


        SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN

• HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG
1. CẦU NGUYỆN THÁNG 6............................................................2
2. CÂU ĐỐI THÁNG 6......................................................................2

• THỜI VỤ THÁNG 6
1. ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 2
2. ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA THÁNG 6 Những chuyện tử tế..............2

              SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

• TIN MỪNG THÁNG 6......................................................................3
• THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG Sợi chỉ đỏ..............................................4
• TỪ NGỮ THÁNH KINH .................................................................7
• THÁNH KINH DÃ SỬ......................................................................9
• SỐNG KINH MÂN CÔI 100 Truyện tích kinh Mân Côi...................10
• TÌNH HUỐNG-TIN MỪNG Ông Lutherô.......................................11

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG

• MỤC VỤ THÁNH NHẠC TCPV,“Trung thần bất sự nhị quân”....13
• QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC Bô tộc kỳ lạ....................................14
• CÂU CHUYỆN NỘI BỘ  Chính trường là chiến trường...............17
• CÂU HỎI ĐỐ BẠN TCPV “Trung thần bất sự nhị quân”............19
• NÓI NHỎ NHAU NGHE  Bé Bo có lòng trắc ẩn..........................19
• BIẾM HỌA THÁNG 6 Bác tài thầm lặng....................................19

               NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN
• NGỤ NGÔN CHA PHI Ăn hàm thụ..............................................20
• CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ Thách cưới....................................22
• CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU Nhậu.....................................................24
• HỎI GỌN ĐÁP NHANH Tạm ngưng 1 kỳ....................................26
• TỪ VỰNG CÔNG GIÁO...........................................................27
• ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO Đôi nét văn hóa.....................................28
• LỊCH SỬ VĂN HÓA Hướng về Đất thánh.....................................30
• NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ ......................................................................32
• SỨC KHỎE LÀ VÀNG Cục máu đông..........................................33
• CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH Một gia đình được cứu vãn...................34
THẾ GIỚI THIẾU NHI
• GIÁO DỤC GIỚI TRẺ Người Tây Tạng dạy con...............................37
• Ô CHỮ KINH THÁNH Tháng 6. 2018............................................39
• TRUYỆN TRANH KINH THÁNH.Tin Mừng dành cho thiếu nhi...43

              TRUYỆN, THƠ, NHẠC, HỌA

• THI CA CÔNG GIÁO Nguyễn Ngọc Phi; Jos Hương Quê....................45
• ẢNH NIỆM THÁNG 6 Tại sao tôi thì không?........................................47
• TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO Quỷ xưng tội Kỳ 53. Phần 31.......48
• HI HI HA HA Làm nhục; Đặt tên tác phẩm......................................54
• THÁNH CA PHỤNG VỤ Tạm ngưng 1 kỳ .....................................53
• DIỄN ĐÀN THÁNH CA Lmns Vương Diệu...........................................55

               THỜI SỰ GÓP NHẶT

• LƯỢC TIN THẾ GIỚI.....................................................................57
• LƯỢC TIN TRONG NƯỚC............................................................58
• LƯỢC TIN CÔNG GIÁO ...............................................................60
• ĐỌC BÁO GIÙM BẠN Cây cầu bằng những con kiến...................62
• ẢNH VUI ĐỘNG VẬT Nhầm chỗ...................................................64

              SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN

VÀO ĐỀ THÁNG 6

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

VỰC KHÁC NHAU.  

Để lấy lòng người dân trong ngôi làng vừa mới được 
giải phóng khỏi tay quân Đức quốc xã, toán lính thuộc 
lực lượng đồng minh cố gắng lượm lại từng mảnh vỡ 
của bức tượng Chúa Giêsu ở quảng trường trước nhà 
thờ của ngôi làng quê miền cực nam nước Ý.

Sau nhiều ngày cố gắng, toán lính đã gắn lại được 
gần như toàn bức tượng Chúa, nhưng chỉ còn có đôi 
tay bức tượng là không thể nào hàn gắn lại được, vì 
các mảnh vỡ quá vụn nát. 

Sau nhiều giờ bàn bạc, sắp quyết định bỏ cuộc, bất 
ngờ một anh lính có sáng kiến lấy hai khúc gỗ gắn 
vào nơi hai cánh tay bị bể nát của bức tượng, rồi viết 
vào đó một dòng chữ bất hủ, không những đánh động 
được tâm hồn người dân trong làng, mà còn thu hút 
nhiều du khách đến vùng này để đọc với lòng ngưỡng 
mộ. Dòng chữ đó là:

“Chính bạn là đôi tay của Chúa”.
Truyện gợi ý: - “Vạn vật chuyển động theo một 

vòng tròn khép kín; tất cả bắt đầu từ Có, Có lại bắt 
đầu từ Không” (Lão Tử) – cái Không cũng có giá trị – 
Nước Trời dạy khởi đầu bằng Không.

Từ Không, ta được sinh ra; sinh ra ta vẫn Không 
(tay trắng), rồi dần Có (tiền, tài, danh, lợi…); những 
lúc được, còn là Có, những lúc thua, mất là Không; 
chết trở về Không; lên thiên đàng là Có lại, vào hỏa 
ngục là Không vĩnh viễn.

Cái Không có giá trị riêng, điển hình: chính nhờ 
mất đôi tay (Không) mà bức tượng trên nổi tiếng (Có); 
“Chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh xe 
mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét làm chén, nhưng 
chính nhờ cái khoảng trống không ở trong mà chén 
mới dùng được. Đục tường làm cửa, chính nhờ cái 
trống không đó mà cửa nhà mới dùng để ra vào được 
và nhà không tối. Vậy tưởng cái “hữu” bánh xe, chén, 
nhà có lợi mà thực ra cái “vô” mới làm cho cái “hữu” 
có ích”. (Lão Tử).

Nước Trời đều dạy ta khởi đi từ Không qua Tám 
mối phúc thật, qua các bài học về trẻ thơ, tự hạ, bỏ 
mình, cho đi, nghèo, thua, nhịn, tha 70x7, thối, chết 
đi… Chúa Kitô là một gương sáng. Ý tưởng đúc kết 
là: lấy từ những cái Không (đau khổ, bệnh tật, thất bại, 
mất mát, đổ vỡ, yếu thế, nghèo hèn…) ta tạo ra cái Có 
của Nước Trời.                                                        NK



2  website: www.thanhnhacngaynay.vn

CÂU ĐỐI THÁNG 6   

        SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN 

o CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

o CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

154 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “TRUNG THẦN BẤT SỰ NHỊ QUÂN”. 3

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

THỜI VỤ THÁNG 6HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

Rước Chúa bằng ăn Lời uống Ý
Yêu Người cốt giữ Ý vâng Lời 

Thánh nhạc thờ phượng duy Thiên Chúa   
Thiêng thi kính tiến chỉ Chúa Trời  

1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 CỦA GIÁO HỘI
Ý CHUNG

Cầu cho các trang mạng xã hội
Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho 
tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt 

với người khác.
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 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

Những chuyện tử tế ở Mỹ lan tỏa trên Internet 
năm 2017.

1. Cậu bé 9 tuổi trả tiền bữa sáng cho cảnh sát
Noah Smiling (9 tuổi) nhìn thấy một cảnh sát 

đang ăn sáng ở tiệm Denny’s và xin phép mẹ trả tiền 
cho hóa đơn của người đàn ông đó. Cậu bé còn để lại 
mảnh giấy ghi: “Cháu muốn trở thành chú khi lớn 
lên. Cảm ơn những gì chú đã làm”. 

Viên cảnh sát Eddie Benitez rất cảm động trước 
cử chỉ tử tế của cậu bé, đề nghị cùng chụp một kiểu 
ảnh mà sau đó được chia sẻ trên Facebook Sở cảnh 
sát Lakeland. 

Noah Smiling muốn trở thành cảnh sát khi lớn lên. 
Ảnh: LakeLandPD

“Điều này rất có ý nghĩa. Tôi sẽ thức dậy vào 
mỗi sáng, mặc đồng phục, ra đường và làm những 
việc như mọi khi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành 
tấm gương tốt cho những cậu bé như vậy”, Benitez 
chia sẻ với WTSP News. 

2. Ông bố nhờ gửi lời chúc sinh nhật cho con trai
hay bị bắt nạt

Một người dùng Twitter tên Christopher hỏi mọi 

Tháng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

• CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH
CHÚA  3.6.2018

• THỨ SÁU KÍNH THÁNH TÂM CHÚA
8.6.2018

• THỨ SÁU KÍNH THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ
29.6.2018 
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    

TIN MỪNG THÁNG 6

 *****************************************************************************************************
người liệu có biết người nổi tiếng nào có thể chúc 
mừng sinh nhật chín tuổi của con trai Ollie hay 
không. Ollie luôn bị bắt nạt và cảm thấy mình vô 
dụng, do đó anh muốn con nhận được nguồn năng 
lượng tích cực trong ngày quan trọng. 

Phụ huynh của cậu bé bị bắt nạt không ngờ 

nhận được 6.500 phản hồi từ người dùng Twitter và 
14.000 lượt chia sẻ. Mọi người trên khắp thế giới 
đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ollie, trong 
đó có người nổi tiếng như diễn viên Russell Crowe, 
ngôi sao Youtube Alfi e Deyes và Zoe Sugg. 

(còn tiếp)

	CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B (3.6.2018)
 «    MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
Bài đọc 1: Xh 24,3-8 Bài đọc 2: 2 Cr 4,13-5,1 Tin Mừng: Mc 3,20-35

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”.
Chúa Con là Ngôi Lời của Chúa Cha. Ăn Mình 
Chúa Con là thực thi Lời của Chúa Cha qua miệng 
Chúa Con dạy.

“Này là Máu Ta, Máu Tân ước sẽ đổ ra cho nhiều 
người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống 
rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu 
mới trong nước Thiên Chúa”

Chúa Con là Ngôi Lời của Chúa Cha. Uống Máu 
Chúa Con là vâng theo Ý của Chúa Cha qua Lời 
Chúa Con dạy.

« CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B (10.6.2018)
Bài đọc 1: St 3,9-15 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

“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt 
Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí”.

Ai không sống theo thế tục, là “mất trí” đối với 
thế tục. 

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là 
anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Thi hành ý muốn của Thiên Chúa qua việc thực 
thi Lời của Chúa Giêsu là điều làm đẹp lòng Thiên 
Chúa hơn tất cả.

« CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B (17.6.2018)
Bài đọc 1: Ed 17,22-24  Bài đọc 2: 2 Cr 5,6-10 Tin Mừng: Mc 4,26-34

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một 
người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, 
người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và 
mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 
Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa 
mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành 
bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy 
đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

Lời Chúa khi được lòng ta đón nhận, ta sẽ thực 
hành, thì kết quả mỹ mãn là điều tất yếu. 

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo 
xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống 
trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên 
lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi 
chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Nước Thiên Chúa nằm trong Lời Chúa. Thí dụ 
bạn tha thứ cho anh em thử, bạn sẽ thấy hạt giống 
ấy mọc lên và sinh hoa kết trái cho xem. 

(Xem tiếp trang 16)
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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 ThơCHÚA NHẬT XI
CHỦ ĐỀ:

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA   vui lòng xem các chúa nhật còn lại trên website:
           http://www.thanhnhacngaynay.vn

“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, 
thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên”  (Mc 4,27)

- Mille images 78 E
- “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì 

hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,27)
Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Êd 17,22-24): Dụ ngôn về một chồi 

cây nhỏ lớn lên thành cây hương nam vĩ đại.
- Tin Mừng (Mc 4,26-34): Nước Thiên Chúa 

giống như hạt giống được gieo vào lòng đất âm thầm 
phát triển thành một cây to.
I. Dẫn vào Thánh  lễ

Anh chị em thân mến 
Chúng ta thường nghe nói chúng ta là công dân 

Nước Thiên Chúa và có bổn phận xây dựng Nước 
Thiên Chúa. Nhưng có lẽ chúng ta chưa hiểu bao 
nhiêu. Lời Chúa hôm nay sẽ dạy chúng ta những 
điều đó. 

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy lắng nghe Lời 
Chúa dạy và xin Chúa giúp chúng ta thực hành Lời 
Ngài. 
II. Gợi ý sám hối

- Chúng ta chưa sống đúng theo niềm tin của 

mình.
- Chúng ta không làm chứng cho những giá trị tốt 

của Tin Mừng.
- Chúng ta không quan tâm xây dựng Nước Thiên 

Chúa.
III. Lời Chúa

1. Bài đọc I (Êd 17,22-24).
Ngôn sứ Êdêkien rao giảng dụ ngôn này trong 

thời dân Israel đang bị lưu đày bên Babylon: 
- Cây hương nam cao nhất ám chỉ Nabuchodonosor 

và đế quốc của ông. Nó sẽ bị Thiên Chúa chặt xuống.
- Một chồi non được Thiên Chúa trồng và lớn lên 

thành cây hương nam vĩ đại ám chỉ dân Israel. Họ sẽ 
được Thiên Chúa cho hồi hương và đất nước họ sẽ 
thịnh vượng.

- Tất cả những cây rừng khác ám chỉ các vua và 
các nước khác. Họ sẽ nhận biết uy quyền của Thiên 
Chúa và vinh quang của Israel.

2. Đáp ca (Tv 91).
Tv này cũng so sánh người hiền đức như một cây 

là cây chà là: được vun trồng trong nhà Chúa, lớn lên 
và trổ sinh hoa trái như cây hương bá đất Liban.

3. Tin Mừng (Mc 4,26-34).
Đức Giêsu dùng hai dụ ngôn giúp người ta hiểu 

về Nước Thiên Chúa: 
- Nước Thiên Chúa giống như hạt giống được 

gieo xuống đất và dù người gieo thức hay ngủ, dù 
ngày hay đêm, hạt giống cứ âm thầm mọc lên thành 
cây à Sức phát triển nội tại của Nước Thiên Chúa.

- Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải rất nhỏ 
gieo xuống đất nhưng dần dà lớn lên thành cây to 
đến nỗi chim trời đến núp dưới bóng của nó à Sức 
bành trướng rất mạnh của Nước Thiên Chúa.

4. Bài đọc II (2 Cr 5,6-10)
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Giữa những gian truân khổ sở của cuộc đời, thánh 
Phaolô bày tỏ niềm trông cậy vào Chúa: 

- bởi vì sống ở đời này cũng như bị lưu đày xa 
cách Thiên Chúa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát 
cảnh lưu đày mà về với Chúa.

- trong khi chờ đến ngày đó, chúng ta hãy cố 
gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, để khi đến ngày 
đó chúng ta sẽ được Thiên Chúa xét xử và thưởng 
công.
IV. Gợi ý giảng

* 1. “Nước Thiên Chúa giống như người kia gieo
hạt xuống đất”

Cách Đức Giêsu dùng để mô tả Nước Thiên 
Chúa rất xa lạ với trí tưởng tượng của con người. 
Ngài không nói Nước Thiên Chúa giống như một đất 
nước đông đảo hay một đạo quân hùng mạnh, nhưng 
nói: “Nước Thiên Chúa giống như người kia gieo 
hạt xuống đất”. Câu này có nhiều ý nghĩa.

- Nước Thiên Chúa là một hạt giống: thực chất 
của Nước Thiên Chúa không phải là hệ thống tổ 
chức quy mô hay thế lực mạnh mẽ bề ngoài, mà là 
những giá trị bên trong, những giá trị mà Đức Giêsu 
đã rao giảng trong Tin Mừng, như yêu thương, tha 
thứ, hòa thuận v.v.

- Nước Thiên Chúa giống như người kia gieo hạt: 
Xây dựng Nước Thiên Chúa không phải bằng cách 
lập hội kêu gọi càng nhiều người ghi tên vào càng 
tốt, hay đem quân xâm lấn để mở mang bờ cõi, mà 
là gieo hạt: đem những giá trị Tin Mừng vùi vào thế 
giới này, gieo vào lòng nhân loại này.

- Hạt giống sẽ dần dần mọc lên: Không nên nôn 
nóng mong chờ một sự phát triển nhanh chóng ngoạn 
mục mà phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đồng thời 
cũng phải lạc quan tin tưởng vì thế nào Nước Thiên 
Chúa cũng lớn lên. 

* 2. Nhỏ bé mà rất mạnh, âm thầm mà bền bỉ.
Nhỏ bé mà rất mạnh, âm thầm mà bền bỉ: đó là 

những đặc tính của hạt giống.
Đức Giêsu dùng hình ảnh hạt giống để dạy môn 

đệ Ngài sống và xây dựng Nước Thiên Chúa: 
- Chúng ta không cần làm những việc to tát vĩ 

đại. Chỉ cần làm cho tốt những việc nhỏ bé hằng 
ngày của mình. 

- Chúng ta không cần ồn ào phô trương hay 
quảng cáo cho niềm tin của chúng ta. Chỉ cần sống 
một cách âm thầm nhưng kiên trì những giá trị Tin 
Mừng mà mình đã nhập tâm.

* 3. Tính nóng vội
Thời nay có nhiều sản phẩm “xài liền”, như mì 

ăn liền, cà phê uống liền, chụp hình lấy liền v.v. Dù 
chúng ta biết phẩm chất của những thứ đó không 
được tốt, nhưng chúng ta vẫn thích, bởi vì đỡ tốn 
công và đỡ mất giờ.

Thế nhưng chúng ta quên rằng có nhiều thứ 
không thể hối thúc được. Phát triển thành một con 
người chín chắn là công việc của cả một đời người. 
Xây dựng một tương quan tốt đẹp với ai đó đòi hỏi 
rất nhiều thời gian. Biết và hiểu con cái mình cũng 
đòi cha mẹ phải tốn nhiều thời giờ. Vượt qua tội lỗi 
và thói xấu cũng không phải là công việc một sớm 
một chiều.

Thời đại chúng ta ngày này cũng được gọi là thời 
đại nhấn nút. Nhấn nút một cái là đèn cháy, nhấn nút 
một cái là máy nổ, nhấn nút một cái là cửa mở ra… 
Quả thật nhiều phương tiện hiện đại nhằm tiết kiệm 
sức người là tốt. Thế nhưng kiểu sống “nhấn nút” 
như thế làm cho chúng ta có khuynh hướng tìm sự 
dễ dãi. Đi đến thăm một người già hay một người 
bệnh làm chi cho mất công, sao không gọi điện thoại 
cho tiện! Hơn nữa có rất nhiều chuyện không thể giải 
quyết bằng cách nhấn nút: không có nút nào thay thế 
việc nuôi dạy con cái cho nên người, cũng không có 
nút nào thay thế việc luyện tập thành thạo một kỹ 
năng…

Trong dụ ngôn hôm nay, người nông dân đã 
làm tất cả những gì phải làm, là dọn đất và gieo hạt 
giống. Sau đó là phần việc của hạt giống, phần việc 
này ngoài tầm của người nông dân. Người nông dân 
phải chờ, chờ trong kiên nhẫn và hy vọng.

Dụ ngôn này nhắc chúng ta rằng chúng ta có thể 
gieo hạt giống nhưng chúng ta không thể làm cho hạt 
giống mọc lên. Chính Chúa làm việc đó. Nếu chúng 
ta làm xong phần bổn phận mình thì chắc chắn Chúa 
sẽ cho sinh hoa kết quả. Nhưng liệu chúng ta có đủ 
kiên nhẫn và đủ lòng trông cậy không? (Viết theo 
Flor McCarthy)

* 4. Những sự bắt đầu nho nhỏ
Dụ ngôn thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay (hạt 

cải nhỏ mọc thành cây to) chứa đựng bài học này: 
có nhiều việc lớn phải bắt đầu bằng những việc nhỏ.

Có rất nhiều thí dụ: Muốn xây một tòa nhà thì 
phải bắt đầu bằng từng viên gạch; muốn viết một 
quyển sách thì phải bắt đầu bằng từng trang, thậm 
chí từng chữ; muốn làm một chuyến viễn du thì phải 
bắt đầu bằng từng bước; muốn xây dựng một tình 
bạn thì phải bắt đầu bằng những lần gặp gỡ đổi trao 
v.v. 

Sự bắt đầu rất là quan trọng. Nếu bạn muốn con 
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bạn lớn lên thành người tốt thì bạn phải bắt đầu chăm 
sóc dạy dỗ nó ngay từ nhỏ. Mà khi bắt đầu thì phải 
chú ý đến những điều rất nhỏ. Một tính tốt dần dần 
thành hình từ những thói quen tốt nho nhỏ. Một tính 
xấu cũng thành hình từ những thói quen xấu được 
lặp đi lặp lại.

* 5. Câu chuyện minh họa: 
a/ Hạt giống: 
 Bà và cháu gái đang phân loại hạt giống 

chuẩn bị cho vụ mùa tới. Cô bé nhận xét khi kiểm 
tra những hạt trong tay: “Những mong đợi nhỏ bé và 
mỏng manh phải không bà? Có phải mỗi hạt là một 
niềm hy vọng không?”

- Phải, mỗi hạt là một niềm hy vọng. Nhưng vì là 
hy vọng, cần có những điều kiện để đi tới thành đạt.

Chúa cho chúng ta niềm hy vọng được an bình 
mỗi khi gặp đau khổ; được sức mạnh khi gặp thử 
thách; được ánh sáng cho những ngày tối tăm. 
Nhưng chúng ta phải có niềm tin và can đảm tiến về 
phía trước.

Hạt giống nhỏ bé phải chịu chôn vùi trong đất và 
phơi mình dưới mưa nắng, thì khả năng tốt đẹp của 
nó mới thành hiện thực.

b/ Chìa khóa vào thiên đàng
Một thầy dòng là thợ may cho cộng đoàn. Ngày 

kia, ông đau nặng và chờ chết. Ông nói với anh em: 
“Đưa cho tôi chìa khóa vào thiên đàng!” 

Anh em nhìn nhau bối rối. Họ không biết ông 
muốn nói gì. Nhưng ông chỉ lập lại lời đề nghị: 
“Đưa cho tôi chìa khóa vào thiên đàng”. Cuối cùng, 
họ đưa cho ông chiếc kim may. Một nụ cười mãn 
nguyện làm gương mặt thầy già sáng lên khi liếc 
nhìn chiếc kim trong tay và nói: “Tôi làm việc mỗi 
ngày với chiếc kim này vì vinh quang Chúa. Bây giờ 
nó là chìa khóa mở cửa cho tôi vào thiên đàng”.

* 6. Hạt giống cây tre tàu.
Nhà tâm lý học Weldon cho rằng hạt giống kỳ lạ 

nhất thế giới là hạt giống của cây tre Trung Quốc. 
Hạt giống này nằm yên dưới lòng đất đến 5 năm, rồi 
mới nhú chồi non lên mặt đất. Suốt thời gian 5 năm 
này, người ta phải vất vả chăm sóc nó, nào là tưới 
nước nào là bón phân, mà không hề nhìn thấy hệ 
thống rễ phức tạp đang bố trí trong lòng đất.

Cuối cùng, một sự sống đã vươn lên đầy kinh 
ngạc: Chỉ trong 6 tuần đầu, cây tre đã mọc cao lên 
gần 3 mét.

*
Hạt giống Nước Trời cũng tương tự như hạt giống 

cây tre Trung Quốc. Cần một thời gian dài “vùi sâu 

dưới lòng đất”, điều này đòi hỏi chúng ta phải kiên 
nhẫn chờ đợi. Khi hạt giống nẩy mầm lớn lên thành 
cây, nó phải đương đầu với tính khí thất thường của 
thời tiết, phải đối phó với cơn giận dữ của giông tố. 
Đây là lúc phải sống niềm tin: tin rằng Thiên Chúa sẽ 
đưa Nước Người đến thời viên mãn, bất chấp những 
cản trở của con người. Vì thế, chúng ta không ngừng 
gieo vãi Lời Chúa, cho dù không thấy hạt giống đang 
âm thầm phát triển.

Hạt giống Nước Trời cũng không khác chi hạt 
giống cây tre Trung Quốc. “Hạt bé nhất” lại cho cây 
lớn nhất. Nước Trời khởi đầu là Đức Giêsu và một 
nhóm nhỏ môn đệ dân chài. Sau hai mươi thế kỷ, 
Kitô giáo đã lan tràn khắp nơi, đến với mọi dân tộc.

Có thể nói Đức Giêsu đã gieo hạt giống Hội 
thánh vào giữa lòng thế giới. Sau đó Người biến mất 
khỏi dòng lịch sử, để hạt giống Hội thánh “âm thầm 
lớn lên” với bao gian nan và thử thách, yếu đuối và 
bất lực. Dường như Người dửng dưng trước bao khó 
khăn của Hội thánh. Dường như Người không biết 
đến bao tội ác đang lan tràn thế giới. Dường như 
Người không quan tâm đến nỗ lực sống thánh của 
dân Người.

Nhưng với niềm tin yêu phó thác, chúng ta xác 
tín rằng: bên kia dòng thời gian, nơi cuộc sống 
vĩnh hằng, Thiên Chúa đang chờ đợi, nhìn xem và 
điều khiển cho hạt giống Nước Trời lớn lên và tăng 
trưởng sung mãn vào một mùa bội thu trong Ngày 
Cánh Chung sẽ tới.

Có thể nói Đức Giêsu cũng đã gieo hạt giống 
Đức tin vào tâm hồn chúng ta qua Bí tích Rửa tội. 
Người cũng đang chờ đợi hạt giống ấy mọc lên và 
tăng trưởng: qua những lời cầu nguyện âm thầm, qua 
việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích, và qua đời 
sống chứng nhân của mỗi người. Đây là việc đòi hỏi 
sự kiên nhẫn lâu dài và lòng trung tín suốt đời. Đức 
Giêsu nói: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được 
cứu thoát” (Mt.10,22).

Wendell Holmes cho chúng ta một bí quyết: 
“Để vào Nước Trời, chúng ta luôn phải chèo lái con 
thuyền của mình, đôi khi thuận buồm xuôi gió, nhưng 
cũng có lúc phải lội ngược dòng. Điều quan trọng là 
phải luôn chèo chống, đừng neo thuyền lại”.

Thánh Phaolô dạy: “Hãy vui mừng vì có niềm 
hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên 
cần cầu nguyện” (Rm.12,12). Ngài cũng đã nêu 
gương bền chí: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu 
cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm 
tin” (2Tm.4,7).

(Xem tiếp trang 8)
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

  Lm. PHẠM QUỐC TÚY
gp. Phú Cường    

BỮA TIỆC  CỦA CHÚA
(MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ  B – Mc 

14,12-16.22-26)
“Đang bữa ăn…” (Mc 16,22)

Bữa tiệc của Chúa hoặc “bữa ăn tối của Chúa” 
(1Cr 11,20) là từ ngữ dùng để chỉ việc tưởng nhớ 
bữa ăn tối sau hết của Chúa Giêsu Kitô và những 
lợi ích từ bữa ăn ấy đối với các tín hữu. Sau này 
các Kitô hữu còn dùng nhiều từ khác để chỉ bữa ăn 
này như: bữa tiệc “Hiệp thông”, “Tạ ơn”, “Thánh 
Thể”…

Các từ ngữ dùng cho “bữa tiệc của Chúa” trong 
Tân Ước:

Cv 2,42 “Lễ bẻ bánh”: có thể hiểu hai nghĩa là 
ăn chung với nhau, cũng như là cử hành bữa tiệc 
của Chúa.

Cr 10,16 “dự phần vào” phiên dịch từ tiếng 
Hylạp koinonia, theo truyền thống được chuyển 
thành từ “hiệp thông” và nay được dùng là “rước 
lễ”.

1Cr 11,20 “bữa ăn tối của Chúa” và
1Cr 11,24 nhấn mạnh “dâng lời chúc tụng tạ ơn” 

mà tiếng Hylạp là eucharisteo dẫn đến từ ngữ tiệc 
tạ ơn.

Việc Chúa Giêsu thiết lập bữa tiệc của Chúa 
được tường thuật trong các bản văn 1Cr 11,23-25 
Mt 26,26-28 Mc 14, 22-24 Lc 22,17-20.

Tân Ước cũng ghi lại việc cử hành bữa tiệc của 
Chúa:

như một bữa ăn thông thường (1Cr 11,21). Hội 
Thánh không nhất thiết là đã lầm lẫn như đưa bí tích 
vào một bữa ăn thông thường. Bữa ăn này đã phải 
diễn ra trong cách thế và bầu khí thấm đượm tình 
thân ái.

Bữa tiệc của Chúa được cử hành vào ngày của 
Chúa, “ngày thứ nhất trong tuần” (Cv 20,7)

Cách thức cử hành việc bẻ bánh gồm bốn động 

tác: “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, 
trao ban” (Mt 26,26 Mc 4,22 Lc 22,19 Ga 6,11 
1Cr11,24). Chén được chia sẻ cho nhau uống (1Cr 
11,25 Mt 26,27-28 Mc 14,23-24  Lc 22, 20).

Những chủ đề liên kết với “bữa tiệc của Chúa” 
phải kể đến là: 

Lễ Vượt Qua, vì “Đức Kitô đã chịu hiến tế 
làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta” (1Cr 5,7-8). 
Những lời của Caipha có ý nghĩa Vượt Qua này mà 
ông ta không biết (Ga 11,50  13,1  19,14.33.36. Xh 
12,46 Ds 9,12)

Giao Ước mới (1Cr 11,25 Mt 26,27-28 Mc 
14,23-24 Lc 22,20). Sự quy chiếu về giao ước mới 
này hàm chứa mối tương quan cả với Thiên Chúa 
và việc tha thứ tội lỗi.

việc tưởng nhớ (1Cr 11,24 Lc 22,19)
việc cảm tạ tình nghĩa thiết và sự hiệp nhất (1Cr 

10,16 Mt 26,26-27 Mc 14,22-23 Lc 22,19  1Cr 
11,20-21)

việc Chúa lại đến (1Cr 11,26 Mt 26,29 Mc 14,25 
Lc 22,16  1Cr 16,22 Kh 22,20).

việc tránh xa tội lỗi (1Cr 10,21 11,27-32)
việc nếm hưởng trước hương vị thiên đường (Mt 

26,29 Mc 14,25)

CHẾT ĐUỐI
(CN 12 TN B – Mc 4,35-41)

“Thầy ơi, chúng ta chết (đuối) đến nơi rồi” 
(Mc 4,38)

Trong cơn bão táp, Thiên Chúa đã lên tiếng trả 
lời ông Gióp, cho ông rằng chính Ngài là chủ vạn 
vật. Ngài phán: “ngươi chỉ đến đây thôi, chứ không 
được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao 
phải vỡ tan tành” (G 38,11). Chúa Giêsu cũng tỏ uy 
quyền của mình, uy quyền của một ngôi vị Thiên 
Chúa, khi Người truyền cho biển động vì cuồng 
phong: “Im đi, câm đi”. Gió liền tắt và biển lặng 
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như tờ (Mc 4,39).
Bị chết đuối quả lá đáng sợ. Quân sĩ Ai Cập khi 

đuổi theo người Do thái, đã chịu cảnh chết đuối 
thảm hại giữa lòng Biển Đỏ (Xh 14,21-28). Trong 
khi đó, “nhờ đức tin, người Do thái đã băng qua 
Biển Đỏ như đi trên đất khô” (Dt 11,29). Sau phép 
lạ này, người Do thái đã hát vang Bài ca chiến thắng 
hát mừng Thiên Chúa mà họ đặt niềm trông cậy (Xh 
15,1-5)

Chống lại Thiên Chúa, không muốn vâng lệnh 
Người chỉ rước thảm họa cho mình. Giôna đã trải 
qua kinh nghiệm đau thương này khi ông bị ném 
xuống biển và bị một con cá nuốt vào bụng (Gn 1) 
may thay, trong bụng cá ông đã hối hận, dâng lên 
Chúa kinh nguyện thống hối và được cứu thoát (Gn 
2,2-7)

Chết đuối, kết cuộc thật thảm khốc. Đạo binh 
qủy, qua lời tự thú phát ra từ miệng người bị chúng 
ám ở Ghêsara (Mc 5,10), thấy mình chỉ đáng nhập 
vào đàn heo nhơ uế và tự thân “từ trên sườn núi lao 
xuống biển và chết ngộp ở đó” (5,13). Vùi mình 

trong tội lỗi là chuốc lấy khổ vào thân. Cần nhận ra 
thảm trạng này như ông Gióp đã thú nhận bằng hình 
ảnh sống động: “Nếu con phạm tội, thì khốn cho 
con! Mà nếu có công chính, con cũng chẳng dám 
ngẩng đầu: tủi hổ đầy tràn, lỗi lầm chồng chất” (G 
10,15)

Tội lỗi đáng bị chôn vùi, người cố tình phạm 
tội đáng bị chôn vùi theo. Người gây cớ khiến cho 
người khác sa ngã, “thà buộc cối đá lớn vào cổ nó 
mà ném xuống biển” (Mc 9,42 Mt 18,6 Lc 17,1-2) 
cho chết đuối chết chìm còn hơn.

Thực tế cuộc sống nhiều khi cây muốn lặng mà 
gió chẳng ngừng. Một lần Chúa Giêsu và các tông 
đồ đang trên thuyền đi tìm nghỉ ngơi, bỗng cuồng 
phong ập tới (Mc 4,31-45). Điều kỳ lạ là trong khi 
các tông đồ lo lắng “chúng ta chết (đuối) đến nơi 
rồi mà Chúa Giêsu vẫn “dựa đầu vào chiếc gối mà 
ngủ” (38). Chỉ có điều đáng sợ là tội lỗi và “chưa có 
lòng tin” (40)

*
Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian như hạt giống 

chôn vùi dưới lòng đất nhưng Chúa đã sống lại vinh 
quang. Xin cho chúng con biết âm thầm chết đi cho 
tội lỗi, để được lớn lên trong nguồn ơn Thánh Chúa. 
Amen (Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 
V. Lời nguyện cho mọi người 

CT: Anh chị em thân mến 
Đức Giêsu đã phán: “Khi nào có hai ba người 

họp nhau cầu nguyện thì có Ta ngự giữa”. Giờ đây 
chúng ta hãy hợp một ý một lòng dâng lên Thiên 
Chúa những lời cầu nguyện của chúng ta: 

1. Hội Thánh chính là Nước Thiên Chúa hữu
hình ở trần gian. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội 
Thánh ngày càng vững mạnh và phát triển.

2. Thế giới ngày nay đang chạy theo những giá
trị vật chất và xa dần những giá trị đạo đức. Chúng 
ta hãy cầu xin Chúa giúp phát huy những giá trị Tin 
Mừng để hoán cải thế giới này.

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hỗ trợ đặc biệt

những người đang âm thầm gieo những hạt giống 
Tin Mừng trong môi trường sống của họ.

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người
trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta tích cực và kiên trì 
xây dựng Nước Thiên Chúa ở trần gian.

CT: Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã dùng dụ ngôn 
hạt giống âm thầm mọc để dạy các môn đệ Chúa hãy 
kiên trì và lạc quan xây dựng Nước Thiên Chúa. Sứ 
mạng ấy ngày nay được trao lại cho chúng con. Xin 
Chúa giúp chúng con chu toàn sứ mạng Chúa trao. 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
VI. Trong Thánh lễ

- Trước kinh Lạy Cha: Trong Kinh Lạy Cha sau
đây, chúng ta hãy đặc biệt cầu nguyện cho Nước Cha 
được trị đến.
VII. Giải tán

Thánh lễ đã xong. Ước gì mỗi người anh chị em 
trở thành một hạt giống Nước Chúa giữa cuộc đời. 
Chúc anh chị em bình an.

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

(Tiếp theo trang 6)
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THÁNH KINH DÃ SỬ

Nguyên bản tiếng Pháp:
 Ceux que Jésus voyait du haut de la Croix. 
A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des 

Jeunes, Paris 1924.
Bản dịch tiếng Việt: Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

.3.
GIUĐA

Từ trên Thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy 
Giuđa.

Giờ này Giuđa đang ở đâu?
Anh ta đang treo lủng lẳng trên một cành cây ở 

ngoại ô thành Giêrusalem… Cùng lúc Chúa Giêsu 
cũng đang treo trên cây Thập Giá trên đồi Can vê.

Thật khốn cho Giuđa… Vì đâu nên nỗi?
Giuđa là một con người nhiều tham vọng, muốn 

có một địa vị cao. Anh rất hồ hởi khi thấy Chúa 
Giêsu làm phép lạ nên đã đi theo Người. Có lẽ anh 
tự nhủ: “Với quyền làm phép lạ như vậy, chắc hẳn 
Đức Giêsu sẽ kéo hết mọi người về với Người. Dân 
chúng sẽ tôn Người làm vua. Người sẽ đánh đuổi 
quân Rôma xâm lược. Còn mình là một trong số 
những kẻ thân tín của Người. Nếu mình chu toàn 
trách nhiệm quản lý cho Người thì mình sẽ còn 
được đặt làm Bộ Truởng Tài chính. Rồi mình sẽ 
giàu sang, quyền thế. Ôi sung sướng biết bao!”

Thực ra nếu Giuđa hiểu Thánh Kinh, hẳn anh ta 
nhớ những câu tiên tri các Ngôn sứ nói Đức Kitô là 
một Người Tôi Tớ khiêm nhường, chịu hành hạ và 
bị giết chết để chuộc tội loài người… Nhưng Giuđa 
chỉ nhắm đến mục tiêu của mình và chỉ nghĩ đến 
con đường bạo lực để đạt được mục tiêu đó.

Dần dần Giuđa đâm ra chán Chúa Giêsu và cho 
rằng mình đã lầm khi làm tông đồ của Người. Giuđa 
nhận thấy rõ các nhà lãnh đạo Do thái giáo ngày 
càng thù ghét Chúa Giêsu. Thế nào cũng tới ngày 
họ bắt Chúa Giêsu cùng với các đệ tử của Người. 
Giuđa cũng biết họ đã nhận ra anh là một đệ tử của 
Người và như thế thì sẽ bị liên lụỵ.

Làm sao đây? Giuđa quyết định thay đổi chiến 
tuyến. Anh sẽ phản lại Chúa Giêsu, vì có như thế 
may ra anh sẽ cứu vãn tình thế của mình. 

Việc này rất dễ. Giuđa biết rõ nơi Chúa 
Giêsu thường đến để qua đêm mỗi khi Người lên 
Giêrusalem. Đó là một khu vườn ở ngoại thành, 
dưới chân đồi Cây Dầu. Vậy Giuđa sẽ tìm đến gặp 
những kẻ thù ghét Chúa Giêsu và thương lượng với 
họ. Anh sẽ dẫn họ đi bắt Người, và họ sẽ trao cho 
anh 30 nén bạc, đúng giá mua bán một tên nô lệ. 
Giuđa còn hy vọng cuộc mua bán này sẽ giúp anh 
có thêm những người bạn mới.

Vài ngày sau, Chúa Giêsu cùng các tông đồ ăn 
một bữa ăn từ biệt tại một căn nhà ở Giêrusalem. 
Giuđa cũng có mặt. Chúa Giêsu vốn thấu suốt mọi 
sự trong lòng mọi người nên giữa bữa ăn, đột nhiên 
Người báo cho các tông đồ hay có một người trong 
nhóm sẽ phản Người. Lời ấy như một quả bom nổ 
tung làm mọi người bàng hoàng. Mọi người ngừng 
ăn, nhìn nhau và tự hỏi ai mà cả gan làm chuyện 
động trời như vậy… Giuđa hiểu là Thầy đã lật tẩy 
mình, nhưng anh tỉnh bơ không nao núng. Gioan, 
lúc đó đang nằm cạnh Chúa Giêsu, nghiêng qua 
Người hỏi nhỏ: “Xin Thầy cho con biết. Ai vậy?” 
Chúa Giêsu cũng trả lời nhỏ: “Là người mà Thầy sẽ 
trao miếng ăn này”. Người Do thái có thói quen để 
tôn vinh một khách mời là chủ nhà trao cho người 
đó một miếng ăn đã chuẩn bị sẵn: một miếng thịt 
hoặc một miếng bánh chấm nước sốt. Chúa Giêsu 
trao miếng ăn cho Giuđa. Bằng cử chỉ này, Người 
muốn kêu gọi lương tâm anh lần cuối, Người tỏ cho 
anh thấy Người vẫn thương mến anh… Lẽ ra Giuđa 
nên chộp lấy cơ hội này để từ bỏ ý định xấu xa. Anh 
chỉ cần đưa mắt nhìn lại Thầy thì cũng đủ cho Thầy 
hiểu anh đã hối hận… Tuy nhiên Thiên Chúa không 

(Xem tiếp trang 12)
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SỐNG KINH MÂN CÔI

  TRUYỆN TÍCH 18: 

Chuỗi hạt Mân Côi với người lính 
lê dương Pháp 

Tại chiến trường thuộc đệ nhị thế chiến, tình 
hình chiến sự căng thẳng cao độ giữa 2 binh đoàn 
hùng mạnh Pháp và Đức. Bên nào cũng muốn bảo 
vệ, hoặc chiếm giữ chiến luỹ Magino. Một người 
lính lê dương Pháp đã bị trúng đạn ngay tại mặt 
trận. Anh bị thương trầm trọng, được đồng đội đem 
vào trạm quân y số 9 để cấp cứu. Sau đó anh được 
chuyển về quân y viện Anvers, gần thủ đô Paris. 
Thấy bệnh tình và các vết thương của anh qúa trầm 
trọng, không hy vọng cứu nổi, một nữ tu y tá săn 
sóc bệnh nhân, liền trao cho anh 1 chuỗi Mân Côi 
và dạy anh cách cầu nguyện bằng lần hạt Mân Côi, 
xin Đức Mẹ cứu chữa hoặc được ơn chết lành. Thấy 
chuỗi hạt Mân côi, anh kêu to: 

- Nếu tôi biết được như vậy, tôi đã lần hạt mỗi 
ngày rồi. Bây giờ sắp chết đến nơi còn làm gì được 
nữa!

Tuy nhiên anh cầm chuỗi hạt và đọc kinh khấn 
xin Mẹ cho anh được bình phục, và hứa nếu được 
Đức Mẹ cho qua khỏi, anh sẽ tích cực lần chuỗi 
Mân Côi trong suốt cuộc đời còn lại. Cầu được ước 

thấy, nhờ kinh Mân Côi mà anh đã được khoẻ trở 
lại. Đức Mẹ đã ban cho anh sống thêm 3 năm nữa. 
Từ đó anh cố gắng đọc mỗi ngày 20 chuỗi Mân Côi, 
bù lại cho những ngày mà trước đây anh đã bỏ đọc 
kinh cầu nguyện. Cuối năm thứ 3 khi anh đã đọc 
được 21.900 chuỗi Mân Côi, khi đến câu: “cầu cho 
chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử”, 
thì anh trút hơi thở êm ái trong bàn tay Đức Mẹ. 
Như vậy trong 3 năm cuối đời, anh đã đọc được 
1.900.000 kinh kính mừng với câu: khi nay và trong 
giờ lâm tử. 

Lời bàn: Như chúng ta đã biết, bao nhiêu bệnh 
nan y, mà loài người hết phương cứu chữa. Nếu có 
lòng tin, trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ, thành 
tâm thiện chí đến với Mẹ thì đều được Đức Mẹ cứu 
giúp cả. Chúng ta hãy đến Lourdes, thấy bao nhiêu 
nạng chống xe lăn được để lại, làm chứng cho 
những phép lạ chữa khỏi bệnh. 

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.
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Đương đạo LINH MAI LINH

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

theo chân Chúa.

TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG

Vấn nạn:
 Xin hỏi: Ở ngay trong lòng Hội thánh (Hội của 
những người đã nên thánh, đang trên đường nên 
thánh, cố gắng và mơ ước nên thánh), tại sao có 
thể nảy sinh ông Luthêrô, người sáng tập đạo Tin 
Lành và nhiều người khác chống lại Hội Thánh? 
(một Kitô hữu giáo dân)  

Trao đổi
Vì Chúa dựng nên loài người Chúa cũng dựng 

nên luôn cả “mầm mống cải cách” (cải cách để tiến 
hóa không ngừng), bởi đó trong mọi loại hình xã 
hội, cộng đồng, tập thể, hội nhóm… đều, lâu lâu… 
lại bộc phát một vụ cải cách.

Riêng trong Hội thánh Công giáo, các vụ cải 
cách diễn ra theo 1 trong 2 kịch bản có thể gọi là 
lớn, chính, có tính khái quát và dễ nhìn thấy sau 
đây: 

Kịch bản A.
1. Nhờ thiện tâm thiện chí, khiêm tốn và thầm

lặng, ông A (một nhân vật tạm lấy làm điển hình) 
được Chúa Thánh Thần ban ơn hiểu biết hơn người 
- ông A thấy ra một điều gì đó mới lạ có tính cải 
cách Giáo hội - Chúa Thánh Thần ngự trong ông – 
nhưng ma quỷ lập tức có mặt (1).

2. Ông A -ai như ông đều giống nhau- nóng lòng
muốn nói ra hiểu biết ấy bằng cách nào đó - Chúa 
Thánh Thần vẫn ngự trong ông - ma quỷ tấn công 
vào sự nóng lòng ấy.  

3. Giáo quyền –vốn là con người- cảm thấy bị
động chạm liền thận trọng - ông A nóng nảy “nói” 
mạnh hơn - Chúa Thánh Thần vẫn ngự trong ông 
– ma quỷ hết “quạt” lại “thổi”… cho mọi thứ lửa
nóng trong ông A bùng lên. 

4. Giáo quyền vẫn thận trọng - ông A mất dần

kiên nhẫn; đức khiêm tốn và thầm lặng bị sụt giảm, 
ông lùi dần đến trở nên tự phụ qua việc từ bất mãn, 
đến phê bình, rồi chê trách, nặng dần lên đến mức 
công kích giáo quyền – Chúa Thánh Thần rời khỏi 
ông – ma quỷ được tự do hành động.

5. Giáo quyền đương nhiên phải có biện pháp -
ông A bất tuân và chống lại.

6. Ông A xa dần rồi rời khỏi Giáo hội.
Kịch bản B

1. Cũng nhờ thiện tâm thiện chí, khiêm tốn
và thầm lặng, ông B (một nhân vật tạm mượn làm 
điển hình) được Chúa Thánh Thần ban ơn hiểu biết 
hơn người - ông B thấy ra một điều mới lạ có tính 
cải cách Giáo hội - Chúa Thánh Thần ngự trong ông 
– ma quỷ có mặt.

2. Ông B cũng nóng lòng muốn nói ra, nhưng
ông cố giữ im lặng – Chúa Thánh Thần vẫn ngự 
trong ông – ma quỷ rình rập và tìm mưu tính kế.

3. Ông B ý thức mọi sự nằm trong quyền
năng của Chúa, cho nên ông bình tĩnh im lặng, chờ 
đợi khi nào Chúa muốn, Chúa sẽ cho nói và lúc ấy, 
Chúa còn dạy cho cả cách nói – Chúa Thánh Thần 
ngự trong ông và dạy thêm cho ông nhiều điều mới 
lạ khác nữa – ma quỷ thấy “khó xơi” nhưng chưa 
thất vọng.    

4. Ông B tuy biết giáo quyền theo lẽ tự
nhiên, còn có chỗ giới hạn (2), nhưng ông cứ tùng 
phục vâng lời - Chúa Thánh Thần ngự trong ông và 
Người bắt đầu hoạt động trong ông – ma quỷ tuy 
quá thất vọng, nhưng chưa vội bỏ đi, mà nán lại với 
câu châm ngôn “còn nước còn tát, vớt vát hơn bó 
tay”.

5. Ông B giữ một mực cứ thầm lặng trong
khiêm tốn – đã vậy, nhiều lúc ông B bị chê bai, rẻ 
khinh, ghét bỏ hay bị loại trừ… (quỷ kế rất thâm 
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hiểm) ông vẫn thinh lặng - Chúa Thánh Thần ngự 
trong ông và càng bù đắp cho ông bằng nhiều sự 
hiểu biết mới mẻ mà cao sâu – ma quỷ tức giận vì ra 
đòn “độc” cỡ đó mà vẫn không “si-nhê”.

6. Ông B được Chúa Thánh Thần biến đổi
trở nên công cụ ngoan ngoãn trong tay của Người 
– ông đã trở thành thỏi than hồng cháy đỏ rừng rực
trong lò lửa của Chúa Thánh Thần, Người dùng ông 
theo cách riêng của Người.

Hai kịch bản trên cho ta vài suy nghĩ:
 Điểm cốt yếu là vâng phục bề trên. Sự vâng

phục loại này (biết bề trên chưa đúng nhưng vẫn 
vâng phục) chỉ có ở người khiêm tốn và thầm lặng. 
Chính Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả 
Giuse mà còn vâng phục các thẩm quyền.
 Đừng sợ không nói ra được điều Chúa soi

sáng, vì Chúa có kế hoạch riêng của Người.
 Là nhành, ta đừng nên lìa thân cây; thân cây

là Chúa Kitô. Là chi thể, ta đừng nên rời nhiệm thể; 
nhiệm thể của Chúa Kitô chính là Giáo hội. 

................................
(1) Lẽ tự nhiên ai cũng thấy, hễ nơi nào có 

dương (ví dụ điều tốt, ơn lành v.v…) lập tức phải 
có âm (điều xấu, mối nguy hại v.v…); dương càng 
nhiều thì âm càng lắm; ta có thể minh họa bằng câu 
thành ngữ xưa của ông bà: “càng cao danh vọng 
càng đầy gian nan”. Lẽ đời này thật ra nếu suy, sẽ 
không cùng.

(2) Cái giới hạn tất yếu đó thuộc về bản tính 
cho nên La ngữ có câu: “Errare humanum est, 
perseverare diabolicum” (Seneca – dịch sang Anh 
ngữ là: To err is human, to repeat error is of the 
devil – chuyển sang Việt ngữ là: Loài người vốn dĩ 
sai lầm, ma quỷ vốn dĩ cố chấp). 

ép lòng ai cả, và mọi người ai cũng có tự do đáp 
lại hay phản bội tình yêu của Người… Giuđa khóa 
mình trong lòng kiêu ngạo và sự hận thù… Chúa 
Giêsu hiểu Giuđa ngoan cố nên nhẹ nhàng nói: 
“Vậy thôi, con muốn làm gì thì làm nhanh đi…” 
Thế là Giuđa ra khỏi phòng, đi sâu vào đêm tối…

Tối hôm đó, Chúa Giêsu không bỏ thói quen 
thường lệ. Người dẫn các tông đồ đến Vườn Cây 
Dầu.

Vài giờ sau, Giuđa dẫn đầu một đám lính, trang 
bị gươm giáo và đèn đuốc. Nhưng làm sao nhận ra 
Chúa Giêsu được giữa nhiều người khác… nhất là 
trong những ngày mùa lễ Vuợt qua này có rất nhiều 
người hành hương ngủ đêm trong Vườn Cây Dầu 
này? Nhưng Giuđa đã tiên liệu và đã có sẵn giải 
pháp: “Tôi hôn chào ai thì chính là người đó.. Mau 
bắt lấy và giữ cho thật chặt”. Mọi sự diễn ra đúng 
như Giuđa sắp xếp. Chỉ có một chi tiết bất ngờ: Khi 
anh hôn chào Chúa Giêsu, Người hỏi: “Này anh 
bạn. Anh dùng một cái hôn để phản tôi vậy sao!”

Hôm sau, Giuđa hay tin Thượng hội đồng đã kết 
án xử tử Chúa Giêsu. Lúc đó anh mới hối hận vì đã 
phản bội Người. Anh đã không lường trước sự việc 
lại xảy ra nhanh chóng và tồi tệ như vậy. Thế là anh 
đến gặp những kẻ thù ghét Chúa Giêsu và nói: “Tôi 
đã làm sai… Tôi đã nộp một người vô tội…” Nhưng 
họ lạnh lùng đáp: “Mặc kệ mầy. Chuyện đó không 

ăn thua gì tới chúng tao. Bây giờ kể như đã xong 
chuyện. Trễ quá rồi”.

Tuy nhiên đối với Giuđa thì vẫn chưa trễ. Anh 
vẫn còn có thể tìm đến Chúa Giêsu xin Người tha 
thứ… Nhưng than ôi, anh vẫn giam mình trong 
tuyệt vọng… Anh chán ghét tất cả, chán ghét người 
khác, chán ghét chính mình… Anh ra khỏi thành, 
leo lên một tảng đá, rút dây lưng tròng vào cổ, cột 
vào một nhánh cây, rồi buông mình treo lủng lẳng 
giữa khoảng không…

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

1. Phải chăng tôi cũng phần nào giống Giuđa:
để thành đạt, để có một địa vị, để nổi danh, để giàu 
có… tôi đã dám làm tất cả, kể cả tội lỗi?

2. Phải chăng đôi khi tôi không can đảm đi xưng
tội, thú nhận các tội lỗi tôi đã phạm bởi vì tôi nghĩ 
những tội đó quá nặng, tôi cho rằng chỉ có tôi mới 
dám phạm những tội ấy… Tôi quên rằng Thiên 
Chúa là Đấng thương xót vô cùng luôn sẵn sàng 
tha hết mọi tội lỗi của tôi ?

3. Có khi nào tôi nghĩ đến các Kitô hữu ở những
nước bách hại đạo không, để cầu nguyện cho họ 
được can đảm sống đạo, không phản bội Chúa, 
không bán đứng các anh em tín hữu khác?

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

(Tiếp theo trang 9)
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MỤC VỤ THÁNH NHẠC

PHA THĂNG    
Thành ngữ “Trung thần bất sự nhị quân” 

nghĩa là tôi trung không thờ 2 chúa, bầy tôi trung 
thành không vừa phụng sự ông vua trước bị lật 
đổ, nay lại quay sang phụng sự ông vua mới do 
soán ngôi.    

Hơn 1 giờ trưa chút ít, cha sở và cha phó trên 
đường đi thăm giáo dân, ghé quán cà phê của một 
giáo dân nằm ven đường ở cuối họ đạo. Quán vắng, 
trong quán chỉ có một người đàn ông già đang ngồi 
nhâm nhi ly cà phê đen với điếu thuốc lá. Thấy cha 
sở và cha phó bước vào, ông già đứng lên chào, anh 
chủ quán thấy vậy cũng ra chào. Qua cách họ chào, 
hai linh mục biết họ là giáo dân của họ đạo cho nên 
thân thiết và tự nhiên vừa “kêu” cà phê vừa sà vào 
ngồi chung bàn với ông lão. Chủ quán mang 2 ly cà 
phê ra rồi ngồi luôn xuống “tám” chuyện.

Chuyện đang “nổ” giòn như bắp rang, cô vợ chủ 
quán xuất hiện, chị không ngồi chung bàn mà đứng 
góp phần cho chuyện “nổ” giòn thêm gấp nhiều lần. 
Nói qua nói lại mới biết người đàn ông già chính 
là ông từ (1) cũ của nhà thờ vào thời cha sở trước, 
nhưng vì vợ bệnh nặng, đổ nợ, bán ngôi nhà ở gần 
nhà thờ, chạy về xóm vắng ở cuối họ đạo đây mà tá 
túc. Vợ chủ quán được dịp “méc” với hai cha rằng 
ông từ Bổn (Bổn là tên của người đàn ông già) ngay 
trong lúc ngặt nghèo nhất như hiện nay vẫn không 
bỏ cái máu “hài”, ví dụ như nếu có ai hỏi ông tại 
sao bỗng dưng bỏ ngang, không làm ông từ nữa, 
ông sẽ có ngay câu trả lời đùa cợt với số phận của 
mình: “Trung thần bất sự nhị quân”. Vợ chủ quan 
kể vừa xong thì cười ha hả “mắng yêu” ông từ Bổn:

- Nghèo thì chịu nghèo đi! Còn bày đặt ra cái 
điều trung thần trung thiếc… Cha sở chứ có đâu 
vua chúa gì ở đây! Ha ha ha…              

Mọi người càng vui, câu chuyện càng “nổ” 
giòn; càng “nổ” giòn lại càng có thêm giáo dân 
khác đến xúm xít vây quanh hai ông cha để “tám” 
cho chuyện càng “nổ” giòn “nổ” to xem chừng khó 
có thể dừng lại được. Bỗng có một anh giáo dân 
hỏi: 

- Thưa hai cha! Tại sao lúc này trong nhà thờ 
họ đạo mình hát lễ nghe buồn quá?         

Cha phó cười nhìn cha sở. Cha sở trả lời: 
- Vì tai của ông bà anh chị em quen nghe loại 

thánh ca quen thuộc, nay nghe cái gì khác hơn thì 
thấy buồn.     

Anh giáo dân hỏi tiếp:
- Loại thánh ca quen nghe có gì sai mà phải hát 

loại thánh ca mới hiện giờ vậy thưa cha?             
Cha sở trả lời:
- Không sai, nhưng đặt chưa đúng chỗ.           
Cha phó tiếp lời cha sở bằng cách giải thích cặn 

kẽ: 
- Khi được Giáo hội cho phép dùng tiếng Việt 

trong phụng vụ, Việt Nam ta bỏ Bình ca (2) là loại 
thánh ca sát với phụng vụ. Không có thánh ca nào 
khác thế cho Bình ca, ta hát loại thánh ca cầu 
nguyện bình dân… loại thánh ca này chỉ được phép 
hát thay thôi, vì nó không sát phụng vụ, lại gần với 
nhạc đời, nghe vui tai. Nay ta có loại thánh ca sát 
phụng vụ thay cho Bình ca. Vì chưa quen tai, ta 
nghe “buồn” là thế.  

Anh giáo dân vẫn còn thắc mắc:
- Bình ca ra sao và loại thánh ca mới này giống 

nó cái gì thưa cha?
Thấy cha sở nhường cho mình, cha phó trả lời:
- Giống ở chỗ hát nguyên văn Lời Chúa để theo 

sát phụng vụ.
Cha sở thêm vào: (Xem tiếp trang 16)
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QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

NGUYÊN NGUYÊN   

Mới đây nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã du lịch 
tới Angola và có một phóng sự ảnh đầy thú vị về 
một bộ lạc với nhiều nét truyền thống ‘không giống 
ai’.

Bộ lạc này có tên Mwila, thuộc nhóm người 
Mucubal, sống ở miền Nam Angola vốn vẫn mang 
nhiều nét văn hóa cách biệt với phần còn lại của thế 
giới. Mọi phụ nữ từ già tới trẻ đều có một kiểu “làm 
tóc” khác biệt, mái tóc của họ được trang trí bằng 
các nắm bột đặc biệt, là hỗn hợp của… phân bò, bơ 
và một số loại dược liệu.

Mái tóc được bện trong… phân bò .

Bộ tóc này được những phụ nữ chăm sóc rất kĩ 
lưỡng từ khi họ còn nhỏ cho tới lúc về già.

Mỗi người phụ nữ lại có “gu” làm đẹp khác nhau 
với những mái tóc vô cùng ấn tượng.
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Cách làm đẹp kì lạ của bộ lạc Mwila còn được 
thể hiện ở chiếc vòng cổ của người phụ nữ. Thứ đồ 
trang sức này cũng được làm từ phân bò, song được 
trang trí thêm bởi các vòng cổ được xâu lại tỉ mỉ.

Những vòng cổ này được làm dày lên sau mỗi 
năm, và chúng không bao giờ bị gỡ bỏ khỏi người 

phụ nữ.

Mái tóc được xâu hạt vô cũng nhiều màu sắc.
Những người phụ nữ ở bộ lạc Mwila thậm chí 

còn bị coi chỉ như một món hàng, chồng của họ 
có thể đem họ ra để trao đổi lấy 1 con bò phục vụ 
cho việc trồng trọt. Đàn ông ở bộ lạc này có thể lấy 
nhiều vợ một lúc.

Một phụ nữ Mwila với đặc trưng là mái tóc 
và chiếc vòng cổ khổng lồ.

Các cô gái trẻ ở bộ lạc có chung một số phận hẩm 
hiu.

Nguồn: Baodatviet.vn

Xét về phương diện không gian hay địa lý, không 
thể chế giễu sở thích, nếp sống, phong tục, ngôn 
ngữ, ẩm thực… nói chung là văn hóa, của người ở 
một vùng miền nào đó, vì người ở vùng miền nào 
có văn hóa phát sinh từ phong thổ của vùng miền 
đó; cũng vậy, xét về phương diện thời gian hay lịch 
sử, không thể chê bai quan niệm, luân lý hay đạo 
đức của người thời đại nào đó, vì người thời đại nào 
có chiều kích lương tâm, trí tuệ của thời đại đó. 

Từ suy nghĩ trên, ta không thể chê bai đạo lý 
người làm quan thời xưa khi họ nghĩ “trung thần 
bất sự nhị quân” (bầy tôi trung thành không phụng 
sự 2 vua), vì ý thức của quan lại thời xưa khác ý 
thức của quan lại thời nay. 

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng không khác; 
không thể chê bai Thánh ca Phụng vụ (TCPV) hát 
nghe “buồn ngủ, chỉ hợp với dòng tu, cổ lỗ cũ kỹ, 
thụt lùi…” không vui nhộn như thánh ca Bình dân 
Tôn giáo đang hiện hành. Tại sao? – Vì:

1. Dòng nhạc TCPV phải theo sát phụng vụ như
bóng với hình. 

2. Dòng nhạc TCPV phải hát nguyên văn Lời
Chúa.

3. Dòng nhạc TCPV phải hát cộng đoàn.
Trên hết, vì TCPV chỉ nhắm một phận sự duy 

nhất là THỜ PHƯỢNG CHÚA (1). Khi chỉ nhắm 
một mục đích duy nhất, lớn lao và cao trọng như thế, 
khi đã chuyên chú một phận sự độc nhất, phải tốn 
công tốn sức, phải đầu tư tim óc và trí tuệ như thế, 
TCPV không thể gánh thêm phận sự “thờ phượng 
con người” (tức làm vui tai con người, lấy lòng con 
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người, mua vui cho con người, làm long trọng cho 
lễ hội, trang trí cho ngày lễ v.v…) (2) 

Sẵn mượn câu: “Trung thần bất sự nhị quân”, 
đã THỜ PHƯỢNG CHÚA thì đừng nghĩ đến thờ 
phượng loài người. TCPV hát nguyên văn Lời 
Chúa và hát cộng đoàn cốt làm tròn phận sự THỜ 
PHƯỢNG CHÚA. 

..........................................
(1) Đúng ra có đến 2 mục đích (Giáo hội đề 

ra): 1/ Tôn vinh Thiên Chúa, 2/ Thánh hóa tâm hồn 
tín hữu. Nhưng quy lại cũng chỉ có một là THỜ 
PHƯỢNG CHÚA.

(2) Nói thế không phải phủ nhận: Thánh ca Bình 
dân Tôn giáo (BDTG) đang hiện hành không THỜ 
PHƯỢNG CHÚA. Có! Thánh ca BDTG cũng nhắm 
mục đích THỜ PHƯỢNG CHÚA, nhưng do trong 
quá trình sáng tác, đàn và hát… đã không thể làm 
tròn phận sự đó, do:

a/ Hát lời người, không phải Lời Chúa.
b/ Để hơi nhạc đời xâm lấn.
c/ Để thói tục lây nhiễm.
d/ Loại bỏ yếu tố cộng đoàn (ca hát có tính cục 

bộ, biểu diễn, ganh đua, lấy lòng, lấy lệ v.v…)     

- Thánh ca mới này chỉ phụng sự cho việc thờ 
phượng Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu (3), chứ 
không phụng sự cho lỗ tai, sở thích, nhu cầu nghe 
nhạc… của chúng ta. 

Một người đàn ông cao tuổi khác nói với anh 
giáo dân:

- Cứ như ông từ Bổn hay nói: “Trung thần bất 
sự nhị quân”, thì loại thánh ca mới này chỉ phụng 
sự Chúa. Nếu đòi nó phải nghe vui tai tức là bạn 
đòi nó phải phụng sự con người nữa. Vậy là không 
được!

Cả hai linh mục đều hướng mắt nhìn người đàn 
ông cao tuổi đứng ở xa xa cạnh tủ ly tách, ông ta 
vừa nói thay cho hai cha hết tất cả. Cả hai linh mục 
đều gật gù tán thưởng người đàn ông cao tuổi. Cha 
sở nói với ông ta:

- Quá đúng! Bác nói quá đúng! Loại thánh ca 
mới đó có tên là Thánh ca Phụng vụ, chỉ để thờ 
phượng Chúa. Hết! Ta không thể đòi nó phải “thờ 
phượng” chúng ta.

...................................
(1) Ông từ: người  được cắt đặt trông coi các Từ 
đường hay chùa đình miếu mạo… Vì quen gọi như 

vậy cho nên người ta cũng gọi người được cắt đặt 
trông coi nhà thờ là ông từ, hay ông từ nhà thờ. Ông 
từ nhà thờ giữ chuông, giờ đánh chuông, mở đóng 
cửa, giữ vệ sinh lẫn trật tự nhà thờ v.v… Hiện các 
nhà thờ không còn ông từ nữa, lý do ngày xưa các 
nhà thờ có hoa lợi thu vào để trả lương, ngày nay 
các nhà thờ không còn ruộng cấy hay hoa lợi để 
trả lương cho nên bỏ chức ông từ luôn. 
(2) Bình ca: khởi thủy là Cantus planus hát bình 
thản; đến thời Đức Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả 
biến thành Cantus Gregorianus hát ê a kéo dài, đến 
thời Công đồng Vaticanô II của chúng ta hôm nay 
thì trở lại Cantus planus hát bình thản. Bình ca hát 
bằng tiếng Latin, nó chính là Thánh ca Phụng vụ. 
Linh mục nhạc sư Antôn Tiến Dũng được Rôma đào 
tạo, về nước, ngài biến Thánh ca Phụng vụ tiếng 
Latin ra Thánh ca Phụng vụ tiếng Việt. Thánh ca 
Phụng vụ tiếng Việt là loại thánh ca mô phỏng Bình 
ca: cách sáng tác Bình ca, ca từ là Lời Chúa nguyên 
văn như Bình ca, nhịp điệu bình thản như Bình ca… 
đặc biệt hát cả cộng đoàn.
(3) “Tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn tín 
hữu” là 2 mục đích của thánh nhạc do Giáo hội đề 
ra.     

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

(Tiếp theo trang 13)

« CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B (24.6.2018)
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Bài đọc 1: Is 49,1-6 Bài đọc 2: Cv 13,22-26 Tin Mừng: Lc 1,57-66.80

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Tên cháu là Gioan”. Tên của mỗi người chúng ta cũng do Chúa đặt chứ 
chẳng ai khác.

Hãy luôn trông nhìn Chúa qua việc chuyên chăm 
thực thi Lời Người

Vì chỉ có thực thi Lời Chúa ta mới nhận biết được 
Thánh Ý của Người.

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 3)
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    CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

PHÚC CHIÊU

Cuộc đời bi kịch của ‘ông vua 3 ngày’ Dục 
Đức

Lên ngôi chỉ được 3 ngày đã bị phế, Dục Đức là 
một trong những ông vua có kết cục bi thảm trong 
lịch sử Việt Nam.

Lịch sử Việt Nam từng chứng kiến những ông 
vua “chết yểu” như Lê Trung Tông của nhà Tiền Lê 
hay Dục Đức, Kiến Phúc của nhà Nguyễn. Những 
ông vua này, vì những lý do khác nhau, phải đón 
nhận tấn bi kịch cuộc đời.

Ông vua bất đắc dĩ
Dục Đức là ông vua thứ V của triều đại nhà 

Nguyễn, chế độ phong kiến cuối cùng trong lịch sử 
nước ta.

Kể từ khi được vua Gia Long sáng lập từ năm 
1802, trải qua thời kỳ phát triển ổn định dưới thời 
các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và giai 
đoạn đầu của vua Tự Đức, triều Nguyễn bắt đầu suy 
yếu kể từ khi quân Pháp đổ bộ xâm lược năm 1858.

Vua Tự Đức vì mắc bệnh từ nhỏ nên cơ thể gầy 
yếu. Ông có tới 300 bà vợ, cung phi nhưng không 
có con. Không có người nối dõi, ông vua hay chữ 
phải chọn nuôi 3 con đều trong hoàng tộc, trong đó 
có vua Dục Đức sau này.

Theo sách Chín đời chúa, mười ba đời vua 
triều Nguyễn, vua Dục Đức (1852-1883) tên thật 
là Nguyễn Phúc Ưng Ái, sau được Tự Đức đổi 
thành Nguyễn Phúc Ưng Chân.

Vua Dục Đức (1852 - 1883)
Ông là con thứ hai của Thoại Thái vương Nguyễn 

Phúc Hồng Y và bà Trần Thị Nga. Năm 17 tuổi, ông 
được vua Tự Đức chọn làm con nuôi và cho xây 
dựng phòng riêng để học tập, giao cho Hoàng quý 
phi Vũ Thị Duyên trông nom dạy bảo. Chỗ học của 
vua về sau được gọi là Dục Đức Đường. Năm 1883, 
ông được phong làm Thụy Quốc công.

Tài liệu của triều Nguyễn để lại rằng trong số 
3 con nuôi của mình, vua Tự Đức yêu quý nhất và 
muốn truyền ngôi cho người con thứ ba là Nguyễn 
Phúc Ưng Đăng, con của Kiên thái vương và 
Nguyễn Thị Hương.
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Nhưng lúc Tự Đức sắp mất, Ưng Đăng còn quá 
nhỏ, tình hình đất nước lúc bấy giờ (bị Pháp xâm 
lược) buộc phải chọn một ông vua lớn tuổi để chăm 
lo chính sự. Tự Đức phải chọn Nguyễn Phúc Ưng 
Chân, lúc này 32 tuổi.

Bi kịch
Năm Tự Đức thứ 36 (1883), khi bệnh đã nan 

nguy, biết không thể qua khỏi, vua gọi ba phụ chính 
đại thần là Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và 
Tôn Thất Thuyết lại để thảo chiếu nhường ngôi cho 
Nguyễn Phúc Ưng Chân.

Các quan Phụ chính là Trần Tiễn Thành, Nguyễn 
Văn Tường và Tôn Thất Thuyết  dâng sớ lên vua Tự 
Đức xin bỏ mấy đoạn có liên quan trong di chiếu 
viết không tốt cho Ưng Chân, nhưng vua Tự Đức 
từ chối.

Sau khi vua Tự Đức băng hà, Nguyễn Phúc Ưng 
Chân lên ngôi kế vị ngày 19.7.1883.

Vốn là người bị dị tật ở mắt, lại mắc phải một số 
trọng tội trước đó nên lúc làm lễ lên ngôi, vua Dục 
Đức đã sai Trần Tiễn Thành đọc lướt một số đoạn 
“không cần thiết” viết không tốt về mình.

Trần Tiễn Thành đã cố tình lướt qua, nhưng hai 
phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường 
đứng sát bên đã tiến lại, hạch hỏi Trần Tiễn Thành 
rồi sai Nguyễn Trọng Hợp đọc đúng nguyên văn 
của di chiếu.

Ngay sau khi di chiếu được đọc qua, Tôn Thất 
Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã “hỏi tội” Trần 
Tiễn Thành về làm giả di chiếu. Đúng ba ngày sau, 
2 phụ chính đại thần dâng biểu lên bà Từ Dũ, vạch 
ra 4 tội của nhà vua, trong đó có tội cố tình sửa di 
chiếu của vua Tự Đức.

Trước sức ép của 2 vị đại thần quyền lực khuynh 
đảo triều đình, bà Từ Dũ không thể làm gì ngoài 
việc buộc phải đồng ý phế ngôi của Dục Đức. Chỉ 
sau 3 ngày làm vua, chưa kịp đặt niên hiệu, Dục 

Đức đã trở thành kẻ trọng tội.
Vua Dục Đức bị quản thúc tại Dục Đức Đường, 

hôm sau bị tuyên án, giam ở Thái y viện. Tại đây, 
một phòng kín được cấp tốc xây lên, ông bị bỏ đói 
và không cho uống nước.

Thương tình vua cũ, những người lính canh thỉnh 
thoảng nhét cho ít cơm nắm cùng chiếc áo rách đã 
nhúng nước để nhà vua vắt ra lấy nước uống. Sống 
trong cảnh cùng cực đó, vua thoi thóp không đến 
một tháng thì qua đời.

Mẹ vua Dục Đức tên là Trần Thị Nga, bà là vợ 
thứ bảy của Thoại thái vương. Sau khi qua đời, bà 
được phong là Trang thuận. Đến thời cháu bà trị vì, 
tức vua Thành Thái (1889-1907), con trai thứ bảy 
của vua Dục Đức, bà được phong làm Đệ nhất phủ 
thiếp.

Hiện nay, lăng mộ bà ở phường Thủy Xuân 
(Thành phố Huế). Lăng mộ này vừa bị kẻ gian đào 
bới. Theo phước tộc triều Nguyễn, những kẻ đào 
trộm mộ bà để tìm vàng.

Trước đó, ngôi mộ này từng bị đào trộm, dù 
chưa có bất kỳ tư liệu nào nói về việc ngôi mộ của 
bà được chôn theo vàng bạc, châu báu. (Nguyễn 
Thanh Điệp)

“Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Tranh giành trước mắt mây tan tác,
Đày đọa sau thân núi nặng nề”. 
Đó là 4 câu trong bài thơ Ngẫu cảm của vua Tự 

Đức.
Khôn cho lắm rồi cũng chết chôn trong mộ 

(3 thước đất) giống như mọi người dại, nào có gì 
hơn đâu! Giàu sang cho lắm thử hỏi được bao lâu 
(nhanh như nồi cơm chưa nấu chín). Tranh giành 
chức quyền lợi lộc đến chém giết nhau cho lắm cuối 
cùng thì được gì (như mây tan tác).       
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     (xin xem câu trả lời ở trang 47)

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 “Trung thần bất sự nhị quân”?
 Thế nào là “bất sự nhị quân?
 Thánh ca Phụng vụ “trung thần” tại đâu?
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    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

Lâu lắm rồi bò với trâu mới có dịp gặp nhau. 
Ngoài những thời gian lao động vất vả trên cánh 
đồng thì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi 
vì cả bò và trâu đều được nghỉ, cho nên cả hai đều 
lo tắm rửa thật sạch sẽ, diện bộ cánh thật xinh đẹp 
hoành tráng, xức nước hoa thơm phức và ra đi. Hôm 
nay đúng nghĩa là một ngày đi chơi tự do và vui vẻ. 
Đi lòng vòng dạo quanh hết phố này qua phường 
khác, cuối cùng cả hai con bò và trâu gặp nhau trước 
cửa vào siêu thị. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bò lên 
tiếng chào hỏi trước:

- Ô. Chào anh Trâu. Anh Trâu khỏe không?
Trâu cũng niềm nở chào hỏi lại:
- Ô. Chào anh Bò. Cám ơn Bò. Trâu khỏe như 

trâu vậy đó. Còn Bò thì sao, khỏe không?
Bò liến thoắng:
- Bò cũng khỏe như bò vậy đó. Ghét ghê chưa.
Rồi bò nói tiếp:
- Hôm nay thật là một ngày đẹp trời và đáng ghi 

nhớ, đáng ghi vào lịch sử trâu bò thế giới ấy nhỉ.
Nghe vậy, trâu tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu:
- Vì sao? Vì sao vậy?
Bò nhe răng ra cười mà nói:
- Hôm nay Bò và Trâu cùng nhau đi siêu thị mà 

không ghi nhớ sao được, phải không nợ?
Trâu lắc đầu tỏ vẻ phản đối:
- Cùng nhau đi sao được. Bò đi đường bò. Trâu 

đi đường trâu. Mắc mớ gì mà cùng đi với nhau. 
Chẳng qua là tình cờ gặp nhau, tránh nhau không 
được nên buộc lòng phải chào nhau thôi chứ.

Bò lại nhe răng ra vừa cười vừa nói:
- Bởi thế cho nên ông bà mình mới dạy:
Trâu ơi thương lấy bò cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung hình hài.
Trâu lắc đầu nói:
- Thế à. Vậy mà trâu lại nghe ông bà dạy rằng:
Trâu ơi lo lấy thân mình
Còn bò kệ nó, thương tình làm chi.
Nói rồi Trâu nhe răng ra cười ngất và nói tiếp:
- Nói vậy thôi chứ Trâu mới hỏi là Bò đi chợ đó 

hả?

Bò trả lời:
- Ủa. Không phải đâu. Bò đi chợ mà.
Trâu trợn mắt nói:
- Ủa. Thế hả. Vậy mà Trâu tưởng là Bò đi chợ 

nữa chớ.
Bò cũng trợn mắt nói lại:
- Bò đâu có đi chợ một mình đâu. Bò cùng Trâu 

đi siêu thị mà. Siêu thị đó chớ không phải là chợ 
đâu.

Nghe vậy Trâu mới hỏi:
- Chợ là siêu thị, mà siêu thị cũng là chợ, chớ 

khác chi đâu?
Bò có vẻ không chịu lép vế:
- Không. Chợ là chợ mà siêu thị là siêu thị. Khác 

nhau một trời một vực ấy chứ.
Trâu lắc đầu nói:
- Chợ hay siêu thị chẳng qua chỉ là cách gọi 

khác nhau thôi chứ cả hai đều là nơi buôn bán hàng 
hóa thôi mà.

Bò không chịu:
- Không. Trăm lần không. Ngàn lần không. 

Đành rằng đều là nơi buôn bán hàng hóa, nhưng 
chợ là nơi quê mùa bình dân, còn siêu thị là nơi 
sang trọng, đẳng cấp. Chính vì thế chợ và siêu thị 
khác nhau chứ. Nhưng mà thôi, kệ nó. Bây giờ Trâu 
với Bò cùng nhau đi siêu thị chợ nhé.

Trâu gật đầu đồng ý ngay:
- OK. Hai Trâu Bò mình cùng đi siêu thị chợ.
Cả hai cùng đủng đỉnh đi bên nhau qua hết quầy 

hàng này sang quầy hàng khác. Hàng hóa nhiều quá 
sức. Đầy dẫy hàng là hàng. Hàng này cũng đẹp, 
hàng nào cũng xinh đẹp và bắt mắt, cám dỗ gọi mời. 
Nhưng cả hai trâu và bò nhất quyết không mua, chỉ 
là đi dạo để rửa mắt mà thôi.

Đi một hồi lâu, cả hai đều cảm thấy mỏi chân. 
Đúng vào lúc đó, tình cờ cả hai đi qua khu vực ăn 
uống. Trâu nói:

- Bò ơi, Trâu mỏi chân và đói bụng quá. Mình 
cùng vào quán ăn nhé!

Bò gật đầu đồng ý ngay:
- OK. Tuyệt vời quá! Bây giờ mà chén một trận 
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ra trò thì thật là tuyệt vời ấy chứ. Vào ăn đi.
Trâu và Bò cùng bước vào quán ăn. Sau khi tìm 

ghế ngối chảnh chọe, Bò mới hỏi:
- Trâu ơi, hôm nay Trâu đãi Bò nhé.
Trâu lắc đầu ngầy ngậy:
- Ủa, vậy mà Trâu tưởng là hôm nay Bò đãi 

Trâu chớ. Hôm nay đi chơi, Trâu không đem theo 
tiền, chỉ đem theo cái xác trâu này thôi.

Bò cũng thật thà nói:
- Bò nói thật là Bò cũng giống như Trâu thôi. 

Bởi vì Bò cũng chỉ đem theo cái xác bò này thôi. 
Trên răng dưới dái, còn tiền thì hoàn toàn không hề 
có lấy một xu.

Nghe thế, Trâu phát hoảng la toáng lên:
- Vậy mà Trâu cứ tưởng là Bò có tiền chứ. Thôi, 

co giò chạy cho nhanh nào kẻo người ta bắt lại làm 
thịt thì chết. Một… hai… ba… chạy nào.

Thế là Trâu và Bò co giò chạy thục mạng ra 
khỏi quán ăn. Chạy thoát rồi, cả hai cùng thở hổn 
ha hổn hển, bốn chân mỏi rã rời, cả hai cùng nằm 
xuống bên cạnh nhau. Bỗng nhiên một mùi thơm 
bay phảng phất theo gió khiến cả hai cùng ngước 
mắt nhìn lên. Ngay trước mặt là một tấm bảng của 
một quán ăn đang tỏa hương thơm đến nhức mũi. 
Hít một hơi dài mùi thơm nồng nàn, Bò gật gù nói 
với trâu:

- Trâu ơi, bây giờ không có tiền vậy thì mình ăn 
hàm thụ cho đỡ đói bụng nhé, chịu không?

Trâu hưởng ứng ngay:
- Chịu ngay. Chịu ngay. Nhưng ăn hàm thụ là ăn 

thế nào cho đỡ đói bụng?
Bò tận tình bày vẽ cho trâu:
- Ăn hàm thụ đó là Trâu hít một hơi thật dài mùi 

thơm này nè, rồi trâu tưởng tượng là món ăn này 
đang nằm ở ngay trong miệng Trâu ấy. Thế rồi Trâu 
nhai, nhai, nhai cái món ăn tưởng tượng đó trong 
miệng. Thế rồi nước miếng của Trâu sẽ tiết ra. Trâu 
nuốt xuống một cái ực. Làm vài trăm lần như thế là 
bụng Trâu đầy nước miếng. Thế là Trâu no thôi. Ăn 
hàm thụ no bụng là thế đó.

Trâu gật gù ra chiều hiểu ý:
- Ôi. Dễ dàng vậy thôi sao. Nhưng mà mình 

đang ăn hàm thụ như thế mà ông chủ quán ra bắt 
mình phải trả tiền thì sao?

Bò cười ngất đáp:
- Ăn hàm thụ thì trả tiền hàm thụ chớ có chi đâu 

mà ngại.
Trâu ngơ ngác hỏi lại:
- Chớ trả tiền hàm thụ là trả tiền là sao?
Bò vừa cười vừa nói:

- Trả tiền hàm thụ là khi ông chủ quán hàng đòi 
tiền thì mình há miệng to ra rồi ợ một hơi thật dài 
vào mặt ông chủ. Đó trả tiền hàm thụ là thế đó.

Trâu có vẻ đăm chiêu ngơ ngác:
- Nhưng mà ợ hơi vào mặt ông chủ khiến ông 

chủ nổi điên lên đánh cho mình một trận chết luôn 
thì sao?

Bò cười tít mắt tít mũi nói:
- Ợ hơi xong thì nhanh chóng co giò mà phóng 

chạy bạt mạng chớ đứng yên đó làm chi để cho họ 
đánh cho.

Nghe đến đó, Trâu cười khì khì mà nói:
- À, thì ra là thế. Thế gian vẫn thường nói là 

“ngu như bò” và lâu nay Trâu cũng thấy quả thật 
là “như bò ngu”. Vậy mà hôm nay Trâu mới thấy 
Bò khôn thật đấy chứ đâu có ngu đâu. Từ nay về 
sau Trâu phải tôn Bò làm sư phụ của Trâu và sẽ mãi 
mãi tung hô là “khôn như bò” hoặc “như bò khôn” 
hay “như khôn bò” mới phải đạo.

Nói rồi Trâu gật gù tự nhủ:
- Quả thật, ông bà đã nói chớ sai: “Đi một ngày 

đàng học một sàng khôn”. Hôm nay Trâu mình học 
được một sàng khôn “Ăn hàm thụ” và “trả tiền 
hàm thụ” rồi. Ha… Ha… Ha…

Và đó cũng là lý do tại sao cứ mỗi khi nằm nghỉ 
ngơi thì y như rằng Trâu cũng như Bò ôn lại bài học 
“Ăn hàm thụ” đã được huấn luyện. Nếu các bạn để 
ý thì sẽ thấy ngay khi nghỉ ngơi, Trâu và Bò luôn 
miệng nhai hàm thụ, dù rằng trước mặt chẳng có gì 
cả.

Ăn hàm thụ
Hàm thụ ăn
Miệng nhai nhai
Dù trống rỗng.

Nhai hàm thụ
Nước tiết ra
Trôi xuống bụng
Thế là no.

Tiền hàm thụ
Ợ một hơi
Như là chơi
Vào mặt chủ.

Rồi co giò 
Chạy cho nhanh
Chẳng cần phanh
Không thì chết.
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Tâm là hạ sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng 
Hòa, khi giải phóng về Tâm mới rời khỏi hàng ngũ 
quân đội làm người thường dân. Lúc này người thất 
nghiệp vô số, Tâm khó xin việc làm. Nhưng may 
mắn cô em gái của Tâm mở được quán cafê, Tâm 
phụ giúp cho cô em. 

Ra khỏi binh nghiệp cái chết chóc không còn ám 
ảnh Tâm nữa, lúc này Tâm mới nghĩ đến vấn đề lập 
gia đình. Tâm có quen Nhàn, gia đình cũng ở gần 
đó, thấy tính tình Nhàn cũng hợp, Tâm quyết định 
đi đến hôn nhân.

 Gia đình bên đằng gái là người Bắc theo xưa, họ 
thách cưới dữ lắm làm Tâm bị dội, tưởng chừng cuộc 
hôn nhân không thành. Họ không thông cảm cho 
Tâm, là một quân nhân mới trở về đời dân thường 
làm gì có nhiều tiền, còn bố mẹ Tâm là nhà nông 
cũng nghèo. Sau nhiều lần thương lượng rất căng 
thẳng, bên đằng gái mới giảm bớt một phần thách 
cưới. Cô em của Tâm thấy vậy đề nghị lo dùm Tâm 
phần thách cưới, rồi đám cưới được hoàn thành thật 
linh đình vào tuần lễ Noel.

Sau đám cưới, Nhàn về làm dâu ở chung bên 
chồng, gia đình chồng là người Bắc nên cũng lễ 
nghĩa khắc khe. Nhàn không hiểu chi phí tiền cưới 
phần lớn đều do cô em chồng chi trả, hơn nữa Tâm 
đang phụ giúp cô em bán cafê, Nhàn lại lấy thân 
phận chị dâu hay lên mặt với em chồng, do đó sanh 
mâu thuẫn, gia đình chồng thẳng tay đì cô dâu. 
Nhàn chịu không nổi, mùng 3 tết Nhàn tự tử, may 
mà Tâm phát hiện kịp đưa vợ vào bệnh viện súc 
ruột, do đó Nhàn được cứu sống.

Nhưng khi về với gia đình chồng, không khí vẫn 
không thay đổi, việc tự tử của Nhàn không làm ai 
thay đổi thái độ, Nhàn sống với chuỗi ngày buồn 
khổ đầy nước mắt, Nhàn càng nhọc nhằn hơn khi 
mang thai đứa con đầu lòng, lúc nào Nhàn cũng 
buồn khổ khóc thầm, còn Tâm thì không có cách gì 

hóa giải những khúc mắc giữa vợ và gia đình. Có 
lẽ vì vậy, Nhàn sanh đứa con đầu lòng là con trai 
nhưng bé bị nhiều vết chàm đen có mọc đầy lông 
đen y như là mảnh da trâu. Vết này mọc khắp người 
bé, to có nhỏ có. Mọi người kháo nhau thằng bé do 
trâu bào thai. Vào thời điểm này, người ta không để 
ý đến chất độc màu da cam do Mỹ rải, có lẽ do Tâm 
trong thời gian đi lính bị ảnh hưởng của chất độc 
này, nên khi sanh con bị ảnh hưởng. 

Tội nghiệp cho đứa bé vì trên người đầy những 
mảng da trâu, nên ông bà nội, cô chú đều xa lánh, 
nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Ngay cả bạn bè trang lứa 
cũng xa lánh. Thằng bé lúc nào cũng buồn tủi, lúc 
nào cũng quấn lấy mẹ, không dám gặp người ngoài, 
do đó gương mặt của bé lúc nào cũng buồn thảm 
trông đến tội nghiệp.

Tâm đã không có hạnh phúc với vợ, khi có 
đứa con lại có hình hài kinh dị, làm cho Tâm chán 
chường gia đình. 

Cô em có cặp bồ với một anh bộ đội, sau đó anh 
bộ đội này sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế, 
mỗi lần được phép về Việt Nam anh bộ đội thường 
bắt mối dẫn dắt người Việt Nam vượt biên bằng 
đường bộ qua lối Campuchia. Tâm thấy anh bộ đội 
này dẫn dắt người vượt biên trót lọt nhiều lần, nên 
nảy ý tưởng vượt biên để tránh không khí ngột ngạt 
của gia đình, mong tìm lối thoát cho mình. Nhưng 
xui rủi cho Tâm phía Campuchia mới vừa thành lập 
mấy trạm kiểm soát mới, anh bộ đội không hề biết 
nên cả hai đều bị bắt, Tâm bị giải về Việt Nam, bị ra 
tòa lãnh án tù 3 năm.

Nhàn sống trong cảnh địa ngục với gia đình 
chồng, bây giờ lại thêm cảnh chồng bị tù tội, thật là 
khốn đốn. Bây giờ, Nhàn lãnh luôn 2 vai, một vai 
thế cho Tâm lo kinh tế gia đình, một vai là người 
nội trợ phải lo săn sóc đứa con bị dị dạng không 
dám chơi với bạn bè lúc nào cũng quấn lấy mẹ, mẹ 
là nguồn vui, là nguồn an ủi của nó, còn tất cả mọi 
người đều nhìn nó với ánh mắt kỳ thị lẫn tò mò làm 
nó luôn luôn sợ hãi, không dám tiếp xúc với ai cả. 
Cuộc sống như thế làm cho thằng bé luôn luôn trầm 
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cảm, gương mặt luôn luôn đau khổ sợ hãi không có 
nụ cười. 

Với thời gian, mọi khốn khó nhọc nhằn đều trôi 
qua, chẳng mấy chốc Tâm được ra khỏi tù. Ngày 
xum họp với gia đình chỉ có vợ con Tâm là mừng rỡ 
vui vẻ chào đón, còn mọi người trong gia đình cũng 
như bạn bè, hàng xóm đều nhìn Tâm với lăng kính 
có bản án, làm Tâm mặc cảm buồn tủi, một mặt lại 
không có việc làm, lại phải tiếp tục phụ bán cafê 
với cô em. Không khí gia đình cũng không thay đổi 
gì hơn lúc trước khi đi tù. Tâm tình của Tâm lại rơi 
vào tình trạng trước khi đi tù nghĩa là Tâm không 
có hạnh phúc, không khí gia đình luôn ngột ngạt, 
những trận cãi vã với vợ con, với anh em trong nhà 
xảy ra liên tục. Với tâm trạng chán chường như thế, 
Tâm dễ bị bạn bè lôi cuốn vào con đường nghiện 
ngập. Kinh tế gia đình đã eo hẹp, bây giờ gia đình 
có bao nhiêu tiền Tâm đều nướng vào ma túy. Bao 
nhiêu tiền cũng không đủ, Tâm bắt đầu tìm cách đi 
lừa gạt để có tiền mua ma túy.

Một lần, Tâm đến nhà bố đỡ đầu than vãn vợ ốm 
phải vào bệnh viện, Tâm không có tiền, bố đỡ đầu 
cám cảnh nên đã giúp đỡ một số tiền. Rồi chủ nhật 
đó, vợ chồng bố đỡ đầu chở nhau đến thăm gia đình 
Tâm, mới vỡ lẽ ra Tâm nghiện ma túy đi lừa gạt để 
lấy tiền hút chích chứ Nhàn đâu có bệnh hoạn gì. 

Gặp bố mẹ đỡ đầu, Nhàn khóc nức nở kể lể mọi 
nỗi niềm đau khổ Nhàn đang hứng chịu. Bà mẹ đỡ 
đầu vạch bàn tay của Nhàn ra xem:

- Này con, đường tình duyên của con quá nhiều 
trắc trở, con nhìn đây nè đường tình duyên con đứt 
nhiều đoạn, những chỗ đứt này là chỗ báo hiệu tình 
duyên con bị gãy đổ, nếu còn duyên nợ thì bị xa 
cách một thời gian. Khi chồng con bị đi tù, tức là 
hai đứa đã xa cách một lần. Con phải chuẩn bị tinh 
thần, vợ chồng con sẽ còn xa cách vài lần nữa. Khi 
sinh ra chỉ tay đã có rồi, cuộc đời mình đã được an 
bài sẵn. Con đừng buồn khổ nữa, mình vẫn có thể 
tránh được số phận bằng cách tu luyện “Đức năng 
thắng số”, đó là kẽ hở Thượng Đế dành cho ta để ta 
khắc phục số phận hẩm hiu không tốt. 

Sau khi nghe những lời này, Nhàn hết khóc có 
vẻ tươi tỉnh hơn. 

Sau đó, Tâm được gia đình đưa đi cai nghiện 
hết một năm. Vào thời điểm này, đi cai nghiện phải 
đóng tiền. Quả là một gánh nặng lớn cho Nhàn. 

Khi cai nghiện về, gia đình Tâm vẫn không thay 
đổi, Tâm về sống trong cảnh địa ngục, gia đình lúc 
nào cũng bất hòa với vợ hoặc với những người thân 

trong gia đình. Tâm tình của Tâm rơi vào bế tắc, do 
đó Tâm lại tái nghiện. Nhàn lại nức nở khóc cho số 
phận, lúc này Nhàn không còn che đậy mà kể lể hết 
mọi nỗi niềm với ông anh ở bên Mỹ. Quá đau xót 
cho số phận của đứa em gái, ông anh liền bay về 
Việt Nam giải quyết. Ông lấy quyền huynh thế phụ 
bắt Nhàn thôi chồng về ở với mẹ ruột. Ông ta xây 
cho Nhàn một căn nhà cạnh nhà mẹ để Nhàn và ba 
đứa con ở, rồi ông anh cho Nhàn một ít tiền mở tiệm 
tạp hóa để Nhàn và ba đứa con sinh sống. Nhàn quá 
đau khổ và chán chường Tâm cũng như gia đình bên 
chồng nên nghe lời ông anh chia tay với Tâm, để kết 
thúc chuỗi ngày đầy nước mắt.

Lời bàn:
Cái tệ nạn thách cưới đã gây cho biết bao gia 

đình bị đổ vỡ. Một đám cưới quan trọng là hạnh 
phúc của đôi tân hôn, đâu phải vì những cái vật 
chất mà hai gia đình cứ lấy vật chất làm vinh dự, để 
nở mày nở mặt với bạn bè, xóm giềng cùng họ hàng 
biết đâu họ đã vô tình giết chết hạnh phúc con em 
mình ngay trong trứng nước. 

Tâm là một thanh niên mới rời quân ngũ tay 
trắng, gia đình đằng gái không thông cảm, lại thách 
cưới quá đáng. Cô em chồng ra hết mọi chi phí đám 
cưới đáng nhẽ Nhàn phải lấy lòng cô em, nhường 
một bước đằng này Nhàn lại khăng khăng lấy thế 
chị dâu, thế là mọi hậu quả đau thương Nhàn lãnh 
đủ. Nhàn và Tâm lại không tỉnh táo để xử lý, ứng xử 
với nhau trong gia đình, chứng tỏ hai người chưa 
sẵn sàng tiến đến hôn nhân. Các bạn trẻ trước khi 
lập gia đình nên dự lớp giáo dục hôn nhân để khi 
chạm với thực tế còn biết cách ứng xử, chứ đừng 
như Tâm và Nhàn sống như lục bình trôi không ý 
thức hạnh phúc gia đình, nhất là Tâm không có bản 
lĩnh một người đàn ông trụ cột gia đình nên không 
khéo xử sự, lại sống chung một đại gia đình, gây 
mối bất hòa triền miên với nhau, hậu quả là tù tội, 
không có ý chí rơi vào nghiện ngập, cuối cùng là 
gia đình tan rã.

Tâm và Nhàn và những người trong gia đình 
chồng đều là những người ích kỷ, nếu lòng họ mở 
rộng quảng đại thì họ nghĩ đến tương lai ba đứa trẻ 
của Tâm và Nhàn thì họ sẽ dừng tay, không gây gổ, 
sống chung hòa thuận và kết cuộc không đến nỗi 
đau thương như thế.

Sống chung đại gia đình phải có tình yêu thương 
và tha thứ lẫn nhau thì cuộc sống mới hòa đồng 
hạnh phúc.q
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Một nhà học giả kia đã bàn về cái cười của người 
dân Việt, đại khái như sau: Dân An nam ta cái gì 
cũng cười. Vui cũng cười mà buồn cũng cười. Động 
một tí là vén môi cười… tồ tồ. Mà đúng thế. Một vị 
linh mục, gốc Canada, ngày nọ loan báo cho đám 
học trò của mình: “Cha Bolumburu, vị giáo sư khả 
kính của chúng ta mới qua đời”. Bỗng một tiếng cười 
ồ của đám học trò vang lên, làm cho vị linh mục tức 
giận đến nỗi đỏ mặt tía tai. Bởi đó, ngài liền mắng te 
tua: “Tôi không hiểu được tại sao khi loan báo một 
tin buồn như thế mà các anh lại cười được”. Cuối 
cùng, mấy tên đầu sỏ, đại diện cho đám học trò, bèn 
phải gặp gỡ để giải thích: “Chúng con cười không 
phải vì mất đi một vị giáo sư, nhưng cười vì tên của 
ngài nghe thật lạ tai. Bolumburu mà”. Tuy hiểu là 
như thế, nhưng xem chừng vị linh mục ngoại quốc 
này vẫn còn tức như bị ”tê giác húc” ấy.

Cũng một thể thức ấy, gã có thể phán về sự nhậu 
của người Việt mình như sau: Dân An nam ta cái 
gì cũng nhậu. Vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu. 
Động một tí là nhậu liền tù tì. Gã đã lượm lặt trên 
báo “Tuổi trẻ chủ nhật” một mẩu ngăn ngắn với tựa 
đề: “Quá trời là nhậu”. Tác giả đã viết: “Khó mà kể 
hết có bao nhiêu cách để nhậu, bao nhiêu chuyện để 
nhậu. Này nhé: Nhờ người bạn mua giúp chiếc xe 
Honda, cũng nhậu. Hôm qua mới lĩnh lương, cũng 
nhậu. Tuần rồi mới nhận hàng “bển” gửi về, cũng 
nhậu. Rồi này: Vừa tậu được xe mới hả, nhậu “tân 
xe” đi. Mới trúng số hả, “khao đi”. Kỳ này lên chức 
hả, làm một chầu “rửa lon”. Rõ ràng nhậu không 
hề có “luật” chi hết, nhưng đã trở thành “lệ” rồi. 
Khánh thành, cũng nhậu. Tổng kết, cũng nhậu. Cuối 
năm, cũng nhậu. Đám cưới, đám giỗ, đám hỏi, đám 
ma, đám đầy tháng, đám thôi nôi, đám sinh nhật, 
đám khai trương tiệm may, đám mừng tốt nghiệp, 
đều nhậu tất. Coi bộ thật khó mà sửa cái thói đã 
thành nếp này”. Gã có một tên bạn thuộc hạng 
nghèo kiết xác, nghèo rớt mùng tơi. Hôm trước anh 

ta đi chợ, đụng phải một tên thương phế binh. Tóc 
tai bờm xờm, râu ria rậm rạp. Tên thương phế binh 
này vừa mời vừa bắt anh ta mua vé số kiến thiết. 
Bất đắc dĩ anh ta phải mua một tấm cho yên chuyện. 
Rủi thay tấm vé số bất đắc dĩ giúp người ta lại trúng 
ngay lô hạng bét, lãnh được hai chục ngàn đồng. Bè 
bạn hay tin anh ta trúng số, lục tục kéo đến mừng, 
rồi cắm dùi tại nhà anh ta, thành thử anh ta bèn phải 
miễn cưỡng tổ chức một chầu nhậu xương xương 
ngoài ý muốn tốn gấp đôi, gấp ba số tiền thưởng. 
Quả là một tấm vé số bất hạnh.

Cũng trên báo “Tuổi trẻ chủ nhật”, tác giả Danh 
gia đã mô tả cái bầu khí “nhậu” thật ồn ào náo nhiệt 
của thành phố Saigon như sau: “Mỗi buổi chiều 
cắp cặp đi làm về đều chạy qua khu “chợ nhậu hải 
sản” đường Thi Sách. Tiếng bao khăn lạnh nổ đôm 
đốp, tiếng bia từng thùng được vác ra chất đống cứ 
như thể ngồi bên cái “đề bô” bia mới gọi là sang, 
tiếng réo nhau ơi ới trên điện thoại cầm tay rủ nhau 
đến đông vui xen vào giữa những tiếng hò “dzô, 
dzô”, tiếng tâng bốc, tiếng “tứ hải giai huynh đệ kết 
nghĩa”, tiếng khích bác, tiếng chửi thề, tiếng gây 
gỗ quyện lẫn với mùi tôm, mùi cá, mùi lươn, mùi 
nghêu, mùi sò. Tất cả tạo thành một cảnh hỗn mang 
mà bất cứ một cái chợ cá nào cũng phải hổ thẹn vì 
thua kém. Quẹo ra đường Tôn Đức Thắng, rẽ qua 
Thị Nghè, Hàng Xanh về nhà cũng bấy nhiêu cảnh 
tương tự dọc hai bên đường. Không biết có bao 
nhiêu “chợ nhậu” như thế trong thành phố này? 
Chỉ biết đi đâu cũng thấy, khiến phải băn khoăn đặt 
câu hỏi: Phải chăng đây là “hoạt động văn hóa” 
chủ yếu của thành phố này vào giờ tan tầm? Cứ thế 
ngày này sang ngày khác, các độ lớn, độ nhỏ, độ 
XO, độ VSOP, độ bia, độ đế, độ rượu thuốc từ lâu 
đã thay thế bữa cơm tối vợ chồng, con cái đoàn tụ 
trong nhiều gia đình. Mù mịt đến khuya chồng mới 
bò về đến nhà, vợ có hỏi, may mắn lắm mới được 
chồng nạt: Làm ăn mà. Thời buổi kinh tế thị trường 
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không nhậu làm sao làm ăn, làm sao ký hợp đồng 
được chớ? Còn rủi phận hơn thì ăn đấm, ăn đá”.

Chúng ta thường nói: Con người không sống để 
mà ăn, trái lại con người ăn để mà sống. Nhờ ăn, 
mà cơ thể được bồi dưỡng, có đủ sức để lao động 
sản xuất. Nhờ uống chút ít mà chúng ta có thể tạo 
được một bầu khí vui vẻ, cởi mở và thân mật. Chính 
vì thế, khi ngồi vào bàn tiệc, chúng ta thường được 
nghe những câu nói để tạo “khí thế”, chẳng hạn 
như: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Có nghĩa là 
con trai mà không uống rượu thì như cờ không có 
gió, rũ rợi, ủ dột, buồn tẻ. Những kẻ đạo đức hơn 
một tí thì khôi hài sánh ví: “Cỗ không có rượu, như 
kiệu không có cụ”. Nghĩa là đi rước kiệu mà thiếu 
vắng cha chủ sự, thì quả là nhạt nhẽo vô duyên tệ. 
Trong Thánh vịnh cũng đã từng có câu: “Chúa ban 
rượu ngon làm vui thỏa lòng người”. Và trong cuộc 
sống, Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần tham dự những 
đám tiệc. Ngài đã khởi đầu cuộc sống công khai 
bằng tiệc cưới tại Cana và kết thúc bằng bữa tiệc 
Vượt qua với các môn đệ.

Tuy nhiên, nhân đức bao giờ cũng phải ở vào cái 
thế trung dung, “virtus in medio stat”, bởi vì phàm 
cái gì thái quá thì cũng bất cập. Ăn nhiều quá sinh ra 
bội thực, rồi từ chỗ bội thực sinh ra bệnh nọ tật kia. 
Còn uống nhiều quá thì “hóa rồ hóa rại”  như tục 
ngữ đã bảo: “Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm”. Có 
nghĩa là rượu vào thì như cọp dữ giữa rừng. “Tửu 
nhập tâm như cẩu cuồng tọa thị”. Có nghĩa là rượu 
vào thì như chó điên cắn càn giữa chợ. Làm mất 
nhân phẩm của mình đã đành, mà còn gây nên đổ vỡ 
cho gia đình, đồng thời va chạm với những người 
chung quanh, làm sứt mẻ tình nghĩa bà con lối xóm.

Trước hết là đối với bản thân. 
Dân bợm nhậu thường nói: Chưa hề có một mộ 

bia nào trên đó khắc ghi hàng chữ: Đây là nơi an 
nghỉ của kẻ đã chết vì rượu. Thế nhưng trong cuộc 
sống thường ngày, không thiếu chi những chuyện 
vui buồn xảy đến cho những kẻ say xỉn. Uống say 
rồi lăn kềnh ra ngủ, thì còn đơ đỡ và không cần nói 
tới. Nhưng uống say mà phát rồ phát rại, thì cần 
phải đặt lại vấn đề. Không rồ không rại mà tại sao có 
những kẻ khi rượu vào thì lại thi nhau nhai ly, nhai 
cốc, nhai chén, nhai bát. Không rồ không rại mà tại 
sao có những kẻ khi rượu vào người mềm nhũn như 
con chi chi, đứng lên không nổi, phải có người kè 
người vực. Không rồ không rại mà tại sao có những 
kẻ khi rượu vào thì chân nam đá chân chiêu, đường 
rộng rãi thênh thang không muốn đi, chỉ muốn đi 

vào bụi rậm cho gai đâm sứt cằm, xẻ mũi. Lái xe 
thì xiên bên nọ xọ bên kia khiến cho mấy thày cảnh 
sát phải thổi còi biên phạt. Không rồ không rại mà 
tại sao có những kẻ khi rượu vào đã chửi bới, rồi 
thượng cẳng chân hạ cẳng tay “mí” nhau, thậm chí 
còn vác cả gậy gộc, dao búa phang nhau túa máu 
đầu, gây thành án mạng như báo chí không ngớt 
đăng tải. Không rồ không rại mà tại sao thiên hạ lại 
diễn tả về họ, những kẻ say xỉn, như sau:

. Một xị thì mở mang trí hóa.

. Hai xị thì giải bớt cơn sầu.

. Ba xị thì mũi chảy đầy râu.

. Bốn xị thì ngồi đâu khóc đó.

. Năm xị thì cho chó ăn chè.

. Sáu xị thì làm xe lội nước.

. Bảy xị thì vợ rước không về.

. Tám xị thì ra nhị tì mà ở.
Đồng thời, thiên hạ cũng thường hát vui về họ  

như sau:
  Hiu hiu gió thổi đầu non,
  Những người uống rượu là con ngọc hoàng.
  Ngọc hoàng ngự tại ngai vàng,
  Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi.
  Tưởng rằng con uống con chơi.
  Ai dè con uống, con rơi xuống xình.
Tiếp đến là những bất ổn cho gia đình. 
Thường xuyên rủ nhau đi nhà hàng hay thường 

xuyên tổ chức ăn nhậu tại nhà đã là một sự tốn kém 
cho ngân quĩ vốn dĩ eo hẹp của gia đình trong cái 
thời buổi khó khăn, gạo châu củi quế này, bởi vì 
những sự cần cho được uống rượu nên xem ra cũng 
rất đắt, ấy là chưa kể đến những cực nhọc cho vợ con, 
nhất là khi phải thu dọn những bãi cho chó ăn chè. 
Thực vậy, người ta đã hỏi một tên bợm nhậu, thuộc 
hạng thâm niên quân vụ, nhiều năm trong nghề, như 
sau: “Hỏi phải làm mấy sự cho được uống rượu 
nên?” Đúc kết kinh nghiệm của bản thân sau nhiều 
năm lăn lóc trên các chiến trường với những chiến 
hữu lưu linh của mình, hắn ta đã trả lời: “Thưa phải 
làm ba sự này, một là tốt cái nhắm, hai là lắm anh 
em, ba là muốn nhắm thì nhắm. Đông, vui, hao, đó 
là qui luật của muôn đời”. Thế mà “nghệ thuật ăn 
nhậu” lại đòi hỏi vừa phải tốt cái nhắm, lại phải lắm 
anh em, thì chỉ có nước đập bể nồi cơm gia đình 
khiến vợ con phải treo niêu, ăn chay trường dài dài 
mà thôi. 

Còn nếu đi uống rượu ở nơi khác, khi trở về nhà, 
mà giữ được tác phong cốt cách thì còn đơ đỡ, nhưng 
như trên gã đã nói: Nhiều kẻ đã bị rượu bốc lên, làm 
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(tạm ngưng 1 kỳ)
 *****************************************************************************************************
cho hóa rồ hóa rại. Đúng thế, không rồ không rại mà 
tại sao có những kẻ khi rượu vào lại tung hê nồi niêu 
xoong chảo cùng với bát đũa ra ngoài sân, để rồi khi 
tỉnh cơn say. Lại phải hì hục lao động kiếm tiền mua 
sắm. Không rồ không rại mà tại sao có những kẻ khi 
rượu vào, bỗng trở thành “vũ phu chi cục mịch”, 
chửi vợ đánh con, khiến cho gia đình bị đổ vỡ tan 
hoang. Hay ít nữa, khi tỉnh cơn say thì cũng phải 
bỏ tiền mua thuốc men và bỏ công sức chăm sóc 
cho vợ con đã bị chính mình hành hung một cách 
dã man trong lúc xỉn. Thấy thiên hạ lao mình vào 
tệ nạn cờ bạc, một đức ông chồng, uống rượu thuộc 
hạng dân ghiền, đã hãnh diện tâm sự với bà xã: “Em 
phải cám ơn anh nhiều lắm đấy, bởi vì anh không 
bài bạc như mấy tên hàng xóm”. Thế nhưng, bà xã 
đã phản pháo một cách rất chính xác: “Ông không 
bài với bạc, nhưng tối ngày những rượu cùng chè, 
những say cùng xỉn, khiến tôi phát chán cả lên”.

Nhưng phiền hơn cả là trong những lúc say xỉn 
như vậy, chúng ta lại thường gây nên những sự rắc 
rối, phiền toái cho bà con lối xóm. Thực vậy, thiên 
hạ thường bảo: “Tửu nhập, ngôn xuất”. Rượu vào 
thì lời ra. Cái thứ “ngôn xuất” này, cái thứ “lời ra” 
này, cũng thường thay đổi thiên hình vạn trạng, đến 
quỉ thần cũng không lường nổi. Có kẻ khi say thì 
cười, nhưng cũng có kẻ khi say thì lại khóc. Có kẻ 
khi say thì hát nhưng cũng có kẻ khi say thì lại sổ 
tiếng Ăng lê. Có kẻ khi say thì vui miệng, vợ mình 
không khen, lại cứ nhè vợ người ta mà khen, nên 
mới rách việc, dẫn đến chuyện đánh đấm nhau phun 
cả máu đầu. Có kẻ mượn hơi men để có đủ can đảm 
mà đi… xưng tội, nhưng cũng có kẻ mượn hơi men 
để chửi xéo người này người nọ, đôi khi chửi cả cha 
mẹ và những người họ hàng thân thích, khiến cho 
tình nghĩa ruột thịt cũng như lối xóm nhiều lúc như 
muốn đứt đoạn. Có những kẻ bình thường rất hiền 
lành, thế nhưng do ma men dẫn đường, rượu ngấm 
vào, máu yêng hùng nổi lên, cũng sẵn sàng vác gậy, 
vác đá đi hỏi thăm sức khỏe người khác, giống như 
một kẻ côn đồ thứ thiệc, để rồi khi hết cơn yêng 
hùng, lúc phải ký vào biên bản, thì như quả bóng xì 
hơi, năn nỉ ỉ ôi hết người này đến người khác, như 
tục ngữ đã diễn tả: “Chưa đánh được người, mặt 
đỏ như vang. Đánh được người rồi, mặt vàng như 

nghệ”.
Có thể nói được rằng: Chuyện ăn nhậu ở Việt 

Nam hiện nay luôn được liên tục phát triển. Chỉ cần 
rảo qua một vòng phố xá, chúng ta liền thấy, tiệm 
cà phê và quán nhậu mọc lên như nấm sau cơn mưa. 
Đường nào cũng có, góc phố nào cũng có. Đúng là 
trăm hoa đua nở. 

Những tháng ngày sau năm 1975 thì thiên hạ 
cho rằng: Đờn ông thanh niên bấy giờ vì thiếu 
những phương tiện giải trí nên đâm ra nhậu nhoẹt 
say sưa. Còn lúc này, những phương tiện giải trí 
không thiếu, nhưng thiên hạ vẫn hăng hái nhậu liên 
tu bất tận. Có thể vì trong túi có sẵn tí tiền còm, nhất 
là tiền hối lộ, tiền buôn lậu, tiền áp phe, áp chảo… 
không nhậu cũng uổng. Có thể vì nền kinh tế thị 
trường, có nhậu thì mới bắt được mánh làm ăn, mới 
làm được những giao lưu và trao đổi. Thôi thì có đủ 
một ngàn lẻ một lý do để biện minh cho cái “dịch 
vụ ăn nhậu này”. Tuy nhiên, cũng trên báo “Tuổi trẻ 
Chủ nhật”, tác giả Danh Gia đã đưa ra một vài nhận 
định nho nhỏ về đờn ông phương tây như sau: Đừng 
đổ thừa cho kinh tế thị trường khi chưa từng thấy 
“mặt mũi” đích thực của nó. Không tin cứ đi hỏi các 
giám đốc ngân hàng nước ngoài sẽ nghe họ nghĩ gì 
về cách duyệt hồ sơ cho vay “quen thuộc” của các 
ngân hàng trong nước khác với cách của họ như thế 
nào. Bởi thế mới đẻ ra bao vụ “Tamexco” lớn nhỏ, 
mới có tỉ lệ thua lỗ “bộn”, nợ nần dính chùm như 
thế. Đàn ông các nước công nghiệp, tức các nước 
kinh tế thị trường nhất, đến giờ tan sở mệt nhoài vì 
công việc chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, 
ba chân bốn cẳng leo lên tàu điện, đổi dăm ba tuyến 
đường mới về được đến nhà phụ vợ con dọn cơm, 
rửa chén rồi đi ngủ sớm, đến cuối tuần cần tranh 
thủ sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ. Xu hào đủng 
đỉnh lắm thì tối thứ sáu đưa vợ, đưa con đi ăn tiệm 
hoặc đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần, chứ không 
ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè. 
Không tin, nếu có dịp đi tây, chiều tối cứ xuống các 
trạm xe điện ngầm ở Paris chen chúc với bốn triệu 
người, ta sẽ thấy rõ thế nào là nếp sống kinh tế thị 
trường đích thực. Chớ tưởng dân đi chơi tối giữa 
Paris, Luân Đôn là người dân bản xứ. Trừ một thiểu 
số nhung lụa hoặc của “thế giới về đêm”, người lao 

(Tiếp theo)
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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 TRIỀU RÔMA:
羅馬教廷 (La Mã giáo đình), Curia Romana, 
Roman Curia, Curie Romaine

Giáo (教): đạo; triều (朝): nơi bàn việc chăm sóc, 
cai quản.
Giáo triều tiếng Latinh là Curia (từ chữ cura, có nghĩa 
quan tâm, chăm sóc). Trong thành phố Rôma cổ, từ 
Curia chỉ nơi Nghị viện hội họp để bàn về những vấn 
đề liên quan đến việc quản trị thành phố.
Giáo Triều Rôma là nơi ban lãnh đạo tối cao của 
Giáo Hội Công Giáo bàn việc chăm sóc Dân Chúa.
Ngày nay, thuật ngữ Giáo Triều Rôma chỉ tất cả các cơ 
quan của Toà Thánh có cơ sở tại Rôma, như các bộ, 
các toà án, các sở, các văn phòng, các uỷ ban, nhằm 
giúp đỡ và cộng tác với Đức Giáo Hoàng, để chăm 
sóc Giáo Hội hoàn vũ.

GIÁO XỨ:
堂區 (đường khu), Paroecia, Parish, Paroisse
Giáo (教): đạo; xứ (處): nơi chốn. Giáo xứ: đơn vị 
cơ sở của một tôn giáo.
Giáo xứ là một cộng đoàn Kitô hữu trong Hội Thánh 
địa phương, được vị Giám mục giáo phận thiết lập và 
ủy thác cho một linh mục làm chủ chăn (x. GL 515).
Giáo xứ có hai loại: tòng thổ và tòng nhân (x. GL 
518).
1. - Giáo xứ tòng thổ bao gồm các Kitô hữu thuộc

một địa hạt nhất định;
2. - Giáo xứ tòng nhân gồm các Kitô hữu thuộc

cùng một nghi lễ, ngôn ngữ, quốc tịch hoặc 
một lý do nào khác, do Đấng Bản Quyền thiết 
lập.

(x. Cha sở; Giáo phận; Tòng nhân; Tòng thổ)

GIẾNG THÁNH TẨY:
聖洗池 (thánh tẩy trì), Baptisterium, Baptistry, 

Baptistère
Giếng (汫): chỗ đào sâu đến mạch nước; 

Thánh (聖): thuộc về thần linh; tẩy (洗): xoá đi 
hết các vết nhơ để nên trong sạch.
Giếng Thánh Tẩy có gốc tiếng Hy Lạp là ba,ptisma 
(Baptisma), có nghĩa là dìm vào trong nước. 
Giếng Thánh Tẩy, còn gọi là Giếng Rửa Tội, là nơi 
dành riêng để cử hành Bí Tích Thánh Tẩy, đánh dấu 
sự khởi đầu đời sống mới trong Đức Kitô qua việc 
người dự tòng được dìm toàn thân hay một phần thân 
thể vào nước.
Giếng Thánh Tẩy đã có từ thế kỷ IV, được thiết kế 
với những kiểu khác nhau, có khi là một bể nước để 
người dự tòng được dìm xuống; hoặc chỉ là một chậu 
bằng đá, bằng kim loại hay bằng gỗ đặt trên một trụ 
vừa tầm để có thể cử hành theo hình thức đổ nước 
trên đầu.
Hình dạng của Giếng Thánh Tẩy có ý nghĩa biểu 
trưng, như hình tròn diễn tả việc được an táng với 
Đức Kitô trong mộ; hình bát giác biểu trưng cho 
ngày thứ Tám – ngày Đức Kitô Phục Sinh và Ngày 
Cánh Chung, cuộc sống mới được viên mãn (x. 
GLHTCG 349, 1185-1186).

Theo truyền thống, Giếng Thánh Tẩy được đặt ở 
cuối hoặc bên hông nhà thờ, để sau khi lãnh nhận 
Bí Tích Thánh Tẩy, người tân tòng sẽ được Giám 
Mục dẫn tới gần cung thánh. Cách cử hành này 
đánh dấu việc người tân tòng được tháp nhập vào 
thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.

Tại Giáo Hội Việt Nam, người dự tòng thường 
được đổ một ít nước trên đầu thay vì được dìm vào 
nước. Do vậy, Giếng Thánh Tẩy được thay thế bằng 
một vật dụng có thể di chuyển được và thường được 
đặt gần cung thánh − nơi được coi là thích hợp nhất 
để cử hành Bí Tích Thánh Tẩy (x. PV 128).(x. Thánh 
Tẩy, Bí Tích -)            (còn tiếp)
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(Tiếp theo)

Hình 13: Không gian phía trước Tượng Chúa  
Minh đường (明塘) là chỗ trũng tụ nước hoặc 

một khoảng đất bằng rộng phía trước một công trình 
kiến trúc để tạo phúc khí (Hình 13). Minh đường 
phía trước Tượng Chúa là biển Đông bao la, nơi 
tụ thủy tạo phúc. Đây vừa là nơi thoát nước vừa là 
nơi cung cấp lượng hơi nước lớn và gió trong lành 
cho toàn thể công trình. Trong cái nhìn âm dương (
陰 阳), gió mang tính dương, nước mang tính âm, 
hơi nước theo gió thổi từ biển vào như mang sự cân 
bằng âm dương cho khu vực này. Bởi thế, cây cối 
nơi đây luôn có sức sống và khách hành hương dù 
phải trèo gần nghìn bậc thang nhưng vẫn tận hưởng 
được những cơn gió mát mẻ làm cho tâm hồn thư 
thái. Bên cạnh đó, càng lên cao, khách hành hương 
sẽ càng thấy minh đường rộng mở, càng thỏa sức 

phóng tầm mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của mũi Nghinh 
Phong, nét kì bí của Hòn Bà, hay thả hồn theo những 
con tàu xa xa…

Hình 14: Đường trung đạo nhìn từ phía dưới và 
trên cao

Trung đạo (中道) là đường trục của một công 
trình. Người xưa quan niệm rằng chỉ có những gì liên 
quan đến chủ nhân của công trình (như vua chúa...) 
mới được đặt trên đường trung đạo. Từ đường trung 
đạo, mọi thiết kế khác sẽ được sắp xếp cân xứng tả 
vu hữu quy. Việc sắp đặt này thể hiện quyền uy của 
chủ nhân công trình. Điều này cũng rất am hợp với 
chiết tự của chữ Trung (中). Chữ Trung được tạo 
nên từ chữ Vi (囗) và nét Cổn (丨) ở giữa. Theo lối 
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nhìn thái cực, nét cổn trong chữ trung là đường thái 
cực. Đường thái cực vừa sinh ra âm nghi và dương 
nghi lại là đường phân chia hai yếu tố âm và dương. 

Dưới cái nhìn đức tin Công giáo, yếu tố trung 
đạo được gợi lên từ Sáng Thế, với hình ảnh cây ở 
giữa vườn (St 2,16-17; 3, 3)1. Ở đây, cây biết điều 
thiện điều ác như là ranh giới giữa Thiên Chúa và 
con người. Con người không thể đụng chạm đến 
cây thiên ác. Do đó, khi con người cố gắng đụng 
chạm đến cây biết điều thiện điều ác, họ đã phá huỷ 
tương quan của mình với Thiên Chúa. Nhưng nhờ 
ơn cứu độ của Chúa Giêsu, con người không những 
được đụng chạm đến chính Thiên Chúa nhưng còn 
được làm con Thiên Chúa.

Đường trung đạo của Tượng Chúa có thể coi là 
đường bắt đầu từ vị trí hai thiên thần lên đến tượng 
Chúa (Hình 14). Từ đây, đường trung đạo sẽ đi 
qua tượng Mẹ Sầu Bi và kết thúc ở Tượng Chúa. 
Người chính là chủ của công trình nên mọi sự đều 
quy thuộc về Người. Nét độc đáo ở đây nằm ở chỗ 
đường lên Tượng Chúa chính là đường trung đạo. 
Nét đặc biệt này làm nổi bật đặc ân được làm con 
Thiên Chúa cho mỗi người đi trên con đường này.

1. Hệ thống tượng dọc đường đi và trang trí
cây xanh trong khu vực

Hình 15: Một số tượng trên đường hành hương

Nếu để ý, hệ thống tượng dọc đường đi (đường 
hành hương) lên Tượng Chúa Kitô Vua, khách hành 
hương sẽ thấy hầu hết các tượng đều mang màu 
trắng (Hình 15). Màu trắng bản chất mang nét gì đó 
tinh khiết, trong trắng, nhẹ nhàng và giản dị. Vì thế, 
các nhân vật tự toát ra vẻ gần gũi, thân thiết. 

  Việc bày trí rất nhiều cây hoa đại và bồ đề với 
các loài cây khác như hoa giấy, phượng, anh đào, 
báng súng, bọ cạp vàng…(Hình 16) làm cho không 
gian ở nơi đây vừa trầm lắng như một nơi thánh 
thiêng lại vừa tự nhiên dân dã và gần gũi. Nét không 
gian này càng gây ấn tượng khi lúc nào cũng vang 
vọng những giai điệu thánh ca nhè nhẹ da diết. Sự 
kết hợp này làm cho con người dễ đi vào và ở lại với 
lòng mình, nơi họ đang được mời gọi dành một chỗ 
riêng tư để tìm kiếm và ở lại với Thiên Chúa.

 Theo góc nhìn âm dương ngũ hành, tính âm 
dương của hệ thống tượng so với môi trường có thể 
thay đổi theo mùa. Nếu vào mùa mưa, cây cối tươi 
tốt xanh tươi thì tượng trắng mang tính âm và thiên 
nhiên xanh tươi mang tính dương. Điều này như 
một lời mời gọi những vị khách lữ hành trên đường 
dương thế, hãy làm cho những nhân vật, những biến 
cố, những điều Chúa dạy trở nên có sống động ngay 
trong cuộc đời mỗi người, đừng để cho Lời Chúa 
chết ở ngay trong lòng mỗi chúng ta. Khi mùa hạn 
đến, thiên nhiên chuyển màu, quy luật âm dương lại 
thay đổi, tượng sẽ mang tính dương và thiên nhiên 
mang tính âm. Lúc này, không gian như muốn gửi 
gắm, hãy đem Lời Chúa ra sống để mọi người xung 
quanh bạn và vạn vật cùng được chia sẻ sức sống 
của Thiên Chúa. Như thế, một cách tinh tế, việc phối 
màu sắc của công trình tạo nên nét uyển chuyển, 
đặc sắc, mang lại nhiều ý nghĩa tới mỗi người hành 
hương.
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LỊCH SỬ VĂN HOÁ

(Tiếp theo)

     Có phải nước được đổ đầy cái hố này không, vô 
lý! Hãy làm công việc của một nhà khám phá, nghĩa 
là bước xuống các bậc thang để tìm hiểu có cái gì 
ở dưới đó. Làm sao người xưa có thể trữ nước sinh 
hoạt cho cả pháo đài, nào là người, nào là gia súc...
Nếu nhìn rộng hơn phía Nam khu vực Đền thờ, 
chúng ta thấy hệ thống cầu thang bên tay trái dẫn 
xuống bể chứa nước. Dưới đây là hai bể chứa, được 
sử dụng ở thế kỷ IX đến thế kỷ VIII tCN. Trên thành 
có những con kênh để dẫn nước chảy xuống hai bể 
chứa ngầm trong quả đồi. Mỗi bể chứa được 400m3 
nước, lòng bể có trát sáu lớp vữa chống thấm.

Cầu thang bên trái ở ngoài Đền thờ dẫn xuống hai 
bể chứa nước.

Cầu thang xuống bể chứa thứ nhất.
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Còn đây là bể chứa nước thứ hai.

Bên ngoài tường thành có nhiều kênh nước. Ở phía 
Tây, người ta tìm thấy một đoạn kênh dẫn nước 
từ bên ngoài luồn dưới tường thành để chảy về bể 
chứa nước ở hướng Nam, bên trái Đền thờ. 

     Đây là miệng thu nước từ các kênh để đổ vào hồ 
chứa ở sâu phía dưới. Thế nhưng thật khó hiểu khi 
các nhà khảo cổ tuyên bố rằng: mỗi hồ sâu khoảng 
10m, chứa được khoảng 400m3 nước. Vậy, cả hai hồ 
chỉ có 800m3 nước, đâu cần phải làm một hệ thống 
kênh và hồ chứa phức tạp đến thế?! Với quy mô như 
vậy, mỗi hồ phải chứa được 40.000m3 thì mới xứng 
tầm.

THÀNH PHỐ CỔ ARÁT CỦA NGƯỜI CA-
NAAN
     Giáo sư khảo cổ Abrahim dẫn đoàn hành hương 
rời pháo đài Mound, đi về phía Tây-Nam, hướng 
về thành phố Canaan Arad được xây dựng vào giai 
đoạn Đồ Đồng II (2900-2700 tCN) và tồn tại trong 
khoảng 350 năm.

     Theo giáo sư Abrahim: “Người khám phá ra thành 
ở dưới thấp - Canaan Arad - là một nữ khảo cổ. 
Thành phố ở dưới thấp này bị phá hủy vào khoảng 
2.700 tCN. Sau 1.800 năm, thành phố có pháo đài 
Mound trên cao mới được xây dựng. Thành phố cổ 
Canaan Arad rộng 10 hécta có hệ thống phòng thủ 
vững chắc với làng dân du mục có thể chứa gần 
5.000 người. Tường rộng 2,4 mét bằng đá lấy từ đá 
địa phương trên các sườn đồi. Bức tường này chạy 
quanh sườn núi bao quanh thung lũng tự nhiên mà 
chính giữa có hồ chứa nước. Bức tường còn được 
tăng cường hệ thống phòng thủ bằng những tháp có 
các cửa vào rất hẹp. Một điều lạ lùng là những bức 
tường của các kiến trúc nhà và thành quách trong 
thành phố có cùng một độ cao. Làm sao giải thích 
được nhỉ? Có phải thành phố bị kẻ thù tấn công và 
họ đã đục cho các bức tường có cao độ như nhau? 
Vô lý, không thể như thế được. Thật ra, thành phố 
này không bị phá hủy mà bị bỏ hoang phế. Ban đầu, 
khi xây dựng thành phố, những bức tường được xây 
nền đá cùng cao độ đến ngang hông, sau đó phía 
trên được đắp bằng đất. Điều này tránh cho tường 
không bị sói mòn khi có mưa lũ hay không bị loài 
gặm nhấm khoét thành hang ổ. Khi thành phố bị bỏ 
hoang phế, phần đất phía trên tường sụp đổ, chỉ còn 
lại phần tường đá phía dưới mà thôi.”

Giáo sư Abarhim 
dẫn đoàn rời 
pháo đài Mound, 
hướng về thành 
phố cổ Canaan 
Arad. 

(còn tiếp)
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
FACEBOOK

Chiêu trò khiêu khích để bạn tự lộ diện và lộ tẩy chính mình 
TRÚNG SỐ

Trúng lo và họa   
PHƯƠNG PHÁP  GIẢM CÂN

Giảm tính tham ăn háo uống 
RÁC

Mặt trái con người   
NHẬU

Kiếp nô lệ mới
DANH HÀI 

Người hút nỗi sầu của người về cho mình 
SẠCH SẼ

Không thấy dơ  
SẢN XUẤT “CÀ PHÊ PIN” 

Tự gánh vác nhiệm vụ của tử thần 
RƯỚC MÌNH MÁU CHÚA

Rước Tình yêu của Chúa vào lòng, để về san sẻ Tình yêu ấy cho nhau như Chúa vừa san sẻ cho ta (1) 
ĐƯỜNG SÁ 

Bộ mặt văn hóa của một xã hội
KẺ THÙ

Kẻ đang ẩn nấp khắp nơi. Oái oăm! Ẩn nấp ngay trong lòng người bạn thân của ta. Chua chát thay! 
Hắn ẩn nấp ngay cả trong lòng… của chính ta nữa

KHÁM PHÁ
Khám… xong rồi phá       

BIẾT ƠN    
Chỉ là biết rồi thôi, để đó (không đáp ơn) 

NUÔI THÚ CƯNG
Những kẻ quên nuôi lòng mình (2)
.................................
(1) Vì “Deus caritas est” (1G 4,8 - Chúa là tình yêu). Do đó, Mình Máu Thánh Chúa chính là Tình 

yêu của Chúa.
(2) “Nuôi lòng mình” là biết “cưng và nuôi” lòng yêu thương bao người nghèo quanh mình
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SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

Để tránh lây dơ và nhiễm bệnh qua đường sinh hoạt, người Việt mới lưu ý:
8. Luôn rửa tay
9. Rửa thực phẩm thật sạch trước khi chế biến thành thức ăn..

10. Ăn uống trên bàn.

Khi cục máu đông hình thành ở các tĩnh mạch 
sâu sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt khi chúng di chuyển 
đến phổi, nguy cơ tử vong cao.

Khi bị thương, bạn cần máu đông lại để ngăn 
chặn chảy máu. Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể 
hình thành khi không cần thiết; điều này không tốt 
cho cơ thể, nhất là khi chúng xuất hiện ở những tĩnh 
mạch sâu gần cơ. Khi đó chúng có thể gây đau đớn 
và rất nguy hiểm. Kiểu huyết khối này được gọi là 
huyết khối tĩnh mạch sâu. Chúng làm cản trở sự lưu 
thông máu trong cơ thể.

Theo Prevention, sẽ càng nguy hiểm hơn, nếu 
cục máu đông này di chuyển đến phổi, dẫn đến tình 
trạng tắc nghẽn phổi, nguy cơ tử vong cao.

Sưng một bên chi
Một bên cẳng chân hoặc cánh tay sưng húp 

là một trong những dấu hiệu phổ biến của chứng 
nghẽn mạch máu. Cục máu đông có thể làm nghẽn 
dòng lưu thông máu ở chân và máu đổ về phía sau 
cục máu đông, gây tình trạng sưng tấy.

Đau chân hoặc tay
Nếu đau do bị tắc nghẽn mạch máu thường có 

thêm các dấu hiệu khác như sưng tấy, đỏ; tuy nhiên 
đôi khi chỉ cần triệu chứng này. Cơn đau do cục 
máu đông có thể dễ nhầm với chuột rút hay căng cơ.

Nó đau nhiều hơn khi bạn đi bộ hoặc nhấc chân 
lên.

Vết đỏ xuất hiện trên da

Bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi màu sắc như 
vết bầm tím nhưng thường là những vệt đỏ. Chứng 
nghẽn tĩnh mạch gây ra đỏ ở chân, tay bị tổn thương, 
khiến bạn có thể cảm thấy ấm khi chạm vào tay 
hoặc chân.

Đau ngực
Khi thấy đau ngực, bạn có thể nghĩ đến cơn đau 

tim, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của chứng 
thuyên tắc phổi (cục máu đông đã di chuyển đến 
phổi). Tuy nhiên cơn đau do chứng thuyên tắc phổi 
có xu hướng dữ dội hơn, nhất là khi bạn hít thật sâu. 
Dù trường hợp nào thì bạn cũng cần gọi cấp cứu 
ngay.

Khó thở hoặc tim đập nhanh
Cục máu đông ở trong phổi có thể làm chậm 

dòng ôxy của bạn. Khi ôxy ở mức thấp, tim của bạn 
sẽ đập nhanh hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt này. 
Khi cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực 
và gặp khó khăn khi hít thở sâu thì đó là dấu hiệu 
cảnh báo bạn có thể bị thuyên tắc phổi.

Ho không rõ nguyên nhân
Nếu không thể ngừng ho, kèm thêm khó thở, 

tim đập nhanh hoặc đau ngực thì đó có thể là dấu 
hiệu của chứng thuyên tắc phổi. Thường bạn sẽ bị 
ho khan nhưng một vài người có thể ho ra chất nhày 
hoặc máu.

Hà An
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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

Đơn ly hôn đã gửi, ba mẹ con đã dọn ra khỏi 
nhà, nhưng bất ngờ xảy ra giúp gia đình chị 
Hạnh hòa hợp, chồng trở nên tuyệt vời.

Vừa bước ra khỏi vũng lầy hôn nhân, cuộc sống 
giờ đây với gia đình chị Hạnh và anh Sỹ (cùng làm 
một công ty xây dựng ở TP HCM) đang hạnh phúc 
hơn bao giờ hết. Anh mong sớm được về nhà sau 
giờ làm, được phụ vợ, chơi cùng con. Còn chị, yêu 
và thương hơn người đàn ông của mình. Dưới đây 
là “phép màu” đã xảy ra với gia đình anh chị.

Tôi kết hôn năm 2013. Ngay sau đó đối mặt 
với bầu bí và con mọn. Giai đoạn hồ hởi đón đứa 
con đầu lòng cũng có những ngày tháng hạnh phúc. 

Nhiều lúc thấy chồng mình là người hợp với mình 
hơn tất thảy những anh người yêu trước. Nhưng khi 
con được 6 tháng, tôi phát hiện bầu bé thứ hai. Tôi 
thực sự lo sợ. Ngược lại chồng và gia đình thì vui 
mừng vì có đủ nếp, đủ tẻ.

Sinh con thứ hai kéo theo rất nhiều thứ khác. 
Sức khỏe chưa phục hồi đã tiếp tục gánh thêm sức 
nặng. Kinh tế trở nên eo hẹp. Công việc của tôi bị 
tụt lùi bởi thời gian thai sản kéo dài. Chuyện gần 
gũi vợ chồng buộc phải ngưng dài hạn. Tất cả mọi 
thứ cộng hưởng lại như một cơn bão lớn làm mọi 
thứ quay cuồng.

Nhưng tôi và chồng đều không biết cách xử 
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lý thỏa đáng, mỗi đứa đều tự xoay xở với sự bấn 
loạn của riêng mình. Rồi dằn vặt nhau, gắt gỏng với 
nhau. Chồng chán về nhà. Vợ buồn tủi bức bách. 
Cãi nhau liên miên, vùng vằng, đập đồ như cơm 
bữa. Đó là năm hôn nhân thứ 3 - mâu thuẫn đến 
mức cùng cực.

Tôi cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Các dì, các 
mẹ khuyên: “trời không chịu đất thì đất phải chịu 
trời”. Các chị thì bảo dùng ngọt ngào, khéo léo để 
“dạy” chồng. Các anh trai thì mách: “Phụ nữ em 
phải mềm mỏng, tỉ tê tâm sự lúc đầu ấp tay gối”. 
Mấy cô bạn gặp nhau chỉ biết thở dài “nhà tao cũng 
thế”... Những lời khuyên đó chẳng giúp ích gì được 
cho tôi. Sang năm thứ 4 hôn nhân đi vào nhạt nhẽo. 
Anh kệ tôi, tôi mặc xác anh.

Rồi bất ngờ một thời điểm nào đấy tôi đã bùng 
nổ. Cãi nhau mới đôi câu tôi đã gào lên những câu 
chửi ngoa ngoắt. Mẹ tôi ôm mặt khụy xuống ghế 
van xin tôi đừng mắng chửi như thiếu ăn, thiếu học. 
Nhưng tôi vẫn xù lông lên như một con nhím.

Mọi thứ sau đó càng ngày tanh bành. Tôi xuống 
chỗ chồng nhậu, đập thẳng đồ vào mặt anh, trước 
những người bạn. Rồi thì hai vợ chồng xuống cả 
khuôn viên chung cư cãi nhau, gào khóc. Tất cả mọi 
người đều chứng kiến. Nghĩ lại, lúc đó hẳn là tôi đã 
điên loạn. Tôi chẳng ngại ngùng gì ánh mắt thiên 
hạ...

Một đêm, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy điện thoại 
chồng không khóa. Tôi mở ra, bắt gặp những đoạn 
chat anh nhắn cho mấy người bạn. Trong đó anh 
chụp màn hình những lúc vợ chồng nhắn chửi nhau. 
Tôi đau đớn tột cùng. Nhưng trong đêm khuya thanh 
vắng ấy bỗng tâm trí tôi trở nên thông suốt. Tôi tự 
hỏi “Mình đã trở thành cái gì thế này?” “Những lời 
lẽ ngoa ngoắt trong ảnh chụp màn hình kia đúng là 
của mình ư?”.

5 năm trước tôi còn đôi mắt trong veo, tung tăng 
váy áo hẹn hò, mà giờ trong cuộc hôn nhân này, 
mình đã đánh mất bản thân. Đột nhiên, tôi biết rất 
rõ việc mình cần làm bây giờ là: Ly hôn.

Lần này tôi không nói rồi để đấy như những lần 
trước. Tôi chỉ thông báo một câu đơn giản với chồng 
rồi tự mình đi làm giấy tờ, lên tòa nộp đơn. Tiếp 
theo tôi cùng 2 con dọn khỏi nhà.

Tháng đầu tiên vô cùng khó khăn. Rời căn nhà 
mình vun vén chăm sóc và thật sự rơi vào cô đơn 
là một cảm giác cực tệ. Hai đứa trẻ thì tối nào cũng 
hỏi: “Sao ba không ở đây với mình hả mẹ?”... 
Những đêm đó tôi không ngủ được, cứ nâng lên, 

đặt xuống “hay là không ly hôn nữa?”.
Nhưng một tháng qua đi, cuộc sống có vẻ ổn 

dần. Nhà trọ gần công ty, sáng ra tôi có rất nhiều 
thời gian. Tôi tập yoga, viết nhật ký biết ơn. Hai đứa 
trẻ vui vẻ đi học ở trường mới. Buổi tối mẹ con dẫn 
nhau đi dạo. Cuộc sống sầm uất ở quận 7 khiến tôi 
vui vẻ hẳn.

Gia đình chị Hạnh đã vượt qua được khủng 
hoảng hôn nhân. Phép màu đó là nhờ kịp thời học 
hỏi được những tri thức, giúp chị Hạnh trở thành 
một người phụ nữ tự tin, yêu bản thân, trân trọng 

người xung quanh mình. Ảnh: NVCC.
Một trong những điều mà tôi thấy đúng đắn nhất 

đã làm trong giai đoạn khủng hoảng là đi học một 
lớp học kỹ năng. Tôi làm bài tập viết về những người 
mình biết ơn trong cuộc đời. Tôi viết khí thế, ai dè 
viết xong thầy bắt đọc to cả lớp nghe. Tôi đọc đến 
đâu nước mắt chảy tới đó và đoạn cuối thì nghẹn ứ. 
Nhưng đó cũng là lần mà dòng cảm xúc của tôi đã 
được khai mở. 

Giao thiệp với những người bạn tích cực ở lớp 
đó, tôi tham gia một khóa học khác. Sau 3 ngày liên 
tiếp của khóa học thì tôi biết đây đích xác là bước 
ngoặt cuộc đời mình. Ở đó thầy nói cho tôi biết gốc 
rễ của những vấn đề mình gặp phải. Tôi không đáng 
chán như bản thân tự nghĩ và chồng cũng không tệ 
hại như mình lầm tưởng. Tôi không phải còn tự hỏi 
“Tôi là ai” và không còn băn khoăn “Tôi phải làm 
gì?”, bởi khi mình hiểu chính mình, tất cả mọi thứ 
đều rõ ràng.

Ngay buổi thứ 2 của khóa học, tôi về nhà cũ gặp 
chồng. Năng lượng của buổi học khiến tôi mở lòng 
kỳ lạ và nói với anh tất thảy những gì mình mới học 
được. Lần đầu tiên trong 5 năm chung sống, anh 
ngồi lắng nghe tôi nói, không cầm điện thoại, không 
lảng chuyện, trong suốt 2 tiếng đồng hồ.

Trong khóa học thầy kể câu chuyện về một đôi 
vợ chồng mới cưới nhau 2 năm thì người vợ phát 
hiện chồng ngoại tình. Anh chồng hứa thay đổi để 
giữ cuộc hôn nhân. Nhưng người vợ vẫn ám ảnh 
chuyện chồng ngoại tình, để rồi kiểm soát, soi mói, 
tự ti về bản thân. Cuối cùng dẫn đến họ không thể 
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sống chung nữa. Thầy nói, chính người vợ đã đẩy 
mối quan hệ rạn nứt.

Các mâu thuẫn khác cũng tương tự, chính mình 
tự dày vò mình, khiến bản thân tỏa ra năng lượng 
xấu, lúc nào cũng xù lông lên. Tôi nói với chồng về 
những lần hai vợ chồng cãi nhau vẫn còn mãi trong 
tôi. Vì anh xử tệ nên tôi đã hung dữ lên để bảo vệ 
mình. Chồng rất ngạc nhiên vì những điều tôi nói, 
bởi trước nay tôi chỉ toàn đổ lỗi.

Sau đó, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi: “Em 
hãy nói thêm về khóa học của em đi, em học được 
gì nữa”. Và chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, 
một cách thiện chí chứ không phòng thủ như trước 
kia. Chồng tôi sau đó qua chỗ tôi với các con, đưa 
đón các bé đi học, thi thoảng xin ngủ lại. Anh nói 
sum vầy hay ly hôn là quyết định của tôi, còn anh 
luôn mong gia đình đoàn tụ. Một tháng sau, mẹ con 
tôi chuyển lại về nhà.

Giờ đây, chúng tôi sống hạnh phúc hơn bất cứ 
thời điểm nào trong quá khứ. Anh ấy không còn đi 
nhậu nữa, ngay cả khi tôi vui vẻ đồng ý cho anh đi, 
cuối cùng anh lại quyết định ở nhà. Mỗi ngày anh đi 
làm về nấu cơm, còn tôi tắm cho các con. Khoảng 
8h, anh trông chừng chúng để tôi có thời gian tập 
yoga. Có những việc, trước đây tôi la ó mỏi miệng 
anh không thèm làm. Bây giờ anh lại tự giác làm. 
Làm xong còn đến bên tôi đòi thưởng.

Chồng đã trở nên tuyệt vời trong tôi không hề 
có tác động nào. Tôi không cố thay đổi anh, không 
dạy anh như người ta khuyên. Người thầy dạy tôi 
nói: “Chồng bạn hay người yêu bạn không phải là 
người tệ bạc như bạn nghĩ, chỉ là bạn không cho 
anh ta cơ hội làm người tốt”. Tôi khắc ghi câu này.

Qua trải nghiệm này tôi rút ra nhiều bài học. Xin 
được chia sẻ cùng mọi người:

- Kết giao với những người tích cực. Nếu bạn 
nói chuyện với ai đó mà người đó nói: “Ôi nếu tao 

là mày tao sẽ tức chết mất. Cái thằng đấy thật khốn 
nạn” thì hãy ngưng nói chuyện với họ ngay. Họ 
chính là người tiêu cực. Người tích cực sẽ hướng 
bạn ra khỏi cơn thịnh nộ của bạn. Truyền cho bạn 
năng lượng tốt, dẫn dắt bạn tới môi trường lành 
mạnh.

- Thành thật với cảm xúc của mình. Đừng cố nín 
nhịn. Gặp vấn đề nhạy cảm hay rắc rối đừng lơ nó 
đi. Nó sẽ còn đó và không ngừng càm ràm bên tai 
bạn, là ngọn nguồn khiến bạn cáu gắt, dễ nổi nóng. 

- Tha thứ cho người làm tổn thương mình và tha 
thứ cho chính mình. Thật ra tha thứ cho người khác 
không khó. Tha thứ cho chính mình mới khó. Có 
khi chúng ta nghĩ về một hành động xấu nào đó mà 
chúng ta đã làm, nó khiến chúng ta rất xấu hổ. Hoặc 
là chúng ta tự ti về bản thân sao chẳng có gì giỏi và 
sao quá nghèo. Hãy tha thứ cho bản thân. Đó là quá 
khứ. Chỉ cần thay đổi tương lai sẽ thay đổi.

- Không cố trở thành các hình mẫu. Truyền 
thông, mạng xã hội đều tung hô hình mẫu phụ nữ 
hiện đại hoặc là thông minh, khéo léo hoặc là ngây 
thơ, ngọt ngào, biết nhõng nhẽo, biết đòi hỏi… Thật 
ra, nếu bạn đang tổn thương đầy mình, bạn càng cố 
gắng để đạt tới các kiểu mẫu, bạn càng mệt mỏi, 
tự ti. Bạn hãy là chính mình thôi, hiểu mình, yêu 
thương bản thân, lắng nghe nhu cầu của mình. Bạn 
không cần chạy theo đàn ông. Bởi khi bạn đã tìm 
được điểm cân bằng của chính mình, bạn chỉ cần 
đứng im, mọi thứ sẽ xoay quanh bạn.

- Học hỏi và nâng cấp bản thân. Dành thời gian 
và tiền bạc để ra ngoài kia trải nghiệm, học tập. 
Mặc kệ những người cứ mãi bận càm ràm oán trách. 
Họ có thể sẽ nói xấu bạn khi bạn bỏ họ lại giai tầng 
cũ. Và một điều tuyệt vời nữa là khi bạn nâng cấp 
chính mình thì chồng bạn và con cái bạn cũng được 
nâng cấp theo. 
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Dưới 5 tuổi, trẻ Tây Tạng được đối xử như một vị 
vua hoặc nữ hoàng, không bị cấm đoán hay chịu 
phạt, nhưng lớn hơn thì khác.

Người Tây Tạng nổi tiếng kiên nhẫn, khôn ngoan 
và có quan điểm độc đáo về mọi khía cạnh trong 
cuộc sống. Phương pháp nuôi dạy của họ cũng đặc 
biệt, nhằm tạo ra những đứa trẻ có khả năng đưa ra 
quyết định đúng đắn và tôn trọng người lớn. 

Bright Side ngày 8/4 nêu bốn giai đoạn dạy con 
theo kinh nghiệm mà người Tây Tạng đúc rút.

• Giai đoạn 1: Trước tuổi lên 5

Người Tây Tạng quan niệm, ở giai đoạn này cha 
mẹ nên trò chuyện với đứa trẻ như chúng là một vị 
vua hoặc nữ hoàng, không nên cấm đoán hay phạt 
trẻ.

Trẻ nhỏ rất tò mò, hiếu động và sẵn sàng khám 
phá thế giới. Tuy nhiên, chúng chưa có bất kỳ trải 
nghiệm nào để học hỏi, và chưa thể đưa ra kết luận 
logic. Nếu trẻ làm việc gì đó sai hoặc nguy hiểm, 
bạn nên nhìn chúng và tỏ vẻ sợ hãi, cố hướng sự chú 
ý của chúng sang thứ khác. Cảm xúc là thứ ngôn 
ngữ mà trẻ dưới 5 tuổi nắm bắt rất nhanh.

Nếu bao bọc con thái quá và cấm chúng làm 
nhiều thứ, bạn sẽ phá hủy sự nhạy bén của con, 
khiến chúng chỉ biết vâng lời mà không cần tư duy. 

• Giai đoạn 2: Từ 5 đến 10 tuổi

Trong giai đoạn này, phụ huynh nên trò chuyện 
với đứa trẻ như thể chúng là “nô lệ”, nhưng không 
dọa dẫm hay tỏ ra dữ tợn.

Trí thông minh và tư duy logic của trẻ đang phát 
triển, nền tảng nhân cách tương lai đang hình thành. 
Bạn hãy đặt những mục tiêu khác nhau cho trẻ, kiểm 
soát cách chúng đạt được điều đó, và dạy chúng sẵn 
sàng đối mặt hậu quả nếu không hoàn thành.

Nhờ đó, trẻ bắt đầu học cách chịu trách nhiệm 
cho các hành động của mình. Bạn đừng sợ giao quá 
nhiều nhiệm vụ cho trẻ trong giai đoạn này, bởi 
chúng có thể giải quyết và sẵn sàng học hỏi.

Nếu bạn vẫn giữ cách đối xử với trẻ như vua 
chúa hoặc nữ hoàng, chúng sẽ trở thành một đứa trẻ 
to xác và vô trách nhiệm. 

• Giai đoạn 3: Từ 10 đến 15 tuổi

Từ 10 đến 15 tuổi, trẻ cần cảm nhận được sự 
bình đẳng. Cha mẹ có kiến thức và kinh nghiệm 
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động lĩnh lương trong tháng, cho dù có là giám đốc, 
chẳng mấy khi léo hánh đến quán xá vào những tối 
trong tuần. Khi người ta phải đóng thuế thu nhập 
giá chót cũng 30%, khi người ta ở nhà thuê hay mua 
trả góp mỗi tháng cũng phải đóng từ 1/3 đến 1/5 
lương cho tiền nhà, khi người ta sắm cái xe hơi, cái 
máy giặt, cái máy sấy khô quần áo… sao cho cuộc 
sống gia đình tiện nghi hơn, để rồi cuối tháng bị 
ngân hàng tự động trừ nợ, người ta mới không dám 
vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ nhậu triền miên vì 
sợ ngày mai dậy không nổi, mất năng xuất, mất óc 
sáng tạo dễ có ngày thất nghiệp. 

Khi người ta phải ngày ngày mất ít nhất hai giờ 
để di chuyển, khi người ta phải làm việc ngày tám 
tiếng ra tám tiếng mới được chủ trả lương, thì người 
ta mới biết quí thì giờ và sức lực của mình. Ngay cả 
đàn ông xứ Thái sát cạnh đây, tức một nước chưa 
công nghiệp bao nhiêu, thưở còn thịnh vượng có 

phần trễ nải hơn ở hàng quán, song giỏi lắm cũng 
chỉ uống một chai bia Singa nội địa chứ hiếm ai 
uống đến chai thứ nhì.

Thói quen rượu chè say sưa là một tật xấu khó 
chừa, bởi nếu không nhậu thì nhạt miệng, nên phải 
đi tìm chỗ gài độ để khỏi ngồi ngáp vặt. 

Vì thế Tản Đà đã bảo :
- Say sưa nghĩ cũng hư đời,
  Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
Thành thử người say xỉn nghiện ngập cứ kéo lê 

cuộc đời mình trong một tình trạng be bét. Cần phải 
có một ý chí vững mạnh mới có thể dứt khoát được 
với tật xấu này. Một dân bợm nhậu nọ quyết tâm giã 
từ rượu chè. Cứ mỗi lần ngồi vào bàn tiệc là anh ta 
nhỏ một giọt nến vào chiếc ly uống rượu. Cứ thế, cứ 
thế…ngày qua ngày… cho tới khi chiếc ly đầy nến 
và anh ta cũng bỏ được tật say xỉn của mình.

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

(Tiếp theo trang 26)

sống hơn, nhưng trẻ phải được thoải mái chia sẻ 
suy nghĩ và ý kiến cá nhân.

Bạn hãy giúp đỡ bằng cách hỏi ý kiến chúng và 
khuyến khích sự độc lập. Điều quan trọng của giáo 
dục ở lứa tuổi này là đưa ra lời khuyên thay vì ra 
lệnh hoặc ngăn cấm, bởi trẻ đang xây dựng sự độc 
lập trong tư duy.

Nếu ngăn cấm quá nhiều thứ, bạn sẽ khiến mối 
quan hệ với con cái trở nên tệ đi và có thể đẩy 
chúng vào tình huống nguy hiểm. Nếu được cha 
mẹ bao bọc quá nhiều, khi lớn lên trẻ sẽ thiếu vững 
vàng và phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

• Giai đoạn 4: Từ 15 tuổi trở lên

Lúc này, tính cách của trẻ đã được hình thành 
đầy đủ. Điều quan trọng là bạn phải tôn trọng 
chúng, có thể đưa ra lời khuyên, nhưng không dạy 
bảo. Bạn sẽ nhìn thấy thành quả là trẻ đã trở thành 
một người độc lập, không phụ thuộc, tôn trọng cha 
mẹ và những người xung quanh. 

Thùy Linh
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Lúc này, tính cách của trẻ đã được hình thành 
đầy đủ. Điều quan trọng là bạn phải tôn trọng 
chúng, có thể đưa ra lời khuyên, nhưng không dạy 
bảo. Bạn sẽ nhìn thấy thành quả là trẻ đã trở thành 
một người độc lập, không phụ thuộc, tôn trọng cha 
mẹ và những người xung quanh.

Thùy Linh

      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       Nhóm Lasan 100

LỄ CN TN 09 Lễ Mình và Máu Chúa Kitô
NĂM B (Mc 14,12-16.22-26)

Lời Chúa
12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là 
ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với 
Chúa Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho 
Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Người sai hai môn 
đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có 
một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi 
theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh 
hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành 
cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở 
đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng 
rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, 
các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.”16 Hai môn đệ 
ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như 
Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 22 
Cũng đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng 
lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: 
“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”23 Và 
Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho 
các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo 
các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra 
vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng 
bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, 
cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước 
Thiên Chúa.” 26 Hát Thánh Vịnh xong, Chúa Giêsu 
và các môn đệ ra núi Ô-liu.
Ô chữ

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

CÂU GỢI Ý
1. Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là
ngày sát tế chiên Vượt Qua, … … … thưa với Chúa 

Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn 
lễ Vượt Qua ở đâu?” (Mt 14,12)
2. Cũng đang bữa ăn, Chúa Giê-su cầm lấy bánh,
dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và 
nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là … ...“ (Mt 14,22)
3. Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi
vào thành, và sẽ có một người … … … đón gặp các 
anh. Cứ đi theo người đó. (Mt 14,13)
4. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với …
…: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt 
Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? (Mt 14,14)
5. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy …
… y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt
Qua. (Mt 14,16)
6. Cũng đang bữa ăn, Chúa Giê-su cầm lấy …,
dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và 
nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.“ (Mt 
14,22)
7. Và Người cầm chén …, dâng lời tạ ơn, rồi trao
cho các ông, và tất cả đều uống chén này.  (Mt 14,23)
8. Người bảo các ông: “Đây là … …, máu Giao
Ước, đổ ra vì muôn người. (Mt 14,24)
9. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn
uống sản phẩm của … …, cho đến ngày Thầy uống 
thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” (Mt 14,25)
10. Hát … … xong, Chúa Giê-su và các môn đệ ra
núi Ô-liu. (Mt 14,26)
11. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu
Giao Ước, đổ ra vì … … (Mt 14,24)
12. Ngày thứ nhất trong tuần … … …, là ngày sát tế
chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Chúa Giê-su: 
“Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt 
Qua ở đâu? “ (Mt 14,12)
13. Chủ đề ô chữ ở hàng dọc là gì?
Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bố cục bài  Tin Mừng hôm nay được chia làm hai 
phần: 1) Chuẩn bị tiệc Vượt Qua (14,12-16); 2 ) Khai 
mạc giao ước (14,22-26).
H: Lễ Bánh Không Men là lễ gì?
T: Đó là lễ Vượt Qua, được mừng trong một tuần 
để kỷ niệm sự kiện ông Môsê đưa đưa dân Israel ra 
khỏi Ai Cập. Theo truyền thống, lễ Vượt Qua được 
cử hành vào chiều ngày 14 Nisan (tháng thứ nhất 
của năm) và chính ngày lễ là 15 Nisan, còn lễ Bánh 



40 website: www.thanhnhacngaynay.vn

   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

Không Men, kéo dài thành bảy ngày, lại bắt đầu vào 
đúng ngày 15 Nisan. Vì hai đại lễ này quá gần nhau 
nên lễ Bánh Không Men dần dần được gọi là lễ Vượt 
Qua, kéo dài trong bảy ngày và bắt đầu với đêm lễ 
Vượt Qua, trong Phụng Vụ cũng gọi đêm lễ Vượt 
Qua ấy là “lễ Bánh Không Men”.
H: Cụm từ “chiên Vượt Qua” có nghĩa là gì?
T: Chiên Vượt Qua là chiên được người Israel sát 
tế và ăn trong lễ Vượt Qua. Trong Cựu Ước, chiên 
Vượt Qua là biểu tượng ơn Chúa cứu thoát dân Is-
rael. Trong Tân Ước, chiên Vượt Qua là biểu tượng 
của Chúa Giêsu, Đấng xóa tội trần gian.
H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng nói về việc Chúa 
Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể?
T: Câu 22 đến câu 25 tả lại việc Chúa Giêsu thiết lập 
Bí tích Thánh Thể.
H: Trong khi cử hành Lễ Vượt Qua, người Do thái 
thường uống mấy chén rượu?
T: Trong khi cử hành Lễ Vượt Qua, người Do thái 
thường uống lần lượt 4 chén rượu để kỷ niệm 4 lời 
hứa của Thiên Chúa với dân Do Thái trong sách Xuất 
Hành (Xh 6, 6-7): - Chén rượu thứ nhất: “Ta sẽ đem 
các ngươi ra từ ách của Ai-cập” (Xh 6, 6a). - Chén 
rượu thứ hai: “Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi cảnh 
làm tôi mọi chúng” (Xh 6, 6b). - Chén rượu thứ ba: 
“Ta sẽ giương cánh tay mà chuộc lấy các ngươi” (Xh 
6, 6c). - Chén rượu thứ tư: “Ta sẽ lấy các ngươi làm 
dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” (Xh 6, 7)
H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc 
đang ở chén rượu thứ nhất?
T: “Cũng đang bữa ăn…” (câu 22a) – Trước khi bắt 
đầu bữa tiệc Vượt Qua, người Do Thái dâng lời chúc 
tụng Thiên Chúa về ngày lễ, lúc này họ uống chén 
rượu thứ nhất.
H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc 
đang ở chén rượu thứ hai?
T: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi 
bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, 
đây là mình Thầy.” (c 22) – Sau lời chúc tụng trên 
bánh là lúc uống chén rượu thứ hai.
H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc 
đang ở chén rượu thứ ba?
T: Chén rượu được nhắc lại trong câu 23 là chén rượu 
thứ ba, uống sau lời tạ ơn.
H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc 
đang ở chén rượu thứ tư?
T: “Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao 
Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: 
chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho 
nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong 
Nước Thiên Chúa.” (c 24-25) – Máu giao ước đã đổ 
ra để cho con người được nối lại sự hiệp thông với 
Thiên Chúa. Đây là chén rượu thứ tư. Do vậy, Tiệc 
Thánh Thể không chỉ trong Bữa Tiệc Ly mà còn kết 
nối đến các bữa tiệc vinh quang trên trời.

LỄ CHÚA  NHẬT 10 TN NĂM B (Mc 3,20-35)

Lời Chúa
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, 
thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống 
được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi 
bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 22 Còn 
các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng: 
Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người 
dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Người liền gọi 
họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm 
sao trừ Xa-tan được? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước 
ấy không thể bền; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy 
không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, 
Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng 
đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà 
có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh 
ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. 28 “Tôi bảo 
thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả 
tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến 
mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 29 Nhưng ai nói 
phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, 
mà còn mắc tội muôn đời”. 30 Đó là vì họ đã nói 
“ông ấy bị thần ô uế ám.” 31 Mẹ và anh em Chúa 
Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32 Lúc 
ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ 
nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em 
chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng 
Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 
34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung 
quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 
Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là 
anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Ô chữ

1
2

3
4

5
6

7
8

CÂU GỢI Ý 
1. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ 1.
Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử 
Người và các môn đệ … … ăn uống được. (Mc 3,20) 
2. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người,
vì họ … … Người đã mất trí. (Mc 3,21) 
3. Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói
rằng: Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người 
… … quỷ vương mà trừ quỷ. (Mc 3,22) 
4. Tôi bảo thật … …: mọi tội của con cái loài người,
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kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều 
đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. (Mc 3,28) 
5. Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người,
kể cả tội … … …, và nói phạm thượng nhiều đến mấy 
đi nữa, thì cũng còn được tha. (Mc 3,28) 
6. Nhưng ai nói phạm đến … …, thì chẳng đời nào
được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. (Mc 3,29) 
7. Lúc ấy, … … đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ
nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị 
em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” (Mc 3,32) 
8. Ai … … ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh
em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,35) 
9. Chủ đề ô chữ hàng dọc tuần này là gì?
Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm bốn 
phần: 1) Thân nhân coi Chúa Giêsu là người mất trí 
(c. 20-21); 2) Kinh sư coi Chúa Giêsu là người bị 
quỷ ám (c. 22); 3) Chúa Giêsu trả lời về việc quỷ 
ám (c. 23-30); 4) Chúa Giêsu nói, ai mới thật là mẹ 
và anh em của Người.
H: Trong Tin Mừng, ai là người luôn ghi nhớ những 
sự kiện về Chúa Giêsu và những lời Chúa Giêsu đã 
nói?
T: Mẹ Maria là người luôn ghi nhớ những sự kiện 
về Chúa Giêsu và những lời Chúa Giêsu đã nói. (x. 
Lc 2,19.51b)
H: Dụ ngôn nghĩa là gì?
T: Dụ ngôn là mẩu truyện so sánh để minh họa cho 
chân lý nào đó. Trong đó luôn gửi gắm kèm theo 
thông điệp sống.
H: Tại sao thân nhân của Chúa Giêsu lại nói rằng 
Người đã mất trí?
T: Thân nhân của Chúa Giêsu đã vì hiểu lầm, vì 
ghen tương, vì cố chấp mà nói rằng Người đã mất 
trí.
H: Tại sao các kinh sư từ Giêrusalem xuống điều tra 
lại nói rằng Chúa Giêsu đã quỷ ám?
T: Các kinh sư không thể phủ nhận việc Chúa Giêsu 
đã trừ quỷ nhưng họ cố tình giải thích với ác ý để 
mọi người xa lánh Người và dễ kết tội Người.
H: Trong câu Chúa Giêsu nói: “Ai thi hành ý muốn 
của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là 
mẹ tôi.” Vậy, Đức Mẹ thì sao?
T: Đức Mẹ là người duy nhất xứng đáng là Mẹ của 
Chúa Giêsu, vì Đức Mẹ là người mẫu mực trong 
việc thi hành ý muốn Thiên Chúa. Đức Mẹ cũng đã 
dạy mọi người làm như thế: “Người bảo gì, các anh 
cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)

LỄ CHÚA  NHẬT 11 TN NĂM B (Mc 4,26-34)
Lời Chúa
26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng 
tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 
27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì 
hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, 
thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa 

màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, 
và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa 
vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến 
mùa.” 30 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước 
Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà 
hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như 
hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất 
trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên 
lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi 
chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” 33 Người dùng 
nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy 
theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ 
rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng 
khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa 
hết.

Ô chữ

1
2

3
4

5
6

7
8

CÂU GỢI Ý
1. Vào chiều ngày ấy, ngày … … trong tuần, nơi
các 1. Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì 
cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống … … 
(Mc 4,26)
2. Đêm hay ngày, … … có ngủ hay thức, thì hạt
giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì 
người ấy không biết. (Mc 4,27)
3. Đất tự động sinh ra hoa màu: … … cây lúa mọc
lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa 
nặng trĩu hạt. (Mc 4,28)
4. Lúa … …, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã
đến mùa.” (Mc 4,29)
5. Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví … … … với cái
gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? (Mc 
4,30)
6. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi
… … …, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể 
làm tổ dưới bóng.” (Mc 4,32)
7. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng
… … …, tùy theo mức họ có thể nghe. (Mc 4,33)
8. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không
dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, 
thì Người … … hết. (Mc 4,34)
9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?
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Từ ngữ Kinh Thánh 
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba 
phần: 1) Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (c. 26-29); 
2) Dụ ngôn hạt cải (c. 30-32); 3) Kết luận về các dụ
ngôn (c. 33-34).
H: Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng hạt giống để 
minh họa cho điều gì?
T: Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt giống để nói về 
Lời Chúa. Đó là đời sống thiêng liêng, sự lớn mạnh 
của Nước Thiên Chúa, sự thăng tiến của Hội Thánh.
H: Dụ ngôn nghĩa là gì?
T: Dụ ngôn là mẩu truyện so sánh để minh họa cho 
chân lý nào đó. Trong đó luôn gửi gắm kèm theo 
thông điệp sống.
H: Nêu tên hai dụ ngôn nói về Nước Trời mà Chúa 
Giêsu đã dùng trong bài Tin Mừng ngày hôm nay.
T: Đó là dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (từ câu 26 
đến câu 29) và dụ ngôn hạt cải (từ câu 30 đến câu 
32).

LỄ CN 12 TN NĂM B (Lc 1,57-66.80)
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GiẢ 

Lời Chúa
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh 
hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương 
bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với 
bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép 
cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho 
em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt 
tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng 
của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm 
hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em 
bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên 
cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc 
ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc 
tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. 
Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-
đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa 
trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn 
tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh 
thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa 
cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Ô chữ

1
2

3
4

5
6

7
8

9

CÂU GỢI Ý
1. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh
hạ một … … (Lc 1,57) 
2. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ
này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay 
Chúa … … … (Lc 1,66) 
3. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói
được, và … … Thiên Chúa. (Lc 1,64) 
4. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt
bì, và tính lấy tên cha là … mà đặt cho em. (Lc 1,59) 
5. Nhưng … … lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên
cháu là Gio-an.” (Lc 1,60) 
6. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là
…” Ai nấy đều bỡ ngỡ. (Lc 1,63) 
7. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn …
… cho em bé là gì. (Lc 1,62)
8. Nghe biết Chúa đã … … … như vậy, láng giềng
và thân thích đều chia vui với bà. (Lc 1,58) 
9. Cậu bé càng lớn lên thì … … càng vững mạnh.
Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân 
Ít-ra-en. (Lc  1,80) 
10. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba 
phần: 1) Ông Gioan Tẩy Giả ra đời, láng giềng chia 
vui (c. 57-58); 2) Ông Gioan Tẩy Giả chịu phép cắt bì 
và được đặt tên (c. 59-66); 3) Ông Gioan Tẩy Giả sống 
ẩn dật (c. 80).
H: Cụm từ “Chúa đã quá thương bà” có nghĩa là gì?
T: Cụm từ đó nói lên việc bà Êlisabét được Chúa cho 
sinh con trai khi tuổi đã già và đang trong tình trạng tủi 
nhục vì son sẻ. Điều này cũng đề cao sứ mệnh của ông 
Gioan Tẩy Giả.
H: Cụm từ “khi con trẻ được tám ngày” có nghĩa là gì?
T: Cụm từ đó nói về luật cắt bì cho con trẻ (x. St 17,12; 
Lv 12,3). Cắt bì là dấu chỉ được gia nhập vào dân riêng 
Chúa. Vì vậy, khi cắt bì người ta đặt tên cho con trẻ để 

(Xem tiếp trang 44)
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TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

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

      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       Nhóm Lasan 100
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con trẻ thuộc về Thiên Chúa.
H: Tên Gioan có nghĩa là gì?
T: Tên Gioan có nghĩa là “Chúa ban ơn”. Tên này do 
Thiên Chúa đặt, qua việc sứ thần loan báo cho ông Da-
caria: “ông phải đặt tên cho con là Gioan”. (Lc 1,13b)
H: Câu “Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra 
mắt dân Ít-ra-en.” có nghĩa là gì?
T: Nghĩa của từ hoang địa là thời khắc trông chờ Đấng 
Mêsia. Nghĩa của từ ra mắt dân Israel là lúc loan báo 
về Chúa Giêsu – Đấng Thiên Chúa tuyển chọn – đã 
đến.

ĐÁP ÁN Ô CHỮ

CHÚA  NHẬT IX TN - LỄ MÌNH VÀ MÁU 
CHÚA KITÔ NĂM B (Mc 14,12-16.22-26)

1. các môn đệ; 2. Mình Thầy; 3. mang vò nước; 4.
chủ nhà; 5. mọi sự; 6. bánh; 7. rượu; 8. Máu Thầy; 

9. cây nho; 10. Thánh Vịnh; 11. muôn người; 12.
bánh không men; 13. Chủ đề ô chữ: MÌNH MÁU 
THẦY.

CHÚA  NHẬT X TN NĂM B (Mc 3,20-35)
1. không sao; 2. nói rằng; 3. dựa thế; 4. anh em; 5.
nói phạm thượng; 6. Thánh Thần; 7. đám đông; 8. 
thi hành; 9. chủ đề ô chữ: THĂNG THIÊN.

CHÚA  NHẬT XI TN NĂM B (Mc 4,26-34)
1. xuống đất; 2. người ấy; 3. trước hết; 4. vừa chín;
5. Nước Thiên Chúa; 6. thứ rau cỏ; 7. lời cho họ; 8.
giải nghĩa; 9. chủ đề ô chữ: NƯỚC TRỜI.

CHÚA  NHẬT XII SINH NHẬT THÁNH GIO-
AN TẨY GIẢ (Lc 1,57-66.80)

1. con trai; 2. phù hộ em; 3. chúc tụng; 4. Dacaria; 5.
bà mẹ; 6. Gioan; 7. đặt tên; 8. quá thương bà; 9. tinh 
thần; 10. chủ đề ô chữ: CHÚA BAN ƠN.

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 42)
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THI CA CÔNG GIÁO

Nếu một ngày bạn thấy mình chán nản
Hãy nghĩ ngay đến người bệnh liệt giường
Họ khao khát và mong giữ cuộc sống
Còn bạn thì chán ngán, mãi thở dài.

Nếu có lúc đôi chân bạn mệt mỏi
Hãy nghĩ ngay đến người gắn cuộc đời
Trên xe lăn mong đứng bằng chân, bước
Còn bạn thì luôn oán trách đôi chân.

Nếu một ngày thấy việc học tồi tệ
Hãy nghĩ ngay đến các bé đánh giày
Hoặc bán báo ..., được học là mơ ước 
Còn bạn thì chán ngán với than van.

Nếu có lúc cha mẹ bạn khe khắt
Hãy nghĩ ngay cha mẹ bạn luôn yêu
Các ngài chỉ vì sống cho một chữ
Là chữ ‘Yêu’: “I love you forever!”.

Nếu một ngày bạn thấy mình thua kém
Hãy nghĩ ngay đến những kẻ đói nghèo
Phải chạy vạy từng bữa ăn còm cỏi
Họ ước mong được như bạn là ngon.

Nếu có lúc bạn cảm thấy buồn khổ
Hãy cười lên phá nát nỗi buồn đau
Tạ ơn Trời điều bình thường đang có
Sẽ đến khi vĩ đại hóa bình thường.

Nếu một ngày bạn thấy mình khổ quá
Hãy nghĩ ngay đến những kẻ khổ hơn
Nhìn lên thì mình không bằng ai cả
Nhưng dưới mình có khối kẻ nhìn… thèm.

Nếu có lúc bạn thấy niềm tin mất
Hãy cười vui vì hy vọng vẫn còn
Niềm hy vọng sẽ làm cho cuộc sống
Lại cháy lên ngọn lửa sáng soi đời.

Nếu một ngày bạn thấy mình rời rã
Hãy gẫm suy đến trời đất vũ hoàn
Trời có lúc sầm mưa rồi lại nắng
Người rã rời rồi sẽ lại tươi vui.

Nếu có lúc bạn thấy đời buồn bã
Đừng lo toan, đừng tìm hiểu lý do
Như Đại Ngã, con người là Tiểu Ngã1
Qua đêm đen rồi mới tới sáng ngày.

Nếu một ngày thấy thời gian vụt chạy
Hãy đừng lo, cũng đừng có băn khoăn
Vì quy luật Vô Thường là muôn thuở
Con người xoay trong vòng xoáy Vô Thường.

Nếu có lúc thấy đời mình xui xẻo
Hãy biết rằng đời từng khúc đổi thay
Sông có khúc cũng như người có lúc
Qua khúc xui đến thời phúc thông hanh.

Nếu một ngày niềm hy vọng bạn tắt
Hãy lo ngay cho bạn một mấm mồ
Hy vọng tắt là tắt đi tất cả 
Chỉ còn chìm vào cõi tối u minh.

Nếu có lúc cảm thấy lâm ngõ cụt
Hãy nhủ lòng đừng phẫn chí mà chi
Đóng cửa này, Trời mở cho cửa khác
Đời muôn nẻo, ngõ cụt hóa thênh thang.

Nếu một ngày không còn đường còn nẻo
Hãy nhắm mắt, tâm hướng thẳng lên Trời
Lòng tin tưởng cầu xin Trời chỉ lối
Sẽ nhìn ra một lối giữa muôn ngàn.

Nếu có lúc bạn cảm thấy bất hạnh
Không niềm vui, không sinh khí, rã rời
Thì bạn hãy nhìn quanh mình xem thử
Có hạnh phúc đang ẩn đâu đó không.
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Hạnh phúc đó không xa tầm tay với
Không phải là một đích đến ước mong
Mà là chính những gì đang đi đến
Trong tầm tay, trong điều nhỏ quanh mình.

Hãy vui nhé vì bạn đang hạnh phúc
Luôn hạnh phúc đầy ngóc ngách cuộc đời
Hạnh phúc tràn ra cả trên thân thể
Trên nụ cười, trên khuôn mặt sáng bừng.

ƯỚC MONG BẠN LUÔN BIẾT TÌM VÀ ĐẠT 
ĐƯỢC HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY!
 “Cha/Mẹ mãi yêu con!” - “Je t’aime jamais!” - 
“Ngộ ái nị miên trường!”.
2 Braman: Đại ngã, đại vũ trụ, vũ hoàn - Atman: 
Tiểu ngã, tiểu vũ trụ, con người.

Thánh Tâm Chúa nguồn ơn vô tận
Hồn xác con khát vọng đời đời
Giêsu Con Đức Chúa Trời
Đã sinh xuống thế bởi Người Nữ Trinh.
Nhờ Thánh Linh công trình cứu độ
Danh tánh Ngài: Thiên Chúa Ngôi Hai
Uy linh Chúa Cả Thiên Đài,
Cực cao, cực trọng bên ngai Chúa Trời
Lò lửa mến tuyệt vời hằng cháy
Đức khiêm nhu biết mấy dung khoan!
Nhân lành, yâu dấu chứa chan;
Vực đầy nhân đức, mọi đàng ngợi khen!
Là kho tàng khôn ngoan, thông thái,
Chúa! Vua lòng ta phải nương theo,
Trái tim nguồn mạch thương yêu!
Phúc lành tuôn đổ, ban nhiều hồng ân.
Thánh Tâm Chúa vô ngần cao quý!
Được Ngôi Cha ưa ý mọi đàng,
Trên trời các thánh ca vang,
Hiệp thông trong Chúa muôn vàn khát khao.

Thánh Tâm Chúa biết bao nhường nhịn.
Rộng thương người khấn nguyện kêu xin
Nên lành nên thánh căn nguyên,
Chúa là cội rễ ơn Trên hộ phù
Vì nhân thế, khiêm nhu đền tội,
Thương loài người, tạ lỗi nhuốc nhơ!
Nát tan lòng Chúa mong chờ!
Vâng lời đến chết nương nhờ Chúa Cha.
Lưỡi đòng đã khơi ra mạch nước,
Suối trường sinh cứu chuộc nhân gian!
Đây nguồn an ủi vô vàn!
Bao la sự sống, khải hoàn phục sinh.
Thánh Tâm Chúa an bình, hòa giải,
Đem nhân loài gần mãi Chúa Cha.
Dâng mình chịu phạt thay ta,
Thế gian tội lỗi, xấu xa bội phần.!
Thánh Tâm Chúa thiết thân kẻ liệt,
Mong sinh thì nhất quyết cậy trông,
Thiên cung các thánh vui mừng,
Chuộc tội, cứu thế, ngàn trùng vinh quang.
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ẢNH NIỆM THÁNG 6

Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II và nữ thánh Têrêxa Calcutta lúc 
còn sinh thời

Câu nói thời danh trên của Thánh Giám mục Tiến sĩ Augustinô. 
Chính nhờ câu nói này mà Phanxicô Saviô trở nên một vị thánh.

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

     (Xin xem câu hỏi ở trang 19)

 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) “Trung thần bất sự nhị quân” nghĩa là TCPV chỉ nhắm thờ phượng
Chúa qua phụng vụ mà thôi, tuyệt đối không nhắm mục đích gì khác. Vì thế TCPV không màng đến lời 
bình phẩm “hay” hoặc “dở”, “hát nghe buồn ngủ”, “cổ hũ”, “chỉ hợp với dòng tu”, “không hứng thú” 
v.v…
 “Bất sự nhị quân” (không thờ 2 chúa) là chỉ lo sao cho xứng hợp để thờ phượng Chúa qua hát nguyên
văn Lời Chúa và hát cộng đoàn trong phụng vụ.  
 TCPV làm “trung thần” (tôi trung) nhờ:
1. Theo sát phụng vụ.
2. Hát nguyên văn Lời Chúa.
3. Hát với cả cộng đoàn.
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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 31 của kỳ 53. 

Cha sở đối đáp trôi chảy, trả lời các câu hỏi một 
cách phân minh, tuy nhiên cũng do Thập bát La hán 
đều là những cao nhân thông tuệ và dĩnh ngộ, lại 
được trải nghiệm cõi niết bàn, sự thông tuệ càng 
cao thâm… cho nên cha sở nói đến đâu, họ hiểu 
đến đó, coi như đây là cuộc trao đổi giữa các bậc 
thánh hiền, hoàn toàn không còn là cuộc thách đấu 
để chận chẹt nhau như ban đầu dự tưởng. Cô Sáu 
dõi theo từng lời với sự đón nhận sáng suốt và đầy 
thiện tâm thiện chí, chỉ tội cho hai phụ nữ và ông 
Tám Ria phải vất vả lắm mới hiểu nhưng là hiểu 
lõm bõm những điều cao trọng trong cuộc trao đổi 
hy hữu này.

Tác giả (MVL) tuy lòng lúc nào cũng cảm phục 
cha sở Luca, nhưng lắm lúc cũng thắc mắc, đặc 
biệt trong vụ ngài tiếp xúc với Thập bát La hán; 
tại sao? – Vì lúc nào tác giả, vào thời đó, cũng 
nghe văng vẳng bên tai trong giới giáo sĩ, tu sĩ ở 
giáo phận, những tiếng chế nhạo cha sở, nào là 
chế nhạo ngài khờ, dốt, “siêu” (đểnh đoảng), quê 
mùa, nghèo khó… nhưng nếu ở gần ngài, tác giả lại 
thấy khác hẳn, vậy hỏi sao mà không hoài nghi ngài 
cho được? Sau này ngày càng nghiệm ra rằng: nhờ 
sống thực thi Lời Chúa, cha sở Luca trở nên một 
con người lạ lùng thế đó, một con người như thỏi 
than đen xì, xấu xí… trước mặt người đời, nhưng 
lại là thỏi than hừng hực cháy đỏ rực, tỏa sức nóng, 

sức đốt và sức sáng của sự thông tuệ và dĩnh ngộ 
trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người nào có 
tâm có đức. Càng về sau tôi càng thâm hiểu, ai thực 
thi Lời Chúa đều như vậy cả.

Sau khi La hán thứ 3 hài lòng, rất hài lòng là 
đàng khác… với câu trả lời của cha sở Luca xuyên 
qua cái cách ông ta rón rén ngồi xuống trong thinh 
lặng, suy tư nhưng hoan hỉ, La hán thứ 4 đứng lên 
xưng danh:

- Tôi là Tôn giả Tô Tần Đà xin hỏi: Thiên Chúa 
ở đâu? Nơi nào là nơi Ngài ngự?

Cha sở trả lời một cách rất dứt khoát:
- Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.
Tôn giả Tô Tần Đà hỏi ngay:
- Tại sao Người là Nhất thể (1) lại có thể cùng 

một lúc ở nhiều nơi, ở khắp mọi nơi… được?
Cha sở cũng đáp không chần chừ:
 - Vì Thiên Chúa không phải “Nhất thể” theo 

kiểu chúng ta nghĩ. Nếu Người đúng như chúng ta 
nghĩ, thì Người không còn là Thiên Chúa nữa.

La hán thứ 4 tức Tôn giả Tô Tần Đà nài nỉ:
-  Xin thầy cả rộng tình chỉ dạy thêm!
Cha sở nhẹ nhàng:
- Các ông có thấy được hình dáng của tình yêu 

ra sao hay không? Thế mà ngay như một đứa trẻ 
được cha mẹ yêu thương, đi đâu trong nhà nó cũng 
thấy được tình yêu thương ấy của cha mẹ. Thiên 
Chúa là tình yêu, có câu: “Tình yêu Chúa chan hòa 
khắp vũ trụ”. Vậy Thiên Chúa là tình yêu cho nên 
Người ở khắp mọi nơi.
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Hình như chưa thấy thỏa mãn, tôn giả Tô Tần 
Đà còn nhăn nhúm vầng trán dưới chiếc mũ hòa 
thượng uy nghi đang đội trên đầu, thấy vậy cha sở 
kiên nhẫn giải thích thêm:

- Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là siêu vật 
thể, tức cao siêu hơn vật chất; vì không phải là vật 
chất cho nên tình yêu không có hình dạng, mùi vị, 
màu sắc, kích cỡ, trọng lượng, nơi chốn… vậy mà 
chúng ta khi được ai yêu, chúng ta đều cảm nhận 
được có tình yêu, tình yêu ấy có hình dạng hẳn hoi, 
có mùi vị tỏ tường, có màu sắc minh bạch, có kích 
cỡ, có trọng lượng và có nơi chốn đường hoàng 
như mọi vật thể hữu hình; kỳ diệu là chỗ ấy. Thiên 
Chúa dựng nên vạn hữu, Người yêu hết mọi vạn 
hữu, cho nên tình yêu của Người ở khắp vạn hữu, 
thế là Người ở khắp mọi nơi.

La hán thứ tư Tôn giả Tô Tần Đà có vẻ hiểu ra, 
ông phát biểu:

- Thế nên ở cõi niết bàn, tôi vẫn thấy dù rất hoan 
lạc, nhưng vẫn còn thiếu vắng.

Cha sở nói ngay:
- Phải! Vì các tôn giáo khác không dạy tín đồ 

về tình yêu, không dạy yêu, không dạy cách yêu và 
không dạy người mình phải yêu v.v… chỉ dạy chân 
lý từ bi, không chấp v.v…

Đến đây bỗng ngoài đường có tiếng ồn ào của 
đám đông. Khi mọi người chưa ai hiểu chuyện gì 
thì cánh cổng to đùng và sù sì đen trũi xịch mở. Cô 
Bảy xuất hiện.

Tuy chưa nhìn thấy cô Bảy lần nào, nhưng cha 
sở Luca đoán ra ngay người đàn bà gầy gò đen đủi, 
dáng cao cao với điệu bộ nhanh nhẹn, lại ngang 
nhiên mở cổng đi vào nhà cách hiên ngang… ấy 
chính là cô Bảy; cùng lúc, ông Tám Ria và hai phụ 
nữ đồng loạt thốt:

- Cô Bảy!
Sau lưng cô Bảy, đám đông ùa theo vào cổng; 

điều ấy chứng tỏ từ nãy giờ, trông thấy đoàn Thập 
bát La hán vào nhà cô Sáu, người dân kháo nhau rồi 
cùng tò mò đến xem trong trật tự, bây giờ lại thấy 
cô Bảy đến, họ càng tò mò đến không kiềm chế nổi 
sự háo hức, thế là phản xạ ùa đại vào theo sau lưng 
cô Bảy; nhưng cô Bảy dừng chân lại, nói gì với họ 
đôi ba câu rồi đuổi họ ra, đóng cổng lại. Cô Bảy tiến 
thẳng vào nhà.

Lạ một điều, từ nãy giờ, các vị La hán không ai 
tỏ ra ngạc nhiên; nói đúng hơn, chẳng ông nào tỏ ra 
chú ý đến cô Bảy và việc Cô đang đi vào nhà; có vẻ 
như các La hán không liên quan gì với cô Bảy. Điều 

này gây cho cha sở Luca thắc mắc: so với ban đầu, 
ngài nghe không lầm rằng đoàn Thập bát La hán từ 
cõi vô hình trở về do hiện tượng lên đồng tập thể, 
tức Thập bát La hán mượn xác người sống để trở 
về theo thuật gọi hồn của cô Bảy… nhưng tại sao 
bây giờ các La hán lại tỏ ra không liên can gì đến 
cô Bảy. Nghĩ như thế nhưng cha sở Luca vẫn còn 
một niềm tin, niềm tin ấy là qua những câu hỏi tìm 
hiểu về Thiên Chúa, thì sự việc xảy ra không thể là 
của ma quỷ, và những trao đổi nãy giờ thực ra rất 
nghiêm túc, không thể là trò đùa của bất kỳ thế lực 
nào. 

Nghĩ như thế rồi, cha sở Luca bình tĩnh chờ xem 
việc gì xảy ra.

Vị La hán thứ 5 mình trần nhưng phía dưới có 
quấn xà-rông đứng lên tự giới thiệu và hỏi:

- Tôn giả Nặc Cự La, tôi xin mạo vấn thầy cả: 
Thiên Chúa là tình yêu. Rất tuyệt! Không còn gì 
tuyệt vời hơn. Nhưng phải có hình hài. Hình hài ấy 
như thế nào?

Cha sở Luca trả lời:
- Hình hài ấy là Thiên Chúa Nhất thể Tam vị, tức 

Một Chúa Ba Ngôi…
La hán Nặc Cự La từ đầu đã tỏ ra nóng tính, 

ngồi không yên, bây giờ lại ngắt lời cha sở… thật 
là tính khí xứng với nhân dạng, nhân dạng là mập 
to, cởi trần trùng trục không biết ngại; ông ta khoác 
tay ra vẻ không muốn nghe tiếp mà chận lời cha sở:

- Đó! Đó! Đó! Đó!... Tại sao Nhất thể mà lại có 
thể Tam vị? Một Đấng sao lại có tới Ba vị?

Cha sở Luca vẫn cứ một mực điềm tĩnh và nhã 
nhặn, cha lại còn cười khì trước vẻ thô cục của tôn 
giả Nặc Cự La:

 - Điều đó thật ra rất dễ hiểu!... Như không gian 
là nhất thể, nhưng luôn có tam vị: cao thì ở phía 
trên, thấp thì ở phía dưới, trung thì ở giữa. Không 
gian không thể có một vị trí cao, không thể có một 
vị trí thấp, cũng không thể có một vị trí trung. Phải 
có ba vị trí hợp lại mới thành không gian… Như 
quang cảnh cũng một mà ba: sáng, tối, mờ. Như 
trọng lượng cũng một mà ba: nặng, nhẹ, vừa… 

Tôn giả Nặc Cự La lại nóng nảy ngắt lời cha sở:
- Chà! Chà! Chà! Chà!... Phải! Phải!... Hữu 

thể (cái Có) nào cũng như thế! Đúng! Đúng!... Một 
kích cỡ nhưng ba dạng diện: Lớn, nhỏ, vừa; một 
thể trạng nhưng ba hình dáng: đặc, lỏng, sệt; một 
sắc nhưng 3 màu: trắng, đen, xám… Tất cả hữu thể 
hữu hình lẫn vô hình đều nhật thể tam vị như Thiên 
Chúa.
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Có ai đó nói:
-  Vì đều là do Thiên Chúa sinh ra.  
Cha sở khen:
- Đúng rồi! “Qualis pater, talis filius”, cha nào 

con nấy!
Tôn giả Nặc Cự La thích quá múa tay múa chân 

làm tuột cả khố xuống dưới chân, ông nói như hét:
 - Nhất thể tam vị! Thiên Chúa nhất thể tam vị, 

Thế giới nhất thể tam vị! Tất cả vạn hữu đều nhất 
thế tam vị! Ơi sao xưa nay ta ngu quá chẳng hiểu gì 
cả! Vậy mà đòi làm La hán!

Múa tay múa chân và nói như la như hét xong 
bỗng Tôn giả Nặc Cự La quỳ sụp xuống lạy Chúa:

 - Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa tôi ơi! Tôi 
đã hiểu. Cám ơn Ngài đã cho tôi về lại trần gian để 
học biết Ngài. Cám ơn Ngài Thiên Chúa tôi ơi!...

Một mình Tôn giả Nặc Cự La mà làm cho Thập 
bát La hán náo động cuồng nhiệt cả lên, có nhiều 
ông bắt chước Tôn giả Nặc Cự La, cũng quỳ sụp 
xuống lạy Chúa như tế sao.

Thình lình có một tiếng hét to, sắc, mạnh… vang 
lên:

-  Thôi đi!     
Mọi người đều giật mình và nhìn ra sân nơi phát 

ra tiếng hét mới hay cô Bảy đang đứng chần vần ở 
bên dưới các bậc thang dẫn lên phòng khách; không 
ngờ từ ngoài cổng cô Bảy vào đến nhà nhanh đến 
thế..

Cô Bảy hét thêm:
- Tôi thỉnh Các Ông trở về đây để  làm gì vậy?
Cô Bảy nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn với vẻ tức 

giận:
-  Để Các Ông ủng hộ lão già này hả? 
Tất cả đều im lặng.
Ông Tám Ria nhận ra tiếng cô Bảy từng nói qua 

vợ mình. Ông ghé tai cha sở và lắp bắp nói với cha 
sở:

- Thưa ông cố! Chính là “con mẻ” 
(con mẹ nầy – tức cô Bảy)! Con mẻ đã từng nói 

chuyện với ông cố ở nhà tôi.

Cha sở gật đầu xác nhận.  
(còn tiếp)
........................................
(1) Vị La Hán thứ 4: Tôn giả Tô Tần Đà

Thác Tháp La Hán (Ảnh: Internet)
Ông là vị đệ tử cuối cùng của Phật Đà. Bởi vì 

tháp là tượng trưng cho Phật, vì tưởng niệm đã đi 
theo Phật Tổ nên ông tự đặc chế ra một cái tháp và 
mang theo bên mình. Vì vậy, người đời sau này gọi 
ông là Thác Tháp La Hán.

(2)  Vị La Hán thứ 5: Tôn giả Nặc Cự La

Tĩnh Tọa La Hán (Ảnh: Internet)
Vị La Hán này vốn là một võ sĩ. Sau khi xuất gia, 

Sư phụ vì muốn ông vứt bỏ tính cách lỗ mãng khi 
xưa nên bắt ông ngồi tĩnh tọa. Khi ông ngồi tĩnh tọa 
liền hiện ra thể trạng đại lực sĩ, đây là lý do người 
đời sau gọi ông là “Tĩnh Tọa La Hán”.
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Cho tới thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn 
chưa thể lý giải về sự biến mất đầy bí ẩn của một 
khách sạn ở Pháp hay sự xuất hiện kỳ lạ của một 
người đàn ông ở Quảng trường Thời Đại năm 1950.

Khái niệm vượt thời gian là điều không tưởng ở 
thời kì khoa học công nghệ phát triển như hiện nay. 
Tuy nhiên, trên thế giới vẫn còn tồn tại những sự 
biến mất hay xuất hiện một cách khó hiểu khiến con 
người không ngừng đi tìm lời giải.

Mới đây nhất, câu chuyện về người đàn ông bí 
ẩn năm 1954 đến từ quốc gia có tên “Taured” - quốc 
gia không tồn tại trên thế giới một lần nữa gây xôn 
xao mạng quốc tế. Theo đó, người đàn ông này nói 
tiếng Pháp và Nhật, xuất hiện tại sân bay Haneda, 
thủ đô Tokyo, Nhật Bản và đang chuẩn bị làm thủ 
tục đóng dấu hải quan.

Tuy nhiên, thông tin trên hộ chiếu của ông ta 
khiến các nhân viên an ninh sân bay phải lưỡng lự, 
bởi chưa ai từng nghe tới tên quốc gia này. Sau đó, 
người đàn ông này còn cố gắng thuyết phục nhân 
viên hải quan rằng quốc gia Taured có thật. Theo 
lời kể của ông, Taured nằm ở khu vực giữa Pháp và 
Tây Ban Nha, và quốc gia này đã tồn tại 1.000 năm.

Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bị cảnh sát bắt giữ 
để điều tra. Điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Dù bị 
giam lỏng trong một phòng khách sạn không lối 
thoát, ngoài cửa chính luôn có 2 nhân viên canh 
giữ nhưng người này lại biến mất một cách khó 

hiểu. Bí ẩn về quốc gia Taured và người đàn ông 
này cho tới giờ vẫn là ẩn số, và không ai rõ thực hư 
câu chuyện ra sao.

Trường hợp người mang quốc tịch Taured không 
phải là câu hỏi hóc búa duy nhất với các nhà khoa 
học hay những người tin vào khả năng siêu nhiên. 
Trên thế giới từng ghi nhận các trường hợp tương tự 
về hiện tượng “xuyên không”.

Trước đó, tháng 11/2017, Daily Star đưa tin một 
người đàn ông tự nhận mình đến từ tương lai, cụ thể 
là năm 2028 và đưa ra một số tiên đoán như “Tổng 
thống Mỹ Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 vào 
năm 2020”, hay “Du hành thời gian có từ năm 2003 
nhưng được giữ bí mật hoàn toàn. Công chúng chỉ 
biết đến công nghệ này vào năm 2028”.

Theo đó, người đàn ông này đăng tải một đoạn 
video trên Youtube, nói rằng mình “đánh cược 
mạng sống” để trở về năm 2017 và cam đoan những 
gì mình nói là thật: “Tôi không định lừa dối ai cả. 
Mục đích của tôi là chứng minh du hành thời gian 
có thực. Tôi chính là người đi xuyên thời gian”.

Tuy nhiên, câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Không 
ai biết thực hư những gì người đàn ông này nói có 
thật không.

Cái chết của Rudolph Fentz
Một đêm vào khoảng tháng 6/1950, các hành 

khách trên Quảng trường Thời đại ở New York nhìn 
thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi ăn mặc theo 
phong cách từ cuối thế kỷ 19.

Ông ta tỏ ra khá bối rối khi đứng giữa đoạn giao 
lộ, rồi bất ngờ bị một chiếc taxi đâm tử vong ngay 
tại chỗ. Đội khám nghiệm tử thi tìm thấy trong túi 
của nạn nhân khá nhiều đồ vật lạ còn mới: Tấm thẻ 
đồng mang tên một quán rượu, song không ai hay 
biết về nguồn gốc của nó; khoảng 70 đôla loại tiền 
cũ; tấm danh thiếp mang tên Rudolph Fentz có địa 
chỉ tại đại lộ số 6 cùng một lá thư từ Philadelphia 
gửi tới địa chỉ này từ tháng 6/1876.
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Sự xuất hiện kỳ lạ của Rudolph Fentz.
Lực lượng chức năng tìm được cô con dâu của 

Rudolph Fentz sống tại Florida sau quá trình điều 
tra dài ngày. Bà cho biết cha chồng mình đi dạo 
ngoài phố và mất tích từ năm 1876 khi mới 29 tuổi.

Đáng kinh ngạc hơn, họ phát hiện tất cả mọi thứ 
từ mô tả ngoại hình, tuổi tác cho đến bộ trang phục 
vào ngày Rudolph rời khỏi địa phương đều trùng 
khớp với người đàn ông trên Quảng trường Thời 
đại.

Chiếc đồng hồ kỳ lạ
Các nhà khảo cổ học rất ngạc nhiên khi phát hiện 

một chiếc đồng hồ có khắc chữ “Thụy Sĩ” trong cỗ 
quan tài 400 năm tuổi từ thời nhà Minh, được khai 
quật vào tháng 12/2008 ở huyện Thượng Tư, phía 
nam Trung Quốc. 

Chiếc đồng hồ trong cỗ quan tài cổ.
Chiếc đồng hồ được làm bằng kim loại, dừng lại 

ở mốc thời gian 10 giờ 6 phút. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, 
một chuyên gia nhận định rằng món đồ này chưa 
từng xuất hiện trong triều đại nhà Thanh.

Sự biến mất của khách sạn cổ kính
Tháng 10/1979, câu chuyện này từng xuất hiện 

trong chương trình Strange but True? của mạng 
truyền hình ITV và được bàn luận khá sôi nổi ở 
nhóm chủ đề về “thời gian trượt” trên Wikipedia.

Trên đường đến Tây Ban Nha nghỉ dưỡng, hai 
cặp vợ chồng người Anh là gia đình Simpsons và 
Gisbys lái xe qua nước Pháp rồi nghỉ qua đêm ở một 
khách sạn với thiết kế cổ điển.

Hai cặp vợ chồng người Anh.
Do hài lòng với phong cách phục vụ chu đáo, họ 

quyết định dừng chân cũng tại chính khách sạn đó ở 
chặng về. Tuy nhiên nơi này lại hoàn toàn biến mất 
một cách bí ẩn. Những bức hình họ chụp trong thời 
gian lưu trú tại đây cũng “không cánh mà bay”.

Chuyến bay của Victor Goddard
Victor Goddard (1897-1987) là một nhà chỉ huy 

cao cấp trong Không quân Hoàng gia Anh vào Thế 
chiến II. Nhưng khi điều khiển máy bay vào năm 
1935, ông bất ngờ gặp cơn bão bất thường rồi bị 
cuốn trôi tới một sân bay bỏ hoang ở Edinburgh.

Nhà chỉ huy cao cấp trong Không quân Hoàng gia 
Anh ông Victor Goddard.

Ông này từng chia sẻ: “Tôi gần như mất kiểm 
soát. Tuy nhiên lúc bình tĩnh lại, tôi vô cùng ngạc 
nhiên trước hình ảnh khác biệt đang hiện ra trước 
mắt: Nhiều chiếc máy bay trông rất lạ, còn đội quân 
Hoàng gia thì hối hả làm việc trong bộ quân phục 
truyền thống màu xanh”.

Goddard tiếp tục gặp lại cảnh tượng quen thuộc 
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ấy sau khoảng bốn năm. Và khi trở về với thực tại, 
mọi dấu hiệu về việc “xuyên không” cũng biến mất 
hoàn toàn như lần đầu ông nhìn thấy.

Đĩa CD trên tay nhà lãnh đạo Joseph Smith

Chiếc đĩa CD trên tay nhà lãnh đạo Joseph Smith.
Bức vẽ này được thực hiện từ những năm 1800. 

Tuy nhiên trên tay nhà lãnh đạo Joseph Smith lại 
cầm 2 chiếc đĩa CD-room được phát minh vào năm 
1980 trong quá trình giới thiệu về “những tấm bảng 
vàng” cho 8 người khác.

Gặp gỡ Hoàng hậu Marie Antoinette
Sự việc xảy ra vào 10/08/1901 trong khu vườn 

của lâu đài nhỏ Petit Trianon, thuộc khuôn viên của 
tòa lâu đài rộng lớn Versailles, Pháp. Đây là một 
câu chuyện kỳ lạ xảy ra với hai người phụ nữ có tên 
Charlotte Anne Moberly (1846–1937) và Eleanor 
Jourdain (1863–1924).

Hai du khách Moberly và Jourdain.

Trong chuyến thăm tới Versailles, Moberly và 
Jourdain ghé tham quan lâu đài Petit Trianon. Tại 
đây, họ bất ngờ gặp cố Hoàng hậu Marie Antoinette 
của nước Pháp cùng nhiều nhân vật nổi tiếng từ thời 
Cách mạng Pháp.

Moberly từng viết về tình huống kỳ lạ đó như 
sau: “Mọi thứ bỗng trở nên thiếu tự nhiên, ngay cả 
những gốc cây lớn dường như cũng bằng phẳng và 
không có sức sống. Mọi hiệu ứng ánh sáng biến mất 
hoàn toàn”.

Du khách xuyên thời gian

Tấm ảnh chụp người đàn ông hiện đại vào năm 
1941.

Tấm ảnh chụp vào năm 1941 bỗng trở nên nổi 
tiếng nhờ sự xuất hiện của một người đàn ông lạ 
mặt đeo kính râm đen, ăn mặc theo phong cách hiện 
đại và hoàn toàn khác biệt.

Bức hình được đặt tên là “Time Traveling 
Hipster”, từng được lưu giữ ở Bảo tàng Bralorne 
Pioneer sau khi gây ra nhiều cuộc tranh luận không 
hồi kết về nhân vật kỳ lạ mang dáng dấp tương lai.

THÁNH CA  PHỤNG VỤ

(xin gác lại 1 kỳ)

 *****************************************************************************************************
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VUI CƯỜI GIẢI TRÍ

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC (ST)
Làm nhục

Mẹ bảo con gái:
- Đừng bao giờ để con trai nó 

hôn, nh ư thế là nó làm nhục con 
đấy.

Hôm sau, con gái về khoe với 
mẹ:

- Mẹ ơi, không phải nó làm 
nhục con mà con làm nhục nó!

Đặt tên tác phẩm 
Chồng là nhà văn, vừa viết 

xong một cuốn tiểu thuyết nhưng 
chưa biết đặt tên thế nào, liền hỏi 
vợ. Vợ là nữ nhạc công, vợ bèn 
hỏi lại chồng:

- Trong tác phẩm của anh, có 
kèn không?

- Không, chồng đáp.
- Thế có trống không?
- Cũng không!
- Thế thì đặt tên là “Không 

kèn không trống”!

Đừng nói nữa
Một cặp vợ chồng cãi nhau về 

vấn đề tiền bạc, cuối cùng người 
vợ hét lên:

- Nếu không có tiền của tôi thì 
cái tivi này có ở đây không? Nếu 
không có tiền của tôi thì cái tủ 
lạnh này có ở đây không?”

- Đừng nói nữa!
Người chồng tức giận hầm 

hầm:
- Nếu không có tiền của cô thì 

tôi có ở đây không?

Chúc sống lâu
Hai bạn trai đang nói với nhau:

- Hôm tết tao đến nhà nàng, 
chúc ông nàng có một câu mà 
nàng giận tao đến cả tháng .

- Mày chúc sao ??
- Chúc ông sống lâu trăm tuổi
- Chúc như vậy được quá đi 

chứ
- Được con khỉ! Năm nay ông 

nàng 99 tuổi rồi.

Đơn thuốc
Một bà nọ bước vào hiệu 

thuốc và hỏi mua một liều thuốc 
ngủ cực mạnh. Người bán thuốc 
cẩn thận hỏi:

- Bà mua thuốc này làm gì 
vậy?

- Để giết chồng tôi.
- Tôi không thể bán thuốc cho 

bà để giết người được.
Người đàn bà nọ bèn đưa ra 

một bức ảnh một người đàn ông 
và một người phụ nữ trong tư thế 
thân mật, người đàn ông là chồng 
bà ta, còn người phụ nữ lại chính 
là… vợ của người bán thuốc.

Người bán thuốc cầm lấy bức 
ảnh và gật đầu:

- Xin lỗi! Tôi không biết là bà 
có mang đơn thuốc.

Lí do chính đáng
- A lô, anh đây!
- Anh à, chiều anh đừng có về 

muộn nhé!
- Ừ được rồi, còn gì nữa không 

em?
- Em đi làm về còn phải ghé 

qua chợ, anh rửa bát, vo gạo giúp 

em nhé!
- Em nói to lên, anh chẳng 

nghe thấy gì cả.
- Rửa bát, vo gạo.
- Chịu, không nghe thấy gì cả, 

ồn lắm... (tắt máy).

Đừng run
Bà góa phụ trẻ bảo con gái:
- Này con gái, con lên nhà 

trên chào người ta đi. Người ta là 
Việt kiều Mỹ mới về thăm quê và 
muốn... biết mặt con”.

- Mẹ ơi, “ổng” đẹp trai và 
sang trọng ghê! Con... con run 
quá hà!

- Có gì mà run. Trước sau gì 
thì người ta cũng sẽ là... bố của 
con.

- !!!!!

Đi thẩm mỹ viện 
- Lão chồng làm tớ tức điên cả 

người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi 
thẩm mỹ viện…

- Sao? Cái lão keo kiệt ấy 
không cho cậu à?

- Không! Lão nhìn tớ một 
hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 
1.000 USD.

Bố choáng váng với lời đáp trả 
của con gái

- Con gái, nói giúp bố đi! Mẹ 
con đòi ly hôn với bố kìa!

Cô con gái dửng dưng đáp:
- Ly hôn thì ly hôn thôi! 
- Bố mẹ ly hôn mà con không 

quan tâm gì à? - ông bố mếu máo. 
- Cả việc lấy nhau mà bố mẹ 

(Xem tiếp trang 56)
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còn không thèm hỏi ý kiến con. - 
cô con gái giận dỗi nói - Thì tại 
sao con phải quan tâm chuyện hai 
người chia tay chứ? 

- !?!

Chuyến du lịch vĩ đại của ông 
chồng keo kiệt

- Trên đời chưa thấy ai keo 
kiệt, bủn xỉn như anh. Tôi lấy anh 
cũng phải hơn 10 năm rồi, vậy mà 
chẳng biết du lịch là cái gì cả.

Ông chồng liền cãi lại:
- Em nói vậy là sai rồi! Mỗi 

năm vợ chồng mình đều đi du lịch 

dài ngày!
- Làm gì có chuyện đó! - cô vợ 

tức giận quát.
Ông chồng nhún vai:
- Năm nào cũng đi một chuyến 

vòng quanh mặt trời mà em còn 
chưa vừa lòng là sao?

- !!!

Mừng hụt vì tưởng bạn trai là 
‘đại gia’

- Em yêu, em trang điểm thật 
đẹp đi nhé tối nay anh sang chở 
em đi xem phim.

Na hí hửng:

- Vâng ạ, thế mấy giờ anh 
sang?

Bạn trai Na đáp:
- Em cứ thong thả chuẩn bị, 

khi nào nghe tiếng còi ô tô thì ra 
nhé!

Na nghe thế vội vàng hỏi:
- Ồ, anh mới mua ô tô à? Sao 

đột nhiên có nhiều tiền để mua xe 
thế?

Bạn trai Na nhún vai:
- Không, chả là anh mới mua 

được cái còi ô tô gắn vô cho oách 
thôi! 

- !!!

 *****************************************************************************************************
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Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
Du khách rời Nhật Bản phải 
đóng thêm 9 USD tiền ‘chia tay’

Theo đó, Quốc hội Nhật Bản 
ngày 11-4 thống nhất triển khai kế 
họach này kể từ ngày 7-1-2019.

Số tiền 9,37 USD trên, gọi 
là “sayonara tax” (nghĩa đen là 
“thuế chia tay”) sẽ được cộng vào 
tiền vé khi một hành khách rời 
khỏi Nhật Bản bằng đường bay 
hoặc đường tàu. Các biện pháp 
thu phí này áp dụng trên cả người 
Nhật lẫn du khách nước ngoài, 
trừ trẻ em dưới 2 tuổi và những 
hành khách không ở lại Nhật quá 
24 tiếng đồng hồ. Theo hãng tin 
Nhật Bản Jiji Press, việc tăng phí 
lần này nhằm mục đích giúp Nhật 
Bản thu về 43 tỉ yen (khoảng 402 
triệu USD) trong mỗi năm tài 
khóa. Tiền này sẽ được dùng để 
cải thiện cơ sở hạ tầng, cũng như 
hỗ trợ các đề xuất cải tiến kĩ thuật 
như các cổng sân bay, tùy chọn 
thanh toán điện tử, wi-fi  miễn phí 
trên các phương tiện giao thông 
công cộng…

Hiện nay Nhật Bản đang 
chứng kiến lượng du khách gia 
tăng. Đất nước Đông Á này trong 
năm 2017 đã thu hút một lượng 
khách du lịch khổng lồ 28,69 
triệu người, tăng 19,3% so với 
năm trước đó.

Cuba có tân Chủ tịch

Quốc hội Cuba ngày 19.4 
thông báo Phó chủ tịch thứ nhất 
Miguel Diaz-Canel được bầu 
chọn Chủ tịch mới của nước này 
thay thế ông Raul Castro.Trước 
đó, Quốc hội thông báo ông Diaz-
Canel (58 tuổi) là ứng viên duy 
nhất và tiến hành bỏ phiếu trong 
cuộc họp ngày 18.4.

Từ những năm trước, Chủ tịch 
Raul nhiều lần thông báo sẽ rời 
chức vụ sau khi kết thúc nhiệm 
kỳ 5 năm lần thứ hai. Tuy nhiên, 
ông vẫn giữ vị trí Bí thư thứ nhất 
Đảng Cộng sản Cuba đến năm 
2021.

Đây là thời khắc lịch sử tại 
Cuba khi lần đầu tiên trong gần 
60 năm, đảo quốc này sẽ có vị 
chủ tịch không mang họ Castro, 
không xuất thân từ thế hệ cách 
mạng 1959, không mặc quân phục 
và không đồng thời nắm cương vị 
Bí thư thứ nhất.

Thủ tướng nghỉ thai sản đầu 
tiên của New Zealand

Nữ Thủ tướng New Zealand 
Jacinda Ardern sắp trở thành 
lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên 
sinh con và nghỉ thai sản 6 tuần 
tại nước này. Theo dự sinh, bà 
Ardern (38 tuổi) sẽ sinh con đầu 
lòng vào tháng 6. Bên cạnh đó, 
Thủ tướng Ardern sẽ là nữ lãnh 
đạo thứ 2 trên thế giới sinh con 
khi đang tại nhiệm, theo đài NBC 
News. Người đầu tiên là cố Thủ 
tướng Pakistan Benazir Bhutto 
vào năm 1990.

Trong thời gian bà Ardern 

nghỉ sinh, Phó thủ tướng Winston 
Peters sẽ thay thế đảm nhiệm 
công việc của người đứng đầu 
chính phủ. Trong khi đó, bạn 
trai của Thủ tướng, ông Clarke 
Gayford (40 tuổi) lên kế hoạch ở 
nhà chăm con.

Người Hàn Quốc đổ xô đi học 
tiếng Việt

Tờ Chosun Ilbo đưa tin gần 
đây nhiều trung tâm ngoại ngữ ở 
khu vực đông dân cư gần ga tàu 
điện ngầm Gangnam, phía nam 
thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã 
mở các khóa dạy tiếng Việt.

Thông tin từ các trung tâm, 
khi bắt đầu mở chỉ có một lớp, 
nhưng chỉ sau 1 tháng đã tăng 
lên hơn 10 lớp do nhu cầu lớn. 
“Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để 
học, tiếng Việt hiện là ngoại ngữ 
phổ biến hơn cả tiếng Hoa”, một 
nhân viên văn phòng 41 tuổi chia 
sẻ. Ngoài ra, một số công ty còn 
tự mở lớp dạy tiếng Việt căn bản 
cho nhân viên mỗi tuần từ 2 - 3 
buổi.

Ngoài ra, ngày càng nhiều 
người trong độ tuổi lao động ở 
Hàn Quốc muốn thi lấy chứng 
chỉ thành thạo tiếng Việt. Khoảng 
800 người đã đăng ký bài thi nói 
vào năm 2017, tăng 15% so với 
năm trước. Phần lớn thí sinh dự 
thi và học viên các khóa học đều 
từ 30 - 40 tuổi, mong muốn tìm 
kiếm cơ hội việc làm tại VN.

Tính đến cuối năm 2017, 
khoảng 5.500 doanh nghiệp Hàn 

(Xem tiếp trang 59)
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Sở hữu nhà trên 700 triệu đồng 
có thể phải nộp Thuế Tài sản

Theo đó, thay vì đánh thuế với 
nhà thứ hai như một số ý kiến nêu 
trước đó, Bộ Tài chính đề xuất áp 
dụng với mọi chủ sở hữu nhà, gồm 
căn hộ chung cư, đất ở, đất xây 
nhà chung cư, đất kinh doanh..., 
có giá trị từ 700 triệu đồng, thuế 
suất là 0,4% một năm (cho phần 
giá trị vượt 700 triệu đồng). 

Bệnh viện Quảng Bình thuê ba 
bác sĩ Cuba lương 3.500 USD 
một người

Ngày 16/4, các bác sĩ Cuba 
chính thức làm việc tại Bệnh viện 
hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng 
Hới, chịu trách nhiệm chuyển 
giao kỹ thuật cho đồng nghiệp ở 
đây. Dự kiến bệnh viện sẽ tiếp tục 
thuê thêm một bác sĩ chuyên khoa 
ung bướu từ Cuba. Các chuyên 
gia Cuba sẽ làm việc tại Bệnh viện 
Hữu nghị Cuba Đồng Hới trong 
hai năm, lương 3.500 USD mỗi 
người một tháng. Nguồn kinh phí 
trả lương được tỉnh Quảng Bình 
hỗ trợ một nửa, phần còn lại bệnh 
viện chi.

Cuba là một trong những nước 
có nền y tế phát triển và xuất khẩu 
bác sĩ hàng đầu thế giới. Theo 
số liệu từ Bộ Y tế Cuba, khoảng 
50.000 nhân viên y tế nước này 
đang làm việc ở 60 quốc gia.

Hơn 40.000 học sinh lớp 9 Hà 
Nội rớt lớp 10 công lập

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công 
bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2018-2019, theo đó sẽ 
có 64.990 chỉ tiêu vào các trường. 
Với gần 105.000 học sinh tốt 
nghiệp lớp 9, tăng 22.000 so với 
năm trước thì các trường công 
lập của Hà Nội chỉ tuyển sinh 
khoảng 62%. Tuy vậy so với năm 
học trước, tổng số học sinh sẽ 
vào trường công lập năm nay vẫn 
tăng 12.330 học sinh. Để đáp ứng 
số học sinh gia tăng, Hà Nội đã 
gấp rút hoàn thành, bổ sung trên 
300 phòng học mới. Đồng thời 
chấp nhận tăng sĩ số học sinh lên 
45 học sinh/lớp ( trước đây trung 
bình chỉ 40 học sinh/lớp).

Đề xuất bỏ xăng A95, chỉ bán 2 
loại xăng sinh học 

Trong cuộc họp với các doanh 
nghiệp đầu mối kinh doanh xăng 
dầu do Bộ Công thương tổ chức, 
ông Trần Minh Hà, Phó tổng giám 
đốc Công ty TNHH một thành 
viên dầu khí Tp.HCM (Saigon 
Petro) đã đề xuất sớm triển khai 
bán xăng sinh học E5RON 95 và 
chỉ kinh doanh 2 loại xăng sinh 
học toàn quốc là E5RON 92 và 
E5RON 95. Điều này cũng đồng 
nghĩa với đề nghị “khai tử” xăng 
RON 95 đang được sử dụng 
rộng rãi. Đánh giá về đề xuất 
này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng 
Doanh cho rằng, cần phải có sự 
nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về 
các loại xăng E5 và tác động của 
nó. Trong khi đó, tại cuộc họp báo 

Chính phủ thường kỳ ngày 3/5, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải cho biết, đây mới chỉ 
là đề xuất từ phía doanh nghiệp 
xăng dầu, Bộ sẽ tập hợp và báo 
cáo Chính phủ.

Bổ nhiệm giáo sư trẻ nhất Việt 
Nam

Trước đó, Hội đồng Chức 
danh giáo sư nhà nước công bố 
danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn 
chức danh giáo sư, phó giáo sư 
năm 2017 - người được công 
nhận chức danh giáo sư trẻ nhất 
là Phạm Hoàng Hiệp 36 tuổi (sinh 
tháng 3 - 1982) và là giáo sư trẻ 
nhất của Việt Nam khi được phong 
từ trước đến nay. Trước đó, Phạm 
Hoàng Hiệp cũng được công nhận 
chức danh phó giáo sư năm 2011 
khi mới 29 tuổi và cũng là phó 
giáo sư trẻ nhất của Việt Nam khi 
được phong từ trước đến nay.

Vụ nhuộm phế phẩm cà phê 
bằng pin: Khởi tố, bắt giữ 6 đối 
tượng

Công an tỉnh Đắk Nông đã 
khởi tố vụ án và bắt giữ 6 người 
để điều tra, làm rõ hành vi vi 
phạm các quy định về an toàn 
thực phẩm. Các đối bị bắt giữ 
gồm bà Nguyễn Thị Thanh Loan, 
Nguyễn Xuân Bảo (có quan hệ 
như vợ chồng với bà Loan), Ngô 
Hồng Sơn (người trực tiếp cùng 
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vợ chồng bà Loan thực hiện hành 
vi) và 3 người khác.

Chiều cùng ngày, ông Ngô
Xuân Lộc - Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Đắk Nông cho biết 
ngay khi nhận chỉ đạo từ Thủ 
tướng Chính phủ về việc phải 
khởi tố vụ án phế phẩm cà phê 
nhuộm pin, tỉnh đã tiếp tục yêu 
cầu các cơ quan chức năng gấp 
rút kết thúc vụ án…Theo ông 
Lộc, Thủ tướng yêu cầu phải làm 
rõ một số vấn đề trong vụ cà phê 
nhuộm pin này, có phải sẽ thành 
thực phẩm hay không để giải oan 
cho cà phê sạch. Đó là những 
chỉ đạo thêm, nhằm đẩy nhanh 
tiến độ vụ việc. Trước đó, qua 
các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 
15/4 đến ngày 17/4, Công an tỉnh 
Đắk Nông đã kiểm tra, phát hiện 
tại cơ sở thu mua nông sản do bà 
Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ, 
đang sử dụng dung dịch màu đen 
(nước và pin đập dập) để ngâm, 
tẩm, nhuộm đen hỗn hợp (gồm vỏ 
cà phê, sỏi nhỏ khoảng 0,5-1mm), 
dùng cối trộn bê tông để trộn hỗn 

hợp, sau đó sấy khô đóng bao đưa 
đi tiêu thụ.

Gạo Việt trúng hợp đồng 
‘khủng’ xuất sang Philippines

Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam (VFA) cho biết Việt Nam 
vừa trúng thầu hợp đồng xuất 
khẩu 130.000 tấn gạo sang 
Philippines sau kết quả công bố 
sáng cùng ngày của Cơ quan 
Lương thực quốc gia Philippines 
(NFA). Trong tổng số 250.000 
tấn mà Philippines mời thầu, Việt 
Nam sẽ cung cấp 130.000 tấn, 
120.000 tấn còn lại do các doanh 
nghiệp Thái Lan cung cấp. 

Đây là thông tin tốt cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt 
Nam. Theo một số doanh nghiệp, 
mức giá bán gạo cho Philippines 
cũng chưa cao nhưng vẫn có lời 
vì hiện nay giá lúa, gạo trong 

nước cũng ở mức cao.

Kiểm tra, chấn chỉnh chuyện 
xã thu ‘thuế vịt’ của nông dân

Sáng 5/5, ông Hoàng Phi 
Long, Chủ tịch UBND huyện 
Hoài Ân (Bình Định), cho biết 
sau khi báo chí phản ánh chuyện 
UBND xã Ân Phong thu phí “công 
đồng lạc túc” của nông dân nuôi 
vịt thả đồng trên địa bàn, UBND 
huyện này đã chỉ đạo ngành chức 
năng tiến hành kiểm tra, xác minh 
vụ việc để xử lý.

Trước đó, có thông tin, người 
nuôi vịt chạy đồng trên địa bàn xã 
Ân Phong phải đóng cho chính 
quyền xã này khoản phí 25.000đ/
ha/năm diện tích mặt ruộng đã thu 
hoạch xong thì mới được thả vịt 
ăn mót lúa rụng trên đồng, khoản 
phí này đã khiến người dân bức 
xúc.

Quốc có hoạt động kinh doanh tại 
thị trường VN. Xuất khẩu từ Hàn 
Quốc sang VN trong năm ngoái 
tăng 46,3% so với năm 2016.

Triều Tiên chính thức chỉnh giờ 
trùng Hàn Quốc

Hãng thông tấn nhà nước Triều 
Tiên thông báo nước này hôm nay 
chỉnh giờ nhanh lên 30 phút để 
khớp múi giờ với Hàn Quốc.”Việc 
chỉnh giờ là bước đi thực tế đầu 
tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh 
lịch sử thứ ba giữa hai miền Bắc 
- Nam để xúc tiến quá trình hợp 
nhất”, KCNA hôm 5/5 thông báo.

Việc điều chỉnh sẽ khiến 
Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật 
Bản có cùng múi giờ là GMT+9, 
theo AFP. Hôm 27/4, lãnh đạo 
Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa 
sẽ thay đổi giờ Bình Nhưỡng, khi 
“đau lòng” vì nhìn thấy hai đồng 
hồ chỉ giờ khác nhau trong Nhà 
Hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh 
liên Triều tại Panmunjom, Khu 
Phi quân sự ngăn cách hai miền. 
Hàn Quốc ca ngợi đây là động 
thái mang tính biểu tượng nhằm 
cải thiện quan hệ.

Năm 2015, Triều Tiên lùi 
đồng hồ 30 phút để tạo ra “giờ 
Bình Nhưỡng” mới vào dịp kỷ 
niệm 70 năm thoát khỏi ách thống 
trị của đế quốc Nhật Bản, khiến 

giờ nước này chậm hơn nửa tiếng 
so với Hàn Quốc và Nhật Bản. 
Giờ Hàn Quốc từng khác giờ 
Nhật Bản trong những năm 1950 
nhưng đã điều chỉnh lại vào thập 
niên 1960.

Quan chức LHQ đến Triều 
Tiên thảo luận việc mở đường 
bay tới Hàn Quốc

Triều Tiên tháng trước gửi 
yêu cầu thiết lập đường bay 
đến Hàn Quốc. Các quan chức 
Tổ chức Hàng không Dân dụng 

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 57)
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 LƯỢC TIN CÔNG GIÁO

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Quốc tế của Liên Hợp Quốc tuần 
sau đến Bình Nhưỡng để thảo 
luận về đề xuất này. Hiện không 
có đường bay trực tiếp giữa Hàn 
Quốc và Triều Tiên. Từng có một 
số chuyến bay thuê trọn gói giữa 
Seoul và Bình Nhưỡng vào giữa 
những năm 2000 nhưng chúng 
không còn hoạt động vì quan hệ 
căng thẳng giữa hai nước.

Mỹ-Trung tranh cãi vụ phi công 
bị chiếu tia laser

Theo Đông Phương, hôm 3/5, 
Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo 
về việc 2 phi công của họ khi làm 
nhiệm vụ gần căn cứ tại Djibouti 
đã bị thương do bị chiếu xạ tia 
laser, đồng thời khẳng định tia 
laser được chiếu từ căn cứ quân 
sự của Trung Quốc gần đó.

Thông tin này được bà Dana 
White, người phát ngôn của Lầu 
Năm góc đưa ra. Theo bà Dana 
White, gần đây đã xảy ra ít nhất 3 
vụ máy bay quân sự Mỹ bị chiếu 
xạ laser từ căn cứ quân sự Trung 
Quốc bởi các công dân Trung 
Quốc, đã có 2 phi công máy bay 
vận tải C-130 bị thương nhẹ ở 
mắt khi đang điều khiển máy bay 
hạ cánh xuống sân bay ở căn cứ 
Camp Lemonnier nằm cách căn 
cứ Trung Quốc mấy dặm.

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

Một linh mục bị sát hại tại 
PhilippinesPhilippines

Cha Mark Ventura vừa bị bắn 
chết khi cử hành thánh lễ tại một 
phòng tập thể thao ở Barangay 
Peña Weste, vùng ngoại ô thị trấn 
Gattaran, tỉnh Cagayan. Hội đồng 
Giám mục Philippines đã cầu 
nguyện cho vị linh mục 37 tuổi 
và tổ chức tang lễ tại Tổng giáo 
phận Tuguegarao...Vị linh mục 
sau khi ban phép lành cho các em 
thiếu nhi và đang trao đổi với một 
số thành viên của ca đoàn, thì có 
một người đàn ông, chưa xác định 
danh tính, đội nón bảo hiểm xuất 
hiện từ phía sau phòng tập, tiến 
đến và bắn hai phát vào cha khiến 
cha thiệt mạng ngay tại chỗ.

Tình trạng thê thảm của Giáo 
Hội Congo: linh mục còn bị đói.

Cộng hòa Congo (CNA ngày 
2-5-2018): Theo lời một giám 
mục địa phương thì cảnh nghèo 
đói ngày càng tồi tệ thêm ở Cộng 
hòa Congo, ngay cả những linh 
mục của ngài cũng không có đủ 
để ăn.”Người dân Congo là một 
người nghèo xác sơ sống trong 
một đất nước giàu xụ. Dầu hoả 
thì nằm ngay ở dưới mặt đất, 
nhưng sự phong phú do nó mang 
lại bị chia chác giữa một thiểu số 
giàu có và quyền lực,” Đức Giám 
Mục Bafouakouahou cho biết 
trong một cuộc phỏng vấn với 
văn phòng Aid To the Church In 
Need (trợ giúp các giáo hội thiếu 
thốn).”Trong giáo phận của tôi, 
điều quan tâm đầu tiên cuả các 
linh mục là có đủ để mà ăn,” Đức 
Giám Mục nói tiếp. “Nếu ai trong 
số họ có vấn đề sức khỏe nghiêm 
trọng, thì tôi không biết phải làm 
gì.” 

Đức Thánh Cha yêu cầu các 
Giám mục Đức tự giải quyết 
việc cho Tin Lành rước lễ

VATICAN. Đức Thánh Cha mong 
rằng các Giám mục Đức đạt tới 
một kết quả đồng thuận liên quan 
đến chỉ nam về việc cho những 
người Tin Lành rước lễ Công 
Giáo trong hôn nhân hỗn hợp. 
Trên đây là nội dung thông cáo 
do Phòng báo chí Tòa Thánh công 
bố sau cuộc họp ngày 3-5-, giữa 
các đại diện HĐGM Đức với các 
vị lãnh đạo liên hệ tại Tòa Thánh. 
Thông cáo nhắc lại rằng hồi tháng 
2 năm nay, HĐGM Đức đã thông 
qua chỉ nam về việc cho những 
người Tin Lành kết hôn với người 
Công Giáo được rước lễ. Chỉ nam 
là một trợ giúp mục vụ mang tựa 
đề “Đồng hành với Chúa Kitô - 
theo vết sự hiệp nhất. Hôn phối 
hỗn hợp và sự rước lễ chung”. 
Hơn 3 phần tư các thành viên 
HĐGM đã bỏ phiếu chấp thuận. 
Nhưng có một số không nhỏ các 
mục tử, trong đó có 7 GM giáo 
phận, vì nhiều lý do khác nhau, 
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cảm thấy không thể đồng ý. 7 GM 
ấy đã ngỏ lời với Bộ giáo lý đức 
tin, Hội đồng Tòa Thánh hiệp 
nhất các tín hữu Kitô và Hội đồng 
Tòa Thánh về các văn bản luật. 
Vì thế, theo ý muốn của Đức 
Thánh Cha Phanxicô, một cuộc 
thảo luận được thỏa thuận giữa 
một số Giám mục và các vị hữu 
trách của Tòa Thánh.

Giáo hội Lào mới có thêm 4 tân 
linh mục

Giáo hội Lào tràn ngập niềm 
vui vì vừa có thêm bốn tân linh 
mục được chịu chức vào Chúa 
Nhật 29/04/2018 vừa qua, Thánh 
lễ truyền chức được cử hành tại 
nhà thờ chính tòa Thánh Luy 
Takhek do Đức Cha Gioan Maria 
Inthirath, Giám mục Tông Tòa 
Paksé chủ tế… Hiện nay, Giáo 
hội Lào có 24 linh mục, trong đó 
11 linh mục dòng, với khoảng 60 
ngàn giáo dân, chiếm khoảng 1% 
dân số của toàn quốc... Liên tiếp 
trong hai năm gần đây, Giáo hội 
Lào được đón nhận hai sự kiện 
quan trọng mang tính lịch sử đó 
là lễ phong chân phước cho 17 vị 
tử đạo vào ngày 11/12/2016 tại 
Viêng chăn và lần đầu tiên Giáo 
hội này có vị Hồng Y tiên khởi 
được Đức Thánh Cha Phanxicô 
vinh thăng vào ngày 22/4/2017 
năm ngoái.

Đức Giám mục Công giáo trẻ 
nhất thế giới hiện nay là một tu 
sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT)

Hôm thứ năm 12/4/2018, Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã chấp 
thuận việc bổ nhiệm của Hội đồng 
Giáo hội Công giáo Đông phương 
Hy Lạp Ukraina, bổ nhiệm Đức 
Cha Petro Loza, DCCT, làm giám 
mục phụ tá Sokal và Zhovkva tại 
Ukraina. Chưa tròn 39 tuổi, vị tu 
sĩ DCCT này đã trở thành vị giám 
mục trẻ nhất của Giáo hội Công 
giáo hiện nay. Sinh ngày 3/6/1979 
ở Kolodyantsi, gần Lviv, Đức 
Cha Petro Loza gia nhập DCCT 
năm 1997 và khấn trọn đời trong 
DCCT vào năm 2003.

Hiện nay, 5 vị Giám mục 
Công giáo trẻ nhất thế giới đều 
là người Ukraina. Giáo hội Công 
giáo Ukraina đã bị bách hại khốc 
liệt dưới chế độ cộng sản và vào 
thời hậu cộng sản Ukraina, Giáo 
hội được tái xây dựng hầu như từ 
con số zéro.

Một Chủng Sinh Việt Nam đã 
được chính tay ĐGH Phanxicô 
Truyền Chức Linh Mục

Sáng 22.04.2018 theo giờ 
Rôma là ngày Lễ CHÚA CHIÊN 
LÀNH cũng là Lễ Chúa Nhật 4 
Phục Sinh, ngày đặc biệt cầu 
nguyện cho ơn gọi Linh mục và 
tu sĩ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
đã long trọng truyền chức cho 16 
tân Linh mục tại ngay đền thờ 
Thánh Phêrô. Trong số 16 tân 
chức đó, có 1 người Việt Nam 
là thầy phó tế: Phaolô Đỗ Văn 
Tân - 37 tuổi. Cha Tân được thụ 
phong Linh mục cho chính Giáo 
phận Rôma, dưới quyền quản lý 
của Đức Giáo Hoàng. Ngoài tân 
Linh mục Phaolô Đỗ Văn Tân, 
còn có 15 vị khác. Các ngài có 
xuất xứ khá đa dạng: 5 vị người 
Ý, 6 vị khác đến từ Madagasca, 

Croatia, Côlômbia, Myanmar, El 
Salvador.

Việt Nam mở năm thánh tôn 
vinh 117 thánh tử đạo

Cách đây 30 năm, 117 Chân 
Phước Tử đạo là các Bậc Tiền 
Nhân của chúng ta được thánh 
giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn 
phong lên hàng Hiển Thánh vào 
ngày 19/06/1988. Để mừng sự 
kiện trọng đại này, toàn thể Giáo 
hội Việt Nam bước vào Năm 
Thánh sẽ được khai mạc vào 
đúng ngày 19/06/2018 và kết 
thúc vào ngày 24/11/2018, nhằm 
Lễ kính thánh linh mục tử đạo 
Anrê Dũng Lạc và Các Bạn Tử 
Đạo theo lịch phụng vụ chung 
của Giáo hội hoàn vũ. Dự tính sẽ 
có ba địa điểm hành hương cho 
ba giáo tỉnh trên toàn Việt Nam: 
Vương cung Thánh đường Sở 
Kiện tại Giáo tỉnh Hà Nội, Trung 
tâm Hành hương Đức Mẹ La 
Vang tại Giáo tỉnh Huế và Trung 
tâm Hành hương Ba Giồng tại 
Giáo tỉnh Sài Gòn.

Quyết định thành lập Đại chủng 
viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại 
Đà Lạt.

WHĐ - Tin vui cho Giáo hội 
Việt Nam nói chung và Giáo phận 
Đà Lạt nói riêng: Ngày 3-5-2018, 
Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đã 
ký Quyết định thành lập Cơ sở 
II Đại chủng viện Thánh Giuse 
Xuân Lộc tại Đà Lạt. Địa chỉ: 51 
Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt, 
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    ĐỌC BÁO DÙM BẠN

Những con kiến thiết kế cây cầu sao cho không 
tốn quá nhiều cá thể mà vẫn giúp rút ngắn đường đi.

Các nhà khoa học nghiên cứu quá trình kiến 
quân đội xây cầu và phát hiện nhiều điểm độc 
đáo, Story Trender hôm 13/3 đưa tin. Chúng thậm 
chí còn tính toán sao cho vị trí và độ lớn của cây cầu 
đạt hiệu quả cao nhất.

Khi gặp khoảng trống trên đường, kiến dẫn đầu 
sẽ bò chậm lại. Tuy nhiên, những con khác trong 
đàn vẫn tiếp tục di chuyển và nhanh chóng bò qua 
nó. Lúc này, con kiến đầu tiên sẽ dừng hẳn lại. Con 
thứ hai cũng trải qua quá trình tương tự, giảm tốc 
độ rồi đứng yên để con tiếp theo bò qua. Quá trình 
này lặp đi lặp lại, dần dần tạo nên kiến trúc giống 
một cây cầu.

Trong những thử nghiệm ở Panama, Simon 
Garnier, giám đốc Phòng thí nghiệm Swarm thuộc 
Đại học Công nghệ New Jersey, cùng hai cộng sự 
Chris Reid và Matthew Lutz cũng tìm hiểu cách 
đàn kiến chọn vị trí xây cầu.

Họ dùng một vật dụng hình chữ V và cho đàn 
kiến đi qua. Chúng không muốn phải đi vòng đến 
cuối đường nên lựa chọn xây cầu gần góc nhọn. 

Tiếp theo, đàn kiến cần tính toán xem độ lớn phù 
hợp của chiếc cầu là bao nhiêu. Chúng không muốn 
quá nhiều cá thể phải làm cầu nhưng cũng muốn 
đường đi trở nên ngắn nhất có thể.

Năm 2015, Garnier và các đồng nghiệp đánh 
giá, khoảng 20% số kiến trong đàn có thể được 
dùng làm cầu. Kiến có thể tính toán số lần mình bị 
những con kiến khác bò qua, từ đó đoán độ lớn của 
cây cầu. Đến một ngưỡng nhất định, khi thấy quá 
nhiều kiến trong đàn đang làm cầu, nó sẽ tách ra để 
tiếp tục hành trình.

“Có nhiều tài liệu đã miêu tả các kiến trúc do 
những con kiến này xây dựng. Điểm độc đáo trong 
nghiên cứu của chúng tôi là tạo ra những dụng cụ 
thí nghiệm có thể mang đến rừng nhiệt đới để kiểm 
soát điều kiện mà đàn kiến xây cầu”, Garnier cho 
biết.

“Chúng tôi cũng nhận được những phản hồi 
tích cực từ cộng đồng kỹ sư. Nhiều chuyên gia cũng 
đang nghiên cứu sử dụng các phát hiện của chúng 
tôi để thiết kế những robot tự lắp ráp với nhiều ứng 
dụng khác nhau”, ông bổ sung.

Thu Thảo

tỉnh Lâm Đồng.

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ 
nhiệm Tân Giám mục Chính 
toà giáo phận Thanh Hoá.

WHĐ (25.04.2018) – Lúc 
12g00 thứ Tư 25-04-2018 tại 
Roma, tức 17g00 cùng ngày tại 
Việt Nam, Phòng Báo chí Toà 
Thánh công bố: Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục 
Giuse Nguyễn Đức Cường, linh 
mục giáo phận Đà Lạt, hiện là Phó 
Giám đốc Chủng viện Minh Hoà 
Đà Lạt, làm Giám mục Chính toà 

giáo phận Thanh Hoá. Giáo phận 
Thanh Hoá trống toà từ ngày 
29.10.2016, khi Giám mục Giáo 
phận là Đức Cha Giuse Nguyễn 
Chí Linh được Đức Thánh Cha 
Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng 
Giám Mục Tổng giáo phận Huế, 
kiêm Giám quản giáo phận Thanh 
Hoá.
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Con sư tử cái bị kẻ thù giết chết đàn con ôm ấp bảo vệ và chăm sóc linh dương non như con ruột trong 
công viên Namibia.

Linh dương vấp ngã bị sư tử vồ gọn

Sư tử cái ôm chặt linh dương như thể đó 
là con ruột của nó. Ảnh: Caters.

Con sư tử cái được bắt gặp đang ôm chặt linh dương nhảy non để ngăn nó chạy đi, liếm láp làm sạch 
lông cho nó, nô đùa cùng nó. Nó cũng không cho phép những thành viên khác trong đàn sư tử đói đến gần 
linh dương nhảy sau khi đàn con của chính nó bị một con sư tử đực đối địch giết chết, Story Trender hôm 
qua đưa tin.  

Gordon Donovan, nhiếp ảnh gia 53 tuổi đến từ New York, Mỹ, cho biết ông chứng kiến cảnh tượng sư 
tử cái âu yếm ôm ấp linh dương như con ruột suốt hơn hai tiếng khi tham quan đàn sư tử trong công viên 
Etosha, Namutoni, Namibia. Một hướng dẫn viên nói cho Donovan biết con sư tử cái là một thành viên 
trong đàn vừa bị một con đực mới thống trị.

Con sư tử cái thậm chí bảo vệ linh dương trước đồng loại 
đói mồi. Ảnh: Caters.

Sư tử cái buồn thương vì nỗi đau mất con. Điều này có thể giải thích cho hành vi thân thiết của nó đối 
với linh dương nhảy non. Sư tử cái thậm chí ra sức bảo vệ linh dương trước hai đồng loại mang thai đói 
mồi đang kiếm thức ăn.

“Đó là một cảnh tượng kỳ lạ nhưng thật đáng kinh ngạc. Tôi rất hào hứng trước những con sư tử. Khi 
thấy nó bắt linh dương nhảy, tôi đã chờ xem nó giết con mồi nhỏ. Nó không bao giờ làm vậy và bắt đầu 
liếm sạch lông linh dương như mèo mẹ chăm sóc mèo con. Đó là sự bí ẩn của tự nhiên và chúng ta không 
thể biết điều gì sẽ xảy ra. Sau đó nó bảo vệ linh dương non trước những con sư tử khác. Đây là những 
khoảnh khắc tôi luôn tìm kiếm khi đến châu Phi”, Donovan chia sẻ.

Phương Hoa
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