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Kyo, cậu trai 16 tuổi lãnh lương xong, hôm sau liền
cầm tay cha bị mù, dắt vào quán mì bò cho cha “lâu
lâu ăn ngon một bữa”.
Vào quán, Kyo đến trước mặt tôi kêu to:
- Cho 2 tô mì bò!
Tôi định viết phiếu thì cậu ta khẽ bảo chỉ làm một tô
có thịt bò, tô kia mì rắc chút hành là đủ. Lúc đầu, tôi
hơi thắc mắc, nhưng sau chợt hiểu Kyo gọi to để cha
nghe thôi vì cậu có ít tiền.
2 tô mì nóng được đem ra, Kyo chuyển tô mì có thịt
bò kèm đôi đũa đến trước mặt cha.
- Cha ơi! Có mì rồi, cha ăn đi cha! Cẩn thận kẻo
nóng đấy ạ!
Kyo bưng tô mì “chay” lên ăn. Người cha cầm đũa
đưa qua đưa lại dò dẫm trong tô; một lúc sau ông gắp
trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ sang tô của con trai:
- Ăn đi con, thịt bò bổ lắm! Con ăn cho có sức rồi
làm việc tốt hơn cho chủ vui.
Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục
vô hồn, nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo
lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Kyo không
ngăn cha gắp thịt cho mình, nhưng nhận xong, cậu lại
lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về tô mì cho cha.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, thịt trong tô của người cha
cứ gắp lại còn, gắp mãi không hết.
- Quán này tử tế, một tô mì mà cho biết bao… là
thịt. -Ông lão cảm động nhận xétNghe thế tim tôi thắt lại; thực ra trong tô chỉ có vài
mẩu thịt quắt queo, vì bán cho người nghèo, người ta
hay bớt xén. Kyo vội nói:
- Đừng gắp cho con nữa cha à! Con ăn thịt nhiều
đến mỏi cả quai hàm ra đây...
Truyện gợi vài ý: - thế nào là người nghèo? – người
nghèo là người được Chúa chọn.
Người nghèo là người có ít tự do. Phải! Nếu nói
giàu có là một thứ tự do (muốn gì có nấy), sức khỏe
là một thứ tự do (muốn làm gì thì làm), chức quyền là
một thứ tự do (khiến ai cũng nghe), thông, tài, giỏi,
sắc, danh, thọ… đều là những thứ tự do.
Mọi thứ tự do đều là ơn Chúa ban cho ai, thứ gì, bao
(dụ ngôn nén bạc,
Mt 25,14), người nghèo không được ban là do Thánh
(để tôn vinh Chúa, Ga 9,2). Vì được sinh ra để thể
Chúa (là làm cho chính Ta, Mt 25,40).
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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.

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN

HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG
1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2 CỦA GIÁO HỘI
Ý CHUNG
Cầu cho biết nói không với tham nhũng.
Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho những người có quyền lực về kinh tế,
chính trị hoặc linh thiêng, biết nói không với tham
nhũng.
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2 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.

CÂU ĐỐI THÁNG 2
o CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Năm mới mến Chúa là thực thi Lời Chúa

Tân niên yêu người là cởi bỏ cho người

o CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Kính Chúa ngay: hát vang Lời Chúa
Yêu người thật hát cả cộng đoàn

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 Đức, 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
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THỜI VỤ THÁNG 2
ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

CHÂU HÂN sưu tầm

Ðây là lời kể lại của một người đàn ông làm việc ở
Sở cảnh sát thành phố NewYork.
Một hôm anh gọi điện thoại cho ai đó, nhưng lại
gọi nhầm một số khác. Một giọng nói lạnh lùng, khô
cứng của một người đàn ông lớn tuổi trong điện thoại
đã gây sự tò mò trong anh, anh quyết định gọi lại cho
ông ta tìm hiểu và cuối cùng cũng làm quen được với
ông ấy, biết được nhiều điều thú vị về ông ấy. Ðó là
Adolf Meth, 88 tuổi, trước đây cũng làm việc lâu năm
tại Sở cảnh sát thành phố NewYork, không gia đình,
không bạn bè, những người thân thuộc với ông đều đã
không còn, Adolf đã sống trong sự cô đơn của tuổi già
suốt 20 năm như thế. Cho đến khi ông nhận được cú
điện thoại nhầm số... Họ đã nhận thấy ở nhau nhiều
điểm tương đồng, họ cảm thấy thân thuộc và cần nhau,
dù chỉ là qua điện thoại. Anh xem Adolf như là cha
của mình, học hỏi nhiều điều từ ông ấy. Adolf cũng
vậy, cuộc sống của ông đột nhiên như có một nguồn
sáng mới, như ngọn đèn được tiếp thêm dầu, bừng lên
rực cháy....
Ðã qua 4 tháng anh nói chuyện với Adolf qua điện
thoại mà chưa hề gặp mặt. Một tối nọ, Adolf nói với
anh rằng sinh nhật lần thứ 89 của ông sắp đến. Sau khi
chuẩn bị các món quà cho ông, bánh sinh nhật với 89
ngọn nến và tự tay làm cho ông tấm thiệp và nhờ tất cả
các nhân viên trong phòng cảnh sát nơi anh làm việc
ký tên tặng ông, anh quyết định làm ông bất ngờ bằng
cách tự tìm đến nhà ông để được gặp mặt, để được tận
tay gửi ông món quà...
Anh tìm đến căn hộ 1H, là nhà của ông. Nhìn vào
tên trên hòm thư trước cổng, anh biết anh đã tìm đúng
chỗ.
Trái tim anh lúc này thật sự xúc động và hồi hộp...

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:
Tết Nguyên đán – Mừng năm mới
• ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH
CHÚA 2.2.2018
• THỨ TƯ LỄ TRO 14.2.2018

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

TIN MỪNG THÁNG 2


CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B (4.2.2018)
Bài đọc 1: G 7,1-4.6-7 Bài đọc 2: 1 Cr 9,16-19.22-23 Tin Mừng: Mc 1,29-39

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

Ma quỷ biết Chúa là Ngôi Hai Con Thiên Chúa.
“…xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì Nhưng Chúa không cho chúng tiết lộ, vì Người
chúng biết Người”.
đến lần I là để tha thứ chứ không đăng quang hiển
lộ.
Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân Chúa Giêsu phải cực nhọc đi rao giảng ơn tha thứ
cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”.
khắp nơi.
 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B (11.2.2018)

Bài đọc 1: Lv 13,1-2.44-46 Bài đọc 2: 1 Cr 10,31-11,1 Tin Mừng: Mc 1,40-45

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

“Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”
Thánh Ý Chúa là tuyệt đối để chúng ta tôn thờ.
“Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi
Chúa muốn mọi người nhìn thấy ơn tha thứ là ơn
trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật
chủ yếu Người muốn mang đến.
Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”.
 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B (18.2.2018)
MỒNG 3 TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Bài đọc 1: St 9,8-15 Bài đọc 2: 1 Pr 3,18-22 Tin Mừng: Mc 1,12-15

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

Tại sao Chúa cũng bị ma quỷ thử thách?
Vì Chúa mang thân phận loài người.
“Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần
Thời tuyệt vọng đã hết, ơn Tha thứ đã đến, hãy Ăn
đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin
năn và Thực thi Lời Chúa.
Mừng”.
 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B (25.2.2018)

Bài đọc 1: St 22,1-2.9a.10-13.15-18 Bài đọc 2: Rm 8,31b-34 Tin Mừng: Mc 9,2-10

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

“Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe Không còn lý do gì để chúng ta thoái thác thực thi
lời Người”.
Lời Chúa.
“Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”
Cõi chết của tội lỗi.
*****************************************************************************************************

đã mất ngày hôm kia rồi.
Chết? Adolf? Trong phút chốc, tôi chết lặng.
Tôi đứng đó... sốc và không tin vào những gì mình
nghe. Sau đó, tôi trấn tĩnh lại một chút, cám ơn
người đưa thư và quay bước trong ánh mặt trời xế
trưa. Tôi bước về phía xe, mắt mờ đi...
Ði một đoạn, suy ngẫm, anh chợt cảm thấy thấm
thía tình cảm bạn bè. Cuộc sống có những giây phút
làm cho ta bừng tỉnh, cảm nhận được những tình
cảm quý báu mà bấy lâu ta dường như lãng quên....
Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy rất thân
thuộc, gần gũi với Adolf...
(Xem tiếp trang 11)
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Anh gõ lên cửa nhà Adolf, không có tiếng trả lời,
anh lại gõ mạnh hơn...
Người đưa thư gần đó nhìn anh và nói:
- Không có ai sống ở đó đâu!
- Vâng
Anh trả lời như không biết, vì anh nghĩ, Adolf
là người sống cô độc, ít giao tiếp nên không ai biết
ông, giống như cách ông nói chuyện trong điện
thoại vậy.
- Anh là họ hàng hay là gì của ông ấy?
- Không, chỉ là một người bạn.
- Tôi rất tiếc -anh ta nói nhỏ- Nhưng ông Meth

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Lm. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI

CHÚA NHẬT II
CHỦ ĐỀ:
CŨNG VÌ THƯƠNG,
THIÊN CHÚA BAN ĐỨC GIÊSU CHO LOÀI NGƯỜI

“Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy vâng nghe lời Người”
(Mc 9,7)
- Minh họa
- Mille images 68 B
- “Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy vâng nghe lời
Người” (Mc 9,7)
Sợi chỉ đỏ
- Bài đọc I (St 22,1-2.9a.10-13.15-18): Ngày
xưa, Abraham đã tế sát đứa con duy nhất là Isaac.
Câu chuyện này chỉ là hình bóng của việc sau này
Thiên Chúa ban Con Một Ngài là Đức Giêsu cho
loài người.
- Bài Tin Mừng (Mc 9,2-10): Đức Giêsu chính là
Isaac. Trong cuộc biến hình Ngài được Thiên Chúa
gọi là “Con yêu dấu” như Abraham đã gọi Isaac.
- Bài đọc II (Rm 8,31-34): Đức Giêsu là ơn ban
cho loài người. Ngài chịu nạn chịu chết là để cứu
loài người; Ngài sống lại ngự bên hữu Chúa Cha là
để biện hộ cho loài người.
I. Dẫn vào Thánh lễ
Trong Mùa Chay, Giáo Hội nhắc chúng ta nhớ
những điều rất quan trọng. Chúa nhật vừa qua, Giáo
Hội nhắc ta nhớ đến những ơn ban của Chúa. Hôm
nay Giáo Hội nhắc ta nhớ đến một ơn quý giá nhất
mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là Đức Giêsu,
Người Con Một yêu quý của Ngài.
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Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý
Cái Răng - Cần Thơ
vui lòng xem các chúa nhật còn lại trên website:
http://www.thanhnhacngaynay.vn

Thiên Chúa ban Đức Giêsu cho chúng ta để Đức
Giêsu sống với chúng ta và chúng ta sống với Ngài,
sống theo Ngài và sống như Ngài.
Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy chú ý lắng
nghe Lời Đức Giêsu và kết hợp thân thiết với Ngài.
II. Gợi ý sám hối
- Chúa nhật vừa qua, Đức Giêsu đã kêu gọi
chúng ta sám hối, nghĩa là bỏ con đường cũ lầm lạc
để quay về với Chúa. Chúng ta đã thực sự quay về
chưa?
- Đức Giêsu còn kêu gọi chúng ta hãy lắng nghe
Lời Chúa. Chúng ta đã làm việc này chưa?
- Đã qua một tuần Mùa Chay rồi, mỗi người
chúng ta có dự định cụ thể nào chưa?
III. Lời Chúa
1. Bài đọc 1: St 22,1-2.9a.10-13.15-18
Tường thuật chuyện Abraham tế sát Isaac.
Tế sát Isaac là một hy sinh rất lớn của Abraham,
vì: a/ Isaac là đứa con duy nhất mà vợ chồng ông
sinh được trong lúc tuổi già; b/ đứa con ấy lại là tất
cả niềm hy vọng của ông về lời Chúa hứa sẽ cho
ông một dòng dõi đông đúc; b/ bởi thế, Isaac là “đứa
con một yêu dấu” của Abraham. Vậy mà ông đành
giết nó để dâng cho Chúa.
Tuy nhiên tấm lòng của Abraham đối với Thiên
Chúa còn to lớn hơn: a/ Chúa vừa gọi “Abraham”
thì ông đáp lại ngay “Dạ, tôi đây”; b/ Chúa muốn
ông làm một việc vừa ngược với tình cảm của ông,
vừa xem ra cũng ngược với lời Ngài đã hứa (cho
ông một dòng dõi đông đúc), ông cũng sẵn sàng
làm.
Thiên Chúa coi trọng tấm lòng hơn lễ vật, coi
trọng sự hy sinh trong tâm hồn Abraham hơn đứa
con mà ông sắp dâng. Cho nên Chúa bảo ông dừng
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tay. Dù Abraham chưa giết con, nhưng Chúa kể ông
đã dâng con cho Ngài.
2. Đáp ca: Tv 115
Tác giả đang ở trong một hoàn cảnh bi đát “Tấm
thân tôi trăm phần khổ cực”, hơn nữa đang chứng
kiến “cái chết của những bậc thánh nhân”, thế mà
tác giả vẫn tin vào Thiên Chúa.
Đáp lại đức tin kiên vững ấy, Thiên Chúa đã “bẻ
gãy xiềng xích” và cứu thoát tác giả. Ông vui mừng
ca tụng Chúa và dâng lễ vật tạ ơn.
Những tâm tình này rất đúng với Abraham.
3. Tin Mừng: Mc 9,2-10
Bài tường thuật Đức Giêsu biến hình. Điểm
đáng chúng ta lưu ý nhất là tiếng từ trời “Đây là
con yêu dấu của Ta”. Câu này là vang vọng của lời
Thiên Chúa nói với Abraham về Isaac “Hãy đem
Isaac đứa con rất yêu dấu của ngươi… dâng nó làm
lễ toàn thiêu” (Bài đọc I)
Như thế, Isaac là hình bóng của Đức Giêsu.
Cũng như Abraham đã hy sinh đứa con một yêu dấu
của mình, thì Thiên Chúa cũng không tiếc khi ban
Đức Giêsu, Người Con Một yêu dấu của Ngài, cho
nhân loại để chịu chết cứu chuộc nhân loại.
4. Bài đọc II: Rm 8,31-34
Thánh Phaolô suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời Đức
Giêsu và hiểu rằng tất cả đều vì lợi ích cho loài
người chúng ta: Khi Đức Giêsu chịu chết là chịu
chết “vì tất cả chúng ta”; và khi Ngài sống lại lên
ngự bên hữu Chúa Cha thì cũng là để “biện hộ cho
chúng ta”.
Đức Giêsu chính là ơn ban tuyệt vời nhất mà
Thiên Chúa ban cho loài người.
IV. Gợi ý giảng
* 1. Món quà ngoài sức tưởng tượng
Các bài đọc hôm nay nói về những món quà
vượt sức tưởng tượng.
Abraham là một người sẵn lòng với Thiên Chúa.
Ngài bảo ông bỏ quê hương xứ sở mà ra đi đến một
nơi vô định. Ông mau mắn làm theo. Thiên Chúa
thấy lòng quảng đại của ông, Ngài bảo ông dâng
Isaac cho Ngài. Món quà này chắc chắn Abraham
không ngờ tới, vì đó không phải là một đồ vật hoặc
một con vật mà là một con người. Con người ấy lại
là đứa con duy nhất của ông. Hơn nữa nó còn là tất
cả hy vọng của ông vì ông sinh ra nó trong lúc tuổi
đã già, và ông nghĩ chỉ có nó mới thực hiện được
mong ước của ông là có một dòng dõi. Dâng nó đi
là dâng tất cả. Thế mà Abraham đã dâng. Một món
quà ngoài sức tưởng tượng (bài đọc I).

Nhưng món quà mà Thiên Chúa ban cho loài
người còn ngoài sức tưởng tượng hơn nữa. Đó là
ban Đức Giêsu, Người Con độc nhất, Người Con
thân yêu vô cùng. Hơn nữa, Thiên Chúa ban Người
Con ấy để Người Con ấy chịu chết vì tội lỗi loài
người, chết thay cho loài người (bài Tin Mừng).
Thật chẳng có tấm lòng nào bằng như thế. Chẳng có
tình yêu nào cao cả như thế (bài đọc II).
* 2. “Hãy vâng nghe lời Người”
Một hôm nhà vua triệu tập các cận thần. Vua đưa
cho quan Tể Tướng một viên ngọc trai lóng lánh và
hỏi:
- Ông hãy nói viên ngọc này đáng giá bao nhiêu?
- Muôn tâu, nó đáng giá còn hơn số lượng vàng
khối mà 100 con lừa có thể chở.
- Ông hãy đập vỡ nó ra!
- Muôn tâu Bệ Hạ, làm sao hạ thần có thể phung
phá một báu vật như thế ạ!
Nhà vua thưởng cho quan Tể Tướng một chiếc
áo danh dự và lấy lại viên ngọc.
Kế đó vua đưa viên ngọc cho quan Thị Vệ, cũng
hỏi:
- Theo ông, nó đáng giá bao nhiêu?
- Bằng nửa vương quốc.
- Hãy đập vỡ nó ra!
- Đập vỡ viên ngọc này ư? Muôn tâu Bệ Hạ, tay
thần không thể nào làm được việc đó.
Nhà vua cũng thưởng cho ông này một chiếc áo
danh dự, lại còn tăng lương cho ông.
Sau cùng nhà vua đưa viên ngọc cho Abdul:
- Ngươi có biết viên ngọc này đẹp đến mức nào
không?
- Muôn tâu, đẹp không thể nói được.
- Hãy đập nát nó đi.
Lập tức Abdul lấy hai viên đá đập vỡ viên ngọc
ra và nghiền nó thành bụi. Quần thần thét lên sợ hãi
vì sự táo bạo của Abdul. Họ hỏi:
- Tại sao nhà ngươi dám làm thế chứ?
Abdul bình tỉnh đáp:
- Lệnh của Hoàng Thượng đáng giá hơn bất kỳ
viên ngọc quý nào. Tôi tôn kính Hoàng Thượng chứ
không tôn kính viên ngọc.
Nhà vua khen ngợi thái độ của Abdul và thưởng
chàng trọng hậu hơn cả hai vị quan kia.
Câu chuyện giúp chúng ta hiểu tại sao khi Đức
Giêsu biến hình, tiếng Chúa Cha từ trời đã phán:
“Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy vâng lời Ngài”.
* 3. Con yêu dấu
Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay về việc Đức
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Giêsu biến hình, tôi chẳng có chút cảm xúc nào cả.
Đọc thêm bài đọc I về chuyện Abraham tế sát Isaac,
tôi khám phá rằng Isaac là hình bóng của Đức Giêsu,
và người cha già Abraham là hình bóng của Thiên
Chúa. Và tôi rất xúc động vì tiếng gọi “Con yêu dấu”.
Abraham yêu dấu Isaac biết chừng nào vì đó là
đứa con duy nhất ông sinh ra được trong lúc tuổi đã
già. Chúa Cha cũng yêu dấu Đức Giêsu biết chừng
nào vì đó chẳng những là Người Con duy nhất mà
còn là Người Con tuyệt hảo của Ngài.
Có người cha nào không tan nát cõi lòng khi
đứa con yêu dấu duy nhất của mình phải chết? Chúa
Cha hiểu được tâm trạng này nên Ngài chỉ thử lòng
Abraham thôi chứ không nỡ để Isaac phải chết. Thế
mà Chúa Cha lại cho Đức Giêsu Con Yêu Dấu của
Ngài phải chết thật! Ôi tình Chúa Cha thương loài
người chúng ta bao la và vĩ đại biết chừng nào!
Chúa Cha chỉ mong nơi loài người chúng ta một
điều duy nhất là “Hãy vâng nghe Lời Đức Giêsu”
thôi. Nếu điều duy nhất ấy mà chúng ta cũng không
đáp ứng thì thật là phụ bạc biết chừng nào!
4. Thử thách và biến hình
Bài đọc I nói về thử thách (Thiên Chúa bảo
Abraham tế sát Isaac), còn bài Tin Mừng nói về
biến hình. Hai khía cạnh này liên kết với nhau và bổ
sung cho nhau như hai mặt của một đồng tiền.
- Khi Thiên Chúa mời gọi Abraham, Ngài đã
thử thách ông: Ông phải từ bỏ quê hương xứ sở để
đi đến một nơi vô định. Vì Abraham trung thành
trong thử thách nên Thiên Chúa đã cho ông có con.
Trước khi dẫn đời ông sang một biến đổi nữa, Thiên
Chúa lại thử thách ông: đứa con duy nhất ấy, Ngài
muốn ông giết đi để làm lễ tế cho Ngài. Một lần
nữa Abraham đã vâng lời và một lần nữa ông được
biến đổi: Isaac vẫn sống và sinh con cháu, nhờ đó
Abraham thực sự có một dòng dõi.
- Chúa nhật tuần trước, chúng ta thấy Đức Giêsu
chịu thử thách trong sa mạc. Hôm nay chúng ta
chứng kiến Ngài biến hình trên núi.
- Học sinh cũng phải thường xuyên trải qua thử
thách là các kỳ thi. Nhưng có như thế thì học sinh
mới được chuyển cấp, càng ngày càng cao hơn, giỏi
hơn…
5. Biến đổi là Quy luật
Hãy nhìn chung quanh, chúng ta sẽ thấy mọi sự
luôn biến đổi. Thí dụ nhìn một cái cây. Tuy nó vẫn
là cái cây đó nhưng bên trong nó có biết bao biến
đổi: có những chiếc lá tháng trước nay không còn;
nhiều chiếc lá mới mọc ra; và nhiều chiếc lá hiện
nay tháng sau sẽ không còn. Nếu cái cây vẫn y như
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thế từ tháng này sang tháng khác, từ năm này qua
năm khác thì đó không còn là một cái cây sống nữa
mà là một khúc gỗ.
Hãy nhìn lên trời, chúng ta cũng thấy quy luật
biến đổi ấy: bầu trời hôm qua với bầu trời hôm nay
đâu có hoàn toàn giống nhau mặc dù cũng vẫn là
một bầu trời.
Hãy nhìn xuống nước. Một triết gia đã nói:
“Không ai tắm hai lần trong một dòng sông”.
Và nhìn vào bản thân: các nhà khoa học nói rằng
các tế bào luôn thay đổi, cái này chết, cái kia sinh
ra. Sau 7 năm thì không còn tế bào nào là tế bào cũ
của 7 năm trước nữa.
Không biến đổi cũng đồng nghĩa với chết. Đối
với cuộc sống thân xác thì như thế. Đối với cuộc
sống thiêng liêng cũng như thế.
Bởi thế trong Mùa Chay chúng ta cần biến đổi.
Cứ sống y như cũ có nghĩa là chết.
6. Từ Tabor đến Golgotha
Một Linh mục qua nhiều năm coi xứ đã kể một
câu chuyện khá dí dỏm và cũng rất sâu sắc như sau:
Có một đôi vợ chồng trẻ rất xinh đẹp và sống
với nhau cũng rất khéo. Đúng là một cặp “trai tài
gái sắc”. Có lẽ chính nét trẻ trung xinh xắn của vợ
chồng đã cho họ một mùa xuân cuộc đời thật nồng
cháy tình yêu và hạnh phúc.
Một ngày nọ, người vợ ăn một nửa trái táo, rồi
tặng chồng phần kia. Người chồng vui vẻ đón nhận:
- Ôi nửa trái táo ân tình, công chúa của lòng
anh!
Hai mươi năm sau. Cũng đôi vợ chồng ấy, cộng
thêm những nét tàn tạ của thời gian. Cũng một trái
táo, vợ ăn một nửa, mời chồng phần còn lại. Nhưng
người chồng nhăn mặt:
- Sao lại cho nửa trái táo ăn thừa?
Tất cả nguyên trạng chỉ khác có nhan sắc. Cũng
nửa trái táo dâng tặng nhưng hai mươi năm trước
nhận từ tay “người đẹp” là trái táo ân tình. Hai mươi
năm sau từ tay “nàng già” là trái táo ăn thừa. Nên chỉ
dựa vào nhan sắc người ta sẽ mất hết tất cả với thời
gian.
Cuộc biến hình trên núi Tabor được xếp đặt trước
việc tiên báo khổ nạn. Nếu người ta làm cho an toàn
những viên thuốc đắng bằng một lớp vỏ bọc đường,
thì Đức Giêsu cũng hóa giải tin khổ nạn bằng cuộc
biến hình rực rỡ. Bọc đường chứ không bọc thuốc
ngủ. Hoá giải chứ không gây mê.
Nhưng có lẽ cuộc biến hình đã phản tác dụng:
“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng
con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và
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một cho Elia” (Mc.9,5). Vậy là Phêrô, Giacôbê và
Gioan muốn đăng ký thường trú trên đỉnh núi Tabor.
Họ đòi ngủ yên trong hào quang rực rỡ. Họ bỏ lại
dưới chân núi các bạn đồng môn, các cuộc truyền
giáo. Họ muốn xa rời dân chúng đang khao khát Lời
Chúa.
Các ông đâu biết rằng Thầy Giêsu chỉ lên đỉnh
Tabor trong chốc lát, rồi xuống núi chuẩn bị vác thập
giá lên đồi Canvê. Theo Thầy không phải là lên cao
hưởng thụ, nhưng là xuống thấp và leo lên thập giá
với Thầy.
Cũng như ba môn đệ, đôi vợ chồng trong câu
chuyện kể trên chỉ muốn dừng lại ở vẻ đẹp. Nhưng
vẻ đẹp đâu tồn tại mãi. Chúa chỉ mặc “tấm áo trắng
như tuyết” trong chốc lát vì niềm hy vọng Phục sinh.
Cuộc đời cần hạnh phúc chứ không phải vẻ đẹp. Vẻ
đẹp là một ân huệ của trời, nhưng cũng có thể là cạm
bẫy cướp đi hạnh phúc.
Giá trị đích thực chính là tình yêu, chính do tình
yêu mà đôi vợ chồng mới giữ được lòng thủy chung,
chính do tình yêu mà các Kitô hữu mới trở nên bóng
hình xinh đẹp rực rỡ của Chúa. Chính do tình yêu mà
chúng ta phải biến hình đổi dạng mỗi ngày để phản
ánh vinh quang ngời sáng của Người.
Đức Kitô vinh quang của Tabor cũng chính là
Đức Kitô rong ruổi trên các đường phố Palestina rao
giảng chữa bệnh và làm các phép lạ.
Đức Kitô sáng láng của Tabor cũng chính là Đức
Kitô thấm đẫm mồ hôi trong vườn Giêtsêmani.
Đức Kitô rực rỡ của Tabor cũng chính là Đức
Kitô treo trên thập giá đỉnh Golgotha.
Hai đỉnh núi Tabor và Golgotha cách nhau không
xa, nhưng lại là con đường vạn lý, con đường đau khổ,
con đường vượt qua: Đường tình yêu. Theo Thánh
Têrêxa thành Lisieux: “Sống tình yêu không phải là
căng lều trên đỉnh Tabor, mà là cùng với Giêsu ta
trèo lên đồi Canvê”. Thánh Bernadette cầu nguyện:
“Con không xin cho mình khỏi phải đau khổ, nhưng
chỉ xin Người đừng bỏ con trong khổ đau”.
*
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn can đảm tiến
bước trên đường đời chông gai vạn nẻo, với niềm hy
vọng biến cố Phục sinh sẽ bừng sáng. Amen. (Thiên
Phúc, “Như Thầy đã yêu”)
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã biến
hình cho các môn đệ thấy vinh quang của Người, để
củng cố đức tin cho các ông, và chuẩn bị các ông đón
nhận cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta
hãy dâng lời cầu nguyện:

1. Trung thành với Đức Giêsu trong mọi hoàn
cảnh là nguồn thách đố cho Hội thánh/ chúng ta hãy
cầu xin Chúa cho mọi người trong Hội thánh luôn tin
tưởng bước theo đường lối Đức Giêsu/ dù khi được
vinh quang hay khi phải trải qua gian nan tử nạn.
2. Trung thành để phục vụ công lý và công ích cho
xã hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người
có trách nhiệm lãnh đạo trên thế giới luôn can đảm
cương quyết/ không nhượng bộ những gì vi phạm
đến nhân phẩm và nhân quyền của người dân.
3. Nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp, chậm tiến... là
những thách đố cho người Việt Nam hôm nay. Chúng
ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người Việt Nam biết
can đảm kiên nhẫn/ để đoàn kết với nhau và từng
bước vượt qua mọi khó khăn.
4. Những khó khăn bên ngoài và bên trong mà
Hội thánh ở Việt Nam đang trải qua cũng là những
thách đố cho mỗi Kitô hữu Việt Nam/. Chúng ta hãy
cầu xin cho các Kitô hữu Việt Nam luôn vững lòng
tin cậy/ và luôn tích cực phục vụ đồng bào nhất là
những người nghèo khổ.
Chủ tế: Lạy Đức Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang
để củng cố đức tin cho các môn đệ khi họ gặp gian
truân thử thách. Xin Chúa cũng nâng đỡ đức tin còn
non yếu của chúng con để chúng con tin tưởng rằng:
nếu cùng với Chúa vượt qua mọi khó khăn hôm nay
thì cũng chắc chắn được chung phần vinh quang
phục sinh với Chúa mai sau. Chúa là Đấng hằng
sống và hiển trị muôn đời.
VI. Trong Thánh lễ
- Trước kinh Lạy Cha: Đức Giêsu là Con yêu dấu
của Chúa Cha. Chúa Cha rất yêu thương Ngài và
vừa lòng về Ngài. Chúng ta được hạnh phúc thông
chia quyền làm con của Đức Giêsu. Vậy chúng ta
hãy cùng với Ngài dâng lên Chúa Cha những tâm
tình hiếu thảo của chúng ta.
- Lúc chúc bình an: Chúng ta hãy chúc bình
an cho nhau trong tâm tình mến yêu nhau thực sự;
và cũng hãy nghĩ đến những người xích mích với
chúng ta mà hiện không có mặt trong Thánh lễ này,
với quyết tâm cũng muốn hòa giải với họ nữa.
VII. Giải tán
Chúa Cha đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban
Người Con Yêu Dấu duy nhất của Ngài là Đức
Giêsu cho chúng ta và chịu chết vì chúng ta. Chúa
Cha chỉ mong mỏi mỗi một điều là chúng ta vâng
nghe Lời Đức Giêsu thôi. Trong tuần này, chúng ta
hãy luôn tâm niệm lời Chúa Cha nói: “Đây là Con
Yêu Dấu của Ta. Hãy vâng nghe lời Người”.
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

Lm. PHẠM QUỐC TÚY
gp. Phú Cường

BỆNH TẬT

(ga 9,2). Do tội nguyên tổ (St 3,16-17), do sự cố
(2V 4,39-40), do án phạt (Tv 107, 17-18 Xh 9,810 Lv 26,14-16 Ds 16,41-49 2V 5,27 Gr 14,12 1Cr
11,29-30), do thử nghiệm (G 2,5).
Trả lời cho đau yếu bệnh tật là sự thương cảm
của Thiên Chúa: “Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm
đau, mắc đủ thứ bệnh tật” (Mc 1,34 x. Tv 41,3 Mt
8,17). Có sự thương cảm của người khác như chủ
chăn, Chúa đặt để chăn giữ đoàn chiên (Ed 34,4),
của những người chia sẻ tâm tình của Chúa (Mt
25,36), của các môn đệ Chúa (Lc 9,2), của cả dân
ngoại như người Samaria nhân lành (Lc 10,30-37).
Riêng người bị bệnh tật tỏ ra khiêm tốn tuân phục
như ông Giobh (G 13,15) hay như tông đồ Phaolô
(2Cr 12,8-10). Người ta cũng nên phản ứng bằng lời
cầu nguyện (Gc 5,14 2Cr 12,8).
Có thứ bệnh tật thiêng liêng, như “những kẻ cứ
khăng khăng phản loạn” (Is 1,5-6 x. Gr 8,22 Mk 1,9
Mt 9,11-12/ Lc 5,31-32).
Ơn cứu độ và việc chữa lành bệnh tật, được
hoàn thành qua thập giá Chúa Giêsu Kitô, “chính
Người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta, đã gánh
chịu những đau khổ của chúng ta…” (Is 53,4-5). Ơn
cứu độ được thực hiện trọn vẹn trên thiên đàng, với
hình ảnh “lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân
ngoại” (Kh 22,1-3 x. Ed 47,12 Kh 7,17 21,1-4).

(CN 5 TN B – Mc 1,29-39)
“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt,
nằm trên giường” (Mc 1,30)
Một cơn bệnh cản trở người hay vật hoàn thành
trọn vẹn khả năng hay ảnh hưởng đến sức lực của
họ.
Những điển hình tổng quát hay cá biệt về bậnh
tật: những quy chiếu tổng quát: “ Người đã mang
lấy tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn
của ta” (Mt 8,17 x. Mc 3,10 Xh 15,26 Đnl 7,15
2Sb 16,12 Ga 5,3 Cv 28,9). Thánh Kinh cũng đề
cập đến các loại bệnh tật riêng biệt như: mù lòa (Ga
9,1), ung nhọt và lở loét (Xh 9,9 G 2,7 Is 8,21 Lc
16,20) khắc khoải (Cn 13,12), bồn chồn khắc khoải
(Cn 13,12), thủy thủng (Lc 14,2), kiết lỵ (Cv 28,8),
kinh phong (Mt 17,15 x. Mt 4,24 Mc 9,17-18) sốt
rét (G 30,30 Mt 8,14/ Mc 1,30/ Lc 4,38 Cv 28,8),
băng huyết (Mt 9,20/ Mc 5,25/ Lc 8,34) viêm phỏng
(Đnl 28,22), điên cuồng (1Sm 21,13), bệnh phong
(Ds 12,10 2Sb 26,21 Mt 11,5 Lc 17, 11-19), bại liệt
(Mt 4,24 8,6 9,2/ Mc 2,3/ Lc 5,18 Lc 13,11 Cv 3,2
8,7 9,33), trúng nắng (2V 4,18-19 Tv 121, 5-6 Is
49,10 Gn 4,8), u bướu (Đnl 28,27 1Sm 5,6), đói ăn
tự nguyện (1Sm 1,7 28,20 Tv 102,5 107,18), kiệt
sức (Lv 26,16 Đnl 28,22).
Ngay người công chính cũng phải khổ vì bệnh
tật, như trường hợp ông Giob (G 2, 3-7 x. Tv 38,2BỆNH PHONG
3 41,7-8) và những trường hợp khác như “vua
(CN 6 TN B – Mc 1,40-45)
Khitkigia lâm bệng nguy tử” (2V 20,1/ Sb 32,24),
“Một người mắc bệnh phong đến gặp Chúa
Đaniel (Đn 8,27), người giúp việc của viên đội
Giêsu” (Mc 1,40)
trưởng (Lc 7,2), ông Lazarô (Ga 11,1), bà Tabitha
Bệnh phong là bệnh da liễu có thể lây nhiễm.
(Cv 9,36-37), thánh Phaolô (Gl 4,13), ông Ephraditô Dầu vậy, căn bệnh mà Thánh Kinh nhắc tới bao hàm
(Pl 2,27), thánh Timôthê (1Tm 5,23), anh Trôphimô nhiều hiện tượng ngoài da hơn là căn bệnh ngày nay
(2Tm 4,20).
gọi là bệnh phong.
Những nguyên cớ gây nên bệnh tật, do tội lỗi
Có những quy định nhằm kiểm soát bệnh phong.
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Bệnh nhân bị khai trừ khỏi cộng đoàn “Hãy truyền
cho con cái Israel phải đuổi khỏi trại, mọi người bị
bệnh phong, mọi kẻ mắc bệnh lậu, mọi người nhiễm
uế vì xác chết…” (Ds 5,2 x.Lv 13,1-46 Đnl 24,8-9
2V 7,3). Họ không được thi hành tác vụ thuộc dòng
họ Lêvi “không người nào trong dòng dõi Aaron bị
bệnh phong hay bị lậu được ăn các của thánh khi
chưa được thanh sạch” (Lv 22,4). Các bệnh nhân
được chữa lành phải báo cáo cho tư tế biết, vì vậy
Chúa Giêsu bảo kẻ mắc bệnh phong được Người
chữa lành: “Hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ,
như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người
ta biết” (Mt 8,4 x.Lc 17,14 Lv 14,1-9).
Bệnh phong được chữa lành, như trường hợp
“ông Naaman, tướng chỉ huy quân đội Aram… lại
mắc bệnh phong” (2V 5,1) nhưng “ông xuống dìm
mình bảy lần trong sông Giođan, theo lời người của
Thiên Chúa. Da thịt ông trở nên như da thịt một trẻ
nhỏ. Ông đã được sạch” (2V 1,15). “Một người mắc
bệnh phong tiến lại bái lạy Chúa Giêsu… và anh
được sạch bệnh phong” (Mt 8,2-3/ Mc 1,40-41).
Mười người bệnh phong đón gặp Chúa Giêsu. Họ
dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng: “ Lạy Thầy Giêsu,
xin dủ lòng thương chúng tôi” Chúa Giêsu bảo họ:
“Hãy đi trình diện với các tư tế”. “Đang khi đi thì
họ được sạch” (Lc 17,12-15).
Ý nghĩa thiêng liêng của bệnh phong: Bệnh
phong được sử dụng như dấu chỉ chuẩn nhận của
Thiên Chúa. Khi ông Môsê xin một dấu chỉ để dân
tin rằng Thiên Chúa đã hiện ra với ông, Chúa phán
bảo ông: “Hãy luồn tay vào ngực ngươi”. Ông luồn
tay vào ngực rồi rút tay ra và này tay ông bị phong,
trắng như tuyết. Người phán: “ Hãy lại cho tay vào
ngực ngươi!” Ông lại cho tay vào ngực, rồi rút ra
khỏi ngực. Thì này tay ông trở lại như da thịt của
ông (Xh 4,6-7). Thiên Chúa dùng bệnh phong như
án phạt để xử bà Myriam, khi bà cùng với Aaron
phê phán ông Môsê “là người hiền lành nhất đời”
(Ds 12,3). Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ khi mây
bốc lên khỏi lều thì bà Myriam mắc bệnh phong,
mốc thếch như tuyết” (St 12,10). Giêkhađi vì tham
quà cáp Naaman tặng, nên tiên tri Êlisa đã cho hắn
biết: “bệnh phong của Naaman sẽ mãi mãi bám lấy
mày và dòng dõi mày” (2V 5,27). Vua Útdigiahu
kiêu ngạo và bị trừng phạt “trong lúc nổi giận với
các tư tế thì trán vua bị phong ngay trước mặt các
tư tế, trong nhà Đức Chúa, bên cạnh bàn thờ dâng
hương” (2Sb 26,19).

HỒNG THỦY/ LỤT

(CN 1 CHAY B – St 9,8-15)
“Mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy
hủy diệt” (St 9,11)
Sự tích về trận lụt hồng thủy mà St 6,1- 9,17 kể
lại là một tổng hợp của hai trình thuật Javiste và tư
tế. Bản văn này thuộc nhóm trình thuật về “khởi
nguyên”, không dùng loại văn lịch sử nhưng mang
sắc thái thi vị. Văn hóa Babylon có nói đến một trận
“lụt” và có một gia đình thoát nạn trên một chiếc
“tàu”. Đặc biệt trong số này có bản “hùng ca Golga-mesh” người ta còn giữ được bằng tiếng Sumêri
và hai bản hiệu đính bằng tiếng Akkad.
Có điểm tương đồng rõ rệt giữa bản văn Thánh
Kinh và bản văn cổ văn học Babylon: quyết định
hủy diệt loài người, báo cho một người đóng tàu
rồi đem các thú vật vào, thả chim thăm dò khi nước
cạn, dâng lễ tạ ơn và Thiên Chúa chúc lành. Điểm
khác biệt trong Thánh Kinh là Thiên Chúa duy nhất
đóng vai các thần Babylon và lụt hồng thủy không
phải do ghen tuông của Thiên Chúa mà chỉ vì Ngài
“phán xét” nhân loại tội lỗi.
Điều quan trọng là xác định sứ điệp tôn giáo
các tác giả Thánh Kinh muốn đưa ra qua các tường
thuật mà các ngài thích ứng và biến đổi dưới ánh
sáng đức tin đặt vào Thiên Chúa. Lý do gây nên
lụt hồng thủy, không phải do ý độc đoán của Thiên
Chúa, mà vì tội lỗi của loài người. Thiên Chúa phạt
nhân loại tội lỗi, và cứu ông Noe, người công chính.
Như vậy, Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi và
hủy diệt thế giới tội đồ, nhưng vẫn không bỏ ý định
cứu độ khi cứu thoát ông Noe. Qua ông Noe, toàn
thể cuộc tạo dựng vang dội lời hứa ban ân sủng: “sẽ
không còn hồng thủy nữa” (St 9,11 Is 54,9-11 Hc
44,17-18). Sự kiên định trong luật tự nhiên (St 8,
22) và cây cung (cầu vồng) (9,8-17) là dấu chỉ lòng
nhẫn nại của Thiên Chúa (Rm 3,25-26) là dấu chỉ ý
định Thiên Chúa luôn muốn cứu độ, bất chấp tội lỗi
của loài người.
Tân Ước ít nhắc tới lụt lội như trong Cựu Ước.
Lụt lội là sự phán xét thế giới tội lỗi (2Pr 2,5), xảy
ra bất chợt như “ngày của Con Người” sẽ đến (Mt
24,37-38 Lc 17,25-27). Chỉ có đoạn văn 1Pr 3,2021 xem ra khơi dậy lụt hồng thủy. Nhưng đoạn văn
duy nhất và khó hiểu này không coi nước hồng thủy
làm khuôn mẫu cho nước của phép rửa và cho cuộc
phán xét, “nước là hình bóng phép rửa nay cứu
thoát anh em” không phải là nước hồng thủy, nhưng
là cuộc vượt qua bởi nước, nhờ cây cung (cầu vồng)
nước mang lại (1Pr 3,20 St 7,17)(Xem tiếp trang 11)
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SỐNG KINH MÂN CÔI

TRUYỆN TÍCH 14

59 lới hứa cho những ai mang chuỗi hạt Mân Côi
Trước đây chúng tôi có trình bày 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho nhũng ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
Còn 59 lời hứa dưới đây, Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải, chị Genevieve từ ngày 24-31 tháng 5 năm 1982,
là Đức Mẹ dành riêng cho những ai, vì mộ mến chuỗi Mân Côi, mà mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi
(đeo ở cổ, bỏ túi, bỏ xắc tay, đeo ở thắt lưng như các thày dòng...) Thực ra khi nghiên cứu các ơn này,
chúng ta cũng thấy nhiều điều giống nhau giữa 15 lời hứa, và 59 lời hứa. Là vì: nếu có mộ mến chuỗi
Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi, thì mới thích thú mang chuỗi Mân Côi trong người. Do đó mà các
ơn Đức Mẹ ban cho cũng giống nhau, tuy cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Sau đây là tóm tắt 59 lời
hứa của Đức Mẹ:
1. Sẽ được Đức Mẹ dẫn đến cùng Chúa
2. Được Đức Mẹ giúp đỡ trong mọi khó khăn
3. Được học biết và yêu mến Chúa
4. Sẽ có ý thức sâu xa về Chúa trong đời sống hằng ngày.
5. Ăn mặc nết na và giữ đức trong sạch
6. Hiểu biết tội lỗi và thực tình tu sửa
7. Có tinh thần phổ biến và thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima
8. Mẹ là trung gian ban nhiều ơn phúc
9. Luôn luôn được sống bình an trong Chúa và Đức Mẹ
10. Có tinh thần yêu thích đọc kinh Mân Côi
11. Được yên ủi trong những lúc đau khổ
12. Luôn luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng để tìm chân lý.
13. Được sốt sắng tôn thờ Thánh Tâm Đức Chúa Jesu, và Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
14. Được yêu mến Chúa Jesu bị đóng đinh
15. Được chữa khỏi lành bệnh thể xác
16. Hãy mang chuỗi Mân Côi cho kẻ liệt và kẻ đang hấp hối.
17. Mẹ sẽ ban cho gia đình họ được bằng an.
18. Chuỗi Mân Côi là phương tiện đánh đuổi ma quỷ.
19. Người ấy sẽ khuyên bảo được kẻ có tội ăn năn trở lại
20. Mẹ sẽ ban cho vợ chồng chung thuỷ suốt đời
21. Con cái thương yêu nhau và có lòng tôn kính Đức Mẹ
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22. Mẹ sẽ ban cho bất cứ điều gì họ xin
23. Nếu họ túng nghèo, Mẹ sẽ ban cho có công ăn việc làm
24. Khỏi phải chết bất đắc kỳ tử, được lãnh các Bí Tích trước khi qua đời
25. Khi chết được thoát khỏi luyện ngục
26. Được toàn thể các thánh cầu bầu khi sống cũng như khi qua đời
27. Được con cái thảo kính. Con cái họ được giáo dục mộ mến chuỗi Mân Côi
28. Được ơn đặc biệt khi nhìn ảnh chuộc tội, và kêu tên thánh danh Đức Chúa Jesu
29. Mẹ sẽ ban muôn vàn ơn lành cho các em bé mang chuỗi Mân Côi
30. Mẹ sẽ cứu cả thế giới bằng chuỗi hạt Mân Côi
31. Mẹ sẽ bảo vệ họ khi Chúa giáng trần lần thứ 2.
32. Các nước độc tài sẽ trở lại, nếu có nhiều người lần chuỗi Mân Côi
33. Ai truyền bá chuỗi Mân Côi sẽ được kể là “chiến sĩ mũ xanh” của Đức Mẹ
34. Sẽ được nhận là nữ tỳ của Đức Mẹ cho những bà nào mộ mến chuỗi Mân Côi
35. Được nhận là chiến sĩ của Đức Mẹ cho những ông nào quảng bá chuỗi Mân Côi.
Lời bàn: Xem như thế chúng ta biết được chỉ nguyên mang chuỗi hạt Mân Côi (chưa kể đọc kinh Mân
Côi) mà đã được nhiều ơn ích như vậy. Chẳng bù lại với nhiều người khi đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, sợ
người ta bảo mình là mê tín, cho nên phải giấu diếm. Ngay cả khi lần hạt Mân Côi cũng không dám lần hạt
công khai, sợ người ta bảo mình là lạc hậu. Cũng như chàng sinh viên khoa học thấy nhà bác học Louis
Pasteur lần hạt trên chuyến xe lửa. Câu truyện thiếu niên 12 tuổi trên đây, được khỏi bị quỷ ám, là do đeo
chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, làm chứng cho 59 lời hứa này.
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.
*****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 3)
Từ từ, tôi cảm thấy luồng hơi nóng dâng lên
trong tôi. Tôi nghe lại giọng nói Adolf vang lên,
“Nhầm số!”, tôi nghe tiếng ông hỏi tôi tại sao tôi
muốn gọi ông lại lần nữa... “Bởi vì ông rất quan
trọng, Adolf”, tôi đứng đó và nói lớn vào khoảng
không. “Bởi vì tôi là bạn ông.”
Tôi đặt món quà sinh nhật chưa được mở phía

ghế sau xe. Mở máy, tôi quay sang nhìn phía bên
vai và nói thầm,
- Adolf, con không gọi nhầm số đâu, con đã tìm
thấy cha.
Kẻ bất hạnh đi về đời sau như được giải thoát để
trở về nhà mình.

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

(Tiếp theo trang 9)

CÔ TỊCH/ CÔ ĐƠN

(CN 2 CHAY B – Mc 9,2-10)
“Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình
các ông thôi” (Mc 9,2).
Thiên Chúa định cho loài người sống hòa hợp
với nhau và biết lượng giá người khác. Nhưng Kinh
Thánh công nhận có nhiều lý do khiến cá nhân phải
tách riêng ra, như khi “Chúa Giêsu đem theo mình
Phêrô, Giacôbê và Gioan, và đưa họ lên một núi cao,

riêng biệt ra, chỉ có họ” (Mc 9, 2 bản dịch NTT).
Sự cô tịch được cảm nghiệm như là Thiên Chúa
muốn tách riêng để phụng sự: Êlia đã bày tỏ tâm
tình khi trốn chạy; chỉ còn sót lại một mình con mà
họ đang lùng bắt để lấy mạng con” (1V 19,10). Đó
cũng là hoàn cảnh của ông Gêđêon (Tl 6,14-15) của
tiên tri Giêrêmia (Mc 1,5 4,18-19 15,16-17). Chúa
Giêsu dẫn đầu đoàn môn đồ kinh hãi lên Giêrusalem
(Mc 10,32 Mt 29,17-19).
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TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG
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.

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: Tại sao người tốt thường hay gặp phải sự ác hoặc kẻ ác? (một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi

Người tốt có 2 tính chất của miếng bọt biển:
- Mềm mại.
- Thấm hút.
Mềm mại khiến họ dễ chịu đựng, dễ tha thứ, gần gũi, chia sẻ, yêu thương, thông cảm và dễ làm ơn cho
mọi người.
Thấm hút khiến cho họ dễ rung động, dễ xúc cảm, dễ đồng điệu bắt nhịp, dễ đón nhận, thấu hiểu, cảm
thông, trắc ẩn, lắng nghe, cho đến mức sẵn sàng bỏ quên và cho đi chính bản thân để gánh bớt hoặc gánh
lấy đau khổ của người khác.
Vì họ giống như miếng bọt biển, một tờ giấy thấm hay một miếng bông băng… lúc nào cũng thấm hút
nỗi khổ của người, cho nên mọi người thậm chí kẻ ác, sự ác đều tìm đến với họ.
Nhưng vì bản tính mềm mại và thấm hút, cho nên họ cũng hút luôn cả lòng phẫn nộ, sự ganh tức, ghét
ghen, giận dữ, sự độc ác, tiếng xấu, vu khống và cả tai ách nữa...
Dưới góc nhìn này, Chúa Kitô là miếng bọt biển vĩ đại, các thánh là những miếng bọt biển nhỏ hơn,
người tốt là những miếng bọt biển nhỏ hơn nữa v.v… Đã vậy Chúa còn bảo: “Hãy đến với Ta, hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng” (Mt 11,30). Vì Chúa thấm hút nên Người thấm hút luôn cả sự phản bội của
Giuđa, sự thù ghét, ganh tức độc ác của dân Do Thái thời đó; Người chẳng làm gì vẫn bị chịu sự chửi rủa
vô cớ trên các mạng xã hội thời nay.
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QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

NGUYÊN NGUYÊN

Ít nhất 1 lần trong đời chúng ta từng nghe đến
những sinh vật khổng lồ từ khi con người xuất
hiện trên Trái Đất. Sự tồn tại của họ có thể chỉ là
thần thoại, nhưng cũng có thể là sự thật.
Ít nhất 1 lần trong đời chúng ta từng nghe đến
những sinh vật khổng lồ từ khi con người xuất hiện
trên Trái Đất.

Nền văn hóa cổ xưa đã từng vô số lần đề cập
đến người khổng lồ và phương thức họ sống trên
Trái Đất trong quá khứ xa xôi. Ngày nay, khi nói về
người khổng lồ, người ta yêu cầu cần có chứng cứ.
Có 3 phát hiện được cho là minh chứng cho sự tồn
tại của những sinh vật “huyền thoại”.
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1. Tàn tích bộ xương người khổng lồ tại Bulgari
Thành phố Varna, Bulgari từng là 1 phần của
Odessos cách đây khoảng 7.000 năm trước. Hóa ra,
Odessos là thần thoại liên kết mật thiết với những
người khổng lồ.
Có một khám phá thú vị được cho là thực hiên
vào năm 2015, khi các nhà nghiên cứu tìm thấy hài
cốt của một bộ xương người có kích thước đặc biệt,
không giống như của người bình thường. Đáng tiếc,
các biện pháp chính xác không được biết, vì nó
chưa bao giờ từng được báo cáo trên các phương
tiện truyền thông; điều duy nhất chúng ta biết đó
chính là bộ xương KHỔNG LỒ. Một trong những
nhà khảo cổ tham gia vào khai quật – Valeri Yotov
– nói rằng kích thước của bộ xương rất đặc biệt và
ông tin rằng đây là “1 người đàn ông rất cao”.
2. Dấu chân người khổng lồ
Dấu chân người khổng lồ là 1 trong những phát
hiện hấp dẫn nhất chứng minh cho sự tồn tại của

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG

người khổng lồ. Tại Mpaluzi, Nam Phi, chúng tôi
tìm thấy dấu chân Goliath dài 1,2m và được suy
Chuyện gì có thì vẫn có, chối cãi hay phủ nhận
đoán là khoảng 200–300 triệu năm tuổi. Và 2 dấu chỉ vô ích, cùng lắm chỉ che giấu một thời. Mỹ là
chân khổng lồ khác cũng được tìm thấy gần Sab nước hay che giấu sự thật, cho nên có rất nhiều sự
Jose, California và Tanzania vào năm 1976.
thật ví dụ sự thật về UFO (vật thể lạ không xác định
trên bầu trời) những việc lạ trời đất… họ cố giữ
riêng cho họ.
Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy, nhiều hiểu
biết học từ phương Tây, nhiều nghe biết được từ
Roma… nhưng không được chia sẻ để áp dụng ở
Việt Nam với lý do: Việt Nam không thể làm được,
Việt Nam chưa thể làm được, hoặc biện giải rằng,
“vì đó không phải lãnh vực của tôi”. Cụ thể việc
hát Thánh ca Phụng vụ mãi cho đến bây giờ, các
ca trưởng vẫn chưa hề hay biết, đến bây giờ, các
ca trưởng vẫn cứ quan niệm bài hát nào có chữ đại
3. Tàn tích của người khổng lồ ở Ecuador
khái như “tiến về nhà Chúa” thì hát nhập lễ, bài hát
Một phát hiện khác thường đã được thực hiện nào có chữ “bánh rượu” là hát dâng lễ… Thật chẳng
ở Ecuador tại Loja. Người dân địa phương đã phát khác gì ở các vùng quê hễ có ốm đau kiểu gì cũng
hiện ra dấu tích của 1 “người” khổng lồ. Nhà nghiên gọi đó là “trúng gió”, hễ nhức đầu thì ra tiệm thuốc
cứu người Áo Klaus Dona được phép đưa bộ xương Tây mua thuốc nhức đầu, “ăn gì bổ nấy”v.v... Hát
này đến Áo để phân tích. Mặc dù trong quá trình thờ phượng Chúa kiểu sơ sài, làm cho có, lấy Chúa
thử nghiệm DNA, đã không thu được tuổi chính xác làm bình phong để hát cho nhau nghe, cho giáo dân
của bộ xương khổng lồ, bộ xương được cho là của khen, cho ca đoàn nổi… Ôi thật đáng tiếc!
1 người khổng lồ cao khoảng 7 mét. Đáng tiếc, như ...............................
tất cả các khám phá tương tự, không có thêm thông (*) Kinh thánh viết: “Vậy khi loài người bắt đầu
tin cập nhật.
thêm đông trên mặt đất, và sinh ra những con
Hãy nhìn lại lịch sử
gái, 2 thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài
“Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt
người xinh đẹp; những cô họ ưng ý thì họ lấy làm
đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái
vợ. 3 Ðức Chúa phán: “Thần khí của Ta sẽ không
loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh
ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là
dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh” (Sáng Thế
xác phàm, tuổi đời của nó sẽ là một trăm hai mươi
Ký 6,4)
4
Nephilim được tin là được con đẻ của “những năm.” Có những người khổng lồ trên mặt đất
người con trai của Thượng đế” và “con gái của loài vào thời bấy giờ và cả sau đó nữa, khi các con trai
người” trước khi xảy ra trận Đại Hồng Thủy theo Thiên Chúa đi lại với con gái loài người, và các cô
Sáng Thế Ký 6,4, cái tên này cũng được dùng để này sinh cho họ những người con. Ðó là những anh
nói đến những người khổng lồ sống ở Canaan trong hùng thuở xưa, những người có tên tuổi”. (Stk 6,1thời đại người Israel chinh phục Canaan theo Dân 4) https://www.conggiao.org/
https://www.conggiao.org/stk-chuong-06/
Số Ký 13,33.(*)
Theo Ancient code
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CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

Thời vua Lê chúa Trịnh, vì thời cuộc nhiễu
nhương mà nhiều vị quan phải từ quan về quê, tuy
vậy, họ vẫn hết lòng nghĩ về dân về nước. Trần Văn
Trứ là một người như vậy.
Trần Văn Trứ sinh năm ất Mùi (1715) tại làng
Từ Ô, huyện Thanh Miện, Hải Dương thi đỗ Hoàng
giáp năm Qúy Hợi (1743) đời Lê Hiển Tông, ông
làm quan tới chức Thiên đô ngự sử, người đương
thời quen gọi là tiến sĩ Từ Ô.
Tuy làm nhiều chức quan to, nhưng cuối cùng
vì thấy chính sự quá đỗi mục nát nên ông liền cáo
lão về trí sĩ. Ai nấy đều tiếc, bởi lẽ ông là một người
thanh liêm chính trực, có tài lại có lòng thương dân.
Có một năm, Trần Văn Trứ phụ trách khoa thi
hương thuộc trấn quê nhà. Bà vợ nói riêng với ông:
- Năm nay có thằng cháu đi thi, mong được ông
rộng tay cho nó đặng mở mày mở mặt. Tên nó là
Hi...
Ông gật đầu biết vậy. Bà vợ lại dặn riêng người
theo hầu để ý, khi nào ông duyệt đến quyển văn của
người cháu thì làm hiệu: hi hi, nhắc cho ông nhớ.
Đúng vào buổi ông chấm văn, người hầu nhận
ra dấu hiệu đã dặn, liền đứng cạnh vờ đằng hắng:
“hi hi”. Ông sực nhớ lại lời vợ, liếc qua lời văn
dưới mắt mình thì thấy lời lẽ bất thông, không xứng
đáng đỗ.
Ông cầm ngay bút son sổ dài lên mặt quyển mà
nói:
- Này hi hi! Này hi hi!”
Người hầu tái mặt, vội vàng trốn ra ngoài.
Thời gian về nhà, ông biết viên tri huyện huyện
mình (Thanh Miện) là kẻ rất hách dịch, hễ ai qua
dinh mà không xuống ngựa, xuống cáng đều bị hắn
đánh đòn.
Một hôm, nhân đi chơi qua huyện, ông mượn
một con bò cỡi đi, nghênh ngang không chịu xuống.
Lính huyện lôi ông vào quan. Ông kêu là thầy đồ già
đi dạy học ở tỉnh xa mới về nên không hay biết lệ
này, vả lại lệ quan buộc phải xuống ngựa chứ không
buộc xuống bò.
Lão huyện thét la một hồi, truy hỏi sách nọ, vặn
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sách kia để thử thách thầy đồ. Sau chừng như thấy
ông đối đáp trôi chảy, ung dung, lại có tuổi tác, nên
cũng có ý nể, lão huyện liền bảo ông:
- Lý ra tội nhà thầy phải đánh đòn, nhưng ta nể
cái bộ râu của thầy nên tha đòn cho. Vậy thầy phải
đối câu đối ta ra để tạ ơn nghe!
Rồi lão huyện ra vế đối rằng:
“Huyện quan Thanh Miện kiến vô lễ nhi dục
công”. Nghĩa là: Quan huyện Thanh Miện thấy kẻ
vô lễ nên muốn đánh.
Ông nghè Từ Ô thấy nói “nể cái bộ râu” bèn
cười khẩy và đọc:
“Tiến sĩ Từ Ô hạnh hữu tu nhi đắc thoát”. Nghĩa
là: Tiến sĩ Từ Ô may nhờ có râu mà thoát đòn.
Quan huyện cùng lũ nha lại nghe vậy biết ngay
là tướng công họ Trần, sợ toát mồ hồi, chả còn hồn
vía, phủ phục lậy như tế sao.
Ông nghiêm sắc mặt, chỉnh cho một hồi về đạo
đức khiêm tốn, chăn dân... rồi bỏ đi. Một hồi sau
đám quan lại vẫn không dám đứng dậy, người xem
được một trận cười. Từ đó, cái lệ “hạ mã” hống
hách, vô lý kia cũng bị hạ luôn.
Lời bàn:
Khi Trần Văn Trứ mất, các bạn đồng liêu và
khoa mục có câu đối viếng:
“Tọa học sĩ ư xuân phong, diện mệnh nhi đề
huấn, hối nhược gia nhân phụ tử.
Lập lại tư ư băng tuyết, từ trực khí tráng, lẫm
liệt như lôi điện quỷ thần”.
Nghĩa là:
Dạy học như gió xuân, thước ngọc khuôn vàng,
răn bảo tựa cha con ruột thịt.
Làm quan như băng tuyết, lời ngay khí mạnh,
trang nghiêm như sấm sét quỷ thần.
Một con người có tâm và có tài! Thật đáng quý
thay.
Không phải là quan, nhưng chúng ta cũng học
đòi ông bằng cách suy nghĩ, nói năng và cư xử với
nhau, thậm chí với trẻ nhỏ, thật thanh liêm, trong
sáng.

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG

CÂU HỎI ĐỐ BẠN




Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ là “CỦA CÆSAR TRẢ VỀ CÆSAR” ?
Thế nào là “Của CÆSAR”?
Thế nào là “trả về CÆSAR”?
(xin xem câu trả lời ở trang 43)

NÓI NHỎ NHAU NGHE
Chuyện riêng Bi & Bo

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

NGƯỜI PHÀM

(Sưu tầm Internet)
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NGỤ NGÔN CHA PHI

Lmns. NGUYỄN NGỌC PHI
gp. Đà Nẵng

Trong một khu xóm kia, có hai gia đình cùng
nuôi hai con chó. Gia đình ở đầu xóm nuôi cô chó
cái với bộ lông luôn luôn được tắm rửa chải chuốt
thơm phức. Gia đình ở cuối xóm thì lại nuôi một
chú chó đực lúc nào cũng ốm o, nhếch nhác vì thiếu
ăn liên tục.
Gia đình đầu xóm nuôi cô chó cái là một gia
đình thương gia giàu có sang trọng, lúc nào cũng
rủng rỉnh vang vọng tiếng leng keng của tiền bạc
chạm vào nhau. Gia đình này giàu sang lắm, nên đồ
ăn, thức uống lúc nào cũng thừa mứa, tràn lan. Cô
chó được nuôi dưỡng rất đặc biệt. Cô chó được cô
chủ nhỏ tắm rửa hàng ngày. Sáng ngủ dậy cô chó
được cô chủ nhỏ cho chạy lòng vòng quanh sân tập
thể dục cùng với cô chủ nhỏ để giữ dáng vóc yêu
kiều. Tập thể dục rồi thì cô chó được bế vào phòng
nhỏ lấy bàn chải và kem đánh răng mà chải răng,
cà lưỡi cho sạch sẽ. Rồi rửa mặt rửa mũi bằng xà
phòng thơm phưng phức. Sau đó cô chó được cô
chủ nhỏ bế ra phòng khách để chải lông toàn thân,
không sót chỗ nào, kể cả lông mi lông mày. Xong
xuôi phần vệ sinh là đi ăn điểm tâm ở sau phòng ăn.
Ăn xong, rửa miệng rửa mồm cho sạch sẽ xong là
đến phần đi dạo. Cô chó được cô chủ nhỏ cho ngồi
trên xe máy chạy ra ngoài đường đi dạo hóng mát.
Cuộc sống của cô chó trôi qua trong giàu sang phú
quý và bình yên hạnh phúc.
Gia đình cuối xóm thì ngược lại. Cả gia đình
phải làm nghề ăn xin hay gọi cho mỹ miều hơn là
làm nghề hành khất. Gia đình nghèo rớt mồng tơi.
Thường xuyên cơm không đủ no, nước không đủ
uống. Thường xuyên phải đói meo đói mốc. Chú
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chó đực ở trong gia đình này ý thức rất rõ tình trạng
đói nghèo thiếu thốn của ông bà chủ nên chú rất
thương mến ông bà chủ. Chú chó đực thường xuyên
thiếu thốn đói meo nên thân thể trông thật là ốm o
teo tóp. Bộ dạng thì nhếch nhác thẳm hại.
Trong xóm hai con chó này là bạn bè thân thiết
với nhau. Những lúc rỗi rảnh, cô chó cái vẫn thường
chạy sang nhà ông bà nhà nghèo chơi với chú chó
đực. Cũng vậy, những lúc thảnh thơi, chú chó đực
liền chạy qua nhà gia đình giàu sang thăm cô chó
cái dễ thương. Hai con chó này thương mến nhau
nhiều lắm. Thương mến nhau đến nỗi không thể nào
rời nhau ra được. Nếu có một chó nào bị chết thì có
lẽ con còn lại cũng sẽ đau buồn mà chết theo.
Cả hai gia đình, nhà giàu cũng như nhà nghèo,
đều biết rõ điều đó nên cả hai gia đình đều coi con
chó của nhà kia như là người nhà của mình. Mỗi khi
có con chó nào trong hai con chạy qua thăm chơi
với nhau thì cả hai gia đình đều tiếp đãi rất tử tế,
đúng theo như ông bà đã từng nói: “Khách đến nhà
không gà thì vịt”. Chú chó đực sang nhà giàu thăm
cô chó cái thì được cô chủ nhỏ thiết đãi cơm nước
thịt thà rất ngon lành. Cô chó cái sang nhà nghèo
chơi với chú chó đực thì được ông bà mời nước nôi
đàng hoàng tử tế.
Đã rất nhiều lần, cô chủ nhỏ nói với cô chó cái
mời chú chó đực ở lại hẳn bên nhà mình cho rồi để
được gần gũi nhau khỏi phải vất vả chạy qua chạy
lại trong nỗi nhớ nhung xa cách. Hơn nữa, bên nhà
nghèo ăn xin đói khổ ở làm gì cho cơ cực cái tấm
thân.
Nghe lời cô chủ nhỏ, cô chó cái thỏ thẻ thưa với
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chú chó đực:
- Anh yêu của em ơi, cô chủ nhỏ của em đã cho
phép anh qua ở hẳn bên này với em cho sung sướng
cái tấm thân, chứ đừng ở bên nhà ăn xin nghèo rớt
mồng tơi đó nữa. Cái nhà đó nghèo đói khiến anh
cũng phải đói meo đói mốc theo, có bữa nào mà anh
được ăn no đâu.
Ngưng lại một lát, rồi cô chó cái lại tiếp tục với
giọng điệu yêu thương dịu dàng tha thiết:
- Anh yêu của em biết không, em đã nói chuyện
này với cô chủ nhỏ của em rồi và cô chủ nhỏ cũng
đã đồng ý. Cô chủ nhỏ nói là cứ nói với anh yêu qua
đây mà ở với em. Cô chủ nhỏ hứa sẽ yêu thương
chăm sóc em thế nào thì cũng sẽ yêu thương chăm
sóc anh y như vậy không phân biệt, không khác biệt
gì cả. Cô chủ nhỏ sẽ thường xuyên chải răng, tắm
rửa, rồi cho anh đi dạo hàng ngày. Cô chủ nhỏ hứa
sẽ cho anh ăn uống no nê với đầy đủ cao lương
mỹ vị trên thế gian này. Chưa kể là có em kề cận
thương yêu chăm lo cho anh yêu của em nữa. Chớ
không phải là chịu cảnh thường xuyên đói khổ, rồi
còn thường xuyên bị la mắng, thường xuyên no đòn
hơn no cơm. Thôi qua đây ở với em đi anh nhé.
Nghe cô chó cái nói với giọng điệu êm ái nhẹ
nhàng, chú chó đực gật gù ra chiều thấm ý. Thế
nhưng, sau nhiều lần nghe như vậy, chú chó đực nói
lại với cô chó cái:
- Em yêu nhất đời của anh biết không, trước hết
anh xin chân thành cám ơn em và cô chủ nhỏ thật
nhiều. Nghe em nói, anh thấy cũng thật có lý và viễn
cảnh vẽ ra trước mắt cũng thật là tốt đẹp. Nhưng em
thử nghĩ lại mà coi. Mình là thân phận chó, mình
phải có bổn phận trung thành tuyệt đối với chủ của
mình cho xứng đáng với địa vị chó mình chứ, phải
không em? Dù chủ mình đói nghèo thế nào thì chó
mình vẫn phải không bao giờ bỏ đi tìm ở với nhà
khác giàu có hơn. Dù chủ mình có hèn hạ đến mấy
thì chó mình vẫn lại phải càng quấn quýt hơn, yêu
mến hơn và trung thành hơn nữa, như thế mới sống
đúng đạo làm chó chớ, phải không em yêu của anh?
Nhìn sang cô chó cái thấy đang tròn xoe đôi mắt
chó kính phục, chú chó đực nghèo khổ chậm rãi nói
tiếp:
- Chính vì hiểu đạo lý chó là như vậy đó, cho
nên em yêu về nói lại với cô chủ nhỏ là anh xin chân
thành cám ơn và tri ân cô chủ nhỏ và cả em yêu nữa
đã quan tâm chăm lo cho anh, anh sẽ ghi nhớ mãi
suốt cả cuộc đời chó của anh, nhưng anh nguyện
sẽ sống đúng với đạo lý chó của mình. Anh nguyện

suốt cả cuộc đời anh sẽ sống đúng với đạo lý chó
của mình.
Cô chó cái nghe chú chó đực giải bày tâm sự
một cách thấu ân tình và đạt đạo lý chó như vậy thì
ngưỡng mộ âu yếm đáp lại:
- Ôi, em ngưỡng mộ anh yêu của em quá đi thôi!
Ngưỡng mộ quá sức tưởng tượng của em luôn đó.
Trước đây, em ngưỡng mộ và yêu thương anh yêu
của em mười phần thôi mà bây giờ, sau khi nghe
anh yêu của em nói xong, em đã vặn giây cót tăng
sự ngưỡng mộ và yêu thương của em đối với anh
yêu của em lên đến hai mươi phần luôn đó. Ôi, em
ngưỡng mộ và yêu thương anh của em quá đi thôi!
Quá sức tưởng tượng của em luôn đó. Ôi anh yêu
của em. Anh yêu mến của cuộc đời em.
Chú chó đực trìu mến chăm chú nhìn cô chó cái
với đôi mắt âu yếm tràn đầy tình yêu thương. Rồi
chú chó đực chào từ giã cô cho cái yêu quý để ra về:
- Thôi anh chào em yêu của anh để về nhà kẻo
ông bà chủ đi ăn xin về không thấy anh ở nhà thì
buồn lại tội nghiệp. Hơn nữa anh phải có mặt ở nhà
để đón chào ông bà chủ. Em biết không, đã từng có
lần ông bà chủ nói với nhau rằng: Mỗi khi mình về
thì đâu có một ai thèm vui mừng chào hỏi gì mình
đâu, chỉ có mỗi một con chó của mình đây là tỏ vẻ
vui mừng yêu thương vẫy đuôi chào hỏi mình thôi
hà.
Cô chó cái cũng dịu dàng âu yếm vồn vã:
- Ờ thôi, anh yêu về đi nhé, rồi khi nào rảnh lại
qua thăm em nghe, rồi mình lại tâm sự với nhau
nghe, anh yêu.
Chú chó đực mỉm cười tươi rói quyến luyến:
- Thôi anh dzề nghen, em yêu nhất đời của anh.
Thế rồi hai con chó vẫy đuôi chào từ biệt nhau,
chó nào về nhà nấy.
Ô, hay quá bạn nhỉ. Hai con chó thôi mà cũng
biết sống đúng theo đạo lý chó. Quả thật, đạo lý chó
tuyệt vời quá sức.
Còn con người chúng ta thì sao???
Con người chúng ta có biết sống đúng theo đạo
lý làm con người không?
Con người có hai chữ, chữ CON và chữ NGƯỜI.
Đó cũng chính là hai phần trong con người. Một là
phần CON và hai là phần NGƯỜI.
Phần CON là phần con vật. Phần NGƯỜI là
phần tinh túy.
Mong rằng phần NGƯỜI trong con người chúng
ta sẽ vượt trội hơn trong mỗi người chúng ta.
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CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

MỘC XUÂN

Kỳ 4/4 và hết
Chị Loan thầm nghĩ: Ôi quả báo! Ngày xưa khi
ở với chị, bố cũng làm cho chị uất giận, bị sản hậu,
cũng lên cơn như suyễn, phải đi cấp cứu vài lần.
May mắn bây giờ chị tự chữa khỏi. Còn ông bố
ngày xưa không có bệnh và bây giờ thì lại bị cơn
suyễn nó hành hạ cũng do bị uất giận.
Chị Loan có ngỏ ý chữa cho bố nhưng ông bố sợ
bị trả thù nên từ chối. Ôi suy bụng ta ra bụng người!
Chị Loan không biết làm sao để mọi người đừng
u mê tham lam tiền, vàng nữa. Tỉnh táo nhận thức
được quả báo đang nhận lãnh mà thay đổi cách cư
xử với nhau.
Đến năm 2000 vợ chồng anh Tân lại về quê mừng
thọ bố 100 tuổi. Lần này anh chị lại ngạc nhiên hết
sức khi thấy ông bố ngày trước ghét con dâu út bao
nhiêu thì ngày nay lại thương yêu bấy nhiêu.
- Ôi chú thím ấy lại dùng tà đạo mới xoay chuyển
180 độ!
- Hai vợ chồng ngon ngọt thế nào mà ông bố
bằng lòng ký giấy giao hết tài sản gồm nhà, đất,
tiền, vàng.
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, sau khi
đã được ôm trọn gia tài, hai vợ chồng bắt đầu quay
quắt với bố. Trong một trận cãi vã kịch liệt với bố vì
ông bố đòi xé bỏ tờ giấy giao tài sản. Cậu em đã ôm
ném bố ra sân, ông bố bị gãy tay và chết.
Ngày đưa đám, anh cả, anh Tân chị Loan và 2
đứa con trai lớn đều ra Bắc dự tang bố. Đứa em út
sợ đổ bể nguyên do cái chết của bố, nên vội vàng
chôn ngay nhưng anh cả và anh Tân trên đường về
gặp đám tang của bố đang đưa ra nghĩa địa. Chỉ gặp
mặt bố qua tấm kính của hòm. Còn chị Loan và 2
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đứa con đi chuyến tàu sau nên về trễ.
Các em ngoài Bắc đều sợ 2 vợ chồng em út nên
nín khe, không hé răng nguyên do bố chết. Mãi về
sau một cô em vào Nam mới kể lại cho anh chị Tân
biết.
Tội lỗi đầy mình, 2 vợ chồng đứa em út không
hề biết ăn năn hối lỗi. Sau khi chôn bố về, tối đó chú
ấy tổ chức một buổi họp mặt gia đình, nhưng lại để
cho 1 anh thông tin văn hóa xã chủ trì buổi họp, cố
ý dằn mặt các anh các chị. Nhưng đối với vợ chồng
anh Tân thì anh thông tin văn hóa xã là cái thá gì
đâu mà sợ. Nhưng vì tế nhị, sợ to tiếng ngay trước
bàn thờ của bố vừa mới chôn xong, là điều không
hay, mất tư cách, nên anh chị không dự.
Trong buổi họp, chủ tọa tuyên bố tiền đi điếu,
khách của nhà nào thì nhà đó giữ lại để dành trả lễ.
Còn tiền đám ma của bố thì 2 anh trong Nam và các
cháu bên Mỹ đài thọ tất cả (vì lúc này anh Hải đã
mất).
Ngày hôm sau chị Loan tuyên bố:
- Hồi tối anh chị không dự buổi họp, để cho chú
diễn tuồng trọn vẹn, khách đi điếu cho bố nào có
phải đi điếu cho các cô các chú đâu mà các cô các
chú giữ tiền đó. Số tiền này đã đủ rồi hơn nữa anh
chị cũng có bỏ vào, hà tất phải đòi hỏi nữa. Còn
tài sản của bố gồm 800 USA, 100 Mác Đức và 1 lô
nhẫn vàng hai chú giữ để làm gì?
Sau khi tuyên bố chị Loan cùng chồng và 2 đứa
con bỏ về Sài Gòn mà lòng vẫn thầm than:
Ôi thương thay cho một kiếp người! Quả báo
nhãn tiền rõ như ban ngày, mấy ai nhìn thấy!
Lời bàn:
Ôi vàng! Vàng! Nó là cái gì mà đè bẹp lòng hiếu
thảo, đè bẹp tình thâm giữa cha mẹ con cái, giữa
anh chị em… nhưng trớ trêu thay đây là vàng giả!
Phải chi họ nói từ đầu chuyện hai thỏi vàng thì
đâu có chuyện hiểu lầm, làm gia đình anh chị Tân
suýt tan rã, chị Loan suýt chết (Xem tiếp trang 23)
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CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU

Sáng hôm nay, gã nhận được mấy cái “meo” của
những người bạn phương xa, gửi về cho gã những
bài thơ, được lượm lặt từ chỗ này hay chỗ kia trên
mạng. Tiếc rằng những người bạn ấy đã không ghi
xuất xứ của những bài thơ, nên gã không thể liên hệ
được với các tác giả. Vì vậy nơi đây, gã xin mượn
tạm những bài thơ ấy cho mục chuyện phiếm này.
Chân thành cám ơn các tác giả lắm lắm.
Bài viết được bắt đầu bằng tâm sự của một ông
già cô đơn, mà có lần gã đã kể cho bàn dân thiên hạ
cùng nghe.
Vào một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời, đám trai
làng không biết phải làm gì, nên đã xúm lại “cà kê
dê ngỗng” với một ông già: “Tại sao bác không lập
gia đình?” Như được gãi đúng chỗ ngứa, ông ta
bèn kể lể về cuộc đời “ba chìm bảy nổi chín cái
lênh đênh” của mình: “Tôi đã dành trọn thời gian
của tuổi thanh xuân để tìm kiếm một người đờn bà
hoàn hảo. Tại Cairô, thủ đô nước Ai Cập, tôi đã
gặp một người đờn bà vừa trẻ đẹp lại vừa thông
minh, nhưng rất tiếc người đờn bà này chẳng có
được một chút dịu hiền, nàng hung dữ như con cọp
cái. Tôi đành bỏ Cairô mà tìm đến Bagdah, thủ đô
nước Irak, với hy vọng tìm ra người đờn bà lý tưởng
của lòng mình. Tại đây, tôi đã gặp một người đờn
bà đúng như lòng mong ước. Nàng vừa trẻ đẹp lại
vừa thông minh, vừa quảng đại lại vừa dịu hiền. Chỉ
kẹt một nỗi, đó là hai đứa chúng tôi chẳng bao giờ
nhất trí được với nhau về bất cứ chuyện gì. Hễ ngồi
tâm sự với nhau là bắt đầu cãi vã, “ông nói gà bà
nói vịt”, “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Vì thế,
tôi đành phải chào thua. Và như vậy, hết người đờn
bà nọ tới người đờn bà kia. Kẻ được điều này, người
mất điều khác. Tôi như kẻ đốt đuốc đi tìm người yêu
lý tuởng, mà dường như chẳng bao giờ thấy. Thế rồi
một hôm tôi gặp được nàng, người đờn bà của mơ
uớc. Nàng đã kết hợp được tất cả những đức tính
mà tôi thầm vẽ ra trong đầu óc. Vừa trẻ đẹp lại vừa
thông minh, vừa quảng đại lại vừa dịu hiền, vừa tế
nhị lại vừa ăn ý với tôi ngay cả trong những điều
nhỏ mọn nhất. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứ phải

gân cổ lên mà ca solo, cam chịu cảnh chăn đơn gối
chiếc suốt đời. Các bạn có biết tại sao không?
Trong lúc mọi người suy nghĩ, ông già cô đơn
đáng thương khẽ kéo một hơi thuốc lào, rồi kể tiếp:
Sở dĩ như vậy là vì người đờn bà ấy cũng đang
đi tìm một người đờn ông lý tưởng. Và thật chẳng
may cho tôi, bởi vì dưới mắt nàng, tôi chỉ là một
thằng đờn ông tồi với biết bao nhiêu thói hư tật xấu.
Rồi ông già cô đơn đã khuyên nhủ cánh trẻ với một
cung giọng hơi bị cay cú: Đi tìm một người yêu lý
tưởng, một người tình hoàn hảo chỉ là một việc làm
hão huyền và vô ích mà thôi, bởi vì người yêu lý
tưởng và người tình hoàn hảo ấy làm gì tồn tại được
trên trái đất này. “Nhân vô thập toàn”. Đã mang
lấy thân phận con người, ai mà chẳng có những sai
lỗi và khuyết điểm.
Tâm sự của ông già cô đơn trên đây đã được một
anh bạn trẻ dệt thành bài thơ, như một lời nguyện
cầu tha thiết:
- Con quì lạy Chúa trên trời,
Cho con kiếm vợ như người trong mơ.
Thế rồi anh ta liệt kê một chuỗi những tiêu chuẩn
được đặt ra trong đầu óc, để rồi vẽ nên một mẫu
người yêu lý tưởng của mình:
- Phải đẹp gái,
Không kiêu sa.
Thích ở nhà,
Lo nội trợ.
Không cắc cớ,
Chửi chồng con.
Không phấn son,
Không nhiều chuyện.
Không hà tiện,
Không cằn nhằn.
Phải siêng năng,
Không lười biếng,
Nói nhỏ tiếng,
Biết chiều chồng.
Giỏi nữ công,
Biết gia chánh.
Biết làm bánh,
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Nấu ăn ngon.
Biết dạy con,
Cư xử tốt.
Không quá dốt,
Không quá khôn.
Không ôm đồm,
Không uỷ mị.
Không thiên vị,
Không cầu kỳ.
Không quá phì,
Không quá ốm.
Không dị hợm,
Không chanh chua.
Không se sua,
Không bẻm mép.
Không bép xép,
Không phàn nàn.
Nghe xong cả lô những tiêu chuẩn trên, vừa quá
cao lại vừa quá nhiều, Thiên Chúa, mặc dầu toát cả
mồ hôi hột, cũng vẫn phải mỉm cười vì cái tính tham
lam của anh chàng, nên Ngài liền phán: Chẳng có
đâu, đừng kiếm. Sở dĩ như vậy là vì nhân vô thập
toàn, ai cũng có những sai lỗi khuyết điểm của mình.
Vì thế, cần phải chấp nhận một sự tương đối nào đó,
thì tình yêu mới có cơ may nảy mầm, lớn lên, đâm
bông và kết trái. Thế nhưng, chính sự tương đối này
nhiều lúc đã tạo nên những nhức nhối và đớn đau,
chỉ vì người ta không ý thức và không chịu khó uốn
nắn sửa đổi lại những sai lỗi, khuyết điểm của mình:
- Con quì lạy Chúa trên trời,
Sao cho con trốn được người con yêu.
Rằng con thiếu nợ đã nhiều,
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!
Con cày hai “dóp” hụ hơi,
Người con yêu lại đua đòi chơi xe.
Bảo gì con cũng phải nghe,
Nếu con cãi lại là te tua đời.
Trước đây con tưởng gặp thời,
Chúa ban con được một người con yêu.
Giờ đây thân xác tiêu điều,
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay.
Thân con chẳng khác trâu cày,
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong.
Con giờ như cá lòng tong,
Sụt ba chục ký, ốm nhom, rã rời.
Thế mà đâu hết nợ đời,
Nấu cơm, rửa chén, còn ra nỗi gì.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Để cho khổ thế còn gì là xuân.
22 website: www.thanhnhacngaynay.vn

Chúa ơi, con khổ vô ngần,
Chúa mà không giúp là thân con tàn.
Con đang thiếu nợ trăm ngàn,
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi.
Con quì lạy Chúa trên trời,
Giúp cho con trốn được người con yêu!
Than thở hay thở than là vậy, nhưng làm sao mà
trốn được người mình yêu, làm sao mà rời bỏ chiếc
xương sườn cụt của mình cho được, bởi vì truyền
thuyết đã kể lại rằng:
Thuở ban đầu, người đàn ông chỉ trơ trụi một
mình. Vừa đơn độc lại vừa buồn phiền. Thượng đế
lấy làm tội nghiệp, Ngài bèn dùng một chút dịu dàng
của hoa lan, một chút xinh đẹp của hoa hồng và một
chút tinh khiết của hoa huệ. Tất cả được trộn lẫn vào
nhau. Nhưng chưa đủ. Ngài còn hoà vào hợp chất
này một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc
ác của con rắn hổ mang và một chút hung dữ của
con sư tử. Tất cả được quyện lẫn vào nhau mà tạo
nên người đờn bà.Thượng đế trao cái khối hợp chất
kỳ diệu và quái quỷ ấy cho người đờn ông. Kể từ
đó, người đờn ông không còn trơ trụi một mình nữa.
Nhưng rồi một buổi sáng u ám, người đờn ông bỗng
cảm thấy không còn chịu đựng nổi sự tinh ranh, độc
ác và hung dữ của cái hợp chất quái quỉ ấy, nên đã
mang trả người đờn bà lại cho Thượng đế. Thế là
cuộc ly hôn đầu tiên đã xảy ra. Giống như anh bạn
trẻ đã cầu nguyện:
- Con quì lạy Chúa trên trời,
Xin xương sườn cụt hãy rời khỏi con.
Bao năm con đã chịu đòn,
Nhìn đi, Chúa thấy thân con teo dần.
Còn nàng lên cấp số nhân,
Chiều ngang tăng rõ chẳng cần phải cân.
Sáng nào nàng cũng phải cần,
Phở, mì hay bún mỗi lần ba tô.
Cơm trưa nàng nuốt không vô.
Chê con nấu dở toàn đồ không ngon.
Quán hàng lê đến gót mòn,
Từ trưa đến tối vừa tròn một tua.
Chúa ơi! Con chẳng dám đùa,
Cái xương sườn cụt to vừa cái chum.
Chúa quay nhìn xuống thử dùm,
Bên nàng như số kết chùm một không.
Cứ trông thấy tội kiếp chồng,
Hom hem bên cạnh bóng hồng khủng long.
Con quì xin Chúa rộng lòng,
Tha cho con thoát khỏi vòng tay ôm.
Trở lại với câu chuyện trên: Xa nhau chưa đầy

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

một con trăng, người đờn ông bỗng cảm thấy nhớ day
nhớ dứt cái vẻ dịu dàng, xinh đẹp và tinh khiết của
cái hợp chất kỳ diệu ấy, nên đã đến van nài Thượng
đế để lấy lại người đờn bà của mình. Thượng đế
cũng phải mỉm cười và trao trả. Rồi từ đó, người
đờn ông và người đờn bà sống đầm ấm và hoà thuận
với nhau. Nếu có bất đồng thì cũng chịu khó đóng
cửa mà dạy nhau! Kinh nghiệm của những người
đang yêu cho thấy: gần nhau thì những cấu với véo,
còn xa nhau thì những thương cùng nhớ. Vợ chồng
nhiều lúc giống như những con nhím.
Thực vậy, nhím có nhiều loại. Loại sống ở vùng
nhiệt đới xứ nóng như chúng ta. Loại sống ở miền
hàn đới xứ lạnh. Nhưng dù loại nhím nào, thì cũng
có một bộ lông thật cứng và thật nhọn, mà khả dĩ
người xưa có nơi đã dùng làm tên bắn. Ở xứ lạnh,
mùa đông tuyết phủ, những con nhím phải nằm sát
gần nhau cho ấm. Tuy nhiên, có cái phiền là khi
nằm sát gần bên nhau như vậy, thì bộ lông cứng và
nhọn đó lại đâm vào nhau, làm cho chúng đau đớn
và khó chịu. Vì thế, chúng lại rời ra xa. Nhưng cũng
chỉ được một lúc, vì lạnh quá lạnh, chúng lại bò sát
đến bên nhau. Dù có phải đâm vào nhau hay dù có
phải xa nhau, nhưng cuối cùng chúng vẫn cứ chịu
khó tới gần nhau. Và càng xa nhau, chúng lại càng
cần nhau hơn.
Kinh nghiệm cũng cho thấy: Giữa người chồng
và người vợ nói riêng, cũng như giữa người đờn
ông và người đờn bà nói chung, vốn có vô số những
khác biệt. Khác biệt từ hình dong bên ngoài, đến
tâm tính bên trong. Tuy nhiên, những khác biệt này
không phải là để đối kháng và tiêu diệt lẫn nhau,
như lửa với nước, hay như ánh sáng và bóng tối.
Trái lại là để bổ túc lẫn cho nhau. Người nữ yếu, thì
đã có người nam mạnh. Người nam nóng nảy và cộc
cằn, thì đã có người nữ dịu hiền và tế nhị. Vì vậy,
họ phải nương tựa vào nhau, cho dù đôi lúc trái tính
trái nết và đâm chọc vào nhau.
Trước ngưỡng cửa tình yêu, ai mà chẳng nguyện

cầu: Con quì lạy Chúa trên trời, xin cho con lấy
được người con yêu. Đó là một mơ ước thật chính
đáng và cũng thật hợp lý, bởi vì tình yêu là một cái
gì rất cần thiết cho cuộc sống hôn nhân và gia đình.
Tuy nhiên, tình yêu thuở ban đầu dù có thắm thiết
và mặn nồng đến đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là một
mầm non mới nhú, cần phải được vun trồng và chăm
sóc, bằng không nó sẽ thui chột và tàn úa. Giống
như ấm nước nóng mà đặt trên bếp lạnh, chẳng bao
lâu nó sẽ nguội dần. Chính vì thế, gã thầm nghĩ, lời
nguyện cầu tha thiết mà những người đã bước vào
cuộc sống lứa đôi phải dâng lên Thiên Chúa trong
suốt cả cuộc đời, đó là: Con quì lạy Chúa trên trời,
xin cho con yêu được cái người con…lấy. Đúng
thế, yêu được người mình lấy mới thực sự là điều
quan trọng, mới thực sự là chiếc chìa khóa mở ra
cánh cửa hạnh phúc. Thực vậy, chúng ta thường nói:
Bông hồng nào mà chẳng có gai, cuộc đời nào mà
chẳng có những đắng cay của nó. Và thập giá là như
một cái gì gắn liền với thân phận con người.
Hơn thế nữa, đời không như là mơ, bởi vì đời
thường có nhiều gian nan và cay đắng. Kể từ ngày
bước vào hôn nhân, chúng ta mới thấy ở phía trước
có biết bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm, biết bao
nhiêu lo âu và vất vả. Rồi như tục ngữ cũng đã nói:
“Thức lâu mới biết đêm dài. Có ở trong chăn mới
biết chăn có rận”. Có sống gần nhau chúng ta mới
khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau.
Chính những sai lỗi khuyết điểm ấy đã làm cho
chúng ta bực bội và buồn phiền không ít. Trong một
cái bối cảnh đầy mầu xám ảm đạm ấy, nếu chúng ta
không yêu được người mình đã lấy thì quả thực là
bi đát, không chừng sẽ kết thúc bằng cách: Anh đi
đường anh, tôi đi đường tôi và tình nghĩa đôi ta chỉ
có thế thôi. Đành bó tay, mất cả chì lẫn chài, mất cả
vốn lẫn lãi.
Đành cúi đầu thở dài nhìn đời mình bị phá sản
tiêu tan.

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

(Tiếp theo trang 20)
Điều kỳ lạ là bố mẹ chồng chị Loan vẫn nhận
ra chị Loan là người dâu hiếu đễ, có đức độ, nhưng
vàng làm ảnh hưởng nên hai ông bà không chịu
sống hòa thuận để hưởng phước.
Còn gì sướng bằng ở với anh chị Tân có người
làm hầu hạ, nhà cửa rộng rãi, gần nhà thờ để chiều
chiều đi lễ.
Anh chị chăm sóc bố mẹ không thiếu thứ gì.
Phải chăng ông bà không có phúc nên tự tay phá vỡ

tất cả để đâm đầu ở với vợ chồng con út, cuối cùng
cả hai bị chúng hành hạ đến chết thảm, bị đoạt hết
tài sản.
Hay đây là quả báo nhãn tiền! Ôi người nào
coi trọng tiền của thì chính tiền của làm mình khổ
sở đến chết thảm. Phúc đức vẫn là hàng đầu cho ta
hướng tới!
Người có đức thì bùa ngải vẫn không hại được,
ắt sẽ có người cứu. Đức năng thắng số mà!q
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5 tuần của tháng 10.2016
Hỏi gọn đáp nhanh tuần I
Stt

Hỏi gọn

1

Thế nào là: “Đức tin bằng hạt cải”?

2

Thực thi Lời Chúa như thế nào?

3

Nếu vậy, người thực thi Lời Chúa có thể làm phép lạ ư?

4

Đang đau khổ, làm gì để vơi đi?

5

Tại sao làm thiện lại cứ gặp ác?

Đáp nhanh
Là đức tin của người thực thi Lời
Chúa.
Yêu thương hết mọi người không trừ
ai.
Phải. Phép lạ là: người ấy thay đổi
hoàn toàn.
An ủi người khác.
Vì theo luật âm hút dương, dương
hút âm. Càng thiện, cái ác càng lớn
chực sẵn để phá ta.

Hỏi gọn đáp nhanh tuần II
Stt
1
2
3
4
5

Hỏi gọn

Đáp nhanh

Có phải con trong nhà thường vô ơn hơn người ngoài
Phải, vì ơn nhiều quá trở thành oán.
không?
Vì nhận được quá nhiều ơn thì không
Tại sao người ngoài thì biết ơn hơn người trong nhà?
còn thấy ơn nữa.
Phải chăng có nhiều Kitô hữu sẽ bị loại khỏi Nước Trời? Vì họ xem thường ơn Cứu rỗi.
Tại sao “Lời nói thể hiện chính con người”?
Vì lời nói là tấm lòng.
Nói ít. Vì: “Nhang năng thắp năng
Cách nào để giữ gìn lời nói?
khói, lời năng nói năng lỗi”

Hỏi gọn đáp nhanh tuần III
Stt
1

Hỏi gọn

Đáp nhanh

Tại sao có nhiều người kêu cầu mãi vẫn không được Chúa Họ phải cầu khẩn thêm nữa, vì thời
cứu giúp?
gian tỏ lộ đức tin.
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2

Làm thế nào để Chúa động lòng khi ta kêu khấn?

Chạy đến Chúa và kêu xin Người, tự
việc ấy đã làm Chúa động lòng. Chỉ
còn chờ đợi.

3

Làm sao để có đức tin kiên vững?

Xin ơn Chúa Thánh Thần.

4

Tại sao có nhiều người thường hay nói năng thô lỗ?

Vì lòng họ thô lỗ.

5

Dấu hiệu nào cho biết một người là khôn ngoan nhất?

Luôn mở rộng lòng ra để học hỏi
người khác.

Hỏi gọn đáp nhanh tuần IV
Stt

Hỏi gọn

Đáp nhanh

1

Kẻ công chính thường bị tội gì?

Tội cho mình là người công chính hơn
người khác.

2

Kẻ tự hạ được gì?

Được miễn, không phải gánh trách nhiệm.

3

Đó có phải là cái lý của âm dương hay không?

Khi ta âm, Chúa là Dương sẽ đến trong ta.

4

Hậu quả của sự xúc phạm người khác là gì?

Là chính mình bị tổn thất.

5

Thế nào là còn và mất, là giàu và nghèo?

Bị người lấy là còn là giàu, bị Trời lấy là
mất là nghèo.

Hỏi gọn đáp nhanh tuần V
Stt
1
2
3
4
5

Hỏi gọn

Đáp nhanh

Có phải chỉ cần có lòng muốn nhìn thấy Chúa, ông “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an
Giakêu liền được Chúa thương?
dưới thế cho người thiện tâm”
Vì người đó dễ dạy dễ bảo, lòng họ mềm
Tại sao Chúa thương người có thiện tâm thiện chí?
mại dễ uốn nắn theo Lời Chúa.
Không hẳn! Vì thiện tâm thiện chí là người
Phải chăng mọi Kitô hữu đều có thiện tâm thiện chí? lòng trí mềm mại dễ tin theo mà thực thi
Lời Chúa.
Vì nước cũ trong ống có chảy đi, mới có
Tại sao cho là còn, nhận là mất?
chỗ cho nước mới tràn vào.
Có câu: “Của cải đi, ân điển đến” nghĩa là gì?

Là sự tiến hóa tâm hồn.
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BAN TỪ VỰNG
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
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.

(Tiếp theo)

G

GIÁO DÂN:
教友 (giáo hữu), Laicus, Lay faithful, Laïc

Giáo (教): đạo; dân (民): người thuộc một
nhóm. Giáo dân: người cùng đạo.
Giáo dân là các Kitô hữu không có chức thánh.
Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, giáo dân được tháp
nhập vào nhiệm thể Đức Kitô, tham dự vào chức
vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Người. Cùng với
Hàng Giáo Phẩm, giáo dân thi hành sứ mệnh trong
Hội Thánh và trên trần gian theo cách thức của họ
(x. GLHTCG 897). “Tính cách trần thế là tính cách
riêng biệt và đặc thù của giáo dân” (GH 31b).
(x. Kitô hữu; Mục vụ; Tông Đồ, Việc -)

GIÁO DỤC:
教育, Educatio, Education, Éducation

Giáo (教): dạy dỗ; dục (育): nuôi. Giáo dục:
sự nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Giáo dục là việc dạy dỗ có hệ thống nhằm phát
triển trí tuệ, tinh thần, thể chất của con người.
Thiên Chúa giáo dục dân Ngài như người cha
dạy dỗ con cái (x. Đnl 8,5).
Giáo Hội tham gia vào việc mở mang và phát huy
các nền giáo dục, để chu toàn sứ mệnh mà Thiên
Chúa đã trao phó là chăm sóc toàn diện đời sống
con người, để họ đạt đến cùng đích (Thiên Chúa) và
mang lại lợi ích cho xã hội.
Theo Công Đồng Vaticano II (x. GD 1-8):
1. - Tất cả mọi người đều có quyền hưởng một
nền giáo dục toàn diện, bao gồm các mặt: tinh thần
và thể xác, đức tin và văn hoá theo chiều kích cá
nhân và xã hội.
2.- Giáo dục là bổn phận và quyền lợi của cha mẹ,
xã hội, và đặc biệt là Giáo Hội.
(x. Sư phạm của Thiên Chúa)
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GIÁO HOÀNG, ĐỨC –:
教宗 (giáo tông), Summus Pontifex, Supreme Pontiff,
Souverain Pontife

Đức (德): từ tôn xưng; giáo (教): đạo; hoàng
(皇): cách gọi tôn kính.
Đức Giáo Hoàng có gốc tiếng Latinh là
Summus Pontifex, trong đó Pontifex có nghĩa là
“ người làm cầu nối giữa thần linh và con người”
và Summus có nghĩa là “tối cao”.
Đức Giáo Hoàng, còn gọi là Đức Thánh Cha là
Giám Mục Rôma, là mục tử tối cao của Hội Thánh
Công Giáo và là nguyên thủ quốc gia Vatican:
- Là Giám Mục Rôma, vị kế nhiệm Thánh Phêrô,
Đức Giáo Hoàng là nguyên lý, nền tảng hữu hình và
trường tồn của sự hợp nhất của cả Giám Mục Đoàn
lẫn cộng đoàn tín hữu trong toàn Hội Thánh (x. GH
18);
- Là mục tử tối cao, ngài là đại diện Chúa Kitô
(Vicarius Christi), có trọn quyền trên toàn Hội Thánh
(x. GLHTCG 882). Ngài có nhiệm vụ giảng dạy,
thánh hoá và cai quản Giáo Hội. Đặc biệt trong vai
trò thầy dạy, ngài loan báo Phúc Âm cho mọi người
theo lệnh truyền của Chúa Kitô, gìn giữ đức tin của
Giáo Hội qua việc giảng dạy đức tin tông truyền.
Vì nhiệm vụ đó Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả
ngộ khi long trọng công bố các vấn đề có liên quan
đến đức tin và phong hoá (x. GLHTCG 888-896);
- Là nguyên thủ quốc gia Vatican, theo Hiệp
định Lateranô 1929 với nước Ý, Đức Giáo Hoàng
có quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp với sự
giúp đỡ của một cơ quan hành chánh riêng, phân biệt
với cơ quan điều hành của Giáo Hội, để được độc lập
với thế quyền.
(x. Bất khả ngộ; Giám Mục Đoàn)
(x. Giao Ước)

(còn tiếp)
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2.2.2.

Nhà thờ mồ10

Nơi đây, 288 tín hữu Công giáo đã bị giam cầm
vì đức tin, chịu chết vì lòng mến và đang an nghỉ
trong niềm hy vọng phục sinh vinh hiển. Chính ngay
trên mảnh đất này, vào năm 1861, trong cuộc bách
hại Kitô Giáo dưới triều Vua Tự Đức, một nhà ngục
đã được dựng lên để giam giữ các tín hữu trong
cuộc truy lùng các giáo dân vùng Bà Rịa, gồm các
Họ Đạo Phước Dĩnh (Phước Lễ ngày nay), Thôm
(Long Tân), Thành (Long Điền) và Đất Đỏ. Bốn
chữ “Biên Hòa Tả Đạo” được xăm vào 2 bên má
các tù nhân như lời bêu nhục Kitô Giáo và cũng là
lý do để các Kitô Hữu bị giam cầm, ngược đãi.
Nhà ngục Phước Dĩnh được dành riêng để giam
hơn 300 đàn ông, còn đàn bà và trẻ con được giam
ở các nhà ngục khác ở Long Kiên, Long Điền và
Đất Đỏ. Từ tháng 9 năm 1861, các tín hữu bị giam
tù phải chịu rất nhiều khổ cực đớn đau. Đêm mùng
7 tháng 1 năm 1862, khi quân đội Pháp tiến quân
từ Vũng Tàu theo ngả sông Dinh để đánh chiếm
Phước Tuy, quan quân triều đình biết là không thể

kháng cự nổi nên đã quyết định rút khỏi Bà Rịa,
và vì không muốn tha người Công Giáo, trước khi
rút quân họ đã nổi lửa đốt cháy các nhà ngục, thiêu
sống các tù nhân. Chính trong đêm ấy, mạng sống
của các chứng nhân đức tin đã được trọn vẹn dâng
lên Thiên Chúa trong cuộc tử đạo như một lễ vật
toàn thiêu.
Sáng ngày 08/01/1862, Cha Croc và Cha Tri,
người đang phải lẩn tránh nhưng cũng đã từng cải
trang vào gặp các tín hữu đang bị giam cầm, đã có
mặt tại nơi nhà ngục Phước Lễ chứng kiến thi thể
của 288 tín hữu vừa bị thiêu sinh khi quan quân
triều đình phóng hỏa đốt ngục trước khi rút lui. Các
cha đã cho đào ba ngôi mộ lớn để an táng các tín
hữu đã chết vì Đạo Đức Chúa Trời.
Tháng 10 năm 1865, Linh mục Thừa sai Jules
Jean-Baptiste Errard đến nhận nhiệm sở Bà Rịa,
Cha tìm gặp các nhân chứng và thân nhân của các
Vị Tử Đạo, ghi lại tên tuổi theo từng Họ Đạo và nơi
bị giam giữ. Cha cũng cho cải táng hài cốt các vị
từ ba ngôi mộ trước đây và an táng chung vào một
ngôi huyệt đào ngay trên nền ngục thất cũ. Trong
dịp sang Hồng Kông chữa bệnh, cha đã đặt làm một
ngôi mộ nổi trên mặt đất bằng đá cẩm thạch đưa về
thay cho ngôi mộ bằng gạch trước đây. Bốn phiến
cẩm thạch mang những dòng chữ được tạc khắc ghi
nhớ cuộc khổ nạn và cái chết của các nhân chứng
đức tin. Cha cho cất một ngôi nguyện đường ngay
trên phần mộ, từ đó đây là nơi các Cha thường xuyên
đến dâng lễ, và cũng có các nhóm hành hương từ
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nhiều nơi tìm đến cầu nguyện.

đây là cửa ngõ quan trọng của vùng Đông Nam Bộ
ra biển11. Tao Phùng cao 176 m và là ngọn núi thứ
hai tại thành phố Vũng Tàu. Núi nằm sát biển và có
hai đỉnh. Trên đỉnh cao hơn có ngọn Hải đăng Vũng
Tàu được xây từ thời bị Pháp thuộc. Đỉnh thấp hơn
có Tượng đài Chúa Kitô Vua giang tay nổi tiếng,
được xây năm 1974.
Núi Lớn hay còn gọi là núi Tương Kỳ cao 245
m. Gọi là Núi Lớn để phân biệt với Núi Nhỏ đã
có12. Trên núi này có các công trình tiêu biểu như:
Bạch Dinh, Chùa Thích Ca Phật Đài và Trung tâm
hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu. Đặc biệt, nơi Trung
tâm hành hương Bãi Dâu có đặt một bức tượng Đức
Mẹ Bồng Con (hay Đức Mẹ Bãi Dâu) rất lớn. Nơi
đây, như hòa nhịp với mạch sống tâm linh chảy từ
tượng đài Chúa Kitô Vua, các công trình tôn giáo
đã làm bật nên nét du lịch tâm linh của Thành phố
Vũng Tàu.

Nhà thờ Mồ Tử Đạo Bà Rịa nằm cách Nhà thờ
Chánh Tòa hiện nay khoảng 300m, trên khu đất
trước đây là nghĩa trang Giáo xứ. Dù chỉ là một ngôi
nguyện đường khiêm tốn, không có dáng vẻ gì đặc
biệt, nhưng đây chính là nơi cất giữ cả một ký ức
hào hùng của cộng đoàn tín hữu Bà Rịa.
Dù các Vị Tử Đạo ở đây chưa được hiển tôn
trong toàn Giáo Hội nhưng cái chết của các ngài
đã vun trồng sự sống cho bao thế hệ, đang làm cho
đức tin nên sống động trong từng cuộc sống của
người tín hữu Bà Rịa hôm qua, hôm nay và mãi mãi
.................................
về sau. Cũng chính niềm tin sâu sắc sẽ mãi là khởi
nguồn cho một đời sống tâm linh và sẽ được tiếp 10. http://baria.titocovn.com, http://baria.titocovn.
nối truyền tải cách rõ nét nơi Tượng Đài Chúa Kitô com/node/1439, (ngày 06.01.2017)
https://vi.wikipedia.org,
Vua sau này.
11.
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_
Nh%E1%BB%8F_(V%C5%A9ng_T%C3%A0u),
3. Vị trí địa lý
Tượng đài Chúa Kitô Vua tọa lạc trên ngọn núi (ngày 05.01.2017)
Tao Phùng hay còn gọi là Núi Nhỏ. Tượng đài nằm 12. https://vi.wikipedia.org, https://vi.wikipedia.
(ngày
cách Thành phố Hồ Chí Minh 125 km về phía Đông org/wiki/N%C3%BAi_L%E1%BB%9Bn,
Nam theo đường bộ và 80 km theo đường chim bay, 05.01.2017)

(còn tiếp)
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thư gửi cho các chỉ huy của Arát về những vấn đề
quân sự, hành chính, chỉ thị cung cấp rượu vang,
bánh mì, dầu đến pháo đài khác nhau. Ngoài ra
còn có danh sách phân phối lúa mì và danh sách
kho. Điều này cho thấy Arát từng là một pháo đài
của cơ quan trung ương, một trung tâm quân sự và
hành chính của khu vực.
Đến đây các đoàn hành hương thường dừng lại
để nghỉ mệt và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về
cổ thành. Đoàn Từ Vựng Công Giáo cũng dừng lại
đây để lắng nghe ông Abrahim, người Palestine,
giáo sư khảo cổ ở Bethlehem University hướng
dẫn và Linh mục Trưởng ban Phêrô Nguyễn Chí
Thiết phiên dịch: “Vào năm 1962, khi xây dựng
thành phố mới, người ta khám phá được cổ thành
Tel Arad. Bao gồm một thành phố trên cao và một
thành phố dưới thấp, niên đại hai thành phố này
cách nhau khoảng 1.800 năm. Thành phố phía trên
cao này có mười tầng lớp chồng lên nhau, bắt đầu
từ thời đại đồ sắt qua nhiều thế kỷ đến thời đại
Roma. Thành phố được xây dựng và bị tiêu hủy
sáu lần trong 350 năm; mỗi lần như vậy, pháo đài
đứng vững trong khoảng 60 năm. Bức tường thành
bao quanh hình vuông với cạnh 50m để ngăn ngừa
những cuộc tấn công vào thành. Phía dưới đường
viền là dấu tích nguyên thủy, phía trên đường viền
là phần phục dựng để người tham quan có cái nhìn
tổng quát về cổ thành.”

Sơ đồ pháo đài Mound

Hình vẽ vua và tùy tùng ở thành dưới thấp
Canaan Arad.
Pháo đài được dùng như một trung tâm quân sự,
thương mại và tôn giáo trong việc quản lý Vương
quốc Giuđa (Judah), bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ IX
tCN và cho đến khi nó bị phá hủy năm 586 tCN.
Trong pháo đài, từ thế kỷ IX tCN đến thế kỷ thứ
8 tCN, có một ngôi đền hoạt động như là linh hồn
của thành phố.
Các bản khắc Arát ghi trên bia và trên những
chiếc bình, gọi là Ostraca, có 103 chữ khắc bằng
tiếng Do thái, 85 chữ Aramaic, 2 chữ Hy Lạp, 5
chữ Ả Rập cho thấy dân Do thái đã cư ngụ ở đây
từ thế kỷ IX tCN đến thế kỷ VI tCN. Trong đó có
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Hình vẽ vua Salômôn và tùy tùng ở cổng pháo đài
Mound - nơi thành trên cao.

(còn tiếp)
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
RESORT (KHU NGHỈ DƯỠNG)
Cửa hàng bán sự tiện nghi tạm bợ
NHAN SẮC
Sự hoang tưởng của mọi thời
MÁU O.A (ỒN ÀO)
Loại máu của đa số người Việt
HÁT THÁNH CA TRONG NHÀ THỜ
Hát cho nhau nghe
CA TRƯỞNG
Người tập hợp và điều khiển những người không chuyên môn để
làm một việc rất chuyên môn
ẨM THỰC
Đạo ĂN, thứ tôn giáo có nhiều “thánh tử đạo” nhất
NGƯỜI TRẺ HÔM NAY
“Tre già măng…” cũng già
KHÁCH SẠN
Tiệm bán “một khoảng trời riêng”
XE LƯU THÔNG Ở VIỆT NAM
Tâm tính Việt
“CƯA” (TÁN TỈNH)
Nghệ thuật gồm: 99% nói dóc + 1% chưa nói “phét”
BIKINI (ÁO TẮM PHỤ NỮ)
Chút tự trọng còn sót lại trên người
BỌN TRỘM XE
Yêu tinh ẩn nấp đầy đường
BỌN CƯỠNG HIẾP PHỤ NỮ & TRẺ EM
Quỷ xổ chuồng
CA ĐOÀN
Rào cản ngăn cộng đoàn hát

SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

Bệnh đột quỵ có di truyền không; hoa mắt chóng mặt có phải là triệu chứng đột quỵ; làm sao
phòng ngừa?...
Đau đầu triền miên có phải là dấu hiệu đột quỵ? Thiếu niên 17 tuổi đột quỵ khi đang tập gym
Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh nội mạch Mahen Nadarajah giải đáp 8 thắc mắc thường gặp
về đột quỵ:
Nguyên nhân gây đột quỵ
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Đột quỵ còn gọi là tai biến mạch máu não. Đột quỵ có hai loại: Xuất huyết não (do vỡ mạch máu não)
và nhồi máu não (do tắc mạch máu não).
Cách phát hiện người bị đột quỵ
Bạn nên nhớ nguyên tắc FAST, tức là Face (mặt), Arm (tay), Speech (nói), Time (thời gian), tương ứng
dấu hiệu méo mặt, khó nói, tay yếu. Khi có một người xuất hiện các triệu chứng này, bạn hãy nhớ đến thời
gian vàng cấp cứu đột quỵ và gọi cấp cứu 115 ngay.

4 dấu hiệu phát hiện người bị đột quỵ.
Hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu có phải biểu hiện của đột quỵ?
Đó có thể đó là dấu hiệu ban đầu của đột quỵ. Tuy nhiên để biết chính xác, bạn cần đến bệnh viện để
chụp mạch máu não mới biết rõ được.
Tại sao một người đang khỏe mạnh bỗng dưng bị đột quỵ mà không có triệu chứng gì?
Đột quỵ là bệnh của mạch máu não. Bệnh thường không có triệu chứng điển hình, chỉ có thể phát hiện
được những chỗ hẹp trong lòng mạch máu khi khám tầm soát. Trên thực tế hầu hết trường hợp phát hiện
đột quỵ ở thời điểm muộn, khi đó mạch máu đã bị vỡ hoặc tắc nghẽn. Có nhiều người đang khỏe mạnh
không có triệu chứng gì về bệnh lý, tự nhiên ngã khi đứng khom người hay đang đi vệ sinh. Đưa vào tại
bệnh viện, bác sĩ mới phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ.
Gia đình có người bị tai biến, vậy tôi có nguy cơ bị tai biến hay không?
Một số yếu tố gia đình và di truyền có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Trường hợp có người thân
từng bị tai biến, bạn nên tầm soát mạch máu não để phòng ngừa và điều trị sớm nếu phát hiện bất thường.
Đột quỵ có liên quan đến lối sống?
Cuộc sống càng hiện đại, con người càng ít vận động, ăn uống nhiều chất béo và bột đường cũng dẫn
đến nguy cơ đột quỵ cao.
Độ tuổi nào là dễ bị đột quỵ nhất?
Trên 65 tuổi.
Một số loại thuốc đông y được cho là giúp ngăn ngừa đột quỵ, có thật sự hiệu quả?
Lượng hoạt chất điều trị trong các thuốc này rất thấp, hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh hiệu
quả của chúng trong việc ngăn ngừa đột quỵ.
Thi Trân
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CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

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

(Tiếp theo)
46. Đừng khinh thường vai trò của trẻ con trong gia đình
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‘Nếu mẹ nhảy xuống, con sẽ nhảy cùng mẹ’,
lời nói xót xa cùng cái chắp tay cầu xin của con
gái khiến chị Vivian bừng tỉnh.
Năm 2012, chị Vivian Leong, 38 tuổi, đang sống
ở Singapore, nhận được điện thoại của chồng từ
Thượng Hải, Trung Quốc. Anh nói muốn ly hôn.
“Tôi hoàn toàn bị sốc, tâm trí trống rỗng. Tôi
hỏi anh ấy tại sao, anh nói rằng chúng tôi không
hợp nhau”, chị Vivian chia sẻ trên kênh Channel
Newsasia.
Chị không hiểu vì sao chồng mình lại có quyết
định đó, vì trong suốt những năm chung sống, chị
luôn cố gắng để trở thành một người vợ tốt, chăm
sóc gia đình, con cái... Và trên hết, chị đau đớn vì
vẫn còn yêu anh rất nhiều.
“Tôi mất tất cả hy vọng và cảm thấy cuộc đời
không còn ý nghĩa gì nữa”, chị Vivian kể lại. Trong
giây phút tuyệt vọng, chị đứng trên một chiếc ghế
gần cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống dưới.
Chị bần thần định kết liễu cuộc đời cho đến khi
giọng nói của cô con gái 7 tuổi vang lên. “Mẹ ơi, mẹ
đừng nhảy. Nếu mẹ nhảy, con sẽ nhảy cùng mẹ”, cô
bé Ivory quỳ xuống đất với hai tay nắm chặt cầu xin.

Chị Vivian và con gái. Ảnh: theasianparent.
Nghe thấy giọng con, chị Vivian như bừng tỉnh.
“Khi ấy, trái tim tôi đau đớn, tôi quỳ xuống, ôm lấy
con và khóc. Tôi chỉ biết nói với con rằng mẹ xin lỗi
và hứa sẽ không làm điều này một lần nữa”.
Cô bé còn an ủi mẹ bằng một câu nói chân thành,
đã làm thay đổi cuộc sống của hai mẹ con sau này:
“Mẹ đừng khóc. Mỳ mẹ nấu rất ngon. Nếu mẹ bán
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hàng, nhiều người sẽ đến ăn lắm”.
Chị Vivian khi đó chưa để ý lắm đến lời nói của
con vì với chị mọi thứ có vẻ bất khả thi. Chị không
có tiền tiết kiệm, chưa hề có kinh nghiệm làm việc.
Tất cả những gì chị có là khả năng nấu ăn của mình,
những món mới chỉ cho bạn bè và gia đình thưởng
thức.
Sau khi suy nghĩ, chị bắt đầu học dần dần mọi
thứ. Bà mẹ đơn thân xin rửa bát tại một nhà hàng và
nhanh chóng trở thành phụ bếp, dần tích lũy được
nhiều kinh nghiệm.
Những nỗ lực của chị cuối cùng được đền đáp
khi chị được một chủ quán cà phê giao cho một gian
hàng. “Tôi không phải trả tiền đặt cọc. Thay vào
đó, tôi đưa cho anh ấy 50 đôla Sing mỗi ngày từ thu
nhập của mình”, chị Vivian cho hay.
Từ gian hàng nhỏ xíu ấy, đến cuối năm 2015, chị
Vivian đã có một gian hàng của riêng mình. Hiện
tại, quán của chị bán mỳ và cả đồ ăn Thái. Quán là
một trong những địa chỉ ăn uống được nhiều khách
bản địa và du lịch yêu thích tại Singapore.
Chị Vivian hôm nay khác xa so với hình ảnh của
một bà mẹ trầm cảm vài năm trước. Cuộc sống còn
vất vả nhưng chị vẫn háo hức từng ngày.
“Mỗi buổi sáng tôi thức dậy lúc 6h30 để chuẩn
bị cho con gái đi học. Sau đó tôi mở hàng, làm mỳ,
chế biến các nguyên liệu... trước khi mở cửa vào lúc
10 giờ sáng”, chị cho hay.
Thời gian rảnh rỗi, chị đưa con gái đi chơi và
giúp con học hành. Gánh trên vai nhiều công việc,
chị Vivian thừa nhận đôi khi cảm thấy mình kiệt
sức. “Buổi tối, đôi khi tôi tự hỏi, tại sao mình muốn
tiếp tục khi những thứ mình làm chỉ đủ trang trải
các chi phí. Nếu con gái muốn học đại học, hay
mình muốn mua một căn nhà thì sao”, bà mẹ đơn
thân chia sẻ.
Dù vậy, chị Vivian vẫn bỏ qua mọi gánh lo toan
để tập trung lo cho con gái, người đã cho chị một
cuộc sống mới. Trên tất cả, người mẹ ấy đang cảm
thấy bình yên trong trái tim.
Mộc Miên
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GIÁO DỤC GIỚI TRẺ
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.

Ngoài việc chú trọng dinh dưỡng, mẹ nên tạo
môi trường để khích lệ bé phát triển nhận thức bằng
những câu chuyện, trò chơi, hoạt động hàng ngày.
Cùng bé học hỏi, khám phá mỗi ngày
Não bộ của trẻ cần môi trường kích thích để
phát triển. Thông qua những hoạt động khám phá,
trí tò mò của trẻ sẽ được kích hoạt, giúp bé nhận
thức tốt hơn về thế giới xung quanh.
Mỗi bé có sở thích khác nhau. Để con không bị
nhàm chán trong việc học, bạn nên lựa chọn hoạt
động phù hợp với con, tùy từng độ tuổi. Ví dụ, nếu
bé thích khủng long, bạn có thể cùng con đọc những
quyển sách, ảnh sinh động về loài vật này. Sau đó,
hãy thử thách trí nhớ và khả năng nhận thức của bé
bằng cách đố tên khủng long, hỏi xem loài nào con
thích nhất, đó là khủng long ăn cỏ hay ăn thịt…
Khích lệ bé nói ra những quan sát và suy nghĩ của
mình là cách để tăng vốn từ và khả năng ngôn ngữ.
Bạn có thể cùng con chơi những trò chơi phù
hợp nhằm giúp rèn luyện trí nhớ hình ảnh như nhìn
hình và gọi tên sự vật, tìm những hình ảnh giống
nhau, tìm vị trí ban đầu của đồ vật… Tùy độ tuổi và
khả năng ghi nhớ của bé, trò chơi sẽ theo cấp độ từ
dễ đến khó.
Hoạt động thể thao, ngoài trời cũng góp phần
quan trọng trong việc phát triển thể lực lẫn tinh thần
cho trẻ. Do đó, mỗi ngày, phụ huynh nên dành thời
gian đưa con đi dạo, ra công viên hay hòa mình vào
thiên nhiên, cùng chạy nhảy, đạp xe đạp... để trẻ
được tự do thoải mái vận động và khám phá.

Những trò chơi giúp bé hứng thú học hơn.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý
Trong 3 năm đầu đời, não của trẻ phát triển với
tốc độ rất nhanh và đạt 80% trọng lượng não người
lớn. Các tế bào não có thể tạo ra 1.000 kết nối mới
mỗi giây - đây là tốc độ chỉ đạt một lần trong đời.
Những kết nối não bộ này đóng góp vào chức năng
não bộ và khả năng học hỏi của trẻ.
Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy trẻ sơ sinh
có chế độ dinh dưỡng tốt và được kích thích tâm lý,
tương tác xã hội đầy đủ thì lên 12 tuổi sẽ có chức
năng não tốt hơn.
Để trẻ phát triển trí não tốt nhất cần có chế độ
dinh dưỡng phù hợp, đa dạng các nhóm thực phẩm
với tỷ lệ cân đối, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng
và các dưỡng chất theo từng lứa tuổi, tình trạng sức
khỏe. Mẹ nên chọn các loại thực phẩm dễ hấp thu,
dễ tiêu hóa và chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho
trí não.

Bộ ba dưỡng chất vitamin E tự nhiên, lutein và
DHA giúp tăng các kết nối não bộ đóng góp cho
khả năng học hỏi của bé.
Vai trò của bộ ba dưỡng chất trong sự phát
triển não bộ của trẻ
Trong báo cáo gần đây của Tiến sĩ Matthew J
Kuchan - Nhà khoa học cấp cao của công ty dinh
dưỡng Abbott và là Trưởng bộ phận nền tảng nhận
thức toàn cầu thuộc trung tâm nghiên cứu Dinh
dưỡng, học hỏi và trí nhớ - Đại học Illinois (Mỹ),
các nhà khoa học đã phát hiện vitamin E tự nhiên
(Xem tiếp trang 39)
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MICHEL NGUYỄN HẠNH
nhóm Lasan 100

LỄ CHÚA NHẬT 05 TN NĂM B (Mc 1,29-39)
Lời Chúa
29 Vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ
vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường.
Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.
31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn
sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến,
khi Mặt Trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau
và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành
xúm lại trước cửa.
34 Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ
bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ
nói, vì chúng biết Người là ai.
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8

CÂU GỢI Ý
1. Vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu
đi đến nhà hai ông Simon và ... (Mc 1,29a)
2. Có … … và ông Gioan cùng đi theo. (Mc 1,29b)
3. Lúc đó, bà mẹ vợ ông … đang lên cơn sốt, nằm
trên giường. (Mc 1,30a)
4. Chiều đến, khi Mặt Trời đã lặn, … … đem mọi
kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.
(Mc 1,32)
5. Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ
bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ
nói, vì chúng biết … ... … (Mc 1,34)
6. Người … các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác,
đến các làng xã xung quanh, để Thầy còn rao giảng
ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc
1,38)
7. Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác,
đến các … … xung quanh, để Thầy còn rao giảng ở
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đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)
8. Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong
các hội đường của họ, và trừ quỷ. (Mc 1,39)
9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?
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) Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ ông Simon (Mc
1,29-31); 2) Chúa Giêsu chữa bệnh cho nhiều người
(Mc 1,32-34); 3) Chúa Giêsu rao giảng ở khắp miền
Galilê (Mc 1,35-39).
H: Chúa Giêsu đã cùng bao nhiêu môn đệ đi đến
nhà mẹ vợ ông Simon?
T: Chúa Giêsu đã cùng bốn môn đệ đi đến nhà mẹ
vợ ông Simon. Đó là các ông: Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan.
H: Ông Simon còn có tên gọi là gì?
T: Ông Simon còn có tên gọi là Kê-pha hay Phêrô
(x. Ga 1,42)
H: Chúa Giêsu đã dùng lời để thực hiện việc chữa
lành đầu tiên khi cứu người bị thần ô uế nhập (Mc
1,25). Ở đây Ngài đã chữa bệnh cho mẹ vợ ông Simon bằng cách nào?
T: Bằng cách lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Bởi
vì với văn hóa Trung Đông, khi đối thoại, người ta
sẵn sàng chạm vào nhau hay đứng gần để thể hiện
sự thân ái.
H: Trong đoạn Tin Mừng trên, một ngày mẫu của
Chúa Giêsu bao gồm những hoạt động nào?
T: Bao gồm: - Chữa lành (Mc 1,30-34); - Cầu
nguyện (Mc 1,35); - Giáo dục các môn đệ (Mc
1,36-38); - Rao giảng Tin Mừng (Mc 1,39).
LỄ CHÚA NHẬT 06 TN NĂM B (Mc 1,40-45)
Lời Chúa
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta
quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có
thể làm cho tôi được sạch”. 41 Người chạnh lòng
thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn,
anh sạch đi !” 42 Lập tức, chứng phong hủi biến
khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh:
“Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi
trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy
dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng
cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã
bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi
Người không thể công khai vào thành nào được, mà
phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và
dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7

H: Theo Cựu Ước, bệnh phong hủi là bệnh gì?
T: Phong hủi bao gồm nhiều chứng bệnh ngoài da
khác nhau, không nhất thiết phải là bệnh cùi. Người
mắc bệnh này bị coi là ô uế nghiêm trọng. Vì sợ lây
bệnh, họ bị buộc phải sống cách ly khỏi gia đình
và cộng đoàn (x. Lv 13). Người ta không nói “chữa
lành” mà nói là “làm được sạch” (được thanh tẩy).
H: Chúa Giêsu đã chữa lành người phong hủi bằng
cách thức nào?
T: Ngài đã đưa tay chạm vào kẻ mà không ai dám sờ
đến và Ngài đã phán lời mang quyền uy của Thiên
Chúa: “Tôi muốn, anh sạch đi!”
H: Tại sao đã chữa lành cho người phong hủi rồi mà
Chúa Giêsu còn bảo anh ta trình diện tư tế?
T: Dù Chúa Giêsu cao trọng hơn Lề luật nhưng
Ngài không tự ý sửa luật. Vì thế, Ngài dặn ngươi
lành bệnh phải đi trình với tư tế theo như Luật đòi.
Qua việc đó, Chúa Giêsu muốn đưa người bệnh trở
về lại với cộng đoàn.
LỄ CN 1 MÙA CHAY NĂM B (Mc 1,12-15)
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CÂU GỢI
1. Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ
xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể
làm cho tôi … … (Mc 1,40)
2. Người … … thương giơ tay đụng vào anh và bảo:
“Tôi muốn, anh sạch đi !” (Mc 1,41)
3. “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi
trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy
dâng … … ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho
người ta biết.” (Mc 1,44)
4. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh … … (Mc
1,43)
5. và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả,
nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã … … …
(Mc 1,44a)
6. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền
và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể
công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những
nơi hoang vắng … … (Mc 1,45a)
7. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền
và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể
… … vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi
hoang vắng ngoài thành. (Mc 1,45a)
8. Và dân chúng từ … … kéo đến với Người. (Mc
1,45b)
9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?
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) Chúa Giêsu chữa lành người phong hủi (Mc
1,40-42); 2) Lệnh cấm nói và trình diện tư tế (Mc
1,43-44); 3) Người phong hủi rao tin, vì vậy Chúa
Giêsu không vào thành được (Mc 1,45).

Lời Chúa
12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.
13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu
Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên
sứ hầu hạ Người. 14 Sau khi ông Gioan bị nộp,
Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng
của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám
hối và tin vào Tin Mừng.”
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7

CÂU GỢI
1. … … liền đẩy Người vào hoang địa. (Mc 1,12)
2. Người ở trong hoang địa … …… , chịu Xatan
cám dỗ. (Mc 1,13a)
3. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu
Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các …
… hầu hạ Người. (Mc 1,13)
4. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên
Chúa đã đến gần. Anh em hãy … … và tin vào Tin
Mừng”(Mc 1,15).
5. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên
Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào …
...”(Mc 1,15)
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Thầy, chúng ta ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin
dựng ba lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và
một cho ông Êlia”. 6 Lúc ấy ông không biết mình
nói gì, vì các ông đều rất sợ hãi. 7 Lại có đám mây
kéo đến che phủ các đấng và từ đám mây có tiếng
phán rằng: “Đây là Con rất yêu dấu của Ta, hãy
nghe lời Người”. 8 Bỗng, các môn đệ đưa mắt nhìn
xung quanh, song không còn thấy ai, chỉ duy có
Chúa Giêsu. 9 Lúc đi từ trên núi xuống, Chúa cấm
các ông không được kể lại cho ai hay sự các ông
đã xem, cho đến ngày Con Người từ trong kẻ chết
sống lại.
Ô chữ

6. Sau khi ông … bị nộp, Chúa Giêsu đến miền
Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc
1,14)
7. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền
Galilê … … Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,14)
8. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?
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 hai
phần: 1) Chúa Giêsu chịu cám dỗ (Mc 1,12-13);
2) Chúa Giêsu khởi đầu công cuộc rao giảng (Mc
1,14-15).
H: Kinh Thánh thường dùng con số 40 để diễn tả ý
gì?
T: 40 là con số quen thuộc trong Kinh Thánh: - Thời
ông Nô-ê, trời mưa ròng rã trong 40 đêm ngày (St
7,4).   - Sau khi ký kết giao ước trên Núi Si-nai,
ông Mô-sê ở lại với Thiên Chúa 40 đêm ngày (Xh
24,18).   - Khi ngôn sứ Ê-li-a bị hoàng hậu I-deven cho người tìm giết, ông đã chạy trốn để thoát
mạng và lên đường luôn 40 ngày đêm cho đến khi
tới núi của Thiên Chúa là Khô-rếp (Si-nai) (1 V
19,8). Trong Tân Ước, Chúa Giê-su chịu cám dỗ
trong hoang địa 40 đêm ngày và   bốn mươi ngày
sau khi sống lại, Người lên trời (Cv 1,3). Trong
Kinh Thánh, con số 40 nói lên thời gian thử thách
lâu dài, giai đoạn chuẩn bị cho ân sủng của Thiên
Chúa.
H: Từ Xatan có nghĩa là gì?
T: Theo tiếng Hy Lạp, Xatan nghĩa là kẻ thù địch.
H: Cụm từ “sống giữa loài dã thú” có nghĩa là gì?
T: Nghĩa là sống chung với sự dữ (sự cám dỗ, sự
thất vọng, sự cô đơn) và gặp nhiều tai ương.
H: Cụm từ “có các thiên sứ hầu hạ Người” có nghĩa
là gì?
T: Nghĩa là được Thiên Chúa giúp sức và che chở
(Tv 91,11-13)
H: Cụm từ “thời kỳ đã mãn” có nghĩa là gì?
T: Các tiên tri chia thời gian làm hai thời kỳ: thời kỳ
hiện tại (đã mãn) và thời kỳ cánh chung (đang tới).
H: Cụm từ “Triều đại Thiên Chúa” có nghĩa là gì?
T: Đó là vương quyền của Thiên Chúa thiết lập nơi
Đức Kitô Giêsu.
H: Cụm từ “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” có
nghĩa là gì?
T: Nghĩa là triệt để quay về với Thiên Chúa, dấn
bước vào đời sống mới và tin vào lời giảng dạy của
Chúa Giêsu Kitô.

CÂU GỢI Ý
1. Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô,
…, và Gioan. (Mc 9,2)
2. Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê, và
Gioan đi riêng với mình lên một … … … (Mc 9,2)
3. Đoạn có các ông Êlia và Môsê … … nói truyện
với Chúa Giêsu. (Mc 9,4)
4. Áo Chúa trở nên … … và trắng tinh, (Mc 9,3)
5. Ông Phêrô thưa cùng Chúa rằng: “… …, chúng
ta ở đây thì tốt lắm. (Mc 9,5a)
6. Lúc ấy ông không biết mình … …, vì các ông
đều rất sợ hãi (Mc 9,6).
7. “Đây là Con rất yêu dấu của Ta, hãy … … …”
(Mc 9,7b)
8. Lại có đám mây kéo đến che phủ các đấng và từ
đám mây có … … rằng (Mc 9,7a)
9. Chủ đề ô chữ là gì?

LỄ CN 2 MÙA CHAY NĂM B (Mc 9,2-10)
Lời Chúa
2 Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô,
Giacôbê, và Gioan đi riêng với mình lên một ngọn
núi cao và Chúa biến hình trước mặt các ông. 3 Áo
Chúa trở nên sáng chói và trắng tinh, không một thợ
nào ở trần gian làm được trắng như vậy. 4 Đoạn có
các ông Êlia và Môsê hiện đến nói truyện với Chúa
Giêsu. 5 Ông Phêrô thưa cùng Chúa rằng: “Thưa

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 đưa các môn đệ đi theo lên núi (Mc
9,2a); 2) Chúa Giêsu biến đổi hình dạng (Mc 9,2a8).
3) Chúa Giêsu truyền lệnh giữ kín (Mc 9,9-10).
H: Trong sách Xuất hành, có một biến cố trên núi
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Sinai tiên trưng cho biến cố biến hình của Chúa
Giêsu, đó là biến cố gì?
T: Đó là biến cố vinh quang Đức Chúa ngự trên núi
Sinai trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, vinh quang
Đức Chúa xuất hiện trước mắt con cái Israel - ý
muốn nói thời gian cần thiết để thanh tẩy trước khi
vào Nước Trời (x. Xh 24,16).
H: Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem ba môn đệ nào
đi với Người lên ngọn núi cao trong biến cố biến
hình?
T: Đó là các ông: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Các
động từ “đem” và “đi … với” cho thấy chúng ta sẽ
không vào được Nước Trời nếu không được Chúa
Giêsu “đem theo” và cùng “đi với” Người.
H: Trong biến cố biến hình, ông Môsê tượng trưng
cho điều gì?
T: Ông Môsê tượng trưng cho Lề Luật – Giao Ước
cũ. Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Môsê mới –
Giao Ước mới. Theo Xh 2,10, Môsê có nghĩa là
được cứu vớt khỏi nước.
H: Trong biến cố biến hình, ông Êlia tượng trưng
cho điều gì?
T: Ông Êlia tượng trưng cho các ngôn sứ. Êlia là từ
ghép của Êli và Yahu nghĩa là Thiên Chúa của tôi

chính là Đức Chúa (Giavê). Hàm ý nói Chúa Giêsu
chính là Êlia mới.
ĐÁP ÁN Ô CHỮ
LỄ CHÚA NHẬT 05 TN NĂM B (Mc 1,29-39)
1. Anrê; 2. ông Giacôbê; 3. Simon; 4. người ta; 5.
người là ai; 6. bảo; 7. làng xã; 8. miền Galilê; 9.
Chủ đề hàng dọc: RAO GIẢNG.
LỄ CHÚA NHẬT 06 TN NĂM B (Mc 1,40-45)
1. được sạch; 2. chạnh lòng; 3. những gì; 4. đi ngay;
5. được làm sạch; 6. ngoài thành; 7. công khai; 8.
khắp nơi; 9. Chủ đề hàng dọc: CHỮA LÀNH.
LỄ CN 1 MÙA CHAY NĂM B (Mc 1,12-15)
1. Thần Khí; 2. bốn mươi ngày; 3. thiên sứ; 4. sám
hối; 5. Tin Mừng; 6. Gioan; 7. rao giảng; 8. chủ đề
hàng dọc: TIN MỪNG.
LỄ CN 2 MÙA CHAY NĂM B (Mc 9,2-10)
1. Giacôbê; 2. ngọn núi cao; 3. hiện đến; 4. sáng
chói; 5. Thưa Thầy; 6. nói gì; 7. nghe lời Người; 8.
tiếng phán; 9. chủ đề hàng dọc: BIẾN HÌNH.

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

(Tiếp theo trang 35)
khi kết hợp cùng DHA và lutein tạo ra nhiều kết nối
trong tế bào não. Ba dưỡng chất này khi kết hợp
cùng nhau tạo ra hơn 81% các liên kết não bộ.
Các nhà khoa học cũng phát hiện, vitamin E tự
nhiên có thể bảo vệ DHA không bị oxy hóa, tức là
bảo toàn DHA để đóng góp vào sự phát triển não bộ
của trẻ. DHA có vai trò tích cực với sự phát triển thị
giác, trí não. Lutein hiện hữu nhiều ở các vùng não
liên quan đến chức năng ngôn ngữ, trí nhớ, nghe và
nhìn của trẻ. Vitamin E tự nhiên, cùng với DHA và
lutein, đã được tìm thấy ở các vùng não quan trọng
liên quan đến khả năng học hỏi.
Vitamin E tự nhiên có nhiều trong sữa mẹ và
các thực phẩm có bổ sung vitamin E tự nhiên. Trên
bao bì và nhãn thực phẩm, vitamin E tự nhiên được
ký hiệu là “RRR-alpha-tocopherol” hoặc “d-alpha
tocopherol”.

Dinh dưỡng hợp lý giúp trẻ phát triển trí não.
Các nguồn thực phẩm giàu ba dưỡng chất này
bao gồm cây lá xanh đậm như cải bó xôi, bông cải
xanh, cải kale, trứng và hoa quả màu sáng như kiwi,
nho… (giàu lutein); các loại đậu, hạt và dầu thực
vật như hạt hướng dương, bí đỏ, hạnh nhân, dầu
hướng dương, dầu đậu nành, cây lá xanh đậm…
(giàu vitamin E tự nhiên) và DHA tìm thấy ở các
loại hải sản như cá hồi, tôm
Ngọc Anh
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TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

MICHEL NGUYỄN HẠNH
nhóm Lasan 100
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.
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THI CA CÔNG GIÁO

Gió đông lạnh trời về đêm thanh vắng
Lữ khách buồn tìm quán lặng dừng chân
Bước đường khuya bao lối nhỏ dương trần
Quán tìm quán chân dừng chân mong đợi.

Mẹ về vội vã cơn mưa
Liêu xiêu quãng vắng, đường trưa, quán chiều
Nhọc nhằn trải mấy gieo neo
Ru con từ thuở xanh rêu bụi bờ
Mẹ về, vạt áo chưa khô
Trắng phau ngọn tóc đôi bờ trần gian
Hạt mừng, Mẹ giấu trong khăn
Hạt vui, Mẹ bảo, giữ phần mai sau
Rồi ra, biển rộng, sông sâu
Mừng vui thành hạt lệ sầu đớn đau
Tủi thân Mẹ những canh thâu
Khơi xa nước cuốn bè lau tội tình
Nhớ lời Mẹ dặn đinh ninh
Con ơi, giữ lấy lòng tin đá vàng.

Đất nước đã vào xuân
Tiếng pháo nổ xa gần
Lòng ai không rạo rực?
Lòng ai chẳng bâng khuâng?
Nhìn cành hoa đào nở
Nhìn xác pháo đầy sân
Lòng ai không nhung nhớ?
Lòng ai chẳng bần thần?
Thả hồn về cố quận
Vương vấn đám mây Tần
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Maria trọn niềm tin tuyệt đối
Vững tâm can đi theo lối Thiên truyền
Giuse hiền lòng bền chí trung kiên
Vâng thánh ý truân chuyên hằng tín thác.
Gió sầu buông tầng thinh không mờ nhạt
Tuyết sương rơi mưa nhẹ hạt u sầu
Bước đường khuya bao giá lạnh đêm thâu
Người lữ khách về đâu tìm quán vắng.
Cha Cha ơi! Tình yêu Ngài trao tặng
Chốn dương gian cay đắng bước nhân trần
Đôi chân buồn chân lê nặng gian truân
Trời lạnh giá bước xa gần giông tố.
Ôi Giêsu! Vì tình yêu cứu độ
Xuống nhân gian công bố mọi ơn lành
Tuyết sương rơi vẫn nhè nhẹ bước chân
Vâng Thánh ý phong trần luôn kiên vững.

Còn đâu người một thuở
Còn đâu bóng cố nhân
Ra đi trong cát gió
Từ độ nửa mùa xuân
Ta ôm đàn nức nở…
Nhìn trời nước mênh mông!
Ta buồn từng hơi thở
Mọi sự mọi phù vân
Tháng ngày như cánh gió
Đuổi nhau bay rất nhanh

Trên bầu trời loang lổ
Trên lá rụng trơ cành
Ta cúi đầu lặng lẽ
Thương nước lại thương dân
Lầm than còn lắm kẻ
Không biết đến mùa xuân
Ta rưng rưng giọt lệ
Cầu nguyện với Chúa Xuân
Đoái thương người dương thế
Tình quân, hỡi tình quân!

TRUYỆN-THƠ-NHẠC-HỌA

ẢNH NIỆM THÁNG 2

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

(Xin xem câu hỏi ở trang 17)

* Nói Thánh ca Phụng vụ là “CỦA CÆSAR TRẢ VỀ CÆSAR” để cho thấy nếu hát Thánh ca Phụng
vụ, người ta sẽ đưa Thánh ca Bình dân Tôn giáo (loại này hình thể ca khúc, lời do tác giả tự biên soạn,
mang hơi thở nhạc đời nhiều khi còn làm cho người ta hát theo tinh thần và phong cách phàm tục) trở
về đúng vị trí của nó là bên ngoài phụng vụ (tạ lễ, chầu phép lành hay các giờ cầu nguyện)
* “Của CÆSAR” là những gì thuộc thói đời, gây chia trí hướng về đời.
* “Trả về CÆSAR” là những nghi thức tôn giáo không nằm trong phụng vụ.
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TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

Kỳ 53

MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh đi nhanh ra khỏi nhà để thẳng sang biệt thự của cô
mục và pháp sư, phần 27 của kỳ 53.
Sáu.
Ra đường, cha sở thấy chiếc xe lôi thùng gắn
Cha sở Luca vào trong nhà và nói với ông chủ máy được trang hoàng cách “đỏm dáng” vẫn còn
nhà:
đang đậu bên đường để chờ chở cha sở đi; thấy
- Bây giờ tôi đến nhà cô Sáu để rửa tội cho Cổ. bóng cha, người đàn ông trung niêm lái xe đứng
Anh có muốn đi với tôi hay không?
thẳng người lên với vẻ mừng rỡ vì ngỡ rằng cha sở
Ông chủ nhà mau mắn:
sẽ lên xe để đi; anh ta vội vàng lột khăn quấn đầu
- Thưa muốn! Nhưng có nghĩa là cô Sáu chưa ra để chào đón và đon đả chuẩn bị cho chuyến đi.
được rửa tội à? Thưa ông cố!
Thấy thế cha sở bảo:
Cha sở:
- Chưa đi bây giờ đâu chú Hai! Khoảng nửa giờ
- Chưa! Ghé bên đó xong, tôi sẽ trở về An Biên nữa, tôi sẽ ra và chúng ta cùng đi về An Biên.
ngay trong chiều nay. –Cha sở Luca hơi ngập ngừng
Đi thêm được mươi bước, bỗng xa xa từ phía
một chút, rồi nói- Cám ơn về mọi sự giúp đỡ của nhà cô Sáu, cô con dâu của ông chủ nhà lúp xúp
anh suốt trong hai ngày qua. Cho tôi gửi lời cũng chạy trở ngược lại, hướng về cha sở và cha chồng
cám ơn cô con dâu của anh nữa.
đang đi, với vẻ mặt hớt hơ hớt hải vừa nói vừa thở
Ông chủ nhà đáp lại bằng vài câu tỏ ý rất chân hổn hển khi còn ở đằng xa:
tình. Cha sở Luca đi ra khỏi nhà cùng với ông. Bà
- Ông cố ơi! Cha ơi! Ông cố và cha đi đâu? Có
chủ nhà nói với theo một câu có vẻ hăm dọa:
phải qua nhà cô Sáu hay không? Nhưng thầy sãi
- Ừ! Qua đó đi rồi biết…
(1), ông địa gì… ở đâu ra mà nhiều dữ lắm… cả
Ông chủ nhà hỏi cha sở:
đám đang kéo vô chật nhà của cô Sáu kìa!
- Thưa ông cố! Vong linh trong người của vợ
Ông chủ nhà ngạc nhiên:
con nói như vậy có nghĩa là “biết” cái gì?
- Ủa! Ai?... Ai?... Bộ (2) họ hiện giờ đang ở
Cha sở trả lời sau một vài giây do dự:
trong nhà cô Sáu á?
- Không lạ! Vì chúng ta đang còn ở trong trận
Cô con dâu của ông trả lời:
chiến với cô Bảy và các vong linh đồng bọn, cho
- Dạ phải! Con không biết họ là ai! Nhưng con
nên “biết” sức mạnh của họ thì phải!
nghĩ, chắc họ là những người do cô Bảy kêu đến
Cha sở cố ý nói lớn đủ cho bà chủ nhà nghe:
để làm hại ông cố một lần nữa! Tất cả họ đã vô và
- Ôizzz… Họ luôn bày mưu tính kế để đối phó đang ở hết trong nhà cô Sáu rồi cha à!
với chúng ta đang khi chúng ta chẳng có gì để phải
Vài người đàn bà trong xóm theo đuôi cô con
“biết”, để phải đối phó, vì chúng ta có Chúa lo liệu dâu của ông chủ nhà cũng chạy tới, một phụ nữ góp
hết cả. Sợ gì chớ!
chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng:
Bà chủ nhà gầm gừ trong khi cả hai người cùng
- Con đếm có tới mười tám, mười chín hoặc hai
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mươi ông. Không biết họ là ai mà dáng dấp và ăn
mặc kỳ dị quá ông cố ơi!
Một phụ nữ khác cãi lại:
- Kỳ dị gì! Có sãi cả, hòa thượng trong đó mà!
Không chừng đó là mười tám ông La hán (3) thời
xưa sống lại…
Ông chủ nhà gượng cười:
- Trời đất! Làm gì có chuyện mười tám vị La hán
sống lại!
Năm bảy người cãi nhau um xùm quên cả sự có
mặt của cha sở.
Trong lúc ông chủ nhà, cô con dâu và các phụ
nữ còn đang ỏm tỏi như cãi nhau thì cha sở Luca
lặng im đứng nghe; cha nghĩ, vì muốn thuật lại
cho cha nghe biết mà họ cãi nhau, nhưng cãi nhau
chứng tỏ đoàn người vừa đến nhà cô Sáu, tuy cha
không biết gì về các vị La hán, nhưng chắc hẳn cha
đang sắp phải cùng với cô Bảy quyết đấu một trận
thư hùng, một trận sống mái, một trận phân định
kẻ thắng người thua chứ không phải chờn vờn như
những ngày qua.
…
Trước đó, ở nhà cô Sáu vào khoảng gần 2 giờ
trưa, cô Sáu và hai phụ nữ vừa ăn trưa vừa bàn tán
sôi nổi với nhau về những gì nghe được ở người
dân địa phương khi họ hết lời ca ngợi cha sở Luca
đã trừ khử yêu tinh, hóa giải sạch mọi “ngón nghề”
cô Bảy đem ra hòng ngăn cản cha sở. Ăn xong, cả
ba cùng rửa chén và quét dọn nhà bếp; tuy mừng và
hãnh diện về tài năng và đức độ của cha sở Luca,
nhưng cả ba vẫn phập phồng lo lắng tự hỏi không
biết “đòn phép” mới của cô Bảy sắp tung ra tiếp
theo là gì.
Đột nhiên cả ba người giật mình nghe ở ngoài xa
xa trước nhà, có tiếng cánh cổng to đùng khua đập
như có người xô mạnh đến mở toang, cả ba người
không ai bảo ai, đồng loạt nhìn ra và cùng thấy 2
cánh của chiếc cổng bị mở bung va đập rất mạnh
vào tường, để lộ cả một đoàn rất đông các vị vừa
giống sãi cả (4), vừa giống dân thường, vừa giống
các nhân vật trong tuồng cổ… tất cả hợp thành một
đoàn người trông rất ô hợp và luộm thuộm, từ ngoài
đường đi vào nhà cô Sáu. Cả ba phụ nữ đều quá đỗi
ngạc nhiên, liền tò mò bước lại gần cửa nhà bếp
trông ra sân trước, để nhìn cho rõ cảnh tượng đoàn
người quái dị đi vào. Chị Hải vừa nhìn vừa buột
miệng:
- Ủa! Đoàn sư sãi tăng ni nào vậy? Nhưng mà…
sư sãi không ra sư sãi, dân thường không ra dân

thường là sao? Lại đi đâu mà xăm xăm vô nhà
người ta thế này?
Chị Hải quay sang hỏi cô Sáu:
- Có phải đoàn người do Cô mời đến không,
thưa cô Sáu?
Cô Sáu lắc đầu nguầy nguậy:
- Ý! Không phải! Chị không hề mời ai đến nhà.
Chị có quen với ai như vậy đâu?
Đoàn người sắp hàng đôi, trang nghiêm và lặng
lẽ cứ thế tiếp tục đi vào sân. Chị Hải lại kêu lên với
vẻ thất vọng:
- Kỳ lạ! Mong cha sở đến mỏi cổ thì cha không
đến, không mong sư thầy thì sư thầy lại kéo đến…
mà lại còn đông như cả một gánh hát Bội thế này!…
Thưa cô Sáu! Cô Sáu có hiểu việc này là thế nào
không?
Cô Sáu lắc đầu trong lúc mắt vẫn tròn xoe vì ngơ
ngác dõi theo đoàn người lạ thường, lạ đến khôi hài:
- Chị không hiểu gì và cũng không biết là chuyện
gì. Con Bảy bày ra vụ gì đây... Chị tin là vậy và chị
chỉ biết có vậy!
Lòng cô Sáu đột ngột cảm thấy bớt lo sợ chút ít,
vì Cô nghĩ, đoàn người tuy trông thấy vậy, nhưng
chẳng lẽ các sư sãi, những người toàn là cao tuổi
như thế lại đến để gây hấn với Cô, với cha sở sao!?
Khi các vị sãi cả và dị nhân đi vào gần hơn, nhìn
họ, cô Sáu bỗng chợt nhận ra họ giông giống các
vị cao tăng và kỳ nhân trong các bức tranh vẽ treo
tường ở các ngôi chùa ngày xưa Cô đã từng nhìn
qua khi có dịp vào các ngôi cổ tự đó ở Campuchia,
hoặc ở trong sách vở Phật học xưa. Cô Sáu ngập
ngừng và thận trọng nói với chị Hải chị Hương:
- Hai em ơi! Chị nghĩ, chẳng lẽ… đây là… Thập
bát (18) La hán mà chị từng xem trong tranh ảnh
xưa… Hai em đếm xem có đúng là 18 người như chị
đã đếm không?
Chị Hải và chị Hương cũng đã tự động đếm ngay
từ khi đoàn người lần lượt đi vào cổng, bây giờ cả
hai cùng nhau đếm lại một lần nữa... Vì các sãi cả
và dị nhân xếp hàng hai, lại bước đi chậm gần như
đi hành hương kiểu “tam bộ nhất bái” (cứ bước đi
3 bước lại quỳ ngã sấp mặt lạy một lạy), các vị lại
còn từ cổng đi hàng thẳng nhắm cửa biệt thự của
cô Sáu mà đi vào, vị này đi cách vị kia khoảng 5, 7
bước chân, đã vậy y phục lại khác biệt hẳn nhau…
cho nên hai phụ nữ đếm số người rất dễ dàng. Đếm
đi đếm lại vài lần cho chắc chắn, hai phụ nữ cùng
báo lại cho cô Sáu đúng là có tất cả 18 vị sãi cả
lẫn dị nhân, người thì áo vàng, người thì áo trắng
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ngả nâu, người mặc áo nhiều tầng nhiều lớp mỗi
lớp một màu, có người mặc phong phanh chỉ một
lớp áo, trong khi có người chỉ khoác hờ lên mình
một tấm vải sô, vài ông cởi trần trùng trục khoe cái
“bụng phệ ông địa” trong các đoàn múa Lân hay
trông giống đức Phật Di Lặc nụ cười thường trực nở
rộ trên môi… vài ông cao to lực lưỡng da ngăm đen
như đức Hộ Pháp đi liền sau lưng một ông dáng nhỏ
thó đi đứng lấc ca lấc cấc như chú nhóc con, có một
ông gầy trơ xương, phần lớn các ông đều đầu trọc
lóc nhẵn thín đến bóng loáng dưới ánh nắng trưa,
chỉ vài ông râu tóc mọc xồm xoàm hoặc để chảy dài
xuống như các ông tiên, đặc biệc có một ông lông
mày trắng toát, dài thậm thượt rủ xuống cả hai bên
má; hầu hết tay ông nào cũng có cầm pháp khí, nào
là quyền trượng, nào là phất trần, có ông cầm hồ lô
hay chuỗi bồ đề hột to gần nửa nắm tay hoặc có ông
còn nắm cả bánh xe Mani (kinh luân) lúc nào quay
tít thò lò…
Vừa đếm vừa ngắm nhìn đoàn sãi ca và kỳ nhân
dị khách, bất giác chị Hải chị Hương đều tự hỏi:
mấy ông này là người thiện hay kẻ ác (?), chánh
hay tà (?) rồi đây sẽ gây khó khăn gì cho cha sở
Luca (?), bởi vì trông vào những ông cao to hầm hố
với “râu hùm, hàm én, mày ngài” như Từ Hải trong
truyện Kiều, như Lữ Bố trong tuồng Điêu Thuyền
Đổng trác, như các hổ tướng thời Tam Quốc Chí
hay nho nhã như văn quan triều đình trong tích cổ
tuy có vẻ đáng sợ thật, nhưng sao tất cả họ, nhìn
chung, vẫn toát lên vẻ gì đó hiền hiền đáng tin…
chứ không độc dữ hay hùng hổ.
Cô Sáu nghe hai phụ nữ “báo cáo” số người kèm
theo nhiều nhận xét riêng, Cô tin “mười phần hết
chín” đây là đoàn Thập bát La hán, vì Cô Sáu từng
xem thấy họ trong các bích họa xưa như đã nói, phần
nữa vì cô Bảy, em gái của Cô, ưa giao du và giao du
với người cõi âm (người đã chết) còn nhiều hơn với
người cõi dương (người đang sống), đồng thời Cô
ta cũng thường làm những chuyện “hô phong hoán
vũ” với sự bang trợ của giới vong linh, yêu tinh,
chúa sứ… nhất nữa là giao du với các vong hồn
thời danh một thuở lúc đương thời; điều này (nếu
đoàn người là đích thật Thập bát La hán) sẽ làm
cho cô Sáu cảm thấy an tâm do Cô còn nghĩ, dù sao
đây cũng là các bậc chân nhân, hiền giả với tâm địa
sáng ngời chính khí, chắc không làm hại cha sở hay
gây khó cho việc cha sở rửa tội cho Cô…
Mới chỉ suy luận bấy nhiêu, đã hơi tin, nhưng
cô Sáu –được hấp thụ nền giáo dục Tây phương, hễ
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biết gì thì biết cho tới nơi- muốn phải kiểm chứng
bằng cách nào đó để biết rõ đoàn người có thật là
các vong hồn của Thập bát La hán hay không thì
mới tin hoàn toàn.
(còn tiếp)
..............................
(1) Thầy sãi là cách thời xưa người ta gọi các
vị sư, ví dụ: “Con vua thì được làm vua, con sãi ở
chùa thì quét lá đa” (ca dao VN). Đối lại, bà vãi là
cách thời xưa người ta gọi các ni cô, ví dụ: “Im ỉm
như bà vãi đái gốc dâu” (tục ngữ VN). Ông địa chỉ
những người béo mập phốp pháp ở trần trùi trụi
phơi cả bụng phệ ra với nụ cười vui vẻ.
(2) “Bộ” có nghĩa là “có phải hay không?”,
“hình như vậy phải không”; kiểu nói của người
miền Tây Nam bộ thời xưa, ví dụ “Bộ mày muốn
chết hả?” có nghĩa là “Có phải mày muốn chết hả?
“Bộ mày tưởng tao sợ hả?” còn nghĩa là “Hình
như mày tưởng tao sợ”.
(3) La hán tức A-la-hán (Chữ Hán phồn thể,
dịch nghĩa Sát Tặc, là "người xứng đáng" hoặc là
"người hoàn hảo" theo Phật giáo. Nguyên thủy, đã
đạt tới Niết-bàn, thoát khỏi hoàn toàn Luân hồi., là
những bậc chân nhân gần với các thánh trong Công
giáo Tuy nhiên theo các giáo phái khác trong Phật
giáo, thì thuật ngữ này để chỉ những người đã
tiến rất sâu trên con đường giác ngộ, cũng thoát
được sinh tử luân hồi nhưng chưa hoàn toàn viên
mãn, nói cách khác là chưa đạt Phật quả. Một A-lahán còn gọi là Hữu dư Niết-bàn. A-la-hán nào viên
tịch thì gọi là nhập Vô dư Niết bàn. Thập bát La
hán (chữ Hán: là danh xưng được dùng trong các
giai thoại về các vị A-la-hán trong Phật giáo Đại
thừa. Hình tượng 18 vị La hán là một chủ đề phổ
biến trong nghệ thuật Phật giáo, ảnh hưởng lớn
nhất tại Trung Quốc và Việt Nam. Dưới đây là hình
vẽ Thập bát La hán được truyền tụng nhiều nhất
trong dân gian:

(4) Sãi cả: những vị sư thầy tu hành lâu năm,
giữ chức vụ trụ trì ngôi chùa nào đó, hay hệ phái tu
hành nào đó trong Phật pháp.
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VUI CƯỜI GIẢI TRÍ

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC (ST)

Nghe lời ông chủ
Một anh chàng nọ gọi điện
cho ông chủ:
- Xin ông cho tôi nghỉ hôm
nay vì tôi bệnh nặng quá. Tôi
thấy nhức đầu, chóng mặt, tay
chân bải hoải hết.
Ông chủ trả lời:
- Tôi thật sự cần anh vào
hãng làm việc sáng nay. Mỗi lần
tôi cảm thấy không khỏe như anh
thì tôi đi tìm vợ tôi. Sau đó thì tôi
hoàn toàn thấy khỏe khoắn. Anh
hãy nghe lời tôi làm thử xem sao.
Hai tiếng đồng hồ sau, ông
chủ được anh nhân viên gọi lại:
- Ồ, cách của ông thật hiệu
nghiệm. Tôi sẽ vào hãng bây giờ.
À mà này, căn nhà của ông thật
là đẹp, nhất là phòng ngủ của
ông thì hết sảy.
- !!!!!
Sắp đến rồi
Trên sa mạc, một anh đi
đường hỏi một thổ dân:
- Anh cho biết đến làng gần
nhất còn bao lâu nữa?
- Sắp đến rồi. Anh cứ đi
thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì
rẽ phải là tới.
Yêu động vật
Cô giáo hỏi cu Tí:
- Nhà em có ai yêu động vật
không?
-Thưa cô có. Cả nhà em ai
cũng yêu đông vật.

- Vậy à, em kể cô nghe xem!
- Mẹ em thì yêu chó, em thì
yêu mèo.
- Vậy còn bố em thì sao?
- Mẹ em bảo rằng: bố em yêu
con hồ li tinh ở trên đầu phố cô
ạ!

Cũng như nhau
- Sao cậu không lấy cô vợ trẻ
trẻ một tí mà lại lấy cô già thế?
- Ở quê tớ người ta bán gà
tính con, to nhỏ cùng một giá bởi
con nhỏ rồi nó cũng lớn mà. Vợ
trẻ thì rồi nó cũng già mà…
- !!!

Chẳng rõ
Hai bà hàng xóm ven biển hỏi
Lí sự
nhau:
Trong một phiên tòa:
- Chồng bà có hay ra ngoài
- Bị cáo, khi anh lượm được
bãi tắm phụ nữ không?
- Tôi cũng chẳng rõ nữa, chiếc nhẫn này, tại sao anh
nhưng riêng năm nay, ông ấy đã không nộp cho cảnh sát?
- Đâu cần thiết phải làm vậy,
thay năm chiếc ống nhòm rồi…
vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi
dòng chữ “Mãi mãi là của anh”
Ở đâu ra
Sau khi xảy ra vụ va quẹt 2 xe mà.
máy, nạn nhân ngồi dậy quát vào
Triệu chứng tâm thần
mặt kẻ gây tai họa cho mình:
Một bà mẹ trẻ đưa cô con gái
- Này, anh đi đứng kiểu gì
vậy, làm hỏng hết cả hàm răng đến bệnh viện thần kinh để khám:
- Thưa bác sĩ, con bé này cách
giả của tôi rồi. Anh có biết tôi
phải trả bao nhiêu tiền để có nó đây một năm cứ hét: Tôi sắp đẻ
trứng vàng đây, rồi vỗ cánh loạn
không?
- Được rồi, tôi nghĩ rằng mình xạ và còn kêu cục cục nữa.
- Tôi hiểu rồi, thế nhưng cô
có thể bồi thường cho anh đấy.
Nói xong, anh ta lôi ra một ấy có những điều bất thường như
chiếc hộp đầy những hàm răng vậy mà bà vẫn nấn ná suốt cả
giả. Sau khi thử nhiều lần, anh năm mới chịu đem đi khám sao?
- Dạ vâng! Tôi nghĩ không
chàng kia cũng tìm được một
chừng nó đẻ trứng vàng thật cho
hàm răng vừa khít.
- Thật tuyệt vời! Làm thế nào nên tôi chờ xem sao.
mà anh có nhiều hàm răng giả
Lần sau
vậy? Anh là nha sĩ hả?
Người chồng phàn nàn vợ
- Ồ không, tôi chuyên đi bốc
của mình:
mộ.
(Xem tiếp trang 49)
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THÁNH CA PHỤNG VỤ

BẠCH THẢO
Nhạc sĩ Thánh ca Phụng vụ gp. TpHCM

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:
21. Kính thưa ns.Ngọc Kôn! Em xin trình bày
nhận xét của bản thân em như trong câu hỏi của
tháng 01 đề cập như sau:
- Cả cộng đoàn giáo xứ rất thích được hát trong
Thánh lễ
- Họ cảm nhận được tính hiệp nhất trong cộng
đoàn khi cùng nhau cất tiếng hát tôn thờ vinh danh
Chúa.
- Thấy được tâm tình khi cả cộng đoàn cùng
chung lòng hát tôn thờ Chúa và em có cảm tưởng
họ chính là mỗi ca viên đầy nhiệt tình trong một ca
đoàn lớn của Giáo xứ (500-600 người)
- Tăng thêm niềm khích lệ để tham dự Thánh lễ
một cách sốt sắng và cầu nguyện tốt hơn.
- Cảm nhận được bầu khí thân ái, sốt sắng khi
tham dự trong thánh lễ với nhau.
- Thấy được sự đúng đắn, trang trọng của lối
hát này và chỉ có lối hát này mới thực sự là để tôn
thờ Chúa.
22. Kính thưa ns.Ngọc Kôn, theo như Ns có đề
cập trong số báo 01/2018, Ns được học từ linh mục
nhạc sư Antôn Tiến Dũng, vậy Ns có thể cho mọi
người biết vài nét về người thầy đáng kính của mình
không? Ở Việt Nam ta có nhiều Nhạc sư như thế
không? Em cám ơn Ns.
NK: Linh mục nhạc sư Antôn Tiến Dũng tên thật
là Antôn Nguyễn Tiến Dũng (1926-2005), linh mục
Triều, lãnh bằng nhạc sự (không phải nhạc sĩ dạy
nhạc thì tự gọi mình là “nhạc sư”) tại Viện Thánh
nhạc Sancta Cecilia ở Rôma năm 1964. Ở VN chỉ
có duy nhất một nhạc sư Tiến Dũng, ngoài ra không
có ai.
23. Kính thưa Ns, bản thân em là ca trưởng, theo
hiểu biết của em có rất ít linh mục nhạc sĩ Công
giáo như KL, TN và một vài Ns khác viết Thánh
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vịnh đáp ca, (mà nếu so với Thánh Vịnh trong sách
Thánh Vịnh Giáo hội đang sử dụng thì em thấy các
nhạc sĩ thay đổi, thêm bớt nhiều), vậy là sao? Còn
phần lớn họ viết ca khúc bình dân tôn giáo, vậy theo
Ns thì tại sao có ít người viết đáp ca vậy?
NK: Muốn viết Thánh vịnh Đáp ca nguyên văn
tất phải dùng hình thể Responsorium (đáp ca) mới
có thể viết Thánh vịnh Đáp ca nguyên văn Lời Chúa.
Do không biết hình thể này cho nên có ít người sáng
tác Thánh vịnh đáp ca nguyên văn Lời Chúa.
24. Thưa Ns, trong câu hỏi và trả lời số 20 của
số báo tháng 01 (*), Ns có đưa ra 3 phản hồi, theo
em thì với hai phản hồi đầu tiên, để có thể thúc đẩy
được lòng nhiệt tình đem lời Chúa trong Thánh ca
phụng vụ đến mọi người thì theo Ns chúng ta phải
làm gì?
NK: Theo thiển ý, chúng ta phải kiên trì thuyết
phục và thuyết phục có kế hoạch.
25. Thưa Ns, em đọc báo có biết Ca đoàn Thánh
Thi đã mừng sinh nhật 06 năm vào ngày mừng Kính
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, em xin chúc mừng Ca
đoàn và mong Ca đoàn mỗi ngày thêm thăng tiến
trong sự quan phòng của Mẹ Maria. Nhân đây em
xin được hỏi biên chế của ca đoàn Thánh Thi như
thế nào cả hai mặt nhạc và hát? Em xin vào có
được không?
NK: Có 2 loại biên chế:
• Biên chế ca đoàn: có 2 thành phần (ca trưởng
cộng đoàn + cộng đoàn & ca trưởng ca đoàn + ca
đoàn). Khi nào tụng Thánh vịnh thì các Ca xướng
viên, khi nào hát câu Đáp ca và câu Đối ca để đối
đáp lại thì cả cộng đoàn.
• Biên chế dàn nhạc: có 2 thành phần (dàn
dây kéo đệm & đàn organo). Khi nào đệm cho cộng
đoàn thì dùng dàn dây kéo, khi nào đệm cho Ca
xướng viên tụng thì dùng đàn organo.
Ai cũng có thể tham gia vào ca đoàn, miễn có
khả năng chuyên môn (về ca hát hoặc về đàn dây
kéo).
26. Kính thưa Ns Ngọc Kôn, hiện tại thì đã có
bao nhiêu ca đoàn, thực nghiệm lối hát này vào
thành lễ Chúa nhật?
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NK: Chỉ có 2 ca đoàn: Thánh Thi (Tp.HCM) và
Thánh Gia (gx. Bình Minh).
27. Thưa Ns Ngọc Kôn, em có điều muốn hỏi, để
đem được hình thể hát này vào nhà thờ, trước hết
Ns thấy trăn trở từ những vấn đề nào? Linh mục, ca
trưởng hay là về phía cộng đoàn?
NK: Trăn trở về phía:
• Tâm lý mọi người: ngại thay đổi.
• Tâm lý ca trưởng: không muốn rời bỏ Thánh
ca Bình dân Tôn giáo hình thể ca khúc.
28. Thưa Ns, theo Ns thì chúng ta phải dùng
cách nào để có thể cho những người có trách nhiệm
thấy được cách hát này là phù hợp và đẹp lòng
Chúa nhất?
NK: Kiên trì thuyết phục và cầu xin ơn Chúa.
29. Thưa Ns, đây là toàn bộ lời tâm tình của một
giáo dân khi biết đến Thánh ca phụng vụ được Giáo
xứ Bình Minh thể hiện:
Thưa Ns, em đọc báo thấy nhắc đến Giáo xứ
Bình Minh, ca trưởng, Ns Xuân Thi được sự cho
phép của Cha chánh xứ cho hát Thánh ca Phụng vụ
trong nhà thờ, em thấy cảm phục, yêu mến vị linh
mục này vì lòng nhiệt tình, Ngài đã thấy cái hay, đẹp
qua lối hát này dùng để thờ phượng Chúa, em cũng
ao ước rằng Cha xứ của em cũng nhiệt tình như thế
và còn hơn thế nữa. Em cầu mong Chúa ban cho
cha xứ Bình Minh, Ns Ngọc Kôn, Ca đoàn Thánh
Thi và cả Giáo xứ Bình Minh luôn an khang, và lối
hát này được nhiều thành phần dân Chúa đón nhận
để cho Thánh ca Phụng vụ được lan rộng, vang lên
ở nhiều nơi, và nhất là luôn đẹp lòng Chúa.
30. Thưa Nhạc sĩ! Giáng sinh năm nay, Giáo xứ
Bình Minh chúng em, dưới sự hướng dẫn và động
viên của Cha Chánh xứ, chúng em đã đưa thánh ca
phụng vụ vào suốt cả buổi lễ. Chúng em quyết định
gửi lên Ns một số hình ảnh, nhận xét, tâm tình của

một số giáo dân trong buổi lễ Giáng sinh năm 2017
này:
- Hết sức long trọng - tưng bừng bởi mọi người
đều có thể được hát lên những lời ca tôn thờ Chúa
Hài Đồng.
- Thấy được sự hân hoan, vui mừng bởi thấy
được sự hiệp nhất yêu thương của mọi người trong
cộng đoàn khi họ cùng chung hát tôn thờ Chúa .
- Niềm vui mừng Chúa Giáng sinh được nhân
rộng.
- Nhiều người nhận xét Giáng sinh năm nay vui
hơn, tốt hơn về mọi mặt.
- Riêng bản thân em suy nghĩ, chúng em cám ơn
Chúa vì Chúa đã dẫn dắt chúng em đi trong tình
yêu của Ngài.
Xin Chúa ban thêm cho chúng con sức khỏe,
cho mọi thành phần dân chúa Giáo xứ Bình Minh
chúng con luôn được sống trong tình yêu Chúa Hài
Đồng mãi mãi.
(*) Xin đăng lại câu hỏi và câu trả lời số 20:
“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”.

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

(Tiếp theo trang 47)
Tí đi học về hỏi bố là bộ đội
- Sao em không học nấu ăn
nghỉ phép:
trước khi về nhà chồng?
- Bố ơi có phải bộ đội là người
Người vợ trả lời:
- Lần sau, bởi lần này anh dũng cảm nhất không?
- Đúng rồi con ạ
cưới gấp quá em chưa kịp học.
- Vậy sáng mai đi họp phụ
huynh cho con nhé. Chiều nay
Người dũng cảm nhất

trên lớp cô gọi con lại bảo:
“Người đi họp phụ huynh cho em
ngày mai phải là người dũng cảm
mới dám nghe sự thật về em đấy”
- ???
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LƯỢC TIN THẾ GIỚI
Tỉ phú Ấn Độ làm đám cưới Israel tiếp tục hứng lượng mưa ít
cho 251 cặp đôi.
ỏi trong năm nay, thậm chí còn
thấp hơn mức trung bình các năm
qua.

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

tăng 3% so với năm ngoái ở mức
1,34 triệu trường hợp… Chính
phủ Nhật nhiều năm nay cố gắng
khuyến khích các gia đình sinh
thêm con nhưng dân số Nhật cứ
Pháo hoa đêm Giáng Sinh làm ngày một co cụm và già đi. Tỷ
22 người bị thương nặng ở thị lệ người trên 65 tuổi hiện chiếm
27,2%, mức cao nhất được ghi
trấn Cuba.
Đến hẹn lại lên, tỉ phú người
nhận trước nay.
Ấn Độ Mahesh Savani tiếp tục
tổ chức hôn lễ cho 251 cặp đôi,
240 người chết vì bão Tembin ở
với cô dâu là người mồ côi cha,
Philippines.
tại bang Gujarat, miền tây nước
này. Theo AP, phong tục Ấn Độ
Ít nhất 22 người bị thương
quy định nhà gái phải biếu nhà nặng sau khi xảy ra vụ nổ trong
trai của hồi môn giá trị lớn và lúc đốt pháo hoa tại một lễ hội
cha cô dâu phải chi trả hết cho được tổ chức vào đêm Giáng Sinh
đám cưới. Vì thế, tỉ phú Savani, 24.12 ở Cuba. Lễ hội mang tên
chủ doanh nghiệp buôn bán kim Parrandas, có truyền thống hàng
Bão Tembin đổ bộ Philippines
cương nổi tiếng ở Ấn Độ, quyết trăm năm qua, diễn ra tại thị trấn gây lở đất và lụt ở miền Nam
tâm trở thành “người cha thứ hai” Remedios thuộc miền trung Cuba nước này, làm ít nhất 240 người
của những cô gái mồ côi, khó có vào ngày 24.12, thu hút hàng chết, hàng chục người mất tích.
khả năng kết hôn. Ngoài toàn bộ ngàn người Cuba và du khách AFP đưa tin. Bão Tembin đổ bộ
chi phí hôn lễ, ông còn tặng mỗi nước ngoài, theo Reuters. Giới Mindanao, đảo chính phía Nam
cô dâu phần quà trị giá khoảng chức vẫn đang điều tra nguyên Philippines, hôm 22/12 với sức
7.400 USD. Đây là năm thứ sáu nhân vụ nổ.
gió 80 km/h. Lực lượng cứu hộ
liên tiếp tỉ phú Savani tiến hành
đang tìm kiếm 107 người mất
hoạt động đầy ý nghĩa này.
2017: Số trẻ chào đời ở Nhật tích. Nhiều nạn nhân có thể đã
thấp nhất trong một thế kỷ.
thiệt mạng vì lở đất và lũ quét,
Bộ trưởng Israel lập đàn cầu
đã chôn vùi hoặc cuốn trôi hàng
mưa.
trăm ngôi nhà cuối tuần trước.
Khoảng 13.000 hộ gia đình ở
Mindanao, tương đương ít nhất
52.000 người, vẫn còn ở lại các
Bộ Y tế Nhật cho hay trong điểm sơ tán.
năm qua chỉ có chừng 941 ngàn
Đối mặt với nhiều năm hạn
em bé ra đời trong lúc dân số xứ Tổng thống Putin nộp hồ sơ tái
hán liên tiếp, Bộ trưởng Nông
sở hoa anh đào đang ngày càng tranh cử nhiệm kỳ 2018-2024.
nghiệp Israel Uri Ariel quyết định
co cụm và già nua.
tổ chức một buổi lễ cầu mưa lớn tại
Tỷ lệ sinh con năm nay thấp
Bức tường Than khóc ở thành phố
hơn năm ngoái 4% và cũng là tỷ
Jerusalem vào ngày 28.12. Theo
lệ thấp nhất kể từ khi chính phủ
trang tin Ynetnews, buổi lễ dự
Nhật bắt đầu thu thập dữ liệu hồi
kiến có sự tham dự của các giáo sĩ
Trước đó, tại cuộc họp báo
năm 1899 tới nay.
Do Thái, quan chức ngành nông
Vẫn theo Bộ Y tế, số tử vong thường niên năm 2017 vào ngày
nghiệp và nông dân. Bộ trưởng
tại Nhật năm nay có phần chắc sẽ 14.12, Tổng thống Putin tuyên
Ariel cho biết sau 4 năm hạn hán,
(Xem tiếp trang 56)
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LƯỢC TIN TRONG NƯỚC
Hải Phòng sắp có ‘cây xăng USD tiền thuốc, tương đương
kiểu Nhật’.
gần 1,3 triệu đồng. Theo báo cáo
này, chi tiêu bình quân đầu người
dành cho thuốc tại Việt Nam đã
tăng dần từ 9,85 USD trong năm
2005 lên đến 22,25 USD trong
năm 2010 và con số này tăng gần
gấp đôi vào năm 2015, với 37,97
Ngày 25/12, Hải Phòng thông USD…
tin, ông Nobuyuki Nakamura,
Trưởng đại diện Văn phòng Từ 1.1.2018: Người đi bộ sai
Idemitsu Kosan (Nhật Bản) đã có luật sẽ bị phạt tù nặng.
buổi làm việc với Chủ tịch UBND
TP Hải Phòng - Nguyễn Văn
Tùng về kế hoạch đầu tư Trạm
xăng dầu bán lẻ tại thành phố
này. Công ty TNHH Xăng dầu
Idemitsu là doanh nghiệp 100%
vốn Nhật Bản. Tháng 10 vừa
qua, Công ty này liên doanh với
Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait
Từ ngày 1.1.2018, người
thành lập Công ty TNHH Xăng tham gia giao thông nếu đi bộ sai
dầu Idemitsu Q8 để vận hành luật, gây hậu quả nghiêm trọng,
trạm xăng dầu bán lẻ đầu tiên tại có thể bị tù đến 15 năm. Đây là
Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp một trong những quy định mới
Nam Thăng Long (Hà Nội). Trạm của Bộ luật hình sự 2015 (có
bán lẻ xăng dầu này ngay lập hiệu lực từ ngày 1/1/2018) về tội
tức “gây sốt” với hình ảnh đích ‘Vi phạm quy định về tham gia
thân ông Hiroaki Honjo, Tổng giao thông đường bộ’, theo Điều
giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 260. Theo đó, nội dung của Điều
có mặt tại trạm xăng dầu Thăng 260 - Bộ luật hình sự 2015 không
Long, đội mưa hàng tiếng đồng còn bó hẹp trong phạm vi những
hồ, cúi chào khách vào đổ xăng. người sử dụng phương tiện tham
Sau đó là hình ảnh nhân viên bán gia giao thông đường bộ, mà còn
xăng cúi chào khách và lau kính được mở rộng ra về người nào
ôtô miễn phí mỗi khi khách vào tham gia giao thông đường bộ.
đổ xăng.
Như vậy, phạm vi người nào tham
gia giao thông đường bộ bao gồm
Mỗi người Việt chi 1,3 triệu cả phạm vi là người đi bộ.
đồng tiền thuốc trong năm Đưa vào khai thác trạm trung
2017.
chuyển xe buýt Bến Thành
Năm 2017 doanh thu của thị
trường dược phẩm Việt Nam ước
tính đạt 5,2 tỉ USD, tăng khoảng
10% so với năm trước, theo báo
cáo của Công ty cổ phần Báo
Ngày 28/12, TP Hồ Chí
cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam
Minh đưa vào khai thác dự án
Report) công bố ngày 25-12. Như
trạm điều hành xe buýt Bến
vậy, mỗi người Việt Nam trong
Thành trên đường Hàm Nghi
năm 2017 chi trung bình hơn 56
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(quận 1) có tổng vốn thực hiện
hơn 8,5 tỷ đồng. Trạm này thay
thế cho trạm trung chuyển xe
buýt Bến Thành cũ nằm ở vòng
xoay Quách Thị Trang bị ảnh
hưởng khi thi công xây dựng nhà
ga ngầm tuyến Metro số 1 (Bến
Thành - Suối Tiên).
Diện tích trạm trung chuyển
là 5.600m2 (dài 200m, rộng
28m). Toàn bộ phần mặt đường
dành riêng cho ô tô… Hiện tại,
trạm trung chuyển xe buýt Bến
Thành có 33 tuyến xe buýt lưu
thông qua.
Máy đào tiền ảo về TP HCM
tăng đột biến chỉ trong 2 tháng.

Ngày 28-12, Cục Hải quan
TP HCM cho biết đến thời điểm
này đã có 7.005 máy đào tiền
ảo được làm thủ tục nhập khẩu
hải quan, nguồn gốc chủ yếu
từ Trung Quốc. Theo Cục Hải
Quan TP HCM, máy đào tiền ảo
hay còn gọi là “trâu cày” nhập
mạnh về trong 2 tháng gần đây
với số lượng đến hơn 5.500 máy,
bởi thời điểm cuối tháng 10 chỉ
khoảng 1.400 máy nhập về.
Cơn sốt tiền ảo toàn cầu, đặc
biệt là bitcoin đã khiến số lượng
nhập khẩu và giá cả loại máy đào
này tăng đột biến, nhiều loại máy
tăng giá đến 20%-40% chỉ vài
tháng, từ vài chục đến cả trăm
triệu đồng/máy.
Tiêu hủy hơn 5.000 súng săn,
súng tự vệ và công cụ hỗ trợ
(Xem tiếp trang 55)
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LƯỢC TIN CÔNG GIÁO
Bong bóng và bánh ngọt cho
sinh nhật 81 của Đức Phanxicô

Trong giờ Kinh Truyền
Tin thường lệ trưa chúa nhật
17/12/2017 ở quảng trường
Thánh Phêrô, chúa nhật hôm nay
trùng với ngày sinh nhật 81 của
ngài, Đức Phanxicô kêu gọi tín
hữu “luôn vui vẻ, dù khi phải gặp
các sự việc mình không mong
muốn”. Ngài cũng nhấn mạnh
đến việc tránh cho trẻ con phải
thấy người lớn gây gỗ trong nhà.
Đức Phanxicô cũng cám ơn các
tín hữu tụ họp ở quảng trường
Thánh Phêrô, tay cầm băng-rôn
khổng lồ “Mừng Sinh nhật”, họ
reo mừng “Chúc mừng sinh nhật,
chúc mừng sinh nhật!”.
Sau bữa ăn trưa, ngài sẽ
thưởng thức chiếc bánh ngọt do
tiệm bánh Hedera làm và do nghệ
sĩ đường phố người Ý Maupal
vẽ hình trên chiếc bánh. Nghệ
sĩ Maupal là người chuyên vẽ
tranh tường, nổi tiếng với bức
tranh tường Đức Phanxicô là siêu
superman. Trên chiếc bánh sinh
nhật là hình Đức Phanxicô tay
cầm túi xách đựng các giá trị, vai
oằn, lừng còng mang gánh nặng
thế giới trên vai.
Nữ Thủ Tướng Hồi Giáo mừng
lễ Giáng Sinh với các chức sắc
Kitô Giáo
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bạo nhất. Hãng tin này cho biết 23
nhân viên phục vụ Giáo hội trên
toàn thế giới - 13 linh mục, một sư
huynh, một nữ tu và tám giáo dân
truyền giáo - chết vì bạo lực vào
năm 2017. Con số này đã giảm từ
Nữ Thủ Tướng Bangladesh, 28 người chết vào năm 2016.
Bà Sheikh Hasina, một tín hữu
Hồi Giáo, đã mời 700 nhà lãnh Đức Phanxicô thăm Đức
đạo các giáo phái Kitô Giáo ở Bênêđictô XVI nhân lễ Giáng
Bangladesh tham dự buổi họp Sinh
mặt mừng Giáng Sinh được tổ
chức trong khuông viên của dinh
Thủ Tướng. Buổi họp mặt do hội
Kitô Giáo Bangladesh phối hợp
với chính quyền đứng ra tổ chức.
Trong buổi họp mặt, nữ Thủ
Hôm 26/12/2017, Phòng báo
Tướng Hasina đã nhắc lại chuyến
viếng thăm mục vụ của Đức Giáo chí Tòa Thánh cho biết giống như
Hoàng Phanxicô đến Bangladesh mọi năm, ngày 21/12 vừa qua,
từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2017. ĐTC Phanxicô đã đến Đan viện
Nữ Thủ Tướng Hasina đã đồng Mẹ Giáo Hội ở Nội thành Vatican
ca nhạc Giáng Sinh với các khách để chúc mừng Đức nguyên Giáo
hiện diện, đã cắt bánh sinh nhật. Hoàng Biển Đức, hai vị đã gặp gỡ
Đứng bên cạnh Thủ Tướng là và trao đổi với nhau nửa tiếng đồng
Đức Hồng Y Patrick D’Rozario, hồ. Đức Biển Đức 16 năm nay 90
Tổng Giám Mục thủ đô Dhaka. tuổi và sẽ tròn 91 tuổi vào tháng
ĐHY đã trao tặng Nữ Thủ Tướng 4/2018. Mặt khác, ký giả Peter
tấm thiệp Giáng Sinh và xin Thủ Seewald người Đức, mới viếng
Tướng công nhận lễ Phục Sinh thăm Đức Biển Đức 16 và kể với
là ngày lễ nghỉ của toàn dân báo Kurier số ra ngày 24/12/2017
ở Áo rằng: “sức khỏe của Đức
Bangladesh.
nguyên Giáo Hoàng thoạt nhìn
Vatican: “Ít nhất 23 nhà truyền có vẻ không tốt: Hồi tháng 10,
ngài bị ngã và bị thương nhẹ ở
giáo bị giết năm 2017”
mặt. Vết thương nay đã lành. Việc
đi đứng của ngài ngày càng khó
khăn. Ngài nói nhỏ, nhưng vẫn
rất tỉnh táo và chăm chú, vui tính
và khôi hài”.
Fides cho biết, phần lớn các
nhân viên phục vụ Giáo hội bị sát Lần đầu tiên trong 50 năm qua,
hại năm nay là nạn nhân của các Kitô hữu được công khai đón
vụ đánh cướp, Nigeria và Mexico mừng Giáng Sinh tại Yangon
Các cộng đồng Kitô hữu ở
là hai quốc gia đứng đầu danh sách
đã gây ra những vụ giết người tàn Yangon, Công Giáo và Tin lành,
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Giáo xứ Gia Định: 150 năm
Hồng ân

đã công khai đón mừng Giáng
sinh trên các đường phố của cố
đô, lần đầu tiên trong 50 năm qua.
Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền
Giảng Tin Mừng Cho Các Dân
Tộc đã cho biết như trên trong
bản tin ngày 29/12. Trong quá
khứ Kitô hữu đón Giáng sinh âm
thầm và giới hạn trong phạm vi
các bức tường của nhà thờ. Năm
nay một số lễ hội, bao gồm cả
những cuộc rước, đã diễn ra trên
các đường phố của cố đô Yangon,
đặc biệt từ ngày 23-25/12 với
sự cho phép đặc biệt của các cơ
quan chính phủ tại Yangon (thành
phố lớn nhất Cộng hòa Liên bang
Myanmar)

Một thị trấn nhỏ ở phía tây Ba
Lan hôm 30/12 đã hoàn tất việc
dựng một bức tượng Chúa được
cho là lớn nhất thế giới. Bức tượng
Chúa Giêsu sừng sững với 2 cánh
tay dang rộng và mũ miện vàng
đã được dựng lên tại thị trấn nhỏ
Swiebodzin, kết thúc quá trình
thi công kéo dài suốt 5 năm. Thị
trấn Swiebodzin, nằm gần biên
giới với Đức, hi vọng bức tượng
Ba Lan hoàn tất việc dựng khổng lồ sẽ thu hút khách du lịch
tượng Chúa Giê-su lớn nhất thế và trở nên nổi tiếng giống tượng
Chúa Cứu Thế khổng lồ vốn trở
giới
thành biểu tượng của thành phố
Rio de Janeiro, Brazil. Bức tượng
Chúa Giêsu cao tổng cộng 51m
tính cả phần đế và mũ miện.

“Xin cầu chúc cho cộng đoàn
giáo xứ Gia Định được Lòng
Chúa Thương Xót giang tay nâng
đỡ, luôn phát triển và luôn mở
rộng vòng tay với mọi người”.
Đó là lời kết thúc bài giảng của
Đức Giám mục phụ tá Giuse Đỗ
Mạnh Hùng (ĐGM) trong Thánh
lễ Tạ ơn Hồng ân 150 năm thành
lập giáo xứ Gia Định lúc 18g00
thứ Sáu 29/12/2017. Đồng tế
với ĐGM phụ tá có cha Tổng
Đại diện Ignatiô Hồ Văn Xuân,
quý cha quản hạt, cùng quý cha
trong và ngoài giáo hạt Gia Định.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý
tu sĩ, đại diện HĐMVGX, quý vị
khách mời cùng các thành phần
dân Chúa trong giáo xứ Gia Định,
Tgp tp HCM

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

(Tiếp theo trang 53)

Theo đó, hơn 2.000 vũ khí thô
sơ gồm dao, lê, mã tấu, đồ chơi
nguy hiểm bị cấm, 323 súng tự
chế, 9 súng săn, 11 khẩu súng
quân dụng, 1 súng công cụ hỗ
trợ và 32 roi điện đã được lực
lượng chức năng tiêu hủy bằng
hình thức cắt vụn hủy sáng 2912. Toàn bộ số vũ khí và công
cụ hỗ trợ trên được cơ quan chức
năng vận động người dân thu
gom, giao nộp thông qua công
tác tổng kiểm tra theo Pháp lệnh
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu
nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra,
trong năm 2017, lực lượng công

năm qua. Khách du lịch Trung
Quốc vượt lên đứng đầu số du
khách quốc tế đến TP.HCM, trong
khi năm ngoái khách từ nước này
chỉ xếp thứ 3, với 400.000 lượt
khách. Nhóm khách thị trường
Bắc Á cũng có nhiều thay đổi
với sự tăng trưởng của khách
Hàn Quốc, Nhật Bản, trong đó
khách Hàn đến TP.HCM tăng vọt,
vượt lên vị trí số hai. Ngoài ra,
du khách từ thị trường Nga, Mỹ,
Đài Loan... chọn đến TP.HCM
cũng tăng trưởng mạnh, đặc biệt
Tối 28-12, tại buổi tổng kết
là khách Nga dù đường bay còn
hoạt động của ngành du lịch
nhiều khó khăn.
TP.HCM trong năm 2017, ông
Lã Quốc Khánh, phó giám đốc
TP HCM ngày càng nhiều
Sở Du lịch TP.HCM, cho biết
người nghiện
cơ cấu khách du lịch quốc tế đến
TP.HCM có nhiều thay đổi trong

an cũng tiếp nhận, thu giữ 6 lựu
đạn, 14 đạn pháo, 3.586 viên đạn
bộ binh các loại, 28 kíp nổ, 7,7kg
thuốc nổ. Số vũ khí này được bàn
giao cho Ban chỉ huy Quân sự
tỉnh Đồng Nai thanh lý, tiêu hủy
theo quy định.
Du khách đến TP.HCM nhiều
nhất là từ Trung Quốc

150 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “CỦA CÆSAR TRẢ VỀ CÆSAR”. 55

THỜI SỰ GÓP NHẶT

Tổng kết tình hình phòng
chống ma túy 5 năm qua, Chi cục
phòng chống tệ nạn thuộc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội

mới đây cho biết, TP HCM có
hồ sơ quản lý hơn 22.000 người
nghiện, tăng hơn 1.000 người so
với năm 2016.
Trong đó, 50% người nghiện
được quản lý trong các cơ sở cai
nghiện, một nửa còn lại không
có nơi ở ổn định. Dự kiến mỗi

năm tổng người nghiện tăng bình
quân trên 17%. Gần 60% người
nghiện có tiền án, tiền sự. Ngoài
ra, nhiều người nghiện chưa được
phát hiện, chưa tự khai báo. Do
không quản lý được những người
này nên có nhiều nguy cơ tiềm ẩn
về an ninh trật tự.

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

(Tiếp theo trang 52)
bố sẽ ra tái tranh cử với tư cách
ứng cử viên tự do. Ông Putin từng
giữ chức Tổng thống trong hai
nhiệm kỳ trước khi trở thành Thủ
tướng vào năm 2008 do hiến pháp
Nga không cho phép tái tranh cử
nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Sau đó,
ông đắc cử Tổng thống vào năm
2012. Trong suốt 17 năm lãnh
đạo đất nước, ông Putin luôn đạt
được tỷ lệ ủng hộ ở mức cao, gần
đây là trên 80%.

trọng lượng đến từ pin kép (mỗi
cái công suất 12V) và bảng năng
lượng mặt trời. “Khi đầy pin, xe
có thể hoạt động trong 4 tiếng và
di chuyển 30 km. Với bảng năng
lượng mặt trời ngay trên xe, quá
trình cung cấp năng lượng luôn
diễn ra”, nam sinh giải thích.

Thủ tướng Campuchia
tuyên bố cầm quyền thêm ít
Quả bóng vàng 1995’ đắc cử nhất 10 năm.
Tổng thống Liberia.

Nam sinh Ấn Độ chế tạo xe đạp
chạy bằng năng lượng mặt trời.

Roshan Chumbalkar - sinh
viên kỹ thuật cơ khí của trường
Kỹ thuật Sinhgad RMD - đã
khiến dư luận thành phố Pune
(Ấn Độ) chú ý khi tạo ra một
chiếc xe đạp chạy bằng năng
lượng mặt trời. Nam sinh 19 tuổi
cho biết anh nảy sinh ý tưởng này
từ khi mới học cấp 3. Hiện tại, xe
đạp của Chumbalkar được trang
bị nhiều thiết bị đặc biệt như một
máy gia tốc, ghế da 2 chỗ, đèn
pha và bảng năng lượng mặt trời.
Nó nặng khoảng 10 kg. Phần lớn
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trách nhiệm của công việc mình
sắp đảm đương. Tôi hứa sẽ làm
nó thật tốt”. Sự nghiệp bóng đá
đã giúp ích rất nhiều cho George
Weah trên con đường của một
chính trị gia.

George Weah, người châu
Phi duy nhất từng giành Ballon
D’or và giải thưởng cầu thủ hay
nhất FIFA chính thức giành chiến
thắng trong cuộc bầu cử tổng
thống Liberia.
Ủy ban Bầu cử quốc gia
Liberia thông báo, Weah đã giành
chiến thắng ở vòng bỏ phiếu lại
với 61,5% số phiếu bầu, vượt qua
đối thủ cạnh tranh Joseph Boakai
để trở thành tân Tổng thống của
quốc gia Tây Phi. Ông sẽ chính
thức tiếp quản vị trí của người
tiền nhiệm Ellen Johnson Sirleaf
vào tháng tới.
Chia sẻ trên trang cá nhân,
George Weah cho biết: “Tôi xin
gửi lời cảm ơn chân thành đến
toàn thể người dân Liberia. Tôi
hiểu được tầm quan trọng và

“Tôi sẽ tiếp tục được bầu
làm Thủ tướng thêm 2 nhiệm kỳ
nữa, tức là ít nhất 10 năm nữa”,
Reuters dẫn lời Thủ tướng Hun
Sen phát biểu trước hàng nghìn
công nhân may mặc tại một ngôi
chùa ở ngoại ô thủ đô Phnom
Penh hôm 27/12. Nhà lãnh đạo
cũng kêu gọi người dân bỏ phiếu
cho đảng Nhân dân Campuchia
(CPP) của ông. “Tôi hy vọng tất
cả các bạn, cùng cha mẹ và ông
bà của các bạn, nếu họ còn sống,
và cả gia đình của các bạn, hãy
bỏ phiếu ủng hộ CPP vào ngày
29/7/2018”, Thủ tướng Hun Sen
kêu gọi. Thủ tướng Hun Sen, 65
tuổi, lên nắm quyền từ năm 1985
và là một trong những nhà lãnh
đạo cầm quyền lâu nhất trên thế
giới.
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ĐỌC BÁO DÙM BẠN

Một loài cá sống trên các hòn đảo Thái Bình Dương luôn vội vàng bỏ trốn tới nơi cao hơn để tránh
những con sóng ập tới.
Loài cá ăn san hô thải ra 400 kg cát mỗi năm

Cá lon mây Thái Bình Dương. Ảnh: BBC.
Cá lon mây Thái Bình Dương sống trong hang động nhỏ cách mặt nước triều một mét ở ngoài khơi
Guam, Micronesia và chạy vụt đến mô đất cao hơn ngay cả khi con sóng nhỏ nhất tràn đến, theo Telegraph.
Loài cá thường xuyên phải lăn lộn trong những vũng nhỏ ven biển để giữ ẩm này được ghi hình lần đầu
tiên bởi đoàn làm phim tài liệu tự nhiên Blue Planet II của BBC.
“Một sinh vật biển có vẻ khá hờ hững với biển cả. Loài cá sống nhiều trên cạn nhất hành tinh sinh
sống trên một vài hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Cá lon mây Thái Bình Dương dường như rất sợ
những con sóng. Chúng là những tay bơi lội kém cỏi và rất dễ trở thành mồi săn dưới biển”, ngài David
Attenborough, người dẫn chương trình Blue Planet II, cho biết.
Thay vì tìm kiếm thức ăn dưới nước, cá lon mây ăn tảo mọc trên vách đá. Để tránh bị cuốn trôi khỏi gờ
đá, con cá nhỏ gần 8 cm có thể nhảy xa hơn cả chiều dài cơ thể. Cá đực thu hút bạn tình bằng cách nháy
lên một vệt màu cam trên vây sống lưng. Nó đưa bạn tình tới chiếc tổ trong khe đá, nơi con cái đẻ trứng
sau khi giao phối.
“Những sinh vật sống ở vùng ven biển phải trải qua nhiều thử thách khó tin để sinh tồn ở nơi phân chia
giữa đất liền và biển cả này”, Mark Brownlow, nhà sản xuất chương trình, chia sẻ.
Phương Hoa
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Mới đây, chị Helena Lee (ở Anh) đã chia sẻ một mẹo hay cho con uống thuốc, sau rất nhiều lần
thất bại vì cậu bé toàn nhổ đi.
Người mẹ đã sử dụng một núm vú cao su và chèn thuốc uống vào đó rồi cho bé bú mà không gặp rắc
rối gì. Con trai cô uống trọn liều lượng thuốc không bị lãng phí.

Chị Lee đã dùng cách này để cho con uống thuốc.
Chị Lee xem đây như cuộc “cách mạng”, đánh bay hoàn toàn nỗi lo lắng con không uống được thuốc.
Chị cũng đã chia sẻ mẹo của mình lên Facebook:
“Dành cho tất cả người mẹ ...
Tôi đã chiến đấu với con trong 24 giờ nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc con phì ra hoặc nôn mửa.
Sau đó tôi nghĩ ra thủ thuật này.
Không một chút lãng phí và không có nước mắt.
Xin vui lòng chia sẻ với các ông bố, bà mẹ mà bạn biết”.
Thủ thuật này của chị Lee không phải mới. Theo Familyshare, những y tá nhi đã sử dụng phương pháp
này nhiều năm. Các bậc cha mẹ khác cũng áp dụng thành công trước đây. Nhưng đối với nhiều người, đây
vẫn là một khái niệm mới. Vì thế chia sẻ của chị Lee nhanh chóng lan truyền, hàng nghìn phụ huynh đã
gửi lời cảm ơn tới chị.
Khi con bạn bị bệnh, điều quan trọng là phải đưa thuốc cần thiết vào cơ thể. Đặc biệt khi dùng kháng
sinh còn quan trọng hơn vì liều lượng không đủ có thể khiến bệnh không được điều trị đúng và dễ tái phát.
Nếu thấy phương pháp này phù hợp, hãy sử dụng nó cho bé nhà bạn.
Bảo Nhiên
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Nhổ lông nách, nghe tiếng máy bay địch hay
lên kế hoạch tiệc tùng từng là những công việc
có thật.

3. Nhổ lông nách

1. Nghe tiếng máy bay địch

Thời La Mã cổ đại, “dọn dẹp” lông được coi là
chuyện để phân biệt đẳng cấp. Vì thế, các phòng
tắm công cộng ở đây có rất nhiều thợ làm việc. Họ
sử dụng nhíp sắt nóng để nhổ những sợi lông không
Trước khi radar ra đời, quân đội thường dùng mong muốn cho khách hàng.
các thiết bị hội tụ âm thanh như thế này để phát hiện
tiếng động cơ máy bay địch. Chúng khá phổ biến từ
4. Làm hề trong tang lễ
giữa Đại chiến Thế giới I đến những năm đầu Đại
chiến Thế giới II.
2. Lập kế hoạch các buổi ăn chơi

Nghề này tồn tại trong thời La Mã cổ đại. Đúng
như tên gọi, nhiệm vụ chính của những người làm
công việc này là lên kế hoạch các buổi tiệc tùng cho
nhà giàu, từ thực đơn, âm nhạc đến phụ nữ. Người
Công việc của những người này là bắt chước
làm công việc này nổi tiếng nhất khi đó là Gaius
người quá cố, từ giọng nói, cử chỉ đến cách ăn mặc.
Petronius – tác giả tiểu thuyết Satyricon.
Việc này nhằm giúp xoa dịu linh hồn người đã khuất
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và an ủi người còn sống.

8. Thợ giặt đồ

5. Bắt đỉa

Một công việc khác đến từ thời La Mã cổ đại
là thợ giặt đồ. Tại các thị trấn, những cửa hàng này
nhận nhuộm, giặt và làm khô nhiều loại quần áo
Ở thời mà việc chữa bệnh gắn liền với câu phán khác nhau. Dù vậy, điểm khác so với các cửa hiệu
của bác sĩ - “hãy hút máu bệnh nhân ra”, nghề bắt ngày nay là quần áo được giặt bằng nước tiểu người,
đỉa rất thịnh hành. Những người làm nghề này sẽ được lấy từ các nhà vệ sinh.
tìm đỉa ở những nơi có nước, thường là ao hồ, dùng
9. Máy tính
chân động vật hoặc chính chân mình để đỉa bám
vào. Sau đó, họ sẽ chọn lọc những con có thể bán và
đem đến chỗ bác sĩ.
6. Xếp chai bowling

Máy tính (computer) từng là từ chỉ nghề nghiệp
của một người. Trước khi được máy móc thay thế,
những công việc như đổi đơn vị, tính toán đều do
những người này làm, thường là phụ nữ.
Người làm nghề này thường là những cậu bé,
được các sân bowling thuê xếp chai cho khách hàng.

10. Chịu phạt thay hoàng tử

7. Giúp vua vệ sinh cá nhân

Những đứa trẻ được chọn sẽ được nuôi dạy và
lớn lên cùng hoàng tử, với nhiệm vụ nhận phạt thay.
Khi hoàng tử mắc lỗi, thầy giáo không thể đánh họ,
mà phải chuyển sang người chịu phạt hộ. Người
ta cho rằng vì là bạn tốt, hoàng tử khi nhìn những
Công việc này được tạo ra dưới thời vua Henry
cậu bé này chịu đòn thay mình, họ sẽ điều chỉnh lại
VIII (Anh). Về sau, nó được thay đổi, chỉ còn gồm
hành vi trong tương lai.
mặc đồ cho vua chúa và tồn tại đến năm 1901.
Hà Thu (theo Brightside)
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1. Ngủ ngửi
đặc biệt riêng là “ngủ duông”, tiếng địa phương gọi
Người Dao ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ có một là lướt zướng.
tập tục kỳ lạ là thiếu nữ tới tuổi trưởng thành sẽ thực
hiện tục “ngủ ngửi” do tổ tiên truyền lại. Trai gái
đến tuổi cập kê phải... ngửi mùi nhau và ngủ cùng
nhau để hai cơ thể quen hơi.

Có người nhiều năm đi “ngủ ngửi” nhưng vẫn
chưa tìm được người nào hợp hơi; cũng có người
một lần đã nên duyên vợ chồng. Các thiếu nữ người
Dao đeo tiền đang mong chờ tiếng cộc cộc vang
lên trước cửa vào mỗi buổi tối, để khẳng định rằng
mình đã lớn
2. Ngủ với người chết
Theo truyền thống của người Mông đen, xác
chết sẽ được giữ ở trong nhà từ 3 đến 5 ngày. Người
thân, bạn bè ăn uống, nằm ngủ bên cạnh người chết
trong những ngày này trước khi đưa họ về nơi an
nghỉ.

Người con trai Cơ Tu phải làm nhà ngủ duông
vào tầm tháng 9, tháng 10 của năm, sau khi đã thu
hoạch xong. Nhà ngủ duông được làm ở nương rẫy
hoặc ở bìa rừng. Gọi là nhà nhưng thực chất đây
là một chòi được làm bằng các vật liệu tạm như lá
cây... và ngôi nhà này được cả làng đều biết.
Hai người có cảm tình với nhau có thể ngủ ở nhà
duông cùng nhau từ 3 đến 5 đêm, hoặc hơn thế, để
tự do tìm hiểu. Đồng thời, họ không được vi phạm
những quy định như cấm quan hệ bừa bãi hoặc có
thai trước khi cưới.
4. Ngủ ngồi
Người dân tộc Đan Lai ở huyện Con Cuông,
Nghệ An sống giữa rừng quốc gia Pù Mát có một
tập tục hàng trăm năm nay là ngủ ngồi. Theo lời kể
của một già làng, người Đan Lai ngủ ngồi xuất phát
từ việc trốn chạy bạo chúa trước đây.
Họ vốn sống độc lập, tách biệt với thế giới bên
ngoài, chủ yếu mưu sinh bằng nghề săn bắn. Nơi
tập trung sinh sống chủ yếu của họ là rừng quốc gia,
luôn chứa đựng những hiểm họa từ động vật hoang
dã. Vì vậy, họ chỉ dám ngồi quanh đống lửa để canh
chừng thú dữ. Lâu dần thành thói quen ngủ ngồi.

Người Mông đen để xác người chết 3 đến 5 ngày
trong nhà, thậm chí ngủ ngay cạnh người chết.
3. Ngủ duông
Người Cơ Tu (còn gọi là người Ca Tu, Gao,
Hạ, Phương, Ca-tang) là một dân tộc nói ngôn ngữ
thuộc ngữ tộc Môn-Khmer. Họ có một phong tục

Một già làng ở dân tộc Đan Lai.
Theo dantri.com.vn
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Họ chấp nhận khiến cơ thể trở nên kỳ dị và xem
đó là truyền thông cần làm mỗi khi đến tuổi
trưởng thành.

vậy, khi đến tuổi 20, ít nhất khoảng 23 chiếc vòng
đồng xếp dày đặc trên cổ các cô gái. Kỷ lục của phụ
nữ Kayan là đeo được 37 chiếc vòng trên cổ.

Bộ tộc Kayan khoe cổ dài như hươu cao cổ
Ở vùng núi giáp ranh giữa Burma (Myanma) và
Thái Lan, những người phụ nữ nở nụ cười thánh
thiện, đầu của họ như “nổi” trên cột vòng bằng
đồng, cổ thì được kéo dài hết mức có thể.
Những phụ nữ Kayan có thể đeo tới 25 chiếc
vòng trên cổ, nhưng nếu tháo ra thì cổ của họ có thể
bị gãy bất cứ lúc nào. Họ luôn cho rằng cổ càng cao
thì càng thể hiện vẻ đẹp cao quý và sự giàu có của
gia đình.

Không giống với bất kỳ phụ nữ nào khác trên
thế giới, các cô gái Kayan thích “làm đẹp” theo
cách truyền thống của bộ tộc. Họ không chỉ đeo thật
nhiều vòng đồng lên cổ mà còn đeo hai bên tay và
chân, nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc cổ “hươu”
ngất ngưởng.
Từ xa xưa, bộ tộc này là được gọi là thổ dân
Khumlen, bộ tộc Padaung (còn thường gọi là người
Kayan), thuộc dân tộc Kareni, ngôn ngữ thuộc
nhóm Miến - Tạng, có nguồn gốc cổ xưa tại đất
nước Myanmar. Người ta thường biết đến bộ tộc
này nhiều hơn với cái tên “người cổ dài”.
Những chiếc vòng cổ, hay chính xác hơn là cuộn
vòng bằng đồng có thể nặng tới 10kg, sẽ được đeo
lên cổ gái ở tộc người Kayan. Các bé gái 2-5 tuổi sẽ
được đeo những chiếc vòng cổ đầu tiên. Mỗi năm
trôi qua, đồng nghĩa số lượng vòng cổ tăng lên. Như
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Ngoài ra, những bé gái Kayan cũng phải đeo
vòng đồng vào chân, tay chỉ vì mục đích để chân,
tay không to thêm và luôn giữ được đôi chân nhỏ
nhắn như khi lên 5. Đó mới được xem là vẻ đẹp
vĩnh cửu.
Về nguồn gốc của hủ tục này, truyền thuyết của
người Kayan kể lại rằng, từ xưa, rất xưa rồi, tộc
trưởng đã nằm mơ và ông được điềm báo trước rằng
vào ngày thứ 4 khi con tộc trưởng sinh ra, một con
hổ đã xuất hiện, nó tấn công nhiều người dân và đều
cắn gãy cổ họ. Từ đó, ông quyết định tất cả mọi đứa
trẻ sinh ra vào ngày thứ 4 đều phải đeo vòng cổ.
Cũng từ đó, con hổ không tới làng để hại người
nữa, nên người Kayan tin rằng chiếc vòng cổ đã có
tác dụng. Theo năm tháng, phong tục này trở nên
phổ biến, cho tới tận ngày nay nó trở thành một
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Chú thích: ảnh chụp 3 con hải cẩu vui vẻ sau cuộc săn bắt thắng lợi..
*****************************************************************************************************

phần cuộc sống của người trong bộ tộc và được xem
là điều may mắn. Trên thực tế, nhiều phụ nữ Kayan
còn cố gắng để sinh con vào ngày giữa tuần, và nếu
đó là một bé gái, thì cô bé đó sẽ là “đứa trẻ thứ 4”
may mắn.

Hủ tục này còn tồn tại với lý do bọn buôn nô lệ
không còn thấy hứng thú với những cô gái cổ dài.
Thực tế những chiếc vòng này không có tác dụng
kéo dài cổ mà làm cho xương bả vai bị ép xuống và
khiến người ngoài có cảm giác những người phụ nữ
này có cổ dài hơn. Trọng lượng quá nặng của chiếc
vòng cổ có thể khiến cho những xương sườn trên
thấp hơn hẳn 45 độ so với tự nhiên. Tuy nhiên, nếu

tháo vòng ra, cổ của phụ nữ Kayan rất dễ bị gãy vì
xương cổ của họ lúc này đã quá yếu.
Vẻ đẹp hay gông cùm? Những phụ nữ Kayan
hiện đại đang có những suy nghĩ tích cực hơn về
cách làm đẹp này. Họ có thể lựa chọn đeo vòng cổ
hoặc không.

(Còn tiếp)

ảnh minh họa
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