


VÀO ĐỀ THÁNG 9

1

NK

Triệu Xa là tướng nước Triệu, có 
con trai tên là Triệu Quát từ bé đã 
đọc và bàn luận rất hăng về binh thư 
chiến pháp.

Triệu Quát vẽ trời vạch đất, giảng 
giải lung tung, coi thiên hạ không ra gì, 
dẫu bố là Triệu Xa cũng không bắt bẻ 
được, nhưng Triệu Xa vẫn không cho là 
phải. Triệu mẫu thấy con được như vậy 
rất mừng, bà hí hửng:

- Quả là... tướng môn xuất tướng!
Triệu Xa không vui, nói:
- Quát không thể làm tướng được. 

Nước Triệu không dùng nó là đại phúc 
cho xã tắc.

Triệu mẫu cãi:
- Quát đọc hết binh thư, bàn rất thấu 

đáo về binh sự. Thiên hạ không ai bằng 
nó, sao bảo con làm tướng không được?

Triệu Xa thở dài:
- Chính vì Quát tự cho thiên hạ không 

ai bằng mình, tôi mới nói rằng nó làm 
tướng không được. Việc binh phải coi 
như cái chết trong tay; lo lắng, sợ hãi, 
cẩn thận từng bước, học hỏi từng người 
mà vẫn còn nhiều sai sót. Thế mà Quát 
lại cho là dễ dàng. Nếu nó được giữ 
binh quyền tất nó sẽ tự ý mà làm, do đó 
những kế hay không lọt đến tai nó, chắc 
chắn chuốc lấy sự thảm bại.

Triệu mẫu thuật lại cho Quát. 
Quát nói:

- Cha nay đã già nên nhát.
Hai năm sau Triệu Xa bệnh nặng, 

trước lúc lâm chung kêu Quát đến dặn:

- Binh hung chiến nguy, người xưa 
lấy đó làm răn. Cha mày bao năm làm 
tướng giờ mới kịp mừng tránh được cái 
nhục thua trận. Mày không có tài làm 
tướng chớ nên dây vào cái nghiệp đó 
mà làm hại nước, hư nhà, thiệt dân.

Triệu Xa lại dặn vợ:
- Sau này nếu vua phong cho nó làm 

tướng, bà nên kể lại những lời của tôi 
và từ chối. Mất quân nhục nước là cái 
tội rất lớn.

Vua Triệu, sau khi Triệu Xa mất, vẫn 
phong Triệu Quát làm tướng nối ng-
hiệp cha. Mọi việc diễn ra đúng như lời 
Triệu Xa cảnh báo. Người đời sau này 
mỗi khi nhắc đến câu chuyện này đều 
nói: Không ai hiểu con bằng cha.

Truyện gợi vài ý: - nói về tầm quan 
trọng và sự hung nguy, thì việc vào 
Nước Trời (còn gọi là việc rỗi linh hồn) 
quan trọng và hung nguy hơn việc binh 
cơ chiến sự – không hễ nói hay về binh 
cơ chiến sự là có thể làm tướng – không 
hễ coi mình biết binh thư chiến pháp 
hơn thiên hạ là có thể làm tướng - không 
hễ được kế thừa và danh hiệu là có thể 
làm tướng.

Vì việc binh cơ chiến sự nếu sai sót, 
chỉ mất nước, mất nước có thể lấy lại 
được; việc vào Nước Trời nếu sai sót 
thì mất cả thế gian và mất vĩnh viễn, vì 
Chúa dạy: “Được cả thế gian mà mất 
linh hồn thì ích gì” (Mt 16,24), “Phải 
luôn tỉnh thức” (Lc 21,34),  “Trước hết 
hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Mt 
6,33).
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  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Đã hát, hát nguyên văn Lời Chúa
Đã ca, ca tất tật Cộng đoàn    

   . Ý CHUNG

Cầu cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế.
   . Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế hợp 
tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 9

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

Trước tiên ta lo tìm Nước Chúa
Sau hậu Chúa liệu mọi nhu cầu     

Thứ Bảy Tôn vinh Thánh Giá
ngày 14.9.2019
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Mẹ Têrêxa Calcutta kể lại:

Một hôm, Mẹ đến thăm một nhà dưỡng lão 
dành cho người già Anh quốc rất tối tân. Mẹ 
tả phong cảnh và các phòng ốc của nhà dưỡng 
lão này rất sang trọng, sáng sủa và trang bị đủ 
mọi thứ máy móc cùng tiện nghi tuyệt hảo, 
cân xứng với số tiền người dưỡng lão phải 
trả. Ngoài ra, các bác sĩ, y tá, nhân viên làm 
việc trong nhà dưỡng lão đều rất nhã nhặn và 
lịch sự.

Nhưng Mẹ nhận thấy một điều lạ kỳ khó 
hiểu ẩn hiện trên mỗi khuôn mặt của những 
ông già bà lão… Mẹ Têrêxa hỏi vị bác sĩ giám 
đốc đang hướng dẫn Mẹ đi thăm nhà dưỡng 
lão:

- Thưa bác sĩ, tại sao các ông các bà ở đây 
cứ mỗi lần thấy ai vào đến cửa là họ cùng 
đồng loạt quay nhìn về phía cửa vậy?

Câu trả lời của vị bác sĩ giám đốc nhà 
dưỡng lão rất đơn sơ nhưng đượm vẻ buồn: 

- Thưa, vì họ luôn luôn chờ đợi có một ai 
đó trong số con, cháu hay bà con thân thuộc 
đến thăm họ, nhưng chẳng có ai đến thăm họ 
bao giờ hết.
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CHÚA NHẬT XXII TN NĂM C (1.9.2019)
- Bài đọc 1: Hc 3,19-21.30-31 Hc 3,17-18.20.28-29 

- Bài đọc 2: Dt 12,18-19.22-24a 
- Tin Mừng: Lc 14,1.7-14

Ý TƯỞNG
1.“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ 
mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
SUY NGHĨ
1. Hạ mình xuống ngay trong từng tư tưởng.
Ý TƯỞNG
2. “Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo 
khó tàn tật, què quặt, và đui mù…”.
SUY NGHĨ
2. Mọi bữa tiệc của người Kitô hữu chưa tuân giữ 
được Lời Chúa.

Xót xa những hình ảnh Các Mẹ khóc, nhớ và trông ngóng con cháu về thăm. 
Ảnh: Internet

TIN MỪNG THÁNG 9
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CHÚA NHẬT XXIII TN NĂM C (8.9.2019)
- Bài đọc 1: Kn 9,13-18 
- Bài đọc 2: Bài đọc 2: Plm 9b-10.12-17 
- Tin Mừng: Lc 14,1.7-14
     
Ý TƯỞNG
1.”Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, 
anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm 
môn đệ Ta”.
SUY NGHĨ
1. Làm môn đệ Chúa là yêu thương, tha thứ... Để được 
vậy, không nặng tình riêng.
Ý TƯỞNG
2. “Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì 
không thể làm môn đệ Ta”.
SUY NGHĨ
2. Vác thập giá nghĩa là chịu nhiều đau khổ.

Ý TƯỞNG
1. “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải 
hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần 
hối cải”.
SUY NGHĨ
1. Vì Thiên Chúa là tình yêu và là sự tha thứ.
Ý TƯỞNG
2. “Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay 
sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.
SUY NGHĨ
2. Bản chất Kitô hữu là yêu thương, tha thứ và đón về.

CHÚA NHẬT XIV TN NĂM C (15.9.2019)
- Bài đọc 1: Xh 32,7-11.13-14 

- Bài đọc 2: 1 Tm 1,12-17 

- Tin Mừng: Lc 15,1-32 [Lc 15,1-10]
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CHÚA NHẬT XXV TN NĂM C (22.9.2019)
- Bài đọc 1: Am 8,4-7 
- Bài đọc 2: 1 Tm 2,1-8 
- Tin Mừng: Lc 16,1-13 [Lc 16,10-13]

Ý TƯỞNG

1. “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, 
để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào 
chốn an nghỉ đời đời”.

SUY NGHĨ

1. Của cải đời này đều là “của gian dối”, nếu dùng nó 
để yêu thương tha nhân, thì ấy là “mua lấy bạn hữu”.

Ý TƯỞNG

2. “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm 
tôi tiền của được”.

SUY NGHĨ

2. Các tỷ phú, đại gia, người giàu… đều là những đầy 
tớ xuất sắc của ông chủ tiền của.

CHÚA NHẬT XXVI TN NĂM C (29.8.2019)
- Bài đọc 1: Am 6,1a.4-7 
- Bài đọc 2: 1 Tm 6,11-16 
- Tin Mừng: Lc 16,19-31

Ý TƯỞNG
1.“…người hành khất đó chết và được các Thiên 
Thần đem lên nơi lòng Abraham…”.
SUY NGHĨ
1. Nghèo, đói… đâu phải “là cái tội”, mà là cái 
phúc.
Ý TƯỞNG
2. “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn 
Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.
SUY NGHĨ
2. Giàu, no… đâu phải là diễm phúc!
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Người mục tử đi tìm con 
chiên lạc” (Lc 15,4).

CHÚA NHẬT XXIV
CHỦ ĐỀ: LÒNG NHÂN TỪ THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I: Thiên Chúa nhân từ tha thứ cho dân Israel đã thờ 

tượng con bê vàng.
- Đáp ca: Lời nguyện sám hối của Tv 50
- Tin Mừng: 3 dụ ngôn về lòng nhân từ của Thiên Chúa: con 

chiên lạc, đồng tiền mất và đứa con đi hoang.
- Bài đọc II: Thánh Phaolô tạ ơn Thiên Chúa vì lòng nhân từ 

thương xót của Ngài.

I. Dẫn vào Thánh lễ.
Anh chị em thân mến 
Chúng ta rất hạnh phúc vì có một Thiên Chúa rất nhân từ, 

Ngài sẵn sàng tha thứ cho những kẻ tội lỗi biết sám hối. “Nếu 
Chúa chấp tội thì ai nào đứng vững được!”

Thánh lễ là một bằng chứng biểu lộ lòng nhân từ của Chúa: 
mặc dù chúng ta nhiều tội lỗi, nhưng Chúa vẫn mở rộng cửa 
đón chúng ta vào nhà Ngài và cho chúng ta cùng ăn đồng bàn 
với Ngài.

Chúng ta hãy bắt đầu Thánh lễ bằng cách nhìn nhận thân 
phận tội lỗi của mình và xin Chúa tha thứ.
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II. Gợi ý sám hối.
* Dùng công thức sám hối trong sách lễ 

Rôma trang 567.

III. Lời Chúa.
1. Bài đọc I (Xh 32,7-11.13-14).
Đoạn này bắt đầu câu chuyện con bê vàng.
Ngay sau khi Thiên Chúa kết Giao ước với 

dân Israel, họ đã vi phạm Giao ước đó bằng 
cách đúc tượng một con bê vàng và thờ lạy 
trước tượng đó. Thiên Chúa rất giận. Ngài cho 
Môsê biết Ngài muốn tiêu diệt họ, thay vào đó 
Ngài sẽ tạo một dân mới từ dòng dõi Môsê. 
Nhưng Môsê đã van xin Thiên Chúa và cuối 
cùng Thiên Chúa nguôi giận không giữ ý định 
tiêu diệt dân Israel nữa.

Trong chuyện này có 2 điểm đáng chú ý:
- Môsê đã liên kết với dân: mặc dù Thiên 

Chúa hứa làm một dân mới từ dòng dõi của 
ông, nhưng ông vẫn xin Thiên Chúa duy trì 
dòng dõi Israel.

- Thiên Chúa tha thứ cho dân không phải 
vì Môsê mà vì chính lòng nhân từ Thiên Chúa 
của Ngài. Câu chuyện kết thúc bằng câu: 
“Thiên Chúa đã thương, không giáng phạt 
dân Ngài như Ngài đã đe”.

2. Đáp ca (Tv 50).
Lời cầu nguyện của tội nhân sám hối. Lý do 

được nêu lên để nài xin tha thứ không gì khác 
hơn là lòng nhân từ thương xót của Chúa: 
“Lạy Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương 
con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm”.

3. Tin Mừng (Lc 15,1-32).
Khung cảnh: thấy Chúa Giêsu gần gũi với 

những người tội lỗi đến gần, nhóm pharisêu 
và kinh sư trách Ngài. Chúa Giêsu đã dùng 
những dụ ngôn để trả lời cho họ.

Có 3 dụ ngôn: 1 con chiên trong số 100 con 
bị mất, 1 đồng trong số 10 đồng bị đánh rơi, 
và 1 đứa trong hai đứa con bỏ nhà đi hoang. 
Tỉ lệ mất mát ngày càng cao (1/100 -> 1/10 -> 
½ ). Giá trị những thứ bị mất cũng ngày càng 
cao (1 con vật, đồng bạc – người ta thường 
nói “đồng tiền liền khúc ruột – và 1 đứa con). 
Tất cả những dụ ngôn này đều đề cao hình ảnh 

một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài 
xót xa khi một người lầm đường rơi vào tội 
lỗi. Do đó Ngài tha thiết tìm cứu người tội lỗi. 
Khi cứu được một người tội lỗi, Ngài rất vui 
mừng. 

4. Bài đọc II (1 Tm 1,12-17). 
Thánh Phaolô tạ ơn Thiên Chúa vì lòng 

nhân từ thương xót của Ngài:
- “Trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo 

và ngạo ngược, nhưng đã được Ngài thương 
xót”

- “Đức Kitô đã đến thế gian để cứu những 
người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi”

- “Sở dĩ tôi được thương xót là vì Chúa 
Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng 
của Ngài nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm 
gương cho những ai sẽ tin vào Ngài”.

IV. Gợi ý giảng.
* 1. Giá trị của từng con người. 
Một hội từ thiện kia xây dựng một ngôi 

trường nhằm giúp cho những thiếu niên hư 
hỏng hoán cải. Khi bàn đến những chi tiết 
trong việc điều hành trường như mua sắm 
phương tiện, thuê mướn giáo viên v.v. một hội 
viên phát biểu: “Chúng ta đừng ngại tốn kém. 
Chỉ cần hoán cải được một thiếu niên thôi thì 
tốn bao nhiêu cũng đáng”. Một người khác 
hỏi tại sao thì ông này đáp: “Bởi vì thiếu niên 
hư hỏng ấy là con của tôi”.

Bài Tin Mừng hôm nay gồm tới 3 dụ ngôn. 
Dụ ngôn đầu xem ra không hợp lý: ai lại bỏ 
99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc? Dụ 
ngôn thứ hai cũng chẳng có sức thuyết phục 
bao nhiêu: một đồng xu có đáng là bao so với 
công sức mà người đàn bà kia bỏ ra để tìm 
lại nó? Nhưng rồi tất cả đều trở thành hợp lý 
khi ta đọc dụ ngôn thứ ba: Ý của Chúa Giêsu 
không nhằm nói tới con chiên, cũng không nói 
tới tiền bạc mà nói tới con người. Trước mặt 
Thiên Chúa, mỗi một con người đều có giá trị 
vô cùng, bởi vì mỗi một con người, dù là tội 
lỗi, cũng đều là con của Ngài.

Tuy nhiên có mấy ai chia sẻ tâm ý của 
Chúa? Những người pharisêu và các kinh sư 
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thấy Chúa Giêsu bỏ công lui tới với những 
người tội lỗi thì họ cho là mất công vô ích 
nên xầm xì phản đối. Đối với họ, việc làm của 
Chúa Giêsu là không đáng, bởi vì những kẻ tội 
lỗi là hạng đáng vất đi. Nhưng đối với Chúa 
Giêsu, đó là những con người, những giá trị. 
Một đồng xu quý giá thế nào đối với người 
đàn bà nghèo khổ, một người con quý giá thế 
nào đối với tấm lòng người cha, thì một người 
tội lỗi cũng đáng giá thế ấy đối với tấm lòng 
của Thiên Chúa.

Thế còn việc bỏ 99 con chiên trong đàn để 
đi tìm con chiên lạc thì sao? Vì con chiên ấy 
cần được chăm sóc hơn 99 con kia: nó cô đơn, 
nó bơ vơ, nó đói khát hơn, nó bị nguy hiểm 
nhiều hơn. Vì thế nên người mục tử nhân lành 
không thể ở yên chờ nó tìm được đường về, 
mà phải đích thân ra đi tìm nó. Chúa Giêsu đã 
làm như người mục tử ấy: Ngài không chờ kẻ 
tội lỗi đến với mình, nhưng được bước trước 
đến với họ. Ngài kết thân với họ trong tình 

trạng của họ còn đang là tội nhân, còn đang 
lầm lạc. Chính đó là cách đối xử khác những 
người pharisêu và kinh sư, và chính đó là lý 
do khiến họ xầm xì phản đối. Nhưng chính 
cách đối xử này đã hoán cải được một người 
pharisêu nổi tiếng là Thánh Phaolô (bài đọc 2).

* 2. Cái mất là cái quý.
Nhiều người không thể hiểu tại sao người 

mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm một con 
chiên lạc, và người đàn bà còn 9 đồng trong 
tay lại chịu khó tìm cho bằng được một đồng 
bị mất.

Lý do là: cái mất đi trở thành cái quý giá. 
Rất nhiều thứ khi bị mất rồi chúng ta mới thấy 
quý. 

Sự quý giá của một vật hay một người 
không chỉ do vật hay người đó đã làm ích cho 
ta (thí dụ một chiếc đồng hồ chính xác, một 
người giúp việc tận tụy), mà còn do những 
công sức mà ta đã đổ dồn vào đó (thí dụ bức 
tranh mà người họa sĩ đã tốn nhiều thời gian 
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để vẽ, một người thợ mà ông thầy đã dầy công 
đào tạo), và còn do những hy sinh đau khổ mà 
ta đã dành cho vật hay người đó (như đứa con 
mà người mẹ phải sinh nặng đẻ đau)

Có một câu chuyện biến ngôn như sau: 
Chúa Giêsu gặp một người mục tử đang rất 
buồn rầu. Ngài hỏi tại sao thì người ấy đáp: 
“Vì tôi lạc bị mất một con chiên”. Chúa Giêsu 
nói: “Để Ta đi tìm nó cho”. Một lúc sau, Chúa 
Giêsu trở lại, ôm theo con chiên lạc giao lại 
cho người mục tử, và căn dặn: “Từ nay anh 
phải yêu thương nó, chăm sóc nó nhiều hơn 
những con khác nhé, vì Ta đã tốn rất nhiều 
công sức mới tìm lại được nó đó”.

Tất cả chúng ta đều là những đồng bạc đã 
từng bị mất, những con chiên đã từng đi lạc và 
những đứa con đã từng đi hoang. Nhờ công 
lao khó nhọc của nhiều người và nhất là của 
Chúa mà chúng ta đã được tìm lại. Vậy chúng 
ta phải có những tâm tình gì?

- Tâm tình cảm mến, vì mình đã hư mất mà 
đã được tìm lại.

- Tâm tình vui sướng, vì biết mình là đối 
tượng được thương yêu nhiều hơn.

- Và tâm tình tự trân trọng, đừng để mình bị 
lạc mất thêm một lần nào nữa.

* 3. Những con người bị mất.
Không chỉ đồ vật hay thú vật bị mất, mà 

chính con người cũng có thể bị mất.
Những con người bị mất ấy là ai?
- Là những đứa trẻ không tìm được hạnh 

phúc trong gia đình nên đi hoang.
- Là những thiếu niên bị thói xấu xã hội 

lôi kéo.
- Là những người nghiện ngập đến nỗi hư 

cả cuộc đời.
- Là những vợ chồng bất thuận đến nỗi 

không còn là vợ chồng với nhau.
- Là những anh em bất hòa không còn coi 

nhau là anh em nữa.
- Là những tín hữu yếu đuối lỡ phạm tội 

nên mặc cảm và xa lánh gia đình xứ đạo.
Những con người lạc mất ấy không ở đâu 

xa, mà đang ở bên cạnh chúng ta, ở giữa chúng 
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ta. Nhưng buồn thay, nhiều người không hề 
quan tâm đi tìm họ lại.

* 4. Tuyệt đỉnh của yêu thương.
Một lần kia, các tu sĩ trong miền dẫn tới 

đức Giám Mục Amôna một thiếu nữ mang bầu 
xin ngài ra hình phạt. Nhưng Đức cha đã ban 
phép lành cho thai nhi, rồi ra lệnh ban cho cô 
sáu tấm vải bằng lanh mịn. Những kẻ tố cáo 
lại nói:

- Tại sao Đức Cha làm như thế? Xin ra cho 
nó một hình phạt.

Ngài ôn tồn bảo:
- Anh em thử nghĩ xem, cô ta đã đau khổ 

muốn chết được; tôi phải làm gì hơn nữa.
Nói thế rồi ngài cho cô ta về. Từ đấy không 

tu sĩ nào còn dám tố cáo ai nữa.
 ***

Cũng như các tu sĩ trong câu chuyện trên 
đây, nhóm Pharisêu và các kinh sư thường lên 
án những người tội lỗi, nên khi Chúa Giêsu 
tiếp đón những hạng người này thì họ lẩm bẩm 
kêu trách Người. Thấy vậy, Chúa Giêsu đã trả 
lời bằng ba dụ ngôn: Con Chiên Lạc Mất, đồng 
Bạc Đánh Rơi, và Đứa Con Hoang Đàng, để 
bày tỏ lòng nhân hậu và niềm vui của Thiên 
Chúa dành cho người tội lỗi hối cải ăn năn.

Còn gì vui bằng khi cái đã mất lại tìm thấy 
được; còn gì sướng hơn khi cái tìm thấy lại là 
vật quí. Tìm kiếm chính là mục đích của Con 
Thiên Chúa khi xuống trần gian: “Con Người 
đến tìm kiếm những gì đã mất”. Con người là 
đối tượng duy nhất mà Thiên Chúa muốn kiếm 
tìm. Con người thật vô cùng quí giá trước mặt 
Người. Thiên Chúa lao đao vất vả đi tìm kiếm 
con người. Người không muốn để mất một ai 
trên trái đất này.

Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi, như 
người mục tử tốt lành sẵn sàng để chín mươi 
chín con chiên lại đi tìm cho bằng được con 
chiên lạc mất. Khi tìm thấy rồi mừng rỡ khoác 
chiên trên vai.

Thiên Chúa yêu thương kẻ lầm lỡ, như 
người đàn bà cần mẫn, đốt đèn kiếm cho được 
đồng bạc đánh rơi. Khi thấy rồi tíu tít chia vui 

với mọi người.
Thiên Chúa yêu thương tội nhân, như người 

cha già nhân hậu, ngày ngày ra ngõ tìm con. 
Khi thấy con rồi ông vui mừng chạy lại ôm 
choàng lấy nó.

Thật vậy, “lỗi lầm là của con người và tha 
thứ là của Thiên Chúa” (A. Pope). Thiên Chúa 
yêu thương con người và yêu thương đến 
cùng. Tuyệt đỉnh của yêu thương chính là tha 
thứ, vì thế dù phải chịu hấp hối lâu dài và đớn 
đau khôn tả, phải chịu khinh miệt và chối bỏ, 
nhưng Người vẫn cầu nguyện tha thiết: “Lạy 
Cha, xin tha cho họ”. Đây chính là lời rõ ràng 
và trang trọng nhất nói lên tâm hồn cao thượng 
và tấm lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua 
Chúa Giêsu.

Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho 
chúng ta, những con người lầm lỗi; nhưng 
Người chỉ có thể thứ tha khi chúng ta thật lòng 
sám hối. Người trộm lành suốt một đời lầm lỡ, 
thế mà chỉ trong giây phút cuối cùng, tỏ lòng 
sám hối ăn năn đủ trở nên một vị thánh. Ông 
trở nên thánh không phải vì ông là người tội 
lỗi, nhưng vì ông nhận biết mình là kẻ tội lỗi. 
Đứa con hoang đàng được người cha tha thứ 
cũng vì anh đã biết nhận ra lỗi lầm, trở về sám 
hối ăn năn. Người cha không chỉ tha thứ mà 
còn phục hồi chức vị làm con. Một chiếc nhẫn 
mới, một đôi giầy mới, một bữa tiệc linh đình, 
vinh dự còn lớn hơn cả trước khi ra đi.

Nếu Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu và tha 
thứ cho chúng ta, thì Người muốn chúng ta 
cũng hãy tha thứ cho nhau như người cha nhân 
hậu xin ông anh cả tha thứ cho đứa em lầm lỗi.

Người ta chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ 
khác khi ý thức thân phận mỏng dòn yếu đuối 
của mình. Có nhận ra mình hay lầm lỗi, con 
người mới dễ cảm thông tha thứ cho những lỗi 
lầm của anh em. Đừng bắt người có tội phải bị 
trừng phạt mới hả dạ, đừng đòi hỏi cho được 
sự công bằng mới thôi, vì Martin Luther King 
có viết: “Nếu cứ áp dụng luật mắt đền mắt thì 
mọi người đều trở nên mù loà”.
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***

Lạy Chúa, nếu Chúa không tha thứ cho các 
tội nhân thì thiên đàng sẽ trống rỗng, và thế 
giới này không có thánh nhân.

Xin cho chúng con mỗi lần được Chúa thứ 
tha lại thấy mình nên giống Chúa hơn, vì đã 
biết tha thứ cho anh em. Amen. (TP)

5. Chuyện minh họa
a/ Sự tha thứ của Chúa
Một nhà truyền giáo trên một đảo ngạc 

nhiên khi nhìn thấy một phụ nữ mang một 
nắm cát ướt bước vào túp lều của ông.

- Ông biết đây là gì không?
- Nó giống như cát.
- Ông có biết tại sao tôi mang nó vào 

đây không?
- Không, tôi không thể tưởng tượng được 

tại sao.
- Đây là tội tôi. Tội tôi không thể đếm được 

như cát biển. Làm thế nào tôi có thể được tha 
thứ tất cả?

- Bà hãy đưa cát đó ra bãi biển và chất 
thành một ít cát. Rồi ngồi nhìn xem những cơn 
sóng ập tới, chắc chắn sẽ cuốn đi tất cả. Đó 
là cách Chúa thực hiện sự tha thứ của Ngài. 
Lòng nhân từ của Chúa bao la như đại dương. 
Hãy thành thật hối lỗi và Chúa sẽ tha thứ.

b/ Không cần đếm.
 Ở Phi châu, có một bộ tộc khá kì lạ. Họ 

không bao giờ đếm, không ai biết tí gì về toán 
học. Có người hỏi một người dân bản địa có 
bao nhiêu cừu. Anh đáp:“không biết”.“Vậy 
nếu lỡ mất một hai con, làm sao anh biết?”. 
Câu trả lời thật ý nhị: “Không phải tôi mất một 
con số, mà mất một bộ mặt.”

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

là Cha giàu lòng thương xót. Người sẵn sàng 
tha thứ mọi lỗi lầm của người có tội thật lòng 
ăn năn thống hối. Tin tưởng vào tình thương 
tha thứ của Chúa, chúng ta cùng khẩn khoản 
nài xin:

1.Hội thánh là dấu chỉ tình thương của 
Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh 
Thần/ tuôn đổ đầy tràn tình yêu của Người vào 
tâm hồn mọi thành phần dân Chúa/ để ai nấy 
đều trở nên sứ giả đem tình thương của Chúa 
đến cho hết thảy mọi người.

2. Hiện nay/ có biết bao thanh thiếu niên bỏ 
nhà đi bụi đời vì rất nhiều nguyên nhân khác 
nhau/ trong số đó nổi bật nhất là do thiếu tình 
thương/ và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ/ 
hoặc cha mẹ bất hòa hay ly dị/ Chúng ta hiệp 
lời cầu xin cho các gia đình luôn là tổ ấm tình 
thương/ là nơi nương tựa cho mọi thành viên 
của mình.

3. Thử thách gian truân nhiều khi làm cho 
con người lâm vào cảnh bế tắc/ mất hết niềm 
hy vọng để vui sống/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho các tín hữu/ biết chạy đến cùng Chúa khi 
gặp buồn phiền đau khổ/ để được Người nâng 
đỡ ủi an.

4. Chúa yêu thương tất cả mọi người/ không 
kỳ thị thiên tư/ không phân biệt đối xử với bất 
cứ ai/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn 
giáo xứ chúng ta/ biết luôn noi gương Người 
trong cách cư xử của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng 
con phải tha thứ cho nhau không chỉ bảy lần, 
mà đến bảy mươi lần bảy. Xin ban ơn giúp sức 
để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa 
dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

VI. Trong Thánh Lễ
- Trước kinh Lạy Cha: Chúng ta là những 

người vô cùng hạnh phúc vì có một người Cha 
vô cùng nhân từ thương xót là Thiên Chúa. 
Với tất cả tâm tình kính mến, chúng ta hãy 
dâng lên Ngài lời kinh Lạy Cha sau đây.

VII. Giải tán
Chúng ta đã thấy Chúa đã đối xử với chúng 

ta cách nhân từ thương xót như thế nào. Chúng 
ta cũng hãy đối xử như thế với những anh chị 
em chúng ta.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

KHIÊM NHƯỜNG 

(CN 22 TN C – Hc 3,20 và Lc 14,1.7-14)

Nhân dự tiệc cưới tại nhà một ông thủ lãnh 
nhóm pharisiêu, thấy người ta lo giành chỗ 
nhất, Chúa Giêsu dạy phải khiêm nhường: 
“Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 
14,11). Còn sách Huấn ca nói: “Thiên Chúa 
được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường” (Hc 
3,20). Khiêm nhường, một nhân đức đặc thù 
của Kitô giáo nhưng cũng đã thấy căn bản 
trong Cựu Ước. 

Khiêm nhường là nhìn nhận quyền tối 
cao của Thiên Chúa (Tv 10-131) Cn 22,4 Hc 
3,18), là ý thức mình bất lực hoàn toàn trước 
Thiên Chúa (Đnl 8,11-20) Môsê được coi là 
người rất khiêm nhường vì luôn trung thành 
thực hiện ơn gọi của mình như kẻ thừa hành 
(Ds 12,3 Dt 3,5). Bài ca “Người tôi tớ” cho 
thấy nhân vật này rất khiêm nhường khi tuân 
phục dù phải chết (Is 53,4-10) và Đấng Thiên 
Sai khiêm nhường cả nơi thái độ bên ngoài 
(Dcr 9,9). 

Chúa Giêsu dạy và nêu gương khiêm 
nhường (Mt 11,23) và cần phải đón nhận 
Nước Trời với tâm hồn trẻ thơ (Mt 11,25 
18,1-4). Đức Trinh Nữ Maria nhận mình là hư 
không và chỉ muốn mình là nữ tỳ của Chúa 
(Lc 1,38-48) thánh Phaolô nhấn mạnh Thiên 
Chúa chỉ muốn dùng phương tiện nghèo nàn 
của con người để làm chuyện phi thường (1Cr 
1,25-29 2Cr 12,9) và thánh nhân hãnh diện 

về những hèn yếu của mình vì ân sủng đã nên 
hữu hiệu nơi ông (1Cr 15,10).

MÔN ĐỆ 

(CN 23 TN C – Lc 14,25-33).
“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì 

không thể làm môn đệ tôi”. (Lc 14,33) 
Môn đệ là người đón nhận giáo huấn từ 

một vị thầy. Các tiên tri và các hiền triết trong 
Cựu Ước cũng có các môn đệ (1V 19,19-21 
Is 8,16 Cn 1,8 2,1 3,1). Nhưng không dám 
lấy lời giảng của mình thay cho lời Chúa. Vì 
lời Chúa là nguồn mọi sự khôn ngoan, nên lý 
tưởng là trở thành môn đệ của chính Thiên 
Chúa (Cn 1,18t 8,4t.32t ). Vào thời cuối, 
chính Thiên Chúa là thầy, không cần những 
ông thầy trần tục (Gr 31,31-34) và tất cả sẽ 
là môn đệ của Chúa (Is 64,13). Chính Tôi Tớ 
Thiên Chúa sẽ dạy dỗ lệnh truyền của Thiên 
Chúa (Is 42,1.4 50,4) và các tác giả thánh 
vịnh sẽ khẩn cầu xin Thiên Chúa dạy bảo 
(Tv 119,12.26t 25,4-9). Trong Do thái giáo 
sau này các “tiến sĩ luật” thêm vào uy quyền 
cá nhân (Mt 23,2 16,22), tùy theo đường lối 
giảng dạy luật mà có trường phái, tôn sư, môn 
đệ (Cv 22,3). 

Trừ vài lần nói đến môn đệ của Môisê (Ga 
9,28), của Gioan Tẩy Giả (Mc 2,18 Ga 1,35 
Cv 19,1tt), của các Pharisiêu (Mt 22,16). Tin 
Mừng dành từ môn đệ cho những ai đã chọn 
Chúa Giêsu làm thầy. Vì thế, trước tiên nhóm 
mười hai được gọi là môn đệ (Mt 10,1 12,1 
...) Ngoài nhóm này, còn có những người theo 
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Chúa Giêsu (Mt 8,21), nhất là nhóm 72 (Lc 
10,1). Số môn đệ Chúa Giêsu là khá đông (Lc 
6,17 19,37 Ga 6,60). Nhưng có nhiều người 
bỏ cuộc (Ga 6,66). 

Không ai dám nhận mình là thầy. Nếu phải 
nhận môn đệ (Mt 28,19 Cv 14,2t) là họ nhận 
cho Chúa Giêsu. Vì vậy, từ chương 6 sách 
Công vụ tông đồ gọi mọi tín hữu là môn đệ, 
vì họ sống phù hợp với giáo huấn của Đức 
Kitô (Cv 6,1).

CHÚA CHA, THEO MẶC KHẢI CỦA 
CHÚA GIÊSU 

(CN 24 TN C – Lc 15,1-32) 
“Thôi, ta đứng lên, đi về cùng Cha” (Lc 

15,18).
Vào lúc gần kỷ nguyên Kitô giáo, dân Is-

rael ý thức rằng Thiên Chúa là Cha dân Ngài 
và Cha mỗi tín hữu. Danh Cha ít gặp thấy 
trong các sách Khải huyền, nhưng lại thường 
gặp trong các văn phẩm của các rabbi, nơi 
ta đọc được nguyên văn công thức “Lạy Cha 
chúng con ở trên trời” (Mt 6,9) 

Chúa Giêsu Kitô hoàn thành nét tinh túy 
của tư tưởng Do thái về tình phụ tử của Thiên 
Chúa. Như người nghèo coi những người 
có lòng thanh sạch, tức Israel đích thực (Tv 
73,1), tượng trưng cho “chủng tộc con cái 
Thiên Chúa” (Tv 73,15), Chúa Giêsu nghĩ đến 
một cộng đoàn: “Lạy Cha chúng con”, gồm 
“những kẻ bé mọn” (Mt 11,25) mà Chúa Cha 
cho biết những điều bí nhiệm. Ngài và từng 
người là con Thiên Chúa (Mt 6,4.6.18). Dựa 
trên tình phụ tử của Đấng tạo hóa, một phong 
trào Do thái giáo vẫn chưa đi tới kết luận rằng 
Thiên Chúa là Cha mọi người và mọi người là 
anh em (Is 64,7 Ml 2,10). Họ quan niệm lòng 
Chúa thương xót bao trùm mọi thực thể (Hc 
18,13), nhưng chỉ những con cái công chính 
trong Israel mới được hưởng (Kn 12,19-22). 
Đối với Chúa Giêsu, “những kẻ bé nhỏ” biết 
hối cải và thực thi ý Cha (Mt 21,31tt) sẽ bao 
gồm cả lương dân (Mt 25,32tt), những người 
sẽ thay thế “con cái Nước Trời” (Mt 8,12). 

Israel mới đón nhận mọi người, nên Chúa Cha 
rộng ban ân phúc (Mt 6,26.32 7,11), trước 
hết là Chúa Thánh Thần (Lc 11,13) và bày 
tỏ lòng nhân từ bao la cho họ (Lc 15,11.32), 
chỉ cần họ khiêm tốn (Mt 23,9) sống như con 
(7,7-11) và tin tưởng nơi Ngài (6,25-34), noi 
theo tình yêu phổ quát của Ngài (5,44t), biết 
tha thứ (18,33), nhân từ (Lc 6,36) và cả nên 
toàn thiện như Ngài (Mt 5,48).

CON CÁI ÁNH SÁNG 

(CN 25 TN C – Lc 16,1-13) 
“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái 

ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 
16,18).

Đức Kitô là ánh sáng thế gian (Ga 9,5). 
Người xuất hiện và cuộc xung đột giữa tối 
tăm với ánh sáng nên rõ rệt, về phương diện 
luân lý (2Cr 6,14tt). Dưới mắt Người, loài 
người được chia thành “con cái thế gian” và 
“con cái ánh sáng” (Lc 16,8). Những kẻ làm 
điều ác thì trốn chạy ánh sáng (Ga 3,19tt) và 
trở nên con cái ánh sáng (12,36). 

Trước kia, chúng ta sinh trong tối tăm (Ep 
4,8). Nhưng Thiên Chúa đã kêu gọi (1Pr 2,9) 
và đưa chúng ta vào vương quốc ánh sáng (Cl 
1, 12t). Trong Chúa, nay chúng ta là ánh sáng 
và phải sống như “con cái ánh sáng” (Ep 5,8  
1Tx 5,5). 

Sống như con cái ánh sáng, đó là điều 
Chúa Giêsu truyền dạy (Ga 12,35t). Đừng 
để ánh sáng nội tâm lu mờ, như chăm sóc 
con mắt (Mt 6,22t). Phải mặc lấy khí giới 
ánh sáng và vất bỏ những việc tối tăm (Rm 
13,12t) để khỏi bị bắt chộp trong ngày của 
Chúa (1Tx 5,4-8). Cuộc sống như thế mang 
lại những hoa quả tốt lành, trái ngược hẳn với 
những công việc vô bổ của tối tăm (Ep 5,9-
14). Bước đi trong ánh sáng còn dẫn tới hiệp 
thông với Thiên Chúa (1Ga 1,5t), và còn trở 
thành ánh sáng cho thế gian (Mt 5,14t).

Như vậy, bước đi trên đường ánh sáng, 
chúng ta hy vọng vào một cuộc biến hình 

(xem tiếp trang 17)



SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - sống kinh mân côi - 100 truyện tích mân côi - truyện tích 33

16

Linh mục Baron đang đọc kinh Nhật Tụng 
thì có người gõ cửa. Cha mở cửa thì một nữ 
sinh mời cha đến giúp một người đàn bà bệnh 
nặng đang hấp hối, ngỏ ý muốn gặp linh mục 
trước khi chết. Cha vội vàng đi ngay đến 
chung cư, phòng số 28. Nhưng vì lầm số, cha 
đã vào phòng số 18. Chủ căn phòng là một 
người đàn ông, và vợ đang nằm trên giường. 
Cha hỏi thì người đàn ông trả lời có vẻ bất 
bình: 

- Chúng tôi có mời ông đến đây bao giờ. 
Mời ông đi ngay cho. 

Ông này rất ghét đạo, không bao giờ muốn 
cho vợ mình tiếp xúc với bất cứ linh mục nào. 

Bà vợ đang nằm bệnh, thấy bất ngờ có linh 
mục đến. Bà mừng quá kêu lên: 

- Thưa cha, đúng Chúa đưa cha đến đây. 
Đã 10 năm nay, ông ấy giận con, không bao 

giờ mời linh mục nào đến cho con được xưng 
tội rước lễ. Con muốn trở về với Chúa với 
Đức Mẹ, là Đấng hằng thương xót con. Hôm 
nay thật tình cờ, cha nhầm buồng mà lại có 
lợi ích cho con. 

Ông chồng nhất định không nghe vợ, 
không cho vợ xưng tội rước lễ. Nhưng cha 
bảo:

- Này ông! Ông không có quyền gì đến 
phần hồn của bà. Ông phải ra ngay khỏi đây, 
để tôi làm các phép đạo cho bà, theo lời yêu 
cầu của bà. Nếu không, tôi gọi cảnh sát đến 
can thiệp. Vì đây là quyền lợi cá nhân của bà 
vợ ông, quyền tự do tín ngưỡng. 

Đuối lý, ông chồng bất đắc dĩ phải ra khỏi 
buồng. 

Ông chồng vừa đi ra, thì bà vợ khóc lóc 
trình với cha: 
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(tiếp theo trang 15)

- Đây là vật đã cứu con. 

Rồi chỉ tràng hạt treo ở đầu giường và nói: 

- Đã hơn 11 năm nay con bỏ các việc đạo, 
vì sợ chồng hơn là sợ Chúa, nhưng con vẫn 
không bỏ Đức Mẹ. Hằng ngày vẫn lần hạt 
giữ lòng yêu mến Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã 
dẫn cha đến đây. Chính Đức Mẹ đã cứu linh 
hồn con. 

Cảm động vì những lời nói chân thành đó. 
Cha giải tội, cho rước lễ, và xức dầu cho bà, 
để bà được dọn mình chết lành trong tay Đức 
Mẹ. Khi cha sang phòng số 28 mới chính là 
phòng bệnh nhân mà cha được mời tới. Bà 
già đang ngồi chờ để linh mục đến. Cha cũng 
đã làm thủ tục các phép cho bà trước khi bà 
được dọn mình chết lành. Cha hết sức cảm 
động vì sự ngộ nhận phòng 18 và 28 mà đã 
cứu được một linh hồn trở về với Chúa, nhờ 
quyền phép của chuỗi hạt Mân Côi. Cha vừa 
về đến nhà, thì có chuông điện thoại reo, báo 
tin bà ở phòng số 18 đã qua đời an lành.

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

Lời bàn: Kể câu truyện trên đây, ta thấy 
rõ là có sự an bài của Chúa và của Đức Mẹ, 
vì tràng chuỗi Mân Côi. Nếu linh mục Baron 
không lầm lẫn, thì đâu có truyện bà ở phòng 
số 18 được ơn ăn năn trở lại, vì ông chồng rất 
ghét đạo. Do vậy, chúng ta cứ phải tin tưởng 
tuyệt đối vào sức mạnh chuỗi hạt Mân Côi. 
Có đôi khi chúng ta coi thường, vì thấy đọc 
kinh Mân Côi hoài, mà chưa thấy Đức Mẹ 
ban cho ơn gì. Những ơn Đức Mẹ ban cho ta 
hằng ngày mà ta đâu có biết. Chính vì lòng 
kính mến Đức Mẹ bằng lần chuỗi Mân Côi 
hằng ngày mà Đức Mẹ đã xui khiến cho linh 
mục đến cứu bà. Vậy chúng ta phải hết sức 
thành thực và tuyệt đối tin tưởng vào quyền 
phép rất thánh Đức Mẹ Mân Côi. Trong các 
câu truyện mà chúng tôi kể trên đây hầu hết 
là các ơn Đức Mẹ ban cho, đều qua chuỗi 
hạt Mân Côi cả. 

trong Nước Chúa (Mt 13,43), sẽ được 
chiêm ngắm Chúa và được ánh sáng Ngài 
chiếu dọi (Kh 22,4t).

ÂM PHỦ VÀ HỎA NGỤC 

(CN 26 TN C – Lc 13,22-30) 
“Dưới âm phủ, người phú hộ đang chịu cực 

hình ngước mắt lên...” Lc 13,23).
Chúa Giêsu Kitô đã xuống âm phủ để 

giảng cho các linh hồn đang bị giam cầm 
(1Pr 3,19t). Người tội lỗi bị kết án xuống 
hỏa ngục (Mc 9,43-48). Hai từ ngữ, hai hành 
động, giả thiết hai hình trạng khác nhau. Âm 
phủ nơi Đức Kitô xuống đã mở cửa để những 
người bị giam cầm thoát ra. Hỏa ngục, nơi 
người bị kết án phải xuống, nhốt họ đời đời 
(Mt 25,41). 

Nhưng hai ý niệm âm phủ và hỏa ngục 
giống nhau, khi diễn tả vương quốc của sự 
chết (G 30,23). Nếu không có Đức Kitô, thế 
gian chỉ có một điểm tới là hỏa ngục và một 
đường dẫn tới là sự chết đầy quyền năng! 
Nếu có một cái chết thứ hai (Kh 21,8) tách 
biệt khỏi cái chết thứ nhất, là vì Đức Kitô đã 
nhờ cái chết của Người mà bẻ gãy triều đại 
của Thần chết. Vì vậy, vào ngày chung thẩm, 
âm phủ và hỏa ngục nhập lại và trở về vị trí 
bình thường, được mô tả như là “hồ lửa” (Kh 
20,14). 

    Những hình ảnh về âm phủ và hỏa ngục 
trong Cựu Ước còn mơ hồ và chưa có tính 
cách tuyệt đối. Chúa Giêsu Kitô dùng chỉ 
hình phạt đời đời. Dĩ nhiên, âm phủ hoặc hỏa 
ngục không là một nơi có thể định vị, nhưng 
là một thực tại của thế giới vắng bóng Chúa 
Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, mà người phú hộ 
đã chọn (Lc 13,22tt) vì khước từ sống yêu 
thương (Mt 25,36-46).
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Thánh Bênađô: “Các Thánh, mỗi Đấng có thế 
lực về một số trường hợp, còn Thánh Giuse 
thì có quyền cứu giúp về tất cả mọi trường 
hợp, mọi khó khăn và bênh vực hết mọi kẻ 
thành tâm chạy đến cùng Ngài”…

THIẾU NỮ  22 TUỔI  
BỆNH PHÙ THỦNG

Xưa trong tỉnh Briocô thuộc nước 
Pháp, có một thiếu nữ 22 tuổi bị bệnh 
phù thủng phải nằm liệt giường chẳng 
nhúc nhích được chút nào.

Một ngày kia, khi cô đang nằm, có 
ông già vào xin ăn. Cô nói:

- Tôi cũng nghèo đói lắm, chẳng có 
của gì, người ta cho tôi miếng nào, tôi 
ăn miếng ấy. Đây có mấy quả lê người ta 
mới cho, ông lấy một nửa.
Ông già nhận lấy mấy quả lê, và nói: 

- Chị hãy vững lòng trông cậy vào 
Thánh Cả Giuse, chị sẽ được khỏi bệnh. 
Khi chị khỏi được một năm, chị sẽ bị 
nặng hơn trước, nhưng đừng nản lòng, 
hãy tiếp tục cầu xin Thánh Cả Giuse, 
Người sẽ chữa khỏi hẳn cho. 

Nói xong ông già đi khỏi, không trở 
lại nữa.Thế rồi, cô ta cầu xin Thánh Cả 
Giuse một tuần 9 ngày, sau đó cô được 
khỏi bệnh. Năm sau, cô bị lại nặng hơn 

năm trước. Cô không nản lòng, lại tiếp 
tục cầu xin Thánh Cả Giuse.Chính ngày 
lễ Thánh Cả Giuse, dù bệnh trở nặng hơn 
mọi ngày, cô cũng nhờ người khiêng cô 
đi dự lễ, rước lễ kính Thánh Cả.

Ngợi khen quyền phép Thánh Cả Gi-
use đã thương người khốn khó, dù những 
ngày trước, cô không thể cử động, chỉ 
nằm một chỗ, thế mà giờ đây, cô tự nhiên 
đứng lên đi rước lễ mạnh mẽ như mọi 
người. Rước lễ xong, cô xuống quì nơi đã 
nằm trước, như không hề mắc bệnh tật gì.

Thấy mọi sự xảy ra như lời ông già ăn 
xin nói trước, cô liền tin thật đó chính là 
Thánh Cả Giuse đã đến báo tin và chữa 
bệnh cho mình. Mọi người biết bệnh tình 
cô ta trước kia nay đã khỏi, thì tin thật là 
phép lạ Thánh Cả Giuse đã thương chữa 
cô. Hai người khô khan đạo nghĩa, nay 
thấy phép lạ cũng được ơn ăn năn trở lại 
đàng lành.
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II. Bổn Phận (...tt)

22. Giáo dân nghĩ: thánh là sốt sắng kinh 
nguyện, giảng giải, xa lánh thế gian: họ hóa 
ra giáo sĩ, tu sĩ thời xưa. Tu sĩ nghĩ: thánh là 
dấn thân giúp việc xã hội, hoạt động chính 
trị, tranh đua với giáo dân mà nhập thế. Loạn 
xà ngầu! 

23. Thế giới không đổi mới, vì người ta 
quan niệm sự thánh thiện ngoài bổn phận. 

24. Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên 
thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh 
viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông 
phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên 
thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở 
công sở. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh 
trong bổn phận.

25. Các thánh không nên thánh vì nói tiên 
tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ! 
Họ chỉ chu toàn bổn phận. 

26. Song bổn phận hiện tại không phải là 
thụ động, nhưng:

là liên lỉ canh tân, 
là quyết định chọn hay chối Chúa, 
là tìm nước Chúa, 
là tin ở tình yêu vô bờ của Chúa, 
là hành động với tất cả hăng say, 
là thể hiện mến Chúa yêu người, 
“ngay trong giây phút này.”

(còn tiếp)

                                                                                                                               

Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
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    Vấn nạn: 

Nước Trời có hay không luật Nhân quả? (một Kitô hữu giáo dân).

    Trao đổi:

Nước Trời không sử dụng luật Nhân quả (1), thay vào đó, sử dụng luật An bài (2). Luật An 
bài là: tin mọi sự đều do Chúa sắp đặt từ trước, theo đó, mỗi người được Chúa thiết kế cho 
một ơn gọi riêng, chúng ta chỉ biết phó thác vào Chúa (3). Luật An bài được thể hiện trong 
nhiều câu Lời Chúa, tạm đan cử một câu như: “Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được 
đếm cả rồi” (Lc 12,1-7).

    Thử đặt 2 luật: luật An bài và luật Nhân quả bên cạnh nhau cho một tình huống đặc trưng 
thường gặp: tình huống đau khổ (4):

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.

Đương đạo LINH MAI LINH
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Cần nhấn mạnh thêm:

- Sống theo luật Nhân quả còn có lúc thất 
vọng, trách móc… sống theo luật An bài 
không bao giờ lâm vào tình trạng thất vọng 
và trách móc. 

- Luật An bài trỗi vượt lên trên và cao hơn 
nhiều… so với luật Nhân quả, cho dù luật 
Nhân quả cũng có những giá trị riêng của 
nó; những giá trị ấy có thể ví như bệ phóng, 
lực đẩy, đà trớn… cho luật An bài, xin thử 
thí dụ: Một chiếc phi thuyền được phóng ra 
vũ trụ; vì phải dùng nhiên liệu đốt cháy để 
đẩy phi thuyền đi lên, cho nên lúc khởi hành, 
phi thuyền có chiều dài 100m chẳng hạn, bao 
gồm khoang chỉ huy ở đầu và nhiều khoang 
chứa nhiên liệu ở đàng đuôi; càng đi lên cao, 
phi thuyền càng ngắn dần vì những khoang 
chứa nhiên liệu đã dùng xong tự rơi ra và tự 
hủy, điều này vô tình lại hay, giúp cho phi 
thuyền càng nhẹ hơn để càng bay lên nhanh 
hơn. Luật Nhân quả ví như những khoang 
chứa nhiên liệu giúp Kitô hữu khởi đầu cũng 
“làm lành lánh dữ” để mong được thưởng, 
nhưng khi càng tiến sâu hơn vào Nước Trời, 
Kitô hữu càng biết thực thi Lời Chúa lại càng 
nhận ra sự thật không phải chỉ có thế; cho đến 
khi Kitô hữu nhận ra ơn gọi của mình (mỗi 
người có một đường đời riêng, ấy chính là 
một ơn gọi riêng không ai giống ai) thì phó 
thác hoàn toàn vào sự an bài của Chúa. Đến 
lúc này Kitô hữu đang ở trong lãnh địa Nước 
Trời rồi. 

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

(1) Luật Nhân quả là: làm thiện gặp lành, 
làm ác gặp dữ (“thiện giả thiện lai, ác giả ác 
báo”).

(2) Tạm gọi là “luật” cho dễ hiểu, kỳ thực, 
An bài là cả một tín lý cao siêu, vĩ đại và chủ 
yếu trong giáo lý Công giáo. 

(3) Nhiều người không chịu tin luật An bài 
dù vẫn tin vào “số phận”, “số mệnh”, “số 
kiếp”, “mạng”, “mệnh”, “duyên số”, “hên, 

xui”, “do mình ngu mình phải chịu” v.v… và 
còn chứng minh bằng câu: “Giày dép mà còn 
có số” v.v… thế nhưng đến khi nói “an bài” 
thì giãy nảy không tin, bài bác và xúc xiểm.

(4) Đau khổ là một tình huống ai cũng trải 
qua ít nhất 1 lần trong đời, cho nên đau khổ 
là tình huống có tính thời sự và phổ biến.

(5) Người theo luật An bài suy nghĩ: Vì 
nếu mình ngu, thì cái ngu ấy há chẳng phải 
do Chúa cũng sắp đặt cho mình hay sao? Bởi 
vì: “Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã 
được đếm cả rồi” (Lc 12,1-7).
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Cha phó giải thích cho 
ca đoàn:

- Nghe một điều gì của 
Chúa, của các thánh, chí ít 
của một danh nhân… người 
ta đều muốn nghe nguyên 
văn; thậm chí trong sinh hoạt 
thường ngày, người ta đều 
không thích nghe thuật đi 
thuật lại, nói truyền miệng, 
nhắn gửi qua miệng người 
khác v.v… vậy tại sao Phụng 
vụ cử hành bằng nguyên văn 
Bản văn phụng vụ, còn thánh 
nhạc, thánh nhạc được mệnh 
danh là “nữ tỳ của phụng vụ” 
(2), thì lại không hát nguyên 
văn Bản văn phụng vụ mà lại 
hát “những lời nhắn gửi” 
của nhạc sĩ sáng tác? 

Chàng trai ít mở miệng 
nhất của ca đoàn Cecilia rụt 
rè hỏi cha phó:

- Ủa! Thưa cha, thánh 
nhạc cũng có Bản văn phụng 
vụ riêng hay sao?

Cha phó trả lời:
- Thánh nhạc và phụng vụ 

có chung cùng một Bản văn 
phụng vụ. Nếu phụng vụ giữ 
nguyên văn thì hà cớ gì thánh 
nhạc không giữ nguyên văn?

Cô gái xinh đẹp nhất ca 
đoàn Thánh Tâm bỡ ngỡ:

- Có chuyện “động trời” 
như thế mà chúng con không 
hề hay biết, cứ hát là hát! 

Ca nhóm ca viên đang 
ngồi chung quanh cha phó 
đều cười rộ lên:

- “Chuyện bây giờ mới 
kể”! “Chuyện bây giờ mới 
kể”! Hu hu hu hu…

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

(1) Xin chép nguyên văn 
lời giải thích trên net “Như 
thị ngã văn “Là câu mở đầu 
một bản kinh. Lúc đức Thế 
tôn sắp nhập diệt, Ngài đã 
dặn tôn giả A nan, vị đệ tử đa 
văn bậc nhất, rằng kinh tạng 

do Ngài tuyên thuyết trong 
một đời đều phải đặt ở đầu 
quyển câu “Như thị ngã văn” 
để phân biệt với kinh điển 
của ngoại đạo. Như thị là chỉ 
cho lời nói, việc làm và cử 
chỉ của đức Phật được trình 
bày trong kinh. Còn Ngã văn 
thì chỉ cho người biên tập 
kinh tạng là tôn giả A nan, 
tự nói chính mình đã được 
nghe những lời đức Phật nói 
và thấy những việc đức Phật 
làm. Như thị cũng có nghĩa là 
tin thuận theo giáo pháp mà 
chính mình đã được nghe; 
Ngã văn là người có niềm 
tin vững chắc vào giáo pháp 
được nghe ấy. Đây chính là 
Tín thành tựu và Văn thành 
tựu, cũng gọi là Chứng tín 
tự”. 

(2) Thông điệp Kỷ luật 
Thánh nhạc (Musicae sacrae 
disciplina).  
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Hành khách trên tàu Titanic xuất hiện 
sau gần 80 năm.

Ngày 14/4/1912, con tàu thủy siêu cấp Ti-
tanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do 
va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. 
Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu 
vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người 
ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã 
biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm 
về trước.

Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi 
trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền 
trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng 
người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông 
nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp 
cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý 
tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt 
sũng và rét run cầm cập.

Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của 
thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 
tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. 
Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi 
lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã 
kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người 

đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có 
lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate 
được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức 
khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài 
việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần 
kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các 
xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng 
chừng 30 tuổi.

Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến 
kinh người: Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, 
trải qua gần 80 năm mà Kate không hề già đi 
chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh 
sách hành khách trên tàu Titanic, người ta 
nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với 
những gì Kate nói. Trong khi mọi người đang 
tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học 
hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía 
Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương 
chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một 
người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo 
màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc. 
Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền 
trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

Một trong những nghiên cứu làm cho các nhà khoa học đau đầu đó là lỗ 
hổng thời gian, khi mà những cuộc mất tích gần như trôi vào quên lãng lại 

đột ngột xuất hiện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
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Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Mar-
wen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát 
biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc 
nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này 
không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực 
là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người 
cuối cùng chìm xuống biển cùng với con tàu. 
Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi 
nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 
tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định 
rằng hôm đó là ngày 15/9/1912.  

Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện 
tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm 
lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử 
nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình 
thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin 
vắn, Halant khẳng định, người được cứu đích 
xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối 
chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một 
số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng 
thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã 
bị rơi vào “hiện tượng mất tích - tái hiện xuy-
ên thời gian”.

800 lính Anh mất tích trong mây.

Trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, vào 

ngày 21/8/1915, hơn 800 lính thuộc Trung 
đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh được lệnh 
cơ động lên một ngọn núi cao thuộc vùng 
Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời kể của 
các nhân chứng, có một đám mây lớn bay sà 
xuống và bao phủ lên đoàn quân, lúc đó đang 
tiến vào thung lũng. Đội quân càng lên cao 
thì càng chìm dần vào trong khối mây mờ.

Khi người cuối cùng khuất hẳn, cả khối 
mây đã bốc lên cao và biến mất, người ta 
không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi 
đám mây đã bay đi đó. Từng ngọn cây, bụi 
rậm trên đỉnh núi đều có thể nhìn rõ, nhưng 
một đội quân hơn 800 người đã mất tích hoàn 
toàn. Khi đó, 22 người lính của New Zealand 
cũng đang tập cùng trận địa với đội quân này,     
trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 
600 m. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng 

bí hiểm trên.

Có giả thuyết 
cho rằng toàn bộ 
đội quân đã bị lực 
lượng đặc nhiệm 
của Thổ Nhĩ Kỳ bắt 
làm tù binh. Tuy 
nhiên, sau chiến 
tranh, phía Thổ 
Nhĩ Kỳ kiên quyết 
khẳng định rằng 
họ chưa từng nhìn 
thấy đội quân này. 
800 người lính đã bị 
mất tích không nằm 
trong danh  sách 
những lính Anh bị 

tử trận, đồng thời cũng 
không có trong danh sách tù binh chiến tranh 
được Thổ Nhĩ Kỳ trao trả sau khi chiến tranh 
kết thúc.

Ở Trung Quốc, năm 1945, một đoàn 
tàu chở hàng trăm khách từ Quảng Đông đi 
Thượng Hải đã biến mất khỏi hành trình khi 
gần đến ga cuối,   không để lại bất kỳ một dấu 
tích nhỏ nào.

 Thuyền trưởng Smith của tàu Titanic.  (Ảnh: titanic.wz.cz)
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Máy bay mất tích 35 năm trở về.

Chiếc Douglas của Mỹ đột nhiên xuất hiện 
tại Venezuela sau 35 năm.

Năm 9/9/1990, trạm kiểm soát sân bay 
Venezuela phát hiện một chiếc Douglas (nhãn 
hiệu thông dụng thập niên 1930-1940) đột 
nhiên bay qua. Khi nhân viên sân bay kết nối 
với họ “Đây là Venezuela, các bạn từ đâu 
tới?”, phi công trên máy bay hét lên: “Ôi chúa 
ơi, chúng tôi là máy bay 914 Pan American 
Airways từ Newyork đến Florida. Chúng tôi 
phải bay thế nào?”.

Điều kỳ lạ là họ trông vẫn y hệt như khi 
mất tích, trong khi gia đình và những đứa con 
đều đã lớn tuổi. Khi cảnh sát và các nhà khoa 
học Mỹ điều tra thẻ căn cước và cơ thể hành 
khách chuyến bay thì kinh ngạc khi thấy mọi 
chi tiết đều khớp 100%.

Một khoảnh khắc dài bằng hàng thập kỷ.

25 binh lính quay trở lại sau 46 năm mà 
không hề thay đổi gì so với trước.

Theo hồ sơ của Hải quân Mỹ, trong chiến 
dịch Thái Bình Dương thời kỳ Thế chiến II, 
chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm 
của Nhật đánh chìm. Khi đó Hải quân Mỹ đã 
nhận được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính 
và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền 
cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, vẫn 
không thể tìm thấy 25 quân nhân kia. Cuối 
cùng, quân đội Mỹ đành phải tuyên bố họ đã 
mất tích.

Nhưng vào một ngày tháng 7/1991, một 
đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải 
phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, 
đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu 
hộ, trên thuyền có 25 binh lính đang trong 
tâm trạng hoảng loạn, mặc dù cơ thể vẫn còn 
cường tráng. Phát hiện này làm quân đội Mỹ 
vô cùng kinh ngạc.

Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana 

Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi tới 
1991 người ta mới thấy họ, nhưng họ không 
hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu 
và tóc... cũng không dài thêm chút nào. 25 
người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh 
trên biển một ngày đêm. 46 năm tương đương 
với một ngày, điều gì đã xảy ra? Nhà thiên văn 
học, tiến sĩ Semesijians cho rằng, có khả năng 
họ đã bị rơi vào “lỗ hổng của thời gian”, mấy 
chục năm sau mới xuất hiện trở lại và hoàn 
toàn không biết mình đang ở thời điểm nào.

Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn 
khinh khí cầu, chiếc khí cầu của Hary Rog-
en và Derick Noidon đột nhiên mất tích. Sau 
nhiều năm tìm kiếm họ vẫn không tìm thấy 
xác chiếc khinh khí cầu bị rơi. Kỳ lạ là năm 
1990, trong một cuộc thi khinh khí cầu khác 
tại Cuba, chiếc khinh khí cầu mất tích 36 năm 
về trước đột nhiên xuất hiện tại nơi mà nó đã 
mất tích năm 1954 trước hàng nghìn con mắt 
kinh ngạc của khán giả.

Khi đó người Cuba cho rằng đây là vũ khí 
bí mật của Mỹ nên đã cho máy bay bắn hạ 
khí cầu, còn Rogen và Derick thì bị đưa đến 
một căn cứ quân sự. Tại đây, họ khai rằng 
trong cuộc thi khinh khí cầu năm 1954 tại 
Bodorigo Saint Juan, họ đột nhiên bị kích 
thích vào vùng não, toàn thân đau buốt như 
có một luồng điện chạy qua người. Tất cả mọi 
thứ xung quanh từ bầu trời cho đến mặt biển 
đều biến thành một màu đỏ. Việc tiếp theo 
mà họ cảm nhận được là bị một chiếc máy 



THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

26

bay chiến đấu tấn công. Họ không hề biết chỉ 
trong khoảng khắc màu đỏ ấy mà thời gian đã 
trôi qua 36 năm.

Sau 48 năm, cà phê vẫn nóng.

Năm 1985, tại vùng đầm lầy trong khu 
rừng rậm New Guinea, người ta phát hiện 
thấy một máy bay chở khách hai động cơ đã 
mất tích trước đó gần nửa thế kỷ. Điều khiến 
mọi người kinh ngạc là dù đã bị mất tích gần 
48 năm nhưng chiếc máy bay vẫn còn mới 
y nguyên, từ nhãn hiệu đến lớp sơn vẫn còn 
sáng bóng, vỏ máy bay không hề có vết xước, 
những cánh cửa của nó vừa mở là được ngay, 
không hề có dấu hiệu rỉ sét. Khó tin hơn trong 
khoang máy bay không thấy người nào dù 
là sống hay chết. Nhưng trong máy bay cốc 
giấy, mẩu thuốc lá và mấy tờ báo có ghi rõ 
ngày tháng xuất bản là chủ nhật thứ ba của 
tháng 1 năm 1937 vẫn chưa ngả màu vàng, 
dường như mới đó vẫn đang có người ngồi 
trong máy bay. Trong một chiếc gạt tàn, có để 
một vỏ bao thuốc lá thơm, loại thuốc lá mác 
ấy lưu hành vào những năm 1930, nhưng vào 
thời Chiến tranh thế giới thứ II đã ngừng sản 
xuất. Ngoài ra, cà phê được giữ trong bình 
vẫn còn ấm và còn nguyên mùi vị... Tất cả 
những điều đó khiến cho nhân viên điều tra 
sởn tóc gáy.

Phía quân đội đã cử người đến điều tra 
nhưng vẫn không thể lý giải được những 
điều kỳ lạ. Chỉ biết đây là chiếc máy bay 
dân dụng cất cánh từ Manila, Philippnes đến 
Trung Quốc năm 1937. Theo ghi chép, những 
sự kiện tương tự cũng từng xảy ra vào thập 
niên 1960. Một máy bay ném bom của Mỹ 
mất tích ngày 4/4/1946. Không quân Mỹ huy 
động lực lượng tìm kiếm suốt 500km vùng 
trời nơi nó mất tích, nhưng không có kết quả.

Căn cứ theo phân tích máy móc thiết bị, 
dường như nó mới hạ cánh ngay chiều hôm 
đó và không hề có dấu vết của một chiếc máy 
bay đã mất tích 48 năm.

Quan điểm của các học giả.

Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới 
tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận 
đến một mức độ nhất định, tác dụng “đổ vỡ” 
do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ 
tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, tạo 
thành một áp lực tách đôi hai hệ thống. Theo 
đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện 
tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và 
phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh 
ra năng lượng tạo nên áp lực phân tách. Khi 
hiện tượng “đổ vỡ” kết thúc, trường lực hấp 
dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái 
hiện xảy ra.

Trong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa 
học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. 
Một trong số đó là thuyết “thời gian đứng 
lại”. Thế giới vật chất sau khi tiến vào lỗ 
hổng thời gian đồng nghĩa với việc mất tích, 
và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. 
Như vậy, lỗ hổng thời gian và trái đất không 
cùng một hệ thống, và thời gian trong “lỗ 
hổng” là tương đối tĩnh. Do đó dù có mất tích 
3-5 năm hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ 
không có gì thay đổi so với lúc ban đầu.

Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết 
“thời gian ngược”, cho rằng thời gian trong 
lỗ hổng thời gian là quay ngược so với bình 
thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó 
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có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy 
nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, 
người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị 
mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện 
thần bí.

Trong thuyết thứ ba “đóng cửa thời gian”, 
lỗ hổng thời gian là hiện tượng tồn tại khách 
quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy 
và cũng không thể sờ thấy. Đối với thế giới 
vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa 
đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra 
một lần, sẽ có hiện tượng mất tích; mở thêm 
một lần nữa, người mất tích tái hiện.

Trước mắt, quanh vấn đề “lỗ hổng thời 
gian” vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Chưa 
một học thuyết nào đủ sức thuyết phục vì 
chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. 
Hiện tượng “mất tích - tái hiện” vẫn còn là bí 
ẩn đang chờ con người khám phá...

Thế giới quanh chúng ta đã có quá nhiều 
chuyện để nghe để thấy, vậy mà còn có nhiều 
chuyện lạ kỳ để chúng ta bối rối tự hỏi không 
biết có nên tin hay không, hoặc có những 
chuyện lạ kỳ để chúng ta hoang mang không 
biết đó là chuyện của tự nhiên hay chuyện của 
ma quỷ… Khi bối rối, hoang mang, chúng 
ta có một chìa khóa để mở là câu Lời Chúa: 
“Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được 
đếm cả rồi” (Lc 12,1-7), tức chúng ta phải 

vững tin vào sự an bài của Chúa trên mọi sự; 
thậm chí, trên cả những chuyện hoàn toàn do 
ma quỷ, thì cũng đều do Chúa sắp đặt để vinh 
danh Chúa và để giáo hóa chúng ta về điều gì 
đó. Vậy chìa khóa là: vững tin mọi sự đều do 
Chúa an bài.

Giống như ra chợ, chúng ta thấy dù chỉ là 
một món đồ giá rẻ, nhưng món đồ ấy hiện ra 
dưới nhiều chủng loại, làm cho chúng ta phân 
vân tự hỏi không biết loại nào thật, loại nào 
giả, tốt, hoặc xấu... Khi đó có ngay chìa khóa 
để mở là chúng ta cứ xem loại nào có nhãn, 
mác, thương hiệu… chúng ta mới mua. Vậy 
chìa khóa khi mua hàng là niềm tin vào nhãn 
mác ghi trên bao bì.

Khi nghe đủ thứ bài huấn đức đó đây, bài 
nào cũng hay cũng tốt, chúng ta bối rối không 
biết bài huấn đức nào chân thật, có giá trị nhất 
và đáng tin nhất. Khi đó chúng ta có chìa khóa 
là cứ lắng nghe bài nào có câu kết thức: “Đó 
là Lời Chúa”, bài đọc đó chân thật nhất, giá 
trị nhất và đáng tin nhất. Vậy chìa khóa khi 
nghe quá nhiều bài huấn đức là câu “Đó là 
Lời Chúa”. 

Thật là trùng hợp! Đức Phật cũng dặn giữa 
vô vàn kinh kệ Phật giáo, không biết kinh nào 
do chính Đức Phật viết ra, kinh nào sao chép 
hay bị ngụy tạo. Khi đó chìa khóa là cứ nhìn 
kinh nào có mở đầu bằng câu: “Như thị ngã 
văn”, thì kinh ấy do chính Đức Phật soạn ra. 
Vậy chìa khóa cho Phật tử phân biệt kinh thật 
kinh giả là câu “Như thị ngã văn” (xin xem 
lại đề mục Mục vụ Thánh nhạc ở phía trước).

Trong lãnh vực thánh nhạc, chúng ta nghe 
thấy đủ thứ thánh ca được hát trong nhà thờ, 
có bài nghe rất hay, rất cảm động và đáng 
suy gẫm… nhưng chúng ta tự hỏi, không biết 
thánh ca nào xứng đáng nhất để tiến dâng 
lên Chúa. Khi đó có ngay chìa khóa là chúng 
ta tìm đến thánh ca nào hát nguyên văn Lời 
Chúa và sáng tác để có Cộng đoàn cùng hát, 
ấy là thánh ca tốt nhất; muốn vậy, phải tìm đến 
Thánh ca Phụng vụ (TCPV) vì chỉ có TCPV 
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Công đồng Vat. II ở phần Hiến chế Phụng 
vụ thánh chương VI số 12 có nêu: “Thánh 
nhạc càng liên kết chặt chẽ với hoạt động 
phụng vụ bao nhiều thì càng thánh thiện hơn 
bấy nhiêu”.

Lm. Giuse Phạm Đình Ái SSS, chia sẻ đề 
tài này trong Hội Thảo Thánh Nhạc lần thứ 
44 được tổ chức tại Sài Gòn ngày 07/05/2019. 
Bài viết được giới thiệu trong cuốn nội san 
Hương Trầm số 29 của Uỷ ban Thánh nhạc 
(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). Ví khuôn khổ 
trang THÁNH NHẠC NGÀY NAY có hạn, nên 
chúng tôi chỉ xin trích dẫn dần dưới đây:

mới làm đúng như thế và cho phép hát 
đúng như thế cốt đạt được chỉ số: “thánh 
nhạc liên kết chặt chẽ với phụng vụ”. Vậy 
chìa khóa để phân biệt thánh ca liên kết với 
phụng vụ là phải hát 

Bản văn phụng vụ tức hát nguyên văn 
Lời Chúa và hát với toàn thể Cộng đoàn.

Vì khi thánh nhạc liên kết chặt chẽ với 
phụng vụ theo thể thức ấy, thánh nhạc mới 
thánh thiện như Công đồng V. II quả quyết: 
“Thánh nhạc càng liên kết chặt chẽ với 
hoạt động phụng vụ bao nhiêu càng thánh 
thiện bấy nhiêu” (HCPV 112). Thánh thiện 
do đâu? - Do thánh nhạc ấy đạt đúng mục 
đích của mình: “Tôn vinh Thiên Chúa và 
thánh hóa tâm hồn tín hữu” (HCPV 112). 
Đạt đúng mục đích thì thánh ca của nền 
thánh nhạc ấy xứng đáng lễ dâng và lễ 
dâng sẽ đẹp lòng Chúa nhất.
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(tiếp theo)

II. Sự tiến hóa của phụng vụ

Sự tiến hóa này được thể hiện qua một số 
thay đổi như sau:

1. Giữ lại hầu hết nhưng bỏ đi một số 
yếu tố. Ví dụ, đã từng có tới 5000 Ca tiếp 
liên vào thời Trung cổ, nhưng hầu hết đã 
bị loại bỏ bởi Công đồng Trentô. Sách lễ 
Rôma 1570 chỉ giữ lại 4 Ca tiếp liên được 
sử dụng phổ biến: 2 Ca tiếp liên cho mùa 
Phục sinh (Victimae Paschali Laudes) và 
cho lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Veni, 
Sanctae Spiritus); 2 Ca tiếp liên cho lễ Cor-
pus Christi (Lauda Sion) và lễ Đức Mẹ Sầu 
Bi (Stabat Mater). Quy chế Tổng quát Sách 
lễ Rôma [2002] số 64 cho biết: “Ca tiếp 
liên, ngoài lễ Phục sinh và lễ Hiện xuống 
thì được tùy ý, và được hát trước Allelu-
ia.”…

2. Có những yếu tố bỏ đi không còn được 
sử dụng ở dịp này nhưng lại được phép sử 
dụng ở chỗ khác. Ví dụ, Ca tiếp liên Dies 
irae (Ngày thịnh nộ) trước đây được hát vào 
Chúa nhật I mùa Vọng vì nói đến ngày phán 
xét, sau thêm vào 6 triệt nữa và dành cho 
lễ Cầu hồn (An táng). Từ năm 1969, Dies 
irae không còn nằm trong Sách lễ Rôma và 
không còn hát trong Thánh lễ cầu cho các 
tín hữu đã qua đời nữa vì Giáo Hội muốn 
canh tân các bản văn phụng vụ để diễn tả rõ 
ý nghĩa vượt qua của sự chết, tuy nhiên có 
thể sử dụng Dies irae trong Giờ kinh Thần 
vụ tuần XXXIV của năm.1

3. Có những yếu tố được rút ra khỏi chỗ 
này nhưng không có nghĩa là mất đi, chúng 
chỉ nằm ở một nơi khác mà thôi. Ví dụ: 
trong Sách lễ Rôma 1962,2 chúng ta thấy có 
cả 3 yếu tố được in ra: Ca nhập lễ (Introi-
tum) – Ca dâng lễ (Offertorium) – Ca hiệp 
lễ (Communionem); nhưng trong Sách lễ 
Rôma hậu Công đồng Vaticanô II (với 3 ấn 
bản 1970-1975-2002) thì chỉ giữ lại Ca nhập 
lễ và Ca hiệp lễ, còn Ca dâng lễ vẫn nằm 

trong cuốn Các Bài Ca Tiến Cấp Của Phụng 
Vụ Rôma (Graduale Romanum) và cuốn Các 
Bài Ca Tiến Cấp Đơn Giản Của Phụng Vụ 
Rôma (Graduale Romanum simplex).

4. Sự thay đổi một vài số trong các văn bản 
liên quan đến luật phụng vụ khiến cho thực 
hành cần phải thay đổi theo. Ví dụ, khác với 
“Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma” (= QCSL) 
[1975] số 132, Quy chế Tổng quát Sách lễ 
Rôma [2000 / 2002] số 138 nói chi tiết hơn về 
phần lời nguyện tín hữu cho phù hợp với số 
144 của sách Lễ nghi Giám mục (= LNGM), 
đặc biệt xác định rằng, không chỉ phó tế xướng 
ý nguyện mà có thể là “ca viên hay độc viên 
hay một người khác” nữa; Quy chế Tổng quát 
Sách lễ Rôma [2000/2002] số 315 nói chi tiết 
hơn Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma [1975] 
số 276 khi cho biết về vị trí của nhà tạm (phù 
hợp với LNGM 49), hơn nữa, Quy chế Tổng 
quát Sách lễ Rôma [2000/2002] số 316 còn bổ 
sung thêm về ngọn đèn gần nhà tạm: “Theo 
thói quen truyền thống, gần nhà tạm phải có 
một ngọn đèn riêng cháy sáng thường xuyên, 
đốt bằng dầu hay sáp, để chỉ và tôn kính sự 
hiện diện của Chúa Kitô”. Điều này phù hợp 
với số 940 của Bộ Giáo Luật. Về việc hát Tung 
hô Tin Mừng cũng vậy, đã có sự khác biệt giữa 
QCSL [1975] và QCSL [2000/2002] đòi hỏi 
chúng ta phải thay đổi thực hành.

 (còn tiếp)
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Nguyễn Hiền- Trạng nguyên trẻ nhất 
trong lịch sử Việt Nam

Theo sử sách nước ta, từ thế kỷ XI đến thế 
kỷ XXI (1075- 1919), các triều đình phong 
kiến đã tổ chức 183 khoa thi, lấy đỗ 3415 
người hiện chỉ còn giữ được danh sách 2898 
vị. Trong đó tỉnh Nam Định có 88 vị đại khoa 
với 5 vị Trạng Nguyên. Đó là trạng nguyên: 
Nguyễn Hiền, Đào Sư Tích, Lương Thế Vinh, 
Vũ Tuấn Chiêu, Trần Văn Bảo. Trạng nguyên 
Nguyễn Hiền đời Trần Thái Tông là trạng 
nguyên trẻ nhất nước ta trong lịch sử khoa 
cử Việt Nam. Ông sinh ra tại vùng quê ng-
hèo làng Dương Miện, huyện Thượng Hiền, 
phủ Thiên Trường, lộ Sơn Nam (nay là thôn 
Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định).

Nguyễn Hiền sinh năm Ất Mùi (1235) 
trong một gia đình nghèo với ngôi nhà 3 gian 
bé nhỏ, cạnh chùa làng Dương A. Nhà sư trụ 
trì chùa là một bậc danh nho, mở trường dạy 
học cho con em trong vùng. Ngay từ khi mới 
lẫm chẫm biết đi, Nguyễn Hiền đã thường 
xuyên sang chùa xem các bậc đàn anh học 
tập. Cậu đứng ngoài cửa sổ chăm chú lắng 
nghe tiếng học trò đọc bài, tiếng nhà sư giảng 
giải. Ngày ngày, chữ nghĩa cứ thấm dần vào 
cậu. Thấy một cậu bé ham mê chữ nghĩa, nhà 
sư đã nhận cậu làm học trò và cho vào lớp 
ngồi học. Nguyễn Hiền học rất thông minh, 
một trang sách chỉ đọc một lần là thuộc nên 
đã đọc được nhiều pho sách quý của nhà sư. 
Bởi thế mà tài học của Nguyễn Hiền vang xa 
khắp nơi, nhiều chí sĩ xa gần đến thử tài đều 
bái phục. Năm 11 tuổi đã nổi tiếng thần đồng.

Năm Đinh Mùi (1247), Nguyễn Hiền vừa 
tròn 12 tuổi cũng là lúc triều đình nhà Trần 
mở khoa thi Tam khôi để chọn Trạng nguyên, 
Bảng nhãn và Thám hoa. Vì còn quá ít tuổi 
nên dân làng đã cử người đưa ông cùng lều 
chõng đi thi. Năm ấy ông đỗ đầu, được tặng 
4 chữ vàng “Khai quốc Trạng nguyên”. Vua 
thấy Trạng còn quá trẻ nên cho về học lễ, vài 
năm sau sẽ bổ dụng. Không lâu sau, sứ giả 

phương Bắc sang có đố một bài thơ nhưng 
cả triều đình chẳng ai giải được. Nhà vua sai 
người về mời Trạng vào triều, Trạng giảng 
giải đó là bài thơ tả chữ “điền”, làm cho 
cả triều đình và sứ giả phương Bắc phải nể 
phục. Từ đó danh tiếng của Trạng vang lừng 
hai nước. Triều đình phương Bắc biết đất An 
Nam có người tài giỏi nên không dám sách 
nhiễu. Trạng được cử về triều giữ chức Ngự 
sử đài, kiêm Đông các đại học sĩ- bộ Công.

Những năm làm quan trong triều, Nguyễn 
Hiền có nhiều kế sách hay phò vua, giúp nước, 
đối phó với quân phương Bắc, đánh giặc cỏ ở 
Mường La. Ông mộ dân đi khai hoang phục 
hoá, đắp đê sông Hồng, đào kênh mương dẫn 
nước, tạo mùa màng thắng lợi, nhân dân no 
ấm. Về quân sự, ông cho mở mang các xưởng 
rèn vũ khí, các võ đường rèn luyện quân sĩ, 
sẵn sàng chiến đấu chống quân xâm lược.

ĐÓN TRƯỚC RÀO SAU

Đọc chuyện quan trạng Nguyễn Hiền, BBT 
(người viết bài này) trộm nghĩ: Cái học ngày 
xưa (1) là học để có kiến thức đa phần về 
những điều cũ (cổ) -điều cũ đã hóa thành kinh 
điển, chuẩn mực, quy tắc- (2) như nề nếp, đạo 
lý, văn hóa, truyền thống, phong tục…), mới 
có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” (trước là 
học lễ nghĩa, sau mới học chữ nghĩa). Cái 
học ngày nay là học để có kiến thức đa phần 
về những điều mới (tân) –điều mới mẻ nằm 
trong phát minh, sáng chế, cải tiến cho tiện 
dùng gọi chung là công nghệ, kỹ nghệ, kỹ 
thuật), mới có câu: “Nhật tân, nhật nhật tân, 
hựu nhật tân” (ngày một mới, ngày ngày đều 
mới, lại tiếp nhau mới mãi).

Cái học những điều cũ và cái học những 
điều mới, cả hai luôn phản ánh và ảnh hưởng 
đến mọi mặt của nhân sinh như mặt luân lý, 
đạo đức, tôn giáo, văn hóa, phong tục, chính 
trị, quân sự, kinh tế, xã hội (giao tế), luật pháp, 
giáo dục, y tế, thương mại, giải trí, sinh hoạt, 
ngôn ngữ lẫn ý thức hệ v.v… Thí dụ ở mặt văn 
hóa giao tiếp, ngôn ngữ, trang phục của giới 
trẻ: giới trẻ ngày nay là giới đang chú tâm học 
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cái mới; chính bởi vì giới trẻ ngày nay đua 
nhau học cái mới cho nên họ không màng đến 
cái cũ, không quan tâm nề nếp, truyền thống, 
phong hóa, lễ nghĩa, giềng mối…(3) nhiều 
khi có vẻ như phản kháng giới già; thực trạng 
này phát sinh những cuộc chiến tranh lạnh âm 
ỉ và liên tục dưới nhiều hình thức giữa giới trẻ 
và giới già ở khắp nơi, nhất là trong các gia 
đình. Thí dụ khác: nói gọn, cái học ngày xưa 
là học những điều cũ, cái học ngày nay là học 
những điều mới, cho nên các hào kiệt (nhân 
tài) ngày xưa và các hào kiệt ngày nay không 
cùng một bản lãnh hay tài năng giống nhau, 
bằng chứng cho điều này là tuy cùng đẳng 
cấp hào kiệt, nhưng chế độ này công nhận, 
chế độ kia bác bỏ, tựa hồ như bản lãnh và 
tài năng của các anh hùng hào kiệt không có 
thực, không do họ tự có v.v… mà do người 
đời muốn “ban” cho ai thì “ban”, muốn “phế 
bỏ” ai thì “phế bỏ” (4).

ĐI VÀO Ý CHÍNH

Ngược lại, hào kiệt trong đạo, nói riêng các 
bậc thánh nhân Công giáo ngày xưa lẫn ngày 
nay đều như nhau, đều có chung một “mặt 
bằng” bản lãnh và tài năng (đức độ) mà thời 
nào, ở đâu trên thế giới cũng đều công nhận 
và tôn vinh một cách nhất quán và bất di bất 
dịch. Tại sao? - Do mọi thánh nhân đều chịu 
cùng một phép rửa với Chúa Kitô, vị Thầy 
Chí Thánh của Họ. Phép rửa là cách nói của 
Chúa Kitô ngụ ý cuộc thương khó của Người: 
“Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng 
Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này 
hoàn tất” (Lc 12,50). Phép rửa ấy là sự đau 
khổ. Mọi đấng thánh đều phải qua đau khổ: 
“Và người bảo tôi rằng: ‘Họ là những người 
từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy 
áo trắng trong máu Con Chiên’. (Kh 7,2-4;9-
14)”. Điều này cho mọi Kitô hữu nhất là anh 
chị em trong Ban Biên tập chúng ta có một 
điểm nhắm rõ nét: Muốn nên thánh, muốn 
vào Nước Trời phải chịu đau khổ (5).

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

(1) Lấy gì làm cột mốc để phân ranh giữa 
ngày xưa với ngày nay? Thông thường có 2 
cách, 2 cách này hỗ tương nhau: 

  A. Cách phân định của nhà dịch lý; theo 
cách này, cái mốc đánh dấu ngày xưa với 
ngày nay vừa vô hình, vừa dịch chuyển linh 
hoạt và liên tục, cụ thể đối với ông bà là thế 
hệ ngày xưa, cha mẹ là ngày nay, đối với cha 
mẹ là ngày xưa thì chúng ta là ngày nay, đối 
với chúng ta là ngày xưa thì con cháu là ngày 
nay… tương tự luật âm dương, đối với tảng 
đá là cứng (dương) thì ổ bánh mì là mềm 
(âm), nhưng ổ bánh mì lại cứng (dương) khi 
so với sữa chua (âm) v.v…  

B. Cách phân định của sử gia; với cách 
phân định này thì lịch sử tiến bộ của loài 
người được chia thành 4 thời kỳ dựa vào 4 
phát minh lớn: 1/ Thời kỳ phát minh ra lửa. 2/ 
Thời kỳ phát minh ra bánh xe. 3/ Thời kỳ phát 
minh ra điện. 4/ Thời kỳ phát minh ra nguyên 
tử. Người ta lấy thời kỳ 3 làm mốc đánh dấu 
giữa ngày xưa với ngày nay; bởi vì khi nhân 
loại bắt đầu có điện, lập tức nhân loại tiến bộ 
nhanh như gió. 

(2) Cho nên nhạc cổ điển không phải chỉ 
là nhạc cũ, mà loại nhạc cũ này đã hóa thành 
kinh điển được gọi bằng những tên như nhạc 
cổ điển, nhạc hàn lâm, nhạc bác học… nó 
được coi như quy tắc hay chuẩn mực khi nói 
đến “âm nhạc hay đẹp” cho mọi loại âm nhạc 
khác noi theo.

(3) Một thí dụ điển hình: Ở lãnh vực âm 
nhạc, giới trẻ không còn nhiều người học hòa 
âm, càng không mấy người chịu khó học đối 
âm, tẩu pháp… là những môn học giúp sáng 
tác có chuẩn mực, mà chỉ học ngay vào sáng 
tác kiểu “mì ăn liền”, hòa âm kiểu “xếp đặt 
hợp âm cho ca khúc, hợp âm vòng”…

(4) Tượng lẫn tên đường luôn phải thay đổi.

(5) “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa 
hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ 
tìm vào mà không vào được” (Lc  13,22-30).
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	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Như thị ngã văn”?
	Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ “Như thị ngã văn”?
	Tại sao hát nguyên văn Lời Chúa là việc cực kỳ quan trọng?

(xem câu trả lời trang 58)
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Thỏ con sống trong hang đất. Thỏ con 
sống với thỏ mẹ. Thỏ con rất thật thà và vui 
tính. Thỏ mẹ vui lắm vì thấy thỏ con càng ngày 
càng lớn, càng ngày càng ngoan hơn.

Một hôm, thỏ con có việc phải ra ngoài. 
Thỏ mẹ bị đau mà. Thỏ con đi sang nhà thầy 
thuốc cáo mập. Nhà cáo mập là một cái hang 
sâu hun hút và cách hang thỏ một cái khâu rựa. 
Thầy thuốc cáo mập làm thuốc gia truyền, lâu 
lắm rồi. Từ thời ông nội đến thời cha, giờ đây 
đến thời thầy thuốc cáo mập. 

Thỏ đi thật nhanh gần như là chạy. Thỏ con 
chạy nhanh đến nỗi không nhìn thấy chung 
quanh. Thỏ con chạy nhanh đến nỗi đâm sầm 
vào ông sư tử đang đi ăn sáng. Sư tử hất hàm 
hỏi ngay:

- Mày chạy đi đâu mà không nhìn hả?
Thỏ con thật thà đáp:
- Con chạy đi tìm thầy thuốc cáo mập.
Sư tử hất hàm hỏi tiếp:
- Mày chạy cha chạy ông chi mà dữ rứa?
Thỏ con thật thà trả lời:
- Mẹ con bị đau nên con lo lắng quá phải 

chạy, hơn nữa nhà thầy thuốc cáo mập cũng 
gần rồi, con xin lỗi ông, con phải vào nhà ông 
thầy thuốc cáo mập đã.

Nói rồi thỏ con vội vàng đi ngay. Ông sư tử 
đâu có chịu thỏ con dễ dàng đi như vậy. Sư tử 
hét lên:

- Mày đâm vào người ta rồi xin lỗi là xong 
hả. Mày hãy bỏ cái xác lại đó còn hồn muốn 
đi đâu thì đi.

Thỏ con năn nỉ:
- Thôi mà. Con xin lỗi mà. Giờ con phải đi 

tìm thầy thuốc cáo mập kẻo không thì mẹ con 
chết mất. Mẹ con bị đau mà.

Sư tử cười cười đáp:
- Chết là việc của mẹ mày. Giải quyết công 

việc là việc của ông. Không có chuyện đâm 
vào người ta rồi đi là xong đâu mày.

Thỏ con hỏi:
- Thế thì con phải đền cho ông bao nhiêu?
Sư tử nói:

LMNS. NGUYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng
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- Không phải là tiền mà là mạng sống 
của mày.

Thỏ con thật thà hỏi:
- Mạng con hả? Ông bị điên sao? Chỉ đâm 

vào ông một cái mà ông đòi ăn con sao? Con 
bị ông ăn thì lấy ai đi kêu thầy thuốc cáo mập 
về cho mẹ con đang bị đau đây?

Không đợi hết câu, sư tử vội lao đến cắn cổ 
thỏ con. Thế là hết đời thỏ con thật thà trả lời 
đúng những câu hỏi của sư tử.

Sư tử ăn thỏ con xong thì đi tiếp. Sư tử 
gập người lại vì đau do thầy thuốc cáo mập 
từ trong nhà chạy ra đâm sầm vào sư tử. Sư 
tử ăn điểm tâm một con thỏ con nên chưa no, 
định tìm con gì ăn tiếp, không ngờ đụng độ 
với thầy thuốc cáo mập. Mừng ơi là mừng. Sư 
tử hất hàm hỏi:

- Mày chạy đi đâu mà không nhìn hả?
Thầy thuốc cáo mập mới vừa trông thấy 

con gà chạy ngang qua, định bụng sẽ bắt lại 
ăn sáng, không ngờ mới chạy ra đã đụng vào 
ông sư tử rồi. Thấy thuốc cáo mập nghĩ bụng:

- Mình mà nói thật là chết ngay với ông sư 
tử này. Phải nói láo thôi.

Nghĩ rồi, thầy thuốc cáo mập cười mà nói 
ngay:

- Con chạy ra bắt con gà định dâng ông ăn 
điểm tâm cho vui. Không ngờ chạy rượt theo 
con gà nên không nhìn đường không thấy ông 
nên đâm vào ông. Con gà đang nấp trong bụi 
cây này để con bắt dâng ông ạ.

Nói rồi thấy thuốc cáo mập lao vào bụi cây 
lùng con gà ngay. Sư tử nói:

- Cáo mập này có vẻ được.
Thầy thuốc cáo mập lùng được con gà nên 

đến dâng cho ông sư tử. Sư tử cầm con gà vừa 
cười vừa nói:

- Thầy thuốc cáo này biết sống còn thỏ con 
không biết sống.

Nói xong sư tử bỏ đi mất. Thầy thuốc cáo 
mập cũng lủi thủi về nhà. Vừa đi thầy thuốc 
cáo mập vừa suy nghĩ:

- Hú vía! Suýt chết! Mình nói láo mà được 
việc. Ha… Ha… Ha…!!!

Mình là con người thì sao nhỉ? 
Nói láo hay nói thật đây?
Nói thật thì chết.
Nói láo thì sống.
Nói thật hay nói láo?
Khó quá, phải không bạn?

Láo thì sống,
Thật thì chết,
Láo hay thật?
Thật hay láo?
Sống hay chết?
Chết hay sống?
Chọn cái nào?
Khó phải không?
Sống ở đời
Khó lắm thay!!!
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Chuyện này xảy ra năm 1953, giữa các 
Việt kiều sống ở tỉnh Battambang nước Cam-
bodge, nay là nước Campuchia.

Anh Tuấn có một vợ, ba con, là một công 
chức nên đời sống kinh tế được bảo đảm: nhà 
cửa, điện nước đều có chính phủ lo, không 
phải trả tiền. Ngày Chủ nhật, ngày lễ, anh 
thường dẫn vợ con đi ăn, đi xem hát, hoặc đi 
thăm bạn bè. Trong bối cảnh đất nước thanh 
bình, đời sống sung túc, thoải mái, nên mọi 
người đối với nhau rất tử tế, cõi lòng mở 
rộng, họ thường giúp đỡ nhau những chuyện 
vặt vãnh, không tị hiềm gì cả.

Phía trước nhà anh Tuấn có một mảnh 
vườn nho nhỏ, anh trồng hoa, trồng cây kiểng 
và có trồng hai cây cà dĩa, trái rất xum xuê. 
Gia đình anh ăn không hết, bà con trong cư 
xá, ai có muốn ăn thì cứ đến lấy ăn tự nhiên, 
không hề có chuyện mua bán.

 Phía sau nhà anh có một ao rau muống, 
cả xóm ai muốn ăn, cứ tự tiện đến lấy, nhà ai 
muốn nuôi heo, cứ đến lấy về nuôi heo.

Nơi anh Tuấn ở là một tỉnh lẻ, nên bác sĩ 
và y tá cũng ít. Khi anh Tuấn có đứa con thứ 
hai, thằng bé hay đau ốm, mỗi lần đau phải 
đi hằng mấy cây số mới có bác sĩ. Anh Tuấn 
có trình độ ngoại ngữ khá nên anh mua sách 
y khoa tiếng Pháp để nghiên cứu, tự học. Do 
đó, anh biết thuốc và biết chích thuốc.

Trong đám bạn bè của anh Tuấn, gia đình 
ông Ân cũng là công chức. Ông Ân lớn tuổi 

và mắc bệnh lao, có nhờ anh Tuấn chữa giùm. 
Hằng ngày, vào buổi chiều, anh Tuấn hay đến 
giúp đỡ và chích thuốc, mỗi lần đi chị Tuấn 
thường cho đứa con gái đầu, khoảng 6 tuổi đi 
theo. Con bé rất khôn lanh, khi về nó kể với 
mẹ vanh vách mọi chuyện ở gia đình ông Ân.

Anh Tuấn chữa bệnh rất mát tay, chẳng 
mấy chốc ông Ân khỏe lại. Trong thời gian đi 
lại, gia đình ông Ân rất quý trọng và biết ơn 
anh Tuấn, nhất là Ngọc, con gái lớn của ông 
Ân ở vào độ tuổi trăng tròn lẻ. Ngọc lúc nào 
cũng quấn quít bên anh Tuấn, bày tỏ tình cảm 
đặc biệt. Hôm nào anh Tuấn đến trễ, Ngọc 
nũng nịu:

- Hôm nay sao anh đến trễ vậy? Ngọc 
mong chờ anh ghê lắm đó!

Hôm thì:
- Ngọc có chừa cho anh ly chè nè, anh 

ăn đi.
Khi thì Ngọc nói :
- Suốt đêm qua, em thêu tặng anh một cái 

khăn nè.
Tuấn rất vô tư, coi Ngọc như một đứa em 

bé bỏng, cả cái khăn anh cũng nhận về rồi 
đưa cho vợ:

- Nè của Ngọc tặng đó, em xài đi!
Từ ánh mắt đến cử chỉ của Ngọc đều 

được điệp viên nhí ghi nhận, về mách với 
mẹ không sót một điều. Chị Tuấn buồn lắm, 
không biết xử sự ra sao. Vì chị thấy anh Tuấn 
hoàn toàn vô tư, không có tình ý gì với Ngọc. 
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Còn Ngọc thì ở tuổi mới lớn, tình cảm không 
chín chắn, không suy nghĩ sâu xa. Nếu chị tỏ 
ra ghen tuông, anh Tuấn sẽ xem thường chị, 
rồi tình cảm giữa hai gia đình bị sứt mẻ, còn 
nếu im lặng thì sẽ ra sao đây? Chị rất bối rối, 
buồn bã suốt mấy ngày liền, bất cứ giá nào 
chị phải bảo vệ hạnh phúc gia đình, không 
lẽ “làm ơn mắc oán, làm phúc phải tội” sao? 
Cuối cùng chị tìm ra một giải pháp: trong cư 
xá, có cô bé người Miên, biết tiếng Pháp mà 
không hề biết tiếng Việt, chị đánh vần cho cô 
ta viết một lá thư nặc danh, gửi cho vợ ông 
Ân, báo cho bà rằng: “Cô Ngọc đã yêu anh 
Tuấn và đã ra sức “cua” anh Tuấn. Vì tương 
lai của con gái bà, vì hạnh phúc của gia đình 
anh Tuấn, bà hãy ra sức ngăn cản mối tình 
tội lỗi này”.

Bà Ân nhận được bức thư nặc danh, bà 
bàng hoàng như sét đánh mang tai. Rồi bà 
để ý, dò xét, thì quả đúng như lời trong thư 
nói. Bà vội tức tốc sắp xếp cho con gái lên 
Nam Vang (Pnom Pênh) học may để tránh 
tình cảm nảy nở, tạo nhiều hậu quả không tốt.

Ngọc đến Nam Vang rồi, chị Tuấn mới thở 
phào nhẹ nhõm. Chị đã xua tan được đám 
mây đen, đang lơ lửng muốn bao trùm hạnh 
phúc gia đình chị, giờ bầu trời đã quang đãng.

Sống ở Nam Vang một thời gian, Ngọc đã 
tìm được đối tượng của mình và họ đã đi đến 
hôn nhân rất hạnh phúc.

Về sau, những người Việt kiều ở Cam-
bodge, theo tiếng gọi của Tổ quốc, họ đã hồi 
hương. Gia đình anh Tuấn và gia đình ông 
Ân cũng hồi hương về Việt Nam và gặp nhau 
ở đất Gia Định (bây giờ là Bình Thạnh). Hai 
gia đình vẫn cư xử vui vẻ và thân thiện với 
nhau vì không hề biết đã có chuyện gì xảy ra. 
Còn điệp viên nhí ngày xưa, bây giờ đã lớn, 
em luôn luôn thán phục mẹ đã có cách cư xử 
thật là khéo léo, không tạo sự mất lòng, mà 
còn giữ vững hạnh phúc gia đình.

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

Lời bàn:
Bối cảnh sống cũng ảnh hưởng đến tính 

tình của con người rất nhiều. Thời đó đất 
nước thanh bình, đời sống kinh tế thoải mái, 
nên con người đối xử với nhau rất tử tế, nghĩ 
đến nhau nhiều, cõi lòng mở rộng, không ích 
kỷ, vì vậy họ có gì hay cho nhau, giúp đỡ 
nhau, không nghĩ đến tiền bạc, mua bán.

 Cũng vì vậy chị Tuấn mới nghĩ đến danh 
dự gia đình bà Ân, đến tương lai của Ngọc 
và đã cố tìm một biện pháp ổn thỏa, không 
làm mất danh dự cho nhau, đồng thời bảo vệ 
hạnh phúc gia đình của mình.

Chị Tuấn có nhận xét rất tinh tế: thấy 
chồng mình là người vô tư, còn cô Ngọc là cô 
gái mới lớn, tình cảm như những con bướm 
lượn trong vườn hoa thơm đẹp. Phải có cha 
mẹ hướng dẫn, nếu không sẽ đi vào ngõ cụt.

Anh Tuấn lúc đó tuy rất vô tư, nhưng thử 
hỏi: “Mỡ treo trước miệng mèo”, anh Tuấn 
không phải là thánh thì chuyện gì sẽ xảy ra 
đây?

Còn một điểm then chốt dẫn đến kết quả 
câu chuyện xảy ra tốt đẹp đó là thời điểm chị 
Tuấn đã phát hiện sớm, nên lá thư nặc danh 
của chị mới có kết quả tốt. Nếu như phát hiện 
chậm, Ngọc đã cua được anh Tuấn, tình cảm 
giữa Tuấn và Ngọc đã trở nên sâu đậm thì lá 
thư nặc danh của chị Tuấn sẽ trở nên vô hiệu 
và bão tố sẽ đến gia đình chị Tuấn.

Hỡi các bạn trẻ, con người được xếp vào 
loại thượng đẳng vì có lý trí, lý trí phải kiểm 
soát tình cảm, điều khiển tình cảm, hướng 
dẫn cuộc đời mình. Chứ không phải bạ đâu 
yêu đó, hễ thấy đẹp trai là yêu, không thèm 
dòm xem bên cạnh anh ta còn có vợ và ba 
con. Hãy cẩn trọng, đừng để khi tỉnh mộng 
thấy mình nằm ở đáy vực sâu.

Công to lớn nhất trong câu chuyện này là 
điệp viên nhí. Nếu không nhờ có bé, chị Tuấn 
sẽ không phát hiện sớm tình cảm của Ngọc 
dành cho chồng chị. Và chị sẽ không có cơ 
hội ra tay sớm dẹp đám mây đen chực chờ 
bao phủ lên hạnh phúc gia đình chị. Hoan hô 
điệp viên nhí!
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MICHEL NGUYỄN HẠNH

Quan điểm di dân của Hội Thánh 
Công Giáo

Ngay từ đầu lịch sử nhân loại đã có hiện 
tượng di dân và ngày càng gia tăng cách mạnh 
mẽ. Cách ứng xử của người bản địa với di dân 
và của người di dân với nơi mình chuyển đến 
đòi hỏi tình liên đới mật thiết giữa con người 
với nhau, đòi hỏi ý thức trách nhiệm cũng như 
tinh thần nhân đạo và những giải pháp chính 
trị hữu hiệu. Dựa vào lời Chúa dạy, Giáo Hội 
Công Giáo có giáo huấn: “Những quốc gia 
giàu hơn buộc phải đón nhận theo khả năng, 
những người nước ngoài đến tìm kiếm an ninh 
và sinh kế mà họ không có được nơi chính quê 
hương họ. Công quyền phải để tâm tôn trọng 
quyền tự nhiên là luật đặt người khách dưới 
sự che chở của những người đón nhận họ. Vì 
công ích, chính quyền có thể quy định một số 
điều kiện pháp lý cho quyền nhập cư, nhất 
là đòi hỏi các người di dân phải tôn trọng 
các bổn phận đối với quốc gia tiếp nhận họ. 
Người nhập cư buộc phải biết ơn và tôn trọng 

di sản vật chất và tinh thần của xứ sở tiếp 
nhận họ, tuân thủ luật pháp và chia sẻ các 
trách vụ trong nước ấy.” (GLHTCG 2241)

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Đức Thánh 
Cha Phanxicô viết sứ điệp cho “Ngày thế giới 
Di dân và Tị nạn” lần thứ 104 (năm 2018) 
với chủ điểm là bốn động từ: Đón tiếp, bảo 
vệ, thăng tiến và hội nhập (người di dân và 
người tị nạn). Sứ điệp của Đức Thánh Cha 
hiện tại hóa hai đoạn lời Chúa trong Cựu Ước 
và Tân Ước, đó là: “(Các) ngươi phải đối xử 
với người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi 
như với một người bản xứ, một người trong 
các ngươi; (các) ngươi phải yêu nó như chính 
mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều tại 
đất Ai Cập. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa 
của các ngươi.” (Lv 19, 34) và “Vì xưa Ta 
đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi 
đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã 
tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho 
mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; 
Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ 
những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy 
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Chúa, có bao giờ chúng con 
đã thấy Chúa đói mà cho ăn, 
khát mà cho uống; có bao giờ 
đã thấy Chúa là khách lạ mà 
tiếp rước; hoặc trần truồng 
mà cho mặc? Có bao giờ 
chúng con đã thấy Chúa đau 
yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi 
han đâu?” Đức Vua sẽ đáp 
lại rằng: “Ta bảo thật các 
ngươi: mỗi lần các ngươi làm 
như thế cho một trong những 
anh em bé nhỏ nhất của Ta 
đây, là các ngươi đã làm cho 
chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua 
sẽ phán cùng những người 
ở bên trái rằng: “Quân bị 
nguyền rủa kia, đi đi cho khu-
ất mắt Ta mà vào lửa đời đời, 
nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ 
và các sứ thần của nó. Vì xưa 
Ta đói, các ngươi đã không 
cho ăn; Ta khát, các ngươi đã 
không cho uống; Ta là khách 
lạ, các ngươi đã không tiếp 
rước; Ta trần truồng, các 
ngươi đã không cho mặc; Ta 

đau yếu và ngồi tù, các ngươi 
đã chẳng thăm viếng.” (Mt 
25, 35-43) Theo sứ điệp của 
Đức Thánh Cha: Mỗi người 
khách lạ gõ cửa nhà chúng ta 
là một cơ hội để chúng ta gặp 
Chúa Giêsu Kitô, Đấng đồng 
hóa mình với những người 
khách lạ được tiếp đón hay bị 
chối từ trong mọi thời. Chúa 
ủy thác cho tình yêu từ mẫu 
của Giáo hội từng con người 
bị buộc phải rời bỏ quê hương 
mình để đi tìm một tương lai 
tốt đẹp hơn.

Vậy, theo sứ điệp bốn động 
từ đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến 
và hội nhập cụ thể ra sao? 

Đón tiếp là “cung cấp nhiều 
lựa chọn hơn cho di dân và 
người tị nạn để họ đến được 
các quốc gia tiếp nhận một 
cách an toàn và hợp pháp…” 
Vào chiều ngày 15 tháng 2 
năm 2019 tại làng Sacrofano, 
nhân dịp khai mạc cuộc gặp 

gỡ về việc đón tiếp người di 
dân, Đức Thánh Cha mời gọi 
mọi người vượt thắng sự co 
cụm vì sợ hãi: “Thái độ co 
cụm vào mình như thế là dấu 
chỉ sự thất bại, nó gia tăng sự 
sợ hãi của chúng ta đối với 
những người lạ mặt, người 
bị gạt ra ngoài lề, những 
ngoại kiều xa lạ. Đứng trước 
hiện tượng những di dân và 
người tị nạn đến gõ cửa nhà 
chúng ta, để tìm kiếm sự bảo 
vệ, an ninh, và một tương lai 
tốt đẹp hơn. Sự sợ hãi là điều 
hợp pháp, cũng vì mọi người 
thiếu sự chuẩn bị cho cuộc 
gặp gỡ ấy. Tôi đã nói nhân 
dịp Ngày Thế giới di dân và tị 
nạn rằng: “Không dễ đi vào 
văn hóa của người khác, đặt 
mình vào cương vị của những 
người khác biệt chúng ta. 
Và thế là chúng ta thường từ 
khước gặp gỡ người khác và 
dựng lên những hàng rào để 
bảo vệ chúng ta”.

(còn tiếp)



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

40

THẾ HỆ 5G (NĂM GỜ) 

Mỗi người là một tiểu “thần đèn” 

NGHỀ MC ĐÁM TIỆC

Nghề nói cho mọi người ăn

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI 

MỸ-TRUNG

Đánh nhau giữa chợ

CHUỘT

Chuyên viên xử lý rác và những gì hắn tưởng 
là rác 

THÁNH CA BÌNH DÂN TÔN GIÁO TRONG 
CÁC NHÀ THỜ HÔM NAY

Nhạc đời lời đạo

SINH SỐNG

Sống (sinh) sự… sống    

THÂN NHÂN - NHÂN THÂN

Người thân – thân người

CHƠI XỔ SỐ, ĐÁNH ĐỀ, CỜ BẠC

Cách kinh doanh của người vừa nghèo tiền vừa 
nghèo trí

LƯƠNG TÂM BÁC SĨ, LƯƠNG Y, Y TÁ… 

Mong có nhiều người mắc bệnh

LƯƠNG TÂM CỦA ANH SỬA XE

Mong có nhiều người bị hư (hỏng) xe

LƯƠNG TÂM CỦA LUẬT SƯ, CHÁNH ÁN…

Mong có nhiều người phạm tội

LƯƠNG TÂM NHA SĨ

Mong có nhiều người bị đau răng

CHUYỂN GIỚI

Cải chính cho sự nhầm lẫn của tự nhiên  

THÁNH

Là không thánh (1) 

MUA TRẢ GÓP

Shopping (mua sắm) của người không đủ sức 
mua sắm 

SHIPPER (NGƯỜI GIAO HÀNG TẬN NHÀ)

Bán sức chạy cấp tập 

LẦN CHUỖI MÂN CÔI, LẦN HẠT (HỘT) 
MÂN CÔI

Lần (2): Đọc từng kinh và đọc thật chậm để 
kịp suy nghĩ

ĐẺ THUÊ

Cho thuê bụng   

THỜI ĐẠI TRÁNH THAI

Thời đại nhân loại công khai sự thỏa mãn 
dục tính

CÔNG TÂM NGÀY NAY 

Thấy hay không khen, thấy đúng không nhận, 
thấy dở không chê, thấy sai không trách, thấy lợi 
(cho mình) mới gật.

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

(1) Vì có câu: “Sanctus videtur sed non est, 
sanctus est sed non videtur” dịch là: người có vẻ 
thánh thì không thánh, người không có vẻ thánh 
thì thánh.

(2) Lần có nghĩa: lần thần, lần khân, lần hồi, 
lần từng bước, lần lượt… nghĩa chung là chậm 
từng bước.
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Cây thiên lý là một loại cây 
mọc leo, lá có hình trái tim đầu nhọn, 
thân cây có nhiều lông. Hoa khá to mọc 
thành từng chùm màu xanh lục nhạt, 
thơm dài khoảng 15cm, tạo thành từng 
chùm. Lá và hoa thiên lý thường được 
biết đến với nhiều món ăn ngon, bổ 
dưỡng.

1. Tác dụng của cây thiên lý.
Cây thiên lý là một loại cây mọc leo, 

lá có hình trái tim đầu nhọn, thân cây 
có nhiều lông. Hoa khá to mọc thành 
từng chùm màu xanh lục nhạt, thơm dài 
khoảng 15cm, tạo thành từng chùm.

Lá và hoa thiên lý thường được biết 
đến với nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng.

Theo đông y, hoa thiên lý có vị ngọt, 
tính bình. Có tác dụng thanh nhiệt mát 
gan, thường được sử dụng để chữa một 
số loại bệnh khá hiệu quả như:

► Giúp ngủ ngon giấc
► Chữa giun kim
► Chữa sa dạ con
► Chữa bệnh trĩ
2. Cách chữa bệnh trĩ bằng lá thiên 

lý như sau:
Chọn một ít lá thiên lý còn non, đem 
rửa sạch sẽ, khoảng 1 thìa cà phê muối 
ăn, cho thêm vài muỗng nước lọc. Sau 
đó đem giã nhuyễn, rồi dùng một tấm 
vải sạch lọc lấy nước.

Các búi trĩ ở hậu môn, sau khi được 
sát trùng bằng muối hoặc thuốc tím, ta 
lấy nước lá thiên lý đã được lọc đem 
tẩm vào bông, đắp lên các búi trĩ, cố 
định lại.

Ngày chúng ta làm từ 1-2 lần, 
khoảng một tuần bệnh sẽ khỏi.

Đây là phương pháp chỉ để chữa trị 
cho bệnh trĩ mới phát, hiệu quả với trĩ 
ngoại. Còn có những dấu hiệu bất thường 
phải được tư vấn kỹ càng, để bệnh tình 
kéo dài sẽ gây nhiều biến chứng.
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Cô dâu bị ngã nhưng chú 
rể lại cười, cô quyết định ly 
hôn ngay khi vừa kết hôn vì 
người này không quan tâm 
cảm xúc của mình.

Cách đây không lâu, một 
cặp vợ chồng mới cưới ở Ku-
wait đã lập kỷ lục về cuộc hôn 
nhân ngắn nhất trong lịch sử, 
do chỉ kéo dài 3 phút từ quá 
trình kết hôn đến khi ly hôn.

Lý do vì sau khi cặp vợ 
chồng đã hoàn thành các thủ 
tục kết hôn, cô dâu vô tình 
ngã trước mặt chồng. Phản 
ứng đầu tiên của chú rể không 
phải đỡ cô dâu, mà là cười cợt 
và bồi thêm một câu: “Ngu 
dốt”! Hành vi này của chú rể 
đã kích động sự tức giận của 
cô dâu. Ngay lập tức cô quay 
lại gặp thẩm phán làm thủ tục 
ly hôn.

Liu Yiyang, nhân vật chính 
của bộ phim truyền hình 
“Thời đại hôn nhân trần trụi” 
từng nói một câu thoại kinh 
điển: “Chi tiết vụn vặt đánh 
bại hôn nhân”.

Trong trường hợp cô dâu 
ở Kuwait, ngoài đồng tình, 
cũng có nhiều người cảm 
thấy giữa vợ chồng thân thiết 
không nên quá câu nệ. Cô dâu 
ngã, sự chế giễu của chú rể 
không phải ác ý, không nên 
vì một chuyện nhỏ như vậy 
mà ly hôn. Song, trong tâm 
trí cô dâu, người đàn ông này 
vừa cùng mình làm giấy kết 
hôn, là người nắm tay mình 
đi hết cuộc đời. Lúc mình ngã 
mất mặt, anh ta không những 
không giúp mà còn chế giễu, 
chỉ thế thôi cũng đủ để thấy 
anh ta không quan tâm đến 
cảm xúc của mình. Có cô gái 
nào muốn cưới một người đàn 
ông không quan tâm mình? 
Và nên ly hôn sớm hơn hay là 
sống với một người như thế.

Trên Weibo từng truyền 
nhau một câu chuyện: Một 
người phụ nữ đã có chồng 
muốn tắm chung với con gái 
4 tuổi nhưng cô bé không 
chịu. Người nhà hỏi tại sao, 
đứa con nói rằng: “Vì bụng 
của mẹ quá đáng sợ”.

Cô sinh mổ, nên vết thương 
lúc hồi phục không được đẹp, 
sẹo dễ thấy. Nhưng lời nói trẻ 
con nên cô không quan tâm. 
Tuy nhiên, khi con gái nói 
câu ấy thì chồng cô ôm con 
đứng cạnh bỗng dưng nói: 
“Em nghe thấy chưa, ngay 
cả con gái cũng chê em xấu”.

Người vợ có chút tức 
giận hỏi lại: “Ý của anh là 
gì?”, người chồng nói: “Anh 
không có ý gì”. “Ý của anh 
chê vết sẹo trên bụng em xấu 
phải không?”, cô đã bắt đầu 
tức giận. “Anh không nói, mà 
là con gái nói. Không phải 
chỉ đùa thôi, làm sao phải tức 
giận?”...

Hai người bắt đầu cãi 
nhau, con gái sợ nên khóc, 
nói: “Mẹ điên rồi” đồng thời 
cũng kể rằng đó là những gì 
bố nói.

Cô khóc, trái tim cô đã 
sai lầm, thậm chí cô muốn 
ly hôn. Cô cảm thấy mình đã 
trở thành một “người phụ nữ 
điên rồ, xấu xí” khi cả ở nơi 
làm việc và ở nhà. Cô con 
gái vẫn còn nhỏ, không thể 
hiểu mình sinh ra như thế nào 
và vết mổ kia chính là cánh 
cửa để con ra đời. Nhưng là 
chồng của cô, lúc đó nếu như 
có thể giải thích với con gái 
nguyên nhân xuất hiện vết 
mổ trên bụng mẹ, để con gái 
học cách biết thương mẹ, cô 
sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, anh ta đã chế 
giễu rằng ngay cả con gái 
cũng cảm thấy mẹ xấu. Dù 
có phải là một trò đùa hay 
không, trong lòng người vợ 
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đều cảm thấy chưa hết đau vết mổ lại đến vết 
đau trong lòng.

Nhà văn người Pháp Voltaire từng nói: 
“Ngọn núi cao ở xa không phải làm cho người 
ta mệt mỏi, mà thứ gây mệt mỏi chính là cát 
trong giày”. Trên đường đời, thứ thực sự áp 
đảo chúng ta không phải là ngọn núi lớn, mà 
là hạt cát nhỏ xíu. Trong cuộc sống hôn nhân, 
một số chi tiết tầm thường đủ để đè bẹp một 
cuộc hôn nhân.

Câu chuyện sau đây, nếu ai một lần đọc 
cũng khó mà quên được. Mẹ của tác giả câu 
chuyện là một người phụ nữ rất tinh tế, cho dù 
đi đổ rác cũng ăn mặc gọn gàng. Khi tác giả 
12 tuổi, bố mẹ cô ly dị, chỉ vì bố vứt tàn thuốc 
vào chậu hoa lan mẹ trồng, vứt tàn thuốc khắp 
nơi, mẹ góp ý nhiều lần nhưng vô ích. Người 
thân và bạn bè đã đến thuyết phục và mẹ cô 
chỉ nói một câu: “Người khác nghĩ anh ấy rất 
tốt, chỉ là không cùng nhau trải qua”.

Ngay cả bà ngoại cũng hét lên giận dữ 
với con gái. Trong mắt bà, con rể cao ráo và 
đẹp trai, có thể kiếm tiền và hiếu thảo với gia 
đình. Thay vào đó, con gái bà tự lập, không 
quan tâm đến cảm xúc của con cái và bố mẹ. 
Bà cũng khó hiểu khi con gái phàn nàn rằng 
chồng mình không thích tắm, ném quần áo 
lung tung, không nhớ ngày sinh nhật, kỷ niệm 
của vợ...

Tác giả nói rằng cô vẫn còn nhớ khi cùng 
mẹ rời khỏi cuộc hôn nhân, bà nói với cô 
trong nước mắt: “Mẹ hy vọng con có thể hiểu 
mẹ, đời người quá dài”.

Đến năm cô 16 tuổi, mẹ cô kết hôn với 
một người đàn ông khác. Cha dượng không 
cao, tướng mạo bình thường, nhưng toàn bộ 
con người sạch sẽ và thoải mái, nụ cười dịu 
dàng. Ông ấy sẽ vì hoa cỏ của mẹ mà đổi một 
cái chậu hoa thật đẹp. Đưa cho mẹ một chiếc 
khăn trải bàn kẻ ca rô màu xanh lá cây mới 
mua với một cái đĩa và bộ đồ ăn mới. Ông 
ấy sẽ nắm lấy tay mẹ cô đi dạo dọc bờ sông 
để ngắm hoàng hôn và bình minh. Mẹ thích 
nghiên cứu công thức nấu ăn, cha dượng là 
người ăn uống trung thành nhất và ca ngợi 
những món ăn của mẹ.

Một lần mẹ nhập viện, tác giả đến bệnh 
viện và nhìn thấy một bó hoa huệ trên giường 
của mẹ. Quả được cắt thành từng miếng nhỏ 
và đặt vào một chiếc bát sứ sạch. Bố dượng 
ngồi bên giường và đọc sách cho mẹ.  

Tác giả rút ra, cha cô không có vấn đề gì 
lớn và là một người chồng tốt trong mắt người 
ngoài. Nhưng mẹ kiên quyết ly hôn với ông. 
Cuộc hôn nhân của họ bị đánh bại bởi các chi 
tiết vụn vặt.

John Mordecai Gottman (một nhà nghiên 
cứu tâm lý và bác sĩ lâm sàng người Mỹ, 
người đã làm việc nhiều hơn bốn thập kỷ 
về dự đoán ly hôn và ổn định hôn nhân) nói 
rằng chìa khóa cho một mối quan hệ thành 
công không phải là trong một bữa tối dưới 
ánh nến, cũng không phải trên một bãi biển 
lãng mạn, mà là sự chăm sóc của người bạn 
đời và sự chăm sóc những khoảnh khắc nhỏ 
bé của cuộc sống. Cha dượng tác giả đã làm 
điều này. Từng chi tiết trong cử chỉ của ông 
đều đầy sự tôn trọng vợ.

Hôn nhân rất phức tạp, bạn có thể khiến nó 
tan vỡ trong một câu. Nhưng hôn nhân cũng 
rất đơn giản. Sự quan tâm và ấm áp mà bạn 
dành cho sẽ khiến nửa kia cảm thấy ngọt ngào 
và hạnh phúc. Nếu chúng ta thực sự yêu nhau, 
xin hãy là một người chu đáo, hãy để mọi chi 
tiết hòa hợp cho cuộc hôn nhân.

HUYỀN TRANG (Theo Aboluowang)
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Cha mẹ cần dạy con nấu ăn, giặt đồ, giữ 
gìn sức khỏe thông qua tập luyện và ăn 
uống lành mạnh... ngay khi còn nhỏ.

Dạy con kỹ năng sống để trở thành người 
có trách nhiệm không thể làm trong vài ngày 
hay vài tuần, cha mẹ phải mất thời gian, nỗ 
lực và nhất quán dạy trẻ trong suốt quãng thời 
gian thơ ấu. Trang Lifehack chỉ ra 16 kỹ năng 
sống bạn nên giúp con học trước khi trở thành 
người lớn.

1. Nấu ăn.

Mỗi đứa trẻ cần học nấu ăn trước khi 
trưởng thành và sống tự lập. Nếu không thể tự 
nấu ăn, con bạn sẽ lãng phí tiền để đi ăn hoặc 
ăn đồ ăn nhanh, thiếu lành mạnh. Hãy bắt đầu 
dạy trẻ ngay trong căn bếp nhà bạn, mỗi lần 
bạn nấu cơm nhưng phải đảm bảo sự an toàn.

Nếu trẻ còn nhỏ, bạn có thể để con trộn 
thức ăn, rửa rau củ. Dần dần, hãy hướng dẫn 
trẻ tự hoàn thiện các món ăn, có thể theo sách 
công thức hoặc theo cách làm của bạn.
Dạy nấu ăn nên là một phần trong hành trình 
trưởng thành của trẻ và nên thực hành hằng 
tuần. Mỗi lần trẻ nấu ăn với bạn, hãy dành 
thời gian để giải thích những gì bạn đang làm 
và tại sao, để chúng có thể học được điều gì 
đó mới mẻ trong nhà bếp.

2. Tự giặt đồ.

Trước khi con bạn trưởng thành, hãy dạy 
chúng cách sử dụng máy giặt, máy sấy trong 
nhà và để chúng thực hành nhiều lần. Ngoài 
ra, bạn nên dạy cách tự giặt đồ bằng tay vì 
không phải lúc nào trẻ cũng có thể sử dụng 
máy giặt.

Không chỉ giặt đồ, hãy để trẻ gấp, phơi, 
phân biệt các loại quần áo... Biến những công 
việc này trở thành công việc hàng ngày, giúp 
trẻ xây dựng tính trách nhiệm và cùng cha mẹ 
gánh vác việc gia đình.

3. Quản lý tài chính.

Trẻ em nên được học cách quản lý tiền từ 
nhỏ để có thể quản lý tài chính một cách thông 
minh khi trưởng thành. Từ việc cho phép trẻ 
sở hữu khoản tiền nhỏ, bạn có thể nhận thấy 
con mình tiết kiệm hay hào phóng trong chi 
tiêu. Và cách tốt nhất là giúp trẻ dung hòa hai 
tính cách này để hình thành thói quen chi tiêu 
hợp lý.

4. Giao tiếp.

Giao tiếp là nền tảng của các kỹ năng xã 
hội. Trẻ cần giao tiếp với mọi người xung 
quanh để có thể xây dựng nhiều mối quan hệ, 
tự tin trình bày quan điểm và thu hút niềm tin 
của mọi người.
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5. Đánh máy.

Cho dù con bạn trở thành người lao động 
tay chân hay trí óc, kỹ năng đánh máy là vô 
cùng cần thiết, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật 
số như hiện nay. Hãy đảm bảo con bạn có thể 
gõ, sử dụng bàn phím hay soạn thảo văn bản 
nhuần nhuyễn như cách chúng sử dụng ngôn 
ngữ.

6. Đặt và đạt mục tiêu.

Trẻ không cần thiết lập mục tiêu cuộc sống 
ở tuổi 12 nhưng hãy bắt đầu dạy trẻ đặt mục 
tiêu trong tương lai gần, phù hợp với độ tuổi. 
Bằng cách này, chúng sẽ được trau dồi và rèn 
luyện kỹ năng, cố gắng đạt những mục tiêu 
dài hạn khi trưởng thành.

7. Giữ gìn sức khỏe thông qua tập luyện 
và ăn uống lành mạnh.

Trách nhiệm đối với cơ thể là điều cơ bản 
giúp con người tồn tại. Nếu có thể chăm sóc 
cơ thể trẻ mới có cuộc sống khỏe mạnh, tích 
luỹ nhiều thời gian cho cuộc sống.

Bạn có thể dạy trẻ sống có trách nhiệm với 
cơ thể bằng một vài phương pháp dưới đây:

- Ăn ít nhất một bữa một ngày cùng gia 
đình.

- Tham gia hoạt động ngoài trời như vui 
chơi, thể thao.

- Hạn chế sử dụng công nghệ khi ăn.
- Không sử dụng thức ăn làm phần thưởng.

8. Mặc quần áo đúng cách.

Mặc quần áo đúng cách sẽ giúp con bạn 
xây dựng trách nhiệm đối với ngoại hình của 
mình. Đúng cách bao gồm mặc quần áo sạch 
sẽ, phù hợp với ngoại hình, tình huống...

9. Sử dụng dụng cụ và sửa chữa cơ bản.

Bất kể con trai hay con gái, trước khi trưởng 
thành, chúng nên biết cách sử dụng búa, đinh, 
thay bóng đèn, may vá cơ bản. Bạn có thể dạy 
trẻ ngay từ khi còn nhỏ bằng việc tháo các 
món đồ chơi đơn giản và cùng lắp ráp lại. Dạy 
trẻ cách sửa chữa vật dụng là cách dạy chúng 
có trách nhiệm với đồ đạc của mình.

10. Quản lý thời gian.

Từ khi còn nhỏ, bạn hãy dạy con cách quản 
lý thời gian cá nhân từ việc nhỏ như đi ngủ 
sớm, dậy sớm đến việc lớn như tiết kiệm, sử 
dụng thời gian hợp lý. Ngoài ra, hãy luôn nhắc 
nhở và hình thành cho trẻ thói quen đến sớm.
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11. Ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Điều đầu tiên, bạn hãy yêu cầu trẻ ghi nhớ 
số điện thoại khẩn cấp, số điện thoại người 
thân. Sau đó, đăng ký cho trẻ tham gia những 
khóa học sơ cứu và kỹ năng hồi sức cấp cứu. 
Nếu không có điều kiện cho trẻ tham gia, hãy 
cho trẻ xem video hướng dẫn và thử luyện tập 
với đồ chơi.

12. Dọn dẹp nhà cửa.

Nếu có thói quen dọn dẹp nhà cửa từ 
nhỏ, trẻ sẽ không để nhà bị bẩn nếu ra ở 
riêng và biết cách sống có trách nhiệm với 
gia đình riêng của mình. Bạn hãy dạy con 
cách giữ nhà cửa sạch sẽ, phân biệt và cách 
dùng các loại chất tẩy rửa, để chúng thực 
hành thường xuyên.

13. Sử dụng phương tiện công cộng.

Giao thông công cộng đang trở thành xu 
hướng hiện đại và việc biết cách sử dụng 
chúng là cần thiết. Nếu bạn cùng con di 
chuyển bằng phương tiện công cộng, hãy nhớ 
hướng dẫn chúng cách sử dụng.

14. Bảo vệ bản thân.

Bạn không thể ở bên cạnh con cả đời và 
bảo vệ chúng. Vì vậy, ngay từ khi con còn 
nhỏ, hãy hướng dẫn và hạn chế giúp đỡ để 
chúng có thể tự bảo vệ mình. Bảo vệ bản 

thân cũng là dạy con có trách nhiệm với 
chính mình.

15. Kỹ năng làm việc nhóm.

Bạn hãy để trẻ tham gia vào những công 
việc nhóm như học tập, vui chơi. Hãy bắt đầu 
từ nhóm thành viên trong nhà và những công 
việc nhà như tổng vệ sinh, nấu ăn, chơi trò 
chơi. Sau đó, hãy khuyến khích trẻ tham gia 
các môn thể thao đồng đội hoặc vui chơi cùng 
bạn bè trong khu phố. Kỹ năng làm việc nhóm 
sẽ giúp trẻ xây dựng trách nhiệm với các công 
việc cộng đồng, không đùn đẩy trách nhiệm 
cho người khác.

16. Cư xử có văn hóa.

Cư xử văn hóa được thể hiện qua rất nhiều 
hành động, thể hiện trách nhiệm đối với mọi 
người xung quanh và xã hội. Bạn hãy bắt đầu 
dạy trẻ cư xử tốt với người thân, bạn bè bao 
gồm tôn trọng mọi người, hành động lịch sự, 
sử dụng ngôn ngữ phù hợp, biết cảm ơn và 
xin lỗi...
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Tiếng quê hương khởi nguồn Âu Lạc,      
Thuở Hồng Bàng chim hạc lượn bay,
     Âu Cơ tiên giới thiên thai,
 Trăm năm trăm cõi gọi bầy Lạc Long.

Núi Ngũ Lĩnh Thần Nông quốc tổ,
Động Đình Hồ trấn thủ oai linh,
     Trống đồng khai mở bình minh
Cho dân Bách Việt nghĩa tình nước non…

Kiếp Rồng Tiên trăm con trăm trứng,
Mẹ Âu Cơ dáng đứng quan san,
     Năm mươi theo Mẹ lên ngàn,
Núi rừng ghềnh thác ầm vang buôn làng. 

Dọc Trường Sơn sáo khèn nương rẫy,
Tiếng tù và săn bẫy hươu nai,
     Đêm về đàn đá đàn dây
Rộn ràng thôn bản mà say rượu cần…

Tiếng đàn nước, tơ-rưng, đàn gió,
Tiếng ta-lư, tiếng mõ nhà rông,
     Bập bùng ánh lửa không trung,
Múa nhảy chiêng cồng lanh lảnh rừng xa.

Bầy voi ngỡ hồn ma dã thú,
Cọp rống gầm, sư tử đảo điên,
     Ngựa hí ngày, sói tru đêm,
Cú mèo oang oác, báo đen trợn trừng.

Khắp buôn làng núi rừng náo nhiệt,
Khỉ vượn chồn làm xiếc trên cây,
     Dưới đầm ếch nhái inh tai,
Uềnh oàng con cóc kêu trời ễnh ương.

Khúc hòa tấu du dương thổn thức,  
Nhớ anh em rạo rực miền xuôi,
     Non cao đèo dốc bùi ngùi,
Mẹ cha trăm đứa buồn vui chan hòa…   

Năm mươi con theo Cha xuống biển,                               
Nghe tiếng chim chiền chiện bồi hồi,
     Nhạc rừng muôn thú núi đồi,
Lá hoa xào xạc như lời Mẹ đưa… 

Trời mênh mông con chưa kịp nhớ, 
Mà ai than ai thở ngọt ngào,
     Hát ru, ví dặm, hát chèo,
Đàn đáy, gõ phách ả đào hát xoan… 

Năm mươi con xừ xang xê líu,
Cho dọc dài mấy điệu hò lơ,
     Ruộng đồng sông nước ngẩn ngơ,
Quan họ, cò lả lững lờ nhặt khoan.

Hò mái đẩy bàng hoàng chim sáo,
Hát bài chòi cho nẩu thẩn thơ,
     Hát tuồng, hát xẩm dật dờ,
Nghe hát hồ quảng ngất ngư trẻ già.

Tiếng đàn bầu, tỳ bà, đàn nhị,
Sao não nề thủ thỉ tình tang,
     Nghe như Dạ Cổ Hoài Lang,
Hát bội lên ử, cải lương xuống xề…

Lý cây đa mải mê quán dốc,
Lý qua đèo lóc cóc mầng răng,
     Lý quạ kêu, lý cây bông,
Bao nhiêu điệu lý ấm lòng êm tai…

Hát ru con đêm dài thao thức,
Tiếng à ơi ray rức nỉ non,
     Dù cho sớm tối mỏi mòn,
Còn mưa còn gió thì còn lời ru…

Lý qua cầu cha đâu dám hát,  
Lý ngựa ô khớp bạc về dinh,
     Trống cơm ai vỗ bùng bình,
Lim dim đôi mắt, ta mình nên duyên.

Kính nhớ các Tổng Lãnh Thiên Thần Raphae, Micae và Gabrie.
… Còn nhớ có tiếng loa kèn của các thiên thần ngày tận thế !...
Rộn ràng âm thanh NHƯ TIẾNG QUÊ HƯƠNG hôm nay, 
vang vọng núi đồi sông suối đồng ruộng… 
nhắc nhở mỗi cuộc đời trước Tòa Phán Xét, 
tha thiết như vần điệu bài thơ Song Thất Lục Bát…
*  Khải Huyền 19,6 . //  Mát-thêu 24, 30-31 
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Cha dưới sông, Mẹ hiền trên núi,
Gió biển khơi theo suối lên rừng,
     Mẹ Cha dòng giống Tiên Rồng,
Gặp nhau sông núi chiêng cồng hò khoan…

Dọc Bắc Nam đại ngàn gió hú,
Khắp đất trời lụt lũ mênh mông,
     Sóng xô bão táp hãi hùng,
Trên non tan tát, dưới đồng tan hoang!

                     
Cũng có lúc mênh mang sấm sét,
Tiếng nổ rền thảm thiết tả tơi,
     Kinh thiên động địa rã rời,
Trời gầm đất lở như hồi giặc Ân.
             
Núi Sóc Sơn ngựa thần roi sắt, 
Nhổ tre gai đuổi giặc thúc quân,
      Thất điên bát đảo vạn dân…
Bưng trời vỡ đất như ngàn bom rơi!
                                                            
Tiếng súng đạn đinh tai nhức óc,
Xích chiến xa mìn cóc, mìn mo,
     Tàu bay đại pháo tàu bò,
Trước sau kim cổ nhỏ to kinh hoàng!

Buổi loạn lạc trần gian khóc lóc,
Thuở chiến chinh tang tóc điêu tàn,
     Vợ chồng con cái ly tan,
Đớn đau rên siết thở than kêu trời…

Cầu an lành thảnh thơi trăm họ,
Chim thầy chùa gõ mõ bờ sông,
     Bìm bịp kêu nước lớn ròng,
Lục bình thong thả, giáo đường ngân nga… 
     
Vang núi rừng chim ca vượn hú, 
Khắp sông hồ hò hụ khoan thai,
     Đại ngàn réo gió gọi mây,
Xóm trên làng dưới nhịp chày đón trăng.  

Tiếng quê hương rộn ràng thao thức…
Như thiên thần réo rắc Bê Lem, 
     Mục đồng hang đá sao đêm,
Chăn trâu thổi sáo trời Nam Hồng Bàng!

Khúc “vinh danh” hào quang thiên quốc,
 “Cùng tiếng hô đông đúc đoàn người,
      Nghe như nước lũ, sấm trời, 
Nghe như thiên sứ triệu mời bốn phương…

Vang tiếng loa chín tầng cao cả,
Thỉnh Con Người ngự giá mây trời…”
     Động Đình Ngũ Lĩnh ai ơi,
Địa đàng Bách Việt tiếng cười Rồng Tiên!...

Năm mươi con theo Cha xuống biển,                               
Nghe tiếng chim chiền chiện bồi hồi,
     Nhạc rừng muôn thú núi đồi,
Lá hoa xào xạc như lời Mẹ đưa… 

Trời mênh mông con chưa kịp nhớ, 
Mà ai than ai thở ngọt ngào,
     Hát ru, ví dặm, hát chèo,
Đàn đáy, gõ phách ả đào hát xoan… 

Năm mươi con xừ xang xê líu,
Cho dọc dài mấy điệu hò lơ,
     Ruộng đồng sông nước ngẩn ngơ,
Quan họ, cò lả lững lờ nhặt khoan.

Hò mái đẩy bàng hoàng chim sáo,
Hát bài chòi cho nẩu thẩn thơ,
     Hát tuồng, hát xẩm dật dờ,
Nghe hát hồ quảng ngất ngư trẻ già.

Tiếng đàn bầu, tỳ bà, đàn nhị,
Sao não nề thủ thỉ tình tang,
     Nghe như Dạ Cổ Hoài Lang,
Hát bội lên ử, cải lương xuống xề…

Lý cây đa mải mê quán dốc,
Lý qua đèo lóc cóc mầng răng,
     Lý quạ kêu, lý cây bông,
Bao nhiêu điệu lý ấm lòng êm tai…

Hát ru con đêm dài thao thức,
Tiếng à ơi ray rức nỉ non,
     Dù cho sớm tối mỏi mòn,
Còn mưa còn gió thì còn lời ru…

Lý qua cầu cha đâu dám hát,  
Lý ngựa ô khớp bạc về dinh,
     Trống cơm ai vỗ bùng bình,
Lim dim đôi mắt, ta mình nên duyên.

Trùm họ (1763-1838)

Kính nhớ ngày 05.09 - (chịu xử trảm)

DÙ PHẢI thế nào tôi sẵn sàng
TRĂM NGÀN đấm đá tôi xin mang

SỰ ĐAU ĐỚN BỞI hận thù cả
ĐÒN VỌT trên người khắp dọc ngang.

HAY PHẢI CHẾT đi tôi chẳng sợ
THÌ TÔI XIN được nhận cùng mang
SẴN LÒNG đón nhận, tôi yêu Chúa
CAM CHỊU vì Cha là Chúa đang?

Kính nhớ các Tổng Lãnh Thiên Thần Raphae, Micae và Gabrie.
… Còn nhớ có tiếng loa kèn của các thiên thần ngày tận thế !...
Rộn ràng âm thanh NHƯ TIẾNG QUÊ HƯƠNG hôm nay, 
vang vọng núi đồi sông suối đồng ruộng… 
nhắc nhở mỗi cuộc đời trước Tòa Phán Xét, 
tha thiết như vần điệu bài thơ Song Thất Lục Bát…
*  Khải Huyền 19,6 . //  Mát-thêu 24, 30-31 

Có buổi chiều nọ, tôi thấy Chúa nhìn tôi
Đôi mắt tròn như hạt rớt giữa chiều rơi
Mưa tơi bời, và mưa gợi về lời hứa
Thủa hẹn hò trong lời Người dạy... bác ái tình ơi!

(Viết tặng anh Thành - CCNĐ)
QOD - 13H30 - 26/07/2019

HUỲNH THIÊN PHÚ
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 45 của kỳ 53)

Tôn giả Nhân Già Đà ngạc nhiên kêu lên:
- Con thuyền tình yêu?... Thế nào là con 

thuyền tình yêu?
Cha sở giải thích:

     - Vì lý trí loài người chúng ta rất nhỏ hẹp 
(1), không thể dùng nó để đến được với Thiên 
Chúa qua nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi, suy tư 
để hiểu Thiên Chúa, gọi là không thể dùng 
con thuyền lý trí để đến với Thiên Chúa là 
như thế. Nhưng tạ ơn Chúa! Chúa đã ban cho 
loài người chúng ta tình yêu, chúng ta dùng 
nó như chiếc thuyền để đưa chúng ta đến tận 
nơi với Người.

Tôn giả Nhân Già Đà nghi ngờ:
- Có như thế sao?
Cha sở gật đầu:

- Có! Chính Chúa Giêsu Kitô đã đích thân 
xuống trần dạy điều răn hàng đầu là: phải 
yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, 
hết trí khôn và hết sức lực, điều răn thứ hai 
là: phải yêu người thân cận như chính mình 
(2). –Cha sở dừng giây lát rồi nói thêm- Cả 
2 điều răn cao trọng bậc nhất ấy đều nói về 
tình yêu.

La hán thứ 13, tức Tôn giả Nhân Già Đà, 
thắc mắc:

- Tại sao tình yêu được Thiên Chúa coi 
trọng bậc nhất?

Cha sở Luca:
- Vì “Thiên Chúa là Tình yêu” (3)
Cha sở nói tiếp theo ngay:

- Thiên Chúa đã cho chúng ta tình yêu và 
dạy chúng ta dùng tình yêu như chiếc thuyền 
để đến với Người (4). Những ai dùng chiếc 
thuyền lý trí hay bất cứ loại thuyền nào khác 
(5) để đến với Người, tất thảy đều thất bại.

Tất cả Thập bát La hán đều xôn xao. Cha 
sở đưa ra chứng cứ:

- Trước tiên chúng ta hãy hình dung tình 
yêu có sức “vạn năng” như thế nào ở phạm vi 
thế giới loài người: Việc gì không giải quyết 
được bằng lý trí, vũ lực, vật chất… người 
ta dùng tình yêu, lập tức hoàn thành; giáo 
dục con trẻ bằng tình yêu luôn cho kết quả 
tốt nhất; cảm hóa một tội nhân bằng tình yêu 
luôn có hiệu lực và hiệu lực lâu dài hơn là 
bằng tù ngục và nhục hình; gắn kết hai người 
dưng lại với nhau để trở thành một gia đình 
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hạnh phúc cũng bằng tình 
yêu… Tóm lại, “tình yêu 
kiến tạo thế giới” (6), cho 
nên chuyện gì không thể làm 
được, hãy làm với tình yêu.

 Cha sở nghiêng mình và 
chỉ tay về phía cô Sáu và cô 
Bảy, nói:
    - Bằng chứng trước mắt: 
tình thương của người chị đã 
đưa người em trở về với thế 
giới ánh sáng.

Cha sở nói thêm:
- Thậm chí tình yêu đã 

đưa hai con người nam nữ 
xa lạ, đến chỗ hiểu biết lẫn 
nhau một cách tường tận mọi 
ngóc ngách của tâm hồn lẫn 
thể xác đến nỗi hai bên thuộc 
làu từng “chân tơ kẽ tóc” của 
nhau, đến nỗi phải dùng cụm 
từ “cả hai nên một”...

Tất cả mọi người đang 
hiện diện trong gian phòng 
khách của nhà cô Sáu đều 
im lặng cảm thấu. Cha sở 
vẫn nói:

- Cha mẹ hiểu thấu con 
cái cũng nhờ tình yêu.

Cha sở vẫn nói:
     - Đôi bạn thân hiểu nhau 
cũng nhờ tình yêu.
Cha sở cứ nói như rót mật 
vào tai:

“Tình yêu chiến thắng tất 
cả” (7) và thậm chí người 
ta dám chết vì yêu (8) như 
trường hợp của nhiều chiến 
sĩ yêu nước.

Nghe đến đây, một vị La 
hán ngồi ở một góc phòng 
đột ngột vừa giơ tay ra hiệu 
xin nói vừa đứng phắt lên tự 
xưng là La hán thứ 14:

- Thưa thầy cả Luca, tôi 

là Tôn giả thứ mười bốn tên 
Phạt Na Ba Tư. Tôi xin hỏi: 
Như thế thì cả trời đất muôn 
vật đều bởi tình yêu mà có 
hay sao? Đều là con đẻ của 
tình yêu, đều là tình yêu hay 
sao?

Cha sở gật đầu:
   - Thưa phải! Toàn thể đất 
trời và muôn vật lẫn loài 
người đều được tình yêu 
sinh ra, tình yêu đó là Thiên 
Chúa. Không có gì chắc 
chắn hơn điều ấy.
    Tôn giả Phạt Na Ba Tư hỏi:
     - Thưa thầy cả! Như lúc 
đầu thầy cả bảo: Thiên Chúa 
là Một Chúa có Ba Ngôi hay 
gọi là Nhất thể Tam Vị (10), 
nhưng mà, Thiên Chúa lại là 
Tình yêu. Vậy thì Tình yêu 
Nhất thể Tam vị như thế nào?

Cha sở Luca đáp:
- Một Tình yêu, nhưng 

trong Một bản thể Tình yêu 
lại có Ba Ngôi vị: Yêu triển 
nở, Yêu tha thứ và Yêu biến 
đổi đến hóa thân. Tình yêu 
ở loài người cũng vậy; khi 
thấy hai người, nam và nữ 
yêu nhau, tình yêu cũng một 
mà ba: Yêu triển nở, yêu tha 
thứ và yêu đến không còn là 
mình nữa.

Tôn giả Phạt Na Ba Tư hỏi:
   Nếu thiếu một thì tình yêu 
không thực? Thưa thầy cả, có 
đúng vậy không?

Cha sở gật đầu xác nhận:
     - Đúng! Cả hai người nam 
và nữ, ai yêu mà không sinh 
con, hoặc muốn sinh con mà 
không hy sinh, hoặc có hy 
sinh mà không có biến đổi 
thì tình yêu ấy không thực, 

không thực thì sớm muộn 
gì cũng bị bại lộ rằng mình 
chẳng hề yêu.  

Đám đông tụ tập bên 
ngoài cổng nhà cô Sáu từ xế 
trưa cho đến hiện giờ vẫn còn 
đông, nhưng đột nhiên bỗng 
xôn xao rồi la hét dữ dội; từ 
trong nhà nhìn ra, Thập bát 
La hán, cha sở, cô Sáu, cô 
Bảy và những người còn lại 
đều nhìn thấy ngay ở giữa họ 
có lửa bốc cháy ngùn ngụt 
cùng với tiếng ồn ào la hét tỏ 
ra quýnh quáng sợ hãi… Tuy 
nhiên không hiểu sao, vị La 
hán đứng đầu thưa với cha sở:

- Xin thầy cả và mọi 
người đừng chú ý tới họ, vì 
họ ở ngoài đường, không liên 
quan gì đến chúng ta…

Tuy không hiểu vì sao 
mà vị La hán đứng đầu, Bạt 
La Đọa, bảo mọi người phải 
như thế, nhưng vì câu chuyện 
đang nói về tình yêu còn dang 
dở, cho nên mọi người mau 
chóng quay trở lại với những 
lời của cha sở. La hán thứ 14, 
Phạt Na Ba Tư hỏi tiếp:

Cha sở đáp:
 - Đúng là như thế cho 

nên Lời Chúa có câu: “Tình 
yêu Chúa chan hòa mặt đất” 
(11). Nhưng ngay từ đầu, 
Thiên Chúa cho phép ma quỷ 
phá hoại tình yêu ở Hai Ông 
Bà Nguyên tổ lẫn con cháu 
về sau… 

Cô Sáu và chị Hương rất 
quan tâm đến sức khỏe của 
cha sở từ lâu, nhưng không 
thể can thiệp, chỉ lâu lâu mới 
tiếp nước cho ngài… nay 
thấy gương mặt cha sở lộ vẻ 
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mệt nhọc căng thẳng, cô Sáu 
thưa với Thập bát La hán để 
cho cha sở tạm nghỉ trong 
một thời gian ngắn. Có thể 
nói, từ 2 giờ trưa cho đến 
hiện đang là 7 giờ tối, cha sở 
chưa một lần được nghỉ trừ 
lúc ăn chiều. Các vị La hán vì 
nhập vào xác người, cho nên 
cũng tỏ ra mệt nhoài, không 
ai để ý nhưng thực ra, trong 
khi cha sở trao đổi, có vị ngả 
người ra, dạng như nửa ngồi 
nửa nằm tự lúc nào chẳng 
hay biết dù mắt và tai vẫn 
chăm chú theo dõi từng lời 
của cha sở.

Thập bát La hán không 
nói gì, nhưng có vẻ đều bị cô 
Sáu thuyết phục, cho nên cha 
sở được cô Sáu và chị Hương 
đưa xuống bếp, nghỉ ngơi thư 
giãn trong khoảng 15 hay 
20 phút, cha sở tươi tỉnh trở 
lại. Với vóc dáng của một 
người đàn ông vạm vỡ, khỏe 
mạnh… cha sở có mệt nhưng 
không hề đuối sức. Tận dụng 
thời khắc nghỉ ngơi, ông Tám 
Ria, cô Sáu, cô Bảy, hai chị 
Hải và Hương xúm xít vây 
quanh cha sở cười cười nói 
nói vui vẻ, điều đó càng làm 
cho cha sở mau lấy lại sức 
khỏe để tiếp tục cuộc tham 
vấn không biết tới giờ nào 
mới xong.

Ngoài đường, đám đông 
tuy có hơi bớt la hét ồn ào, 
nhưng hình như vẫn còn điều 
gì đó làm họ không thể yên 
hẳn. Vì quá quý mến và kính 
trọng Thập bát La hán, họ tụ 
tập đông đúc và kiên nhẫn 
như thế, nhưng hiện giờ có lẽ 

đang có cớ sự gì đó hình như 
không bình thường mà đám 
đông hỗn loạn lên như thế; 
riêng Thập bát La hán, thật 
khó hiểu! Chẳng biết tại sao 
Các Vị, chẳng vị nào màng 
đến sự kiện đám đông đang 
có vấn đề.

(còn tiếp)
...............................................
     (1) Nói về sự nhỏ hẹp của 
lý trí, ai cũng đã biết truyện: 
“Một hôm, Thánh Augustinô 
đi dạo trên bãi biển giữa 
cảnh trời đất bao la, biển 
rộng mênh mông suy nghĩ về 
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. 
Bỗng Người thấy một em bé 
đang loay hoay chạy đi chạy 
lại, tay cầm một vỏ sò chạy 
đi múc nước biển đổ vào một 
cái lỗ nhỏ trên cát. 

Dừng lại quan sát em bé 
hồi lâu, Thánh nhân liền đến 
hỏi:

- Bé ơi! Bé đang làm gì đó?
- Cháu muốn múc hết nước 

biển đổ vào cái lỗ này.
Thánh nhân nhìn em bé 

mỉm cười dịu dàng nói:
- Bé không thể làm như 

vậy được đâu!
Em bé đáp lại:
- Vậy mà cháu làm việc 

này còn dễ hơn việc ông đang 
nghĩ”.

(2) Khi ấy, có một 
người trong các kinh sư 
đến gần Đức Giêsu và hỏi 
rằng:“Thưa Thầy, trong mọi 
điều răn, điều răn nào đứng 
hàng đầu?” Đức Giêsu trả 
lời:“Điều răn đứng hàng 
đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-
en, Đức Chúa, Thiên Chúa 

chúng ta, là Đức Chúa duy 
nhất. Ngươi phải yêu mến 
Đức Chúa, Thiên Chúa của 
ngươi, hết lòng, hết linh 
hồn, hết trí khôn và hết sức 
lực ngươi. Điều răn thứ hai 
là: Ngươi phải yêu người 
thân cận như chính mình. 
Chẳng có điều răn nào khác 
quan trọng hơn các điều răn 
đó.” Ông kinh sư nói với Đức 
Giêsu:“Thưa Thầy, hay lắm, 
Thầy nói rất đúng. Thiên 
Chúa là Đấng duy nhất, ngoài 
Người ra không có Đấng nào 
khác. Yêu mến Thiên Chúa 
hết lòng, hết trí khôn, hết sức 
lực, và yêu người thân cận 
như chính mình, là điều quý 
hơn mọi lễ toàn thiêu và hy 
lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta 
trả lời khôn ngoan như vậy 
thì bảo:“Ông không còn xa 
Nước Thiên Chúa đâu!” Sau 
đó, không ai dám chất vấn 
Người nữa. (Mc 12,28b-34).

(3)“Deus  caritas est” 
(1Ga 4,8): Thiên Chúa là 
tình yêu.

(4) Trọn câu là:“Ai không 
yêu thương, thì không biết 
Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là 
tình yêu” (1Ga 4,8).

(5)Thánh Augustinô đã 
dùng con thuyền lý trí, các 
đạo sĩ Ấn độ, Tây tạng… 
dùng con thuyền tu hành 
khắc khổ và xa lánh người 
đời, các thiền sư thuộc nhiều 
tôn giáo khác nhau dùng con 
thuyền thiền tịnh và một số 
Họ đã đạt đến được các bậc 
cảnh giới siêu phàm của Niết 
bàn tới mức có vị thân xác 
biến thành năng lượng ánh 
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sáng hình cầu vồng (cao tăng Khenpo Achö 
người Tây Tạng trong BÀI ĐỌC THÊM dưới 
đây), chết lâu năm mà“nhục thân bất hoại” 
(Lạt ma Dashi Dorzho Itigilov trong Phật 
giáo Tây Tạng còn nguyên thân xác không 
thối rữa), thậm chí có cả một môn phái dùng 
con thuyền tu hành thoát y (trần truồng đêm 
ngày) để mong đạt đến Thiên Chúa, nhưng 
tất cả chỉ đạt đến cõi siêu thoát hay cõi hạnh 
phúc nào đó v.v… tuyệt nhiên không thể đến 
được Thiên Chúa. Vì “Thiên Chúa là Tình 
yêu”, để đạt đến Tình yêu phải dùng tình yêu; 
chỉ duy một con thuyền hay con đường tình 
yêu, con thuyền hay con đường tình yêu là 
chính Chúa Giêsu Kitô; chỉ Người mới có thể 
đưa loài người đến được với Đức Chúa Cha, 
Thiên Chúa Tình yêu, mà thôi. Chúa Giêsu 
từng bảo: “Chính Thầy là con đường, là sự 
thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa 
Cha mà không qua Thầy” (Ga 14.6). Chiếc 
thuyền Chúa Kitô hay con đường Người là 
tình yêu, vì Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa 
Tình yêu.

(6) “Amor mundum fecit”, ngạn ngữ Lat-
in, nghĩa là: tình yêu kiến tạo thế giới. 
“Amor vincit omnia” (Virgil, Eclogues 
10:69), nghĩa: tình yêu chiến thắng tất cả. 

   (7) “Amor patriae nostra lex” (tiếng Anh: 
Love of the fatherland is our law) nghĩa là 
tình yêu tổ quốc là luật lệ của chúng tôi - 
Motto of the Polish Winged Hussars.

     (9) Vị La Hán thứ mười bốn - Tôn giả Phạt 
Na Ba Tư.

Ông vốn là một người buôn bán. Ngày ông 
ra đời trời mưa rất to. Lá cây chuối ở hậu 
viện bị mưa rơi xuống kêu sột soạt nên mẹ 
ông đặt ông là Phạt Na Ba Tư (tiếng Phạn 
có nghĩa là mưa). Sau này khi ông xuất gia 
thường hay đứng dưới cây chuối dụng công 
nên có tên là Ba Tiêu La Hán.

(10) Thánh Tôma Aquinô trong tác phẩm 
“O Salutaris hostia” (thánh ca viết theo hình 
thể hymnus) có câu mà ai là người Công giáo 
sinh ra trước Công đồng Vaticanô II đều hát 
trong các giờ chầu phép lành đến thuộc lòng: 
“Uni trinoque Domino”  (Một Chúa mà Ba  
Ngôi). (11) Tv 32,5b

Ba Tiêu La Hán (Ảnh: Internet)
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Bạn có biết thân thể con 
người với cấu tạo tế bào có 
thể chuyển hóa đến một trạng 
thái khác? Chỉ riêng ở Tây 
Tạng và Ấn Độ đã có hơn 
160.000 trường hợp các nhà 
tu hành được ghi nhận có khả 
năng chuyển hóa cơ thể của 
mình thành vật chất cao năng 
lượng vô cùng tinh khiết.

Nhà sư Khenpo Achö là 
một trong những trường hợp 
thân thể hóa cầu vồng sau khi 
viên tịch. (Ảnh: in5d.com)

Đó được gọi là trạng thái 
“cầu vồng hóa thân thể”. Theo 
đó, một người có thể chuyển 
hóa cơ thể thành ánh sáng sau 
một quá trình liên tục đề cao 
tâm tính. Người ta tin rằng, cứ 
mỗi 5 năm sẽ có một nhà sư 
Phật giáo Mật tông tiến nhập 
vào trạng thái giác ngộ này. 
Quá trình đó vô cùng mạnh 
mẽ, theo các ghi chép, phải 
mất khoảng 7 ngày để cơ thể 
co dần lại, cuối cùng chuyển 
hóa thành ánh sáng cầu vồng 
và tan biến.

Có hơn 160.000 trường 
hợp như vậy đã được ghi 
nhận. Đạo giáo gọi đây là 
“thân kim cương”, những 
người đạt được thân thể này 
là những người bất tử, có khả 
năng “đi mây về gió”. Các 
trường phái Yoga và giáo lý 
Yoga vô thượng gọi đây là 
“Thánh thể”, trong khi Kriya 
Yoga gọi là “Phúc thể”.

Tuy nhiên, trạng thái thân 
thể huyền diệu này không 
chỉ xuất hiện trong thời cổ 
đại. Những thông tin gần đây 
cũng cho thấy các nhà sư Tây 
Tạng vẫn luôn đạt đến trạng 
thái này thông qua quá trình 
tu luyện lâu dài.

Ví dụ, linh mục Công 
giáo Francis Tiso đã ghi 
nhận trường hợp của Khen-
po Achö, một tu sĩ trường 
phái Cách Lỗ (Gelugpa) ở 
khu vực Kham, Tây Tạng. 
Ông qua đời vào năm 1998 
và bằng cách nào đó, thân thể 
ông đã hóa thành một luồng 
ánh sáng.

David Steindl-Rast, một 
tu sĩ dòng thánh Benedic-
tin vào năm 2002 đã đề nghị 
Viện Khoa học Tinh thần (In-
stitute of Noetic Sciences – 
IONS) tiến hành nghiên cứu 
hiện tượng thân thể hóa cầu 
vồng này, ông nói rằng: “Nếu 
chúng ta có thể chứng minh 
được khả năng này của con 
người thì điều đó có nghĩa là 
những gì được mô tả về ngày 
Chúa Giê-su phục sinh không 
chỉ xuất hiện trong quá khứ 
mà còn xảy ra trong thời nay, 
nó sẽ nâng quan điểm về tiềm 
năng con người của chúng ta 
đến một nhận thức mới”.

Sau đó, David Steindl-Rast 
đã liên hệ với người thường 
xuyên du hành đến Tây Tạng 
là Cha Francis Tiso, và nhờ 
ông giải thích về hiện tượng 
này. Cha Tiso nói rằng ông đã 
chứng kiến một cầu vồng xuất 
hiện nơi nhà sư Khenpo Achö 
sinh sống vài ngày trước khi 
ông qua đời vào tháng 9/1998 
và sau đó là hàng chục chiếc 
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cầu vồng khác.

Thân thể của nhà sư Khen-
po Achö bắt đầu thay đổi 
ngay sau khi ông trút hơi thở 
cuối cùng. Da ông trở nên 
sáng trắng hơn và hình dạng 
thân thể bắt đầu thay đổi. Vài 
ngày trôi qua, xác của ông bắt 
đầu nhỏ dần lại đến ngày thứ 
7 thì nó hoàn toàn biến mất.

Sự kiện này đã được báo 
chí địa phương ghi lại rất kỹ 
lưỡng và hiện tượng “cầu 
vồng hóa thân thể” đã được 
thảo luận tại Viện Nghiên cứu 
Khoa học Tinh thần (tháng 3 
đến tháng 5/2002).

Tulku Pema Rigtsal, một 
nhà sư khác của Nepal đã 
thuật lại quá trình biến hóa 
của sư Achö như sau:

“Gần đây, vào ngày 
29/8/1998, tại Dome Khamn-
gak ở Azi Rong, Tây Tạng, sư 
Khenpo Achö 80 tuổi đã đạt 
đến trạng thái giải thoát. Một 
ngày vào buổi trưa, ông nằm 
trên giường, trong tư thế sư 
tử đang ngủ và niệm lục chú 
trong môn của ông.

Khi đó, cơ thể dần sáng 
lên, các nếp nhăn dường như 
biến mất, trông ông giống 
như một đứa trẻ 8 tuổi với 
làn da rất đẹp. Sau một tuần 
trôi qua, khi mọi người bắt 
đầu biết đến cái chết bí hiểm 
của ông thì trong ngoài có rất 
nhiều cầu vồng đã xuất hiện, 
hương thơm lan tỏa khắp mọi 
nơi và những điều đó đã đánh 
lừa sự chú ý của các nhà chức 
trách. Thân thể ông dần dần 

nhỏ lại và cuối cùng ông đã 
trở về cõi Phật; những gì còn 
lại chỉ là móng tay và tóc”.

Nhà sư Phật giáo tông 
phái Đại Toàn Thiện Khenpo 
Choga Rinpoche cũng đã viết 
về sư phụ của mình khi đạt 
viên mãn rằng:

“…Vị thầy cao tăng của 
tôi đã qua đời vào ngày 
11/11/2013. Thân thể của ông 
cao khoảng 1,75m nhưng sau 
khi mất 2 tuần, thân hình ông 
thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 
20cm. Theo giáo lý của Đại 
Toàn Thiện thì hiện tượng này 
được gọi là Tiểu Cầu vồng 
hóa Thân thể, đó là dấu hiệu 
của quả vị cao qua một đời 
tu luyện Phật Pháp. Để làm 
được vậy người tu luyện cần 
phải tích lũy được vô lượng 
công đức”.

Người tu hành của bất kỳ 
phái Mật giáo nào, sau khi tu 
luyện đạt đến cảnh giới cao, 
lúc lâm chung sẽ xuất hiện 
hiện tượng hóa cầu vồng. 
Nhục thân của người đó sẽ 
hóa thành một đường cầu 
vồng bay thẳng lên trời, tiến 
nhập vào cõi Tịnh Độ mà 
Phật giáo nói đến.

Bởi các pháp môn tu luyện 
khác nhau, quá trình hóa 
thành cầu vồng của người tu 
hành cũng sẽ xuất hiện các 
loại hiện tượng khác nhau. 
Có hai loại là phổ biến nhất. 
Một loại là trước khi người 
tu hành lâm chung, yêu cầu 
được ở một mình, trong thời 
gian 7 ngày sau khi mất 

không được đụng vào di thể 
của họ; trong phòng sẽ tràn 
đầy ánh sáng kỳ dị giống như 
cầu vồng; đến ngày thứ 8, 
mọi người mở căn phòng ra 
chỉ thấy di thể của người tu 
hành đã biến mất, chỉ còn sót 
lại tóc và móng tay.

Một loại hiện tượng khác 
cũng là muốn ở một mình, 
cũng cho phép đệ tử chân 
truyền ở bên cạnh, người tu 
hành ngồi xếp bằng đả tọa, 
thân thể tự phát sáng, một 
đường cầu vồng xông thẳng 
lên bầu trời.

Điều này người thường 
nghe thấy quả thật là điều 
không thể nghĩ bàn, nhưng 
đối với người tu hành trong 
Mật giáo, thì nó lại không 
phải là điều gì khó tin cả. 
Thông qua tu luyện nhiều 
năm, bên trong thân thể của 
người tu hành đã tập hợp 
năng lượng to lớn, khi họ 
đối diện với ranh giới của cái 
chết, thì sẽ chuyển hóa nhục 
thể có năng lượng này thành 
vật chất ánh sáng, sắc thân 
hòa tan vào trong ánh sáng, 
sau đó hoàn toàn biến mất.

Bởi vì rất nhiều người dân 
Tây Tạng đã tận mắt chứng 
kiến những sự tình tương tự 
như vậy, biết rằng trong cõi 
vô minh đó, có những điều 
thần bí mà nhân loại có lẽ 
mãi mãi không cách nào lý 
giải được. Và chính tín có thể 
khiến cho con người trở nên 
dũng cảm và mạnh mẽ hơn.

HOÀNG AN
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GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 33)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) là: “Như thị ngã văn” là ẩn ý TCPV hát 
nguyên văn Lời Chúa, tức hát chính “Đó là Lời Chúa”, để ai hát hay nghe hát đều 
yên tâm phát ngôn và suy niệm. 
	TCPV hát được nguyên văn Lời Chúa nhờ lối sáng tác Giáo hội truyền dạy; 

theo đó, Lời Chúa được cẩn trọng và tôn kính qua việc giữ nguyên bằng phương 
pháp riêng (phương pháp này giúp vừa giữ nguyên văn vừa giữ đúng luật mẹo và kỹ 
thuật sáng tác âm nhạc); không phải phổ nhạc theo lối tùy hứng, hú họa và không 
có kỹ thuật. 
	Nghe được nguyên văn Lời Chúa mới hiểu đúng Lời Chúa. Đó là lý do duy 

nhất để bảo rằng “Đó là Lời Chúa”. 

Cụ bà 106 tuổi (người Armenia) cầm súng đứng canh gác trước cửa nhà mình.
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ÂN DUY

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

TÌNH CẢM DÀNH CHO LUẬT SƯ

KHÔNG THỂ ĐỌC ĐƯỢC
Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa 

phòng:
- Này cô, cô đến khám gì?
- Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác 

sĩ tí việc.
- Xin cô cứ nói.
- Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của 

người yêu em mới gửi về.
- Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không 

biết chữ à?
- Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em 

cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ anh.!!

  

Tại một buổi họp, trong lúc rảnh rỗi, hai cô 
thư ký tâm sự với nhau:

-Mình trông cậu với sếp có vẻ thân nhau 
đấy. Thế cậu xưng hô với ông ấy thế nào?

- Đơn giản thôi! Trước mặt vợ con sếp hay 
đồng nghiệp, tớ gọi là chú. Khi chỉ còn lại hai 
người, tớ gọi là anh. Thế còn cậu?

- Tớ thì khác. Có mặt mọi người tớ gọi là 
chú. Khi có riêng hai người tớ gọi là cụ.

- Eo ôi! Gọi thế chắc sếp ghét cậu lắm nhỉ?
- Ghét thế nào được! Mỗi khi tớ chu mồm 

lên gọi: “Ôi… dê cụ của em ơi!” là ông ấy lại 
cười khanh khách.

Một luật sư chết trong cảnh nghèo khó và 
cô đơn. Hàng xóm láng giềng của ông ta phải 

đi quyên góp khắp nơi để có tiền tổ chức đám 
tang. Khi họ vận động vị chánh án tòa án 
thành phố, ông ta hỏi:

- Các vị cần bao nhiêu?
- Chỉ cần 10 USD thôi ạ!
- Cái gì? Chôn một luật sư tốn có 10 USD 

thôi ư? -Ngài chánh án kêu lên- Đây, hãy cầm 
lấy 100 USD và chôn mười gã luôn một thể.

Ngư dân than phiền với bạn:
- Lần nào đi biển về tao cũng bắt được... 

một thằng nằm trong gầm giường! 
- Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi 

biền biệt như vậy nữa. 
- Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã 

cưa béng mấy cái chân giường rồi.

Khách du lịch đi chơi trên vùng núi cao, 
gặp bác chăn cừu có bộ râu thật dài: 

- Cụ không chịu cạo râu hay sao mà có bộ 
râu dài thế này?

- Ấy đừng gọi tôi bằng cụ, tôi cũng chỉ tầm 
tuổi ông thôi. Chẳng là bà vợ tôi tặng tôi một 
bộ cạo râu điện, tôi sướng quá quẳng ngay 
lưỡi dao cạo cũ. 

- Ô hay, thế thì có làm sao đâu, bác cứ 
dùng đồ mới, tốt lắm mà.

- Nhưng tôi còn chờ Nhà nước đưa điện 
tới bản.

GỌI SẾP BẰNG CỤ

XEM THẰNG ẤY CÒN 
NẤP ĐƯỢC VÀO ĐÂU

CHỜ ĐIỆN
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Xe Nhật bị tẩy chay tại Hàn Quốc

Dân trí- Một số chủ xe Nhật đã lên mạng chia 
sẻ rằng xe của mình bị hắt kim chi hoặc cào 
xước khi đỗ ở nơi công cộng...Hiện nay, nhiều 
sản phẩm của Nhật Bản, như bia, quần áo Uniq-
lo, các tour sang Nhật, và thậm chí là vé xem 
phim anime của Nhật có tên Butt Detective the 
Movie chiếu ngoài rạp cũng bị tẩy chay tại Hàn 
Quốc. Các cuộc biểu tình kêu gọi tẩy chay hàng 
Nhật đã diễn ra ở bên ngoài đại sứ quán Nhật 
Bản tại Seoul.

     Tâm lý bài Nhật tăng lên kể từ khi Tokyo 
tuyên bố vào ngày 1/7 rằng sẽ hạn chế xuất 
khẩu vật liệu dùng để sản xuất chất bán dẫn, 
trong khi đây là một ngành công nghiệp mũi 
nhọn của Hàn Quốc. Căng thẳng thương mại 
giữa hai bên leo thang từ đó…

Đảng Singapore Tiến 
bộ (PSP) được thành lập 
bởi Tan Cheng Bock, một 
nhân vật quyền lực trong 
đảng cầm quyền, để cạnh 
tranh với chính đảng này 
trong các cuộc bầu cử năm 
2021. Ông Tan trước đó bị 
báo chí phát hiện gặp gỡ 

ông Lý Hiển Dương, con trai út của nhà lập quốc 
Lý Quang Diệu và là em trai Thủ tướng đương 
nhiệm Lý Hiển Long, tạo ra tin đồn về một liên 
minh chính trị mới. Đến ngày 28/7, tin đồn được 
xác nhận. Ông Lý Hiển Dương viết trên Face-
book: “Tôi hết lòng ủng hộ các quy tắc và giá 
trị của đảng Singapore Tiến Bộ. Đảng Nhân dân 
Hành động (đảng cầm quyền của Thủ tướng Lý) 
ngày nay không còn giống thời cha tôi nữa. Họ 
đang đi không đúng hướng”.

Em trai thủ tướng Singapore hậu thuẫn 
đảng đối lập, chống lại anh mình

Hơn 200 con tuần lộc Na Uy chết đói 
gây sốc

TTO - Thông tin từ Đài truyền hình 
NRK (Na Uy) đã khiến mọi người không 
thể không bị sốc: hơn 200 con tuần lộc 
chết vì đói tại quần đảo Svalbard ở vùng 
Bắc Cực thuộc lãnh thổ nước này mà 
nguyên nhân là biến đổi khí hậu. Đây là 
kết quả kiểm tra của nhóm nghiên cứu từ 
Viện Địa cực Na Uy sau khi theo dõi và 
kiểm đếm số tuần lộc trong vòng 10 tuần. 
Theo trang Gulf News, ba nhà nghiên 
cứu từ Viện Địa cực Na Uy cho biết thảm 
họa “quy mô lớn chưa từng có” này là do 
biến đổi khí hậu đẩy loài tuần lộc vào tình 
trạng thiếu thức ăn nghiêm trọng, dẫn đến 
chết đói…

Mới đây, Ngân hàng trung ương Hàn 
Quốc (BOK) ước tính, GDP Triều Tiên 
giảm 4,1% năm ngoái - tệ nhất từ năm 
1997. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp 
Triều Tiên tăng trưởng âm. Năm 2017, 
số liệu này giảm 3,5%. Hạn hán và các 
lệnh trừng phạt quốc tế khiến GDP Triều 
Tiên giảm năm thứ hai liên tiếp, theo 
tính toán của Ngân hàng trung ương Hàn 
Quốc. Triều Tiên đến nay vẫn không công 
bố bất kỳ số liệu nào về nền kinh tế này. 
Từ năm 1991, BOK bắt đầu đưa ra các 
ước tính về kinh tế Triều Tiên, dựa trên 
thông tin từ các tổ chức liên quan, như 
cơ quan thương mại, Bộ Thống nhất và 
cơ quan tình báo. Dân số Triều Tiên ước 
tính khoảng 25,13 triệu người. Thu nhập 
bình quân đầu người được cho là khoảng 
1.298 USD một năm.

Hàn Quốc: Kinh tế Triều Tiên tệ nhất 
21 năm
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TP.HCM sắp triển khai hai tuyến có làn 
đường riêng cho xe buýt

  

Dân số Việt Nam hơn 96 triệu người, là 
nước đông dân thứ 15 thế giới

TTO - Tính đến 0h ngày 1/4/2019, dân số 
Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành 
quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, đứng thứ 
3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Phil-
ippines. Số liệu được Ban chỉ đạo Tổng điều 
tra dân số và nhà ở trung ương công bố tại 
hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết 
quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 
2019, tổ chức ngày 11/7, quy mô dân số Việt 
Nam tăng thêm 10,4 triệu người trong 10 năm 
(2009-2019). Tỉ lệ tăng dân số bình quân là 
1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1989-
2009, tăng khoảng 1,18 triệu người/năm.

TTO - Ông Trần 
Chí Trung - giám 
đốc Trung tâm Quản 
lý giao thông công 
cộng TP.HCM, cho 
biết Hội đồng tư 
vấn giao thông đô 
thị TP.HCM thuộc 
UBND TP vừa có 
đánh giá đồng ý với 

đề án tổ chức làn xe buýt ưu tiên trên đường 
Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ (Q.3)… Hiện 
nay, Trung tâm Quản lý giao thông công 
cộng TP đang tiếp tục lấy ý kiến của các 
chuyên gia, nhà khoa học ở Hội cầu đường 
cảng TP.HCM thuộc Liên hiệp các hội khoa 
học kỹ thuật để hoàn chỉnh đề án trình cấp 
thẩm quyền cho phép thực hiện. Hai tuyến 
đường có làn đường ưu tiên cho xe buýt chạy 
trong giờ cao điểm sáng và chiều sẽ không 
cho xe cá nhân, xe gắn máy chạy trong làn 

đường này trong khung giờ trên.

Giá giường bệnh điều trị theo yêu 
cầu có thể lên đến 4 triệu đồng/ngày

Ngày 28.7, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), cho 
biết cơ quan này đang rà soát lại lần cuối 
trước khi chính thức ban hành quy định về 
tiêu chuẩn và giá dịch vụ khám chữa bệnh 
(KCB) theo yêu cầu trong bệnh viện (BV) 
công. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành 
quy định này để đảm bảo giá dịch vụ KCB 
theo yêu cầu trong BV công đúng với chất 
lượng cung cấp... Cụ thể, với BV hạng đặc 
biệt và hạng 1, tiền công khám bệnh không 
quá 500.000 đồng/lần khám; BV hạng 2 
không quá 400.000 đồng/lần khám. Giá 
giường dịch vụ theo yêu cầu tối đa có thể 
lên đến 4 triệu đồng/ngày (với BV hạng đặc 
biệt, 1 giường/phòng). Ngoài ra, có các mức 
từ 1,3 - 1,5 - 2,5 triệu đồng/ngày, tương ứng 
với các loại 4 giường - 3 giường - 2 giường/
phòng…

Từ 1/8, hành lý xách tay đi máy bay tăng 
lên 12 kg thay vì 7 kg

Theo chính sách mới, hành lý của khách sẽ 
được tính theo “số kiện” thay vì số cân (kg) 
như trước đây. Chính sách hành lý hệ kiện 
là quy định hiện được áp dụng rộng rãi bởi 
nhiều hãng hàng không quốc tế trên toàn thế 
giới. Đối với hành lý xách tay, số kiện hành 
khách được mang theo vẫn không đổi, nhưng 
trọng lượng kiện được tăng thêm. Theo đó, 
khách Phổ thông được mang 1 kiện hành lý 
xách tay gồm phụ kiện có tổng trọng lượng 
tối đa 12 kg (trước đây là 1 kiện 7 kg), khách 
Phổ thông đặc biệt và Thương gia được mang 
2 kiện hành lý xách tay gồm phụ kiện có tổng 
trọng lượng tối đa 18 kg (trước đây là 2 kiện 
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     Tổng Hội dòng Đa Minh nhóm tại Đại chủng 
viện Xuân Lộc đã bầu được Bề trên Tổng 
Quyền cho dòng, đó là Cha Gerard Francis-
co Parco Timoner III, người Philippines, Tổng 
Phụ Tá của dòng đặc trách vùng Á châu Thái 
Bình Dương. Cha Parco Timoner III kế nhiệm 
cha Bruno Cadoré người Pháp, vừa mãn nhiệm 
kỳ 9 năm. Cha sẽ là người Á châu đầu tiên 
đảm nhận chức vụ Tổng quyền của Dòng. Cha 
Parco Timoner III đã được Tổng Hội thứ 290 
của dòng Đa Minh bầu làm người kế vị thứ 88 
của thánh Đa Minh trong phiên họp sáng ngày 
13/7 tại Đại chủng viện Xuân Lộc. Tổng hội 
nhóm tại Đại chủng viện Xuân Lộc từ ngày 8/7 
với sự tham dự của 142 thành viên, gồm 104 vị 
có quyền bỏ phiếu, trong số này, có 2 cựu Bề 
trên Tổng quyền, 36 Bề trên giám tỉnh, 7 Bề 
trên các Phó tỉnh dòng, phần còn lại là các đại 
biểu của các tỉnh, phụ tỉnh và các đơn vị khác 
của dòng.

 (Vaticannews.va)- Các vị lãnh đạo Công 
Giáo và Tin Lành ở Đức bày tỏ đau buồn và 
quan tâm vì sự kiện trong năm ngoái, 2018, 
có tới 430 ngàn tín hữu Kitô làm đơn xin ra 
khỏi Giáo Hội: 216 ngàn tín hữu Công Giáo 
và 220 ngàn tín hữu Tin Lành, một con số rất 
cao: Đối với Công Giáo, con số mất mát này 
tăng 29% so với năm 2017 trước đó. Với sự 
ra đi này, Giáo Hội Công Giáo Đức còn hơn 
23 triệu tín hữu, tức là giảm từ 28,2% trong 
năm 2017 xuống còn 27,7% dân số trong năm 
ngoái. Trong khi đó Giáo Hội Tin Lành còn 21 
triệu 140 ngàn tín hữu, tương đương với 25,4% 
dân số. Như vậy, tổng số tín hữu Công Giáo 
và Tin Lành ở Đức, là 2 Giáo Hội lớn nhất, 

Cha Gerard Francisco Parco Timoner III 
người Philippines: Tân Tổng quyền dòng 

Đa Minh.

Các vị lãnh đạo Tòa Thánh 
hành hương Mễ Du

Hiện tượng xin ra khỏi 
Giáo Hội tại Đức

chiếm 53,2% trên tổng số hơn 83 triệu dân 
ở Đức. Cha Hans Langendoerfer SJ, Tổng 
thư ký HĐGM Đức, gọi những con số trên 
đây là “một thống kê gây lo âu”, còn mục 
sư Bedford-Strohm, thủ lãnh các Giáo Hội 
Tin Lành Đức, nói rằng “mỗi tín hữu rời bỏ 
Giáo Hội đều là điều gây đau buồn”…

Vào ngày 
5/8/2019, Đức 
TGM Rino Fisi-
chella, Chủ tịch 
Hội đồng Tòa 
Thánh tái truyền 
giảng Tin Mừng 
sẽ chủ sự Thánh 
lễ bế mạc Lễ hội 

của các bạn trẻ tại Medjugorje, cũng gọi là 
Mễ Du. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức 
đầu tiên của một vị lãnh đạo của Tòa Thánh 
đến Mễ Du. Mỗi năm, có hàng triệu người 
hành hương đến Mễ Du, nơi có sự kiện gọi 
là từ ngày 24/6/1981, Đức Mẹ “hiện ra” với 
6 thiếu niên Công Giáo Croát và sự kiện này 
còn tiếp tục. Mặc dù chưa có tuyên bố chính 
thức nào về tính chất siêu nhiên của các 
cuộc hiện ra, ngày 31/5/2018, ĐTC Phanx-
icô đã bổ nhiệm Đức Cha Henryk Hoser, 
nguyên là TGM giáo phận Varsava-Praha 
bên Ba Lan, làm Kinh lược Tông Tòa đặc 
nhiệm tại giáo xứ Mễ Du, vô thời hạn và tùy 
ý Tòa Thánh. Tiếp theo vào ngày 12/5/2019 
ĐTC Phanxicô cho phép các giáo phận và 
giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương 
chính thức tại Mễ Du. Việc cho phép hành 
hương tại Mễ Du của ĐTC không có nghĩa 
là được giải thích các cuộc hành hương như 
một sự chính thức công nhận các biến cố tại 
Mễ Du như đã biết. Việc xác nhận tính chất 
xác thực của các cuộc hiện ra còn phải được 
Giáo Hội cứu xét thêm.
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Tê tê không bỏ chạy hay chống trả mà chỉ cuộn tròn thành quả bóng nhỏ,
 mặc kẻ thù chật vật tìm cách phá vỡ lớp vảy cứng như đá.

Nhà văn Sonya Joy chứng kiến hai con sư 
tử tìm cách cắn vỡ lớp vảy cứng như đá của 
tê tê trong chuyến tham quan khu bảo tồn tư 
nhân Londolozi ở Nam Phi. Khi đến gần đàn 
sư tử, Joy, người dẫn đường Tshepo Dzemba 
và cán bộ bảo vệ rừng Mrisho Lugenge trông 
thấy sư tử cái đang cào cắn một con tê tê.

Tê tê có kích thước chỉ bằng vật nuôi trong 
nhà và không có vũ khí để chống lại những 
động vật săn mồi lớn. Khi bị đe dọa, chiến 
thuật tự vệ của chúng là cuộn chặt thành hình 
quả bóng để lớp vảy cứng che kín toàn thân 
và chờ đợi kẻ săn mồi nản chí bỏ cuộc. Hàm 
răng của sư tử không thể tìm được kẽ hở để 
đâm xuyên qua, Joy giải thích.

Những chiếc vảy xếp chồng lên nhau của 
tê tê cấu tạo từ keratin, một loại protein cứng 

có trong móng. Trong trường hợp này, nỗ lực 
kiếm ăn của con sư tử dường như vô ích.

Sau khi thử liếm qua lớp vỏ, sư tử cái nhờ 
đồng loại giúp vần con mồi để tìm kẽ hở tấn 
công. Do trời tối, Joy và nhóm của cô phải ra 
về nên họ không biết chắc tê tê có sống sót 
hay không. Đôi sư tử bỏ qua con mồi, nhưng 
chúng có thể quay trở lại để thử lần thứ hai, 
tê tê thành con mồi khó săn. Tuy nhiên, theo 
hướng dẫn viên Tristan Dicks của chương 
trình Safari Live, đôi khi sư tử may mắn 
thành công trong việc phá vỡ lớp vảy của tê 
tê. Tê tê non có lớp vảy mềm hơn con trưởng 
thành nên đặc biệt dễ tổn thương trước động 
vật săn mồi.

AN KHANG  (Theo Earth Touch News)

Khi gặp nguy hiểm, tê tê cuộn tròn thân 
mình để lớp vỏ cứng bảo vệ thân mình 

chúng. (Nguồn: APWG)

Tê tê con sống với mẹ từ 3-5 tháng cho đến 
khi nó thực sự trưởng thành. (Nguồn: AP)
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Dụ ngôn Mười trinh nữ
(Mt 25,1-13)

1“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như 
chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 
2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm 
cô khôn. 3Quả vậy, các cô dại mang đèn mà 
không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn 
thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 
5Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi 
ngủ cả. 6Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể 
kia rồi, ra đón đi! “7Bấy giờ tất cả các trinh 
nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8Các cô 
dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị 
cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em 

tắt mất rồi! “9Các cô khôn đáp: “Sợ không 
đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị 
ra hàng mà mua lấy thì hơn.” 10Đang lúc các 
cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn 
sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi 
người ta đóng cửa lại. 11Sau cùng, mấy trinh 
nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! 
mở cửa cho chúng tôi với!” 12Nhưng Người 
đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các 
cô là ai cả! “13Vậy anh em hãy canh thức, vì 
anh em không biết ngày nào, giờ nào”. 

Bị ngỗng rượt đuổi “rát” quá, chó nằm xụp xuống, tưởng bị no đòn nào hay ngỗng 
mổ vào đầu kẻ chiến bại khác nào mát-xa, chú chó đê mê nằm im tận hưởng.


