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John Roberts (1955), là Chánh án đương 
nhiệm Tòa án Tối cao Mỹ. Ông “gây bão” 
với nguyên tắc dạy con rất khác biệt: Không 
mong con gặp toàn điều tốt đẹp, mà muốn 
con nếm trải nhiều cung bậc đau khổ, thất 
bại, cô đơn, bị phản bội... trong cuộc sống.

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung 
học của con trai Jack tại trường nội trú 
nam Cardigan Mountain, ở New Hampshire 
năm 2017, John Roberts khiến nhiều người 
bất ngờ. Ông nói:

- Thông thường những người diễn thuyết 
trong các lễ tốt nghiệp sẽ chúc con may mắn 
và mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Ta sẽ 
không làm thế. Ta sẽ nói tại sao.

Ông dẫn chứng:

- Trong tương lai, ta hy vọng con sẽ bị đối 
xử bất công, bởi chỉ có thế con mới cảm nhận 
được giá trị của sự công bằng. Ta hy vọng 
con nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, 
bởi như vậy con mới lĩnh hội được tầm quan 
trọng của sự chân thành.

Ông cũng muốn con trai cảm nhận được 
sự cô đơn hàng ngày để hiểu rằng bạn bè là 
thứ không phải Trời cho, phải trân trọng và 
giữ gìn. Ông cũng hy vọng con trai sẽ gặp 

những đau đớn để học cách cảm thông, chia 
sẻ với người khác.

- Ta hy vọng con có thể gặp xui xẻo vài 
lần, bởi chỉ có thế con mới hiểu được ý nghĩa 
của cơ hội và vận may. Ta hy vọng khi con 
gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều đối thủ 
sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ 
của con, như vậy con mới hiểu có phong độ 
quan trọng thế nào. Ta hy vọng thi thoảng 
con bị người khác coi thường, có vậy con mới 
biết cách tôn trọng và lắng nghe quan trọng 
ra sao.

Vị chánh án 64 tuổi cho hay dù ông có 
hy vọng hay không thì những điều này sớm 
muộn cũng xảy ra trong cuộc sống của con 
trai mình. Ông muốn cậu bé có thể “sống là 
chính mình”, không cho cái tôi quá lớn mà 
luôn phải cố gắng hoàn thiện bản thân. 

Ông dẫn chứng Socrates, nhà hiền triết 
Hy Lạp:

- Ông ấy từng nói cuộc sống mà không có 
trải nghiệm thì không đáng sống. Bí quyết 
sống một cuộc đời tốt đẹp là đừng cố gượng 
ép có một cuộc sống tốt đẹp. Cách tốt nhất để 
giữ “mình là ai” là đừng mảy may suy nghĩ 
về điều đó.

(tiếp theo trang 4)
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  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Hát tất cả Cộng đoàn là tôn vinh Danh Chúa
Ca nguyên văn Lời Chúa tất thánh hóa lòng người   

   . Ý CHUNG
Cầu cho các linh mục.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho các linh mục nhờ đời sống tiết độ 
và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với 
những người nghèo khổ nhất.

   Cúc Cung CảmTạ

. 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)

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn
- Thầy 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.

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 6

   . Ý THÁNH NHẠC

Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi 
người biết đến.

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

Tình yêu Chúa chan hòa mặt đất
Thánh Ý Người dưỡng dục trần nhân

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN
9.6.2019 

Chúa Nhật lễ 
Chúa Thánh Thần 

hiện xuống

16.6.2019 
Chúa Nhật lễ 
Chúa Ba Ngôi

23.6.2019 
Chúa Nhật lễ 

Mình Máu Thánh 
Chúa Giêsu

28.6.2019 
Thứ Sáu lễ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu

29.6.2019 
Thứ Bảy lễ kính 
Thánh Phê-rô và 
Phao -lô Tông đồ
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(tiếp theo trang 1)
NK

Con trai của Roberts học tại trường nội trú 
nam sinh, tốt nghiệp xong sẽ chuyển tới trường 
mới. Nhắc nhở các con về sự thay đổi này, ông 
đặc biệt khuyên bọn trẻ đừng bao giờ hành 
động như thể mình ở trên cao hơn người khác, 
nhất là ở trên những người lao động như quét 
lá, cào tuyết hay lao công.

- Khi đi ngang qua những người mà các con 
không nhận ra họ là ai, hãy nhìn, nở nụ cười 
và chào họ.

Bài phát biểu của Roberts kết thúc với 
những tràng pháo tay nồng nhiệt. Lời nhắn 
nhủ của ông đi thẳng vào thực tế, xuất phát từ 
tận đáy lòng của một người cha. 

John Roberts tốt nghiệp Khoa luật Đại 
học Harvard, gắn liền với hình ảnh quyền 
lực, nghiêm nghị trên tòa án, nhưng là người 
cha rất ấm áp và sâu Wsắc. (x. tr.64-Mộc 
Miên theo Thebl).

Truyện gợi vài ý: - từ hơn 2000 năm qua, 
Chúa Giêsu cầu chúc ta đến 8 mối đau khổ 
(Tám mối phúc thật); không hiểu, ta cứ than 
trách Chúa sao để ta đau khổ - nếu chỉ vì muốn 
con mình có bản lãnh để cuộc sống đời này 
được hạnh phúc (dù đó chỉ là hạnh phúc bất 
toàn và ngắn ngủi) mà vị chánh án cầu chúc 
con trai gặp đau khổ… vậy thì vì muốn ta có 
bản lãnh để cuộc sống mai sau trong Nước 
Trời được hạnh phúc (hạnh phúc viên mãn và 
vĩnh hằng) Chúa cầu chúc ta 8 mối đau khổ là 
điều khó hiểu? – bản lãnh là sức mạnh được 
trui rèn qua đau khổ; người được Chúa tuyển 
chọn vào Nước Trời phải là người có bản lãnh.
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Trước một tòa nhà, có một cậu bé bị mù ngồi đó với chiếc mũ 
phía trước và một tấm bảng ghi:

“Tôi bị mù, xin mọi người hãy rủ lòng thương giúp đỡ”.
Trong chiếc mũ của cậu bé chỉ có vài xu.
Bỗng một người đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng 

xu từ chiếc ví bỏ vào chiếc mũ cho cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm 
bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một dòng chữ khác. Rồi ông 
đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng 
nhìn thấy dòng chữ mới này.

Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé bỗng đầy tiền. Người nào 
đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng. 

Buổi chiều hôm đó, người đàn ông đã ghi lại tấm bảng trở lại để 
xem mọi việc như thế nào. Cậu bé nhận ra những bước chân của 
ông liền hỏi:

- Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải 
không ạ? Chú đã viết gì thế?

Người đàn ông nói:
- Chú chỉ viết sự thật. Chú viết lại những gì cháu viết nhưng theo 

cách khác!.
Người đàn ông đọc lại dòng chữ đã viết: 
“Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng cháu không thể thấy 

được điều đó”.
.....................................
Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung 

giống nhau sao?
Tất nhiên, cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người biết rằng cậu 

bé bị mù và cần sự giúp đỡ. Nhưng tấm bảng đầu tiên chỉ nói một 
cách đơn giản cậu bé bị mù. Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi 
người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống tươi đẹp. 
Vì vậy, tấm bảng thứ hai đã lay động lòng người. 

(Banduong.vn)
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Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“…đang khi Người chúc phúc cho các ông, 
Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Xuống thế là sự kiện vĩ đại nhưng Chúa 
cho diễn ra trong đơn giản và vắng vẻ. 
Trở về trời Chúa cũng chẳng màng mời 
Đức Mẹ (Bà Cố) đến chứng kiến.

Loài người lại hay làm to chuyện nhỏ. “Quỷ ám” chính ở những chỗ này.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“…Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Sai làm gì? – Sai mang ơn tha thứ của 

Chúa Cha đến mọi người. Chúng ta cũng 
làm như thế khi yêu thương và tha thứ 
cho anh em. Đó còn là rao giảng Chúa 
Kitô.

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha 
tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con 
cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Nếu ta tha thứ cho anh em xúc phạm đến 
ta, họ được Chúa tha và cùng lúc ấy ta 
cũng được Chúa tha. Do đó, tha thứ là 
cứu độ.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH  NĂM C (2.6.2019)
CHÚA THĂNG THIÊN

Bài đọc 1: Cv 1,1-11 Bài đọc 2: Dt 9,24-28; 10,19-23 hay Ep 1,17-23 Tin Mừng: Lc 24,46-53

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (9.6.2019)
Bài đọc 1: Cv 2,1-11 Bài đọc 2:  1 Cr 12,3b-7.12-13 hay Rm 8,8-17 

Tin Mừng: Ga 20,19-23 hay Ga 14,15-16.23b-26.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, 
nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được”. 

Ngay cả đến hôm nay, trí lòng chúng ta 
vẫn còn non dại và dễ sai lệch.

“Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con 
biết tất cả sự thật…”.

Và từ đó đến nay, Chúa Thánh Thần dạy 
dỗ chúng ta dần dần… tùy nơi nào có 
sự thầm lặng, tùy lòng ai đã thiện tâm 
và tùy nhóm nhỏ nào thật sự khiêm tốn. 
Chúa Thánh Thần không đến với đám 
đông ồn ào, sự kiện hoành tráng, giới trẻ 
nhộn nhịp...

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C (16.6.2019)
CHÚA BA NGÔI

Bài đọc 1: Cn 8,22-31  Bài đọc 2: Rm 5,1-5 Tin Mừng: Ga 16,12-15
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Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
Ý nghĩa thật của phép lạ hóa bánh ra nhiều… …là hình ảnh hay dụ ngôn Chúa ban 

của ăn phần hồn. Của ăn phần hồn là 
tình yêu. Tình yêu là của ăn ai trong 
chúng ta cũng có thể hóa ít ra nhiều để 
“tặng nuôi” anh em.

Ý nghĩa câu nói: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Hãy yêu thương nhau. Vì tình yêu là 
của ăn đích thực, cao quý và duy nhất 
cần thiết  cho phần hồn.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa 
bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng 
Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các 
con không biết thần trí nào xúi giục mình”.

Quyền lực là nơi dễ bị “quỷ ám” nhất. 

“Con Người đến, không phải để giết, nhưng để 
cứu chữa người ta”.

Cho đến nay chúng ta đừng vẫn cứ còn 
mải dọa nhau “Chúa phạt”, trong khi 
thời kỳ từ khi Chúa đến cho tới ngày 
tận thế là thời kỳ cứu chữa, tha thứ và 
đón nhận.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM C (23.6.2019)
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Bài đọc 1: St 14,18-20 Bài đọc 2: 1 Cr 11,23-26 Tin Mừng: Lc 9,11b-17

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (30.6.2019)
Bài đọc 1: 1 V 19,16b.19-21 Bài đọc 2: Gl 5,1.13-18 Tin Mừng: Lc 9,51-62
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CHÚA NHẬT XI
CHỦ đề: LòNG tHA tHứ CỦA CHúA

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

Sợi chỉ đỏ: 
Lời Chúa hôm nay khuyến khích chúng ta 

tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa:
- Bài đọc I: Vua Đavít 

phạm tội nhưng sám hối và 
được tha.

- Bài Tin Mừng: Chúa 
Giêsu tha tội cho người phụ 
nữ sám hối.
I. Dẫn vào Thánh lễ.

Anh chị em thân mến 
Đôi khi vì mặc cảm tội 

lỗi mà chúng ta xa lìa Thiên 
Chúa. Chúng ta nói: “Tôi 
đã phạm tội, tôi không xứng 
đáng nữa”. Nhưng trong bài 
Tin Mừng hôm nay, chúng 
ta thấy một người tội lỗi đã 
dám đến với Chúa Giêsu, và 
Chúa Giêsu nói với chị: “Tội 
của con đã được tha. Con 
hãy về bình an”.

Vậy mặc dù chúng ta tội lỗi, nhưng chúng 
ta hãy đến với Chúa và hãy tin chắc rằng Ngài 

sẽ tha thứ cho chúng ta.
II. Gợi ý sám hối.

- Chúng ta chưa tin tưởng đủ vào lòng nhân 
từ tha thứ của Chúa.

- Chúng ta không 
siêng năng lãnh nhận bí 
tích Giải tội.

- Chúng ta không 
sớm đứng dậy sau mỗi 
lần sa ngã.
III. Lời Chúa.

1. Bài đọc I (2 Sm 
12,7.10-13)

Có 3 ý tưởng lớn 
trong đoạn này:

- Tội của Đavít 
rất nặng: trước tiên 
là tội ngoại tình (với 
Bétsabê); kế đến là tội 
giết người, mà đó lại là 
một người vô tội (Uria 

chồng của Bétsabê).
- Tội này còn rất đáng trách vì Đavít đã 

được Thiên Chúa ban cho rất nhiều ơn sủng.

“Tội của chị đã được tha rồi” (Lc 7,48)
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- Đavít nhìn nhận tất cả tội lỗi mình và xin 
Chúa tha thứ. Chúa thấy Đavít biết ăn năn 
nên đã tha thứ ngay.

2. Đáp ca (Tv 31)
Tv này nhấn mạnh đến lòng tha thứ hơn 

là đến tội lỗi: “Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm 
mà được thứ tha, người có tội mà được 
khoan dung”.

3. Tin Mừng (Lc 7,36--8,3)
Bài Tin Mừng hôm nay gồm 2 đoạn và đều 

nói tới phụ nữ:
1. Chuyện người đàn bà tội lỗi lau chân 

Chúa Giêsu (7,36-50):
- Nàng là một người tội lỗi nổi tiếng, “trong 

thành ai cũng biết”
- Nàng bày tỏ lòng sám hối rất công khai: 

a/ trong một bữa tiệc, trước mặt nhiều người; 
b/ không tiếc bình dầu thơm quý giá (khoảng 
300 đồng, tương đương với 10 tháng lương); 
c/ quỳ gối dưới chân Chúa Giêsu, khóc nức 
nở, xổ tóc ra (một cử chỉ có thể bị kết án là tự 
làm ô nhục), lấy tóc lau chân Chúa.

Câu nói của Chúa Giêsu có thể dùng tóm 
lược chính xác câu chuyện đời nàng: “Tội 
nàng nhiều nhưng được tha hết vì nàng yêu 
mến nhiều”.

2. Bảng tóm lược những người đi theo 
Chúa Giêsu trên bước đường rao giảng Tin 
Mừng: những người này gồm có Nhóm 12 
và cả các phụ nữ, trong số đó có người đã 
từng bị tà thần khống chế, có người bình dân 
và người quyền quý. Các bà giúp Ngài bằng 
công sức và bằng của cải nữa.

4. Bài đọc II (Gl 2,16.19-21) (Chủ đề phụ)
Đoạn này chứa đựng ý tưởng chính của 

toàn thể bức thư gởi tín hữu Galát: con người 
được nên công chính (được cứu độ) nhờ đức 
tin chứ không phải nhờ tuân giữ lề luật.
IV. Gợi ý giảng.

* 1. Để được thứ tha
Bài đọc Cựu Ước trích từ sách tiên tri Sam-

uel hôm nay nhắc lại trường hợp phạm tội của 
vua Đavít. Có thể nói vua Đavít đã phạm tội 
rất khéo, phạm tội mà hầu như không ai biết, 
cho nên mọi người vẫn coi vua như một người 

thánh thiện gương mẫu. Mà tội của Đavít rất 
nặng: ông đã ngoại tình với vợ của tướng 
Uria, sau đó lại dùng âm mưu thâm độc để 
giết chết Uria hòng che dấu tội mình, rồi công 
khai cưới bà vợ góa ấy làm vợ mình, sau đó 
lại gian dối che dấu tội lỗi trước mặt tiên tri 
Natan. Rõ ràng đó là một tội nặng, rất nặng.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng đưa ra một 
người tội lỗi nữa: đó là một người đàn bà có 
lẽ hành nghề mãi dâm. Nghề đó chẳng những 
đem lại tội cho bà, mà còn làm cho nhiều 
người đàn ông khác phạm tội, và còn có thể 
làm tan nát nhiều gia đình nữa. Đây cũng là 
một tội nặng, rất nặng.

Nhưng cả hai người tội rất nặng đó đều đã 
được tha, tha rất dễ dàng và nhanh chóng. Vua 
Đavít nói với tiên tri Nathan: “Tôi đã phạm 
tội cùng Chúa”, thì Natan đáp ngay: “Chúa 
đã tha tội cho vua rồi”. Còn người đàn bà 
kia quỳ khóc dưới chân Chúa Giêsu, và Chúa 
Giêsu nói với chị: “Tội con đã được tha rồi”.

So sánh trường hợp tội lỗi của hai nhân 
vật trên với trường hợp tội lỗi của chúng ta, 
chúng ta cảm thấy an tâm. Trong chúng ta 
đây, mặc dù ai cũng đều có tội, nhưng không 
ai tội nặng bằng hai người đó: Có ai trong 
chúng ta quá tệ đến nỗi ngoại tình, rồi giết 
chồng để đoạt vợ người ta? Có ai trong chúng 
ta tệ đến nỗi hành nghề mãi dâm và tai tiếng 
cả thành phố? Những tội hết sức nặng nề của 
hai nhân vật ấy mà còn được Chúa tha thứ 
một cách hết sức dễ dàng và nhanh chóng thì 
huống chi là những tội của chúng ta! Vì thế 
mà chúng ta thấy an tâm.

Nhưng rồi chúng ta lại lo ngại, lo ngại 
vì chính sự an tâm đó! Tại sao? Thưa chính 
vì mình an tâm mà mình đâm ra coi thường 
những tội của mình, không coi đó là tai hại 
bao nhiêu, cho nên không ăn năn thống hối, 
không quyết tâm từ bỏ.

Chúng ta hãy nhớ lại những tội mà chúng 
ta thường phạm và thường xưng. Có những 
tội chúng ta xưng thì cứ xưng nhưng trong 
thâm tâm thì lại coi thường và xưng xong 
thì vẫn cứ phạm. Những lần xưng tội sau thì 
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cũng vẫn bấy nhiêu tội đó. Thậm chí nếu thấy 
có Cha ngồi sẵn trong tòa giải tội là chúng ta 
có thể bước vào xưng ngay không cần mất giờ 
xét mình, vì ta đã thuộc lòng các tội ta quen 
phạm rồi!

Ở đây không có ý nói tới những tội quá vặt 
vãnh như đọc kinh ngủ gục lo ra, giận hờn, bỏ 
đọc kinh hôm mai vv… mà có ý nói tới một 
số tội có sức tác hại nhiều hơn, chẳng hạn như 
say sưa (đánh chửi vợ con), cờ bạc, nói hành 
nói xấu (làm hại danh dự người khác) ăn cắp 
vặt, ăn cắp của công, buôn bán gian lận vv. 
Những tội này khi ta phạm thì chẳng những 
có hại cho chính bản thân mình mà còn có hại 
cho nhiều người khác nữa. Vậy mà chúng ta 
rất coi thường chúng, chúng ta phạm hoài, lần 
xưng tội nào cũng có những tội đó.

Tội của Đavít, tội của người nữ mãi dâm 
kia dù rất nặng nề nhưng vì hai người đã nhìn 
nhận mức độ nặng nề của nó và thành tâm 
thống hối nên đã được Chúa tha. Còn những 
tội của chúng ta, tuy không nặng nề bằng 
nhưng nếu ta không nhìn nhận sự tai hại của 
chúng và không thống hối thì dù nhẹ cũng 
không được tha!

Xin trở lại với một số tội vừa kể ra ở trên:
- Tội say sưa: đâu có phải chỉ hại cho riêng 

mình, mà còn làm hao tốn tiền bạc lẽ ra dành 
cho gia đình, còn kích thích mình gây gỗ với 
bạn bè lối xóm, đánh chửi vợ con, đập phá đồ 
đạc trong nhà, biết bao nhiêu người bị phiền 
vì mình say sưa…

- Tội cờ bạc: cờ bạc là bác thằng bần, nó 
làm cho gia đình nghèo túng, nó gây xích 
mích lục đục trong gia đình, nó xúi người ta 
trộm cắp, nó làm gương xấu cho trẻ em…

- Tội ăn cắp vặt, ăn cắp của công, làm ăn 
gian lận: rõ ràng là có hại cho những người 
bị mất của, bị gian lận; ngoài ra còn có hại là 
từ việc mất công bình nhỏ dần dần đưa ta đến 
mất công bình lớn hơn.

- Tội nói hành nói xấu người khác: không 
chỉ là tội cho bản thân mình mà còn làm sức 
mẻ danh thơm tiếng tốt của người khác. Tội 
này đòi ta phải bồi thường danh dự, cũng như 

tội trộm cắp đòi ta phải bồi thường những 
thiệt hại vật chất đã gây ra.

Đó là một số tội chúng ta quen phạm nhưng 
chúng ta cũng quen coi thường, vì thế mà 
không thật lòng thống hối, và vẫn cứ tái phạm.

Suy gẫm lời Chúa hôm nay, chúng ta đã 
biết Chúa không quan tâm tới tội ta phạm 
là nặng hay là nhẹ, là nhiều hay là ít, nhưng 
Chúa chú trọng đến lòng thống hối ăn năn và 
Chúa chờ đợi ta quyết tâm sửa đổi. Vì thế, 
chúng ta cũng vậy, hãy lưu ý thống hối và cải 
thiện nếu không đối với hết tất cả mọi tội lỗi 
của ta, thì ít ra cũng đối với một số tội chẳng 
những gây thiệt hại cho mình mà còn tác hại 
cho người khác nữa.

Nếu có được lòng thống hối và quyết tâm 
sửa đổi như thế thì chúng ta mới có thể an 
tâm sẽ được Chúa tha thứ, như Chúa đã thứ 
tha những tội tày trời của vua Đavít và của 
người đàn bà mãi dâm mà chúng ta đã nghe 
sách thánh thuật lại trong những bài đọc của 
Thánh lễ hôm nay.

* 2. Yêu nhiều tha nhiều
Thánh Phanxicô Salêsiô Giám mục có 

người giúp việc bê tha rượu chè. Một đêm 
kia, anh ta say mèm. Mọi người trong nhà đã 
ngủ hết, chỉ còn một mình thánh nhân thức 
khuya đọc sách. Chính người đã dìu anh về 
giường và lấy mền đắp cho anh, rồi sáng hôm 
sau mới nói cho anh biết lỗi.

Thánh nhân nói: “Giả sử lúc anh đang say, 
sẩy chân ngã xuống giếng thì sao. Hoặc lỡ 
bị gió độc mà chết thì sẽ thế nào. Linh hồn ở 
đâu bây giờ”. Nghe vậy anh ta hối hận, xin 
tha thứ và trước mặt người, anh xin cam đoan 
sẽ không còn uống một giọt rượu nào nữa. 
Nhưng người bảo anh: “Đừng chừa vội quá 
như thế!”

Từ đó, anh ta xin nhận thánh nhân làm cha 
giải tội riêng cho mình và dần dần, đã biết 
chừa hẳn tội cũ sống rất đạo hạnh tử tế.

                             ***

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, 
bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được 
tha ít thì yêu mến ít” (Lc 7,47). Người phụ 
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nữ tội lỗi trong bài Tin Mừng hôm nay không 
khác chi người giúp việc nát rượu của thánh 
Phanxicô trong câu chuyện trên đây. Họ đều 
là những người yếu đuối lầm lỡ trong tội, 
nhưng đã được Chúa Giêsu cũng như thánh 
Phanxicô bao dung tha thứ, nên họ đã mau 
mắn đáp lại tình yêu, để rồi cuộc đời của họ 
bắt đầu từ nay được đổi mới.

Medaleine Danielou đã viết: “Tha thứ thật 
sự là hành động thần linh mà chúng ta chỉ 
học được từ nơi Thiên Chúa”. Vâng, có thể 
nói: “lỗi lầm là của con người và tha thứ là 
của Thiên Chúa” (A. Pope). Nhưng người 
ta chỉ có thể lãnh nhận ơn tha thứ khi đã có 
lòng tin: Tin nơi Thiên Chúa luôn yêu thương 
chúng ta, tin rằng Người sẵn sàng tha thứ và 
sẽ còn tha thứ mãi. Chúa phán: “Lòng tin của 
chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an” (Lc 7, 50). 
Chính lòng tin đã đem lại ơn tha thứ, và ơn 
tha thứ đã làm đổi mới tội nhân, để họ mãi 
mãi bước đi trong bình an.

Tuy nhiên, tình yêu và lòng tin của chúng 
ta cần phải được biểu lộ cách cụ thể qua lòng 
sám hối, vì sám hối tức là nhận mình có lầm 
lỗi, và chỉ những ai nhận mình lầm lỗi mới 
được Thiên Chúa thứ tha. Vì thế mà Thomas 
Carlyle đã nói một câu bất hủ: “Không nhận 
ra lầm lỗi là lỗi lớn nhất trong mọi lỗi lầm”. 
Quả thật, nếu ai cho mình không có tội thì đâu 
cần Thiên Chúa thứ tha. Nhưng Thánh Gioan 
lại nói rằng: “Nếu chúng ta nói là chúng ta 
không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự 
thật không ở trong chúng ta” (1 Ga 1, 8).

                                ***

Lạy Chúa, sa ngã trong tội là bản chất của 
con người nhưng ở lại trong tội lại là quỉ sứ.

Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận 
ra lỗi lầm của mình, và mau mắn chân thành 
sám hối, để được Chúa tha thứ và ban cho ơn 
bình an. Amen. (TP) 

* 3. Bắt đầu lại
Câu chuyện sau đây kể về một người da 

trắng ở Cape Town trong thời kỳ có chế độ 
phân biệt chủng tộc apartheid: người da trắng 
này mới dời về sống trong một khu có nhiều 

người da màu. Một hôm ông thấy một người 
da màu cứ đứng ở ngoài hàng rào nhìn chăm 
chăm vào khu vuờn nhà ông. Ông giận quá ra 
gặp người ấy và hỏi: “Anh đang làm gì ở đây 
thế?” Thấy ông quá giận, người da màu lúng 
túng giải thích: “Trước đây tôi lớn lên trong 
khu nhà này. Trong vườn có một cây lê. Có 
năm nó rất nhiều trái, nhưng cũng có năm 
trái rất ít. Hôm nay tôi chỉ muốn xem năm 
nay nó có nhiều trái không”. Nghe lời giải 
thích ấy, người da trắng cảm thấy xấu hổ vì 
đã hiểu lầm người da màu kia. Ông định mở 
miệng xin lỗi thì người kia đã đi không còn 
ở đó nữa. Lòng ông rất xấu hổ vì đã nặng lời 
với một người đáng thương bị chế độ phân 
biệt chủng tộc làm mất nhà cửa.

Cách Chúa Giêsu đối xử với người phụ nữ 
tội lỗi trong bài Tin Mừng hôm nay trái ngược 
hẳn. Nàng không được mời đến dự tiệc. Nàng 
đến chỉ vì biết có Chúa Giêsu đang ở đấy. 
Nàng đến trước mặt Ngài với con người thực 
của mình, và chỉ muốn phục vụ Ngài để tỏ 
lòng sám hối. Phần Chúa Giêsu, dù biết nàng 
là một người tội lỗi nhưng vẫn ưu ái đón nhận 
sự phục vụ của nàng. Những người khác nhìn 
nàng và chỉ thấy một vũng bùn nhơ. Còn 
Chúa Giêsu thì nhìn vũng bùn nhơ ấy và thấy 
những vết thương của nàng. Ngài thấy nàng 
đã bị người ta xét đoán đủ rồi và bị đời trừng 
phạt đủ rồi. Điều nàng cần đó là được cứu 
chữa chứ không phải bị lên án.

Qua cách đối xử nhân hậu với nàng, Chúa 
Giêsu đã giúp nàng tin vào cái tốt trong lòng 
nàng. Nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, nàng 
bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Elia Wie-
sel viết: “Nếu bạn muốn tìm gặp một tàn lửa, 
bạn phải nhìn vào đống tro”. (FM)

* 4. Những bài học rút ra từ câu chuyện 
vua Đavít.

Chuyện vua Đavít phạm tội và sám hối có 
thể dạy ta nhiều điều:

a/ Sau khi ngoại tình với Bétsabê và biết 
Bétsabê mang thai, vua Đavít muốn dấu nhẹm 
tội mình nên lại phạm thêm một tội khác, đó 
là giết chết Uria chồng nàng. Nếu phạm tội 
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mà không nhận tội, lại còn muốn che dấu 
nó, chúng ta có thể bị đẩy đưa đến chỗ phạm 
thêm những tội khác nữa.

b/ Khi ngôn sứ Natan kể chuyện về một 
người nhà giàu đang tâm giết chết người hàng 
xóm nghèo để chiếm đoạt con chiên độc nhất 
của người này, Đavít đã nổi giận và đưa ra 
phán quyết: “Nó đáng chết”. Thấy tội người 
khác dễ hơn thấy tội của mình.

c/ Nhưng sau khi ngôn sứ Natan vạch tội 
Đavít ra, nhà vua đã khiêm tốn nhìn nhận: 
“Tôi đã đắc tội với Chúa”.  Đây chính là 
điều làm cho Đavít từ một người tội lỗi trở 
nên một vị thánh. Có mấy người mau mắn 
nhìn nhận tội lỗi của mình khi bị người khác 
vạch ra? Rất nhiều người chẳng những không 
nhìn nhận mà còn ác cảm với kẻ dám vạch tội 
mình.

d/ Đavít trở thành thánh nhân còn nhờ một 
yếu tố khác nữa: từ đó về sau, nhà vua đã ý 
thức về lòng thương xót của Chúa và hết lòng 
đáp lại tình thương của Ngài. Trong bài Tin 
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Ai được 
tha nhiều thì yêu mến nhiều”.

* 5. Tội và tình
Người ta thường nói “tội tình”. Cách nói 

vô ý thức ấy lại chứa đựng một chân lý rất 
sâu sắc tội lỗi và tình thương thường đi đôi 
với nhau.

Qua dụ ngôn Chúa Giêsu kể về hai con nợ 
được tha thứ, ta có thể hiểu rằng tội đi trước, 
tình đi sau, bởi vì: “Ai được tha nhiều thì yêu 
mến nhiều”. Vì được tha thứ nên yêu mến.

Tuy nhiên, qua một câu nói khác cũng của 
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng này thì ta 
cũng có thể hiểu rằng tình đi trước: “Tội của 
chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ 
là chị đã yêu mến nhiều”. Vì yêu mến nên 
được tha.

Hai trường hợp trên là nói về lòng yêu mến 
của tội nhân: lòng yêu mến có khi đi trước, có 
khi đi sau. Nhưng khi nói về Thiên Chúa thì 
tình yêu của Ngài luôn đi trước. Thánh Kinh 
đã ghi nhận biết bao bằng chứng là Thiên 
Chúa luôn yêu thương chúng ta trước. Chính 

tình yêu của Ngài kêu gọi chúng ta sám hối, 
rồi tình yêu của Ngài tha thứ chúng ta, sau đó 
tình yêu của Ngài lại khuyến khích chúng ta 
yêu mến Ngài hơn. Tóm lại tình yêu Thiên 
Chúa bao trùm tất cả, trước, trong và sau khi 
chúng ta phạm tội.

* 6. Ông Simon và Chúa Giêsu 
Một đêm cúp điện, trời tối. Người chồng 

đem chiếc đèn dầu ra để thắp sáng. Chiếc đèn 
đã quá cũ. Bóng đèn bám đầy khói. Tim đèn 
không còn nhạy. Người chồng bực bội quăng 
chiếc đèn dầu vào xó, và tìm một cây nến 
thay thế.

Tuần sau lại cúp điện. Người vợ châm lửa 
vào một chiếc đèn dầu xinh đẹp. Ánh sáng tỏa 
ra rất ấm cúng. 

Người chồng ngạc nhiên hỏi vợ: “Em mới 
mua chiếc đèn này hả? Bao nhiêu tiền?” 
Người vợ cười đáp: “Chẳng tốn bao nhiêu 
cả, vì đó là chiếc đèn cũ. Chỉ tốn thời giờ thôi. 
Em đã lau chùi bóng đèn, vuốt lại tim đèn. 
Thế là nó có thể xử dụng tốt lại như trước”.

Quẳng đi một món đồ hư thì dễ hơn sửa 
nó lại nhiều. Đối với con người cũng thế. 
Dán lên con người lầm lỗi một nhãn hiệu rồi 
quẳng vào tù thì dễ. Nhưng làm thân với họ, 
tìm hiểu họ, rồi giúp họ thay đổi là một việc 
khó hơn.

Ông Simon trong bài Tin Mừng này là một 
người biệt phái, nên ông ghét người tội lỗi. Đối 
với ông, người phụ nữ tội lỗi kia là thứ người 
phải bỏ đi, không đáng được cứu. Những 
người như Simon rất nhiều trong thời chúng 
ta. Họ không tin rằng con người có thể sửa đổi, 
vì thế họ không cho kẻ tội lỗi có cơ hội sửa đổi. 
Một nền văn minh không tin vào sự cứu rỗi là 
một nền văn minh không có hy vọng.

Phần Chúa Giêsu, Ngài biết người phụ nữ 
này có tội, nhưng Ngài cũng thấy phương 
diện tốt của nàng. Ngài tin tưởng vào phương 
diện tốt ấy và giúp nàng đứng dậy. Thật tuyệt 
vời nếu có ai đó còn tin tưởng ta, không lên 
án ta mà còn yêu thương ta nữa.

Thái độ của Chúa Giêsu dạy chúng ta phải 
biết nhận ra điều tốt nơi người khác và yêu 
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thương người ấy. Tội lỗi chỉ có thể cứu chữa 
bằng yêu thương. Kết án không bao giờ giải 
thoát được (FM)

* 7. Đấng cứu chữa.
Tôi mơ thấy mình gặp Chúa.
Vừa run, vừa xấu hổ, vừa buồn phiền, 

tôi kể cho Ngài nghe hết tất cả mọi tội lỗi 
tôi đã phạm.

Kể xong, tôi vẫn còn quỳ đó, chờ đợi án 
phạt của Ngài, một án phạt rất nặng mà tôi rất 
đáng chịu.

Thế nhưng Chúa đứng lên, lấy một lọ dầu và 
nói: “Để Ta chữa lành thương tích của con”.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Thương tích nào, 
lạy Chúa? Chính con là kẻ gây thương tích 
cho biết bao người khác”.

Vừa nói xong tôi chợt hiểu ngay là Ngài có 
lý, bởi vì có tội cũng chính là bị thương. Tôi 
là người có tội, thương tích của tôi chính là 
tội của tôi.

Vì thế tôi đã để cho Ngài xức dầu chữa trị 
thương tích của tôi.

Sau đó tôi ra đi mà lòng tràn ngập mừng 
vui. Lòng tốt của Chúa đã khiến tôi cũng 
cảm thấy mình tốt và muốn được giống như 
Ngài. (FM)
V. Lời nguyện cho mọi người. 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa 
là Đấng hay thương xót và tha thứ. Người 
luôn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của những kẻ có 
tội thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng 
vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta 
cùng khiêm tốn cầu xin:

1. Dung mạo của Hội thánh là dung mạo 
hiền lành của Chúa Giêsu/ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin cho hết thảy mọi người/ tìm được nơi 
Hội thánh lòng khoan dung vô bờ.

2. Trên thế giới ngày nay/ tệ nạn xã hội 
tràn lan khắp mọi nơi/ ảnh hưởng không tốt 
đến đời sống hôn nhân và gia đình/ Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho việc ngăn chặn tệ nạn xã 
hội của các quốc gia/ đạt được nhiều kết quả 
tốt đẹp.

3. Đời sống khó khăn/ tình trạng thất ng-
hiệp/ nhiều khi làm gia tăng tội ác trong xã 

hội/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người 
đều tìm được việc làm ổn định lâu dài.

4. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo 
hội/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha 
mẹ trong giáo xứ chúng ta/ biết quan tâm đến 
việc giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái 
bằng lời nói/ nhưng đặc biệt là bằng chính 
gương sáng của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn 
trợ giúp để chúng con biết triệt để sống Lời 
Chúa dạy trong Tin mừng. Nhờ đó, chúng con 
có thể mạnh dạn nói như thánh Phaolô tông 
đồ: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà 
là Đức Kitô sống trong tôi. Chúa hằng sống 
và hiển trị muôn đời.
VI. Trong Thánh Lễ

- Trước Kinh Lạy Cha: Lời Chúa hôm nay 
hẳn đã giúp chúng ta cảm mến tình thương 
tha thứ của Thiên Chúa, Cha chúng ta. Chúng 
ta hãy dâng lên Ngài tâm tình cảm mến, và 
xin Ngài giúp chúng ta cũng biết tha thứ cho 
anh chị em chúng ta.
VII. Giải tán

Lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ tội 
lỗi cũng là nói với chúng ta: “Lòng tin của 
con đã cứu con. Con hãy đi bình an”.
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BA NGÔI
(CN LỄ CHÚA BA NGÔI C)

LỄ NGŨ TUẦN
(LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG) 

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Ngũ tuần” có nghĩa là lễ cử hành sau 
lễ Vượt Qua 50 ngày. Lễ này trước hết là lễ 
đồng áng, sau đó là lễ kỷ niệm việc ký giao 
ước, cuối cùng thành lễ ban Chúa Thánh 
Thần xuống.

Trong Do thái giáo, lễ Ngũ tuần là một 
trong ba lễ người Do thái phải trình diện tại 
nơi Ngài chọn để ngự trị (Đnl 6,6). Lúc đầu 
là lễ mùa, ngày vui mừng và tạ ơn (Xh 23,16 
Ds 28,26 Lv 23,16tt). Có lẽ từ tk II trước 
công nguyên, nó biến thành lễ giáp năm kỷ 
niệm ngày ký giao ước (Xh 19,1-16).

Vào ngày lễ Ngũ tuần của người Do thái, 
khi các tông đồ đang họp nhau cầu nguyện, 
Chúa Thánh Thần đã hiện xuống (x. Cv 2,1-
4). Với những dấu chỉ kèm theo như gió và 
lửa, ơn ban Thánh Thần là một cuộc thần 
hiển như trong Cv, phép lạ xảy ra cho thấy ý 
nghĩa của biến cố này: các tông đồ nói tiếng 
lạ (Cv 2,4) và mọi người hiểu được (Cv 2,5-
11). Như vậy, Chúa Thánh Thần hiện xuống.

- Thời cánh chung đã mở màn, đúng 
như lời các tiên tri đã loan báo (Gc 3,1-5 Ed 
36,27), và Chúa Giêsu xác nhận (Cv 1,5).

- Kết thúc cuộc vượt qua của Đức Kitô. 
Người được tôn vinh và hoàn tất công trình 
cứu độ bằng việc đổ tràn Thánh Thần trên 
các tông đồ (Cv 2,23-33).

- Quy tụ cộng đoàn thiên sai, những người 
bị phân tán được quy tụ trên núi Sion, người 
Do thái và chư dân hợp nhất trong tình huynh 
đệ quanh tiệc Thánh Thể (Cv 2,42t).

- Khởi đầu việc truyền giáo (Cv 1,8). Lễ 
Chúa Thánh Thần hiện xuống khai mào 
thời gian của Giáo Hội vì Chúa Thánh Thần 
hướng dẫn và hoạt động việc truyền giáo của 
Giáo Hội (Cv 4,8- 13 2-15.28 16,6) cho tới 
ngày Chúa lại đến.

Ba Ngôi, từ không có trong Kinh Thánh, 
nhưng lại là một từ diễn tả mầu nhiệm chính, 
trọng nhất của Kitô giáo, dĩ nhiên dựa trên 
nền tảng Kinh Thánh.

Cựu Ước đã có những bước chuẩn bị 
cho mặc khải Ba Ngôi, nhưng luôn khẳng 
định Thiên Chúa là Duy Nhất. Khi tạo dựng 
loài người, Thiên Chúa tự xưng ở số nhiều: 
“Chúng ta hãy... giống như Chúng ta...” (St 
1,26). Thiên Chúa gặp gỡ Abraham tại Man-
brê (St 18,1-2) và Ba vị mà tổ phụ đã gặp, các 
giáo phụ coi là điểm tiên báo về Ba Ngôi.

Tân Ước mặc khải rõ hơn về Ba Ngôi, khi 
thì biểu lộ từng Ngôi riêng biệt, khi thì trong 
công thức Ba Ngôi.

Chúa Giêsu đã nói Người đồng hàng với 
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ĐỨC KITÔ
(CN 12 TN C – Lc 9,20)

TỰ DO
(CN 13 TN C – Gl 5,1.13-18)

(xem tiếp trang 17)

Chúa Cha (Ga 10,30) và hứa sẽ sai Chúa Thánh 
Thần đến (Ga 14,26). Ba Ngôi hiển diện đầy 
đủ nhất trong biến cố sau khi Chúa Giêsu chịu 
phép rửa ở bờ sông Jorđano (Mt 3,16-17): khi 
ấy Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha công bố 
là Con và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên 
Người dưới dạng chim bồ câu.

Công thức Ba Ngôi có khá nhiều trong Tân 
Ước. Chúng ta có thể lược qua một số công 
thức như: 1Cr 12,4-6 2Cr 13,13 Rm 1,1-4 Gl 
4,6 Pl 2,1 Ep 1,3-4 Tt 3,5-7 1Pr 1,2 Kh 1,4-5. 
Riêng công thức Ba Ngôi rõ ràng nhất nơi Mt 
28,19 có lẽ do ảnh hưởng của phép rửa sau này 
so sánh với phép rửa ban đầu trong Đức Kitô 
(x. Cv 2,38 10,48).

Từ “Kitô” phiên âm từ tiếng Do thái masshia 
(và tiếng Việt phiên âm là Mêsia), có nghĩa là 

“được xức dầu”, “được thánh hiến”
Việc xức dầu tượng trưng cho việc lãnh 

nhận Thần Khí Chúa (1Sm 9,16; 10,1-10). 
Nhà vua được xức dầu để đại diện Chúa nơi 
dân Israel: Saolê (1Sm 9,10), Đavít (2Sm 2,4; 
5,3). Salomon (1V 1,39) và những người kế 
vị ông (2V 11,12 23,30). Như thế nhà vua là 
Đấng được xức dầu (2Sm 19,22 4,20) mà tín 
hữu phải kính trọng theo lễ nghi tôn giáo (1Sm 
24,7.11.16.23 2Sm 1,14-16).

“Đấng được xức dầu của Chúa” cũng được 
hiểu theo nghĩa rộng: Cyrô, được Thiên Chúa 
sai đến giải phóng Israel được gọi bằng danh 
hiệu này (Is 45,1). Không được xức dầu cách 
hữu hình, các tiên tri được chính Thánh Thần 
xức dầu để thi hành sứ mệnh (Is 61,1). Mọi 
thành phần dân Chúa đều được gọi những 
kẻ được xức dầu (Tv 105,15 Kh 3,13). Sau 
thời lưu đày, không còn Vua và vị Thượng tế 
đứng đầu cộng đoàn. Người ta trở về nguồn từ 
Aaron (Xh 29,7 30,22-33) để xức dầu mọi tư 
tế (Xh 28,41 30,30 40,15 Lv 4,3.5.16 2Mcb 

1,10).Vương quyền và tư tế được liên kết 
với nhau (Gr 33,14-18 Ed 45,1-8 Dcr 4,1-
14 6,13).

Trước sự thánh thiện, uy thế và quyền 
năng của Chúa Giêsu, người ta tự hỏi Người 
có phải là Đức Kitô? (Ga 4,29 7,40) hay 
con vua Đavít (Mt 12,23). Lời tuyên xưng 
của thánh Phêrô (Lc 9,20 và tt) thật quan 
trọng nhưng chưa hoàn hảo (Ga 6,15). Vì 
thế Chúa Giêsu rất dè dặt với tước hiệu Kitô 
gắn chặt với tên Giêsu và trở nên rất rộng vì 
những tước hiệu khác đều quy về đó.

“Thưa anh em, anh em đã được gọi để 
hưởng tự do” (Gl 5,13)

Dân Israel đã từng bị đàn áp bên Ai Cập 
rồi được cứu thoát. Trong nước, họ luôn bị 
dân Canaan rồi dân Philitinh đe dọa. Nhưng 
Thiên Chúa cứu họ nhờ các thủ lãnh. Thời 
lưu đày và thời Antiôchô Epiphanê, họ 
cũng được giải thoát. Thời lệ thuộc Rôma, 
dù không nhận mình bị thống trị (Ga 8,33), 
người ta vẫn khao khát Đấng Cứu Thế đến 
cứu độ (Lc 24,21). Ý tưởng giải phóng rất 
gần với ý tưởng cứu chuộc.

Kitô hữu được mời gọi sống tự do (Gl 
5,13). Thật vậy, người Kitô hữu thoát khỏi 
tinh thần nô lệ và sợ sệt, để sống tinh thần 
hiếu thảo (Rm 8,15-18). Thiên Chúa giải 
thoát Israel khỏi mọi lầm lỗi (Tv 130,8). 
Người tôi tớ Thiên Chúa mang lấy tội lỗi 
mọi người và giải hòa họ với Thiên Chúa 
(Is 53,5-6) và Kitô hữu được giải thoát nhờ 
máu Đức Kitô (Rm 8,2), đưa họ vào nước 
của Con Thiên Chúa (Cl 1,14).

Tử thần bị tiêu diệt (1Cr 15,55) và 
chúng ta được chia sẻ ơn phục sinh (Rm 
6,3-4), vượt qua cõi chết mà vào sự sống 
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Vương Cung Thánh đường Đức Bà Cả tại 
Roma, là đền thờ lớn nhất thế giới để tôn kính 
Đức Mẹ. Nếu ai có dịp hành hương tại Roma 
mà không đến viếng đền thờ này thì chưa kể 
là đi hành hương Roma. 

Tương truyền một nhà quý tộc La Mã có ý 
xây dựng một thánh đường thật nguy nga để 
dâng kính Đức Mẹ. Ban đêm Đức Mẹ hiện ra 
bảo ông: 

- Sáng mai con ra khu vực đất trống ở đồi 
Esquilin, chỗ nào có tuyết phủ thì chỗ đó là 
nơi con sẽ xây cất thánh đường dâng cho Mẹ.

Sáng sớm, nhà quý tộc ra thăm, thì quả 
nhiên có một khu đất có lớp tuyết bao phủ 
thật. Phép lạ này lại xảy ra vào đúng mùa hè. 
Ông liền cho xây một thánh đường nguy nga 
đồ sộ, danh xưng là: “Thánh đường Đức Mẹ 
Là Mẹ Thiên Chúa” (Theotokos). Nhà thờ 
này, sau bị hoả hoạn, được Đức Giáo hoàng 
Liberio cho trùng tu dâng kính Đức Mẹ với 
danh xưng là Đền thờ Đức Bà Cả, hay còn gọi 
là Đền thờ Đức Bà Chiến thắng, hoặc Đền thờ 
Đức Mẹ Xuống Tuyết. Theo lịch sử, giáo dân 
Roma thường đến kính viếng và họp nhau đọc 
kinh Mân Côi tại đây. 

Năm thánh 2000, chúng tôi đã đến kính 
viếng đền thờ này. Một điều rất lạ, chúng tôi 
thấy ai cũng đang lần chuỗi Mân Côi. Hỏi ra 
mới biết ai đến đây đọc kinh Mân Côi, thì 
được hưởng ơn đại xá. Chúng tôi cũng đã đọc 
rất nhiều tài liệu về sự tích đền thờ này. Trong 
đó có 1 tài liệu cho biết: trần đền thờ Đức Bà 
Cả, được dát toàn bằng vàng lá, do nhà thám 
hiểm Christopher Columbus đem từ tân Mỹ 
châu về dâng cúng. Quả là vĩ đại. Chúng tôi 
hết sức tỉ mỉ quan sát, thì thấy đúng là vàng lá 
thật. Cả trần nhà óng ánh màu vàng, sáng láng 
thật tuyệt vời. Truyện tích cũng được kể lại: 

Vương Cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma
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(tiếp theo trang 15)

hằng năm cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác 
lên Trời, thì có rất nhiều linh hồn đang bị giam 
cầm nơi luyện ngục, được Chúa cho hiện về 
dự thánh lễ Misa, để được giảm bớt các hình 
phạt trong luyện ngục. Hôm ấy có 2 bà thông 
gia, khi còn sống vẫn thường đi lễ với nhau 
tại nhà thờ này. Một bà chết trước. Hôm lễ 
Đức Mẹ hồn xác lên Trời, bà còn sống thấy 
bà bạn đã chết hiện về ngồi ngay trước mặt 
mình, đọc kinh xem lễ y như khi còn sống. Bà 
này nghĩ hay là bà bạn chưa chết. Lễ xong, bà 
theo bà bạn đã chết, đến cửa nhà thờ mới hỏi:

- A, em cứ tưởng chị đã chết rồi, không 
ngờ chị còn sống. 

Bà bạn nói:

- Không! Tôi đã chết thật rồi, nhưng hôm 
nay Đức Mẹ cho về dự thánh lễ. Có rất nhiều 
linh hồn cũng được về, đang đọc kinh cầu 
nguyện chung quanh đây, mà người mắt trần 
không thấy. 

Thấy chị bạn có vẻ không tin, thì bà ta nói:

- Nếu chị không tin, thì sang năm, đúng 
ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời, chị sẽ chết. 

Quả thật đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác 
lên Trời năm sau, bà bạn chết thật. 

Lời bàn: Truyện Chúa cho các linh hồn về 
thì rất nhiều. Nhưng tùy từng trường hợp. Có 
khi rất cần thiết thì Chúa cho về. Không phải 
linh hồn nào cũng được về. Truyện trên đây 

chứng tỏ Đức Mẹ cho thấy ngày lễ Đức Mẹ 
Lên Trời là ngày lễ rất quan trọng đối với 
chúng ta. Ngày lễ này cũng còn là ngày lễ 
Bổn Mạng cho tất cả những cô, bà nào có tên 
thánh là Maria. Và cũng là ngày mà Đức Mẹ 
xuống luyện ngục yên ủi các thánh, và đem 
rất nhiều linh hồn về thiên đàng. Vậy khi còn 
sống, chúng ta cần phải luôn luôn tỏ ra lòng 
tôn kính Đức Mẹ. Muốn tôn kính Đức Mẹ như 
Đức Mẹ đã yêu cầu mỗi khi hiện ra, thì chúng 
ta cần phải năng lần chuỗi Mân Côi.

(1Ga 3,14). Không còn sợ hãi và chết chóc 
nữa (Rm 6,23). Lề luật thánh thiện và thiêng 
liêng (Rm 7,12-14) dẫn đến Đức Kitô (Gl 
3,24). Nhưng việc giữ lề luật và nghi lễ là 
một gánh nặng vô ích (Cv 15,10 Gl 4,9-
10) chẳng giúp ta làm điều lành cũng như 
chẳng giúp ta tránh điều ác (Rm 7). Ơn cứu 
độ chỉ có nơi Đức Kitô (Gl 2,21) và sự thật 
mới giải thoát (ga 8,32).

Nhưng tự do không có nghĩa là được 
làm mọi sự (Gl 5,13), nhưng phải đưa 
đến sự tuân phục Đức Kitô và Hội Thánh. 
Người Kitô hữu phải là “người nô lệ cho 
đức công chính” để nên thánh (Rm 6,19). 
Trên tự do phải có đức ái (1Cr 8-10).
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Lời ca tụng của các thánh đối với Thánh Cả Giuse

Thánh Giêrônimô ca ngợi thánh cả Giuse: “Thiên Chúa đã đặc biệt gìn giữ Thánh Giuse 
trong sự thanh tịnh vẹn toàn, và xếp đặt cho Người làm bạn xứng đáng của người nữ đồng 

trinh mà Chúa đã tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Hai tronwg ý định đời đời”.

Truyện tích 2: 

Phụ nữ thành Chiavari bị thương chân.

Tại thành Chiavari bên nước Italia, có một 
phụ nữ, phần hồn đạo hạnh, nhưng phần xác 
khó nghèo túng thiếu, hằng ngày đi làm thuê 
kiếm của nuôi thân. Không may, khi làm việc, 
thì vô ý bị thương chân đau đớn lắm. Chân 
sưng lên, và sau lại thối rỗng ra, không còn đi 
lại được. Thầy thuốc bảo: 

- Bệnh này lâu khỏi và tốn tiền lắm. 

Người đàn bà không còn đi làm được thì 
không có cơm ăn, còn nói gì tiền chữa bệnh. 
Bà ta trở nên túng cực lắm.

Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho bà ta 
trông cậy cầu xin Thánh Cả Giuse chữa cho 
mình. Bà ta từ trước tới nay vẫn có lòng kính 
mến Thánh Cả Giuse, và treo ảnh Người 
trong nhà để tôn kính. Bà sấp mình trước ảnh 
Thánh Cả, cầu xin Người thương giúp mình 
trong cơn khốn cực này. Cầu xin một lúc, bà 
ấy lấy ảnh Thánh Cả vẽ dấu thánh giá trên 
chân mình hai ba lần.

Lạ thay, tạ ơn Thánh Cả đã thương kẻ túng 
cực, cô đơn: làm dấu thánh giá xong, bà ta 
thấy chân bớt đau, và vài hôm sau khỏi hẳn, 
bà ta đi lại được, và đi làm kiếm ăn như trước. 
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

(tiếp theo)

3. Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp 
lại những gì con bỏ trước.

4. Abraham đã ra đi, vì hy vọng đến đất hứa. Maisen đã ra đi, vì hy vọng cứu dân Chúa khỏi 
nô lệ. Chúa Giêsu đã ra đi từ trời xuống đất, vì hy vọng cứu nhân loại.

5. Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà cứ mang theo tất cả tật xấu, cả con người 
cũ, thì có khác gì ở nhà đâu?

6. Các thánh là những người điên vì Chúa. Khôn ngoan thế gian quá không làm thánh được.

(còn tiếp)
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này 
không nhằm 
giải đáp thắc 

mắc, chỉ nhắm, 
cùng là những 

giáo dân 
nghèo hèn đau 
khổ như nhau, 

ủi an phiền 
muộn, xoa 

dịu đau buồn 
và nâng đỡ 

đức tin nhau 
trong hành 
trình theo 
chân Chúa.
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: 
Dân gian thường hay nói “Đạo nào cũng
tốt”. Có đúng vậy không? (một Kitô hữu
giáo dân)

Trao đổi:

Nói như thế do hiểu chữ “tốt” cách xuề 
xòa rằng: tôn giáo nào cũng dạy người ta 
làm lành lánh dữ, dạy người ta sống lành để 
gặp lành.

Người Công giáo không nói câu đó, vì 
người công giáo biết rõ Công giáo là đạo tốt 
nhất, -chữ “tốt” này nằm ở trên chót đỉnh của 
chiếc thang giá trị về mặt tâm linh- vì Công 
giáo dạy con người sống thì kết hiệp với Chúa 
(1), chết thì về với Chúa ở Nước Trời (2).   

Lý do vì Công giáo do chính Chúa Giê-
su Kitô Thiên Chúa đích thân xuống trần lập 
đạo dạy loài người BIẾT RÕ CHÚA, ĐẾN 
ĐƯỢC VỚI CHÚA, Ở MÃI VỚI CHÚA 
BẰNG ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU TRÊN TRỜI 
SAU KHI CHẾT THỂ LÝ, gọi tắt là ĐƯỢC 
CỨU ĐỘ (3)

Các đạo khác đều do loài người lập ra, 
giáo chủ các đạo khác dạy tín đồ của họ tự 
cứu, nghĩa là chỉ bảo phương pháp để mỗi 
người tự mà cứu lấy mình (4).

Ở trong Chúa là kết hiệp với Chúa như 
cành liền thân nho; nhưng để kết hiệp với 
Chúa thì phải thực thi Lời Chúa yêu thương 
mọi người.

Vì khi sống thực thi Lời Chúa yêu thương 
mọi người đến nỗi đã trở thành tình yêu giống 
“Thiên Chúa là Tình yêu” thì chết tất nhiên 
phải về với Thiên Chúa Tình yêu.

Trong khi Lời Chúa dạy: “Ơn cứu độ 
không gặp được ở nơi một ai khác” (Cv 4,12). 
Bởi vì Chúa Kitô mang ơn tha thứ từ Chúa 
Cha xuống trần, để ai tin Chúa Kitô, ăn năn 
sám hối và thực thi Lời Người thì được cứu 
độ. Đích thân Vị Giáo chủ Công giáo đến cứu 
độ loài người, không để loài người tự cứu.

Mỗi vị giáo chủ đưa ra một phương pháp 
riêng để tín đồ tự “ngoi lên” đã vậy, nhưng 
“ngoi lên” được thì đi về đâu sau khi chết? 
Đến các vị giáo chủ ấy còn chưa về đến Nước 
Trời nữa là…
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PHA THĂNG

Nhân ngày lễ thánh Cecilia, cha phó đặc 
trách thánh nhạc giáo xứ mời hết những người 
đệm đàn nhà thờ có trong giáo xứ tập họp lại 
và trong suốt buổi dặn dò nhắn nhủ, cha phó 
nói nhiều, nhưng có một câu làm 7 người đệm 
đàn cảm thấy có ấn tượng nhất: “Nếu các bạn 
tự tỏa sáng thì các bạn sẽ không sáng”.

Trên đường về, 7 người rủ nhau vào quán 
nước mía để “tâm tình mí nhau một tý vì 
không dịp này thì có dịp nào được gặp nhau 
đâu mà…”. Ông Tân 67 tuổi, đàn cho ca đoàn 
Gia trưởng Hiền mẫu từ thời cha sở Mậu đến 
nay với hơn 40 năm “lăn lóc”, vừa nhấm nháp 
nước đá mía vừa lắng nghe những người đệm 
đàn trẻ tuổi hơn ông bàn tán về chữ “tỏa sáng” 
và chữ “sáng” trong câu nói đầy ấn tượng của 
cha phó. Thực ra ông chẳng để ý lắm câu nói 
đó, nhưng vốn tính hay chiều lòng mọi người, 
ghé quán nước mía nghe họ sôi nổi  mổ và 
xẻ… thì ông mới chú ý đến vấn đề; cho nên 
khi mọi người hỏi ý, ông nói có hơi đi lạc để: 

- Tôi chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ biết hễ đệm 
đàn thì phải hòa âm cho thật chuẩn từng dấu 
nhạc ca đoàn hát. Thế thôi!  

Cả nhóm nghe ông nói xong thì như chiếc 
xe đang chạy ngon trớn bỗng bị “khựng” lại, 
bởi vì hầu hết họ đều là những người đệm 
đàn thuộc “trường phái” tự ứng tự tác, tự học 
tự làm, học lóm học mò, tự “kế thừa” và tự 
“sống lâu lên lão làng”… chẳng ai được qua 
trường lớp. Ông Tân thấy họ bị “khựng” thì 
“hơi tội tội”, nói:   

- Vì đệm đàn nghĩa là hòa âm (1). Cứ lo 
nhiệm vụ hòa âm cho chu đáo thì còn trí lòng 
đâu mà “sáng” với chẳng “tỏa sáng”!

Nghe ông Tân nói, 6 người trẻ bỗng bừng 
mắt tỉnh ra y như người đang đi giữa trời đêm 
tối đen mù đặc bỗng dưng có một cú chớp 
“xoẹt” ngang, họ mừng quá tán tới tán lui… 
Anh Hán 34 tuổi đàn cho ca đoàn chính “đốt”:

- Thảo nào nhiều người cứ khen ca đoàn 
Gia trưởng Hiền mẫu hát êm… 

“Tự tỏa sáng thì không sáng” 

(Lão tử - Đạo đức kinh)
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Khi rời khỏi quán nước mía 
chia tay về nhà thì họ đã có một 
quyết định chung cuộc: cùng 
nhau nhờ ông Tân giúp họ về 
“cái khoản hòa âm”. 

Bỗng thấy mình còn “có 
giá”, ông Tân hứng chí nhận lời 
giúp họ rồi về nhà kể cho vợ. 
Vợ ông Tân lại là ca viên của ca 
đoàn Gia trưởng Hiền mẫu nghe 
xong tuôn liền một câu:

- Có thế chứ! “Già cỗi rồi 
vẫn sinh hoa kết trái, tràn trề 
nhựa sống cành lá xum xuê”. (2)

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

(1) Vì đệm đàn tiếng chuyên 
môn gọi là “accompagnamen-
to” nghĩa đen là tùy tùng, nghĩa 
bóng là bản phụ đệm; mà bản 
phụ đệm là bản hòa âm cho bài 
hát.  

(2) Thánh vịnh 91,15
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    Ngôi làng Himba. Ảnh: Internet

   NGUYÊN NGUYÊN

Tộc người Himba tắm không dùng nước, 
nhưng không vì thế người ngoài có thể kết 
luận họ “ở bẩn” hay “bốc mùi”.

Trong nhiều năm qua, những nhiếp ảnh 
gia đổ xô tới miền tây Bắc Namibia cằn cỗi 
để gặp bộ tộc cổ xưa Himba. Tiếng vang về 
tộc người Himba lan xa khỏi vùng Kunene, 
nơi họ sống qua ngày nhờ chăn những bầy 
cừu, dê...              .

Sống tại một trong những vùng đất khắc 
nghiệt nhất trên trái đất, người Himba cả đời 
không dùng nước gột rửa thân mình. Sa mạc 
khô cằn, nguồn nước khan hiếm khiến họ 
không thể tắm gội theo cách thông thường. 

Tắm bằng nước không chỉ xa xỉ, mà còn bị 
coi là điều cấm kỵ và lãng phí.

Hàng ngày người Himba đều thoa đất đỏ 
lên người và “tắm” trong những làn khói. Họ 
sẽ ủ cành cây một dược (Commiphora) trong 
bát đựng than nóng tới khi khói tỏa ra nghi 
ngút. Lúc này, họ trùm kín chăn và xông khói 
cho toát mồ hôi, theo Matador Network.

Benjamin Kaiel, một nhiếp ảnh gia Mỹ, có 
dịp đến Namibia cùng vợ vào năm 2017. Anh 
chia sẻ trên National Geographic:

Khói từ cây  một dược giúp người Himba 
toát mồ hôi. Ảnh: Mimifroufrou.
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“Chúng tôi phát hiện ra rằng làn da đẹp 
của họ một phần nhờ hỗn hợp bơ, mỡ và đất 
đỏ truyền thống. Họ cũng dạy chúng tôi cách 
tắm mà không dùng nước”.

Điều khiến người Himba gây chú ý chính 
là otjize, một hỗn hợp kết từ bơ, mỡ và đất 
đỏ - đôi khi thêm chút nhựa thơm từ cây 
cỏ, theo CNN. Buổi sáng, phụ nữ Himba sẽ 
phết otjize lên da và tóc, khiến cả thân mình 
nhuốm trong sắc đỏ đặc biệt. 

Người ngoài dò đoán về nguồn gốc của 
tập tục otjize này, một số còn khẳng định thứ 
hỗn hợp từ đất đỏ giúp người Himba bảo vệ 

làn da khỏi ánh nắng như thiêu như đốt của 
sa mạc châu Phi, hay xua đuổi côn trùng.

 Nhưng bộ tộc Namibia này tiết lộ rằng 
phụ nữ Himba dùng otjize để làm đẹp, nó 
giống như một lớp trang điểm họ dặm lên 
người khi thức giấc hàng ngày. Đàn ông 
không dùng otjize.

Từ khi một cô bé Himba chào đời, kiểu tóc 
sẽ tiết lộ em thuộc gia tộc nào, có địa vị ra 
sao, thay đổi theo tuổi tác. Đầu tiên, tóc được 
kéo dài bằng những sợi rơm sau đó tết lọn, 
trét kín otjize và kết thêm lông dê để phần 
ngọn tóc trông như những búi tua rua.

Một bé gái thường có hai bím tóc tết 
(ozondato), hình thức được quyết định bởi 
gia tộc (oruzo) theo họ nội. Một cô gái trẻ 
chưa đến tuổi dậy thì sẽ có hai bím tóc ở phía 
trước đầu. Nhưng nếu có anh chị em sinh đôi, 
một cô bé sẽ chỉ tết một bím tóc.

Phụ nữ Himba nhuốm thân nình trong sắc 
đỏ đặc biệt. Ảnh: Mimifroufrou.

Phụ nữ Himba để ngực trần, mặc váy ngắn 
cắt từ da dê đính thêm vỏ ốc, người đeo 

nhiều vòng kết từ sắt và đồng. Ảnh: Face 2 
Face Africa.

Thiếu nữ Himba. Ảnh: VnExpress
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Đến tuổi dậy thì, các cô gái Himba sẽ thắt 
bím tóc che trước mặt để trai tráng trong bộ 
tộc biết rằng cô ấy chưa sẵn sàng kết hôn. Khi 
một cô gái trẻ đến tuổi lấy chồng, những bím 
tóc sẽ được bện ra sau đầu. Một phụ nữ đã kết 
hôn được một năm hoặc đã có một con, sẽ đội 
mũ erembe trên đỉnh đầu.

Trái lại, đàn ông Himba ăn mặc đơn giản. 
Trai chưa vợ tết tóc từ trán tới sau gáy tạo 
thành ondatu. Đàn ông có vợ phải cạo đầu và 
đội khăn turban cho đến hết đời, chỉ tháo khăn 
trong đám tang. Đàn ông goá vợ sẽ không đội 
khăn và không bện tóc.

Những bé trai nhỏ nhất thường được cạo 
trọc, dù một số có thể có kiểu tóc đặc biệt 
để khẳng định địa vị gia tộc. Em bé mới sinh 
được trang trí bằng dây chuyền hạt, vòng đeo 
làm bằng đồng đập - vỏ được thêm vào khi trẻ 
lớn hơn một chút.

Thiếu nữ Himba đến tuổi lấy chồng. 
Ảnh: VnExpress

Đàn ông Himba đã có vợ.  
Ảnh: VnExpress

Cậu bé Himba. Ảnh: Internet

Bộ tộc người Himba. Ảnh: Internet

Du khách đến Himba. Ảnh: Internet
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Qua chuyện trên người viết bỗng sực nhớ 
đến câu nói của Lão tử: “Tự tỏa sáng thì không 
sáng” (Đạo đức kinh). Quả thế! Phụ nữ nào 
quá chăm sóc sắc đẹp cơ thể tức ngày đêm 
cứ lo “tô lục chuốc hồng”, “tô son trát phấn”, 
đắp bồi, xăm soi, nắn nót, đục sửa (giải phẫu) 
để tự “tỏa sáng” tức tạo sức hấp dẫn… thì 
lại cố “tỏa” hoài mà không “sáng”; ngược lại, 
phụ nữ nào ưu tiên cho sắc đẹp tinh thần qua 
sự rèn luyện nhân cách, ví dụ trau dồi công, 
dung, ngôn, hạnh, kiến thức, tri thức, kỹ năng 
sống v.v… thì họ không “tỏa” mà tự nhiên cứ 
“sáng” rực.   

Trong lãnh vực thánh nhạc, Thánh ca 
Phụng vụ (TCPV) không tự “tỏa”, trái lại cứ 
vâng lời Giáo hội: 

- Hát NGUYÊN VĂN LỜI CHÚA chứ 
chẳng cần nhồi nhét lời lẽ hay ý tứ riêng tư 
nào khác của nhạc sĩ.

- Hát VỚI CỘNG ĐOÀN mà không cần 
phô diễn cá nhân qua giọng ca, sự múa may, 
ngón đàn… 

- Hát LIÊN KẾT CHẶT CHẼ VỚI PHỤNG 
VỤ tức dùng chung cùng một Bản văn với 
phụng vụ, không tách rời đi riêng để mưu cầu 
nghệ thuật… 

TCPV hát như thế tức là không “tự tỏa 
sáng”, mà nép mình đi theo phụng vụ, làm 
“nữ tỳ của phụng vụ”.

Nhưng như thế, TCPV lại tỏa sáng qua 
việc: tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tâm 
hồn tín hữu.

Cho dù những người không hiểu biết về 
TCPV có chế nhạo: “hát nghe buồn ngủ”, 
“hát gì như đọc”, “hát nghe sao quá buồn tẻ”, 
“hát thế chỉ hợp cho tu viện”, “khó hát” v.v… 
thì TCPV vẫn “Hữu xạ tự nhiên hương, hà 
tất đương phong lập” (có mùi thơm ắt sẽ ngát 
thơm, cần chi đứng trước gió), bởi TCPV chỉ 
bận tâm chu toàn nhiệm vụ và làm đúng bản 
chất của mình. 
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Thời Lê Thái Tông (1434–1442), dân số 
nước ta có chừng năm triệu rưỡi dân mà có 
7 tên tái phạm tội trộm cắp, số lượng ấy xem 
ra chẳng đáng gì, nhưng thời ấy thì đã đủ làm 
cho triều đình bối rối. Mới hay, sử thần xưa 
ca ngợi thời ấy là thời thái bình thịnh trị, kể 
cũng chẳng ngoa...

Đầu đời Lê Sơ, tội trộm cướp bị xử rất 
nặng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ đang 
bừng bừng khí thế của một cuộc hồi sinh, 
khắp cõi, già trẻ gái trai ai ai cũng được nhà 
nước chia cấp ruộng đất để làm ăn, nhà nhà 
đều có chút sản nghiệp. Tuy nhiên, thời nào 
mà chẳng có bọn bất lương. Năm 1434, triều 
đình Lê Thái Tông đã phải xử một lúc 7 tên 
tái phạm tội trộm cắp. Số lượng khá nhiều ấy 
đã khiến cho các bậc quan lại có phần bối rối. 
Sách Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục (chính biên, quyển 16, tờ 11) chép:

“Có bảy tên cùng tái phạm tội ăn trộm, 
tất cả đều đáng bị tử hình. Bọn Lê Sát và Lê 
Ngân lấy làm khó nghĩ vì phải giết một lúc 
quá nhiều người”. Nhà vua (biết vậy) bèn 
mang việc này hỏi quan thừa chỉ là Lê Trãi 
(tức Nguyễn Trãi – ND) (Lê) Trãi thưa rằng:

- Dùng hình phạt chẳng bằng dùng nhân 
nghĩa, sự ấy đã quá rõ. Như bây giờ mà đem 
một lúc bảy người ra giết thì sợ đó không phải 
là việc làm của người có đức lớn. Kinh thư có 
nói: “An nhữ chỉ” nghĩa là phải thuận theo 
chính đạo mà đặt mình đúng chỗ chí thiện. Ví 
như vua ở trong cung, đấy là đúng chỗ của 
nhà vua, thảng hoặc có tuần du đây đó thì sự 
thoải mái thường không như ở trong cung. 
Vua về cung, đấy là về đúng chỗ. Ông vua 
đối với nhân nghĩa cũng vậy. (Vua phải dùng 
nhân trị, đấy mới đúng là phép trị dân đích 

PHÚC CHIÊU

Đại thần Nguyễn Trãi
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thực của vua).
Bọn Sát bèn nói với Lê Trãi:
- Ông thực là người nhân nghĩa, đủ sức để 

cảm hóa kẻ ác thành kẻ thiện. Đây, xin giao 
hết cho ông bọn trộm này.

Nói rồi, bọn Sát đem cả 7 tên tội phạm giao 
cho Lê Trãi bảo quản. Lê Trãi nói:

- Bọn chúng là lũ hung ác, gian xảo. Phép 
nước còn không răn chúng chừa được. Trãi 
này có đức độ gì mà cảm hóa chúng?

Sau, triều đình chỉ chém hai tên cầm đầu, 
còn thì khép vào tội lưu.

Lời bàn: (1) Thời Lê Thái Tông (1434–
1442), dân số nước ta có chừng năm triệu 
rưỡi dân mà có 7 tên tái phạm tội trộm cắp, số 
lượng ấy xem ra chẳng đáng gì, nhưng thời ấy 
thì đã đủ làm cho triều đình bối rối. Mới hay, 
sử thần xưa ca ngợi thời ấy là thời thái bình 
thịnh trị, kể cũng chẳng ngoa.

Xã hội đúng là thái bình, nhưng xem ra, 
nội bộ triều đình đã có dấu hiệu của sự bất ổn. 
Các bậc đại thần đá việc cho nhau rồi lại còn 
mắng xéo lẫn nhau, coi bộ cũng đã trên mức 
bình thường. Triều đình chém hai tên đầu sỏ 
và coi là đã đủ để răn thiên hạ, còn triều đình, 
biết lấy gì răn đây?

Theo Việt sử giai thoại của Nguyễn Khắc 
Thuần – NXB Giáo dục

SỨC “CẢM HÓA NGƯỜI” 

NẰM Ở ĐÂU?

Sức “cảm hóa người” đang muốn nói đến 
ở đây là sức mạnh giúp thu phục nhân tâm, 
thuyết phục lòng một người đang xấu khiến 
người ấy trở nên tốt hơn.

1. Trường hợp Đại thần Nguyễn Trãi (hay 
Lê Trãi): Ông nói lý thuyết rất hay, nhưng sức 
“cảm hóa người” không nằm ở chỗ lý thuyết 
suông đó, mà nằm ở chỗ: ông đã có sống, 
đã có nêu gương chưa? Hóa ra vì chưa, ông 
lượng sức mình không thể cảm hóa được ai, 
nên ông quyết liệt thoái thác nhiệm vụ cảm 
hóa 7 tên trộm (2).

2. Trường hợp triều đình nhà Lê: Sức “cảm 
hóa người” không nằm ở chỗ quyền lực tha 
hay giết, vì tha thì pháp luật bị xem thường, 
giết thì mang tiếng quá hà khắc… nhưng nằm 
ở chỗ triều đình đã có kỷ cương, đức hạnh 
hay chưa, vì có câu: “thượng bất chính hạ tất 
loạn” (trên xấu dưới loạn)? Vì tự thấy mình 
chẳng có sức cảm hóa ai, cho nên triều đình 
vội vàng đùn đẩy nhiệm vụ cảm hóa ngay cho 
ông Nguyễn Trãi khi vừa nghe ông này thuyết 
giảng; nhưng đùn đẩy không được liền làm 
theo chính sách lùng nhùng ba phải, tức chỉ 
chém đầu 2 tên (giữ nghiêm phép nước) chừa 
lại 5 tên (đừng để bị chê là độc ác).  
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Vậy nên, sức “cảm hóa người” nằm ở chỗ 
người có quyền lực, người ở trên, người lớn 
(3)… đã sống và nêu gương đức hạnh. Bởi 
vì nếu đã sống và nêu gương tốt thì không 
cần nói nhiều như ông Nguyễn Trãi mà người 
ta vẫn được cảm hóa, không cần đưa quyền 
hành ra dọa mà người ta vẫn tôn sợ; ví dụ 
Chúa Giêsu không trách phạt mà còn tha 
bổng cho phụ nữ ngoại tình, tha bổng cho ông 
Phêrô v.v…

Thế giới ngày nay nhiều người nói lý thuyết 
rất hay, rất khéo, nghe rất dòn dã và nhất là 
nói nhiều đến nỗi nói từ ngày này sang ngày 
khác, nhưng vì nói mà không làm, không 
sống hay không nêu gương, thế là chẳng cảm 
hóa được ai (4).

Lời bàn này là của tác giả Việt sử giai thoại 
tức Nguyễn Khắc Thuần – NXB Giáo dục.

Không có ý phê phán danh nhân Nguyễn 
Trãi, vì vốn biết tuy là nhà chính trị, quân 
sự, văn thơ… nhưng ông không phải là nhà 
tu đức.

Kể cả cha mẹ, thầy cô, các nhà lãnh đạo 
tôn giáo…

Nhiều bậc cha mẹ cũng có nêu gương, 
nhưng vì đã nêu gương lại còn nói huyên 
thuyên vào mọi lúc (nói vì tức giận, nói vì sợ 
trẻ không nhìn ra, không hiểu ra, hoặc nói do 
chột dạ khi thấy trẻ chưa có biến chuyển theo 
ý muốn của mình v.v…), nói quá nhiều sinh 
phản tác dụng, làm bọn trẻ phát ngán; hoặc 
có nêu gương, nhưng chậm thấy con trẻ tiến 
bộ, liền quay ra thất vọng chì chiết, so sánh, 
mắng nhiếc. Sự cảm hóa là lòng thuyết phục 
lòng, tâm rung chuyển tâm… chuyện như 
thế ắt hẳn phải là chuyện thay đổi tiệm tiến. 
Thánh nữ Monica kiên nhẫn chờ cho đến khi 
Augustinus ăn năn biến cải rồi trở nên thánh 
thì Bà cũng làm thánh luôn với con.
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THIÊN ÂN

  NÓI NHỎ NHAU NGHE

	 Tại sao nói Thánh ca Phụng 
vụ “Tự tỏa sáng thì không sáng”?

	 Điều gì làm cho Thánh ca 
Phụng vụ không tự tỏa sáng?

	 Nhờ đâu Thánh ca Phụng vụ 
tỏa sáng?

(xem câu trả lời trang 54 )

Mẹ đưa bé đến trường

NGƯỜI PHÀM

câu hỏi đố bạn
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Một cô ả Bìm bịp kia đi kiếm mồi về 
cho bầy con của ả nhấm nháp. Mồi của Bìm 
bịp là rắn. Bìm bịp mẹ bắt được một con rắn 
to liền tha về tổ mình. Chú rắn đờ người thất 
đảm không cử động nổi khi gặp khắc tinh của 
loài mình. Bìm bịp mẹ đang bay qua một lùm 
cây thì bỗng nhiên nghe những tiếng chim 
non kêu la thảm thiết:

- Mẹ ơi, cho con ăn đi. Con đói quá, mẹ ơi.

Động lòng trắc ẩn khi nghe những tiếng 
kêu la thảm thiết của bầy chim non như 
vậy, Bìm bịp mẹ liền sà xuống nhìn quanh 
tìm kiếm. Ngay lập tức Bìm bịp mẹ trông 
thấy một tổ chim Tước với hai con chim 
non đỏ hỏn mới nở được vài ngày đang đói 
bụng kêu la inh ỏi. Mẹ chim của hai nhóc 

chắc là đang bay đi kiếm mồi cho hai con bé 
bỏng của mình, để tổ toang hoác mở rộng cửa 
với hai chim non ở nhà đói khát.

Bìm bịp mẹ trông thấy thế thì cảm thấy 
thương hại quá sức. Bìm bịp mẹ nghĩ ngay 
đến hai đứa con của mình cũng đang ở nhà 
chờ đợi mình tha mồi về y như hai con chim 
non này. Hơn nữa, Bìm bịp mẹ suy nghĩ, 
người ta vẫn thường nói: 

“Dẫu xây thất cấp phủ đồ

Không bằng cứu khổ giúp cho một người”.

Thôi thì mình làm ơn làm phúc cứu đói 
cho hai con chim non này để tích đức cho 
con cháu mai sau. Cứu khổ cứu nạn cho tha 
nhân là phúc đức lớn lắm đó. Thôi thì mình 
trao miếng mồi này cho hai con chim non để 
làm phúc.
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Nghĩ rồi, Bìm bịp mẹ liền nhảy đến bên 
tổ chim Tước, rồi thả con rắn tức là miếng 
mồi vào trong. Hai con chim non nghe động 
tưởng là mẹ tha mồi về nên im bặt tiếng kêu, 
tranh nhau giành ăn. 

Xong việc để lại mồi làm phúc, cứu khổ 
cứu nạn cho hai chim non đang đói, Bìm bịp 
mẹ vui mừng hân hoan vỗ cánh bay đi tìm 
mồi khác cho hai con của mình. Lòng vui 
sướng rộn ràng vì vừa mới làm được một việc 
lành phúc đức, xây dựng cuộc đời tươi đẹp 
hơn, Bìm bịp mẹ vừa bay đi vừa hót lên bài 
nhạc yêu đời hân hoan.

Riêng trong tổ chim Tước, con rắn tưởng 
chừng phải chết vì đã làm mồi cho Bìm bịp 
là khắc tinh của rắn, giờ đây được tự do. Rồi 
sung sướng hơn nữa khi lù lù ngay trước mặt 
là hai con chim non, hai miếng mồi béo bở 
ngon lành thơm phức. Con rắn nhanh chóng 
đớp ngay và nuốt vội hai con chim non. Sau 
đó rắn trườn đi mất.

Một lát sau, chim Tước mẹ đi bắt được con 
sâu đưa về cho hai con, trông thấy tổ trống 
hoác, tan nát. Hai đứa con bé bỏng non nớt 
của mình biến mất, thì dậm chân kêu trời 
thảm thiết. Chim Tước mẹ khóc mãi, khóc 
mãi, nước mắt tuôn chảy lả chả như mưa trên 
khuôn mặt đau khổ ưu sầu.

Đọc xong câu chuyện này, tôi không còn 
biết nói gì hơn nữa ngoài việc trích lại một 
công thức mà tôi đã từng nghe. Công thức 
đó là:

Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại

Tôi xin phép được bắt chước theo đó để 
đưa ra vài công thức ‘toán học’ khác:

Làm phúc + Không biết = Hại người.

Thi ân + Bất tri = Khốn nhân

Giúp người + Thiếu hiểu = Giết người

Phần bạn, bạn đưa ra vài công thức nữa nhé.

Nhiệt tình, ngu dốt một rào

Thành ra phá hoại chớ nào ích chi.

Làm phúc mà không biết chi

Hại người chắc chắn chớ gì mà nghi.

Thi ân đi với bất tri

Khốn nhân là đó khác gì lâm nguy.

Giúp người mà thiếu hiểu suy

Giết người khốn khổ suy vi điêu tàn.
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MỘC XUÂN 
Chủ nhật này, chị Bích và anh Tưởng phải 

lên Bình Dương dự lễ tang của cô em họ. Hôm 
trước khi đi, chị Bích lo ngại có nói với chồng:

Kỳ này lên Bình Dương, gặp dì Hoa trì 
chiết việc vợ chồng mình hồi tết không lên 
chúc tết, thì em sẽ nói thẳng: Mấy chục năm 
nay, chỉ có hai vợ chồng cháu lên thăm chú 
dì, các em, anh Bằng (anh chồng), chị Lý (chị 
con dì với anh Tường) cùng các bà con dòng 
họ, chứ các người không ai đến thăm vợ chồng 
cháu một lần. Tại sao chỉ biết trách người mà 
không soi lại mình, bánh sáp đánh đi, bánh 
quy đánh lại, có đi có lại mới toại lòng nhau. 
Anh thấy em nói thẳng ý nghĩ trong lòng em 
như vậy có được không? Chứ em thấy bị họ 
ức hiếp quá! Bản thân họ chẳng ai ra gì cả, 
lúc nào cũng lấy thế bề trên, đè đầu đè cổ vợ 
chồng mình, em ức lắm rồi đó nghe!

Ừ phải vậy chứ sao! Họ không đến thăm 
mình, họ cũng không biết dạy con cháu họ, 
tình ruột thịt lợt lạt, gặp mặt nhau chỉ biết trì 
chiết thì gặp làm gì, tết đi du lịch nước ngoài 
cho nó sướng, đầu óc thoải mái hơn gặp họ.

Hai vợ chồng đã bàn tính nhau cách đối 
phó, cách ứng xử như vậy, nhưng khi đi chị 
Bích vẫn sắm sửa quà cáp cho mọi người 
cũng như phong thư để gặp mặt được vui vẻ.

Khi lên đến nơi, bên lễ tang đang đọc kinh, 
vợ chồng chị Bích phải sang nhà chú dì chào 
hỏi. Vừa mới gặp mặt dì Hoa đã lên tiếng:

- Gớm! Bây giờ mới gặp mặt hai đứa mày!

Chị Bích vội vàng đem quà ra biếu để cắt 
ngang dòng trì chiết của dì. Chú Long (chồng 
dì Hoa) thấy món quà đặc biệt nên vui vẻ mời 
chào hai cháu vào nhà ngồi đồng thời ra hiệu 
cho dì Hoa im. Sau khi an vị, chú lại lôi rượu 
mật gấu ra khoe:

- Anh chị phải uống với chú mỗi đứa một 
chung rượu mật gấu nhé!

Chú rót ra hai chung mật gấu, rồi chú cao 
hứng pha thêm rượu tỏi, mỗi ly lại thêm một 
gói trà sâm, rồi lại lấy chai mật ong rót vào 
khuấy đều.

- Hai cháu uống đi, uống vào rồi khỏe 
ngay, chẳng mệt tí nào hết. Chú nhờ có rượu 
này, chú khỏi phải cắt túi mật. Có nhớ kỳ đó 
chú bị sỏi mật không? Chú sắp lên bàn mổ rồi 
đấy, nhờ uống rượu này chú không phải mổ. 
Về sau bác sĩ siêu âm cũng ngạc nhiên thấy 
sỏi đâu mất!

Rồi chú huyên thuyên kể công dụng của 
thứ rượu này, bỗng chú cao hứng, bảo dì Hoa:

- Bà vô lấy một lít mật ong thật ra biếu cho 
hai đứa nó. Thôi đi lấy đi!

Mặt dì Hoa hơi sụ xuống, vẫn cứ ngồi ỳ 
không muốn đi lấy. Bị chú hối nhiều lần, dì 
đành phải vào lấy.

- Mật ong này là mật ong thật, tốt lắm của 
thằng Tín (con trai của dì) mua tận Buôn Ma 
Thuột về biếu bố nó đấy. 
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- Dì có biết xem mật ong thật không? Mấy 
người bán mật ong họ bảo lấy hành lá nhúng 
vào mật ong mà thử, thấy hành lá héo liền là 
mật ong thật. Nghe lời họ mà bán lúa giống. 
Họ lừa đấy, đường thắng để nguội, đem hành 
lá nhúng vào cũng héo như vậy. Có một cách 
tốt nhất là: Múc 1 muỗng cafe mật ong đổ 
xuống đất rồi ngồi chờ xem, nếu có kiến bu 
là mật ong giả. Nếu ngồi chờ hoài không thấy 
kiến bu là mật ong thật. Vì nếu kiến ăn được 
mật ong thì tổ ong sẽ bị kiến ăn sạch, ong 
không sống được. Nếu là mật ong thật thì để 
bao lâu cũng không đóng đường ở dưới đáy 
chai, chỉ có màu mật ong trở nên sậm hơn, 
mật ong kẹo hơn. Còn mật ong giả thì luôn 
luôn đóng đường ở dưới đáy. Mật ong thật khi 
thu hoạch cái mùi sẽ khác nhau vì bởi người 
nuôi lúc cho ong hút mật hoa cafe, lúc thì hút 
mật hoa nhãn, lúc thì hút mật hoa bưởi…

Ngoài ra, mật ong có tính chất sát trùng 
mạnh nên trẻ nhỏ bị nổi đẹn trong miệng 
hoặc người lớn bị nhiệt, nổi mụn trong miệng 
người ta thường lấy mật ong rơ miệng cho 
trẻ hoặc nhấm mật ong để sát trùng miệng rất 
hiệu quả.

Buổi thăm viếng này, chị Bích và anh 
Tường cảm thấy vui vẻ vì ông chú nhận ra 
hai đứa cháu là người tốt nên có thái độ trấn 
áp vợ không cho trì chiết, và đôi bên trở nên 
vui vẻ thân thiện, lúc hai vợ chồng chị Bích 
sang bên đám tang, chú còn bảo: 

- Cô Vân (người chết) là vai em, lúc đốt 
nhang hai cháu không phải lạy, cầm cây 
nhang nằm ngang xá hai cái thôi. Lễ xong hai 
cháu phải sang ăn cơm với chú dì nhé!

Khi sang bên đám tang gặp anh Bằng, mặt 
anh lãnh đạm, không thèm hỏi han, lờ như 
không thấy. Chị Bích vội vàng đem quà ra 
biếu, thấy quà đặc biệt bấy giờ anh mới vui 
vẻ với vợ chồng chị.

 Khi lễ xong chính anh mời ở lại ăn cơm, 
đang ăn thì bên chú Long lại cho người sang 
gọi về ăn cơm. Anh chị Bích đành cáo từ với 
ông anh sang ăn với chú dì. 

Bữa ăn đạm bạc vài món nhưng mọi người 
rôm rả vui vẻ không còn cảnh trì chiết, mặt 
lớn mặt nhỏ với nhau nữa.

Trong bữa ăn có hai đứa cháu ngoại của dì 
Hoa, mồ côi cha sớm vì cha của chúng rượu 
chè be bét đến nỗi bị ung thư gan, mắt bị mù 
phải ngồi xe lăn một thời gian rồi chết. 

Chú ấy là người tu xuất, không hiểu sao 
khi ra ngoài đời, lại nhiễm cái thói nhậu nhẹt 
quá trớn đến nỗi phải vong mạng, tội nghiệp 
vợ con bơ vơ, nhất là hai đứa trẻ còn quá nhỏ.

 Lần nào chị Bích lên đều có phong thơ 
cho hai đứa trẻ để chúng có tiền mua sách vở 
học, chứ mẹ chúng chỉ là giáo viên mẫu giáo, 
hằng ngày vẫn phải nhờ anh chị em trợ giúp 
kinh tế.

Sau bữa cơm anh Bằng cũng sang chơi. 
Bà dì còn giới thiệu chỗ nuôi gấu bán mật, dì 
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quen thân nên mua được giá rẻ, thế là dì rủ 
Bích sang mua mật gấu. 

Lúc về vợ chồng chị Bích sang thăm bà mợ 
cũng ở cạnh nhà chú dì, lúc này đã hết quà chị 
Bích đành biếu phong thư, cuộc gặp mặt cũng 
vui vẻ, khi trở về nhà chú dì bất đồ thấy chị 
Lý lon ton sang, chị Bích không có quà cũng 
như không có phong thư gì cho chị nên vội 
vàng lên tiếng trước:

- Chị Lý! Khỏe không? Trên này đường 
xá thay đổi nhiều quá, hẻm vào nhà chị em 
không còn biết là hẻm nào nên không sang 
thăm chị được. 

- í! Tao có xanh mồ cũng không thấy mặt 
hai đứa mày.

- Chị có bao giờ đến thăm em đâu, mà lại 
trách móc em như thế! 

- Có muốn đến thăm, tao cũng không biết 
đường, không biết ngõ nào mà lần.

- Tại lâu rồi chị không đi, nên mới không 
biết, vậy đừng trách móc nữa nhé!

Thế là chị Lý tắt đài, quay sang hỏi bà dì:

- Có em Minh ở bên nhà không dì? 

- Mày tìm nó có việc gì?

Con nhờ nó chích một mũi thuốc ngừa 
phong đòn gánh, con vừa bị miếng sắt rỉ cắt 
ở chân.

Chị Bích thấy vậy chen vào nói:

- Muốn ngừa phong đòn gánh chị phải 
vắt nước chanh vào vết thương để rửa, nước 
chanh là một loại acid nó diệt được vi trùng 
phong đòn gánh.

- Ừ! Lại học được một mẹo của mày nữa.

Trên đường về hai vợ chồng chị Bích thật 
vui vẻ, những lần trước đến thăm họ hàng 
không có quà cáp cũng không có phong bì, 
chị chỉ có phong bì cho những người thật 
nghèo, có lẽ vì vậy những người khác ganh 

tỵ không ưa, họ hay trì chiết, họ hay nói vấn 
đề chị Bích không theo đạo cùng chồng, họ 
kỳ thị người ngoại đạo, coi chị Bích không 
phải người trong dòng họ. Họ chẳng bao giờ 
đến thăm anh chị, nên anh chị chán, tết không 
thèm về chúc tết. Anh chị dành thời gian đi 
du lịch.

Chị Bích đâm chiêu chép miệng:

- Mỗi lần đi thăm tiền quà cáp tốn từ nửa 
triệu đến một triệu, vậy có tiền đâu mà đi 
thăm hoài, đồng tiền đánh đổ tình thâm.

Chuyện này làm chị nghĩ đến anh Việt kiều 
Lào mà chị gặp hôm tết, trong chuyến du lịch 
sang Lào. Anh này đã nhiều năm không về 
thăm quê hương, nay tích cóp được một ngàn 
đô, hôm 29 tết anh dẫn vợ là người Lào cùng 
đứa con gái 6 tuổi rất xinh xắn về Huế thăm 
gia đình họ hàng. Vì anh em bà con rất đông 
nên đến mùng 3 tết anh đã nhẵn tiền, mùng 
4 tết vội vàng phải quay về Lào lại. Đi thăm 
người nhà cũng gặp cái khổ, cái khó nghĩ.

Lời bàn:

Trong dòng họ, đối đãi nhau bằng tình, 
cũng không thành công bằng quà cáp. Có quà 
thì câu chuyện mới rôm rả, tình thâm mới xiết 
chặt. Không quà gặp mặt nhau họ trì chiết, 
họ lạnh nhạt, tình ruột thịt chỉ là ao nước lã. 
Thật đáng buồn, cái vật chất nó lớn hơn, nó 
đè bẹp cái tình thâm của con người. 

Trong bài này Mộc Xuân cống hiến cho 
bạn đọc cái mẹo để biết mật ong thật giả và 
cái cách để trừ phong đòn gánh, cách dùng 
mật ong để sát trùng trong miệng.
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. NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI 

Đi ở nhờ nhà hàng xóm  

MÓN ĂN MỚI

Sự trộn ghép mới

“CHÂN DÀI”

Đẳng cấp “phụ nữ đồ chơi”

LUẬT & LỆ

Công nghệ sản xuất tội & lỗi (1)

SỨC KHỎE

Quyền lực tối thượng, bao trùm, quyết 
đoán và chung nhất trên mọi thứ quyền 
lực (2)  

THẦY THUỐC

Người bệnh chữa người bệnh

KIẾN THỨC

Biết mình ngu (tức những gì mình biết có 
giới hạn) đến đâu

VIẾNG XÁC (TRONG TANG LỄ) 

Cho nhau sự dối gian (hình thức hay giả 
bộ) lần cuối

BẠN BÈ

Những kẻ giống nhau  

TRÀ ĐÁ

Thức uống không cần biết có gì hơn, chỉ 
cần có 2 yêu cầu: lạnh & sắc vàng… là nốc 

CAMERA AN NINH

Máy quét cảnh mất an ninh

VIDEO (3) TRÊN YOUTUBE

Sự đời “đầu voi đuôi chuột” (4)   

“NỔ”

Giây phút mạnh miệng yếu lòng

NĂM GỜ (5 G)
Thế hệ khởi đầu sản xuất 
“trí khôn loài người”.

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

(1)“Lề luật đã xen vào để cho sự sa ngã 
lan tràn” (Rm 5,12), chính vì thế, Thiên Chúa 
chỉ ra có 10 luật (10 điều răn), đã thế, Người 
còn thu vén gói ghém lại chỉ còn 2 luật: “kính 
Chúa + yêu người”. Ngược lại, loài người 
chẳng ra gì, lại cứ ra hàng đống và chất lên 
lưng nhau hàng vạn, hết luật đời đến luật 
đạo… mãi không thôi.

(2) Giàu sang, danh vọng, quyền lực... 
đến đâu cũng đều bị khuất phục và phải tuân 
nghe răm rắp trước bệnh tật.

(3) Nghĩa là “Tôi xem” (đọc là vi-đê–ô do 
động từ videre trong tiếng Latin).

(4) Sự việc rất hèn, nhưng tựa đề rất khủng.
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 (Dân trí) - Với sự hỗ trợ của những vật 
dụng, đồ dùng hoặc thực phẩm cực kỳ thông 
dụng, bạn có thể tự tin làm bác sĩ gia đình. 
Điều đáng nói là cách thức của chúng dường 
như “không giống ai” nhưng lại hiệu quả 
thực sự. 

Dưới đây chỉ là 15 trong số hàng trăm 
mẹo hay được giới thiệu trong cuốn: “Cẩm 
nang bác sĩ khuyên dùng để điều trị bệnh tại 
nhà” đã phát hành và tái bản hơn 16 triệu 
bản tại Mỹ:

1. Rượu Vodka trị mùi hôi chân.

 Nếu chân bạn thường tỏa ra mùi không 
mấy dễ chịu, bạn có thể lấy khăn thấm vodka 
để lau chân. Vodka chứa cồn, vừa khử trùng 
vừa có tác dụng làm ráo da, vì thế có tác dụng 
khử mùi.

2. Bút chì chống đau đầu. 

 Khi bị lo lắng hay stress, bạn thường bạnh 
hàm, nghiến răng, điều này sẽ khiến cơ mặt 
từ hàm đến thái dương bị căng và gây đau 
đầu. Giải pháp đơn giản là: Đặt 1 chiếc bút 

chì giữa 2 hàm mà không cắn răng, tự nhiên 
cơ hàm, cơ mặt được thư giãn, sẽ tránh được 
đau đầu. 

3. Sữa chua trị hôi miệng.

Nghiên cứu ban đầu cho thấy vi khuẩn có 
lợi trong sữa chua, ở mức độ nào đó, có thể 
lấn áp loại vi khuẩn gây hơi thở kém thơm 
tho, hoặc ít nhất cũng tạo được một môi 
trường khắc nghiệt đối với loại khuẩn “thiếu 
tế nhị” ấy. 

4. Cam thảo trị chai sần. 

Cam thảo chứa các chất giống estrogen có 
thể làm mềm phần da chai sần. Tại nhà bạn có 
thể làm như sau: xay một ít cam thảo, trộn với 
nửa thìa sáp chống nẻ, bôi hỗn hợp này vào 
vùng da chai sần. 
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5. Bóng tennis (hoặc vỏ đồ hộp) chữa 
đau mỏi bàn chân. 

Để mát-xa cho lòng bàn chân, bạn chỉ việc 
cởi giày, lăn từng chân trên một quả bóng ten-
nis hoặc vỏ đồ hộp trong 1-2 phút. Muốn có 
tác dụng thư giãn hơn, có thể lăn chân trên 1 
chai nước mát.

6. Dầu ô-liu trong điều trị Eczema. 

Thoa dầu ô-liu trực tiếp lên vùng da bị mẩn 
ngứa, các chất chống ô-xy hóa có trong dầu sẽ 
giúp giảm hiện tượng viêm nhiễm thường đi 
kèm eczema. 

Thoa 5ml dầu lên vùng da khoảng 6,5cm2, 
da sẽ được bảo vệ tránh bị khô nứt; nếu cần 
có thể đắp dầu rồi quấn ni-lông qua đêm để 
giữ ẩm. 

Ngoài ra, các chất chống ô-xy hóa trong 
dầu ô-liu còn giúp chống sẹo và các vết thâm. 

7. Đường chữa nấc cụt.

Bạn bị nấc cụt? Hãy nuốt một thìa đường, 
vài phút sau hiện tượng này sẽ dứt. Các bác 
sĩ cho rằng, đường tác động lên cơ thần kinh, 
ngăn việc điều kiển cơ hoành co rút và gây 
nấc cụt. 

8. Ô-liu hoặc chanh trị say tàu xe. 

Khi bị say tàu xe, miệng bạn tăng tiết nước 
bọt, gây ra cảm giác buồn nôn. Hợp chất tan-
nin có trong ô-liu giúp làm khô nước bọt. Vì 
vậy, ngay khi có cảm giác buồn nôn mà ăn đôi 
ba quả ô-liu, ngậm một 1 lát chanh tươi bạn 
sẽ thấy khác hẳn những lần “khốn đốn” vì say 
xe khác. 

9. Dầu thực vật trị móng tay giòn.

Móng tay giòn là triệu chứng báo hiệu 
móng của bạn thiếu độ ẩm trầm trọng. Ngoài 
việc nên thường xuyên dùng kem dưỡng tay, 
bạn hãy thử với biện pháp sau: Trước khi đi 
ngủ, bôi dầu ăn vào tay sau đó đeo găng tay 
làm bếp hoặc bọc ni-lông, vừa giữ cho dầu 
không dây ra giường, vừa giúp dầu thấm vào 
da, cung cấp độ ẩm cho cả da và móng  tay. 
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10. Kem hoặc sữa chua lạnh chữa 
phỏng miệng. 

Vòm miệng của bạn rất mỏng và nhạy cảm 
với đồ ăn nóng. Nếu không kịp đợi cho lát piz-
za kịp nguội và bị… phỏng miệng, hãy nhanh 
chóng ngậm 1 thìa đầy kem hoặc sữa chua 
lạnh sẽ giảm rát tức thời và hạn chế phồng 
rộp. Không có sẵn kem bạn có thể ngậm một 
ngụm nước lạnh hoặc viên đá. 

11. Kẹo cao su vị quế hoặc bạc hà giảm 
stress khi lái xe. 

 Một nghiên cứu do NASA tài trợ cho thấy, 
bạc hà giảm 20% cảm giác mệt mỏi và lo lắng 
cho người lái xe; bạc hà và quế giảm 25% 
cảm giác ức chế, cáu bẳn và tăng 30% độ tập 
trung; có đến 30% số người tình nguyện tham 
gia khảo giác cho biết họ cảm giác hành trình 
ngắn hơn khi vừa lái xe vừa nhai kẹo cao su 
vị quế hoặc bạc hà. Nếu không phải là người 
có thói quen ăn kẹo cao su, bạn có thể mua 2 
loại hương liệu để trong xe. 

12. Táo làm trắng răng.

 Các loại rau và hoa quả giòn nói chung 
có tác dụng gần như bàn chải đánh răng 
vậy vì việc nhai chúng có ảnh hưởng tốt 
tới men răng, loại bỏ cao răng. Riêng táo 
lại có acid malic nhẹ giúp loại bỏ các chất 
cặn bám rõ rệt.  

13. Nước súc miệng trị nấm chân.

Một cách trị nấm móng chân phổ biến khác 
là ngâm móng chân trong nước súc miệng 
Listerine hoặc trộn nước súc miệng này với 
giấm trắng với tỷ lệ bằng nhau.
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ĐỂ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC & GIA ĐÌNH BỀN VỮNG
Hôn nhân đâu phải chuyện dễ, chuyện chơi, chuyện thời vụ! Hôn nhân là chuyện 

khó, chuyện quan trọng và là chuyện sống còn của đời người và của cả nhân loại. Nếu 
xã hội hiểu rạch ròi, quan tâm đúng mức, đầu tư nặng vốn hơn nữa cho hôn nhân, nếu 
giảng viên hôn nhân được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và đặt hết tâm hồn mình vào 
đó nhiều thêm nữa, chắc sẽ có nhiều cuộc hôn nhân thành công và nhiều gia đình bền 
vững trong hạnh phúc. THIÊN KIM 

Trong hầu hết các cuộc trò 
chuyện, người ấy chỉ cố ‘moi’ 

khuyết điểm của bạn, chứng tỏ 
họ không coi bạn ra gì

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn 
đời hoặc người yêu không còn tôn trọng bạn:

1. Họ không lắng nghe bạn.

Lắng nghe là một phần quan trọng của 
giao tiếp, và nếu nó không tồn tại, tức là mối 
quan hệ của bạn đang gặp rắc rối lớn. Có lẽ 
người ấy không để tâm chút nào đến những 
điều bạn nói, hoặc họ chỉ thờ ơ nghe bằng 
một tai mà thôi. Họ thường không thể nhớ nội 
dung những cuộc trò chuyện với bạn, bởi vì 
không thực sự chú ý.

2. Họ không đặt bạn lên ưu tiên.

Bạn nên là ưu tiên hàng đầu trong cuộc 
sống của đối phương, đơn giản vì bạn là người 
yêu/bạn đời của họ. Tuy nhiên, nếu họ không 

thể có một không gian thích hợp dành cho 
bạn, tại sao bạn còn tiếp tục gắn bó với họ? 
Sự thiếu tôn trọng này giống như việc trong 
lịch trình của họ không có thời gian dành cho 
bạn, hoặc họ không chú ý đúng mức đến bạn 
khi hai người ở giữa đám đông. Dù đó là gì đi 
nữa, vấn đề chính là bạn không nhận được sự 
chú ý mình đáng được hưởng.

Đối tác tôn trọng bạn sẽ luôn dành thời 
gian để tìm hiểu về những chủ đề mà bạn 
say mê, vì họ hiểu tầm quan trọng của điều 
đó với bạn.
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3. Họ không tôn trọng gia đình, bạn bè 
của bạn.

Hẳn nhiên “một nửa” không nhất thiết 
phải yêu gia đình, bạn bè của bạn giống như 
bản thân bạn, nhưng mối quan hệ chỉ thực sự 
bền vững khi bạn và đối phương đều dành sự 
tôn trọng nhất định cho gia đình, bạn bè của 
người kia.

4. Họ ngắt lời bạn, từ chối thỏa hiệp.

Khi bạn đang nói về một chủ đề nào đó 
và đột nhiên người ấy ngắt lời bạn như thể ý 
kiến của họ mới là quan trọng. Điều này cho 
thấy đối phương hoàn toàn không tôn trọng 
bạn. Đừng quên thể hiện lớn nhất của việc tôn 
trọng ai đó là việc sẵn sàng trò chuyện và tìm 
tiếng nói chung để cả hai đều hài lòng.

5. Người quen chỉ trích cách cư xử của 
người kia đối với bạn.

Những người quen hoàn toàn có thể đánh 
giá khách quan cách cư xử của người kia đối 

với bạn, trong khi bản thân bạn cố gắng đi 
giải thích, thậm chí là nói dối để bào chữa cho 
người ấy.

6. Họ mời bạn bè tới buổi hẹn hò với bạn.

Trong khi bạn trông đợi một buổi hẹn hò 
lãng mạn giữa hai người, đối phương đề nghị 
đến câu lạc bộ vì những người bạn của anh 
ấy/cô ấy cũng ở đó. Nếu đây không phải lần 
hiếm hoi, mà thường xuyên như vậy, bạn có 
thể khẳng định rằng đối phương không hề tôn 
trọng mình.

7. Họ chỉ cắm mặt vào điện thoại khi ở 
bên bạn.

Phần lớn chúng ta trong tình trạng điện 
thoại “không rời tay”, nhưng mọi thứ đều 
phải có giới hạn. Khi hai người gặp gỡ, đối 
phương nên giảm thiểu việc dùng điện thoại 
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Nguyễn Linh (Theo Bolde, Cheatsh)

để cả hai có thể tận hưởng những phút giây 
bên nhau, mọi thứ khác đều nên được gác lại.

8. Họ nhấn mạnh những điểm yếu 
của bạn.

Khi hai người mâu thuẫn (hoặc ngay cả khi 
không như vậy), đối tác thích chỉ ra những 
điều mà họ cho là lỗi của bạn. Họ cũng thích 
thú với việc nói về bản thân mình, nhất là khi 
hai người trong một cuộc tranh cãi.

9. Họ coi chuyện chăn gối như một 
giao dịch.

Nếu người ấy đề nghị bạn đổi việc dọn dẹp 
nhà cửa... lấy sex, nghĩa là họ coi việc quan 
hệ chăn gối như một giao dịch, và hoàn toàn 
không tôn trọng bạn.

Hơn thế nữa, trong quan hệ đôi lứa, nếu 
anh ấy không đáp ứng cho bạn như những gì 
bạn đã đáp ứng cho anh ấy (ví dụ oral sex), 

điều này đồng nghĩa với việc anh ấy không 
tôn trọng những nhu cầu của bạn như của 
chính mình.

10. Họ không cho bạn không gian 
riêng tư.

Mong muốn được ở bên bạn mọi lúc, mọi 
nơi có thể được coi như biểu hiện của tình 
yêu, nhưng thực chất, đối phương không tôn 
trọng thực tế rằng mỗi người đều cần không 
gian riêng. Kể cả khi hai bạn chung sống, thì 
cả hai đều vẫn cần có những phút giây của 
riêng mình.
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Chị Tô Hồng Vân, 34 tuổi, một nhà báo, 
nhà văn thiếu nhi sống ở TP HCM, 
đồng thời là người mẹ của ba con gái 

tuổi từ 7 đến 13, có những cách dạy con luôn 
khiến người khác thấy 
hiếu kỳ.

Hầu như cả tuổi thơ 
của tôi là con một do 
các em cách tuổi quá 
xa, sau này tôi lại đi 
du học nên không gần 
các em nhiều. Tôi hiểu 
được ưu điểm cũng 
như điểm trừ của việc 
làm con một. Lúc kết 
hôn, tôi muốn một gia 
đình đông đúc.

Hai bạn lớn nhà tôi 
chỉ cách nhau 2 tuổi 
nên rất gắn bó, có 
nhiều sở thích chung, 
các môn ngoại khoá cũng thường được xếp 
vào cùng một nhóm tuổi. Từ lúc 2 bạn còn 
nhỏ, tôi đã hầu như rất nhàn vì 2 bạn luôn có 

thể chơi với nhau. Song, đến lúc có bạn út thì 
những xáo trộn bắt đầu xuất hiện. Vì mẹ chỉ 
có 2 tay, không thể cùng lúc nắm tay cả 3 bạn, 
tối nằm dỗ con ngủ cũng chỉ có thể có 2 bạn 
nằm cạnh mẹ thôi, dẫn đến việc làm gì cũng 

phải biểu 
quyết khiến 
các bạn nhỏ 
nhiều lúc 
cũng muốn 
nổ tung 
“ước gì con 
là con một”.

Tôi đã 
phải nghĩ 
cách để cân 
bằng. Ví 
dụ, việc dỗ 
ngủ, bé út 
nhỏ nhất 

nên được 
ưu tiên 
tối nào 

cũng nằm kế bên mẹ, với điều kiện phải nằm 
phía ngoài cùng của giường. Còn hai chị thì 
sẽ xen kẽ nhau mỗi tối một người nằm cạnh 
mẹ và một người nằm sát tường. Mẹ thì tay 

Ba con chị Vân được tự quyết hầu hết mọi việc của mình, từ 
ăn gì, mặc gì, chọn trường, cho đến tự thiết kế phòng ngủ.

Chị Vân (ngoài cùng phải) và 3 con gái. Ảnh: NVCC.
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nhất định sẽ phải vươn dài ra để nắm tay bạn 
không được nằm cạnh. 

Từ 3 năm nay tôi cũng áp dụng quy luật 
tối thứ 6. Đây sẽ là tối một bạn được hẹn hò 
riêng với mẹ, hai người còn lại phải ở nhà, 
lần lượt người này đến người khác. Người 
được đi chơi sẽ được tự quyết định ăn gì, 
chơi ở đâu, xem phim gì... và tha hồ nói riêng 
với mẹ những chuyện mà “khi nhà đông quá 
nhiều khi lười kể”.

Không ít lần tôi đề nghị mấy chị em đổi 
chỗ cho nhau em thành chị, chị thành em. 
Chị vẫn được nhõng nhẽo, nhưng sẽ đi ngủ 
sớm hơn, ngày nghỉ bắt buộc có giấc ngủ 
trưa, nói chuyện phải dạ thưa với mọi thành 
viên trong gia đình. Ngược lại em (mà nay 
đã là chị) thì được sai chị, không cần ạ với 
chị, nhưng làm hết những việc nhà mà chưa 
biết làm trước đây. Những ngày này siêu vui 
vì cả nhà xưng hô cứ náo loạn hết cả lên 
vì nhầm. Và thông thường, các bạn chỉ trụ 
được việc hoán đổi vài ngày là năn nỉ xin về 

vị trí cũ.

Tất cả các quy tắc ở nhà tôi đều áp dụng 
đồng đều cho cả ba mẹ và các con. Ví dụ, quy 
tắc trên bàn ăn là không dùng điện thoại và 
tất cả thành viên sẽ ngồi nán lại bàn ăn cho 
đến khi người cuối cùng hoàn tất bữa. Nên 
thỉnh thoảng trong bữa ăn sẽ xuất hiện những 
câu như: “Ba xin lỗi, nhưng ba đang có một 
việc quan trọng, cho ba nhắn tin một chút 
xíu” hay: “Món này ngon quá, cho mẹ ngoại 
lệ đăng hình lên Facebook được không”...

Gần đây nhất, bạn giữa nhà tôi đến gần 
cuối bữa ăn thì bảo: “Nhìn mẹ mệt quá, hay 
mẹ ăn xong rồi mẹ vào phòng nghỉ trước 
đi, hôm nay... miễn lễ cho mẹ”. Tôn trọng 
nguyên tắc chung và nói rõ trong trường hợp 
cần có ngoại lệ là điều cả vợ chồng tôi đều 
phải làm chứ không thể “luật chỉ áp dụng cho 
các con” được.

Tôi không bao giờ cho phép mình “ừ” cho 
qua chuyện với con. Mỗi điều con kể dù là vặt 
vãnh nhất cũng được nghe chăm chú. Hôm 

Chị Hồng Vân (ngoài cùng phải) và 3 con, 
gồm bé 13, 11 và 7 tuổi. Ảnh: NVCC.
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Phan Dương ghi

nào thật sự có việc để bị xao nhãng thì sẽ xin 
lỗi luôn: “Mẹ không tập trung được, xin lỗi 
con, con nói lại giúp mẹ được không”. Có 
những việc nhiều khi con không muốn nói, 
tôi đã đoán, có những lúc đoán trúng, cũng có 
những lúc không, nhưng tôi tin là các con cảm 
nhận được 
sự “nghe” 
của mẹ.

Ở nhà tôi 
việc đi ngủ 
sớm là điều 
mặc nhiên, 
với mong 
muốn giúp 
con tăng 
hoóc môn 
phát triển 
chiều cao. 
Nên ngoại 
trừ tối cuối 
tuần xả hơi, tất cả các ngày còn lại, 4 mẹ con 
đều lên giường trước 9 giờ tối. Để làm được 
vậy, bản thân tôi luôn hoàn thành công việc 
sớm để làm gương. Các con cũng tự giác 
hoàn thành bài vở trước giờ “giới nghiêm” 
này. Mọi thành viên trong gia đình không 
xem việc đi ngủ sớm là luật lệ khó chịu, mà 
cảm nhận đó như điều tất yếu cần làm để 
chăm sóc sức khoẻ. Nhiều bạn bè hay trêu 
tôi mới gà gáy đã “lên ổ”.

Các bé nhà tôi cũng được quyền góp ý 
trong hầu hết mọi việc liên quan trực tiếp 
đến các con, từ việc chọn quần áo, kiểu tóc 
đến những việc siêu quan trọng như chọn 
trường. Gần đây nhất, gia đình tôi vừa 
chuyển qua nhà mới nên khi các bé được ra 
phòng riêng, hiển nhiên được tự lên ý tưởng 
cho phòng mình.

Một số bạn bè tôi hay gặp vấn đề con không 
đồng tình với yêu cầu của ba mẹ hoặc ba mẹ 
gọi nhiều lần mới trả lời. Trong gia đình tôi 
hầu như không có tình trạng này, trừ trường 
hợp bé thực sự không nghe thấy mẹ gọi vì 

đang mải làm gì đó.

Dễ hình dung nhất là giai đoạn khủng 
hoảng tuổi lên 3, khi các bé học từ “không” 
và thường từ chối làm theo những lời đề nghị 
từ mẹ. Ví dụ, trời lạnh cha mẹ nghĩ là nên mặc 

quần dài, áo 
khoác, con 
nhất định 
váy ngắn. 
Cả 3 bé 
nhà tôi có 
thể nói là 
không có 
giai đoạn 
này. Không 
phải bé 
k h ô n g 
có chính 
kiến, mà 
vì các bé 
đều được 

nuôi dạy trong môi trường “tự do trong khu-
ôn khổ”, nghĩa là các bé đã được quán triệt 
nguyên tắc “đồ ngày thường con tự chọn, 
những dịp quan trọng thì theo gợi ý của mẹ”.

Như vậy, ngày thường, khi bé đưa ra tự 
chọn quần áo cho mình, bé không có cơ hội 
nói “không” vì mẹ tôn trọng quyết định của 
bé và ngược lại, những lúc mẹ là người cầm 
trịch thì bé cũng sẽ tôn trọng và đồng thuận. 
Tôi nghĩ “tôn trọng con và tôn trọng những 
nguyên tắc sống của chính bản thân mình là 
lời giải cho việc các bé “không cãi” ba mẹ.

Chúng tôi xác định với mình và cả với 
con là ba mẹ không hoàn hảo. Điểm mạnh 
duy nhất là tinh thần nỗ lực hoàn thiện bản 
thân. Tất cả những gì ba mẹ trao đổi với con 
là lời khuyên từ góc nhìn của ba mẹ, nó có 
thể phù hợp hoặc không phù hợp với môi 
trường và tư duy hiện tại của con, nhưng 
lắng nghe nhau để tham khảo và cân nhắc 
trước khi đưa ra quyết định của riêng con là 
điều con có thể làm.
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Nông dân Giuse PHẠM QUANG TÚC

(1843 - 1862) - (chịu xử trảm) 
Kính nhớ ngày 01.06

        Giáo dân Đaminh TRẦN DUY NINH 
                                     (1841 - 1862) - (chịu xử trảm) 

              Kính nhớ ngày 02.06

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
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Chúa tỏ mình ra ở Naza,

Nơi cung lòng Trinh Nữ Maria,

Giuse cùng được ơn mạc khải…

Dân làng ngoài kia qua đi qua!

Chúa tỏ mình ra ở Bêlem

Cùng các mục đồng giữa trời đêm,

Có cả Ba Vua từ xứ lạ,

Mà người Do Thái yên ngủ yên!

Chúa tỏ mình ra với Si-mê-on,

Cùng An-na trong đền thánh khiêm cung,

Tiên báo “lưỡi đồng thâu tim Mẹ”,

Ngoài kia thiên hạ trông ngóng trông!...

Chúa tỏ mình ra giữa đền thờ,

Giuse, Đức Mẹ thấy ngẩn ngơ,

Các thầy thông thái đều bái phục,

Mà dân Salem trơ vẫn trơ!...

Chúa tỏ mình ra ở Cana,

Nước lã thành rượu cứ chan hòa,

Cả làng tấm tắc khen hảo tửu,

Vậy mà vẫn bảo “trà rượu trà”!…

          CN 6 PS - Ga 14, 23-29
 Chúa tỏ mình ra

Chúa tỏ mình ra ở Jordan,

Cho “nòi rắn độc”, nòi satan,

Đám đông lũ lượt xin phép rửa,

Vậy mà biết Chúa, Gioan mình Gioan!…

Chúa tỏ mình ra bao nhiêu lần,

Chấn động thiên triều, nức lòng dân,

Kinh sư Biệt phái cùng bấn loạn,

Vẫn cười nhạo báng đần ngu đần!

Chúa tỏ mình ra trên Can-vê,

Đất trời rung chuyển buổi chiều về,

Cứu độ nhân trần vũ trụ mới,

Vậy mà kẻ sống u mê vẫn u mê!...

Chúa tỏ mình ra thời buổi này

 -  Chúa ơi, sao con nhận biết đây!...

 -  Ta bảo Giuđa năm xưa ấy: 

 “Là yêu mến Thầy, giữ Lời Thầy!...”
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TÔI sống tình yêu trọn vẹn Người

SẼ không phản bội Chúa Ngôi Lời 

KHÔNG phân cách biệt sướng hay khổ

TRỐN, BẤT kể đâu để sống đời.

CỨ CÁCH NÀO, thì phải trốn thóat

VÌ tôi tự nguyện theo Vua Trời

NẾU TÔI TRỐN SẼ nhiều liên lụy

LÀM KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC một đời.
Nông dân Giuse PHẠM QUANG TÚC

(1843 - 1862) - (chịu xử trảm) 
Kính nhớ ngày 01.06

NẾU CON CÁI Chúa ban cho ta

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP coi thường mẹ cha

KHINH DỂ CHA MẸ là bất hiếu

THÌ NGƯỜI TÍN HỮU SAO còn là

DÁM từ chối bỏ Cha là Chúa

ĐẠP ẢNH CHÚA Trời là Chúa Cha

TẠO DỰNG đất trời muôn vạn vật

ĐẤT TRỜI của Chúa ban cho ta.

THƠ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN

        Giáo dân Đaminh TRẦN DUY NINH 
                                     (1841 - 1862) - (chịu xử trảm) 

              Kính nhớ ngày 02.06

               Giuse PHẠM QUANG TÚC

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

51

 

 Chúa tỏ mình ra

               Đaminh TRẦN DUY NINH  
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh 
mục và pháp sư phần 42 của kỳ 54

MA VĂN LIÊU

Tôn giả Na Già Tê tức 
vị La hán thứ 12 trong số 18 
(Thập bát) La hán kêu lên:
-	 Ôi!... Qua an bài, 

chúng ta biết được tình yêu 
vô lượng, quyền phép vô 
song và còn nhiều bản tính 
tuyệt đối khác nữa của Thiên 
Chúa. Ôi!... Tôi như đứa bé 
ngây ngô từ xưa đến nay, bây 
giờ mới được mở con mắt 
“huệ nhãn” (1) ra hiểu biết 
về Thiên Chúa. Tạ ơn thầy cả 
Luca! Tạ ơn! Tạ ơn lắm thay!  

Vừa nói, tôn giả Na Già 
Tê vừa đứng lên chắp hai 
tay xá cha sở. Hầu hết các vị 
La hán khác, kẻ đứng người 
ngồi, đều chắp tay xá theo.

Cha sở Luca chắp tay xá 
ngược lại các La hán và tỏ vẻ 
không dám nhận, ngài vừa 
lắc đầu vừa nói:
-	 Điều gì tôi biết được 

đều bởi Đức Chúa Thánh 
Thần Ngôi Thứ Ba Đấng an 
ủi, dạy dỗ, hoán cải và soi 
sáng, Người thương chỉ bảo 
cho tôi. Không phải tôi tự 
biết. Vì đối với Chư vị đây, tôi 
còn chưa xứng đáng là học 
trò về sự uyên bác và công 
phu tu luyện.

Thình lình cha sở hỏi  
ngược lại Thập bát La hán:
-	 Nhưng tại sao lúc nãy 

Chư vị không giúp đỡ cô Bảy, 
thậm chí còn tỏ ra không chút 
quan tâm đến việc cô Bảy bị 
quỷ nhập? Lòng từ bi hỉ xả 
của Chư vị để đâu?

Cùng với các La hán khác 
bỗng bị bất ngờ, Tôn giả Na 
Già Tê hơi lúng túng một lúc 
rồi thay mặt cho 17 vị còn lại, 
hơi ấp úng trả lời:
-	 Chúng tôi chỉ được 

phép Thiên Chúa cho trở về 

nhân gian để học hỏi về Thiên 
Chúa thôi; được như thế bởi 
Người thấy Chúng tôi chân 
thành từ thuở còn sống. Bởi vì 
Người cho Chúng tôi về đây 
chỉ với mục đích ấy, cho nên 
Chúng tôi không dám làm gì 
khác hơn. Vả lại, Chúng tôi 
thấy Thầy cả vượt trên ma 
quỷ, đủ sức khống chế Hắn, 
vì hễ tâm hồn ai quang sáng, 
thì người ấy hùng mạnh kh-
iến cả quỷ ma cũng phải kh-
iếp sợ. Có câu: “Đức trọng 
quỷ thần kinh” (2).

Nhân cơ hội quý giá, cha 
sở Luca hỏi tiếp:
-	 Nhưng đã chết tức 

là đã an nghỉ, đã về cõi Niết 
bàn tức là đã an hưởng, đã 
nên thần hiền và theo giáo 
lý Phật giáo Chư vị đã thoát 
khỏi vòng luân hồi tức không 
phải đầu thai… tại sao Chư 
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vị còn phải học? Ở bên ấy không phải tự 
nhiên được mở “huệ nhãn” để hiểu hết mọi 
sự hay sao?

Tôn giả Na Già Tê trả lời:
-	 Dù ở cõi Niết bàn chúng tôi sáng hơn 

sao Bắc đẩu, nhưng vì chúng tôi không được 
hưởng ơn cứu độ, cho nên chúng tôi cũng vẫn 
chỉ là ánh sáng leo lét so với những ai được 
hưởng ơn cứu độ và được ở thiên đàng. Thiên 
Chúa muốn ban ơn cứu độ cho ai, vào lúc nào 
và bằng cách nào là tùy thánh ý Người.

Cha sở hỏi:
-	 Đức Phật Thích ca có được ban ơn 

cứu độ hay không, nếu có thì vào lúc nào và 
bằng cách nào?

Tôn giả Na Già Tê đáp:
-	 Chuyện ấy chúng tôi hoàn toàn không 

được rõ. Chúng tôi chỉ biết một điều: Khi còn 
sống, chúng tôi theo Đức Phật Thích Ca để 
học sự tự giải nghiệp và tu luyện để siêu thoát, 
nhưng không được học để biết Ông Trời. 
Nhưng chúng tôi dù tu luyện đã siêu thoát, 
vẫn không biết rõ Ông Trời. Ở nơi siêu thoát 
dù cực lạc, nhưng chúng tôi vẫn thấy chưa 
đủ, niềm hạnh phúc chưa đến mức tuyệt đối, 
chúng tôi không biết làm sao. May mắn thay! 
Ông Trời thương cho chúng tôi biết Người 
là Thiên Chúa, sau đó soi cho chúng tôi biết 
rằng nếu muốn hiểu rõ Người phải nhờ đến 
Ngôi Hai là Đức Chúa Giêsu Kitô. Tiếp theo 
sau đó, Ông Trời Thiên Chúa lại cho phép 
chúng tôi trở lại trần gian để học hỏi ở Thầy 
cả về Ngôi Hai Đức Chúa Giêsu Kitô Đấng 
sẽ giúp chúng tôi đến với Thiên Chúa và được 
lãnh ơn cứu độ. Về phần Đức Phật Thích Ca, 
Thiên Chúa an bài như thế nào thì chúng tôi 
hoàn toàn không biết.

Đột nhiên cô Bảy lên tiếng:
-	 Chúng ta chẳng cần ơn cứu độ…
La hán Na Già Tê chỉ cô Bảy và nói:
-	 Hắn (3) trở lại đó!
Cha sở Luca cười:
-	 Phải! Riết rồi tôi cũng quen với cái 

kiểu nói của Ông ta mỗi khi Ông ta xuất 
hiện (4). 

Các vị La hán ừ à. Cha sở hỏi tiếp:
-	 Chư vị trở về đây học xong thì làm gì 

tiếp theo? Tại sao chọn tôi để học? Trong khi 
tôi ngu đần, thô kệch và rất hạn chế?

La hán Na Già Tê trả lời:
-	 Chúng tôi không biết học xong rồi sẽ 

ra sao để nhận lãnh được ơn cứu độ. Chúng 
tôi cũng không biết tại sao phải trở về để học 
với chính thầy cả; nhưng chúng tôi biết chắc 
một điều, đó là: sự thánh thiện mới là kiến 
thức tối ưu và đích thực (5).

Cô Bảy lại chen vào xỉa xói: 
-	 Khôn ngoan gì! Thánh thiện gì cái lão 

già này! Chúng ta còn chưa kể đủ thứ tội của 
lão ra cho mọi người biết ấy chớ!…  -cô Bảy 
cười khanh khách nghe đến rợn cả sống lưng- 
Chúng ta biết hết các tội của lão từ khi lão 
còn niên thiếu.

Cha sở quá bất ngờ. Ngài im lặng và nghĩ 
rằng, thật không ngờ ông Lực lượng lại tung 
ra ngón đòn hèn hạ đến như vậy với ngài; 
nhưng ngài nghĩ thêm, đã là ma quỷ thì nể 
nang gì ai, nhân nhượng gì ai, tế nhị và tôn 
trọng gì ai! 

Sự im lặng bao trùm gian phòng khách 
trong khoảnh khắc độ chùng một phút, La hán 
Na già Tê lên tiếng bênh vực cha sở:
-	Thưa Thầy cả Luca, khui tội người 

khác ra trước mặt mọi người chỉ có ma quỷ! 
Tố giác người công chính chỉ có bọn ác nhân 
thuộc hệ của ma quỷ! Thiên Chúa và những 
người thuộc về Thiên Chúa không bao giờ kể 
tội ai ra; trái lại, Thiên Chúa và những người 
theo Chúa rất khoan dung, tế nhị, tôn trọng 
và yêu thương người khác. Vì quy luật là: 
ngoại trừ Thiên Chúa ra, con người không ai 
mà không mắc tội (6).

Thập bát La hán phẫn nộ đứng hết lên 
ồn ào chỉ thẳng vào mặt cô Bảy mà la mắng 
không tiếc lời.

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

(xem tiếp trang 63)
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TRẢ LỜI 

 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) “Tự tỏa sáng thì không sáng” ngụ ý: Thánh ca
đi đúng bản chất và kỷ luật Giáo hội, không tự trau chuốt mình mà đi ra ngoài phụng 
vụ, thánh ca ấy tỏa sáng nhờ sự thánh thiện của nó.
 Điều làm cho TCPV không tự tỏa sáng là:

-   Hát nguyên văn Lời Chúa,
-   Hát đối đáp giữa cộng đoàn
-   Hát liên kết chặt chẽ với phụng vụ do dùng chung cùng một Bản văn phụng

vụ với từng nghi lễ phụng vụ trong từng thánh lễ.
 TCPV tỏa sáng nhờ:

-   Vâng lời Giáo hội.
-    Khiêm tốn bỏ mình.
-   Chỉ nhắm thờ phượng Chúa trên hết.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 31)

Terri Gurrola đoàn tụ với con gái mình sau 7 tháng phục vụ trong quân đội tại Iraq.

Chúa cũng yêu ta như thế
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

Trong một hãng rượu tại Napa Val-
ley, California, một chuyên viên thử 
rượu vừa qua đời. Chủ hãng đăng báo 
để kiếm người thay thế, một anh chàng 
say rượu bí tỉ, quần áo rách rưới tới xin 
việc. Chủ hãng muốn tống cổ anh ta 
đi, nhưng vẫn muốn thử tài xem sao. 
Ông ngoắc tay và cô hầu bàn mang ra một 
ly rượu. Chàng say rượu cầm ly uống cạn 
và nói:

- Rượu vang đỏ loại Muscat, ba tuổi, 
trồng ở miền bắc của Napa Valley, được 
chứa trong thùng thép.

Chủ hãng tuyên bố:
- Giỏi, đúng lắm...
Lại ra hiệu cho cô hầu bàn mang ra một 

ly rượu khác. Anh chàng say rượu nâng ly 
lên, uống cạn, lè nhè nói:

- Rượu vang đỏ, Cabernet, tám năm, 
trồng tại phía tây nam của Napa Valley, 
được chứa trong thùng gỗ sồi.

Chủ hãng phục lăn, ông nháy mắt cho 
cô thư ký để ngầm ra hiệu. Cô thư ký bưng 
ra một ly nước tiểu. Gã say rượu mắt nhắm 
mắt mở, nâng ly uống cạn. Uống xong gã 
lè nhè nói:

- Tóc vàng, 26 tuổi, mang thai ba 
tháng... Nếu không cho tôi việc làm, tôi sẽ 
nói toạc tên bố đứa bé...

Chủ hãng giật thót mình kêu anh 
ta vào:

- Thôi! Từ ngày mai, cho mầy làm Tổng 
Giám Đốc (CEO) luôn...!

Một anh chàng đi đến nhà hàng ăn cùng 
vợ. Đang lúc vui vẻ thì có 1 cô gái trẻ đẹp 
bước tới nhìn vào mặt anh chàng và ngại 
ngùng nói:

- Anh ơi… em… em có thai…
Cô gái chưa kịp dứt lời thì vợ anh ta vô 

cùng kinh ngạc, không nói gì và giang tay 
tát thẳng vào mặt anh ta 1 cái rất mạnh rồi 
bật dậy nức nở chạy ra ngoài.

Lúc đó mọi người trong quán đều nhìn anh 
ta với ánh mắt kinh ngạc lẫn khinh thường, 
anh ta ngồi chết lặng, không nói được câu gì. 
Lúc này cô gái trẻ đẹp kia mới ấp úng nói 
thêm một câu:

- Dạ làm phiền anh tắt thuốc lá đi hộ em. 
Em đang có thai. Cảm ơn anh!

!?!...

Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm 
thánh địa Giêrusalem. Chẳng may tại chỗ 
bà vợ đột ngột qua đời. Nhà hòm bàn với 
ông chồng:

- Nếu ông muốn đưa bà nhà về xứ, thì 
phải tốn 5,000 đô la. Còn như mai táng bà 
ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ có 
200 đô la.

Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời 
rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê quán 
hơn. Nhà quàn ngạc nhiên:

- Tại sao phải chi 5,000 đô la, trong khi 
để bà nhà an nghỉ nơi thánh địa này, chỉ 
tốn 200 đô la?

Ông già gúa bụa trả lời:
- Cách đây hơn hai nghìn năm, ở Giêru-

salem này có một người đã chết, được chôn 
cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật 
không muốn gặp trường hợp rủi ro này.

EM CÓ THAI!
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Tổng thống Indonesia quyết định dời thủ đô 
khỏi Jakarta

  Tổng thống Joko Widodo quyết định dời thủ đô 
khỏi đảo Java, nơi tập trung 60% dân số nước 
này. Chính phủ vẫn chưa chọn địa điểm mới 
nhưng đang xem xét khả năng chuyển về khu 
vực phía đông. Bộ trưởng Brodjonegoro cho biết 
tình trạng kẹt xe tại Jakarta khiến kinh tế nước 
này hằng năm thiệt hại đến 100.000 tỉ rupiah 
(163.000 tỉ đồng). Địa hình thấp cũng khiến thủ 
đô với hơn 10 triệu dân thường xuyên bị lũ lụt và 
sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức. Tổng 
thống Widodo đã chỉ đạo Bộ Tài chính dự toán 
chi phí của việc dời đô, trong đó có sự tham gia 
của lĩnh vực tư nhân, và quá trình di dời có thể 
mất 10 năm.

     

  

  

  Hoàng thái tử Naruhito trở thành hoàng đế từ 0h 
ngày 1/5 và điều này được chính thức hóa bằng 
nghi lễ 10 phút tại Cung điện hoàng gia. Lễ đăng 

Thái Lan: Vua Vajiralongkorn 
đăng quang

Tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi

cơ của tân Nhật hoàng Naruhito diễn ra 
lúc 10h30 (8h30 giờ Hà Nội) tại phòng 
“Matsu no Ma” của Cung điện Hoàng 
gia, ngày đầu tiên của triều đại Lệnh Hòa 
(Reiwa). Tên gọi triều đại này sẽ kéo dài 
trong suốt thời gian Nhật hoàng Naruhito 
trị vì. Sau lễ đăng cơ, Nhật hoàng Naruhi-
to có bài phát biểu đầu tiên trước cả nước 
với tư cách là hoàng đế thứ 126 tại Cung 
điện Hoàng gia.

    Lúc 10h09 sáng nay (4/5), lễ đăng cơ 
của Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn 
chính thức bắt đầu bằng các nghi lễ tẩy 
trần.Quá»‘c vÆ°Æ¡ng ThÃ¡i Lan Maha 
Vajiralongkorn. áº¢nh: Reuters. Vua Va-
jiralongkorn được thừa kế ngai vàng vào 
năm 2016 khi vua cha Bhumibol Adulya-
dej, người trị vì lâu năm qua đời. Trong 
buổi lễ ngày thứ Bảy, vị vua 66 tuổi đã 
được trao Đại Vương miện Chiến thắng 
nặng 7,3kg. Sau đó, ông đã ban hành 
mệnh lệnh hoàng gia đầu tiên, hứa sẽ trị 
vì bằng chính nghĩa, như cha ông đã làm 
trong lễ đăng quang 69 năm trước. Vua 
Rama X tức vị quốc vương Vajiralong-
korn sẽ chính thức lên ngôi sau các nghi 
lễ chấm dứt ngày 06/05/2019.
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Xét lại việc thu phí tham quan Đồi cát 
Mũi Né  

Ngày 6/5, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận 
đã ký văn bản gửi các Sở VHTT&DL, Tài 
chính và Tỉnh đoàn Thanh niên Bình Thuận 
liên quan đến việc thu phí Đồi cát bay Mũi 
Né đối với khách du lịch. Trước đó hôm 2-5, 
Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu 
nhi tỉnh Bình Thuận (trực thuộc Tỉnh đoàn 
Bình Thuận) có thông báo đến các đơn vị 
lữ hành du lịch trong nước rằng sẽ bắt đầu 
thu phí tham quan Đồi cát Mũi Né từ ngày 
15/6. Cụ thể người lớn vào tham quan thu 
15 ngàn đồng/người/lần; trẻ em dưới 6 tuổi 
7.000đồng/lần/người. Ngay sau khi thông 
báo trên được công khai, trên mạng xã hội 
Facebook đã nhận rất nhiều phản ứng bởi 
trước nay Đồi cát Mũi Né là một danh thắng 
tự nhiên, mọi người tham quan miễn phí…

Từ 1/5, xe buýt TP.HCM tăng giá vé

   Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ban 
hành quyết định điều chỉnh giá vé  từ 1/5, 51 
tuyến xe buýt có trợ giá sẽ được điều chỉnh 
mức vé. Cụ thể, nhóm tuyến có cự ly từ 
15km đến dưới 25km, giá vé là 6.000 đồng/
lượt hành khách. Nhóm tuyến có cự ly từ 
25km trở lên, giá vé là 7.000 đồng/lượt hành 
khách, tăng 1.000 đồng/lượt hành khách so 

với giá hiện nay. Riêng nhóm tuyến có cự ly 
từ 15km trở xuống, giá vé giữ nguyên 5.000 
đồng/lượt hành khách. Đối với học sinh, 
sinh viên, giá vé đồng hạng là 3.000 đồng/
lượt nhưng khi lên xe phải xuất trình thẻ học 
sinh, sinh viên. Trường hợp chưa được cấp 
thẻ hoặc chỉ được cấp thẻ học viên, nhóm đối 
tượng này có thể xuất trình giấy xác nhận là 
học sinh, sinh viên (có dán hình, đóng dấu 
giáp lai) để thay thế… 

Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

   Ngày 28/4, Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội công bố dự thảo (lần hai) Bộ luật 
Lao động sửa đổi, trong đó đề xuất nâng 
dần tuổi nghỉ hưu với cả nam và nữ từ năm 
2021. Phương án 1: Từ ngày 1/1/2021, tuổi 
nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện 
lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng 
đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với 
nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng 
với nam và 4 tháng với nữ cho đến khi nam 
đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Phương án 2: Từ 
ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao 
động trong điều kiện lao động bình thường 
là đủ 60 tuổi 4 tháng đối với nam và đủ 55 
tuổi 6 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm 
tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng 
đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ 
đủ 60 tuổi….
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ĐTC Phanxicô đã đến Bulgari

   Sáng Chúa nhật 05/05, ĐTC ra phi trường Fi-
umicino của Roma, bắt đầu chuyến viếng thăm 
thứ 29 tại nước ngoài từ ngày 05-07/05/2019: 
thăm Bulgari và Bắc Macedonia. Máy bay chở 
ĐTC cất cánh từ phi trường quốc tế Fiumicino 
lúc 7 giờ 10 phút. Sau khi vượt qua gần 900 
cây số, máy bay đã đáp xuống phi trường So-
fia lúc 9 giờ 50 phút giờ địa phương. Từ trên 
máy bay bước xuống, ĐTC được Thủ tướng 
Bulgari, ông  Bojko Metodiev Borisov, tiếp 
đón tại chân thang máy bay. 4 thiếu nhi nam 
nữ, trong y phục truyền thống, đã tặng hoa cho 
ĐTC. Tiếp đó, ĐTC đã được thủ tướng mời 
vào phòng khánh tiết để hội kiến riêng.

Cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris

   Ngọn lửa dữ dội bùng lên lúc 18h50 ngày 
15/4 (23h50 giờ Hà Nội) tại Nhà thờ Đức Bà 
ở thủ đô Paris của Pháp, tạo ra cột khói lớn, 
khiến tháp nhọn và phần lớn mái vòm nhà 
thờ đổ sập trước mặt nhiều người chứng kiến. 
Nhà chức trách đã triển khai hơn 400 lính cứu 
hỏa để dập lửa và cố gắng cứu phần cấu trúc 
chính của Nhà thờ Đức Bà. Đám cháy chỉ 
được khống chế lúc 0h ngày 16/4, một lính 
cứu hỏa bị thương nặng trong quá trình dập 
lửa. Nhà thờ Công giáo hơn 850 tuổi này dĩ 
nhiên là niềm tự hào của người dân Paris và 
là công trình tôn giáo nổi tiếng trên thế giới. 
Nhiều người cho rằng khả năng vụ cháy có 
thể liên quan tới hoạt động đang được tu sửa.

    Ngày 17/4 trên trang web của Giáo phận 
Bùi Chu cho biết thánh đường 134 tuổi sẽ 
phải hạ giải vào ngày 13/05. Thông tin này 
lập tức gây ‘bão’ mạng xã hội, phía nhà thờ 
cho biết công trình đã xuống cấp nghiêm 
trọng và việc trùng tu là cần thiết để đảm bảo 
an toàn. Nhưng nhiều chuyên gia và giới kiến 
trúc sư thì cho rằng nhà thờ Bùi Chu là công 
trình đặc sắc, cần được bảo tồn thích hợp. 
Hôm 7/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã cử đoàn kiểm tra tới Nam Định làm việc 
về việc phá dỡ nhà thờ Bùi Chu. Ngày 10/5, 
Giáo phận Bùi Chu thông báo hoãn hạ giải 
nhà thờ.. 

Nhà thờ Bùi Chu tạm thoát “hạ giải”
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   Sự kiện: Một người đàn ông từng được nuôi 
nấng bởi đàn sói suốt 12 năm vừa thừa nhận 
ông cảm thấy thất vọng với cuộc sống con 
người. Marcos Rodríguez Pantoja, hiện 72 
tuổi, được các nhà chức trách phát hiện lúc 
19 tuổi ở dãy núi Sierra Morena và đã được 
đưa về với cộng đồng.

   Tuy nhiên, Rodríguez cho biết ông phải đấu 
tranh với sự lạnh lùng của thế giới con người 
và mong muốn có thể trở lại sống cùng với 
sói. Ông nói với BBC: “Tôi không biết phải 
đi đâu - tôi chỉ muốn chạy lên núi”.

   Trước đó, mẹ của Rodríguez qua đời khi 
ông mới 3 tuổi. Bố ông sống với một phụ nữ 
khác và họ đưa ông lên vùng núi này, nhờ 
người chăn dê chăm sóc. Khi Rodríguez 7 
tuổi, người chăn dê bỗng biến mất, để lại 
cậu bé 7 tuổi một mình trên núi. Động vật 
trên núi là những sinh vật duy nhất ở cạnh 
Rodríguez lúc đó và những con sói đã chấp 

nhận ông như “anh em trong nhà”. Một con 
sói cái từng cho Rodríguez thức ăn và để ông 
ngủ trong hang động cùng đàn sói, dơi, rắn và 
hươu. Những con sói thậm chí còn dạy cho 
ông cách sinh tồn, chỉ ra những quả dâu hay 
cây nấm nào có thể ăn được. Khi được các 
nhà chức trách phát hiện, Rodríguez đi chân 
trần và bán khỏa thân, giao tiếp kém.

   Bây giờ, Rodríguez, 72 tuổi, sống trong 
căn nhà nhỏ, lạnh lẽo và nói rằng ký ức hạnh 
phúc cuối cùng của ông là thời thơ ấu sống 
cùng động vật, theo tờ El Pais.

   Sau khi Rodríguez được tìm thấy và đưa trở 
về thế giới con người, ông nói cuộc sống của 
ông bắt đầu đổ vỡ. Ông cho biết mình đã bị 
lừa dối, lạm dụng và bóc lột trong công việc 
và chưa bao giờ thực sự hòa nhập với những 

(xem tiếp trang 62)

Rodríguez sống với đàn sói từ năm 7 tuổi đến 19 
tuổi, được chúng cho ăn và nuôi nấng.

Rodríguez từng sống với sói 12 năm

Những con sói thậm chí còn dạy cho ông 
cách sinh tồn
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(tiếp theo trang 61)

người cười nhạo mình vì ông không biết 
nhiều về chính trị, bóng đá hay thế giới 
hiện đại. - Tôi nghĩ họ cười nhạo tôi vì tôi 
không biết về chính trị hay bóng đá -Rodrí-
guez nói. Rodríguez từng cố gắng trở lại dãy 
núi nhưng mọi thứ đã thay đổi và những con 
sói không nhận ra ông. Trả lời tờ El Pais, ông 
nói:

- Ở đó vẫn có sói và nếu tôi gọi chúng, chúng 
đáp lại nhưng không tiến đến gần tôi. Tôi có 
mùi giống người, tôi xịt nước hoa. Một trong 
những điều đáng sợ nhất đối với Rodríguez 
là sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống cộng 
đồng. Rodríguez nói:

- Tôi không thể thích ứng với nhiều tiếng ồn 
như vậy: xe ô tô và người đi lại như những 
con kiến. Ít nhất kiến cũng đi theo cùng một 
hướng, còn con người đi khắp nơi. Tôi sợ phải 
băng qua đường. “Người rừng” Hồ Văn Lang 
khiến báo nước ngoài phát sốt.

Theo Trà My - Mirror (Dân Việt)

Rodríguez cho biết mình chưa bao giờ 
thực sự hòa nhập với những người khác.

Chú trâu ở công viên quốc gia Meru, Kenya, có vẻ không hài lòng khi người bạn chim có 
hành động khiếm nhã quá đáng: ị ngay trên “chỗ đội nón” thiêng liêng của chú. 

Bức ảnh được chụp bởi Tom Stables.

(*) Công khai 
làm người khác 
thẹn thùng…
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   Huệ nhãn hay còn gọi “con mắt thứ ba”, “con 
mắt thần”, “con mắt tri thức”. Từ xa xưa, người 
phương Đông cổ đại thường cho rằng, năng 
lượng được phát ra từ một bộ phận trung tâm 
của con người và vùng trung tâm đó chính là 
“con mắt thứ ba”. Hình ảnh con mắt thứ ba 
được thể hiện trên trán của các vị thần trong 
các tác phẩm điêu khắc cổ đại ở đền chùa Phật 
giáo. Người ta tin rằng, con mắt nhìn thấu mọi 
điều đã được Thượng đế ban tặng cho các vị 
thần để họ có những năng lực siêu phàm nhìn 
thấu những vật vô hình. Theo đạo Cao Đài, 
người tu hành khi đạt được Pháp sẽ có thêm 
con mắt thứ ba và con mắt này được gọi là Huệ 
nhãn, sẽ thấy được cõi vô hình. Trong Yoga, 
việc luyện tập Marantha để có được một vài 
năng lực tâm linh thần bí như khai sáng được 
“con mắt thứ ba” mà người khác không có. 
Người Ấn Độ thường chấm một điểm trên trán 
giữa hai con mắt để diễn tả con mắt thứ ba, 
chính là thần nhãn, để thấy được những gì mà 
hai con mắt trần vẫn nhìn mà không thể thấy 
được. Nhiều giả thuyết khác lại cho rằng, do từ 
thời xa xưa, Adam và Eva đã phạm luật thiên 
đàng nên hạch tuyến Pituitary và Pineal nằm 
ở khoảng giữa hai con mắt đã dần bị hạn chế 
khả năng nhìn nhận ánh sáng. Tuy nhiên, theo 
nghiên cứu của một số nhà khoa học thì thông 
thường mỗi sinh vật có một con mắt thứ ba nằm 
ở trung tâm não có tên là tuyến tùng. Nó cảm 
nhận giống như một con mắt vì tuyến tùng phản 
ứng lại với những thay đổi của ánh sáng. Một 
khám phá gần đây cho thấy mắt thường cũng có 
thể sản xuất được chất melatonin, làm cho vai 
trò của tuyến tùng trong con người càng ít quan 
trọng hơn nữa. Lobsang Rampa, một tăng sĩ nổi 
tiếng của Phật giáo Tây Tạng đã có viết một 
quyển sách “Tây Tạng huyền bí” (The Third 
Eye), trong đó miêu tả chi tiết về cách khai mở 
con mắt thứ ba, là con mắt trí tuệ, giúp cho hành 
giả thấy rõ được quá khứ và vị lai. Vị trí của con 

mắt thứ ba theo cách gọi của tử vi Trung Hoa, 
được gọi là nơi Ấn đường.

  Tâm hồn quang sáng: Với phương pháp sống 
lương thiện, ăn chay, diệt dục và tham thiền, 
các thiền sư đạo Phật, Hindu, Bà La Môn…  
lên núi tu luyện để có được chân tâm quang 
sáng. Trong khi người Công giáo chỉ cần thực 
thi Lời Chúa yêu thương hết mọi người lập tức 
có ngay chân tâm quang sáng. Khi chân tâm 
quang sáng, ma quỷ cũng phải khiếp sợ không 
dám đến gần như Thánh nữ Tiến sĩ Têrêxa Hài 
Đồng Giêsu từng cho biết.

   Hắn là ông Lực lượng, là quỷ, kẻ từng “xưng 
tội” với cha sở Luca hồi 6 năm về trước ở phòng 
thánh của nhà thờ họ đạo An Biên.

  Thánh Jean Vianney ngày xưa  quen với hình 
dáng tên quỷ thường xuyên đến quấy nhiễu ngài 
có khuôn mặt khoằm như mỏ neo, nên ngài đặt 
tên hắn là “thằng mỏ neo”.

  “Kiến thức tối ưu và đích thực” có bởi lòng 
thánh thiện; thánh thiện có bởi lòng kính sợ 
Thiên Chúa. ”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại 
vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. 
Kính sợ THIÊN CHÚA khiến tâm hồn sung 
sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui 
và an khang trường thọ. Ai kính sợ THIÊN 
CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày 
lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước 
đầu của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, 
ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín 
hữu đã được ơn khôn ngoan. Giữa nhân gian, 
khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu, và tin 
tưởng vào con cái loài người. Sự viên mãn của 
khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA” (Sách 
Huấn Ca 1,11-16). 

    Khi thấy ai khai tội người khác ra, người 
khôn ngoan biết ngay kẻ đó là ma quỷ hay là 
thuộc hạ của ma quỷ. Vì ngay cả người phụ nữ 
ngoại tình bị đám đông tố giác, mà Chúa Kitô 
còn không màng nghe –qua cái cách Người 
ngồi viết trên đất. Kẻ thánh thiện, người thuộc 
về Thiên Chúa… không bao giờ kể tội của ai ra 
cho người khác nghe.

(tiếp theo trang 53)
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John Roberts hiện là chánh án Tòa án tối cao Mỹ. 
Ảnh: Wiki.

John Roberts phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp 
trung học của cậu con trai năm 2017. Ảnh: thebl.

Mộc Miên (theo Thebl)

Hình ảnh hiếm hoi về gia đình ông Roberts 
         từ hơn chục năm trước. Ảnh: Qz.




