quan thứ sáu” bí ẩn này có thể giúp cá 
mập phát hiện những thay đổi trong từ trường 
của hành tinh nên có thể bơi đi trước bất kỳ 
vụ phun trào nào sắp xảy ra.

Nó cũng chứng tỏ cá mập có khả năng 
thích nghi đặc biệt như thế nào. Môi trường 
khắc nghiệt là thứ chúng có thể xử lý rõ ràng 
dù là núi lửa hay sống sót dưới nước hàng 
nghìn mét.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, có vẻ 
như những con cá mập sống trong khu vực 
núi lửa đã quen đối phó với các vụ phun trào 
của núi lửa. Bạn sẽ nghĩ nó nguy hiểm nhưng 
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá mập có thể 
phát hiện các cơn bão và lốc xoáy đang đến 
gần, vì vậy chúng có thể phát hiện ra điều gì 
đó tồi tệ sắp xảy ra và di chuyển nhanh chóng 
ra ngoài.

Mối liên hệ giữa cá mập và núi lửa đã 
rõ ràng. Tuy nhiên, Heithaus vẫn không thể 
khẳng định chắc chắn lý do tại sao cá mập lại 
bị thu hút bởi một địa điểm gần như sôi sùng 
sục như vậy.

Cá mập san hô và cá mập đầu búa lần đầu 
tiên được phát hiện tại núi lửa Kavachi vào 
năm 2015, trong một chuyến thám hiểm của 
nhóm do tiến sĩ Brennan Phillips dẫn đầu. 
Các nhà nghiên cứu không mong đợi nhìn 
thấy bất cứ điều gì ngoài một số sinh vật biển 
nhỏ, vì vậy việc họ phát hiện ra cá mập bơi ở 
khu vực miệng núi lửa thực sự là một cú sốc.

Hoàng Dung
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Sướng hơn vua

Chú Sóc chuột xơi bắp cách ngon lành

CHÚ THÍCH BÀI TRANG 1

Galileo Galilei (1564–1642) người Ý, 
là một nhà thiên văn học, 

vật lý học, toán học và triết học. 

Lutherus (1483–1546) là nhà thần học 
người Đức, tu sĩ Dòng Augustinô, 

và là nhà cải cách tôn giáo. 




