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VÀO ĐỀ THÁNG 4

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.  

Olalla Oliveros, một “hotgirl” đình đám với danh 
hiệu nữ người mẫu kiêm nữ diễn viên điện ảnh xinh 
đẹp, giàu có nức tiếng người Tây Ban Nha. Sự nghiệp 
còn đang lên, nhưng đột nhiên sau chuyến viếng thăm 
Nhà thờ Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), cô quyết định 
từ bỏ tất cả để xin vào tu trong dòng thánh Micae. Cô 
không muốn nói nhiều về mình, chỉ chia sẻ cảm giác 
khi tới nơi này bỗng dưng như có một trận động đất 
rung chuyển tâm hồn. Cô nói:

- Chúa không bao giờ sai, Ngài hỏi tôi có sẵn sàng 
theo Ngài hay không và tôi không thể từ chối. 

Hiện cô đang là nữ tu Olalla del Sí de María. (xem 
thêm tr.64).

Chuyện gợi vài ý: - mọi người đều được Chúa gọi 
- mỗi ơn gọi được Chúa thiết kế mỗi khác – có những 
ơn gọi gồm nhiều thời kỳ hoặc nhiều biến cố.

Mọi người đều được Chúa gọi (dụ ngôn tiệc cưới 
hoàng tử - Mt 22,1-14); nữ thánh tiến sĩ Têrêxa Hài 
Đồng Giêsu bảo ngay cả anh thổ dân mọi rợ trong 
rừng sâu cũng được Chúa gọi (Một tâm hồn).

Chúa thiết kế mỗi ơn gọi mỗi khác tùy Thánh Ý 
Người. Có những ơn gọi giản đơn như đi dạo, có 
những ơn gọi gian nan trắc trở như đi thám hiểm; có 
những ơn gọi ngập tràn ánh sáng nhưng có những ơn 
gọi bóng tối mịt mù; có những ơn gọi trơn tru lành 
thánh, có những ơn gọi tội lỗi ê chề; có nhiều ơn gọi 
đi trong vẻ vang vinh hiển, có nhiều ơn gọi nhuốm mồ 
hôi, máu, nước mắt và nhục tủi… 

Không phải lúc anh trộm lành sực tỉnh, lúc Phaolô 
ngã ngựa, lúc Augustinô quay về, lúc Olalla rung 
chuyển… mới là lúc Chúa gọi, mà Chúa đã gọi tự thưở 
nào, những lúc đó chỉ là một thời kỳ của ơn gọi, thời 
kỳ “ngộ” ra ơn gọi của mình như cuối đời, đức hồng 
y Fx. Nguyễn Văn Thuận mới hiểu thế nào là ơn gọi 
của mình.

Phận ta lúc nào cũng sẵn sàng và mau mắn thưa: 
“Lạy Chúa! Con đây” rồi vững tin và phó thác.…

NK



2  website: www.thanhnhacngaynay.vn

CÂU ĐỐI THÁNG 4   

        SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN    

o CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

o CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

152 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “ĐÚNG BẢN CHẤT II: MỸ THỂ”. 3

       ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:

 

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

THỜI VỤ THÁNG 4
 

HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

Chúa dạy đừng chống lại người ác
Người khuyên hãy tha thứ kẻ thù

Gắng tiến Chúa toàn tâm ca tụng   
Nên dâng Người tận trí suy tôn  

1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4 CỦA GIÁO HỘI
Ý CHUNG

Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế.
Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của 
nền kinh tế thế giới, can đảm nói không với một 
nền kinh tế loại trừ, bằng cách mở ra những con 

đường mới.
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4 RIÊNG TƯ

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

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

và các tín hữu đã qua đời. 

CHÂU HÂN sưu tầm

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

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

Frère PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH LONG 
(Lasan Biên Hòa) 

AC. Vũ Ngọc Thiện, Ls. Nguyễn Đăng Hảo, quý 
Ca trưởng, Ca xướng viên, Nghệ sĩ và Nghệ nhân 

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)
Ân nhân th  ầm lặng

CỐ, CỰU & KIM THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP, 
CỘNG TÁC VIÊN, MỌI ĐỘC GIẢ

ÂN NHÂN QUỸ PHAOLÔ ĐẠT, VƯỜN TƯỢNG, 
BÁO NÓI HÀNG TUẦN

(tiếp theo và hết)
Câu chuyện thứ sáu:
Cuộc sống giống như đi xe đạp, nếu muốn thăng 

bằng bạn phải luôn di chuyển đi tới. Nghĩa là bạn phải 
sống có vận động thân xác (đạp xe) vận động tinh thần 
(lái xe) sống có ý nghĩa (hướng về phía trước) và sống 
có mục tiêu (đi đến đâu).

Câu chuyện thứ bảy:
Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. 

Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai 
nhận xét:

- Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình 
độ học vấn rất thấp!

Người cha ôn tồn đáp lại:
- Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong 

túi không có lấy một đồng xu!
Con người thường có thái độ “ghen ăn tức ở”, khi 

nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và 
“đẳng cấp” của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!

Câu chuyện thứ tám:
Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một 

địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn 
vào khu “Kỳ hoa dị thảo” lầy lội. Hướng dẫn viên du 
lịch của đoàn thứ nhất bảo:

- Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp. 
Hướng dẫn viên du lịch đoàn thứ hai suy nghĩ một 

thoáng rồi nói:
- Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm “Kỳ hoa dị 

thảo” khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã 
cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm 
cảm xúc thực tế.

Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ 
nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ 

Chúa chịu thương khó

• CHÚA NHẬT PHỤC SINH ĐẠI LỄ CÔNG 
GIÁO 1.4.2018 

(Xem tiếp trang 8)
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TIN MỪNG THÁNG 4
CHÚA NHẬT I PHỤC SINH NĂM B (1.4.2018)
 MỪNG CHÚA SỐNG LẠI 
Bài đọc : Cv 10,34a.37-43 Bài đọc 2: Cl 3,1-4 hay 1 Cr 5,6b-8 Tin Mừng: Ga 20,1-9 hay Mc 16,1-8 trong thánh lễ chiều 
cũng có thể đọc Lc 24,13-35.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

Chúa sống lại từ cõi chết. Nếu tin và theo Chúa Kitô, ta cũng sống lại như 
Người.

Tại sao Chúa phải chết để sống lại?
Cuộc đời Chúa là dụ ngôn (“mở miệng ra là Ta nói 
dụ ngôn”). Chết và sống lại là một dụ ngôn lớn 
nhất dạy chúng ta sống lại.

 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B (8.4.2018)
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Bài đọc 1: Cv 4,32-35 Bài đọc 2:  1 Ga 5,1-6  Tin Mừng: Ga 20,19-31

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy 
cũng sai các con”.

Chúa Con được sai để cứu rỗi, chúng ta cũng được 
sai để cứu rỗi tức tha thứ cho nhau.

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

Tha tội cho ai xúc phạm đến chính mình là cứu rỗi 
họ… giống như Chúa đã tha cho chúng ta để cứu 
rỗi chúng ta.

 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B (15.4.2018)
Bài đọc 1: Cv 3,13-15.17-19  Bài đọc 2: 1 Ga 2,1-5a Tin Mừng: Lc 24,35-48

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại 
cho họ.

Chúng ta cũng từng đã nhiều lần không tin Chúa 
như các môn đệ lúc ấy.

Tin vào Chúa Kitô và ăn năn thống hối. Không thể nói tin Chúa thôi mà đủ.

 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B (22.4.2018)
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Bài đọc 1: Cv 4,8-12 Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-2 Tin Mừng: Ga 10,11-18

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

Kitô hữu là chiên của Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô yêu thương đến bỏ mạng vì chúng 
ta.

Chúa Kitô là Tình yêu của Chúa Cha. Cho nên Chúa Kitô yêu chúng ta hơn tất cả.

 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B (29.4.2018)
Bài đọc 1: Cv 9,26-31 Bài đọc 2: 1 Ga 3,18-24 Tin Mừng: Ga 15,1-8

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
‘”…còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để 
nó sai trái hơn”.

Đó là lý do người lành đau khổ, người thánh thiện 
chịu khốn khó.

“Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với 
các con”. Thực thi Lời Chúa là tỉa sạch tâm hồn ta.
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THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

                             Cái Răng  - Cần ThơCHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
CHỦ ĐỀ:

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI CHÚNG TA
  
  vui lòng xem các chúa nhật còn lại trên website:
           http://www.thanhnhacngaynay.vn

“Ta là mục tử nhân lành”  (Ga 10,11)
Minh họa
- Mille images 89 B
- “Ta là mục tử nhân lành” (Ga 10,11)
Sợi chỉ đỏ 
- Bài đọc I (Cv 4,8-12): Phêrô và Gioan làm 

chứng trước Thượng Hội Đồng về việc chữa một 
người què à người ấy được chữa lành nhờ Danh 
Đức Giêsu.

- Bài Tin Mừng (Ga 10,11-18): Mục tử thật và 
kẻ chăn thuê à Mục tử nhân lành yêu thương đàn 
chiên, biết từng con chiên.

- Bài đọc II (1 Ga 3,1-2): Tình yêu của Chúa Cha 
đã cho chúng ta thành con Thiên Chúa.
I. Dẫn vào Thánh lễ

Mỗi năm, Giáo hội dành ngày Chúa nhật thứ 
IV mùa Phục sinh để nhắc cho chúng ta biết Đức 
Giêsu là mục tử nhân lành rất yêu thương chúng ta 
là những con chiên của Ngài. Ngài chăm sóc chúng 
ta và dẫn chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc muôn 
đời.

Ngày hôm nay cũng là ngày Giáo hội trên toàn 
thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta hiểu biết 
hơn về tình yêu của Ngài; đồng thời chúng ta cũng 

cầu nguyện cho có nhiều người trẻ hiến thân làm 
Linh mục để tiếp nối sứ mạng Đức Giêsu là làm 
mục tử chăm sóc đoàn chiên Ngài.
II. Gợi ý sám hối

- Chúng ta là những con chiên được Đức Giêsu 
là mục tử nhân lành dẫn dắt. Nhưng nhiều khi chúng 
ta không ý thức tình thương Chúa luôn bao bọc cuộc 
sống chúng ta.

- Đôi khi chúng ta còn tỏ ra là những con chiên 
bướng bỉnh không đi theo sự dẫn dắt của Chúa.

- Chúng ta ít quan tâm đến việc khuyến khích và 
nuôi dưỡng các ơn thiên triệu.
III. Lời Chúa

1. Bài đọc I: Cv 4,8-12
Sau khi Phêrô chữa cho một người què được 

khỏi, ông bị bắt dẫn ra trước Thượng Hội Đồng Do 
thái giáo cùng với bạn đồng hành là Gioan.

Trước Thượng Hội Đồng, Phêrô xác nhận người 
què ấy được khỏi không phải do quyền phép gì riêng 
của ông mà chỉ nhờ danh thánh Đức Giêsu.

Nhân dịp đó, Phêrô giảng về Đức Giêsu: Ngài 
đã bị các thủ lãnh Do thái giết chết, nhưng Thiên 
Chúa đã cho Ngài sống lại và tôn vinh Ngài lên 
đến tuyệt đỉnh vinh quang. Nhờ danh Ngài mà mọi 
người được ơn cứu độ.

2. Đáp ca: Tv 117
(như Chúa nhật I PS)
Thánh vịnh này là tâm tình của người đã cảm 

nghiệm được tình thương và quyền năng của Thiên 
Chúa. Quyền năng và tình thương ấy đã chiến thắng 
tất cả, cho dù là khổ đau, là chết chóc. Tác giả muốn 
sống mãi để có thể ca tụng Thiên Chúa đến muôn 
đời.

3. Tin Mừng: Ga 10,11-18
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Đức Giêsu xưng mình là mục tử tốt lành. Ngài 
cũng phân biệt mục tử tốt lành và người chăn chiên 
thuê: 

- Những đặc tính của Người mục tử tốt lành: 
a/ thí mạng sống vì chiên; b/ biết các con chiên và 
được các con chiên biết; c/ muốn quy tụ những con 
chiên khác ở ngoài vào đàn chiên mình, để rồi sẽ chỉ 
có một đàn chiên và một chủ chiên.

- Kẻ chăn chiên thuê chẳng tha thiết gì đến đàn 
chiên. Hắn ưu tiên lo cho bản thân nên khi gặp nguy 
hiểm thì bỏ mặc đàn chiên để chạy trốn.

4. Bài đọc II: 1 Ga 3,1-2
Thánh Gioan nói đến mức độ to lớn vô cùng của 

tình yêu Thiên Chúa dành cho tín hữu: 
- Hiện nay Thiên Chúa cho chúng ta làm con của 

Ngài.
- Sau này Ngài còn cho chúng ta được giống như 

Ngài.
IV. Gợi ý giảng

* 1. Mục tử tốt lành
Dưới thời bạo Chúa Nêrô bắt đạo. Rôma ngập 

tràn máu lửa, biết bao tín hữu đã chết dưới tay ông 
vua điên loạn, bạo tàn.

Giáo hội non trẻ do Đức Giêsu thiết lập như sắp 
rã rời tan tác. Phêrô là con chim đầu đàn, là trụ cột 
của Giáo hội. Các tín hữu tha thiết xin Phêrô trốn 
khỏi Rôma, để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên. Người 
anh cả một thoáng phân vân, chần chừ. Quả thật 
đoàn chiên đang nao núng vì sợ thiếu vắng đầu đàn, 
sao có thể giữ vững niềm tin? Thầy đã chẳng khuyên 
khi người ta bắt bớ chúng con ở thành này, thì hãy 
trốn sang thành khác sao? Phêrô xách bị gậy đi trốn. 
Đụng Thầy ở cổng thành, Phêrô hỏi: 

- Quo vadis, Domine? Thưa Thầy, Thầy đi đâu?
- Nếu con bỏ các Kitô hữu của Thầy thì Thầy sẽ 

quay lại để chịu đóng đinh cho họ một lần nữa.
Phêrô hiểu ngay lời Thầy, quay trở lại Rôma để 

an ủi khích lệ đoàn chiên, và để chịu đóng đinh thập 
giá như Thầy.

“Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng 
sống vì đoàn chiên” (Ga.10,11). Đức Giêsu ví mình 
như một mục tử tốt lành khác với người chăn thuê, vì 
người đã dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Cái 
chết của Người không bất ngờ, cũng không đầu hàng 
bạo lực, nhưng là một cái chết tự hiến. Đức Giêsu 
chết để nói nên lời yêu thương. Một tình yêu tột 
đỉnh, yêu cho đến cùng. Thánh Gioan viết: “Không 
có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy 
sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga.15,13).

Chính tình yêu đã tạo nên mối dây gắn bó giữa 
chủ chiên và từng con chiên, khiến Người nói: “Ta 
biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta” (Ga.10,14-
15). Đó là sự hiểu biết nhau sâu xa, sự trân quí giữa 
mục tử và đoàn chiên.

Đức Giêsu là mục tử duy nhất, tối cao và gương 
mẫu. Các mục tử khác chỉ là phụ tá giúp chăn dắt 
đoàn chiên của Người. Mọi mục tử phải noi gương 
Người, dám chết cho đoàn chiên được sống. Phêrô 
là người mục tử đầu tiên. Phêrô có thể trốn bắt bớ, 
tù tội, chết chóc. Nhưng chính khi đổ máu, Phêrô đã 
giữ vững đoàn chiên. Cái chết của Phêrô đã có sức 
thuyết phục hơn bất cứ lời rao giảng nào: “Thầy làm 
vững đức tin của con. Rồi đến lượt con, con sẽ làm 
vững đức tin của anh em con”. Các mục tử tiếp bước 
Phêrô vui lòng nằm xuống để nên nhân chứng, và 
củng cố niềm tin cho các anh em.

Dụ ngôn người “Mục tử tốt lành” cho thấy tình 
yêu sâu sắc của Thiên Chúa.

- Người yêu thương mỗi người một cách cá biệt, 
không yêu cách chung chung.

- Người yêu thương vô điều kiện, ngay cả khi 
chúng ta lầm đường lạc lối.

- Người yêu thương bằng tình yêu vui mừng, chứ 
không la rầy khiển trách khi tìm thấy chiên lạc.

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn cần những vị mục tử 
tốt lành lo cho đoàn chiên trên thế giới. Người rất 
cần các bạn trẻ hiến thân cho sứ mạng mục tử này. 
Người mời gọi chúng ta hãy nhìn bằng trái tim yêu 
thương, để thấy những cơn đói Lời Chúa, đói tình 
thương, đói của ăn, đói ý nghĩa cuộc sống. Người 
kêu gọi chúng ta hãy tha thiết xin Cha cho nhiều mục 
tử tận tụy hơn, thanh khiết hơn, vô vị lợi hơn, và 
thánh đức hơn. Những mục tử sẵn lòng âm thầm chết 
từng ngày cho đoàn chiên.

*
Lạy Chúa, xin gởi đến cho chúng con những mục 

tử có trái tim của Chúa: luôn say mê Thiên Chúa 
và yêu thương con người, có tình bạn thân thiết với 
Chúa, dám hy sinh cho đoàn chiên, dẫn đưa chúng 
con về với Cha là nguồn hạnh phúc thật của chúng 
con. Amen. (Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 

* 2. Ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và 
Tu sĩ

a/ Đối với người Việt chúng ta thì hình ảnh “chiên 
và người chăn chiên” không phải là một hình ảnh 
gần gũi, vì xứ sở chúng ta không thuộc vùng Cận 
Đông với nghề chăn nuôi chiên cừu như Pa-lét-tin 
xưa. Hơn nữa trong khi cả đất nước đang nói đến 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà chúng ta cứ nhắc 
đi nhắc lại câu chuyện “đàn chiên với mục tử”, thì e 
rằng chúng ta bị coi là những người lạc hậu! Nhưng 
nếu đi sâu vào ý nghĩa và biểu tượng tôn giáo của 
hình ảnh “chiên và mục tử” thì chúng ta lại chẳng 
thấy lạc hậu tí nào. Vì chưng những người tin ở Thiên 
Chúa đều xác tín rằng họ luôn được Thiên Chúa và 
Chúa Ki-tô quan tâm và tận tình chăm sóc, không chỉ 
về phương diện tâm linh mà về mọi phương diện con 
người, không chỉ ở đời sau mà ở cả đời này lẫn đời 
sau. Mối tương quan gắn bó giữa người chăn và con 
chiên là hình ảnh sống động, cụ thể của mối tương 
quan giữa Thiên Chúa và người tín hữu. 

b/ Những nét đặc trưng của Vị Mục Tử nhân lành 
    Đức Giêsu đã công bố Người là Vị Mục Tử 

nhân lành, với những nét đặc trưng sau đây: 
     * Vị Mục tử nhân lành hết lòng yêu thương 

những người thuộc về mình. Vì yêu thương nên 
Người quan tâm đến mọi người và đến từng người. 
Càng quan tâm thì càng biết tường tận: biết họ muốn 
gì? họ cần gì? họ có thể gặp phải những nguy cơ cạm 
bẫy hay thử thách nào?

      * Vị Mục tử nhân lành luôn đi đầu, đi trước 
tức hướng dẫn, lãnh đạo đoàn chiên, tức đứng mũi 
chịu sào, gánh chịu mọi khổ cực cho người thuộc về 
mình. Vị ấy sẽ đem chiên đến những miền an toàn, 
có suối mát và cỏ xanh, để chiên được ăn uống no nê, 
được nghỉ ngơi thoải mái. Chiên sẽ tăng trưởng cả về 
chất lượng lẫn số lượng. Thậm chí vị Mục tử sẽ hy 
sinh mạng sống vì chiên.

c/ Lý do Hội Thánh lấy ngày chủ nhật Chúa Chiên 
Lành làm ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ: 

    Bản tin Hiệp Thông (tiếng nói của Hội đồng 
Giám Mục Việt Nam) số 11, ra ngày 15 tháng 02 
năm 2002 (trang 8-9) cung cấp cho chúng ta những 
con số cụ thể và đáng chúng ta suy nghĩ trong ngày 
hôm nay: 

(1): Tổng dân số của Việt Nam hiện là: 80.489.857 
người (76.683.203 dân tộc kinh+3.806.654 dân tộc 
thiểu số).  (2): Tổng số công giáo của 25 giáo phận  
5.324.492 người (5.065.105 dân tộc kinh+259.387 
dân tộc thiểu số). (3): Tổng số linh mục của 25 
giáo phận: 2.526 Lm (2.133 triều+393 dòng). (4): 
Tổng số tu sĩ trong 25 giáo phận: 11.282 Ts (1.524 
nam+9.758 nữ). (5): Tổng số chủng sinh của 25 giáo 
phận: 1.765 Cs (1.044 đang học+318 học xong+403 
dự bị). (6): Tổng số giáo lý viên của 25 giáo phận: 
45.858 Glv (671 giáo phụ+ 219 có lương+44.968 
không có lương). 

Nếu chia bình quân số giáo dân cho số linh mục 

(triều dòng, khỏe yếu) thì một linh mục phải phục vụ 
2.107 giáo dân. Nếu chia bình quân tổng số dân Việt 
Nam cho số linh mục (triều dòng, khỏe yếu) thì một 
linh mục phải phục vụ 31.865 người. Nếu chia bình 
quân số giáo dân cho số tu sĩ (nam nữ, khỏe yếu) thì 
một tu sĩ phải phục vụ 472 giáo dân. Nếu chia bình 
quân tổng số dân Việt Nam cho số tu sĩ (nam nữ, 
khỏe yếu) thì một tu sĩ phải phục vụ 7.134 người. 
Nếu chia bình quân tổng số người VN không công 
giáo cho tổng số người VN công giáo thì một người 
VN công giáo phải giúp cho 14 người VN không 
công giáo biết Chúa và gia nhập Giáo hội.

Nguyên nhìn vào những con số trên, chúng ta 
cũng đã thấy được nhu cầu to lớn về nhân sự của 
Giáo hội Việt Nam trong sứ mệnh sống, làm chứng 
và loan báo Tin Mừng mà Giáo hội đã nhận được 
từ chính Chúa Giê-su. Đã đành rằng ngày nay trách 
nhiệm sống, làm chứng và loan báo Tin Mừng không 
chỉ của riêng các linh mục, tu sĩ mà của mọi Ki-tô 
hữu. Nhưng các linh mục, tu sĩ vẫn là lực lượng quan 
trọng nhất, là lực lượng nòng cốt và đầu tầu trong lãnh 
vực này. Thế nhưng ơn gọi linh mục, tu sĩ càng ngày 
càng giảm sút trong các Giáo hội địa phương, thậm 
chí giảm trầm trọng trong một số Giáo hội. Riêng tại 
Việt Nam, thì tình hình có mấy nét riêng sau đây: (1) 
Việc thanh niên nam nữ muốn vào chủng viện, dòng 
tu còn gặp nhiều cản trở từ những qui định của Nhà 
Nước. (2) Việc các Giám mục, Dòng tu gửi các linh 
mục, tu sĩ đến nơi cần gửi, đặc biệt đến vùng sâu 
vùng xa, cũng chẳng dễ dàng gì. (3) Ơn gọi tu trì đã 
có dấu hiệu sút giảm ở thành thị, nhất là ở các quận 
nội thành.

Vì thế cho nên chúng ta không chỉ cầu xin Thiên 
Chúa ban cho Giáo hội -nhất là Giáo hội Việt Nam- 
nhiều linh mục, tu sĩ tài đức thánh thiện, nhiệt thành 
mà chúng ta còn phải nài xin Thiên Chúa tạo thuận 
lợi cho các ứng sinh linh mục tu sĩ được đào tạo đến 
nơi đến chốn và cho các linh mục tu sĩ có điều kiện 
cần thiết để thực thi sứ vụ của mình. (Giê-rô-ni-mô 
Nguyễn Văn Nội).

3. “Tình yêu, con đường duy nhất để đến với thế 
giới bất tín”.

“… Thánh nữ Têrêxa đã mở ra cho chúng ta con 
đường duy nhất để đến với thế giới những người 
không tin: đó là tình yêu. Không ai có thể sống thiếu 
tình yêu. Trước tấm thảm kịch của thuyết nhân bản 
vô thần, thảm kịch, vì do nhân danh một tư tưởng 
cao cả của nhân loại mà con người đã khước từ 
Thiên Chúa, mọi Kitô hữu, mọi Linh mục, mọi tu sĩ 
đều bồn chồn lo âu (…) thánh Phanxicô đệ Salê đã 
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nói: “Tất cả đều dành cho tình yêu, đều ở trong tình 
yêu, đều vì tình yêu và đều phát xuất từ tình yêu trong 
Giáo hội”. Nhưng cái chân lý cao cả ấy hầu như đã 
bị lãng quên, đã bị thuyết Jansénisme khô cằn ngăn 
chận. Chỉ có người nữ tu dòng kín trẻ trung thành 
Lisieux đã nhắc ta nhớ lại chân lý ấy trong nét tươi 
tắn của thái độ Ngài hoàn toàn phó thác cho Thiên 
Chúa. Hôn thê của Đấng chịu đóng đinh và đã vì 
yêu mà tự nộp mình cho ta, chính thị cũng dâng hiến 
cho Người tình yêu vì tình yêu, như vị hôn thê dâng 
hiến cho hôn phụ. “Trong trái tim giáo hội tôi sẽ là 
tình yêu” thế là đã rõ, một xác quyết như thế đụng 
chạm tới tất cả mọi người ở thế kỷ XX của chúng ta 
vì chúng ta không biết yêu và được yêu trong chân 
lý (…).

Thánh Nữ Têrêxa luôn luôn là, tôi dám nói, một 
âm vang đích thực của Trái tim Thiên Chúa cho thời 
đại chúng ta, cho mỗi người chúng ta. Dù ta là ai, 
ta đã được tạo thành để sống tình yêu Thiên Chúa, 
tình yêu đã trao ban sự sống cho ta. Ta đến từ Thiên 
Chúa và ta lại trở về với Người, Người là Đường 
là Sự Thật và là sự sống. Công đồng Vatican II đã 
mạnh mẽ nhắc lại điều này. Sử gia mai ngày có thể 
thắc mắc: “Giáo hội thời Công đồng đã làm gì?” 
Đức Phaolô VI đã trả lời họ ngay từ ngày 14.9.1965: 
“Giáo hội yêu, giáo hội yêu, yêu bằng trái tim mục 
tử, yêu bằng trái tim đại kết, yêu bằng trái tim rộng 
mở đón nhận mọi người kể cả những người bắt bớ 
Giáo hội”. Ta nên tìm lại cái trực cảm quan trọng ấy 
của Đức Phaolô VI. Đó cũng là trực cảm của thánh 
nữ Têrêxa thành Lisieux: “Giáo hội là Đức Kitô và 
Đức Kitô là tình yêu”. Chúng ta được Thiên Chúa 
yêu thương.

Thánh nữ Têrêxa đã khơi gợi hàng ngàn, hàng 
ngàn ơn gọi làm Linh mục trên khắp thế giới. Những 
Linh mục ấy đã tìm thấy nơi thánh nữ một tình yêu 
tuyệt đối dành cho Đức Giêsu và tình yêu Giáo hội, 
một ý nghĩa sâu xa trong kinh nguyện và trong sứ 
mệnh truyền giáo trên khắp hoàn cầu, một sự kết hợp 
bằng chiêm niệm và hoạt động, một mẫu gương dùng 
con đường tình yêu bé nhỏ và phó thác, đường nên 
thánh trong cuộc sống hằng ngày. Ngày nay, thánh 
nữ Têrêxa vẫn tiếp tục làm phong phú tác vụ của các 
Linh mục, đặc biệt là những Linh mục trẻ bị cuốn hút 
bởi sứ điệp tình yêu giữa lòng Giáo hội (…).

Tất cả hành trình đức tin thâu tóm trong đức cậy 
và đức ái. Niềm tin là niềm hy vọng của tình yêu, 
tin là hy vọng vào tình yêu. Phải chăng vai trò đã 
được quan phòng của sứ điệp của thánh nữ Têrêxa, ở 
ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ 3, chính là trả lại cho 

ta tình yêu và niềm hy vọng? Con người đã được tạo 
dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Tình yêu là để yêu 
thương. Trong lãnh vực tình yêu, thánh nữ Têrêxa 
là bậc thầy linh đạo trong tình yêu, không có dè dặt, 
không có tính toán, không có trung dung, không có 
quân bình vì con người chẳng bao giờ có thể yêu 
Thiên Chúa cho xứng với tình Người yêu ta (…).

Một nữ tu hỏi thánh nữ Têrêxa: “Chị nói gì với 
Đức Giêsu?” Chị thánh trả lời: “Em không nói gì 
hết, em yêu Người”. Chỉ tình yêu là quan trọng. (Đức 
Hồng Y P.Poupard, tài liệu cho ngày ơn thiên triệu. 
Trích dẫn bởi Fiches dominicales, năm B)).

4. “Trong trái tim Giáo hội, tôi sẽ là Tình yêu”
(Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng, bản văn được trích 

dẫn trong tài liệu của Ủy ban quốc gia về ơn thiên 
triệu).

“… Sau cùng con đã tìm thấy an nghỉ… tìm 
trong thân thể mầu nhiệm của Giáo hội, con chẳng 
thấy mình trong bất cứ chi thể nào đã được thánh 
Phaolô miêu tả, đúng hơn con muốn có mặt trong 
tất cả những chi thể ấy… Đức Ái đã cho con chìa 
khóa ơn gọi của con. Con hiểu rằng nếu Giáo hội có 
một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, chi thể 
quan yếu nhất, cao cả nhất không thể thiếu được, con 
hiểu đó là Trái Tim và Trái Tim đó cháy đỏ Tình yêu. 
Con hiểu rằng chỉ có Tình yêu mới làm cho các chi 
thể của Giáo hội hoạt động và nếu tình yêu vụt tắt, 
các Tông đồ sẽ thôi không loan báo Tin mừng, các 
Thánh Tử đạo sẽ từ chối đổ máu… Con hiểu rằng 
Tình yêu phủ trùm lên mọi ơn gọi và tình yêu là tất 
cả, bao gồm mọi không gian và mọi thời gian. Tắt 
một lời, Tình yêu là vĩnh cửu!

Thế là, trong niềm vui tột đỉnh, con kêu lên: “Ôi 
Giêsu, Tình yêu của con… ơn gọi của con, cuối cùng 
con đã tìm thấy ơn gọi của con chính là Tình yêu!… 
Phải rồi, con đã tìm được vị trí của con trong Giáo 
hội. Chỗ ấy, ôi Lạy Chúa, chính Chúa đã ban cho 
con… Trong Trái Tim Giáo hội, thưa Mẹ, con sẽ là 
Tình yêu… như thế con sẽ là tất cả… như thể giấc 
mơ của con đã thành hiện thực!!!...”
V. Lời nguyện cho mọi người 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày 
cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và tu sĩ, chúng ta 
cầu xin Chúa sai đến đoàn chiên Chúa những chủ 
chăn tốt lành như lòng Chúa mong muốn.

1. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần trong 
Hội thánh/ đều tích cực quan tâm đến việc nâng đỡ, 
đào tạo và chọn lựa những người xứng đáng với ơn 
gọi làm Linh mục và tu sĩ.

2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả những 
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ai đang thi hành trách nhiệm làm Mục tử trong Hội 
thánh/ biết noi gương Đức Giêsu là mục tử tốt lành/ 
sẵn sàng hiến thân chăm lo cho đoàn chiên Chúa đã 
trao phó cho mình.

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người 
trẻ biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa/ và quảng đại 
đáp trả tiếng gọi ấy/ để dấn thân vào đời sống giáo 
sĩ và tu sĩ.

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người 
làm cha mẹ trong họ đạo chúng ta/ biết giáo dục và 
hướng dẫn con cái sống tinh thần Tin mừng/ để cống 
hiến cho Hội thánh những mầm giống ơn gọi tốt lành.

Chủ tế: Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt 
thì ít, xin cho chúng con biết rộng rãi góp phần vào 
việc đào tạo Linh mục và tu sĩ, bằng lời cầu nguyện, 
và bằng sự giúp đỡ nhiệt tình. Chúng con cầu xin, 
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

VI. Trong Thánh lễ
- Kinh Tiền Tụng: Nên dùng Kinh Tiền Tụng 

Phục sinh V, trình bày Đức Giêsu là Linh mục và 
của lễ.

- Trước kinh Lạy Cha: Ngày xưa Đức Giêsu đã 
bảo: “Chúng con hãy xin chủ ruộng đến gặt lúa của 
Ngài”. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Cha ban 
cho Giáo hội có nhiều ơn gọi Linh mục để làm việc 
trên cánh đồng truyền giáo, để cho “Nước Cha” mau 
trị đến.
VII. Giải tán

Rời nhà thờ để trở lại với cuộc sống, chúng ta sẽ 
thấy còn biết bao người lương chưa biết Chúa, chưa 
yêu mến tôn thờ Ngài. Vậy anh chị em hãy tiếp tục 
cầu nguyện cho có thêm ơn gọi Linh mục làm việc 
trên cánh đồng truyền giáo.

như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền 
quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.

Câu chuyện thứ chín:
Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai 

chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc 
giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, 
bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền 
chắc chắn sẽ là đồ tốt. 

Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên 
nói với nhau:

- Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng 
ta lời đến 18 triệu đồng!

Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời 
khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng 
vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì 
chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

Câu chuyện thứ mười:
Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các 

họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của chính cậu 
con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt 
vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau 
không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người 
chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa 
ngắm nhìn bức tranh lúc nãy người vợ đã xem qua. 
Bà bực bội nói:

- Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức 
tranh của con mình?

Người chồng quay sang nhìn vợ:
- Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên 

trên bức tranh.
Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng 

nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh 
mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

(Hết)

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

(Tiếp theo trang 2)
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      Lm. PHẠM QUỐC TÚY
               gp. Phú Cường    

MỘ
(PHỤC SINH  B – Mc 16,1-8)

“Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc 
mặt trời hé mọc, các bà ra mộ” (Mc 16,12)
Truyền thống thời các tổ phụ cho thấy người ta 

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

Tất cả truyền thống thời tổ phụ đều ám chỉ việc 
sở hữu lãnh địa và định cư của bộ lạc mang danh tổ 
phụ tại lãnh địa này. Giosuê được mai táng ở miền 
đất thừa kế tại Timnat- Séra trong núi Ephraim (Gs 
24,30). Samuel được chôn cất tại quê nhà ở Tama 
(1Sm 25,1 28,3), Gícóp “tại nhà ông này trong sa 
mạc” (1V 2,23), vua Marassê “được chôn cất trong 
vườn thuộc cung điện vua, vườn của Uzza” ( 2V 
21,18  2Sb 33,20). Thời Tân Ước, Giuse Arimathêô 
đã chuẩn bị một ngôi mộ cho mình trong vườn nhà 
(Mt 27,60 Mc 15,46 Lc 23,53 Ga 19,41). Trái lại, 
tiên tri Isaia bài kích quan Sabna, có lẽ gốc gác 
miền bắc Israel lại cho đào mộ mình tại Giêrusalem: 
“ông có gì ở nơi đây... mà đào mộ cho ông ở nơi 
này” (Is 22,16t)

Nơi chôn cất trước kia thường rất gần nơi dân 
cư sinh sống, với việc mở rộng thành phố và các 
tường thành liên tiếp xây lên, các mộ phần ở ngoài 
tường thành có thể lại gặp ở trong tường thành (intra 
neuros). Êdêkiel đã chống lại việc chôn cất các vua 
tại cung điện, trong thành và gần đền thờ (Ed 43,7-
9). Thời đô hộ của Hilạp và Rôma, người ta thấy 

các ngôi mộ được xây ở thung lũng Cédron ở phía 
Tây triền dốc của Đền thờ. Ngoài các ngôi mộ gia 
đình, có những hố lấp chôn tập thể cho những người 
nghèo (Gr 26,23)

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

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

TÔMA
(CN 2 PS  B – Ga 20,19-31)

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

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

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

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

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

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

XÁ TỘI / ĐỀN BÙ 
(CN 3PS  B – 1Ga 2,1-5a)

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

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

sự bất phục của dân, Thiên Chúa nổi giận (Xh 4,14 
Gr 23,19 Tv 76,8 ...). Cần phải làm cho Chúa nguôi 
giận và trở nên nhân từ (2Sm 21,1-4).

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

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

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

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

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

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

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

Tin Mừng nhất lãm có những nét báo trước ám 
dụ của thánh Gioan về Chúa Giêsu, mục tử nhân 
lành. Việc Ngài sinh tại Belem hoàn tất lời tiên tri 
(Mt 2,6 Mk 5,1). Ngài đúng là chủ chăn Môsê mong 
ước (Ds 27,17). Ngài đến cứu những con chiên lạc 
nhà Israel (Mt 15,24. 10,6. Lc 19,10). “Đàn chiên 
nhỏ” Ngài tập hợp lại (Lc 12,32) là hình ảnh cộng 
đoàn thời cánh chung (Đn 7,27) sẽ bị bách hại bởi 
lang sói bên ngoài (Mt 10, 16 Rm 8,36) và bởi lũ 
đội lốt chiên bên trong (Mt 7, 15). Chiên sẽ bị tan 
tác nhưng vị chủ chăn sau khi bị đánh đập sẽ tập 
họp họ lại (Mt 26,34t Dcr 13,7). Thời cuối, Ngài sẽ 
phân chia họ ra như mục tử phân loại chiên và dê 
(Mt 25,31t).

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

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

CÂY NHO

 (CN 5 PS B – Ga 15,1-8)
“Thầy là cây nho, anh em là cành…” (Ga 15,5)

Cây nho, tiếng Do thái là gepen và tiếng Hy lạp 
là ampelos. Cây nho và việc trồng nho vì có vị trí 
quan trọng trong đời sống người Do thái, nên chiếm 
ảnh hưởng mạnh trong ngôn ngữ biểu tượng của 
Kinh Thánh. Israel là gốc nho Thiên Chúa bứng từ 
Ai Cập đem trồng tại đất Canaan, cành lá lan rộng 
khắp nơi. (Tv 80,9-12). Đây là cây nho được Thiên 
Chúa trồng và chăm sóc (Is 5,1-4). Nếu rút lại phúc 
lành đặc biệt, Thiên Chúa bỏ rơi vườn nho (Tv 
80,13t Is 5,5t).

Gốc nho là hình ảnh của sự khôn ngoan (Hc 
24,17), biểu trưng hiền thê của người công chính 
(Tv 128,3), là Moab (Gr 48,32) là Sêdêkias. Trong 
Tân Ước, vườn nho được dùng trong dụ ngôn những 
người thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16) và trong dụ 
ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21,33-46). Dụ 
ngôn cây nho và cành nho cho thấy sự cần thiết phải 
liên kết với Chúa Giêsu (Ga 15,1-8).

Israel là cây nho được tuyển chọn, nhưng đã 
thoái hóa và trở nên cằn cỗi (Gr 2,21 8,13) nên sẽ 
bị nhổ bỏ đi và bị chà đạp (Gr 5,10 12,10). Dân bất 
trung với Thiên Chúa (Ed 19,10-14 15,6t) hoặc một 
vị vua phản bội với giao ước đã ký kết (Ed 17,5-19) 
đều được so sánh như một cây nho tốt tươi nhưng 
rồi bị khô héo và bị đốt cháy. Nhưng điều mà Israel 
đã không thể dâng cho Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu 
lại thực hiện được. Người là cây nho chính hiệu, 
xứng danh là Israel đích thực được Chúa Cha vun 
trồng, chăm sóc và tỉa cành để sinh nhiều hoa trái 
(Ga 15,1t Mt 15,13). Thật thế, Người đã sinh hoa 
kết quả bằng việc tự nguyện hiến dâng mạng sống, 
đổ máu mình ra làm chứng cho tình yêu cao cả (Ga 
15,9.13.10, 10t.17). Trong mầu nhiệm Thánh Thể, 
rượu nho sẽ nên dấu chỉ của máu giao ước mới và 
vĩnh cửu, giúp ta hiệp thông với tình yêu của Chúa 
Giêsu và ở lại trong Người (Mt 26,27tt Ga 6,56 
15,4-9t).

Chúa Giêsu là cây nho đích thực, chúng ta là 
cành (Ga 15,5). Nói cách khác Người là thân mình, 
chúng ta là chi thể. Trong Hội thánh Người, tức là 
thân thể mầu nhiệm mà Chúa Giêsu Kitô là Đầu, 
chúng ta được hiệp thông với Người. Không có sự 
hiệp thông này, chúng ta sẽ như cành lìa cây và sẽ bị 
khô héo và chỉ còn bị quăng vào lửa mà đốt đi (Ga 
15,4). Vậy mà toàn thể nhân loại được mời gọi hiệp 
thông với Người (15,16) và chia sẻ niềm vui với 
Người (15,8-11).
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TÔNG ĐỒ PHÊRÔ

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy 
Phêrô, trưởng nhóm 12 tông đồ của Người…

Giờ này Phêrô đang ở đâu?
Phêrô không ở dưới chân Thánh giá là nơi lẽ ra 

anh phải có mặt, nhưng có lẽ anh đang lang thang 
trong một ngõ hẻm tối tăm nào đó trong thành phố 
Giêrusalem. Anh nghiến răng căm giận chính bản 
thân mình và không ngừng tự trách. Nước mắt anh 
cũng không ngừng tuôn chảy.

Anh đã làm gì thế? Thưa anh đã phạm phải một 
lỗi lầm nghiêm trọng nhất trong đời.

Phêrô đã được Thầy Giêsu hết lòng tin tưởng. 
Người đã chọn anh làm trưởng nhóm 12 tông đồ 
của Người bởi vì Phêrô quả có tính cách làm trưởng. 
Anh đã từng điều khiển một nhóm ngư phủ ở Biển 
Hồ Galilê. Khi đó Chúa Giêsu gọi anh: “Hãy theo 
Ta! Sau này anh sẽ không lưới cá nữa mà là lưới 
người”. Chúa Giêsu còn đặt cho anh một tên mới 
nữa. Trước đây tên anh là Simon, nhưng Người bảo: 
“Từ nay anh được gọi là Phêrô (nghĩa là tảng đá), 
vì trên Tảng Đá này Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của 
Ta”. Chúa Giêsu dùng từ “Hội Thánh” để chỉ một 
“Hội” lớn quy tụ tất cả các Kitô hữu, tất cả những 
ai tin vào Người. 

Như vậy Tông đồ Phêrô có đầy đủ lý do để tự 
hào. Thế nhưng anh đã tự phụ hơi quá. Sau phép lạ 
hóa bánh ra nhiều, khi Chúa Giêsu nói những lời 
khó hiểu về Bí tích Thánh Thể: “Nếu anh em không 
ăn thịt Ta và không uống máu Ta thì sẽ không có Sự 
Sống trong người”, thì có nhiều kẻ đã bỏ Người. 

Lúc đó Chúa Giêsu quay sang hỏi các tông đồ: 
“Còn các con, các con có bỏ Thầy không?”. Phêrô 
liền thay mặt cả nhóm đáp: “Không bao giờ chúng 
con bỏ Thầy, vì bỏ Thầy thì chúng con sẽ theo ai. 
Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Anh 
nói thật hay. Nhưng khi đó chỉ là nói suông chứ 
không gặp đe dọa nào cả.

Thế rồi mọi sự trở nên tồi tệ. Những người thù 
ghét Chúa Giêsu đã quyết tâm giết Người. Giuđa 
đã ra đi bán Người. Phần Chúa Giêsu thì, buổi tối 
bữa ăn từ biệt, trước khi đi đến Vườn Cây Dầu, đã 
nói với các tông đồ Người rằng: “Đêm nay sẽ là 
một đêm khủng khiếp với các con. Đánh chủ chăn 
thì đàn chiên tan tác. Đó là điều sẽ xảy đến với các 
con”. Lúc đó, vốn tính cả quyết và không sợ gì cả, 
anh đã đáp lời: “Dù mọi người có bỏ Thầy thì con 
cũng không bỏ. Con sẵn sàng chết vì Thầy”. Nhưng 
Chúa Giêsu nói với anh: “Phêrô ơi. Đừng tưởng là 
con can đảm lắm. Đêm nay trước khi gà gáy hai lần 
thì con đã chối Thầy ba lần”. Và quả thực đã xảy ra 
đúng như vậy… 

Chúa Giêsu bị bắt ở Vườn Cây Dầu. Phêrô nổi 
máu anh hùng tuốt gươm ra, nhưng chỉ chém đứt tai 
một tên đầy tớ. Và Chúa Giêsu bảo Phêrô xỏ gươm 
lại vào bao. Đó là điều tốt nhất cho Phêrô và các bạn 
anh nếu không muốn bị bọn lính trả thù… Vả lại 
nếu Chúa Giêsu muốn thì Người thừa sức làm cho 
bọn lính không thể nào bắt Người được kia mà… 
Sau đó thế nào? 

Sau đó, Phêrô đã hiểu bọn lính mạnh thế hơn 
anh, và Chúa Giêsu cũng muốn để họ bắt Người. 
Thế là Phêrô co giò chạy trốn như những tông đồ 
khác… Khi đã chạy được một khoảng cách an toàn, 
anh bắt đầu hoàn hồn… Và rồi, lợi dụng trời tối, anh 
quày trở lại để nhìn theo bọn lính xem họ dẫn Chúa 

(Xem tiếp trang 14)
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 TRUYỆN TÍCH 16 

Thầy bùa ngải lần chuỗi Mân Côi 

Câu truyện khó tin mà có thật. Có thầy bùa ngải 
rất cao tay. Y đã dùng mọi phương pháp thư yếm để 
dụ dỗ nhiều phụ nữ sa vào tay y để thỏa mãn dục 
tính. Người ta muốn tố cáo y để chính quyền có 
biện pháp trừng trị hầu tránh tai họa. Nhưng không 
ai dám đứng ra tố cáo, vì sợ bàn tay thư yểm của y. 
Vả lại chính quyền cũng lờ đi, sợ đụng chạm đến 
tôn giáo, dù sao y cũng là một thầy phù thủy có 
hạng trong vùng. Nhân cơ hội y dùng tà ma, khiến 
âm binh để chữa bệnh cho một thiếu phụ. Chẳng 
may thiếu phụ này chết, không biết có phải tại ma 
quỷ, hay là tại bệnh. Nhưng chính quyền cũng cứ 
cho là tại y chữa bệnh mà không có giấy phép hành 
nghề. Y bị bắt và bị truy tố . Nhân cơ hội này có rất 
nhiều đơn tố cáo y lợi dụng bùa phép để làm hại 
nhiều phụ nữ. Thầy phù thủy bị cáo trước pháp luật 
vì nhiều tội danh bất chính. Kết quả là Toà kêu án 
chung thân. Y rất lo sợ buồn phiền vì những việc 
làm bất chính của mình. Vào tù được ít tháng, thì y 
lâm bệnh nặng. Biết mình sắp chết, cho nên y nói 
với người bạn tù rằng:

- Tôi sẽ chết. Và trước khi chết, tôi trối lại cho 
anh tất cả những gì tôi có trong nhà tù này. Vậy 
khi nào anh có dịp được gặp gia đình, thì nhờ anh 
thông báo cho vợ con tôi nên từ bỏ cái nghề mạt 
rệp của tôi đã làm, vì nó chẳng có ích lợi gì cho ai, 
nếu không chỉ làm hại người ta. Hơn nũa, tôi cũng 
nhân cơ hội này, dám hỏi anh một bí quyết: tại sao 
từ ngày anh vào tù, tôi thấy anh lúc nào cũng vui vẻ 
hồn nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Tương 
lai, mạng sống, sức khỏe, anh coi như pha. Lúc nào 

cũng tươi cười vui vẻ, còn hát xướng được. Tôi thấy 
anh lấy dây dài thắt nút từng khúc, và ngồi nghiêm 
trang lâm râm khấn vái, tay thì đếm từng nút dây. 
Mặt anh lúc nào cũng tươi vui. Tôi thấy mà thèm, 
tiếc cho cái thân phận của tôi. 

Được cơ hội, anh bạn tù trả lời hết, và giải đáp 
tất cả mọi vấn đề mà anh phù thuỷ thắc mắc: 

- Sỡ dĩ tôi an tâm là vì tôi là người công giáo. 
Sống chết đã có số phận. Cuộc sống ở thế gian này 
chỉ là phù du, nay còn mai mất. Sinh ra ở trên trái 
đất này, sống ở nhà, hay sống trong tù cũng chỉ là 
sống trên trái đất mà thôi. Có gì phải quan tâm. 
Chúng tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa, và 
tin vào Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa và 
là Mẹ chúng tôi. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên 
trái đất và truyền cho chúng tôi phải năng lần chuỗi 
Mân Côi kính Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cứu thoát khỏi 
tù đầy, được sớm trở về với gia đình, sống thánh 
thiện cho đến chết. Cái dây mà anh thấy tôi thắt 
nút, đó chính là chuỗi hạt Mân Côi. Ở ngoài người 
ta làm bằng gỗ, bằng kim khí, óng ánh sáng láng 
rất đẹp. Còn trong tù thì quy chế không cho đem đồ 
đạo vào, sợ mình lợi dụng để tự vận. Cho nên tôi đã 
phải thắt nút dây, để làm tràng chuỗi Mân Côi, và 
đọc kinh Kính Mừng. Nhờ đó mà tôi đã sống an vui, 
bình thản. Nếu đêm nay người ta đem tôi ra pháp 
trường bắn bỏ cũng được. Tôi đã phó dâng tất cả 
cho Đức Mẹ gìn giữ. 

Thầy phù thuỷ nghe nói rất cảm động, tự nhiên 
thấy phấn khởi, và muốn nhờ anh bạn dạy đạo, và 
cũng tập lần chuỗi Mân Côi. Anh cũng bắt chước 
người bạn tù, lấy dây thắt nút làm chuỗi hạt Mân 
Côi và học để được lần chuỗi Mân Côi kính Đức 
Mẹ. Từ đó anh cảm thấy tươi vui, không còn muốn 
chết nữa. Anh đã khỏe trở lại, vui vẻ nói chuyện hát 
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xướng. Đôi bạn càng ngày càng thân thiết trìu mến 
nhau lạ thường. 

Cho đến một ngày, đúng là do lời cầu nguyện 
bằng chuỗi hạt Mân Côi của cả 2 anh tù. Chính phủ 
có sự thay đổi chính thể, đã tuyên bố khoan hồng 
cho các tù nhân, kế cả những người tù chung thân, 
đã ở được hơn 10 năm. Thầy phù thuỷ cũng được 
tha, trở về gia đình cùng với anh bạn. Cảm nghiệm 
được lòng thương xót của Chúa và của Đức Mẹ 
Mân Côi, thầy đã bỏ tất cả, bán hết của cải, xin vào 
dòng tu để chuộc lại những tội lỗi suốt mấy chục 
năm qua. Thầy đã sống thánh thiện 15 năm trong tu 
viện, lao động cực nhọc, chỉ ăn cơm với muối, và 
năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ cho đến chết. 

Lời bàn: Câu truyện được kể lại trong tu viện 
dòng thánh Đominicô. Nhờ gương sáng của một 
chiến sĩ Công giáo mà một tội nhân, một thầy phù 
thuỷ bùa ngải khét tiếng đã được ơn ăn năn trở lại. 
Nếu không có vụ bị bắt, bị tù thì làm sao mà một thầy 
phù thuỷ có thể được ơn cải tử hoàn sinh như vậy. 
Gương sáng rất quan trọng, như chúng ta đã biết, 
chuỗi hạt Mân Côi cuả nhà bác học Andre Ampere 
có giá trị hơn 1000 bài giảng rất hay và hùng biện. 

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.

Giêsu đi đâu. Nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách 
an toàn… Họ điệu Chúa Giêsu đến tòa án Thượng 
Hội Đồng Do thái… Nhờ tông đồ Gioan hướng dẫn, 
Phêrô vào được sân tòa án đang khi Chúa Giêsu bị 
xử bên trong.

Thực ra vào đây rất dại dột. Cô giữ cổng thoạt 
nhìn  thấy anh thì đã nghi ngờ vì thái độ của anh rụt 
rè sợ sệt làm sao đó. Cô nói với anh: “Hy vọng ông 
không thuộc nhóm của người vừa bị bắt chứ?...” 
“Không, không, chắc chắn là không”. Phêrô trả lời: 
“Tôi không biết gì cả”.

Một con gà cất tiếng gáy vang trong thinh lặng 
của đêm khuya. Phêrô rùng mình, nhưng không 
hiểu tại sao, mà cũng chưa nhớ điều gì…. Anh tiếp 
tục lân la trà trộn vào bọn lính và những tôi tớ giúp 
việc đang ngồi sưởi quanh một lò lửa, nghĩ rằng có 
thể biết được chút tin tức gì về số phận của Thầy 
mình chăng… Rủi thay cô gác cổng quay trở lại và 
lại nhìn thấy anh. Cô nhắc lại: “À cái ông này! Tôi 
đã nghi không biết ông có thuộc phe của cái ông 
Giêsu Nadarét kia không?” Phêrô cãi hăng: “Cô 
nói gì vậy! Tôi không biết cái người mà cô vừa nói”. 
Những người khác bắt đầu nghi ngờ Phêrô: “Nhưng 
sao giọng nói của ông giống ông kia quá vậy. Ông 
đúng là dân miền Galilê rồi…” Một người khác nói 
thêm: “Hình như tôi đã gặp ông ở đâu đó… À hồi 
đầu hôm tôi đã thấy ông ở trong Vườn Cây Dầu 
với ông ấy”. Phêrô thấy mình chết chắc. Anh lấy 
hết gân cổ cãi lại: “Tôi đã nói là tôi không biết ông 
ấy mà. Tôi xin thề đó!...” Lần thứ hai, tiếng gà gáy 
vang lên xé tan bấu khí yên lặng của đêm đen…

Lúc đó Phêrô mới nhớ lại lời Thầy đã cảnh báo 

trước… Anh nhận ra mình là một thằng hèn… Anh 
vừa chối Thầy một cách hết sức nhục nhã…

Đúng lúc đó toán lính dẫn Chúa Giêsu từ phòng 
xử án đi ra. Người đi ngang mặt Phêrô, đưa mắt 
nhìn anh. Cái nhìn của Thầy xoáy tận đáy tim anh, 
xé nát tim anh … Anh hết chịu nổi… Anh chạy ùa 
ra ngoài và khóc như mưa…

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu 
cũng nhìn thấy tôi.

1. Tôi có phần nào như Phêrô giống như chiếc 
bong bóng: Rất nhanh chóng phùng lên và hứa 
những việc trọng đại: Hứa luôn trung thành với 
Chúa; hứa giữ đạo đến hơi thở cuối cùng… Nhưng 
cũng rất dễ xì hơi xẹp xuống khi gặp khó khăn, và 
quên đi tất cả?

2. Khi tôi nghe những người chung quanh, trong 
chỗ làm, trong trường học, trong khu xóm, lúc đi 
làm, lúc đi chơi… phê bình chỉ trích, chế nhạo, nói 
xấu về Chúa, về Giáo hội… Phải chăng tôi cũng 
có thái độ như Phêrô giả bộ như không nghe, hoặc 
nghe mà không hiểu, hoặc cũng đưa đẩy nói theo 
họ: “Hồi trước tôi cũng có tin, nhưng bây giờ thì 
hết tin rồi”…?

3. Nếu tôi đã lỡ quên lời hứa với Chúa và Giáo 
hội, nếu tôi đã lỡ hèn nhát không dám làm chứng 
đức tin hoặc chối bỏ niềm tin thì sau đó tôi có hối 
hận như Phêrô không? Tôi có thấy mình cần phải 
học hỏi thêm để củng cố đức tin không? Tôi có chịu 
khó nhín bớt thời giờ và chịu khó tham dự những 
buổi hội họp về đạo không?

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 12)
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Đương đạo LINH MAI LINH

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

theo chân Chúa.

 
TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG

Vấn nạn: 
Tôi tự lượng sức mình không thể nên thánh, vì cứ 
hễ đọc kinh không lo ra chia trí thì cũng ngủ gà 
ngủ gật, lần chuỗi thì như cái máy, đi lễ thì miễn 
cưỡng, bố thí hay yêu thương ai ngoài bản thân 
thì coi như “việc không tưởng”. Kiểu như tôi vào 
Nước Trời còn chưa chắc nói chi nên thánh? (một 
Kitô hữu giáo dân)  

Trao đổi
Ngược lại, bạn đang được trao nhiều cơ hội nên 

thánh, vì tư duy (cách suy nghĩ) của Nước Trời trái 
ngược hẳn (như trắng với đen) với tư duy của chúng 
ta. (1)

Cụ thể, cách “tính điểm”, “chấm công” của 
Nước Trời khác cách “tính điểm” “chấm công” của 
trần gian. Ai vào được Nước Trời người ấy là thánh, 
khác nhau chỉ ở bậc cao-thấp. Vào được Nước Trời 
không phải là chuyện khó. Thử xét cho kỹ 3 khẳng 
định trên xem! 

1. Nước Trời là Tình yêu, tình yêu có cách cân, 
đong, đo, đếm bằng thước đo có tên gọi là thước 
“phấn đấu” (không phải bằng thước đo “thành tích” 
của loài người)

2. Ai vào được Nước Trời người ấy là thánh, vì 
Nước Trời là nơi Chúa ngự, mà Chúa là Đấng Cực 
Thánh nên Nước Trời là nơi thánh. Chỉ còn khác 
nhau ở thứ bậc thánh mà thôi (càng ở gần Chúa càng 
thánh). 

3. Nước Trời là nơi dễ vào vì Chúa phán: “…
những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên 
Chúa trước các ông”. (2); Còn rõ hơn, nếu ai giống 
trẻ nhỏ người ấy được vào Nước Trời (3). Có như 
thế thật! Anh trộm lành trong nháy mắt đã được vào 
Nước Trời.

Vậy nhiều cơ hội được trao cho bạn là gì? – Là 
bạn có nhiều tính trì trệ, lười biếng, miễn cưỡng hay 
khó khăn… để bạn phấn đấu. (4).  

(1) Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu 
cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy 
bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những 
tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ 
thương xót; hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì 
Chúa rộng lòng tha thứ.

Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, 
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của 
Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế 
nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, 
và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi 
thế ấy. (Is 55,6-9)

(2) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế 
và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? 
Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con 
thứ nhất và bảo: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm 
vườn nho cho cha!’ Nó thưa lại rằng: ‘Con không 
đi’. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp 
đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại 
rằng: ‘Thưa cha, vâng, con đi’. Nhưng nó lại không 
đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” 
Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo 
họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và 
gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì 
Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, 
và các ông không tin ngài; nhưng những người thu 
thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi 
xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà 
tin ngài. (Mt 21,28-32)

(3) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu 
rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước 
Trời? “

Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa 
các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em 

(Xem tiếp trang 21)
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MỤC VỤ THÁNH NHẠC

                                         
PHA THĂNG    

Mỹ thể (bonitas formae) là hình thức tốt đẹp. 
Mỹ thể hàm ý có hình thể đâu ra đó. Nếu thơ VN 
có thể thơ lục bát, tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, tự do 
v.v… thì âm nhạc cũng có hình thể như sinfonia, 
sonata, oratorio, canto (ca khúc)… thánh nhạc 
càng phải có hình thể. Mỹ thể hàm ý thánh nhạc 
có hình thể đàng hoàng, những hình thể ấy được 
thế giới công nhận là uyên bác, những hình thể ấy 
làm nên bản sắc rất riêng không thể lẫn với nhạc 
đời. 

Đang ăn trưa, cha phó buông đũa hỏi cha sở:
- Thưa cha, trong buổi giao lưu với các nhạc sĩ 

đời, họ hỏi “nhạc đạo có bao nhiêu hình thể?”. Mấy 
anh em chúng con đều “ú ớ”. Tức chết đi được!   

Cha sở trả lời:
- Có nhiều hình thể, ví dụ: antiphona, 

responsorium, sequentia, coralis, cantata, hymnus 
v.v…             

Cha phó ngạc nhiên hỏi:  
- Cha không học nhạc mà sao cha biết rõ đến 

thế?  
Cha sở trả lời:
- Ngày xưa đại chủng viện có dạy tổng quát 

và sơ lược. Vả lại, ngày xưa hát Bình ca, mở sách 
Liber usualis ra thấy đều có ghi hình thể ở mỗi bài.       

Cha phó kêu lên: 
- Ôi! Nếu biết được như thế thì hôm qua chúng 

con không phải “đứng hình” trước những đại diện 
của âm nhạc đời.     

Cha sở gật đầu và nói:

- Đâu có muộn! Tôi sẽ đưa cha mượn tài liệu ấy 
để cha học thuộc.              

Cha phó nhận xét:
- Thưa cha, có phải thánh ca hiện nay cứ mải viết 

theo hình thể ca khúc (*), riết rồi thánh ca không có 
bản sắc riêng, mà cứ na ná giống nhạc đời không?           

Cha sở gật đầu xác nhận: 
- Rất chính xác! Hình thể ca khúc còn mang theo 

tiết điệu lại càng làm xa rời thánh nhạc.
Cha phó hỏi:
- Nhưng có được bênh vực rằng, thánh ca viết 

theo hình thể ca khúc, có tiết điệu xập xình… là để 
thánh ca hát lên nghe sinh động, vui tươi, không 
buồn ngủ, có hơi thở thời đại… không?

Cha sở lắc đầu nguầy nguậy:
Trái lại! Giống nào cho ra hẳn giống ấy, đàn 

ông ra đàn ông, đàn bà rõ đàn bà, bánh xèo không 
thể lai bánh đúc, nước sông không thể là nước biển 
vân vân... mới có giá trị. Có câu: “Khôn cho người 
vái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ 
tổ cho người ta ghét”. Thánh nhạc phải ra thánh 
nhạc. Ăn cho ra ăn, ngủ cho ra ngủ, chơi cho ra 
chơi, thờ phượng sao phải vui, cầu nguyện sao phải 
sinh động, tôn vinh Chúa, thờ lạy Chúa sao lại phải 
“không buồn ngủ” cơ chứ?   

.....................................
(*) Thánh nhạc cũng có hình thể ca khúc (cantus), 
nhưng không được hát trong phụng vụ, chỉ hát ở 
phần tạ lễ, các giờ chầu, kinh, ngắm… 
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QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

                                         
NGUYÊN NGUYÊN   

Bảy ngày diễn ra lễ hội Gerewol là “mùa tìm 
tình yêu”. Thông qua cuộc thi sắc đẹp, nam giới 
Wodaabe trang điểm làm sao cho mình “lộng lẫy” 
nhất để chiếm cảm tình từ giám khảo nữ.

 
Bộ tộc Wodaabe hay còn được gọi là Bororo, là 

một nhóm du mục nhỏ sống trên thảo nguyên Sahel 
ở Tây Phi. Họ sống du canh, du cư và chăn nuôi gia 
súc chủ yếu tại khu vực rìa của sa mạc Sahara, phía 
nam Niger và Chad.

Mỗi năm một lần, khi mùa mưa kết thúc (khoảng 
tháng 9), người Wodaabe lại tập trung tại thị trấn In-
Gall, cách thành phố Agadez khoảng 70 km để tham 
dự Cure Salée, một lễ hội truyền thống được tổ chức 
hàng năm cùng với các bộ lạc du mục khác trước 
khi di cư xuống phía nam khi mùa khô sắp đến. 

Một số bộ lạc chọn cách tiếp tục ở lại và tổ chức 
các lễ hội của riêng mình trong nhiều tuần sau đó. 
Gerewol là một trong số đó, lễ hội này thường được 
biết đến như là một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam 

giới của người Wodaabe.
Đối với người Wodaabe, bảy ngày diễn ra lễ hội 

Gerewol được coi là “mùa tìm tình yêu” vì thông 
qua cuộc thi sắc đẹp, đàn ông trang điểm làm sao 
cho mình “lộng lẫy” nhất để chiếm được tình cảm 
của ban giám khảo, là những phụ nữ trong bộ tộc.

 Tiêu chí để đánh giá sắc đẹp của nam giới 
Wodaabe là: chiều cao, răng trắng, mắt trắng, môi 
thâm đen, khuôn mặt cân xứng… Do vậy, những 
người tham gia cuộc thi thường dành rất nhiều thời 
gian bên chiếc gương để trang điểm, tô vẽ làm sao 
cho mình được “đẹp nhất”.
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Ban giám khảo là 3 phụ nữ đẹp nhất trong bộ 
lạc, được nhiều đàn ông yêu thích nhất, hoặc là con 
gái của người đàn ông đã chiến thắng năm trước.

Một phần rất quan trọng của lễ hội là nhảy múa. 
Trong trang phục đẹp mắt, những người tham gia 
thường nhảy điệu Yaake hàng giờ liền dưới ánh mặt 
trời của vùng sa mạc nhằm thu hút sự chú ý của ban 
giám khảo. 

Họ trang điểm rất cầu kỳ, khuôn mặt được vẽ tỉ 
mỉ, môi màu tối để nhấn mạnh hàm răng trắng, tóc 
được bện và trang trí bằng những chiếc lông chim, 
đeo nhiều trang sức để biểu hiện sự giàu có.

 

Những người đàn ông thường đứng sóng vai 

sau khi kết thúc điệu nhảy Yaake và giám khảo sẽ 
chọn người đàn ông mình thích bằng cách chạm vào 
vai anh ta. Người chiến thắng sẽ được cưới vị giám 
khảo đã chọn mình làm vợ.

 

Trong văn hóa của người Wodaabe, nam giới là 
người có trách nhiệm phải làm đẹp bản thân bằng 
mọi cách để thu hút phụ nữ. Người Wodaabe có thể 
lấy nhiều vợ hoặc chồng, tuy nhiên cuộc hôn nhân 
đầu tiên phải do cha mẹ sắp đặt. 

Từ cuộc hôn nhân thứ hai trở đi, họ có thể tùy 
ý cưới và quan hệ tình dục với bất cứ ai mà mình 
yêu, bất kể người đó đã có vợ hoặc chồng hay chưa. 
Những cuộc hôn nhân như thế có thể kéo dài một 
ngày, một tuần hoặc cả đời và đó là truyền thống 
của người Wodaabe.

 
 
   Đọc bài viết trên, ta tự hỏi: Tại sao ở loài thú, 
con đực đẹp hơn con cái, nhưng ở loài người, phái 
nữ đẹp hơn phái nam? Tại sao loài thú có mùa động 
đực (đến lúc nào đó con cái tiết ra chất dâm hương 
để báo hiệu và thu hút con đực) còn ở loài người 
thì không? Tại sao nam (đa số) bẩn thỉu hoặc chí ít, 
cũng cẩu thả hơn nữ trong việc sinh hoạt hằng ngày 
và chăm sóc cơ thể? v.v…

Những câu hỏi trên và còn nhiều những câu hỏi 
đại loại như thế đều có chung một đáp án, đáp án đó 
là: Vì ở loài người còn có một thứ khác lớn lao, cao 
quý và chính yếu hơn, ấy là tinh thần.
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Nhưng lẽ ra tinh thần phải luôn là tiền đề để 
người ta nghĩ ra cách tổ chức các cuộc thi sắc đẹp 
tinh thần, để người ta luôn đánh giá nhau qua tinh 
thần, để người ta biết quý trọng ở nhau phần tinh 
thần, để người ta nghĩ ra muôn vàn kiểu tu bổ, chăm 
sóc, thậm chí là giải phẫu thẩm mỹ cho tinh thần 
v.v… hơn là nỗ lực chăm lo cho thân xác và vẻ đẹp 
thân xác phù du như hiện nay.   

Từ những suy nghĩ trên, ta bước vào lãnh vực 
thánh nhạc. Trong lãnh vực thánh nhạc, dù chỉ có 3 
điều kiện ít ỏi để một tác phẩm âm nhạc trở thành 
thánh nhạc –ở đây xin nói riêng về thánh ca- 3 điều 
kiện ấy là: thánh thiện, mỹ thể và phổ biến, đã thấy 
ngay có một điều kiện về nhan sắc hay vẻ đẹp, đã 
thấy ngay có một yêu cầu về thẩm mỹ -tức mỹ thể 
hay hình thức tốt đẹp (bonitas formae)-. Nói lên, vẻ 
đẹp của một bài thánh ca là một đòi hỏi quan trọng. 

Vẻ đẹp hình thể của thánh ca (mỹ thể hay hình 
thức tốt đẹp) hệ tại chỗ nào? – Thưa hệ tại ở sự theo 
sát phụng vụ. Càng theo sát phụng vụ, thánh ca càng 
đẹp. 

“Theo sát phụng vụ” (1) là thế nào và tại sao 
“theo sát phụng vụ” là đẹp? – Thưa “theo sát phụng 
vụ” là: hát chính bản văn phụng vụ (2). Đẹp vì: hát 
“theo sát phụng vụ” làm cho phụng vụ thánh thiện 
hơn (nhờ Lời Chúa) và hoành tráng hơn (nhờ hát 
cộng đoàn).

Thế là để “theo sát phụng vụ” hay để có tính mỹ 
thể, nhạc sĩ phải học sáng tác Thánh ca Phụng vụ, vì 
Giáo hội đầu tư tim óc, công sức và thời gian nghiên 
cứu lẫn trải nghiệm việc “theo sát phụng vụ” của 
Thánh ca Phụng vụ. (3) 

Thánh ca Bình dân Tôn giáo viết theo hình thể 
ca khúc (hiện hành trong mọi nhà thờ VN lâu nay kể 
từ sau khi rời bỏ Bình ca khoảng năm 1965) không 
được hát trong phụng vụ cũng chỉ vì không “theo 
sát phụng vụ” (dù nó cũng có vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp 
ấy có tính trần tục không thích hợp với phụng vụ). 

Chính điều này mà ở các cuộc hội, họp, ở các 
diễn đàn, trong các bài viết… về thánh ca, người ta 
cố gắng để hướng dẫn các ca trưởng cách chọn bài 
hát sao cho “đúng phụng vụ”, người ta giới thiệu tài 
liệu, địa chỉ (website) có uy tín để tìm thánh ca “đúng 
phụng vụ”, người ta xét duyệt thánh ca để định đoạt 
thánh ca có “đúng phụng vụ” hay không, người ta 
chỉ dẫn, khuyến cáo nhau sáng tác sao cho “đúng 

phụng vụ”, thậm chí người ta còn “ra cái điều” rồi 
cãi nhau, bới móc nhau, khích bác, cấm đoán và loại 
trừ nhau cũng chỉ vì một vài ca từ gọi là  “không 
đúng phụng vụ”, “sai thần học tín lý” vân vân và 
vân vân... nhưng có ngờ đâu, tất cả đều là những 
việc làm vô ích; vô ích ở chỗ sao không đến thẳng 
với Thánh ca Phụng vụ không những cho “đúng 
phụng vụ” mà còn là thành phần của phụng vụ… 
cứ mải mê và loay hoay cày cục đòi hỏi ở Thánh 
ca Bình dân Tôn giáo sao cho trở nên là thành phần 
của phụng vụ như Thánh ca Phụng vụ vậy! Như thế 
chẳng khác nào đòi người con của nông dân phải 
biến thành hoàng tử. Thật là vàng (kim loại quý) 
sẵn đó sao không dùng, loay hoay tìm cách biến bạc 
(kim loại ít quý hơn) trở thành vàng mà không thấy 
là ước muốn và sự cố gắng ấy thật vô ích hay sao?  

..............................................
(1) Mỹ thể (bonitas formae) nói cho dàn trải 

ra là: hình thức tốt đẹp. Hình thức tốt đẹp nhờ ở mọi 
Thánh ca Phụng vụ đều có hình thể (forma musicalis 
– hình thể âm nhạc, tức bố cục, tức là sự sắp xếp các 
ý nhạc) vừa thích ứng với nghi thức phụng vụ, vừa 
hát đúng bản văn phụng vụ (Lời Chúa nguyên văn) 
vừa nhắm cho cộng đoàn cùng hát đối đáp với nhau 
hay với ca đoàn. Do đó “theo sát phụng vụ” là vẻ 
đẹp thiên tinh thần nhiều hơn. Thí dụ ở nghi thức 
Nhập lễ: cộng đoàn cùng tiến vào nhà thờ (ngày nay 
đứng tại chỗ để chủ tế hay đoàn đồng tế di chuyển 
thay) vừa đi vừa hát đối đáp bài Đối ca Nhập lễ 
(antiphona ad introitum). Đi vào cung thánh + hát 
đối đáp + nghi thức phụng vụ Nhập lễ.   

(2) Bản văn phụng vụ là: Lời Chúa (phần 
lớn là Thánh vịnh) và các kinh dùng cho phụng vụ 
(ở đây đang nói riêng phụng vụ thánh lễ).

(3) Vẻ đẹp nằm ở chỗ “theo sát phụng vụ” 
cho nên không thể gọi vẻ đẹp này là vẻ đẹp chỉ ở 
hình thức, bởi vì vẻ đẹp này đáp ứng như cầu phụng 
vụ. Lại cũng chính vì vẻ đẹp “theo sát phụng vụ” 
này mà Công đồng Vat. II bảo “thánh nhạc càng sát 
phụng vụ thì thánh nhạc ấy càng thánh thiện” (Hc. 
Phụng vụ thánh), từ đó, ngày xưa gọi thánh nhạc 
(hay thánh ca) là “nữ tỳ của phụng vụ”, ngày nay 
tiến thêm, người ta gọi thánh nhạc (hay thánh ca) là 
thành phần của phụng vụ.             
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    CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

                                         
PHÚC CHIÊU

Các thầy dạy vua triều Nguyễn

 (PLO) - Trong cuộc đời đi học ai cũng được 
dìu dắt bởi những người thầy, người cô. Đến bậc 
tôn quý như vua chúa xưa kia cũng không ngoại lệ.

Điểm lại những vị thầy từng gánh trọng trách dạy 
học cho các vua triều Nguyễn như Phạm Phú Thứ, 
Nguyễn Dục, Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Mai 
Khắc Đôn... đến nay vẫn được nhắc đến như tấm 
gương về sự uyên bác và nhân phẩm cao đẹp.

Phạm Phú Thứ, thầy dạy vua Tự Đức. 
Thông minh xuất chúng
Phạm Phú Thứ có cuộc đời đầy thăng trầm, khi 

thì làm Thượng thư (Bộ trưởng) bộ Hộ (Tài Chính), 
có lúc làm án sát (Chánh án), có khi lại bị giáng làm 
lính cắt cỏ ngựa.

Danh sĩ, danh thần Phạm Phú Thứ (1821-1882) - 
Ảnh tư liệu

Trong Từ điển tác giả Việt Nam, Nguyễn Q. 
Thắng viết: “Danh sĩ, danh thần triều Nguyễn lúc 
nhỏ có tên là Hào, đi học lấy tên là Thứ (rộng 
lượng), đến khi đỗ đại khoa, được vua Tự Đức đổi 
là Thứ (đông đúc), tự là Giáo Chi, hiệu là Trúc 
Đường (nhà tre), biệt hiệu của Giá Viên (vườn mía) 
và hai biệt hiệu nữa ít dùng là: Thúc Minh (bó cái 

sáng lại) và Trúc Ẩn (núp trong tre). Quê làng Đông 
Bàn, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là 
xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tổ năm đời vốn họ Đoàn, gốc ở miền Bắc, vào 
ở xã Đông Bàn, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam, mới đổi họ là Phạm Phú. Từ đó 
cho đến mấy thế hệ sau, dòng họ Phạm Phú này chỉ 
là nhà nông khuôn mẫu, có tiếng đức hạnh, thương 
người nghèo khó trong làng”.

Ông xuất thân trong một gia đình Nho giáo. Cha 
ông là Phạm Phú Sung, mẹ là bà Phạm Thị Cẩm 
(người làng Trừng Giang, và là con gái một ông đồ). 
Cũng theo tác giả Nguyễn Q. Thắng, Phạm Phú Thứ 
mồ côi mẹ khi mới bảy tuổi. Bẩm tính thông minh, 
đọc sách chỉ xem qua một lần là thuộc, lại thêm ham 
mê học tập, nên từ năm 12 tuổi đã nổi tiếng ở trường 
Phủ. Lớn lên ông liên tiếp đạt những thành tích rực 
rỡ trong thi cử.

Đó là vào năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), Phạm Phú 
Thứ dự thi Hương, đỗ Giải nguyên khi mới 21 tuổi. 
Năm sau (Quý Mão, 1843), dự thi Hội, ông cũng đỗ 
đầu (Hội nguyên). Khi vào thi Đình, ông đỗ luôn 
Tiến sĩ cập đệ.

Dùng lời can gián vua bị đày làm lính

Vua Tự Đức (1829 – 1883) -Ảnh Nguyễn Tý chụp 
lại

Tài năng, đức độ, thanh liêm, ông được cử vào 
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cung, trực tiếp làm thầy dạy cho vua Tự Đức . Đó 
là năm Tự Đức thứ hai (1849), Phạm Phú Thứ 
được điều về Huế, nhậm chức Kinh diên khởi cư 
chú (chấm câu và hiệu chính các chỗ in sai trong 
sách), giảng nghĩa sách cho vua Tự Đức nghe.

Một năm trời mưa lụt liên miên, rét lạnh cả 
tháng, vua không theo lệ đến nghe giảng, cũng 
không hỏi han gì đến việc học. Theo Quốc triều 
chính biên, Phạm Phú Thứ đã dâng sớ hỏi vua về 
việc sao nhãng học tập, trách vua quá đặt nặng lời 
khuyên kiêng cữ của các ngự y, nhất là lời các quan 
triều tâu việc dân tình không thật mà thiếu bổn phận 
thiêng liêng trong việc chăn dân giữ nước...

Theo nhà văn Thái Vũ, hậu quả của tờ sớ ấy là 
ông bị chính nhà vua cách chức, đày vào Nông, phía 
Nam Thừa Thiên làm lính trơn. Một năm sau vua 
nguôi giận, cho phục chức để rồi qua năm 1863 cho 
làm Phó sứ cùng Ngụy Khắc Đản theo sứ đoàn Phan 
Thanh Giản sang Pháp...

Phạm Phú Thứ là nhà khoa học lớn, đã viết 
nhiều sách và dâng lên vua Tự Đức trước cả Nguyễn 
Trường Tộ.

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, viết: “Năm 
1850, thấy nhà vua ham vui chơi, lơ là việc triều 
chính, ông mạnh dạn dâng sớ can gián, nên bị cách 
chức và giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế). Xét án, 
triều đình khép ông vào tội đồ (đày đi xa); song nhà 
vua cho rằng đó chỉ là “lời nói khí quá khích, không 
nỡ bỏ, nhưng răn về (tính) nóng bậy”, nên ông chỉ 
bị đày làm “thừa nông dịch” (lính trạm chuyên 
chạy về việc canh nông) ở trạm Thừa Nông (Huế)”.

Lưu danh sử sách
Năm Tự Đức thứ 35 (Nhâm Ngọ, 1882), Phạm 

Phú Thứ mất tại quê nhà thọ 61 tuổi.
Vua Tự Đức thương tiếc người thầy, ban dụ: 

“Phú Thứ kinh lịch nhiều khó nhọc, đi đông sang 
Tây, dẫu yếu đuối cũng vâng mệnh không dám từ 
chối. Về việc trông coi Thương chính ở Hải Dương, 
khi tới nơi công việc đều có manh mối, sau này nên 
lấy đó noi theo. Những lưu dân, gian phỉ chứa ác ở 
Quảng Yên, Thứ tới kinh lý cũng được yên. Rồi mở 
đồn điền ở Nam Sách, thực là lo xa chu đáo, đó là 
công cán ngày thường rực rỡ đáng nêu. Gia ơn cho 
truy phục nguyên hàm Thự Hiệp biện Đại học sĩ và 
chuẩn cho thực thụ, cũng sắc cho địa phương tới tế 
một tuần”.

Theo GS. Trần Văn Giáp, sau đó ông còn được 
ban tên thụy là Văn Ý công. Ngày nay, tên ông được 
đặt cho hai đường lớn tại quận Tân Bình và quận 6 
(TP.HCM) và nhiều tỉnh thành khác.

NGUYỄN TÝ- THUẬN KHANH

Có 3 điều không thể chối, không thể gột rửa, 
không thể tẩy xóa trong con người mình: sự ảnh 
hưởng của vua (qua các sắc lệnh, quốc pháp, thể 
chế và phong hóa), sự thâm nhiễm của thầy (lời 
dạy, kiến thức và gương sáng) và máu huyết của 
cha mẹ (sự sống, máu thịt và gien di truyền). Từ đó 
mà suy, dẫu ai có làm vua cũng thua vua trước, thua 
thầy và thua cha mẹ. Đạo Nho ngày xưa mới dạy 
Tam cương là 3 lề lối phải giữ của đạo làm người: 
Quân (vua, phải trung với vua), Sư (thầy cô, phải 
kính thầy cô) và Phụ (cha, tức chỉ chung cha mẹ, 
phải hiếu với cha mẹ). Người mà thiếu một trong 3 
cương vừa kể ắt là người hư.        

không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được 
vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ 
này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn 
ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là 
tiếp đón chính Thầy. (Mt 18, 1-5)

(4) Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su 
nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải 
coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng 
xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào 
hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh 
dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám 
tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm 
bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ 

bị kết án nghiêm khắc hơn.” Đức Giê-su ngồi đối 
diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người 
quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có 
lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà 
goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá 
một phần tư đồng bạc Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi 
các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà 
goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 
Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của 
họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại 
còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì 
để nuôi thân. (Mc 12,38-44). 

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

(Tiếp theo trang 15)

    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    
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        NGỤ NGÔN CHA PHI

        Lmns. NGUYỄN NGỌC PHI
                 gp. Đà Nẵng   

Ở một khu rừng bạt ngàn kia với muôn thú sinh 
sống và tồn tại, với muôn cây và hoa reo vang hát 
hò theo những cơn gió rì rào mơn man. 

Trong khung cảnh hoang dã, hoang sơ, hoang 
vắng nhưng không hề hoang tàn đó có một đại gia 
tộc thỏ sinh sống và tồn tại đã lâu lắm rồi, lâu đến 
nỗi không ai có thể tính toán hoặc nhớ được đã có 
bao nhiêu thế hệ thỏ góp mặt trên cõi đời này.

Cũng trong khung cảnh đại ngàn đó có một ông 
cọp sinh sống và tồn tại với tư cách là chúa tể sơn 
lâm.

Một hôm kia, một chú thỏ con đi dạo trên con 
đường mòn với củ cà rốt đỏ chót, thơm mọng trên 
tay. Chú thỏ con vừa đi vừa hát. Chú thỏ con hết hát 
ư ử…, rồi lại hát i ỉ…, kết bài i ỉ…, chú thỏ con liền 
chuyển sang bài a ả…, rồi e ẻ…, rồi lại ô ổ…, cứ 
thế chú thở con vừa đi vừa hát vừa nhấm nháp từng 
tí một cà rốt thơm phức ngon ngọt. Chú thỏ con vừa 
nhấm nháp vừa hát hò vừa tự gật gù khen ngợi:

- Ô la la cái con lạc đà! Ô sung sướng cái củ cà 
rốt nướng! Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời 
và là một ngày đáng sống. Quả là một ngày trên cả 
tuyệt vời và trên cả đáng sống nữa. 

Cắn một miếng cà rốt ngọt lịm trong miệng vừa 
đi vừa nhai vừa gật gù thưởng thức ngon lành. Đi 
được một đoạn, bỗng nhiên chú thỏ con chợt nói 
một mình:

- Ớ, nhưng mà trên cả tuyệt vời là tuyệt vọng và 
trên cả đáng sống là đáng chết mà. Tại sao mình lại 
suy nghĩ tầm bậy tầm bạ vậy nhỉ? Thôi bỏ đi, vất bỏ 
đi những suy tư tiêu cực nhé. Nào 1... 2... 3. Vất cái 
ào. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Thế là xong.

Vừa nói chú thỏ con vừa ra vẻ làm điệu bộ đưa 
ngang tay phải lên trán như đang vuốt và túm lấy cái 
gì đó trong đầu rồi rảy tay như đang vất bỏ cái gì đó 
nơi tay xuống đất.

Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời đối với 
chú thỏ con. Mới bước ra khỏi hang không bao xa 
đã vớ được củ cà rốt thơm lừng nhức cả lỗ mũi. Trời 
hôm nay lại mát mẻ êm dịu nữa mới đã chứ. Đã vậy 

lại thêm những cơn gió mát rười rượi mơn man nữa 
chứ. Ối giời ôi, cuộc đời mới hứng thú làm sao! 
Với cơn sung sướng trào dâng, chú thỏ con cứ cắm 
đầu đi mãi đi mãi. Đi một đỗi xa, xa lắm rồi, xa đến 
nỗi ăn hết cả củ cà rốt thơm lừng ngon ngọt lúc nào 
cũng không hay, cho đến khi cắn một phát cà rốt 
nữa mà lần này sao mà cắn đến đau điếng cả người 
thỏ. Thỏ con giật mình nhìn lại thì ra củ cà rốt đã hết 
tự bao giờ mà chú không biết nên đã đưa cả tay vào 
miệng mà cắt thật mạnh. Chú thỏ con kêu thét lên 
đau đớn nước mắt ràn rụa trào tuôn:

- Ối giời ôi, đau quá! Trời đất ơi! Ôi, rừng xanh 
ơi!

Một ông cọp đang nằm ngủ trong lùm cây bên 
cạnh, nghe tiếng thét chói chang của chú thỏ con 
kinh khiếp, liền vùng bật dậy lao vội ra vì tưởng có 
chuyện gì nguy biến. Nhìn quanh chỉ thấy có mỗi 
một mình chú thỏ con đang khóc, nước mắt ràn rụa 
ướt đẫm trên khuôn mặt thỏ con thơ ngây. Ông cọp 
gầm lên:

- Ai kêu ta đó. Có ta đây.
Nhìn thẳng vào chú thỏ con, ông cọp quát lớn:
- Có chuyện gì mà nhà ngươi kêu toáng ta lên 

vậy hả?
Chú thỏ con hoảng hồn quýnh quáng run rẩy nói:
- Dạ, kính bẩm Ông Cọp, con đâu có kêu ông 

đâu.
Ông cọp liền gầm gừ nói:
- Nhà ngươi rõ ràng là mới kêu tên cực thánh 

cực trọng của ta mà còn chối hả.
Chú thỏ con thật thà trả lời:
- Con bị cắn vào tay đau quá nên than trời than 

đất, than với rừng xanh thôi mà. Con đâu có dám 
vô phép vô tắc kêu tên cực trọng cực thánh của ông 
ra đâu.

Ông cọp quắc mắt hằm hừ:
- Thì rõ ràng là ta nghe nhà người kêu là rừng 

xanh ơi mà. Có đúng không?
Thỏ con thật thà cúi đầu nhận:
- Dạ, có. Con có kêu rừng xanh ơi. Nhưng mà...
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Ông cọp trợn mắt chộp ngay:
- Đó. Đó chính là kêu tên cực thánh cực trọng ta 

ra đó. Ta chính là chúa tể rừng xanh. Rừng xanh là 
tên ta. Kêu rừng xanh tức là kêu tên ta. Nhà ngươi 
biết tội chưa hả?

Thỏ con kinh hoàng run rẩy trả lời:
- Dạ, con biết tội của con rồi ạ. Xin ông cọp tha 

cho con lỡ dại lần đầu ạ.
Ông cọp lừ mắt nhìn thỏ con hỏi:
- Nhà ngươi biết sợ à?
Thỏ con run rẩy thút thít đáp:
- Dạ, con sợ! Con sợ lắm ạ.
Ông cọp quắc mắt hung dữ hất hàm hỏi:
- Tại sao nhà ngươi lại sợ ta? Nhà ngươi có sợ 

cha mẹ nhà ngươi không?
Thỏ con liền đáp:
- Dạ, thưa ông, con không sợ cha mẹ con, nhưng 

con rất sợ ông ạ.
Ông cọp quát lên:
- Tại sao? Tại sao? Tại sao nhà ngươi không sợ 

cha mẹ mà lại sợ ta?
Thỏ con trả lời:
- Dạ, thưa ông, không phải là con không sợ cha 

mẹ con là các đấng sinh thành dưỡng dục con nên 
thỏ, nhưng nói đúng hơn là con tôn kính cha mẹ 
của con, bởi vì con biết rõ là cha mẹ con luôn luôn 
thương yêu con, luôn luôn che chở bảo bọc cho con. 
Còn ra ngoài đường thì không phải chỉ là ông đâu, 
mà gặp ai con cũng đều sợ, luôn luôn sợ, bởi vì con 
biết rằng ở ngoài chẳng có một ai yêu thương con 
mà chỉ chực chờ để làm hại con mà thôi, nên con 
sợ, con sợ lắm ạ.

Nghe nói thế, ông cọp gầm lên:
- Á, con này giỏi. Nhà ngươi biết vậy là đúng 

lắm. Hèn gì thằng con của ta ở nhà thì không sợ ta 
mà ra đường lại đi sợ mấy con sư tử, sợ mấy con 
báo đốm, sợ mấy con lợn lòi, sợ con voi. Thì ra là 
thế.

Thỏ con thấy chiều hướng có vẻ nhẹ nhàng 
nguôi ngoai nên thỏ thẻ nói với ông cọp:

- Thưa ông cọp, vậy thì con xin phép ông cọp 
cho con về ạ.

Ông cọp nhìn ngắm cẩn thận từ đầu đến chân 
chú thỏ con, rồi gật gù le lưỡi liếm mép nói:

- Đâu có được. Sáng nay ta chưa ăn điểm tâm 
mà.

Ngẫm nghĩ kỹ càng chúng ta nhận thấy câu 
chuyện xảy ra thú vị quá nhỉ.

Nhìn lại trong cuộc đời, lắm khi chúng ta không 

sợ Thiên Chúa, nhưng lại sợ con người.
Lắm khi chúng ta sợ người này nhưng lại không 

sợ người nọ.
Vì sao vậy? Tại sao thế? Răng lại rứa?
Thưa: Chúng ta không sợ Thiên Chúa bởi vì 

chúng ta biết rất rõ ràng là Thiên Chúa luôn luôn 
yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã trao ban chính 
Con Một Yêu Dấu xuống thế làm người để đem ơn 
cứu độ đến cho chúng ta. Thiên Chúa quả thật là một 
Người Cha Nhân Từ luôn luôn yêu thương, che chở 
và bảo bọc chúng ta. Chính vì thế chúng ta không 
sợ Thiên Chúa, nhưng chúng ta tôn thờ, tôn kính, 
ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn, cảm mến Thiên Chúa. 
Quả thật, Thiên Chúa là Cội Nguồn Yêu Thương 
của muôn vật muôn loài.

Còn chúng ta sợ con người bởi vì con người 
không yêu thương chúng ta. Ca dao tục ngữ Việt 
Nam đã viết: 

“Ngoài miệng thơn thớt nói cười
Mà trong tâm tưởng giết người không dao”.
“Ngoài miệng vang tiếng tung hô”
Mà trong bụng chứa một bồ dao găm.”
Chúng ta biết rõ là con người luôn tìm mọi cách 

có thể để làm hại chúng ta, nên chúng ta sợ con 
người.

Biết rõ là người khác luôn luôn ghen ghét dèm 
pha chúng ta mỗi khi chúng có gì đó hơn người ta 
một chút. Thế là chúng ta sợ.

Quả thật:
Trâu buộc thì ghét trâu ăn
Quan võ thì ghét quan văn dài quần.
Vì sao ta không sợ?
Bởi vì được yêu thương
Vì sao ta lại sợ?
Bởi vì không yêu thương

Cuộc đời luôn thay đổi
Yêu – Ghét, ghét rồi yêu
Yêu thương thì không sợ
Sợ là không yêu thương

Người ơi luôn yêu thương
Để đời không phải sợ
Để đời không phải sợ
Người ơi luôn yêu thương.

Yêu thương là lẽ sống
Chúa mời gọi yêu thương
Yêu thương là giới luật
Luật lớn nhất trong đời.
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        CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

                                      
MỘC XUÂN   

Cả bệnh viện, mọi người xôn xao tin gia đình 
bác sĩ Đức vượt biên bị bắt hết cả chùm

- Ủa! Bác sĩ Đức cẩn thận lắm mà, trước khi đi 
ổng nghiên cứu kỹ lưỡng, con tàu này đã được mua 
bãi rồi mà, nên ổng tin tưởng đi hết cả gia đình một 
lúc. 

- Bây giờ bị bắt hết rồi, ai ở ngoài mà lo giải 
cứu cả gia đình ông ấy đây!

- Đừng lo! Gia đình mẹ ổng có nuôi một đứa 
con gái nuôi, tưởng cô ta mồ côi, hóa ra cha mẹ cô 
ta theo Việt cộng bỏ cô ta lại bơ vơ. Bây giờ cách 
mạng thành công, bố mẹ cô ta về làm lớn lắm! Rồi 
đây cô ta sẽ nhờ bố mẹ lo cứu giùm gia đình ông 
Đức để trả ơn.

- Trả ơn cái mốc xì! Nó hứa sẽ cứu cả nhà ông 
Đức ra, không bị tịch thu nhà cửa, với điều kiện 
phải lấy cô ta làm vợ.

- Gia đình ông Đức danh gia vọng tộc, cưới vợ 
phải môn đăng hộ đối chứ, ông ta là bác sĩ giỏi, nổi 
tiếng mà! 

- Ấy thế túng quá phải tùng quyền. Nhưng mẹ 
ông Đức vẫn ấm ức hậm hực nên có vẻ không ưa cô 
dâu này.

- Hôn nhân bị ép buộc lẽ dĩ nhiên, không ai hài 
lòng. Không biết cuộc hôn nhân này có hạnh phúc 
hay không? 

Sau khi được bảo lãnh ra, bác sĩ Đức vẫn làm 
việc bình thường ở bệnh viện. Ông có mở phòng 
mạch riêng ở nhà, rất đông khách. Nhưng lần này 
ông lấy tiền khám rất đắt. Ông còn ý định vượt biên 
nữa, nên lấy tiền bệnh nhân cắt cổ, thu vén cho đủ 
số tiền để đi vượt biên lần nữa.

Vợ ông mới sinh đứa con đầu lòng, không hiểu 
bà vợ nuôi nấng thế nào mà đứa bé èo uột, bố là bác 

sĩ giỏi mà không chữa được, cuối cùng con chết. 
Bác sĩ Đức rất buồn nản, lấy vợ bị ép buộc. Hồi 

nào đến giờ ông coi người vợ bây giờ là một em 
gái, nên ông không có tình yêu với vợ, giờ đứa con 
lại chết, ý tưởng vượt biên để thoát khỏi càng nung 
nấu ông hơn. Và rồi ông cũng tìm được mối vượt 
biên mới.

Lần này ông cẩn thận hơn, nào đi dò xét, nào 
đi xem bói. Ông thầy bói khẳng định: “Chuyến tàu 
này sẽ tới nơi, nếu không ông cứ đến đốt sách tôi 
đi!”

 Lời ông thầy bói như đinh đóng cột. Thế là ông 
Đức hăm hở vượt biên. Nhưng lần này ông chỉ đủ 
tiền dắt vợ theo.

Lần nữa ở bệnh viện mọi người lại thấy vắng 
mặt bác sĩ Đức, không nghe tin ông bị bắt, mọi 
người đinh ninh lần này ông thành công.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, chị Hiền bạn thân 
của vợ ông Đức nhận được thư của vợ ông Đức. 
Mọi người bàng hoàng như tin sét đánh khi đọc bức 
thư cho biết ngày xuống tàu lên đường, bác sĩ Đức 
bắt đầu bị cảm, trên tàu ông chủ tàu cũng bị cảm. 
Trên đường đi bị sóng to gió lớn cộng với sự thiếu 
thốn thuốc men. Hai ông ngất ngư một thời gian rồi 
chết. Lúc này trên tàu lại hết thực phẩm, mọi người 
đói lả. Cuối cùng vì muốn sinh tồn, mọi người đồng 
ý xẻo thịt hai xác chết để câu cá, nhờ đó mọi người 
mới sống lây lất cho đến khi có một tàu khác phát 
hiện cứu hộ, lai dắt về đảo dành cho người tị nạn. 

Vợ ông Đức than thở tưởng vượt biên tìm được 
thiên đàng, ai ngờ gặp địa ngục, một cơn hoảng vía 
đói khát ở trên tàu, bây giờ lên đảo cực khổ, bị rào 
bao vây, không được ra khỏi y như tù nhân. Mỗi 
bữa ăn mọi người cầm ca, chen lấn nhao nhao giành 
giật, thật xấu hổ. Những người khác với tâm trạng 
hồ hởi chờ bước vào thiên đàng nên cố gắng chịu 
cực. Riêng chị càng buồn thảm hơn vì mới mất con 
nay lại mất chồng, bơ vơ nơi đất khách quê người 

(Xem tiếp trang 30)
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        CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU

Sự thực thì gã cũng hơi bực bội và hờn ghen 
với quí bà quí cô vì xã hội này đã đối xử bất công 
với phe mày râu, đực rựa như gã. Số là bên Đông 
cũng như bên Tây đều có tập tục nhớ ơn mẹ hiền, 
rồi lại còn dành hẳn ngày 8 tháng 3 để mà “xông 
hương” cho nữ giới. Khốn khổ cho các ông chồng, 
ngày hôm ấy chịu khó chui vào bếp mà nấu nướng, 
rồi thì hãy bắt chước Tú Xương mà “vuốt râu nịnh 
vợ con bu nó”. 

Trong khi đó, phe đực rựa với thiên chức làm 
chồng, làm cha, nhưng thực chất chỉ là làm thân trâu 
ngựa, nai lưng ra mà kéo cày, đổ mồ hôi sôi nước 
mắt, để kiếm tí tiền còm, đem về chén cơm, bát gạo 
và manh áo hầu nuôi sống gia đình. Nhất là cho quí 
bà quí cô có phương tiện đi uốn cái tóc, sửa cái mũi, 
sơn cái móng chân, o cái móng tay, may cái quần, 
sắm cái váy, ấy thế mà chả được ma nào nhớ tới, 
nói chi đến việc ca ngợi đức ông chồng hay nhớ ơn 
cha già.

Trở lại với đề tài hôm nay, đó là tôn vinh mẹ 
hiền. Bên Đông phương, cứ vào rằm tháng bảy âm 
lịch, anh em Phật giáo cử hành lễ Vu lan, khởi đầu 
cho mùa báo hiếu và tưởng nhớ công ơn người mẹ. 
Theo “Thành ngữ, điển tích, danh nhân từ điển” của 
Trịnh văn Thanh: Mục Liên, tức là Mục Kiều Liên, 
tên một vị bồ tát, đệ tử của Đức Phật. Mục Liên 
vốn là một người con có hiếu. Mặc dù đã tu thành 
chánh quả, nhưng khi thấy người mẹ của mình, vì 
mắc phải nhiều sai lỗi, chẳng hạn như luôn chê bai 
các vị tăng ni và xúi dục người khác vi phạm những 
giới cấm, nên đã bị đày xuống ngục A Tỳ, phải chịu 
cực hình đói khát và ngồi trên chông sắt. Hễ bà ăn 
hay uống thứ gì, thì tất cả đều cháy thành lửa. Mục 
Liên nhờ gậy phép và bồn bát của Phật Quan Âm 
mà xuống tận cõi âm ty để cứu mẹ thoát khỏi cảnh 
cực hình, khuyên nhủ mẹ ăn năn hối lỗi, một lòng tu 
niệm. Nhờ đó, mẹ của Mục Liên cũng đắc quả.

Chính vì thế, rằm tháng bảy, ngày lễ Vu lan hay 

ngày lễ Trung nguyên, không phải chỉ là một dịp để 
người ta cúng cô hồn, tức là cầu nguyện cho những 
người mồ côi đã chết vất vưởng, không được một 
ai tưởng nhớ đến, mà còn là một dịp để con cái báo 
đáp công ơn mẹ cha bằng cách làm việc lành, cầu 
nguyện cho mẹ cha được sống lâu, không mắc phải 
cảnh đau ốm khổ não và cả ông bà bảy đời được 
thoát khỏi cõi âm ty mà về cõi Phật: “Mục Liên dù 
đã hóa thân, vì thương từ mẫu muôn phần họa tai”.

Bên Tây phương, người ta cũng đã chọn Chúa 
nhật thứ hai trong tháng năm làm ngày lễ nhớ ơn mẹ 
hiền, tiếng phăng xe thì gọi là “Fête des Mères”, còn 
tiếng ăng lê thì gọi là “Mother’s day”. Theo Thượng 
tọa Thích Nhất Hạnh trong cuốn “Bông hồng cài 
áo” thì vào ngày này, con cái tỏ lòng biết ơn đối với 
người mẹ bằng cách tặng quà và tổ chức bữa cơm 
thân mật để chúc mừng người mẹ. Riêng những ai 
mà người mẹ còn sống, thì khi ra đường sẽ được cài 
một bông hồng màu trắng trên áo, để chỉ người ấy 
vẫn còn giữ được một kho tàng quí giá nhất, đó là 
tình yêu của người mẹ, vẫn còn có một nơi ẩn náu 
an toàn nhất, đó là trái tim của người mẹ.

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng trẻ đang 
sống yên ổn trong một mái ấm ngập tràn yêu thương 
và hạnh phúc. Họ đã đặt tình yêu và gia đình của 
họ dưới sự bảo trợ của đức Maria. Nhưng rồi một 
năm kia, mưa to và gió lớn. Mực nước dâng lên thật 
nhanh và tạo thành một cơn lũ khủng khiếp, như 
chưa từng xảy ra như thế bao giờ. Nhà của họ nằm 
trên một ngọn đồi, nhưng rồi ngọn đồi cũng bị ngập 
sâu dưới dòng nước. Hai vợ chồng thay nhau bồng 
ẵm đứa con và trèo lên mái nhà, nhưng rồi mái nhà 
của họ cũng bị dòng nước nhận chìm. Bấy giờ người 
chồng nói với vợ: Mình hãy ôm chặt thằng nhỏ và 
ngồi cho vững trên đôi vai của anh. Người vợ vội 
vàng làm theo. Đôi mắt chị long lanh những giọt lệ 
và cõi lòng chị đớn đau tê tái. Chị ngồi trên vai và 
hai chân bắt chéo trước ngực chồng trong một tư 
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thế thật vững vàng. Nhưng rồi nước vẫn cứ dâng 
lên, dâng lên mãi. Bấy giờ, chị nói với đứa bé rằng: 
Con hãy ngồi thật chắc trên đôi vai của mẹ. Giã từ 
con, nhưng con đừng bao giờ quên rằng cha và mẹ 
luôn yêu thương con nhé. Chị không thể nói thêm 
được một lời nào nữa vì nước đã dâng lên tràn vào 
miệng. Và sau cùng, nước đã trắng xóa cả một vùng 
bao la, chỉ còn khuôn mặt của đứa bé là nhô lên 
khỏi mặt nước với những lọn tóc đen mà thôi. Lúc 
bấy giờ, Đức Maria đi ngang qua, nhìn thấy lọn tóc 
đen của đứa bé, Ngài thầm nghĩ: Đứa bé này thuộc 
về Ta vì mẹ nó đã dâng nó cho Ta. Khi giơ tay kéo 
đứa bé lên, Ngài vô cùng ngạc nhiên vì thấy cha và 
mẹ của đứa bé đã chết để cho nó được sống. Ngài 
khẽ nói: Ôi, Thiên Chúa đã làm biết bao nhiêu sự 
kỳ diệu trên mặt đất này. Và rồi, Ngài đã đưa cả 
ba người về thiên đàng trong nếp áo choàng của 
Ngài. Từ câu chuyện trên, gã cũng có thể xác quyết: 
Trong những điều tuyệt vời Thiên Chúa đã tạo nên, 
thì trái tim người mẹ chính là điều tuyệt vời nhất.

Tại một viện mồ côi, người ta đã làm một thí 
nghiệm như thế này, đó là trong phòng nuôi những 
em nhỏ mới chào đời, người ta đã lắp đặt một hệ 
thống âm thanh phát ra những tiếng đập nhè nhẹ, 
như tiếng đập của trái tim người mẹ và người ta 
đã ghi nhận: từ khi có những tiếng đập nhè nhẹ ấy, 
những em nhỏ ăn nhiều hơn, ngủ kỹ hơn và tăng 
trọng mau hơn. Điều đó muốn nói lên rằng vai trò 
của người mẹ thật là quan trọng. Thực vậy, để có 
mặt trong cuộc đời, mỗi người chúng ta cần phải 
có ba má như tục ngữ đã bảo: “Con có cha có mẹ, 
không ai ở lỗ nẻ mà lên. Có cây mới có giây leo, có 
cột có kèo, mới có đòn tay”.

Tuy nhiên, có mặt trong cuộc đời mà thôi chưa 
đủ, chúng ta còn cần phải được tăng trưởng, còn 
cần phải được lớn lên, còn cần phải được phát triển 
về thể xác cũng như tinh thần. Để giúp chúng ta 
tăng trưởng, lớn lên và phát triển như thế, không thể 
thiếu vắng những đóng góp to lớn của người mẹ. 
Con có mẹ, như bẹ ấp măng. Làm sao chúng ta có 
thể kể hết những công lao, những hy sinh người mẹ 
đã phải chịu vì chúng ta suốt chín tháng cưu mang, 
ba năm bú mớm, rồi nuôi dưỡng và dạy bảo chúng 
ta cho tới ngày hôm nay. “Chim trời ai dễ đếm lông, 
nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày”.

Trước hết là công ơn nuôi dưỡng của người mẹ, 
tục ngữ ca dao Việt Nam đã viết: “Cha sinh không 
tầy mẹ dưỡng. Con lên ba, mẹ sa xương sườn”. Tiếp 
đến là công ơn dạy bảo: “Mẹ dạy thì con khéo, bố 

dạy thì con khôn”. Vì yêu thương mà người mẹ 
đã dạy bảo, cốt để cho chúng ta nên người như lời 
một câu danh ngôn: “Người mẹ dù có đánh mắng, 
nhưng sau đó liền hôn lên vết đánh ấy”. Người mẹ 
có thể thức trắng đêm để chăm sóc cho đứa con đau 
yếu. Người mẹ có thể hy sinh chính bản thân mình 
để cho đứa con được sống. 

Một trận động đất xảy ra. Toàn bộ ngôi làng 
biến thành đống gạch vụn. Người ta đã dùng mọi 
phương tiện, mọi khả năng để tìm kiếm những 
người còn sống sót. Trong số những người còn sống 
sót ấy có hai mẹ con được móc lên từ chốn đổ nát. 
Sau khi được cấp cứu và hồi sức, người mẹ đã kể 
lại như sau: Lúc bấy giờ, hai mẹ con tôi đang đứng 
trong góc bếp. Tòa nhà sụp đổ. Rất may chúng tôi 
đã không bị dè bẹp. Không gian chỉ là một khoảng 
rất nhỏ và thức ăn chỉ còn lại một hộp mứt. Sau khi 
con tôi đã ăn hết hộp mứt, nó vẫn còn đói và khóc 
lóc đòi ăn thêm. Thế là tôi bèn nhặt một mảnh kính 
vỡ, cứa đầu ngón tay rồi đút vào miệng nó. Hy vọng 
nhờ những giọt máu của tôi mà nó sẽ được sống sót. 
Rồi tôi ngất đi lúc nào cũng không hay cho tới khi 
được cứu thoát. Người ta bèn hỏi bà: Tại sao bà lại 
làm được một hành động can đảm như thế? Bà trả 
lời: Trong giây phút kinh hoàng ấy, tôi chỉ có một 
ý nghĩ duy nhất, đó là phải làm tất cả cho con tôi 
được sống.

Trước công ơn trời biển như thế của mẹ hiền, 
đạo làm con là phải thảo hiếu. Sự thảo hiếu này 
được biểu lộ qua thái độ vâng lời, trọng kính và 
giúp đỡ, nhất là khi người mẹ đã già yếu và túng 
quẫn: “Con không chê mẹ khó, chó không chê chủ 
nghèo”. Và trong cuộc sống, gã đã từng nhìn thấy 
biết bao nhiêu người con đã sống trọn đạo hiếu đối 
với cha mẹ mình. Thật đáng bái phục. Là người Việt 
Nam, ai trong chúng ta lại không biết đến tác phẩm 
“Nhị thập tứ hiếu” viết về hai mươi bốn người con 
có hiếu, là như những mẫu gương để chúng ta noi 
theo và bắt chước.

Tướng Cariolan buồn rầu bỏ thành Roma đi 
theo quân địch vì những kẻ đồng hương tỏ ra vô ơn 
đối với ông. Khi hay tin ông đem quân về vây hãm 
thành và tìm cách tiêu diệt mọi người, dân chúng 
vô cùng khiếp sợ. Họ cử một phái đoàn đi thương 
thuyết nhưng không được ông tiếp. Họ tổ chức một 
cuộc kiệu rước các thần minh đến gần doanh trại 
của ông để cầu xin sự bình an, nhưng ông vẫn cứ 
một mực làm ngơ. Sau cùng, họ đành phải nhờ tới 
bà mẹ già của ông. Nhìn thấy mẹ từ xa, ông liền 
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chạy ra ôm lấy mẹ. Thế nhưng bà buồn sầu nói với 
con: Con biết lòng mẹ yêu con như thế nào hay 
không? Chẳng lẽ con định giết các em và cả vợ con 
của con sao? Ông liền nói với mẹ: Mẹ đã thắng 
con rồi. Vâng lời mẹ, con sẽ rút quân và dân thành 
Roma được giải thoát, nhưng mẹ sẽ mất con mãi 
mãi. Đúng thế, sau khi rút quân, ông đã bị kẻ địch 
giết chết vì họ cho rằng ông đã phản bội.

Tuy nhiên, cũng không thiếu gì những đứa con, 
một khi đã thành đạt thì bỗng quên đi công ơn của 
người mẹ, để rồi có những thái độ khinh bỉ và hất 
hủi.

Bà mẹ đang cặm cụi làm cỏ ruộng phía sau nhà, 
bỗng rụng rời tay chân khi nhìn thấy một cột khói 
bốc lên cao. Hốt hoảng, bà vội chạy về, băng qua 
ngọn lửa vào nhà và ẵm lấy đứa con nhỏ của mình 
đang nằm trong nôi. Cứu được đứa con, nhưng bà 
lại bị phỏng nặng. Vết phỏng đã làm cho khuôn mặt 
của bà trở thành nhăn nheo và xấu xí. Đứa bé lớn 
lên. Trở thành một cô gái xinh đẹp và được gửi học 
trên thành phố. Ngày kia, bà mẹ lặn lội từ quê lên, 
ghé vô trường giữa lúc cô gái đang chơi đùa với 
bè bạn trong sân. Nghe nói có người tới thăm, cô 
bé vội xuống phòng khách. Nhìn thấy mẹ, cô bé sa 
xầm nét mặt và nói như quát tháo: Bà đừng đến đây 
thăm tôi nữa, bởi vì tôi không thể nào chịu đựng nổi 
một người mẹ xấu xa và ghê tởm như bà. Bà mẹ âm 
thầm ra về, nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền lên cho 
con ăn học. Phải chăng tình yêu của người mẹ thì 
không bao giờ mệt mỏi.

Nhiều khi chỉ vì quá thương con mà người mẹ 
đi tới chỗ cưng chiều và làm cho con hư hỏng. Trên 
báo “Phụ nữ chủ nhật”, một người chị đã tâm sự 
như sau: “…Bây giờ thì thằng em của tôi đã ngồi tù 
và nó còn phải ngồi tù hơn 10 năm nữa mới hết án. 
Theo tôi nghĩ, lỗi của nó chỉ một phần, mà chính là 
lỗi của ba mẹ tôi. Ngay từ hồi còn nhỏ, nó đã được 
nuông chiều quá trớn. Nó đòi gì được nấy…sống 
như một ông hoàng. Rồi nó được sắm xe gắn máy 
khi học đến lớp chín và thế là nó bỏ học, từ đó theo 
bạn bè lêu lổng ăn chơi. Mới hơn hai mươi tuổi đầu 
mà nó đã mang trong người đủ thứ tội: hút chích 
ma túy, ăn cướp, hiếp dâm, ngộ sát…Tội thì nó đã 
gánh, nhưng lỗi thì do ai?”

Người mẹ thường gần gũi và hiểu biết con cái 
hơn, nên cũng được con cái yêu mến và nhõng nhẽo 
hơn. Vì thế, ảnh hưởng của người mẹ cũng to lớn 
hơn trong việc giáo dục uốn nắn con cái như tục ngữ 
đã dạy: “Phúc đức tại mẫu. Con hư tại mẹ, cháu 
hư tại bà”. Nếu người mẹ còn tiền còn bạc thì con 
cháu xúm xít lại, bằng không thì chẳng ai thèm ngó 
ngàng, thậm chí có những đứa con còn vác đơn ra 
tòa để chiếm đoạt ngôi nhà do chính mẹ mình đã vất 
vả chắt chiu gầy dựng nên.

Báo Công an có đăng tải một mẩu tin như sau: 
“Tại Tây Ninh, có một bà mẹ khá đông con, song 
bà vẫn thích sống cảnh cô đơn trong căn nhà tranh 
dột nát. Thảm hại hơn, các con bà còn kiếm chuyện 
mắng mỏ đủ điều và tranh chấp với bà từng ngọn 
rau tấc đất. Có lần hàng xóm thấy vậy thương tình 
đến giúp đỡ thì bị người con gái của bà nặng lời 
trách móc. Trước hoàn cảnh ấy, chính quyền địa 
phương đã xây cho bà một căn nhà tình nghĩa vì 
bà cũng là mẹ liệt sĩ. Thế là ngay sau đó, vợ chồng 
người con gái đã từng ngược đãi mẹ lại làm đơn gửi 
cho chính quyền là kể từ nay xin được nuôi nấng mẹ 
già”.

Thói đời vốn thường đen bạc, kể cả con cái 
trong gia đình như người xưa đã bảo: “Mẹ giàu con 
có, mẹ khó con không”. Chẳng những có thái độ 
vô ơn và bất kính nhất là khi người mẹ già yếu và 
nghèo túng,  mà hơn thế nữa, còn đối xử hà khắc, 
nghiệt ngã với người mẹ của mình, bắt làm những 
công việc nặng nhọc như tục ngữ diễn tả: “Một mẹ 
già bằng ba con ở”. Rồi thì quát tháo, chửi bới khi 
người mẹ hết sức lao động, không còn làm lụng 
được gì nữa, hay chì chiết, day dứt khiến cho người 
mẹ phải tủi thân vì cảm thấy mình chỉ còn là một kẻ 
ăn bám, một gánh nặng cho con cái. Vấn đề này đã 
được tục ngữ Việt Nam nói đến rất nhiều: “Một mẹ 
nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi 
được một mẹ. Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con 
nuôi mẹ, con kể từng ngày”.

Nói về những sự vô ơn tệ bạc của con cái đối với 
mẹ già thì còn dài dài, nhưng để kết luận, gã xin ghi 
lại nơi đây một mẩu tin. Mẩu tin này mang tựa đề 
là: “Mẹ ăn mày…nuôi con khỏe”, đại khái như sau: 
“Sáng nào cũng vậy, tại một quán bánh canh nằm 

(Xem tiếp trang 30)

 *****************************************************************************************************
(tạm ngưng 1 kỳ)
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LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn linh mục trưởng ban Từ Vựng Công Giáo, Phêrô 
Nguyễn Chí Thiết đã cho phép tòa soạn đăng nhiều kỳ các từ trong quyển TỪ ĐIỂN CÔNG GIÁO 500 
MỤC TỪ của Ban Từ Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Nxb Tôn giáo, 2011.

                                    G

  BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

(Tiếp theo)

HỘI THÁNH TẠI GIA:
家庭教會 (gia đình giáo hội), Ecclesia Domestica, 
Domestic Church, Église Domestique
Hội (會): đoàn thể; thánh (聖): thuộc về thần linh; tại 
(在): ở; gia (家): nhà.
Hội T h á n h  Tại Gia là gia đình sống như một 
cộng đoàn Kitô Giáo. Hội Thánh Tại Gia mang 
những đặc điểm như Hội Thánh, được Thiên Chúa 
quy tụ, tham gia cử hành Phụng Vụ cùng với Giáo 
Hội, có sứ mệnh rao giảng và làm chứng cho Phúc 
Âm.
Gia đình quả là một Hội Thánh thu nhỏ vì là môi 
trường đầu tiên lưu truyền và giáo dục đức tin cho 
tín hữu.
Gọi gia đình là một Hội Thánh cũng là để nhấn 
mạnh vai trò của bậc cha mẹ phải lo truyền và giáo 
dục đức tin cho con cái mình.
“Chính gia đình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa sứ 
mệnh trở nên tế bào đầu tiên và sống động của xã 
hội. Gia đình chu toàn được sứ mệnh đó nếu gia đình 
tỏ ra như một đền thờ của Hội Thánh trong nhà mình 
nhờ yêu thương nhau và cùng nhau dâng lời cầu 
nguyện lên Thiên Chúa,… cùng tham dự vào việc 
Phụng Vụ của Hội Thánh,… hiếu khách và cổ võ đức 
công bằng cũng như những việc thiện khác giúp các 
anh em đang túng thiếu” (TĐ 11).
(x. Gia đình; Giáo Hội)

GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI 
THÁNH:
教會的社會訓導 (giáo hội đích xã hội huấn 
đạo),  Doctrina Socialis Ecclesiae, Social
Doctrine of the Church, Doctrine Sociale de l’Église

Giáo (教): dạy dỗ; huấn (訓): lời chỉ bảo; 

giáo huấn: những lời chỉ bảo dạy dỗ. 
Xã (社): đoàn thể; hội (會): nhóm; xã hội: tập 

hợp đoàn thể do con người hình thành.
Hội (會): đoàn thể; thánh (聖): thuộc về thần 

linh. 
Giáo huấn xã hội của Hội Thánh là toàn bộ những 
lời dạy chính thức của Hội Thánh liên quan đến các 
vấn đề xã hội, dưới ánh sáng mặc khải của Lời Chúa, 
nhằm hướng dẫn cách cư xử trong các hoạt động xã 
hội của con người.
Giáo huấn xã hội của Hội Thánh trình bày những 
nguyên tắc luân lý có hệ thống, những tiêu chuẩn 
để phán đoán, những đường hướng để hành động. 
Giá trị đạo đức này được đặt nền tảng trên luật tự 
nhiên, được xác định và củng cố trong niềm tin 
của Giáo Hội và dưới ánh sáng Phúc Âm Đức Kitô. 
Giáo huấn này cũng mang tính thực tiễn hướng tới 
việc đẩy mạnh công lý, hoà bình, tình huynh đệ và 
sự phát triển của con người sao cho phù hợp với 
ý định khôn ngoan của Thiên Chúa. Hội Thánh cố 
gắng phổ biến những lập trường đúng đắn đối với 
những của cải trần thế và với các quan hệ kinh tế xã 
hội (x. HTXH 2-4).
Giáo huấn này không chỉ dành riêng cho các Kitô hữu 
mà còn giới thiệu cho tất cả những người có thiện 
chí đang dấn thân phục vụ công ích.

GIÁO LUẬT:
教律, Ius Canonicum, Canon Law, Droit Canonique

Giáo (教): đạo; luật (律): phép tắc; giáo luật: 
phép tắc của đạo.
Giáo Luật là từ viết tắt của Luật pháp Giáo Hội.
Giáo Luật bao gồm tất cả những luật lệ đã được thu 
thập, sắp xếp, được Giáo Hội chuẩn nhận và ban 
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hành.
Giáo Luật, hiểu theo nghĩa đầy đủ, bao gồm các 
yếu tố của luật mà Thiên Chúa mặc khải trong 
Thánh Kinh, luật tự nhiên, luật dân sự và luật riêng 
của Giáo Hội.
(x. Giáo Luật, Bộ -)

GIÁO LUẬT, BỘ –:
天主教法典 (Thiên Chủ giáo pháp điển), Codex 
Iuris Canonici, Code of Canon Law, Code de Droit 
Canonique

Giáo (教): đạo; luật (律): phép tắc; giáo luật: 

phép tắc của đạo; bộ (部): từ chỉ về sách vở.
Bộ Giáo Luật là toàn bộ luật lệ của Giáo Hội đã được 
sắp xếp một cách có hệ thống và theo một bố cục rõ 
rệt; được phân thành quyển, phần, thiên, chương, 
đề mục, tiết và điều với những tiêu đề riêng.
Bộ Giáo Luật hiện hành trong Giáo Hội Công Giáo 
Rôma đã được ban hành ngày 25 tháng 1 năm 1983, 
còn Bộ Giáo Luật cũ trước đây thì được ban hành 
ngày 27 tháng 5 năm 1917 nay đã không còn hiệu 
lực.
(x. Giáo Luật)

(còn tiếp)

không một người thân thuộc, chị lại muốn về Việt 
Nam để gặp lại và sống với những người thân để bớt 
buồn khổ cô đơn.

Lời bàn :
Nghề bác sĩ là nghề cứu nhân độ thế. Nhưng ở 

đây ông Đức vì muốn có đủ tiền để vượt biên nên 
ông đã cắt cổ, lột da bệnh nhân. Quả báo nhãn tiền 
nên ông bị xẻo thịt làm mồi cho cá. 

Người ta thường có ảo vọng thiên đường khi 
vượt biên, nhưng thực tế bị trả giá rất đắt, nếu lần 
đầu không nhờ cô em nuôi bảo lãnh cho thì gia đình 
ông Đức bị tù tội, mất hết nhà cửa, mất hết công ăn 

việc làm có phải tự mình chui vào địa ngục không?
 Ấy vậy hào quang thiên đường vẫn còn ám ảnh, 

ông lại làm đủ mọi cách, cắt cổ bệnh nhân, đánh 
mất thiên chức của người thầy thuốc rốt cuộc thiên 
đường đâu không thấy, chỉ chuốc lấy cái chết thảm. 

Ông không hiểu rằng thiên đường và địa ngục 
ở khắp mọi nơi. Ông làm mất đức thì tức khắc ông 
gặp địa ngục. Còn những người ở lại đã chết hết 
sao? Họ tạo nhiều phúc, họ vẫn hưởng thiên đường 
như thường. Vậy ta cứ nên chăm làm phúc ắt sẽ 
được thiên đường, còn mưu mô đồ sự cho lắm thì 
địa ngục đang chờ ta đó. 

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

(Tiếp theo trang 25)

trên một con đường giữa trung tâm thị xã của tỉnh 
Tây Ninh, người ta luôn thấy một bà cụ già trên tám 
mươi tuổi, lưng còng, lê bước tới xin từng bàn khách 
đang ăn và được nhiều người thương tình giúp đỡ. 
Thế nhưng, khi bà cụ vừa bước ra khỏi quán, thì 
lập tức có một người đàn ông độ khoảng bốn mươi 
tuổi đi trên chiếc xe đạp dừng lại bên bà và bà khó 
nhọc leo lên xe để tiếp tục cuộc hành trình đi ăn 
mày. Được biết người đàn ông khỏe mạnh ấy chính 
là con trai của bà”.

Người viết mẩu tin này đã bình luận như sau: 
Thiết tưởng, cha mẹ bắt con đi ăn mày đã là điều 
đáng lên án, đằng này con cái lại bắt mẹ già đi ăn 
xin để nuôi mình thì vô cùng trái đạo. Những đứa 

con bất nghĩa này khó tránh được tiếng đời biếm 
nhẽ. Còn gã, gã lại nghĩ  hơi khác một tí: Tình yêu 
của người mẹ thì trẻ mãi, không bao giờ già. Hơn 
thế nữa, dưới mắt mẹ hiền, người con dù đã trưởng 
thành và khỏe mạnh, thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ, vừa 
bé bỏng lại vừa yếu ớt mà bà cần phải chăm sóc và 
nuôi nấng.

Một cô bé cũng đã phát biểu: “Nếu Thiên Chúa 
chỉ ban cho tôi một người mẹ mà thôi, thì tôi cũng 
cảm nhận được Ngài tốt lành biết bao nhiêu, bởi 
vì đối với tôi, mẹ là kho tàng quí giá nhất và hạnh 
phúc thiên đàng chính là được ngồi dưới chân mẹ 
hiền”. 

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

(Tiếp theo trang 28)

(Tiếp theo)
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Hình 6: Hoa văn chữ Thọ 
Bên trong Tượng có cầu thang xoắn ốc đi từ 

chân Tượng lên tới đỉnh Tượng. Ánh sáng bên ngoài 
chiếu rõ trong lòng Tượng nhờ hệ thống cửa sổ hình 
chữ Thọ trang trí trên thân tượng (Hình 6). Một cầu 
thang gồm 133 bậc tam cấp trong lòng Tượng dẫn 
du khách lên tận cánh tay của Tượng Chúa. Từ đây - 
2 bên vai và tay áo Tượng – như hai chiếc ban công 
an toàn, có thể chứa 6 du khách mỗi bên. Hai bàn 
tay Tượng Chúa Kitô dài tới 2,2m và ngón giữa dài 
1,1m.

 
Hình 7: Súng thần công 

Đồng thời, bên chân Tượng đài còn có các 

khẩu Thần công cổ, tuổi đời trên một thế kỷ do 
quân Pháp để lại (Hình 07). Đây là một phần của 
thế trận địa pháo trên Núi Nhỏ, một công trình quân 
sự trong hệ thống phòng thủ chiến lược do thực dân 
Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nhằm 
kiểm soát cửa biển Sài Gòn - Vũng Tàu.

Quả thực, tượng đài là một công trình kiến 
trúc điêu khắc đồ sộ, nổi bật nhưng hài hòa trong 
không gian khoáng đại của vùng núi non và biển cả 
hùng vĩ nơi đây. Tượng đài Chúa Kitô còn là một 
tác phẩm nghệ thuật lớn, là sản phẩm của sự kết hợp 
tuyệt vời giữa kiến trúc nghệ thuật Việt Nam với nét 
tâm linh tôn giáo. 

1.1. Các Công Trình Khác
1.1.1. Đức Mẹ Bãi Dâu 1 Năm 1926, trên sườn 
Núi Lớn có khu đất bằng khoảng 10 mẫu mang tên 
Vũng Mây, do Ông Lê Hữu Lương, một giáo dân 
Giáo xứ Vũng Tàu, đăng ký sở hữu với chính quyền 
vào ngày 9 tháng 4. Sau đó, ngày 14 tháng 4, ông 
Lương lại sang nhượng cho ông bà Nguyễn Hồng 
Ân quen gọi là Vệ Ân (quốc tịch Pháp). Cũng trong 
năm này, Ông bà Vệ Ân xây một nhà nguyện nhỏ 

1  https://vi.wikipedia.org, https://vi.wikipedia.org/wi
ki/%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%B9_B%C3%A3i_D%
C3%A2u, (ngày 05.01.2017)

(Tiếp theo)
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LỊCH SỬ VĂN HOÁ

Nơi Thánh
Trước khi vào nơi Cực Thánh có nơi thánh và tiền đường. Sau này, Lều Hội Ngộ cũng có nơi thánh và 

nơi Cực Thánh. Cho đến nay nơi Đền thờ Giêrusalem cũng có cấu tạo như thế. Đi từ Đông tiến về Tây, 
đền thờ chính gồm: tiền đường, nơi thánh, nơi cực thánh.

(Tiếp theo)



    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

34 website: www.thanhnhacngaynay.vn

Masseboth (Đá dựng) trong Kinh Thánh 
Mười đá dựng mà một vài tảng cao hơn 3 mét, 

trong cung thánh lộ thiên, và một chậu đá, có từ 
thời Hyksos, thế kỷ XVI tCN. Những yếu tố tế tự 
thuộc tôn giáo của người Canaan đã hội nhập vào 
thực hành tế tự của người Israel: ngay cả Masseboth 
(Đá dựng), cả chậu đá đựng dầu để tưới hoặc để xức 
dầu. Ngay từ thời các tổ phụ, Giacóp đã dựng đá, 
ghi nhớ kinh nghiệm thiêng liêng của mình tại Bết-
ên (Béthel): “Giacóp tỉnh giấc và nói: ‘Quả thật, có 
Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết!’ Cậu phát 
sợ và nói: ‘Nơi này đáng sợ thay! Đây là nhà của 
Thiên Chúa, là cửa Trời, chứ không phải là gì khác.’ 
Sáng hôm sau, Giacóp dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã 
gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. 
Cậu đặt tên cho nơi đó là Bết-ên, trước đó tên thành 
ấy là Lút.” Giacóp khấn rằng: “Nếu Thiên Chúa ở 
với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực 
hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, nếu 
tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì ĐỨC CHÚA 
sẽ là Thiên Chúa của tôi, hòn đá này là hòn đá tôi 
đã dựng lên làm trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa, và 
lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con, con sẽ dâng 
cho Ngài một phần mười.” (St 28,16-22).

Cách thực hành này còn rõ ràng hơn với Giô-
suê, người kế vị Môsê và dẫn dân Chúa vào đất Ca-
naan, thuộc 12 chi tộc Giacóp. Thiên Chúa đã mở 
đất hứa cho họ: “Khi toàn dân đã qua sông Giođan 
hết, Đức Chúa phán với ông Giôsuê: ‘Hãy chọn 
mười hai người trong dân, mỗi chi tộc một người, 
và truyền lệnh này cho họ: từ nơi này, từ giữa lòng 
sông Giođan, nơi các tư tế đã đặt chân lên, anh 
em hãy lấy đi mười hai tảng đá, đem qua sông với 
anh em và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi 
đêm nay.’ Ông Giôsuê gọi mười hai người ông đã 
chỉ định trong hàng con cái Israel, mỗi chi tộc một 
người. Ông bảo họ: “Hãy đến trước Hòm Bia Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh em, tận giữa lòng sông 
Giođan, và mỗi người vác một tảng đá trên vai, 
đúng theo số các chi tộc con cái Itraen, để làm dấu 
hiệu giữa anh em. Mai ngày khi con cái anh em hỏi: 
‘Những tảng đá này có nghĩa gì đối với quý vị?’, 
anh em sẽ trả lời: ‘Là vì nước sông Giođan đã bị 
chặn lại trước Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa; 
khi Hòm Bia qua sông Giođan, nước sông Giođan 
đã bị chặn lại; và các tảng đá này là bia kỷ niệm 
đối với con cái Itraen cho đến muôn đời’.” (Giôsuê 
4,17). Những tảng đá dựng này nhắc lại những kỳ 
công của Thiên Chúa cho các thế hệ mai sau: là 

những bia kỷ niệm, và là mốc cho đức tin Israel bởi 
vì Thiên Chúa trung tín với giao ước của Ngài.

Những người Israel thừa nhận lễ nghi này có 
nguồn gốc từ các tôn giáo ngoại bang; họ đã mượn 
lễ nghi này nơi những cung thánh của người Canan-
an và hội nhập thành của riêng mình để tạo thành 
một dấu hiệu hữu hình và thường hằng về Giao ước 
giữa Thiên Chúa và dân Ngài, lưu niệm về ơn gọi 
hoán cải tâm hồn. “Giôsuê viết những lời đó trong 
sách luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn 
và dựng ở đó, dưới cây sồi trong nơi thánh của Đức 
Chúa. Ông Giôsuê nói với toàn dân: “Đây, tảng đá 
này sẽ làm chứng về những điều chúng ta đã cam 
đoan, vì nó đã nghe mọi lời Đức Chúa phán với 
chúng ta, nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã 
cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh 
em.” (Giôsuê 24,1627). Dần dần có sự thay đổi: khi 
Đức Giêsu Kitô đến, thì việc ghi nhớ được mở rộng 
về thời chung cuộc. Mầu nhiềm Thánh Thể không 
chỉ là một tưởng niệm đơn giản, nhưng sự hiện diện 
của Đức Kitô tử nạn và phục sinh được cử hành 
bởi cộng đoàn phục sinh và vui mừng gồm những 
người hội họp nhân danh Người: cuộc sống mới của 
Đấng Phục sinh được ban cho họ qua các bí tích.

Masseboth (đá dựng) của người Canaan xưa 
không chỉ xuất hiện đơn lẻ mà có thể là hai, ba, 
năm, bảy, chín, mười hai hoặc nhiều hơn nữa. 
Điều này nói lên tín ngưỡng thờ đa thần của họ. 
Tín ngưỡng này có thể hội nhập từ Ai Cập. Nguyên 
ngữ Masseboth trong tiếng Hípri (MSB) nghĩa là 
được dựng nên. Bởi thế, thánh chỉ của Đức Chúa 
ban ra có điều: “Anh em phải dẹp bỏ hết mọi nơi 
mà các dân tộc anh em sắp trục xuất đã phụng thờ 
các thần của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi 
và dưới mọi cây xanh. Anh em phải phá huỷ bàn thờ 
của chúng, đập tan trụ đá của chúng; cột thờ của 
chúng, anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu; tượng các 
thần của chúng, anh em phải vằm nát; anh em phải 
xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy” (Đnl 12,2-3). 

Bởi vì người Do thái bắt chước người Canaan 
thờ nữ thần Asêna dưới dạng trụ đá, hình tượng của 
dương vật nên Đức Chúa đã phán qua ông Môse: 
“Anh (em) không được cắm cột thờ để mà thờ, dù 
bằng thứ gỗ nào, bên cạnh bàn thờ anh (em) sẽ làm 
để kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). 
Anh (em) không được dựng trụ đá để mà thờ: đó 
là cái mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) 
ghét”. (Đnl 16,21-22)

(còn tiếp)
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

 
SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

LÒNG BIẾT ƠN
Việc quá… khó đối với một số người 

XE GIƯỜNG NẰM
Xe không thể ngồi   

TỬU LƯỢNG
Đẳng cấp gần thần chết

ÔNG BÀ TÁO, THẦN TÀI, TỔ NGHIỆP, THỔ ĐỊA
Niềm tin của người thời đồ đá đang sống thời đồ điện   

THƯƠNG TRƯỜNG
Chốn giang hồ của Kim, Dung

SIÊU THỊ 
Siêu bán, siêu mua, siêu giá cả 

BÁNH
Thức ăn của người no   

BÌNH LUẬN TRÊN MẠNG 
Nơi xổ… mồm

GIỖ CHẠP
Bêu tên người chết làm cớ ăn nhậu  

XE UBER, GRAB (U-BƠ, GỜ-RÁP) 
Cáo trạng chống chặt chém trong giao thông

NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG
Giả như thật, “giật như thả” 

BÁN KẸO KÉO
Kẹo kéo người mua bằng tiếng hát       

CÃI VÃ   
Lúc người ta chỉ muốn nói không muốn nghe

NGHỀ “CÒ” ĐẤT, CÒ DỊCH VỤ
Bán mồm nuôi miệng

Để tránh lây lan dơ và bệnh qua đường nước bọt, người Việt mới lưu ý:
1. Không gắp thức ăn cho nhau.
2. Không nhúng đũa riêng vào tô canh chung, hoặc nên mỗi người có chén hay tô canh riêng.
3. Không chấm chung 1 dĩa nước chấm.
4. Không chuyền tay nhau uống chung một ly rượu.
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Cố tu sĩ Phêrô Phạm Công Thuận CssR (tức 
Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng TpHCM)

Cách đây trên 10 thế kỷ, Đức Đạt Ma Thiền 
Sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền bá đạo Phật, 
thâu nhận nhiều đệ tử. Nhưng vì có những xung đột 
thường xuyên với đạo cũ của nhân dân, nên các đệ 
tử phải học võ để tự vệ. Khi học võ, có một số đệ tử 
sức khỏe yếu kém không tập được, nên Đức Đạt Ma 
Tổ Sư truyền dạy một phương pháp tập luyện gọi 
là “Dịch Cân Kinh” để tăng thể lực cho các đệ tử.

Ngày nay qua nhiều nghiên cứu, y học Trung 
Quốc nhận thấy rằng phương pháp này có thể trị 
được rất nhiều bệnh, nhưng muốn việc trị bệnh 
được nhanh chóng và hiệu quả hơn thì phải: Uống 
500ml (nửa lít) nước trước khi tập, hơi thở không 
đi chung với việc đánh tay, đổi thế đánh tay và khi 
tập phải xoay theo hướng mặt trời nên được gọi là 
“Dịch Cân Kinh Cải cách”.

Đây là một phương pháp trị bệnh không dùng 
thuốc thật kỳ diệu, kể cả một số bệnh nan y như: 
chàm (eczema), huyết áp cao, huyết áp thấp, suy 
nhược thần kinh, suyễn, ung thư (giai đoạn 1), viêm 
mũi dị ứng, viêm thấp khớp, xơ cứng động mạch, 
xơ gan (giai đoạn 1), các bệnh về tim, gan, thận, hệ 
tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, phụ khoa…

TƯ THẾ 
1. Đứng hai bàn chân song song và dang rộng 

khoảng 30cm.
2. Mười ngón chân bấu xuống đất, (chỗ thịt ở 

ngón chân không phải đầu ngón chân) gồng cơ đùi, 
cơ mông và nhíu hậu môn.

3. Đầu lưỡi chạm vào gờ răng (phần trên nướu 
răng hàm trên).

4. Đầu, mình và chân phải thẳng, không được 
cúi ra trước hoặc ngửa ra sau trong lúc tập (như vậy 
2 chân thì gồng cứng, còn thân mình kể cả 2 cánh 
tay thì thả lỏng).

5. Mắt nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, 
không được xoay qua xoay lại.

6. Hơi thở bình thường (không theo nhịp đánh 
tay).

7. Tâm trí không được suy nghĩ vẩn vơ, phải tập 
trung vào việc đếm số lần đánh tay.

8. Thường xuyên kiểm tra lại việc gồng cứng 
các cơ chân (tương đối thôi, không gồng hết sức 
mình) và nhíu hậu môn.

CÁCH TẬP.
Sau khi đã chuẩn bị tư thế xong, thì:
1. Đánh 2 tay song song ra trước, ngang tầm 

ngực, bàn tay rũ xuống (các ngón tay không duỗi 
thẳng để tự nhiên, không được chạm vào nhau, 
không được gồng), lòng bàn tay hướng xuống đất.

2. Khi bắt đầu đánh 2 tay ra sau, thì lật 2 bàn tay 
(lòng bàn tay hướng vào nhau) và đánh mạnh 2 tay 
xuôi theo thân người ra phía sau (không được đánh 
bẹt ra, không hiệu quả). Đây là thế “cải cách”- còn 
“Đạt Ma Dịch Cân Kinh” thì lòng bàn tay hướng ra 
phía sau, cách này dễ tập hơn, nhưng chậm kết quả. 
Khi hất tay ra sau, cố gắng giữ hai tay song song, 
đừng để bẹt ra.

3. Sau đó dùng một lực nhẹ đưa tay về trước, 
lòng bàn tay hướng xuống đất. Cứ tiếp tục đánh đều 
như vậy cho tới khi đủ số mới ngưng.

Lưu ý: Đọc thì thấy hơi chi tiết, rườm rà, nhưng 
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tập thì rất đơn giản.
CƠ CHẾ.
Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường 

chìm đắm trong danh lợi, lo quanh nghĩ quẩn, buồn 
phiền, ích kỷ, gian dối, ganh ghét, hận thù, v.v... Lại 
thêm tửu sắc quá độ, dinh dưỡng coi thường. Họ chỉ 
thấy lợi nhỏ mà quên hại lớn. Lo làm giàu vật chất 
mà quên tu dưỡng tinh thần, vì thế tâm trí đảo điên 
(stress), thân thể suy đồi, bệnh tật do đó mà sinh ra. 
Thêm vào đó, mỗi ngày cơ thể chúng ta bị nhiễm 
độc do đồ ăn, thức uống, thuốc Tây chứa đầy hoá 
chất độc hại. Chất độc vào thân ngày càng nhiều, 
gây ứ nghẽn chỗ này, bế tắt chỗ kia, trăm bệnh nổi 
lên.

 THÔNG TẮC BẤT THÔNG
 - Theo y học hiện đại: Từ cổ tới mông, dọc hai 

bên cột sống có 31 cặp dây thần kinh tạo thành Hệ 
Thần Kinh Thực Vật giữ nhiệm vụ vô cùng quan 
trọng là điều khiển sự ổn định môi trường bên trong 
cơ thể (nội môi).

- Theo học thuyết Yoga của Ấn Độ: Dọc theo 
đường giữa cột sống lưng – đầu – ngực – bụng của 
chúng ta có những điểm gọi là Luân Xa. Các luân 
xa này hút lấy sinh khí trời đất, năng lượng của vũ 
trụ để tăng sức sống, tăng sức đề kháng cho cơ thể 
chống lại mọi bệnh tật.

- Theo học thuyết Kinh Mạch của Trung quốc: 
Cơ thể chúng ta có 12 đường Kinh Chính gồm 6 
đường Kinh Âm và 6 đường Kinh Dương.

Các đường kinh này đều đi qua vùng Vai – Lưng 
– Ngực – Bụng. Ngoài ra phần giữa bụng – ngực 
còn có Mạch Nhâm giữ nhiệm vụ liên hệ với 6 
đường Kinh Âm và điều hoà phần Âm của cơ thể. 
Mạch Xung và Mạch Đới liên quan nhiều đến sinh 
lý và bệnh lý của phụ nữ; phần giữa lưng dọc theo 
cột sống có Mạch Đốc liên hệ với 6 Kinh Dương 
và điều hoà Dương Khí toàn thân. Kinh Túc Thái 
Dương Bàng Quang có các Du Huyệt liên quan đến 
lục phủ ngũ tạng.

Tóm lại,  cả Y học Hiện đại Phương Tây và Y 
học Cổ Truyền Phương Đông đều nhìn nhận:

Vùng Vai – Lưng – Ngực – Bụng có những hệ 
Thần Kinh, hệ Kinh Mạch và hệ Luân Xa vô cùng 
quan trọng cho sự sống của con ngưởi.

Phương Pháp “Dịch Cân Kinh Cải Cách” này 
là một phương pháp “Tự xoa bóp tác dụng sâu vào 
vùng Vai – Lưng – Ngực – Bụng và Lục phủ Ngũ 
tạng để loại thải các chất độc ra bên ngoài bằng 
đường mồ hôi, đường hô hấp, đường tiểu và đường 

đại tiện; đồng thời để đưa thêm máu nuôi, đem sinh 
khí cho các cơ quan nội tạng, đặc biệt là não, làm 
cho thần kinh hưng phấn, làm thông thoáng các 
luân xa, làm đả thông các kinh mạch, đặc biệt Mạch 
Nhâm và Mạch Đốc.

Tuần hoàn khí huyết được thông, thần kinh 
được ổn định và điều khiển các cơ quan nội tạng 
hoạt động tốt hơn, sức đề kháng tăng giúp cho khả 
năng “Tự Điều Chỉnh” (auto regulation) của cơ thể 
mạnh lên để ổn định lại các rối loạn, lập lại thế quân 
bình Âm Dương trong cơ thể, giúp cho tâm bình, 
khí hoà, thì chắc chắn trăm bệnh sẽ tự lui, tự biến 
mất, đem lại cho mọi người một sức khỏe thật tuyệt 
vời, một cuộc sống thật an vui, hạnh phúc và một xã 
hội thật phồn vinh tốt đẹp.

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ
- Phải luôn kiểm tra: hai bàn chân song song – 

bấu 10 ngón chân – gồng cứng cơ mông – cơ đùi 
– nhíu hậu môn.

- Hai tay luôn thả lỏng – khi bắt đầu tập, đánh 
chậm và nhẹ vài chục lần, sau đó đánh mạnh và 
nhanh.

- Tuần lễ đầu, mỗi lần tập là 180 cái tương 
đương 3 phút, khi đưa tay ra trước thì đếm hoặc đưa 
ra sau rồi đếm tùy ý mỗi người, miễn sao đừng quên 
là được. Từ ngày thứ 8 trở đi, mỗi ngày tăng thêm 
1 phút, tăng cho đến khi đạt tới 30 phút = 1800 cái/
lần và cứ như vậy đến suốt đời.

- Đối với những người bệnh nặng như ung, 
bướu… thì có thể đánh 3000 – 4000 cái/60 phút/
lần. Cứ như thế 2, 3 lần trong một ngày.

LƯU Ý THÊM
Khi tập, nếu thấy chân tê, 2 bàn chân nóng ran 

thì không gồng nữa. Khi nào thấy chân hết tê thì 
gồng trở lại.

Xin chia sẻ một kinh nghiệm: để tránh mau tê 
chân, trước khi tập nên ngồi nửa tiếng (30 phút) 
hoặc hơn nữa, sau đó, mình đứng tập thì ít bị tê 
chân hơn.

•	Trong khi tập, nhớ luôn: phải cầu nguyện (tùy 
theo tôn giáo).

•	Thở bình thường tức là không để ý tới hơi thở.
•	Nhớ ấn đầu lưỡi vào gờ răng và thường nuốt 

nước miếng vào.
•	Tâm trí không được suy nghĩ vẩn vơ, phải tập 

trung vào việc đếm số lần đánh tay và kiểm tra các 
cơ chân và việc nhíu hậu môn. Nếu việc đếm số lần 
đánh tay làm cho mình bị rối, nghĩa là nhớ trước 
quên sau thì không cần phải đếm nữa, canh giờ theo 
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đồng hồ cũng được. Ngoài ra, đang khi tập mình có 
thể nghe nhạc nhẹ, nghe Thánh ca, v.v.

•	Khi tập, vai – lưng – ngực – bụng phải giật 
mạnh lên thì mới có khả năng loại thải các chất độc 
để trị bệnh, nếu không thì không có hiệu quả. Theo 
kinh nghiệm, trong 1, 2 tuần đầu: vai – hông có thể 
đau, đừng sợ, cứ tiếp tục tập sẽ hết đau.

•	Trong ngày, có thể tập được 4 lần, tối thiểu 
phải 2 lần (1800 cái = 30 phút/lần tập). Khi tập, 
mặt xoay theo hướng mặt trời (dù tập trong phòng 
riêng). Tối, quay mặt hướng Nam.

•	Nhớ luôn: tập khi bụng đói. Uống nửa (500ml) 
lít nước lã ngay trước khi tập. Trước khi uống, phải 
lấy muỗng cà phê quậy vào ly nước vài chục vòng 
thật mạnh để cho Oxy vào, sau đó mới uống, giúp 
tiêu trừ bệnh tật rất tốt. Ăn xong, 2 tiếng rưởi (2 
giờ 30 phút) sau mới được tập. Tập xong, nửa tiếng 
(30 phút) sau mới được tắm, mới được làm việc 
trên máy vi tính, chơi game. Khi đang tập hoặc tập 
xong mà cảm thấy mệt là tập sai hoặc tập quá sức 
mình. Nên xem lại tài liệu “Những điều cần lưu ý” 
để chỉnh lại cho đúng. Nếu tập đúng và vừa sức 
mình, thì khi tập xong, cảm thấy khỏe hơn nhiều so 
với lúc chưa tập, và ăn ngủ rất ngon.

•	Trong mỗi lần tập, không nên tập ngắt quãng, 
nghĩa là không nên tập vài phút, rồi nghỉ vài phút, 
sau đó tập tiếp, vì như vậy không hiệu quả.

•	Nên tập nơi thoáng mát, yên tĩnh, không có 
gió luồng. Khi tập không được ở trần, nên mặc đồ 
mỏng, rộng, không bó sát người.

•	Không nên nôn nóng mà phải từ từ tiến lên, 
tuy chậm nhưng đem lại hiệu quả diệu kỳ, vì “Dục 
tốc bất đạt”.

•	Trong sinh hoạt hằng ngày, cố gắng đừng để 
thần kinh căng thẳng (nguyên nhân của rất nhiều 
bệnh) và hạn chế tối đa: rượu, cà phê, bia, thuốc 
lá, bột ngọt, đường trắng tinh, mỡ động vật, nước 
đá, đồ lạnh, đồ ngọt, đồ chiên xào, đồ nướng, thực 
phẩm đóng hộp, đóng gói… Nên ăn ít chất béo, ít 
thịt, ăn nhiều rau và trái cây tươi (nên ăn trái cây lúc 
bụng đói, không nên ăn trái cây sau bữa ăn), mỗi 
ngày nên uống nước đun sôi để nguội từ 2 đến trên 
2,5 lít (chia làm nhiều lần từ 8 đến 10 ly), thường 
xuyên tập luyện, nên gần với “thiên nhiên” càng 
nhiều càng tốt thì chắc chắn tinh thần sẽ an vui, 
thanh thản và sức khỏe sẽ tuyệt vời.

•	Nếu tập trên nền đất hoăc trên cỏ thì nên đi 
chân trần; nếu tập trên nền xi măng hoặc gạch bông 
thì mang dép hoặc đứng trên tấm chùi chân.

•	Nếu ngưng tập một thời gian dài (2 tháng trở 
lên), khi tập phải tập lại từ đầu, nhưng có thể tăng 
số lần đánh tay nhanh hơn người mới tập.

Những phản ứng.
Tập phương pháp này, có thể có những phản 

ứng, nhưng đều là hiện tượng thải độc và ổn định 
các rối loạn trong cơ thể. Đừng sợ mà ngưng tập, đó 
là dấu hiệu tốt. Xin liệt kê một số phản ứng thường 
gặp:

1.  Cảm giác rần rần như kiến bò.
2.  Đại tiện ra máu, mủ hoặc phân đen (bệnh 

nặng như ung thư).
3.  Ngứa từng chỗ hoặc toàn thân.
4.  Ra mồ hôi.
5.  Tiểu nhiều.
6.  Trung tiện (thoát hơi)
Trích từ http://www.exlurosg.net/?p=8790

     (Xin xem câu hỏi ở trang 22)

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

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) “Đúng bản chất II, mỹ thể” nghĩa là TCPV được sáng tác theo những 
hình thể được Giáo hội thiết lập riêng đặc biệt để:
1. Mỗi bài tương thích với một nghi thức phụng vụ nhất định.
2. Hát nguyên văn Lời Chúa (hay nguyên văn Bản văn phụng vụ).
3. Cộng đoàn hát đối đáp với ca đoàn.  
	Để sáng rõ tính mỹ thể (bonitas formae – hình thức tốt đẹp) người ta nói rằng, Bình ca là âm nhạc bác 
học được giới âm nhạc hàn lâm trên thế giới từ xưa đến nay ngưỡng mộ; TCPV mô phỏng Bình ca, cho 
nên TCPV thừa hưởng tính bác học hay vẻ đẹp của Bình ca. Cụ thể hóa bằng 5 khía cạnh:
1. Giai điệu mượt mà, êm dịu, sâu lắng.
2. Cùng lúc gồm chứa 2 lối hát: hát ca (cantare) & hát xướng (cantillare).
3. Có tính quần chúng do hát đối đáp.
4. Ca từ đẹp vì tôn giữ toàn vẹn (nguyên văn) Lời Chúa. (Xem tiếp trang 51)
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hẳn. Tôi đã òa khóc vào cái ngày được anh ấy tỏ 
tình. Tôi nói mình không đẻ được, sống chết lúc nào 
không hay, tôi kể hết về bệnh tật của mình. Anh ấy 
bảo ‘Hãy để anh được chăm sóc em’, và tôi đã cho 
anh, cũng là cho bản thân mình cơ hội”, người phụ 
nữ cao ráo, mảnh mai, kể.

Tình yêu lớn dần lên theo mỗi lần Dũng đưa cô 
lên Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám. Yêu nhau ba năm, 
Dũng dẫn Giang về nhà ra mắt thì bị bố mẹ anh 
phản đối kịch liệt, dù khi đó họ mới chỉ biết một 
phần bệnh của cô. Dù vậy, đầu năm 2014, họ vẫn 
quyết tâm đến với nhau bằng một đám cưới.

Tháng 8/2014, Giang sinh con. Sức khoẻ mẹ 
yếu, con cũng không khá hơn, khi mới hơn 10 ngày 
tuổi bé bị viêm phổi, viêm màng não. Đó là quãng 
thời gian khó khăn cho cô gái trẻ. Cô dành hết tâm 
sức cho con, bỏ bê chồng, bỏ bê bản thân với cơ thể 
gầy nhom, rệu rạc. Những cử chỉ âu yếm vợ chồng 
hầu như rất hiếm.

Qua Tết năm 2015, Giang bắt đầu nhận thấy 
những dấu hiệu lạ từ chồng: hay cầm điện thoại, 
mua quần áo mới, xịt nước hoa... Cô cũng cảm nhận 
thời gian gần đây chồng bớt quan tâm tới vợ con. 

“Mình tự nhiên chột dạ. Khoảng thời gian này 
không quan tâm chồng, chuyện ấy hầu như rất ít. 
Mình không thể tin được là chồng có thể lừa dối. 
Trong đầu mình hàng ngàn câu hỏi ‘Tại sao?’”, 
Giang nhớ lại.

Khi lấy lại bình tĩnh, cô nhờ được một người 
bạn in danh sách cuộc gọi hai tháng trở về đây của 
chồng. Sau khi lọc hết các số mình biết, cô khoanh 
vùng các số lạ, đồng nghiệp nữ rồi mua sim rác, gọi 
cho từng số. Nếu giọng đàn ông, cô kêu nhầm số. 
Nếu là giọng phụ nữ, cô giả vờ là trúng thưởng, xin 
địa chỉ, tên tuổi để tặng quà.

Sau cùng, Giang tìm ra hai số điện thoại khả 
nghi. Hai ngày đầu, người cô theo dõi là một nữ 
đồng nghiệp của chồng và không có dấu hiệu gì 
lạ. Ngày kế tiếp cô tìm đến một địa chỉ là quán sinh 
tố. Sau một hồi quan sát Giang giật mình khi nhìn 
thấy chồng bước vào quán, ngồi nói chuyện cùng cô 
chủ quán gần 3 tiếng. “Người con gái đó thấp, nhan 
sắc bình thường, chỉ có điều nước da trắng. Lúc 
này tôi lại sốc tập hai, bởi chồng tôi làm trong một 
ngành đặc thù, nếu không thân thiết, anh sẽ không 
ngồi lâu như vậy”, cô trầm giọng kể.

Ngay tối hôm đó, Giang đọc được tin nhắn: “Em 
nhớ anh”, cùng nhiều tin nhắn yêu thương khác từ 
số điện thoại của cô gái kia trong máy chồng. Đến 

lúc này cô đã chắc chắn chồng ngoại tình. Suốt 
một tuần cô như người trên trời rơi xuống, với đủ 
cảm xúc lẫn lộn. Nhưng vốn đã trải qua nhiều cú 
sốc bệnh tật thuở nhỏ, lại đọc được các cuốn sách 
như Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Một phút nhìn 
lại mình. Tư duy tích cực... mà Giang dần lấy lại 
được bình tĩnh.

Cô tâm sự: “Tôi nhìn lại thời gian qua đã bỏ bê 
bản thân, bỏ bê chồng nhiều quá. Nghĩ lại bệnh tật 
của mình, chỉ có anh ấy mới yêu tôi, tình yêu của 
anh ấy lớn thế nào mới vượt qua sự ngăn cản của 
gia đình để hai đứa thành vợ chồng và có con. Vì 
còn quá yêu chồng, tôi tự trấn an ‘Anh ấy chỉ say 
nắng tí thôi’ và quyết tâm sẽ tha thứ”.

Một khi đã quyết, Giang làm rất nhanh. Cô đem 
3 chỉ vàng quà cưới bán được 10 triệu đồng, dùng 
số tiền đó mua cả chục bộ mặc ở nhà loại cao cấp, 
làm tóc, đăng ký tập gym. “Tôi quyết tâm trong một 
tháng phải tăng cân, kế hoạch thu phục chồng sẽ 
diễn ra vào sinh nhật tôi”, giọng Giang đầy hào 
hứng.

Ngày sinh nhật, Giang phối hợp cùng những 
người bạn gái tổ chức ở nhà hàng. Giây phút chồng 
cô đến bữa tiệc, anh thấy vợ từ một bà bỉm sữa lột 
xác thành “nữ hoàng” đêm tiệc. Giang còn sắp xếp 
một anh chàng 6 múi tặng hoa hồng và một hộp quà 
(là thầy giáo dạy tập gym, quà do Giang tự chuẩn 
bị) đến chúc mừng sinh nhật, không quên dành cho 
cô lời khen, cùng ánh mắt tình tứ. “Tôi dặn cậu em 
này trước, dù tôi ngồi cùng chồng ở đâu thì cậu ấy 
phải ngồi đối diện và nhìn tôi chằm chằm”, cô cười 
kể.

Bữa tiệc sinh nhật thành công ngoài mong đợi, 
chọc được Dũng ghen ra mặt. Ngay sau hôm sinh 
nhật, Giang cũng đi làm trở lại ở công ty gia đình 
nhà ngoại. Cô đi sớm, về trễ, chồng gọi thường để 
máy bận.

Vào một buổi tối khoảng hai tuần sau sinh nhật, 
Dũng gọi cho cô, giọng mời mọc: “Hôm nay em có 
được về sớm không? Anh nhờ bố mẹ trông con rồi. 
Mình đi ăn hàng rồi xem phim nhé! Từ lúc em mang 
bầu tới giờ anh không dẫn em đi được”. Giang vui 
mừng trong lòng, nhưng đáp tỉnh queo: “Em đang 
nhiều việc lắm, không hứa trước nhé”.

Bữa đó, dù rất muốn đi chơi với chồng, nhưng 
Giang quyết định sẽ về nhà lúc 8 giờ tối và chỉ đi 
ăn, không xem phim. Đêm đó, Dũng thủ thỉ khen 
vợ xinh đẹp, rồi ôn lại kỷ niệm thời yêu nhau. Đến 
lúc này, cô mới “lật bài”, đọc rõ địa chỉ, tên tuổi, số 

(Xem tiếp trang 42)
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Những tưởng trường học luôn là thánh đường của tuổi thơ, vậy mà ngày nay bạo hành, bạo lực, cái ác và sự xấu đã 
vào đến đó. Không phải người lớn không thấy trước và lên tiếng báo động, nhưng báo động rồi thôi, không có hành 
động gì tích cực tiếp theo. Nếu thấy rõ vấn đề, mỗi người nên làm một việc gì đó. 

 
GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

Cha mẹ cần dạy con những kỹ năng để trở thành 
người có trách nhiệm, tạo ra giá trị trong xã hội 
càng sớm càng tốt.

Có rất nhiều kỹ năng trẻ cần học mà nhà trường 
hay gia đình không thể giúp thấm nhuần hết được. 
Vì vậy, phụ huynh nên đặt ra những kỹ năng cần 
thiết nhất với trẻ trong tương lai.

Lifehack chia sẻ 10 kỹ năng sống được chuyên 
gia nhận định sẽ giúp trẻ đối phó tốt hơn với mọi 
vấn đề, trở thành thành viên có trách nhiệm, biết tôn 
trọng và tạo ra giá trị trong xã hội.

1. Không bao giờ ngừng đọc và học
Càng đọc và học nhiều, trẻ càng phát triển trí 

tuệ, mở rộng kiến thức, từ đó sẽ thông minh và khôn 
khéo hơn. Trẻ cũng nên biết rằng học tập không chỉ 
liên quan đến việc đọc sách giáo khoa mà có rất 
nhiều cách để học. Hãy khuyến khích trẻ cởi mở và 
tiếp thu mọi kiến thức từ những tình huống trong 
cuộc sống (kể cả tích cực và tiêu cực) và từ những 
người xung quanh.

2. Phối hợp với người khác
Thế giới ngày nay là một ngôi làng toàn cầu. Vì 

vậy, làm việc theo nhóm và biết chấp nhận sự khác 
biệt của người khác là những kỹ năng cần thiết. Hãy 
khuyến khích trẻ tham gia và làm việc với nhiều 
người để đạt được các mục tiêu chung. Cũng bằng 
cách này, bạn sẽ dạy trẻ biết khoan dung, đồng cảm, 
biết suy nghĩ về cảm xúc của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Lifehack

3. Giải quyết các bất đồng
Những bất đồng là điều không thể tránh khỏi 

trong cuộc sống, đặc biệt trong thế giới siêu cạnh 
tranh như hiện nay. Trẻ nên được tập luyện để giữ 
cái đầu lạnh khi đối mặt với những cuộc đối đầu 
và bất đồng. Hãy khuyến khích trẻ hít thở sâu, cân 
nhắc mọi khía cạnh của một vấn đề và đặt ra các 
câu hỏi như “tại sao”, “nếu như vậy”... Bằng cách 
đó, trẻ sẽ tập trung vào vấn đề, dễ dàng kiểm soát 
những cảm xúc tiêu cực như tức giận và những hành 
động nguy hiểm.

4. Tạo ra lời nói có trọng lượng theo cách 
đúng

Hãy cho trẻ biết rằng bạn không thể luôn luôn ở 
cạnh để bảo vệ chúng. Hãy khuyến khích trẻ đứng 
lên, nói một cách tôn trọng nhưng đầy trọng lượng, 
đôi khi là lời nói mang tính dẫn dắt nếu tình hình 
đòi hỏi như vậy. Khả năng giao tiếp và dẫn dắt tốt 
là kỹ năng có giá trị nhất trong thế giới hiện tại. Vì 
vậy, trẻ được học càng sớm càng tốt.

5. Biết xin lỗi khi sai và biết tha thứ khi bị đối 
xử sai

Trẻ nên biết mọi người đều mắc sai lầm nhưng 
sự tha thứ có thể chữa lành sai lầm tồi tệ nhất. Hãy 
dạy trẻ không có gì đáng xấu hổ khi xin tha thứ hoặc 
tha thứ cho người khác vì trên thực tế đó là dấu hiệu 
của sự can đảm thực sự. Và điều quan trọng là bạn 
phải rèn luyện cho trẻ thái độ phù hợp khi sự tha 
thứ.

6. Biết sống tử tế, giúp đỡ những người kém 
may mắn hơn khi có thể

Thể hiện sự tử tế và giúp đỡ mọi người bất cứ 
khi nào có thể là hành động ngọt ngào, cách dễ dàng 
nhất để chạm vào cuộc sống. Dạy điều này, bạn sẽ 
giúp trẻ nhận ra giá trị của tình yêu thương.
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7. Duy trì sự tích cực và tập trung vào mảng 
sáng hơn trong cuộc sống

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là ánh nắng 
và cầu vồng. Cuộc sống là sự kết hợp giữa những 
trải nghiệm tốt và xấu. Nếu tập trung vào mặt tích 
cực của cuộc sống hơn là tiêu cực, trẻ sẽ thấy những 
trải nghiệm xấu đôi khi lại mang đến những bài học 
hữu ích. 

8. Bảo vệ môi trường
Trẻ nên biết mọi người chỉ có một hành tinh để 

sống, do đó cần phải bảo vệ và chăm sóc nó. Điều 
đó đồng nghĩa với việc phải chăm sóc thực vật, 
động vật và môi trường tự nhiên. Hãy khuyến khích 
trẻ cho chim ăn, đi bộ với thú cưng... Bằng cách đó, 

chúng sẽ chú ý tới việc bảo vệ hành tinh hơn.
9. Giữ gọn gàng
Trẻ phải học cách vệ sinh cá nhân từ khi còn 

nhỏ. Bạn nên khuyến khích, thậm chí thưởng khi trẻ 
vệ sinh tốt và giữ được cuộc sống lành mạnh, bao 
gồm cả ăn uống và tập thể dục đều đặn.

10. Dạy trẻ yêu thương vô điều kiện
Mọi thứ đều phụ thuộc vào tình yêu thương. Dạy 

trẻ cách yêu bản thân và người khác. Khi đủ tuổi, 
hãy cho trẻ biết về tình yêu nam nữ và dạy chúng về 
tình dục an toàn, cách nhận biết và nói “không” khi 
ai đó đang lợi dụng tình dục.

Dương Tâm

điện thoại của cô gái chồng “tăm te” dạo trước.
“Chồng mình ngơ vài giây, rồi cãi chày, cãi cối, 

sau cùng phải thừa nhận mới chỉ say nắng. Mình 
không cần biết đã đến mức độ nào, mà dứt khoát 
nói: ‘Em chỉ tha thứ cho anh duy nhất lần này. 
Không có anh thì mẹ con em vẫn sống tốt, mà có 
khi sống càng tốt hơn. Người thiệt chỉ là anh thôi’. 
Lúc đó, lão chồng mình chỉ nói đúng một câu: ‘Anh 
cảm ơn em’”, người phụ nữ xinh đẹp kể thêm.

Sau sự việc đó, Giang nhận ra dù trong tình 
huống nào cô cần phải chủ động, đặc biệt chủ động 
về kinh tế sẽ cho cô sức mạnh dù bất cứ chuyện gì 
xảy ra. Vì thế, cô tiểu thư không còn dựa dẫm vào 
bố mẹ đẻ nữa mà tự phát triển kinh tế cho mình. 
Giang bắt đầu kinh doanh shop. Hơn một năm 
trước, cô mở thêm công ty trong ngành mỹ phẩm.

Dũng cũng bắt đầu thay đổi. Anh về nhà sớm, 
phụ vợ cơm nước, tắm rửa cho con, quan tâm vợ... 
Nhiều khi ghen, anh còn đưa đón vợ đi làm và biết 
vợ thích nụ cười má lúm của mình, nên cũng hay 
lấy đó ra chinh phục vợ hơn.

Tình yêu dần trở lại trong Giang. Nhưng nó 
không còn là cái thời màu hồng nữa, mà chứa đầy 
trách nhiệm, tôn trọng và hiểu nhau. Con được hơn 
2 tuổi, họ lại có thêm một bé gái nữa. Hai năm trở 
lại đây, sức khỏe của Giang cũng tốt hơn trước.

Qua câu chuyện của mình, Giang muốn nhắn 
nhủ tới các chị em, bao dung khác với cam chịu. 
Nếu bạn yêu người đó chân thành thì bạn sẽ có 
đủ lòng bao dung nhưng hãy nhớ hãy bao dung 

một cách thông minh, không để người đó làm tổn 
thương, chà đạp bản thân mình lần này lần khác.

Chuyên gia tâm lý Kim Thành cho biết: Trong 
câu chuyện này, người vợ giữ được sự tự chủ bản 
thân, nhìn nhận khách quan vấn đề từ hai phía, 
quay trở lại quan tâm bản thân để mình xinh đẹp, 
khỏe mạnh, cuốn hút hơn và biết cách quyến rũ 
chồng trở lại, khiến chồng muốn chinh phục mình. 
Người vợ không đánh ghen, không làm ầm ĩ sự việc 
là một cách ứng xử khôn ngoan để cho chồng cơ 
hội quay đầu lại, cũng là cho bản thân cơ hội gìn 
giữ mối quan hệ mà cô coi trọng. 

Đàn ông thường rất coi trọng thể diện. Khi họ 
thấy còn thể diện thì họ còn cố gắng sửa đổi để 
giữ gìn thể diện đó. Nếu được thì tốt nhất người 
vợ không cần cho chồng biết cô đã theo dõi và biết 
rõ anh ta ngoại tình. Hãy để anh ta tiếp tục cố 
gắng (trong lương tâm và hành vi) giữ gìn thể diện 
người chồng tốt, người cha tốt với chính vợ mình. 
Thay vào đó, chỉ cần cho anh ta biết rõ quan điểm 
của cô đối với việc ngoại tình, đối với hạnh phúc 
gia đình và mối quan hệ của hai người. 

Một chút hiểu biết tâm lý và khéo léo trong cư 
xử sẽ khiến tình cảm vợ chồng thêm nồng đượm, 
khăng khít. Quan hệ vợ chồng càng khăng khít thì 
càng không có chỗ cho người thứ ba có thể bước 
vào mối quan hệ của họ.

Phan Dương

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

(Tiếp theo trang 40)
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LỄ CN 1 PHỤC SINH NĂM B (Ga 20,1-9)

Lời Chúa
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn 
tối, bà Maria Macđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá 
đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Simôn 
Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Bà 
nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng 
tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phêrô và 
môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. 
Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã 
tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những 
băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Simôn 
Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong 
mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu 
Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng 
vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ 
người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. 
Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông 
chưa hiểu rằng: Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải 
trỗi dậy từ cõi chết.10 Sau đó, các môn đệ lại trở 
về nhà.

Ô chữ
1

2
3

4
5

6
7

CÂU GỢI Ý
1. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn 
tối, bà … Macđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã 
lăn khỏi mộ (Ga 20,1).
2. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra … (Ga 20,3) 
3. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy 
mau hơn ông Phêrô và đã … … ... (Ga 20,4) 
4. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông 
vào thẳng … …, thấy những băng vải để ở đó (Ga 
20,6).
5. Ông … … và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, 
nhưng không vào. 
6. và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để 

lẫn với các băng vải, nhưng … …, xếp riêng ra một 
nơi (Ga 20, 7).
7. Theo Kinh Thánh, … … phải trỗi dậy từ cõi chết 
(Ga 20, 9b).
8. Chủ đề 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) Thời điểm bà Maria Mácđala ra mộ (Ga 
20,1-2); 2) Thái độ của ông Phêrô và “môn đệ kia” 
khi ra mộ (Ga 20,3-9).
H: Từ “sáng sớm” nghĩa là khoảng mấy giờ?
T: Từ “sáng sớm” nghĩa là lúc 3g đến 6g, theo cách 
tính giờ của người Rôma.
H: Từ “Mácđala” trong tên của bà Maria Mácđala 
có ý nghĩa gì?
T: Từ “Mácđala” trong tên của bà Maria Mácđala 
chỉ thành Mácđala, nơi bà Maria đó xuất thân. 
Thành Mácđala ở gần Biển Hồ Galilê và cách thành 
Caphácnaum khoảng bảy dặm về phía Tây Nam.
H: Từ “môn đệ kia” nhằm ám chỉ ai?
T: Theo truyền thống, từ “môn đệ kia” ám chỉ ông 
Gioan tông đồ.
H: Ngày thứ nhất trong tuần là ngày trước hay sau 
ngày sabat?
T: “Ngày thứ nhất” trong tuần là ngày liền sau ngày 
sabat. Điều đó gợi ý thế giới đã bước vào một thời 
điểm mới.
H: Câu “những băng vải để ở đó, khăn che đầu 
Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng 
vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.” có ý 
muốn nói điều gì?
T: Điều đó chứng tỏ rằng thân xác của Chúa Giêsu 
không hề bị đánh cắp mà Ngài đã phục sinh. Bởi 
thế, Thánh Phêrô và môn đệ Chúa yêu đã thấy và 
đã tin.
H: Hình ảnh ngôi mộ trống nói lên điều  gì?
T: Hình ảnh ngôi mộ trống đã diễn tả: chính Chúa 
Giêsu Phục Sinh, quyền lực của sự sống đã chiến 
thắng và tước hết quyền của sự chết.

LỄ CN 2 PHỤC SINH NĂM B (Ga 20,19-31)

Lời Chúa
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi 
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các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ 
người Do Thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông 
và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người 
cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ 
vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với 
các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã 
sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, 
Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy 
nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì 
người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy 
bị cầm giữ. 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, 
tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các 
ông khi Chúa Giêsu đến. 25 Các môn đệ khác nói 
với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma 
đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu 
tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn 
tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám 
ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong 
nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa 
đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông 
và nói: “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo 
ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem 
tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. 
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tôma 
thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa 
của con!” 29 Chúa Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, 
nên anh tin. Phúc thay những người không thấy 
mà tin!” 30 Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác 
nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó 
không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những 
điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa 
Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em 
tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Ô chữ

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

CÂU GỢI Ý 
1. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi 
các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì … … sợ người 
Do Thái (Ga 20,19a).
2. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình 
an … … … !” (Ga 20,19b).

3. Nói xong, Người cho các ông xem tay và … … (Ga 
20,20a)
4. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! 
Như Chúa Cha đã … …, thì Thầy cũng sai anh em.” 
(Ga 20,21)
5. Nói xong, Người … … vào các ông và bảo: “Anh 
em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20,22).
6. Anh em … … cho ai, thì người ấy được tha; anh em 
cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ (Ga 20,23).
7. Một người trong Nhóm Mười Hai, … … Tôma, 
cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Chúa 
Giêsu đến (Ga 20,24).
8. … … sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong 
nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông (Ga 20,26a).
9. … … đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các 
ông và nói: “Bình an cho anh em.” (Ga 20,26b)
10. Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, 
và … … … tay Thầy (Ga 20,27).
11. Ông Tôma thưa Người: “… … của con, lạy Thiên 
Chúa của con!” (Ga 20,28)
12. Chúa Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, … … …. Phúc 
thay những người không thấy mà tin!”(Ga 20,29)
13. Chủ đề 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 hiện ra với các môn đệ vào lúc ông 
Tôma không có mặt (Ga 20,19-23); 2) Chúa Giêsu 
hiện ra với các môn đệ cùng ông Tôma (Ga 20,24-
29); 3) Tóm tắt sứ mạng của Chúa Giêsu (Ga 20,30-
31).
H: Trong bài Tin Mừng, cụm từ “bình an cho anh 
em” đã được Chúa Giêsu nói mấy lần?
T: Ba lần: hai lần trong lúc CGS hiện ra lần thứ nhất 
(câu 19 và 21) và một lần vào lúc CGS hiện ra lần 
thứ hai (câu 26).
H: Cụm từ “bình an cho anh em” có nghĩa là gì?
T: Từ bình an (shâlôm, tiếng Hípri) là lời chào 
thông thường của người Do Thái xưa và hiện nay. 
Tuy nhiên, cụm từ “bình an cho anh em” mà Chúa 
Giêsu muốn nói đây, chính là sự hiện diện của Chúa 
nơi các tông đồ.
H: Trong bài Tin Mừng, giữa hai lần Chúa Giêsu 
hiện ra cách nhau mấy ngày?
T: Tám ngày.
H: Việc Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho 
các môn đệ (c22), gợi nhớ đến sự kiện nào trong 
sách Sáng Thế?
T: Gợi nhớ đến sự kiện Thiên Chúa lấy bụi từ đất 
nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con 
người trở nên một sinh vật. (St 2,7)
H: Thánh Tôma đã tuyên xưng tước hiệu vĩ đại nhất 
của Chúa Giêsu, đó là gì?
T: Đó là tước hiệu “Thiên Chúa”. 
H: Thánh Gioan đã dùng lời tuyên xưng của Thánh 
Tôma để đưa vào lời tựa của Tin Mừng, đó là cụm 
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từ nào?
T: Đó là Ngôi Lời là Thiên Chúa. “Lúc khởi đầu đã 
có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và 
Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Ga 1,1)

LỄ CN 3 PHỤC SINH NĂM B (Lc 24,35-48)
Lời Chúa
35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc 
đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi 
Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính 
Chúa Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an 
cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là 
thấy ma. 38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? 
Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay 
Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu 
có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” 40 
Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 
41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang 
ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn 
không?” 42Các ông đưa cho Người một khúc cá 
nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 
44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã 
từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật 
Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã 
chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”45 Bấy 
giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. 46 
và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng 
Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết 
sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng 
cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ 
sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là 
chứng nhân về những điều này.
Ô chữ

1
2

3
4
5
6

7
8

9

CÂU GỢI Ý
1. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra … … 
và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ 
bánh (Lc 24,35).
2. Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giêsu 
đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho … …!” 
(Lc 24,36)
3. Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! … 
… …, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy 
Thầy có đây? (Lc 24,39)

4. Các ông còn chưa tin vì … …, và còn đang 
ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn 
không?” (Lc 24,41).
5. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang 
ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em … … … 
…?” (Lc 24,41)
6. Các ông đưa cho Người một khúc … … (Lc 
24,42)
7. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã 
từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật 
Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các … … đã chép về 
Thầy đều phải được ứng nghiệm” (Lc 24,44).
8. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ 
cõi chết sống lại; phải … .. Người mà rao giảng cho 
muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám 
hối để được ơn tha tội (Lc 24,47).
9. … … … là chứng nhân về những điều này (Lc 
24,48).
10. Chủ đề 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) Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu (Lc 24,35-43); 
2) Chúa Giêsu ban sứ điệp Phúc Sinh (Ga 24,44-48).
H: Hai môn đệ thuật lại việc gặp Chúa Giêsu ở đâu?
T: Trên đường Emmau.
H: Chúa Giêsu nói với các môn đệ câu “cứ rờ xem” 
có ý nghĩa gì?
T: Chúa Giêsu cho các môn đệ một dấu chỉ cụ thể 
“giao tiếp qua xúc giác” để củng cố lòng tin Ngài đã 
Phục Sinh.
H: Chúa Giêsu nói với các môn đệ câu “Ở đây anh 
em có gì ăn không?” có ý nghĩa gì?
T: Vì các môn đệ chưa thật tin tưởng nên Chúa Giêsu 
cho các môn đệ một dấu chỉ cụ thể nữa để củng cố 
lòng tin Ngài đã Phục Sinh.
H: Sau khi đã cho các môn đệ những dấu chỉ cụ thể, 
Chúa Giêsu đã làm chuyện gì?
T: Chúa Giêsu đã mở trí cho các môn đệ hiểu về 
Kinh Thánh.
H: Chúa Giêsu đã muốn các môn đệ làm gì?
T: Chúa Giêsu muốn các môn đệ làm chứng nhân, 
nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu 
gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 

LỄ CN 4 PHỤC SINH NĂM B (Ga 10,11-18)
Lời Chúa
11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân 
lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 
Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì 
chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh 
bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên 
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tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết 
gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi 
biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như 
Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy 
sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 16 Tôi còn 
có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng 
phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và 
sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ 
Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống 
mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không 
ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng 
sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy 
lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà 
tôi đã nhận được.”

Ô chữ
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10

11
12

13

CÂU GỢI Ý
1. … … … Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành 
hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10, 
11).
2. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử … … hy 
sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10, 11).
3. Như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết … … (Ga 10, 
15a)
4. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì 
chiên không thuộc … …, nên khi thấy sói đến, anh 
bỏ chiên mà chạy (Ga 10, 12).
5. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết … … 
…, và chiên của tôi biết tôi (Ga 10, 14)
6. vì anh ta là kẻ … …, và không thiết gì đến chiên 
(Ga 10, 13).
7. Như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và 
tôi … … mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10, 
15).
8. Tôi còn có những … khác không thuộc ràn này 

(Ga 10, 16).
9. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một … … 
và một mục tử (Ga 10, 16b).
10. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh 
mạng sống mình để rồi … … (Ga 10, 17)
11. Tôi còn có những chiên khác không thuộc … … 
(Ga 10, 16)
12. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh … 
… mình để rồi lấy lại. (Ga 10, 17)
13. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng 
sống ấy. Đó là … … của Cha tôi mà tôi đã nhận 
được.” (Ga 10, 18b)
14. Chủ đề ô chữ ở hàng dọc là gì?
Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành mấy 
phần? 
T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai 
phần: 1) Người mục tử đích thực (Ga 10,11-13); 2) 
Người mục tử nhân lành (Ga 10,14-18).
H: Ai là Mục Tử Nhân Lành?
T: Người Do Thái thời ấy chăn chiên kiểu du mục. 
Người chăn và con chiên có mối tương quan mật 
thiết, mặt đối mặt từng ngày. Thánh Vịnh 23 dùng 
phép ẩn dụ với Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành, 
Dân Israel là đàn chiên. Vì vậy, những người có 
trách nhiệm với dân như nhà vua, tư tế… cũng được 
gọi là mục tử. Trong Ga 10,16-18, Chúa Giêsu tự 
giới thiệu mình là Mục Tử Nhân Lành.
H: Cụm từ “Tôi biết chiên của tôi” có ý nghĩa như 
thế nào? 
T: Các mục tử thời Chúa Giêsu có thói quen đặt tên 
cho những con chiên mà họ yêu quý. Bởi vậy, mục 
tử biết và có thể gọi tên từng con chiên của mình để 
đưa chúng về đàn.
H: Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã dùng 
cụm từ “hy sinh mạng sống mình” mấy lần?
T: Năm lần: Câu 11; 14; 15; 17; 18.
H: Xin hãy kể những lần Chúa Giêsu đã dùng cách 
thức giới thiệu “Tôi là”.
T: Đó là: Tôi là bánh từ trời xuống. (Ga 6,41); Tôi 
là bánh trường sinh. (Ga 6,48); Tôi là bánh hằng 
sống từ trời xuống. (Ga 6,51); Tôi là cửa để cho 
chiên ra vào. (Ga 10,7); Tôi là ánh sáng đến thế 
gian (Ga 12, 46).
H: Đàn chiên và đoàn chiên khác nhau chỗ nào?
T:  Đàn chiên là một bầy chiên – bầy gia súc;  Đoàn 
chiên là cách dùng phép ẩn dụ để chỉ một công đoàn 
con người, cộng đoàn tín hữu. 
H: Ràn nghĩa là gì?
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T: Ràn (欄) là chuồng hay tổ lộ thiên. Ràn chiên là 
chuồng chiên lộ thiên. Thí dụ “Chim ra ràn” nghĩa 
là chim non biết bay, có thể rời tổ lộ thiên. Người 
Do Thái xưa chăn chiên theo từng bầy với những 
mục tử khác nhau. Khi tránh bão hoặc lúc cần thiết, 
các đàn chiên được tụ họp lại một chỗ và được gọi 
là ràn chiên.

LỄ CN 5 PHỤC SINH NĂM B (Ga 15,1-8)
Lời Chúa
1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng 
nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa 
trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì 
Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 
được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. 
Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, 
nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu 
không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là 
cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh 
em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì 
bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người 
ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh 
em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì 
muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều 
làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều 
hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Ô chữ

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12
13

CÂU GỢI Ý
1. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy … … … anh em 
(Ga 15, 4a).
2. Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy … … trồng 
nho (Ga 15, 1).
3. Ai … … … Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái (Ga 15, 5b)
4. Cành nào gắn liền với Thầy mà không … hoa 
trái, thì Người chặt đi (Ga 15, 2a)
5. Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người … … cho 
nó sinh nhiều hoa trái hơn (Ga 15, 2b).
6. Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người … ... 
(Ga 15, 1)
7. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài 
như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 
quăng vào lửa … … cháy đi (Ga 15, 6).
8. Anh em được … … rồi nhờ lời Thầy đã nói với 
anh em (Ga 15, 3).
9. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa 
trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em … …, 
nếu không ở lại trong Thầy (Ga 15, 4b).
10. Điều làm Chúa Cha được … … là: Anh em sinh 
nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy (Ga 15, 8).
11. Nếu … … ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại 
trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em 
sẽ được như ý (Ga 15, 7).
12. … là cây nho, anh em là cành (Ga 15, 5a).
13. Thầy là … … thật, và Cha Thầy là người trồng 
nho (Ga 15, 1).
14. Chủ đề ô chữ ở hàng dọc là gì?

Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành mấy 
phần? 
T: Bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần 
chính với mối tương quan mật thiết “ở lại”: 1) Thầy 
– cây nho; 2) Anh em – cành nho.
H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “ở lại trong” 
xuất hiện mấy lần?
T: Xuất hiện 8 lần: 5 lần “ở lại trong Thầy” và 3 
lần “ở lại trong anh em”. Điều này cho thấy Chúa 
Giêsu mong muốn các môn đệ kết hiệp với Người, 
vì chính Người là nguồn mạch sự sống.
H: Trong Cựu Ước, cây nho biểu trưng cho ai?
T: Trong Cựu Ước, cây nho biểu trưng cho dân Is-
rael.
H: Trong câu 2, từ “cắt tỉa” có nghĩa là gì? 
T: Có nghĩa là làm cho trở nên thanh sạch. Thiên 
Chúa luôn quan phòng và giúp đỡ những ai đi theo 
Ngài.

ĐÁP ÁN Ô CHỮ

LỄ CN 1 PHỤC SINH NĂM B (Ga 20,1-9)
1. Maria; 2. mộ; 3. tới mộ trước; 4. trong mộ; 5. cúi 

(Xem tiếp trang 49)
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TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

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

      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       nhóm Lasan 100

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM
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xuống; 6. cuốn lại; 7.Chúa Giêsu; 8. Chủ đề hàng 
dọc: MỘ TRỐNG.

LỄ CN 2 PHỤC SINH NĂM B (Ga 20,19-31)
1. các ông; 2. cho anh em; 3. cạnh sườn; 4. sai Thầy; 
5. thổi hơi; 6. tha tội; 7. tên là; 8. tám ngày; 9. các 
cửa; 10. hãy nhìn xem; 11. Lạy Chúa; 12. nên anh 
tin; 13. chủ đề hàng dọc: CON THIÊN CHÚA.

LỄ CN 3 PHỤC SINH NĂM B (Lc 24,35-48)
1. dọc đường; 2. anh em; 3. cứ rờ xem; 4. mừng 
quá; 5. có gì ăn không; 6. cá nướng; 7. Thánh Vịnh; 
8. nhân danh; 9. chủ đề hàng dọc: CHỨNG NHÂN.

LỄ CN 4 PHỤC SINH NĂM B (Ga 10,11-18)
1. Tôi chính là; 2. nhân lành; 3. Chúa Cha; 4. về anh; 
5. chiên của tôi; 6. làm thuê; 7. hy sinh; 8. chiên; 9. 
đoàn chiên; 10. lấy lại; 11. ràn này; 12. mạng sống; 
13. mênh lệnh; 14. chủ đề hàng dọc: CHÚA CHIÊN 
LÀNH.

LỄ CN 5 PHỤC SINH NĂM B (Ga 15,1-8)
1. ở lại trong; 2. làm người; 3. ở lại trong; 4. sinh; 
5. cắt tỉa; 6. trồng nho; 7. cho nó; 8. thanh sạch; 9. 
cũng thế; 10. tôn vinh; 11. anh em; 12. Thầy; 13. cây 
nho; 14. chủ đề hàng dọc: Ở LẠI TRONG THẦY.

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

(Tiếp theo trang 47)

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM
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THI CA CÔNG GIÁO

Nếu có lần tâm tư nặng trĩu, 
Chẳng biết tìm bám víu vào đâu, 

Thì này đây Chúa ngự ở nhà chầu 
Đang mở rộng cõi lòng Thương Xót. 

Máu nước tự tim Ngài trào vọt, 
Thứ tha, thanh luyện, nuôi sống, ủi an. 

Hãy đến, vì Ngài đã hứa ban 
Sự an nghỉ thay sầu thương vác nặng. 

  
Nếu có lần tâm tư cay đắng 

Vì người nhà hư hỏng xấu xa 
Hãy đến và cầu khẩn thiết tha: 
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác!” 

Hãy phó dâng họ, cả hồn lẫn xác, 
Cho lòng Thương Xót Chúa vô cùng. 

Trong Trái Tim Ngài rất mực khoan dung 
Các tội nhân lại được dành chỗ nhất. 

  
Nếu có lần bạn sầu bi u uất 

Thấy tội đời tràn ngập dương gian 
Hãy đến với Ngài, chia sẻ, ủi an, 

Dâng mật ngọt thay cho niềm đắng đót. 
Hãy nguyện làm sứ đồ của Lòng Thương Xót 

Bằng chứng từ, bằng cách sống với nguyện cầu. 
Trong nhà, ngoài ngõ, bất cứ nơi đâu, 

Đều làm chứng cho lòng Thương Xót Chúa. 
  

Biển Thương Xót trào dâng ngập ngụa, 
Nhảy vào đi và ôm thế giới vào theo! 

Bạn có nhớ ngày xuôi Đèo Cả, 
Xuôi Cù Mông, Bạch Mã, Hải Vân, 
Khi hố thẳm há mồm đe doạ 
May sao dốc lánh nạn cũng gần. 
  
Này bạn hỡi, người tài xế trẻ, 
Xuôi dòng đời tuột thắng lao nhanh. 
Dốc lánh nạn, ngàn năm một thuở, 
Hãy leo lên mà cứu lấy mình. 
  
Đây trạm dừng của lòng Thương Xót, 
Còn đàng kia phán xét chí công. 
Mời bạn hãy ghé đây một lúc 
Mà lãnh ơn xá giải khoan hồng. 
  
Dốc lánh nạn liền ngay trước mặt, 
Này bạn ơi, sao mãi chần chừ? 
Sống hay chết chỉ trong nháy mắt. 
Hãy thương thân, đừng nỡ chối từ! 

Cầm nến cháy trong tay
Em vừa đi vừa hát
Ôi ánh sáng đêm này
Đến muôn đời bất diệt.

Tiếng hát giữa hào quang
Phá tan màn u tối
Âm thanh của thiên đàng
Xua bóng đêm tội lỗi.

Là ánh sáng Phục sinh
Cháy lên từ lòng đất
Đức Ki-tô hiển vinh
Tử thần bị tiêu diệt.

Hãy hát nữa đi em!
Này là đêm chiến thắng
Nhạc Phục sinh diệu huyền
Chảy về miền áo trắng.

Chẳng có âm thanh nào
Oai hùng hơn thế nữa
Tiếng hát vút lên cao
Bùng lên như núi lửa.
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 ẢNH NIỆM THÁNG 4

5. Nhịp điệu bình thản khiến cho tâm hồn thư thái và an nhiên.  
	 Tính mỹ thể rất khách quan, không chủ quan riêng với phụng vụ. 3 lý do:
1. Vì hình thể thuyết phục do sự sắp xếp (bố cục) hợp lý.
2. Vì lối hát thuyết phục do không loại quần chúng ra bên lề phụng vụ, nhưng có quần chúng cùng hát 
đối đáp với cách phân chia 2 lối hát tương phản nhau.
3. Vì hiệu quả thuyết phục do TCPV là thành phần của phụng vụ, nên TCPV tồn tại bởi phụng vụ và 
thánh thiện nhờ phụng vụ.

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 38)
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Kỳ 53

 
        TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

           MA VĂN LIÊU   

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh 
mục và pháp sư, phần 29 của kỳ 53. 

Gần tới bậc thèm nhà, để dẹp lối vào và dọn chỗ 
ngồi cho cha sở, cô Sáu tiến lên trước, đi nhanh và 
vào trước trong nhà… tuy nhiên khi Cô và hai phụ 
nữ đã vào trong, Thập bát La hán ùa ra bậc thềm lấy 
cớ chào đón cha sở, nhưng thực ra họ cố tình làm 
vậy để chận cha sở lại khi ngài còn đứng dưới sân. 
La hán đứng đầu gằn giọng chào:   

-  Xin chào thầy cả Luca.
Các La hán còn lại cũng ồn ào cất tiếng chào 

theo, rồi họ đứng yên không tránh lối cho cha sở 
vào. Trong phút chốc, họ tạo thành một bức tường 
rào dày đặc và kiên cố ngăn cách cô Sáu và cha sở 
có ông Tám Ria đi cùng. Ở phía bên trong nhà, cô 
Sáu cũng bất ngờ khi đang tìm một chỗ cho cha sở 
vào nhà ngồi nghỉ, nhìn lại thì thấy có hai La hán to 
sầm đứng sát bên như muốn khống chế không cho 
cô Sáu đi đâu và làm gì nữa. Nhìn ra ngoài cô Sáu 
thấy cha sở bị chận lại ở ngoài sân. Cô Sáu hỏi:  
-  Các ông đang làm gì vậy?

Ngoài sân, ông Tám Ria cũng lớn tiếng:
-  Các La hán, các ông định làm gì vậy? Tránh 

đường cho ông cố vào nhà! 
La hán đứng đầu nói với vẻ nhã nhặn hơn một 

chút:
-  Thưa thầy cả Luca, chúng tôi được lệnh không 

để cho thầy cả vào nhà “làm lễ” cho cô Sáu…
Sau một lúc La hán đứng đầu nói tiếp thêm:
-  …nếu thầy cả chưa trả lời được những câu 

hỏi của chúng tôi.
Không bối rối, cha sở Luca lên tiếng:
-  Điều kiện chỉ có vậy thôi sao? Vậy các ông 

muốn hỏi gì?
La hán đứng đầu gật đầu đáp:
-  Phải! Nhưng chúng tôi có 18 người, xin đặt ra 

18 câu hỏi, nếu thầy cả trả lời suông sẻ hết 18 câu 
hỏi ấy, chúng tôi rời đi ngay khỏi đây và tuyệt đối 
không xen vào việc của thầy cả.

La hán đứng nói tiếp:
-  Thầy cả hứa đi! Không “làm lễ” gì trước khi 

trả lời xong 18 câu hỏi của chúng tôi.
Cha sở hơi do dự vài giây, nhưng chợt nhớ ra Lời 

Chúa Giêsu phán: “…các con đừng lo nghĩ phải nói 
thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy Thánh Thần sẽ 
cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải 
chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha 
các con nói trong các con”(1). Cha sở mỉm cười 
gật đầu:

-  Việc ấy không khó! Tôi sẽ trả lời những gì các 
ông muốn biết, miễn là tất cả đều nằm trong tầm 
hiểu biết của tôi.

-  Vậy thì mời thầy cả Luca vào nhà!
La hán đứng đầu nói xong thì tránh sang một 

bên nhường lối cho cha sở và ông Tám Ria bước 
vào nhà, các La hán khác cũng dạt ra hai bên tránh 
đường.

Vào nhà, cha sở được các La hán mời ngồi trên 
một chiếc ghế đặt giữa nhà, lưng ghế tựa vào tủ thờ, 
mặt quay ra ngoài sân có ông Tám Ria đứng sau 
lưng như “quân hầu”. Nhìn sang góc trái phòng nơi 
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gần cửa thông với gian bếp, cha sở thấy cô Sáu bị 
hai La hán cao to đứng hai bên canh giữ, hai phụ nữ 
cũng bị một La hán đứng cạnh; không lâu sau, họ 
cũng lấy ghế cho ba phụ nữ ngồi như mọi người vì 
biết câu chuyện giữa Thập bát La hán và cha sở sẽ 
diễn ra lâu dài.

La hán đứng đầu tự giới thiệu:
- Tôi là Tôn giả Bạt La Đọa (2), tôi hỏi thầy cả 

2 câu: Câu thứ nhất. Sau khi nhập Niết bàn, tôi mới 
mở mắt ngộ ra, Chúa là Thiên Chúa đứng trên tất 
cả, dựng nên tất cả và làm chủ tất cả. Nhưng tôi vẫn 
chưa được biết Thiên Chúa ra sao?

Qua câu hỏi, cha sở Luca bỗng thấy mình vô 
tình mà được biết thêm: Chúa chỉ tỏ mình ra cho ai 
Người muốn, dù người nào có hoàn hảo đến đâu, 
nếu Chúa không muốn, Người vẫn che giấu họ. Kitô 
hữu thật diễm phúc! Không phải chỉ được Chúa tỏ 
mình ra mà còn được Chúa dạy về Người bằng đủ 
mọi cách. Cha trả lời: 

- Chắc chắn Thiên Chúa không là con người, vì 
nếu Người là con người tất Người không thể dựng 
nên con người. Thiên Chúa cũng không là vật, là sự, 
là việc, là cái hay là thể… vì nếu Người đã là vật, 
sự, việc, cái, thể… thì Người không thể dựng nên 
những gì giống Người. Trái lại, Thiên Chúa phải là 
gì đó khác hẳn, ở ngoài, ở trên người, vật, việc, cái, 
thể… Thiên Chúa là Đấng ở bên ngoài và bên trên 
vạn vật, ở bên ngoài và bên trên ngay cả những gì 
chúng ta nghe, thấy, biết, nghĩ, nói được...

La hán Bạt La Đọa vặn vẹo:
-  Vậy Thiên Chúa là gì?

Cha sở Luca không trả lời ngay:
- Vậy các ông là ai và các ông từ đâu đến?
La hán Bạt La Đọa trả lời:
- Chúng tôi là những La hán, đệ tử của Đức 

Phật; chúng tôi từ cõi Niết bàn mượn xác người 
sống để đến đây.

Trong khi cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria 
rùng mình sợ hãi, thì cha sở Luca vốn đã quá quen 
giao tiếp với quỷ và vong hồn, cho nên cha bình 
thản hỏi:

 - Niết bàn cũng là thiên đàng, nhưng là thiên 
đàng của những người thiện hảo không được hưởng 
ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Lẽ ra ở đó, các 
ông phải thông quán mọi sư. 

La hán Bạt La Đọa thừa nhận:
- Đúng! Nhưng vì chúng tôi không được an bài 

để học biết Đức Thiên Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai.
Cha sở Luca mím môi cười và gật gù khi nhớ lại 

Lời Chúa phán: “không ai biết Chúa Cha là ai, trừ 
Người Con, và kẻ mà Người Con muốn mặc khải 
cho.” (3). Quay mặt qua bên phải nhìn cô Sáu ở góc 
phòng, cha sở nói với Cô:

- Trước khi Cô được rửa tội, nhân cơ hội này, 
Cô sẽ được học giáo lý về Chúa cùng với Thập bát 
La hán...

Cô Sáu “Dạ” với vẻ rất vui. La hán Bạt La Đọa 
gật đầu nói theo:

- Chúng tôi được mời về để ngăn không cho cô 
Sáu gia nhập đạo Chúa, nhưng ngờ đâu! Chúng tôi 
được phép Chúa cho được học biết Chúa. (4)

Sau khi đã an tâm về lai lịch của Thập bát La 
hán, cha sở trả lời:

- Thiên Chúa là Tình yêu. Vì Tình yêu đứng 
ngoài tất cả, cao siêu trổi vượt trên tất cả và bao 
trùm tất cả. Có câu: “Tình yêu dựng nên thế giới”. 
(5)  

La hán Bạt La Đọa và 17 La hán còn lại nhất 
loạt cùng thốt lên: “Ồ!” với tất cả sự ngạc nhiên 
sửng sốt và sung sướng không thể tả. Các chân nhân 
khi hiểu ra được một chân lý nào đó thì thường họ 
mừng rỡ hân hoan như người bắt được vàng. Cha 
sở còn giải thích thêm tại sao “Thiên Chúa là Tình 
yêu” (6). Thập bát La hán trao đổi với nhau rất lâu 
bằng ánh mắt, có nghĩa là họ nói chuyện với nhau 
bằng trí não. Sau giây phút này, họ thay đổi hẳn thái 
độ đối với cha sở, kể cả đối với cô Sáu và 3 người 
kia, không còn xa cách và lạnh lùng như trước.

Sau khi đoán Thập bát La hán không còn nói 
chuyện với nhau bằng tư tưởng nữa, cha sở nhắc 
Tôn giả Bạt La Đọa xem đến lượt ai hỏi tiếp, La hán 
Bạt La Đọa hỏi:

-  Làm sao để nhìn thấy được Thiên Chúa?
Cha sở Luca vặn hỏi Tôn giả Bạt La Đọa:
-  Ở Niết bàn, ông đã thấy được những gì?
Cha sở Luca nhất quyết cứ hễ muốn được nghe 

ngài giải đáp điều gì, thì Thập bát La hán phải cho 
ngài biết một điều khác để đánh đổi. La hán Bạt 
La Đọa có lẽ cũng đọc được điều đó, nhưng không 
phiền lòng mà trả lời với thành ý:

-  Chúng tôi chỉ nhìn thấy được cảnh giới tuyệt 
vời, thỉnh thoảng được nhìn thấy Thiên Chúa như 
một vầng cực sáng như mặt trời từ xa.

Cha sở buột miệng:
-  Vậy thì chói chang, sao có thể nhìn rõ được 

Dung Nghi Thiên Chúa!
Tôn giả Bạt La Đọa gật đầu ngay:
-  Tuy nhiên như thế cũng đã là mãn nguyện lắm 
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rồi! Vì tâm hồn nghe êm dịu và thỏa mãn không thể 
tưởng!

Truyện đến đây tác giả MVL (Ma Văn Liêu) xin 
quý độc giả không vội phê phán, đánh giá, nhưng 
xin hãy kiên nhẫn chờ cái kết cục. Lý do ngày đó, 
MVL nghe kể, cũng bán tín bán nghi. Nhưng thái 
độ của người muốn tìm kiếm chân lý thường là bình 
tĩnh lắng nghe, sau đó mới tự mình “gạn đục khơi 
trong”, “đãi cát tìm vàng”… khác với thái độ kẻ 
hóng chuyện tìm vui. 

Cha sở Luca nhớ lại lời của Thánh nữ Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu, ở thiên đàng, ai cũng đều được thỏa dạ 
theo phận mình, tâm (hay tầm) mỗi người ví như 
đồ đựng; đồ đựng lớn bé khác nhau tùy Chúa ban, 
nhưng đồ đựng của ai cũng đầy tràn, khiến chẳng 
ai phân bì với ai. Cha sở trả lời cho Tôn giả Bạt La 
Đọa câu thứ hai:   

-  Để nhìn thấy được Thiên Chúa, ông phải thấy 
được Đức Chúa Giêsu Kitô, vì Người phán: “Ai 
thấy Thầy là thấy Cha Thầy” (7). Để thấy được Đức 
Chúa Giêsu Kitô, ông phải tin Người. (8)

Tất cả các La hán lại “Ồ!” lên. Tôn giả Bạt La 
Đọa hỏi:

-  Chúng tôi hiện còn có thể tin Đức Chúa Giêsu 
Kitô được sao?

Cha sở đáp:
-  Còn có thể.
Không để vị La hán đứng đầu các La hán hỏi 

thêm, cha sở giải thích liền:
-  Vì các ông là những tâm hồn chân thiện tức 

trong trắng, lại vì Chúa đã cho phép các ông được 
quay trở về đây tức là Chúa còn cho các ông cơ hội 
để tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô để được cứu rỗi và 
rời niết bàn bước thẳng vào thiên đàng.

Mặt ông La hán nào cũng ngẩn ra vì hớn hở sung 
sướng sau khi nghe cha sở nói như thế.

(còn tiếp)

..........................................
(1) Mt 10,17-22  
(2) La Hán thứ nhất – Tôn giả Bạt La Đọa

Tọa Lộc La Hán (Ảnh: Internet)
  Ông vốn là một đại thần danh tiếng của vua Ưu 
Đà. Sau khi xuất gia, ông thường cưỡi hươu về cung 
khuyên bảo quốc vương xuất gia. Sau này quốc 
vương thoái vị nhường ngôi cho Thái tử và đi tu. 
Vì vậy, ông được người đời gọi tên là “Tọa Lộc La 
Hán”.

(3) Lc 10,22  
(4) Mới thấy Kitô hữu được biết Chúa Kitô, 

được rửa tội và được học hỏi giáo lý về Thiên Chúa 
là cả một ân điển vô cùng diễm phúc. Lại nữa, mọi 
người chết lành, thánh đều thuộc về Chúa, họ đi 
đâu cũng có phép của Chúa. Còn mọi kẻ chết dữ, 
không lành thánh, đều thuộc quyền ma quỷ, những 
kẻ này đi đâu đều bởi phép của ma quỷ. 

(5) Ngạn ngữ Latin có câu: “Amor mundum 
fecit” (tình yêu dựng nên thế giới).

(6) “Deus caritas est” (1Ga 4,16). Người viết 
(MVL) chỉ  ghi chép lời kể của cha sở, được bổ túc 
bởi cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria. Vì khả năng 
hạn hẹp, cho nên không thể tránh khỏi có nhiều bất 
cập và thiếu sót.

(7) Ga 14,6-14.
(8)  Kitô hữu cứ ngỡ tin Chúa Giêsu Kitô qua 

việc đọc kinh, đi lễ, lãnh các bí tích v.v…  là đủ, 
là xong tất cả. Chưa hẳn! Phải hằng ngày thực thi 
Lời Chúa dạy; nếu chỉ đọc kinh đi lễ… chúng ta 
dễ rơi vào chỗ: “Dân này thờ kính Ta ngoài môi 
miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta“ (Mc 7,13) và 
không nhìn thấy được Chúa Giêsu Kitô.  Tin Chúa 
mới thực thi Lời Chúa. Thực thi Lời Chúa mới nhìn 
thấy Chúa Kitô, nhìn thấy Chúa Kitô là nhìn thấy 
Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vậy tin Chúa ắt 
nhìn thấy Chúa.
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    VUI CƯỜI GIẢI TRÍ

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC (ST)
                                   Dám làm dám chịu

Là chỗ thân tình, một con quỷ 
mời tay hacker trẻ thăm quan 
địa ngục. Chàng thanh niên nhìn 
thấy máy tính ê hề, mọi người 
đều chơi game, vào Internet thoải 
mái, quậy xem phim mệt nghỉ… 
Cậu ta tuyên bố rằng khi chết sẽ 
vào địa ngục này. 

30 năm sau, anh ta chết và 
được đưa tới địa ngục. Vẫn là 
khung cảnh xưa nhưng người đã 
khác, cơ man là quỷ dữ gào thét 
hè nhau đòi xé phay, hầm nhừ 
xương anh ta trong vạc dầu làm 
lẩu. Hacker hỏi bạn cũ:

– Sao lại thế này, những cảnh 
ông cho tôi xem đâu? Đây là 
những ai?

– Bọn chúng là người bị ăn 
cắp account, chủ ngân hàng bị 
bẻ khoá, nhà quản trị mạng… Họ 
chờ anh ở đây đã lâu rồi. Thôi thì 
dám làm dám chịu nhé!

Ăn miếng trả miếng
Trưởng nhóm lập trình khiển 

trách một nhân viên vì làm sai 
quy định. Sáng hôm sau, ông ta 
thấy trên bàn làm việc một lá thư 
ghi 2 chữ “Đồ ngốc”. Cuối buổi 
họp hàng tuần, ông công bố lá thư 
và nói:

- Tôi từng biết nhiều trường 
hợp người ta viết thư mà quên ký 
tên. Nhưng đây là lần đầu tiên có 
một người chỉ ký tên mà quên viết 
thư.

Mắc bệnh đó cũng hay
Hai người đàn ông nói chuyện 

với nhau:
– Hôm nọ tớ đọc một tờ tạp chí 

khoa học, thấy có bài nói rằng 
có một căn bệnh chỉ có thể chữa 
khỏi bằng rượu!

– Thế trong tờ báo có nói cách 
mắc bệnh đó không?

!!!

Thịt gì?
Trong mộ t bữ a nhậ u cả  bọ n 

đang cã i nhau xem “Đây là  thị t 
gà  trống hay mái?

Thằ ng thì  bả o:
- Đù i nhỏ  là  má i..
Đứ a lạ i nó i: 
- Phao câu to là  đự c… 

    Cã i nhau chán mà  vẫ n không 
ai đưa ra đượ c lý  đú ng cho mì nh 
(Tạ i vì  mua gà  thị t sẫ n ngoà i chợ  
đã  bỏ  ruộ t, đầ u, chân..). May thay 
có  mộ t con bé  kêu lên (ơ rê ka):

- Nó  là  gà  má i.
Đượ c hỏ i tạ i sao thì  nó  trả  lờ i 

rấ t tỉ nh bơ:
- Tạ i vì  thấ y lưng nó   bị  xướ c 

xướ c…

Xóa đói giảm nghèo
- Tỉnh anh còn hộ đói không?
- Dạ, hết.
- Còn hộ nghèo không?
- Dạ, cũng hết luôn!
- Ủa, làm cách nào mà nhanh 

vậy?

- Dạ thưa, em... đẩy họ sang 
tỉnh khác.

Đến chết vẫn còn lầm lẫn..
Hai vợ chồng nọ có 5 đứa 

con: 4 đứa đầu thì trắng trẻo xinh 
đẹp, chỉ có đứa út đen đủi, xấu 
xí tệ. Người chồng nghi ngờ lắm 
nhưng không dám nói ra. Đến lúc 
lâm chung, mới ra hiệu gọi bà vợ 
lại hỏi:

- Tôi sắp đi đây, trước khi chết 
tôi hỏi thật bà một điều. Thằng 
út…

- Thằng út làm sao?
- Nó có thật sự… là con của 

tôi không?
- Đến giờ phút này thì tôi cũng 

không giấu giếm gì ông. Thằng 
út… mới thật sự là con của ông.

Ông chồng, tai đã lãng đãng, 
nên đã mỉm cười ra đi.

Nghề khó kiếm trên thiên đàng.
 Hàng rào ngăn cách giữa 

Thiên Đàng và Địa Ngục bị đổ 
ngã. Chúa mới gọi Quỷ Satan mà 
nói:

- Chúng ta phải sửa lại cái 
hàng rào. Ta chịu một nửa tốn phí 
và ngươi phải trả một nửa.

Satan từ chối: 
- Ông muốn sửa thì ông cứ 

sửa mình ông đi, tôi không trả 
tiền phí tổn. Đó là việc của ông 
làm mà.

Chúa dọa là sẽ thưa Satan ra 
tòa. Satan trả lời:

(Xem tiếp trang 57)
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BẠCH THẢO
Nhạc sĩ Thánh ca Phụng vụ gp. TpHCM

THÁNH CA  PHỤNG VỤ

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 (TCPV) từ nhiều nơi 
để gửi về ns. Ngọc Kôn. 10 câu hỏi cho kỳ này là:

43. Tôi nhận thấy Trưởng Ban Thánh mhạc 
(BTN) ở các Giáo phận, thường là các linh mục 
(ngoại trừ giáo phận Phan Thiết có NS (nhạc sĩ) 
giáo dân làm trưởng ban, vậy là sao? Có luật nào 
như thế hay không, hay đây là một đặc quyền dành 
riêng cho các linh mục? Chỉ các ngài mới “đủ tư 
cách” chăng?. Tôi nhận thấy nếu trưởng BTN là 
NS giáo dân sẽ gần gũi hơn với các NS, giúp các 
NS cũng như các Ca trưởng cách thân tình, cởi mở 
hơn, còn như hiện nay thì Trưởng BTN -  NS - Ca 
trưởng xa cách quá. Ông nghĩ sao?

NK: Không có luật lệ hay quy định nào cho việc 
Trưởng Ban Thánh nhạc của một giáo phận phải là 
linh mục. Do đó, ai có kiến thức chuyên môn về 
thánh nhạc, khả năng lãnh đạo và lòng đạo đức thì 
dù giáo dân cũng có thể làm Trưởng Ban Thánh 
nhạc một giáo phận.   

44. Việc “Imprimatur” các bài Thánh ca dựa 
trên tiêu chí nào? Sao có nơi dễ, có nơi khó? Có 
việc phe cánh với nhau không? Có “hối lộ” không? 
Nếu có, quả thật tôi rất thất vọng cho nền Thánh 
nhạc nước nhà. 

NK: Dựa trên tiêu chuẩn thánh nhạc và phụng 
vụ và cũng không nơi nào có hối lộ hay phe cánh. 
Nhưng nếu mọi người đều có kiến thức chuyên môn 
ngang nhau về thánh nhạc –ví dụ: am hiểu Thánh ca 
Phụng vụ hát trong phụng vụ, Thánh ca Bình dân 
Tôn giáo chỉ được hát ngoài phụng vụ- thì sẽ không 
có nơi dễ, nơi khó xin “Imprimatur”.    

45. Các bài hát trên http://www.catruong.com/  
- http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN và một số 
trang mạng khác đã hầu hết được “Imprimatur” 
chưa? Tôi nhận thấy các ca đoàn hiện nay “muốn 
hát gì thì hát” chẳng thấy ai quan tâm nhắc nhở, tha 
hồ vẫy vùng, biểu diễn… Ông có thấy vậy không?

NK: Không thể biết được bài hát nào đã hoặc 
chưa được “imprimatur”. Như đã vừa trả lời, nếu 
mọi người đều có kiến thức chuyên môn ngang 
nhau về thánh nhạc –ví dụ: am hiểu Thánh ca Phụng 
vụ hát trong phụng vụ, Thánh ca Bình dân Tôn giáo 
chỉ được hát ngoài phụng vụ v.v…- thì sẽ không còn 
tình trạng bạn vừa kể.    

46. Sao ông không liên hệ thẳng với UB Thánh 
nhạc HĐGMVN để giới thiệu TCPV (hát nguyên 
văn Lời Chúa + hát với Cộng đoàn) là điều mà Giáo 
hội đã khuyến nghị trong các thông báo, hướng dẫn 
Mục vụ Thánh nhạc? Có trở ngại gì vậy?

NK: Không có trở ngại gì. Nhưng để giới thiệu 
Thánh ca Phụng vụ lên UBTN/HĐGMVN, chúng 
tôi phải có thời gian nhất định để chuẩn bị. Công 
tác chuẩn bị gồm: nghiên cứu, biên soạn thành hệ 
thống quy luật, thể nghiệm (qua việc thực hiện trên 
nhiều loại hình không gian cử hành phụng vụ như 
nhà thờ lớn, nhà thờ nhỏ, nhà nguyện, tu viện, trung 
tâm hành hương v.v…), đánh giá kết quả, rút kinh 
nghiệm, sửa sang hay tu bổ và lấy ý kiến của cộng 
đoàn, ca đoàn, ca trưởng, nhạc sĩ, nghệ sĩ. 

47. Các ca khúc nổi tiếng của NS Ngọc Kôn 
hiện nay các ca đoàn vẫn đang hát ì xèo, còn thu 
âm, ra đĩa tùm lum, ông nghĩ sao?

NK: Thánh ca Việt Nam hiện nay nên được “phân 
loại chứ không loại”, nghĩa là thánh ca (Thánh ca 
Phụng vụ hay Bình dân Tôn giáo…) đều có giá trị, 
đều có chỗ đứng riêng. Đang dành nhiều thời gian 
để đi con đường Thánh ca Phụng vụ, nhưng tôi vẫn 
sáng tác và phổ biến Thánh ca Bình dân tôn giáo 
như các nhạc sĩ thánh ca VN khác. 

48. Ông có dự đoán gì cho nền Thánh nhạc 
GH Việt Nam trong tương lai? Căn cứ vào đâu? 
Khi ấy vai trò của ca đoàn, ca trưởng sẽ thế nào?

NK: Tôi dự đoán các nhà thờ dần sẽ hát Thánh 
ca Phụng vụ chung cùng với Thánh ca Bình dân 
Tôn giáo đang thịnh hành hiện nay, các nhạc sĩ sẽ 
như các loài chim tha hồ bay lượn và thỏa sức vùng 
vẫy trên bầu trời Thánh ca Phụng vụ, cộng đoàn 
sẽ say mê hát nguyên văn Lời Chúa trong Thánh 
ca Phụng vụ. Khi đó vai trò của ca trưởng sẽ quan 
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trọng hơn lên (mỗi buổi cử hành thánh lễ cần phải 
có 2 ca trưởng), nhiệm vụ của ca đoàn sẽ thú vị và 
cần thiết hơn (đối đáp với cộng đoàn, trợ giúp cộng 
đoàn và nâng đỡ tiếng hát của cộng đoàn) và rồi sẽ 
phát triển cả dàn nhạc phụng vụ nữa. Căn cứ vào sự 
đón nhận và khen ngợi Thánh ca Phụng vụ của cộng 
đoàn mỗi khi và ở nơi nào ca đoàn Thánh Thi đến 
hát Thánh ca Phụng vụ.  

49. Ngoại trừ các Đáp ca hàng tuần đăng định 
kỳ trên http://thanhnhacngaynay.vn, nhóm của ông 
có định làm gì tiếp theo?

NK: Như đã vừa kể trong trả lời câu hỏi số 48, 
còn rất nhiều việc để làm đối với con đường Thánh 
ca Phụng vụ, không thể kể hết. 

50. Trong hướng dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc 
tháng 4 năm 2017 của UB Thánh Nhạc HĐGMVN 
(phần b chương VI) có chỉ ra “Bài ca Nhập lễ và 
Hiệp lễ với những câu Thánh vịnh kèm theo… đòi 
hỏi cộng đoàn tham gia hát… Nhưng những câu 
Thánh vịnh thật sát phụng vụ đó, sách lễ Roma in 
có 1 đoạn ngắn để đọc, vậy bản văn nào để hát, tìm 
ở đâu cho đúng và hợp pháp?

NK: Lấy ở Sách Hát Đơn giản (Graduale simplex). 
Xin vào website http://www.thanhnhacngaynay.vn  
tìm mục Sách Hát Đơn Giản hay Graduale simplex. 

51. Cũng trong hướng dẫn Mục Vụ Thánh 

Nhạc nêu trên, (mục 133, chương V) có cho phép lấy 
Thánh vịnh chỉ ra từ các sách phụng vụ chính thức: 
1/ Sách Graduale Romanium, 2/ Sách Graduale 
Simplex hoặc từ các tuyển tập tiền xướng và thánh 
vịnh. Các sách đó ở đâu? (bản Việt ngữ),

NK: Như đã nói trong trả lời câu hỏi số 51.
52.  Vẫn trong hướng dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc 

nêu trên, (mục 148, chương V) có đề cập đến trả lời 
của Bộ Phụng Tự Kỷ Luật Các Bí Tích đề cập đến 
vấn đề bảo toàn nguyên vẹn các bản văn phụng vụ 
(ở đây là Thánh Vịnh) và Bộ hy vọng rằng Ủy Ban 
Thánh Nhạc trực thuộc HĐGM sẽ tìm ra những giải 
pháp thỏa đáng để có được những âm điệu hay và 
xứng hợp cho các bản văn này. Vậy hiện nay, UBTN 
đã tìm ra chưa? Nếu ông không trả lời được, xin chỉ 
chỗ để tôi hỏi.

NK: Tôi không biết UBTN/HĐGM có tìm ra 
giải pháp nào hay chưa. Riêng tôi: Để giữ nguyên 
văn Lời Chúa (các câu Lời Chúa hay Thánh vịnh) 
cho các bản văn đó (Bản văn phụng vụ), phải áp 
dụng phương pháp hát Tụng (psalmodium) với các 
dấu trụ (một bộ trụ gồm có 3 dấu nhạc) cùng với 
những quy luật sáng tác và hòa âm riêng của nó. 
Nếu muốn rõ thêm, xin vào website http://www.
thanhnhacngaynay.vn và vào “Dạy & Học Sáng tác 
Thánh ca Phụng vụ”.   

- Cứ việc thưa đi, xem làm sao 
ông tìm ra luật sư ở trên thiên 
đàng chứ!!!

Phải ăn kiêng thôi
Bác sĩ vừa khám xong cho 

một bệnh nhân, cô y tá thắc mắc:
- Tại sao ông bắt anh ta kiêng 

nhiều thứ thế, chỉ được ăn rau 
thôi à?

- Hắn đang nợ tôi một khoản 
tiền, để hắn ăn tiêu thoải mái thì 
bao giờ mới trả được?! 

Phải gấp đôi mới được
Một anh chàng khai với bác sĩ 

quân y về chứng đau lưng khủng 
khiếp và xin miễn quân dịch. Để 

được xác nhận căn bệnh, anh 
gửi cho ông ta một phong bì 200 
USD. Lần khám cuối cùng, bị bác 
sĩ kết luận mình khỏe mạnh đủ 
điều kiện nhập ngũ, anh ta ngạc 
nhiên phản đối:

- Chắc bác sĩ quên là tôi đã 
mắc bệnh đau lưng? 

Bác sĩ lắc đầu nói:
- Nhớ chứ, nhưng để được 

miễn phải đau gấp đôi cơ!

Thừa một con thì có..
Một anh ngốc ra chợ mua 

được một đàn bò sáu con, ngồi 
lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả 
đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại 
nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, 

hai, ba; Một, hai, ba, bốn… năm. 
Ðếm đi đếm lại năm, bảy lượt, 
Ngốc ta vẫn thấy có năm con. 
Cuống lên Ngốc ta vật đầu vật tai, 
nhưng không biết làm thế nào cả.

Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ 
ở cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò 
mếu máo nói:

- Chết mất thôi! Tôi đánh mất 
một con bò rồi!

Vợ hỏi:
- Mua mấy con để mất một 

con?
Ngốc ta chỉ đàn bò năm con 

theo sau:
- Sáu con, bây giờ chỉ còn 

năm.
Chị vợ vừa cười, vừa nói:
- Thừa một con thì có!

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

(Tiếp theo trang 55)
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     LƯỢC TIN THẾ GIỚI

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Gần ¾ giới trẻ Mỹ không đủ khả năng phục vụ 
trong quân đội.

Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính có tới 71% (24/ 34 
triệu) người trẻ nước này từ 17-24 tuổi không đủ 
tiêu chuẩn để nhập ngũ, theo nghiên cứu mới của tổ 
chức Heritage Foundation.

Vấn đề sức khỏe là rào cản lớn đối với việc phục 
vụ trong quân đội. Hơn phân nửa số người trẻ Mỹ 
nói trên không thể nhập ngũ vì vấn đề này. “Sức 
khỏe của thanh niên Mỹ ngày càng tệ, tình trạng này 
do không chỉ béo phì mà còn bệnh suyễn và những 
vấn đề chung gia tăng”, trung tướng lục quân Mỹ về 
hưu Tom Spoehr, đồng tác giả của nghiên cứu mới, 
nhận định với báo The Washington Free Beacon…

Phụ nữ Việt áp đảo danh sách ‘dâu ngoại’ ở Hàn 
Quốc

Phụ nữ châu Á hiện chiếm đa số cô dâu ngoại 
quốc lấy chồng ở xứ sở kim chi, trong đó các cô dâu 
Việt Nam đứng đầu, chủ yếu sinh sống tại các vùng 
nông thôn Hàn Quốc. Theo báo cáo mới nhất của 
bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc công bố 
hôm 28/2, hơn 73% số phụ nữ nước ngoài làm dâu 
tại Hàn Quốc trong thời gian từ 2014-2016 là người 
Việt Nam. Hiện có khoảng 40.000 phụ nữ Việt Nam 
đang làm dâu tại Hàn Quốc.

Phụ nữ Việt Nam làm dâu tại Hàn Quốc chủ yếu 
ở các vùng nông thôn, nơi nhiều phụ nữ bản địa từ 
chối sinh sống bởi muốn tìm kiếm cơ hội thăng tiến 
tại các thành phố lớn. Hầu hết cô dâu Việt Nam và 
chú rể Hàn Quốc gặp gỡ nhau thông qua các công ty 
môi giới bất hợp pháp ở Việt Nam. 

TP.HCM: Phải có chỗ ở tối thiểu 20m2/ người 
mới được nhập hộ khẩu

TTO - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có đề xuất với 
UBND TP về diện tích nhà ở trung bình tối thiểu để 
đăng ký thường trú vào nhà cho thuê, cho mượn, cho 
ở nhờ trên địa bàn TP là 20m2/người. Tiêu chuẩn 
này sẽ được điều chỉnh tăng thêm cho phù hợp với 
điều kiện kinh tế xã hội của TP theo từng thời kỳ.

Theo đó, tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng 
ký hộ khẩu vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ tại các 
quận, huyện trên địa bàn TP đều được áp dụng tiêu 
chuẩn trên, không phân biệt nội thành hay ngoại 
thành, không phân chia khu vực. Mức diện tích nhà 
ở bình quân này cao gấp 4 lần mức diện tích nhà ở 
bình quân để đăng ký hộ khẩu hiện hành là 5m2/
người…

Nhận tiền thưởng “khủng”, U23 cũng phải nộp 
thuế “khủng”?

 
Trước đó, thành công tại giải đấu bóng đá U.23 

châu Á giúp tuyển U23 VN nhận “cơn mưa” tiền 
thưởng. Cụ thể theo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), 
tính đến trước Tết Nguyên đán, U23 VN được hứa 
thưởng 42,8 tỉ đồng, chưa bao gồm quà tặng là 
các hiện vật. Đến thời điểm hiện tại, gần 90% tiền 
thưởng đã về tới liên đoàn.

Đại diện VFF cho biết do chưa có văn bản rõ 
ràng về việc miễn thuế, nên VFF sẽ tiến hành trừ 
35% thuế với số tiền thưởng của U23 VN. Vấn đề 
này cũng đã được VFF làm việc với các cầu thủ. 
Trong khi đó, theo nguồn tin từ Tổng cục Thuế, sau 
khi thống nhất phương án, cơ quan này sẽ trình Bộ 
Tài chính xem xét, quyết định… 
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Hơn 3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ 
Nguyễn Huệ

 (VOH) - Sáng 4/3, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ 
(quận 1), 3.000 người trong trang phục áo dài đã 
tham gia thể dục đồng diễn nhằm truyền cảm hứng 
với tình yêu áo dài Việt Nam.

Đây được xem là điểm nhấn chính, tạo dấu ấn 
đối với người dân và du khách về hình ảnh chiếc áo 
dài Việt Nam, được tổ chức trong 2 năm trở lại đây 
của Lễ hội Áo dài TPHCM 2018.

Để chuẩn bị cho màn đồng diễn áo dài với số 
lượng khoảng 3000 người tham dự, Sở Du lịch đã 
gửi công văn đến các cơ quan, ban ngành của Thành 
phố để phối hợp thực hiện. Bên cạnh cán bộ, công 
chức, một lượng lớn nữ sinh của các trường trung 
học phổ thông trên địa bàn Thành phố được huy 
động để tham gia phong trào.

 
     LƯỢC TIN CÔNG GIÁO

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
Đức Thánh Cha thêm vào Lịch 
Phụng Vụ Lễ Đức Maria là Mẹ 
Giáo Hội

Từ nay trở đi, thứ Hai sau lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo 
Hội sẽ cử hành lễ nhớ Đức Maria 
là Mẹ Giáo Hội, Đức Thánh Cha 
đã công bố như trên.
Trong một sắc lệnh được Bộ 
Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích 
công bố hôm thứ Bảy 3 tháng Ba, 
Đức Hồng Y Robert Sarah viết 
rằng cử hành mới này “sẽ giúp 
chúng ta nhớ rằng sự tăng trưởng 
trong đời sống Kitô cần phải ăn 
rễ sâu nơi mầu nhiệm Thánh Giá, 
nơi hy tế của Chúa Kitô trong 
Bàn Tiệc Thánh Thể, nơi Mẹ 
Đấng Cứu Chuộc và Mẹ của 
những người được cứu chuộc, 
nơi Đức Trinh Nữ đã dâng mình 
cho Chúa”. Năm nay, lễ Đức Mẹ 
là Mẹ Giáo Hội sẽ được cử hành 
vào ngày 21 tháng 5.

Trung Quốc: Gần 50.000 người 

được rửa tội trong năm 2017.được rửa tội trong năm 2017.

WHĐ / Catholic Herald 
(25.02.2018) – Năm 2017, Giáo 
hội Công giáo ở Trung Quốc có 
thêm 48.556 người nhập đạo, 
theo thống kê của Sổ Rửa tội; con 
số này phản ánh sức sống và sức 
mạnh truyền giáo của các cộng 
đoàn Công giáo ở Trung Quốc, 
theo tường thuật của Fides, cơ 
quan truyền thông của Bộ Loan 
báo Tin mừng cho các Dân tộc. 
Tuy nhiên, con số trên có thể 
không đầy đủ, do những khó 
khăn trong việc thu thập dữ liệu 
từ các cộng đồng Công giáo ở 
các vùng nông thôn của Trung 
Quốc.

Tờ báo Vatican lên án tình 
trạng nô lệ của các nữ tu.

ROME – Một tờ báo của 
Vatican đã lên án việc các nữ tu 
thường bị đối xử như những kẻ 
đầy tớ bị ràng buộc bởi các vị 
Hồng y và các Giám mục, những 
người mà họ nấu ăn và dọn dẹp 

cho nhưng lại không được trả tiền. 
Ấn bản tháng Ba của tờ Women 
Church World, tờ tạp chí phụ nữ 
hàng tháng của tờ L’Osservatore 
Romano của Vatican, đã có mặt 
trên các quầy báo hôm thứ Năm 
vừa qua. Việc vạch trần đối với 
tình trạng lao động không được 
trả lương xứng đáng cũng như 
đối với những người tài trí không 
được đánh giá cao đối với các nữ 
tu đã khẳng định rằng tạp chí này 
hiện đang ngày càng trở thành 
dấu ấn của phong trào #MeToo 
của Giáo hội Công giáo. “Một 
số người trong số họ phục vụ tại 
căn hộ của các Giám mục hoặc 
các Hồng y, một số khác làm việc 
trong nhà bếp của các cơ sở Giáo 
hội hoặc dạy học. Một số người 
trong số họ phải phục vụ cho 
những tầng lớp nam giới trong 
Giáo Hội, họ phải thức dậy vào 
buổi sáng để chuẩn bị bữa sáng, 
và đi ngủ sau khi bữa tối được 
phục vụ và dọn dẹp xong, nhà 
cửa luôn được dọn dẹp tươm tất 
và các bộ trang phục luôn được 
giặt giũ và ủi ngay ngắn”, một 
trong những tờ báo hàng đầu đưa 
tin…
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Olalla Oliveros với 2 màu áo
Olalla Oliveros là một người mẫu thành danh ở Tây Ban Nha, đã đóng nhiều phim và quảng cáo, trong 

nước cũng như quốc tế.
Rồi cô đến Fatima, và có được một sự theo lời cô là ‘cảm nghiệm động đất.’ Cô nói là cô thấy trong 

đầu hình ảnh cô mang áo nữ tu, một chuyện mà ban đầu cô xem là khá ngớ ngẩn.
Nhưng cô không thể giũ hình ảnh này ra khỏi đầu. Cuối cùng, cô kết luận là Chúa Giêsu gọi cô từ bỏ 

cuộc sống huy hoàng hiện thời và trở thành một nữ tu.

Olalla Oliveros  thứ 2 từ phải sang)
Cô đã nhận rằng:
- Thiên Chúa không bao giờ lầm. Ngài đã ngỏ ý muốn tôi theo Ngài, và tôi không thể từ chối.
Hiện giờ, cô đang ở trong dòng Thánh Michael.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch

(




