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VÀO ĐỀ THÁNG 5

”n ềiht n àh c ợưhn m ấC“ ; “  m ậgn àl yâđ ở ”m ấc
 i ờrt gnort u ầs ev noc àl ”n ềiht n àh“ ,i ón gnôhk gn ệim

 :ểk n ệyurt  ừt  ữgn hn àhT .hnạl  ịv  óc n áH gnôĐ i ờhT
 ịrt mêihgn gnÔ .t ậM  ỗĐ nêt mêil hnaht àv ab iàt nauq

kẻ xấu, mến mộ kẻ tốt, tiến cử người tài. 
 cệiv i ớt tắm ểđ n ẫv gnô ,àhn êuq Ở .uưh ềv t ậM  ỗĐ
 n ềih  ửc n ếit ,gnơưhp a ịđ nauq c ác púig gnờưht ,cớưn
 uưL óc êuq gnùc iờht gnùC .u ấx nọb n ầrt hc ạv  àv  ĩs
 gnũc ,tậM ỗĐ ưhn ”nauq ừt oãl oác“ gnũc gn ắhT
  óc …uấx tốt ia cặm ,ník péhk gnốs gnưhn mêil hnaht
  úht i áhT aik nầl ;gn ợưht oac àl ếht gnốs nehk i ờưgn
 t ậM  ỗĐ yậv ehgn ,gn ắhT uưL nehk gnũc c ụD gnơưV

:i ón
 uềihn gnởưh ,hnìđ uềirt ot nauq nốv gn ắhT uưL -

bổng vua lộc nước, nhưng làm ngơ không tiến cử 
 c áhk yậv …u ấx nọb iớv gnếit nêl mád gnôhk ,i àt i ờưgn
 m àl at gnÔ !gnôđ iờrt aữig gnệim mậgn u ầs ev noc  ìg

vậy là có tội.
Truyện gợi ý: - nhiều người vẫn nghĩ “cấm nhược 

hàn thiền” là đạo đức – cổ nhân dạy khác hẳn – Kitô 
hữu nghĩ sao?

tồn tại và lớn mạnh nhờ “omerta” (luật im lặng); những 
câu các cụ thường răn đe: “Mọi việc đã có Chúa xét 
xử”, “Đừng động đến con ngươi Đức Chúa Trời”… 
phải chăng cũng dạy im lặng? 

Cổ nhân dạy ngược hẳn: ”Biết mà không nói là bất 
nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa” (Hàn Dũ), 
xã hội lên án im lặng trước sai quấy là tội “che giấu 
tội phạm và không tố giác tội phạm” (Điều 313 & 314 
Bộ Luật Hình sự 1999).

Cứ như tính liên đới ở loài vật “một con ngựa 
đau cả tàu không ăn cỏ”, ở loài người “đau chân há 
miệng”, ở Giáo Hội “Thầy là cây nho, các con là cành 
nho” (Ga 15,1-8), Kitô hữu vì là chi thể của nhau 
trong nhiệm thể Chúa Kitô, cho nên trách nhiệm đối 
với nhau càng nặng… đến không thể im lặng. Thánh 
Tiến sĩ Têrêxa Nhỏ nói: “Không ai nên tốt, ra xấu mà 
không do nhiều người khác góp phần vào” (Một tâm 
hồn) 

Không im lặng vậy nói cách nào? – Nói với tâm 
bác ái; một thí dụ: “Dire sans nuire (nói ra mà không 
làm hại), montrer sans choquer (phơi bày mà không 
châm chích), témoigner sans agresser (chứng minh 
mà không gây hấn), dénoncer sans condamner (tố 
giác mà không kết án) (trang 64).                          NK
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CÂU ĐỐI THÁNG 5   

        SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN 

o CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

o CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA
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ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

THỜI VỤ THÁNG 5HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

Cùng người mắc tội, ta tha thứ
Để Chúa trên trời, cũng thứ tha 

Thánh nhạc khởi từ tâm yêu mến   
Yêu mến truyền động miệng hát ca

1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5 CỦA GIÁO HỘI
Ý CHUNG

Cầu cho sứ vụ của giáo dân
Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho các Ki-tô hữu giáo dân biết hoàn thành 
sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để 
đương đầu với những thách đố của thế giới hôm 

nay.
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5 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

(Người Việt) - Một nữ sinh viên nghèo khó từ chối 
suất học bổng 500.000 đồng/tháng từ những người hảo 
tâm, em xin nhường cho những bạn nghèo hơn.

Cô sinh viên giàu lòng tự trọng Nguyễn Chúc Ly (Ảnh 
từ facebook của nhà văn Nguyễn Đông Thức)

Vài ngày trước đây, rất nhiều người trong chúng 
ta đã rưng rưng xúc động và cảm phục ông nông dân 
Lê Hảo ở Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã đem trả 152 triệu 
đồng tiền huyện bồi thường nhầm với lý do: “Không 
phải của mình thì trả lại”. Và đây, lại một câu chuyện 
đẹp nữa về lòng tự trọng của con người.

Trên trang mạng xã hội facebook của mình, nhà 
văn Nguyễn Đông Thức kể lại, nhóm “Mô tô học 
bổng” đem sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đến học sinh 
nghèo ở vùng sâu vùng xa của anh và nhà văn Đoàn 
Thạch Biền 3 năm nay đã gặp rất nhiều những câu 
chuyện cảm động.

Gần đây, khi đến trường Cao đẳng Cộng đồng Cà 
Mau, trong 30 sinh viên nghèo mà nhà trường giới 
thiệu, nhóm từ thiện đã chọn ra 5 bạn để trợ giúp.  

Nhà văn viết: “Gọi điện thoại cho 5 cháu sinh viên 
khó khăn của trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, 
tất cả đều mừng rỡ khi được thông báo mình sẽ nhận 
sự hỗ trợ 500.000 đồng/tháng từ những Mạnh Thường 
Quân là bạn của tôi. Chỉ duy nhất có một cháu run 

Tháng HOA dâng kính Đức Mẹ

• THỨ NĂM LỄ THĂNG THIÊN 10.5.2018
• CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG 20.5.2018
• CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 27.5.2018
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                                   SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    
 

TIN MỪNG THÁNG 5
	CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B (6.5.2018)
Bài đọc 1: Cv 10,25-26.34-35.44-48 Bài đọc 2: 1 Ga 4,7-10 Tin Mừng: Ga 15,9-17

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở 
trong tình yêu của Thầy”.

Thực thi Lời Chúa sẽ được ở lại trong tình yêu của 
Chúa, tức được Chúa yêu thương.

“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính 
Thầy đã chọn các con”.

Chúa an bài tất cả, cho nên ngay cả chọn Chúa, ta 
cũng không thể tự mình mà chọn được.

 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B (13.5.2018)
CHÚA THĂNG THIÊN
Bài đọc 1: Cv 1,1-11 Bài đọc 2:  Ep 1,17-23 hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13  
Tin Mừng: Mc 16,15-20

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai 
không tin, sẽ bị luận phạt”.

Dù đã là Kitô hữu chịu phép rửa, đến nhà thờ… 
phải thực thi Lời Chúa mới thực tin.

“Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên 
trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu Kitô là chính Thiên Chúa, xuống trần 
qua ngõ làm thân con người.

 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B (20.5.2018)
Bài đọc 1: Cv 2,1-11  Bài đọc 2: 1 Cr 12,3b-7.12-13 hay Gl 5,16-25 Tin Mừng: Ga 20,19-23 hay Ga 15,26-27; 16,12-15

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Chúa Kitô sai chúng ta cứu độ như Người đã đến 
cứu độ. Vì cứu độ là tha thứ cho anh em. Vì tha 
thứ cho anh em thì trên trời cũng tha cho họ và tha 
cho ta

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

Quyền năng của bất kỳ ai tha thứ cho anh em, đó 
là: kẻ họ tha sẽ được chính Thiên Chúa cũng tha.

 
 CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (27.5.2018)
CHÚA BA NGÔI
Bài đọc 1: Đnl 4,32-34.39-40 Bài đọc 2: Rm 8,14-17 Tin Mừng: Mt 28,16-20

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm 
phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và 
Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy 
đã truyền cho các con”.

Rao giảng là san sẻ niềm tin; san sẻ niềm tin là san 
sẻ ơn cứu độ. Chúa muốn mọi người trên trái đất 
đều được cứu độ.

“Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến 
tận thế”.

Chúa Kitô ở cùng chúng ta qua việc chúng ta thực 
thi Lời Người.

(Xem tiếp trang 9)

 *****************************************************************************************************
run xin được từ chối không nhận, vì cháu sắp ra 
trường (đang cuối năm 3) và do nhà quá khó khăn 
nên cháu sẽ xin đi làm ngay để phụ giúp gia đình. 
Cháu nói vẫn mong sẽ có ngày học lên đại học, 
nhất định là như vậy, nhưng hẹn một thời gian sau 

và lúc đó có khó khăn sẽ gõ cửa bác Thức. Còn bây 
giờ thì phần học bổng dành cho cháu, các bác hãy 
ưu tiên dành cho các bạn đang tiếp tục học và gia 
đình quá khó khăn, còn rất nhiều ở Cà Mau.

Đó là cháu Nguyễn Chúc Ly (sinh viên năm 3 
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    

THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

Cái Răng  - Cần ThơLỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI
CHỦ ĐỀ: 

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

“Anh em hãy đi đến muôn dân, làm phép rửa cho họ 
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” 
(Mt 28,19)

Minh họa
- Mille images 187 C
- “Anh em hãy đi đến muôn dân, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 
28,19)

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Đnl 4,32-34.39-40): Thiên Chúa duy 

nhất và là Thiên Chúa của Giao ước. 
- Đáp ca (Tv 32): “Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi 

xuống trên chúng con”
- Tin Mừng (Mt 28,16-20): “Anh em hãy đi đến 

muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và 
Con và Thánh Thần” 

- Bài đọc II (Rm 8,14-17): “Thần khí làm cho 
anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta kêu lên Abba, 
Cha ơi”
I. Dẫn vào Thánh  lễ

Anh chị em thân mến 
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong ba 

mầu nhiệm căn bản của đức tin chúng ta, căn bản vì 
có ảnh hưởng quan trọng trên cách sống đức tin của 
chúng ta. Nhưng hình như từ trước tới nay chúng ta 

chưa ý thức bao nhiêu về tầm quan trọng ấy.
Trong Thánh lễ này, chúng ta xin cho Lời Chúa 

soi sáng cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng ấy, 
và xin ơn Chúa giúp chúng ta sống đức tin của mình 
một cách tích cực hơn.
II. Gợi ý sám hối

- Thiên Chúa là Cha yêu thương. Nhưng chúng
ta chưa mấy tin tưởng phó thác vào tình yêu Chúa.

- Chúa Con đã chịu chết để Thiên Chúa tha thứ 
tội lỗi chúng ta. Nhưng chúng ta không biết tha thứ 
cho nhau.

- Chúa Thánh Thần muốn mọi người sống yêu 
thương nhau như anh em cùng một Cha trên trời. 
Nhưng chúng ta thường nhìn người chung quanh 
như những kẻ xa lạ, thậm chí là những kẻ thù.
III. Lời Chúa

1. Bài đọc I (Đnl 4,32-34.39-40)
Đây là phần kết diễn từ thứ nhất “của Môsê” nói 

với dân Do Thái trước khi họ vào Đất Hứa.
Trước tiên Môsê lưu ý dân về sự uy quyền và 

lòng yêu thương của Thiên Chúa mà họ đã chọn tôn 
thờ: “Có dân nào đã nghe tiếng Thiên Chúa phán 
bảo từ giữa hỏa hào như các ngươi được nghe?… 
Có Thiên Chúa nào tìm lấy cho mình một nước giữa 
các nước khác bằng những dấu lạ, điềm thiêng… 
như mọi sự Yavê Thiên Chúa các ngươi đã làm cho 
các ngươi?…”

Rồi Môsê khuyên dân hãy trung thành tuân giữ 
những lệnh truyền của Thiên Chúa vừa uy quyền vừa 
yêu thương ấy.

2. Đáp ca (Tv 32)
Tv này được soạn sau thời lưu đày, ca tụng Thiên 

Chúa là Đấng chủ tể của vũ trụ và lịch sử loài người, 
hằng yêu thương những kẻ kính sợ Ngài.
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3. Tin Mừng (Mt 28,16-20)
Đoạn Tin Mừng này được chọn đọc trong thánh 

lễ hôm nay vì câu 19: “Làm phép rửa cho họ nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Trong lần gặp gỡ cuối cùng với các môn đệ trước 
khi về trời, Đức Giêsu đã long trọng sai họ đi truyền 
giáo khắp nơi: 

- Kẻ sai họ đi là Đức Giêsu phục sinh, Đấng đã 
“được trao toàn quyền trên trời dưới đất”

- Ngài còn hứa sẽ “ở cùng anh em mọi ngày cho 
đến tận thế”.

- Mục tiêu truyền giáo là làm phép rửa cho muôn 
dân “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” và dạy 
người ta tuân giữ những lệnh truyền của Đức Giêsu.

4. Bài đọc II (Rm 8,14-17)
Đoạn thư này cho thấy vai trò của Ba Ngôi Thiên 

Chúa trong đời sống Kitô hữu: 
- Kitô hữu là người được Chúa Thánh Thần 

hướng dẫn
- Nhờ đó họ có thể sống thân phận làm Con như 

Đức Giêsu 
- Họ có thể gọi Thiên Chúa là Cha “Abba”

IV. Gợi ý giảng
* 1. “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận

thế”
Đôi khi ta không thể làm gì hơn cho một người 

đang đau khổ ngoài việc ở bên cạnh họ. Nhưng việc 
này thật quý giá, vì người đau khổ ấy cảm thấy được 
an ủi rất nhiều bởi tình bằng hữu của ta. Nếu biết có 
ai đang ở với mình để an ủi mình thì cuộc đời sẽ khác 
đi rất nhiều do không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Đức Giêsu bảo các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng 
cho muôn dân và Ngài hứa sẽ ở cùng họ luôn mãi. 
Ngài chỉ hứa có bấy nhiêu, không có sự bảo đảm nào 
khác. Nhưng đó chính là sự bảo đảm quan trọng nhất 
Ngài có thể ban cho họ. Mặc dù Ngài không bảo đảm 
cho họ có một cuộc sống khỏi mọi ưu phiền, thậm 
chí Ngài cũng không bảo đảm là họ sẽ thành công, 
tuy nhiên họ ý thức rằng bao lâu Ngài còn ở với họ 
thì họ sẽ có can đảm và sức mạnh để có thể đương 
đầu với bất cứ khó khăn nào trước mặt.

Ý thức có Chúa ở cùng chúng ta không thay đổi 
được thế giới của chúng ta nhưng có thể cho chúng 
ta can đảm để đối diện thế giới ấy. Chúng ta không 
xin Chúa thay đổi thế giới hầu làm cho thế giới dễ 
chịu hơn. Chúng ta chỉ xin Ngài bảo đảm rằng Ngài 
sẽ luôn ở với chúng ta khi chúng ta phải đương đầu 
với những khó khăn. Việc Ngài luôn ở với chúng ta 
sẽ che chở chúng ta khỏi cảm giác cô đơn và thất 

vọng.
Chúa luôn ở cùng chúng ta, nhưng chúng ta 

không luôn ở cùng Chúa. Những bận rộn trong cuộc 
sống đã cắt đứt liên hệ của chúng ta với Ngài, và khi 
liên hệ của chúng ta với Ngài bị cắt thì chúng ta phải 
mất mát thiệt thòi rất nhiều.

Vì thế, chúng ta cần bồi dưỡng ý thức có Chúa 
luôn ở cùng chúng ta, bồi dưỡng bằng cầu nguyện. 
(Viết theo Flor McCarthy)

* 2. Tin tưởng vào Chúa
Lời cầu nguyện dưới đây ghi trên một mảnh giấy 

được tìm thấy trong thi thể một người lính trẻ tử trận 
trong thế chiến thứ I: 

“Chúa ơi, trước đây con chưa bao giờ thưa 
chuyện với Ngài, nhưng bây giờ con xin chào Ngài. 
Họ đã nói với con rằng Ngài không hiện hữu, và như 
một thằng điên, con đã tin họ. Nhưng đêm hôm qua, 
con đã nhìn lên trời từ một lỗ nhỏ trong hầm trú. Con 
đã thấy vẻ đẹp của những vì sao và con nghĩ rằng 
vũ trụ bao la biết chừng nào. Khi đó con biết rằng 
họ đã nói dối. Con không biết Ngài sẽ bắt tay con 
không khi Ngài và con gặp nhau. Dù sao, con cảm 
nghĩ rằng Ngài sẽ hiểu cho tất cả những sa ngã của 
con. Thật lạ lùng sao con phải đến nơi khủng khiếp 
này mới có thể biết được Ngài. Trước đây còn đã 
làm gì? Con chẳng biết nói gì hơn, nhưng con đoan 
chắc rằng con rất hạnh phúc khi hôm nay được biết 
Ngài. Con cảm thấy giờ zero sắp đến. Sắp có một 
trận đánh khủng khiếp. Biết đâu ngay đêm nay con 
có thể đến nhà Ngài. Con đang khóc! Lạ quá con 
đang khóc, vì trước đây chưa bao giờ con khóc như 
thế. Bây giờ con phải đi. Nhưng vì con đi để gặp 
Ngài nên con không sợ chết nữa.”

Tiếc là người lính trẻ này biết Chúa quá muộn. 
Nhưng muộn còn hơn không. Khi chúng ta tự cho 
phép mình tách lìa khỏi Chúa thì chúng ta phải chịu 
nhiều mất mát to lớn. Mà việc chúng ta tách lìa khỏi 
Thiên Chúa không phải là do lỗi của Ngài. Bài đọc 
I hôm nay cho thấy Thiên Chúa đã chủ động đến 
với con người để được gần gũi với con người như 
thế nào. Còn bài đọc II thì cho thấy mối liên hệ giữa 
Thiên Chúa với con người thân thiết đến mức nào. 
Chúng ta không chỉ là thành viên của dân Chúa mà 
còn là con cái Ngài. Nếu chúng ta liên kết với Ngài 
thì chúng ta trở nên những kẻ đồng thừa tự với Chúa 
Con trong Nước Trời. (Viết theo Flor McCarthy)

* 3. “Dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền”
Những số liệu về kết quả truyền giáo khiến chúng 

ta rất bi quan. Với tất cả mọi cố gắng và mọi phương 
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tiện, mỗi năm có được khoảng nửa triệu người lớn 
gia nhập đạo Công giáo; nếu cộng thêm vào đó số trẻ 
em rửa tội nhờ cha mẹ là người công giáo khoảng 3 
triệu rưỡi nữa, thì tổng cộng mỗi năm có thêm chừng 
4 triệu người rửa tội. Trong khi đó chỉ ở nước Trung 
Hoa thôi mỗi năm có thêm 12 triệu dân, nghĩa là số 
dân Trung Hoa sinh ra trong một năm đã gấp 3 lần số 
người công giáo tăng thêm trên toàn thế giới. Năm 
1960 số người công giáo toàn thế giới là 500 triệu, 
dân số Trung Hoa khoảng một tỉ rưỡi, nghĩa là gấp 3 
lần người công giáo trên toàn thế giới, năm 2000, số 
giáo dân hoàn cầu khoảng 600 triệu, còn dân Trung 
Hoa khoảng 2 tỉ rưỡi, nghĩa là giáo dân toàn cầu chỉ 
còn bằng 1/5 số dân của chỉ riêng một nước Trung 
Hoa. Đó là ta đem tổng số giáo dân của toàn thế giới 
so sánh với dân số của chỉ một nước Trung Hoa thôi, 
chứ nếu so với tổng số nhân loại thì còn thê thảm hơn 
nữa. Cứ cái đà này thì giáo dân hiện nay đã là một 
thiểu số trong nhân loại, mà càng về sau thì cái thiểu 
số đó càng nhỏ đi, tỉ lệ càng nhỏ đi hơn nữa. Như thế, 
có thể nói việc truyền giáo là một thất bại!

Nhưng đó là chúng ta tính trên những con số 
người được rửa tội, những con số rất bi quan. Còn 
nếu chúng ta nhìn vấn đề dưới một khía cạnh khác 
thì lại lạc quan. Chẳng hạn như mỗi khi một nơi nào 
đó trên thế giới gặp thiên tai như động đất, lũ lụt v.v. 
thì rất nhiều nước trên thế giới không phân biệt lập 
trường chính trị hay ý thức hệ lập tức gởi tiền bạc, 
lương thực, thuốc men, quần áo và nhân viên đến 
cứu trợ. Tinh thần bác ái xã hội của nhân loại càng 
ngày càng lớn thêm. Nhân loại cũng càng ngày càng 
biết tôn trọng phẩm giá con người hơn, càng ngày 
càng tôn trọng nhân phẩm của người phụ nữ hơn, 
càng ngày càng tôn trọng trẻ con hơn, càng ngày 
tôn trọng nhân quyền hơn... Do đâu mà có những 
sự tiến bộ đó? Chắc hẳn là do ảnh hưởng của tinh 
thần Tin mừng Kitô giáo. Nói như vậy không phải 
là dành công cho Kitô giáo một cách hồ đồ, mà có 
bằng chứng rõ ràng: trước khi Kitô giáo được truyền 
bá loài người đã sống như thế nào? Khi đó, đa thê là 
tình trạng đương nhiên: Một người đàn ông có quyền 
có nhiều vợ và muốn bỏ vợ lúc nào tuỳ ý. Khi đó 
người cha cũng có toàn quyền sinh sát trên con cái: 
sinh con ra nếu nó không phải là con trai, hay nếu nó 
tàn tật thì người cha có quyền giết chết nó đi không 
ai coi là tội. Khi đó chế độ nô lệ cũng là tình trạng 
đương nhiên: Người giàu có quyền mua những người 
nghèo về làm nô lệ phục dịch mình, người nô lệ ấy 
nếu còn mạnh khoẻ thì còn được nuôi dưỡng, còn 
nếu đã già yếu hay bệnh tật thì chủ có quyền giết đi 

hay đem bán cho người khác, người nô lệ được xem 
cũng như con trâu con bò... Thế rồi Kitô giáo xuất 
hiện, giáo hội mở trường dạy học cho giới bình dân, 
Giáo hội rao giảng vợ chồng nhất phu nhất phụ, Giáo 
hội lên án tục giết trẻ con, Giáo hội vận động hủy bỏ 
chế độ nô lệ, Giáo hội dạy những người chủ phải yêu 
thương các tôi tớ, Giáo hội dạy người giàu phải kính 
trọng những người nghèo... Vì tất cả đều là người, tất 
cả đều là con của Chúa và là anh em bình đẳng với 
nhau. Và dần dần, chế độ đa thê, chế độ nô lệ, tục lệ 
giết trẻ em biến mất... Dần dần người ta đề cao hơn 
tình huynh đệ, tình liên đới xã hội v.v... Những giá trị 
tinh thần của Kitô giáo ấy, ngày nay người ta coi là 
đương nhiên, kể cả những người không phải là Kitô 
giáo cũng đương nhiên sống theo những giá trị tinh 
thần ấy. Người hữu thần và người vô thần đều coi 
sống như thế là đúng, là phải, là đạo đức.

Những điều kể ra nãy giờ có ý nghĩa gì đối với lời 
Đức Giêsu nói trong bài Tin mừng hôm nay: “Anh 
em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”? 
Những điều trình bày phía trên muốn cho thấy rằng: 
nếu quan niệm truyền giáo chỉ là rửa tội cho người ta 
gia nhập cơ cấu hữu hình của Giáo hội thì truyền giáo 
quả là một thất bại lớn. Nhưng nếu quan niệm truyền 
giáo chính là truyền bá và làm thấm nhuần những giá 
trị Tin mừng vào môi trường mình sống thì truyền 
giáo vẫn còn là một thành công. Cả hai cách truyền 
giáo đều cần và bổ sung cho nhau. Nghĩa là Giáo hội 
ngày nay vẫn còn phải tiếp tục đón nhận những ai 
đến xin lãnh nhận bí tích Rửa tội và gia nhập vào cơ 
cấu hữu hình của Giáo hội, nhưng Giáo hội không 
nên tự mãn với việc Rửa tội, mà quan trọng hơn là 
làm cho tinh thần Tin mừng thấm nhiễm vào thế giới. 
Thiết nghĩ, ngày nay phải nhấn mạnh hơn vào cách 
thứ 2 này, bởi vì: 

. Việc dạy giáo lý, việc Rửa tội hầu như chỉ thích 
hợp hơn cho các linh mục tu sĩ. Vậy thì giáo dân khỏi 
phải truyền giáo ư? Không, giáo dân vẫn truyền giáo 
được bằng nếp sống tỏa chiếu tinh thần Tin mừng 
cho mọi người chung quanh mình.

. Rồi có những hoàn cảnh không tiện nói về đạo, 
về Chúa, về Giáo hội. Dù không tiện như thế nhưng 
ta vẫn có thể truyền giáo được bằng nếp sống của ta.

. Và cũng có thể có những người không chịu Phép 
Rửa tội được, không đi đến nhà thờ được, nhưng họ 
vẫn sống theo những giá trị tinh thần tốt đẹp của Tin 
mừng. Làm sao cho có được những người như thế 
cũng là một điều đáng mừng rồi. Thần học gia Karl 
Rahner đã gọi những người đó là những “Kitô hữu 
ẩn danh”, nghĩa là tuy họ không có danh hiệu là Kitô 
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hữu, nhưng thực chất họ sống y như một người Kitô 
hữu.

Có lẽ ngay từ ngày xưa Đức Giêsu đã nghĩ tới 
cách truyền giáo đó và đề cao cách đó khi Ngài giảng 
những dụ ngôn về Nước Trời: Nước Trời giống như 
men vùi trong thúng bột. Tuy men âm thầm không 
ai thấy nhưng nó dần dần làm cho cả thúng bột dậy 
men. Nước Trời giống như một cái hạt gieo xuống 
lòng đất, cho dù chủ có biết hay không, cho dù chủ 
đất thức hay ngủ, hạt giống ấy cứ ngày đêm đâm 
chồi mọc lên và cuối cùng thành một cây to lớn.

Công đồng Vaticanô đã kêu gọi “Truyền giáo là 
bổn phận của mọi Kitô hữu”. Với hoàn cảnh, khả 
năng và phương tiện của một người giáo dân, chúng 
ta có thể đáp lời kêu gọi của công đồng để truyền 
giáo bằng cách sống như một hạt men như một hạt 
giống giữa những người khác, nghĩa là bằng cuộc 
sống của mình. Chúng ta cho người ta thấy được sự 
tốt đẹp của tinh thần Tin mừng và người ta ham thích 
sống theo đó, dù ý thức hay vô ý thức cũng tốt. Cụ 
thể, chúng ta hãy sống như những lời kinh Hoà Bình 
mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn đọc: 

Đem yêu thương vào nơi oán thù.
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.
Đem an hoà vào nơi tranh chấp.
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Đem niềm tin vào nơi nghi ngờ.
Đem cậy trông vào nơi tuyệt vọng.
Đem ánh sáng vào chốn tối tăm.
Đem niềm vui vào nơi sầu thảm.
* 4. Thiên Chúa là Tình yêu 
Thánh Gioan đã định nghĩa “Thiên Chúa là Tình 

Yêu”.
Thiên Chúa là Tình yêu nghĩa là Thiên Chúa 

chính là nguồn gốc của mọi tình yêu, Thiên Chúa là 
mẫu mực cho mọi Tình yêu.

Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là không có nơi 
nào Tình yêu được trọn vẹn hoàn hảo cho bằng Tình 
yêu nơi Thiên Chúa. Vì thế suy gẫm về Tình yêu 
Thiên Chúa có thể giúp ta rút ra được những gương 
mẫu cho Tình yêu loài người.

Vậy hôm nay, dịp lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy 
suy gẫm về Tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên 
Chúa có những đặc điểm gì?

1/ Đặc điểm thứ nhất là Tình yêu của Thiên Chúa 
không cô độc.

- Thiên Chúa không phải chỉ có một Ngôi tự yêu 
thương mình, nhưng Thiên Chúa có Ba Ngôi yêu 
thương nhau.

- Điều đó cho thấy Yêu thương phải có đối tượng. 

Yêu thương thì là phải yêu thương ai khác mình, 
ngoài mình. Yêu thương không có đối tượng là yêu 
thương chính mình, đó là ích kỷ, nếu không muốn 
nói là bệnh hoạn. Ngày xưa có một anh chàng tên là 
Narcisse không yêu thương ai hết ngoài chính bản 
thân anh ta, anh yêu mình đến nỗi một hôm nhìn thấy 
bóng dáng mình phản chiếu trên mặt nước một cái 
giếng, anh xúc động quá nhảy tùm xuống giếng để 
ôm lấy hình ảnh của mình và phải chết đuối. Về sau 
người ta đặt tên chứng bệnh tự yêu thương mình là 
chứng bệnh Narcisse.

- Nhưng tại sao yêu thương cần phải có đối 
tượng? Thưa cần có đối tượng để mà chăm sóc, phục 
vụ, âu yếm, ban phát... nói tóm lại để mà cho đi. Yêu 
thương là cho đi. Khi ta yêu thương ai, ta thích cho 
người đó hoặc cái này hoặc cái nọ: khi thì cho một 
món quà, khi thì cho một sự chăm sóc, khi thì cho 
một cử chỉ âu yếm, yêu thương cao độ nhất là cho 
người ấy chính bản thân mình. Cho đi thì hạnh phúc 
hơn là lãnh nhận. Vì thế ai yêu thương thật thì thích 
cho đi, trái lại kẻ nào thích lãnh nhận hơn thì là dấu 
kẻ đó còn ích kỷ chưa yêu thương thật.

2/ Đặc điểm thứ hai của Tình yêu Thiên Chúa là 
vừa có sự khác biệt vừa có sự hợp nhất.

- Chỉ có một Thiên Chúa nhưng lại có Ba Ngôi. 
Tuy có 3 Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa.

- Có câu thơ: “Mình với ta tuy 2 mà 1, ta với mình 
tuy 1 mà 2”.

Áp dụng vào Tình yêu Thiên Chúa thì câu này có 
thể đổi lại là: “Mình với ta tuy 3 mà một”, hơi gượng 
ép một chút nhưng cũng đồng một ý nghĩa.

- Ý nghĩa đó là: Thiên Chúa có Ba Ngôi hoàn 
toàn riêng biệt nhau: Ngôi Cha là đấng tạo dựng vũ 
trụ, Ngôi Con là Đấng cứu chuộc loài người và Ngôi 
Thánh Thần là Đấng Thánh hóa loài người. Nhưng 
dù khác biệt nhau mà 3 Ngôi không đối nghịch nhau, 
trái lại hoàn toàn hợp nhất với nhau đến nỗi cả 3 chỉ 
là một Thiên Chúa.

- Điều đó có ý nghĩa là: Yêu thương thì phải chấp 
nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau. Tuy 
nhiên những kẻ yêu thương nhau thì cho dù khác biệt 
nhưng không được đối nghịch xung khắc với nhau, 
mà phải hoà hợp với nhau.

Xin tóm lại những gì đã phân tích được từ Tình 
yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi: 

. Yêu thương là cho đi.

. Yêu thương là chấp nhận và tôn trọng những 
khác biệt của nhau.

. Yêu thương là dù có khác biệt nhưng vẫn hoà 
hợp với nhau.
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* 5. Tình yêu hiệp nhất
Trong cuộc đời của nghị viên Rémaud có một 

giai thoại lý thú sau đây: Lần đầu tiên từ Pyrénées 
đến Paris với tư cách là nghị viên, ông Rémaud thuê 
phòng trong một khách sạn và trả tiền trước một 
tháng: 150 quan Pháp. Chủ khách sạn hỏi: 

- Ông có cần biên nhận không?
- Không, không cần thiết. Thiên Chúa nhìn thấy 

hết chúng ta.
- Ngài tin vào Thiên Chúa ư?
- Lẽ dĩ nhiên! Ông cũng thế chứ?
- Tôi thì không, thưa ngài.
- A! Vậy xin ông cho tôi ngay một tờ biên nhận!

*
Người ta thường nói : “Tin đạo chứ đừng tin 

người có đạo”. Quả thật, khi gặp người có đạo chúng 
ta thấy tin tưởng hơn, yên tâm hơn. Nhưng thực tế, 
không hẳn là như vậy! Ở đây, chúng ta muốn nói đến 
niềm tin vào Thiên Chúa, tin các mầu nhiệm trong 
đạo. Đã tin là có liều lĩnh, mạo hiểm. Mầu nhiệm 
Một Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao sâu, trí 
khôn con người khó mà hiểu thấu.

Chúng ta thường dùng một vài hình ảnh loại 
suy để hiểu một phần nào mầu nhiệm Một Chúa Ba 
Ngôi. Đó là hình ảnh của nước. Nước có thể hiện 
hữu dưới ba dạng: thể hơi, thể rắn, và thể lỏng. Hoặc 
ba nốt nhạc tạo nên một hợp âm duy nhất. Tuy nhiên 
tất cả những so sánh ấy không tránh khỏi thiếu sót, 
vụng về khi nói về Thiên Chúa. Chỉ có Đấng ở trong 
cung lòng Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã vén mở 
cho chúng ta biết có một Thiên Chúa duy nhất trong 
Ba Ngôi Vị: là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng cùng một Thiên 
Chúa.

Câu Kinh Thánh nổi tiếng về Ba Ngôi chính là: 
“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa 
cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” 
(Mt.28,19). Và hình ảnh đặc trưng nhất về Ba Ngôi 
được mạc khải khi Đức Giêsu chịu phép rửa: Một 
hình chim bồ câu bay lượn trên mình Người, và 
một tiếng từ trời phán: “Con là Con Ta yêu dấu” 
(Mc.1,11). Đó là hình ảnh sống động về chân dung 
của Chúa Ba Ngôi. Theo thánh Tôma Aquinô thì 
trong cuộc Hiển Dung, tất cả Ba Ngôi đã xuất hiện: 
“Chúa Cha trong tiếng nói, Chúa Con trong Con 
người, Chúa Thánh Thần trong ánh mây sáng chói”.

Thánh Luca nhìn lịch sử cứu độ như một viễn 
cảnh mang chiều kích Ba Ngôi: Thời Cựu Ước là 
kỷ nguyên của Chúa Cha, thời loan báo Tin mừng 

là kỷ nguyên của Chúa Con, và thời hậu Tin mừng 
mà Công vụ Tông đồ ghi lại là kỷ nguyên của Chúa 
Thánh Thần. Kinh Tin Kính duy trì mẫu tuyên xưng 
này: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, và 
Chúa Thánh Thần ban nguồn sống.

Tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta dựa vào 
thế giá của Đức Giêsu, Người là sự thật (x. Ga.8,32) 
nên Người chẳng lừa dối ai.

Tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta sống 
hiệp thông, chia sẻ và yêu thương. Vì: “Ai ở trong 
Tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa 
ở lại trong người ấy” (1Ga.4,16).

Tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta làm dấu 
thánh giá trên thân xác, là in dấu Chúa Ba Ngôi trên 
cuộc đời mình, là họa lại hình ảnh Ba Ngôi trong tâm 
hồn tha nhân.

*
Lạy Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa là một cộng 

đồng Tình yêu Hiệp nhất. Xin cho Giáo hội tìm thấy 
bản tính của mình trong bản tính của Chúa Ba Ngôi. 
Xin cho chúng con hiệp nhất trong tình yêu, để minh 
chứng cho Tình yêu Hiệp nhất của Chúa. Amen. 
(Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 
V. Lời nguyện cho mọi người 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Ba 
Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu sáng 
tạo cứu độ và thánh hóa chúng ta; một tình yêu muốn 
hiệp thông với tất cả mọi người. Chúng ta hãy dâng 
lên Ba Ngôi lời cầu xin của chúng ta: 

1. Hiệp thông được phát xuất từ Thiên Chúa Ba
Ngôi, và Hội thánh phải qui hướng về Thiên Chúa 
Ba Ngôi/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội thánh 
luôn là dấu chỉ và dụng cụ của tình yêu Thiên Chúa 
Ba Ngôi.

2. Thế giới và vũ trụ cũng phát xuất từ tình yêu
Thiên Chúa Ba Ngôi/ Chúng ta hãy cầu xin cho các 
nhà cầm quyền cũng như mọi dân tộc/ biết nhìn nhận 
Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của mọi 
người mọi vật.

3. Trong xã hội còn đầy dẫy những chia rẽ, bè
phái, kỳ thị, hận thù, giết hại nhau/ Chúng ta hãy cầu 
xin cho mọi người sớm nhận biết rằng/ người trong 
bốn bể đều là anh em con Một Chúa trên trời.

4. Hội thánh có sứ vụ đem mọi người về hiệp thông
với Thiên Chúa Ba Ngôi/ Chúng ta hãy cầu xin cho 
cộng đồng xứ đạo chúng ta luôn sống hiệp thông với 
Chúa và với nhau/ để có thể đem mọi người chung 
quanh về hiệp thông trong gia đình Thiên Chúa Ba 
Ngôi.
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Khoa Kế toán, hộ cận nghèo, quê ở Ấp Xóm Lá, xã 
Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), có cha phải lên tận 
Đồng Nai làm thuê, mẹ lên TP Cà Mau làm phụ hồ.

Chúc Ly phải đứng trực bàn ở nhà hàng - mỗi 
đêm được 50.000 đồng - còn giờ rảnh thì nhận làm 
gia công nhang muỗi, người gầy gò nhỏ bé nhất, mà 
lúc tôi phỏng vấn đã khóc khi kể về hoàn cảnh gia 
đình mình, tôi đã đưa lên hàng đầu trong danh sách 
nên giúp đỡ.

Tôi hỏi đi hỏi lại, cháu vẫn nói cháu sắp không 
còn học nữa, và như vậy việc nhận tiền là không 
đúng mục đích của học bổng, cháu xin được từ chối.

Cúp máy xong, tôi cứ ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu. 
Thêm một bài học cho tôi về nhân cách của một con 
người, giữa thời đại mà quá nhiều người giàu có 
vẫn còn ham hốt thêm hàng tỷ đồng tiền phi nghĩa”.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã đồng ý để tôi 
đưa câu chuyện của Chúc Ly đến với đông đảo bạn 
đọc, có lẽ chẳng có mục đích gì ngoài việc để chúng 
ta được sẻ chia với nhau cảm xúc ngưỡng mộ một 
con người đầy lòng tự trọng.

Đó là một câu chuyện quá nghẹn ngào. Số tiền 
học bổng 500.000 đồng/tháng, với nhiều người 
trong chúng ta có lẽ quá nhỏ bé, chẳng đáng là bao, 
nhưng với những sinh viên nghèo như Chúc Ly, đó 
là một bàn tay chìa ra đúng lúc.

Thế nhưng cô sinh viên nghèo cũng không dám 
nhận. Vì cô tự xét thấy hoàn cảnh của mình, hết 
năm thứ 3 của trường cao đẳng, sẽ phải nghỉ học để 
đi làm giúp gia đình, nhận học bổng ấy là sai mục 

đích nên xin nhường học bổng cho những bạn khó 
khăn hơn.

Chúc Ly rất đáng nhận được sự ngưỡng mộ của 
mọi người. Vì dù nghèo khó vất vả nhưng em không 
tham, không nhắm mắt nhận bừa số tiền học bổng 
và cao đẹp hơn, Chúc Ly xin nhường lại cho những 
bạn còn khó khăn hơn mình.

Thế mới biết, trên đời này, không có gì bao la 
rộng lớn hơn tình người, không có gì đẹp đẽ hơn 
tình người. Cái tình người hào phóng ấy, càng cảm 
động hơn khi nó không đến từ những người no đủ 
mà từ những người nghèo khó, đang nhặt nhạnh 
từng đồng xu.

Tôi vẫn luôn tin rằng, người như Chúc Ly nhất 
định sẽ thành công trong cuộc đời này dù hôm nay 
gia cảnh em khốn khó, dù hôm nay em không có đủ 
tiền để hoàn thành ước mơ được học đại học.

Một người tuy nghèo tiền bạc nhưng giàu có 
nhân cách và lòng tự trọng như vậy, dù có rơi vào 
hoàn cảnh nào cũng tỏa sáng rạng rỡ, em là niềm an 
ủi cho tất cả chúng ta.

Chỉ tiếc rằng, lòng tự trọng trong xã hội hôm 
nay dường như đang rơi vào thời kỳ suy thoái, nhất 
là ở một bộ phận những người có quyền, có tiền.

Nhất định đất nước chúng ta sẽ có tương lai tươi 
sáng nếu bất kỳ công dân nào, dù đang ở vị trí nào, 
cao hay thấp đều có được ứng xử giàu lòng tự trọng 
như Chúc Ly.

Chúng ta đều tin vào điều đó.  

Chủ tế: Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần Ba Ngôi chí thánh luôn hiệp thông với 
nhau; xin cho mỗi người chúng con biết dẹp bỏ mọi 
chia rẽ, kỳ thị, hận thù; để chúng con luôn sống hiệp 
thông với nhau, như anh em trong một gia đình Thiên 
Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
VI. Trong Thánh Lễ

- Chủ tế chú ý nhấn mạnh tất cả những đoạn kết
của các lời cầu nguyện có công thức Ba Ngôi.

- Trước kinh Lạy Cha: Lời kinh Lạy Cha sau 

đây, chúng ta hãy cố gắng đọc lên với cả tâm tình 
con thảo như Đức Giêsu và do Chúa Thánh Thần 
khơi lên trong lòng chúng ta.
VII. Giải tán

Chúng ta đã dâng Thánh lễ tôn kính Thiên Chúa 
Ba Ngôi đầy tình yêu thương. “Xin chúc anh chị 
em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, đầy tình 
thương của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa 
Thánh Thần”.

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

(Tiếp theo trang 3)
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

  Lm. PHẠM QUỐC TÚY
gp. Phú Cường    

BẠN 
(CN 6 PS B – Ga 15,9-17)

“Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15)
Có được một người bạn trung thành là có được 

một kho tàng vô giá (Hc 6,15t). Bạn bè luôn thương 
yêu nhau (Cn 17,17) làm cho cuộc sống ngọt ngào 
(Tv 133 Cn 15,17). Thật đáng ghi nhớ tình bạn giữa 
Đavít và Gionathan (1Sm 18,1-4) keo sơn giữa thử 
thách (1Sm 19-20) bền vững (2Sm 1,25t) và được 
ghi nhớ mãi (9,1. 21,7).

Có những tình bạn chân thật, nhưng cũng không 
thiếu những tình bạn giả dối. Người giàu sang thì 
dễ có bạn trong khi người nghèo khổ, bệnh tật và 
bị bách hại rất ít bạn (Cn 14,20 Tv 38,12. 88,19. 
109,4t. G 19,19) “kẻ cùng bàn cũng giơ gót đạp 
con” (Tv 41,10). Vì vậy, phải sáng suốt và dè dặt 
khi chọn bạn (Hc 6,5-13 12,8-12.23. 37,1-5). Ngay 
cả tình bạn thành thật (G 2,12t) cũng có thể gây thất 
vọng (G 6,15-20) và thất lợi (Đnl 13,8 Hc 12,14 
2Sm 13,1-5).

Càng già, tình bạn càng thắm thiết (Hc 9,10). 
Tình bạn này chấp nhận lời trách móc thẳng thắn 
(Cn 27,5t), nhất là được nuôi dưỡng bằng lòng kính 
sợ Thiên Chúa (Hc 6,16). Mẫu mực và nguồn mạch 
của tình bạn chân thật là tình bạn chính Thiên Chúa 
muốn nối kết với loài người, như với Abraham (Is 
41,8 St 18,17t), với Môsê (Xh 33,11), với các tiên 
tri (Am 3,7)

Sai Con mình đến với chúng ta, Thiên Chúa đã tỏ 
ra là bạn hữu của loài người (Tl 3,4) và Chúa Giêsu 
tỏ ra là người sẵn sàng để bị quấy rầy (Lc 11,5-
8). Ngài yêu chàng thanh niên giàu có (Mc 10,20) 
Lazarô (Ga 11,3.11.35t). Ngài có những người thân 
cận cùng chia sẻ cuộc sống (Mc 3,14), nhưng không 
phải tất cả là bạn thân (hylạp: philos) vì Ngài gọi 
Giuđa là bạn (Hylạp: hetairos) (Mt 26,50 20,13 
22,12) trong khi Ngài nói với tông đồ khác: “Thầy 

gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15) và chia sẻ với 
họ những bí ẩn của Cha Ngài. Kiểu mẫu người bạn 
của Chúa Giêsu, người trung thành theo Ngài tới 
chân thánh giá, chính là “người được Chúa Giêsu 
thương mến” (Ga 13,23 21,7-20) và Chúa Giêsu đã 
trối Mẹ Người cho môn đệ đó (19,26).

Những người được Chúa chọn làm bạn hữu cũng 
được liên kết với nhau trong tình bằng hữu, dù gặp 
nhiều sóng gió. Chẳng hạn thánh Phaolô đã gặp khó 
khăn với Barnabê (Cv 15,36-39) và cả với Phêrô 
(Gl 2,11-14) và cuối đời cảm thấy cô đơn (2Tm 4,9-
14). Nhưng vẫn giữ liên lạc (Rm 6,1-16) và luôn lo 
lắng đến họ (1Tx 2,7-12  2Cr 11,28t). Trên tất cả, 
các tín hữu biết ý Chúa muốn sự hợp nhất giữa các 
môn đệ Người (Ga 15,12t) và hình ảnh của cộng 
đoàn sơ khai vẫn luôn là lý tưởng (Cv 2,14t 4,32).

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI 
(LỄ THĂNG THIÊN  Cv 1,1-11)

“ Cho đến ngày Người lên trời” (Cv 1,2)
Chúa Giêsu Kitô lên trời, Ngài trở về với Chúa 

Cha để thiết lập Nước Ngài, sau khi đã hoàn thành 
công việc ở trần gian (Mc 16,19 Lc 24,51 Cv 1,2 
Ep 4,10 1Tm 3,16 Dt 9,24 1Pr 3,22 Kh 12,5). Việc 
Người lên trời được sách Công vụ tông đồ mô tả: 
“Nói xong, Người được cất lên ngay trước mặt các 
ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông 
không còn thấy Người nữa...” (1,9-10). Quang cảnh 
“mây quyện lấy Người” gợi lại những hình ảnh Cựu 
Ước biểu trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa 
(Xh 19,16 Is 6,4 Tv 18,12. 104,3 Đn 7,13)

Việc Chúa Giêsu lên trời đã được loan báo trước. 
Thánh Phaolô tìm thấy việc loan báo này: “có lời 
Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một 
đám tù, Người đã ban ơn huệ cho loài người” (Ep 
4,8 x. Tv 68,19). Chính Chúa Giêsu nhìn thấy việc 
Ngài lên trời như là việc trở về với Cha của Ngài; 
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“Thầy đã từ Chúa Cha mà đến ... Thầy lại bỏ thế 
gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16,28)

Với việc lên trời, Chúa Giêsu thiết lập Nước 
Ngài. Trấn an các tông đồ đang buồn phiền vì sắp 
phải xa mặt Thầy, Chúa Giêsu nói: “Thầy ra đi thì 
có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, 
Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu 
Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 
16,7). Chúa Giêsu lên trời để sai Thánh Thần đến. 
Phần Ngài, Ngài “đi để dọn chỗ cho anh em” và: 
“Nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại 
đến để đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh 
em cũng ở đó” (Ga 14,2-3). Lên trời, Chúa Giêsu 
tiến vào vinh quang (Lc 24,16 Ep 1,20-21 1Pr 3,22). 
Trong vinh quang này, Người thực thi tác vụ thượng 
tế của mình (Dt 4,14 7,25 9,24). Chúng ta có được vị 
thượng tế thật uy quyền (9,25) nhất là chính chúng 
ta, là những người đang sống, những người còn lại, 
chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây... để đón 
Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở 
cùng Chúa mãi mãi (1Tx 4,17).

Tường thuật về việc lên trời của Chúa Giêsu 
cũng cho thấy cách Ngài trở lại: “Đức Giêsu, Đấng 
lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự 
đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11)

GIÓ 
(CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: Cv 2,1-

11)
“Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng 
gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ 

họp” (Cv 2,2)
Gió, tiếng Do thái là rùah, tiếng Hy lạp là 

anemos, pneuma, pnoè, là một yếu tố quyết định 
đối với khí hậu miền Syro – Palestina. Thánh Kinh 
cũng hay trưng dẫn nhiều thứ gió mà tên của chúng 
thường lẫn lộn với bốn điểm chính phát xuất ra (Dcr 
6,5 Gr 49,36 Đn 7,2 Xh 17,21 Mt 24,31).

Gió là thụ tạo mà Thiên Chúa: “Đấng tạo ra 
núi non, dựng nên gió bão... danh hiệu của Ngài là 
Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh” (Am 4,13), 
Ngài lôi gió ra từ các kho chứa trên trời: “làm cho 
chớp giật mưa rơi, mở kho thả gió khắp nơi tung 
hoành” (Gr 51,16 Tv 135,7). Gió phải phục tùng 
Thiên Chúa (G 28,25 Hc 43,17). Trong Tân Ước, 
Chúa Giêsu cũng tỏ ra có quyền bắt gió phải tuân 
phục (Mt 8,26-27). Do đó những trận cuồng phong 
và những cơn bão tố tỏ bày cơn giận thần linh hay 
những cuộc thần hiển (Hs 13,15 2Sm 22,11 Ed 1,4).

Tính đồng nhất về hiện tượng khiến tiếng Do 
thái dùng một từ rùah để chỉ hai nghĩa. Khi là hơi 
thở, khi là thần khí: như gió “thần khí Thiên Chúa 
bay lượn trên mặt nước” (St 1,2) hoặc “Thiên Chúa 
cho gió thổi ngang qua đất, và nước hạ xuống” (St 
8,1). Trong khi đó, một cách thi vị, gió được trình 
bày như xuất phát từ miệng Thiên Chúa: “Người đã 
thổi hơi” (Is 27,8 G 37,10) hay từ núi Thiên Chúa 
(Xh 15,8-10). Trong cùng một ý tưởng, tiếng động 
gây nên bởi luồng gió mạnh vào dịp lễ Ngũ Tuần, 
tỏ bày sự hiện diện của Chúa Thánh Thần (Cv 2,2). 
Chính luồng gió – Thánh Thần này đưa các tiên tri 
lên trời: “vào thời Đức Chúa đến, ông Elia lên trời 
trong cơn gió lốc” (2V 2,1 x.thêm Ed 8,3. 11,1).

Dưới mắt người phàm, gió với sức mạnh vô hình 
(G 21,18) và vận tốc của nó, gió biểu trưng cho tính 
cách bất định, không vững chắc (Gr 5,13) tính vô 
hình (Gv 1,14), phù vân (G 16,3) khôn lường (Ga 
3,8). Hình ảnh gió đông đẩy mây tới mà không làm 
mưa, được dùng để chỉ người tự phô trương (Cn 
25,14).

Nhưng gió – Thánh Thần ngày lễ Ngũ Tuần, đã 
khiến những người có mặt được tràn đầy ơn Thánh 
Thần (Cv 2,4)... và thấy họ “ai nấy đều sửng sốt” 
(2,12).

BA NGÔI BẰNG NHAU
( CHÚA BA NGÔI  B – Mt 28,16-20)

“Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và 
Thánh Thần” (Mt 28,19)

Chúng ta tin Một Thiên Chúa, mà Người có 
Ba Ngôi. Ba Ngôi bằng nhau. Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần ngang bằng với Chúa Cha về tính vĩnh 
hằng, bản chất và quyền phép. Trong Ba Ngôi, Chúa 
Cha là đầu, là thứ nhất giữa các ngôi vị ngang bằng 
nhau. Chúa Con và Chúa Thánh Thần thi hành ý 
muốn của Chúa Cha, tôn vinh Ngài và làm cho Ngài 
được nhận biết. Chúa Thánh Thần tôn vinh và làm 
cho Chúa Con được nhận biết.

Chúa Con ngang bằng Chúa Cha, Người Do thái 
đã tìm cách giết Chúa Giêsu, vì Người nói: “Thiên 
Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình 
ngang hàng với Thiên Chúa” (Ga 5,18. 8,16. 14,9. 
17,10) Giáo hội sơ khai đã sớm nhận ra điều đó và 
xưng tụng “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa” 
(Dt 2,6. Cl 1,9 Rm 1,7). Nhận định về sự ngang 
bằng này được hàm ẩn trong các lời chào mở đầu 
các lá thư của Tân Ước (1Cr 1,3. Ep 1,2. 1Tx 1,1. 
1Tm 1,2. Plm 3. 2Pr 1,2 Kh 5,13). Các vinh tụng ca 

(Xem tiếp trang 14)
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.2.
GIOAN VÀ CÁC TÔNG ĐỒ KHÁC

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu nhìn 
thấy các tông đồ của Người.

Giờ này họ đang ở đâu? Chỉ còn một người đang 
ở gần Người. Đó là Gioan, tông đồ trẻ nhất và cũng 
trung thành nhất. Tất cả những người khác thì đã lủi 
trốn trong các con hẻm thành Giêrusalem, trong nhà 
những người quen hoặc chạy xa ra vùng ngoại ô… 
Họ sợ bị bắt, bị bỏ tù, bị kết án vì tội thân thiết với 
Đức Giêsu…

Nhưng tại sao họ trở thành như vậy? Những sự 
việc gì xảy ra trong mấy ngày qua đã xô đẩy họ đến 
tình trạng này vậy?

Trước đây họ đã từng hăng hái theo Người vì 
thấy Người làm nhiều phép lạ và dân chúng nườm 
nượp kéo theo… Dân còn rước Người khải hoàn 
tiến vào thành Giêrusalem như một ông vua nữa… 
Thế nhưng khi Chúa Giêsu nói Người đến để cứu 
loài người khỏi tội lỗi, Người phải chịu nạn chịu 
chết… thì họ không còn hiểu nổi nữa…

Trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giêsu báo là một 
người trong nhóm họ sắp phản bội Người và Người 
chỉ còn ở với họ vài giờ nữa thôi… Tiếp đến Người 
dẫn họ vào Vườn Cây Dầu. Họ đã thiếp ngủ, vì 
mệt, vì thất vọng chán nản. Đến nỗi Chúa Giêsu 
phải xin ba tông đồ thân cận nhất là Phêrô, Giacôbê 
và Gioan cố gắng thức và cầu nguyện với Người. 
Nhưng ngay cả ba anh này cũng ngủ. Thế là Chúa 
Giêsu thức và cầu nguyện một mình. Người nghĩ 
đến bao cực hình đang chờ đón Người, nhất là bao 
tội lỗi loài người mà Người phải chịu khổ chịu chết 
để đền thay: tội gian dối, tội bất công, tội dâm ô, tội 
đối xử ác độc, tội chiến tranh, tội giết người, tội phá 
thai… tất cả tội lỗi loài người từ tạo thiên lập địa 

 cho đến tận thế… Người lo buồn khủng 
khiếp đến nỗi ngã quỵ xuống, mồ hôi hòa với máu 
vã ra khiến Người như hấp hối sắp chết… Đang lúc 
đó thì các tông đồ vẫn ngủ say…

Chúa Giêsu đứng lên đến gọi họ thức, vì Giuđa 
đang dẫn toán lính đến. Các tông đồ giật mình, mở 
mắt ra, thấy chung quanh toàn là lính vũ trang, và 
có cả Giuđa ở với chúng..

Phêrô cố chống cự… Nhưng đòn chống trả của 
Phêrô chẳng có ý nghĩa gì… Còn Chúa Giêsu thì, 
thay vì làm một phép lạ gì đó, lại xuôi tay cho bọn 
chúng bắt… Người chỉ nói đơn giản: “Người mà 
các anh muốn bắt là tôi. Vậy hãy để cho những 
người này đi”. Thế là chúng trói Người dẫn đi. Còn 
các tông đồ thì chạy trốn.

Một mình Gioan can đảm đi theo Người xa xa… 
Gioan theo sát những diễn biến.. cho đến chiều Thứ 
Sáu lên ngọn đồi Canvê… Một mình Gioan trong 
nhóm 12.

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

1. Phải chăng thi thoảng vào những lúc nào đó
tôi ngừng không sống đạo nữa, vì thấy phiền quá, 
thấy khó quá, hay vì thấy có những việc khác cần 
làm hơn như học hành, giải trí, làm ăn v.v.?

2. Phải chăng có những lúc tôi để việc sống
đạo sang một bên vì thấy chung quanh tôi đa số 
đều không cùng tín ngưỡng, ngay cả những tín 
hữu cũng đã nguội lạnh rồi, nhiều người khác tín 
ngưỡng hoặc vô tín ngưỡng thì công kích? Tôi sợ bị 
người ta chê là ngu dại… Sợ sống không giống ai… 
Sợ bị chê cười… Sợ bị mất việc…?

3. Hay phải chăng tôi giống như Thánh Gioan:
mặc cho thiên hạ nói ngả nói nghiêng, mặc cho bao 
nguy hiểm sẵn chờ, tôi vẫn kiên trì theo bước chân 
Chúa?
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  TRUYỆN TÍCH 17: 

Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ 

Chắc bạn đọc thắc mắc: tại sao lại có truyện: 
chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ? Vì chuỗi hạt Mân 
Côi không thể tách rời khỏi Đức Mẹ được. Từ trước 
tới nay, nhiều người trong chúng ta không hiểu, 
hoặc chưa hiểu được sự quan trọng của chuỗi hạt 
Mân Côi với Đức Mẹ như thế nào? Phải nói 1 thí dụ 
rất dễ hiểu: Mình Thánh Đức Chúa Jesu quan trọng 
thể nào với Đức Chúa Jesu khi ta rước lễ, thì chuỗi 
hạt Mân Côi cũng quan trọng với Đức Mẹ cũng gần 
như thể ấy khi ta sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Hay 
nói 1 cách khác Mình Thánh Đức Chúa Jesu cũng 
chính là Đức Chúa Jesu, thì chuỗi Mân Côi cũng 
luôn luôn gắn liền với Đức Mẹ. Nơi nào có sự hiện 
diện của Đức Mẹ, thì nơi đó có chuỗi hạt Mân Côi. 
Câu nói này có vẻ liên quan đến lý luận thần học 1 
chút: chuỗi hạt Mân Côi diễn tả cả cuộc đời Đức 
Chúa Jesu và Đức Mẹ, trọn vẹn trong Tân Ước. Mà 
Đức Chúa Jesu là Đức Chúa Trời thật. Do đó, có 
sự liên quan mật thiết giữa Con và Mẹ. Mẹ trở nên 
vai chính cùng với Đức Chúa Jesu trong cuộc cứu 
chuộc. Chính vì vậy mà trong Hội Thánh mới có 
danh xung: “Đức Mẹ đồng công cứu chuộc” . Đối 
với Đức Chúa Jesu, Thánh thể là quan trọng nhất. 
Ai nói tôi kính mến Đức Chúa Jesu, mà không bao 
giờ rước Mình Thánh Chúa , thì đâu có phải là kính 
mến Chúa. Cũng vậy, ai nói tôi yêu mến Đức Mẹ, 
mà không bao giờ lần chuỗi Mân Côi, thì đâu có 
phải là yêu mến Đức Mẹ. Bởi thế, chuỗi hạt Mân 
Côi gắn liền với Đức Mẹ như bóng với hình. Yêu 
mến Đức Mẹ là phải đọc kinh Mân Côi, thì mới gọi 
là yêu mến Đức Mẹ được. Hiểu thấu như vậy, ta 
thấy chuỗi hạt Mân Côi đối với Đức Mẹ quan trọng 
như thế nào! 

Lý luận này làm cho những ai còn thờ ơ với 

chuỗi hạt Mân Côi, cần phải xét lại. Chính vì thế, 
mà ngày 7-10-1979 khi hiện ra với Linh Mục Don 
Stefar Gobbi tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói: “ Chuỗi 
Mân Côi mà các con đọc lên trong những buổi cầu 
nguyện, để đáp trả lại lời mời gọi thiết tha của Mẹ, 
sẽ như dây xích vĩ đại, kết bằng tình yêu và sự cứu 
rỗi. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi, gia 
tăng lời cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Mẹ đã 
hiện ra ở Lộ Đức với tư cách là Mẹ Vô Nhiễm. Mẹ 
nhắc lại các con hãy trung thành, và gia tăng lần 
chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là kinh mà từ trời 
Mẹ đem xuống cho các con. Với chuỗi Mân Côi, các 
con có thể phát hiện những cạm bẫy của Satan. Với 
chuỗi Mân Côi, các con có thể thoát khỏi bao nhiêu 
lừa bịp của nó, chống trả được nhiều nguy hiểm mà 
nó dựng nên quanh các con. Chuỗi Mân Côi bảo 
vệ các con khỏi mọi sự dữ, và đem các con đến gần 
Mẹ. Ngày nay Giáo hội vẫn được Mẹ bảo vệ cứu 
thoát nhờ sức mạnh mà các con dâng lên Mẹ qua 
việc lần chuỗi Mân Côi”. 

Lời bàn: Đọc truyện trên đây, chúng ta thấy chuỗi 
hạt Mân Côi quan trọng như thế nào? Đức Mẹ bảo: 
Chuỗi hạt Mân Côi là sở hữu riêng của Mẹ, nhưng Mẹ 
đã ban phát xuống cho nhân loại, để họ nhờ đó mà được 
cứu rỗi. Vậy tràng hạt Mân Côi cũng chính là khí cụ, là 
vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu với quân thù. Người 
lính ra trận phải mang khí giới súng đạn. Cũng vậy, 
người công giáo muốn chiến thắng quân thù, thì phải 
mang khi giới, đó là chuỗi hạt Mân Côi. Nói yêu mến 
Đức Mẹ mà không biết lần hạt Mân Côi, thì không phải 
là yêu mến Đức Mẹ. 

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

đường tu đức Tin mừng.

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    
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Đương đạo LINH MAI LINH

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

theo chân Chúa.

TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    

Vấn nạn:
Tại sao những người khéo nói được nghe, những clip vô bổ được xem nhiều, thánh ca bát nháo 

được ưa chuộng hơn, những thứ dỏm giả được nổi tiếng hơn? (một Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi
Đó là quy luật tự nhiên: “vàng chìm bóng nổi” nghĩa là vàng do nặng mà trầm (chìm) xuống đáy nước, 

bong bóng do nhẹ mà bốc lên không trung; thời nào, nơi nào, lãnh vực nào cũng đều xảy ra như thế.  
Khi thấy quy luật ấy hiển hiện ta đừng buồn nản, đừng nổi điên, Lời Chúa dạy:  “Bạn đừng nổi giận vì 

quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoa mau úa và giống như thanh thảo chóng 
tàn” (Tv 37,1-2), hoặc câu này: “Có một thời người ta không chịu nghe đạo lành, họ chỉ nghe những bọn 
người khéo nói làm cho họ vui tai” (1Tm 4,1).

hướng tới Chúa Cha, cũng như tới Chúa Con, hay 
tới chính Chúa Con (Rm 9,5. Dt 13,21. 2Pr 3,18 Kh 
7,10).

Chúa Thánh Thần ngang bằng Chúa Cha và Chúa 
Con, như công thức phép rửa Chúa Giêsu đã truyền 
“làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và 
Thánh Thần” (Mt 28,19) hay như lời cầu chúc của 
thánh Phaolô: “Cầu chúc toàn thể anh em được tràn 
đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương 
của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần” 
(2Cr 13,14. 1Pr 1,2)

Chúa Con vâng phục Chúa Cha trong việc nhập 
thể làm người: “Người lại còn hạ mình, vâng lời 
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập 
tự” (Pl 2,6-8. Mt 24,36 Ga 4,34. 6,38.14,28-31 Rm 
5,19. Dt 5,8.10, 5-7. Tv 40,6-8). Chúa Cha là “đầu” 

của Chúa Giêsu (1Cr 11,3. 3,23. 8,6. 15,27-28).
Ngang bằng nhau, liên kết với nhau, Ba Ngôi 

tôn vinh nhau. Chúa Con tôn vinh Chúa Cha: “Kính 
dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn 
đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen” (Rm 16,27. Ga 
14,13 Ep 1,5-6. 3,21. Pl 2,11 Cl 3,17. 1Pr 4,11 Gđ 
25). Chúa Cha và Chúa Con tôn vinh nhau: Xin tôn 
vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha (Ga 17,1). 
Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, vinh quang của 
Chúa Giêsu được nhận thấy trên Thánh Giá (Ga 
8,54. 13,31-32 17,4 5,24) Chúa Thánh Thần tôn 
vinh Chúa Cha và Chúa Con: “Thánh Thần đến... 
Người sẽ tôn vinh Thầy... Mọi sự Chúa Cha có đều 
là của Thầy” (Ga 16,13-15. 14,26. 15,26. Ep 1,13-
14)

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

(Tiếp theo trang 11)
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MỤC VỤ THÁNH NHẠC

PHA THĂNG    
Vẻ đẹp của hoa hồng là vẻ đẹp được mọi người 

ở mọi nơi và vào mọi thời đều công nhận như 
nhau, thì vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp có tính phổ biến. Phổ 
biến (universalitas) là tính thông nhận, chung 
nhận thường áp dụng cho vẻ đẹp.  

Cha sở và cha phó đang làm vườn. Cả hai đang 
làm cỏ và “vô đất” cho năm bảy loại cây ăn trái 
được các ngài trồng để cho “bọn trẻ” tức thiếu nhi 
trong giáo xứ mỗi khi đến nhà thờ học giáo lý có 
bóng mát để chơi đùa, có trái cây để nhấm nháp.  

Cha phó vừa làm vừa khen:
- Cha tính hay lắm! Ổi, mận, sơ-ri, táo, quýt, 

hồng, khế ngọt, nhãn, cóc, me… là những loại trái 
cây “bứt” xuống là ăn ngay, hợp với bọn trẻ ghê 
lắm!              

Cha sở “nở mũi” ngừng tay khoe thêm:  
- Đó là những loại trái cây phổ biến! Rồi cha 

sẽ phải cung cấp muối ớt cho bọn nhóc đến “mệt 
nghỉ” cho coi!   

Cha phó cũng dừng tay nói:
- Thưa cha! Cha vừa nói chữ “phổ biến”. Con 

mê cái chữ “phổ biến” ấy lắm! Nhất là trong lãnh 
vực thánh ca.        

Không đợi cha sở hỏi, cha phó nói luôn: 
- Con vừa mới “sạc” cho ca đoàn Grê-gô một 

mẻ: cứ hát bài hát nhiều bè, lại bè đuổi… nghe như 
chửi nhau không ai hiểu gì hết!     

Cha sở gật đầu và nói:
- Cha trừ khử hẳn giùm tôi luôn đi! Vì bài nhiều 

bè mà hát đuổi gọi là đa âm điệu (1) không bao giờ 
thích hợp với ngôn ngữ Việt Nam với 6 dấu giọng… 
(2) Đã như thế, những bài hát đuổi Việt Nam đều sai 
toẹt luật đối âm. Nghe mà nhức cả đầu!             

Cha sở sực nhớ, hỏi:

- Nhưng cha “sạc” làm sao?           
Cha phó kể: 
- Con bảo “Các anh chị hát một thứ thánh nhạc 

“không phổ biến”. Con giải thích luôn: Phổ biến là 
sự mọi người nghe đều hiểu, đều thấy hay và đều 
sốt sắng. 

Cha sở cười đắc ý:
- Ừ! Ừ! Ừ!... Đúng đấy! Phổ biến là một trong 

ba bản chất của thánh nhạc. Vẻ đẹp phổ biến ví dụ 
vẻ đẹp của hoa lan hoa cúc là vẻ đẹp phổ biến, vì 
vẻ đẹp ấy cho dù ai ai, ở đâu và vào thời nào cũng 
đều phải công nhận như nhau đúng là đẹp. Sao cha 
biết giỏi thế!

Đến lượt cha phó “nở mũi” cười hô hố, cười 
xong thì nói:

- Lạy Chúa lòng lành! Chính cha vừa mới nói 
trong nhà thờ cách đây vài hôm chứ ai! Cha quên 
rồi à?

Hai “ông cố” cười vang.   

............................................................................
(1) Đa âm điệu (motetum) là hình thể thánh ca 

viết nhiều bè (từ 2 đến 36 bè) đuổi nhau (bè vào 
trước, bè vào sau có quy định) bằng khoa học đối 
âm (contrapunctum).

(2) Vì hát vừa đuổi nhau (so le) vừa với dấu 
nhạc cao thấp khác nhau, vừa chồng & chéo nhau… 
cho nên đa âm điệu hoàn toàn không thích hợp với 
tiếng Việt Nam (là ngôn ngữ đặc biệt nhất trên thế 
giới bởi có tới 6 dấu giọng: sắc, huyền, hỏi, ngã, 
nặng và không dấu); nếu cố tình hát, sẽ cho ra một 
thứ âm thanh hỗn độn không ai hiểu gì –nhất là 
những bài thánh ca hát đuổi tiếng Việt hiện nay là 
những bài sai luật đối âm, sai luật đa âm điệu-.  

    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    
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    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    

đẹp tuyệt vời. Xung quanh là những vườn đầy hoa 
trái, những cô tiên nữ mặc áo váy lộng lẫy bay lượn. 
Và cuối cùng bà đã gặp Thượng đế. Thượng đế đã 
dùng ánh sáng khai thông trí óc cho bà và đưa bà về 
trần gian để lập công với đạo, hướng dẫn mọi người 
tu hành. Và sau đó bà đã về trần, sống lại…

Cố cắt nghĩa cho ra phổ biến
Trạng thái cận tử
Đó là cảm nhận khi rơi vào tình huống cận tử, 

gần với cái chết. Rất nhiều người đã rơi vào tình 
huống giống như bà Sương và đều kể những câu 
chuyện tương tự. Phải chăng con người có linh hồn 
và khi chết, linh hồn rời khỏi thể xác bay lên?

Trạng thái con người lúc sắp chết sinh học gọi là 
cận tử. Không ai có thể mô tả chi tiết về thời điểm 
này, trừ những người đã chết lâm sàng sau đó sống 
lại, nghĩa là chưa chết sinh học. Vậy cảm nhận của 
họ ra sao?

Kinh nghiệm cận tử đã là đề tài của một số khảo 
cứu khoa học và tư duy triết học. Theo một cuộc 
trưng cầu ý kiến của viện Gallup năm 1982, có đến 
8 triệu người Mỹ, hay một phần hai mươi dân số 
lúc đó, đã có ít nhất một lần suýt chết. Mặc dù kinh 
nghiệm cận tử không ai giống ai, cũng như không 
có hai người cùng có một kinh nghiệm giống nhau 
về cõi chết, thế nhưng có một mẫu chung về các 
giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm cận tử, một 
“kinh nghiệm cốt lõi” xuất hiện:

Họ đều cảm thấy một tâm trạng đổi khác, an lạc 
và thoải mái, không đau đớn, hoặc cảm thấy sợ hãi. 
Họ có thể để ý đến một âm thanh ào ào hay vù vù, 
và cảm thấy mình rời khỏi xác. Họ có thể nhìn thấy 
cơ thể mình từ một điểm ở trên cao; thị giác và thính 
giác của họ bén nhạy hơn, tâm thức họ sáng suốt và 
rất nhạy cảm, và họ còn có cảm giác có thể đi xuyên 
qua vách tường.

Họ ý thức đến một thực tại khác, đi vào một bóng 
tối, trôi nổi trong một không gian có chiều hướng, 
rồi di chuyển rất nhanh qua một đường hầm. Họ 
trông thấy một ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm ở 
đằng xa, rồi họ bị cuốn hút tới đó và được bao phủ 
trong ánh sáng và tình yêu thương.

Nó được mô tả như ánh sáng chói chang rất đẹp, 
nhưng không hại mắt nhìn. Vài người kể lại, họ đã 
gặp “một thực thể thuần là ánh sáng”, một hiện diện 
bằng quang sắc có vẻ toàn năng mà một số người 
gọi là Thượng Đế hay Chúa Ki-tô, có lòng từ mẫn.

Đôi khi trước hiện diện này, họ có thể chứng 

kiến toàn cảnh cuộc đời họ diễn lại; thấy mọi việc 
họ đã làm lúc sống, cả tốt lẫn xấu. Họ nói chuyện 
bằng thần cảm với hiện diện ánh sáng ấy, và tự thấy 
mình ở trong một trạng thái phúc lạc, trong đó mọi 
khái niệm về thời gian và không gian đều vô nghĩa.

Một vài người thấy một thế giới nội tâm tràn đầy 
vẻ đẹp, dinh thự, phong cảnh thiên đường, với thiên 
nhạc, và họ có một cảm giác về nhất thể. Một vài 
người, dường như rất ít người thấy những hình ảnh 
ghê rợn của hỏa ngục. Có người lại gặp bà con bè 
bạn đã chết và nói chuyện với họ…

Viện những lý giải khoa học
Những trải nghiệm này trước đây khó được giải 

thích bởi khoa học chưa phát triển. Nhưng cho đến 
nay, trạng thái cận tử không có gì khó hiểu nữa. 
Nghiên cứu của các nhà khoa học Slovenia đối với 
52 trường hợp bệnh nhân từng được điều trị bệnh 
tim trong bệnh viện đã giúp các nhà khoa học phần 
nào hiểu rõ hơn tình trạng hiện tượng cận tử đã diễn 
ra.

Trong quá trình điều trị bệnh tim, 11 trong số 52 
trường hợp bệnh nhân này đã trải qua hiện tượng 
cận tử. Kiểm tra lại nồng độ các thành phần hóa học 
trong máu, các nhà khoa học phát hiện thấy rằng so 
với trước khi hiện tượng này xảy ra, nồng độ CO2 
tập trung trong hơi thở của họ cao hơn nhiều so với 
khi bình thường.

Nghiên cứu này cũng giúp chỉ rõ: tình trạng cận 
tử không hề phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính, tín 
ngưỡng tôn giáo, sự sợ hãi trước cái chết hay các 
loại thuốc mà bệnh nhân đã được điều trị.

TS. Klemenc-Ketis, người đứng đầu nhóm 
nghiên cứu cho biết: Nồng độ CO2 cao chính là 
nguyên nhân gây mất cân bằng các thành phần hóa 
chất trong não, tình trạng này đã kích thích những 
hình ảnh, cảm giác bất thường ở người bệnh, chẳng 
hạn như tạo nên cảm giác bồng bềnh như đang thoát 
khỏi thể xác, cảm giác bị lạc vào một đường hầm 
tối… Song đó chỉ là những ảo giác do tình trạng não 
bị ảnh hưởng do nồng độ CO2 cao.

Khi cái chết thông thường diễn ra, ở người bệnh 
sẽ xuất hiện các dấu hiệu ngừng thở, một vài phút 
sau, nhịp tim đập chậm lại và ngừng hẳn. Tuy nhiên, 
nếu quá trình này diễn ra theo trình tự nhịp tim 
ngừng đập trước do mạch ngừng hoạt động, hơi thở 
ngừng trong một vài giây, thì thời điểm diễn ra tình 
trạng chết lâm sàng bắt đầu xuất hiện.

Trong tình trạng này, nhận thức thông thường 
của người bệnh có thể bị mất trong vài giây khi diễn 

(Xem tiếp trang 22)
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    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    

    CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

PHÚC CHIÊU

Các mức phạt với người bất hiếu dưới triều 
Nguyễn

Triều Nguyễn dưới thời vua Gia Long coi hành 
vi bất hiếu là một trong 10 tội đại ác, ngang hàng 
với mưu phản, đại nghịch...

Theo sách Khâm định Đại nam Hội điển sự lệ, 
hình phạt thời kỳ này quy định con cháu đánh ông 
bà, cha mẹ và vợ cả, vợ lẽ đánh ông bà, cha mẹ 
chồng đều bị chém đầu ngay.

Nếu đánh chết nạn nhân, người có hành vi bất 
hiếu sẽ bị xử tội lăng trì (xẻo từng miếng thịt cho 
đến chết); nếu do lầm lỡ, vô ý thì bị xử đánh 100 
cái bằng sợi mây lớn, đưa đi đày ở nơi xa, suốt đời 
không được về nhà. Trường hợp làm bị thương, 
người gây tội bị phạt đánh 100 cái bằng sợi mây 
lớn, đày 3 năm. 

Người phạm tội không được bỏ tiền để chuộc lỗi.

Dưới triều Nguyễn, con cháu ra tay đánh ông bà bị 
xử phạt nặng. Ảnh tư liệu. 

Người nào chưa hết tang cha mẹ mà bỏ áo 
tang, mặc áo thường, quên lòng thương xót, vui vẻ 
đi dự yến tiệc bị phạt đánh 80 cái bằng sợi mây 
lớn. Nếu là quan lại, cha mẹ chết phải về chịu tang, 
lại nói dối là tang ông bà, chú bác và anh chị để 
không về thì bị phạt đánh 100 cái bằng sợi mây lớn, 
bãi chức dịch. 

Triều Nguyễn cũng quy định, các quan viên có 
ông bà, cha mẹ tuổi 80 trở lên và có bệnh tật nguy 
kịch, nhà không con trai khác hầu nuôi mà bỏ ở 
nhà đi nhậm chức thì bị phạt đánh 80 cái bằng sợi 
mây lớn, bắt phải chăm sóc. Nếu người nào có ông 
bà, cha mẹ, hoặc chồng phạm vào tội phải xử tử, 
bị giam cấm mà vui vẻ dự yến tiệc, làm trò cũng bị 
phạt đánh 80 cái bằng sợi mây lớn.

Bên cạnh việc xử phạt, triều Nguyễn cũng cho 
phép những viên quan có cha mẹ lớn tuổi bị bệnh 
nặng được nghỉ phép về quê chăm sóc, chờ hết tang 
có thể bổ dụng lại.

Võ Thạnh, Lê Tiên Long

Chuyện trên là bài học cho Ban Biên tập và anh 
chị em trong Ban Biên tập về lòng hiếu thảo với 
cha mẹ, nhưng nhất là lòng hiếu thảo đối với Chúa.         
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    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    

     (xin xem câu trả lời ở trang 64)

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

CÂU HỎI ĐỐ BẠN 

NÓI NHỎ NHAU NGHE

     NGƯỜI PHÀM

Chuyện riêng Bi & Bo

 

(Sưu tầm Internet)

 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Đúng bản chất III, phổ biến”?
 Thế nào là “phổ biến?
 Phổ biến nhưng tại sao Việt Nam không làm theo?

Voi VN ở Tây Nguyên được huấn luyện để chở khách đi du lịch xuyên rừng.



20 website: www.thanhnhacngaynay.vn

        NGỤ NGÔN CHA PHI

        Lmns. NGUYỄN NGỌC PHI
gp. Đà Nẵng   

Trong một ngôi làng nho nhỏ, yên tĩnh kia, mọi 
người, mọi vật ở với nhau rất vui vẻ và thân thiện. 
Cảnh vật trong làng hài hòa với nhau thật là ăn 
khớp, dường như chúng được tạo ra để nằm bên 
nhau như trong một bức tranh phong cảnh thủy mặc 
đẹp tuyệt vời, không hề có một chi tiết thừa. Trên 
con đường làng yên bình, mát mẻ với những làn gió 
thổi nhẹ hiu hiu mơn man, có hai con vật đang tỉ tê 
nói chuyện với nhau. Bầu khí nói chuyện có vẻ thân 
mật vui vẻ lắm, bởi vì thỉnh thoảng cả hai con cười 
ré lên ra chiều tâm đắc hứng thú lắm. 

Hai con vật đó chính là con trâu mộng và con 
chó vàng.

Con trâu mộng lực lưỡng, đen bóng với cặp sừng 
cong vút, nhọn hoắc, trông thật oai dung, phong 
độ. Bốn chân chú trâu mộng cắm chặt vững chãi 
trên con đường làng yên tĩnh. Còn chú chó vàng thì 
ngược lại. So với chú trâu mộng to lớn thì chú chó 
vàng chỉ nhỏ bằng một phần năm mươi. Chú trâu 
mộng trông càng to lớn, oai phong thì chú chó vàng 
trông càng bé nhỏ, thảm thương. Chú trâu mộng 
trông càng kinh khiếp hung dữ thì chú chó vàng 
trông càng e dè thảm hại. Hai con vật, trâu và chó 
trông đối ngược nhau đến lạ lung.

Câu chuyện xảy ra như một mẻ bắp rang bơ nổ 
vang trời vang đất. Chú chó vàng ngay giữa đường, 
khơi mào trước:

- Ô. Chào anh trâu mộng mập mạp. Anh khỏe 
không? Anh đi đâu mà sớm thế? Anh ăn sáng chưa?

Nghe chú chó vàng chào hỏi tới tấp làm tối tăm 
cả mặt mũi, anh trâu đang đủng đỉnh bước đi, vội 
dừng phắt lại, thủng thẳng chào hỏi và trả lời thấu 
đáo từng câu hỏi một:

- Vâng. Chào anh chó vàng ve vẩy. Tui khỏe 
thường. Tui đi ra đồng làm việc cày bừa. Tui chưa 
ăn sáng nhưng mà định nhịn để ráng ăn trưa luôn. 
Còn anh thì sao? Anh khỏe không? Anh đi đâu đó? 
Anh ăn sáng chưa? Anh có đi ra đồng chơi với tui 
không?

Nghe chú trâu mộng chào hỏi sởi lởi, chú chó 
vàng cũng vội vàng trả lời từng câu một:

- Cám ơn anh hỏi thăm. Tui cũng khỏe như chó 
vậy. Tui đang tự do đi chơi cho vui vậy thôi. Tui ăn 
sáng rồi. Tui không biết có nên đi ra đồng chơi với 
anh không nữa. Để đó rồi hậu tính, anh trâu nhé.

Nói xong, chú chó vàng nhe nanh ra cười khì 
khì. Cười rồi, chú chó vàng gật gù cái đầu chó ra 
chiều suy tư dữ dội lắm. Trông thấy chú chó vàng ra 
chiều suy tư như vậy, chú trâu mộng liền hỏi:

- Chớ anh có chuyện chi nghiêm trọng mà trông 
có vẻ đăm chiêu dữ vậy? Anh có thể kẻ cho tui biết 
với được không? Biết đâu tui có thể là quân sư quạt 
mo hay là chuyên viên tư vấn cho anh chăng.

Nghe chú trâu mộng hỏi, chú chó vàng liền gật 
gù cái đầu chó nói:

- Vâng. Thật ra thì đây là một vấn nạn cực kỳ 
nghiêm trọng, tui đã suy tư lâu nay rồi mà không 
thể tìm ra câu giải đáp thấu đáo. Có thể cái đầu chó 
của tui nhỏ bé nên bộ não chó của tui cũng nhỏ theo 
chăng cho nên tìm không ra. Còn cái đầu trâu của 
anh to lớn hớn chắc có lẽ bộ não trâu của anh cũng 
lớn hơn theo tỉ lệ thuận chăng?

Chú trâu mộng có vẻ nôn nóng háo hức hỏi 
nhanh:

- Chớ anh có cái chuyện chi mà nghiêm trọng dễ 
sợ vậy? Nói ngay tui nghe thử xem có thể giải đáp 
được không đi.

Chú chó vàng nhìn thẳng vào mặt chú trâu mộng 
nói:

- Thật ra thì đây là cái vấn nạn đụng chạm đến 
anh và dòng họ của anh đó.

Nghe đến đó, chú trâu mộng càng nóng lòng 
nóng ruột hơn nên dồn dập hỏi:

- Chớ vấn nạn chi mà đụng chạm đến tui và cả 
dòng họ tui nữa vậy? Vấn nạn gì mà ghê gớm vậy? 
Anh nói ra ngay đi, liền đi, lập tức đi. Mau lên.

Chú chó vàng phóng đôi mắt chó nhìn ra xa, 
chậm rãi nói:

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 
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- Tui không hiểu sao mà trong khi một con vật 
to lớn, mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt như anh mà lại 
phải cúi đầu chịu khuất phục trước một con vật đi 
hai chân nhỏ bé, yếu ớt, mong manh, khiếp nhược 
đó. Thật không thể hiểu nỗi. 

Nghe đến đó, chú trâu mộng nhe răng ra cười 
mà nói:

- Có gì đâu mà không hiểu chứ. Tui tuy to con 
lớn xác nhưng không thể làm gì được nó, trong khi 
đó, ngược lại, con vật đi hai chân tuy bé con nhỏ 
xác nhưng nó có thể làm gì được tui.

Chú chó vàng tranh luận lại:
- Tui vẫn không hiểu. Anh có đến bốn chân vững 

chãi mạnh mẽ, thêm cặp sừng nhọn hoắc sắc lẽm 
như hai thanh đại đao oai hùng, trong khi con vật 
đi bằng hai chân đó thì đi bằng hai chân yếu ớt chỉ 
cần đẩy nhẹ là té ngã ngay, rồi lại thêm là không có 
sừng nhọn, không có nanh sắc, không có móng vuốt. 
Ngược ngạo vậy mà nói gì anh cũng phải nghe, sai 
khiến thế nào anh cũng phải chịu phục tùng vâng dạ 
tối mặt tối mày. Kỳ lạ quá. Khó hiểu quá.

Chú trâu mộng nghe lý luận của chú chó vàng 
thì đang nhe răng ra cười bỗng nhiên nghiêm ngay 
sắc mặt lại nói:

- Nếu anh mà ở vào địa vị của trâu tui, nếu anh 
mà ở vào thân phận của trâu tui thì chắc chắn anh 
sẽ không bao giờ nói như anh vừa nói. Tui chắc 
chắn với anh điều đó. Tui bảo đảm một trăm phần 
trăm với anh về điều đó.

Chú chó vàng đáp lại ngay:
- Anh nói vậy thôi chứ. Tui mà như anh thì tui sẽ 

dùng sừng húc một phát thôi, thế là xong. Anh cứ 
nhìn xem tui đây này. Thân chó tui tự do vui vẻ thỏa 
mái. Muốn đi đâu thì đi. Muốn làm gì thì làm. Muốn 
ăn gì thì ăn. Đâu có để cho ai cai trị trên đầu trên 
cổ tui đâu. Cái con vật đi bằng hai chân đó tìm cách 
để cai trị tui thì tui co giò phóng chạy mất tiêu, thế 
là làm gì được tui nào. Và thế là tui được tự do. Ôi, 
tự do muôn năm. Tự do vinh quang. Tự do vạn tuế.

Chú trâu mộng sa sầm nét mặt trâu xuống, ỉu xìu 
như cái bánh tráng nhúng nước, buồn bã nói:

- Con vật đi bằng hai chân tuy không có sừng 
nhọn nhưng bù lại nó có cái roi bén. Mỗi khi nó 
giơ tay lên rồi hạ tay xuống thì y như rằng tui đau 
đến thốn xương, đau đến vãi đái mà ra không được, 
chứ không phải chơi. Cái roi tuy nhỏ nhưng mà có 
một phép mầu to lớn kinh khủng lắm. Thật ra không 
phải tui sợ con vật đi bằng hai chân đó nhưng là sợ 
cái roi, tuy nhỏ bé nhưng cái roi chứa đựng những 

phép mầu thần kỳ.
Nghe đến đó, chú chó vàng có vẻ ngơ ngác gật 

gù:
- Tui vẫn chưa thông hiểu cái phép mầu chứa 

đựng trong cái roi nhỏ bé đó là cái gì nhỉ? Phép 
mầu đó ra làm sao nhỉ? Mình muốn sở hữu phép 
mầu trong cái roi thần kỳ đó quá đi thôi.

Rồi chú chó cất cao giọng hỏi:
- Ờ, mà sao anh không thử tìm cách đánh cắp 

phép mầu thần kỳ chứa đựng trong cái roi đó? Khi 
nào anh đánh cắp đi rồi cho tui xem với.

Chú trâu mộng ra chiều bí mật đảo mắt nhìn 
quanh rồi thì thầm nói:

- Thật ra thì đã từng có lần tui bí mật đánh cắp 
cái roi đó rồi. Anh biết không, khi đó, con vật đi 
bằng hai chân đặt cái roi trên bờ rồi bước xuống 
ruộng nhỏ cỏ lúa, thừa lúc nó không để ý lại hớ 
hênh bỏ cái roi chứa đựng phép mầu thần kỳ không 
có ai trông, tui ròn rén đi chân nhện đến nhẹ nhàng 
đánh cắp, rồi đưa ra xa, tui cắn đứt đôi cái roi thần 
kỳ ra. Nhưng anh biết không, cái phép mầu thần kỳ 
trong cái roi lạ lắm. Tui trông thấy rõ ràng là cái 
phép mầu thần kỳ chạy tọt vào phía đoạn sau của 
cái roi. Tui định cắn cái đoạn sau đó ra để nuốt lấy 
phép mầu thần kỳ vào bụng thì đúng lúc đó con vật 
đi bằng hai chân đến đưa tui về chuồng. Ngày hôm 
sau, con vật đi bằng hai chân hóa phép biến ra một 
cái roi khác. Cái roi mới được biến hóa này cũng có 
phép mầu thần kỳ y như cái roi trước vậy.

Chú chó vàng trợn tròn đôi mắt chó chăm chú 
lắng nghe như nuốt lấy từng lời kể của chú trâu 
mộng. Chú chó hối hả hỏi:

- Như vậy là cái roi có phép mầu thần kỳ này có 
thể biến hóa ra nhiều cái roi có phép mầu thần kỳ 
khác được sao?

Chú trâu mộng vội vàng trả lời ngay:
- Đúng vậy. Chính vì thế nó mới là cái roi chứa 

đựng phép mầu thần kỳ. Cho nên tui nói cho anh 
biết, tui sợ là sợ cái roi có phép mầu thần kỳ đó chớ 
không phải là sợ con vật đi bằng hai chân đó đâu.

Chú chó vàng ra chiều hiểu ý nên gật gù nói:
- À. Thì ra là thế. Bây giờ tui hiểu rồi. Bây giờ 

tui đã hiểu lý do vì sao mà cái roi nhỏ bé tí xíu đó 
lại có thể cai trị điều khiển được anh cho dù anh có 
to con lớn xác gấp mấy trăm lần cái roi đó.

Chú trâu mộng cũng gật gù:
- Giờ đây anh hiểu rồi phải không?
Chú chó vàng đáp:
- Vâng. Đúng vậy. Giờ đây tui đã hiểu rõ lý do 
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rồi. Tui hiễu rõ là cái roi có chứa đựng một phép 
mầu thần kỳ.

Rồi chú chó vàng ghé sát tai chú trâu mộng thì 
thầm bí mật:

- Đây là chuyện giữa anh và tui. Cấm không 
được nói cho ai biết nhé. Anh để ý khi nào con vật 
đi bằng hai chân hớ hênh để cái roi có chứa đựng 
phép mầu thần kỳ xa nó thì anh ra hiệu báo cho tui 
biết để tui thừa cơ đánh cắp phép mầu thần kỳ trong 
cái roi đó, rồi tui chia cho anh một nửa nhé.

Thì ra đối với chú trâu mộng và chú chó vàng 
lý do mà cái roi bé nhỏ có thể điều khiển được chú 
trâu mộng to lớn là nhờ vào phép mầu thần kỳ trong 
cái roi.

Ôi. Trâu và chó.
Ôi. Những lý luận ngang như cua, sai như chó 

mà lại đúng như chân lý của cuộc đời.
Nhưng mà đó là chân lý của trâu và chó. Còn 

con người chúng ta thì sao?
Có khi nào con người chúng ta có những suy 

nghĩ ý luận như câu chuyện giữa trâu và chó được 
kể ở trên không?

Có khi nào con người chúng ta giữ mãi những 
quan điểm, những chính kiến, những cái nhìn, 
những chân lý như câu chuyện giữa trâu và chó ở 
trên không?

Biết bao nhiêu những công việc trong cuộc đời 
mà con người chúng ta đã phải trông chừng vào cái 
roi: nào là cái roi đi xem năm tốt, tháng tốt, ngày tốt, 
giờ tốt … để trông chờ vào phép mầu thần kỳ chứa 
đựng trong cái roi ngày giờ tốt.

Nào là cái roi dựng vợ gả chồng …
Nào là cái roi tam hợp rồi tứ hành xung …
Nào là cái roi cất nhà cất cửa, cất đòn đông …
Nào là cái roi ngày giờ chôn tang …
Nào là cái roi của Mệnh, của Hành, của Ẩn Thân 

Hoàng Đế, của Độn, Giáp, của Tinh Đẩu, của Phong 
Thủy, của Hướng An, của Mụt Ruồi, của Vết Bớt …

Nào là cái roi của định mệnh …
Nào là cái roi của tâm lý, của bệnh tật, của tính 

khí …
Nào là cái roi của bản ngã …
Nào là cái roi của bùa ngải, phép thuật, bùa chú 

…
Nào là cái roi của nỗi sợ, của những điều viễn 

vông …
Lại thêm vào nhiều cái roi khác nữa.
Ôi CÁI ROI của cuộc đời.
Hãy luôn nhớ đến câu chuyện Con Trâu và Cái 

Roi này để răn mình, bạn nhé.
Hãy luôn nhớ: Cái roi tuy nhỏ bé mỏng manh 

nhưng có thể điều khiển cả một con trâu to lớn 
khềnh khàng.

ra cái chết lâm sàng, song não bộ không hề bị tổn 
thương trong suốt thời gian diễn ra tình trạng này. 
Theo http://www.vietgiaitri.com/ 

Trong đời sống, những câu chuyện nào kể ra 
không thấy lạ, đó là những câu chuyện phổ biến. 
Chuyện trên là chuyện lạ, nên không phổ biến. 

Trong lãnh vực nghệ thuật, vẻ đẹp nào, ở đâu, 
thời nào cũng công nhận, vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp 
phổ biến, ví dụ vẻ đẹp của bức họa Mona Lisa do 
Leonardo da Vinci vẽ; vẻ đẹp nào gây tranh cãi, vẻ 
đẹp ấy không phổ biến, ví dụ vẻ đẹp của bức họa-
điêu khắc cây thánh giá làm bằng mảnh đạn, tóc và 
xương người chết vì chiến tranh do điêu khắc gia 
Phạm Văn Hạng được trưng bày ở Đại chủng viện 
Thánh Giuse Sài gòn vào năm 1970 gây nhiều tranh 

cãi.
Trong lãnh vực thánh nhạc, Thánh ca Phụng vụ 

(TCPV) có vẻ đẹp phổ biến; vẻ đẹp phổ biến ấy nằm 
ở chỗ: 

a/ Hát nguyên văn Lời Chúa (Lời Chúa là lời 
cực đẹp (đẹp do là chân lý), đẹp đến không thể có ai 
dám nghi ngờ). 

b/ Hát cộng đoàn (có câu “vox populi vox Dei” – 
tiếng dân là tiếng Trời), tiếng Trời tất phải đẹp.

c/ Mô phỏng Bình ca, mà Bình ca có hơn 1.000 
tuổi đời tồn tại do mọi người đều ngưỡng mộ.

d/ Theo sát phụng vụ, là thành phần của phụng 
vụ, tức TCPV có hẳn mục đích, có hẳn công năng 
công dụng về thánh thiện, thế là quá đẹp! 

Kết luận TCPV có vẻ đẹp phổ biến tức có tính 
phổ biến (universalitas) 

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

(Tiếp theo trang 17)

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 



153 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “ĐÚNG BẢN CHẤT III: PHỔ BIẾN”. 23

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

        CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

MỘC XUÂN   

   Thời gian cuối năm, thường có tổ chức nhiều buổi 
hội chợ để cho dân chúng đi mua sắm. Thời gian 
này, chị Hải cũng rỗi rảnh nên có tham gia bán gian 
hàng sách.

Chị đang bán ở hội chợ tổ chức tại nhà Thiếu 
Nhi Thành Phố, được biết cung Văn Hóa Lao Động 
Thành Phố sắp sửa tổ chức hội chợ. Chị liền sang 
đăng ký một sạp, theo sơ đồ ở vị trí đầu lối đi vào, 
chị có đóng tạm ứng 1/3 số tiền sạp. 

Ngày khai trương hội chợ ở cung Văn Hóa Lao 
Động thì bên hội chợ ở nhà Thiếu Nhi Thành Phố 
còn hai ngày nữa mới chấm dứt. Do đó buổi sáng, 
chị Hải và anh Tô dọn hàng bên nhà Thiếu Nhi 
trước, chị Hải ở lại bán còn anh Tô sang cung Văn 
Hóa dọn hàng và bán. 

Đến chiều, chị Hải giao hàng cho các con trông, 
chị sang cung Văn Hóa Lao Động xem anh Tô bán 
như thế nào. Chị ngạc nhiên hết sức nói với chồng:

- Mình đăng ký lô số 1 ngay lối vào, sao anh lại 
bán ở chỗ này? 

- Mình đến trễ thiên hạ dành hết chỗ của mình 
họ đẩy anh đến chỗ này.

- Mình đăng ký có sơ đồ mà, đâu phải chợ tự 
phát mà ai chiếm đâu cũng được. Chỗ này là chỗ 
hàng ăn đâu phải khu bán hàng, làm sao bán được, 
để em lên hỏi ban tổ chức tại sao có tình trạng vô 
trật tự như vậy? 

Chị Hải lên văn phòng trình bày sự việc, yêu cầu 
phải trả lại gian hàng chị đã đăng ký theo sơ đồ. Cô 
thư ký hẹn ngày mai sẽ thu sếp đúng trật tự, anh Tô 
sẽ bán đúng vị trí đã đăng ký.

Sau khi hội chợ nhà ở Thiếu Nhi đã dẹp, chị Hải 
sang bán cùng chồng ở cung Văn Hóa nhưng vị trí 

bán vẫn không đúng chỗ đăng ký lúc đầu, chị lại lên 
ban tổ chức khiếu nại, cô thư ký lại năn nỉ:

- Đổi lại vị trí cũ rất khó, vậy chị chịu khó bán ở 
chỗ đó đi, chúng em sẽ giảm bớt tiền chỗ cho. 

- Tại sao chị không giám sát khách hàng, ai 
đăng ký chỗ nào thì bán chỗ đó, có đâu thấy chỗ 
của người ta đẹp lại cứ nhào đại đến chiếm, vô 
trật tự quá! Chị đã hứa giảm giá thì nhớ giữ lời đó 
nghe, đây là lỗi của bên chị chứ không phải của bên 
tôi à nghe!

Anh chị Tô đành phải bán ở chỗ đó cho đến hết 
hội chợ. Đêm cuối cùng ban tổ chức bắc loa kêu 
gọi:

- Alô! Alô! Mời quý vị chủ sạp lên văn phòng 
đóng tiền đầy đủ để lấy vé ra cửa. Alô! Alô! Ai 
không có vé ra cửa sẽ không được đem hàng về!

Chị Hải vội lên văn phòng đóng tiền để lấy vé ra 
cửa, nhưng chị thư ký nói:

- Bây giờ chị đóng tiếp cho đủ tiền thì mới có vé 
ra cửa còn khiếu nại giảm tiền thì ngày mai chúng 
tôi mới giải quyết.

- Bây giờ chị không giải quyết, không cho ra cửa 
vậy mấy thùng sách của tôi chị tính sao đây? Hay 
là chị giữ lại văn phòng ngày mai tôi đến chị giải 
quyết nhé!

- Không được đâu, chị để ngoài sân cho người 
ở lại ngủ canh giữ, sáng mai ban tổ chức giải quyết 
cho chị.

- Chị nói sao khó nghe quá vậy? Đây là lỗi bên 
chị tại sao mấy hôm rày chị không giải quyết cho 
ổn thỏa. Chị bảo tôi chờ, bây giờ còn làm tình làm 
tội tôi nữa? Chị phải giải quyết cho tôi bây giờ chứ 
tôi không thể nào nằm phơi sương ngoài sân để chờ 
đến sáng mai được, nếu không thì chị phải giữ mấy 
thùng sách này cho tôi.

- Tôi đã nói rồi không là không, chị tự động giữ 
hàng chị ngoài sân, văn phòng bây giờ không làm 
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(Xem tiếp trang 29)

việc. 
Chị Hải tức quá chạy đi tìm ông giám đốc để 

nhờ ông giải quyết nhưng ông lại vừa khoát tay vừa 
nói với giọng quan liêu:

- Ngày mai chúng tôi mới giải quyết, hàng chị tự 
giữ lấy, chúng tôi không có trách nhiệm giữ.

Với cách xử sự quan liêu của ông giám đốc, chị 
Hải điên tiết chị chồm tới túm ngực hai ông Chánh 
và phó giám đốc:

- Hai ông chạy đi đâu, không được về, phải giải 
quyết cho tôi ngay bây giờ! Tại sao lại phải bắt tôi 
ngủ ngoài trời, phơi sương giữ hàng, lỗi tại bên ông 
cơ mà. Một gian hàng tại sao ông cho đăng ký đến 
hai người, bây giờ ông không chịu sửa cái lỗi lầm 
của ông sao? 

Ông giám đốc quát với đám bảo vệ:
- Tụi bay sao còn đứng đó nhìn! Gỡ tay bà ta ra 

mau!
Ông không hề có thái độ coi khách hàng là 

thượng đế, không xin lỗi khách hàng vì sơ suất một 
chỗ bán mà cho đăng ký đến hai người, ông còn 
trịch thượng quá cỡ! 

Lúc nóng giận, sức mạnh thật kỳ lạ, chị Hải là 
người đàn bà yếu đuối, hai tay chị túm áo hai ông 
thế mà mười đứa bảo vệ gỡ hoài không được. Chị 
thấy một bảo vệ định dắt xe của ông giám đốc đi 
cất, chị phải bỏ ông phó giám đốc, túm giữ cái xe 
đó lại. Đám bảo vệ vẫn không gỡ được hai tay của 
chị. Cuối cùng ông giám đốc ra lệnh cho bảo vệ 
đánh chị để giải vây cho ông. Lúc đó chị Hải cô thế 
chỉ có một mình. Anh Tô và con trai đang bận rộn 
xếp dọn hàng, vả lại lúc đó cả chợ đều đang dọn 
dẹp nên kẻ gian luôn rình rập để chôm hàng. Vì 
vậy đi khiếu nại chỉ có mỗi mình chị Hải. Bị đánh 
đau quá, không có người thân bên cạnh trợ giúp hay 
bênh vực, chị phải buông ra, rồi chị chạy ra công an 
phường thưa.

Có lẽ sợ đụng chạm đến giám đốc, công an 
phường viện lẽ đã quá khuya, giám đốc đã bỏ về 
rồi, vậy sáng hãy đến phường sẽ làm việc. Thôi rồi 
“Con kiến lại kiện củ khoai”, chị Hải buồn so quay 
về lòng đầy tức giận. Vừa đến cổng cung Văn Hóa, 
Trung, đứa con trai lớn của chị khoảng 12 tuổi đang 
đứng chờ chạy đến giật giật tay chị nói nhỏ:

- Má! Sách, con đã đem ra hết được rồi!
Chị Hải tròn mắt hỏi:
- Đem ra bằng cách nào? Bảo vệ nó không bắt 

con à? Bây giờ sách ở đâu?
- Tụi nó ngu thấy mồ! Con lừa tụi nó đó! Con 

đem mấy cái thùng giấy không để ở hàng của mình, 
tụi nó tưởng hàng của mình còn ở đó. Con ngoại 
giao với mấy ông tài xế chở hàng ra, ông chở dùm 
mình mấy thùng sách ra ngoài, bỏ ở xéo bên kia 
đường, chỗ gốc cây kia kìa. Chỉ có ra cửa mà được 
ba chục ngàn, sướng thấy mồ nên tài xế chịu liền.

Anh Tô gật gù khen:
- À! Thằng Trung giỏi, con cũng biết kế “kim 

thuyền thoát xác” nữa à, giỏi thật!
- Anh không biết sao, hồi ở lớp một, khi vừa biết 

đọc, mấy bộ Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, 
Tây Du Ký, nó đọc làu lau không sót một chữ, lẽ dĩ 
nhiên nó phải học được một kế trong đó chứ!

Chị Hải sung sướng hãnh diện vì đứa con trai 
thông minh, bao nhiêu bực tức, đau đớn vì bị đánh 
lúc nãy tan biến hết. Sáng hôm sau, cô thư ký gọi 
điện thoại đến yêu cầu chị Hải đóng tiền. Chị Hải 
tức giận, sẵng giọng:

- Đây là lỗi của bên cô, một gian hàng tại sao 
cô cho hai người đăng ký, cô không tôn trọng khách 
hàng, không giải quyết hợp tình hợp lý còn lên 
giọng quan liêu bắt chúng tôi ngủ ngoài trời phơi 
sương giữ hàng. Ông giám đốc còn ra lệnh bảo vệ 
đánh tôi, cô xem có được không? Bây giờ còn đòi 
tiền gì nữa? Có muốn ra công an không? Thôi nhé!

Rồi chị cúp điện thoại một cái rột.

Lời bàn:
Sách là một ông thầy thứ hai, dạy ta nhiều điều, 

càng đọc nhiều lần những cái hay của sách thâm 
nhập vào tiềm thức của ta lúc nào không hay.

Bé Trung từ hồi lớp 1 đã mê đọc sách, bé ôm 
từng chồng sách bự đọc say sưa, hết ngồi đọc rồi 
đến nằm đọc. Những cái hay của tiền nhân thâm 
nhập vào tiềm thức của bé lúc nào không hay biết. 
Bây giờ có hoàn cảnh thuận tiện, bé mới thực hành 
những cái gì đã đọc được. Bé đạt được kết quả mỹ 
mãn với kế “kim thuyền thoát xác”.

Với tập truyện này, Mộc Xuân mong rằng các 
bạn sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, các bạn sẽ rút ra 
được nhiều bài học quý giá rồi bạn sẽ ứng dụng vào 
cuộc sống một cách thành công. Bạn sẽ thay đổi tư 
duy, sẽ thay đổi cách xử sự. Một nhân tố trong xã 
hội có sự thay đổi tốt đẹp  thì xã hội ắt phải thay 
đổi tốt hơn gấp bội. Niềm tin chỉ bằng hạt cải Mộc 
Xuân tin rằng các bạn sẽ cùng Mộc Xuân làm Ngu 
Công dời núi, xã hội ta càng ngày càng đẹp hơn và 
thế giới sẽ hoàn hảo hơn. Gieo cái đức cũng như ta 
gieo một hạt giống, khi có quả không phải một mùa, 
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 CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU

Tiếng Việt Nam của chúng ta thật là tuyệt vời 
để diễn đạt những “gam”, những mức độ tình cảm 
đậm nhạt khác nhau. Khi mới bắt đầu thương, anh 
chàng luôn mồm gọi chị chàng với cặp môi dẻo 
quẹo: Em yêu! Người tình bé! Con mèo nhỏ! Khi 
bước vào cuộc sống lứa đôi và tình yêu còn nồng 
như rượu nếp mới và còn thơm như mật ong rừng, 
thì anh chồng luôn trìu mến gọi chị vợ với giọng 
nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn: Em! 
Mình! Cưng! Mẹ thằng cu! Đằng ấy! Rồi hùng hổ 
giới thiệu  vị “nội tướng” của mình với bà con lối 
xóm bằng những danh từ thật bùi tai, còn hơn cả đậu 
phộng rang, chẳng hạn như: Nhà tôi! Bà xã! Nếu là 
dân ghiền cải lương, thì anh chồng không ngần ngại 
ca sáu câu vọng cổ có mùi bắt đầu bằng những chữ: 
Hiền thê ơi! Ái khanh lòng ta hỡi! Nhưng khi tình 
yêu đã bị xuống cấp, nhất là trong những lúc nóng 
nảy, thượng cẳng chân hạ cẳng tay mí nhau, thì anh 
chồng không ngần ngại tuôn ra những lời “hàng tôm 
hàng cá” để mà phang chị vợ một trận tơi bời hoa lá: 
Cái con mẹ mày! Cái con mụ kia! Cái bà chằng lửa! 
Từ những kinh nghiệm đời thường ấy mà có kẻ đã 
hung hăng phát biểu: Trong đời anh đờn ông có hai 
ngày vui. Ngày vui thứ nhất đó là ngày lấy vợ. Còn 
ngày vui thứ hai đó là ngày vợ chết!

Chuyện kể rằng: Có một anh đờn ông chẳng 
may qua đời, mon men đến cửa thiên đàng. Ông 
thánh Phêrô thấy vậy bèn chặn lại và lên tiếng hỏi: 

- Ngươi đã làm được những gì để xứng đáng 
bước vào chốn hạnh phúc muôn đời?

Anh đờn ông gãi đầu gãi tai. Xem ra trong cuộc 
sống nơi trần gian anh ta đã chẳng làm được việc gì 
cho ra ngô ra khoai, cho nên trò nên trống, cho nên 
cơm nên cháo. Sau một hồi suy nghĩ và xét mình, 
cuối cùng anh ta mới rụt rè thưa lên:

- Bẩm thánh cả, con có vợ ạ. 
Ông thánh Phêrô bèn đưa bàn tay vuốt chòm 

râu bạc, rồi gật đầu ra dáng thông cảm:
- Thôi được. Ta rất hiểu ngươi. Nào, ngươi hãy 

lẹ lẹ bước vào thiên đàng ngay đi.
Qua câu trả lời trên, có lẽ ông thánh Phêrô đã 

nhìn thấy rất rõ những khó khăn, những gánh nặng 
và những bế tắc của những anh đờn ông có vợ. Biết 
đâu chừng đó cũng chính là những khó khăn, những 
gánh nặng, những bế tắc của bản thân ông thánh khi 
nhìn về dĩ vãng xa xưa của mình. Còn gã, gã cũng 
xin ăn theo mà chia sẻ và mổ xẻ cái nỗi buồn của 
những anh đờn ông có vợ.

Người Việt Nam hiện nay thường được nghe 
đến độ mòn cả lỗ tai và thuộc lòng câu nói sau đây: 
“Không có gì quí hơn độc lập và tự do”. Khi còn là 
“giai tơ”, anh đờn ông lúc nào cũng có được cái kho 
tàng quí giá ấy là sự tự do. Anh ta muốn đi đâu thì đi, 
muốn làm gì thì làm, muốn nhậu lúc nào thì nhậu. 
Thế nhưng khi đã đèo bồng cái “rờ mọc”, thì liền 
mất toi cái kho tàng ấy, vì phải đổi đời và thoát xác. 
Có những anh chàng thưở trước thuộc hạng “phá 
gia chi tử”, đã quậy thì phải quậy tới bờ tới bến, đã 
nhậu thì phải nhậu cho xỉn, vì không xỉn không về, 
đã chơi thì phải chơi xả láng sáng về sớm, thế mà 
khi lập gia đình thì bỗng trở nên nghiêm túc, chí 
thú làm ăn, có lẽ vì nghĩ tới trách nhiệm của mình 
ở phía trước. Bởi đó, khi đứng trước những “con 
ngựa chứng”, nhiều cụ đã khuyên: Cứ lấy vợ cho nó 
là xong tuốt luốt. Chỉ có con vợ mới trị được nó mà 
thôi. Và thế là nỗi buồn cứ len lén đi vào tâm can tì 
phế, ám vào lục phủ ngũ tạng của anh đờn ông, hay 
như một bài hát đã diễn tả: Buồn vào hồn không tên. 
Để rồi anh đờn ông cứ thở dài thườn thượt mà rằng: 
Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Chính vì vậy, các cụ 
ta ngày xưa cũng đã phát biểu: Một là vợ, hai là… 
nợ. Hay: Trai có vợ như dợ buộc chân. Còn người 
Pháp, vốn mang giòng máu “ga lăng” thì đã diễn tả 
một cách hoa hòe hoa sói hơn: Nếu em là trại giam, 
thì anh sẽ là thằng tù. Thế mà cũng có lúc đã phải 
chua chát: Đờn bà vừa là niềm vui lại vừa là tai họa 
cho đờn ông. Đờn bà vừa là nữ thần lại vừa là sói 
cái của đờn ông.
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Có những người nhờ vợ mà nổi đình nổi đám, 
nên cơ đồ nên sự nghiệp: Giàu vì bạn sang vì vợ. 
Nhưng cũng có những người vì vợ mà tiêu tán 
đường, mất cả chì lẫn chài, mất cả vốn lẫn lãi. Vì 
thế người xưa đã cho rằng:  Thứ nhất vợ dại trong 
nhà, thứ hai nhà dột, thứ ba rựa cùn. Sống trên đời, 
anh đờn ông con giai nào cũng cảm thấy có ba cái 
bực. Thế nhưng, cái bực vào hạng nhất đó chính là 
vợ dại, bởi vì nhà dột thì hắn có thể lợp lại, rựa cùn 
thì hắn có thể mài lại, hay bỏ một nơi, quẳng một 
xó, chứ còn vợ dại thì vẫn cứ phải chấp nhận, vẫn 
cứ phải sống chung hòa bình, vẫn cứ phải đeo đẳng 
bên mình có khi còn dài hơn cả một đời, bởi vì đờn 
ông thường “ngỏm củ tỉ” trước đờn bà, và tuổi thọ 
của anh chồng thường vắn hơn chị vợ. Vậy đâu là 
những cái nơi chị vợ thường làm cho anh chồng 
phải bực, phải tức như bị bò đá mà vẫn cứ phải cắn 
răng chịu vậy?  Nếu bới lông tìm vết, sợi tóc chẻ 
làm mười, thì hẳn sẽ tìm thấy nhiều tính mê nết xấu 
nơi đờn bà con gái. Và nếu viết hết về những thói 
hư ấy thì chắc chắn gã sẽ bị lây cái thói “rậm nhời” 
tức là thói nói nhiều của “phe mình”. Vì vậy, phe ta 
chỉ xin đề cập qua quít một vài chuyện lỉnh kỉnh của 
phe mình mà thôi.

Trước hết đó là chuyện nói năng. 
Tìm được một chị vợ vừa niềm nở tươi tắn lại 

vừa kín miệng trong lời nói qủa là một sự khó, bởi vì 
nói dài, nói dẻo, nói dai, nói day, nói dứt, nói gian, 
nói dối…vốn là nghề của các nường. Có những chị 
vợ thường xuyên càu nhàu với anh chồng. Chúng 
ta thử tưởng tượng xem một anh chồng làm công 
chức. Ở sở thì bị bề trên trù dập, bề ngang ganh tị 
và bề dưới bướng bỉnh. Về tới nhà những ước mong 
được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương với những lời 
nói êm dịu của chị vợ, rồi được nghe thấy những 
tiếng cười trong trẻo đầy vô tư của con cái, để quên 
đi những mệt mỏi, những buồn tủi và tìm lấy niềm 
phấn khởi để tiếp tục cuộc dành dựt chén cơm manh 
áo. Thế mà cái mong ước thật nhỏ nhoi, thật tầm 
thường này cũng chẳng có được. Bởi vì hễ thò mặt 
vào nhà là y như rằng chị vợ bèn càu nhàu: Sao anh 
thua người ta thế này, sao anh thua người ta thế ki. 
Người ta kiếm tiền như nước, đem về cho vợ cho 
con. Còn anh thì lại vô tài bất tướng. Thật khốn nạn 
cho cái thân tôi. Không hiểu kiếp trước tôi vụng 
dại thế nào, mà kiếp này lỡ vớ phải một ông chồng 
cù lần cù lèo như anh. Ngay cả những lúc thân mật 
nhất, chị vợ cũng vẫn sẵn sàng rót vào tai anh chồng 
những lời nói chua như chanh và cay như ớt hiểm. 

Ngồi vào bàn ăn mà mặt mày cứ sụ xuống như bánh 
bao chiều hay lầm lầm lì lì làm thành một đống. 
Trong tình huống như vậy, làm sao anh chồng có 
thể chịu đựng cho thấu. Nhất là mỗi khi có chuyện 
bất đồng hay có điều chi xích mích, mà sự sai lỗi lại 
nằm trên phần đất của anh chồng, thì chị vợ liền xả 
ga, nói cho bằng thích : nói xiên nói xẹo, nói xỉa nói 
xóc. Lải nhải ngày cũng như đêm, bất cứ lúc nào chị 
vợ cũng như làu bàu trong miệng một điều gì ấm ức 
và bực bội. Tới nước này, thì anh chồng chỉ có hai 
cách giải quyết: Một là yên lặng bỏ nhà ra đi dăm 
bảy tiếng đồng hồ hay đôi ba ngày, hai là tức nước 
vỡ bờ, liền nổi máu yêng hùng thượng cẳng chân hạ 
cẳng tay, cho “cái con mẹ mày một trận” để mà câm 
miệng lại. Cả hai cách thức giải quyết trên đều bất 
lợi cho cá nhân và gia đình. Vì vậy nhiều chị vợ đã 
đấu tranh bằng những độc chiêu sau đây:

Độc chiêu thứ nhất là nước mắt.
Mỗi khi có một yêu cầu nào đó mà xem ra anh 

chồng còn chần chừ, lừ khừ không muốn dứt điểm 
và xem ra như muốn ngâm kíu thêm, rồi ngâm tôm 
luôn, thì chị vợ thường hay vật mình vật mẩy rồi 
nhỏ ra dăm ba giọt nước mắt. Về cái khoản muớc 
mắt thì xem ra phe mình không bao giờ thiếu. Nếu 
gã là tay “thợ thơ” thì chắc chắn sẽ phệu ra được 
một bài ca tụng đôi mắt em là như một hồ chứa đầy 
nước, có thể tuôn chảy bất kỳ lúc nào. Nếu chẳng 
may hồ bị bể đập, nước đổ xuống gây nên cơn lũ, 
cuốn phăng đi mọi sự. Cũng vậy, một khi nước mắt 
chị vợ đã vãi ra, thì cũng sẽ làm tan mất cái dũng 
khí đờn ông, khiến cho anh chồng hóa nên mềm 
nhũn như con chi chi. Bảo cái gì cũng ừ. Nói cái gì 
cũng gật. Bởi vì chỉ còn là: Chìu thôi… chìu thôi. 
Suy gẫm về những giọt nước mắt của đờn bà con 
gái, người La mã thời xưa đã phải ngán ngẩm mà 
thốt lên rằng: Nước mắt của đờn bà thường ẩn chứa 
những âm mưu toan tính. Còn dân Ăng lê thì bảo: 
Trên đời này không có gì mau khô cho bằng nước 
mắt đờn bà. Mưa ban sáng và nước mắt đờn bà thì 
chẳng mấy chốc mà ráo.

Độc chiêu thứ hai đó bất hợp tác
Nhờ độc chiêu này mà Gandhi đã dành được độc 

lập cho dân tộc An Độ. Trong phạm vi gia đình, chị 
vợ bất hợp  tác bằng cách không nói không rằng, 
không cười không hỏi, không làm không lụng, thậm 
chí cả đến lúc leo lên giường cũng không thèm quay 
mặt ra, mà chỉ “tôi nhìn tôi trên vách”. Đến cái nước 
này thì thử hỏi bố anh chồng nào chịu nổi. Có một 
chị vợ kia đã hiên ngang và anh dũng tuyên bố với 
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anh chồng của mình như sau: Liệu anh có thể chịu 
đựng nổi sự lạnh lùng của tôi không thì bảo? Và thế 
là anh chồng bèn phải xuống ngựa làm một màn 
năn nỉ ỉ ôi, suýt gẫy cả lưỡi, để rồi yêu sách nào 
cũng giải quyết, đòi hỏi nào cũng thỏa mãn. Và anh 
chồng ấy đã vuốt chòm râu lún phún và nhủ thầm: 
Mình nhịn vợ mình chứ có nhịn vợ thiên hạ đâu mà 
sợ.

Tiếp đến là chuyện tiền nong và chi tiêu.
Chúng ta thường bảo: Có thực mới vực được 

đạo. Tiền bạc tuy là của phù vân giả trá, nhưng lại rất 
cần thiết để bảo đảm cho một cuộc sống được ấm no 
và hạnh phúc. Hơn thế nữa, người xưa cũng thường 
bảo: Lấy vàng nhử đờn bà, lấy đờn bà nhử đờn ông 
và lấy đờn ông để làm ra vàng. Phần đông đờn bà 
con gái đều thích vàng, thích hột soàn, nói chung là 
thích tiền: Có ăn thiếp ở cùng chàng, không ăn thiếp 
tếch, cơ hàn thiếp lui. Theo gã nghĩ: Tiền bạc là do 
công lao vất vả, mồ hôi nước mắt của mọi người, 
nên nó phải được tiêu dùng chung, nhằm bảo đảm 
những tiện nghi tối thiểu, chứ không được phép tiêu 
xài hoang phí cho riêng mình. Trong hầu hết các gia 
đình, thì chị vợ thường được trao cho chân thủ quĩ 
để quản lý tiền bạc chi tiêu. Đang lúc anh chồng lo 
quần quật làm lụng đem tiền về cho gia đình, thì chị 
vợ sẽ lo quán xuyến, nên phải biết chi tiêu cho hợp 
tình và hợp lý. Với chức vụ thủ quĩ và quản lý, các 
chị vợ thường  mắc phải hai thái cực sau đây.

Thái cực thứ nhất đó là quá hà tiện và keo kiệt, 
mặc dù không đến độ vắt cù chày ra nước, rán sành 
ra mỡ, đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà mót hạt 
tấm, nhưng rất sẻn so trong việc chi tiêu, ngay cả 
những chi tiêu chính đáng, chẳng hạn như không 
dám mua thức ăn, nên chi bữa nào cũng chỉ là cà 
ghém mắm tôm và canh cua rau đay…rồi thì lại 
canh cua rau đay, mắm tôm và cà ghém. Thái cực 
thứ hai đó là quá hoang phí, theo kiểu con nhà lính 
tính nhà quan, bóc ngắn cắn dài, nghèo mà lại thích 
xài sang. Lương tháng anh chồng ba cọc ba đồng, 
thế mà chị vợ ở nhà lại vung tay quá trán, nên suốt 
đời mang công mắc nợ. Từ chỗ thiếu hụt, chẳng bao 
lâu sẽ dẫn tới chỗ xào xáo lẫn nhau và gia đình cũng 
đi đoong luôn.

Trước hết là hoang phí cho việc may mặc
Nay bộ này, mai bộ khác. Hôm thì uốn cái đầu, 

hôm thì mua cái bóp, ấy là chưa kể tới son phấn 
cùng muôn vàn sự lỉnh kỉnh khác nữa. Ở nhà lắm 
lúc hạt cơm không có để mà bỏ vào bụng, những 
ra đường thì cứ như bà hoàng bà chúa. Dĩ nhiên gã 
không chối cãi: Đờn bà con gái cần phải làm đẹp 
vì làm đẹp cũng là một phương thế, một nghệ thuật 
để giữ lấy anh chồng và làm cho gia đình được ấm 
cúng. Gã thấy có những chị vợ khi đã được một hai 
nhóc tì là bắt đầu cẩu thả trong việc ăn mặc. Cứ thử 
tưởng tượng xem anh chồng đi làm mệt nhoài, về 
tới nhà thì liền nhìn thấy chị vợ lem luốc, đầu bù tóc 
rối, còn con cái thì bẩn thỉu, thò lò mũi xanh. Rất 
có thể chỉ vì sự cẩu thả này, mà anh chồng đi tìm 
những an ủi, thoải mái nơi người khác sạch sẽ, tươm 
tấp và thơm tho hơn. Tuy nhiên, làm đẹp không có 
nghĩa là làm đỏm, xa xỉ và chạy theo thời trang. 
Nghệ thuật làm đẹp mà chị vợ cần phải nắm chắc và 
thực hiện, đó là đói cho sạch, rách cho thơm.

Thứ đến là hoang phí cho việc ăn uống 
Nếu mua để cho mọi người cùng xài thì không 

sao, nhưng mua để cho mình xài riêng lại là chuyện 
khác. Một trong những thói quen, đôi khi cũng hơi 
dễ thương một tí, mà đờn bà con gái thường thích 
mắc phải đó là cái thói ăn hàng, xơi quà vặt. Có 
những cô nàng, nhất là phe nữ sinh kẹp tóc, đã hăng 
tiết vịt mà phát ngôn: Là con gái mà không ăn quà 
vặt thì không phải là con gái nữa. Đi chợ mà không 
ghé hàng quà, thì dân buôn bán sẽ chết hết:  Đi chợ 
mất tám tiền quà, chồng thương, chồng bảo về nhà 
đỡ cơm. Có chị vợ không thèm ăn quà vặt, mà lợi 
dụng mỗi khi chồng vắng là mẹ mẹ con con xúm xít 
bày tiệc tùng bánh trái để xơi cho khoái khầu, cũng 
như để tập tành nữ công gia chánh con gái.

Sau cùng là hoang phí cho bài bạc, đỏ đen
Trong khi các anh chồng tới nhà máy hay công 

sở, thì các chị vợ ở nhà, tụm năm tụm ba, dở bài 
cào tứ sắc, hay số đề số đuôi. Thua thì nhiều, mà 
được chẳng bao nhiêu. Nếu có được thì cũng đãi 
đằng. Tiền chưa kịp nóng tay, thì đã vội bay hơi lúc 
nào không biết. Những hoang phí trong việc chi tiêu 
như thế, chắc chắn sẽ tạo nên một lỗ hổng, mà anh 

(Xem tiếp trang 37)

(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)
GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO, SÁCH 

–: 
天主教教理 (Thiên Chủ giáo giáo lý), 

Catechismus Ecclesiae Catholicae, Catechism of 
the Catholic Church, Catéchisme de l’Église

Catholique 

Sách (冊): bản văn được đóng thành quyển; 
Giáo lý (教理): học thuyết của tôn giáo;

Hội (會): đoàn thể; thánh (聖): thuộc về thần 
linh. 

Công (公): phổ quát; giáo (教): đạo. 
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) 

là cuốn sách trình bày những nội dung cốt yếu và 
căn bản của đạo lý công giáo một cách có hệ thống.

Sách giáo lý của công đồng Trentô, xuất bản 
năm 1566, là cuốn giáo lý đầu tiên của toàn Giáo 
Hội công giáo.

Năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 
phê chuẩn và ban hành sách GLHTCG mới, được 
soạn thảo theo ước nguyện của Thượng Hội đồng 
Giám mục thế giới (1985) họp kỷ niệm 20 năm 
Công Đồng Vaticano II.

Nguồn tư liệu chính của sách này là Thánh Kinh, 
Thánh Truyền, các Giáo Phụ, tài liệu Phụng Vụ và 
văn kiện của Giáo Hội, đặc biệt là của Công Đồng 
Vaticano II. Nội dung sách GLHTCG được chia 
thành bốn phần:

1/ Tuyên xưng đức tin, dựa trên Kinh Tin Kính.
2/ Cử hành mầu nhiệm Kitô Giáo qua Phụng Vụ, 

đặc biệt các bí tích.
3/ Sống trong Đức Kitô, dựa trên các giới răn.
4/ Kinh nguyện Kitô Giáo, dựa trên Kinh Lạy 

Cha.
Sách GLHTCG là tài liệu quy chiếu cho các 

sách giáo lý được biên soạn cho các địa phương.
(X. Bí tích; Kinh Lạy Cha; Kinh Tin Kính; Mười 

Điều Răn; Phụng Vụ)

GIÁO LÝ VIÊN:
傳道員 (truyền đạo viên), Catechista, 

Catechist, Catéchiste
Giáo lý (教理 ) : học thuyết của tôn giáo; viên (

員): người.  Giáo lý viên: người dạy giáo lý.
Giáo lý viên là người cộng tác với các mục tử 

trong việc truyền giáo và huấn giáo: phổ thông, 
dự tòng, hôn nhân, v.v.

Theo Giáo Luật, giáo lý viên phải được đào tạo 
và huấn luyện theo từng cấp. Giáo lý viên không 
những am tường về giáo lý mà còn là nhà giáo 
dục, gương mẫu trong đời sống nhân bản và đạo 
đức, để lời nói, việc làm luôn củng cố và phát triển 
đức tin của mình và của tha nhân (x. GL 780, 785).

Các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ (giáo 
sĩ, tu sĩ, giáo dân – nhất là giáo lý viên) nếu không 
có ngăn trở chính đáng, thì nên sẵn sàng giúp cha xứ 
trong việc giảng dạy giáo lý (x. GL 776).

(x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Sách -; Huấn 
giáo)

GIÁO PHẬN:
教區 (giáo khu), Dioecesis, Diocese, Diocèse
Giáo (教): đạo; phận (坋): khu vực. Giáo phận: 

khu vực thuộc quyền Giám Mục chăm sóc. 
Giáo phận là một cộng đoàn Kitô hữu trong một 

khu vực được trao phó cho một vị Giám Mục chăm 
sóc, với sự cộng tác của các linh mục. 

Vì sự gắn bó với chủ chăn của mình và được 
ngài quy tụ trong Chúa Thánh Thần, cộng đoàn này 
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tạo thành một Giáo Hội riêng biệt hay Giáo Hội địa 
phương cùng hiệp thông trong đức tin với Giáo Hội 
toàn cầu nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Giáo Hội 
địa phương này có đủ các đặc tính duy nhất, thánh 
thiện, công giáo và tông truyền (x. GM 11; GL 369).

Công Đồng Vaticano II khẳng định: Giáo phận là 
Giáo Hội địa phương “được thành lập theo hình 
ảnh Giáo Hội phổ quát: chính nhờ và trong Giáo 
Hội ấy mà có Giáo Hội Công Giáo duy nhất” (GH 
23).

Trong một số trường hợp, giáo phận không 
liên hệ đến lãnh thổ (tòng thổ) mà đến con người 
(tòng nhân). Loại giáo phận này được thiết lập để 
phục vụ một số đối tượng như quân nhân, ngoại 
kiều, một nhóm dân hoặc vì bất cứ lý do nào khác 
(x. GL 372).

Chỉ Toà Thánh mới có quyền thiết lập và 
trao quyền lãnh đạo giáo phận cho Giám Mục. 
Giáo phận được chia thành nhiều giáo xứ hoặc 
nhiều phần riêng biệt và được trao cho các linh 
mục chăm sóc. Đấng Bản Quyền có thể thiết lập 
cấp giáo hạt gồm nhiều giáo xứ gần nhau vì lợi ích 
chung (x. GL 373; 374).

(x. Giám Mục Đoàn; Giáo Hội)

GIÁO PHỤ:
教父, Patres Ecclessiae, Fathers of the Church, 

Pères de l’Église
Giáo (教): dạy dỗ; Phụ (父): cha. Giáo phụ: 

xem thầy dạy như cha mình; bậc thầy đáng kính.
Giáo Phụ là các tác giả Kitô Giáo của những thế 

kỷ đầu, trổi vượt về các khảo luận thần học, có đời 
sống mẫu mực, và được Giáo Hội công nhận là Giáo 
Phụ.

Ngoài ra, cũng có những vị khác như 
Tertulliano, Origenes, v.v. tuy đời sống cá nhân hay 
giáo lý của họ có những khiếm khuyết, vẫn được kể 
vào số các Giáo Phụ vì các khảo luận thần học của 
họ có giá trị làm nền tảng cho sự tiếp tục và phát triển 
niềm tin Kitô Giáo.

Thời kỳ các Giáo Phụ kéo dài từ hậu bán thế kỷ 
I tới thế kỷ VIII, bên Tây Phương với Thánh Isidoro 
(+636) và Beda (+735), bên Ðông Phương với Thánh 
Ioannes Damasceno (+749).

Các tác phẩm của các Giáo Phụ quan trọng đối 
với đời sống Giáo Hội vì đã góp phần:

1. - bảo vệ đức tin Kitô Giáo;
2. - truyền đạt Thánh Kinh cho Kitô hữu;
3. - đem lại những tuyên tín nền tảng cho Giáo

Hội qua các Công Đồng Chung đầu tiên;
4. - đặt ra những cơ cấu nền tảng Phụng Vụ trong

Giáo Hội;
5. - hình thành cơ cấu các thừa tác viên chức

thánh: giám mục, linh mục, phó tế.
Hiện nay, Giáo Hội còn giữ được các tác phẩm 

của các Giáo Phụ Hy Lạp (Athanasio, Basilio, 
Gioan Kim Khẩu, v.v.); các Giáo Phụ Latinh 
(Giêrônimô, Ambrosio, Augustino, v.v.); và những 
tài liệu được viết bằng các ngôn ngữ Ðông Phương 
cổ (Syriaque, Copte, Arménien, v.v.).

(còn tiếp)

mà năm nào cũng thu hoạch, lời biết bao nhiêu, vậy 
mà ít người nghĩ đến chỉ biết cái lợi trước mắt. 

................................
(*) Kim thiền thoát xác: ve sầu lột xác, sử dụng 

bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không 
kịp. Đây là mưu kế thứ 21 trong 36 mưu kế chính trị 
và quân sự (Tam thập lục kế) của các nhà chính trị 
và quân sự thời cổ đại.

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

(Tiếp theo trang 24)
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(Tiếp theo)

I. GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ TÂM LINH
1. Từ tên gọi

Trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa thường chọn 
biểu lộ mình theo cách đặc biệt. Người chọn những 
người bé nhỏ như Đavit, một cậu bé chăn cừu để 
giết Gôliat. Người chọn Maria, một thiếu nữ yếu 
đuối để làm Mẹ Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Người 
cũng tỏ mình nơi những gì bé nhỏ, nơi con người 
ít để ý. Người hiện ra với Êlia qua cơn gió hiu hiu. 
Trong một đêm thanh vắng, Người gọi Samuen...
Vào thời điểm trước năm 1974, chẳng mấy người 
biết núi Nhỏ. Nhưng Thiên Chúa lại chọn nơi đây 
để biểu lộ mình và nhờ đó muôn người biết núi Nhỏ.

Núi Nhỏ còn gọi là núi Tao Phùng (Hình 10). 
Qua cái nhìn đức tin, tên gọi Tao Phùng cũng gợi 
nên một ý nghĩa thật đẹp. Nếu trong truyền thuyết 
đây là nơi gặp gỡ của công chúa và chồng của nàng 

thì nơi đây đã nên trốn con người gặp gỡ nhau. Nơi 
đây cũng là nơi Thiên Chúa cúi xuống gặp gỡ con 
người qua Chúa Giêsu, và con người được gặp gỡ 
Thiên Chúa trong vị thế con cái Thiên Chúa. Chúa 
Giêsu đã trở nên Đấng Trung Gian giữa Thiên và 
nhân, trời và đất, Cựu Ước và Tân Ước, quá khứ và 
hiện tại.

Cái tên “Tượng đài Chúa Kitô Vua” dù không 
còn xa lạ với mỗi người khi đến đây, nhưng ý nghĩa 
của cái tên này là gì? Trong bối cảnh nhân loại đang 
chìm đắm trong màn đêm chết chóc của chiến tranh, 
dân tộc Việt Nam đang chứng kiến cảnh huynh đệ 
tương tàn, Tượng Chúa được xây dựng. Có lẽ Thiên 
Chúa cũng đau đớn chẳng kém những đau đớn của 
con người khi chứng kiến cảnh tang thương đó. Do 
đó, Người đã gợi lên trong lòng những con người bé 
nhỏ ao ước dựng Tượng Chúa Kitô Vua như là một 
biểu lộ của lòng khao khát hòa bình và một lần nữa 
tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua vũ trụ.

2. Từ vị trí địa lý

Người xưa có câu: an cư lạc nghiệp (安居樂

業), ý muốn nói đến vai trò tiên quyết của việc tìm 
chỗ ăn ở sao cho vững chắc, thích hợp, nơi sống 
sao cho thuận tiện với việc làm ăn sinh sống. Chính 
vì thế, ngay từ thời xa xưa, con người thường cư 
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ngụ tại những nơi mưa thuận gió hòa, vừa an toàn 
trước thiên tai lũ lụt lại tránh được thú dữ. Dần dần, 
những kinh nghiệm tìm đó được tích luỹ thành kho 
tàng phong phú và quý giá. Nói cách khác, từ kinh 
nghiệm trên phong thủy ra đời và đi sâu vào văn 
hóa con người nói chung và người Việt nói riêng. 
Dựa trên hiểu biết hạn chế của mình, chúng tôi mạn 
phép được trình bày khu vực Tượng Chúa Kitô 
Vua-Tao Phùng dưới góc nhìn của người Việt.    

Bán đảo Vũng tàu là nơi âm (nước) và dương 
(đất) giao hòa. Trong đó, núi Tao Phùng nằm ở 
phần mũi của bán đảo là một vị trí đắc địa (Hình 
11). Thật thế, ngay từ xưa, người ta đã nhận ra vị trí 
đặc biệt này. Họ đã xây dựng nhiều công trình trọng 
yếu như Ngọn hải đăng đầu tiên ở Việt Nam (1862), 
phòng tuyến quân sự với hệ thống pháo và hầm bí 
mật trong lòng núi… 

Nhìn gần hơn, vị trí Tượng có một vài nét đặc 
biệt đó là trên đỉnh núi và sát biển. Có lẽ, cách sắp 
đặt này không những có nét tương đồng với Thánh 
Kinh mà còn gắn liền với một vài quan niệm dân 
gian xưa.

Nét tương đồng với Thánh Kinh là quan niệm 
về núi. Trong truyền thống Thánh Kinh, con người 
thường tế lễ và thờ phượng Chúa ở trên núi hay 
những nơi cao bởi lẽ họ tin đó là nơi Thiên Chúa 
ngự (1Sm 9,12; 1V 3,4...). Do đó, các biến cố lớn 
trong lịch sử cứu độ đều diễn ra trên núi. Trong 
Cựu Ước, các biến cố diễn ra trên núi như biến cố 
Ápraham hiến tế Isaác (St 22,2), biến cố Mười Điều 

Răn trên núi Xinai (Xh 19) ...Trong Tân Ước, núi 
là nơi Chúa Giêsu lên cầu nguyện với Chúa Cha 
trước khi chọn Nhóm Mười Hai (Mc 3,13-19), nơi 
Chúa Giêsu tuyên bố Hiến Chương Nước Trời (Mt 
5, 1-12), nơi Người hóa bánh ra nhiều ( Mt 15,29-
39)…

Với truyền thống người Việt xưa, núi là nơi quê 
hương của mẹ Âu Cơ. Mẹ là giống tiên1 sống ở trên 
núi, có lẽ đây chính là ý được đặt để trong từ tiên (
仙). Chiết tự Hán Nôm của từ “tiên” nghĩa là người 
(亻) sống trên núi (山). Núi cũng là nơi mẹ Âu Cơ 
và năm mươi con sinh sống. Trong truyền thuyết 
dựng nước, mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân đã 
chia trăm con thành hai nhóm. Năm mươi con theo 
mẹ lên núi và năm mươi con theo cha xuống biển.2 
Trong dòng lịch sử dựng nước, các Vua Hùng đã 
chọn vùng núi Phú Thọ làm kinh đô. Vì thế, người 
Việt hướng về núi như là hướng về cội nguồn của 
mình.

 Người Việt xưa còn coi núi là nơi long tàng 
hổ ẩn, nơi tu luyện hay thoát tục. Trong chiều dài 
lịch sử dân tộc, núi là nơi mà nhiều bậc anh hùng 
tu luyện hay ở ẩn. Những dãy núi đá trùng điệp và 
hiểm trở vùng Ninh Bình là nơi Định Bộ Lĩnh sinh 
trưởng và lập thành Tràng An. Hay như núi Yên 
Tử là nơi vua Trần Nhân Tông quy ẩn tu tập. Ngay 
núi Lớn của Vũng Tàu, tương truyền đây là nơi ba 
anh em Nguyễn Huệ tập luyện võ nghệ trước khi 
giương cờ khởi nghĩa. Trong tâm thức của người 
Việt và trong lịch sử Thánh Kinh, núi đều đóng một 

1  Ngô  Sĩ  Liên  (?  –  ?,  thọ  98  tuổi), Đại Việt 
sử ký toàn thư (mộc bản khắc in năm Chính Hòa thứ 1
8, năm 
1697), trích từ Michel Nguyễn Hạnh, Giáo Trình Lịch 
Sử Văn Hóa Việt Nam, (Thủ Đức: Lưu hành nội bộ, 
2016-2017), 7
2 Trần Thế Pháp, Lĩnh Nam Chích Quái, truyện 
họ Hồng Bàng, (1370-1400), trích từ Michel Nguyễn 
Hạnh, Giáo Trình Lịch Sử Văn Hóa Việt Nam, (Thủ 
Đức: Lưu hành nội bộ, 2016-2017), 1-5.
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vai trò rất quan trọng. Có lẽ, việc xây dựng Tượng 
Chúa trên núi mang nhiều gửi gắm. Với mỗi người 
Kitô hữu, hành hương lên núi Chúa là lên gặp gỡ 
Thiên Chúa. Với mỗi hậu duệ của mẹ Âu Cơ, hành 
hương lên núi Chúa như quay về với một phần cội 
nguồn của mình. Với mỗi người nói chung, trèo lên 
núi Chúa như là một hành trình tu luyện.

Việc đặt Tượng Chúa trên núi còn thể hiện một 
vài quan niệm của người Việt xưa. Người Việt luôn 
mong sự bảo vệ của các thần linh. Thật thế, người 
Việt thờ thần sông, thần núi…như câu “đất có thổ 
công, sông có hà bá”. Bởi lẽ, họ tin rằng ở đâu cũng 
có những bậc thần linh và nếu họ thờ các vị ấy, họ sẽ 
được yên ổn như câu “có thờ có thiêng, có kiêng có 
lành”. Bên cạnh đó, theo góc nhìn của Thánh Kinh, 
biển cả là nơi của sự dữ (Mt 8,23-27; Mc 5,1-20). Vì 
thế nếu nhìn từ trên cao (Hình 12), người xem có thể 
thấy cảnh tượng Chúa như đang dang tay che chở 
nhân loại trước bão gió của biển cả và sự tấn công 
của thế lực sự dữ.

Thêm vào đó, tâm thức người Việt thường có 
lòng tôn kính và vinh danh những vị anh hùng, 
người có công hay những nét đẹp của con người. 
Trải dài từ bắc đến nam, chúng ta có thể thấy nhiều 
núi vọng phu, hòn trống mái, đền thờ các vị anh 

hùng…Hầu như, những nơi này thường là những 
nơi có địa thế đẹp, dễ thấy, dễ gặp để dễ nhắc nhớ 
mọi người noi gương các vị ấy. Không nằm ngoài 
tâm thức đó, Tượng Chúa được dựng trên đỉnh núi 
với ước muốn để mọi người cùng chiêm ngắm, tôn 
thờ và xin ơn. Vì thế, một cách nào đó hiện nay 
Tượng Chúa đã trở thành nơi thiêng liêng với người 
hành hương và đầy hấp dẫn với khách du lịch.

Yếu tố hậu chẩm (後枕) thể hiện khá rõ ở công 
trình (Hình 12). Hậu chẩm hiểu đơn giản là chiếc 
gối để tựa lưng như câu: Cao chẩm vô ưu (高枕無

憂). Ở đây, phần phía sau của núi Nhỏ và núi Lớn 
trở thành hậu chẩm của công trình Tượng Chúa. Có 
lẽ một phần vì yếu tố này, mà hướng của Tượng 
Chúa được đặt hơi chếch về phía đông nam một 
chút không hoàn toàn theo quan niệm hướng chính 
nam của người Việt.

 Tứ tượng: Người xưa quan niệm tứ tượng là 
bốn linh vật gồm: Chu Tước 朱雀(con chin sẻ đỏ, 
phía nam), Huyền Vũ (玄武) (rùa, phía bắc), Thanh 
Long (青龍) (rồng xanh, phía bên đông), Bạch Hổ 
(白虎) (hổ trắng, phía tây). Với công trình tượng 
Chúa, người ta khá dễ dàng để nhận ra được bốn 
yếu tố này. Phần phía sau của núi Nhỏ là Huyền Vũ. 
Bên tả là Hòn Bà ví như Thanh Long và bên hữu là 
mũi Nghinh Phong tựa Bạch Hổ. Biển Đông bao la 
trước Tượng như là Chu Tước. Nếu nhìn từ trên cao, 
chúng ta có thể thấy nơi đây nằm trong thế toạ sơn 
hướng thủy, tứ tượng quy tụ. Chính trong vị thế đó, 
Tượng Chúa được đặt ở trung tâm biểu lộ vị thế của 
Người cho muôn dân. Điều đó cũng gợi nên lời mời 
gọi “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” 
(Lc 4,5)

(còn tiếp)
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LỊCH SỬ VĂN HOÁ

(Tiếp theo)

Bàn thờ 
“Ngươi sẽ dựng cho Ta một bàn thờ bằng đất, trên đó ngươi sẽ dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên 
cừu bò bê. Ở bất cứ nơi nào Ta tỏ danh Ta cho ngươi ghi nhớ, Ta sẽ đến với ngươi và chúc phúc cho ngươi. 
Nếu ngươi dựng cho Ta một bàn thờ bằng đá, thì đừng lấy đá đẽo mà dựng, bởi vì lấy đục mà đẽo, thì làm 
cho đá ra bất xứng. Ngươi sẽ không dùng bậc để bước lên bàn thờ của Ta, kẻo ngươi hở hang trước bàn 
thờ.” (Ex 20,24-26)
Bàn thờ, được mở ra trong sân đền, có kích thước 2,2 x 2,4m. Trên đó là một tảng đá lửa lớn bao quanh 
bởi các lớp trát. Những con vật hiến tế đã bị tàn sát trên tấm và máu của chúng chảy qua các kênh.

Bàn thờ, nơi sát tế súc vật.
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Cảnh bao quát Đền thờ

Nơi Cực Thánh Nơi thánh Bàn thờPhòng dành cho tư tế

Bể chứa nước
Bể chứa nước ở pháo đài Mound rất lớn. Không rõ người xưa trữ nước vào mùa mưa ra sao và làm cách 
nào để nước không thấm vào đất, có lẽ phải trát một lớp vữa. Các nhà nghiên cứu cho rằng, ngoài việc 
làm đầy hồ chứa nhờ nước mưa, người Do thái lúc bấy giờ còn dùng những con lừa để chuyển nước vào 
hồ chứa.
Những bể trữ nước cổ nhất được biết cho tới nay có từ ngàn năm thứ ba trước Công nguyên. Cần phải trữ 
nước trong các bể chứa không thấm nước, để bảo vệ khỏi các chất dơ bẩn và côn trùng dưới nền đất. Nhu 
cầu này bắt buộc phải đào khoét ở những nơi có đá, như tại Roguel. Công việc đào khoét này lâu dài và 
khó nhọc so với dụng cụ còn thô sơ. Nhưng kỹ thuật này vẫn được duy trì ngay cả sau khi đã có chất hồ trét 
bể chứa nước, như trường hợp bể chứa nước tại hoàng cung Samari. Những nơi khác, như Beth-Shemesh 
chẳng hạn, người ta ghép đá thành vách của bể trữ nước, nhưng mức độ không thấm nước vẫn còn thấp 
kém. Chắc chắn người ta cũng đã làm như vậy đối với bể chứa nước tại Arát, có nền đất vôi.
Chỉ vào Thời đồ sắt, giữa 1200 và 1000 tCN, mới xuất hiện việc trét hồ cho bể chứa nước. Chất hồ này 
gồm vôi, cát và đôi khi cả tro. Thời Roma còn tăng cường chất hồ bằng cách trộn vào đó một số mảnh 
gốm như ta thấy trong nhiều mương dẫn nước và bể chứa tại Qumran. Hồ được trét nhiều lớp chồng chất 
lên nhau trên các vách bể.

Nếu chỉ đứng nhìn từ trên xuống thì không thể biết được có cái gì ở phía dưới bể chứa.
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

PHÉP LỊCH SỰ
Phép đặt mình dưới người 

HỌC VẸT
Để thi két, thành người “phét”   

NHÀ ĐẤT
Nỗi đau đáu khôn nguôi của người thời đại 

TRỤ SINH
Thần dươc kiêm thần chết   

BÃI GIỮ XE
Nơi không vui phải ghé hoài

ĐA CẤP 
Buôn bán phi mặt bằng 

BẢO KÊ
Kẻ cướp khoác áo thầy tu  

FACEBOOK 
Nơi hiến tế sự riêng tư 

GAME (TRÒ CHƠI VI TÍNH)
Chơi trố (giương) mắt  

NHÀ THỜI TRANG 
Người cứ phải loay hoay với cái mặc

BIỆT THỰ
“Bự thiệt!” (Lớn quá!)

TRỐN THUẾ
Chơi không đẹp       

CÁT TẶC (ĐÚNG RA PHẢI GỌI LÀ “SA TẶC”)   
Cướp của Trời

SIÊU XE (ĐÚNG RA PHẢI GỌI LÀ SIÊU XA)
Cho người “siêu” chơi

Để tránh lây dơ và nhiễm bệnh qua đường sinh hoạt, người Việt mới lưu ý:
5. Sau khi bắt tay nhiều người, nên tìm cách rửa tay ngay bằng xà bông.
6. Không dùng chung bàn chải răng.
7. Không nắm, vịn, sờ vào những vật nắm, vịn… công cộng.
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Xuan Lan Tran
Ai đã từng bị những bệnh như thế này mới hiểu 

được nỗi khổ tâm của người bệnh khi luôn mang 
trong mình nỗi lo lắng người thân, bạn bè, đồng 
nghiệp một ngày nào đó phát hiện và xa lánh mình. 
Suốt ngày phải mặc áo dài tay, hạn chế mọi hoạt 
động ngoại khóa đông người, từ chối mọi cuộc đi 
chơi xa, nhất là đi biển vì phải giấu bệnh. Cuộc sống 
là những chuỗi ngày mặc cảm, buồn chán, thậm chí 
nhiều khi tuyệt vọng. 

Sau khi tôi tình cờ được mách một bài thuốc 
chữa bệnh từ một người họ hàng, tôi đã làm thử 
và kỳ lạ thay, bệnh đã hết và hết dứt điểm. Tôi vào 
diễn đàn này và gặp những người cũng đang buồn 
và khổ về những căn bệnh quái ác kia, để chia sẻ 
những kinh nghiệm từ chính bản thân mình. Mong 
rằng tất cả các bạn sẽ khỏi bệnh, cuộc sống sẽ trở lại 
những tháng ngày vui vẻ, nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Tôi cũng không hiểu sao những cây hành hoa 
lại làm được điều kỳ diệu này, chỉ phỏng đoán rằng 
trong hành hoa có những chất làm tiêu độc trong 
máu, thanh lọc máu, giúp chữa bệnh dứt điểm từ 
bên trong. 

Các bạn dùng 1 lạng hành hoa mỗi ngày, dùng 
bằng cách trần (chần) qua nước nóng. Tuy nhiên, 
nếu ăn trực tiếp sẽ khó ăn, vì vậy, các bạn nấu cùng 
mì tôm. 

Hành hoa 1 lạng mua về bỏ rễ, dùng cả cây cắt 
khúc. Cho hành hoa cắt nhỏ, mì tôm, gói súp vào 
một tô lớn. Nấu nước sôi rồi đổ vào trần (đừng trần 
chín quá làm giảm tác dụng), sau đó ăn và húp cả 
nước. Bằng cách này các bạn có thể ăn được 1 lạng 
hành hoa mỗi ngày khá dễ dàng. Chịu khó ăn trong 
khoảng 2 tuần sẽ khỏi.

Tác dụng của hành hoa rất nhanh chóng. Sau khi 
ăn lần đầu tiên bạn sẽ thấy da bỗng nhiên săn lại, 
các vết chàm, vảy nến bong đi, những chỗ lở loét 
do gãi, khô lại và tác dụng rõ rệt ngay từ lần đầu 
tiên. Chỉ khoảng 2, 3 lần ăn, các bạn sẽ thấy bệnh 
thuyên giảm thấy rõ, ngứa và gãi gần như ít hẳn, 
da trắng dần trở lại. Tuy nhiên, để trị dứt điểm và 
bệnh không quay trở lại, chúng ta nên duy trì dùng 
thường xuyên khoảng 2, 3 tuần, bệnh sẽ chia tay 
“vĩnh viễn Bạch Thu Hà” với chúng ta.

Mong rằng tất cả những ai đã, đang bị những căn 
bệnh ngoài da quái ác hành hạ sẽ đều khỏi bệnh mà 
không phải tốn kém vì phải đi nay thầy thuốc này, 
mai thầy thuốc nọ nữa nhé. Niềm vui sống trở lại 
trên nụ cười của mọi người. Tác dụng điều trị mọi 
người hãy thông báo cho nhau. Mong nhận được tin 
vui từ mọi người!

Hành hoa chữa viêm da cơ địa
     Hành hoa hay còn gọi là hành lá, thông bạch, 
hành hương, hom búa… có tên khoa học là Alium 
fistulosum L thuộc họ Hành. Hành hoa được biết 
đến là loại cây sống nhiều năm, có chiều cao từ 
30-50cm, thân nhỏ có màu trắng hay màu nâu. Lá 
màu xanh mốc, hình trụ rỗng và cây ra hoa vào mùa 
xuân hoặc mùa hè.

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia,  hành hoa 
có chứa tinh dầu  sulfur (thành phần chủ yếu là 
chất kháng sinh alliin), acid malic và các acid khác, 
galantin và chất allisulfit. Hạt chứa S-propenyl-L-
eine sulfoxide kháng sinh tự nhiên. Nên giúp tăng 
sức đề kháng cho cơ thể điều trị các bệnh ngoài da 
và bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh , cảm cúm 
…

Y học cổ truyền cho rằng: Hành có vị cay, tính 
nóng, tác dụng làm ra mồ hôi, thông khí, hoạt huyết, 
lợi tiểu, trợ tiêu hóa, sát trùng, an thai. Thường dùng 
để chữa cảm lạnh, nhức đầu, sổ mũi, ăn uống không 
tiêu, đầy bụng, bụng lạnh…điều trị vết thương, vết 
loét,  viêm nhiễm bên ngoài da. Giúp cải thiện vùng 
da bị bệnh mau lành hơn. Nhờ những đặc điểm trên 
mà dùng hành hoa chữa viêm da cơ địa là một cách 
hiệu quả giúp xua tan các triệu chứng khó chịu của 
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bệnh một cách nhanh chóng.
GS. TS. BS Trần Hậu Khang, là một trong 

những bác sĩ có hơn 40 kinh nghiệm khám và chữa 
trị các chứng bệnh về da liễu cho biết: 

Chữa bệnh viêm da cơ địa bằng hành hoa được 
xem là bài thuốc điều trị tự nhiên, tiết kiệm chi phí, 
cách thực hiện đơn giản, hiệu quả cao và ít gây ra 
tác dụng phụ cho làn da cũng như sức khoẻ người 
bệnh nên được bộ y tế khuyến khích người bệnh áp 
dụng.

Tuy nhiên, không phải bất cứ người bệnh nào bị 
viêm da cơ địa điều trị bằng hành hoa cũng mang 
lại kết quả cao. Bởi thuốc chỉ phù hợp cho những 
đối tượng mắc bệnh với các triệu chứng ở mức độ 
nhẹ còn mức độ bệnh nặng cần phải cân nhắc kĩ 
bài thuốc trước khi dùng vì kết quả sẽ không khả 
quan. Một điều bạn nên chú ý đó chính là hành hoa 
chữa viêm da cơ địa, đây chỉ là loại thảo dược đơn 

giản, nguồn gốc từ thiên nhiên, lành tính khi áp 
dụng thuốc sẽ thấm từ từ nên việc phát huy thuốc 
sẽ rất chậm yêu cầu người bệnh kiên trì áp dụng 
chứ không phải đang dùng nửa chừng thấy kết quả 
không khả quan lại bỏ dở. Chính vì thế, trước khi 
thực hiện bài thuốc này bạn cần phải có một tâm 
lí thoải mái, chịu khó áp dụng lâu dài thì kết quả 
mới cao.

Bên cạnh dùng thuốc, bệnh nhân cũng nên có 
chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế sử dụng các 
loại thực phẩm chứa chất gây kích ứng làn da như 
hải sản, thịt bò, trứng, bia, rượu, muối… sinh hoạt 
điều độ không nên tiếp xúc nhiều với môi trường ô 
nhiễm, hoá chất, bụi bẩn, nguồn nước khiến bệnh 
dễ tái phát, khi thời tiết thay đổi nên giữ ấm cho cơ 
thể. Luyện tập thể dục thể thao điều độ giúp tăng 
cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật…

Cuối cùng là đừng quên phải thường xuyên tái 
khám bệnh theo định kì để theo dõi tình hình sức 
khoẻ nhé các bạn!

Hi vọng qua những kiến thức trên, sẽ giúp các 
bạn có hướng điều trị viêm da cơ địa tại nhà mang 
lại kết quả cao, giúp bệnh được khắc phục tận gốc. 
Thân chào!

GS. TS. BS Trần Hậu Khang

chồng, suốt đời làm thân trâu ngựa, cũng không thể 
lấp đầy cho nổi.

Trong phạm vi tiền bạc cũng còn có một sự 
lợm cợm khác nữa. Đó là hiện nay vì hoàn cảnh 
đổi thay, tại nhiều gia đình, ở Việt Nam và nhất là 
ở phương tây, chị vợ cũng phải chen chân ra ngoài 
xã hội, kiếm thêm phần thu nhập, từ đó phát sinh ra 
những tình huống dở cười dở khóc. Nếu chị vợ gặt 
hái được những thành công, tiền lương có phần trội 
hơn anh chồng, thì phần thắng sẽ thuộc về người 
nắm được nguồn kinh tế và tài chánh. Và nếu chẳng 
may, anh chồng lâm vào cảnh thất nghiệp thì bèn 
phải cúi đầu xuống như muông chim  và trật tự 
trong  gia đình sẽ bị đảo lộn: Làm trai rửa bát quét 
nhà, vợ gọi thì dạ, bẩm bà em đây. Còn nếu như thu 
nhập đồng đều, thì tiền ai người ấy tiêu. Anh chồng 
có một tài khoản trong ngân hàng và chị vợ cũng có 
một tài khoản khác. Có được tài khoản trong tay, 
chị vợ bèn ngước mặt lên, quắc mắt nhìn đời, cảm 
thấy như mình được giải phóng và bình đẳng với 

anh chồng vì không còn bị lệ thuộc vào kinh tế và 
tài chánh nữa.

Từ chỗ bình quyền, chị vợ chỉ cần nhảy thêm 
một tí nữa là sẽ tót ngay lên chỗ lộng quyền cái một. 
Chỉ tội nghiệp cho con cái khi cần tiền, chẳng biết 
ngửa tay xin ai. Anh chồng hì hục kéo cày và chị 
vợ cũng hì hục kéo cày. Con cái không còn được 
chăm sóc. Gia đình biến thành quán trọ. Gặp nhau 
thoáng chốc rồi đường ai người ấy đi, việc ai người 
ấy làm. Thậm chí có người đã nhận xét: Ông một 
nhà, bà một nhà, con cái có hai nhà những lại chẳng 
có được một mái ấm yêu thương.

Để kết luận, gã xin chuộc tội bằng cách ghi lại 
một vài thơ vui mà gã đã thuổng được ở một tờ báo. 
Bài thơ mang tựa đề là Vợ:

Vợ là tình cảm sâu xa,
Vợ là gió mát, vợ là bão giông.
Vợ như một đóa hoa hồng,
Vợ là sư tử Hà đông kinh người...
Thiệc tình!!! 

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

(Tiếp theo trang 27)
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Các báo đài, qua hình thức hỏi-đáp, thường làm công việc giống như giải phẫu chữa trị từng khối u (tức từng tình 
huống trục trặc) trong đời sống Hôn nhân Gia đình giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cùng một mục đích, chúng tôi 
tìm ra đầu mối vấn đề cốt xây dựng, phát triển và phòng vệ ngay từ đầu. Để dễ thấy, chúng tôi trình bày theo từng vấn 
đề cốt lõi. Cốt lõi đến mức nếu chỉ cần thực hiện một đề mục dưới đây, lập tức thấy ra những đề mục khác.   

THIÊN KIM 

CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

Không có ông chồng nào muốn đi bên cạnh một 
người vợ luộm thuộm, lôi thôi, bốc mùi, tóc tai rối 
bời đâu.

Gửi các bà cô, bà chị, bà vợ và kể cả các em gái 
chưa chồng!

Hãy vì người đàn ông bên cạnh ta, vì hạnh phúc 
con em chúng ta mà cố gắng chăm sóc bản thân 
mình. Đừng bao giờ đổ lỗi cho thời gian, cho con 
cái và cho hoàn cảnh mà quên đi việc làm đẹp, bởi 
việc đó là “quyền” và cũng là “nghĩa vụ” mà thượng 
đế đã ban tặng cho người phụ nữ. Đàn ông chúng 
tôi chỉ thấy một người đàn bà đẹp khi người đó gọn 
gàng, sạch sẽ, thơm tho.

Hãy tin tôi đi, cho dù một người đàn ông chung 

thủy đến đâu, yêu vợ thương con đến đâu cỡ nào 
cũng khó lòng thoát thân khi đứng trước một người 
đẹp – đó là người đàn bà gọn gàng, sạch sẽ, thơm 
tho. Không có một ông chồng nào muốn đi bên cạnh 
một người vợ luộm thuộm, lôi thôi, bốc mùi, tóc tai 
rối bời đâu. Cho nên mỗi sáng hãy cố gắng thức 
dậy sớm hơn một tiếng để vận động, tập thể dục 
cho cơ thể dẻo dai săn chắc. Khi ấy không những 
giúp có một hình thể đẹp, sức khoẻ tốt, khả năng 
bền bỉ chống lại bệnh tật mà còn có thời gian chăm 
sóc cho bản thân được tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ, 
thơm tho hơn trước khi bước ra đường.

Tôi có anh bạn đồng nghiệp cơ quan cũ, lâu 
ngày gặp lại anh kể: Vợ chồng anh mới ly hôn mà 

(Xem tiếp trang 52)
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Quá nhiều sự lựa chọn tạo ra những đứa trẻ dễ 
chán nản, kìm hãm sự sáng tạo và khả năng tự 
định hướng khi học tập. Dưới đây là bài viết của 
Linh Phan, bà mẹ một con đang sống và làm việc 
tại Na Uy. Cô cũng đang tự phát triển một trang 
web về lối sống đơn giản và làm cha mẹ hạnh 

phúc Raisedhappy. 

Khi còn nhỏ, chồng tôi chỉ có một vài chiếc áo, 
quần. Nếu đồ bị rách, mẹ sẽ vá lại cho anh. Chúng 
tôi vẫn mang theo chiếc áo chồng yêu thích từ bé 
sang tận Na Uy để tiếp tục cho con trai mình xem. 

Chồng tôi là người cực kỳ đơn giản và những 
thứ phục vụ cho nhu cầu ăn - mặc đều dừng ở mức 
đủ. Anh có tuổi thơ gắn bó với cuộc sống nông thôn 
và được tham gia vào mọi trò chơi tuyệt vời nhất 
mà trẻ thành phố không bao giờ biết tới. Dù có thể 
người ngợm bầm tím, tay chân chảy máu, mất đồ 
đạc và những buổi chơi tối mịt mới về bị mẹ mắng... 
nhưng thực sự đó là “thời gian để sống” và anh đã 
được đắm mình trong thời thơ ấu. 

Nhưng thế giới ngày càng tinh vi hơn. Chúng 
ta đã bước vào một thời kỳ mà tôi cho là khủng 
hoảng, thay vì cố gắng để cung cấp đủ cho con, bố 
mẹ không thể cưỡng lại việc cung cấp quá nhiều. 
Bản thân tôi cũng có lúc mua sắm quá tay cho con 
trai mình. Và khi làm như vậy, chúng ta đang vô 
tình tạo ra một môi trường cho những vấn đề sức 
khỏe tâm thần có cơ hội bộc phát. 

Khi đọc cuốn sách Simplicity Parenting của 
Kim John Payne, tôi được biết trẻ hoàn toàn có 

thể bị rối loạn khi chúng bị căng thẳng với sự “quá 
nhiều”. Payne tiến hành một nghiên cứu, trong đó 
ông đã đơn giản hóa cuộc sống của trẻ đang mắc 
chứng rối loạn chú ý. Trong khoảng 4 tháng ngắn 
ngủi, có tới 68% bệnh nhân không còn có biểu hiện 
rối loạn nữa và 37% số trẻ gia tăng khả năng nhận 
thức - một hiệu quả không thấy được khi dùng các 
loại thuốc được kê toa hay chỉ định của bác sĩ. 

Ảnh minh họa: Sittercity
Vậy chúng ta đang sai ở đâu và khắc phục nó 

như thế nào?
Trong quãng đầu sự nghiệp, Payne làm tình 

nguyện trong các trại tị nạn ở Jakarta, nơi những 
đứa trẻ phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng 
sau chấn thương. Ông mô tả rằng chúng “hoảng 
loạn, thần kinh và thận trọng, cảnh giác với bất cứ 
điều gì mới lạ”.

Nhiều năm sau, Payne điều hành một cơ sở tư 
nhân tại Anh, nơi ông nhận ra nhiều trẻ nhà giàu 
đang biểu lộ các hành vi giống như những đứa trẻ 
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sống trong vùng chiến sự trước đây. Tại sao vậy?
Payne giải thích rằng mặc dù trẻ có thể chất an 

toàn nhưng tinh thần lại hoảng loạn. “Những nỗi lo 
sợ về cha mẹ, những động lực, tham vọng và tốc độ 
nhanh chóng của cuộc sống đã khiến những đứa trẻ 
bận rộn cố gắng lập nên ranh giới riêng của chúng”. 
Các phản ứng căng thẳng tích lũy giống như núi 
tuyết quá nặng thì sẽ lở, trẻ phát triển các chiến 
lược đối phó của riêng để cảm thấy an toàn.

Cha mẹ và xã hội ý thức được việc bảo vệ con 
cái mình về thể chất. Chúng ta lên án việc không 
đội mũ bảo hiểm hay là lộn nhào trong sân chơi... 
nhưng bảo vệ sức khỏe tinh thần dường như mơ hồ 
hơn rất nhiều. 

Chúng ta cho con ghi danh vào các lớp học dài 
vô tận: bóng đá, âm nhạc, võ thuật, múa... và lên 
lịch chơi chính xác từng giờ. Chúng ta lấp đầy giá 
sách bằng các cuốn sách, thiết bị điện tử và đồ chơi. 
Trẻ em phương Tây trung bình đã vượt quá 150 đồ 
chơi và nhận thêm 70 đồ chơi mỗi năm. 

Simplicity Parentingkhuyến khích phụ huynh 
giữ ít đồ chơi hơn để trẻ có thể tham gia sâu hơn 
vào những gì mà con có. Payne mô tả 4 điều tác 
động xấu tới trẻ: quá nhiều thứ, quá nhiều lựa chọn, 
quá nhiều thông tin và tốc độ quá nhanh. 

Khi trẻ bị choáng ngợp, chúng sẽ mất đi thời 
gian để khám phá, chơi và giải phóng sự căng thẳng. 
Quá nhiều sự lựa chọn làm xóa đi hạnh phúc, niềm 
vui, tạo ra những đứa trẻ dễ chán nản, kìm hãm sự 
sáng tạo và khả năng tự định hướng khi học tập. 
Và điều quan trọng nhát, “quá nhiều” đã đánh cắp 
đi thời gian quý báu. Con chỉ lớn lên một lần trong 
đời mà thôi.  

Làm thế nào để bảo vệ con?
Tương tự như giai thoại về hội chứng ếch luộc, 

rằng nếu đun sôi từ từ thì con ếch sẽ không nghi 
ngờ và chết từ từ. Còn nếu thả ếch vào nước đang 
sôi, chúng sẽ nhảy khỏi nồi ngay lập tức. Nếu thứ gì 
đó không gây chết người ngay khi tiếp xúc, chúng 
ta thường cho rằng nó không có gì đáng ngại.

Xã hội giờ đây dường như cũng đang nóng dần 

lên với nhiều vấn đề, đặc biệt ảnh hưởng tới tuổi thơ 
của một đứa trẻ. Nhưng khi chưa có những gì quá 
nghiêm trọng xảy ra, thì chúng ta còn đủng đỉnh. 

Nhà tâm lý học David Elkind đã đưa ra trong 
báo cáo của mình rằng trẻ em mất hơn 12 tiếng 
đồng hồ “tự do” mỗi tuần trong hai thập kỷ qua. 
Tức là cơ hội của sự tự do ngày càng khan hiếm. 
Nhiều trường học thậm chí còn loại bỏ hoặc giảm 
bớt thời gian nghỉ để trẻ học nhiều hơn. 

Thời gian dành cho trẻ để chơi thể thao một cách 
có tổ chức cũng cho thấy sự sáng tạo thấp đi đáng 
kể ở người trẻ, trong khi thời gian chơi các môn 
thể thao không chính thức mới liên quan mật thiết 
tới sự sáng tạo. Không hẳn là những môn thể thao 
có tổ chức sẽ phá hủy tính sáng tạo mà là chúng 
không được chơi đủ thời gian. Nghiên cứu cũng chỉ 
ra rằng mỗi tuần được chơi tự do 2 tiếng đã giúp 
tăng cường sự sáng tạo ở trẻ lên mức trung bình. Và 
đây có lẽ là lý do vì sao toàn bộ các nhà trẻ ở Na Uy 
luôn có ít nhất 2 tiếng tự chơi tự do mỗi ngày ngoài 
trời, bất kể thời tiết xuống dưới âm độ C.

Để bảo vệ con cái trong xã hội ngày nay, việc 
đơn giản bố mẹ có thể làm là hãy nói không: Con 
không cần phải đi học gì vào cuối tuần. Con không 
cần phải học quá 45 phút vào buổi tối nếu con đang 
học cấp 1. Con không cần phải tham gia vào những 
sự kiện tiệc tùng không cần thiết của người lớn. 

Chúng ta hãy sàng lọc và loại bỏ những sự 
bận rộn không cần thiết, đơn giản hóa cuộc sống 
của con, đơn giản hóa cuộc sống của chính mình. 
Chúng ta không nói lên về sự nóng lên toàn cầu tại 
bàn ăn với một đứa trẻ lên 7. Bố mẹ hãy xem tin 
tức sau khi con ngủ. Chúng ta hãy loại bỏ đồ chơi 
và những trò chơi quá mức từ phòng con từ khi trẻ 
mới biết đi. Con cái chúng ta có cả cuộc đời để trở 
thành người lớn và đối phó với những phức tạp của 
cuộc sống. Nhưng chỉ có một thời gian ngắn ngủi 
để chúng có thể là những đứa trẻ. Ngốc nghếch một 
chút cũng được nhưng hãy yêu trẻ trong niềm vui 
và sự hài hước.

Linh Phan
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      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       nhóm Lasan 100

LỄ CN 6 PHỤC SINH NĂM B (Ga 15,9-17)

Lời Chúa
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng 
yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong 
tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều 
răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của 
Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy 
và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều 
ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng 
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được 
nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của Thầy: anh em 
hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 
em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình 
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu 
của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh 
em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy 
không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không 
biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 
hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha 
Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh 
em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh 
em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa 
trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những 
gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì 
Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy 
anh em là hãy yêu thương nhau.

Ô chữ
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12

13

CÂU GỢI Ý
1. Chúa Cha đã … … Thầy thế nào, Thầy cũng yêu

mến anh em như vậy. (Ga 15, 9a)
2. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy … …
… anh em như vậy. (Ga 15, 9a)
3. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em
được hưởng niềm vui của Thầy, và … … của anh 
em được nên trọn vẹn. Ga 15, 11a)
4. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng
yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong … 
… của Thầy. (Ga 15, 9)
5. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng
yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong 
tình thương … … (Ga 15, 10)
6. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em
được … niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em 
được nên trọn vẹn. (Ga 15, 11)
7. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì
Thầy nghe được … Cha Thầy, Thầy đã cho anh em 
biết. (Ga 15, 15b)
8. Đây là điều răn của Thầy: … … … yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15, 12)
9. … … tình thương nào cao cả hơn tình thương của 
người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 
(Ga 15, 13)
10. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực
hiện những điều Thầy … … (Ga 15, 14)
11. Anh em là … … của Thầy, nếu anh em thực
hiện những điều Thầy truyền dạy. (Ga 15, 14)
12. Thầy không còn … … … … tôi tớ nữa, vì tôi tớ
không biết việc chủ làm. (Ga 15, 15a)
13. Điều Thầy … … anh em là hãy yêu thương
nhau. (Ga 15, 17)
14. 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 được chia làm hai phần: 
1) Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu và của Chúa
Cha (15,9-11); 2) Điều răn của Chúa Giêsu: hãy yêu 
thương nhau (15,12-17).
H: Trong câu 9 và 10 của đoạn Tin Mừng này, cụm 
từ “ở lại trong tình thương” xuất hiện mấy lần?
T: Xuất hiện 3 lần. Điều này cho thấy Chúa Giêsu 
mong muốn các môn đệ kết hiệp với Người, như 
chính Người đã kết hiệp với Chúa Cha.
H: Điều răn của Chúa Giêsu truyền là gì?
T: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 
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thương anh em. Yêu thương đây chính là sự chia sẻ 
tình yêu của Thiên Chúa.
H: Tiêu chuẩn để trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu 
là gì?
T: Đó là thực hiện những điều Chúa Giêsu truyền 
dạy (c.14), nghĩa là hãy yêu thương nhau (c. 15-17)
LỄ CN 7 PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN 

(Mc 16,15-20)

Lời Chúa
15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp 
tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi 
loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu 
độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là 
những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân 
danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những 
tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 
nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt 
tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ 
được mạnh khỏe.” 19 Nói xong, Chúa Giêsu được 
đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các 
Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng 
hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm 
theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Ô chữ

1
2

3
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5
6
7
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9
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CÂU GỢI Ý 
1. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo .. .. cho mọi loài thọ tạo. 
(Mc 16, 15)
2. Ai tin và chịu … …, sẽ được cứu độ; còn ai không
tin, thì sẽ bị kết án. (Mc 16, 16)
3. Người nói với các ông: “Anh em hãy … … tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ 
tạo. (Mc 16, 15)
.4. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng 
tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được 
những tiếng mới lạ.. (Mc 16, 17)
5. Họ sẽ cầm được rắn, và dù … … nhằm thuốc độc,
thì cũng chẳng sao. (Mc 16, 18a)
6. Và nếu họ … … trên những người bệnh, thì những
người này sẽ được mạnh khỏe. (Mc 16, 18b)
7. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những

người này sẽ được … … (Mc 16, 18b)
8. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng
tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được 
những … … lạ. (Mc 16, 17)
9. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa … … và ngự bên
hữu Thiên Chúa. (Mc 16, 19)
10. Các Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa
cùng hoạt động với các ông, và dùng … … … kèm 
theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16, 20)
11. 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 được chia làm ba phần: 
1) Lệnh ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ
tạo (16,15-18); 2) Chúa Giêsu lên trời (16,19); 3) 
Ra đi thi hành sứ mạng (16, 20).
H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “những dấu 
lạ” xuất hiện mấy lần?
T: Xuất hiện 2 lần: câu 17 và câu 20.
H: Cụm từ “những dấu lạ” có nghĩa là gì?
T: Đó là, nhân danh Chúa Giêsu, những người có 
lòng tin sẽ trừ được quỷ, nói được những tiếng mới 
lạ, cầm được rắn, dù có uống nhằm thuốc độc, thì 
cũng chẳng sao, đặt tay trên người bệnh, thì những 
người này sẽ được mạnh khỏe.”
H: Ngoài những nghĩa đen vừa nêu trên, “những 
dấu lạ” còn có ý nghĩa gì?
T: Đó là đời sống đạo đức khiến mọi người nhìn 
nhận có Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong cuộc đời 
những người Kitô hữu.
H: Trong câu 19, cụm từ “ngự bên hữu Thiên Chúa” 
được Thánh sử Marcô mượn từ sách nào trong Cựu 
Ước?
T: Cụm từ “ngự bên hữu Thiên Chúa” được Thánh 
sử Marcô mượng từ Thánh Vịnh 110,1: Sấm ngôn 
của ĐỨC CHÚA ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: “Bên 
hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, 
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.”

LỄ CN 7 TN (Ga 20,19-23)
CHÚA THÁNH THẦN HiỆN XUỐNG 

Lời Chúa
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi 
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.”
Ô chữ
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CÂU GỢI Ý
1. Vào chiều ngày ấy, ngày … … trong tuần, nơi
các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ 
người Do-thái. (Ga 20, 19a)
2. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi
các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ 
người … … (Ga 20, 19a)
3. Chúa Giêsu đến, đứng giữa … … và nói: “Bình
an cho anh em!” (Ga 20, 19b)
4. Nói xong, Người cho các ông xem tay và … …
Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (Ga 20, 
20)
5. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “…
… cho anh em!” (Ga 20, 19b)
6. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em!
Như Chúa Cha đã … …, thì Thầy cũng sai anh 
em.”(Ga 20, 21)
7. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh
sườn. Các môn đệ vui mừng vì được … … (Ga 20, 
20)
8. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh
em … … ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20, 23)
9. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:
“Anh em hãy nhận lấy … … (Ga 20, 22)
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 được chia làm hai phần: 
Chào “bình an” lần thứ nhất, chứng minh sự Phục 
Sinh (20,19-20); 2) Chào “bình an” lần thứ hai, sứ 
mạng và trao ban Thánh Thần (20,21-23).
H: Cụm từ “ngày thứ nhất trong tuần” được Thánh 
sử Gioan sử dụng với ý như thế nào?
T: Cụm từ “ngày thứ nhất trong tuần” nhắc đến thói 
quen của các Kitô hữu tiên khởi cử hành Thánh Thể 
vào “ngày thứ nhất trong tuần” (x. Cv 20,7; 
1 Cr 16,2). Cv 20,7a: “Ngày thứ nhất trong tuần, 
chúng tôi họp nhau để bẻ bánh.” 1 Cr 16,2: “Ngày 
thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh em hãy để 

riêng ra những gì đã may mắn thu góp được, chứ 
đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên.”
H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “bình an cho 
anh em” xuất hiện mấy lần?
T: Xuất hiện 2 lần: câu 19 và câu 21.
H: Cụm từ “bình an cho anh em” có nghĩa là gì?
T: Nghĩa là xin Thiên Chúa ban cho anh em những 
điều tốt lành, trong đó có hồng ân cứu độ.
H: Câu 23: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được 
tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 
mượn ý từ sách nào trong Cựu Ước?
T: Câu 23 mượn ý từ sách Dân Số 22,6: “Bây giờ xin 
ông đến nguyền rủa dân đó cho ta, vì nó mạnh hơn 
ta. May ra nhờ thế ta có thể đánh bại được nó và đuổi 
nó ra khỏi lãnh thổ của ta. Vì ta biết kẻ nào được ông 
chúc phúc thì được phúc và kẻ nào bị ông nguyền rủa 
thì mắc họa.”

CN TN8 LỄ CHÚA BA NGÔI (Mt 28,16-20)
Lời Chúa
16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn 
núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi 
thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại 
hoài nghi. 18 Chúa Giêsu đến gần, nói với các ông: 
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 
Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành 
môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân 
giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Ô chữ
1
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CÂU GỢI Ý
1. Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn
núi … … đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)
2. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy
ông lại … ... (Mt 28, 17)
3. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh … 
…, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28, 19)
4. Mười một môn đệ đi tới miền …, đến ngọn núi
Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)



44 website: www.thanhnhacngaynay.vn

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

5. Khi thấy Người, các ông … …, nhưng có mấy
ông lại hoài nghi. (Mt 28, 17)
6. Vậy … .. hãy đi và làm cho muôn dân trở thành
môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (Mt 28, 19)
7. Chúa Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã
được trao … … trên trời dưới đất. (Mt 28, 18)
8. Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến … …
Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)
9. Mười một … … đi tới miền Galilê, đến ngọn núi
Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. (Mt 28, 16)
10. Anh em hãy dạy bảo họ tuân giữ … … Thầy đã
truyền cho anh em.  (Mt 28, 20)
11. 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: 
1) Cuộc diện kiến của Nhóm Mười Một với Chúa
Giêsu (28,16-17); 2 ) Lời của Chúa Giêsu (28,18-
20): mạc khải về quyền năng (18), lệnh truyền giáo 
(19-20a), hứa hiện diện hỗ trợ (20b).
H: Chúa Giêsu đã chọn Mười Hai Môn Đệ, sao chỉ 
có Mười Một người lên núi ở Galilê để gặp Ngài?
T: Vì ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt phản bội Chúa, vì hối 
hận mà thắt cổ tự tử.
H: Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời hoạt động tại  miền 
Galilê và về trời cũng ở nơi này. Điều này có ý 
nghĩa gì?
T: Galilê là nơi của dân tứ xứ. Hội Thánh được hình 
thành ở đây thay vì Giêrusalem. Bởi vì Hội Thánh 
không dành riêng cho dân Israel mà là cộng đoàn 
mới của muôn dân.
H: Tại sao khi về trời, Chúa Giêsu lại hẹn các môn 
đệ ở trên núi?
T: Với người Do Thái, núi là nơi thiêng liêng, nơi 
giao tiếp với Thiên Chúa. Nhiều sự kiện quan trọng 
đều xảy ra trên núi, như Mười Điều Răn, Tám Mối 
Phúc, bánh hóa nhiều, biến hình…
H: Công thức “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần” ở câu 19 có ý nghĩa như thế nào?

T: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần” là công thức Phép Rửa, nói lên quan hệ chặt 
chẽ giữa đời sống và công trình của Chúa Giêsu 
với Cha Người trong Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-
su giới thiệu một vị Thiên Chúa có Chúa Con ở 
trước mặt Chúa Cha, và hai Đấng được liên kết với 
nhau, biết nhau, hiểu nhau và yêu thương nhau trọn 
vẹn và hoàn hảo nhờ Chúa Thánh Thần. Chính Bí 
tích Rửa tội đã dìm chúng ta vào trong tình yêu của 
vị Thiên Chúa này.

ĐÁP ÁN Ô CHỮ

LỄ CN 6 PHỤC SINH NĂM B (Ga 15,9-17)
1. yêu mến; 2. cũng yêu mến; 3. niềm vui; 4. tình
thương; 5. của Thầy; 6. hưởng; 7. nơi; 8. anh em 
hãy; 9. không có; 10. truyền dạy; 11. bạn hữu; 12. 
gọi anh em là; 13. truyền dạy. 14. Chủ đề hàng dọc: 
YÊU THƯƠNG NHAU.

CN 7 PHỤC SINH LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 
(Mc 16,15-20)

1. Tin Mừng; 2. Phép Rửa; 3. đi khắp; 4. có lòng tin;
5. có uống; 6. đặt tay; 7. mạnh khỏe; 8. tiếng mới;
9. lên trời; 10. những dấu lạ; 11. chủ đề hàng dọc:
THĂNG THIÊN.

CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Ga 20,19-23)

1. thứ nhất; 2. Do thái; 3. các ông; 4. cạnh sườn; 5.
bình an; 6. sai Thầy; 7. thấy Chúa; 8. cầm giữ; 9. 
Thánh Thần; 10. chủ đề hàng dọc: THÁNH THẦN.

CN 8 TN LỄ CHÚA BA NGÔI (Mt 28,16-20)
1. Chúa Giêsu; 2. hoài nghi; 3. Chúa Cha; 4. Galilê;
5. bái lạy; 6. anh em; 7. toàn quyền; 8. ngọn núi; 9.
môn đệ; 10. mọi điều; 11. chủ đề hàng dọc: CHÚA 
BA NGÔI.
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    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

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
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THI CA CÔNG GIÁO

Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng, thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kính trọng thể.
Và Tổng lãnh thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu dường hạ ngớp châu sa
Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa
Trí miêu duệ của muôn vì Rất Thánh
Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh
Run như run, thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng.
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến
Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ
Giòng thao thao bất tuyệt của Nguồn thơ
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua
Trí  tôi hớp bao nhiêu là khí vị…
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí
Và trong tay nắm chặt nạm hào quang
Tôi no rồi ơn vỏ lệ hòa chan
Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ
Ngọc như ý vô tri còn biết cả
Huống chi tôi là Thánh Thể kết tinh…
Tôi ưa nhìn Bắc đẩu rạng bình minh
Chiếu cùng hết, khắp ba ngàn thế giới
Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi
Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel

Khi người xuống truyền tin cho Thánh nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời.
Để ca tụng bằng hoa hương sáng láng
Bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh.
Đây rồi, đây rồi, chuỗi ngọc vàng kính
Thơ cầu nguyện là thơ quên tử ý
Trượng phu lời và Tông đồ triết lý
Là nguồn trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh
Là nguồn đau chầu lạy Nữ Đồng Trinh
Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lợp
Khói trang nghiêm sẽ dâng lên tràn ngập
Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng
Cho sốt sắng cho đê mê nguyện ước
Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước
Cho tình tôi nguyên vẹn tơ trăng rằm
Thơ trong trắng như một khối băng tâm
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu
Cho vở lở cả muôn ngàn tinh đẩu
Cho đê mê âm nhạc thanh hương
Chim hay tên ngọc đá biết tuổi vàng
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ sầu bi.
Phượng Trì, Phượng Trì, Phượng Trì, Phượng Trì
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu.
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu.
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang.

      TRUYỆN-THƠ-NHẠC-HỌA  
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Ông là ai? Hỡi người Kitô hữu?
Phải là người đi lễ mỗi cuối tuần
Phục Sinh nào ông cũng cố dọn mình
lên rước lễ, đi ngắm đàng Thánh giá?

Là người kiêng đủ những ngày chay cả
Không bỏ bê kinh ban tối, ban mai
Miệng đọc kinh - Như đứa trẻ trả bài
Ăn chay bởi - Vì lề luật đã dạy!

Ông quì lên - Nào đức tin, đức cậy
Xin Chúa thương ban của cải dư thừa
Ðể mỗi khi con đi lễ nhà thờ
Dâng chút đỉnh - Như lòng con thành kính!

Người hoạn nạn gặp ông - Ông lảng tránh
Tội vạ gì lại chịu tốn tiền toi
Tiền của này - Công sức với mồ hôi
Chỉ xin lễ và một phần dâng cúng!

Này bạn ta! Danh Kitô chưa xứng!
Bạn đã từng đi gặp Ðức Kitô?*
Từng giảng rao như các thánh Tông đồ
Từng làm chứng Tình Yêu vô bờ bến?

Trần gian này - Ðầy phương tiện dâng hiến
Tất cả vì phúc lợi của trần gian!
Rồi một ngày Thần Thánh Chúa thông ban
Một ngày mới - Một ngày Tân Hiện xuống!

Bạn hỡi bạn! Ðạo là đường mở rộng
Ðường chứng nhân - Ðường Tin, Kính, Hi sinh
Ðạt mục tiêu khi bạn xả thân mình
Sắp hành trang mà theo Thầy Chí Thánh!

Little Saigon, CA 15-9-2004
(Dựa theo hai vị Hồng Y Nguyễn văn Thuận và 
Suenens)

Hẹn con trên đỉnh Can-vê
Chân từng bước nhỏ lê thê đỉnh đồi
Máu tươi rải khắp muôn nơi
Mồ hôi lả chả tuôn rơi xác mềm.

Đến giờ, giờ hẹn lại lên
Giê-su Thánh giá vác trên vai gầy
Đường dài lối nhỏ sầu đây
Thinh không cao vút tầng mây nhẹ buồn.

Lá hoa đón bước suy tôn
Miên man sương gió rủ hồn Giê-su
Kịp sao giờ hẹn muôn thu
Lê chân thập giá khiêm nhu chân tình.

Hẹn con trên đỉnh quang vinh
Vùi thân thập giá câu kinh gió chiều
Giê-su sống mãi Tình Yêu
Can-vê đẫm máu…Cô liêu…Hẹn hò

      TRUYỆN-THƠ-NHẠC-HỌA  
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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 30 của kỳ 53. 

La hán thứ 2 đứng lên tự giới thiệu:
- Tôi là Tôn giả Già Phạt Tha (1), tôi hỏi thầy 

cả một câu: Sau khi nhập niết bàn, tôi mới mở mắt 
ngộ ra Ông Trời là Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa 
đã được bao nhiêu đạo (tôn giáo) (2), bao nhiêu 
người ở cõi dương này biết đến? Và tại sao chúng 
tôi không được biết Thiên Chúa lúc chúng tôi còn 
đang sống tại thế? Tại sao Thiên Chúa không cho 
tất cả nhân loại, bất kỳ ai, được biết Người?

Cha sở Luca đáp: 
- Trên dương thế này mọi người đều biết Thiên 

Chúa bằng cách này hay cách khác, tệ nhất cũng 
biết qua lương tâm rằng: có một Đấng trên cao 
nhất… chỉ là mỗi người gọi Người bằng danh xưng 
khác nhau mà thôi; ví dụ người thì đọc tên Người là 
Thiên Chúa, người thì đọc tên Người là Thượng Đế, 
người thì đọc tên Người là Ông Trời, nơi thì đọc tên 
Người là Đấng Tạo Hóa, Đấng Hóa Công, Đấng 
Chí Tôn, Đấng Allah, Đức Giêhôwa v.v… Tôn giáo 
nào, người nào cũng đều biết Thiên Chúa, nhưng 
giáo chủ của nhiều tôn giáo đã che khuất Thiên 
Chúa, đã làm cho Thiên Chúa bị lu mờ, không được 
tôn vinh và không thể đến với Người. Duy có Công 
giáo là tôn giáo do vị Giáo chủ Giêsu Kitô, Người 
chính là Thiên Chúa, từ trời xuống lập đạo dạy về 
Thiên Chúa, dạy tôn xưng Thiên Chúa là Cha, rồi 
Người tận tình dẫn dắt tín đồ đến với Thiên Chúa. 
Cho nên tín đồ Công giáo nhận biết Thiên Chúa, 
thờ lạy, tôn vinh, phụng sự và đến với Thiên Chúa 

như con cái đến với người cha ngay khi còn sống 
trên đời…  

Cha Luca còn nói thêm nhiều, đến độ bốn người: 
cô Sáu, ông Tám Ria, chị Hương và chị Hải không 
thể ghi nhớ hết (MVL)

Các La hán cũng kêu “Ồ” lên với tất cả sự ngạc 
nhiên. Cha sở nói tiếp:

- Còn tại sao Thiên Chúa không cho mọi người 
đều biết rõ Người? Xin thưa: Đó là quyền của Thiên 
Chúa, nói tắt, đó là Thánh Ý của Người. Cũng giống 
như chúng ta cũng có thiển ý riêng của mỗi người 
khi chúng ta muốn chơi (giao tiếp) với ai thì chơi, 
trong số những người chúng ta chơi, chúng ta muốn 
chơi thân thiết với ai thì chơi thân thiết. 

La hán thứ ba đứng lên tự giới thiệu:
- Tôi là Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà (3). Tôi xin 

hỏi thầy cả: Trước khi tôi hỏi câu thứ 3, thầy cả 
có thể nói rõ thêm chút nữa về Thánh Ý của Thiên 
Chúa với người này thì cho biết rõ, với người khác 
như chúng tôi đây thì không cho biết rõ về Người…?

Cha Luca kiên nhẫn đáp:
- Thiên Chúa an bài tất cả mọi sự một cách chi 

li đến nhiệm nhặt và tuyệt đối. Nhưng vì tình yêu, 
Người ban cho chúng ta có những khoản tự do để 
chúng ta được sinh sôi, phát triển và tiến hóa không 
ngừng. Ma quỷ lợi dụng và tấn công vào những 
khoản tự do ấy để quấy phá làm cho loài người 
dùng chính tự do ấy mà phản bội Thiên Chúa… 
Từ đó, dòng giống loài người có những lỗ hổng hư 
hao, hỏng hóc; hỏng hóc này lại sinh hỏng hóc khác 
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kiểu dây chuyền kiểu như “đời cha ăn mặn đời con 
khát nước”, ’”ác giả ác báo”, “con sãi ở chùa thì 
quét lá đa” v.v… Thế là có những người bỗng dưng 
không phải do mình mà lại không được biết Thiên 
Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa không thể nhúng 
tay vào bộ máy an bài đã thiết lập.    

Ông La hán thứ ba, Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà, 
vốn dĩ là một hòa thượng cao thâm, cho nên dễ dàng 
hiểu hết những gì cha sở nói, ông quay lại giải thích 
bằng ánh mắt cho các vị La hán khác. 

Trong lúc đó, nghe theo lời cô Sáu bảo, ông Tám 
Ria đi lấy cho cha sở Luca một ly nước mát từ bình 
lọc nước đặt ở góc phòng khách. Ông cũng tìm cho 
mình một chiếc ghế để ngồi sau lưng cha sở, vì biết 
cuộc trao đổi này sẽ còn kéo dài, có khi cho đến 
chiều tối cũng nên.

Sau khi Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà giải thích 
bằng thần trí cho các La hán khác xong, ông quay 
lại hỏi:

 - Thưa thầy cả! Bây giờ mới là câu hỏi thứ 3, và 
là câu hỏi của tôi: Thiên Chúa do đâu mà có?

Cha sở đáp ngay:
- Thiên Chúa tự hữu, tức tự có. Vì nếu do đâu, thì 

cái “đâu” ấy có trước và ở trên Thiên Chúa sao?… 
Cho nên, Thiên Chúa nhất thiết phải là Đấng tự hữu 
tức tự mình mà có.

Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà hỏi ngay:
- Theo nguyên lý nào? Chúng tôi có thể biết 

nguyên lý ấy không?
Cha sở vui vẻ gật đầu:
- Được! Thiên Chúa bởi không mà có. Triết 

thuyết về nguồn gốc của Thiên Chúa đặt trên chữ 
“không”…

MVL vốn rất nặng nề chậm hiểu những gì thuộc 
về triết lý, cho nên dưới đây xin ghi lại đúng những 
gì cha sở -về sau này- đọc cho MVL chép để ai quan 
tâm thì được hiểu thêm. Nguyên văn những gì cha 
sở trả lời cho La hán thứ 3 như sau: “Ngược giòng 
thời gian trở về quá khứ, tính từ thời chúng ta đây, 
thời chúng ta được tạm gọi là thời CÓ (kể cả ta đang 
hiện hữu và những gì hiện hữu quanh ta đều gọi tóm 
là thời kỳ tên là CÓ). Trước đó là thời KHÔNG CÓ 
(không có con người lẫn chẳng có thứ gì). Trước đó 
nữa là thời KHÔNG CÓ CÁI CÓ, CŨNG KHÔNG 
CÓ CÁI  KHÔNG CÓ (thí dụ: không có tiền cũng 
chẳng có khái niệm, ý thức hay ý nghĩ gì về tiền do 
chẳng có sự mua bán nên chẳng nghĩ ra khái niệm 
“tiền bạc” - các nhà triết học Đông phương gọi 

là thời KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG). Trước đó 
thêm nữa là thời KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG 
CỰC (trí óc chúng ta không thể về đến đó, mặc dù 
chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa về trí tuệ, 
nhưng vì trí khôn chúng ta chỉ là hình ảnh của trí 
khôn Thiên Chúa thôi, cho nên đến thời này, khi vừa 
thốt ra, trí khôn chúng ta nghe như “lùng bùng”, 
thấy như “đóng băng”, không còn có thể nghĩ ra 
được gì; các nhà triết học Đông phương diễn tả là 
cho dù trí khôn chúng ta có “bà con” với trí khôn 
của Thiên Chúa, nhưng chúng ta chỉ về được đến 
đó trên con đường ngược giòng thời gian trở về quá 
khứ. Nhưng may sao có định luật “Âm dương”; 
định luật “Âm dương” như chiếc thuyền chở chúng 
ta đi tiếp về đến đích câu hỏi: “Thiên Chúa bởi đâu 
mà có?” Theo định luật “Âm dương” thì “cùng tắc 
biến, biến tắc thông” (nghĩa là hễ cùng đường thì 
biến hóa, hễ biến hóa lại trở nên thông thoáng). 
Theo đó, “âm cùng tắc biến”, tức là khi đã tận cùng 
cõi âm thì phát sinh cõi dương, “KHÔNG HOÀN 
TOÀN KHÔNG CỰC” liền biến thành DƯƠNG, 
DƯƠNG chính là CÓ, CÓ  chính là Thiên Chúa tự 
hữu.  con đường “thánh giá Chúa Kitô dẫn đến vinh 
quang” minh chứng cho định luật “Âm dương” 
này” (4)     

(còn tiếp)
.................................
(1) Vị La Hán thứ 2 – Tôn giả Già Phạt Tha 

(tên các vị La hán được phiên âm từ tiếng Phạn, hay 
tiếng Ấn độ, Tây Tạng  v.v…)

Hỉ Khánh La Hán (Ảnh: Internet)
Ông nguyên là một nhà hùng biện của Ấn Độ cổ 
đại. Có người từng hỏi ông: “Thế nào là vui?” 
Ông giải thích rằng: “Từ thính giác, thị giác, xúc 
giác, vị giác, khứu giác mà cảm nhận được vị của 
niềm vui.” Người ta lại hỏi ông: “Thế nào là khánh 
(mừng)?” Ông trả lời rằng: “Không do tai mắt 
mũi miệng tay mà cảm thấy vui thì đó là khánh, ví 
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dụ như thành tâm hướng Phật, tâm cảm nhận thấy 
Phật thì vui.” Cho nên, người đời gọi ông là Hỉ 
Khánh La Hán.

(2)  Ngoài những đoạn ngắn nằm tách riêng 
ra với câu chuyện, còn có những chữ trong ngoặc 
đơn… tất cả đều do MVL (tác giả) thêm vào để độc 
giả mọi trình độ đều có thể đọc và hiểu.

(3)  Vị La Hán thứ 3 – Tôn giả Nặc Già Bạt Lý 
Đà

Cử Bát La Hán (Ảnh: Internet)

Ông là một vị hòa thượng hóa duyên. Phương pháp 
hóa duyên của ông không giống người khác mà là 
ông giơ bát lên cao để hướng về người xin ăn. Sau 
này thế nhân gọi ông là Cử Bát La Hán.

(4)  Lấy cái KHÔNG CÓ để chứng minh cái 
CÓ. Thí dụ nhìn thấy xác thủy quái nằm chết phơi 
thây ở bờ biển, người ta xác định có thủy quái đó và 
nhiều loài thủy quái khác đang lẩn khuất nữa.  Thấy 
có cái chết (cái không) liền biết được có cái sống 
(cái có), đau thương, thánh giá (cái không) chứng 
minh có hạnh phúc (cái có)… Nói chung, đó là cách 
lấy cái KHÔNG chứng minh cái CÓ.

nguyên nhân chẳng gì to tát, chỉ là chuyện tế nhị rất 
chi là nhỏ, đó là vợ anh quá luộm thuộm, đã không 
đẹp lại càng không biết gọn gàng, sạch sẽ, thơm 
tho. Tôi mới sực nhớ, ngày trước, vào các dịp lễ tết 
chúng tôi ghé thăm nhà anh, luôn thấy chị vợ anh 
đầu bù tóc rối, ăn mặc xộc xệch trong bộ đồ bộ xỉn 
màu dù chị là giáo viên và chồng làm sếp, con cái đã 
lớn, trong nhà có người giúp việc. Anh bảo đã nhiều 
lần khuyên chị nên biết sửa soạn cho tươm tất thế 
nhưng chị không chịu sửa đổi. Lâu ngày từ những 
hành động nho nhỏ như thế, cứ lặp đi lặp lãi mãi 
trong đời sống vợ chồng khiến anh thấy “ngán” vợ, 
rồi hết yêu lúc nào không hay. Còn chị vợ có cảm 
giác bị áp chế vì mình thường bị chồng “sửa lưng”. 
Thế là dẫn nhau ra tòa.

Nói thì dài nhưng chung quy lại bản thân người 
phụ nữ vốn đã có sẵn, chứa đựng đầy đủ những yếu 
tố của cái đẹp rồi; chỉ cần biết cách cho nó một cơ 
hội để toả sáng, phát triển thêm nữa mà thôi. Bởi vậy, 
từ xưa cho đến nay người ta thường nói: “Không có 
phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Bất 
kỳ một người phụ nữ nào chỉ cần “gọn gàng, sạch 

sẽ, thơm tho” đã trở thành một người đẹp trong con 
mắt của mọi đàn ông, thêm việc ăn nói có duyên 
chút thôi, hay nói nôm na là đừng để vô duyên sẽ 
tăng thêm vẻ đẹp ấy. Nếu thêm vào “hiểu biết, trí 
tuệ, nhân ái” thì quá tuyệt vời, đó là một vẻ đẹp toàn 
diện.

“Gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho” thì thật dễ và ai 
cũng biết cách làm. Tuy nhiên cũng đừng vì sạch quá 
mà nằm cả ngày trong bồn tắm để chồng con ngồi 
ngủ gật chờ cơm, cũng đừng vì thơm mà mỗi khi ra 
đường làm người khác hắt xì - cảm nhận cơ thể như 
vừa bước ra từ một bồn nước hoa ngào ngạt. Tóm 
lại, theo tôi đàn bà ở độ tuổi nào, trong hoàn cảnh 
nào cũng phải biết gọn gàng bản thân, đừng bao giờ 
nghĩ kết hôn rồi thì mọi chuyện đã xong, cho cơ thể 
mình được phép bệ xệ mà không cần chăm sóc. Hãy 
luôn nhớ rằng phải yêu thương, trân trọng và chăm 
sóc bản thân mình. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho lúc 
này không chỉ cho riêng mình mà còn cho chồng, 
cho con và điều quan trọng hơn là vì hạnh phúc của 
mỗi chúng ta.

Hoàng

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

(Tiếp theo trang 38)
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VUI CƯỜI GIẢI TRÍ

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC (ST)

                                   Văn hoá Doanh nghiệp!
Sáng nay Tèo phỏng vấn 

tuyển dụng một nhân viên hành 
chính. Cao, đẹp, trẻ. Bước vô 
chào lễ phép:

- Dạ con chào chú
. Chú nào? Tôi có phải em 

của bố cô đâu
- Dạ, con chào sếp!
. Con gì, tôi liên hệ gì với mẹ 

cô đâu. Nhân viên là không có hồ 
đồ!

- Dạ cháu chào sếp!
. Cháu gì? Không bà con họ 

hàng gì
- Dạ em chào sếp!
. Sếp gì, chúng ta đều là người 

lao động
- Dạ em chào thủ trưởng.
. Không được tôi không phải 

trưởng
- Dạ em chào anh
- Anh chào em. Em ngồi xuống 

đi và bình tĩnh trả lời. Uống nước 
đi em. Đi nắng có mệt không? 
Bình tĩnh đi chúng ta còn làm việc 
với nhau lâu dài… Đấy, với nhân 
viên là phải uốn nắn nghiêm khắc 
nhưng phải gần gũi chia sẻ yêu 
thương họ. Thế mới là văn hoá 
Doanh nghiệp!

Kỷ niệm 8.3
Tèo xin nghỉ phép 1 ngày 

để mua và tặng hoa chị em phụ 
nữ trong Cty ngày 8.3… cho tới 
xế chiều, cũng chỉ mới tặng hoa 
được 80% số người cần tặng. Alo 
than thở với bạn, vợ nghe được 
bèn cho 500 ngàn và bảo anh đi 

viện Pasteur chích ngưà dại đi.
Hỏi dại gì, vợ nói dại gái chớ 

dại gì!
Thiệt là mụ vợ không biết 

chia sẻ!

t ậhT i ỏiG  àB n àĐ
 gnô n ềit ohc ihk uas  àb t ộM

:i ỏh n ềil  ờht  àhn i ốuc  ở t ấhk hn àh
  ợv ,y àn i ỗn gnôn ar gnô oaS -

con ông đâu?
 yam gn ẳhc iôt  ợv , àb aưhT -
  ìht n òc iôt  ợv u ếN . ạ i ồr i ờđ auq

.y àn i ỗn gnôn n ếđ uâđ iôt
i ón ,gn ồhc gnas yauq  àB

 m ảđ  àl  àb n àđ ,aưhc y ấhT -
  ỉhc  àl  àb n àđ  óc gnôhK .m ắl gnađ

.y àm nă iđ c ớưn  óc
 hn àh gnô gnas yauq  àb i ồR

i ỏh t ấhk
 y ấ  àb gn ốs n òc ihk gnưhN -

?gnô  ảh  ìg m àl
 ohc yaht y àm nă iđ  ón aưhT -

tôi
- Trời!!!

Không dạy
Bà mẹ kêu lên với cậu con trai 

nhỏ:
- Chính con đã dạy con vẹt 

nhà mình những câu nói thô tục 
ấy phải không?

- Không phải thế đâu mẹ ạ! 
Con chỉ cấm nó không được nói 
những câu đó thôi.

Những bức thư của bố….
Bà mẹ có việc đi làm, để 2 

đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. 
Khi về nhà vào lúc chiều muộn, 

bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn:
- Em với con chơi vui chứ?
- Vâng, rất vui ạ –cậu con trai 

cười toe toét.
- Chắc là 2 anh em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu 

thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các 
chương trình rồi.

- Vậy làm sao con với em vui 
vẻ được suốt cả ngày?  Bà mẹ tỏ 
ý ngạc nhiên.

- Dạ, thoạt tiên, chúng con 
xem phim hoạt hình Tom và Jerry, 
nhưng chúng con không thấy 
buồn cười. Sau đó chúng con xem 
phim hài Laurel và Hardy nhưng 
chúng con cũng không thấy buồn 
cười. Rồi chúng con xem Mr. 
Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười 
gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện 
vào trong kho, ở đấy có một cái 
hộp nhỏ quấn ruy-băng màu 
hồng, chúng con thấy những bức 
thư bố viết cho mẹ khi bố mẹ chưa 
lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa 
cười bò ra…

Giấc mơ!
Một người bị bệnh mộng du 

đang ngủ liền bật dậy chạy xuống 
bếp và cầm lên một con dao bầu.

Cả nhà anh ta không dám 
ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến 
tính mạng.

Anh ta đi sờ đầu từng người, 
sau đó xuống bếp cất dao vào chỗ 
cũ rồi lại đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, mọi người hỏi 
anh ta tối hôm qua nằm mơ cái gì 
mà lại đi sờ đầu từng người như 

(Xem tiếp trang 55)
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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 xin 
được giữ nguyên văn của người nêu câu hỏi.

53. Có ca đoàn chê Thánh ca Phụng vụ (TCPV)
chỉ có 3 nốt ngang, nhưng vẫn hát với Cộng đoàn, 
rồi họ chọn đáp ca và tập cho Cộng đoàn 1 điệp 
ca dạng ca khúc lên bổng xuống trầm, nên Cộng 
đoàn đối đáp rất thưa thớt, vậy xin hỏi Ông: Việc 
làm ấy có nên duy trì không? Tác hại về lâu dài sẽ 
như thế nào? Tôi đọc trong “Hướng dẫn mục vụ 
Thánh Nhạc do Ủy ban Thánh Nhạc HĐGMVN” 
phát hành, thấy phần D- Cộng đoàn phụng vụ, số 
28 nêu rõ: “Để toàn dân thánh đều lên tiếng hát, 
âm nhạc phải hợp với khả năng của họ”.

NK: Ý bạn là họ chê TCPV, rồi bỏ để hát Thánh 
ca Bình dân Tôn giáo hình thể ca khúc (như hiện 
nay trong các nhà thờ). Việc làm này tạm ví như bạn 
có cả một tủ y phục vừa được đo may vừa vặn khéo 
léo, vừa hợp thời trang, vừa bằng chất liệu vải vóc 
sang quý… thế mà bạn bỏ không dùng tới, cứ mặc 
hoài quần áo cũ rách, không vừa vặn lại quê mùa.  

54. Tôi là ca trưởng đã thực hiện hát TCPV
(Đáp ca theo hình thể Responsorium) do NS hướng 
dẫn thì trong cộng đoàn có số ít người than phiền 
“tập hát làm gì, lễ đã lâu giờ còn bày đặt…” nếu 
NS có ở đó nghe thấy, sẽ trả lời ra sao?

NK: Tôi sẽ trả lời: Mỗi tuần chỉ dành 1 giờ cho 
việc thờ phượng Chúa; tiếc chi không thêm 10 phút 
nữa để việc thờ phượng ấy thêm xứng hợp hơn?   

55. Nếu Cha sở không ủng hộ TCPV, nghe đề
nghị tới hát TCPV là gạt phăng thì sao?

NK: Thì chúng ta kiên nhẫn thuyết phục dần.
56. Xin ông khái quát lại các bước cơ bản để

giúp cộng đoàn hát TCPV: sự chuẩn bị, bài vở, cách 
thực hiện v,v… từng bước một để một Ca đoàn thực 
hiện tại 1 Giáo xứ. Xin cám ơn ông.

NK: Các bước khái quát:

1. Phát lên màn hình câu Đáp ca dành cho
cộng đoàn.

2. Ca trưởng tập cho công đoàn trước thánh
lễ khoảng 5 phút.

3. Cử vài ca xướng viên hoặc cả ca đoàn
tụng (psallere) các câu thánh vịnh.  

57. Trong “Hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc do
Ủy ban Thánh Nhạc HĐGMVN” phát hành, phần 
III, ÂM NHẠC TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG 
CHÚA, trang 31 có đề cập đến Nhạc Bình Ca (ca 
điệu Grêgoriô) xin trích lại nguyên văn: “Giáo hội 
nhìn nhận Bình ca là gia sản riêng của Phụng Vụ 
Rôma, vì thế, trong các hoạt động phụng vụ, Bình 
ca phải giữ địa vị chính yếu giữa những loại hình 
thánh ca khác”. Chỉ Bình ca là loại nhạc riêng của 
Hội Thánh, Bình ca là sự nối kết sống động với tổ 
tiên chúng ta trong đức tin, là âm nhạc truyền thống 
trong nghi lễ Rôma…”. Tôi có thể tìm Bình ca tiếng 
Việt ở đâu? Lục tìm trên mạng không có? Có tuyển 
tập không? Mua ở đâu? Cám ơn NS Ngọckôn.

NK: Đã là Bình ca thì ca từ phải bằng tiếng 
Latin. Do đó, không có “Bình ca tiếng Việt”. Chỉ 
có thánh ca tiếng Việt dùng thang âm Bình ca hay 
thánh ca tiếng Việt mô phỏng Bình ca mà thôi.  

58. Cũng trong hướng dẫn nêu trên (trang 31,
mục 69): ĐỊA VỊ CHÍNH YẾU là danh hiệu đã được 
Công đồng Vaticano II dành cho ca điệu Grêgoriô 
giữa “những loại ca khác” Mỗi Giám mục, linh 
mục, nhạc sĩ phụng vụ hãy quan tâm đặc biệt tới 
“những loại ca khác” này. Trong khi xem xét việc sử 
dụng kho tàng thánh ca, các vị mục tử và các nhạc 
sĩ, ca trưởng phải lưu tâm đến việc ca hát mà cộng 
đoàn có thể tham dự khi cử hành phụng vụ. Xin hỏi 
NS: “những loại ca khác” ở đây nghĩa là những 
loại ca nào? Hãy quan tâm đặc biệt tới “những loại 
ca khác” này rõ nghĩa ra là sao? (có phải là các ca 
khúc được sáng tác tràn lan hiện nay không? Nên 
tránh dùng hoặc lạm dụng trong Phụng vụ Thánh 
lễ, đúng không?

NK: “Những loại ca khác này” chính là các 
thánh ca Bình dân Tôn giáo viết theo hình thể ca 
khúc đang phổ biến trong các nhà thờ VN trong và 
ngoài nước hiện nay.  
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59. Ca đoàn: Công đồng Vaticano II nhấn mạnh
rằng phải luôn cổ vũ các ca đoàn, đồng thời bảo 
đảm sao cho “tất cả cộng đoàn tín hữu đều có thể 
tích cực tham dự với những phần dành riêng cho 
họ… ca đoàn không được phép giảm thiểu việc tham 
gia ca hát của cộng đoàn tín hữu… hát cộng đồng 
là ưu tiên trong phụng vụ… nhưng tình hình hiện 
nay là: CA ĐOÀN HÁT HẾT - CỘNG ĐOÀN NGỒI 
IM - CHA XỨ KHÔNG Ý KIẾN - CÁC ĐẤNG HỮU 
TRÁCH THINH LẶNG… Vaticano II nhấn mạnh thì 
chúng ta xem nhẹ… ai đề cập đến vấn đề này thì bị 
cho là “nhiễu sự, rắc rối, gây chuyện…” phân tích 
ra thấy tình hình Thánh nhạc thật thê thảm. Xin NS 
cho ý kiến, cám ơn.

NK: Bạn đã hiểu tình hình! Vậy chúng ta cùng 
nhau thuyết phục dần mọi người

60. Ca trưởng: Để được gọi là CA TRƯỞNG
THÁNH NHẠC, ca trưởng cần học biết về phụng 
vụ: hiểu biết cặn kẽ Hiến chế phụng vụ, thông điệp, 
huấn thị v,v… của Giáo hội về âm nhạc phụng vụ, 
thông thạo khả năng chuyên môn như nhạc lý, ký 
xướng âm, hòa âm, điều khiển hợp xướng, đệm đàn 
cơ bản (organ hoặc piano) các ca trưởng các Giáo 

xứ nhỏ ở miền quê xa xôi thì sao mà đáp ứng được 
đỏi hỏi này? Thực tế ở những miền quê hẻo lánh, có 
ca trưởng là cha xứ đã mừng rồi! Xin ông cho biết 
ý kiến.

NK: Nếu hát TCPV, mọi việc sẽ được giải quyết.
61.Tôi là người ngoại đạo, đi lễ (cưới, tang…)

nghe hát solo sến và rên rỉ quá, (như Chế Linh vậy) 
thật là oải, Thánh ca bên ông là vậy sao?

NK: Không! Chúng tôi đang tìm mọi cách đưa 
trở lại nhà thờ dòng thánh ca chính thống của Giáo 
hội Công giáo có từ trước năm 1965. Tuy nhiên phải 
có thời gian.  

62. Ngoài Thánh vịnh đã ghi trong Sách Bài Đọc,
còn có thể hát Ca Tiến Cấp lấy ở sách Graduale 
Romanum hoặc Thánh vịnh đáp ca, Thánh vịnh 
hoặc Tung hô Alleluia lấy ở sách Graduale Simplex. 
Sao không thấy tuyển tập này phổ nhạc bằng thang 
âm Bình ca để các ca đoàn có tài liệu mà sử dụng? 
Việc đúng đắn này các giới hữu trách có quan tâm? 
Chúc ông khỏe mạnh và bình an.

NK: Lý do giới hữu trách chưa quan tâm là với 

những bản văn ấy, phải sáng tác như thế nào?

vậy.
Anh ta liền trả lời:
- Tôi mơ thấy lạc vào một 

vườn dưa hấu,định đem dao đi 
cắt nhưng sờ mãi không được một 
quả nào chín cả.

- !!!

Hình phạt cho tội ngoại tình
Hai vơ chồng nọ, chết xuống 

âm phủ, sau khi đi qua bao nhiêu 
cửa ngục, lãnh chịu biết bao cực 
hình, khi đến cửa ngục kế tiếp thì 
Diêm Vương phán:

– Hai vợ chồng nhà ngươi lúc
sống đã phạm nhiều tội lỗi trong 
đó có cả tội ngoại tình. Ngoại tình 
tuy là tội không nặng lắm nhưng 
cũng phải chịu phạt, hình phạt đó 
là phải bị kim đâm, cứ ngoại tình 
một lần thì bị đâm một cái.

Nói vừa dứt lời Diêm Vương 
gọi Quỷ sứ đâu hãy mau đưa hai 

tôi phạm này vào chịu phạt.
Anh chồng vì đã ngoại tình 

mười lần nên phải chịu bị kim 
đâm mười cái. Sau khi chịu phạt 
xong vừa ra ngoài anh ngó quanh 
không thấy vợ mình đâu liên hỏi?

– Thưa Diêm Vương vợ con
đâu rồi ạ?

Diêm Vương liền trả lời:
– Vợ ngươi đang nằm trên

máy may kia kìa.

Chuyện ông hàng xóm
Vợ:
- Nồi cơm điện hư rồi, anh sửa 

lại dùm em với.
Chồng:
- Trời…! Tôi đâu phải thợ 

điện.
Vợ:
- Cái bàn gãy chân rồi, anh 

sửa lại dùm em với.
Chồng:

- Trời…! Tôi đâu phải thợ 
mộc.

Vài ngày sau, anh chồng thấy 
nồi cơm và cái bàn đã được sửa.

Chồng:
- Ai sửa vậy?
Vợ:
- Ông hàng xóm.
Chồng:
- Thế ông ấy lấy bao nhiêu 

tiền?
Vợ:
- Ông ấy nói hoặc vá cho ông 

ấy cái áo hoặc cho ông ấy “yêu” 
một chút.

Chồng:
- Thế cô chọn vá áo?
Vợ:
- Trời…! Tôi đâu phải thợ 

may!
Chồng:
- ?????

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 53)
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Máy bay lớn nhất thế giới bay 
chuyến đầu tiên sau nâng cấp

Máy bay lớn nhất thế giới, 
Antonov An-225 Mriya, đã cất 
cánh vào ngày 4-4 từ sân bay Kiev 
Antonov, bên ngoài Thủ đô Kiev 
của Ucraina, thực hiện chuyến 
bay thương mại đầu tiên sau khi 
máy bay này được hiện đại hóa. 
Hàng trăm người ở nhiều độ tuổi 
khác nhau đã xếp hàng chung 
quanh sân bay Kiev Antonov để 
chứng kiến chuyến bay hiếm hoi 
của máy bay khổng lồ này. Máy 
bay An-225 Mriya được thiết kế 
từ cuối những năm 1980, là máy 
bay dài nhất và nặng nhất trên thế 
giới được chế tạo. Với sáu động 
cơ phản lực, máy bay có thể chở 
640 tấn hàng. Trong đợt sửa chữa 
và hiện đại hóa gần đây, máy 
bay được lắp thêm hệ thống dẫn 
đường và một số trang thiết bị 
điện mới. Kể từ khi được đưa vào 
sử dụng 30 năm trước, máy bay 
An-225 Mriya đã thiết lập 240 kỷ 
lục hàng không.

Những điều cần biêt về cà phê 
và nguy cơ ung thư

 Thẩm phán tòa Tối cao Los 
Angeles ngày 28/3 ra lệnh các 
công ty kinh doanh cà phê phải 

ghi khuyến cáo về bệnh ung thư 
trên sản phẩm tiêu thụ ở tiểu bang 
California. Tuy nhiên, các quan 
ngại khoa học về cà phê trong 
những năm gần đây có phần giảm 
bớt và nhiều cuộc nghiên cứu 
thậm chí còn gợi ý rằng loại thức 
uống này có thể có lợi cho sức 
khỏe.

“Dùng ở mức tối thiểu, cà phê 
không có lợi cũng không có hại. 
Có chăng là bằng chứng khá tốt 
cho thấy ích lợi của cà phê đối 
với bệnh ung thư,” bác sĩ Edward 
Giovannucci, một chuyên gia 
dinh dưỡng tại Đại học Y tế Cộng 
đồng Harvard.

Phán quyết mới nhất của 
tòa không phải nhắm mục 
tiêu cà phê mà là nhắm vào 
chất acrylamide phát sinh khi 
hạt cà phê được rang lên. Các 
cơ quan chính phủ gọi chất này 
có thể hoặc có phần chắc là chất 
sinh ung thư, dựa vào nghiên cứu 
trên động vật. Một nhóm hoạt 
động đâm đơn kiện đòi các nhà 
kinh doanh cà phê phải khuyến 
cáo về chất này, chiếu theo luật 
ở California được thông qua hồi 
năm 1986.

Hàng triệu học sinh Ấn Độ 
phải thi lại do lộ đề

Hôm 29-3, các quan chức Ấn 
Độ cho biết nước này sẽ tăng 
cường an ninh mạng sau khi một 
bài thi cấp 3 bị lan truyền trên 
mạng, khiến hàng triệu học sinh 
phải thi lại.

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ, 
ông Prakash Javadekar cho biết 
sẽ tiến hành một cuộc điều tra để 
tìm ra nguyên nhân vì sao đề thi 
môn Toán và Kinh tế lại có thể 
được lan truyền qua WhatsApp 
trước kì thi.

Sau khi thông tin về vụ việc 
lộ đề thi được lan truyền, đảng 
Quốc đại Ấn Độ đã chỉ trích và 
cho rằng chính quyền của Thủ 
tướng Narendra Modi còn nhiều 
hạn chế trong công tác bảo mật an 
ninh mạng

.
Tổng thống Venezuela nói 
người dân rời bỏ đất nước sẽ 
dọn toilet ở Mỹ

Tổng thống Venezuela trong 
một bài phát biểu hôm 3/4 đề cập 
đến những người dân tháo chạy 
khỏi đất nước Nam Mỹ trong 
những năm gần đây. Ông Maduro 
cho rằng những người di cư ra 
nước ngoài sẽ “hối hận” vì rời 
bỏ quê hương và chế nhạo họ rốt 
cuộc sẽ phải chấp nhận làm công 
việc “cọ rửa nhà vệ sinh ở Miami 
(bang Florida, Mỹ)”, Washington 
Post đưa tin. Phát ngôn của Tổng 
thống Maduro đã khiến nhiều 
người phản bác. Roberto Jimenez, 
một luật sư người Venezuela đang 
sống ở Miami, viết “tâm thư” cho 
Tổng thống Maduro và đặt câu 
hỏi: “Ông có biết tôi kiếm được 
bao tiền khi chùi cọ toilet ở đây 
không?”. Rồi luật sư Jimenez tự 
trả lời: “Họ trả tôi 4 USD mỗi 
giờ, nghĩa là 32 USD một ngày. 
Đến cuối tháng, tôi nhận ra 
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rằng tôi chưa bao giờ trông thấy 
nhiều tiền như thế trong suốt cả 
đời làm luật sư ở Venezuela”... 
“Trong khi đó, lương tối thiểu ở 

Venezuela chưa đến 6 USD mỗi 
tháng”.Trong bối cảnh lạm phát 
phi mã và khủng hoảng lương 
thực ở Venezuela, từ năm 1999, 

khoảng ba triệu người Venezuela, 
tương đương 10% dân số, đã tháo 
chạy khỏi đất nước. 

 LƯỢC TIN TRONG NƯỚC
Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

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

Uber thông báo chính thức 
ngừng hoạt động từ ngày 8/4

Uber Việt Nam đã chính thức 
thông báo chuyển giao hoạt động 
cho Grab kể từ ngày 8/4 tới cho 
dù bị nghi ngờ vi phạm cạnh 
tranh tại một số nước Đông Nam 
Á. Thông báo này nêu rõ, Uber sẽ 
chuyển giao các hoạt động kinh 
doanh vào nền tảng công nghệ 
của Grab tại Việt Nam nói riêng 
và Đông Nam Á nói chung.

Đối với những khách hàng 
thường xuyên sử dụng dịch vụ 
taxi công nghệ cao này, Uber cũng 
khuyến cáo, khách hàng cần sớm 
cài đặt ứng dụng Grab để tránh 
những bất tiện có thể xảy ra đối 
với việc đi lại hàng ngày.

Viettel yêu cầu chủ thuê bao 
nộp hình chân dung trước 24.4

Theo thông báo của Viettel, 
chủ thuê bao của mạng này bắt 
buộc phải cập nhật hình chân 
dung và thông tin CMND lên hệ 
thống của nhà mạng trước ngày 
24/4, để phục vụ chuẩn hóa thông 
tin nhằm bảo vệ thuê bao chính 
chủ. Nếu chủ thuê bao không thể 
cập nhật được hình chân dung và 
thông tin CMND trước ngày 24/4, 
thuê bao sẽ bị khóa chiều gọi đi 

cho tới khi các thông tin được 
hoàn thiện. Với các thuê bao đang 
thiếu thông tin chính chủ, nhà 
mạng sẽ gửi tin nhắn thông báo 
tới từng số thuê bao. Việc hoàn 
thiện thông tin có thể thực hiện tại 
các đại lý hoặc qua ứng dụng trên 
điện thoại thông minh.

Hơn 400.000 người dùng 
Facebook Việt Nam bị rò rỉ dữ 
liệu

Mike Schroepfer, Giám đốc 
công nghệ Facebook, thừa nhận 
lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập 
trong vụ Cambridge Analytica 
lên tới 87 triệu tài khoản, thay vì 
dừng lại ở mức 50 triệu như thông 
tin trước đó. 

Cụ thể, số người bị lấy thông 
tin đa số ở Mỹ với hơn 70,6 triệu 
tài khoản, tiếp đến là Philippines 
với 1,17 triệu và Indonesia gần 
1,1 triệu. Việt Nam đứng thứ chín 
với 427.446 người bị ảnh hưởng. 
Tính đến tháng 7/2017, Việt 
Nam có hơn 64 triệu người dùng 
Facebook, tức số tài khoản bị rò rỉ 
dữ liệu chiếm khoảng 0,7%.

Việt Nam có 2 đại biểu lọt vào 

danh sách 100 nhà khoa học 
hàng đầu Châu Á

Tạp chí AsianScientist 
(Singapore) vừa công bố danh 
sách 100 nhà khoa học được vinh 
danh trong năm 2018 do có giải 
thưởng quốc tế hoặc giải thưởng 
quốc gia, có đóng góp nổi bật cho 
cộng đồng trong lĩnh vực nghiên 
cứu của mình trong năm 2017.

Đây là năm thứ 3 tạp chí này 
công bố danh sách các nhà khoa 
học hàng đầu khu vực với những 
nghiên cứu, đổi mới và có đóng 
góp đáng kể ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau.

Việt Nam có 2 người được bầu 
chọn vào danh sách này là GS.TS 
Phan Thanh Sơn Nam, Trưởng 
khoa Kỹ thuật hoá học Trường 
ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia 
TP.Hồ Chí Minh), nhà khoa học 
thuộc lĩnh vực Hóa học và PGS-
TS Nguyễn Sum, Giảng viên khoa 
Toán Trường ĐH Quy Nhơn, nhà 
khoa học được vinh danh ở lĩnh 
vực Toán học. Điều khá đặc biệt là 
cả hai nhà khoa học này đều cùng 
được nhận giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm 2017 do Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổ chức.
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Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Thông báo về nhóm lừa đảo, 
quyên tiền đại tu Nhà thờ 
Chính Toà Sài Gòn.

  

     Kính gởi: Quý Đức cha, Quý cha,
Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em 
giáo dân. Thời gian gần đây, lợi 
dụng việc Tổng Giáo phận Sài 
Gòn - TP.HCM tiến hành trùng 
tu Nhà thờ Chính Toà Đức Bà, 
có một nhóm người lừa đảo -cả 
nam lẫn nữ- đã tạo email giả, mạo 
danh cha Tổng Đại Diện Inhaxiô 
Hồ Văn Xuân để nhận tiền quyên 
góp của nhiều người. Về vấn đề 
này, Văn phòng Toà Tổng giám 
mục xin xác nhận: Trong việc 
đóng góp cho Quỹ Trùng Tu Nhà 
Thờ Chính Toà Đức Bà, ngoài thư 
kêu gọi của Đức Cố Tổng Giám 
mục Phaolô Bùi Văn Đọc, cha 
Tổng Đại Diện Inhaxiô không hề 
gởi thư hay email cho bất cứ ai 
để xin giúp đỡ. Ngoài ra, có một 
phụ nữ trong nhóm lừa đảo này 
tự xưng là người thay mặt cha 
Tổng Đại Diện Inhaxiô để nhận 
tiền của các giáo phận hay các 
ân nhân. Cha Inhaxiô xác nhận 
không ủy quyền cho ai đại diện 
ngài thực hiện việc này. Đây là 
việc làm của nhóm người lừa đảo 
nói trên. Xin quý Đức cha, quý 
cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị 
em giáo dân vui lòng cảnh giác 
để không tiếp tay hay bị thiệt hại 
do những người lừa đảo.

(đã ký và đóng dấu)
Lm.Phêrô KIỀU CÔNG TÙNG

Chánh Văn Phòng Toà Tổng 

ngày 26 tháng 03 năm 2018

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng 
được bổ nhiệm làm Giám quản 
Tông toà Tổng giáo phận Thành 
phố Hồ Chí Minh

Ngày 08.03, Đức cha Giuse Đỗ 
Mạnh Hùng đã được Tòa Thánh, 
qua Bộ Loan Báo Tin Mừng cho 
các Dân Tộc, bổ nhiệm làm Giám 
quản Tông tòa Tổng giáo phận 
Sàigòn, để điều hành Tổng giáo 
phận trong lúc “trống tòa” do sự 
ra đi đột ngột của Đức Tổng giám 
mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Đức cha Giám quản Giuse Đỗ 
Mạnh Hùng sinh tại Sài Gòn ngày 
15-09-1957; thụ phong linh mục 
cho Tổng giáo phận Thành phố 
Hồ Chí Minh ngày 30-08-1990; 
được Đức giáo hoàng Phanxicô 
bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá 
Tổng giáo phận Thành phố Hồ 
Chí Minh ngày 25-06-2016; và 
Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi 
Văn Đọc truyền chức giám mục 
ngày 04-08-2016.

Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn 
Nhơn 80 tuổi: số Hồng y cử tri 
còn 115 vị

Hôm 01-04-2018, Đức hồng 

y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng 
giám mục Tổng giáo phận Hà 
Nội, mừng sinh nhật 80 tuổi; có 
nghĩa là ngài không còn trong 
danh sách Hồng y cử tri để bầu 
giáo hoàng. Quy định “các Hồng 
y đủ 80 tuổi trước ngày Toà Thánh 
trống toà sẽ không tham gia Mật 
tuyển viện bầu giáo hoàng” được 
ghi trong Tông hiến Romano 

hoàng Phaolô VI ban hành ngày 
1-10-1975. Với sự kiện mới nhất 
này, hiện nay số hồng y trong 
Hồng y đoàn là 214 vị, trong đó 
có 115 Hồng y cử tri.

Giáo phận Ban Mê Thuột sắp 
có thêm 15 Tân linh mục

Mới đây, ngày 01/04/2018, 
Tòa giám mục Ban Mê Thuột đã 
ra thông báo dự kiến Đức Cha 
Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, Giám 
mục giáo phận Ban Mê Thuột sẽ 
cử hành Thánh lễ truyền chức linh 
mục cho 15 thầy Phó tế vào lúc 
8h00 thứ Năm, ngày 10/05/2018 
tại nhà thờ Chính tòa của giáo 
phận này. 

Được biết, Giáo Phận Ban 
Mê Thuột có diện tích rộng lớn 
24.462,44 km2, trải rộng các tỉnh 
Đăklăk, Đăknông và một phần 
của tỉnh Bình Phước. Vào thời 

TM. Toà Tổng Giám Mục

Giám Mục
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điểm năm 2016, Giáo phận này 
có 434.722 tín hữu, trong đó có 
169 linh mục, 19 cộng đoàn thuộc 
9 Dòng tu với 619 tu sĩ nam và 
nữ.

30.000 dự tòng ở Mỹ gia nhập 
Giáo Hội Công Giáo vào lễ 
Vọng Phục Sinh năm nay

85 trong số 200 giáo phận 
của Hoa Kỳ đã thông báo sẽ rửa 
tội người lớn vào lễ Vọng Phục 
Sinh. Theo đó, trên cả nước sẽ có 
khoảng 30.000 dự tòng được rửa 
tội vào tối thứ bảy. Ví dụ, Tổng 
Giáo phận Los Angeles, giáo phận 
lớn nhất Hoa Kỳ, sẽ đón nhận 
1.700 dự tòng và 1.127 tân tòng 
vào lễ Vọng Phục Sinh. Tổng 
Giáo phận San Francisco có thêm 
173 dự tòng và 169 tân tòng. Giáo 
phận San Diego có thêm 1.091 dự 
tòng và tân tòng. New York thì có 
868 người gia nhập Công Giáo…

Bàn tay thánh từng rửa tội hơn 
100.000 người

Gần 80.000 người đến từ 
mọi miền Canada đã được chiêm 
ngưỡng thánh tích của thánh 
Phanxicô Xaviê trong cuộc hành 
hương dài từ bờ đông sang bờ tây 
của quốc gia Bắc Mỹ này.

Khác với những thánh tích 
thường thấy, thánh tích vừa chu 
du khắp Canada là một cánh tay 
phải chỉ bị thối rữa một phần dù 

thuộc về người qua đời cách đây 
gần 500 năm. Thánh tích cấp một 
này lâu nay vẫn được cất giữ ở nhà 
thờ Gesù của Rome (Ý), bên cạnh 
các thánh tích quan trọng khác 
của những đấng sáng lập Dòng 
Tên. Cùng với thánh Inhaxiô xứ 
Loyola, thánh Phanxicô Xaviê và 
thánh Phêrô Favre đã đồng sáng 
lập dòng tu có ảnh hưởng rất lớn 
trong Giáo hội. Thánh Phanxicô 
Xaviê tạ thế vào năm 1552 và di 
hài của ngài hiện ở Ấn Độ, nhưng 
Giáo hội đã lấy cánh tay mang 
về Rome. Chuyến hành hương ở 
Canada là một trong những lần 
hiếm hoi thánh tích rời khỏi thành 
phố này. Thánh tích nằm trong 
hộp kính bọc vàng, có ghế riêng 
trên các chuyến bay trong chuyến 
du hành ngang dọc khắp Canada.

Đức Giáo Hoàng rửa chân cho 
tù nhân tại nhà tù ở Rome

Kể từ khi được mật nghị hồng 
y bầu chọn, Đức Giáo Hoàng 
luôn cử hành thánh lễ Tiệc Ly bên 
ngoài Vatican. Ngài đến các nhà 
tù, các trung tâm chăm sóc người 
khuyết tật để thực hiện nghi thức 
rửa chân cho tù nhân, người tị nạn 
và những người bị xã hội chối 
bỏ. Truyền thống này đã được 
ngài thực hiện từ khi còn là Tổng 
Giám mục của Buenos Aires, 
Argentina, nơi ngài thường xuyên 
cử hành phụng vụ Thứ Năm tuần 
thánh tại các nhà tù địa phương.

…Trong 12 người được Đức
Giáo Hoàng tiến hành nghi thức 
rửa chân đến từ Ý, Philippines, 
Morocco, Moldavia, Columbia, 
Nigeria và Sierra Leone, có 8 

người là Kitô hữu, hai người theo 
đạo Hồi, một người theo Phật 
giáo và một người theo Chính 
Thống giáo.

Đức Phanxicô là vị giáo hoàng 
đầu tiên tiến hành nghi thức rửa 
chân cho phụ nữ và những người 
không phải là Kitô hữu, dẫn đến 
một số thay đổi trong quy tắc 
phụng vụ sau này.

Các Đức Giám Mục Đức yêu 
cầu Vatican can thiệp trước đề 
nghị cho người Tin Lành Rước 
Lễ

Bảy giám mục Đức, đứng đầu 
là Đức Hồng Y Rainer Woelki, 
Tổng Giám Mục Köln, đã yêu 
cầu Tòa Thánh can thiệp trước 
các đề xuất cho phép những 
người theo đạo Tin Lành là phối 
ngẫu của người Công Giáo được 
Rước Lễ. Theo bản dự thảo được 
Hội Nghị Khoáng Đại các Giám 
Mục Đức thông qua vào tháng 
Hai, những người phối ngẫu Tin 
Lành có thể được Rước Lễ sau 
khi “cẩn thận cân nhắc lương 
tâm” và phải “khẳng định đức tin 
của Giáo Hội Công Giáo” và có 
lòng muốn chấm dứt “sự đói khát 
Thánh Thể”  Mặc dù Đức Hồng 
Y Cardinal Reinhard Marx, chủ 
tịch Hội Đồng Giám Mục khẳng 
định rằng đây không phải là một 
cố gắng nhằm thay đổi giáo lý 
của Giáo hội, đề xuất này đã gây 
ra chia rẽ sâu sắc trong hàng giáo 
phẩm Đức.
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    ĐỌC BÁO DÙM BẠN

Hình ảnh một con voi cố gắng với lên những tán lá ngon lành trên cao được nhiếp ảnh gia ghi lại trong 
công viên quốc gia South Luangwa.

Voi vươn mình để kiếm thức ăn. Ảnh: Caters News.
Nhiếp ảnh gia Marcus Westberg ghi lại khoảnh khắc ấn tượng khi một con voi đứng thẳng và vươn 

cao vòi để bứt lá cây trong công viên quốc gia South Luangwa, Zambia, Story Trender hôm 23/1 đưa tin.
“Tôi không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Thật kinh ngạc khi con voi cân nặng hàng chục tấn 

có thể đứng bằng chân sau để ăn, và tôi cũng không tin được nó lại to lớn đến thế khi đứng ngay trước 
mặt mình”, Westberg kể lại.

Kích thước to lớn của con voi khiến nhiếp ảnh gia 
kinh ngạc. Ảnh: Caters News.
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

“Hành vi này ở loài voi không phải chưa từng được nghe đến, nhưng cũng không xảy ra thường xuyên. 
Vì thế, tôi cảm thấy thật sự may mắn khi có thể tự mình chứng kiến cảnh tượng đó. Voi là loài vật vô cùng 
thông minh và có tri giác. Thật tuyệt vời khi có thể dành thời gian ở cùng chúng trong tự nhiên”, anh chia 
sẻ.

Thu Thảo

 *****************************************************************************************************
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Đó là tôn chỉ hoạt động của Ouest France, một tờ 
báo tỉnh lẻ ở Pháp.

Và đó cũng là một cách nói với tâm bác ái; tuy 
nhiên vẫn còn nhiều cách nói khéo léo, hay đẹp… 
khác nữa khi người ta thực có tâm bác ái. 

Chúng tôi trích dẫn 4 cách nói trên cốt để chúng 
ta cùng nhau học hỏi, bởi vì  con người vốn tính 
thường hay bất cập (không dám nói) hoặc thái quá 
(nói như xổ, nói nặng lời, mượn cớ “xây dựng”, “vời 

lòng ngay thẳng”, “với công tâm”, thậm chí “với 
tình yêu thương, bác ái”… để nói trút giận, nói tiêu 
diệt, nói áp đảo, bạo hành, cay cú, lấn hiếp và nói hồ 
đồ sau khi dùng những đòn thế vừa kể trên để khóa 
chặt miệng nạn nhân lại).

Nhận thấy đó là tôn chỉ hay, nhóm Thánh Nhạc 
Ngày Nay từ lâu, đã xin mượn tôn chỉ ấy làm châm 
ngôn nhắc nhở mình.

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

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) “Đúng bản chất III, phổ biến” nghĩa là TCPV tuy được sáng tác cho 
riêng phụng vụ, nhưng phải là những tác phẩm nghệ thuật mang vẻ đẹp cho mọi người, mọi nơi và mọi 
thời phải đều công nhận:
1. Vẻ đẹp phổ biến, ví dụ cấu trúc hình thể thông minh.  
2. Tính nghệ thuật phổ biến, ví dụ tạo cảm xúc nhất định.
3. Tính hàn lâm uyên bác về khoa học và kỹ thuật cũng phổ biến, ví dụ chung một ngôn ngữ hòa âm hay 
đối âm v.v… với âm nhạc kinh điển nhân loại.     
	Phổ biến là tính chung nhất trong nhận định, nghĩa là một tác phẩm nghệ thuật được mọi người, mọi 
nơi và mọi thời đều công nhận là hay là đẹp như nhau, ví dụ vở kịch Romeo & Juliette diễn lên, ai cũng 
công nhận là vở kịch hay và đẹp.
	Vì người Công giáo Việt Nam chưa biết có TCPV.

     (Xin xem câu hỏi ở trang 19)




