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VÀO ĐỀ THÁNG 1

THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ TRANG CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH 
NHẠC XEN GIỮA NHỮNG BÀI VIẾT BỔ ÍCH THUỘC NHIỀU LĨNH 

VỰC KHÁC NHAU.  

Gioan Tauler, một linh mục đạo đức, cứ luôn xin 
Chúa cho gặp được một người chỉ dẫn ngài biết thiên 
đàng ở đâu. Một hôm, lương tâm giục ngài ra trước 
cửa nhà thờ gặp vị quân sư ấy. Nhìn quanh, cha Tauler 
chẳng thấy ai; bỏ vào; bối rối; lại đi ra, cũng chẳng 
thấy ai ngoài một người ăn xin rách rưới, dơ bẩn. Cha 
Tauler thử đến gần chào:

- Chào ông, chúc ông may mắn!
Người ăn mày thản nhiên đáp.
- Chào cha, tôi có bị rủi ro bao giờ đâu!
- Xin Chúa cho ông sung sướng vậy!
- Đời tôi chưa bao giờ thấy buồn khổ.
Đầu cha Tauler bắt đầu nóng lên:
- Nếu Chúa bắt ông xuống hỏa ngục, ông có buồn 

khổ không?
Ông hành khất tỉnh rụi:
- Nếu Chúa làm vậy thì tôi ôm ghì lấy Chúa và đưa 

Chúa xuống hỏa ngục theo. Tôi thà ở hỏa ngục có 
Chúa hơn ở Thiên Đàng vắng Người.

Vị linh mục như quả bóng bị bơm “căng” quá mức 
cần thiết:

- Này ông, ông từ đâu tới đây?
- Tôi từ Thiên Chúa mà đến.
- Nhưng ông tìm thấy Thiên Chúa ở đâu?
- Ở ngay khúc quẹo, chỗ tôi từ bỏ mọi của cải vật 

chất đời này. 
Cha Tauler thấy có vấn đề:
- Thế ông là ai?
Người ăn mày thẳng thừng:
- Tôi là Vua.
Cha Tauler quỳ sụp:
- Tâu Đức Vua, vương quốc ngài ở đâu?
- Ở trong lòng Ta.
Chuyện gợi vài ý: - thiên đàng ở trong lòng Chúa – 

cũng ở trong lòng ta – có thể vào thiên đàng ngay khi 
ta còn sống.

Thiên đàng ở cung lòng Chúa hay Chúa chính là 
thiên đàng vì “Chúa là tình yêu” thánh Têrêxa Hài 
Đồng nói: “Thiên đàng là tình yêu”.

Ai yêu Chúa thương người, thiên đàng là lòng người 
ấy.

Bởi vậy ta có thể vào thiên đàng ngay còn đang sống 
nếu ta yêu Chúa thương người..  

NK
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       ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:

 

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

THỜI VỤ THÁNG 1
 

HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

Mến Chúa bằng thực thi Lời Chúa
Yêu người ắt tha thứ cho người 

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa: 
ca phụng vụ chỉ nghĩ đến Chúa 

Của Caesar hoàn lại Caesar: 
hát thờ phượng đừng lấy lòng người 

1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1 CỦA GIÁO HỘI
Ý CHUNG

Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại Châu Á
Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho các Ki-tô hữu cũng như các tôn giáo thiểu 
số tại Châu Á được hoàn toàn tự do sống niềm tin 

của mình trong các nước Á Châu.
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1 RIÊNG TƯ

Ý THÁNH NHẠC
Xin cho Thánh ca Phụng vụ được biết đến

Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY
Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, ân nhân 

và các tín hữu đã qua đời.

CHÂU HÂN sưu tầm

Ân nhân hiện còn tiếp diễn
Thầy TÂM LÊ (TpHCM)

Ông Bà MINH CHÂU & Cty (TpHCM)
Ông Bà LÂM THÀNH (XL)

Ông Bà Đặng Thị Mỹ. (TpHCM)
AC. Ngọc Thiện, quý Ca trưởng, Ca xướng 

viên, Nghệ sĩ & Nghệ nhân ca đoàn Thánh Thi
Ân nhân cũ đã qua

Cô NGUYỄN VÕ KIỀU TRANG (TpHCM)
Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện Biển Đức 

(Thủ Đứ  c, TpHCM)
Nữ tu MARIA NGỌC HẠNH & CÁC BẠN 

(nhiều nơi) cùng các vị ân nhân kim cổ
Ân nhân thầm lặng

CỐ, CỰU & KIM THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP, 
CỘNG TÁC VIÊN, MỌI ĐỘC GIẢ
ÂN NHÂN QUỸ PHAOLÔ ĐẠT &

 VƯỜN TƯỢNG

Vợ chồng trẻ nọ đã có được một con trai, và người 
vợ đang mang thai, bác sĩ cho biết, đứa con sắp chào 
đời sẽ là một bé gái.

Giống như mọi người mẹ, khi biết mình sắp sinh 
thêm một đứa con nữa, bà mẹ trẻ làm mọi việc có thể 
để chuẩn bị cho đứa con trai đầu lòng 3 tuổi đón nhận 
em của nó. Mặc dầu đứa con gái vẫn còn nằm trong 
bụng nhưng hằng ngày bà mẹ trẻ bảo con trai đến gần 
bụng của bà và hát cho em gái trong bụng mẹ nghe. 
Tiến trình chuẩn bị sinh đẻ của bà mẹ trẻ cứ thế bình 
thường và ngày sinh đã đến.

Đúng ngày giờ, bé gái được sinh ra…  
Nhưng bé gái lại lâm vào tình trạng sức khỏe nguy 

kịch. Bé gái được đưa vào phòng cấp cứu trong tình 
trạng càng ngày sức khỏe càng tồi tệ. Bác sĩ khuyên bà 
mẹ trẻ hãy chuẩn bị điều xấu nhất có thể xảy ra. Bà mẹ 
trẻ đau khổ đã liên hệ với nghĩa trang và chuẩn bị nơi 
chôn cất cho bé gái mới chào đời của mình. 

Trong khi đó đứa con trai 3 tuổi vẫn chưa biết gì về 
tình trạng của em gái mình nên bé luôn nhắc đi nhắc 
lại lời xin mẹ được đến gặp mặt em gái; bé trai cố 
thuyết phục mẹ bằng lý do:

- Con muốn hát cho em nghe... 
Người mẹ ngần ngại vì nội quy của bệnh viện 

không cho phép trẻ em vào phòng cấp cứu.
Sau hai tuần bé gái ở phòng cấp cứu, ai cũng nghĩ 

bé sẽ không còn hy vọng để sống trong lúc anh trai 3 
tuổi của bé vẫn luôn nài nỉ mẹ để được gặp em gái, để 
hát cho em gái nghe. Bà mẹ trẻ đắn đo và cuối cùng 
quyết định lén đưa bé trai vào thăm em gái một lần, 
bất chấp luật cấm của bệnh viện. Bà mẹ trẻ nghĩ: “Nếu 

Mừng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – 
Xin ơn hòa bình thế giới

• ĐỨC MẸ MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA 
1.1.2018 

• CHÚA HIỂN LINH 7.1.2018
• CHÚA CHỊU PHÉP RỬA 8.1.2018
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TIN MỪNG THÁNG 1

con trai không thể gặp mặt em gái của nó ngay bây 
giờ, nó sẽ không bao giờ có thể gặp được em gái 
khi em gái còn sống”. 

Thế là bà mẹ trẻ lén dẫn bé trai vào phòng cấp 
cứu. Tuy nhiên một cô y tá đã bắt gặp và ngăn 
không cho trẻ em vào phòng cấp cứu. Bà mẹ trẻ 
năn nỉ cô y tá:

- Cô ơi! Làm ơn đi! Con trai tôi chỉ xin một lần 
được gặp em gái nó để hát cho em gái nó nghe… 

Cô y tá suy nghĩ giây lát rồi bỗng bất ngờ đổi ý.
Bà mẹ trẻ bế con trai đến cạnh giường của em 

gái.
Nhìn thấy em gái mình nhỏ xíu và ốm yếu nằm 

trên giường, bé trai bắt đầu hát bài hát quen thuộc 
mà bé đã từng hát cho em nghe khi em còn trong 

bụng mẹ. 
Vừa nghe tiếng anh trai hát, bé gái đáp lại bằng 

nhịp tim của em thình lình bắt đầu đập mạnh hơn và 
đều đặn hơn. Anh trai càng hát thì hơi thở của em 
gái càng ổn định. 

Mọi người có mặt trong phòng lúc này dường 
như đều phát hiện ra sự kỳ diệu đến nỗi hầu như 
đều nín thở, xúc động theo dõi khi chứng kiến việc 
lạ lùng này.

…
Trong những ngày tiếp theo, bé gái hết bệnh 

dần. Các bác sĩ và y tá gọi đó là phép lạ. Cha mẹ em 
gái gọi đó là: “Phép lạ của tình yêu”. Bà mẹ trẻ vui 
mừng không thể nào tả nổi; cô không bao giờ có thể 
quên điều kỳ diệu này trong suốt cuộc đời của cô.

 CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM B (7.1.2018)
Bài đọc 1: Is 60,1-6 Bài đọc 2: Ep 3,2-3a.5-6  Tin Mừng: Mt 2,1-12

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“…Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở 
Đông phương…” Chúa cũng báo tin Người giáng thế cho dân ngoại.

“Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả 
Giêrusalem cùng với nhà vua”.

Chúa cũng gián tiếp báo tin cho dân Do Thái Ngài 
đã đến.

 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B (14.1.2018)
Bài đọc 1: 1 Sm 3,3b-10.19 Bài đọc 2:  1 Cr 6,13c-15a.17-20  Tin Mừng: Ga 1,35-42

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
Thánh Gioan Tiền hộ thông báo về Chúa Kitô: 
“Đây Chiên Thiên Chúa”.

Con chiên dùng để gánh tội. Nghĩa bóng Chúa 
Kitô đứng về phía chúng ta. 

“Hãy đến mà xem”. Xem Ơn tha thứ của Chúa Cha.

 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B (21.1.2018)
Bài đọc 1: Gn 3,1-5.10  Bài đọc 2: 1 Cr 7,29-31 Tin Mừng: Mc 1,14-20

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; 
anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Đừng phạm tội nữa, hãy hối cải và nghe theo Lời 
Chúa.

Chúa Kitô tuyển môn đệ. Đạo Công giáo bắt đầu được thành lập.
 
 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B (28.1.2018)
Bài đọc 1: Đnl 18,15-20 Bài đọc 2: 1 Cr 7,32-35 Tin Mừng: Mc 1,21-28

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
Chúa trừ quỷ. Bóng tối không thể hiện diện trước Ánh sáng.

Ơn tha thứ bắt đầu tác dụng. Thực thi Lời Chúa thì Ơn tha thứ (cứu rỗi) mới 
thực sự tác dụng nơi ta..

 *****************************************************************************************************
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THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

                             Cái Răng  - Cần Thơ
LỄ HIỂN LINH

CHỦ ĐỀ:
ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MUÔN DÂN

  
  vui lòng xem các chúa nhật còn lại trên website:
           http://www.thanhnhacngaynay.vn

“Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, có mấy đạo sĩ từ 
Phương đông đến bái lạy Ngài” 

(Mt 2,1-2)
Minh họa
- Hình: Mille images 41 C
- Câu Thánh Kinh: “Khi Đức Giêsu sinh ra tại 

Bêlem, có mấy đạo sĩ từ Phương đông đến bái lạy 
Ngài” (Mt 2,1-2)

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Is 60,1-6): “Hỡi Giêrusalem hãy 

tỏa sáng, các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của 
ngươi.”

- Đáp ca (Tv 71): “Lạy Chúa, các dân nước sẽ 
ca ngợi Ngài.”

- Tin Mừng (Mt 2,1-12): “Chúng tôi đã thấy 
ngôi sao của Ngài ở phương Đông và chúng tôi đến 
để triều bái Ngài.”

- Bài đọc II (Êp 3,2-6): “Nhờ Tin Mừng, các dân 
ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và 
đồng thông phần với lời hứa của Ngài trong Đức 
Giêsu Kitô.”
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Đức Giêsu là ánh sáng. Trong dịp lễ Giáng sinh, 

Ngài đã chiếu sáng các nhà thờ và các gia đình tín 
hữu. Nhưng Ngài còn muốn là ánh sáng cho tất cả 
mọi người nữa.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển linh, kỷ niệm 
việc ngày xưa Đức Giêsu đã tỏ mình ra cho các đạo 
sĩ, đại diện cho lương dân. Chúng ta hãy cầu nguyện 
cho những người ngoài Kitô giáo cũng nhận được 
ánh sáng Chúa; và cho chính chúng ta ý thức bổn 
phận mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người.
II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta có tội vì quá thờ ơ với việc mang ánh 
sáng Tin Mừng đến cho lương dân.

- Chúng ta có tội vì cộng đoàn xứ đạo chúng ta 
không nêu gương sáng trước mặt mọi người.

- Chúng ta có tội vì không quan tâm tìm ý Chúa 
qua những dấu chỉ hằng ngày. 
III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Is 60,1-6
Mặc dù đang sống trong chốn lưu dày, ngôn sứ 

Isaia đã mơ tới ngày hồi hương. Khi đó Giêrusalem 
sẽ được tái thiết lại huy hoàng và là nơi thu hút 
muôn dân tuôn đến: 

- Trong khi cả trái đất ngập chìm trong tăm tối 
thì Giêrusalem lại bừng sáng, vì có Chúa là Ánh 
sáng đang ngự ở đó.

- Bởi thế, muôn dân từ khắp nơi sẽ tuốn về ánh 
sáng của Giêrusalem.

Trên thực tế, dân Do thái đã được hồi hương 
và Giêrusalem đã được tái thiết. Nhưng Giêrusalem 
đâu có được đúng như Isaia đã mơ. Như vậy, giấc 
mơ của Isaia chỉ được thực hiện trọn vẹn nơi Đức 
Giêsu. Ngài chính là Ánh sáng đến trần gian. 
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2. Đáp ca: Tv 71
Tv này cầu nguyện cho một vị vua lý tưởng mà 

trong triều đại ngài hòa bình và công lý ngự trị, mọi 
người đều hạnh phúc.

Vị vua lý tưởng ấy cũng chính là Đức Giêsu.
3. Tin Mừng: Mt 2,1-12
Các “đạo sĩ” là những nhà trí thức ở vùng 

Babylon phía Đông xứ Palestine. Do niềm tin có 
phần mê tín rằng ngôi sao lạ là điềm báo một Đấng 
cứu tinh đã sinh ra, họ đã đi theo ánh sao và tìm đến 
với Hài nhi Giêsu.

Nhưng cuộc hành trình của các vị cũng không 
phải là trơn tru dễ dàng vì có lúc ánh sao biến mất. 
Nhưng nhờ các vị kiên trì, ánh sao đã xuất hiện lại 
và cuối cùng các vị đã tìm đến nơi.

Như thế, qua ánh sao lạ, Chúa Hài nhi đã tỏ 
mình ra cho đại diện lương dân, đang khi các nhà 
trí thức Do thái ở Giêrusalem dù thông thạo Thánh 
Kinh nhưng đã không nhận ra Chúa.
IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Ý nghĩa thật của ngôi sao lạ
Nhiều người vẫn nghĩ rằng ngày xưa có một 

ngôi sao lạ xuất hiện trên vùng trời Phương Đông để 
dẫn đường các đạo sĩ. Sao đi trên trời, người đi dưới 
đất, và khi đến Bêlem thì ngôi sao dừng lại, chiếu 
một luồng ánh sáng xuống đúng nơi mà Chúa Hài 
Đồng đang ở. Thế là các đạo sĩ vào nhà, quỳ xuống 
thờ lạy Đức Giêsu và dâng lễ vật cho Ngài.

Những người biết khoa học chút ít đều coi đây là 
chuyện hoang đường: làm sao bước chân con người 
có thể theo kịp tốc độ di chuyển của tinh tú!? 

Sự thật hay là hoang đường?
Xin thưa, đây là một cách viết, khai thác một 

hình ảnh để diễn đạt một chân lý. Theo cách viết của 
Thánh Matthêu, lý do thúc dục các đạo sĩ lên đường 
là vì “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện 
bên Phương Đông”. Matthêu không hề viết là ngôi 
sao cùng sánh bước với các đạo sĩ trên khắp những 
đoạn đường từ Phương Đông đến Giêrusalem. Bởi 
đó họ phải đi tìm, và khi đến Giêrusalem họ phải 
hỏi người khác nữa. Câu trả lời giúp họ biết hướng 
để tiếp tục cuộc hành trình chính là một câu Sách 
Thánh. Mãi khi đến gần Bêlem thì Ngôi Sao mới 
xuất hiện lại để dẫn họ đến chỗ Hài Nhi đang ở.

Tóm lại, Ngôi Sao là một dấu chỉ thôi thúc lên 
đường. Nhưng cuộc hành trình đòi hỏi phải cố gắng, 
kiếm tìm, dò hỏi nhiều nơi, nhiều người, nhất là 
Sách Thánh. Và cuối cuộc hành trình, dấu chỉ lại 
rực sáng như để xác nhận rằng cuộc hành trình đã 

đạt đến điểm tới.
* 2. Hành trình đức tin
Hành trình của các đạo sĩ là hình ảnh minh họa 

cho hành trình của mọi kẻ tin: 
a/ Hành trình khởi đầu bằng một điều gì đó lạ 

lùng khiến người ta chú ý (Thí dụ ánh sao lạ đối với 
các đạo sĩ). Điều lạ lùng này mời gọi người ta từ bỏ 
nếp sống đã quen để dấn thân đi tìm một cái gì đó 
cao hơn, xa hơn, tốt đẹp hơn.

b/ Tiếp theo là những bước thăng trầm trong 
cuộc hành trình: có khi con đường rất bằng phẳng 
êm ái, có khi lại quanh co gồ ghề, có lúc ánh sao 
sáng tỏ trên bầu trời, có lúc nó vụt biến mất.

c/ Nhưng miễn là người ta không nản lòng mà 
cứ kiên trì dấn bước thì cuối cùng người ta sẽ gặp 
được Chúa.

Đó là cuộc hành trình của kẻ chưa có đức tin tìm 
đến với Chúa, mà cũng là cuộc hành trình của kẻ đã 
tin rồi nhưng muốn đến với Chúa một cách gần gũi 
thân tình hơn.

* 3. Lên đường 
Có những người tìm kiếm như các đạo sĩ, lên 

đường như Abraham. Cũng có những người ngồi 
một chỗ như Hêrôđê. Muốn biết ư? Ông đã có các 
chuyên viên. Muốn tiêu diệt đối phương ư? Ông có 
cả ngàn quân lính dưới quyền. Thiên Chúa hướng 
dẫn những ai muốn tìm Người cách lạ lùng. Người 
trốn thoát khỏi những kẻ muốn tìm bắt. Người 
không hung hãn chống lại những kẻ muốn huỷ diệt 
Người. Người tự xóa mình đi và biến mất.

Người ở đâu, Đức Giêsu ẩn dấu của thời đại? 
Trong làng quê heo hút nào, trong gia đình nghèo 
khó nào có ánh sáng Thiên Chúa mời ta nhận ra 
Người?: “Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn… Thực, 
Ta bảo các ngươi: mỗi lần các ngươi làm cho một 
trong những kẻ bé nhỏ nhất là anh em Ta đây, là các 
ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25,35-40). Cả chúng 
ta nữa, chúng ta cũng có lời kinh thánh: Ta đã không 
bị cám dỗ dùng lời Kinh Thánh để át giọng kẻ quấy 
rày ư? Đức Giêsu đâu để cho ta đền bù. Nếu ta muốn 
nắm lấy Người để được an tâm, Người sẽ thoát khỏi 
tầm tay ta. Nếu ta chấp nhận lên đường tìm kiếm 
Người, ta sẽ như các đạo sĩ, được đầy tràn niềm vui 
và tìm thấy Người (…) Đọc kỹ Kinh Thánh thôi 
chưa đủ, còn phải để Kinh Thánh gợi hứng cho đời 
ta, để ta đem ra thực hành, để ta đặt mình dưới sự 
điều khiển của Kinh Thánh. Các luật sĩ và các thầy 
thượng tế biết lời sấm lắm chứ. Nhưng họ chỉ biết 
trưng dẫn thôi… Hêrôđê thì dùng Kinh Thánh để 
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tìm cách giết Hài nhi… Còn các đạo sĩ, bản thân 
chẳng biết Kinh Thánh, chỉ được Hêrôđê chỉ dẫn, 
đã lên đường tìm kiếm Đức Giêsu và họ đã gặp 
Người… (Mgr Lucien Daloz, Le Règne des cieux 
s’est approché, Trích dịch bởi Fiches dominicales, 
trang 55-56).

* 4. Ánh sáng và bóng tối
Nhà đại thiên văn Kepler khám phá ra rằng vào 

năm Chúa Giáng sinh, có một hiện tượng bất bình 
thường xảy ra giữa các vì sao. Ông nói về hai ngôi 
sao Jupiter và Saturn rằng: Bình thường chúng vẫn 
quay cách đều nhau. Năm đó chúng sáp lại gần nhau 
đến độ ánh sáng của ngôi sao này cộng hưởng với 
ánh sáng của ngôi sao kia, tạo ra một luồng sáng 
khác thường và kéo dài đến cả mấy tháng.

Phải chăng đó chính là ngôi sao lạ đã dẫn đường 
cho Ba Vua tìm ra Chúa Hài Nhi?

“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất 
hiện bên phương Đông” (Mt 2,2). Người xưa cho 
rằng ngày ra đời của các vĩ nhân thường được báo 
hiệu bằng sự xuất hiện của các ngôi sao lớn. Các 
chiêm tinh gia thường nghiên cứu những chuyển 
động của các vì tinh tú để đoán biết định mệnh con 
người. Vì thế, khi nhìn thấy ngôi sao lạ, các đạo sĩ 
đã nhận ra sự sinh hạ của Đấng Cứu Thế, Vua dân 
Do thái.

Quả thật, người Do thái đã trông đợi Đấng Cứu 
Tinh từ bao thế kỷ, Đấng ấy được ví như một vì sao 
từ Giacóp, như có lời trong Kinh thánh: “Một vì sao 
xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng chỗi dậy 
từ Ítraen “ (Ds 24, 17). Tiên tri Mikha cũng đã tiên 
báo: “Hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ bé nhất trong 
các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện 
một vị có sứ mạng thống lãnh Ítraen “ (Mk 5,1).

Nếu Thiên Chúa đã dùng cột mây cột lửa để 
hướng dẫn dân Do thái đi trong hoang địa về đất 
hứa, thì Người cũng có thể dùng ngôi sao dẫn đường 
cho các đạo sĩ đến Belem để gặp Đấng Cứu Tinh.

Nhưng có một sự thật vô cùng trớ trêu: là khi 
vị Cứu Tinh xuất hiện sau bao thế kỷ đợi chờ, dân 
Do thái lại thờ ơ lãnh đạm, các thượng tế và kinh sư 
thì dửng dưng thụ động, cho dù họ thông thạo Kinh 
thánh và biết rõ nơi sinh của Đấng Cứu Thế. Hêrôđê 
lại còn hoảng hốt vì sợ ngai vàng của mình bị lung 
lay. Chỉ có các đạo sĩ đại diện cho lương dân lại 
hăng hái lên đường, hăm hở tìm kiếm, cho dù cuộc 
kiếm tìm đầy phiêu lưu trắc trở. Và khi tìm được rồi, 
Đấng Cứu Thế cũng chẳng có vẻ gì là một vị quân 
vương, không uy nghi trong cung điện đền vàng, 
nhưng họ vẫn vui mừng đón nhận, xin được bái kiến 

và dâng lễ vật quí giá với tất cả tấm lòng thành.
Sau này, Đức Giêsu đã phải thốt lên: “Từ phương 

Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng 
các tổ phụ Ápraham, lsaac và Giacóp trong Nước 
Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra 
chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 8,11-12).

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại, 
nhắc chúng ta đến việc truyền giáo.

Nhờ ngôi sao lạ mà các đạo sĩ đã tìm ra Đấng 
Cứu Thế; chúng ta cũng hãy là những ánh sao sáng 
thu hút những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm 
Chúa.

Nếu con người đang đi trong bóng tối của gian 
dối, hận thù; chúng ta hãy là những ánh sao của 
chân thành, phục vụ và yêu thương.

Nếu thế giới đang chìm đắm trong bóng tối của 
buồn phiền, thất vọng; chúng ta hãy là những ánh 
sao của niềm vui, an bình và hy vọng.

Nếu Chúa đã gọi: “Chúng con là ánh sáng thế 
gian” (Mt 5, 14), thì đó là một vinh dự vô cùng lớn 
lao, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề.

Chúng ta đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng 
hãy dấn thân thắp lên những ngọn nến sáng: Nến 
sáng của tin yêu và hy vọng, của bác ái và vị tha, 
để cả trái đất này tràn ngập ánh sáng tình yêu Chúa. 

Chúng ta đừng chỉ lo gìn giữ ngọn nến của ngày 
chịu phép rửa tội, nhưng hãy can đảm thắp sáng 
những ngọn nến còn trong bóng tối lầm lạc và tội 
lỗi, để thế giới này luôn đi trong ánh sáng chân thật 
của Chúa.

*
Lạy Chúa Hài Đồng,
Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn 

tiếp diễn trên thế giới này và trong lòng mỗi người 
chúng con.

Xin cho chúng con biết kín múc nơi Chúa là 
chính Nguồn Sáng, để chúng con có khả năng đẩy 
lui mọi bóng tối trong chúng con và trong lòng mọi 
người. Amen. (Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 

* 5. Ánh sáng Đức tin
Arthur Jones gia nhập không lực Hoàng gia, 

anh được huấn luyện trong một trại lính cùng với 
30 binh sĩ khác. Ngay đêm đầu tiên, anh đã phải 
cân nhắc về một quyết định: “Có nên quì gối đọc 
kinh như thói quen ở nhà không?” Ban đầu anh cảm 
thấy hơi ngượng, nhưng rồi anh tự nhủ: “Chẳng lẽ 
mình phải thay đổi cách sống vì sợ kẻ khác dòm ngó 
sao?”

Anh liền quyết định cứ quì gối đọc kinh như thói 
quen. Khi vừa làm dấu kết thúc buổi cầu nguyện, 
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mọi người mới biết anh là người Công giáo. Hơn 
nữa, anh lại là người Công giáo duy nhất trong trại 
lính. Tuy nhiên, anh vẫn quì gối cầu nguyện hàng 
đêm, và sau đó thường dẫn đến những cuộc tranh 
cãi hàng giờ.

Cuối khóa huấn luyện có người đến nói với anh: 
- Anh là người Kitô hữu tốt nhất mà tôi gặp.
Anh liền đáp lại: 
- Cám ơn bạn, tôi không nghĩ mình là Kitô hữu 

tốt nhất đâu. Có thể tôi là người Công giáo dám 
công khai biểu lộ đức tin.

*
Ánh sáng Đức tin của người lính đã tỏa sáng 

trong trại huấn luyện của không lực Hoàng gia. 
Đúng như lời Đức Giêsu đã nói: “Các con là ánh 
sáng thế gian” (x. Mt.5,14-16). Như ánh sao lạ đã 
mọc lên để dẫn đường cho các đạo sĩ, ngôi sao Tin 
mừng cũng đã xuất hiện để soi dọi vào tâm hồn tăm 
tối của chúng ta. Để từ đây, ánh sáng Đức tin luôn 
chiếu tỏa rạng ngời.

Nhưng Tin không phải là thấy. Tin là dựa vào 
Lời Chúa mà liều mình, mà dấn thân và nhiều khi 
phải vượt qua gian nan thử thách.

Các đạo sĩ khi nhìn thấy ánh sao lạ, họ đã tin 
tưởng vào một Đấng Cứu Tinh mà ngôi sao là dấu 
chỉ, họ vội vã lên đường mà không biết ngôi sao 
sẽ dẫn đi đâu. Khi ánh sao biến mất họ không thất 
vọng, không bỏ cuộc, nhưng dò hỏi kiếm tìm. Hành 
trình của họ là hành trình Đức tin, con đường của họ 
là con đường thánh giá.

Để giữ vững đức tin, nhiều khi chúng ta phải can 
trường lướt thắng bản thân, phải liên lỉ chiến đấu 
hy sinh, phải anh dũng biểu lộ niềm tin. Tổng giám 
mục Fulton Sheen khẳng định: “Để trắc nghiệm 
Đức tin của chúng ta, cần phải xem phản ứng lúc 
đau khổ và thử thách, chứ không phải lúc đời lên 
hương, thuận buồm xuôi gió”.

Như các đạo sĩ tìm lại ánh sao khi lạc mất, người 
tín hữu Kitô luôn được mời gọi nhìn lên ánh sao của 
niềm hy vọng. Chính trong niềm hy vọng mà chúng 
ta can đảm dấn thân đi tới.

Trong cuộc sống đời thường, có rất nhiều dấu 
chỉ như ánh sao dẫn ta đến với Chúa. Có thể là: 

- Một câu Kinh Thánh đánh động lòng ta.
- Một nghĩa cử yêu thương nồng ấm.
- Một lời khuyên nhắc nhở chân tình.
- Một gương sáng làm ta xúc động.
Nếu cuộc đời chúng ta đã từng có những ánh sao 

dẫn đường, thì đến lượt mình, hãy là những vì sao 
ngời sáng như kim cương trên bầu trời, là những 

ánh đèn đêm hoa đăng ngày đại hội. Eliot đã viết: 
“Nếu bạn không thể là ngôi sao sáng
Thì hãy là ánh lửa non cao.
Nếu không thể là ánh lửa non cao.
Xin hãy làm ánh nến tỏa sáng trong gia đình”
*
Đức Gioan Phaolô II trong Giáo lý năm Thánh 

2000 có viết: “Việc giáo dân tham dự và cùng có 
trách nhiệm trong cộng đồng Kitô hữu, cùng với 
nhiều hình thức tông đồ và phục vụ của họ trong xã 
hội, khiến chúng ta có lý mà hy vọng rằng, vào buổi 
bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, sẽ có một cuộc 
“hiển linh” trọn vẹn và tốt đẹp nơi thành phần giáo 
dân”.

*
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những 

ánh sao Chúa gởi đến trong cuộc đời chúng con.
Xin biến chúng con thành những ánh sao ngày 

càng rực sáng lan tỏa khắp thế giới. Amen. (Thiên 
Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 

6. Ông vua thứ tư
Có một truyền thuyết cho rằng những người khách 

từ phương Đông tìm đến thờ lạy Chúa Hài Đồng là 
3 vị vua, tên là Gaspar, Balthasar và Melchior. Có 
một truyền thuyết khác lại cho rằng ngoài 3 vị ấy, 
còn một vị vua thứ tư nữa, tên là Artaban. Sau đây 
là truyền thuyết về ông vua thứ tư ấy.

Cũng như 3 vị vua kia, Artaban cũng thấy ngôi 
sao lạ. Sau khi chuẩn bị lễ vật gồm một viên bích 
ngọc, một viên hồng ngọc và một viên ngọc trai, 
Ông lên đường tiến đến điểm hẹn với 3 vị vua kia. 
Tuy nhiên dọc đường ông gặp một người bị thương 
nặng đang nằm bên vệ đường, ông phải dừng lại đưa 
người đó đến một lữ quán nhờ chăm sóc. Vì thế khi 
đến điểm hẹn thì 3 vị kia đã đi mất rồi.

Cần có một con lạc đà để có thể đi băng qua 
sa mạc, ông bán viên bích ngọc đi để mua lạc đà. 
Nhưng khi tới Bêlem thì lại trễ, vì Thánh Giuse và 
Đức Maria đã đem Chúa Hài đồng lánh nạn sang Ai 
cập.

Artaban đành tìm một quán trọ để nghỉ đêm. 
Trong quán ông gặp một người đàn bà bế một đứa 
trẻ mới 1 tuổi đang sợ hãi trốn tránh cuộc lùng bắt 
của đám lính Hêrôđê. Dù vậy, cuối cùng đám lính 
cũng tìm tới. Artaban ra cửa gặp chúng và đưa viên 
hồng ngọc để chúng khỏi vào lữ quán. Ông rất buồn 
vì giờ đây lễ vật ông định dâng Chúa Hài Đồng chỉ 
còn có mỗi một viên ngọc trai.

Ông lại lên đường tìm Chúa Hài Đồng. Nhưng 
ông luôn bị trễ: nghe tin Đức Giêsu đang ở đâu ông 
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đều tìm đến nhưng khi đến nơi thì Ngài đã đi nơi 
khác. Khoảng 30 năm sau, ông đến Giêrusalem. Ông 
hốt hoảng khi nghe tin người ta sắp đem Đức Giêsu 
đi đóng đinh trên đồi Golgotha. Ông vội vã tìm đến, 
hy vọng là với viên ngọc trai còn lại, ông có thể cứu 
sống Ngài. Tuy nhiên trên đường đến Golgotha, ông 
gặp một cô gái đang bị quân lính rượt bắt. Cha của 
cô thiếu nợ quá nhiều nên người ta định bắt cô để 
bán làm nô lệ trừ nợ. Artaban đưa viên ngọc trai ra, 
và quân lính để cô gái được tự do. Giờ đây Artaban 
chỉ còn đôi bàn tay trắng.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời bắt đầu lặn, một cơn 
động đất khiến các nhà cửa đều rung rinh, ngói nhà 
bay tứ tung. Một viên ngói rơi trúng đầu ông. Thế 
là ông chết trước khi đến được ngọn đồi Golgotha. 
Artaban không gặp được Đức Vua mà bao nhiêu 
năm qua ông đã khổ cực tìm kiếm.

Tuy nhiên, nhìn theo một phương diện khác thì 
Artaban đã thực sự gặp được Đức Vua của lòng ông, 
bởi vì bao nhiêu năm nay Ngài đã ngự trị trong lòng 
ông. Ngài đã làm cho lòng ông thành quảng đại, dạy 
ông làm những việc bác ái và luôn duy trì niềm hy 
vọng trong suốt cuộc hành trình của ông.

Ai đang đi tìm Chúa với trọn niềm tin yêu hy 
vọng thì đã gặp được Chúa rồi.
V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã muốn cứu 
độ tất cả mọi người, và Người đã dùng ánh sao lạ để 
hướng dẫn muôn dân tìm đến Đức Giêsu, Đấng Cứu 
độ duy nhất. Chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Chúa 
những lời nguyện sau đây: 

1. Đức Giêsu đã thiết lập Hội thánh và sai đi 
đến với mọi người/ Xin Chúa cho Hội thánh luôn 
trở thành ánh sáng hướng dẫn muôn dân tìm đến ơn 
cứu độ của Chúa.

2. Chúa đã ban quyền cho các nhà cầm quyền 
trong xã hội/ Xin Chúa hướng dẫn họ thi hành quyền 
hành đối với mọi người theo lẽ công bằng, theo sự 
thật, và luôn tôn trọng nhân phẩm của mỗi người.

3. Chúa đã muốn cứu độ mọi người không trừ ai/ 
Xin Chúa cho những người chưa biết Chúa, những 
người từ chối Chúa, và những người chống đối 
Chúa sớm nhận ra ánh sáng chân lý và tình thương 
của Chúa.

4. Mỗi Kitô hữu đều phải là ánh sáng cho đời/ 
Xin Chúa cho anh chị em giáo hữu trong họ đạo 

chúng con/ luôn sống đúng với Tin mừng của Chúa/ 
để trở thành ánh sao dẫn đường cho người chung 
quanh trở về với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, lễ Hiển Linh hôm nay nhắc 
cho chúng con nhớ đến trách nhiệm của Kitô hữu 
là phải luôn tìm kiếm Chúa để gặp gỡ và sống hiệp 
thông với Chúa, đồng thời cũng phải giúp anh chị 
em chung quanh chúng con tìm kiếm và gặp gỡ 
Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức và chu 
toàn trách nhiệm đó. Chúng con nguyện xin nhờ 
Đức Kitô Chúa chúng con.
VI. TRONG THÁNH LỄ

- Nên đọc Kinh nguyện Thánh Thể 3, nhấn mạnh 
những chỗ sau đây: 

. (Sau lời Truyền phép, đoạn 3): “Nguyện xin 
Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con thành của lễ 
muôn đời dâng hiến Cha (như những lễ vật mà các 
đạo sĩ ngày xưa dâng cho Chúa Hài đồng)…

. (Đoạn cầu cho Hội Thánh): “…Xin cho Hội 
Thánh Cha trong cuộc lữ hành trần thế được đức tin 
vững vàng và lòng mến sắt son (Xin cho Hội Thánh 
nhiệt thành loan báo mầu nhiệm Tình thương bao la 
của Cha muốn cứu độ tất cả mọi người)…

. (Đoạn cầu cho những kẻ qua đời): “Xin Cha 
nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đã lìa cõi thế, 
và mọi người sống đẹp lòng Cha mà nay đã ly trần 
(cùng linh hồn những người thành tâm thiện chí dù 
không biết Cha nhưng lòng vẫn hướng về Cha)…

- Trước kinh Lạy Cha: Đức Giêsu đã tỏ mình ra 
cho lương dân vì Ngài muốn quy tụ tất cả mọi người 
trong Nước của Ngài. Chúng ta hãy cùng với Ngài 
thiết tha cầu xin cho Nước Chúa mau trị đến.

- Sau kinh Lạy Cha: “Lạy Cha, xin cứu chúng 
con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những 
ngày chúng con đang sống được bình an. Xin giúp 
chúng con thành những kẻ xây dựng bình an giữa 
mọi người không phân biệt tín ngưỡng, giai cấp, 
trình độ, hoàn cảnh…
VII. GIẢI TÁN

Ngày xưa Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn đường 
các đạo sĩ đến với Ngài. Ngày nay Ngài muốn dùng 
mỗi người chúng ta như một ánh sao lạ dẫn đường 
cho anh em lương dân đến với Ngài. Rời nhà thờ trở 
về với cuộc sống, chúng ta hãy sống như một ánh 
sao trước mặt mọi người. Chúc anh chị em bình an.
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

      Lm. PHẠM QUỐC TÚY
               gp. Phú Cường    

NGÔI SAO
(CHÚ A HIỂ N LINH – Mt 2,1-12)

“Bấ y giờ  Vua Hêrôđê bí  mậ t mời cá c nhà  
chiêm tinh đế n, hỏ i cặ n kẽ  về  ngà y giờ  ngôi sao 

đã  xuấ t hiệ n” (Mt 2,7)
Thần linh. Thá nh Kinh nhấ n mạ nh là  cá c ngôi 

sao là  nhữ ng thọ  tạ o Thiên Chú a dự ng nên và  
chú ng phả i thầ n phụ c Ngà i. Cá c ngôi sao thườ ng 
đượ c dù ng như nhữ ng biể u tượ ng củ a lò ng quả ng 
đạ i và  trung tí n củ a Thiên Chúa đố i vớ i nhữ ng lờ i 
hứ a củ a Ngà i.

Tương quan giữ a Thiên Chúa và  cá c ngôi sao: 
chí nh Thiên Chúa là  Đấ ng Tạ o Thà nh “mộ t hơi 
Chú a thở  tạ o thà nh muôn tinh tú ” (Tv 33,6 x. St 
1,16 Nkm 9,6 Tv 136, 7-9 148,1-6). Cá c vì  sao biể u 
dương quyề n lự c củ a Đấ ng tạ o thà nh chú ng: “Đấ ng 
tung ra toà n bộ  đạ o binh cá c tinh tú ” (Is 44, 26 x. 
G 9,7-9 38,31-33 Tv 147, 4-5 Is 45,11-12 Am 5,8).

Việ c thờ  kí nh cá c vì  sao: bị  Thiên Chúa cấ m 
“khi anh em ngướ c mắ t lên trờ i và  thấ y mặ t trờ i, 
mặ t trăng và  cá c ngôi sao… thì  đừ ng bị  lôi cuố n mà  
sụ p xuố ng lạ y và  phụ ng thờ  chú ng” (Đnl 4,19 17,3 
2V 23,4-5). Thiên Chúa xé t xử  nhữ ng ai thờ  kí nh 
cá c vì  sao (Gr 8,2 19,12-13 Am 5,25-27 Xh 1,4-
5 Cv 7,42-43). Vương quố c Israel suy sụ p vì  “họ  
đã  dự ng cộ t thờ , sụ p xuố ng lạ y toà n thể  thiên binh 
và  phụ ng thờ  Baal” (2V 17,16 21,3-5 2Sb 33,5 Cv 
28,11).

Việ c tì m đọ c cá c vì  sao: “Đâu cả  rồ i mấ y ông 
xem số  tử  vi, mấ y thầ y chiêm tinh, mấ y kẻ  cứ  đế n 
kỳ  tân nguyệ t lạ i bá o cho ngươi rõ  nhữ ng gì  sẽ  xả y 
đế n?” (Is 47,13 x.Đn 2,2-5 4,7).

Là  nhữ ng dấ u chỉ  nơi cá c ngôi sao: “Toà n thể  
đạ o binh trên trờ i, Ta sẽ  là m cho ra tăm tố i” (Ed 
32,7-8 x.Kh 6,13).

Đặ c biệ t, khi Chú a Giêsu ra đờ i tạ i Belem, cá c 
chiêm tinh từ  phương xa “đã  thấ y vì  sao củ a Ngườ i 
xuấ t hiệ n bên Phương Đông” (Mt 2,21) và  sau khi 
hỏ i han tạ i Giêrusalem “họ  ra đi. Bấ y giờ  ngôi sao 
họ  đã  thấ y ở  Phương Đông lạ i dẫ n đườ ng cho họ  
đế n tậ n nơi Hà i Nhi ở , mớ i dừ ng lạ i” (Mt 2,9).

Cá c ngôi sao khai sá ng lờ i Thiên Chúa hứ a vớ i 
ông Abraham, Chú a phá n: “Hã y ngướ c mắ t lên 
trờ i, và  thử  đế m cá c vì  sao, xem có  đế m nổ i không?” 
Ngườ i lạ i phá n: “Dò ng dõ i ngươi sẽ  như thế  đó ” 
(St 15,5 St 22,17 Đnl 10,22 1Sb 27,23 Nkm 9,23 
Gr 33,22 Dt 11,12).

Có  nhữ ng biể u tượ ng liên quan tớ i cá c ngôi sao: 
mộ t nhà  cai trị  đế n như: “mộ t vì  sao xuấ t hiệ n từ  
Giacob…” (Ds 24,17). Chú a Giêsu “chí nh là  Chồ i 
Non và  Dò ng dõ i Đaví t, là  sao Mai rạ ng ngờ i” (Kh 
22,16 x.Is 14,12-13 2Pr 1,19 Kh 2,28). Cá c thầ y 
dạ y giả  hiệ u “là  nhữ ng vì  sao lạ c, u á m tố i tăm 
là  nơi dà nh cho họ  đế n muôn đờ i” (Gđ 13). Cá c 
ngôi sao diễ n tả  cá c thiên thầ n: “bả y ngôi sao là  cá c 
thiên thầ n củ a bả y Hộ i Thá nh’ (Kh 1,16-20). Dân 
Thiên Chúa “chiế u sá ng như nhữ ng vì  sao trên vò m 
trờ i” (Pl 2,15 x. Đn 12,3).

MÔN ĐỆ  VÀ  VIỆ C KÊU GỌ I
(CN 2 TN B – Ga 1,35-42)

“Ông Gioan đang đứ ng vớ i hai ngườ i 
trong nhó m môn đệ  củ a ông” (Ga 1,35).

Môn đệ  là  nhó m ngườ i đi theo và  phụ c vụ  Chú a 
Giêsu Kitô. Từ  ngữ  nà y đượ c á p dụ ng cá ch tổ ng 
quá t cho cá c Kitô hữ u chứ  không chỉ  cho nhó m 
mườ i hai. Tầ m quan trọ ng củ a nhữ ng ai theo Chú a 
Giêsu Kitô là  họ c vớ i Ngườ i, vị  thầ y củ a họ .

Môn đệ  họ c hỏ i thầ y họ : “Hã y giữ  lờ i chứ ng 
cho kỹ , hã y niêm phong lờ i giá o huấ n ở  giữ a cá c 
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môn đệ của Ta” (Is 8,16 x. Am 7,14). Không vâng 
nghe, có thể bị hại, như người bạn của vị tiên tri 
(1V 20,35). “Trò không hơn Thầy, tớ không hơn 
chủ” (Mt 10,24 x. Lc 6,40). Môn đệ của ông Gioan 
và các người Pharisêu ăn chay như thầy mình (Mc 
2,18/ Lc 5,33) và những người Pharisêu hãnh diện 
mình là môn đệ ông Môsê (Ga 9,28).

Trong Tân Ước, những người được coi là môn 
đệ: Đó là các tông đồ (Mt 10,1-2), những người 
được đặt làm đá nền xây dựng Hội Thánh, nhưng 
dưới góc độ khác, họ là những môn đệ tiêu biểu. 
Một cánh chung, các tín hữu là các môn đệ (Mt 
28,19), dù các tín hữu Kitô chưa hoàn toàn trưởng 
thành (Cv 19,1-2) (x. Lc 6,13.17 Cv 6,2 11,26). 
Các môn đệ là nhóm thân tín, họ “lại gần hỏi Đức 
Giêsu…” (Mt 18,1 Mc 4,10).

Các môn đệ đã được kêu gọi thế nào? Đôi khi, 
làm môn đệ bao hàm việc bỏ mọi sự mà theo Chúa 
Giêsu Kitô (Mt 4,19/ Mc 1,16-20 Mt 8,18.22/ Lc 
9,57-60 Mt 9,9/ Mc 2,14). Việc kêu gọi theo nghĩa 
thiêng liêng hơn: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ 
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” 
(Lc 9,23 11,25-27 x. Ga 8,12 12,26 21,19.22).

Các môn đệ học hỏi Thầy Giêsu Kitô thế nào?
- Bằng cách lặp lại những lời của Chúa Giêsu 

Kitô, như đọc kinh lạy Cha (Lc 11,1-4) hay “tám 
mối phúc thật” (Mt 5,3-10). Hình thức đọc có nhịp 
điệu những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô gợi ý 
cho thấy lời của Ngài cần được ghi nhớ từng ý từng 
chữ.

- Từ các dấu chỉ, chẳng hạn bởi dấu chỉ tại Cana 
“các môn đệ đã tin vào Ngài” (Ga 2,11) (x. Mc 
5,337-40: cứu sống con gái ông Giarô/ Lc 8,51).

- Nhờ thấu hiểu Thánh Kinh Cựu Ước: “Đấng 
mà sách Luật Môsê và các tiên tri nói tới, chúng tôi 
đã gặp” (Ga 1,45) (x. Lc 18,31-33: tiên báo cuộc 
thương khó, Lc 24, 27.32. 44-45: Hai môn đệ về 
Emmaus được giải thích về Thánh Kinh)

- Khi hiểu rõ các dụ ngôn: chẳng hạn sau khi 
nghe giải thích dụ ngôn người gieo giống (Mc 4,11-
12/ Mt 13,10-11/ Lc 8,5-10).

- Bằng kinh nghiệm thực tế sau khi thi hành sứ 
vụ, như 72 ông sau khi được sai đi (x. Lc 10,23-24 
Mc 6,6-11/ Lc 9,1-8/ Mt 10,5-15).

-  Nhưng khi các môn đệ ở riêng với Chúa Giêsu 
Kitô (Mc 6,31 Mt 16,21).

- Bất kể sự chậm hiểu, kém tin của họ, như khi 
họ nghe loan báo cuộc thương khó của Chúa Giêsu, 
lần thứ hai (Mc 9,32/ Lc 9,45), lần thứ ba (Lc 18,34) 
và cả khi Chúa Giêsu đã sống lại (Lc 24,25)

 
RAO GIẢNG TIN MỪNG

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI – 
Mc 16,15-18)

 
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 

rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 
16,15)

Việc rao giảng Tin Mừng chiếm chỗ trọng yếu 
và là chuyện sống còn cho sự tồn tại và phát triển 
của dân Chúa. Thiên Chúa ủy thác, Thánh Thần 
tăng sức và Chúa Giêsu truyền lệnh tối thượng phải 
rao giảng Tin Mừng.

Việc rao giảng Tin Mừng bắt nguồn từ Thiên 
Chúa: Đó là lệnh truyền của Thiên Chúa: “Anh em 
hãy đi… rao gảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” 
(Mc 16,18)/ Mt 28,18-20 x.Ga 1,1-2 Mt 10,5-7/ Mc 
6, 7-12/ Lc 9,1-6). Việc rao giảng Tin Mừng bắt 
rễ vào ân sủng Chúa: “Tôi đã trở nên người phục 
vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa 
ban cho tôi…” (Ep 3,7-9 x. Is 6,1-10 Rm 15,15-
16). Chính Thánh Thần ban sức mạnh: “Anh em sẽ 
được sức mạnh của Thánh Thần… Bấy giờ anh em 
sẽ là chứng nhân của Thầy… (Cv 1,8 x. 61, 1-3 Lc 
24,46-49 Cv 2,1-11 4, 8-12 10,44 1Cr 2,4-5).

Chúa Giêsu Kitô và tầm quan trọng của việc rao 
giảng Tin Mừng; chính Chúa Giêsu Kitô đã đến rao 
giảng: “chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã 
chung quanh, để còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy 
ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38/ Lc 4,43 x. Ep 
2,17). Sứ mệnh riêng của Chúa Giêsu Kitô phần lớn 
xoay quanh việc rao giảng. Đức Giêsu đi khắp miền 
Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng 
Tin Mừng Nước Trời” (Mt 4,23 x 11,1-5/ Lc 7,18-
22). Chúa Giêsu Kitô sai các môn đệ của mình đi 
rao giảng (x. Mc 3,14-15 Mt 10,5-7/ Lc 9,1-2).

Giáo Hội và tầm quan trọng của việc rao giảng: 
Đó là một phần tự nhiên trong nhịp sống của Giáo 
Hội, “những người phải tản mác này đi khắp nơi 
loan báo lời Chúa” (Cv 8,4 x 3,11-26 15,35). Thiên 
Chúa ủy thác cho Giáo Hội đi rao giảng, như thánh 
Phaolô nhận định: “tôi đã được ủy thác nhiệm vụ 
loan báo Tin Mừng cho những người không được 
cắt bì, cũng như ông Phêrô được ủy thác nhiệm vụ 
loan báo Tin Mừng cho những người được cắt bì 
(Gl 2,7 x 1Tx 2,4 1Tm 1,11 Tt 1,3). Hơn nữa, đây 
là một góc độ toàn diện thuộc về tác vụ chủ chốt 
trong Giáo Hội, như thánh Phaolô nói: “giám quản 
phải là người không ai chê trách, có khả năng giảng 
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dạy” (1Tm 3,2 x. Ep 4,11-12 2Tm 4,2-5 Tt 1,7-9). 
Riêng Thánh Phaolô nhận định: “Đức Kitô đã chẳng 
sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng 
Tin Mừng…” (1Cr 1,17-18 x. Cv 9,20-22 18,5 Rm 
1,14-15 1Cr 1,22-25).. Vì vậy, rao giảng là một 
mệnh lệnh tông truyền: “Hãy chuyên cần khuyên 
nhủ và dạy bảo” (1Tm 4,13 x. 2Tm 4,2).

Rao giảng thật quan trọng để cứu độ: “làm sao 
họ kêu cầu Đấng mà họ không tin? làm sao họ tin 
Đấng họ không được nghe, làm sao mà nghe, nếu 
không có ai rao giảng?…” (Rm 10,14-15 Is 52,7 
Rm 10,17 1Cr 1,21). Tầm quan trọng của việc rao 
giảng cũng có nghĩa là những người rao giảng và 
dạy dỗ sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn: “đừng có 
nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì 
anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc 
hơn” (Gc 3,1 x.Rm 2,17-24).
 

CHÚA GIÊSU KITÔ  QUYỀN UY
(CN 4 TN B – Mc 1,21-28)

 
Người giảng dạy như một Đấng có thẩm 

quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22)
Quyền hạn của Chúa Giêsu Kitô khi nói là hành 

động nhân danh Chúa Cha, thể hiện trong việc tha 
tội, đưa ra phán quyết và hứa ban sự sống đời đời 
cho những ai tin vào Ngài.

Quyền uy của Chúa Giêsu nhấn mạnh thần tính 
của Ngài: “Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28.58 x. 14,6 1Cr 
1,24 Cl 2,10). Nguồn gốc quyền uy của Chúa Giêsu 
Kitô: là do Chúa Cha ban (Ga 3,35 5,26-27 7,16 
10,18 12,49-50 17,2 Mt 28,18 Lc 10,22) và giới hạn 
bởi Chúa Cha (Mc 10,40 13,32/ Mt 24,36 Pl 2,6-8). 
Có người chất vấn về quyền uy này (Mt 12,24 -28/ 
Mc 3,22-26/ Lc 11,15-20 ; Mt 21,23-27/ Mc 11,27-
33/ Lc 20,1-8 Ga 2,18).

Quyền uy của Chúa Giêsu thể hiện trong những 
việc Ngài làm: Ngài có quyền trên thiên nhiên (Mt 
8,23-27/ Mc 4,36-41/ Lc 8,22-25 Mt 14,22-23/ Mc 
6,45-51/ Ga 6,15-21 Mt 21,18-22/ Mc 11,12-14/ Mc 
11,20-24). Ngài có quyền uy đối với tội lỗi (Mt 9,1-
8/ Mc 2,3-12/ Lc 5,18-26 Lc 7,37-38. 44-50). Ngài 
có quyền uy trên bệnh tật (Mt 8,14-15/ Mc 1,30-31/ 
Lc 8,38-39 Mt 1,23-27/ Lc 4,33-36 Lc 10,17). Ngài 

có quyền uy trên sự chết (Mt 9,18-25/ Mc 5,22-42/ 
Lc 8,40-55 Mt 28,1-7/ Mc 16,1-6/ Lc 24,1-8/ Ga 
20,1-17 Lc 7,11-16 Ga 11,38-44).

Quyền uy của Chúa Giêsu thể hiện trong những 
lời Ngài nói: Chúa Giêsu áp dụng cho mình lời tiên 
tri loan báo: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi” (Lc 
4,18) và xác quyết quyền thế lời Ngài: “Còn Thầy, 
Thầy bảo anh em” (Mt 5,21-22.27-28 12,41-42 
17,5/ Mc 9,35 Mc 2,5-10 8,38). Kiểu nói: “Thầy bảo 
thật anh em” (Mc 10,15) nhấn mạnh quyền uy của 
lời Chúa Giêsu nói: “lời Thầy nói sẽ không qua đi” 
(Mc 13,31 x. Ga 4,24-26 6,63 7,15-18 12,48-50). 
Riêng kiểu nói “Ta là”, chẳng hạn: “Ta là Đường là 
Sự Thật và là Sự Sống” (ga 14,6) nhấn mạnh thần 
tính của Chúa Giêsu Kitô. Người ta nhận ra quyền 
uy của Chúa Giêsu “Ngài giảng dạy như một Đấng 
có thẩm quyền” (Mc 1,22/ Lc 4,22/ Mt 7,29 Mt 
22,33.46). Có những người chất vấn và chống đối 
quyền uy của lời Chúa, như vị thượng tế (Mt 26,65-
68), mọi người trong hội đường (Lc 4,28-30).

Chúa Giêsu Kitô trao ban quyền uy của Ngài 
cho người khác: Những người theo Chúa Giêsu 
Kitô rao giảng nhân danh Ngài (Mt 10,7 28,18-20). 
Họ tiếp nối công việc của Ngài (Mt 10,1/ Mc 6,7/ 
Lc 9,1-2 Mt 10,8 Mc 3,15 6,13 16,17-18 Lc 10,1-2 
Ga 14,12 Cv 3,6-16). Họ công bố sự tha thứ và phán 
quyết của Ngài (Mt 18,18 Mc 6,11 Lc 22,28-30 Ga 
20,22-23 1Cr 6,2-3).

Những kết quả do quyền uy của Chúa Giêsu 
Kitô: Ngài lãnh nhận danh dự và vinh quang (Ga 
5,22-23 11,4 17,5) Ngài gây nên sự kinh ngạc (Mt 
9,33 12,23). Ngài bị chống đối (Mt 12,14/ Mc 3,6/ 
Lc 6,11). Ngài bị người ta khiếp sợ (Lc 8,37/ Mt 
8,34). Ngay cả các môn đệ của Ngài cũng bị chống 
đối (Cv 16,16-24).

Quyền uy của Chúa Kitô vinh hiển: Ngài là 
Chúa (Ep 1,20 Pl 2,9-11 Cl 3,1 1Pr 3,22 Kh 3,21), 
là Chúa muôn vật được tạo thành (Cl 1,16-17), là 
Chúa của Hội Thánh (Ep 1,22 5,23 Cl 1,18). Ngài là 
thẩm phán (Cv 10,42 17,31). Ngài là Đấng cứu độ 
“ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời” (Ga 3,15 
x. 14,3 Cl 1,19-20 Tt 2,11 Dt 7,24-25 9,28). Ngài 
là Đấng “chuyển cầu cho chúng ta” ((Rm 8,34 Dt 
7,125 9,24 1Ga 2,1).
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SỐNG KINH MÂN CÔI

 TRUYỆN TÍCH 13 
15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi 

Tất cả hội viên hội Mân Côi, và những ai không ở trong Hội, mà có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng 
chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng nên hiểu biết và thuộc 15 điều Đức Mẹ đã hứa, qua thánh Đôminicô, cho 
những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi. Sau đây là 15 lời hứa: (chúng ta cần phải đọc đi đọc lại 15 lời 
hứa này vì nó rất quan trọng) 
1. Những ai đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 
2. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt, và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi. 
3. Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, phá tan các ngụy thuyết. 
4. Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn. 
5. Linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi, sẽ không bị hư mất. 
6. Ai đọc kinh Mân Côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử. 
7. Những ai tôn sùng Kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết. 
8. Ai mộ mến chuỗi Mân Côi, khi lâm tử sẽ được chia sản nghiệp trên thiên đàng. 
9. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi. 
10. Con cái trung thành với kinh Mân Côi, sẽ được hưởng vinh quang trên trời. 
11. Nhờ lần hạt Mân Côi, Mẹ sẽ ban cho hết những gì mình xin. 
12. Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được Mẹ giúp đỡ trong những lúc khó khăn. 
13. Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được cả thiên quốc cầu bầu khi sống và khi chết. 
14. Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và anh em với Chúa Jêsu. 
15. Tôn sùng chuỗi Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi. 
Lời bàn: Với 15 lời hứa này, thì qủa là Đức Mẹ đã qúa thương con cái Mẹ khi siêng năng lần chuỗi Mân 
Côi. Đến ngay như Chúa Jesu, khi hiện ra với thánh nữ Maria Allacocque truyền bá sự tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa, hoặc thánh nữ Faustina truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Ngài cũng không đưa ra những 
lời hứa nào hấp dẫn như vậy. Chúng ta hãy chịu khó lần hạt, thì được hưởng 15 ơn này nhưng không. 

SOI GƯƠNG CÁC THÁNH
Lần hạt chuỗi Mân Côi cách chăm chú và sốt sắng, ta được gần kề Đức Mẹ, ơn Chúa Thánh Thần 
từ Đức Mẹ tràn sang ta, lòng ta rung, trí ta mở và tai ta “nghe” được nhiều điều mới lạ về đường 
tu đức Tin mừng.

                                   SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    
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Đương đạo LINH MAI LINH

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, cùng là những giáo dân nghèo hèn đau khổ 
như nhau, chúng ta ủi an phiền muộn, xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau trong hành trình 

theo chân Chúa.

 
TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG

Vấn nạn: Tôi thường nghe người này nói “đi tìm ý Chúa nơi cuộc sống”, người khác nói “lắng 
                nghe ý Chúa trong từng biến cố”, người nọ nói “tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua thời 
                cuộc” v.v… Vậy ý Chúa ở đâu và ý Chúa là gì? (một Kitô hữu giáo dân)  

Trao đổi
Ý Chúa ở ngay chính Chúa. Tìm ý Chúa ở Lời Chúa. Lời Chúa trong sách Tin mừng hay Kinh thánh 

nói chung.
Ý Chúa là gì? – Là sống yêu thương, tức là: Kính yêu Chúa và thương yêu tha nhan (*) 

.........................................
(*) “Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy 

nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết 
sức lực ngươi. 31 Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn 
nào khác lớn hơn các điều răn đó”.  (Mc 12,29-32); Ý Chúa chỉ có một duy nhất áp dụng đúng cho mọi 
người, đúng vào mọi hoàn cảnh, mọi khao khát, mọi trăn trở hay thắc mắc và vào mọi lúc lẫn mọi nơi; Ý 
Chúa được diễn giải rộng đến vô biên, nhưng hễ thu gom lại thì nhỏ, gọn và chi tiết. Bậc khôn ngoan đến 
đâu, hàng cao trí cỡ nào, kẻ bác học siêu thức đến mấy nói cho lắm, giảng cho nhiều thì cũng quy về một 
ý là yêu thương. Bởi vậy Ý Chúa là Nước Trời, cực lớn mà cũng “siêu” nhỏ.
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Phải thờ phượng Chúa bằng hết linh hồn, hết 
trí khôn và hết sức ta.

Dù có giáo lý viên, nhưng cha sở vẫn quan tâm 
đặc biệt đến hoạt động dạy giáo lý qua việc ngài 
thường xuyên rà soát cách dạy giáo lý của các giáo 
lý viên của giáo xứ. Hôm nay cha kiểm tra 7 người 
trong lớp giáo lý tân tòng bằng cách cho họ đặt câu 
hỏi “thả giàn’, muốn hỏi gì thì hỏi. Một thanh niên 
trong số 7 học viên hỏi:

- Thưa cha, sao người ta phải thờ phượng Thiên 
Chúa? 

Cha sở trả lời:
- Vì Người dựng nên chúng ta. Chúng ta là con 

cái của Người và chúng ta thuộc về Người.            
Anh thanh niên trầm tư đang lúc nhiều người 

khác đặt nhiều câu hỏi khác nhau và cha sở đã giúp 
họ thỏa đạt. Một lúc sau anh thanh niên kia hỏi tiếp:  

- Thưa cha! Có mấy cách thờ phượng?  
Cha sở trả lời:
- Có 2 cách: thờ phượng bên trong tâm hồn và 

thờ phượng bên ngoài tâm hồn.      
Người thanh niên hỏi ngay: 
- Xin cha miễn thứ vì tôi học giáo lý nhưng không 

chắc tôi sẽ gia nhập đạo, mà chỉ để tìm hiểu thôi... 
–Anh nhắc lại- Tôi đã có xin phép cha từ trước.     

Có tiếng: “Rảnh quá hả!”  trong số những tân 
tòng ngồi chung. Cha sở cười:

- Anh yên tâm! Tôi nhớ rõ. Và tôi biết anh sẽ hỏi 
thêm điều gì nữa, nên tôi nói luôn: Cả 2 cách thờ 
phượng ấy liên hệ chặt chẽ với nhau. Có bên ngoài 
mới có bên trong và có bên trong mới có bên ngoài.              

Nhìn vào mắt anh thanh niên, cha sở thầm đoán 
giáo lý viên chưa giải thích rõ. Cha giải thích thêm:

- Nghĩa là kính Chúa thì phải yêu người, yêu 
người thì phải kính Chúa.      

Cha sở giải thích kính Chúa là cách thờ phượng 
bên ngoài qua các nghi lễ phụng vụ, yêu người là 
cách thờ phượng bên trong qua việc sống bác ái. 

Sau đó, chàng thanh niên tỏ vẻ đã hiểu. Khi anh 
chưa hỏi thêm điều gì thì có một cánh tay giơ lên 
hỏi: 

- Nhưng nhà thờ Công giáo giống như đền đài 
cung điện, hoặc giống như cửa quan hoặc chốn 
công sở công quyền… không tiếp giúp ai lỡ đường 
lỡ xá hay rủi ro cơ nhỡ… trong khi nhà chùa thì cửa 
luôn rộng mở đón tiếp người bất hạnh vào bất cứ 
lúc nào… Cha có nhận thấy điều đó không và cha 
nghĩ sao?   

Cha sở cảm thấy an tâm với chàng trai học chỉ 
để tìm hiểu cho biết, ngài quay sang vấn đề khác và 
trả lời:

- Vì bản chất Công giáo là “đưa ra”, bản chất 
Phật giáo là “thu vào”… Đan cử 2 hình ảnh làm 
minh họa: chuông nhà thờ từ trong gõ ra bằng quả 
sắt, trong khi chuông nhà chùa từ ngoài dộng vào 
bằng chầy; nếp tu của Phật giáo phần lớn là tĩnh 
và thụ động, mà tĩnh và thụ động thì hút mọi vật 
vào; nếp tu của Công giáo thì động và chủ động, 
mà động và chủ động thì đẩy ra. Tính tôn giáo của 
mọi đạo giáo tạo nên sinh hoạt đạo giáo khác biệt 
hẳn nhau…  

Cha sở chưa nói xong thì một người đàn ông cắt 
ngang, hỏi:

- Có phải vì thế mà lối thờ phượng của Công 
giáo ồn ào khác hẳn lối thờ phượng yên ả của Phật 
giáo hay không?

Cha sở cũng vẫn chưa kịp trả lời thì một người 
đàn ông lớn tuổi nhất trong lớp, phát biểu mà không 
ai rõ ý ông để hỏi hay để giải thích:

- Có phải vì bác ái của Phật giáo là giữ lấy mình 
rồi kéo người khác vào với mình để yêu thương họ; 
còn bác ái của Công giáo là bỏ mình và cho người 
khác chính bản thân mình để yêu thương họ… 
chăng?!

Cha sở gật đầu đồng ý:
- Ông nói hay đấy! –cha sở kéo câu chuyện trở 

lại chủ đề- Phải! Vì việc thờ phượng của Công giáo 
(Xem tiếp trang 18)
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QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

                                         
NGUYÊN NGUYÊN   

Hát cho người nơm nớp lo “buồn, vui, hay, dở…”?
Ca tiến Chúa bình tâm nguyện hiếu, phụng, kính, yêu

Mary, con voi châu Á nặng 5 tấn, bị xử treo cổ 
bằng cần cẩu sau khi giết chết một thành viên 

trong đoàn xiếc.

Sự kiện voi Mary, “ngôi sao” trong gánh xiếc 
rong Sparks World Famous Shows, bị xử treo cổ 
vì tội giết người tại bang Tennessee, Mỹ, gây chấn 
động lớn trong dư luận vào năm 1916, theo Rare 
Historical Photos.

Câu chuyện của Mary bắt đầu vào cuối thế kỷ 
19 với Charlie Sparks, một người biểu diễn xiếc 
từ năm 8 tuổi. Cha ông đã mua con voi châu Á 4 
tuổi này và đặt tên là Mary. Sparks cùng người vợ 
Addie Mitchell tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng 
Mary như chính con mình.

Sau này, ông trở thành chủ sở hữu Sparks World 
Famous Shows, gánh xiếc rong với những chú hề, 
nghệ sĩ nhào lộn, sư tử và các con thú độc lạ khác, 
trong đó có Mary. Biệt danh của con voi là “Big 
Mary” (Mary Đồ sộ) vì nó nặng đến 5 tấn và từng 
được giới thiệu là “Động vật trên cạn lớn nhất hành 
tinh còn đang sống”.

Ngày 12/9/1916, bi kịch xảy ra khi Walter 
Eldridge, một kẻ lang thang được đoàn xiếc thuê 
trước đó một ngày, ngồi trên lưng Mary Đồ sộ để 
điều khiển cả đoàn voi diễu hành. Mary Đồ sộ là 
siêu sao của buổi biểu diễn nên được đi đầu, theo 
sau là những con voi khác của đoàn xiếc.

Eldridge, kẻ lang thang, không hề có chút kinh 
nghiệm điều khiển voi, điều duy nhất anh ta được 
yêu cầu là sử dụng một chiếc gậy gắn mũi giáo sắc 
nhọn để buộc Mary Đồ sộ nghe lời. 

Voi Mary Đồ sộ bị treo cổ bằng cần cẩu. 
Ảnh: Rare Historical Photos.

Khi Mary Đồ sộ vươn vòi định ăn một miếng 
vỏ dưa hấu, Eldridge lang thang dùng gậy sắt chọc 
mạnh vào sau tai con voi để ngăn nó làm việc đó, 
theo lời kể của nhân chứng W.H. Coleman. Mary 
Đồ sộ đau quá hóa khùng vì nổi giận, dùng vòi 
cuốn lấy người Eldridge lang thang, ném xuống đất 
và dẫm lên người anh ta. Một số nhân chứng lại 
nói Mary Đồ sộ chỉ dùng vòi quất mạnh vào đầu 
Eldridge.

Khán giả trở nên hoảng loạn vì sợ, la hét và 
cuốn cuồn bỏ chạy. Một thợ rèn trong vùng dùng 
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súng lục bắn nhiều phát vào Mary Đồ sộ nhưng con 
voi khổng lồ không hề hấn gì. Sau giây phút giận 
dữ, Mary Đồ sộ đột nhiên bình tĩnh trở lại, đứng 
sững và có vẻ bối rối trước tiếng súng cũng như 
tiếng hô hoán của người dân:

- Giết con voi, giết con voi đi!
Trước cơn giận dữ của đám đông, Charlie Sparks 

miễn cưỡng quyết định cho công khai hành quyết 
con voi để nhanh chóng giải quyết tình huống tồi 
tệ này. Đám đông nhanh chóng đưa ra phán quyết 
sẽ dùng cần cẩu hạng nặng để treo cổ nó ngay hôm 
sau.  

Hôm sau, trời mưa và có nhiều sương mù. Mary 
Đồ sộ được đưa đến khu đường ray Clinchfield, 
Unicoi, Tennessee, nơi một đám đông có đến hơn 
2.500 người, có cả trẻ em, tụ tập sẵn.

Mọi người tụ tập xem voi Mary Đồ sộ bị xử tử. 
Ảnh: Rare Historical Photos.

Trên đường, Mary Đồ sộ vẫn dẫn đầu 4 con voi 
khác của đoàn xiếc, mỗi con quấn vòi vào đuôi con 
đi trước như trong rất nhiều lần diễu hành trước 
đây. Sparks hy vọng sự hiện diện của chúng sẽ giúp 
Mary Đồ sộ nghe lời. Nhưng khi người ta quấn sợi 
xích sắt quanh cổ Mary Đồ sộ, lũ voi bắt đầu kêu lên 
thảm thiết khiến ông sợ nó sẽ tìm cách chạy trốn.

Để đề phòng, người ta dùng xích sắt buộc một 
chân của Mary Đồ sộ vào đường ray xe lửa, nhưng 
họ quên tháo nó ra khi chiếc cần cẩu bắt đầu hoạt 
động, dần dần nhấc Mary Đồ sộ lên cao. Khi cần 
cẩu nhấc Mary Đồ sộ lên khoảng 1,5 mét thì sợi 
xích đột nhiên bị đứt, con voi rơi thẳng xuống đất 
và gãy hông.

Các nhân viên đoàn xiếc quấn sợi xích thứ hai 
quanh cổ Mary Đồ sộ và nó lại bị nhấc lên lần nữa. 
Con voi giãy giụa và kêu lên đau đớn trong khi 
đám đông hò reo bên dưới. Cuối cùng, Mary Đồ sộ 
ngừng cử động, hoàn toàn im lặng. Người ta tiếp tục 
treo con voi lơ lửng suốt nửa tiếng đồng hồ trước 
khi bác sĩ thú y tuyên bố nó đã chết.

Đến đêm, một con voi trong gánh xiếc từng sống 
cùng Mary Đồ sộ nhiều năm trong đoàn xiếc, trốn ra 
ngoài và chạy về phía khu đường ray, nơi Mary Đồ 
sộ trút hơi thở cuối cùng, nhưng sau đó nó bị bắt lại 
và trả về đoàn xiếc.

Khi hình ảnh về cuộc hành hình voi Mary Đồ sộ 
xuất hiện trên mặt báo, nó đã gây tranh cãi rất lớn 
trong dư luận, nhưng câu chuyện buồn của “Mary 
Sát nhân” không phải là trường hợp duy nhất. Năm 
1903, voi Topsy bị xử tử bằng điện tại New York 
sau khi giẫm lên ba người điều khiển. Năm 1994, 
voi Tyke bị cảnh sát Honolulu bắn 87 lần vì chạy 
trốn khỏi rạp xiếc và giết chết người huấn luyện.

Sau này, cái chết của Mary Đồ sộ cùng các 
trường hợp hành hạ động vật để chúng biểu diễn 
mua vui khiến nhiều tổ chức bảo vệ động vật lên 
tiếng. “Mary đơn giản chỉ hành động như một con 
voi. Chúng vốn đã nguy hiểm rồi, và tôi không đổ 
tội cho Mary về những gì xảy ra. Những người đưa 
nó vào rạp xiếc mới có lỗi”, Ed Stewart, người đứng 
đầu tổ chức Performing Animals Welfare Society, 
nhận xét.

Thu Thảo

Ngạn ngữ Latin có câu: “Errare humanum est, 
perseverare diabolicum”: loài người vốn dĩ thường 
hay mắc phải sai lầm, loài quỷ vốn dĩ thường hằng 
cố chấp. Việc quỷ cố chấp ra sao hãy khoan nói, cứ 
nói việc loài người tự cổ chí kim cứ luôn luôn mắc 
phải sai lầm đáng tiếc, sai lầm đủ trò, đủ mọi lãnh 
vực, đủ mọi hình thức, đủ mọi tầm cỡ và ở mọi giới, 
từ chuyện kết án lầm ông Galilê (1) đến thiêu sống 
oan khốc nữ thánh Jeanne d’Arc (2) mở cuộc thánh 
chiến phản bác ái giết “quân” Hồi giáo v.v… hiện 
không gì bảo đảm mọi người vẫn còn sai be sai bét 
nhiều chuyện “nay chưa thấy mai sẽ thấy”, cụ thể 
hành hình một con voi vô ý thức tội nghiệp; thật là 
một sự sai lầm ngớ ngẩn đến buồn cười!     

Ở lãnh vực thánh nhạc cũng vậy! Nhiều ca 
trưởng cho ca đoàn hát bài nhiều bè đuổi khiến cộng 
đoàn đã bị bỏ mặc đã không được hát mà còn nghe 
chẳng ra được lấy một ca từ (3) làm vậy cốt để phô 
trương thanh thế… Ôi sai lầm hết biết! Hát với tiết 
điệu xập xình cốt để hấp dẫn người nghe… Thật là 
sai trái! Hát ồn ào cốt để tạo sự sôi động… Thật là 
sai trái! Hát giành giật không chừa cho cộng đoàn 
hát… Thật là sai lầm! (4)

Khi nào các ca trưởng biết hát để thờ phượng 
Chúa, hát để cộng đoàn cùng hát? Lúc đó mới hết 

(Xem tiếp trang 26)
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    CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

                                         
PHÚC CHIÊU

Tôn Tẩn, chuyện đã kể 
Quỷ Cốc tôn sư có hai học trò xuất sắc: Tôn Tẩn 

và Bàng Quyên. Một hôm để thử tài hai học trò, ông 
bảo:

- Ta ngồi trong động, trò nào mời ta ra ngoài 
được?

Bàng Quyên vội vàng giành mời trước, thưa:
- Bạch thầy, ngoài cửa động có rồng chầu 

phượng múa rất đẹp!
Quỷ Cốc nói:
- Hôm nay hung nhật (ngày xấu), làm gì có việc 

đó?
Bàng Quyên lại thưa:
- Có Bạch Hạc Đồng Tử mời thầy đi đánh cờ.
Quỷ Cốc lắc đầu:
- Hôm qua ta đã chơi cờ với họ rồi.
Bàng Quyên nóng máu đổi giọng:
- Nếu thầy không ra, con nổi lửa đốt động…
Quỷ Cốc mỉm cười.
Đến lượt mình. Tôn Tẩn thành kính thưa:
- Đệ tử không thể mời thầy từ trong ra ngoài 

được. Nhưng nếu thầy ở ngoài động, đệ tử có cách 
mời thầy vào trong được ạ!

Quỷ Cốc lấy làm lạ bèn truyền đem ghế ra ngoài 
ngồi xem Tôn Tẩn sẽ mời bằng cách nào. Khi thấy 
thầy mình đã an tọa, Tôn Tẩn quỳ xuống thưa:

- Thưa thầy, vậy đệ tử đã mời thầy ra ngoài được 
rồi phải không ạ?

Quỷ Cốc phục cái trí của Tôn Tẩn.
(Bài “Chân thật”, mục “Vào đề tháng 9”, trang 

1, Thánh Nhạc Ngày Nay số 109 tháng 9.2014)

Tôn Tẩn trở thành người hiền tài
Tôn Tẩn là người nước Yên, cha là Tôn Tháo, 

mẹ là Công Chúa Yên Đơn, ông nội là Tôn Võ Tử.
Công Chúa Yên Đơn thọ thai 48 tháng mới sanh 

ra Tôn Tẩn. Lúc sanh ra là lúc Công Chúa Yên Đơn 
đương bị khổn trong trận do Hỗn Thiên Tán của 
Túy Vân, nên nằm bất tỉnh rồi lâm bồn đúng giờ Tý 

tại núi Kinh Kha nước Yên.
Lúc Tôn Tẩn lên 9 tuổi thì Tôn Tháo mất, Tôn 

Kiều là chú đang làm quan Đại Phu nước Tề đem 
Tôn Tẩn về nuôi dưỡng. Sau đó Tôn Kiều gặp nạn, 
phải lánh sang nước Châu, gia đình sa sút, Tôn Tẩn 
phải đi làm thuê để sinh sống.

Tôn Tẩn lớn lên, nghe đồn Quỉ Cốc Tiên Sinh có 
tài cao phép lạ, nên tìm đến xin thọ giáo. Nguyên ở 
Dương Thành thuộc địa phận nhà Châu, có một chỗ 
gọi là Quỉ Cốc, vì nơi ấy có núi cao rừng rậm, âm 
khí nặng nề. Trong núi ấy có một ẩn sĩ họ Vương 
tên Hủ, trước ở núi Vân Mộng cùng Mặc Địch hái 
thuốc, tu Tiên, sau đến ẩn nơi Quỉ Cốc, nên người ta 
thường gọi là Quỉ Cốc Tiên Sinh.

Quỉ Cốc Tiên Sinh có học vấn uyên bác, tu Tiên 
đắc đạo, tinh thông lý số, thông hiểu lẽ huyền vi của 
Trời Đất, lại cũng tinh thông binh thơ đồ trận. Học 
trò của Quỉ Cốc Tiên Sinh có nhiều người tài giỏi 
như: Tôn Tẩn, Bàng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi 
v.v... Tôn Tẩn và Bàng Quyên thì học về binh pháp. 
Còn Tô Tần và Trương Nghi thì học về du thuyết.

Bàng Quyên học được 3 năm, tự cho mình đã 
giỏi rồi, nên xin thầy cho xuống núi đi lập công 
danh.

Quỉ Cốc bảo Bàng Quyên đi hái một cành hoa 
đem vào đây để thầy đoán vận mạng cho. Bàng 
Quyên đi ra khỏi động, nhằm lúc khí trời nóng nực, 
cây cối không ra hoa, chỉ thấy một bông hoa cỏ, 
liền nhổ lên cả gốc, toan đem trình thầy, bỗng nghĩ 
rằng bông hoa nầy mềm yếu và không đẹp nên ném 
xuống đất, rồi đi tìm hoa khác, nhưng không tìm 
được cành hoa nào, đành trở lại chỗ cũ, nhặt cành 
hoa đã bỏ lúc nãy, bỏ vào túi áo, rồi vào trình thầy 
rằng:

- Trong núi mùa nầy không có hoa.
- Không có hoa thì vật gì trong túi áo của ngươi 

đó?
Bàng Quyên không giấu được, buộc phải đưa ra 

trình.
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- Nhà ngươi có biết cái hoa nầy tên gì không? 
Nó là hoa Mã Đâu Linh, mỗi lần nở 12 bông, ứng 
với số năm vẻ vang của ngươi. Hoa nầy hái ở Quỉ 
Cốc, thấy mặt Trời thì héo, bên chữ QUỈ có chữ 
ỦY thành chữ NGỤY, nhà ngươi xuất thân ở nước 
Ngụy. Sau nầy nhà ngươi vì việc lừa dối người mà 
bị người lừa dối lại. Vậy nên lấy điều đó mà răn 
mình. Ta có 8 chữ nầy, nhà ngươi khá nhớ: “Gặp dê 
thì vinh, gặp ngựa thì hỏng”

Bàng Quyên lạy thầy 2 lạy nói rằng:
- Lời giáo huấn của thầy, đệ tử hết lòng ghi nhớ.
Tôn Tẩn tiễn Bàng Quyên xuống chơn núi.
Bàng Quyên nói:
- Đệ cùng huynh kết nghĩa anh em, thề giàu sang 

cùng hưởng, khốn nàn cùng gánh. Chuyến đi nầy 
nếu đệ lập được công danh thì sẽ tiến cử huynh để 
cùng lập cơ nghiệp.

Hai người chia tay, Tôn Tẩn buồn rớm nước mắt, 
trở lên núi. Quỉ Cốc Tiên Sinh hỏi Tôn Tẩn:

- Ngươi bảo cái tài của Bàng Quyên làm được 
Đại Tướng không?

- Nhờ ơn thầy dạy bảo đã lâu, lẽ nào Bàng Quyên 
không làm được Đại Tướng?

- Không làm được, nhất định không làm được.
Tôn Tẩn nghe thầy nói vậy thì lấy làm lạ nhưng 

không dám hỏi thầy lý do. Hôm sau, Quỉ Cốc bảo 
các học trò:

- Ban đêm, ta rất khó ngủ, ta rất ghét tiếng chuột 
kêu. Các trò phải luân phiên nhau thức mà đuổi 
chuột cho ta.

Các trò đều vâng lời, chia phiên thức gác. Tới 
phiên Tôn Tẩn, Tiên sinh lấy một quyển sách trao 
cho Tôn Tẩn nói:

- Đây là 13 thiên binh pháp của ông nội nhà 
ngươi tên là Tôn Võ Tử, xưa đem dâng cho vua Hạp 
Lư nước Ngô, nhờ đó mà Hạp Lư phá tan quân Sở. 
Hạp Lư giữ cuốn sách nầy làm gia bảo, bỏ vào hộp 
sắt, giấu vào cột Cô Tô Đài. Từ khi quân nước Việt 
đốt Cô Tô Đài, cuốn sách ấy mất tích luôn. Ta có 
chơi thân với ông nội ngươi, nên được xem sách ấy, 

ta nhớ và ghi lại, tự tay ta chú giải thêm nhiều điều 
bí mật trong cách hành binh. Ta chưa từng cẩu thả 
giao sách cho ai, nay thấy ngươi trung hậu, nên ta 
giao cho ngươi học, trong 3 ngày giao lại cho ta. 
Học cuốn sách nầy, khéo dùng thì làm lợi cho thiên 
hạ, không khéo dùng thì hại rất lớn. Bàng Quyên 
không là người tốt, nên ta không dạy.

Tôn Tẩn đem sách về phòng, ngày đêm nghiền 
ngẫm, trong 3 ngày thì nằm lòng.

Ba ngày sau, Tôn Tẩn đem sách nộp cho thầy. 
Tiên Sinh theo từng thiên hỏi lại Tôn Tẩn, Tôn Tẩn 
đối đáp rất trôi chảy. Tiên Sinh mừng rỡ nói:

- Ngươi biết dụng tâm như thế, Tổ phụ ngươi 
dầu đã qua đời chắc rất vui lòng.

Nói về Bàng Quyên, xuống núi thẳng đến nước 
Ngụy, vào cầu quan Tướng Quốc Vương Thác. 
Vương Thác tiến cử Bàng Quyên lên vua Ngụy Huệ 
Vương. Khi Bàng Quyên vào chầu vua, gặp lúc nhà 
bếp dâng lên món thịt dê. Bàng Quyên mừng thầm 
vì nhớ lời thầy dặn, gặp dê thì vinh.

Bàng Quyên được Huệ Vương trọng dụng, lần 
lần phong lên đến chức Nguyên Soái, kiêm Quân 
Sư. Con trai là Bàng Anh, cháu là Bàng Thông, 
Bàng Mai đều được vua phong làm Tướng, cả nhà 
vinh hiển. (còn tiếp)

Để trở nên người hiền tài, người ta bẩm sinh phải 
có tố chất hiền tài và được một ông thầy hiền tài 
dạy dỗ để trở nên hiền tài, mà là hiền tài hữu dụng; 
có nghĩa phải là ngọc mới mài dũa ra ngọc quý, còn 
nếu không là ngọc, chỉ là sắt, đá, gỗ, đất… không 
thể mài dũa thành ngọc quý được; Bàng Quyên là 
thí dụ cụ thể -giỏi đến như thầy Quỷ Cốc cũng phải 
“bó tay” trước một người không có tố chất hiền tài-.

Nhưng thế nào là người hiền tài? – Hiền tài là 
người có tài lẫn có đức. Có tài là giỏi nghề hơn 
người trong nghề, có đức là bản lãnh hơn người 
lương thiện. 

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 14)
bao gồm kính Chúa, yêu người. Tại sao? Bởi vì yêu 
thương người khác là vâng nghe Lời Chúa dạy, 
vâng nghe Lời Chúa dạy là việc thờ phượng cao 
nhất. Vì thế mà việc thờ phượng của Công giáo đôi 
lúc có phần “nhộn nhịp” hơn tý xíu.

Cha sở nói ngay:    

- Dù vậy Giáo hội cũng nhắc hoài: “Của Thiên 
Chúa trả về Thiên Chúa, của Caesar trả về Caesar”; 
nghĩa là đến trước Thiên Chúa phải có thái độ kính 
thờ “hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức”, không 
được mang thói tục vào.
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     (xin xem câu trả lời ở trang 49)

     THIÊN ÂN

 
TRANH ẢNH VUI CƯỜI

 
CÂU HỎI ĐỐ BẠN 

 
NÓI NHỎ NHAU NGHE

     NGƯỜI PHÀM  

Chuyện riêng Bi & Bo

   Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ là “Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”?
 Thế nào là “Của Thiên Chúa”?
 Thế nào là “trả về Thiên Chúa”? 
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    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    
 

        NGỤ NGÔN CHA PHI

        Lmns. NGUYỄN NGỌC PHI
                 gp. Đà Nẵng   

(tiếp theo và hết)
Cây bèo hỏi ngay:
- Em là ai??? Em là con chó hay con mèo??? 

Em là sự sống hay sự chết???
Tiếng nói dưới mặt nước lại vọng lên:
- Em là Cây Rong, ở ngay dưới chân Bèo đây nè.
Nghe thấy thế, cây bèo vội vã nhìn xuống dưới 

mặt nước ngay dưới chân mình thì thấy ngay cây 
rong đang nằm vất vưởng dưới đó và cũng trôi trôi 
theo cây bèo. Thấy thế, cây bèo hỏi ngay:

- Chớ em làm cái chi dưới nớ rứa hỉ?
Cây rong đáp:
- Em là rong. Em phải ở dưới mặt nước này mà. 

Em định hỏi chị xem thử quang cảnh trên mặt nước 
nó thế nào? Nó xinh xắn ra làm sao? Bởi vì em chưa 
bao giờ được nhìn thấy gì trên đó cả. Suốt cuộc đời 
em chỉ toàn nhìn thấy ở dưới mặt nước mà thôi.

Cây bèo nói lại:
- Thì em trèo lên đây mà xem chớ cần chi mà 

phải hỏi han cho mệt rứa hỉ. Tự mình quan sát có 
phải là tốt đẹp hơn không nợ.

Cây rong bùi ngùi đáp:
- Em là rong mà. Em chỉ có thể ở dưới mặt nước 

mà thôi. Em mà lên khỏi mặt nước là em chết ngay 
tức thì đó chị ơi.

Cây bèo thắc mắc:
- Ủa rứa hở? Rứa mà lâu ni mình cứ tưởng là 

thân phận bèo phải ở trên mặt nước là thấp kém, là 
thua sút lắm rồi. Vậy mà còn có cả cây rong ở dưới 
mặt nước, ở dưới mình nữa à. Ôi cuộc đời. Vậy là 
lâu ni mình đã lầm tưởng rồi. Hèn gì mà lâu nay 
mình cứ nghe người ta nói mà mình không hiểu gì 
cả. Người ta thường nói rằng: 

“Nhìn lên thì chẳng bằng ai
Nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình”.
Câu chuyện rôm rả xảy ra giữa hai cây bèo và 

rong vẫn còn tiếp tục dài dài, nhưng tôi chỉ viết lại 
tới đây mà thôi.

Ngẫm nghĩ một cách nghiêm chỉnh đàng hoàng 
kỹ càng lại thì chúng ta sẽ nhận ra ngay rằng: trong 
cuộc đời con người chúng ta nhiều khi cũng có 
những câu chuyện giống như bèo và rong chăng???

Có thể trong cuộc đời chúng ta đã từng cảm 
thấy mình thấp kém thua thiệt so với mọi thứ khác, 
nhưng hãy nhớ rằng đó là vị trí mà nhiều người khác 
đang ao ước mong chờ đấy.

Có thể trong cuộc sống chúng ta đã từng cảm 
nhận sự bức bối khó chịu thậm chí là tức tối với địa 
vị hoặc công việc của mình, nhưng hãy nhớ đến câu 
chuyện bèo và rong, đến nhắc nhở mình rằng đó 
là địa vị hoặc công việc mà nhiều người đang hoài 
mong đấy.

Bạn ơi, trong đời để tìm được bình an và hạnh 
phúc cho chính bản thân mình, hãy luôn nhắc nhở 
mình với câu:

“Nhìn lên thì chẳng bằng ai
Nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình”.
Trọn đời luôn mãi đinh ninh:
Vị trí tốt nhất là mình nơi đây.
Hạnh phúc đang có rất dày
Không nơi đâu khác... chính đây tuyệt vời.
Trọn đời luôn cám ơn Đời
Mọi người, mọi thứ, Đất Trời mọi nơi.
Thế là đời mãi thảnh thơi
Trí, thần vui thú, nguồn khơi an lành.
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        CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

                                      
MỘC XUÂN   

Kỳ 3/4
- Vợ mày mới sanh, tại sao mày đánh nó? Bố mẹ 

mày xúi mày giết nó à? Đồ vô lương tâm! Đồ bất 
nhân! Đồ khốn nạn! Bốp! Bốp! Bốp!

Ông vừa la vừa hét, vừa tát con rể mấy bạt tay 
nảy lửa. Anh Tân biết lỗi đành ngồi chịu trận, luôn 
miệng xin lỗi. Còn bố mẹ chồng thấy ông sui gia to 
con, giận đỏ mặt tía tai, hùng hổ quát tháo đánh con 
rể, nên sợ xanh mặt ngồi im.

Đánh xong ông bố quay ra xỉa xói, mắng luôn 
sui gia:

- Còn ông bà nữa, bộ không thấy vợ chồng tụi 
nó đang thất nghiệp mà còn đón ngần ấy người về 
báo hiếu, không đáng quý sao? Không đáng trân 
trọng sao? Ông bà tìm đâu ra được một nàng dâu 
như vậy, mà ngày nào cũng đòi vàng. Bộ nhà nó có 
mỏ vàng à? Tụi nó cũng đã cho mấy chỉ vàng rồi 
cơ mà! Con dâu sắp đẻ tại sao ông mở cửa cho con 
ở đi? Nó mới sanh còn non ngày, tại sao ông bà ác 
tâm xúi con đánh vợ? Con tui có bề gì, tui kêu công 
an còng đầu ông bà đó! Có phước mà không biết 
hưởng phước thì về Bắc hết đi! Trả lại bình yên và 
hạnh phúc cho tụi nó! Ai đời ở giữ nhà cho con mà 
ai đến chơi muốn lấy gì cũng cho lấy! Ông bà có 
lương tâm không? Ông bà nào có yêu thương gì tụi 
nó, chỉ yêu vàng thôi!

Vì quá đúng, cho nên bố mẹ chồng chị Loan chỉ 
biết vuốt giận ông sui, hứa sẽ lo thuốc thang, săn 
sóc chị Loan tử tế.

Sau bữa đó ông bố chồng giận bỏ lên Biên Hòa 
ở với anh cả. Nhưng anh chị này lại than thở đang 
túng bấn, yêu cầu anh Tân phải chi viện tiền ăn cho 
bố.

Ở được ít hôm ông cụ lại lăn ra ốm, anh Tân lại 
phải chi tiền đi bệnh viện. Thời điểm này sắp sửa 
đổi tiền lần thứ nhì, anh Tân mới dễ bán chiếc xe 

hơi và bán được 500$, do đó mới đủ tiền chi phí cho 
ông cụ.

Một hôm anh Tân lên Biên Hòa thăm bố, thấy 
bố và anh cả ngồi ăn cơm trên bàn, còn chị và các 
cháu đang ăn nồi khoai ở giữa nhà. Anh Tân đi dò 
la hàng xóm thì được biết đó là đóng kịch để ông bố 
ngại ở, phải về Bắc.

 Nhà anh cả ở ngay bên hông chợ, muốn ăn gì 
thì ra chợ mà ăn, nếu không xuống rẫy cũng gần 
nhà nấu cơm ăn. Nhưng ông bố cũng không về, chị 
cả phải đánh tiếng cho các em ngoài Bắc vào đón 
bố về.

Hôm ông bà về, anh chị Tân lo liệu vé tàu, tiền 
ăn đường và vô số quà, thế mà khi ra bến tàu, bà 
mẹ lại giãy đành đạch đòi vàng, anh Tân phải lột 
sợi dây chuyền vàng tây độ 1 chỉ 5 đang đeo trên cổ 
đưa cho mẹ. Nhưng bố mẹ vẫn không hài lòng, anh 
Tân rất buồn, không hiểu sao lúc nào bố mẹ cũng 
đòi vàng, coi vàng trọng hơn tình thâm.

Về Bắc, với tiền vàng tích cóp được khi vào 
Nam con cho, bố mẹ chồng chị Loan xây một căn 
nhà gạch trong khuôn viên đất nhà, cho đứa con trai 
út lấy vợ. Làm sui với xã đội trưởng rất vinh dự với 
xóm làng. Tội nghiệp cho hai ông bà, hà tiện không 
dám ăn xài, bao nhiêu tiền vàng tích cóp được để 
cưới một nàng dâu chua ngoa, đanh đá, hỗn hào, các 
anh chị ở ngoài Bắc đều bị cô em dâu út chửi ráo, 
không ai nói được.

Bây giờ hai ông bà trở thành đầy tớ cho con dâu 
sai khiến, phải chăm cháu, phải làm việc nhà, không 
vừa ý thì con dâu chửi chó mắng mèo, đập phá. Ở 
quê không có nước máy, nước giếng, chỉ có một 
bể để hứng nước mưa dành uống quanh năm. Nàng 
dâu tức giận, đập phá thế là ông bà phải uống nước 
sông dơ dáy, phải ngậm hờn nuốt tủi với nàng dâu 
út.

Từ khi bố mẹ chồng về Bắc, tháng nào chị Loan 
cũng gửi tiền, gửi sâm, nhung, cao hổ cốt, cao ban 
long, cau khô về bồi dưỡng bố mẹ chồng. Chị Loan 
được ân lạ lùng là mỗi lần thiếu tiền gửi về Bắc, 
chị ra hang đá Đức Mẹ ở dòng Chúa Cứu Thế cầu 
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nguyện, tức khắc ngày đó anh Tân bán đắt hàng, có 
đầy đủ tiền để gửi ra Bắc cho bố mẹ chồng.

Thư từ Bắc gửi vào tới tấp khen ngợi chị Loan 
là người con hiếu thảo nhất trong đám con trai, con 
gái, dâu rể của ông bà. Ông bà khen khắp xóm làng, 
ai cũng biết chị Loan là dâu hiền, hiếu thảo. Đọc thư 
chị Loan không vui, vì khi còn ở chung với chị, bố 
mẹ chồng đã nhận ra chị là người hiếu thảo, nhưng 
không hiểu tại sao lại không sống thuận hòa, lại còn 
gây bao nhiêu đau khổ cho chị, hậu quả bây giờ chị 
bị chứng hậu sản mòn, mỗi ngày “cục máu nhà con” 
cứ chạy lên chạy xuống chận nghẹn họng vài lần, 
người chị gầy mòn, ho liên tục như ho lao, sức khỏe 
suy sụp. Ngoài trời mưa, trong nhà chị đã bị cảm, 
cạo gió liên tục. Hôm nào có chuyện bực bội, tức 
khắc đàm kéo lên, khí đi ngược lên, thở khó khăn 
như người bị suyễn, phải đi cấp cứu. Chuyện này 
xảy ra thường xuyên. Chữa theo tây y hễ ho thì chụp 
hình phổi, thấy phổi tốt thì cho là viêm họng mãn 
tính. Còn “cục máu nhà con” chạy lên chạy xuống 
thì họ chụp cổ họng, không thấy bướu thì cho uống 
thuốc đau bao tử… thế nên chữa hoài không khỏi. 
Còn khi đàm kéo lên, khí đi ngược, thở dốc thì cho 
là suyễn, uống thuốc suyễn không hợp, thật là tai 
hại. Tây y không có từ sản hậu nên chị Loan chữa 
không khỏi, chị nghĩ chắc sẽ chết sớm, các con còn 
quá nhỏ, điều này làm cho chị xé lòng đau đớn. Tuy 
nhiên, chị dâng hết mọi sự cho Chúa xử, còn chị cố 
giữ tròn bổn phận làm dâu, “cây ngay không sợ chết 
đứng”. Chúa thưởng phạt rất công bằng rồi đó đấy 
thôi! Bàn tay của Chúa thật huyền diệu khi sắp đặt 
cho một người bạn dẫn dắt vợ chồng anh Tân học 
đông y ở đông y sĩ Trác Lâm và Hồng Nguyên. Hai 
vị này là hai vị đông y sĩ lão thành, rất nổi tiếng, 
cuối đời truyền hết bí quyết đông y cho các môn 
sinh rồi mới mất. Nhờ vậy chị Loan có thêm nghề 
đông y, chị tự chữa bệnh hậu sản mòn.

Chỉ có đông y mới có bài thuốc giải uất, tây y 
siêu âm làm sao thấy được sự vận chuyển của khí 
uất, chỉ thấy thể hình như bướu, sạn v.v… kể từ đó 
gia đình chị ít bị bệnh tật. Về sau anh Tân bị bệnh 
tiểu đường cũng được chữa khỏi. Ơn Chúa đã ban 
cho gia đình chị sức khỏe dồi dào. Đó là món quà 
vô giá.

Bà mẹ chồng sống với cô con dâu út, chịu không 
nổi cái tính quá quắt, hỗn hào nên bà bị áp huyết cao 
thường trực. Cuối cùng bà bị tai biến mạch máu não, 
liệt nửa người.

Khi bà mẹ chồng bị liệt, anh chị Tân tháng nào 

cũng gửi thêm tiền thuốc thang cho mẹ. Đứa em trai 
út về ở chung trong khuôn viên đất với bố mẹ, nên 
được ông bố ủy quyền đi lãnh tiền. Lúc đầu chú ấy 
còn đưa đầy đủ cho bố mẹ, về sau thì bỏ túi luôn, 
còn nói dối anh chị không gửi về. Đã vậy chú ấy 
còn chở ông bố ra bưu điện gọi điện vào Nam mắng 
anh chị Tân một trận về tội không gửi tiền. Gian mà 
không ngoan, nên vợ chồng đứa em út đã bị vạch 
trần tội yểm tiền và quà cáp của anh chị gửi biếu bố 
mẹ. Lòng tham đã làm mờ lý trí.

Tội nghiệp cho bà mẹ chồng, bị liệt vì vợ chồng 
con út gây ra, vậy mà chúng nó không hề hối lỗi ăn 
năn lại còn vịn vào mẹ bệnh để làm tiền anh chị Tân. 
Bà không được săn sóc, thuốc men đầy đủ, bệnh 
càng ngày càng nặng, bị lở loét thúi thịt khổ sở hơn 
hai năm mới mất. Chết hôm trước thì hôm sau đem 
chôn. Anh cả và anh Tân mỗi người gửi ra 1 triệu để 
lo ma chay. Thế mà cậu em út viết thư chửi thậm tệ 
đòi hai anh trong Nam phải trả cho chú 7 triệu tiền 
thuốc và 7 triệu tiền ma chay. Hai anh thấy đứa em 
trai hỗn hào, tham lam, mất nhân tính, chỉ biết lắc 
đầu, chép miệng ngao ngán.

Tết năm 1996 người anh thứ hai tên Hải ở bên 
Mỹ về Việt Nam ở nhà anh Tân. Thế là chiều 29 tết 
năm đó anh cả, anh Hải, anh Tân, chị Loan và con 
gái tên Oanh đi máy bay về Bắc ăn tết. Chị Loan và 
con gái lần đầu tiên về quê chồng, tất cả đều lạ lẫm 
từ phong cảnh, con người và thời tiết.

Xe vừa đỗ, một đám các em, các cháu ùa đến. 
Các cô em gái vừa chạy đến liền kêu gào vật vã, 
khóc lóc:

- Ối anh ơi là anh! Đã hơn 40 năm nay mới thấy 
anh về!
- Rồi một tràng ca dao tục ngữ tuôn ra.
- Kìa, các cô làm gì mà khóc dữ vậy? Bộ đưa 
đám à?
Anh Hải vừa ngạc nhiên vừa ngẩn ngơ lối đón 

tiếp có một không hai này.
Sau đó cả đoàn vào nhà bố.

     - Trời! họ hàng cả làng đến chật nhà.
Chị Loan và anh Hải lúng túng về chuyện quà 

cáp, phải đợi đến tối vãn khách, anh chị mới phân 
phát quà cho 6 gia đình các em và bố (2 em trai và 
4 em gái).

Quà của chị Loan biếu bố có một con heo bỏ ống 
bằng nhựa, xi màu vàng rất đẹp, nhìn giống vàng 
thật như đúc, dài hơn gang tay. Thân heo có đề chữ 
tàu “kim ngọc mãn đường”. Vừa đưa món quà ra 
ông bố cầm xăm soi liền nói:
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Ông bố nọ chẳng biết phải làm thế nào đối với 
đứa con trai thuộc vào hàng ngỗ nghịch của mình. 
Một cụ già đã đến và góp ý:

- Cứ cưới vợ cho nó là xong tuốt. Chỉ có vợ mới 
trị được nó mà thôi.

Trong một bữa nhậu lai rai, anh bạn gã bèn phán 
một câu thuộc vào hàng  “ranh ngôn”. Anh ta bảo: 

- Đờn bà làm hư đờn ông…
Rồi sau đó, anh ta nói tiếp:
- Tớ nói là phải có sách và tớ mách là phải có 

chứng hẳn hoi. Này nhé, sách Sáng Thế Ký đã chẳng 
kể lại thuở ban đầu chỉ có mỗi cặp vợ chồng Adong 
Eva trong vườn địa đàng. Eva nghe lời con rắn mà 
ăn trái cấm, rồi sau đó lại dụ khị Adong cùng ăn, 
nên bây giờ con cháu loài người mới phải khốn khổ 
xất bất xang bang.

Tuy nhiên, một anh bạn khác bèn sửa lưng:
- Nói làm hư thì hơi bị quá, nhưng nói làm… 

thay đổi đờn ông thì có lý hơn.
Nói rồi anh ta rút trong túi một bài báo và đưa 

cho mọi người cùng xem. Gã nhìn kỹ, thì mới hay 
đó là mục vui… vui của Hữu Thái sưu tầm, được 
anh ta cắt ra từ tờ Kiến Thức Ngày Nay. Bài báo 
ấy mang tựa đề:“Chồng là ai ?”, nội dung đại khái 
như thế này:

- Chồng là người trước khi cưới có thể ngồi hàng 
giờ nghe bạn ba hoa những câu chuyện không đầu 
không cuối, nhưng sau khi cưới lại thích người khác 
phải nghe mình.

- Chồng là người trước khi cưới thường đến chỗ 
hẹn sớm, nhưng sau khi cuới lại về nhà muộn hơn.

- Chồng là người trước khi cưới thường tặng 
hoa hồng cho người yêu, nhưng sau khi cưới lại đưa 
lương cho vợ.

- Chồng là người trước khi cưới thường giữ đúng 
lời hứa, nhưng sau khi cuới lại hay thất hứa.

- Chồng là người trước khi cưới giống như một 
thiên thần, nhưng sau khi cuới lại giống như một 

ông chủ.
- Chồng là người trước khi cưới thường để ý đến 

khuôn mặt người yêu xem có xinh đẹp hay không, 
nhưng sau khi cưới lại hay để ý xem vợ có biết nấu 
nướng hay không?

- Chồng là người trước khi cưới thường chú ý ăn 
mặc chải chuốt trước mặt người yêu, nhưng sau khi 
cưới đã biến thành một kẻ luộm thuộm và cẩu thả.

- Chồng là người trước khi cưới thường khen cô 
vợ tương lai của mình là đẹp nhất, nhưng sau khi 
cuới lại hay khen…cô vợ anh hàng xóm.

- Chồng là người trước khi cưới mỗi khi đi chơi 
thì trong ví có rất nhiều tiền, nhưng sau khi cưới 
trong ví chỉ còn vài đồng xu lẻ.

- Chồng là người trước khi cưới có chuyện gì 
cũng muốn tâm sự, nhưng sau khi cưới thường thu 
mình lại một chỗ để trầm lắng suy tư.

Chờ cho mọi người xem xong, anh ta phán tiếp:
- Các ông thấy chưa, kinh nghiệm xương máu ấy 

đã chứng tỏ rằng vợ đã làm hư chồng.
Gã không muốn cãi lại anh bạn này, nhưng trong 

bụng thì lại nghĩ khác: rất nhiều ông chồng được 
như ngày nay là do sự dạy bảo của bà vợ:

- Dù không sinh đẻ ra ta,
  Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao.
  Khi ta đau ốm xanh xao,
  Vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay.
  Sợ ta đi trật đường rầy,
  Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà.
  Khi ta tán tỉnh ba hoa,
  Vợ liền “quát nạt” để mà răn đe.
  Lời vợ dạy phải lắng nghe,
  Mai sau “khôn lớn” mà khoe mọi người.
Gã mới nhận được một cái “meo” do một anh 

bạn từ bên Mỹ gửi về. Trong cái meo ấy anh bạn đã 
tâm sự, đấm ngực mình mà thú nhận như sau:

- Tớ cũng có lần đã “khủng bố vợ”. Nhưng lý do 
khủng bố của tớ hình như do phong tục tập quán của 
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đa số người Việt. Nói thẳng ra là chịu ảnh hưởng 
của Nho giáo và của gia đình, người chồng bao giờ 
cũng “oai” hơn vợ một chút: Phu xướng phụ tùy, tại 
gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử mà… 
Tuy nhiên, bây giờ tớ không còn mang quan niệm 
đó nữa vì nhiều lý do. Đôi khi được vợ nhờ làm việc 
này việc kia, hay tự ý làm những việc vợ thường 
làm, cũng cảm thấy… sung sướng tự hào! Mưa dầm 
thấm đất, dạy mãi cũng phải ăn nhời. Những bà 
vợ anh hùng và kiên nhẫn như vậy thực đáng được 
thưởng huân chương vì “sự nghiệp trăm năm trồng 
người”, đã thành công và góp phần rất lớn trong 
việc “nuôi chồng khỏe, dạy chồng ngoan”.

Sau đó anh ta còn đưa ra hai mẩu chuyện để nói 
cho mọi người được biết: từ một con ngựa chứng, 
anh ta đã trở nên thuần thục, thiếu điều “vợ gọi thì 
dạ, bẩm bà em đây” như thế nào.

Mẩu chuyện thứ nhất hoàn toàn có thực:

Hồi còn là bần cố nông, tôi quen một anh chàng 
trung úy bộ đội ở sát nhà tôi. Một hôm anh ta rủ:

- Vợ tôi kêu tôi đi chợ, anh có đi cho vui hay 
không?

Tôi trả lời:
- Đi thì đi.
Anh ta chở tôi trên chiếc xe Honda cũ, quần vẫn 

xắn lên tới đầu gối, chân vẫn đi đôi dép râu, đầu 
vẫn đội chiếc nón cối. Vào chợ, anh ta mua đủ thứ, 
nào thịt cá, nào rau quả, và thứ nào anh ta cũng cò 
kè trả giá, từ thấp nhất lên cao dần… Tôi đi đàng 
sau, chăm chú quan sát. Trên đường về, tôi nói:

- Anh hay ca tụng những người bộ đội cần cù và 
siêng năng, cũng như hay ca tụng những người vợ 
đảm đang và trung thành, nhưng cái tài đi chợ thay 
vợ và trả giá khi mua bán, tôi chưa được nghe lần 
nào. Bây giờ tôi mới biết miền Nam thua miền Bắc 
là vì thế. 

Và anh ta đã thêm vào mẩu chuyện này một lời 
bàn, tựa như lời bàn của Kim Thánh Thán trong 
Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa:

Trước năm 1975, người miền Nam thường phân 
biệt việc của chồng và việc của vợ. Nhưng bây giờ 
thì khác, ngay cả ở bên Mỹ. Như vậy là người chồng 
ở miền Bắc đã đi trước một bước.

Mẩu chuyện thứ hai hoàn toàn tưởng tượng:

Ngày kia, hai ông bà nọ, dù rất già, nhưng lại 

được diễm phúc lần lượt qua đời. Ông đi trước, còn 
bà thì đi sau. Khi lên tới cổng thiên đàng, câu đầu 
tiên bà hỏi thánh Phêrô là:

- Xin ngài cho con biết nhà con đang ở khu nào?
Thánh Phêrô bèn hỏi lại:
- Sao bà biết chắc chắn là chồng bà đã được lên 

thiên đàng rồi? 
Bà thản nhiên trả lời:
- Sở dĩ như vậy vì trong suốt năm mươi năm 

chung sống, nhà con không bao giờ cãi lại con một 
lời. Bảo cái gì làm cái nấy. Hơn thế nữa, lại còn 
làm trong hồ hởi, phấn khởi. Vậy thì chỉ có nước lên 
thiên đàng chứ còn đi đâu được nữa.

Thánh Phêrô bèn đeo cặp kính lão, tra cứu sổ 
danh bộ các thánh nam nữ rồi nói:

- Tôi hỏi bà là hỏi vậy. Tôi tra cứu chẳng qua 
chỉ là để làm theo đúng thủ tục hành chánh mà thôi. 
Bởi vì, chẳng cần phải hỏi cũng như chẳng cần phải 
tra cứu, tôi cũng biết hiện giờ ông chồng của bà 
đang được ở chung một khu với các thánh…tử đạo.

Xem đó gã thấy làm một anh chồng ngoan cũng 
gặp phải nhiều nỗi gian nan rắc rối và cũng không 
phải là chuyện dễ dàng chi. Có thể nói được rằng 
mỗi hy sinh khi vâng lời vợ sẽ là một giọt máu tử 
đạo mà anh chồng ngoan đổ ra rừng giây và từng 
phút. Và như vậy đời sống của một anh chồng ngoan 
chính là một cuộc tử đạo liên tu bất tận.

Tuy nhiên, dù đã ngoan ngoãn đến đâu chăng 
nữa, nhiều lúc anh chồng ngoan cũng vẫn phải âm 
thầm gậm nhấm một nỗi cô đơn và buồn đau của 
mình, đó là nỗi cô đơn và buồn đau khi bị nghi ngờ. 
Đây cũng là điều gã muốn bàn tới trong mục chuyện 
phiếm hôm nay.

Người là một con vật có trí khôn. Thế nhưng, 
trí khôn con người lại có giới hạn. Người ta đã biết 
được nhiều thứ, đồng thời cũng có nhiều thứ người 
ta chẳng hề biết đến. Giữa không biết và biết chắc 
chắn, có một tình trạng trung gian, đó là hoài nghi: 
Có hay không có. Chưa tin và cũng chưa chắc. 
Trong việc tìm kiếm chân lý, Descartes đã chủ 
trương  phương pháp hoài nghi (doute méthodique). 
Theo ông, chúng ta chỉ có một sự thật căn bản không 
được hoài nghi, đó là: “Tôi suy tưởng vậy tôi hiện 
hữu” (Cogito ergo sum). Ngoài  sự thật này, chúng 
ta cần phải tạm thời bỏ ra ngoài vòng xác tín mọi 
phán quyết khác, phải tạm thời hoài nghi về mọi 
sự tồn tại hiện có. Phải triệt để nghi ngờ trong khi 
nghiên cứu về bất cứ vấn đề gì. Như vậy, chúng ta 
sẽ tránh được những thiên kiến và công việc tìm tòi 
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của chúng ta sẽ được khách quan hơn.
Cũng trong chiều hướng ấy mà nhiều người đã 

đồng thanh phát biểu:
- Nghi ngờ là phương thế dạy cho chúng ta nhận 

biết khôn ngoan.
- Nghi ngờ sẽ dẫn chúng ta tới xem xét. Và xem 

xét sẽ dẫn chúng ta tới chân lý.
- Để có được một xác tín, thì chúng ta phải bắt 

đầu bằng việc nghi ngờ.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần lý thuyết mang 

nặng tính cách triết học. Còn trong phạm vi đời 
sống, nhất là đời sống vợ chồng, sự nghi ngờ là như 
một con sâu đất, cắn đứt dần những chiếc rễ yêu 
thương và làm cho cuộc sống trở nên ngột ngạt. 
Thực vậy, trong đời thường, đề cao cảnh giác là việc 
tốt, nhưng  nếu thường xuyên nghi ngờ nhau lại là 
chuyện khác. Nó sẽ là đầu mối gây nên những tội 
lỗi khác. Vì nghi ngờ, mà không còn dành cho nhau 
những tình cảm tốt đẹp. Và khi tình cảm tốt đẹp 
không còn nữa, người ta dễ dàng nói hành nói xấu, 
bỏ vạ cáo gian và làm mất danh dự của nhau: Một 
mất mười ngờ là vậy.

Kẻ đa nghi là kẻ có tính hay ngờ vực người khác. 
Và một khuôn mặt tiêu biểu cho tính đa nghi, chính 
là khuôn mặt của Tào Tháo. Theo điển tích thì: 

Tào Tháo là một quyền thần đời Hậu Hán (155-
220), tự là Mạnh Đức, nổi tiếng là kẻ mưu mô xảo 
quyệt. Đời Hán Đế được phong chức thừa tướng 
vì có công diệt trừ Đổng Trác. Nhưng về sau, Tào 
Tháo lại chuyên quyền. Trong thì bắt ép vua Hán 
Hiến Đế, ngoài thì kết bè đảng và vây cánh. Tào 
Tháo cùng với Tôn Quyền và Lưu Bị chia ba thiên 
hạ nước Tàu, tức là đời Tam Quốc. Tào Tháo đánh 
nhau với Tôn Quyền và Lưu Bị trong mấy năm liền, 
nhưng không thống nhất được nước Tàu. Tào Tháo 
lại phế Hiến Đế, tính việc lâu dài, nhưng không may 
thọ bệnh rồi chết. Sau con trai là Tào Phi chiếm ngôi 
nhà Hán, xưng đế hiệu, tôn Tào Tháo làm Ngụy Vũ 
Đế. Vì hay làm những điều xảo trá, nên Tào Tháo 
có tính hay ngờ vực tất cả mọi người, ngay cả con 
ruột của mình mà cũng vẫn phải để ý, dò xét từng ly 
từng tí. Ấy vậy cho nên người đời thường bảo: Đa 
nghi như Tào Tháo.

Kinh nghiệm đời thường cho thấy: chị vợ vốn là 
đờn bà con gái. Mà đã là đờn bà con gái thì vốn dạt 
dào tình cảm, lấy trái tim của mình làm điểm trung 
tâm. Mọi lý lẽ đều bắt nguồn từ trái tim và trái tim, 
như bàn dân thiên hạ đã biết, có những lý lẽ riêng 
của nó, đến quỷ thần cũng không lường nổi. Hơn 
thế nữa, Thượng Đế lại trao ban cho phe đờn bà con 

gái một trực giác nhạy bén, khéo đánh hơi để tìm ra 
sự thật. Vì thế, những anh chồng lỡ dại đi...xơi phở 
tái, hay lỡ dại đèo bồng bồ nhí, khó mà thoát khỏi 
cặp mắt điệp viên của chị vợ. Bất kỳ một đổi thay 
nhỏ bé nào cũng lọt vào tầm ngắm, hay nằm trong 
vòng phủ sóng của chị vợ, chẳng sai trật chút nào. 
Với một trái tim đầy ắp những yêu thương, cùng 
với một trực giác thật nhạy bén, nên gã không hề 
ngạc nhiên khi thấy các chị vợ rất dễ dàng mắc phải 
chứng bệnh…đa nghi. 

Trong một cuộc hội nghị bàn tròn, bàn vuông 
hay bàn méo gì đó, các chị vợ đã trao đổi ý kiến 
với nhau một cách hăng say, chung chủ đề “Phải 
cảnh giác cao với ông xã của mình”.  Những ý kiến 
này đã được ghi âm lén, rồi sau đó đã được tác giả 
Hương Lan “nghiêng kíu cũng như lụm lặt” và đăng 
tải trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 5, ra ngày 04 tháng 
02 năm 2007 với tựa đề “Khám bệnh cho chàng”. 
Đại khái các chị vợ đã đưa ra mười trường hợp đáng 
nghi ngờ, cần phải làm cho ra ngô ra khoai. Mười 
trường hợp ông xã của mình bỗng “trở chứng” cần 
phải làm cho ra đầu ra đuôi. Mười trường hợp ấy 
được diễn tả như sau:

1- Ông xã bạn bỗng dưng trở nên siêng năng một 
cách đột xuất, khi tự tay giặt và phơi chiếc áo “sơ 
mi” vừa mới mặc. Hãy coi chừng: có lẽ chàng muốn 
xóa sạch dấu vết nào đó trên áo chăng? Chẳng hạn 
như một vết son hay một mùi thơm khác lạ?

2- Ông xã của bạn bỗng vội vàng nhấn nút “off” 
và giải thích vòng vo khi chuông điện thoại di động 
reo vang. Hay bỗng giật mình đánh thót một cái, 
khi những tiếng “tít tít”  báo có tin nhắn. Hãy coi 
chừng: tất cả những thái độ kỳ quặc trên đều xuất 
phát từ một lý do duy nhất, chàng đang che giấu 
một bí mật nào đó.

3- Ông xã bạn bỗng có những cử chỉ lãng mạn 
bất thường, như tặng hoa, khen nịnh vợ, đưa cả nhà 
đi dạo phố, hay mua vé xem ca nhạc…vào một ngày 
đẹp trời, nhưng không phải đặc biệt nào đó. Hãy coi 
chừng: Phải chăng chàng đã làm gì có lỗi và đang 
muốn âm thầm chuộc lỗi?

4- Ông xã bỗng gọi điện thoại về nhà sau giờ 
làm việc và bảo rằng đang ngồi “lai rai” với bạn bè, 
nhưng không hề nghe thấy những tiếng cười nói ồn 
ào, tiếng cụng ly “dzô, dzô”, tiếng la hét “chăm phần 
chăm”, hay tiếng khua bàn gõ ghế…như thường lệ. 
Không gian chung quanh chỉ duy một sự im lặng 
đáng sợ. Hãy coi chừng: Thật ra chàng đang ở đâu 
và đang thì thầm với ai?

5- Ông xã bạn bỗng chủ động đề nghị đưa bạn 
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đi mua sắm quần áo mới vì quần áo cũ đã quá “đề 
mốt”. Hãy coi chừng: Chàng bắt đầu so sánh bạn 
với ai đó rồi đấy.

6- Ông xã của bạn bỗng chăm chút ngoại hình 
nhiều hơn trước, dù không còn trẻ trung gì nữa: 
Quần áo, đầu tóc đều láng mướt, giày dép bóng lộn, 
có thể soi được mặt mình, như trong gương ấy, lại 
còn bôi thêm chút nước hoa nữa. Hãy cho chừng: 
Thật là đáng nghi, chàng ăn vận tề chỉnh như vậy là 
để hẹn hò, gặp gỡ với ai chăng?

7- Ông xã của bạn bỗng không còn mở miệng 
khen nức nở những món ăn do bạn nấu. Đến bữa, 
ông ấy lặng lẽ ngồi vào bàn, nhai trệu nhai trạo, 
nuốt vội nuốt vàng mà tâm hồn lang thang tận đẩu 
tận đâu. Hãy coi chừng: Hay là chàng đã chán cơm 
và đang thèm phở rồi chăng?

8- Ông xã của bạn bỗng đeo khẩu trang loại lớn 
mỗi khi đi ra đường và bảo rằng để che nắng và 
chống bụi. Hãy coi chừng: Chỉ có một lời giải thích 
hợp lý nhất, đó là chàng không muốn bị người quen 
nhận ra.

9- Ông xã của bạn bỗng thích huýt sáo hay 
hát nghêu ngao trong phòng tắm. Hãy coi chừng: 
Chuyện gì đã khiến chàng vui sướng đến thế, không 

kìm hãm nổi mà phải bộc lộ ra bên ngoài.
10- Cuối cùng, nếu ông xã bạn chẳng có dấu 

hiệu nào đáng để cho bạn nghi ngờ, vẫn chăm chỉ 
hạt bột, mọi ngày như  mọi ngày, thì lại còn đáng 
nghi ngờ hơn nữa. Hãy coi chừng: Biết đâu chàng 
là một “cao thủ võ lâm” trong lãnh vực “ăn vụng 
và chùi mép”.

Tóm lại, ở mọi nơi và trong mọi lúc, nhất cử 
lưỡng động của anh chồng đều được chị vợ đưa giải 
phẫu mà tìm hiểu, vác kính lúp mà soi mói, rồi đưa 
ra giả thuyết này giả thuyết nọ. Và giả thuyết nào 
cũng đưa tới một kết luận: Anh chồng chính là tên 
tội phạm đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu cứ giam 
hãm mình trong sự nghi ngờ và cảnh giác như thế, 
thì chính chị vợ sẽ bị quay quắt và héo hắt, đồng 
thời còn xúc phạm nặng nề đến người mình yêu 
thương và đem lại những hậu quả đáng tiếc. Bởi vì: 
Ai nghi ngờ tức là mời người ta phản bội mình. Đối 
với người mình yêu thương, thì sự nghi ngờ chính là 
một sỉ nhục âm thầm.

Trong tình yêu, thay vì nghi ngờ, hãy tôn trọng 
và tin tưởng lẫn nhau. Hãy chứng tỏ rằng mình 
không sợ bị lừa gạt.

sai. Vì phụng vụ để tôn vinh Chúa, nơi đó chỉ dành 
riêng cho Chúa, con người không được xâm chiếm.

“Hãy cởi giầy ra vì nơi ngươi đang đứng là đất 
thánh!” (Xh 3,5). 

........................................
(1)  Chủ thuyết trái đất xoay quanh mặt trời.
(2)  500 năm sau lại phong thánh cho Bà.
(3)  Hát bè đuổi đúng và thật, đó là hát thánh 

ca viết theo hình thể đa âm điệu (motetum). Tuy nhiên 
có 2 vấn đề: a/ Motetum có quy luật rất khắc nghiệt, 
còn bè đuổi các ca trưởng Việt Nam đang theo đuổi 
đều là những bài “bắt chước không đúng”. b/ Khi 
tôi (người viết) chưa học sáng tác motetum, tôi cũng 
bắt chước nhạc sĩ Hải Linh tác giả bài “Ave Maria” 
(“Như song lộc triều nguyên”) để viết vài bài 2, 

3 bè đuổi; nhưng đến khi được học xong motetum 
với linh mục nhạc sư Tiến Dũng, tôi “ngượng chín 
người” vì thấy mình đã dốt lại còn liều, motetum 
viết bằng đối âm (contrepoimt)  không thể viết được 
bằng hòa âm (harmonie), nhưng cốt yếu là không 
thể viết motetum với ca từ tiếng Việt (vì từ ngữ sẽ 
chổng gọng, đâm ngang xé dọc, chồng chéo lên 
nhau và phá tán nhau thành một mớ âm thanh hỗn 
độn không thể nghe được gì cả). Thế là học xong tôi 
không còn dám viết bài “bè đuổi” nào nữa.

(4) Hiện nay ca đoàn có muốn chừa chỗ, hay 
mời cộng đoàn cùng hát cũng chẳng biết làm sao, 
bởi vì đây là vấn đề có tính hệ thống; hệ thống bắt 
đầu từ quan niệm.              

 *****************************************************************************************************
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Xin đăng lại một đề mục trong THÁNH NHẠC NGÀY NAY - BÁO NÓI HẰNG TUẦN, phát mỗi chúa nhật 
trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

4 tuần của tháng 9.2016

Hỏi gọn đáp nhanh tuần I
 

Stt Hỏi gọn Đáp nhanh

1 Tại sao theo Chúa phải “bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị 
em và cả mạng sống mình”?

Vì đó là những chướng ngại cản bước ta 
sống Lời Chúa.

2 Tại sao phải vác thập giá mình mới theo Chúa được?
Sống Lời Chúa rất khổ cực cho bản thân. 
Vác thập giá này mới có thể theo Chúa 
được.

3 Tại sao theo Chúa phải “từ bỏ tất cả của cải mình 
có”?

Vì của cải chắc chắn sẽ chận bước chân 
người theo Chúa.

4 Thế nào là một người bạn? Là người ta nghĩ đến đầu tiên khi gặp 
nguy khốn hoặc khổ đau.

5 Thế nào là một người thù? Là người ta không muốn nghe nhắc tên.

Hỏi gọn đáp nhanh tuần II

Stt Hỏi gọn Đáp nhanh

1 Tại sao Chúa giao tiếp với người tội lỗi, còn chúng ta 
ngày nay thì… “tránh cho xa”?

Vì nhiều Kitô hữu chưa xác định được 
mình là môn đệ của Đấng Cứu Thế. 

2 Kitô hữu hiện nay làm gì để đến với các con chiên lạc? Khi không thể làm gì được thì cầu nguyện 
thật nhiều cho họ được ơn hoán cải. 

3 Đôi khi, tôi cũng có thể là chiên lạc không? Nếu tôi không sống Lời Chúa, tôi chính 
là chiên lạc. 

4 Thế nào là một người chồng? Là người lúc nào ta cũng muốn ngã vào 
lòng anh ấy.

5 Thế nào là một người vợ? Là người khiến ta muốn trút cạn đời sống 
cho nàng.



   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

28 website: www.thanhnhacngaynay.vn

Hỏi gọn đáp nhanh tuần III

Stt Hỏi gọn Đáp nhanh

1 Câu:“…con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì 
khôn khéo hơn con cái sự sáng” nghĩa là gì?

Người đời giỏi tính thiệt hơn với nhau; Kitô 
hữu chỉ biết cho đi không tính toán.   

2
“Dùng tiền của gian dối mua bạn hữu, để khi mất 
hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an 
nghỉ đời đời”. nghĩa là gì?

Nghĩa là ta nên dùng của cải mua tình nghĩa.

3 “Không trung thành trong việc tiền của gian dối, 
thì ai sẽ giao phó của chân thật cho” nghĩa là gì? Kẻ chân thật sẽ được giao việc chân thật.

4 Thế nào là một người cha? Là người cho con sự sống và nhân cách.

5 Thế nào là một người mẹ? Là người làm tim ta thổn thức mỗi khi nhắc 
đến.

Hỏi gọn đáp nhanh tuần IV

Stt Hỏi gọn Đáp nhanh

1 Giàu có phải chăng là cái tội? Không đúng! Nhưng giàu có dễ sinh tội và 
rất dễ phạm tội.

2 Mọi người nghèo khổ đều được thưởng sao? Phải! Vì ít nhất họ cũng đã gánh chịu sự 
thua thiệt lớn ở đời này.

3 Dụ ngôn phú hộ và Ladarô dạy ta điều gì? Dạy rằng: đời sống trần gian chỉ là giai đoạn. 
Đừng phung phí đời sống ở giai đoạn đó.

4 Thế nào là một người thầy, người cô? Là người thương yêu ta, thành thật với ta và 
truyền dạy ta chân lý.

5 Thế nào là một người học trò? Là người truyền cảm hứng cho thầy cô 
muốn dạy như trút cạn. 

- Nhà nó có 2 thỏi vàng thật to, đẹp như thế này, 
mà nó không cho tao.

- Úi trời! Bố xem kỹ lại đi, không phải vàng đâu, 
nó bằng nhựa đấy, 2 thỏi vàng ở nhà con cũng bằng 
nhựa, xi đẹp như con heo này đây! Chúng con làm 
gì có nhiều vàng như thế! Thảo nào khi ở với chúng 
con, bố mẹ cứ đòi vàng hoài! Sao lúc đó bố không 
nói 2 thỏi vàng, để chúng con đưa cho bố xem hư 
thật như thế nào!

Thật là tai họa! Gây bao nhiêu đau khổ cho vợ 
chồng chị, làm sứt mẻ tình cảm gia đình! Chỉ vì 2 

thỏi vàng giả! Chị Loan, anh Tân thở dài nhìn nhau.
Thời tiết ở đây càng ngày càng lạnh thêm, đã 

vậy còn mưa phùn rỉ rả suốt ngày. Chị Loan không 
quen thời tiết giá lạnh nên suốt ngày ngồi bên đống 
lửa sưởi ấm. Vả lại đường quê đầy sình bùn nên chị 
cũng ngại đi ra ngoài.

Còn ông bố chồng thật tội nghiệp, đêm nào cũng 
ngủ ngồi vì bị cơn suyễn hành hạ suốt đêm. Từ khi 
cưới cô dâu út, ông bố bị bực tức, uất giận vì sự bất 
hiếu của đôi vợ chồng này thành ra bệnh suyễn.
 (còn tiếp)

 *****************************************************************************************************
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LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn linh mục trưởng ban Từ Vựng Công Giáo, Phêrô 
Nguyễn Chí Thiết đã cho phép tòa soạn đăng nhiều kỳ các từ trong quyển TỪ ĐIỂN CÔNG GIÁO 500 
MỤC TỪ của Ban Từ Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Nxb Tôn giáo, 2011.

                                    G

  BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

(Tiếp theo)

GIẢNG ĐÀI:
讀經臺 (độc kinh đài), Ambo, Ambo, Ambon

Giảng (講): giải thích; đài (臺): bục. Giảng đài: 
bục giảng.

Giảng đài là nơi để công bố và rao giảng Lời 
Chúa. 

Việc công bố Lời Chúa trong Phụng Vụ rất 
quan trọng, nên cần phải có giảng đài trong mỗi 
nhà thờ. Giảng đài phải cố định và kiên cố chứ 
không phải là một giá sách đơn giản có thể di 
chuyển được. Giảng đài phải được đặt ở nơi mà 
mọi người có thể nhìn thấy và nghe được thừa tác 
viên công bố Lời Chúa. Không nên dẫn lễ, điều 
khiển ca đoàn, hay làm những việc khác tại giảng 
đài (x. QCTQSLR 272).

(x. Nhà thờ)

GIÁNG SINH, LỄ –:
聖誕節 (thánh đản tiết), Nativitas, Christmas, 
Noël

Lễ (N禮): ngày kỷ niệm; Giáng (降): hạ xuống, 
sinh (生): ra đời. Giáng sinh là xuống đời làm người 
(dùng cho thần, tiên, phật, thánh).

Lễ Giáng Sinh là đại lễ mừng mầu nhiệm Con 
Thiên Chúa xuống thế làm người. 

Lễ Giáng Sinh, còn gọi là lễ Sinh Nhật Chúa 
Giêsu, đã có từ giữa thế kỷ IV. Giáo Hội Công Giáo 
Latinh mừng lễ này vào ngày 25 tháng 12 (ngày 
những người thờ thần Mặt Trời mừng “Mặt Trời bất 
diệt”) để mừng sự giáng sinh của Đấng được gọi 
là “Ánh Sáng thế gian”. Đây là lễ buộc trong năm 
Phụng Vụ.

Một số Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội 
Công Giáo phương Đông mừng Lễ Giáng Sinh vào 
ngày 7 tháng 1 (nhằm ngày 25 tháng 12 theo lịch 
cũ – lịch Juliano). 

(x. Hiển Linh, Lễ -)

GIAO ƯỚC:
盟約 (minh ước), Foedus, Covenant, Alliance
Giao (交): có mối quan hệ với nhau; ước (約): 
những quy định về quyền lợi và trách nhiệm để hai 
bên chiếu theo đó mà thực hiện. Giao ước: trách 
nhiệm và quyền lợi mà hai bên quy định với nhau. 
Giao ước còn được gọi là minh ước.
Giao ước có gốc tiếng Hipri là tyriB. (berith) – nghĩa 
là hiệp định ký kết bằng cách cả hai bên phải đi 
vào giữa hai phần những con vật được sát tế và 
xẻ đôi (x. St 15,9-10.17-21; Gr 34,18). Giao Ước 
đối với toàn dân Israel là Giao Ước Cũ (Cựu Ước), 
được thực hiện tại núi Sinai qua việc ông Moysen 
rảy máu tế vật lên bàn thờ và trên dân (x. Xh 24,4-
8).
Giao ước có thể được thiết lập giữa những nhóm 
người hay những cá nhân ngang hàng với nhau (x. 
1 Sm 23,18), giữa một kẻ mạnh với một kẻ yếu 
(người mạnh thế dấn thân che chở người yếu thế 
dựa trên một số điều kiện mà người mạnh thế đặt ra 
(x. Gs 9,11-15; 1 Sm 11,1)).

Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân của Chúa 
không chỉ là kết quả của sự thoả thuận của hai bên, 
mà còn là đặc ân vô điều kiện của Thiên Chúa.

Giao Ước với toàn thể nhân loại là Giao Ước 
Mới (Tân Ước) mà các ngôn sứ đã loan báo (x. Gr 
31,31; Ed 11,14-21), được thực hiện bởi Máu Hy 
Tế Thập Giá của Đức Kitô (x. Mt 26,28 và //).

(x. Cựu Ước; Tân Ước)

GIAO ƯỚC, HÒM BIA –:
約櫃 (ước quỹ), Arca Foederis, Ark of the 
Covenant, Arche d’Alliance

Giao (交): có mối quan hệ với nhau; ước (約): 
(Xem tiếp trang 37)
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2.1.2. Pháp thuộc (1859–1945)
Sau hơn 39 năm xây dựng lực lượng tại đồn lũy 
Vũng Tàu, ngày 10 tháng 2 năm 1859, Nhà Nguyễn 
đã lần đầu tiên khai hỏa những khẩu súng thần công 
đặt ở pháo đài Phước Thắng nhắm vào đoàn chiến 
thuyền của liên quân Pháp-Tây Ban Nha do Tướng 
Rigault de Genouilly chỉ huy trên đường vào xâm 
lược Nam Kỳ và mở ra cuộc kháng chiến chống 
quân Pháp ở Nam Kỳ. Cuộc chiến kết thúc với 
thắng lợi của thực dân Pháp và Vũng Tàu thuộc về 
tiểu khu Bà Rịa, nằm trong khu vực hành chánh Sài 
Gòn từ năm 1876.
Ngày 1 tháng 5 năm 1895 Thống đốc Nam Kỳ ra 
nghị định tách thị xã Cap Saint Jacques ra khỏi 
tiểu khu Bà Rịa để lập thành phố tự trị Cap Saint 
Jacques. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 4 năm 1905, 
theo nghị định của Toàn quyền Đông Dương, Cap 
Saint Jacques không còn là thành phố tự trị và trở 
thành đại lý hành chính thuộc tỉnh Bà Rịa.

2.1.3. Thời Việt Nam Cộng Hòa (1956–1975)
Dưới thời chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Vũng 
Tàu được củng cố và phát triển để đáp ứng nhu cầu 
của một thành phố du lịch và nghỉ mát. Ngoài ra, 
Vũng Tàu còn là nơi có nhiều trại lính của quân đội 
Việt Nam Cộng Hòa, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ 
và quân đồng minh đồn trú. Trong giai đoạn 1964 
đến 1972, quân đội Hoàng gia Úc đã huy động tổng 
cộng 61.000 Hải Quân, Lục Quân và Không Quân 
đến phục vụ tại Vũng Tàu. Phi trường Vũng Tàu 
trở thành một sân bay quân sự quan trọng tại Miền 

Nam.
Ngày 30 tháng 3 năm 1965, Thủ tướng Việt Nam 
Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 55/SL-NV chia địa 
phận thị xã Vũng Tàu thành nhiều khu phố. Sau đó, 
ngày 13 tháng 4 năm 1965, tên gọi các khu phố được 
ấn định như sau: Khu phố Vũng Tàu (từ xã Vũng 
Tàu), khu phố Thắng Nhứt (từ xã Thắng Nhứt), khu 
phố Thắng Nhì (từ xã Thắng Nhì), khu phố Thắng 
Tam (từ xã Thắng Tam). Đồng thời, thành lập thêm 
khu phố Phước Thắng thuộc thị xã Vũng Tàu trên cơ 
sở sáp nhập xã Khắc Kỷ và một phần đất xã Phước 
Tỉnh thuộc quận Long Điền. Xã Long Sơn chuyển 
về quận Long Lễ, tỉnh Phước Tuy.
2.1.4. Giai đoạn 1975 tới nay
    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thị xã Vũng Tàu 
được đổi tên thành thành phố Vũng Tàu trực thuộc 
Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam mới tiếp quản. 
Tháng 2 năm 1976, tỉnh Đồng Nai được thành lập 
trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Biên Hòa, Phước Tuy 
và thành phố Vũng Tàu. Vũng Tàu trở thành thị xã 
trực thuộc tỉnh Đồng Nai.
    Ngày 30 tháng 5 năm 1979, đặc khu Vũng Tàu - 
Côn Đảo được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị xã 
Vũng Tàu, xã Long Sơn thuộc huyện Châu Thành, 
tỉnh Đồng Nai và huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu 
Giang. Đặc khu được chia thành một quận (Côn 
Đảo) và năm phường: Châu Thành, Thắng Nhất, 
Thắng Nhì, Thắng Tam, Phước Thắng và xã Long 
Sơn.
    Tháng 8 năm 1991, Vũng Tàu trở thành thành phố 
thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới thành lập. Sau 
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đó, ngày 23 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Chính 
phủ ký Quyết định công nhận thành phố Vũng Tàu 
là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2.2. Giáo Hội Công Giáo9 
2.2.1. Lược Sử Địa Phận Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo phận Bà Rịa được tách từ Giáo phận Xuân 
Lộc năm 2005, là một trong các Giáo phận mới lập, 
nhưng việc sống Tin Mừng đã phát triển tại đây rất 
sớm (khoảng năm 1698). Trên 300 năm hình thành 
và phát triển, nhờ ơn Chúa và sự góp sức chung 
lòng của các Thừa sai: Dòng Tên, Hội Thừa Sai 
Paris, Thừa sai thuộc Thánh Bộ, Dòng Phanxicô, 
các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân vùng Vũng Tàu Bà 
Rịa đã viết nên trang sử của mình và góp phần vào 
trang sử Giáo hội Việt Nam.
 Từ sắc chỉ cấm đạo của Nhà Nguyễn năm 1630-
1665, và cuộc khai phá đất Phương Nam (1698), 
các Kitô Hữu đến vùng đất Bar-Ya hay Ba-ria (Bà 
Rịa), Dou-nai (Ðồng Nai), Ben-go (Bến Gỗ), Dat-do 
(Ðất Ðỏ)... để yên bề sinh sống và giữ đạo. Họ được 
các Thừa sai Dòng Tên đi theo phục vụ. Năm 1670, 
ở Xích Lam (Ðất Ðỏ), gần Bà Rịa đã có gần 300 
gia đình Công giáo. Theo Ðức cha M. Labbé, năm 
1670, “miền Ðồng Nai có ít nhất trên 2,000 giáo 
dân”. Ngày 2-7-1740, Ðức cha E.F. de la Baume 
(Khâm sai Tòa Thánh) ra nghị định phân chia địa 
sở cho các Thừa sai hoạt động, trong đó Ðồng Nai 
được trao cho các cha Dòng Tên coi sóc (trừ Bến Gỗ 
thuộc Hội Thừa Sai Paris). 
 Năm 1844, Giáo phận Ðàng Trong được chia thành 
hai: Ðông Ðàng Trong (Quy Nhơn) và Tây Ðàng 
Trong (Sài gòn). Tây Ðàng Trong gồm 6 tỉnh Nam 
Kỳ, xứ Cao Miên (Khơ Me) và các tỉnh phía nam 
Ai Lao. Nên vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc giáo 
phận Tây Ðàng Trong do Ðức cha D. Lefèbvre Ngãi 
coi sóc.
 Năm 1850, Tòa Thánh tách trọn phần đất Khơ Me 
để thành lập Giáo phận mới gọi là Nam Vang, trao 
cho Ðức cha J.C. Miche Mịch coi sóc. Từ ngày 
phân chia Giáo phận đến hết năm 1862, các Thừa 
sai, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân thuộc giáo phận 
Bà Rịa ngày nay đã phải gánh chịu nhiều cơn bách 
hại cách tàn khốc. Ngoài các bản án được Triều đình 
phê chuẩn cụ thể như vụ thiêu sinh bốn ngục: ngục 
Dinh (Phước Lễ), ngục Thơm (Long Kiên), ngục 
Thành (Long Ðiền) và ngục Ðất Ðỏ (Phước Thọ) 
gồm 700 người. Ðêm 7-1-1862, nhà cầm quyền cho 
đốt bốn ngục thiêu sinh 444 giáo hữu thuộc năm Họ 
lẻ: Ðất Ðỏ, Thơm, Dinh, Thành, Gò Sâm (Thạnh 

Mỹ) hạt Bà Rịa, các vị tử đạo được Thừa sai Croc 
Hòa và Cha Trí mai táng trong ba ngôi mộ tập thể 
ngày 8-1-1862.
Năm 1924, Giáo phận Tây Ðàng Trong được đổi tên 
thành Giáo phận Sài Gòn. Năm 1954, gần 800.000 
người Công Giáo từ Bắc Việt di cư vào Nam và ở rải 
rác khắp các tỉnh từ miền Trung trở vào, một số rất 
đông đã tụ về miền Xuân Lộc, Bà Rịa, Vũng Tàu tạo 
nên các xứ đạo mới như Hố Nai, Gia Kiệm, Phương 
Lâm, Vũng Tàu... Năm 1960, Tòa Thánh chia Giáo 
phận Sài Gòn thành 3 giáo phận: một giữ tên cũ 
Giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Ðà Lạt và Giáo phận 
Mỹ Tho. Như thế, vùng đất Giáo phận Bà Rịa ngày 
nay trực thuộc Giáo phận Sài Gòn xưa.
 Ngày 14 tháng 10 năm 1965, Ðức Thánh Cha 
Phaolô VI tiếp tục ban sắc chỉ tách Giáo phận Sài 
Gòn thành 3 giáo phận: Giáo phận Sài Gòn vẫn giữ 
tên cũ, Giáo phận Phú Cường và Giáo phận Xuân 
Lộc. Giáo phận Xuân Lộc gồm 3 tỉnh: Long Khánh, 
Biên Hòa và Phước Tuy (Bà Rịa). Tòa Thánh bổ 
nhiệm Ðức cha Giuse Lê Văn Ấn làm Giám mục 
tiên khởi. Như thế, vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu trực 
thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Vì nhu cầu mục vụ của 
Giáo phận Xuân Lộc ngày càng tăng, Ðức cha Ða 
Minh, với sự chấp thuận của Tòa Thánh, đã làm lễ 
tấn phong giám mục cho Cha Phaolô Nguyễn Minh 
Nhật và đặt ngài làm Giám mục phó Giáo phận 
Xuân Lộc ngày 16 tháng 07 năm 1975.
Ngày 22-2-1988, Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn 
Lãng đột ngột qua đời, Ðức cha Phaolô Nguyễn 
Minh Nhật lên làm Giám Mục Chính Tòa Giáo 
phận Xuân Lộc trong thời kỳ đất nước bắt đầu đổi 
mới. Trước tình hình đó, vào năm 1992, Cha Tôma 
Nguyễn Văn Trâm được Tòa Thánh bổ nhiệm làm 
Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc. 
Ngày 22 tháng 11 năm 2005, Ðức Thánh Cha 
Bênêđitô XVI đã thiết lập tân Giáo Phận Bà Rịa, 
tách ra từ Giáo phận Xuân Lộc, vừa đồng thời bổ 
nhiệm Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, làm 
Giám Mục Chính Toà tiên khởi của tân Giáo phận 
Bà Rịa. Giáo phận Bà Rịa tuy “sinh sau đẻ muộn” 
nhưng nơi đây tấm gương anh dũng làm chứng cho 
đức tin lại sáng chói. Đó là biến cố tử đạo của hàng 
trăm tín hữu tại Nhà Thờ Mồ mà chúng tôi sẽ trình 
bày ngay sau.

..............................
9. http://www.giaoxugiaohovietnam.com,  http://
www.giaoxugiaohovietnam.com/BaRia/01-Giao-
Phan-BaRia.htm, (ngày 03.01.2017)
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– Thời kỳ đồ sắt (thế kỷ X đến thế kỷ thứ VI): 
Vào khoảng thế kỷ X tCN, có lẽ trong thời vua 
Salômôn, một pháo đài được xây dựng ở phía 
Đông-Bắc của thành phố Canaan. Năm 924 tCN. 
Người Ai Cập chinh phục Giuđa bao gồm cả thành 
phố Arát, như đã được Pharaoh Shishak và Kinh 
Thánh chép lại (1 V 14,25): “25 Năm thứ năm triều 
vua Rơkhápam, vua Ai Cập là Sisắc, đã tiến đánh 
Giêrusalem.”
Trong thế kỷ IX một pháo đài mới được xây dựng 
trên nền pháo đài cũ, có lẽ sau khi chinh phục Ai 
Cập. Pháo đài mới tiếp tục trong bốn thế kỷ, mặc 
dù nó đã bị phá hủy sáu lần. Hai ostraca (mảnh 
gốm với mực in), được tìm thấy trong các cuộc 
khai quật, mang tên của Arad – điều này xác nhận 
việc xác định thành phố. Tên cũng được bảo quản 
trong tên tiếng Ả Rập của tàn tích.

– Các giai đoạn Hellenistic, Hasmonean, Ro-
man, Byzantine (thế kỷ IV tCN. - thế kỷ VII 
tCN): Pháo đài Mound được sửa chữa và sử dụng 
trong thời kỳ Ba Tư, Hellenistic và La Mã. Trong 
giai đoạn Hellenistic (cổ Hy Lạp), tòa thành đã 
được xây dựng ở trung tâm pháo đài.

Arát được minh họa dưới dạng một biểu tượng trên 
bản đồ khảm C Madaba 6, được tìm thấy trên sàn 
Nhà thờ Byzantine ở Jordan. Biểu tượng minh họa 
một cổng với hai tháp bên, như kế hoạch của pháo 

đài. Trên biểu tượng này là chữ cái Hy Lạp 4 chữ 
“ΑΡΑΔ” (Arad) và toàn bộ tựa đề “Arad đến từ 
Aradites”. Vị trí của nó trên bản đồ là không chính 
xác, được đặt ở phía Nam của Beersheba.

    Eusebius Pamphili (còn gọi là Eusebius của Cae-
sarea), một nhà sử học Hy Lạp thứ 4 thế kỷ AD của 
Giáo Hội, đã viết trong cuốn sách của ông “Ono-
masticon” về Arát rằng nó nằm 20 dặm từ Hebron 
và 4 dặm từ Malatha, phù hợp với vị trí của Tel 
Arad. Cuối cùng Arát đã bị bỏ rơi vào đầu thời kỳ 
Ả Rập (thế kỷ VIII).
– Thời Eu Ottoman (thế kỷ XIX): Conder và 
Kitchener khảo sát khu vực này trong cuộc điều 
tra Western Palestine (SWP) vào năm 1874. Họ đã 
xác định Tel Arad, nhưng báo cáo của họ đã loại 
trừ khu vực này như trên đường biên của cuộc khảo 
sát của họ. Đây là báo cáo của họ: “Vua Khoócma, 
một; vua Arát, một” (Gs 12,14). Vậy Arát được đặt 
trong ‘Onomasticon’ 20 dặm từ Hebron, 4 dặm từ 
Malatha. Tel Arad nằm trên một ngọn đồi tự nhiên 
có hình tròn lớn, đó là một phế tích.



 149 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA”.  33

   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

Một phần của bản đồ tờ 25 của Khảo sát Tây Pal-
estine, bởi Conder và Kitchener, 1872-1877. (Xuất 
bản 1880, tái bản bởi LifeintheHolyLand.com)
– Thời kỳ hiện đại: Những cuộc khai quật Tel Arad 
được tiến hành từ năm 1962 đến 1984, chủ yếu là do 
Yohanan Aharoni và Ruth Amiram. Hiện nay, Tel 
Arad trở thành vườn quốc gia và thường xuyên mở 
cửa cho công chúng vào tham quan.
Không ảnh
Dưới đây là hình ảnh trên không của Tel Arad từ 
phía Nam. Những tàn tích của thành phố Canaan 
Arad nằm ở dưới thấp, phía bên trái được bao bọc 
bởi tường thành hình cung (1), thành có niên đại 
khoảng năm 2.700 tCN. Trong khi đó ở trên cao, 
bên phải là thành cao có dạng khối hình chữ nhật 
với pháo đài thời kỳ của người Do thái (2), niên đại 
khoảng năm 900 tCN. Khoảng cách giữa hai thành 
(1) và (2) khoảng 1.500 m, du khách sẽ mất khoảng 
hai giờ để khám phá những tàn tích này và trở về bãi 
xe (3) ở cổng vào khu di tích.

PHÁO ĐÀI MOUND CỦA THÀNH PHỐ TRÊN 
CAO
Trên đồi cao, phía Đông Bắc của thành phố Canaan 
là một thành cao với pháo đài kiên cố thời Do thái 
(1). Du khách thường bắt đầu tham quan thành phố 
trên cao với pháo đài Mound trước, bởi vì bãi xe (2) 
và cổng vào ở gần đó.

   Pháo đài được xây dựng theo nhiều giai đoạn, bắt 
đầu từ 10 thế kỷ tCN (Vương quốc đầu tiên của Is-
rael), theo sau là một pháo đài có niên đại đến vương 
quốc Giuđa (từ thế kỷ IX đến thế kỷ thứ VI). Trong 
giai đoạn cổ Hy Lạp (thế kỷ III - thế kỷ II tCN), một 
tháp nằm giữa trung tâm của quần thể. Nó đã được 
sửa chữa và sử dụng như là một vị trí quân sự trong 
thời kỳ Ba Tư, cổ Hy Lạp và La Mã. Trong thời kỳ 
đầu của Ả Rập, cấu trúc phục vụ như là một nhà lưu 
trú (khan, fondouk, inn), và cuối cùng bị bỏ rơi vào 
thế kỷ X.
Pháo đài nằm ở độ cao 576m, hoặc cao hơn 30m 
so với trung tâm thành phố Canaan Arad. Các bức 
tường của pháo đài, dày 4m, đã được xây dựng lại 
dọc theo toàn bộ chu vi của pháo đài của người Do 
thái.1: thành thấp thời Canaan 2: thành cao thời Do thái

3: bãi xe

1: Pháo đài Mond của thành phố trên cao

2: bãi xe

(Còn tiếp)
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

 
SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

SOÁI  CA
Đầu têu

NGƯỜI MẠNH 
Kẻ “tưởng mình mạnh”   

TRANH LUẬN
Giành nói bỏ nghe 

TÂM PHỤC KHẨU PHỤC 
Nể phục từ đồng lòng (nội tạng) trở ra 

LỢI KHẨU 
Mồm to cho tâm bé 

VÕ SĨ 
Kẻ “ăn đòn” chuyên nghiệp 

SỐNG 
Chưa chết   

KẺ TRỘM CHÓ 
Người trộm chính “kẻ giữ trộm”

ĂN CHAY
Lạt miệng mặn lòng   

TỔNG THỐNG MỸ, NGA & XE “QUÁI THÚ” 
Những ông lớn đa nghi vì quá sợ cho nên đi đâu cũng mang theo 
hầm trú ẩn  

ĐÁNH GHEN NGOÀI ĐƯỜNG
Giành giật nhau kẻ phản bội

CẦU THỦ
Người sống với lý tưởng: chạy theo quả bóng  

TỰ SƯỚNG (SELFIE)   
Khoái chính mình 

1. Gội khi quá đói hoặc quá no
Khi vừa ăn no xong đã vội vàng gội đầu, chúng 

ta sẽ rất dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bao 
tử, buồn nôn, chóng mặt… Có trường hợp nặng còn 
có thể mất mạng như chơi!

2. Gội đầu khi đang bị sốt
Đầu có bẩn tới đâu cũng không gội khi đang sốt. 

Khi đang sốt mà bị lạnh đầu thì làm cho tình trạng 

bệnh càng nặng thêm, đặc biệt là với trẻ nhỏ, người 
già vì sức đề kháng cơ thể yếu, ảnh hưởng vô cùng 
tới thần kinh đấy.

3. Gội đầu buổi sáng
Gội đầu vào buổi sáng là một trong những thời 

điểm rất nhiều chị em thường làm nhưng họ đâu 
biết rằng việc làm này có thể khiến cơ thể bị tổn 
hại nghiêm trọng. Thậm chí, nếu sức đề kháng của 
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người đó không tốt sẽ còn xuất hiện triệu chứng 
chóng mặt, nhức đầu, cảm lạnh, sốt…

Thông thường vào buổi sáng cơ thể con người 
vừa mới ngủ dậy nên việc phục hồi chức năng cũng 
như lưu thông máu còn chậm. Bởi vậy, nếu bạn gội 
đầu ngay lúc này sẽ kích thích mạch máu não và gây 
khó chịu. Hơn nữa, buổi sáng thường nhiệt độ sẽ 
thấp, nếu gội đầu mà gặp phải gió độc sẽ gây nhức 
đầu, chóng mặt, nguy cơ đột qụy ngay lập tức, dẫn 
đến cuộc sống thực vật suốt đời.

Nếu muốn gội đầu buổi sáng, chị em nên gội sau 
khi ngủ dậy 30 phút, dùng nước ấm và sấy khô ngay 
sau khi gội đầu xong.

4. Gội đầu thời kỳ kinh nguyệt
Vào những ngày này, việc lưu thông máu trong 

cơ thể sẽ kém hơn, việc gội đầu sẽ khiến cho máu 
dồn về vùng đầu, dẫn đến sự lưu thông máu ở tử 
cung sẽ chịu ảnh hưởng, không thể bài tiết sạch, 
giảm lượng máu kinh và gây đau bụng.

Ngoài ra vào ngày “đèn đỏ”, gội đầu khiến chân 
tóc mở rộng, dễ bị nhiễm gió lạnh dẫn tới đau đầu, 
đặc biệt là gội đầu vào buổi tối, trước khi đi ngủ. 
Nếu buổi tối gội đầu khô chưa sạch đã đi ngủ sẽ 
khiến cho sức đề kháng của cơ thể giảm xuống, dễ 
mắc nhiều bệnh nặng.

5. Gội đầu vào đêm khuya
Nhiều chị than đau đầu, tiền đình, đầu óc lúc 

nào cũng quay cuồng bởi chứng đau đầu kinh niên 
mà không biết nguyên do từ đâu. Có thể, chính thói 
quen gội đầu vào đêm khuya và không sấy tóc khô 
trước khi đi ngủ là nguyên nhân của tình trạng này.

Việc để tóc còn ẩm đi ngủ sẽ cản trở lưu thông 
máu, dẫn đến chứng đau đầu kinh niên. Nếu để tình 
trạng này diễn ra liên tục sẽ dẫn đến tình trạng đau 
đầu kinh niên rất khó chữa khỏi.

6. Gội đầu ngay sau khi tập thể dục
Sau khi tập thể dục, bơi lội và tiếp xúc với ánh 

nắng mặt trời dễ đổ mồ hôi, nhưng các chị nên tuyệt 
đối tránh gội đầu ngay. Hãy dành thời gian nghỉ 
ngơi cho ráo mồ hôi và cơ thể trở lại trạng thái bình 
thường mới được tắm gội nhé!

7. Gội đầu sau khi uống rượu
Nếu lỡ uống rượu thì lời khuyên dành cho mọi 

người đó là không nên gội đầu vì rất có thể gây 
chóng mặt, cảm giác tối sầm và nôn mửa. Với người 
bị tim mạch càng cần chú ý không sử dụng nước 
lạnh để gội đầu sau khi uống rượu.

8. Gội đầu ngay sau khi ăn tối
Sau khi ăn tối, lưu lượng thức ăn trong dạ dày 

còn đầy, do đó tắm gội ngay sau khi ăn sẽ ảnh hưởng 
đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Đối với 
người bị bệnh tim mạch, gội đầu ngay sau bữa ăn có 
thể gây thiếu máu cục bộ tim, nguy hiểm tính mạng.

Nguyên nhân dẫn tới ung thư đa phần là do ăn 
uống, đồ ăn bạn yêu thích nhất cũng có thể là thứ 
mà tế bào ung thư “ưa thích nhất”!

Theo một kết quả nghiên cứu trên 135.000 
người của bệnh viện đa khoa Massachusetts Hoa 
Kỳ và Đại học Harvard cho thấy, trong các nhân 
tố dẫn tới ung thư, tỷ lệ các nhân tố về cách sống 
như ăn uống, hút thuốc, vận động chiếm tới 20 % 
– 40%.

Chúng tôi đã làm một bảng tóm tắt, về sự liên 
quan giữa tỷ lệ mắc bệnh và điều trị khỏi của ung 
thư với 10 thứ dưới đây, bạn nhất định cần chú ý:

1. Đường

Vượt quá 25gram là rất nguy hiểm.
Chế độ ăn uống nhiều đường có liên quan tới 

bệnh ung thư.
Một số người nói rằng, đường sẽ “nuôi dưỡng” 

tế bào ung thư, mặc dù điều này không hoàn toàn 
chính xác, nhưng chế độ ăn uống nhiều đường thực 
sự có liên quan tới bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu 
đã chứng minh rằng đường làm tăng nguy cơ ung 
thư cũng như tắc mức độ di căn của ung thư.

Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo: Nên khống 
chế lượng đường hấp thu hằng ngày vào cơ thể 
trong khoảng 50 gram, tốt nhất không nên vượt quá 
25 gram.
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2. Đồ nóng
65độ là nhiệt độ của ung thư (ung thư thực quản, 

ung thư hậu môn trực tràng).
Một nghiên cứu mới cho thấy, uống những thực 

phẩm nóng ở nhiệt độ 65 độ trở lên (như café, chè..) 
có thể dẫn tới ung thư thực quản.

Người châu Á rất coi trọng việc “ăn nóng” trong 
ăn uống, nhưng theo một nghiên cứu mới được 
công bố của tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế, ăn 
những thức ăn với nhiệt độ 65 độ trở lên (như uống 
café, chè…) có thể dẫn tới ung thư thực quản.

Theo kết quả các nghiên cứu về bệnh học, những 
người Triều Châu (Trung Quốc) thích uống các loại 
trà đạo, cháo nóng, đều là nhóm người có nguy cơ 
mắc bệnh ung thư thực quản, ung thư hậu môn trực 
tràng.

Nguyên nhân là bởi vì, những loại thực phẩm 
quá nóng này sẽ làm tổn thương niêm mạc thực 
quản, ăn các thực phẩm có độ nóng cao trong thời 
gian dài, niêm mạc sẽ bị tổn thương mãn tính, dẫn 
tới viêm nhiễm mãn tính, từ đó tăng cường khả 
năng gây ung thư.

3. Bệnh lười
Có rất nhiều người lười nấu cơm, thích ăn các 

loại thực phẩm đã được chế biến sẵn như giăm bông, 
xúc xích, còn có người có thói quen ăn ở ngoài, như 
vậy sẽ dễ dẫn tới hấp thu quá nhiều lượng dầu mỡ 
và muối cho phép theo tiêu chuẩn, dẫn tới nguy cơ 
mắc bệnh ung thư. Làm nóng lại cơm và thức ăn 
thừa của bữa trước lại để ăn là thói quen của rất 
nhiều người, nhưng trong thức ăn thừa thường có 
chứa chất nitrit có nguy cơ dẫn tới ung thư cao.

Ăn cơm nên ăn đúng giờ, đúng lượng, ăn các 
loại thực phẩm tươi sống, cố gắng đừng nên ăn các 
loại cơm và thức ăn còn thừa từ bữa trước. Ngoài 
ra, lười vận động cũng tăng thêm nguy cơ mắc bệnh 
ung thư.

4. Thịt chế biến
Những thực phẩm như cá khô, nước mắm, thịt 

xông khói, xúc xích có hương vị rất đặc biệt, nhưng 
những thực phẩm này thường chứa rất nhiều nitrat, 
có thể được chuyển đổi thành nitrit trong dạ dày, 
sau đó kết hợp với thức ăn thành amino nitrit, là 
chất có thể dẫn tới ung thư đường tiêu hóa như ung 
thư dạ dày, đại tràng, tuyến tụy…tăng cao.

Ăn thịt xông khói và các loại thịt chế biến khác 
làm tăng nguy cơ ung thư ở vùng bụng (chẳng hạn 
như ung thư đại trực tràng)

Mỗi ngày hấp thụ 50 gram các loại thịt đã qua 

chế biến, sẽ tăng thêm 18% nguy cơ mắc bệnh ung 
thư vùng bụng. Những loại thịt này đều sử dụng 
phương pháp ngâm tẩm ướp. Vì vậy chúng tôi 
khuyên bạn nên cố gắng ăn các loại thức ăn, thực 
phẩm hoa quả tươi, giảm ăn các loại thực phẩm gia 
công chế biến tẩm ướp.

5. Mặn
Muối là một loại gia vị “nguy hiểm” nhất, ăn 

mặn quá sẽ dẫn tới tổn thương mãn tính tới phần 
bảo vệ của niêm mạc dạ dày, lâu dần sẽ làm tăng 
tính nhạy cảm với chất gây ung thư, dẫn đến ung 
thư dạ dày.

Số bệnh nhân tử vong vì ung thư ở Mỹ một năm 
là 575.000 người, ở Nhật khoảng 365.000 người. 
Nếu tính trên tỉ lệ số người tử vong do ung thư là 
100.000 người, thì Nhật cao gấp 1.6 lần so với Mỹ, 
điều này có liên quan tới thói quen ăn mặn của 
người Nhật.

Những người ăn mặn, có thể ăn nhiều các loại 
hoa quả có chứa vitamin C, vitamin C có thể giúp 
ngăn chặn sự tổng hợp của các hợp chất gây ung 
thư từ muối.

6. Đồ nướng
Mùa hè mọi người thường thích ăn đồ nướng, 

theo kết quả của một nghiên cứu đã phát hiện 
thường xuyên ăn các loại đồ nướng như thịt bò, vịt 
nướng, thịt cừu nướng và các loại thịt xông khói, 
dễ dẫn tới bị ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Trong quá trình chế biến các loại thịt xông khói sẽ 
sản sinh ra một lượng rất lớn các aren, benzopyrene 
là một trong các aren gây ung thư mạnh mẽ trong số 
đó, nó sẽ dẫn tới đột biến tế bào, gây ung thư, vì vậy 
bạn nên hạn chế ăn các loại thực phẩm xông khói.

7. Dầu
Theo các nghiên cứu gần đây, ăn các loại thực 

phẩm mỡ, nhiều chất béo, và các loại thực phẩm 
chứa hàm lượng calo cao đều là nhân tố nguy hại 
dẫn tới các loại ung thư đặc biệt là ung thư đại tràng.

Các món ăn chiên, ví dụ như quẩy, bánh rán, đậu 
phụ chiên, trong quá trình chiên xào đều sinh ra rất 
nhiều các aren .

Ngoài ra, các loại thực phẩm chiên chứa nhiều 
dầu mỡ, đặc biệt là sử dụng các loại dầu mỡ tái đi 
tái lại nhiều lần, chất gây ung thư cũng càng nhiều.

Nên hạn chế ăn đồ ăn chiên xào, thường xuyên 
bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm với tỉ lệ chất béo 
cần thiết để cân bằng, dùng các chất béo có lợi để 
chuyển hóa những axit béo và các chất dầu mỡ!

8. Rượu



 149 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA”. 37

   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

Dù chỉ một ly rượu vang mỗi ngày cũng có thể 
tăng nguy cơ ung thư.

Theo kết quả một báo cáo mới nhất của Mỹ, 
những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư đường 
tiêu hóa có liên quan tới mức độ uống rượu.

Uống nhiều rượu có liên quan mật thiết tới bệnh 
ung thư gan, những người thường xuyên uống bia 
rượu và các loại đồ uống có chứa cồn, tỉ lệ mắc 
bệnh ung thư đại trực tràng cao. Các tổ chức y tế 
khuyến cáo

9. Nấm mốc
Mọi người đều không cố ý ăn các loại thực 

phẩm đã bị mốc. Nhưng các loại ngũ cốc như lạc, 
ngô, gạo, thóc đều dễ bị ẩm dẫn tới nấm mốc, có khi 
không dễ phát hiện ra, đặc biệt là các món ăn nguội 
vào mùa hè, có những lúc bị mốc mà mắt thường 
không nhận ra được.

Các loại thực phẩm dễ bị ẩm như lạc, ngô, gạo, 
lúa dễ bị mốc

Những loại thực phẩm như thế này, rất có thể 
chứa các độc tố gây ung thư, đây là một trong 
những độc tố có nguy cơ gây ung thư cao nhất, có 
liên quan cực kỳ mật thiết tới bệnh ung thư gan.

10. Khói thuốc lá
Hút thuốc gây ung thư là điều đã được thế giới 

công nhận, ngoài ra, khói nấu đồ ăn cũng có thể 
gây bệnh. Khi nấu nướng, những người nội trợ 
thường áp dụng các phương pháp như chiên, xào, 
dùng nhiệt độ cao để làm món ăn, nhưng mọi người 
không biết rằng, những phương pháp nấu ăn này 
dễ sinh ra nhiều khói dầu, trong các loại khói đó có 
các ankan có nguy cơ dẫn tới ung thư cao, và các 
chất hít vào tương tự như PM2.5 này, không những 
ảnh hưởng tới da, còn dẫn tới nguy cơ mắc ung thư 
phổi.

Khi khói thức ăn nhiều hãy nhớ mở cửa sổ, bật 
quạt hút mùi, cố gắng sử dụng chế độ ăn uống xanh 
không khói dầu để bảo vệ môi trường.

Mười điều trên, hầu như mỗi người đều đang tự 
thực hiện một cách vô thức, mặc dù không thể tránh 
khỏi hết, nhưng các bạn hãy hạn chế hết mức.

Cho đến nay, ung thư vẫn là một mối đe dọa đến 
cuộc sống của con người, là căn bệnh nguy hiểm 
nhất trong các loại bệnh. Ung thư giống như một 
hạt giống, cơ thể chúng ta cũng giống như đất. Hạt 
có thể nảy mầm, phát triển, phụ thuộc hoàn toàn 
vào đất. Do đó, chúng ta cần tích cực cải thiện sức 
khỏe, phòng ngừa cho tốt, để ung thư không có đất 
để phát triển

những quy định về quyền lợi và trách nhiệm để hai 
bên chiếu theo đó mà thực hiện. Giao ước: trách 
nhiệm và quyền lợi mà hai bên quy định với nhau. 

Hòm (N㮀): thùng đựng đồ đạc; bia (N碑): tấm 
đá có khắc chữ.

Hòm Bia Giao Ước là chiếc hòm đựng hai tấm 
bia ghi khắc Mười Điều Răn do Đức Chúa ban cho 
dân Israel. 

Hòm Bia Giao Ước còn được gọi là “Khám Giao 
Ước” hay “Hòm Bia Chứng Ước” − vì Thập Giới 
ghi trên hai bia đá là chứng từ về Giao Ước (tóm tắt 
toàn bộ Lề Luật mà dân Israel phải tuân giữ).

Hòm Bia được làm bằng gỗ keo, dài một thước 
hai, rộng bảy tấc rưỡi, cao bảy tấc rưỡi; bọc bằng 
vàng ròng. Phần trên được gọi là nắp “xá tội”, vì 
hằng năm thầy Thượng Tế rảy máu con vật sát tế 
lên mặt Hòm Bia để xin ơn tha tội. Ở hai đầu nắp 

có hai tượng Thần Hộ Giá (Cherubim) đối diện 
với nhau, cùng cúi mặt xuống nắp. Trong hòm đặt 
hai tấm bia đá khắc ghi Thập Giới, đó là các điều 
khoản của Giao Ước giữa Đức Chúa và Dân (x. Xh 
25,10-22).

Hòm Bia biểu thị sự hiện diện của Đức Chúa 
giữa dân Israel, thường được khiêng đi đầu trong 
cuộc hành trình vào Đất Hứa. Hòm Bia cũng là nơi 
ông Moysen thỉnh ý Thiên Chúa (x. Xh 25,22). 
Lúc đầu Hòm bia được đặt trong Lều Hội Ngộ, từ 
khi có Đền Thờ Giêrusalem, Hòm Bia được đưa 
vào và đặt trong nơi Cực Thánh. Từ năm 587 TCN, 
khi Đền Thờ bị phá huỷ, Hòm Bia Giao Ước thất lạc 
(2 Mcb 2,4-8).
(x. Giao Ước)

(còn tiếp)

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 29)
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Các báo đài, qua hình thức hỏi-đáp, thường làm công việc giống như giải phẫu chữa trị từng khối u (tức từng tình 
huống trục trặc) trong đời sống Hôn nhân Gia đình giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cùng một mục đích, chúng tôi 
tìm ra đầu mối vấn đề cốt xây dựng, phát triển và phòng vệ ngay từ đầu. Để dễ thấy, chúng tôi trình bày theo từng vấn 
đề cốt lõi. Cốt lõi đến mức nếu chỉ cần thực hiện một đề mục dưới đây, lập tức thấy ra những đề mục khác.   

                 THIÊN KIM 

 
CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

(Tiếp theo)

44. Đừng thần thánh hóa tình yêu của mình
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Mới cưới nhưng chị Huệ (23 tuổi, quận 9, TP 
HCM) thường bị chồng đánh giữa đêm chỉ vì không 
thỏa mãn chuyện chăn gối.

 Phản đòn khi bị chồng đánh, chiêu may rủi của 
các bà vợ

Năm 2013, vợ chồng chị Huệ gặp nhau khi cả 
hai cùng đi làm công nhân. Hơn một năm yêu nhau, 
họ nên nghĩa vợ chồng, dù tuổi còn trẻ. Người vợ 
19 tuổi, người chồng 22.

Sau ngày cưới, họ đi thuê nhà trọ ở. Dù cả ngày 
vợ chồng chỉ gặp nhau vào buổi chiều tối nhưng 
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, làm ảnh hưởng 
đến hàng xóm. Nguyên nhân cũng vì chị Huệ không 
đáp ứng nhu cầu tình cảm cho chồng.

Mỗi lần như thế, anh Hoàng lại đánh vợ, chị 
Huệ chỉ biết gọi cho hòa giải viên ở phường đến 
can thiệp. Là người tiếp nhận sự việc, chị Đoàn Thị 
Kim Ngoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 
Phước Bình, quận 9 vô cùng mệt mỏi.

Chị Ngoan cho biết, cặp vợ chồng này mới cưới 
được 9 tháng nhưng có đến 30 lần đánh nhau giữa 
đêm khuya. “Mỗi lần nghe báo tin, tôi đến hòa giải, 
họ nhận ra lỗi sai, xin lỗi nhau và hứa không tiếp 
diễn. Thế mà, cứ năm bữa nửa tháng tôi phải đi làm 
‘trọng tài’”, chị Ngoan nói.

Một lần lúc 12h đêm năm 2015, đang ngái ngủ, 
chị Ngoan nhận được cuộc gọi: “Cô ơi! Vợ chồng 
nó đánh nhau, to lắm, bát đĩa vỡ nát khắp nhà”. 
Lúc đó, người đang mệt, một mình ra đường khi 
đường giữa đêm khuya rất nguy hiểm, nhưng không 
đi biết đâu sẽ có chuyện xấu xảy ra, chị Ngoan phải 
năn nỉ chồng trợ giúp.

Đến nơi, người vợ ôm mặt khóc, còn người 
chồng lặng lẽ ngồi hút thuốc. Thấy vậy, chị nói: 
“Sao, hứa với tôi không đánh nhau nữa cơ mà. Sao 
hôm nay lại tiếp diễn. Anh chị có biết đây là lần 
thứ bao nhiêu tôi gặp cảnh này giữa 12 giờ đêm 
không?”.

Người vợ kể tội chồng: “Tôi làm cả ngày, tăng 
ca đến 10 giờ đêm mới về, vừa leo lên giường ngủ 
là anh ta đòi hỏi. Tôi từ chối thì bị đánh vào mặt. 

Bây giờ, tôi chỉ muốn ly hôn để được giải thoát”. 
Người chồng cũng tố vợ: “Tôi tát có một cái mà bị 
cào cấu, đấm đá túi bụi”. Họ cứ thế miệt thị nhau.

Đang mệt mà phải nghe những điều ấy, chị 
Ngoan nói: “Lúc hai người vui vẻ hạnh phúc sao 
không nhớ đến tôi, mà cứ gọi vào lúc này”. Chẳng 
ngờ câu nói ấy đã làm cặp vợ chồng trẻ không nhịn 
được cười. Họ đã vui vẻ trở lại, bắt tay làm hòa 
trước người hòa giải viên.

Xong, chị Ngoan phân tích, vợ chồng ngoài tình 
yêu thương thì phải thỏa mãn nhu cầu chăn gối cho 
nhau. Thiếu điều đó, hôn nhân sẽ vô cùng tẻ nhạt. 
Thế nhưng, có lúc, vì đang mệt người bạn đời của 
mình buộc phải từ chối, chồng hoặc vợ phải tìm 
hiểu, thông cảm và cùng nhau chia sẻ chứ không 
được dùng vũ lực.

Đến nay, đã hơn hai năm, vợ chồng chị Huệ rất 
hạnh phúc. Họ đã có một đứa con và chẳng bao 
giờ đánh nhau nữa. “Sau hôm gặp cô Ngoan, anh 
Hoàng nhận ra lỗi sai của mình. Tôi thì không đúng 
vì cứ mắng chửi, vùng vằng với chồng. Từ đó, tôi 
nhận ra, để giữ hạnh phúc gia đình, mỗi khi chồng 
đòi hỏi, mình đang mệt thì phải nhẹ nhàng, giải 
thích cho anh ấy hiểu”, chị Huệ nói.

“Bữa đó buông xong câu ấy, tôi cứ áy náy và 
thấy mình không đúng, nhưng hoàn cảnh lúc đó thì 
không thể làm khác. Bây giờ, lâu lâu nghe họ báo 
tin vui, tôi mừng lắm”, chị Ngoan nói. Tính đến 
nay, chị đã có gần mười năm làm công việc hòa giải 
viên và từng gặp rất nhiều câu chuyện bi hài của 
gia đình. Mỗi một trường hợp chị phải có cách hòa 
giải riêng, làm sao đánh vào tâm lý của người trong 
cuộc để giải quyết nút thắt mâu thuẫn cho họ.

Ảnh minh hoạ: Business Insider.
(Xem tiếp trang 52)
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Những tưởng trường học luôn là thánh đường của tuổi thơ, vậy mà ngày nay bạo hành, bạo lực, cái ác và sự xấu đã 
vào đến đó. Không phải người lớn không thấy trước và lên tiếng báo động, nhưng báo động rồi thôi, không có hành 
động gì tích cực tiếp theo. Nếu thấy rõ vấn đề, mỗi người nên làm một việc gì đó. 

 
GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

Bill Gates hay Steve Jobs đều giới hạn con dùng 
điện thoại di động, máy tính bảng và hướng tới 
nhiều giá trị khác ngoài đời thực.

Bright Side ngày 27/11 chia sẻ nguyên tắc dạy 
con của sáu người giàu có và quyền lực bậc nhất 
thế giới. 

Bill Gates
Nhà sáng lập Microsoft có ba con. Vợ chồng ông 

không cho phép con dùng điện thoại di động và máy 
tính bảng trước 14 tuổi. Họ giữ vững quan điểm này 
dù các con thường so bì với bạn bè cùng trang lứa.

Khi đã đủ tuổi, các con của tỷ phú Mỹ lại phải 
tuân thủ vài nguyên tắc khác, bao gồm chỉ được sử 
dụng các thiết bị đó để làm bài tập hoặc trò chuyện 
với bạn bè, không được sử dụng khi đang ăn hoặc 
trước khi đi ngủ, và bố mẹ có quyền hạn chế thời 
gian sử dụng. 

Các con của Gates không được dùng điện thoại 
trước 14 tuổi. Ảnh: Facebook Bill Gates

Hơn nữa, những đứa trẻ nhà Gates không đòi 
hỏi phải sở hữu sản phẩm Apple, chúng hài lòng với 

máy tính và điện thoại Windows. 
Chris Anderson
CEO của 3DRobotics, một công ty sản xuất máy 

bay không người lái cũng áp dụng nguyên tắc khắt 
khe về thiết bị công nghệ khi nuôi dạy con. Các con 
của Anderson phàn nàn không có bạn bè nào phải 
tuân thủ nguyên tắc như vậy.

Tuy nhiên, Anderson không muốn con phụ 
thuộc vào điện thoại thông minh, máy tính cá nhân 
và khiến cuộc sống bị thay đổi theo chiều hướng 
xấu. Ông lo ngại các con bắt gặp nội dung không 
phù hợp được đăng tải tự do, tràn lan trên mạng. 

Dick Costolo
Cựu CEO của Twitter không giới hạn thời gian 

nhưng lại đặt ra phạm vi các con được dùng thiết bị 
công nghệ. Những đứa trẻ nhà Costolo không được 
mang máy tính bảng vào giường để xem trước giờ 
đi ngủ, cắm mặt vào điện thoại trong giờ ăn trưa mà 
chỉ được dùng chúng ở phòng khách. 

Steve Jobs

Cha đẻ Apple không cho con dùng iPad. 
Ảnh: Wikipedia

Huyền thoại công nghệ Steve Jobs từng khiến 
thế giới phải ngạc nhiên khi tiết lộ các con ông 
không được phép dùng iPad - sản phẩm của công 
ty hàng đầu thế giới do ông sáng lập. Doanh nhân 

(Xem tiếp trang 47)



 149 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA”. 41

   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       nhóm Lasan 100

LỄ THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA NĂM 
B (Lc 2,16-21)

Lời Chúa
16Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, 
ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng 
cỏ. 17Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với 
họ về Hài Nhi này. 18Nghe các người chăn chiên 
thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19Còn bà Maria 
thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại 
trong lòng. 20Rồi các người chăn chiên ra về, vừa 
đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ 
đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói 
với họ. 21Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là 
đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài 
Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người 
trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
Ô chữ

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

CÂU GỢI Ý
1. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, 
ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong … … 
(Lc 2,16).
2. Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên 
mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được 
thụ thai trong … … (Lc 2,21b).
3. Nghe các người chăn chiên … …, ai cũng ngạc 
nhiên (Lc 2,18).
4. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ 
về … … này (Lc 2,17).
5. Còn bà Maria thì hằng … … mọi kỷ niệm ấy, và 
suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19).
6. Rồi các người … … ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca 
tụng Thiên Chúa (Lc 2,20a).
7. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn 

vinh ca tụng … … (Lc 2,20a).
8. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc 
phải làm … … …, người ta đặt tên cho Hài Nhi là 
Giêsu (Lc 2,21a).
9. Họ liền … … ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, 
ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng 
cỏ (Lc 2,16).
10. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là … … 
phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là 
Giêsu (Lc 2,21a).
11. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn 
vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được 
mắt thấy … …, đúng như đã được nói với họ (Lc 
2,20).
12. Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.
Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn 
phần: 1) Những người chăn chiên viếng thăm Hài 
Nhi (Lc 2,16); 2) Những người chăn chiên ra về (Lc 
2,17-18); 3) Thái độ của các nhân vật: Bà Maria và 
những người chăn chiên (2,19-20); 4) Chúa Giêsu 
chịu phép cắt bì (Lc 2,21).
H: Những người chăn chiên là ai?
T: Là những người nghèo có lòng tin vào Thiên Chúa. 
Họ chăn chiên cho Đền thờ nhưng bị xem thường và 
bị loại ra ngoài lề xã hội.
H: Thánh Luca đã nêu ra một điều đặc biệt nơi Đức 
Mẹ, đó là gì?
T: Đó là “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi 
nghĩ lại trong lòng”. 
H: Lễ cắt bì là gì?
T: Là nghi lễ của người Do Thái mà qua đó, đứa bé 
được đặt tên. Người Do Thái tin rằng cái tên nói lên 
bản tính và nhân vị của một con người. Danh Thánh 
Giêsu chính thức đặt cho Hài nhi với nghĩa là Đấng 
Cứu Thế.
H: Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa nghĩa là gì?
T: Nghĩa là Đức Mẹ thực sự đã sinh ra Con-Thiên-
Chúa-làm-người – Đức Mẹ Maria được vinh dự cung 
cấp bản tính nhân loại cho Ngôi Lời Nhập Thể.
H: Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa – là tước hiệu vượt trên 
mọi tước hiệu mà Giáo Hội tôn vinh Đức Mẹ Maria 
– được định tín từ lúc nào?
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T: Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đã có từ lâu và được 
Công đồng Êphêsô định tín năm 431. Đức Giáo 
Hoàng Phaolô VI (1963-1978) đã định ngày 1-1 để 
kính trọng thể lễ Mẹ Thiên Chúa.

CN LỄ CHÚA  HIỂN LINH NĂM B (Mt 2,1-
12)

Lời Chúa
1Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời 
vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương 
Đông đến Giêrusalem, 2và hỏi: “Vua dân Do Thái 
mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của 
Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi 
đến bái lạy Người.” 3Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối 
rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 4Nhà 
vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư 
trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh 
ra ở đâu. 5Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì 
trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6”Phần ngươi, 
hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành 
nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn 
dắt Israel dân Ta sẽ ra đời.” 7Bấy giờ vua Hêrôđê 
bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về 
ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8Rồi vua phái các vị 
ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi 
tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại 
cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9Nghe nhà 
vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy 
ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi 
Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10Trông thấy ngôi sao, họ 
mừng rỡ vô cùng. 11Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với 
thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. 
Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một 
dược mà dâng tiến. 12Sau đó, họ được báo mộng là 
đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác 
mà về xứ mình.
Ô chữ

1
2

3
4
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6
7
8

CÂU GỢI Ý 
1. Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời 
vua Hêrôđê trị vì, có mấy … … … từ phương Đông 
đến Giêrusalem (Mt 2,1).
2. Mấy nhà chiêm tinh hỏi vua Hêrôđê: Vua dân … … 
mới sinh, hiện ở đâu? (x. Mt 2,2)
3. Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành … 
cũng xôn xao. (x. Mt 2,3)

4. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và … … 
trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở 
đâu. (x. Mt 2,4)
5. Phần ngươi, hỡi … , miền đất Giuđa, ngươi đâu 
phải là thành nhỏ nhất của Giuđa. (x. Mt 2,6a)
6. Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh 
đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ … … đã xuất hiện. (Mt 
2,7)
7. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin 
quý ngài đi dò hỏi tường tận về … …, và khi đã tìm 
thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. 
(Mt 2,8)
8. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, 
liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy 
vàng, … … và một dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)
9. Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.

Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn 
phần: 1) Câu mở đầu (Mt 2,1); 2) Tại đền vua 
Hêrôđê. Điểm chính là sấm ngôn về lãnh tụ dân Is-
rael (Mt 2,2-8); 3) Tại nơi Hài Nhi giáng sinh. Điểm 
chính là thái độ thờ lạy (Mt 2,9-11); 4) Câu kết (Mt 
2,12).
H: Ý nghĩa của lễ Hiển Linh là gì?
T: Đó là việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Thiên 
Chúa mặc khải rằng dân ngoại cũng được cứu rỗi 
nếu họ sống theo lương tâm công chính.
H: Cụm từ “vì sao của Người” có nghĩa gì?
T: Thời ấy, người Do Thái tin rằng mỗi người đều 
có một ngôi sao chiếu mệnh. Nên các nhà chiêm 
tinh đã cho rằng mình nhìn thấy ngôi sao của Đấng 
Cứu Thế.
H: Câu nói nào trong Cựu Ước tiên trưng cho ngôi 
sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh?
T: Đó là lời của ông Balaam: “một vì sao xuất hiện 
từ Giacop, một vương trượng trỗi dậy từ Israel” (x. 
Ds 24,17)
H: Theo truyền thống, các nhà chiêm tinh là những 
ai?
T: Vào thế kỷ VIII, thánh Bêđa đã miêu tả các nhà 
chiêm tinh như sau: - Người 1 là Melchior, một cụ 
già tóc trắng và râu bạc phơ. Ông dâng vàng lên cho 
Hài nhi Giêsu. Người 2 là người còn trẻ, da đỏ, tên 
Gaspar. Ông dâng lên nhũ hương.
Người 3 là người da đen, râu rậm, tên Balthasar. 
Ông dâng lên một dược.
H: Ý nghĩa của vàng trong lễ vật là gì?
T: Là dấu chỉ để công nhận Vương quyền của Chúa 
Giêsu.
H: Ý nghĩa của nhũ hương trong lễ vật là gì?
T: Là dấu chỉ để công nhận Thiên tính của Chúa 
Giêsu.
H: Ý nghĩa của một dược trong lễ vật là gì?
T: Một dược dùng để chữa lành và tẩn liệm. Đây là 
dấu chỉ để công nhận Nhân tính của Chúa Giêsu: 
Chúa sẽ chịu chết để cứu độ loài người.
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H: Việc viếng thăm của mấy nhà chiêm tinh nói lên 
điều gì?
T: Việc ấy được coi là cách Thiên Chúa tỏ mình ra 
cho mọi người. Chúa mời gọi người Do Thái lẫn 
dân ngoại cùng đến nhận ơn cứu rỗi.

CN TN 02 NĂM B (Ga 1,35-42)
Lời Chúa
35Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người 
trong nhóm môn đệ của ông. 36Thấy Chúa Giêsu 
đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên 
Thiên Chúa.” 37Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi 
theo Chúa Giêsu. 38Chúa Giêsu quay lại, thấy các 
ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” 
Họ đáp: “Thưa Rapbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở 
đâu?” 39Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến 
xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. 
Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40Ông Anrê, anh 
ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe 
ông Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu. 41Trước hết, 
ông gặp em mình là ông Simôn và nói: “Chúng tôi 
đã gặp Đấng Mêsia” (nghĩa là Đấng Kitô). 42Rồi 
ông dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu 
nhìn ông Simôn và nói: “Anh là Simôn, con ông 
Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).
Ô chữ

1
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3
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CÂU GỢI Ý
1. … …, ông Gioan lại đang đứng với hai người 
trong nhóm môn đệ của ông (Ga 1,35).
2. Thấy … … đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây 
là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36).
3. Chúa Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, 
thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa … 
(nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?”(Ga 1,38)
4. Người bảo họ: “… … …” Họ đã đến xem chỗ 
Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó 
vào khoảng giờ thứ mười (Ga 1,39).
5. Ông Anrê, anh ông … …, là một trong hai người 
đã nghe ông Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu (Ga 
1,40).
6. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và 
nói: “Chúng tôi đã gặp … …” (nghĩa là Đấng Kitô) 
(Ga 1,41).
7. Chúa Giêsu nhìn ông Simôn và nói: “Anh là 

Simôn, con ông Gioan, anh sẽ … … … Kêpha” 
(tức là Phêrô) (Ga 1,42b).
8. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người 
trong nhóm … … của ông (Ga 1,35).
9. Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.
Từ ngữ Kinh Thánh 
H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần:
1) Hai môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-39); 2) Ông Anrê 
(Ga 1,40-42a); 3) Ông Simôn được Chúa Giêsu chọn 
và đổi tên (Ga 1,42b).
H: Trong Ga 1,39b, “lúc đó vào khoảng giờ thứ 
mười”. Vậy theo giờ hiện nay là khoảng mấy giờ?
T: Với người Do Thái lúc ấy, giờ thứ nhất tính từ lúc 
mặt trời mọc (6g sáng hiện nay) đến giờ thứ mười 
hai (6g chiều hiện nay). Do vậy, giờ thứ 10 của người 
Do Thái xưa vào khoảng 4g chiều hiện nay. 
H: Trong Ga 1,29, câu ông Gioan Tẩy Giả nói: “Đây 
là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” 
có nguồn gốc từ đâu trong Cựu Ước?
T: – Trong ngày xuất khỏi Ai Cập, máu của con 
chiên đã cứu sống con trai đầu lòng người Do Thái, 
thịt của con chiên làm thức ăn cho toàn dân Israen 
để họ có được sức mạnh vượt qua ách nô lệ Ai Cập. 
(x. Xh 12,7-8) 
– Vào lễ Vượt Qua, một con chiên trong sạch được 
dẫn tới bàn thờ, mọi người giơ cao tay đổ hết tội lên 
đầu con chiên, rồi nhổ lông, xé thịt nó. Nó không 
mở miệng kêu một tiếng. Người ta thiêu sinh nó làm 
lễ dâng lên Thiên Chúa, xin Thiên Chúa xóa tội cho 
dân mình. (Lv 1,4) 
H: Trong Thánh Lễ, chủ tế đọc câu: “Đây Chiên 
Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho 
ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” vào lúc 
nào?
T: Trước khi chủ tế rước Mình Thánh Chúa.
H: Câu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội 
trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên 
Thiên Chúa.” được trích từ đoạn Kinh Thánh nào?
T: Trích từ hai đoạn: 1) “Đây là Chiên Thiên Chúa, 
đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29); 2) “Thiên 
thần bảo tôi: “Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời 
đến dự tiệc cưới Con Chiên!” (Kh 19,9a)
H: Trong Thánh Lễ, cộng đoàn đọc câu: “Lạy Chúa, 
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 
Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” 
trích từ đoạn Kinh Thánh nào?
T: Trích từ đoạn Mt 8,8: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng 
Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là 
đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”
H: “Đấng Mêsia” có nghĩa là gì?
T: Là Đấng Cứu Thế, Đấng được Thiên Chúa tuyển 
chọn và xức dầu tấn phong. Từ Hy Lạp gọi là Đấng 
Kitô.

CN TN 03 NĂM B (Mc 1,14-20)
Lời Chúa
14Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền 
Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15Người 
nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã 
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đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” 
16Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy 
ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng 
lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17Người 
bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các 
anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18Lập 
tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19Đi xa 
hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông 
Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này 
đang vá lưới ở trong thuyền. 20Người liền gọi các 
ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại 
trên thuyền với những người làm công, mà đi theo 
Người.
Ô chữ

1
2

3
4

5
6

7
8

CÂU GỢI Ý
1. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền 
Galilê rao giảng … … của Thiên Chúa. (Mc 1,14)
2. Người nói: “… … đã mãn, và Triều Đại Thiên 
Chúa đã đến gần. (Mc 1,15)
3. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên 
Chúa đã đến gần. … … hãy sám hối và tin vào Tin 
Mừng. (Mc 1,15)
4. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy 
ông … với người anh là ông Anrê (Mc 1,16a)
5. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy 
ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng 
lưới xuống biển, vì họ làm nghề … ... (Mc 1,16)
6. Người bảo họ: “Các anh … … …, tôi sẽ làm cho 
các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.“ 
(Mc 1,17)
7. Đi xa hơn … …, Người thấy ông Giacôbê, con 
ông Dêbêđê. (Mc 1,19a)
8. Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.

Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành mấy 
phần? 
T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai 
phần: 1) Công việc rao giảng của Chúa Giêsu tại 
Galilê (Mc 1,14-15); 2) Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ 

đầu tiên (Mc 1,16-20).
H: Chúa Giêsu bắt đầu đời sống công khai bằng 
việc gì?
T: Việc rao giảng Tin Mừng về Thiên Chúa.
H: Từ “Tin Mừng” do các Thánh sử Matthêu, Mac-
cô, Luca, Gioan đặt ra hay đã có từ thời Cựu Ước?
T: Từ “Tin Mừng” đã được tiên trưng từ thời Cựu 
Ước. Td: Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xion, hãy trèo 
lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, 
hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng 
sợ, hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: “Kìa Thiên 
Chúa các ngươi!” (Is 40,9)
H: Thời kỳ đã mãn nghĩa là gì?
T: Thời điểm mà tình thương của Thiên Chúa đạt 
đến mức trọn vẹn, lời hứa của Ngài đã tròn đầy.
H: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần nghĩa là gì?
T: Thiên Chúa cứu dân của Ngài bằng chính việc 
Con Thiên Chúa làm người để chiến thắng cái chết. 
H: Hai môn đệ đầu tiên được gọi Chúa Giêsu là ai?
T: Đó là anh em ông Anrê và Simôn, họ là con của 
ông Gioan.
H: Hai môn đệ kế tiếp được gọi Chúa Giêsu là ai?
T: Đó là anh em ông Giacôbê và Gioan, họ là con 
của ông Dêbêđê.
H: Cụm từ “kẻ lưới người như lưới cá” có nghĩa là 
gì?
T: Nghĩa là người tông đồ đem Tin Mừng rao giảng 
cho muôn dân và làm Phép Rửa cho họ. 

CN TN 04 NĂM B (Mc 1,21-28)
Lời Chúa
21 Chúa Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphac-
naum. Ngay ngày sabat, Người vào hội đường 
giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của 
Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm 
quyền, chứ không như các kinh sư. 23 Lập tức, trong 
hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, 
la lên 24 rằng: “Ông Giêsu Nadaret, chuyện chúng 
tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? 
Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên 
Chúa!” 25 Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó:”Câm 
đi, hãy xuất khỏi người này!” 26 Thần ô uế lay mạnh 
người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 
Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với 
nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người 
dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các 
thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28 Lập tức danh 
tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận 
miền Galilê.
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Ô chữ
1

2
3

4
5
6
7

8

CÂU GỢI Ý
1. … … và các môn đệ đi vào thành Caphacnaum. 
(Mc 1,21a)
2. Ngay ngày sabat, Người vào … … giảng dạy. 
(Mc 1,21b)
3. Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, … … 
vùng lân cận miền Galilê (Mc 1,28).
4. Vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm 
quyền, chứ không như các … ... (Mc 1,22a)
5. Lập tức, trong hội đường của họ, có … … bị thần 
ô uế nhập, la lên (Mc 1,23).
6. “Ông Giêsu Nadaret, chuyện chúng tôi can gì 
đến ông mà ông đến … … chúng tôi?” (Mc 1,24a)
7. Thần ô uế … … người ấy, thét lên một tiếng, và 
xuất khỏi anh ta (Mc 1,26).
8. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với 
nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người 
dạy lại có … … (Mc 1,27a)
9. Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.

Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành mấy 
phần? 
T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 
1) Chúa Giêsu giảng dạy (Mc 1,21-22); 2) Người bị 
quỷ ám (Mc 1,23-26); 3) Việc giảng dạy của Chúa 
Giêsu (Mc 1,27-28).
H: Sự kiện trong bài Tin Mừng xảy ra ở thành nào?
T: Sự kiện xảy ra ở thành Caphanaum. Thành này 
nằm dọc theo bờ hồ Galilê. Chúa Giêsu dùng nơi 
này như trung tâm của việc rao giảng.
H: Theo bối cảnh của Tin Mừng thánh Maccô, Chúa 
Giêsu đã đi cùng bao nhiêu môn đệ vào thành Ca-
phacnaum?
T: Chúa Giêsu đã cùng bốn môn đệ đầu tiên vào 

thành Caphacnaum (x. Mc 1,16-20)
H: Vào ngày sabat, người Do thái thường đến Hội 
đường để làm gì?
T: Để cầu nguyện và lắng nghe lời Thiên Chúa qua 
luật Môsê và sách tiên tri.
H: Cụm từ “Đấng Thánh của Thiên Chúa” có nghĩa 
là gì?
T: Nghĩa là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Độ trần gian.
H: Vì sao Chúa Giêsu bắt quỷ “Câm đi!” khi nó la 
lên rằng Ngài là Đấng Thánh?
T: Thời đó, người Do Thái mong chờ một Đấng 
Mêsia với “cây  đũa thần”, làm thay đổi của sống 
vật chất của họ. Lúc ấy còn quá sớm để nói đến 
một Đấng Mêsia, một Chiên Thiên Chúa đến xóa 
tội trần gian.

ĐÁP ÁN Ô CHỮ

LỄ THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA NĂM 
B (Lc 2,16-21)

1. máng cỏ; 2. lòng mẹ; 3. thuật chuyện; 4. Hài Nhi; 
5. ghi nhớ; 6. chăn chiên; 7. Thiên Chúa; 8. lễ cắt 
bì; 9. hối hả; 10. đến lúc; 11. tai nghe; 12. Chủ đề 
hàng dọc: MẸ THIÊN CHÚA.

CN LỄ CHÚA  HIỂN LINH NĂM B (Mt 2,1-
12)

1. nhà chiêm tinh; 2. Do Thái; 3. để tôi; 4. kinh sư; 
5. Bêlem; 6. ngôi sao; 7. Hài Nhi; 8. nhũ hương; 9. 
Chủ đề hàng dọc: HIỂN LINH.

CN TN 02 NĂM B (Ga 1,35-42)
1. hôm sau; 2. Chúa Giêsu; 3. Rápbi; 4. đến mà 
xem; 5. Simôn Phêrô; 6. Đấng Mêsia; 7. được gọi 
là; 8. môn đệ; 9. chủ đề hàng dọc: HAI MÔN ĐỆ.

CN TN 03 NĂM B (Mc 1,14-20)
1. Tin Mừng; 2. thời kỳ; 3. anh em; 4. Simon; 5. 
đánh cá; 6. hãy theo tôi; 7. một chút; 8. Gioan; 9. 
chủ đề hàng dọc: THEO CHÚA.

CN TN 04 NĂM B (Mc 1,21-28)
1. Chúa Giêsu; 2. hội đường; 3. khắp cả; 4. kinh 
sư; 5. một người; 6. tiêu diệt; 7. lay mạnh; 8. thẩm 
quyền; 9. chủ đề hàng dọc: GIẢNG DẠY.
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TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Báo Thánh Nhạc Ngày Nay xin giới thiệu đến bạn đọc truyện tranh TIN MỪNG dành cho thiếu nhi, bao gồm 47 đoạn Tin 
Mừng. Truyện tranh được vẽ lại – có chỉnh sửa – từ truyện tranh L’Évangile pour les enfants, tác giả Jean François Kieffer và 
Christine Ponsard, nhà xuất bản Fleurus-Edifa. Phần lời Việt được dịch và viết lại cho phù hợp khả năng tiếp thu của thiếu nhi 
các lớp Chiên Non, Khai Tâm, Rước Lễ để các em dễ ghi nhớ Lời Chúa qua hình ảnh. Chúng tôi mong những trang truyện tranh 
Kinh Thánh này sẽ đồng hành cùng các em thiếu nhi trong việc tìm hiểu, yêu mến và sống LỜI CHÚA.

      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       nhóm Lasan 100

   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 
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và nhà sáng chế tài năng này cố gắng khiến các con 
yêu thích những cuộc hội thoại trong đời thực hơn 
những giá trị mà thiết bị công nghệ có thể mang 
lại. Do đó, cả gia đình ông luôn dành thời gian trò 
chuyện cùng nhau vào các buổi tối hoặc khi quây 
quần bên bàn ăn. 

Alex Constantinople
Nữ CEO quyền lực của OutCast Agency thể 

hiện sự nghiêm khắc tại nhà, bằng cách cấm con 
trai út dùng thiết bị công nghệ vào các ngày trong 

tuần và giới hạn thời gian cho những đứa trẻ khác 
chỉ 30 phút mỗi ngày. 

Evan Williams
Cha đẻ Twitter không mua iPad cho hai con trai. 

Thay vào đó, nhà Williams chứa rất nhiều giá sách. 
Theo anh, sách cung cấp đủ thông tin cần tìm kiếm 
và là nguồn giải trí cho bất kỳ ai trong thời gian 
rảnh.

Thùy Linh

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 40)



48 website: www.thanhnhacngaynay.vn

 
THI CA CÔNG GIÁO

      TRUYỆN-THƠ-NHẠC-HỌA  

Sao em không lần chuỗi
Khi pháo nổ giao thừa
Khi mùa xuân đang tới
Làm rạo rực hồn thơ.

Lần chuỗi đi, em ơi!
Giữa lòng đêm trừ tịch
Thay bóng tối một trời
Bằng bông hoa tuyệt đẹp.

Trong tiếng pháo đêm này
Có nhiều người rướm lệ
Hãy lần chuỗi liền tay
Phó dâng cho Đức Mẹ.

Lắm kẻ lỡ độ đường
Nhiều người thiếu cơm áo
Và thiếu cả tình thương
Khóc lên vì tiếng pháo

Lần chuỗi nữa đi em!
Đời em đang ngắn lại
Tử thần lấn bước thêm
Khi em mừng tuổi mới.

Khi nghe tiếng pháo nổ
Như xé cả bầu trời
Em có nghe nức nở
Trong xác pháo tả tơi.

Gởi hồn vào tiếng pháo
Pháo nổ xé hồn em
Khắp bầu trời huyên náo
Hồn em bay mọi miền.

Em được gặp Chúa Xuân
Qua tràng châu kính Mẹ
Em xin Chúa chúc lành
Và lau khô giọt lệ.

Mẹ tuổi nghìn năm, muôn triệu năm
Lung linh sáng rỡ nguyệt đêm rằm
Đài gương đỉnh núi cao băng tuyết
Cửa đẹp, ngai tòa Chúa viếng thăm.

Như một ngọn nhang tàn thắp khuya
Heo may khẽ đọng đã tan lìa
Đời con, những nắng trưa, mưa sớm
Đăm đắm trông lên một nẻo về.

Tha cho anh lòng tôi nhẹ gánh đeo
Bởi tôi tha anh Chúa cũng tha theo 
Rồi Chúa quay lại tha tôi một thể
Ôi tha thứ huyền nhiệm biết bao nhiều.
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 ẢNH NIỆM THÁNG 1

     (Xin xem câu hỏi ở trang 19)

 *****************************************************************************************************

      TRUYỆN-THƠ-NHẠC-HỌA  

 Thánh ca Phụng vụ (TCPV) “Của  Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” Nghĩa là TCPV vì hát Lời Chúa + 
hát cộng đoàn đã đem sự thánh thiện loài người đã gắng hết sức làm ra, trở về dâng Chúa.

 “Của Thiên Chúa” nghĩa là mọi sự trừ tội lỗi và những gì thuộc tội lỗi. Ở đây muốn nói âm nhạc và 
nghệ thuật, các học thuật và cảm xúc, thời giờ và sự cố gắng, nhất là tình yêu trong ta.  

 “Trả về Thiên Chúa” nghĩa là phải đem hết mọi sự ta có và ta có thể làm được… đến để thờ phượng 
và kính mến Chúa. Ý ở đây là đừng hát thánh ca vì ai, đừng hát thánh ca không vì phụng vụ, đừng hát 
thánh ca cách gian dối, cách cẩu thả, đừng hát cho qua, hát lấy lệ, không chịu học hỏi dù có thể học 
hỏi, không chịu tiếp nhận phương cách tốt hơn dù có thể học được. Nói chung “trả về Thiên Chúa” là 
hát thánh ca với lòng yêu mến Chúa thật sự.  
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Kỳ 53

 
        TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

           MA VĂN LIÊU   
Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh 

mục và pháp sư, phần 26 của kỳ 53. 

Bà chủ nhà vẫn gắt gỏng: 
- Ông từ xa đến đây để làm gì? Không phải để 

rửa tội cho Cổ sao? Bây giờ thì Cổ đã được rửa tội, 
sao ông không về đi cho rồi, còn nấn ná ở đây làm 
chi?  

Cha sở quật ngược:
- Á à! Không phải Các người ngăn tôi rửa tội 

cho cô Sáu hay sao? Bây giờ Cổ đã được rửa tội, 
Các người thúc ép tôi về làm chi?

Bà chủ nhà nổi cơn lôi đình:
- Mẹ cha! Để Chúng ta không còn thấy cái bản 

mặt khó ưa của ông ở đây nữa! Đây là lãnh địa của 
Chúng ta…

Bà chủ nhà còn quát tháo nhiều lời nữa nghe 
đinh tia nhức óc.

Cha sở biết ma quỷ khôn ranh hơn loài người; đã 
từ rất lâu ngài biết những gì ma quỷ nói ra thì không 
thể tin vì Chúa dạy: “…có thì nói có, không thì nói 
không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra” (1); đàng 
khác, thánh Phêrô từng cảnh báo: “…vì ma quỷ, thù 
địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm 
mồi cắn xé” (2). Sự gian dối và thù nghịch là 2 điều 
khiến cha sở Luca không thể tin lời Chúng nói: “cô 
Sáu đã được rửa tội”; vì nếu có thực như thế thì cô 
Sáu chỉ được rửa tội bằng lửa, tức do lòng quá ước 
ao –lòng ước ao được ví như lửa đốt- mà được Chúa 
Thánh Thần thanh tẩy; hai phụ nữ chắc chắn không 
dám làm gì khi chưa có ý kiến của cha huống chi là 
dám rửa tội cho cô Sáu. 

Dự tính sẽ không đối thoại với bà chủ nhà, nhưng 
cha buộc phải nói:

- Về hay không về là quyền của tôi. Các người 
không thể đuổi tôi, nhất nữa khi nhiệm vụ của tôi đã 
nhận lãnh trước mắt Chúa chưa hoàn thành.

Nói xong, cha đứng lên rời khỏi ghế và tiếp:
- Bây giờ tôi đến với cô Sáu đây!
Nói xong cha sở Luca đi vào trong nhà gặp ông 

chủ nhà giây lát. 
…

Trở lại nói về cô Sáu và hai phụ nữ, khi trời bắt 
đầu sáng hẳn, tính từ khi cha sở đến và giải thoát 
cho đám lính dân vệ, rồi cha đi vào sân trừ khử yêu 
tinh… cho đến lúc đột ngột quay ra trở về nhà ông 
chủ nhà… cô Sáu và hai phụ nữ hoàn toàn không 
hay biết gì, vì cả ba đều ngủ mê ngủ mệt do đã thức 
trắng đêm, -chưa biết chừng- có thể ba người ngủ 
vùi là do cô Bảy bức hại họ. Ngủ say cho đến quá 
trưa, ba người mới thức dậy thì lúc này cô Bảy đã 
rời khỏi nhà.

Cô Sáu thức trước, chờ cho cô Hương thức sau, 
rồi cô Hải dù chẳng ai gọi, cũng tự động thức dậy 
theo. Nhìn thấy nhà cửa vắng tanh, im lặng bao trùm, 
nhìn ra ngoài xa kia chỉ thấy có vài bóng người thấp 
thoáng ở bên ngoài cổng, cô Sáu hỏi hai phụ nữ:

- Tại sao không thấy ông cố đến hả hai em?

Chị Hải suy nghĩ một vài giây, trả lời:

- Thưa Cô! Chưa thể đến được thì ông cố mới 
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không đến. Ba cha con chúng em đến đây là vì Cô 
mà! Xin Cô cứ yên tâm chờ đợi!

Chị Hương tiếp lời:

- Cha sở khôn ngoan, ý tứ và cũng rất giữ lời Cô 
ơi! Em nghĩ, rồi cha sẽ tới giúp Cô dù phải bằng 
mọi cách.

Ba người nhìn quanh không thấy còn có người 
hàng xóm nào ở lại với họ nữa, liền rủ nhau xuống 
nhà bếp nấu cơm để ăn trưa, vì ai cũng cảm thấy 
đói.

Tranh thủ lúc cô Sáu và chị Hương lui cui nấu 
nướng, chị Hải rảo một vòng quanh nhà. Cảnh 
quang bừa bộn khác thường làm chị tò mò đi dần ra 
đến cổng. Cổng không cài then, chị thấy vài người 
dân địa phương hé cổng hỏi chị:

- Sao rồi cô? Cô Sáu có sao không? 
- Cô Sáu có đang ở trong nhà không?
- Tại sao đang thắng, ông cha đạo bỗng bỏ đi 

đâu mất?
- Rồi cô Bảy cũng bỏ đi tuốt! Vậy là ai thắng ai 

thua?
Họ còn đặt ra nhiều câu hỏi khác nữa.
Chị Hải bất ngờ và sửng sốt trước nhiều câu hỏi. 

Chị không trả lời và đòi những người hỏi chị nói rõ 
xem chuyện gì đã xảy ra từ sáng tới bây giờ. Chị 
Hải bước hẳn ra ngoài đường vì mời mãi mà người 
dân không dám vào bên trong sân nhà của cô Sáu, 
thậm chí không dám bước qua khỏi cổng. Khi tất 
cả đã ở hẳn ngoài đường, cùng ngồi bên vệ đường, 
người dân địa phương háo hức đua nhau kể cho chị 
Hải mọi diễn biến vừa qua với lòng khâm phục và 
ngưỡng mộ cha sở hết mức với lòng ước muốn sao 
cho cha sở thắng cô Bảy… Đến lúc này chị Hải mới 
rõ đã xảy ra bao nhiêu là việc vừa lớn vừa lạ hồi 
sáng này trong lúc cô Sáu và hai chị ngủ say. 

Cuộc nói chuyện giữa chị Hải với các người 
dân tò mò hóa ra giúp chị hiểu thêm nhiều chuyện, 
ngược lại, người dân chẳng biết thêm được gì ở chị 
ngoài việc chị cho biết cha sở Luca là ai, từ đâu đến 
và mục đích của cha sở đến đây chỉ là để rửa tội cho 
cô Sáu và để đưa cô Sáu vào đạo Công giáo theo lời 
cô Sáu yêu cầu.

Qua chị Hải, những người dân thấy mọi việc trở 
lại bình thường, cho nên họ lục tục kéo nhau về nhà 
sau đó. Con người đời nào cũng đói thông tin, thèm 
thông tin, cho nên đôi khi đói qúa, thèm qúa, người 
ta dám bỏ thời gian cả một ngày để săn thông tin.

Khi những người dân đã về hẳn, chị Hải nhìn 
hết một lượt khung cảnh sân, nhà của cô Sáu, tưởng 
tượng “đoạn phim” mà những người dân hiếu kỳ vừa 
kể, chị tiếc mình không được chứng kiến, nhưng bù 
lại, lòng chị càng tin cha sở và tin đạo Chúa nhiều 
hơn, tin nhiều đến nỗi chị quyết định khi trở về nhà, 
sẽ đưa chồng con và cả dòng họ bên chị lẫn dòng họ 
nhà chồng phải gia nhập đạo Công giao.  

Chị Hải hối hả vào nhà kể cho cô Sáu và chị 
Hương nghe tất cả mọi điều đã được nghe. Cả ba đều 
có cảm tưởng như nghe chuyện thần thoại, chuyện 
ở đẩu ở đâu nhưng cũng vừa tiếc rẻ vì họ không 
được chứng kiến, thế là cả ba càng phấn khích, càng 
mong ngóng cha sở Luca đến để rõ thực hư.

Biết rất rõ tính khí em gái của mình là cô Bảy, 
cho nên đang vui bỗng cô Sáu sa sầm nét mặt; cô 
nghĩ: không biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, và 
khi chuyện gì đó mà xảy ra thì chắc chắn phải lớn 
hơn chuyện vừa được nghe kể. Cô Sáu nói với hai 
phụ nữ:

- Chị đang lo không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì 
nữa. Tính của “con Bảy” không chịu nhịn thua ai 
bao giờ. Nếu nó có mặt ở đây giờ này, có lẽ chị đỡ 
lo hơn là bỗng dưng nó biến mất đi đâu...

Cô Sáu lắc đầu than thở:
- Ôi! Chỉ vì chị mà mọi người phải bận rộn và 

bận tâm. 
Chị Hải và chị Hương an ủi cô Sáu vài câu, nhân 

tiện hai chị dò xem cô Sáu có nghĩ ra được tại sao 
theo lời kể, cha sở đang thắng cô Bảy, cha đã vào 
gần tới nhà bỗng lại rút lui, như vậy có phải vì cô 
Bảy quá mạnh hay không. Cô Sáu lắc đầu tỏ vẻ 
không thể hiểu, chỉ biết rằng -cô Sáu tiết lộ- cô Bảy 
“chơi” (giao du) với cả những hạng ma quỷ. Nói 
đến đó cô Sáu chép miệng lo lắng: 

- Cái “con này” –ám chỉ cô Bảy- nó đi đâu và 
sắp làm gì nữa đây? 

Từ phấn khích giờ đây cả ba phụ nữ lo sợ. 
Cùng với cảnh nhà im ắng khác thường, sự im 

ắng không như mọi khi vào những ngày thường cô 
Sáu ở một mình một biệt thự tênh hênh trống hoác. 
Sự thinh lặng bây giờ là khác hẳn, sự thinh lặng này 
hình như đang ẩn chứa một điều gì đó rất lạ. Thông 
thường trước mưa to gió lớn, bão giông lũ quét, sấm 
động núi lở hay động đất núi lửa hoặc sóng thần 
lốc xoáy v.v… luôn có một khoảng lặng im “chết 
người” báo trước; trên ao xoáy, vực nước xoáy vô 
cùng nguy hiểm cho tàu bè luôn có một bề mặt nước 
biển hoặc nước sông đang trập trùng phong ba sóng 
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vỗ, bỗng bằng phẳng lặng yên lạ thường; trước cơn 
bạo bệnh đột phát là sự bình an thư thái không ngờ; 
trước khi bị xử tử, tử tù được ăn ngon; trước cơn 
khóc lớn, đứa bé thường bị kích ngất đến lặng khẽ 
vài giây v.v… quy luật trời đất luôn là thế. Nỗi lo 
lắng của cô Sáu hoàn toàn có cơ sở cho nên dần dần 
truyền, lây sang hai phụ nữ làm cho họ cũng lo như 
cô Sáu; cả ba người lo đến nuốt không trôi miếng 
cơm ăn với khô cá lóc nướng.

 
Vài lời của tác giả Ma Văn Liêu: Người đọc đã 

“đi” được nửa đường câu truyện “Cuộc đối đầu 
không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư” 
hẳn thấy rằng, câu truyện có vẻ hoang đường hay 
ít ra, có một ít chi tiết có vẻ không thật. Sở dĩ có 
như thế là vì ngay cả tác giả khi viết xuống, cũng cố 
miêu tả sao cho có thật –không phải vì truyện khó 
tin mà vì truyện xảy ra lạ lùng đến khó tin đối với 
người ngày nay- Nhưng nếu ngược thời gian quay 
về quá khứ với Chúa sinh ra, thiên thần ca hát, với 
các thánh làm phép lạ, với ma quỷ chọc trời khuấy 
nước ban ngày ban mặt v.v… thì vào những thập 
niên 40 của thế kỷ trước, lúc chưa có nhiều ánh 
sáng đèn điện, ánh sáng khoa học và công nghệ, 
ánh sáng của sự đông người (nơi nào cũng có người 
ở hay qua lại với đủ loại xe cơ giới và tiếng ồn), ánh 

sáng của duy lý lẫn sự hoài nghi… thì bóng tối của 
các hiện tượng lạ hẳn phải thống trị. 

Ghi lại thành truyện những gì linh mục thánh 
thiện Albeza (cha sở Luca) kể không để nghiên cứu, 
nhưng để thông tin cho nhau những chân lý tiềm ẩn 
bên trong để chúng ta cùng học hỏi và suy nghĩ.    

   
Lúc này vào khoảng hơn kém 13g, tức 1 giờ trưa 

ở trong nhà của cô Sáu. Trước mối lo ngại không 
biết chuyện gì sắp xảy đến, trong số 3 phụ nữ, chị 
Hương bây giờ là người mạnh mẽ nhất vì chị có 
đức tin, nhưng vì đức tin của chị là đức tin của một 
Kitô hữu trung bình –không sốt sắng cũng không 
quá nguội lạnh, giữ đạo chứ chưa sống đạo- cho nên 
không giúp cho cô Sáu và chị Hải bớt sợ được bao 
nhiêu, vì chính chị cũng còn sợ thót tim khi nghe cô 
Sáu nói:“con Bảy đang sắp làm chuyện động trời 
gì đây…” cũng phải! Hai con gái của chị vừa qua 
được cơn nguy nan thoát khỏi tay các vong, theo lẽ 
chị phải tin Chúa hơn lên, đàng này, giống như một 
số Kitô hữu, càng sợ ma quỷ hơn, sợ đến mức cứ 
hướng về Chúng mà không tin Chúa cho đủ.

(còn tiếp)
....................................
(1)  Mt 5,33-37
(2) 1 P 1,8 

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 39)

Tương tự Bà Dương Thị Nguyệt, hòa giải viên 
phường 14, quận 11 cũng giúp một cặp vợ chồng 
làm nghề công nhân thôi đánh nhau vì câu nói đánh 
vào tâm lý. Bà kể, một lần đang nửa đêm, một đứa 
trẻ chạy qua kêu: “Cô ơi, ba con đánh mẹ con nhiều 
lắm!”.

Theo đứa trẻ đến nhà bà thấy người chồng vừa 
uống rượu vừa chửi vợ. Thấy bà, ông ta nói: “Nó 
nằm một đống trong đó ấy!”. Nghe vậy người vợ 
bật dậy, rồi cả hai cứ thế chửi bới và kể tội nhau.

Bà Nguyệt ra đòn: “Hai anh chị ngồi đây để tôi 
gọi công an và tổ trưởng đến”. “Không, đừng cô 
ơi” - cả hai nài nỉ. Người hòa giải ‘đá’ thêm: “Tôi 
phải làm mạnh tay một lần cho anh chị chừa, chứ 
ngày nào vợ chồng cũng gây lộn, đánh nhau thì sao 
hàng xóm người ta chịu được!”.

Hôm đó, bà Nguyệt mời công an đến giả vờ 
lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt là 
600.000 đồng/người. “Biết vợ chồng họ là những 
người lao động nghèo, kinh tế đang khó khăn, tôi 
nháy mắt với công an ghi biên bản giả cốt để họ 

chừa”, bà Nguyệt giải thích.
Nghe mức phạt, anh chồng than: “Trời ơi! Cơm 

không có ăn, gì mà phạt đến 600.000 đồng/người 
dữ vậy?”. Bà Nguyệt: “Không muốn phạt thì lo mà 
làm ăn đi, đánh nhau hoài ai chịu được. Giờ không 
có tiền tôi sẽ ghi nợ để trả từ từ. Lần sau tái phạm 
sẽ bị phạt gấp đôi”.

Nào ngờ, đòn tâm lý của bà Nguyệt giúp vợ 
chồng họ thôi đánh nhau. Có lần, gặp hai vợ chồng 
họ trên đường, bà đùa: “Bữa nay còn đánh nhau 
nữa không?”. Người chồng cười tít mắt: “Đánh 
nhau để bị phạt 600.000 đồng à. Cơm ăn còn phải 
lo từng bữa, tôi dại gì”. Xong vợ chồng họ lại nhìn 
nhau cười và bắt đầu công việc mưu sinh của mình. 

Theo bà Nguyệt, đa số những cặp vợ chồng lao 
động chân tay, cứ mâu thuẫn là dùng vũ lực, chứ 
không âm thầm như những người trí thức. Vì thế, 
khi hòa giải, cần đánh vào tâm lý để giúp vợ chồng 
họ nhận ra điểm sai mà khắc phục.

Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.
Phan Thân
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Vượt đèn đỏ
Có 3 thanh niên dân tộc đèo 

nhau trên 1 chiếc xe gắn máy khi 
qua ngã tư, gặp đèn đỏ cứ thế đi, 
bị công an vẫy lại. Một thanh 
niên trên xe liền hét lên:

- Mày vẫy xe khác đi xe tao 
chở 3 rồi không chở được thêm 
nữa...

Vượt lên chính mình
Đang xem chương trình “Vượt 

lên chính mình”, bà vợ quay sang 
cằn nhằn ông chồng đang ngồi lai 
rai:

- Ông thấy người ta chưa? 
Người ta nghèo nhưng siêng 
năng, nên được đi thi, giành giải 
thưởng để xóa nợ kìa! Còn ai như 
ông, suốt ngày ăn nhậu, nên thiếu 
ngân hàng 3 triệu đến giờ cũng 
chưa trả nổi! Chán quá!

- Bà yên tâm đi, kỳ này tui sẽ 
đăng ký đi thi để xóa nợ cho bà 
coi!

- Xí! Ông thì có nghề ngỗng, 
tài cán gì mà đòi thi với cử?

- Tại bà chưa biết đó! Tui có 
thể uống hết 20 chai bia trong 
vòng 1 phút 30 giây thôi!

- Trời!!

Xăm chữ 
Bá c sĩ : 
- Tạ i sao há u lạ i bị  mộ t vế t 

hằn hì nh chữ  ‘M’ trên ngự c thế  
nà y?

Cô gá i (bẽ n lẽ n):
- Dạ , bạ n trai chá u săm chữ  

‘M’ nổi gồ trên ngự c anh ấy vì  
anh ấ y tên là  Minh, anh ấ y ôm 

chá u chặ t quá  nên mớ i thà nh vế t 
hằn như thế . 

Mộ t thờ i gian sau cô gá i đế n 
khá m, bá c sĩ  lạ i thấ y mộ t chữ  ‘M’ 
nơi bụ ng.

Bá c sĩ : 
- Tôi thấ y là  tì nh cả m anh 

Minh đố i vớ i chá u có  phầ n sâu 
đậ m hơn đấ y.

Cô gá i (lạ i bẽ n lẽ n):
- Dạ  không phả i thế . Chá u 

chia tay anh Minh rồ i. Bây giờ  là  
anh Mẫn.

Vợ hiểu chồng
Con trai hớt hải chạy vào bếp 

nói với mẹ:
– Mẹ ơi, hình như bố sắp ngất.
– Tại sao thế?
– Có một người vừa đưa một 

gói hàng đến. Khi xem tờ hóa 
đơn, tự nhiên chân tay bố run lẩy 
bẩy, mặt mày tái mét…

– Tuyệt thật! Vậy là chiếc váy 
mừng sinh nhật của mẹ đã đến 
rồi đấy!

– !?!

Vừa bán vừa biếu 
Một bà bán hàng nổi tiếng bán 

đắt. Một hôm, có người nông dân 
vào mua hàng, bà ta giở giọng 
ngọt nhạt: 

- “Tôi vừa bán vừa biếu ông 
đấy”.

Người nông dân chẳng phải 
tay vừa, ông nói:

- “Cảm ơn bà, tôi xin nhận 
một nửa là số hàng biếu, nửa 
còn lại bà cất giùm, ngày mai tôi 
mang tiền đến lấy sau”.

Vua phá lưới
Một người hỏi bạn mình vốn 

là tiền đạo bóng đá xuất sắc:
– Hôm nay đến trình diện 

nhạc gia tương lai về mà sao cậu 
buồn thế?

– Ông già nàng đã thay đổi ý 
kiến, ngay khi biết tớ là vua phá 
lưới.

– Ông ấy nói sao?
– Anh mà làm rể nhà tôi, gia 

đình tôi phá sản sớm.
– Thế ông bà sống bằng nghề 

gì?
– Đi biển đánh cá.

Điều đó không cấm
Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và 

sắp bước xuống hồ để tắm. Không 
biết từ đâu hiện ra một anh lính:

– Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!
– Sao anh không thông báo 

lúc tôi cởi quần áo? Cô gái tức 
giận.

– Anh em trong đại đội ngăn 
cản tôi, vả lại điều đó thì… không 
cấm!

Bị thương vì chuyện của 30 
năm trước

Một người đàn ông được 
người nhà chở gấp lên bệnh viện 
cấp cứu vì một vết thương lõm 
tròn trên trán.

Bác sĩ hỏi:
- Vì sao anh bị vết thương 

này?
Người đàn ông ngậm ngùi kể:
- Câu chuyện bắt đầu từ cách 

(Xem tiếp trang 55)
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BẠCH THẢO
Nhạc sĩ Thánh ca Phụng vụ gp. TpHCM

THÁNH CA  PHỤNG VỤ

Ca đoàn Thánh Thi mừng lễ bổn mạng
9g sáng thứ Tư mồng 6.12.2017, thánh lễ mừng 

bổn mạng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 
của ca đoàn Thánh Thi tại nhà thờ giáo xứ Vườn 
Xoài do cha linh hướng của ca đoàn, linh mục 
Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Vườn Xoài dâng 
lễ. Dịp này ca đoàn cũng mừng sinh nhật lần thứ VI 

của ca đoàn (8.12.2012-8.12.2017)
 

Hỏi & Đáp về Thánh ca Phụng vụ
Ca trưởng Đỗ Thị Châm, giáo xứ Bình Minh, 

giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc phụ trách 
thường kỳ việc thu thập và nêu lên những thắc mắc 
về Thánh ca Phụng vụ từ nhiều nơi để gửi về ns. 
Ngọc Kôn. 10 câu hỏi cho kỳ này là:

11. Thưa nhạc sĩ! Với cương vị là một nhạc sĩ 
lớn, tên tuổi trong làng Thánh nhạc Việt Nam, em 
thấy NS có rất nhiều ca khúc hay, rất nhiều ca đoàn 
đã và đang hát rộng rãi trong nước cũng như ngoài 
nước, và chính ca đoàn của chúng em cũng đang 
hát và thích hát những ca khúc của NS. Vậy lý do 
gì, NS đã chuyển sang hình thức Thánh ca phụng vụ 
này? Lối hát này NS đã ấp ủ lâu chưa? Tự NS nghĩ 
ra hay là NS đã được học tập ở đâu, với ai?

NK: Tôi thấy Thánh ca Phụng vụ (hát nguyên 
văn Lời Chúa + hát cộng đoàn) đúng cho thánh lễ 
theo giáo huấn của Giáo hội, nên tôi theo. Tôi đã ấp 
ủ từ năm 1988. Tôi được học Thánh ca Phụng vụ 
với thầy tôi là linh mục nhạc sư Antôn Tiến Dũng. 

12. Hiện tại NS có còn sáng tác ca khúc (như 
ngày trước) nữa hay không? Và khi bước sang lối 
hát này, và nhìn lại những ca khúc mà mình đã sáng 
tác (như ngày trước), NS có suy nghĩ gì?

NK: Tôi vẫn còn sáng tác ca khúc tức thánh ca 
Bình dân Tôn giáo khi có người yêu cầu. Nhìn lại 
tôi thấy Thánh ca Phụng vụ giàu “tài nguyên” cảm 

xúc, nghệ thuật lẫn học thuật hơn. Cám ơn Chúa đã 
cho tôi biết Thánh ca Phụng vụ. 

13. Kính thưa Nhạc sĩ! Em là một ca trưởng của 
một Giáo xứ thuộc hạt Gia Kiệm, em có lan man trên 
mạng và vào trang http://www.thanhnhacngaynay.
vn em thấy Ca đoàn Thánh Thi đã hát 26 lần ở nhiều 
nhà thờ, đan viện, dòng tu nhiều nơi. Với nhận xét 
của NS thì các vị chủ chăn, các ca trưởng ở các nơi 
ấy có quan tâm, có suy nghĩ gì về lối hát này?

NL: Có quan tâm hay không, tôi không dám 
chắc, chỉ chắc một điều là không ai chê Thánh ca 
Phụng vụ cả. 

14. Nhìn vào dàn nhạc của ca đoàn Thánh Thi, 
có nhiều nhạc cụ hỗ trợ làm cho lối hát này em thấy 
vô cùng hấp dẫn và thánh thiêng. Tuy nhiên phần 
lớn các ca đoàn ở nhiều giáo xứ hiện nay không có 
dàn nhạc lớn như vậy mà chỉ có một hoặc hai cây 
đàn Organ, vậy theo NS chúng em sẽ thực hiện thế 
nào để giáo dân có thể từng bước tiếp nhận một 
cách tích cực? 

NK: Để giới thiệu, ca đoàn Thánh Thi phải có 
dàn nhạc. Nhưng để đi vào thực tế, chúng tôi có 
tính toán qua tập sách nhỏ: “GỢI Ý CÁCH HÁT 
THÁNH CA PHỤNG VỤ PHỔ THÔNG” đăng 
trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

15. Hiện tại NS đang là người sáng lập, sáng 
tác, hòa âm, phối khí, dìu dắt Ca đoàn Thánh Thi 
hát Thánh ca phụng vụ. Ngoài công việc trên, NS có 
mở lớp dạy nhạc không? Nếu có thì đến học với NS 
là những đối tượng nào? Ở nơi nào? Và trọng tâm 
họ học là gì?

NK: Từ nhiều năm qua tôi dạy âm nhạc và thánh 
nhạc tại nhà để mưu sinh. Đối tượng thuộc mọi 
tầng lớp, nhiều loại trình độ học vấn và nhiều hạng 
tuổi tác cũng như từ nhiều nơi trong nước đến học. 
Nhiều nhất là học viên học sáng tác, hòa âm, đối 
âm, đệm đàn. 

16. Kính thưa NS Ngọc Kôn! xin NS chỉ dẫn, để 
hát những bài hát đáp ca – Allêluia một cách xứng 
hợp thì những bài hát có sẵn ấy em sẽ tìm ở đâu? 
Xin NS giúp đỡ em.

NK: Nếu là Thánh ca Phụng vụ hình thể Đáp ca-
Alleluia xin lên http://www.thanhnhacngaynay.vn

      TRUYỆN-THƠ-NHẠC-HỌA  
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17. Em là một giáo dân trong Giáo xứ Bình 
Minh, hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc, hiện nay 
giáo xứ chúng em đang hát với hình thức như vậy, 
NS có muốn nghe nhận xét khách quan của em về 
lối hát TCPV này không?

NL: Có. Tôi rất muốn nghe. 
18. Xin NS cho em hỏi, Ca đoàn Thánh Thi có 

phụ trách trong một Ca đoàn thuộc giáo xứ nào 
không? Nếu có thì là Giáo xứ nào? nếu Ca đoàn 
không trực thuộc một Giáo xứ nào cả, thì bởi lý do 
nào, xin NS cho em được rõ, em cám ơn?

NL: Ca đoàn Thánh Thi không thuộc giáo xứ 
nào. Lý do: nếu chỉ người trong một giáo xứ thôi 
thì giáo xứ ấy không cung cấp đủ người tài cho ca 
đoàn; trong khi hát để giới thiệu những nét hay, đẹp 
của Thánh ca Phụng vụ, ca đoàn cần quy tụ những 
người tài. 

19. Kính thưa NS Ngọc Kôn, chúng em là một số 
độc giả, nhiều năm theo dõi trang báo Thánh Nhạc 
Ngày Nay. Tuy nhiên em thấy số báo tháng 11/2017 
đăng một số hình ảnh về Giáo xứ Bình Minh, hạt 
Gia Kiệm khởi sự hát Thánh Ca Phụng Vụ, việc này 
là thế nào, xin NS cho chúng em tường tận, chúng 

em cám ơn?
NK: Nhạc sĩ Xuân Thi (tức Phạm Hùng Dũng, 

ca trưởng ca đoàn Thánh Gia giáo xứ Bình Minh) đã 
yêu thích, học và sáng tác Thánh ca Phụng vụ, sau 
đó về xứ xin cha xứ Giuse Nguyễn Trung Định cho 
phép hát thử nghiệm, cha xứ đồng ý và hiện giáo xứ 
Bình Minh đang hát thử nghiệm Thánh ca Phụng vụ 
bắt đầu từ chúa nhật 19.7.2017.  

20. Em là một giáo dân thuộc Giáo phận Xuân 
Lộc, vì lý do riêng tư em đã một lần được tham dự 
Thánh lễ sáng tại Giáo xứ Bình Minh, Giáo hạt Gia 
Kiệm, được tham dự Thánh lễ cộng đoàn Giáo dân 
hát xướng trong thánh lễ rất sốt sắng. Lúc ấy em 
nghĩ ngay, nếu Nhà thờ nơi em ở cũng thực hiện 
được như vậy thì hay biết mấy, hiệp nhất biết bao 
nhiêu. Vậy nếu em trình bày ý kiến này cùng Ca 
trưởng và Cha xứ nơi em ở thì việc gì sẽ xảy ra?

NK: Sẽ xảy ra 1 trong 3 phản hồi: 1/ Bỏ ngoài 
tai vì các vị ấy thấy nền thánh nhạc của giáo xứ như 
đang có là đủ. 2/ Hứa quan tâm rồi cho qua luôn vì 
các vị ấy ngại khó, ngại làm chuyện mới, lạ. 3/ Hỏi 
han, tìm hiểu và bắt tay thử nghiệm giống giáo xứ 
Bình Minh để mang lại lợi ích cho giáo xứ.  

đây 30 năm. Hồi đó, vừa tròn đôi 
mươi, tôi đi du lịch và nghỉ tại 
một khách sạn ở Đà Lạt. Cạnh 
phòng tôi có cô gái rất đẹp, rất dễ 
thương. Nửa đêm hôm đó, nàng 
gõ cửa phòng tôi, kêu lạnh quá. 
Tôi cởi chiếc áo ấm đang mặc 

cho nàng mượn. Lát sau nàng lại 
chạy sang phòng tôi nói vẫn còn 
rất lạnh. Tôi bèn lấy tấm chăn dày 
đang đắp đưa cho nàng... Chuyện 
qua đi, đến hôm nay rảnh rỗi, tôi 
dùng búa đóng đinh lên tường 
để treo mấy bức tranh. Vừa làm 

tôi vừa nhớ lại chuyện cô gái “bị 
lạnh” ngày xưa trên Đà Lạt. Rồi 
bất ngờ, tôi bỗng hiểu ra lúc đó 
nàng thật sự muốn gì. Tôi vung 
búa gõ vào trán và hét lên “Cái 
đầu ngu!”. Đó là nguyên nhân 
gây ra vết thương này.

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 53)
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        DIỄN ĐÀN THÁNH CA



 149 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA”. 57

                 THỜI SỰ GÓP NHẶT



                 THỜI SỰ GÓP NHẶT

58 website: www.thanhnhacngaynay.vn

 
     LƯỢC TIN THẾ GIỚI

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị 
trong năm 2019

Nhà vua Akihito 83 tuổi sẽ 
trở thành hoàng đế đầu tiên chủ 
động từ bỏ Ngai Hoa Cúc trong 2 
thế kỷ qua tại Nhật Bản bằng đạo 
luật đặc biệt chỉ áp dụng một lần. 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 
thông báo Nhà vua Akihito sẽ 
thoái vị vào ngày 30/4/2019 sau 
khi Hội đồng Nội chính Hoàng 
gia đưa ra quyết định trong cuộc 
họp hôm 1/12, theo hãng thông 
tấn Kyodo. Hồi giữa tháng trước, 
truyền thông Nhật Bản loan tin 
rằng Nhà vua Akihito dự kiến 
thoái vị vào ngày 31/3/2019 và 
Thái tử Naruhito, con trai trưởng 
của nhà vua, sẽ tiến hành lễ đăng 
cơ để ngồi vào Ngai Hoa Cúc 
ngay trong ngày hôm sau.

Triều Tiên mít tinh rầm rộ, bắn 
pháo hoa rực trời mừng phóng 
tên lửa

 
Hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên 

đã có mặt tại một buổi mít-tinh 
quy mô lớn tại quảng trưởng 
Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình 
Nhưỡng và chứng kiến màn bắn 
pháo hoa hoành tráng để ăn mừng 
thành công của vụ phóng tên lửa 
đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. 
Theo truyền thông Triều Tiên, tên 
lửa được phóng thử hôm 29/11 đã 

đạt được độ cao 4.500km, gấp 10 
lần so với độ cao của trạm vũ trụ 
quốc tế và bay được 960km trong 
suốt hành trình bay kéo dài 53 
phút.

Ngay sau thành công của vụ 
phóng “tên lửa mạnh nhất” và 
“có khả năng tấn công tới mọi nơi 
trên thế giới”, nhà lãnh đạo Kim 
Jong Un tuyên bố Triều Tiên đã 
trở thành một quốc gia hạt nhân.

’Ông già Noel’ chạy giữa trời 
nắng ở Las Vegas để gây quỹ 

 
Hàng nghìn “ông già Noel” 

đã tham dự giải chạy thường niên 
của thành phố Las Vegas ở Mỹ để 
gây quỹ từ thiện cho những người 
bị thiểu năng trí tuệ.

Những người tham dự mặc 
trang phục ông già Noel hướng 
về vạch đích trong cuộc thi chạy 
thường niên Las Vegas Great 
Santas Run lần thứ 13 tại trung 
tâm thành phố Las Vegas, bang 
Nevada, Mỹ, ngày 2/12.

Các nhà tổ chức cho biết hơn 
9.000 người đã đăng ký tham gia 
sự kiện này. Giải chạy Santa thu 
hút hàng nghìn cá nhân, doanh 
nghiệp và du khách tới trung tâm 
Las Vegas.

Hoàng tử nước Anh Harry sẽ 
“làm rể nước Mỹ”

Hoàng gia Anh ngày 27/11 

chính thức thông báo rằng 
Hoàng tử Harry sẽ cưới diễn 
viên Mỹ Meghan Markle vào 
mùa Xuân năm tới. Thông báo 
của Văn phòng Thái tử Charles, 
bố Hoàng từ Harry, ông nói: “vui 
mừng thông báo lễ đính hôn của 
Hoàng tử Harry và cô Meghan 
Markle”.“Đám cưới sẽ diễn ra 
vào mùa xuân năm 2018. Chi tiết 
về đám cưới sẽ được thông báo 
sau”, thông cáo viết tiếp. Thông 
báo cho biết thêm rằng Hoàng 
tử Harry và diễn viên Meghan 
Markle đã đính hôn vào đầu 
tháng này và thông tin về đám 
cưới của họ đã được thông báo 
rộng rãi trong hoàng gia và nhận 
được sự chúc phúc từ bố mẹ của 
cô Meghan.

Argentina ngừng cứu hộ tàu 
ngầm mất tích

Tàu ngầm ARA San Juan mất 
tích sáng 15/11 tại khu vực cách 
bờ biển Argentina khoảng 430km 
cùng với 44 thủy thủ khi đang làm 
nhiệm vụ tuần tra. Trước khi mất 
tích, chỉ huy tàu đã thông báo cho 
trung tâm chỉ huy về sự cố đoản 
mạch trên con tàu. Khoảng 10 giờ 
đồng hồ sau lần thông báo sự cố 
đầu tiên thì con tàu mất tích.

Quyết định ngừng cứu hộ đưa 
ra sau khi chiến dịch này kéo dài 
2 tuần và cơ hội sống sót của 44 
thủy thủ trên tàu gần như không 
còn bởi lượng dưỡng khí trên con 
tàu thực tế chỉ đủ cho 10 ngày 
kể từ khi mất tích. Giới chuyên 
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gia cho rằng, có thể con tàu đã bị 
đắm sâu và phát nổ do sức ép của 
nước.

Cựu tổng thống Zimbabwe 
muốn làm nông sau khi từ chức.

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận 
từ chức, ông Robert Mugabe hiện 
khỏe mạnh, “rất vui vẻ” và mong 
chờ cuộc sống mới ở nông thôn. 
Hiện tình trạng sức khỏe của ông 
Robert Mugabe tốt và cựu tổng 
thống Zimbabwe đang “rất vui 
vẻ” với cuộc sống mới, AFP dẫn 
lời cháu trai Leo Mugabe ngày 
26/11 đưa tin.

Cháu trai của cựu tổng thống 
Mugabe tiết lộ thêm rằng vợ của 
ông Mugabe đang tập trung vào 
kế hoạch xây dựng một trường 

học để vinh danh chồng.
Theo thỏa thuận thương 

lượng với quân đội, sau khi từ 
chức, cựu tổng thống 93 tuổi và 
vợ sẽ nhận khoản tiền lên đến 10 
triệu USD, được miễn trừ truy tố 
và được giữ toàn bộ tài sản, theo 
báo Zimbabwe Independent.

Ông Mugabe, lãnh đạo 
Zimbabwe từ năm 1980, buộc 
phải từ chức sau khi quân đội ra 
tay can thiệp. 

Hội chợ Giáng sinh nổi tiếng 
nhất thế giới

 
Thành phố Nuremberg - Đức 

đang diễn ra không khí sôi động 
của hội chợ Giáng sinh. Đây 

là hội chợ Giáng sinh nổi tiếng 
nhất trên thế giới, báo hiệu một 
mùa Giáng sinh đã bắt đầu. Theo 
truyền thống, một thiếu nữ từ 16 
đến 18 tuổi sẽ được lựa chọn để 
đóng vai nữ chúa. Nữ chúa sẽ 
đọc bài thơ chính thức khai mạc 
Hội chợ Giáng sinh. Từ nhiều thế 
kỷ qua, các khu chợ Giáng sinh 
là một thành phần quan trọng 
của mùa Giáng sinh tại Đức. 
Những phiên chợ này bắt nguồn 
từ Dresden năm 1434, khi vị 
Quận công ở đây lần đầu tiên cho 
phép nhóm chợ một ngày trước 
lễ Giáng sinh. Những phiên chợ 
Giáng sinh nước Đức dần dần trở 
thành một tâm điểm du lịch của 
cả thế giới. Hội chợ Giáng Sinh 
Nuremberg sẽ mở cửa cho tới 
đúng 12 giờ trưa ngày 24/12, khi 
nước Đức tưng bừng đón Giáng 
sinh.

 
     LƯỢC TIN TRONG NƯỚC

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

 *****************************************************************************************************

Tiết kiệm 450 tỷ đồng mỗi năm 
nếu ‘bỏ bản sao chứng thực sổ 
hộ khẩu’

Chiều 15.11, trong cuộc toạ 
đàm trực tuyến về lộ trình thay 
đổi hình thức quản lý sổ hộ khẩu 
ở Hà Nội, ông Nguyễn Công 
Khanh - Cục trưởng Cục Hộ tịch, 
Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư 
pháp) nói việc ứng dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý lĩnh 
vực này sẽ giúp bỏ được những 
thủ tục rườm rà, phiền hà cho 
công dân. Theo ông Khanh, khi 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
được hoàn thành, toàn bộ người 
dân có mã số định danh thì khi 
đi giải quyết các công việc liên 
quan sẽ không cần xuất trình sổ 
hộ khẩu. “Chỉ tính riêng việc bỏ 

bản sao giấy chứng thực sổ hộ 
khẩu khi giải quyết thủ tục hành 
chính, một năm chúng ta sẽ tiết 
kiệm được 450 tỷ đồng”, ông 
Khanh nói…

Gần 1.000 người tham gia cuộc 
thi chạy cùng người khiếm thị

Sáng 3/12, gần 1.000 người 
chạy bộ đã tham dự cuộc thi 
“Chạy với tôi - Together 2017” 
tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện Việt Nam có hơn 2 
triệu người khiếm thị và có thị 
lực kém hoặc các bệnh về mắt. 
Khuyết tật mắt khiến họ gặp 

nhiều rào cản trong việc tham gia 
các hoạt động ngoài trời đặc biệt 
là các hoạt động thể thao. Tuy 
nhiên, đến với cuộc thi “Chạy 
với tôi - Together 2017”, người 
khiếm thị sẽ có thể tự tin sải bước 
chạy cùng với những người bạn 
sáng mắt trên đường chạy quanh 
hồ Hoàn Kiếm. Cuộc thi có hai 
cự ly dành cho người tham gia là 
1,7km và 3,4km.

Hà Nội đề xuất tăng phí thuê vỉa 
hè quận Hoàn Kiếm lên 300%

UBND TP Hà Nội vừa trình 
HĐND TP Hà Nội về việc sửa 
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đổi, bổ sung quy định thu phí tạm 
thời sử dụng lòng đường, hè phố 
trên địa bàn Thủ đô, trong đó, có 
vấn đề điều chỉnh mức giá trông 
giữ phương tiện hiện nay. Cụ thể, 
phí sử dụng lòng đường, hè phố 
khu vực nội đô (tập trung chủ yếu 
ở 12 tuyến phố thuộc quận Hoàn 
Kiếm) sẽ được điều chỉnh tăng 
khoảng 300% so với mức phí 
hiện nay. Đề xuất này đang khiến 
người dân lo ngại vì khả năng 
mức giá trông giữ xe theo quy 
định sẽ tăng so với hiện tại trong 
khi nhiều doanh nghiệp đang khai 
thác điểm đỗ hiện nay cũng mong 
muốn thành phố xem xét tăng giá 
trông giữ xe để có thêm doanh 
thu, lợi nhuận khi phí thuê tăng 
cao.

Lễ tang phi công Việt tử nạn tại 
Anh

 
Em gái của phi công Nguyễn 

Thành Trung, một số quan chức 
Việt Nam và quan chức sứ quán 
Việt Nam tại Anh sáng 1/12 
tham dự lễ tang được tổ chức 
tại trung tâm hỏa táng Chilterns, 
Amersham, theo Bucks Free 
Press. Họ cầm hoa, bát hương 
và di ảnh của anh Trung, đi bộ 
trước xe tang. Linh cữu được phủ 
quốc kỳ Việt Nam, một lẵng hoa 
kết thành hình trực thăng được 
đặt bên cạnh. Phi công Nguyễn 
Thành Trung, 32 tuổi, phó trưởng 
phòng đào tạo Trung tâm Huấn 
luyện, Binh đoàn 18, ngày 17/11 
tử nạn khi đang tham gia khóa 
huấn luyện bay đường dài trên 
trực thăng Cabri G2 tại Anh. 
Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) 
vừa quyết định thăng hàm đại úy 

lên thiếu tá cho phi công Nguyễn 
Thành Trung. Ngày 5/12, thi hài 
thiếu tá Trung sẽ được đưa về 
Việt Nam để tổ chức tang lễ tại 
Nhà tang lễ Quốc gia ngày 6/12.

Không được dùng gầm cầu 
đường bộ làm bãi đỗ xe, kinh 
doanh từ 1/12

    
Cụ thể, quy định trên có trong 

Thông tư 35/2017/TT-BGTVT 
sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-
BGTVT về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
và có hiệu lực từ ngày 01/12/2017. 
Theo đó, Thông tư 35/2017/TT-
BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 
6 Điều 10 về sử dụng, khai thác 
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ của Thông 
tư 50/2015/TT-BGTVT thành 
“không được sử dụng gầm cầu 
đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và 
các dịch vụ kinh doanh khác”…

Chính phủ chưa có chủ trương 
cải tiến chữ Quốc ngữ

 
Tại phiên họp thường kỳ của 

Chính phủ vào ngày 1-12, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng 
định: Chính phủ và Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) chưa 
có chủ trương cải tiến chữ Quốc 
ngữ. Chính phủ và Bộ GD&ĐT 
sẽ không sử dụng đề xuất cải tiến 
chữ Quốc ngữ của PGS.TS Bùi 
Hiền, nguyên Hiệu phó Trường 
ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội 
- đưa ra vào tháng 9 vừa qua tại 

Hội thảo “Ngôn ngữ ở Việt Nam 
- Hội nhập và phát triển”. Thông 
tin thêm về vấn đề này, Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho 
biết: “Trước đây có một số nhà 
khoa học đã đề xuất cải tiến tiếng 
Việt, tuy nhiên việc này là không 
thể vì rất tốn kém, lại không có 
tác động gì lớn. Bộ GD&ĐT luôn 
trân trọng và ghi nhận những 
đóng góp của các nhà khoa học 
song tại thời điểm hiện tại, Bộ 
chưa có chủ trương cải tiến chữ 
Quốc ngữ”.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần 
đầu chia sẻ về VinFast

 
Tháng 9, Tập đoàn Vingroup 

của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã 
khởi công dự án Vinfast, nhà máy 
sản xuất ô tô ở thành phố cảng 
Hải Phòng, Việt Nam. Hiện tại, 
5 nhà máy đang được xây dựng 
trên diện tích 335 ha. Trong cuộc 
trao đổi với Forbes châu Á, tỷ 
phú Phạm Nhật Vượng kỳ vọng 
Vinfast sẽ huy động được 1,5 tỷ 
USD, vượt qua thỏa thuận vay 
800 triệu USD với Credit Suisse. 
“Chúng tôi khát vọng xây dựng 
xe ô tô thương hiệu Việt có thể 
cạnh tranh trên toàn thế giới. 
Chúng tôi cũng muốn phát triển 
một ngành công nghiệp có thể hỗ 
trợ các ngành công nghiệp khác 
ở Việt Nam”, ông Vượng nói về 
khát vọng xe ô tô Việt với Forbes. 
Theo kế hoạch của Vingroup, ở 
giai đoạn đầu của dự án, trong 
vòng 2 năm, Vinfast có thể sản 
xuất 100.000 xe mỗi năm. Ban 
đầu, Vinfast sẽ sản xuất xe máy 
điện trước khi ra mắt ô tô chạy 
điện.
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EVN chính thức tăng giá điện 
từ ngày mai (1/12)

       
Theo Bộ Công Thương, được 

sự đồng ý của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc 
điều hành giá bán lẻ điện năm 
2017 thì giá bán lẻ điện bình quân 
được điều chỉnh với mức giá mới 

là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao 
gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 
6,08% so với giá bán điện bình 
quân hiện hành (1.622,01 đồng/
kWh). Thời điểm điểu chỉnh là từ 
1/12/2017.  Cũng theo Bộ Công 
Thương, việc điều chỉnh giá bán 
điện lần này được thực hiện trên 
cơ sở kết quả kiểm tra giá thành 
sản xuất, kinh doanh điện năm 
2016 đã được kiểm toán độc 
lập và kiểm tra bởi Tổ công tác 

liên Bộ, trong đó có xem xét đến 
các yếu tố tăng giảm chi phí đầu 
vào và các khoản chi phí chưa 
tính vào giá thành sản xuất, kinh 
doanh điện năm 2016 và chi phí 
thực hiện năm 2017 theo quy định 
tại Quyết định số Quyết định số 
24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 
6 năm 2017 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về cơ chế điều chỉnh 
mức giá bán điện lẻ bình quân…

 *****************************************************************************************************

Chính thức công bố Đức cố giáo 
hoàng Gioan Phaolô I là “Đấng 
đánh kính”

Đức giáo hoàng Phanxicô đã 
nhìn nhận rằng Đức cố giáo hoàng 
Gioan Phaolô I, chỉ thi hành sứ vụ 
giáo hoàng trong 33 ngày, đã sống 
các nhân đức Kitô giáo một cách 
anh hùng. Toà Thánh đã loan báo 
quyết định trên đây của Đức giáo 
hoàng Phanxicô vào thứ Năm 
9-11-2017. Quyết định này đánh 
dấu bước đầu tiên trên con đường 
dẫn đến việc tuyên thánh cho vị 
giáo hoàng qua đời vào năm 1978 
lúc 65 tuổi; một cái chết gây bàng 
hoàng cho cả thế giới lẫn Giáo hội 
vừa mới tiễn biệt Đức giáo hoàng 
Phaolô VI trước đó không lâu.

Cần có thêm một phép lạ được 
nhìn nhận do sự chuyển cầu của 
Đức cố giáo hoàng để ngài được 
tuyên phong Chân phước, và một 
phép lạ nữa cho việc tuyên thánh.

150 ngàn tín hữu Myanmar 
tham dự thánh lễ với Đức 
Thánh Cha

Sáng ngày 29-11-2017, ĐTC 
Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại 
Yangoon, cố đô của Myanmar, 
trước sự tham dự của 150 ngàn tín 
hữu. Đây là thánh lễ đông đảo tín 
hữu nhất trong lịch sử Giáo Hội 
tại Myanmar.

Thánh lễ được cử hành bằng 
tiếng la tinh, Anh và Miến. Đồng 
tế với ĐTC có hơn 30 HY và GM 
trong phẩm phục màu xanh lá cây 
của mùa thường niên, hàng trăm 
linh mục và đông đảo các phó tế.

Ukraina: Ngày 25 tháng Mười 
Hai là ngày lễ nghỉ chính thức

  
Quyết định ngày 25 tháng 

Mười Hai là ngày lễ nghỉ chính 
thức được Quốc hội Ukraina biểu 
quyết thông qua hôm thứ Năm 
16-11-2017, cho thấy 
Ukraina đang xích lại gần châu 
Âu dưới ảnh hưởng của Kitô giáo. 
Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ 

khi nước Cộng hòa xô viết cũ này 
được độc lập, sau khi Liên Xô 
tan rã năm 1991! Quyết định này 
được thực hiện trong khuôn khổ 
tu chính Bộ luật Lao động, được 
Quốc hội Ukraina biểu quyết 
thông qua hôm thứ Năm 16-
11-2017 tại thủ đô Kiev, huỷ 
bỏ truyền thống của Xô viết 
mừng lễ Lao động hai ngày: ngày 
1 và 2 tháng Năm (không như 
nhiều nước ở châu Âu chỉ mừng 
vào ngày 1 tháng Năm). Đúng 
như thế, theo văn bản do Tổng 
thống Petro Poroshenko ký ban 
hành, ngày 2 tháng Năm sẽ không 
còn là ngày lễ nghỉ ở Ukraina và 
thay thế là ngày 25 tháng Mười 
Hai.

Giáo phận Vinh: Thánh lễ 
Truyền chức Linh mục tại Nhà 
thờ Văn Hạnh 

Sáng ngày 24/11/2017, tại nhà 
thờ giáo xứ Văn Hạnh, Đức Giám 
mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã 
đặt tay nhận 4 tiến chức vào hàng 
linh mục của Giáo phận Vinh. 

 
     LƯỢC TIN CÔNG GIÁO

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
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Thánh lễ diễn ra lúc 8h sáng ngày 
lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
với sự hiện diện của Đức Cha 
Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, 
Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình 
Thuyên và đông đảo các linh mục 
trong ngoài Giáo phận cùng quý 
tu sĩ, chủng sinh, thân nhân, ân 
nhân của các tiến chức và bà con 
giáo dân.

Bốn tiến chức lãnh nhận hồng 
ân linh mục hôm nay đã được Đức 
Cha Phụ tá Phêrô trao ban Tác vụ 
Phó tế cũng tại nhà thờ Văn Hạnh 
vào ngày 2/5/2017 vừa qua.

Thánh Lễ Phong Chức Linh 
Mục Tại Giáo Phận Phú Cường

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 
02/12/2017, tại nhà thờ Chánh 
tòa Phú Cường, Đức cha Giuse 
Nguyễn Tấn Tước – Giám mục 
giáo phận Phú Cường, đã truyền 
chức linh mục và dâng lễ tạ ơn 
cho 5 thầy phó tế của khóa 12 
thuộc giáo phận và một thầy 
thuộc dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô 
Nhiễm. Hiệp dâng thánh lễ còn 
có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ 
- Nguyên Giáo mục giáo phận 
Phú Cường, cha Simon Nguyễn 
Văn Thu - Tổng Đại diện giáo 
phận, quý cha quản hạt, quý cha 
bề trên, khoảng 200 cha trong và 
ngoài giáo phận. Tham dự có quý 
tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân của 
các tiến chức và bà con giáo dân, 
ước khoảng 1.500 người.

Giới thiệu logo năm Mục Vụ 
Gia Đình 2018

  

  – Ý nghĩa:
  1. THÁNH GIÁ được đặt ở vị 

trí trung tâm của logo biểu trưng 
cho sự hiện diện của Đức Kitô và 
tình yêu của Người như là trung 
tâm điểm của đời sống Giáo hội. 
Nói đến Đức Kitô là nói đến Thân 
Thể Mầu Nhiệm không thể tách 
rời giữa Đức Kitô và Hội Thánh. 
Tình yêu hôn nhân chỉ trở nên 
viên mãn khi nó được kín múc từ 
suối nguồn tình yêu dạt dào nơi 
Đức Kitô và Hội Thánh. Vì thế, 
hình ảnh THÁNH GIÁ được đặt 
ở phía trên, hướng về gia đình, 
biểu trưng cho lời chúc lành của 
Đức Kitô cho các gia đình, Tình 
yêu suối nguồn dạt dào giữa Đức 
Kitô và Hội Thánh luôn tuôn đổ 
trên các gia đình, và cả sự Đồng 
Hành liên lỉ của toàn thể Hội 
Thánh nơi các gia đình trẻ.

 2. NGỌN LỬA được cách 
điệu từ hình ảnh chim bồ câu 
như là dấu chỉ cho sức mạnh và 
hoạt động của Chúa Thánh Thần. 
Ngọn lửa đỏ đang rực cháy bao 
bọc quanh gia đình thể hiện các 
thành viên trong gia đình được 
Thánh Thần soi dẫn để sống theo 
sứ điệp Tin Mừng khi phải đối 
diện với những khó khăn trong 
đời sống hôn nhân.

 3. Hình ảnh GIA ĐÌNH TRẺ 
với 3 thành viên được cách điệu 
từ hình ảnh trái tim mô tả một gia 
đình trẻ, với ơn lành của Chúa 
Kitô, ơn soi dẫn của Chúa Thánh 
Thần và sự đồng hành của Hội 
Thánh, sống tràn đầy niềm vui và 
tình yêu của từng thành viên với 
Chúa và với nhau.

 4. Màu nâu, màu của đất, phác 
họa như màu nền, được pha với 
màu đỏ của tình yêu mạnh mẽ và 
màu vàng của ngọn lửa ấm áp. Ba 
màu này thể hiện chính niềm tin 
yêu của gia đình với Hội Thánh 
Chúa để được đỡ nâng, đồng 

hành và dẫn dắt trên con đường 
ơn gọi Hôn nhân. 

Dòng Ảnh Phép Lạ mừng 70 
năm thành lập.

 
   Dòng Các chị em Ảnh Phép Lạ 
ở Tây Nguyên vừa mừng 70 năm 
loan báo Tin Mừng cho người 
thiểu số và giúp đỡ người nghèo 
sống xứng với nhân phẩm. Dòng 
nữ dành cho người thiểu số duy 
nhất ở Việt Nam mừng lễ lập 
dòng hôm 27-11. Đức Giám mục 
người Pháp Jean Sion Kham của 
giáo phận Kontum lập dòng này 
năm 1947. Đức Giám mục giáo 
phận Aloisius Nguyễn Hùng Vị 
và 70 linh mục đồng tế Thánh 
lễ đặc biệt tại nhà thờ Chính tòa 
Kon Tum. Trên 2.000 người tham 
dự sự kiện. “Hội dòng là dấu chỉ 
tình yêu Thiên Chúa dành riêng 
cho các chị em sắc tộc thiểu số để 
loan báo Tin Mừng cho đồng bào 
mình”, nữ tu tổng phụ trách hội 
dòng Imelda Y Biut cho biết. Chị 
cho biết phụ nữ sắc tộc làm công 
tác truyền giáo hiệu quả giữa 
các nhóm sắc tộc vì họ hiểu biết 
ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống 
và phong tục địa phương. Nữ tu 
người Rơ ngao nói rằng người 
phụ nữ đóng vai trò quan trọng 
trong việc quyết định các vấn đề 
lớn trong gia đình và làng. “Các 
Ya [trong tiếng Bana là mẹ] dạy 
cho các phụ nữ biết về đạo đức, 
giáo lý và cách nuôi dạy con cái 
thành người Công giáo tốt”, chị 
nói. 153 Ya của hội dòng thuộc 
tám sắc tộc hiện làm việc tại 32 
cộng đoàn trong hai tỉnh Gia Lai 
và Kon Tum…
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    ĐỌC BÁO DÙM BẠN

Con voi dừng lại giữa đường để thực hiện những động tác giống giãn cơ ở công viên quốc gia Kruger, 
Nam Phi.

Voi gập đầu gối, rướn mình và kéo căng lưng. Ảnh: Caters News.
Hình ảnh con voi lớn đang thực hiện những động tác kỳ lạ giống giãn cơ trước khi chơi thể thao hay 

vận động mạnh được ghi lại ở công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, Caters News hôm 11/10 đưa tin.
“Tôi phát hiện có ba con voi đang đi trên đường. Vì voi ở Kruger nổi tiếng là dễ cáu kỉnh nên tôi đã 

dừng lại, nhưng không ngờ con voi này lại có những động tác ấn tượng như thế”, Ayesha Cantor, người 
chụp ảnh con voi, cho biết.

Con voi khởi động trước khi “lâm trận”. Ảnh: Caters News.
“Với tôi, trông con voi như đang giãn cơ chân và vòi, thậm chí thực hiện một số động tác cổ nữa. Tôi 

nghĩ có thể đây là cách nó khởi động để chuẩn bị thi đấu với các bạn của mình”, Cantor nói thêm. Sau khi 
xong xuôi, con voi rời đi và bắt đầu đọ ngà với một con khác.

Trước đây, người ta từng ghi nhận một số trường hợp voi chặn đường, lật xe ở công viên quốc gia 
Kruger. Theo Cantor, voi bị nhiều người coi là loài vật hung hăng, nhưng nếu cho chúng không gian và 
nắm được các tín hiệu thì không có gì đáng sợ cả.

“Chúng sẽ quật nhẹ vòi, lắc đầu, thậm chí đảo mắt nếu người khác tiến đến quá sát. Voi là những sinh 
vật tuyệt vời, thật may mắn khi được ở gần chúng”, bà nhận xét.

Thu Thảo
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