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Một hôm, bác học Einstein đang ngồi xe trên đường
đến một trường đại học để giảng thuyết, anh tài xế
riêng nói:
- Thưa tiến sĩ! Tôi nghe ngài giảng bài này cả chục
lần, tôi thuộc lòng và cam đoan tôi có thể giảng được
như ngài.
Einstein hứng thú đáp:
- Được! Tôi cho anh cơ hội. Những người ở đó chưa
ai biết mặt tôi. Khi đến đó, tôi đội nón tài xế và anh
giới thiệu tôi là tài xế của anh rồi anh vào mà giảng
thay tôi.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, bác tài đã giảng bài một
cách xuất sắc. Bỗng một giáo sư đứng lên hỏi vấn đề
liên quan đến công thức toán học; bí tịt, anh tài xế láu
lỉnh:
- À! Câu giải đáp của vấn đề đó quá đơn giản. Tôi
không ngờ ngài lại hỏi. Để thấy nó đơn giản thế nào,
tôi để tài xế của tôi trả lời cho ngài.
Truyện gợi vài ý: - cuộc đời gồm thật, giả lẫn lộn –
người đối đãi khi thật khi giả với ta, ta cũng khi thật
khi giả với người – làm sao để sống với sự thật?
Giả là dối (không đúng) hoặc là “dỏm” (không bền)
hay không tốt cho tâm hồn; thật là đúng, là lâu bền
hay tốt cho tâm hồn; Latin có câu: “Mors certa, vita
incerta” (chết thì chắc, sống thì không chắc). Giả sinh
giả. Cuộc sống sinh vô vàn thứ giả Thánh kinh tóm:
“Vanitas vanitatum et omnia vanitas” (giả sinh giả,
mọi sự là giả - Gv 1,2).
Người lúc thật lúc giả với ta; ta cũng… lúc thật lúc
giả với người, có khi giả như thật hay “lộng giả thành
chân” (lấy giả làm thật)… bởi vậy khi đứng trước Sự
Thật, Pilatô hỏi: “Sự thật là gì?” (Ga 18,38) Chúa
Kitô không trả lời.
Đến với Chúa Kitô và thực thi Lời Người, ta sống
thật với sự thật vì: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự
Sống” (Ga 14,6), Chúa còn nói với Pilatô: “Tôi đã
sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm
chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe
tiếng tôi” (Ga 18:37). Do “Thiên Chúa là tình yêu”
(1Ga 4,16) cho nên yêu là sống thật với sự thật.
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ TRANG CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH
NHẠC XEN GIỮA NHỮNG BÀI VIẾT BỔ ÍCH THUỘC NHIỀU LĨNH
VỰC KHÁC NHAU.

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN

HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG
1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7 CỦA GIÁO HỘI

THỜI VỤ THÁNG 7
ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

Ý CHUNG

Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ.

Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn
trong công việc mục vụ của các ngài được tình
thân mật của Chúa và tình huynh đệ của anh em
linh mục nâng đỡ và ủi an.
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7 RIÊNG TƯ

Ý THÁNH NHẠC

Xin cho Thánh ca Phụng vụ được biết đến

Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, ân nhân
và các tín hữu đã qua đời.

CÂU ĐỐI THÁNG 7
o CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Mình Máu Chúa là Lời và Ý
Ý Lời Người tại Kính với Yêu
o CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Thánh ca Phụng vụ ca theo phụng vụ
Âm nhạc phượng thờ hát đúng
phượng thờ

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 thầm 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
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CHÂU HÂN sưu tầm

(tiếp theo)
Ông bố nhờ gửi lời chúc sinh nhật cho con trai
hay bị bắt nạt.
Một người dùng Twitter tên Christopher hỏi
mọi 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 Alﬁe Deyes và Zoe Sugg.

Lời bàn: Tới đây, người sưu tầm trong chuyên
mục nhỏ này (Châu Hân), không bàn luận gì thêm,
mà xin trân trọng để bạn ở lại một mình với cảm
xúc “trên đời này còn có quá nhiều người tốt mà
ta không nghĩ ra. Chỉ là chưa đụng chuyện, chỉ là
những người có trách nhiệm với quần chúng không
biết cách khơi gợi ra mà thôi”.
(còn tiếp)

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:
• KÍNH THÁNH BIỂN ĐỨC 11.7.2018
• KÍNH THÁNH GIOAKIM & ANNA 26.7.2018
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TIN MỪNG THÁNG 7


CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (1.7.2018)

Bài đọc 1: Kn 1,13-15 Bài đọc 2: 2 Cr 8,7.9.13-15 Tin Mừng: Mc 5,21-43 hay Mc 5,21-24.35b-43

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

Tại sao hôm nay ta tin Chúa không kém người đàn Vì Chúa muốn người thời nay tin không còn để
bà bị băng huyết, nhưng vẫn không được ơn?
mè nheo mong ngóng đổi chác phép lạ.
Ta cũng tin như ông trưởng hội đường mà vẫn không Ngày nay, tin là để dấn thân thực thi Lời Chúa.
được ơn?
Thực thi Lời Chúa để chứng tỏ tình yêu với Chúa.
 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (8.7.2018)
Bài đọc 1: Ed 2,2-5 Bài đọc 2: 2 Cr 12,7-10 Tin Mừng: Mc 6,1-6

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê Người càng gần Chúa, càng dễ bị người thân
hương, gia đình họ hàng mình”.
chối Người.
“…và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin”.

“Gần chùa gọi bụt bằng anh”

 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B (15.7.2018)

Bài đọc 1: Am 7,12-15 Bài đọc 2: Ep 1,3-14 hay Ep 1,3-10a Tin Mừng: Mc 6,7-13

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì,
ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không
mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng
mặc hai áo.
“Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến
khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không
nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân
để làm chứng tố cáo họ”.

Người lãnh sứ mệnh đi rao giảng Lời Chúa, chỉ
mang theo Lời Chúa.

Lời Chúa là báu vật, không thể phân phát đồng
loạt cách nhờn nhã.

 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (22.7.2018)
Bài đọc 1: Gr 23,1-6 Bài đọc 2: Ep 2,13-18 Tin Mừng: Mc 6,30-34

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

“Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động Chúa thấy ai tin và theo Người, Người liền
lòng thương”
thương.
“…và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Ai đến với Chúa, Chúa sẽ dạy cho nhiều điều.

 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B (29.7.2018)
Bài đọc 1: 2 V 4,42-44 Bài đọc 2: Ep 4,1-6 Tin Mừng: Ga 6,1-15

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

Chúa hóa bánh ra nhiều

Chúa làm phép lạ vì yêu.

Chúa không muốn được tôn làm vua.

Vì Người đã là Vua tâm hồn mọi người. Vả lại,
những gì con người cho đều là giả trá.
155 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “THUNG DUNG TỰU NGHĨA”. 3
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THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Lm. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI

CHÚA NHẬT XV
CHỦ ĐỀ:
CHÚA SAI CHÚNG TA ĐI

“Ngài gọi Nhóm 12 lại
và bắt đầu sai đi từng hai người một” (Mc 6,7)
- Mille images 67 B
- “Ngài gọi Nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng
hai người một” (Mc 6,7)
Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I (Am 7,12-15): Thiên Chúa sai ngôn
sứ Amos đi nói tiên tri cho dân Israel.
- Tin Mừng (Mc 6,7-13): Đức Giêsu sai 12 tông
đồ đi rao giảng Tin Mừng.
I. Dẫn vào Thánh lễ
Anh chị em thân mến
Chúng ta thường nghe nói tới hai chữ “thừa sai”:
Giáo Hội chúng ta là một Giáo Hội “thừa sai”, mỗi
tín hữu chúng ta là một “thừa sai”. “Thừa sai” là gì?
Là được sai đi. Ngày xưa Đức Giêsu đã sai 12 tông
đồ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Ngày nay Ngài
cũng sai chúng ta như thế.
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa
dạy cho chúng ta hiểu rõ hơn để chúng ta thi hành sứ
mạng này.
II. Gợi ý sám hối
- Xưa nay chúng ta chỉ lo “giữ đạo” mà không để
ý đến “truyền đạo”.
4 website: www.thanhnhacngaynay.vn

Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý
Cái Răng - Cần Thơ
vui lòng xem các chúa nhật còn lại trên website:
http://www.thanhnhacngaynay.vn

- Chúng ta chưa ý thức mình được Thiên Chúa
sai đi để mang Tin Mừng đến cho người khác.
- Trong những lúc khó khăn, chúng ta chưa phó
thác đủ vào sự quan phòng của Chúa.
III. Lời Chúa
1. Bài đọc I (Am 7,12-15).
Amos sinh sống ở tiểu vương quốc Giuđa (miền
Nam), nhưng Chúa sai ông lên tiểu vương quốc
Israel (miền Bắc) để làm ngôn sứ nói lời Ngài.
Vì trung thực nói lời Chúa, nên Amos bị dân
Israel ghét. Một vị tư tế tên Amasia còn đuổi ông về
Giuđa.
Amos đáp lại: Ông chỉ là một nông dân chứ
không thuộc dòng dõi ngôn sứ cho nên không quen
làm ngôn sứ. Nhưng chỉ vì Thiên Chúa sai ông nên
ông phải vâng theo.
Trong một đoạn khác không thuộc trích đoạn
này, Amos còn nói một câu rất ý nghĩa cho thấy sự
thúc bách của lệnh Chúa sai đi: “Sư tử gầm lên, ai
lại không sợ; Đức Chúa Giavê phán, ai lại không nói
tiên tri?” (Am 3,8)
2. Đáp ca (Tv 84).
Trích đoạn Tv 84 này có thể được coi là nối tiếp
ý tưởng của bài đọc I: người được Thiên Chúa sai đi
phải quan tâm “lắng nghe điều Thiên Chúa phán”, đó
là những lời mang lại bình an và ơn cứu độ.
3. Tin Mừng (Mc 6,7-13).
Trong giai đoạn đầu của việc rao giảng Tin
Mừng, trung tâm hoạt động của Đức Giêsu là thành
Caphácnaum và những thành ven bờ hồ Ghênêdarét.
Bây giờ bước vào giai đoạn 2, Ngài sai các tông đồ
từng hai người một đi đến những vùng khác.
- Sứ mạng của các ông là rao giảng sự thống hối
và trừ quỷ, chữa bệnh.

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

- “Phương tiện” của các ông chỉ có tối thiểu, còn
tất cả những điều khác đều phó thác cho Chúa quan
phòng lo liệu.
4. Bài đọc II (Êp 1,3-14).
Thánh Phaolô trình bày chương trình cứu độ của
Thiên Chúa:
- Ngài đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế
gian.
- Tiền định cho chúng ta được phúc làm con Ngài
nhờ Đức Giêsu Kitô.
- Cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của chính
Đức Giêsu Kitô.
- Ban Thánh Thần cho chúng ta.
IV. Gợi ý giảng
* 1. Chúa cần đến chúng ta.
Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, một ngôi
làng bị pháo kích nặng nề. Giữa làng có một ngôi
nhà thờ, trước nhà thờ có một tượng Đức Giêsu được
đặt trên một cái bệ. Nhưng sau khi khói lửa của trận
pháo kích tan đi, người ta chỉ còn thấy cái bệ, còn pho
tượng thì biến đâu mất. Những người lính đồng minh
cố gắng đi tìm và cuối cùng cũng tìm thấy tượng
Chúa bị văng khỏi đó một khoảng khá xa. Tuy nhiên
hai cánh tay của Chúa đã bị hỏng mất. Họ cung cấp
một chiếc máy bay để chở pho tượng về Mỹ cho thợ
làm lại hai cánh tay. Nhưng Cha Xứ từ chối. Cha bảo
cứ đặt pho tượng lên bệ như cũ, phía dưới viết thêm
hàng chữ: “Các con thân mến, hãy cho ta mượn đôi
cánh tay của các bạn”.
Câu chuyện trên giúp ta hiểu sứ điệp của bài Tin
Mừng hôm nay: Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ tham
gia công việc của Ngài. Ngài chia sẻ sứ mạng với
họ. Ngài ban cho họ chính quyền năng và uy tín của
Ngài. Rồi Ngài sai họ đi loan truyền Tin Mừng. Thực
ra, họ chỉ là những người chài lưới, cả tài năng lẫn
đức độ đều không có bao nhiêu. Nhưng Ngài vẫn
chia sẻ sứ mạng cho họ, vì họ sẽ thi hành sứ mạng
không phải bằng sức riêng của họ, mà bằng ơn Chúa.
Ngày nay, có nhiều đấng có thẩm quyền vẫn
e ngại không chia xẻ công việc cho giáo dân; mặt
khác, nhiều giáo dân cũng e ngại không dám gánh
trách nhiệm trong Giáo Hội. Cả hai phía đều tính
toán thành bại dựa trên khả năng của con người.
Nhưng đó không phải là tính toán của Thiên Chúa.
Hãy nhớ rằng Sách Thánh bắt đầu bằng chuyện
Thiên Chúa giao cho loài người quyền hợp tác với
Ngài trong công cuộc sáng tạo vũ trụ; bài đọc I hôm
nay kể chuyện Thiên Chúa giao cho Amos sứ mạng
làm ngôn sứ cho dân Israel mặc dù ông chỉ chuyên

nghề chăm sóc cây sung; và bài Tin Mừng kể chuyện
Đức Giêsu sai 12 tông đồ vốn là những dân chài sứ
mạng truyền giáo. (Viết theo Flor McCarthy)
* 2. Phó thác trong tay Chúa
Bài Tin Mừng này nói đến tinh thần Phó Thác mà
Chúa muốn các Tông đồ phải có trong khi đi truyền
giáo. Phó Thác là một nhân đức quan trọng, nhưng
nhiều người không hiểu đúng.
. Chẳng hạn một người kia mắc bệnh, không lo
chữa trị mà cũng chẳng có biện pháp giữ gìn sức
khoẻ gì hết, mà lại nói: “Tôi phó thác tất cả cho
Chúa”. Như thế có phải là phó thác không? Dĩ nhiên
là không.
. Hay một người khác không chăm chỉ làm ăn,
tiêu xài thì chẳng tính toán cân nhắc, rồi lâm cảnh
túng thiếu. Cũng nói: “Xin phó thác tương lai trong
tay Chúa”. Có phải là phó thác không? Dĩ nhiên
cũng là không.
. Xin thêm một thí dụ nữa: làm cha mẹ chẳng
lo sửa dạy con cái, để cho chúng hư thân mất nết,
rồi bảo: “Phó thác cho Chúa”. Có phải là phó thác
không? Cũng không phải.
Nếu những trường hợp kể trên mà là Phó thác, thì
Phó thác chẳng còn phải là một nhân đức nữa, nhưng
là một tính xấu: tính lười biếng, thụ động. Đạo Công
giáo mà chủ trương Phó thác kiểu đó thì cũng không
oan ức gì khi bị người khác chế nhạo là đạo tiêu cực,
đạo cản trở sự tiến bộ....
Ngược lại, đứng trước một công việc mà mình lo
lắng thái quá, làm như Chúa để một mình mình phải
lo, thì cũng không phải là Phó thác. Rồi trong khi lo
công việc mà quá cậy dựa vào những phương tiện
vật chất, thế tục, không tin tưởng vào ơn Chúa giúp,
cũng không phải là Phó thác.
Vậy Phó thác là gì? Trong bài Tin Mừng hôm nay,
chúng ta thấy Chúa dạy các tông đồ có tinh thần Phó
thác đúng nghĩa: khi các ông ra đi truyền giáo, các
ông chỉ cần một số phương tiện vật chất vừa đủ: một
cây gậy để chống lại thú dữ dọc đường, một chiếc áo
mặc, một đôi dép để đi, thế thôi. Đừng quá lo lắng về
vật chất: không cần mang lương thực dự trữ, không
cần thủ cho nhiều tiền trong túi, không cần tới hai
áo, không cần mang bị theo để đựng quà biếu của
người khác. Về nơi ăn chốn ở cũng thế, miễn sao có
chỗ trọ là được, nhà nào cho mình trọ, thì cứ trọ bất
kể giàu hay nghèo, đừng chọn lựa nhà này hay nhà
khác để có tiện nghi hơn. Nhà nào không cho mình
trọ thì mình ra đi không chút lưu luyến. Điều chính
yếu quan trọng mà các ông phải cậy dựa vào, đó là
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quyền năng của Chúa.
Qua đoạn Tin Mừng trên, chúng ta hiểu Phó Thác
là đứng trước một công việc, một mặt mình không
được lười biếng buông trôi nhưng phải vận dụng hết
sức mình để làm cho được; mặt khác không ỷ sức
riêng mình mà còn phải cầu nguyện xin Chúa ban ơn
giúp sức. Và khi đã cố gắng hết sức mình đồng thời
đã tin cậy vào ơn Chúa như thế, sau đó công việc
diễn tiến thế nào đi nữa mình cũng không quá lo lắng
sợ sệt, vì mình đã Phó thác cho Chúa.
Như thế, đứng trước một vấn đề khó khăn, nếu ta
ngã lòng nản chí thì là thiếu Phó thác; nhưng nếu ta
quá lo lắng cậy dựa vào khả năng riêng của mình để
giải quyết thì cũng là thiếu phó thác.
Chúng ta hãy làm như một đứa bé tập đi: bàn tay
nhỏ bé của nó nắm chặt bàn tay Cha nó, đôi chân nhỏ
bé của nó can đảm bước đi từng bước từng bước, và
lòng nó thì rất an tâm, vì nó biết chắc có Cha nó luôn
sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi nó xảy chân. Phó thác là
như thế.
* 3. Chúa sai tôi đi
Sau thế chiến thứ nhất, một linh mục trẻ người
Pháp được bài sai đi coi xứ. Tay xách vali, cha mạnh
dạn ra đi truyền giáo. Đến nơi chỉ thấy hầm sâu,
tường đổ. Nhà thờ, nhà xứ, chỉ còn duy nhất một bức
tường xiêu vẹo.
Không một chút sờn lòng, cha cùng với các tín
hữu tích cực kiến thiết lại ngôi thánh đường đổ nát.
Chẳng bao lâu sau, đền thờ vật chất đã hoàn thành
khang trang đẹp đẽ. Giờ đây, cha lại tiếp tục xây
dựng đền thờ tâm hồn. Nhờ đời sống gương mẫu,
cha đã tu sửa lại lòng đạo đức của cả đoàn chiên.
Tuổi cha chưa cao nhưng đã kiệt sức, giữa lúc
tình cha con đang mặn nồng, gắn bó. Dầu vậy, nằm
trên giường bệnh, cha vẫn thản nhiên vui vẻ. Giờ
hấp hối đến, cha nhỏ nhẹ nói với những người chung
quanh:
- Giờ đây tôi vui mừng vì đã trung thành giữ lời
nhủ bảo của thân phụ ngày tôi chịu chức linh mục:
“Nay con làm linh mục Chúa, cha chỉ cầu ước cho
con 3 điều: Thứ nhất, lúc con chết đừng nợ ai xu
nào; Thứ hai, khi qua đời con cũng chẳng còn xu
nào; Thứ ba, lúc lâm chung con đừng vướng một
chút tội nào với Chúa”. Và ngài an bình đi về với
Đấng mình đã trọn đời dâng hiến.
*
Vị linh mục trong câu chuyện trên đây, không
những đã làm theo lời khuyên của thân phụ, mà còn
thi hành đúng lời dạy của Đức Giêsu trong bài Tin
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mừng hôm nay. Khi sai các tông đồ đi truyền giáo,
Chúa phán: “Không được mang lương thực, bao bị,
tiền bạc…” (Mc.6,8). Hành trang của các ông chỉ là
chiếc áo đang mặc, cây gậy và đôi dép đi đường. Vì
chính Người đã từng nói: “Con chồn có hang, chim
trời có tổ, con Người không có chỗ dựa đầu”. Người
muốn các ông hoàn toàn nương tựa vào Chúa, phó
thác cho tình yêu quan phòng của Người, và cậy dựa
vào lòng tốt của tha nhân.
Đó là thân phận của kẻ được sai đi: ra đi mà
không gì bảo đảm, ra đi mà không mảy may dính
bén. Sẵn sàng đến mà cũng sẵn sàng đi. Thành công
không thụ hưởng mà thất bại cũng chẳng đắng cay.
Vì: “Phaolô trồng, Apollo tưới và Chúa mới cho
mọc lên” (1Cr.3,6).
Hôm nay Chúa cũng sai chúng ta đi vào lòng thế
giới, để “rao giảng sự sám hối” (Mc.6,12). Sám hối
rất khó nói vì chẳng mấy ai thích nghe. Đó cũng là
thách thức của người tông đồ: can đảm nói lên những
điều phải nói. Nói mà không giảm nhẹ những đòi
hỏi của Tin mừng. Nói mà không lợi dụng Tin mừng
để mưu cầu cá nhân. Nói mà không trích dẫn Tin
mừng để khoe khoang kiến thức. Nói mà không bóp
méo Tin mừng để vuốt ve quần chúng. Dù sao Tin
mừng vẫn phải được loan báo. Chúng ta hãy xem
câu nói của Thánh Phaolô như là của chính mình:
“Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin mừng”
(1Cr.9,16).
Hôm nay, Chúa cũng trao cho chúng ta những
quyền năng như hành trang để lên đường. Đó là
quyền rao giảng Tin mừng, quyền trừ quỷ và quyền
chữa bệnh.
Chúng ta có thể chia sẻ Tin mừng với niềm hân
hoan của người tìm được viên ngọc quí.
Chúng ta có thể nói về Chúa như nói về một
người bạn thân.
Chúng ta có thể xua trừ quỉ bằng cách đẩy lui
những thói hư tật xấu.
Chúng ta có thể chữa bệnh bằng cách lau khô
những giọt lệ của bao người quanh ta.
*
Lạy Đức Chúa Giêsu, mỗi thánh lễ là một bài
sai, mỗi bài Tin mừng là một sứ điệp Chúa gởi cho
trần gian qua từng người chúng con. Xin cho chúng
con đừng bao giờ cậy dựa sức riêng mình, nhưng
tin tưởng vào quyền năng Chúa mà chu toàn sứ vụ
Người đã trao ban. Amen. (Thiên Phúc, “Như Thầy
đã yêu”)
4. Những lời chói tai
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Chúng ta hãy tìm hiểu bài đọc thứ I, được trích từ
sách tiên tri Amos.
Amos không phải là một nhà tiên tri chuyên
nghiệp. Hằng ngày làm ăn sinh sống bằng nghề chăn
chiên và hái trái sung. Nhưng một ngày kia Thiên
Chúa bảo ông hãy lên miền Israel công bố Lời Chúa.
Lúc ấy nước Do thái đang chia cắt thành hai miền
vừa khác nhau vừa đối nghịch nhau; miền Nam nơi
Amos đang sinh sống là Yuđa, còn miền Bắc là Israel.
Mà Israel lúc đó đang vào hồi thịnh vượng, giàu có.
Tuy nhiên đó chỉ là thịnh vượng giàu có về mặt vật
chất, chứ về tôn giáo và luân lý xã hội thì rất tồi tệ.
. Về tôn giáo: người dân Israel thờ Chúa ở Đền
Thờ Bethel. Họ dâng hiến rất nhiều lễ vật. Nhưng họ
cũng ỷ rằng vì họ đã dâng nhiều lễ vật cho nên họ
chẳng cần phải sống đạo đức. Chúa đã nhận lễ vật
của họ cho nên Chúa có bổn phận phải che chở cho
họ. Đó là một thứ đạo đức bề ngoài.
. Còn về luân lý xã hội thì đầy dẫy những xấu xa:
người giàu bóc lột, ức hiếp người nghèo, thói làm ăn
gian lận, kẻ có nhiều tiền thì có tất cả, còn kẻ không
có tiền thì thua thiệt mọi mặt.
Vì vâng lệnh Chúa, Amos đã từ giã nếp sống bình
dị ở miền Nam Yuđa để lên miền bắc Israel. Ông lớn
tiếng công kích tất cả những tệ nạn xấu xa vừa kể
trên. Ông can đảm vạch tội của mọi hạng người từ
vua chúa, đến các tư tế và những người giàu có. Và
dĩ nhiên là những người này tức giận. Nhưng người
tức giận nhất là Amasia, một tiên tri chuyên nghiệp
ở đền thờ Bethel. Xưa nay Amasia vẫn cấu kết với
giới hoàng gia và những người giàu có, dùng quyền
tiên tri để nói những điều vừa ý họ. Bây giờ ông cũng
thay mặt họ chống lại Amos. Đại khái ông mỉa mai
Amos rằng: “nếu nhà ngươi có muốn kiếm ăn bằng
cái nghề tiên tri này thì tốt hơn hãy trở về miền Yuđa
của nhà ngươi mà nói tiên tri đi. Ở đây mà nói tiên
tri giọng đó thì chẳng ăn khách đâu”. Đối lại Amos
trả lời: “tôi đâu phải là một người kiếm sống bằng
nghề tiên tri. Tôi chỉ là một nhà nông thôi. Nhưng vì
Chúa sai tôi đến đây nói tiên tri thì tôi phải đến và
nói, và bổn phận của tôi là phải truyền đạt lại đúng
y như lời Chúa”. Amasia tức bực. Ông ta vận động
với triều đình Israel ra lệnh trục xuất Amos. Thế là
Amos phải trở về quê cũ.
Ca dao có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa
lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đó là một thái độ
khôn ngoan, khôn ngoan vì lời mình nói không đụng
chạm ai và dễ được người ta chấp nhận, người ta
còn thích mình nữa. Đó là kiểu khôn ngoan của tiên

tri Amasia: ông đã nói những lời thuận tai vừa lòng
những bậc vua chúa và những người giàu có, và họ
đã ưu đãi ông, ông được hưởng một cuộc sống sung
túc dễ chịu. Nhưng kiểu khôn ngoan đó không đem
lại lợi ích thực sự cho dân. Dân Israel bị ru ngủ bởi
những lời dễ chịu ấy cứ tiếp tục dấn sâu mãi trong
những tội lỗi của mình, để rồi đến khi Thiên Chúa ra
tay trừng phạt thì hối tiếc đã muộn. Năm 721 Chúa
để cho đất nước họ bị xâm lược, dân chúng bị bắt, đi
lưu đày. Tục ngữ cũng có câu: “Thuốc đắng đã tật lời
thật mất lòng”. Những lời nói thành thật, dám vạch
ra những cái xấu thì thường không được người ta ưa
nghe, lại còn làm cho người ta ghét mình nữa. Có thể
coi đó là một thái độ ngu dại. Đó là cái ngu dại của
Amos. Thế nhưng cái ngu dại ấy lại có ích. Nếu như
dân Israel chịu nghe lời của Amos mà sửa đổi những
tật xấu của mình thì họ đã được Chúa thương tha thứ.
Như vậy là có 2 kiểu nói: Kiểu nói thuận tai của
Amasia và kiểu nói chói tai của Amos. Tự nhiên
thì chúng ta thích nghe những lời nói kiểu Amasia.
Thế nhưng nếu chúng ta muốn hoàn thiện đời mình
thì chúng ta phải tập lắng nghe những lời nói kiểu
Amos. Vậy ai là những Amos của chúng ta ngày
nay? Trước hết đó là những Linh mục có nhiệm vụ
giảng dạy Lời Chúa. Kế đó là những người thiện chí
muốn sửa đổi chúng ta. Và kế tiếp nữa phải kể cả
những người không ưa chúng ta mà chỉ trích chúng
ta. Trước những lời nói thẳng nói thật, nhiều người
tức bực, chẳng những không là một người muốn
kiếm ăn bằng nghề tiên tri. Chúng ta cũng có phản
ứng tương tự khi tìm cách nói xấu lại người dám nói
thẳng vạch cái xấu của chúng ta: nào là người ấy bịa
chuyện, nào là bản thân người ấy cũng chẳng tốt lành
gì, có khi còn vạch ra những cái xấu của người ấy
hay thậm chí bịa ra những điều xấu gán cho người
ấy để làm giảm uy tín của họ và để che giấu chính
cái xấu của mình. Nghĩa là trên cương vị người nghe,
chúng ta phải tập khiêm nhường để sẵn sàng lắng
nghe những tiếng nói chói tai vạch những cái xấu
của mình.
Còn trên cương vị người nói, nếu nói kiểu
Amasia để làm vừa lòng người ta thì thật là quá đã,
nhưng chúng ta phải tập cho có can đảm để dám nói
theo kiểu Amos, dám vạch thẳng những cái xấu của
người khác. Nhưng chúng ta đừng hiểu lầm Amos,
cho rằng Amos đã làm gương cho chúng ta về việc
nói xấu nói hành. Amos nói thẳng nói thật chứ không
phải nói xấu nói hành. Người nói là thẳng nói thật là
người nói trước mặt người nghe. Còn người nói xấu
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nói hành là người trước mặt thì nói tốt hoặc không
dám nói, nhưng sau lưng thì nói xấu. Thực ra, biết
được một điều xấu của người khác thì rất dễ, nhưng
chỉ cho người ta biết cái xấu của họ một cách thẳng
thắn thì là khó, và giúp cho người ta sửa được cái
xấu ấy lại càng khó hơn nhiều. Vậy trong thực hành,
khi chúng ta biết một điều xấu của người nào đó, nếu
chúng ta có can đảm tới nói thẳng với người đó để
người đó sửa lỗi thì chúng ta hãy nói, cho dù lời nói
của mình có thể làm cho người ta khó chịu, người ta
ghét mình. Còn nếu chúng ta không có đủ can đảm
như vậy thì thà chúng ta im lặng, đừng nói lén sau
lưng, đừng rỉ tai, đừng nói lại cho bất cứ ai nghe, vì
như thế chẳng những không có lợi mà chỉ có hại và
còn có tội nữa.
Tuy nhiên có lẽ chúng ta nên tìm một giải pháp
dung hòa giữa hai thái độ của Amasia và Amos.
Amasia chỉ nói ngọt nên được người ta ưa nghe
nhưng không làm lợi cho người ta. Còn Amos thì
nói lời chói tai nên người ta không chịu nghe, còn bị
người ta ghét và xua đuổi. Thái độ dung hoà là nói
thật nhưng ngọt ngào. Vừa dễ nghe vừa sửa được lỗi
của người khác. Và ngọt ngào thì không gì ngọt ngào
bằng yêu thương. Vì yêu thương người có lỗi mà ta
nói, và nói làm sao để người nghe hiểu rằng ta nói
vì ta thương họ; và kết quả là vì họ biết ta thương họ
nên họ sẽ cố gắng sửa mình để đáp lại tình thương
của ta.
Con người có tai để nghe và lưỡi để nói. Trong
chữ Nho, chữ “Thánh” là do 3 chữ ghép lại: chữ
Vương ở dưới có nghĩa là vua, phía trên có chữ Nhĩ
là lỗ tai và chữ Khẩu là cái miệng. Vậy Thánh, theo
chữ Nho, có nghĩa là người làm chủ được sự nghe
và sự nói của mình. Làm chủ được sự nghe là không
phải chỉ thích nghe những lời nói khen mà còn dám
nghe những lời phê bình thẳng thắn; làm chủ sự nói
là không phải bạ đâu nói đó, nói một cách vô trách
nhiệm, nói hành nói xấu, nhưng là nói đúng, nói thật,
nói khéo, nói với tình thương để lời nói của mình
đem lại lợi ích xây dựng cho người khác.
5. Một tấm gương
Một tội nhân được giông đi pháp trường. Đến
nơi hành quyết lính vây quanh thành ba vòng: vòng
trong cầm gươm, vòng giữa cầm giáo, vòng ngoài
cầm cờ, sĩ quan oai vệ cưỡi ngựa cưỡi voi. Bỗng tội
nhân lên tiếng nói đôi lời với những người có mặt,
sau đó nói riêng với viên chỉ huy. Với viên chỉ huy
tội nhân nói:
“Tôi xin gửi quan 30 đồng tiền để xin quan một
8 website: www.thanhnhacngaynay.vn

ân huệ: xin đừng chém tôi một nhát, nhưng chém ba
nhát. Nhát thứ nhất, tôi tạ ơn Chúa đã dựng nên tôi,
và đưa tôi đến đất Việt Nam giảng đạo. Nhát thứ hai
để nhớ ơn cha mẹ sinh thành nên tôi. Còn nhát thứ
ba như lời di chúc cho các bổn đạo của tôi, để họ bền
chí trong đức tin, theo gương vị chủ chăn của mình.
Và như thế họ đáng lãnh phần phúc cùng các thánh
trên trời.”
Tội nhân là Đức Cha An vừa dứt lời, lính liền
trói ngài vào cây cọc hình thập giá. Dân công giáo
có mặt oà lên khóc. Lính chém Đức Cha ba nhát như
ngài đã yêu cầu. Đầu và mình của vị tử đạo bị ném
xuống sông. Có hai người lính thấm máu vị tử đạo
liền bị tống giam. Đồ đạc sách vở của Đức Cha đều
bị đốt.
Đó là ngày 20 tháng 7, 1857. Trước đó hai tháng,
Đức Cha đã viết thư tạm biệt Đức Giám Mục và các
linh mục trong Giáo Phận. Từ nhà ngục tỉnh Nam
Định ngày 28 tháng 5,1857, Đức Cha An viết:
“Tù nhân trong Chúa gửi lời tạm biệt Đức Cha
và các cha cho tới ngày gặp nhau trên trời. Xin tất
cả anh em tha thứ cho những điều lầm lỗi và gương
xấu tôi đã làm… Gông xiềng tôi đang mang được
coi là những báu vật Đức Giêsu gửi cho tôi. Tôi vui
mừng lắm và chỉ ước ao đổ máu vì Chúa, để máu tôi
hoà với máu cực thánh Đức Giêsu rửa linh hồn tôi
được sạch mọi tội lỗi. Xin anh em cầu cho tôi vững
tin đến cùng…”
Giuse Diaz Sanjurjo cất tiếng chào đời ngày 26
tháng 10, 1818 tại tỉnh Lugo nước Tây Ban Nha. Cậu
là con cả trong gia đình có năm anh em mà một người
sau là nữ tu Antonia. Lớn lên cậu theo học chủng
viện Lugo. Chiến tranh khiến việc học của cậu bị
gián đoạn ba năm nhưng sau được vào đại học, cậu
đã tìm đến với tỉnh dòng Đa Minh Rất Thánh Mân
Côi là tỉnh dòng đặc trách lo việc truyền giáo tại Viễn
Đông. Ở đây cậu đã lần lượt được nhận vào Tập Viện
ngày 23 tháng 9, 1842; được tuyên khấn 24.9.1843.
Cha Giuse Diaz Sanjurjo đến địa phận Đông Đàng
Ngoài ngày 19.9.1845 với tên Việt Nam là An. Sau
thời gian học tiếng Việt, cha An được giao nhiệm vụ
coi sóc chủng viện tại Nam An.
Dưới thời vua Tự Đức cấm đạo gắt gao năm
1848, cha An đã phải đau lòng gấp rút giải tán chủng
sinh, chôn giấu các đồ thờ phượng và nhìn chủng
viện bị tàn phá. Trong thư gởi một bạn ở Tây Ban
Nha, cha An viết: “Chúng tôi chẳng còn nhà, chẳng
còn sách vở và áo quần, chẳng còn gì nữa… nhưng
chúng tôi vẫn an tâm vì nhớ lời Thầy Chí Thánh nói
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“Con Người không có chỗ gối đầu…”
Nhiệt thành với tương lai giáo phận, cha An tái
lập chủng viện tại Cao Xá. Thời gian này cha biên
soạn cuốn văn phạm La ngữ bằng tiếng Việt.
Qua tông thư đề ngày 05.09.1848, Đức Piô IX
thiết lập giáo phận Trung tách khỏi giáo phận Đông
Đàng Ngoài. Giáo phận Trung gồm cả Bùi Chu và
Thái Bình hiện nay, với dân số khi ấy là 140.000 giáo
hữu rải rác trên 624 giáo xứ.
Người có công thuyết phục linh mục Marti Gia
nhận chức vụ giám mục giáo phận mới thành lập
chính là cha An. Trong bầu khí trao đổi thân tình,
cha An đã phân tích các mặt của nhiệm vụ giám mục
với những khó khăn trong thời cấm đạo. Kế đến cha
nêu những nhu cầu của cộng đoàn dân Chúa mà vai
trò phục vụ được giao cần phải đáp ứng. Cha An
không ngờ sắc lệnh bổ nhiệm Đức Cha Marti Gia
làm giám mục giáo phận Trung Đàng Ngoài, có ban
quyền chọn giám mục phó. Đức Cha Gia liền chọn
người đã thuyết phục mình nhận chức giám mục bản
quyền, là cha An làm giám mục phó.
Sau khi thụ phong giám mục, cha An lại trở về
Cao Xá tiếp tục coi sóc chủng viện. Trong thư gởi
gia đình, đức tân giám mục viết: “Ở đây thì chức vụ
cao chỉ thêm công việc, con thường phải đi bộ, có khi
phải đi chân không, nhiều lần phải lội bùn đến đầu
gối, để trốn tránh những người lùng bắt.”
Tháng 3, 1850, Đức Cha An giao chủng viện cho
cha San Pedro Xuyên coi sóc rồi đi kinh lý toàn tỉnh
Hưng Yên. Cuộc kinh lý bị bỏ dở. Hai linh mục Việt
Nam cùng đi với Đức Cha bị bắt. Đức Cha thoát nạn
nhưng về bị sốt rét nặng một thời gian. Hai năm sau,
Đức Cha Marti Gia lâm bệnh nặng và qua đời tại
Hương Cảng ngày 26.4.1852. Thế là Đức Cha An
phải đến ở toà giám mục Bùi Chu để điều khiển công
việc giáo phận mà mũi nhọn là công cuộc truyền
giáo. Số người được chịu phép rửa tội năm 1852
lên tới 28.355 người. Đức Cha An viết: “Đó quả là
phần thưởng đầy khích lệ để các nhà truyền giáo tiếp
tục trách nhiệm tông đồ bất chấp âm mưu của thần
dữ. Không nản lòng trước những cơ cực thiếu thốn,
trước nguy hiểm vây quanh và những nghịch cảnh
có thể xảy đến…”.
Xảy ra là từ năm 1854, tại miền Bắc có giặc
châu chấu của Lê Duy Cự và Cao Bá Quát. Họ kêu
gọi người công giáo tham gia nhưng Đức Cha An
lên tiếng cấm bổn đạo không được chống lại chính
quyền hợp pháp. Do đó các quan chức địa phương
cũng nới tay trong việc thi hành sắc lệnh cấm đạo

của nhà vua. Tổng đốc Nguyễn Đình Tuân biết chính
xác trụ sở tòa giám mục Bùi Chu nhưng vẫn làm
ngơ. Ông còn hứa nếu bất đắc dĩ phải sai quân truy
nã thì ông sai người báo trước.
Không may khi ấy có quan thượng thư từ kinh
đô về Nam Định nhằm lúc có người làng Thoại Miên
là Chánh Mẹo, lên tỉnh tố cáo rằng có đạo trưởng
Tây tên An ở Bùi Chu. Quan Tổng đốc buộc lòng
phải ra lệnh truy bắt nhưng cũng cho người đi báo tin
cho tòa giám mục. Tiếc rằng tin đến nơi thì Đức Cha
An đã bị bắt. Khi lính đến bao vây, Đức Cha chạy đi
ẩn náu liên tiếp ở bốn nơi. Nơi cuối cùng ở giữa bụi
tre khá kín. Nhưng đúng lúc Đức Cha ngó đầu ra để
xem lính đã đi chưa thì bị phát hiện và bị bắt.
Đức Cha An bị giải về Nam Định và bị biệt giam
hai tháng trước khi có án tử hình từ kinh đô truyền
chém đầu Tây dương đạo trưởng tên An. Nhưng Đức
Cha An đã không bị cưỡng bức chịu tử hình. Ngài đã
vui mừng đón nhận cái chết tử đạo vì yêu mến Đức
Giêsu vị Mục Tử nhân lành. Do đó ngài đã xin được
chém ba nhát mà nhát thứ ba như lời di chúc cho các
bổn đạo của ngài để họ bền chí trong đức tin, theo
gương vị chủ chăn của mình.
Cuộc đời tông đồ và cái chết tử đạo của Đức Cha
An được kể vì gắn liền với đời tông đồ và cái chết
tử đạo của Mười Hai Tông Đồ xưa. Mỗi giám mục
đều là người kế vị các tông đồ của Đức Giêsu. Chính
Người gọi từng người môn đệ (Mc 1,16-20). Từ số
các môn đệ ấy, Người tuyển chọn Nhóm Mười Hai
(3,13-19) để Nhóm này ở lại bên Người hầu được
huấn luyện. Mục tiêu của huấn luyện là để họ trở nên
những người được Đức Giêsu sai đi như ta thấy trong
bài Tin Mừng hôm nay (6,7-13). Họ có sứ mạng khử
trừ các thần ô uế (c.7), đó là điều chính yếu. Nhưng
họ còn được hướng dẫn về cách ăn vận, về đồ vật
nào được mang theo, về nơi nào nên ở lại, về cách xử
trí khi bị khước từ… Điều quan trọng là họ phải trở
nên nhẹ nhàng cho việc di chuyển và phải đặt mình
dưới sự săn sóc của Thiên Chúa.
Điều mà Tin Mừng Máccô gợi ý đối với các Kitô
hữu xưa cũng như nay là chính họ cũng cần ở lại bên
Đức Giêsu để được Người huấn luyện. Đức Giêsu
hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi vẫn là một
(Dt 13,8). Chính Người đứng đầu Giáo Hội. Người
điều khiển mọi người nhờ Chúa Thánh Linh. Chúa
Thánh Linh là Đấng làm vang lên tiếng gọi của Đức
Giêsu nơi những tâm hồn quảng đại. Chúa Thánh
Linh cũng là Đấng làm cho cuộc huấn luyện các môn
đệ vẫn còn tiếp tục trong Giáo Hội. Thư Do Thái nói
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rõ tính chất của cuộc huấn luyện đó khi nói: “Anh
em hãy nhớ đến những người lãnh đạo của anh em,
họ là những người làm cho anh em được nghe lời
của Thiên Chúa và hãy xem cuộc đời của họ kết thúc
như thế nào, để noi theo lòng tin của họ” (Dt 13,7).
Vậy bài Tin Mừng hôm nay đi đôi với cái chết
tử đạo của các thánh tông đồ cũng như của các vị kế
nghiệp Nhóm Mười Hai như trường hợp Đức Cha
An, phải trở nên sức mạnh củng cố ta trong đức tin
và thăng tiến ta trong đức ái nhằm vinh danh Chúa
hơn. (Lm Augustine sj, Vietcatholic 2001)
6. Chuyện minh họa
a/ Đóng góp
Một vị Thị trưởng mở một Lễ hội lớn và mời
mọi thị dân đến dự. Phần thức ăn thì vị Thị Trưởng
hứa cung cấp đầy đủ. Phần rượu thì ông kêu gọi mỗi
người khi đến dự hãy mang theo một chai, đến đổ
vào một thùng rất lớn rồi mọi người sẽ uống chung.
Tới ngày Lễ hội, ai nấy đều mang chai rượu mình
đến đổ vào thùng. Khi mọi người đổ xong, vị Thị
trưởng cầm ly đến múc từ trong thùng ra, rồi nâng ly
tuyên bố: “Lễ Hội chính thức bắt đầu”.
Tuy nhiên khi ông Thị Trưởng uống, thì ôi thôi
chỉ toàn là nước! Bởi vì ai cũng nghĩ rằng người ta
sẽ mang rượu thật đổ vào đấy, chỉ một chai nước của
mình thì có làm loãng bao nhiêu đâu! Thế là Lễ Hội
thất bại thê thảm, chỉ vì sự tiêu cực và ích kỷ của thị
dân.
Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình
của Ngài. Chúng ta hãy là những người tích cực chứ
đừng tiêu cực như những thị dân trong chuyện trên.
Chúng ta đừng chỉ biết nhận mà cũng hãy biết cho.
b/ Trang bị đầy đủ
Một chàng hiệp sĩ chuẩn bị làm một chuyến viễn
du. Chàng tính trước tất cả mọi tình huống có thể
xảy ra, để trang bị tất cả những điều cần thiết để đối
phó.
Chàng mang theo một thanh gươm và một bộ
áo giáp để sẵn sàng chiến đấu với quân thù. Chàng
mang thêm một bình dầu chống nắng để thoa lên da
phòng khi phải đi giữa trời trưa nắng gắt. Lại mang
thêm một cái rìu để đốn củi đốt lên phòng lúc đi lạc
ban đêm trong rừng. Chàng còn mang thêm một cái
lều và rất nhiều chăn mền phòng khi gặp tiết trời trở
lạnh. Lại có cả nồi niêu xoong chảo để nấu nướng
kẻo có lúc không gặp được quán ăn. Và chàng cũng
không quên chở theo mấy bao ngũ cốc cho con ngựa
vì sợ dọc đường không mua được. Và với những
hành trang rất đầy đủ đó, chàng bắt đầu lên đường.
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Nhưng mới đi được một khoảng thì gặp một
chiếc cầu cũ kỹ lung lay. Chàng mới đi được đến
giữa cầu thì chiếc cầu gãy sụp vì không chịu nổi sức
nặng của mớ hành lý. Thế là anh chàng hiệp sĩ chết
đuối mà không hoàn thành được cuộc hành trình đã
dự định.
Khi Đức Giêsu sai 12 tông đồ ra đi truyền giáo,
Ngài căn dặn họ một mặt đừng mang nhiều hành
trang, mặt khác hãy phó thác cho Chúa Quan Phòng.
Muốn hành trình đi xa thì hành trang phải nhẹ nhàng.
Tuy nhiên ra đi với hành trang nhẹ nhàng đòi hỏi
phải có đức tin vững chắc.
c/ Chúng ta là công cụ của Chúa
Một ngày mùa đông, một người bộ hành bắt gặp
một cậu bé đang ngồi ăn xin ở dạ cầu. Cậu bé vừa
lạnh run vừa rất đói. Người bộ hành cảm thấy bất
nhẫn nên nói với Chúa:
- Thưa Chúa, sao Chúa không làm gì hết để giúp
cậu bé này?
Chúa đáp:
- Ta đã làm rồi chứ.
Người bộ hành rất ngạc nhiên trước câu trả lời ấy
nên vặn lại:
- Nhưng dù Chúa có làm gì đi nữa thì xem ra
chẳng có hiệu quả gì cả.
- Ta đồng ý.
- Nhân tiện, xin mạo muội hỏi Chúa một câu
nữa: Chúa đã làm gì nào?
- Thì Ta đã tạo dựng nên con đó.
Chúng ta là dụng cụ Chúa dùng để lo cho người
khác, và chúng ta có trách nhiệm về hạnh phúc của
người khác.
d/ Ánh sáng của Chúa
Ở thành phố Dallas, bang Texas Hoa Kỳ, có một
cặp vợ chồng thất nghiệp hàng ngày đi lượm những
lon bia và lon nước ngọt để bán lại kiếm tiền sinh
sống. Một hôm, đang khi tìm kiếm trong những
thùng rác, họ gặp được một cảnh rất đau lòng, đó là
một đứa bé bị cha mẹ vất bỏ và đã chết trong thùng
rác. Họ báo cảnh sát để tìm cha mẹ đứa bé. Nhưng
chẳng tìm ra. Cũng chẳng ai đứng ra lo chôn cất đứa
bé xấu số ấy. Thế là hai vợ chồng nghèo này quyết
định làm việc đó. Họ lấy hết số tiền đang có để mua
một chiếc quan tài nhỏ và một bó hoa, rồi đưa tiễn
đứa bé tới nơi an nghỉ cuối cùng. Có thể nói, những
giọt lệ của họ trước nấm mồ của đứa bé cũng thánh
thiện như những giọt lệ Đức Giêsu đã đổ ra trước
nấm mồ của Ladarô.
Để trở thành ánh sáng tỏa chiếu trong thế giới tối
(Xem tiếp trang 15)
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NGỦ VÀ CHẾT

(CN 13TN B – Mc 5,21-43)
“Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy thôi”. (Mc 5,39)
Đáp lời mời của viên trưởng hội đường Giairô để
cứu sống con gái đã chết của ông (Mc 5, 35) Chúa
Giêsu lại nói: “đứa trẻ có chết đâu, nó ngủ đấy”
(39), khiến có kẻ chế nhạo Người (40). Trường hợp
của bạn Lazarô cũng vậy, ông ta đã chết (Ga 11,13)
nhưng Chúa Giêsu lại nói: “Lazarô, bạn chúng ta
đang an giấc, tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ta
dậy” (11,11). Thánh Kinh thường dùng giấc ngủ
như hình ảnh của sự chết nhằm cho thấy các tín hữu
sẽ được đánh thức dậy để phục sinh trong ngày sau
hết.
Sự chết được trình bày bằng hình ảnh biểu trưng
như giấc ngủ. Trước hết, giấc ngủ sự chết là truyện
thường đối với mọi người: “Chúa bắt phàm nhân
trở về cát bụi, Ngài phán bảo: hỡi người trần thế,
trở về cát bụi đi” (Tv 90,3-4). Số phận là như thế,
nên Gióp than thở: “chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi
trong cát bụi. Ngài có tìm cũng chẳng thấy con
đâu” (G 7,21). Sau này, người ta thấy rõ hơn giới
hạn của sự chết: “trong số những kẻ an nghỉ trong
bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng
phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê
tởm muôn đời” (Đn 12,2). Chúa Giêsu thì nói rõ cái
chết chỉ là giấc ngủ: “đứa bé có chết đâu, nó ngủ
đấy thôi” (Mc 5,39 Mt 9,24 Lc 8,52-53)
Chết chỉ như giấc ngủ, nên khi chết, người ta
như nghỉ yên với tổ tiên. Đó là cách nói về cái chết
của Môsê (Đnl 31,16) Đavít (1V 2,10. 2Sm 7,12)
Salomon (1V 11,43) và các vua khác (1V 14,2031. 16,6. 22,50 . 2V 14,16. 15,7. 16,20. 20,21.
21,18). Những người chết trong Đức Kitô thì:“có
tiếng từ trời phán rằng: ngươi hãy viết ngay từ bây
giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết
trong Chúa... họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất
vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ”

(Kh 14,13). Họ thật sự là những người đã được an
nghỉ trong Đức Kitô phục sinh (1Cr 15,6.17-19).
Như vậy sự chết không phải là hết hiện hữu:
“các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến,
giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con
và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống
lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại
để bị kết án” (Ga 5, 28-29). Thật hạnh phúc người
công chính vì: “khi thức giấc, được thỏa tình chiêm
ngưỡng Thánh Nhan” (Tv 17,15)

CỨNG LÒNG TIN

(CN 14 TN B – Mc 6,1-6)
“Người lấy làm lạ vì họ không tin.” (Mc 6,6)
“Làm phúc nơi nao để cầu ao rách nát” đó là
lời phiền trách đối với người không biết đến người
thân kẻ gần là gì. Chúa Giêsu đi qua nơi nào thì
giáng phúc xuống nơi ấy. Vậy mà khi trở về quê
quán mình, Người bị rẻ rúng “tại chính quê hương
mình” (Mc 6,4) Người đã “không làm được phép
lạ nào tại đó” (6,5). “Người lấy làm lạ vì họ cứng
lòng tin” (6,6). Sự cứng lòng tin hay không tín thác
vào Chúa ngăn chặn ơn lành của Chúa và dẫn tới án
phạt cũng như cái chết thiêng liêng.
Bản chất của sự cứng lòng tin là: “đã không tin
ở Chúa Trời, chẳng cậy trông ơn Người cứu độ”
(Tv 78,22). Cứng lòng tin còn là chống lại, là “lìa
xa Thiên Chúa hằng sống” (Dt 3,12.16 Tv 78,40),
là bất tuân phục (Dt 11,31 Ep 2,2 Dt 3,18-19. 4,11).
Cứng lòng tin còn đi tới chỗ tra vấn lòng chân thành
của Chúa (1Ga 5,10 Tv 106,24).
Sự cứng lòng tin còn được coi như là hệ lụy
do việc qủy dữ làm. Nó cất mất Lời Chúa đi (Lc
8,12 Mt 13,19 Mc 4,15), “làm cho tâm trí họ ra mù
quáng” (2Cr 4,14 . 2Cr 4,3 Rm 1,21 Ep 4,18).
Kết cuộc của sự cứng lòng tin là người ta không
còn thuộc về Chúa nữa: “các ông không tin vì các
ông không thuộc về đoàn chiên của tôi” (Ga 10,26
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ra quyết định là những người thân cận của Chúa
Giêsu họ chia sẻ sứ mệnh của Người (Mc 3,14-15
6,7-13 Mt 10,1.9-14 Lc 8,1 9,1). Vì vậy Chúa Giêsu
đã phải dạy dỗ đào tạo họ (Mc 6,8-12 Mt 10,5-15
Lc 9,1-8) “Người còn ban cho các ông quyền trên
các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết
các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10,1 Mc 3,13-19
Lc 6,12-16 9,1-6) Chúa Giêsu còn hứa cho nhóm
Mười Hai quyền xét xử trong ngày sau hết: “Khi
Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được
ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc
Israel” (Mt 19,38 Lc 22,30).
Sau cái chết của Giuđa, Nhóm Mười Hai trở
thành Nhóm Mười Một (Mt 28,16 Mc 16,14 Lc 24,
9.33 Cv 2,14). Nhóm Mười Một trở thành Nhóm
Mười Hai sau việc chọn lựa Matthia (Cv 1,26). Tác
vụ của Nhóm Mười Hai, sau khi Chúa Giêsu sống
lại còn được bổ túc bằng việc chỉ định các phó tế
(Cv 6,2-3).
Nhóm Mười Hai thật quan trọng và chúng ta sẽ
hiểu rõ hơn tầm quan trọng này khi hiểu ý nghĩa
biểu trưng của con số Mười Hai. Thật vậy, Nhóm
MƯỜI HAI
Mười Hai là nền tảng của Hội Thánh, như từ Mười
(CN 15 TN – B – Mc 6,7-13)
Hai tổ phụ đã sinh ra Dân ưu tuyển (St 49,28 Ed
“Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại”. (Mc 6,7)
Kêu gọi nhóm mười hai: là người miền Nam, 47,13 Mt 19,28 Lc 22,30) Mười Hai biểu trưng cho
được sai ra miền Bắc làm tiên tri, Amos bị khiêu sự hoàn thành và liên kết với luật Chúa.
khích: “Này thầy chiêm ơi, mau chóng về miền
Giuđa, về đó mà kiếm ăn” (Am 7,12). Ông đã trả
LÒNG THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU
lời: “chính Chúa đã bắt lấy tôi, khi tôi đi theo sau
KITÔ
đàn vật, và Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên
(CN 16 TN – B – Mc 6,30-34)
sấm cho Israel dân Ta” (7,15). Chúa Giêsu khi ấy “ Chúa Giêsu thấy đám người rất đông thì chạnh
“gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai
lòng thương, vì họ như bầy chiên không người
người một” (Mc 6,7). Nhóm Mười Hai, họ là ai và
chăn dắt” (Mc 6,340).
được gọi như thế nào?
Thiên Chúa yêu thương dân Người như mục tử
Nhóm Mười Hai là những người thân cận được chăm sóc đoàn chiên. Các mục tử được Chúa sai
Chúa Giêsu chọn gọi, rèn luyện để mang lấy sứ mạng đến đã làm tan tác đàn chiên Chúa, thì chính Người
của Người sau khi Người chết và sống lại. Danh sẽ tập họp lại, Thiên Chúa sẽ “cho xuất hiện các
sách của Mười Hai ông: “đứng đầu là ông Simon, mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng”
cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê anh của ông; sau (Gr 23,4).
đó là ông Giacôbê, con ông Dêbêđê và ông Gioan,
Chúa Giêsu cùng các tông đồ “đến một nơi
em của ông; ông Philipphê và ông Bartôlômêô; ông thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31),
Tôma và ông Matthêu, người thu thuế, ông Giacôbê nhưng ra khỏi thuyền, “thấy một đám người rất
con ông Anphê và ông Tađêô, ông Simon thuộc đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên
nhóm quá khích, và ông Giuđa Iscariốt, là chính kẻ không người chăn dắt” (6,31). Lòng trắc ẩn và tình
nộp người” (Mt 10,1-4 Mc 3,14-19 Lc 6,12-14 Cv thương của Chúa Giêsu Kitô đối với những người
1,12.3).
nghèo hèn và túng thiếu, những lời Người nói và
Chọn nhóm Mười Hai để tiếp nối sứ mệnh của những việc Người làm cho thấy bản chất nhân từ
mình là truyện quan trọng nên: “Chúa Giêsu đi ra khả ái của Thiên Chúa trở thành hành động.
lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu
Thật vậy, Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô,
nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12). Trước khi đưa Chúa chúng ta, “Người là Cha giàu lòng từ bi nhân
Ga 5,38. 8,44-45. 12,37-40. 1Cr 2,14). Sự cứng
lòng tin còn ngăn cản Chúa Giêsu làm những phép
lạ hầu sinh ích cho họ (Mc 6,5-6 Mt 13,58)
Sự cứng lòng tin khi đã trở thành ngoan cố thì dẫn
tới những hệ lụy thật khôn lường. “Sẽ không được
vào chốn yên nghỉ của Người, nếu không phải là với
những kẻ bất tuân?” (Dt 3,18), “chốn yên nghỉ” mà
dân Thiên Chúa được hưởng khi vào đất hứa ở đây
được dùng làm biểu tượng cho phần thưởng sau hết
Thiên Chúa dọn sẵn cho dân Ngài (x. Dt 4,1-2.6 Gđ
5). Cứng lòng tin sẽ bị chia cắt khỏi dân Chúa: “Vì
họ không tin mà đã bị chặt đi, còn bạn vì tin mà còn
đó” (Rm 11,20 Dt 6,4-6). Cứng lòng tin còn dẫn tới
cái chết trong tội: “các ông sẽ mang tội lỗi mình mà
chết” (Ga 8,24 Tv 106, 43 Mc 4,12 Cv 10,43). Sự
cứng lòng tin làm cho Thiên Chúa phải phẫn nộ. Án
phạt của Thiên Chúa đổ trên kẻ cứng lòng tin: “kẻ
không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh
của Con Một Thiên Chúa” (Ga 3,18 Mc 16,16 Lc
12,46 Ga 12,48. 2Tx 2,12 Kh 21,8)
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ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an”
(2Cr 1,3 x. 2Sb 36,15 Tv 86,15 Hs 11,4.8-9 Lc 1,7278 15,20). Chúng ta “mạnh dạn tiến lại gần ngai
Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương
và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,16) vì chính
Chúa Giêsu là vị Thượng Tế biết “cảm thương
những nỗi yếu hèn của ta” (4,15) lòng thương của
Chúa Giêsu Kitô là nền tảng cho niềm tin cậy của
người Kitô hữu.
Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương của Người khi
nâng đỡ kẻ yếu: “cây lau bị giập, Người không
đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt
12,20 Is 42,3) và Người sẵn sàng đón nhận họ: “cứ
để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì
Nước Thiên Chúa là của những người giống như
chúng” (Mc 10,14 Mt 19,14 Lc 18, 16). Người đã
chữa lành người ốm đau bệnh tật, vì “Người chạnh
lòng thương họ” (Mt 14, 14 Lc 9, 11 Mt 20,34 Mc
10,52 Lc 18,32-34 Lc 18,42-43 Mc 1,41 Mt 8,3 Lc
5,13. 13,12). Người an ủi kẻ phiền muộn, như bà
mẹ thành Naim (Lc 7,13), ông trưởng hội đường
(8,50 Mc 5,36), bà Matta và Maria (Ga 11,33-35),
Đức Maria và thánh Gioan (19,25-27) bà Maria
Mađalena (20,14-16). Người nuôi kẻ đói (Mt 15,32
Mc 8,2-3 Mt 14,16 Mc 6,37 Lc 9,13 Ga 6,5-6).
Chúa Giêsu còn tìm kiếm và tha thứ cho những
tội nhân (Mt 9,36 Mc 6,34). Như mục tử chăn giữ
đàn chiên (Is 40,11), Thiên Chúa “Đấng ngự trên
trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn
này phải hư mất” (Mt 18,14) chia sẻ tâm tình của
Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn tụ họp mọi người lại
“như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh” (Mt 23,37-38
Lc 13,34-35 Lc 7,47-48 Ga 8,10-11). Lòng thương
của Chúa Giêsu muốn mang lại sự nghỉ ngơi cho
những người nặng gánh và bị bỏ rơi (Mt 11,28-29
Mc 1,40-41 Mt 8,1-3 Lc 5, 12-13 . 11,46. 15,1-2 .
17,12-14)
Lòng thương của Chúa Giêsu là mẫu mực cho
các Kitô hữu bước theo (Lc 10,36-37 Ga 11,34.
17,19 Pl 2,1)

QUAN PHÒNG

(CN 17 TN – B – Ga 6,1-15)
“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây... Người nói
thế để thử ông, chứ Người biết mình sắp làm gì
rồi” (Ga 6,5-6).
Đang có nạn đói, Êlisa đã phân phát hai mươi
chiếc bánh lúa mạch cho cả trăm người ăn mà vẫn
còn dư (2V 4,42-44). Với năm chiếc bánh và hai
con cá Chúa Giêsu cũng đã nuôi hơn 5000 người

mà bánh vụn thu lại còn được 12 thúng! (Ga 6,115). Thiên Chúa quan phòng chẳng để con cái
Người phải chết đói.
Quan phòng, từ ngữ không có tiếng tương đương
trong ngôn ngữ Hi- Bá. Từ ngữ Hilạp tương đương
là prenoia, nhưng chỉ được dùng hai lần (Kn 14,3
17,2) để chỉ sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên
Chúa cung ứng những thứ cần thiết cho mọi thụ tạo,
nhưng chăm sóc đặc biệt dân riêng Người.
Được Isaac hỏi về của lễ để dâng, Abraham nói
Thiên Chúa sẽ liệu (St 22,8). Khi có con cừu mắc
sừng được dùng để thế mạng cho Isaac, Abraham
đã đặt tên cho nơi dâng lễ là núi “Đức Chúa sẽ liệu”
(Yahweh Yireh) (St 22,14), có nghĩa là Thiên Chúa
Quan Phòng. Thiên Chúa cung ứng những thứ cần
thiết cho mọi thụ tạo:
cho trái đất được mưa móc để trở thành phì
nhiêu, cây trái xanh tốt và loài vật sinh sống (Tv
65,9-13 Đnl 11,12.14-15 Tv 68,9 .104,10-18. 135,
7. 147,8 Ed 34,26-29).
cho loài vật được thỏa thuê (Tv 145,16 G 38,41
Tv 104,27-28 . 147,9 Mt 6,26 Lc 12,24)
cho mọi dân được mùa màng sung túc, được
no lòng, được an vui (Cv 14,17 1Sb 29,12 Tv 68,5
Mt5,45)
cho người nghèo khổ được bênh vực chở che
(Tv 140,13 1Sm 2,8 Tv 35,10.145,13-14 146,7-9 Is
25,4)
Những lúc đặc biệt được Chúa quan phòng dự
liệu để:
dân riêng của Chúa có thức ăn nước uống trong
hoang địa (Xh 16,13-18 Ds 11,4-9.31-32)
Êlia có bánh ăn (1V 17,6.16.19,5-8).
Êlisa cho cả trăm người ăn chỉ với 5 chiếc bánh
lúa mạch (2V 4,42-44).
Chúa Giêsu cho trên 5000 người ăn chỉ với 5
chiếc bánh và hai con cá (Mt 14,15-21 Mc 6,35-44
Lc 9, 12-17 Ga 6,5-13) và cho 4000 người ăn chỉ
với 7 chiếc bánh và ít con cá nhỏ (Mt 15,32-38 Mc
8,1-10).
Thiên Chúa quan phòng đặc biệt dân của Người:
Người cung ứng cho họ những gì cần thiết (Pl
4,19 Đnl 2,7 Tv 68,10.111,5 Mt 6,25-33 Lc 12,2231).
Người bảo vệ họ (Tv 5,12 St 28,15 Đnl 33,27
1Sm 2,9 Tv 91,9-13 121, 3-8 Is 46,4 Pl 4,7 1Pr 1,5
Gđ 24 Kh 3,10).
Người dự liệu cho họ mọi thứ cần yếu (2Pr 1,3
1Cr 3,21-23 Cl 2,10).
Những ví dụ điển hình về sự quan phòng của
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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

.4.
MAĐALÊNA
Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy
Mađalêna.
Cô đang đứng dưới chân Người, bên cạnh Đức
Mẹ và Tông đồ Gioan. Cô là một trong số ít ỏi những
người còn trung thành với Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, cuộc sống cô không phải lúc nào cũng
tốt lành. Trong thành Magdala, người ta không khen
ngợi cô, trái lại còn nói xấu cô vì cô sống buông
thả, tội lỗi, lại còn lôi kéo nhiều người đàn ông vào
đường tội lỗi.
Nhưng một ngày kia cô đã gặp được Chúa Giêsu.
Khi nghe Người giảng dạy, cô hiểu ra rằng cô đã
làm đời mình ra hư hỏng, cô hiểu rằng tình yêu chân
thực không phải là thứ tình yêu cô theo đuổi bấy lâu
nay. Trước mắt Mađalêna, Chúa Giêsu mới thực là
Đấng Thiên Chúa sai đến. Chỉ có Người mới thay
đổi được trái tim cô, làm cho nó trở nên mới lại để
bắt đầu một cuộc sống mới.
Rồi một hôm cô đến nhà Ông Simon biệt phái, vì
cô được biết Chúa Giêsu được ông ấy mời đến dùng
bữa. Người Do thái thời đó khi ăn tiệc thì không
ngồi trên ghế mà nằm trên những chiếc trường kỷ
được kê quanh một chiếc bàn ở giữa, đầu hướng
vào trong phía chiếc bàn, chân đưa ra ngoài, một
tay chống củi chỏ lên một chiếc gối, bàn tay giữ cái

đầu, tay kia dùng để cầm ly và lấy thức ăn được dọn
sẵn trên bàn.
Khi đó, Mađalêna bước vào nhà. Chẳng cần
quan tâm xem người ta nghĩ sao khi thấy mình đột
ngột đi vào, cô tiến đến Chúa Giêsu, quỳ sụp xuống
dưới chân Người. Cô có mang theo một bình thuốc
thơm. Cô mở ra rưới lên chân Người, vừa để biểu
lộ lòng tôn kính Người mà cũng vừa muốn làm cho
Người chú ý.
Theo tục lệ Do thái, việc làm này chẳng có gì gây
sốc cả. Theo phép lịch sự, chủ nhà phải có những cử
chỉ biểu lộ sự tôn trọng khách: bắt đầu là ôm hôn
chào khách và chúc mừng vì đã đến dự tiệc (giống
như ngày nay chúng ta bắt tay). Rồi phải rửa chân
cho khách vừa để sạch bụi đường vừa tránh làm dơ
trường kỷ mà khách sẽ nằm lên. Sau cùng phải xức
thuốc thơm lên đầu, mặt và bàn tay của khách vừa
để sạch mồ hôi vừa cho khách được mát mẻ.
Ông Simon biệt phái này đã chẳng làm việc nào
trong những việc vừa kể. Thực ra ông đâu có kính
trọng Chúa Giêsu. Ông chỉ mời Người đến dự tiệc
vì tò mò muốn thấy con người đang được dân chúng
ngưỡng mộ thôi. Mặt khác, nếu ông tiếp đón Người
tử tế quá thì sẽ bị những người biệt phái khác dị
nghị.
Phần cô Mađalêna, lúc cô quỳ dưới chân Chúa
Giêsu và xức thuốc thơm chân Người, tự dưng lòng
cô trào tràn cảm xúc. Cô bật khóc vì hối tiếc quá

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

Thiên Chúa đối với dân Người: sự an toàn nơi đất
hứa (2Sm 7,10 1Sb 17,9), niềm an ủi khi sầu muộn
(Is 61,3), cuộc tái thiết sau buổi lưu đầy (Gr 33,69), một con đường để thoát khỏi cơn cám dỗ (1Cr
10,13).
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Sự chăm sóc quan phòng của Chúa giải thoát
khỏi ưu phiền (Mt 6,31-33 Lc 12,29-31). Chúa thật
rộng lượng (Lc 6,38. 1Sb 29,14 2Cr 9,6-11 Pl 4,18),
nhưng cũng đòi ta phải trung thành (Rm 2,4 Is 5,1-2
Hs 10,1-2. 11,1-4).

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

khứ tội lỗi của mình. Nước mắt cô rơi xuống ướt
đẫm chân Chúa Giêsu, vô tình trở thành nghi thức
rửa chân đón khách dự tiệc. Thấy nước mắt mình
đã làm ướt chân Chúa Giêsu, cô hốt hoảng vội xỏa
tóc ra lau…
Ông Simon biết rõ cô Mađalêna này vốn có tiếng
là trắc nết. Ông ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không
ngăn cản cô mà cứ để cho cô làm. Ông nghĩ thầm:
“Nếu quả thực ông Giêsu này là Người của Thiên
Chúa, là kẻ thấu tỏ lòng người thì hẳn ông ta phải
biết cái ả Mađalêna này là đứa lăng loàn và phải
tức khắc đuổi ả như đuổi tà mới phải chứ”. Ông
biệt phái này nào đâu có hiểu tình yêu của Thiên
Chúa là gì. Thiên Chúa yêu thương luôn sẵn sàng
tha thứ cho những người tội lỗi khi họ ăn năn chạy
đến với Người. Ông đâu có đi theo Chúa Giêsu nên
chưa hề nghe Người kể dụ ngôn “Đứa con hoang
đàng trở về nhà cha”.
Chúa Giêsu đọc thấy ý nghĩ của Simon cũng như
Người đã đọc được tâm tư của Mađalêna. Simon
tưởng mình đạo đức vì luôn giữ luật chín chắn, ít
ra là trước mắt thiên hạ. Tuy nhiên, ở tận đáy lòng,
ông chẳng tốt hơn gì những người khác. Ông lại còn
giả hình nữa. Đức Giêsu nói cho ông biết Người đã
thấu hết suy nghĩ của ông. Người còn nói Mađalêna
đã làm tất cả những việc mà lẽ ra ông phải làm đối

với Người để biểu lộ lòng hiếu khách. Như thế,
Mađalêna chứng tỏ cô thực lòng yêu mến Người
hơn ông. Tuy cô tội lỗi nhưng cô biết hối hận, còn
ông thì vẫn luôn coi mình là đạo đức. Cô cũng muốn
làm lại cuộc đời.
Bởi vậy Chúa Giêsu nói với Mađalêna: “Tội lỗi
con đã được tha. Con hãy về bình an”. Kể từ hôm
đó. Mađalêna đổi thay cuộc sống.
Mađalêna là một trong số rất ít người luôn trung
thành với Chúa Giêsu và cô có mặt dưới chân thập
giá Người.
Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu
cũng nhìn thấy tôi.
1. Phải chăng đôi khi tôi cũng phần nào như
Mađalêna buông mình tìm kiếm thú vui nhục dục:
nói chuyện tục tĩu, xem sách báo phim ảnh khiêu
dâm, làm những việc ô uế…?
2. Phải chăng đôi khi tôi không đủ can đảm để
bày tỏ với một người đáng tín nhiệm để được tư vấn
về những thắc mắc và bối rối liên quan đến vấn đề
tình cảm, xác thịt và tính dục?
3. Phải chăng tôi có khuynh hướng tìm cách
sống thoải mái: ham ăn sung mặc sướng, thích
hưởng thụ, chiều chuộng thân xác…?

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

(Tiếp theo trang 10)
tăm này, chúng ta không cần phải có nhiều tiền, mà
chỉ cần có một tấm lòng biết hướng tới người khác.
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã sai
12 tông đồ đi loan báo Tin mừng. Chúng ta đã lãnh
nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức nhân danh Thiên
Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng được sai đi để Tin
mừng hóa anh chị em đồng bào chúng ta. Chúng ta
hãy dâng lời cầu nguyện:
1. Hội thánh có sứ vụ loan báo Tin mừng cho mọi
dân tộc mút cùng trái đất/ Xin cho các giáo sĩ, tu sĩ,
giáo dân trong Hội thánh luôn hăng say thi hành sứ
vụ Chúa đã trao phó/ dầu gặp thuận lợi hay bất cứ
khó khăn nào.
2. Nhiều nhà cầm quyền trên thế giới còn hạn
chế cấm đoán, và bách hại các sứ giả Tin mừng của
Chúa/ Xin cho họ biết dẹp bỏ mọi thành kiến sai lầm/
vì việc Tin mừng hóa chỉ nhằm mục đích đem lại
hạnh phúc thật cho con người.
3. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều người
chưa biết Tin mừng của Chúa/ còn sống trong mê

tín dị đoan hoặc nô lệ vật chất/ Xin cho họ sớm được
nghe biết Tin mừng giải phóng của Chúa.
4. Nhiều giáo hữu trong họ đạo chúng ta còn dửng
dưng và chẳng quan tâm gì đến nhiệm vụ truyền
giáo/ Xin Chúa cho họ biết cầu nguyện và góp công
góp của cho việc truyền giáo của Hội thánh.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho mọi Kitô hữu chúng
con biết nghe theo lệnh truyền của Chúa, để sẵn sàng
cộng tác bằng bất cứ cách nào có thể, cho mọi người
được nghe biết và đón nhận Tin mừng của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
VI. Trong Thánh lễ
- Trước kinh Lạy Cha: Khi cùng với Đức Giêsu
dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha trên trời, chúng ta
hãy đặc biệt xin cho Nước Cha trị đến.
VII. Giải tán
- Thánh lễ đã xong. Đây là lúc Chúa sai chúng
ta đi. Chúng ta hãy mang tinh thần Tin Mừng của
Chúa đến cho tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp gỡ
trong tuần này.
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TRUYỆN TÍCH 19 :
Chuỗi Mân Côi với cô y tá Đức
Quốc xã
Dưới thời Hitler, Đức quốc xã đã bắt không biết
bao nhiêu giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân tập trung
vào các trại, mà người ta gọi là “lò sát sinh”. Hễ
ai bị bắt tập trung như vậy, thì coi như trước sau
gì cũng phải chết. Linh mục Tito Brandsma, dòng
Camêlô cũng bị bắt tập trung tại trại Dachau, gần
Muechen, Tây Đức. Ngài đã bị án hành quyết ngày
26.7.1942. Biết mình sắp chết, do một nữ y tá Đức
quốc xã, chuyên môn làm cái nghề độc ác là chích
thuốc độc cho tử tội. Cha đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng
lúc cô đang chích thuốc độc cho mình, thì ngài đưa
cho cô xâu chuỗi Mân Côi, mà cha đã làm trong tù
để kỷ niệm, hoặc sau này, nhờ cô là nhân chứng, để
đem chuỗi hạt gửi lại cho người thân trong gia đình.
Cha nói với cô y tá:
- Cô hãy dùng xâu chuỗi này để cầu nguyện.
Cô ta đáp:
- Tôi không cần, vì tôi không biết cầu nguyện.
Cha nói:
- Cô cứ thử xem đi. Ít là cô hãy đọc câu: “cầu
cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm
tử”.
Đó là những lời cuối cùng của linh mục Brandsma
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trước khi chết. Dù vậy, cô cũng cầm lấy chuỗi hạt
Mân Côi mà vị tử tù cho để làm kỷ niệm.
Sau khi chế độ Đức quốc xã sụp đổ, cô y tá phải
đổi tên, đổi họ đi sinh sống tại một vùng xa xôi hẻo
lánh khác, để khỏi bị cảnh sát quốc tế lùng bắt, vì
cô đã góp phần sát hại hàng ngàn tù nhân dưới chế
độ Đức quốc xã. Chính nhờ xâu chuỗi Mân Côi của
linh mục Brandsma, mà cô y tá đã tìm lại được đức
tin. Năm 1955, khi Toà thánh lập Hồ sơ phong Chân
Phước cho cha Brandsma, cô cảm thấy hối hận và
quá cảm động, cô đã tự ý ra trình diện với chính
quyền sở tại, thuật lại tất cả những gì đã xảy ra 10
ngày cuối cùng của cha Brandsma, để bổ túc hồ sơ
phong chân phước.
Lời bàn: Một nữ y tá chuyên môn làm cái nghề
chích thuốc độc cho tử tù, đáng lẽ cũng phải đền tội
theo chế độ Đức quốc xã. Nhưng vì rất may cô đã
giữ được xâu chuỗi Mân Côi, mà Đức Mẹ đã ban
cho cô được ơn ăn năn trở lại. Quyền lực của chuỗi
hạt Mân Côi như thế đấy!
SOI GƯƠNG CÁC THÁNH

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

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

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

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: Xin hỏi: Vâng phục có làm mất tự do,
hạ nhân phẩm, thui chột nhân cách và hủy hoại
lý trí, tình cảm lẫn óc sáng tạo… là những quý vật
Chúa ban cho con người? Vâng phục có làm cho
con người trở nên mê muội, ngu đần, máy móc
hay không? Nhất là khi phải vâng phục những
loại lãnh đạo ngu dốt hay vô đạo đức”? (một Kitô
hữu giáo dân)
Trao đổi
Quy tắc: Thân phận của người vâng phục ra sao tùy
thuộc vào ý thức vâng phục của người ấy.
Có 2 loại ý thức vâng phục:
1. Ý thức vâng phục vì yêu thương. Vài mẫu vâng
phục với ý thức vâng phục vì yêu thương:

Mẫu vâng phục lề luật của Đấng, của người
hay của tổ chức mà ta yêu thương, yêu chuộng.

Mẫu vâng phục ý, chương trình hay đường
lối của Đấng, người hoặc tổ chức mà ta yêu thương,
yêu chuộng.

Mẫu vâng phục nếp sống, hoàn cảnh, tình
huống gian khổ, nguy khó… để tỏ lòng yêu thương
đối với Đấng, người, hay tổ chức mà ta yêu thương,
yêu chuộng.
Thân phận của người vâng phục vì yêu thương là tự
do, cao thượng vì lòng vâng phục của họ có tính tự
nguyện cho nên rất có giá trị.
Ví dụ: Chúa Kitô, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse
và Các Thánh đều vâng phục với ý thức vâng phục
vì yêu kính Thiên Chúa (Thánh gia đi khai dân
số, trốn chạy Hêrôđê, dâng Chúa Hài Nhi vào đền

thánh, Các Thánh tử đạo bằng thân xác, bằng tâm
hồn v.v…).
2. Ý thức vâng phục không vì yêu thương.
Vâng phục không với ý thức yêu thương, nhưng với
những ý thức khác như: để được danh, lợi, tương lai
tốt hay sự nghiệp lớn, vì yếu đuối nhát sợ, hiến thân
cho “khổ nhục kế”, vì dốt nát cam chịu, vì bản chất
hèn hạ nịnh nọt v.v… Vài mẫu vâng phục không ý
thức vâng phục vì yêu thương:

Mẫu vâng phục lề luật của kẻ thù hay của
người hoặc tổ chức mà ta không yêu thương.

Mẫu vâng phục ý, chương trình, chính sách,
kế hoạch, đường lối của kẻ thù hay của người hoặc
tổ chức ta không yêu thương.

Mẫu vâng phục nếp sống, hoàn cảnh, tình
huống bức bách, trái ngang mà ta không muốn.
Thân phận người vâng phục không có ý thức vâng
phục vì yêu thương, bị ép buộc, nô lệ, miễn cưỡng,
bị đè nén, thế là mất tự do, mất nhân phẩm, thui chột
nhân cách và kéo theo không biết bao nhiêu là hệ
lụy thảm hại.
Ví dụ: Các tù nhân, nô lệ, người giúp việc, kẻ làm
thuê, kẻ bị áp bức, người vâng phục vì những động
cơ muốn được danh, được lợi, muốn có tương lai
xán lạn, muốn tạo nên nghiệp lớn…
Rút ra vài nhận xét:
1. Không ai tránh khỏi phải vâng phục ai đó khi
sống trên đời.
2. Nếu vậy nên chọn vâng phục với ý thức vâng
phục vì yêu thương, bởi vì vấn đề không phải ở chỗ
có nên vâng phục hay không, mà ở chỗ vâng phục
với ý thức nào. Đã là con người thì quan trọng ở ý
(Xem tiếp trang 19)
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MỤC VỤ THÁNH NHẠC

“Thung dung tựu nghĩa” (cứ thong dong mà
mọi loại chính nghĩa tập trung đổ về mình). Thí
dụ, một nghĩa cử bác ái được thúc đẩy bởi tình
thương thật sự trong lòng, đều mang nhiều ý
nghĩa cao đẹp- suy đàng nào cũng đều có chính
nghĩa- mà không cần phải giải thích.
Cha sở biến khu vực quanh nhà thờ thành một
nơi xinh đẹp, mát rượi và tiện cho người lớn ngồi
ngắm cảnh để thư giãn, trẻ em tùy lứa tuổi mà chơi
đùa thỏa thích với nhiều loại hình trò chơi, các bé
nhỏ hơn nữa thì chạy nhảy tung tăng hoặc lăn lê
bò toài trên bãi cỏ non xanh mượt để các bà mẹ có
thể dễ dàng và thanh thản tham dự hết các thánh lễ
chiều thứ bảy hoặc chúa nhật v.v…
Lúc đầu chẳng ai hiểu, thế rồi tiếng khen xuất
phát dần, mỗi người nhận ra một ý nghĩa khác nhau
của việc thiết kế khuôn viên nhà thờ thành công
viên, vườn chơi… của cha sở. Ông trùm Khánh
chủ tịch ban Hành giáo đi đâu cũng lắc đầu với cái
vẻ “hết ý kiến” khen:
- Độc! Quá độc! Ngài làm kiểu này ai viện lý do
gì để xa nhà thờ đều phải “bó tay”!
Thật thế! Lễ chiều mỗi thứ bảy hoặc sáng trưa
chiều chúa nhật, các phụ nữ có con mọn đều đến
nhà thờ rất đông, vì đến đó còn là để các con thơ
của họ được dịp chơi đùa không mất tiền, trong khi
các bà mẹ được ngồi ở những dãy ghế dành riêng
rất thuận tiện cho việc vừa dự suốt thánh lễ vừa chu
đáo trông con.
Việc thiết lế khuôn viên nhà thờ thành một nơi
“rủ rê” mời mọc mọi người đến nhà thờ cứ thế mà
“thung dung tựu nghĩa”!
Hôm lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, sẵn
ca đoàn bỗng dưng hát “bể” -hát bị hỏng bét đến cả
2 bài trong một thánh lễ-, lễ vừa xong cha sở ra xin
cộng đoàn ngồi nán lại ít phút, cha nói:
18 website: www.thanhnhacngaynay.vn
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- Ca đoàn đừng ngại khi lỡ gặp sự cố hát “bể”!
Chẳng ai trách các bạn cả! Chỉ tại chúng ta đang
hát một thể loại thánh ca không đúng chỗ của nó,
thế nên sinh bất tiện.
Mọi người rất chăm chú để được nghe tiếp. Cha
sở nói:
- Thể loại thánh ca mà chúng ta đang hát là
thể loại Thánh ca Bình dân Tôn giáo. Không đúng
chỗ là vì chỗ của nó ở ngoài phụng vụ như lúc tạ
lễ hoặc trong các giờ kinh. Bất tiện: Một là: Cộng
đoàn không thể cùng hát chung được. Hai là muốn
hát bài nào phải tập tới tập lui mất giờ. Ba là khi
hát lên, lại chẳng dính dáng gì đến phụng vụ. Bốn
là lên bổng xuống trầm tối đa với cái kiểu “tô hồng
chuốt lục” cho người hát phải “uốn a uốn éo” với
nhiều công kỹ… dễ cuốn tâm trí mọi người ra khỏi
sự thờ phượng, ca đoàn dễ đi tới chỗ hát biểu diễn.
Thế là dễ bị hát “bể”. Còn nhiều bất tiện khác nữa!.
Cha sở hỏi:
- Sao chúng ta không hát một thể loại thánh ca
khác?
Tự nãy giờ cha phó cũng ra đứng bên cạnh cha
sở mà cha sở không hay biết. Hai linh mục chánh
phó này có thói quen rất lạ! Hễ cha sở nói gì với
cộng đoàn thì cha phó ra đứng gần bên, hễ cha phó
nói gì với giáo dân thì cha sở cũng quẩn quanh bên
cạnh để cổ vũ và để “tiếp sức” giải thích cho rõ
hơn. Cha sở thấy cha phó, liền nhường cho cha
phó. Cha phó nói:
- Tôi đã nói với các bạn rồi! –nhìn về phía ca
đoàn đang còn đứng trên lầu hát- Hát Thánh ca
Phụng vụ là hát cả cộng đoàn. Hát cả cộng đoàn
không bao giờ phải bị hát “bể”.
Cha phó giải thích thêm:
- Thánh ca Phụng vụ là thánh ca hát nguyên
văn Lời Chúa và hát đối đáp với cộng đoàn.
Cha phó quay sang hỏi cha sở:

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG

- Hát Thánh ca Phụng vụ có rất nhiều ý nghĩa
phải không thưa cha?
Cha sở gật đầu nói:
- Vì hát Thánh ca Phụng vụ là hát Bản văn
Phụng vụ, cho nên theo sát phụng vụ, đồng hành
đồng nghĩa với phụng vụ để phượng thờ và tôn vinh
Chúa, thánh hóa tâm hồn chúng ta…
Cha phó nói với ca đoàn:
- Khởi đầu chúng ta hát Thánh ca Phụng vụ ở
phần Đáp ca trước đi! Dần sẽ hát ở Nhập lễ, Dâng
lễ và Hiệp lễ.
Cha sở nói:
- Các bạn cứ viện hoài đủ thứ lý do để tránh né.
Hôm nay ta quyết tâm khởi đầu đi! Chúng tôi và
cộng đoàn giúp sức cho!
Cha phó lấy ra một bài Đáp ca viết theo thể loại
Thánh ca Phụng vụ đúng chuẩn (1) rồi cùng với ca
đoàn lẫn cộng đoàn tập ngay tại chỗ trong vòng 5
phút. Mọi người làm được một cách dễ dàng, nhanh
chóng và hào hứng. Cha sở kết luận:
- Đó là Thánh ca Phụng vụ hình thể Đáp ca responsorium! Hát Nó đi sẽ thấy Nó “thung dung
tựu nghĩa” (2)
Thực ra hai linh mục chánh, phó đã nhiều lần cố
thuyết phục ca đoàn, nhưng họ ngại sợ nên cứ “đẩy
đưa” thôi chứ không làm theo, các ngài đành “mai
phục” bằng cách kiên trì chờ đợi dịp tốt… thì hôm
nay dịp tốt đến, các ngài “xốc tới đánh luôn” cho

dứt điểm. Đối với những giáo xứ lâu đời, có cả núi
truyền thống cũ kỹ, lại quá đông giáo dân, tất nhiên
họ phải bảo thủ đến khó lòng lay chuyển như giáo
xứ này, hai linh mục phải dùng kế thứ 5 “Sấn hỏa
đả kiếp” (3) mới xong.
...............................................
(1)
Hàng tuần, có bài mới thể loại Thánh ca
Phụng vụ hình thể Đáp ca (responsorium) trên
website http://www.thanhnhacngaynay.vn
(2)
Vì Thánh ca Phụng vụ mô phỏng Bình ca
(Bình ca là một dòng thánh nhạc xuất chúng của
Giáo hội Công giáo Rôma) do Giáo hội sáng tạo từ
hơn ngàn năm trước hát bằng La ngữ. Bình ca đã
“thung dung tựu nghĩa” (mang trong mình nhiều ý
nghĩa) thế nào thì Thánh ca Phụng vụ cũng “thung
dung tựu nghĩa” thế ấy.
(3)
Trong Tam thập lục (36) kế, kế thứ 5, “Sấn
hỏa đả kiếp” nghĩa là nhân cơ hội kẻ địch cháy nhà
do sét đánh trúng (ý nói những tai họa trời giáng),
thì ta tấn công kẻ địch làm họ không tài nào chống đỡ
được. Trước trận Xích Bích, Lưu Bị chỉ là một lãnh
chúa nhỏ nắm trong tay một thành Tương Dương
người thưa quân ít. Lợi dụng thất bại của Tào Tháo
ở Xích Bích, Lưu Bị tung quân chiếm Kinh Châu rồi
từ đó phát triển thế lực ngang bằng với Tào Tháo
và Tôn Quyền.

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

(Tiếp theo trang 17)
thức, ý thức đúng sẽ cho ra thái độ, hành động, cách
sống lẫn thân phận đúng.
3. Nếu có ý thức vâng phục vì yêu thương, với
những người lãnh đạo thiểu trí bất tài, vô đạo đức,
người vâng phục vẫn tốt, trái lại càng trở nên vĩ đại
hơn. Ví dụ có những đấng thánh cao cả hơn khi còn
sống phải vâng phục những bề trên tai quái. Còn ví

dụ nào hùng hồn hơn ví dụ Chúa Giêsu “vâng phục
cho đến chết” những Pilatô, Hêrôđê, thầy cả thượng
tế, kinh sư, luật sĩ và biệt phái rất sai lầm… chỉ vì
Người kính yêu Đức Chúa Cha, kính yêu ý muốn,
chương trình và kế hoạch cứu độ nhân loại của Đức
Chúa Cha, và Người còn yêu cả chính những người
ấy.
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NGUYÊN NGUYÊN

trình riêng, có hòn đi thẳng, có hòn lại đi theo hình
lượn sóng hay rẽ trái, phải. Có những hòn đá có khối
lượng bằng nhau, hình dáng cũng giống nhau nhưng
lại di chuyển những quãng đường khác nhau.
Tuy nhiên, điều thú vị là chưa một ai được tận
mắt nhìn thấy sự di chuyển của những hòn đá này.
Không ai biết được tốc độ di chuyển của chúng ra
sao.
“Những hòn đá này di chuyển bằng cách nào”
luôn là câu hỏi mà rất nhiều người, từ du khách tới
các nhà khoa học đã đặt ra. Hơn một thế kỷ, đến nay
vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
Các nhà khoa học chỉ có thể đặt ra nhiều giả
thuyết giải thích cho hiện tượng đá tự đi này. Một
trong những giải thích được nhiều người tin nhất là
hòn đá di chuyển nhờ lực hấp dẫn.
Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị bác bỏ sau đó
khi các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng về địa
hình của khu vực này. Đây là khu vực bằng phẳng,
phía nam thấp hơn phía bắc không đáng kể, chỉ vài
centimet. Như vậy, theo lý thuyết, các hòn đá sẽ rất
Những hòn đá di chuyển một cách kỳ lạ trong khó dịch chuyển. Vậy mà chúng vẫn đi được những
quãng đường dài một cách bí ẩn.
thung lũng Chết. Ảnh: Amusing.
Do vùng đất không có người sinh sống, khi con
Bên cạnh đó, có giả thuyết cho rằng hòn đá di
người phát hiện ra sự kỳ lạ của những hòn đá biết
đi ở khu vực này, chúng đã ở trạng thái rẽ trái, phải, chuyển là do gió. Gió ở đây rất mạnh và đã đẩy các
trượt, lướt... một quãng đường dài. Có những hòn hòn đá đi. Một số người đã yêu cầu gắn các thiết bị
đá, theo tính toán, đã di chuyển cách vị trí ban đầu theo dõi vào các tảng đá để ghi lại quá trình dịch
450m, và mất từ 2 đến 5 năm để đi được quãng chuyển của nó.
Mọi thứ dần trở nên sáng tỏ hơn vào cuối năm
đường đó.
Nhiều năm sau đó, các hòn đá ngày càng dịch 2013. Hai nhà nghiên cứu Jim và Richard Norris đã
chuyển xa hơn và nhiều hơn. Mỗi hòn đá đều có lộ đến khảo sát khu vực lòng hồ tại thung lũng Chết.
Có những hòn đá di chuyển cách vị trí ban đầu
450m trong vòng 2-5 năm; nhưng kỳ lạ là chưa từng
ai được tận mắt chứng kiến hiện tượng này.
Thoạt nhìn, Racetrack Playa chỉ đơn thuần là một
vùng đất bùn khô cằn vào mùa hè và băng giá vào
mùa đông, nằm ở tây bắc thung lũng Chết (Death
Valley), thuộc công viên quốc gia California, Mỹ.
Tuy nhiên, nơi này lại nắm giữ một trong những bí
mật kỳ lạ nhất hành tinh khi sở hữu những hòn đá
ma mị tự biết dịch chuyển, theo AmusingPlanet.
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Họ đã phát hiện ra rằng sự chuyển động của các
tảng đá đòi hỏi sự phối hợp của nhiều điều kiện
khác nhau.
Đầu tiên, bề mặt thung lũng phải được phủ
một lớp nước có độ sâu vừa đủ để tạo thành băng
nổi. Khi nhiệt độ xuống thấp, hồ sẽ đóng một lớp
băng mỏng, bên dưới vẫn là nước. Lượng băng sau
đó sẽ dày lên để đủ độ cứng và tạo lực đẩy tảng đá.
Khi nhiệt độ lên cao, ánh mặt trời sẽ làm băng nứt
thành từng mảng. Những tảng băng này sẽ được
những cơn gió đẩy trôi đi, đẩy những hòn đá đi theo.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu mới chỉ quan sát
được các hiện tượng này ở một vài hòn đá, còn các
hòn đá lớn, họ vẫn cần nghiên cứu thêm để tìm ra
sự dịch chuyển của nó.
Năm 1849, một đoàn người đi đãi vàng do cố tìm
một lối đi tắt đã vô tình lọt vào thung lũng này. Họ
bị mất phương hướng, trải qua những ngày tháng
đói khát, bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và bị côn
trùng, rắn, bọ cạp… tấn công. Nhiều người đã vùi
xác ở nơi khắc nghiệt này. Đến tháng 1/1850, một
thành viên duy nhất trong đoàn mới thoát ra được.
Năm 1941, một đoàn điều tra Mỹ do mất phương
hướng cũng lạc vào đây và không ai trở về.
Năm 1949, một đoàn thám hiểm khác lại tiến vào
thung lũng. Một vài người đã thoát khỏi nơi này,
nhưng sau đó cũng chết một cách khó hiểu. Do đó,
thung lũng này có tên gọi là thung lũng Chết.
Dù điều kiện ở trong lòng thung lũng rất khắc
nghiệt, quang cảnh quanh nó lại là một thế đối
lập. Phía tây thung lũng là chân của dãy Nevada.
Vùng tiếp giáp có nhiều khe núi dọc ngang, những
cây cột bằng đá. Dưới ánh nắng mặt trời, cảnh
sắc được miêu tả là đẹp rực rỡ. Do đó, nơi đây thu
hút rất nhiều du khách đến tham quan. Năm 1933,
Mỹ biến nơi đây thành công viên quốc gia, và lúc
nào cũng tấp nập khách đến nghỉ đông.
Anh Minh

Các hòn đá, tảng đá ở tây bắc thung lũng Chết
(Death Valley), thuộc công viên quốc gia California,
Mỹ cứ thầm lặng di chuyển như Chúa đã sắp đặt
cho chúng phải như thế mặc ai biết, mặc ai không
biết. Đó là “thung dung” (thong dong) trong câu
“Thung dung tựu nghĩa” cổ nhân Đông phương
chúng ta thường nói.
Trong lãnh vực thánh nhạc, Thánh ca Phụng vụ
(TCPV) cũng “thung dung”, nhưng còn thêm “tựu
nghĩa” (tập họp được nhiều chính nghĩa) nữa.
“Thung dung” như thế nào? – Thưa TCPV cứ
thong thả mà tiến hành:
1. Không cần công bố, bố cáo, trình diện…
2. Không cần lời khen, lời chào mời, sự ủng hộ,
cổ vũ, tán dương, bao biện, che chở…
3. Không cần khoác cho mình những sự hấp dẫn
giả tạo, ví dụ không cần đến giai điệu mê hoặc, tiết
tấu nhộn nhịp, ca từ ấn tượng gây bão, không cần
khi hát ca đoàn phải đông như “sao trời cát biển”,
không cần phải đồng phục thay đổi kiểu tắc kè hoa
“sát sạt theo đúng màu áo của chủ tế” cho giáo dân
lóa mắt, đàn electon “dộng cho tối mặt” v.v…
4. Không cần lấy lòng cộng đoàn, làm vui lòng
cha sở…
5. Không cần gấp rút đốt giai đoạn để đến với
mọi người hay được mọi người biết đến…
6. Những người thực hiện TCPV không lo âu,
bồn chồn, bôn ba vồn vã…
“Tựu nghĩa” như thế nào? – Thưa TCPV với
mục đích “tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn”
thì chính nghĩa của nó quy về một câu: Thờ
phượng Chúa trên hết. Khi TCPV chỉ nghĩ có bấy
nhiêu, thì tự nhiên các chính nghĩa khác ùa về.
1. Chỉ nhắm một Chúa..
2. Chỉ làm vui lòng Chúa.
3. Sao cho xứng đáng trước nhan Chúa.
4. Cộng đoàn phải xúm nhau cùng ca hát dâng
lên Chúa.
5. Đi với phụng vụ thật sự.
V.v…
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CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

Mai Thúc Loan là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa
chống lại ách đô hộ của triều đình phương Bắc
vào đầu thế kỷ 8.
Thời kỳ này, nhà Đường thực thi nhiều chính
sách cai trị, bóc lột hà khắc với An Nam đô hộ phủ
(tên gọi Việt Nam thời Bắc thuộc lần ba, năm 679866). Trước cảnh lầm than của nhân dân, Mai Thúc
Loan, người đất Hoan Châu (Hà Tĩnh ngày nay) đã
tập hợp lực lượng khởi nghĩa.
Theo cuốn 54 vị hoàng đế Việt Nam, Mai Thúc
Loan là con một gia đình nghèo, mẹ phải làm mướn
cho nhà giàu và kiếm củi nuôi con. Thuở bé, ông
chịu nhiều tiếng xấu là con không cha và nước da
đen sạm xấu xí. Nhưng Mai Thúc Loan sớm bộc lộ
thông minh, sáng kiến kỳ lạ và có sức khỏe tuyệt
vời.
Sau khi mẹ mất, Mai Thúc Loan cày thuê ở mướn
cho các hộ trong làng. Ông học lỏm để biết chữ, hiểu
nghĩa sách. “Lớn lên, Mai Thúc Loan là chàng trai
có sức khỏe phi thường. Thúc Loan là đô vật lừng
danh, nhiều lần giết được chúa sơn lâm khiến dân
trong vùng khâm phục. Vì vậy, mọi người suy tôn
ông làm chức Đầu phu, thủ lĩnh quân sự của làng”,
sách viết.
Với sự kêu gọi của Mai Thúc Loan, đông đảo
người dân đã tham gia khởi nghĩa. Năm 713, nghĩa
quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Nhân
dân các vùng lân cận như Ái Châu (Thanh Hóa),
Diễn Châu (Nghệ An) cũng nổi dậy hưởng ứng,
quần tụ dưới cờ của Mai Thúc Loan.
Mai Thúc Loan được quân dân tôn phong là
hoàng đế, lấy hiệu là Hắc Đế, tức vua Đen. Có sách
ghi, ông lấy hiệu này vì mang màu da đen đặc trưng,
có tài liệu lại cho rằng, vì ông mệnh thủy mà nước
tượng trưng cho màu đen.
Trước cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, nhà
Đường chia Giao Châu thành những đơn vị hành
chính nào
Mai Hắc Đế - Viên ngọc kê sơn bích
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Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan hoặc Mai
Huyền Thành. Ông quê ở Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh
nhưng sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An. Thông tin về
lý lịch của Mai Hắc Đế khá mờ ảo. Theo “Việt điện
u linh”, bố Mai Thúc Loan là Mai Hoàn, mẹ là Mai
An Hòa nguyên gốc Lộc Hà - Hà Tĩnh, lưu lạc sang
vùng Nam Đàn, Nghệ An.
Năm Mai Thúc Loan 10 tuổi, mẹ đi hái củi bị hổ
vồ, ít lâu sau bố cũng mất. Ông được người bạn của
bố là Đinh Thế đem nuôi, sau gả con gái là Ngọc Tô
cho. Thế nhưng, có thuyết lại nói ông không có cha,
còn mẹ là một phụ nữ nghèo khó, có lần đi xem nấu
muối bị một làn khói muối ngũ sắc bao phủ lấy mình
rồi mang thai sinh ra ông (theo Thiên Nam ngữ lục).
Trong khi đó, giai thoại dân gian thì cho biết
cha ông là Mai Sinh, mẹ là Vương Thị, quê ở vùng
ven biển đất Thiên Lộc (nay là xã Mai Lâm, huyện
Thạch Hà, Hà Tĩnh) sau vì miếng cơm manh áo mà
đến thôn Ngọc Trừng, xứ Sa Nam (nay là xã Nam
Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An) sống và sinh ra
Mai Thúc Loan ở đây.
Quỳnh Trang
“Thời thế tạo anh hùng”. Những cũng có
câu:“Anh hùng tạo thời thế”. Nhưng anh hùng là
gì? - Là những người yêu tha nhân và mưu ích cho
tha nhân (hy sinh mình để mang lại điều tốt đẹp cho
người khác) (*)
Anh hùng do thời thế tạo nên thì cũng đáng mặt,
nhưng anh hùng tạo thời thế còn đáng mặt hơn, vì
loại anh hùng này vừa có tài, vừa có nghị lực và vừa
có bản lãnh.
Mọi người đều có khả năng làm anh hùng vì
mọi người đều có thể yêu tha nhân, làm lợi cho tha
nhân, hy sinh cho tha nhân… Nếu đọc lại câu của
Thánh nữ Tiến sĩ Têrêxa Nhỏ: “Extraordinarius in
ordinario, ordinaius in extraordinario” (phi thường
trong những việc bình thường, bình thường trong
những việc phi thường. Đức Mẹ Maria và Thánh Cả
(Xem tiếp trang 26)
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CÂU HỎI ĐỐ BẠN




Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Thung dung tựu nghĩa”?
Thế nào là chính nghĩa của Thánh ca Phụng vụ?
Thế nào là những chính nghĩa khác nữa sẽ tập trung vào Thánh ca Phụng vụ?
(xin xem câu trả lời ở trang 51)

NÓI NHỎ NHAU NGHE
Chuyện riêng Bi & Bo

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI
NGƯỜI PHÀM

(Sưu tầm Internet)
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NGỤ NGÔN CHA PHI

Trong khu rừng mượt mà xanh ngát um tùm kia,
các loài vật chung sống với nhau với tất cả những
bản năng sinh tồn và kỹ năng nòi giống. Mọi loài
mọi vật luôn luôn để ý đến nhau và tranh chấp lẫn
nhau để mình được sống và sống vui, sống khỏe.
Cũng đúng thôi, cuộc đời là một cuộc đấu tranh sinh
tồn mà. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt này,
thằng nào ngu, con nào yếu là phải bị loại ra khỏi
vòng chiến, là phải bị tiêu diệt, là phải bị chết, là
phải hy sinh, là phải trở nên miếng mồi ngon béo bở
cho kẻ khác thôi. Đó chính là quy luật của cuộc đời,
quy luật của cuộc đấu tranh sinh tồn.
Trong bối cảnh của cuộc đấu tranh sinh tồn này,
có một dòng tộc Nai họp lại thành một bầy Nai và
luôn chung sống quây quần bên nhau. Trong bầy
Nai này, có một chú Nai tơ đang tuổi ăn tuổi lớn,
với vóc dáng vạm vỡ cân đối, với bộ lông vàng ươm
mơn mởn, khuôn mặt chú Nai tơ lúc nào cũng toát
lên vẻ dễ thương, xinh đẹp và hiền từ khả ái. Đôi
mắt chú Nai tơ lúc nào cũng ươn ướt mơ màng như
đang phóng ánh nhìn vào xa vắng suy tư. Bộ móng
của tứ chi của chú thì thật là cứng cáp, oai phong
lẫm liệt, gắn liền với bốn chiếc chân thẳng tắp mạnh
mẽ. Quả đúng là “trường túc kiêu hãnh”.
Đặc biệt nhất của chú Nai tơ chính là điểm nhấn
tuyệt vời nằm ngay trên đầu chú. Đó chính là đôi
sừng nhọn hoắc sắc bén và tràn đầy sinh lực. Đôi
sừng to lớn khiến cho chú Nai tơ trổi vượt hơn hẳn
về độ cao so với cả bầy dòng họ nai. Đôi sừng làm
tăng thêm mạnh mẽ vẻ oai phong lẫm liệt và hào
phóng ga-lăng của chú nai tơ. Đã rất nhiều lần chú
nai tơ tràn đầy sinh lực dùng đôi sừng này hất tung
đối thủ dám ngáng ngang trước mặt. Cũng không
biết bao nhiêu lần rồi, chú Nai tơ đã dùng đôi sừng
để khoe mẽ với các nàng nai cái trong bầy. Cũng
không biết bao nhiêu lần rồi, chú Nai tơ đã sử dụng
đôi sừng này để chiến đấu hòng đánh bại các chú
nai tơ khác đồng trang lứa trong bầy để tranh giành
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Lmns. NGUYỄN NGỌC PHI
gp. Đà Nẵng

với các bạn đồng trang lứa hầu sau này sẽ được làm
chúa tể trong bầy; cũng có lúc chú đánh hơn nhưng
cũng nhiều lúc chú đánh thua. Nhưng dù sao đi nữa
thì ai cũng đều nhận thấy rằng đôi sừng của chú Nai
tơ này là đẹp nhất, là oai hùng nhất, là kiêu dũng
nhất và là hấp dẫn nhất.
Trông vào chú Nai tơ, ai cũng phải gật gù khen
ngợi:
- Chú Nai tơ đẹp tuyệt vời!
Nhất là các nàng nai cái trong bầy, nàng nào
cũng ngắm nhìn chú Nai tơ với ánh mắt tha thiết
đắm đuối và luôn miệng khen ngợi, không phải là
khen ngợi nữa mà đúng hơn phải nói là “ca ngợi”:
- Anh Nai tơ xinh đẹp tuyệt vời! Anh Nai tơ oai
phong tuyệt vời! Anh Nai tơ kiêu dũng tuyệt vời!
Anh Nai tơ hoành tráng tuyệt vời! Anh Nai tơ…
tuyệt vời!
Mà quả thật, không hề có một nai nào trong
đàn, dù nai lớn hay nai bé, dù nai già hay nai trẻ, dù
nai đực hay nai cái, mà không cất tiếng khen ngợi,
à không phải khen ngợi mà là “ca ngợi” chú Nai tơ.
Quả đúng như vậy, chú Nai tơ trông xinh đẹp tuyệt
vời vượt trội hẳn các bạn đồng trang lứa.
Trong bầy, có một nàng nai cái, có vẻ thông
minh khôn ngoan hơn hẳn các nai khác. Cô Nai cái
suy nghĩ:
- Tất cả các nai đều gọi anh Nai xinh đẹp kia là
“tuyệt vời”. Để lấy lòng và quyến rũ anh Nai cho
riêng mình, mà mình cũng gọi như mọi nai khác thì
thường quá. Mình phải dùng một kiểu khen ngợi
khác cho nó hoành tráng, cho nó quyến rũ và hào
nhoáng hơn. Nhưng phải khen ngợi là sao nhỉ???
Phải gọi là thế nào nhỉ???
Thế rồi từ đó, với suy nghĩ đó, cô nàng nai cái
kia âm thầm đi tìm kiếm câu khen ngợi khác với từ
“tuyệt vời” cho nó đẳng cấp hơn. Tháng ngày dần
trôi qua, thời gian dần trôi qua. Đã bao mùa lá xanh
rồi lại vàng. Đã bao mùa lá rơi lá rụng trôi qua. Đã
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bao mùa nước suối cạn xuống rồi lại dâng cao. Đã
bao nhiêu lần con chim bay qua bay lại. Không biết
nữa. Chỉ biết là cô nàng nai cái này đã tìm ra được
vô vàn vô số câu khen ngợi hầu làm hài lòng chú
Nai tơ kia. Nhiều câu khen ngợi lắm! Nhiều từ ngữ
ngợi khen lắm! Hàng trăm, hàng triệu câu nói, hàng
trăm hàng triệu từ ngữ mà cô nàng nai cái đã suy
nghĩ ra.
(Ai muốn tìm biết thì hãy liên hệ với cô nàng
nai cái này gấp, cô nai cái sẽ rất vui lòng chỉ vẽ
cho ngay lập tức. Mỗi câu nói hay mỗi từ ngữ trao
truyền chỉ vẽ, cô nai chỉ thu phí 10.000 đồng thôi).
Dù đã suy nghĩ ra hàng trăm hàng triệu câu nói
hay, nhưng cô nàng nai cái chưa chịu đồng ý với
một câu nào cả.
(y như các cô nàng người, có hàng trăm hàng
triệu anh chàng theo đuổi mà chưa chịu vừa ý với
anh nào cả nên cuối cùng thì… ế… ê… ề… e…
đúng như ông bà chúng ta đã từng nói:
Con gái nhà ai tuổi chín lăm
Đôi má hom hem lại lẹm cằm
Bố mẹ gả chồng còn chưa lấy
Rằng con còn nhỏ chửa đầy trăm).
Cô nàng nai cái suy nghĩ:
- Nhiều câu quá, biết chọn câu nào cho nổi bật
đây nai. Ai cũng khen ngợi “tuyệt vời”. mình phải
khen thế nào để làm nổi bật lên tính thông minh của
mình đây nai. Nhiều câu nên khó chọn. Khó chọn
quá!
Rồi cô nàng nai cái suy tư tiếp:
- À, Đúng rồi. Mọi nai đều khen là “tuyệt vời”
thì mình phải làm sao cho “hơn tuyệt vời” mới xứng
tầm nai cái thông minh chứ nhỉ??? Hay là mình khen
là “hơn tuyệt vời” là hơn mọi nai khác rồi. “Hơn
tuyệt vời” là ba chữ, không được, không được, trăm
lần không được, mà ngàn lần cũng không được.
Con số “3” xui xẻo lắm. Phải tìm thêm một chữ nữa
để phá cái xui xẻo này đi mới được. À hay là mình
thêm chữ “cả” tức là “hơn cả tuyệt vời”.
Suy nghĩ thế rồi, cô nàng nai cái vỗ đùi
cái “đét”, ngước cao mặt lên trời cười sằng sặc tự
thưởng cho trí thông minh của mình. Đang cười
được một lúc lâu, tự nhiên cô nàng nai cái ngưng
bặt lại. Cô nai suy tư tiếp:
- Đúng rồi. “Hơn” tức là ở trên. Phải ở trên mới
là hơn chứ. Như vậy mình phải thay câu khen ngợi
“hơn cả tuyệt vời” bằng câu “trên cả tuyệt vời”
mới lột tả được sự cực kỳ tuyệt vời muốn nói đến.
Suy nghĩ vậy rồi, cô nàng nai cái thét to lên:

- TRÊN CẢ TUYỆT VỜI! TRÊN CẢ TUYỆT
VỜI!
Rồi cô nai lại ngước mặt lên trời mà cười sằng
sặc Ha… Ha… Ha… Ha… Ha… Ha…
Các nai khác trong bầy trông thấy vẻ kỳ
lạ của cô nàng nai cái như vậy thì nhất loạt quay
hướng nhìn về phía cô nai. Đang hứng chí, thêm
vào nữa là những câu hỏi dồn dập của các nai khác
trong bầy, cô nàng nai cái thành thật và chí tình kể
lại câu chuyện suy tư lâu nay để tìm ra câu nói hay
nhất, hay hơn hẳn câu khen ngợi lâu nay của các
nai dành cho chú nai tơ tuyệt vời. Đó không phải là
khen ngợi “tuyệt vời” như lâu nay nữa, mà thay vào
đó là câu “trên cả tuyệt vời!”.
Cả bầy nai vỗ tay reo hò khen ngợi vang
dội, khen ngợi trí thông minh nhanh nhạy của cô
nàng nai cái. Bấy giờ, cô nàng nai cái mới giật mình
ngước mắt lên trời thầm trách:
- Ôi cô nàng nai cái ngu dốt dại khờ ơi. Sao mày
lại ngu như thế nhỉ. Mất công toi bao nhiêu thời
gian khổ công nát óc suy nghĩ mất rồi. Đáng lẽ mày
phải dành riêng cho chính mình để làm le làm dáng
với anh Nai tơ oai hùng mà lấy điểm chớ. Sao ngu
thế nai ơi là nai. Thật đúng là “con nai tơ ngơ ngác,
cái miệng thì toác hoác, cái đầu thì rỗng toác, nên
phải rên ‘oác… oác’ ngu si.”.
Tự thầm trách mình rồi, cô nàng nai tơ ôm mặt
khóc hu hu đau đớn mất mát.
Cả bầy nai từ đó sử dụng câu khen ngợi do cô
nàng nai cái nghĩ ra mà gán cho chú nai tơ oai hùng.
Nai nào cũng khen ngợi:
- Chú Nai trên cả tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời!
Riêng chú Nai tơ, khi nhận được tràn đầy
những lời khen ngợi “trên cả tuyệt vời” như vậy,
chú ta cảm thấy niềm kiêu hãnh và tự hào dâng lên
trong lòng đầy ứ đến như nghẹt thở. Đi đến đâu, chú
Nai tơ cũng đều nhận được câu khen ngợi “trên cả
tuyệt vời”, và cũng từ đó, câu khen ngợi “trên cả
tuyệt vời” được lan tràn khắp mọi nơi, vượt ra xa
khỏi bầy nai, vượt ra xa khỏi khu rừng mà bay vào
trong không gian của vũ trụ bao la. Và cũng từ đó,
câu khen “trên cả tuyệt vời” ra đời mà góp mặt với
thế giới rộng lớn.
Cuộc đời cứ thế trôi qua trong đấu tranh sinh
tồn. Cuộc sống của bầy nai cũng cứ thế trôi qua.
Một hôm kia, có con sư tử đói bụng lang thang đi
kiếm bữa ăn điểm tâm, trông thấy bầy nai ngon
miệng nên lao đến chộp bắt. Cả đàn nai hoảng hốt
tháo chạy tìm đường thoát thân. Mạnh ai nấy chạy.
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Chú Nai tơ oai hùng cũng tháo chạy. Trong cơn lốc
bụi mịt mù, con sư tử cứ nhắm thẳng điểm cao nhất
trong bầy nai mà lao đến. Điểm cao nhất đó chính
là đôi sừng của chú Nai tơ. Vì oai hùng, vì cao hơn
hẳn các nai khác nên nổi bật lên trong bụi mù giữa
bầy nai đang tháo chạy trối chết.
Chú Nai tơ co giò phóng chạy thục mạng. Chú
cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, tới đâu thì tới. Không
biết nữa chỉ còn biết là lo chạy cho thật nhanh để
thoát sự truy bắt của con sư tử đang lao ngay phía
sau. Chạy một đỗi thật xa, xa ơi là xa, ngang qua
một bụi cây um tùm, chú Nai đang hốt hoảng tối
tăm mặt mũi đâm sầm vào ngay giữa bụi cây. Đôi
sừng của chú Nai tơ bị vướng vào bụi cây um tùm
đó. Giật mạnh hay vùng vẫy hoài cũng không ra.
Đang khi truy đuổi chú Nai với đôi sừng cao lớn
nổi bật, con sư tử chạy đến mệt rã rời vì chú Nai tơ
chạy nhanh quá không thể truy đuổi kịp nên định
tâm bỏ cuộc. Không ngờ khi vừa rẽ hướng thì trông
thấy chú Nai tơ bị mắc đôi sừng vào bụi cây. Không
bỏ qua cơ hội ngàn vàng, con sư tử vội lao đến chú
Nai tơ đang bị mắc kẹt mà cắn chặt, bấu chặt cứng
con mồi.
Trong cơn tuyệt vọng, chú Nai tơ “trên cả tuyệt
vời” thốt lên:
- Ôi nai ơi là nai. Trên cả tuyệt vời chính là tuyệt
vọng đó.
Rồi trước khi giãy chết, chú Nai tơ lấy hết sức
bình sinh thét to lên:
- Ôi! Cuộc đời ơi, trên cả tuyệt vời chính là tuyệt
vọng… tuyệt vọng… tuyệt… vọng… tuyệt… v… ọ…
n… g…!

Bạn yêu mến của tôi ơi, có bao giờ trong cuộc
đời chúng ta được khen ngợi là ‘trên cả tuyệt vời’
chưa?
Có bao giờ mình đã từng kiêu hãnh vì mình là
‘trên cả tuyệt vời’ chưa?
Và đã từng có bao giờ mình cảm nhận được
‘trên cả tuyệt vời’ chính là ‘tuyệt vọng’ như chú nai
tơ trong câu chuyện kể trên chưa???
Chú nai oai dũng
Đôi sừng hiên ngang
Trên cả tuyệt vời
Để rồi tuyệt vọng.
Ôi, đời oan nghiệt
Tranh dành hơn thua
Ta đây là nhất
Trên cả tuyệt vời.
Trên cả tuyệt vời
Chính là tuyệt vọng.
Sao đời cứ mộng
Trên cả tuyệt vời.
Người ơi, nhớ nhé
Luôn luôn nhắc mình:
‘Trên cả tuyệt vời’
Chính là… ‘Tuyệt Vọng’
Tuyệt Vọng… Tuyệt Vọng!!!
Tuyệt Vọng…! T… u… y… ệ… t… V… ọ… n…
g…!!!

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

(Tiếp theo trang 22)
Giuse rất phi thường trong những việc bình thường
nhỏ nhoi (lặng thầm sinh hạ và nuôi dưỡng Đấng
Cứu Thế cho nhân loại) những sống rất bình thường
trong thiên chức phi thường (khiêm tốn dù Các Ngài
mang một thiên chức vô cùng vĩ đại). Còn chúng
ta, Ban Biên tập, như BBT (người viết) chẳng hạn,
nếu là Các Ngài chắc tôi sẽ tung tóe lên với cái kiểu
huênh hoang tự đắc, xênh xang áo mão, thênh thang
ăn nói… khi mới vừa nhận chức tước nào đó (phi
thường trong sự phi thường), hoặc sẽ bí xị ủ rủ, co
cụm, yếm thế và chua chát khi lâm cảnh khó khăn
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túng thiếu (tầm thường trong cảnh tầm thường). Thế
chẳng nực cười lắm sao!
(*) Với nghĩa này mới hiểu được nhiều vị anh
hùng tuổi nhỏ, nhiều vị anh hùng thầm lặng, nhiều
vị anh hùng ở ngay bên cạnh ta v.v… Hiểu nghĩa
anh hùng là người làm nên đại sự nhưng bằng hoặc
trên xương máu người khác, làm nên đại sự bằng sự
bất công, gây chiến tranh, đổ máu, giải phóng bên
này nhưng ức hiếp bên kia v.v… là lối hiểu thô thiển.
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CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

MỘC XUÂN

Trong xóm, mọi người đang xôn xao chạy tới nhà
bà Ba để giúp đỡ vì mẹ bà vừa mới mất. Người thì
lo dọn dẹp nhà để có chỗ đặt quan tài, người thì chạy
lo mua hàng, người thì đi thuê bàn ghế, chén bát ai
nấy cũng tất tả vội vàng lo toan cho đám ma, còn bà
Ba chạy vội lên chùa Quan Âm gần nhà để thỉnh sư
đến lo thủ tục khâm liệm.
Mọi người đã lo toan đâu đó xong xuôi mà vẫn
không thấy tăm hơi sư đến, quá sốt ruột bà Ba lại
chạy lên chùa thỉnh sư lần nữa rồi về ngồi chờ. Mọi
người chờ dài cổ than thở:
- Ủa, bộ sư không biết khâm liệm phải đúng “giờ
tốt” sao mà còn ề à hoài?
- Tại nhà bà Ba nghèo nên sư không có hứng thú
chứ gặp nhà giàu mới lên tiếng sư đã vội vàng khăn
gói lên đường ngay, đời là thế đó! Sư tu mà cũng
chưa thoát tục đâu!
Bà Ba lại phải chạy lên chùa nài nỉ sư lần thứ
ba, lần này sư mới chịu dời gót, nhưng không có
vẻ gì sốt sắng cho lắm. Bà Ba thấy vậy giận tím
gan nhưng ngoài mặt vẫn làm vui để khâm liệm cho
đúng giờ tốt.
Bà Ba tổ chức ma chay cho mẹ hết 3 ngày. Mỗi
ngày sư phải xuống tụng kinh 3 lần, nhà rất gần chùa
nhưng sư luôn chậm trễ, sư tụng với vẻ miễn cưỡng,
bà Ba uất ức trong lòng nhưng không nói được, bà
rất buồn.
Khi buồn người ta thường tìm đến rượu nhưng
hễ rượu vào thì lời ra, bao nhiêu uất ức đè nén trong
lòng bà tuôn ra hết sạch. Bạn nhậu cùng bàn cũng
cùng nhận xét như bà nên họ đồng tình kẻ tung
người hứng vạch tội sư:
- Tao thấy ông sư này không phải chánh đạo!
- Sư a dua nịnh bợ nhà giàu, có vẻ hất hủi người
nghèo!
Những lời này sư đều nghe hết, sư chỉ buồn

nhưng không nói gì, có lẽ tội sư cũng đúng như
người ta vạch. Không biết sau buổi đám ma này sư
có thay đổi cách xử sự không, chỉ biết các phật tử
đã giảm lòng tin với sư, họ lần lượt đi chùa khác lễ
phật.
Ba năm sau, bà Ba bị phát bệnh, lúc đầu chỉ bị
nóng trong người rồi trong miệng nổi mụt. Mới đầu
một mụt rồi dần dần nổi đầy miệng, thuốc thang tùm
lum vẫn không khỏi. Ngày ngày bà chịu đau đớn,
miệng không ăn được, hai chân thì lạnh ngắt. Sức
khỏe bà suy sụp thấy rõ. Vì ăn không được nên bà
phải vô nước biển liên tục.
Cuối cùng bác sĩ phát hiện bà bị ung thư miệng
bà phải chuyển về bệnh viện ung thư chữa. Bệnh này
tốn kém quá chừng, gia cảnh bà nghèo con cháu bà
gánh vác không xuể họ hàng phải chung vai góp sức
giúp bà chữa bệnh mà bệnh tình vẫn không thuyên
giảm, kéo dài đến 3 năm, cuối cùng bà mất tại bệnh
viện ung thư.
Trong buổi ma chay của bà, những bạn nhậu
cùng bàn đã từng vạch tội và chửi sư cùng bà ngày
xưa nay thấy cái chết của bà, ai nấy đều xanh mặt
lo sợ:
- Chết rồi, ngày xưa bà Ba chửi sư, hậu quả bây
giờ bà bị ung thư miệng. Tụi mình cũng cùng hùa
với bà Ba không biết tụi mình sẽ lãnh hậu quả gì
đây?
- Tại sư không phải, đâu phải tụi mình nói oan
đâu!
- Dù sao người ta cũng là người tu hành, có tội
để ông trời phạt, mình không có quyền chửi sư như
vậy, mình sẽ bị tội chửi sư. Bà Ba bị bệnh ba năm tức
là đã ở địa ngục ba năm, chịu nhiều đau đớn, tiền
mất tật mang, bị hành tội làm sao hết bệnh được.
Bây giờ bà Ba chết tức là đã thoát địa ngục rồi, đã
thi hành xong bản án, mong bà đầu thai kiếp khác
có cuộc sống tốt đẹp sung sướng hơn!
- Úi trời! vậy tụi mình phải làm nhiều phúc thiện
để thắng cái quả xấu vì tụi mình cũng hùa với bà Ba
chửi sư. Đức năng thắng số mà!
(Xem tiếp trang 32)
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Một trong những chứng bệnh của phe đờn ông
con giai, khiến cho quí bà quí cô nhiều khi phải nhăn
mặt “âm thầm gậm nhấm nỗi đớn đau cô đơn” của
mình, đó là chứng bệnh nhậu. Để diễn tả nỗi đớn
đau vò võ ấy, người ta đã nhái theo bài hát “Hòn
vọng phu” như sau:
- Bao nhiêu đêm cầm roi đứng đợi chồng về,
Bao nhiêu đêm vòng tay đứng nghe chồng
thề…
Không hiểu bên Mỹ, người ta nhậu ra làm sao
và nhậu theo phong cách nào? Chứ còn tại Việt
Nam, người ta nhậu ở mọi nơi, trong mọi lúc và với
bất kỳ lý do nào. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu và
thậm chí muốn nhậu là nhậu, chẳng cần lý do nào
sốt. Vì vậy, phong trào nhậu cứ “liên tục phát triển”.
Chả thế mà đất nước mình thuộc vào hạng nghèo rớt
mùng tơi, nhưng lại có mặt đầy đủ những thứ bia nổi
tiếng trên thế giới và hàng năm người ta sản xuất ra
không biết bao nhiêu triệu lít bia.
Rồi trong những ngày gần đây tại Saigon, xuất
hiện hàng loạt những “làng nướng”, làng “lẩu”. Cứ
chiều chiều đi ngang qua những thứ làng này, mùi
thịt thà cá mú bốc lên làm điếc mũi hàng xóm. Tất
cả những điều ấy, gã đã có dịp trình làng. Riêng hôm
nay, gã sẽ nhìn hiện tượng nhậu dưới góc độ của anh
đờn ông cũng như của chị đờn bà, để rồi đi đến một
kết luận cụ thể, đó là ta phải nhậu như thế nào cho
đáng mặt mày râu.
Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào chi tiết, gã xin
đề cập tới vị sư tổ của trường phái nhậu, đó chính là
Lưu linh. Theo sách vở thì Lưu linh tự là Bá Luân,
người đời Tấn. Ông thuộc nhóm “Thất Hiền”, tức là
một trong bảy vị hiền tài ở Trúc lâm, tính tình phóng
khoáng, thích uống rượu lại giỏi thơ văn. Ông đã
để lại cho đời một bài thơ bất hủ, ca ngợi cốt cách
phong lưu của việc uống rượu. Bài thơ ấy mang tựa
đề là “Tửu đức tụng”. Chả thế mà trong “Cung oán
ngâm khúc” có câu:
- Cờ tiên, rượu thánh ai bằng,
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Lưu linh, Đế thích là làng tri âm.
Tục truyền rằng: vào một đêm trăng thanh gió
mát, ông ngồi uống rượu và ngâm thơ với các “chiến
hữu” trên một chiếc thuyền. Trong lúc cao hứng,
ông đứng lên, loạng choạng bước tới mũi thuyền.
Nhìn thấy vầng trăng lung linh dưới đáy nước mà
cứ ngỡ là lơ lửng trên bầu trời, ông liền giang tay
nhảy xuống ôm lấy trọn vầng trăng và thế là… dòng
nước cuốn trôi. Từ đó cho đến nay, dân bợm nhậu
vốn thường được gọi là đệ tử của Lưu linh và tôn
ông làm sư tổ của mình.
Nhiều người cho rằng: Đối với phần lớn đờn
ông con giai, thì tình yêu đi vào trái tim thường phải
rẽ qua ngả đường của bao tử. Điều đó chứng tỏ rằng
anh đờn ông con giai nào cũng khoái ăn ngon. Thế
nhưng, đồ ăn thịnh soạn mà thiếu chất cay cay để
đưa mồi thì cũng hóa thành nhạt nhẽo như người
xưa đã bảo: Cỗ không rượu như kiệu không cụ. Đi
rước kiệu mà không có cha chủ sự thì còn ra cái thể
thống chi nữa.
Chính vì vậy, rượu đã xuất hiện từ một thuở rất
xa xưa và có mặt trên từng cây số nơi các dân tộc,
từ đông sang tây, từ cổ chí kim và làm thành nét đẹp
riêng của văn hóa. Chả thế mà trong ngành du lịch,
người ta đã đưa ra chiêu bài nền “văn hóa ẩm thực”
của dân tộc mình để thêm phần hấp dẫn hầu dễ bề
móc túi du khách.
Gã không biết ai là người đầu tiên đã chế biến
nên rượu. Thôi thì đành dựa vào Kinh thánh vậy.
Theo sách Sáng thế ký: sau cơn đại hồng thủy, khi
nước đã rút hết, thì Noe đã trông nho và làm rượu.
Ông cũng đã nhậu một chầu túy lúy với những xị
rượu đầu tiên của mình. Và thế là chuyện nhậu được
phổ biến và trở thành một tập tục của loài người. Hai
tên bạn khố rách áo ôm lâu ngày gặp nhau, thế nào
cũng phải làm xương xương với nhau vài táo. Các
chính khứa hội đàm “mí” nhau và khi cuộc hội đàm
kết thúc, thế nào cũng phải có màn chiêu đãi tiệc
tùng. Cũng bởi lẽ ấy, mà các cụ ta ngày xưa đã bảo:

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

Nam vô tửu như kỳ vô phong, có nghĩa là đờn ông
con giai mà không biết uống rượu thì như cờ treo
mà không có gió. Ủ rũ.
Gã xin ghi lại nơi đây tâm sự buồn của một
anh con giai không biết nhậu, được đăng trên báo
“Phụ nữ Chủ nhật”: “Khi còn độc thân mỗi lần
được bạn bè mời đi dự đám tiệc, tôi đều phải len
lén chọn những bàn tập trung phái nữ và cũng chọn
cho mình một loại thức uống giống y như họ là một
chai…nước ngọt! Trong lúc bạn bè cùng “hệ” đang
hí hửng với những ly bia vàng óng, sóng sánh bọt,
tưng bừng hô vang “Zdoô, zdoô…” một cách hết
sức sôi động, thì tôi chỉ biết cắm cúi gắp lấy gắp
để cho đến món cuối cùng hầu được ra về! Đến khi
lập gia đình, điều kém may mắn này lại càng được
bộc lộ rõ ràng hơn. Ngay vào ngày cưới, thường
chú rể là người “bị” uống nhiều nhất. Hết bàn này
đến bàn khác, hết người này chúc mừng đến người
kia mời mọc. Mặc dù đã “tự nhủ lòng” phải kiềm
chế tối đa để bảo đảm cho một đêm tân hôn cực kỳ
tỉnh táo, nhưng trước những lời chúc tụng quá ư
chân thành của bạn bè, của bà con hai họ, tôi cũng
ráng gồng mình uống, như để nuốt cạn từng lời
chúc mừng chí tình chí nghĩa ấy! Cho tới bàn cuối
cùng, tôi chỉ còn nhớ được mang máng hình như có
ai đó đã vác tôi ra xe taxi rồi đưa về nhà trước khi
tàn tiệc cưới! Đến khi giật mình tỉnh giấc đã là bảy
giờ sáng của ngày hôm sau và điều chắc chắn rằng
trong đêm tân hôn đó, chú rể vẫn còn là chú rể và
tất nhiên cô dâu cũng vẫn còn là cô dâu, chẳng chút
mảy may xây xước. Đâu đã hết, điều kém may mắn
ấy vẫn còn theo đuổi tôi cho đến bây giờ. Chẳng là
gia đình bên vợ tôi rất đông người, bốn anh em trai
cộng thêm với ba người anh cột chèo, vị chi là bảy
người và ai cũng uống bia như uống…nước mía,
chỉ lẻ loi mình tôi là “yếm thế”. Những lúc giỗ tết,
tôi chỉ còn biết ngồi khép nép bên vợ để được “che
chở” khỏi bị ép uống. Có thể nhiều bà vợ cứ nghĩ
chồng mình không biết uống rượu là một điều hạnh
phúc, nhưng các bà đâu có thể hiểu hết được những
“nỗi thẹn thùng” của các ông mỗi khi đụng chuyện.
Đàn ông đàn ang như tôi mà không biết uống rượu
quả đáng xấu hổ. Vì thế, nếu cho tôi một điều ước,
tôi sẽ chẳng do dự nói ngay rằng: Phải chi tôi cũng
biết…nhậu”.
Nếu như cô gái lỡ thời đã tâm sự: Không chồng
khổ lắm chị em ơi! Thì hẳn anh chàng này cũng
phải lớn tiếng mà kêu lên: Không nhậu khổ lắm anh
em ơi! Đã vậy, nhiều lúc chẳng muốn nhậu mà cũng

vẫn bị nhậu và bắt buộc phải nhậu, thì nào có khoái,
có vui sướng gì cho cam. Dĩ nhiên ở đây gã không
bàn tới những vị sáng say chiều xỉn tối lăn quay,
thuộc hàng cao thủ võ lâm, bợm nhậu mãn tính hay
dân ghiền hạng nặng, dám vỗ ngực tuyên bố: Thà
bỏ…vợ còn hơn bỏ…nhậu. Nhưng chỉ xin đề cập
đến những đấng thường thường bậc trung, mỗi khi
nhậu đều có những lý do chính đáng và lắm lúc có
cả giấy phép của…bà xã nữa. Vậy tại sao những
đấng ấy lại nhậu, hay nói một cách khác, những
đấng ấy nhậu để làm gì? Dựa vào một bài báo trên
“Phụ nữ Chủ nhật” gã xin bổ túc và đưa ra những
lý do khiến người ta nhậu một cách rất chính đáng.
Lý do thứ nhất, đó là phải nhậu thì mới có tiền.
Mới nghe qua lời phát biểu này thì thấy nó có
vẻ vô lý, bởi vì theo luật kinh tế: càng đông vui thì
lại càng hao. Nhậu miết thì thể nào cũng mắc chứng
“viêm màng túi” kinh niên. Thế nhưng, nếu suy nghĩ
một chút, gã thấy cũng đúng. Có một anh bạn, chủ
một doanh nghiệp tư nhân, vốn được xem là “chuyên
gia” nhậu. Gọi điện thoại tìm anh ta thường được
nghe con gái anh ta trả lời: Ba con đi nhậu rồi. Vợ
anh ta phải “thay” chồng quán xuyến công việc sản
xuất , trông coi cơ sở kiêm luôn nghề…”chỉ điểm”:
Anh ấy đang ngồi với ông nọ, ông kia ở quán… Còn
anh ta thì lại tâm sự: Nhậu hoài chán lắm, ở nhà
với vợ con thích hơn, nhưng có nhậu mới ký được
nhiều hợp đồng làm ăn. Hoàn tất hợp đồng, lời lỗ gì
cũng lại…nhậu tiếp để kiếm hợp đồng mới, cứ thế
mà nhậu quanh năm. Có lẽ đúng như vậy. Thời buổi
kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, cơ sở của anh ta
thì nhỏ, vốn ít nhưng đều đều có hợp đồng để làm,
đủ trả lương công nhân, nhà xưởng, điện nước, thuế
má và quan trọng nhất, đã nuôi sống cả gia đình bố
mẹ, vợ chồng và ba cô con gái. Tuy rằng trong đó
có công sức không ít của người vợ: hiểu chồng và
giúp chồng.
Lý do thứ hai đó là nhậu để tỏ ra có tí quyền, tí
chức và cũng bề thế như ai.
Một anh bạn khác, ngoài những tiệc nhậu ở nhà
hàng được người ta mời, anh ta cũng thường tổ chức
nhậu tại nhà với danh nghĩa là đám giỗ. Giỗ bên
nội, rồi giỗ bên ngoại. Khách được mời toàn những
nhân vật có “máu mặt”, thiên hạ nhìn vào phải nể
phục sát đất quyền cao chức trọng của anh ta. Có
lần người ta thắc mắc không biết là giỗ ai, hỏi ra
mới hay: Giỗ người em họ của ông nội, mà khi mất
mới có vài tuổi, gia chủ cũng chẳng còn nhớ tên là
gì, nên chỉ gọi là giỗ…ông trẻ!
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Lý do thứ ba đó là nhậu để thắt chặt tình bè bạn.
Như trên gã đã nói: hai tên bạn cũ lâu ngày gặp
nhau thì chỉ cần làm mấy ly là sống lại biết bao
nhiêu kỷ niệm êm đẹp của một thuở xa xưa. Hơn
thế nữa, khi rượu đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng,
lúc bấy giờ các chiến hữu tha hồ mà “nổ”, sẵn sàng
tỏ lộ tâm can tì phế của mình. Những chuyện không
thể nói với bà xã, thì lúc này là lúc thuận tiện nhất
để tuôn ra rông rổng cho các chiến hữu. Nếu ở nhà:
Nhất vợ nhì giời. Thì bây giờ và ở đây: Trời chỉ
bằng cái vung, thì bà xã chắc chắn cũng chẳng là
cái thớ gì cả.
Rượu mở mang trí hóa, giải bớt cơn sầu và làm
cho tình nghĩa tuôn chảy tràn trề và lai láng khiến
các chiến hữu sẵn sàng cảm thông, không phải chỉ
chín bỏ làm mười, mà nhiều khi chín bỏ làm mười
một, mười hai không chừng. Và khi tới màn chót
của vở kịch, các chiến hữu sẽ hôn nhau chùn chụt,
hay ôm lấy nhau mà khóc thút thít, lâm ly bi đát hơn
cả đờn bà con gái bội phần.
Sau cùng, lý do thứ tư đó là nhậu để nói cho
thiên hạ biết rằng: Ta đây là loại đờn ông chính hiệu
con nai vàng.
Thực vậy, bộ râu là dấu chỉ để phân biệt đờn
ông đờn bà, như các cụ ta ngày xưa đã bảo: Đờn
ông không râu bất nghì, đờn bà không vú lấy gì nuôi
con. Thế nhưng, ngoài bộ râu ra, việc nhậu cũng đã
trở nên dấu chỉ để phân biệt đờn bà đờn ông. Sở dĩ
như vậy vì dân nhậu hầu như toàn đờn ông, còn đờn
bà hầu như chẳng thấy…nhậu bao giờ. Gã chỉ xin
nói “hầu như” mà thôi, bởi vì cũng có những chị
đờn bà uống rượu như hũ chìm và cũng có những
chị đàn bà…mọc râu mọc ria, oai ra phết. Trong khi
đó lại có những anh đờn ông chỉ biết “phá mồi” và
cằm thì nhẵn nhụi trơn tru, có vác kính lúp ra soi
cũng chẳng tìm thấy được một cọng râu.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, đó là khi nhậu
sừng sừng, người ta mới dễ bề tỏ ra mình là đấng
“nam nhi đại trượng phu”. Gã tìm thấy trên báo
“phụ nữ Chủ nhật” tâm sự của một anh bạn đi tìm
“bản lãnh đờn ông” trong việc nhậu như thế này:
Sau khi lấy vợ, nếu không đi nhậu, các chiến hữu
cho rằng bây giờ tôi sợ vợ, “không xài được”. Tự
ái nổi lên, chứng tỏ ta đây không sợ ai hết. Thế là
từ đó tôi luôn luôn sống trong tình trạng “bạn nhậu
một bên và em một bên”. Cho đến lúc vợ tôi “tuyên
chiến” với nhậu, nàng luôn than vãn cằn nhằn, kêu
ca, nổi giận bảo rằng thật bất hạnh khi kết hôn với
một cái…hũ hèm, thì tôi thực sự hoảng hốt. Buồn
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quá, tôi lại tiếp tục tìm vui trong men nhậu. Khi
nhậu, tôi được các chiến hữu tung hô, được em út
tôn sùng và nhiều thứ mà lúc tàn canh tôi không có
được. Trong bàn nhậu tất cả đều bình đẳng, hơn thế
nữa, nó giải tỏa biết bao buồn bực. Cùng lứa với
tôi, bạn bè nhiều đứa đã giàu sang thành đạt, còn
tôi vẫn cứ quèn. Nhưng trong bàn nhậu, “nhà ngói
cũng như nhà tranh”, tôi cũng ngon như ai nếu biết
chịu chơi và chịu chi. Vợ tôi cho rằng tôi là người
yếu đuối, nhưng khi nhậu tôi thấy mình có đủ “bản
lãnh đờn ông”.
Bản lĩnh đờn ông này được bạn cảm nhận khi
ruợu đã thấm vào như sau:
Bạn cảm thấy mình là người thông minh. Ý
kiến bạn hoàn toàn đúng và dĩ nhiên ý kiến kẻ khác
hoàn toàn sai. Bạn sẵn sàng “nhả ngọc phun châu”
với bất kỳ ai, về bất cứ đề tài nào, còn thiên hạ đang
vểnh tai hướng tới bạn để lắng nghe. Rốt cuộc, sự
cãi vã là điều không thể tránh khỏi khi mọi người
đều thông minh.
Bạn cảm thấy mình là người giàu nhất trên thế
giới, thậm chí sẵn sàng bao luôn bữa tiệc, hay mua
thêm rượu mời mọi người cùng uống, bởi vì bạn
luôn có sẵn một núi tiền. Đối với bạn, thân xác chỉ
là cát bụi, danh vọng chỉ là mây khói và tiền bạc chỉ
là bùn đất mà thôi.
Bạn cảm thấy mình là người gan dạ, sẵn sàng
đánh nhau với bất cứ ai. Chỉ cần một lời nói trái tai,
lập tức người ấy trở thành kẻ thù của bạn. Không
một ai có thể đánh bạn phun máu đầu, bởi vì bạn
không hề lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào. Bạn
là người gan dạ cơ mà. Khi đã xỉn rồi, bạn cứ giữa
đường mà đi, mặc cho xe cộ thi nhau tránh. Thậm
chí, bạn còn dám bò bằng “bốn chân” về nhà trước
mặt vợ con và hàng xóm.
Bạn cảm thấy mình là người lịch sự, bởi vì bạn
luôn mồn xin lỗi thiên hạ. Thậm chí khi bị va vào
cột đèn sưng u cả đầu, thế mà bạn vẫn cứ đứng xin
lỗi cho tới bao giờ cái cột đèn trả lời mới thôi. Có
khi bạn xin phép chủ nhà để đi về tới mười lần mà
vẫn luẩn quẩn chưa ra khỏi được phòng nhậu.
Bạn cảm thấy mình là người rất cẩn thận, thậm
chí còn nhớ móc chân vào sườn xe đạp trước khi
làm một giấc ngủ ngon lành ngay bên lề đường.
Sau cùng, bạn cảm thấy mình là người có trí
nhớ tốt bởi vì những việc tưởng chừng như đã qua
đi từ đời tám tai ông Bành tổ, thế mà bạn vẫn nhớ
và nhắc đi nhắc lại hàng chục lần, chỉ vì sợ kẻ khác
quên hay không hiểu.
(Xem tiếp trang 32)
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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

(tiếp theo)
GIẾT NGƯỜI, TỘI –:
殺人 (sát nhân), Homicidium, Murder, Meutre
Tội (罪): hành vi phạm luật; giết người (N折𠊚): lấy
đi mạng sống của con người.
Tội giết người – còn gọi là tội sát nhân, hay cố sát –
là việc lấy đi mạng sống của người khác một cách
bất công, có chủ tâm và ý thức.
Trong Kitô Giáo, điều răn thứ năm “cấm giết
người” (Xh 20,13), bởi vì sự sống con người là linh
thánh và chỉ một mình Thiên Chúa là chủ sự sống (x.
GLHTCG 2258).
Luật cấm giết người có giá trị phổ quát, đòi buộc
mọi người, mọi lúc và mọi nơi. Điều răn này còn
cấm: phá thai (x. GLHTCG 2272); giết chết để tránh
đau, hay còn gọi là “chết êm dịu” (x. GLHTCG
2324); tự sát (x. GLHTCG 2281).
Ngoài ra, điều răn này cũng cấm những hành động
gây chết người cách gián tiếp: “Cấm đặt một
người nào đó vào chỗ nguy tử nếu không có lý do
nghiêm trọng, cũng như cấm từ chối giúp đỡ một
người đang lâm nguy” (GLHTCG 2269); cướp đoạt
phương tiện mưu sinh của người khác (x. Hc
34,22); đẩy người ta vào chỗ tuyệt vọng, phá huỷ
nền văn hoá của một dân tộc, v.v.
Hai trường hợp sau đây không được kể là tội giết
người:
1. - Khi người bị tấn công, vì để cứu lấy mạng
sống mình mà buộc phải giết người tấn công một
cách không chủ ý. Đó là quyền tự vệ chính đáng (x.
GLHTCG 2263).
2. - Khi án tử hình là biện pháp duy nhất để bảo vệ
hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm
bất chính (x. GLHTCG 2267). Tuy nhiên, Giáo Hội
cho rằng ngày nay các xã hội có đủ phương tiện để
ngăn cản tội ác giết người mà không nhất thiết phải

tước đi mạng sống kẻ sát nhân.
(x. Phá thai; Tự sát; Tự vệ Chính đáng)
GIỜ (CỦA CHÚA GIÊSU):
耶穌時刻 (Da Tô thời khắc), Hora (Jesu), Hour
(of Jesus), Heure (de Jésus)
Giờ (N𣇞): thời khắc.
Theo các sách Phúc Âm, thuật ngữ “Giờ” thường
có nghĩa Giờ của Chúa Giêsu. Giờ của Chúa Giêsu
về mặt thần học diễn tả những thời khắc quan trọng
liên quan đến sứ mệnh của Người.
Đặc biệt, Giờ của Chúa Giêsu là thời điểm của Cuộc
Thương Khó và được tôn vinh, thời điểm của cuộc
phán xét và cứu độ:
- Có lúc Chúa Giêsu khẳng định: “Giờ của tôi chưa
đến” (Ga 2,4); vì thế những âm mưu bắt Người đều
thất bại (x. Ga 7,30; 8,20). Khi Giờ của Người đến,
Người sẽ bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi (x. Mt
26,45), chịu thương khó (x. Ga 16,21; 12,27), bị các
môn đệ của Người bỏ rơi cô độc một mình (x. Ga
16,32). Người đã xin Chúa Cha cứu Người khỏi Giờ
này (x. Ga 12,27), nhưng Người vẫn một mực trung
thành với thánh ý của Cha và vững tin rằng vì Giờ
này mà Người đến thế gian. Đó là Giờ Chúa Cha
được tôn vinh (x. Mc 14,35-36; Ga 12,28), và cũng
là Giờ Chúa Giêsu được tôn vinh (x. Ga 12,23).
- Khi đến Giờ Chúa Giêsu được tôn vinh, Người
đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Khi toàn
thắng sự chết và được sống lại nhờ quyền năng của
Chúa Cha, Người “thổi hơi” ban Thần Khí cho các
môn đệ, đồng thời trao cho họ – đại diện Giáo Hội –
sứ mệnh của Người và của Chúa Thánh Thần (x. Ga
20,21; GLHTCG 729-730).
1. - Chúa Giêsu báo trước sẽ có lúc Người trở lại
để phán xét (x. Mt 24,44; 25,13; Ga 5,25-29). Đó là
Giờ không ai biết trước, trừ một mình Chúa Cha (x.

155 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “THUNG DUNG TỰU NGHĨA”. 31

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

Mt 24,36). (x. Quang lâm)
GIUSE:
若瑟, Ioseph, Joseph, Joseph
Giuse là tên riêng của nhiều người Do Thái, nhưng
trong Thánh Kinh, có hai nhân vật mang tên Giuse
nổi bật hơn cả, vì nằm trong chương trình của Thiên
Chúa: Giuse con ông Iacob trong Cựu Ước và Thánh
Giuse cha nuôi của Chúa Giêsu trong Tân Ước.
1. 1. Ông Giuse, con áp út của Iacob, sinh bởi bà
Rachel, người vợ Iacob yêu quý, nên cũng được
Iacob yêu thương cách đặc biệt (x. St 28, 23-24 ;
37,3-4). Điều này làm cho anh em của Giuse ganh tị
nên âm mưu giết cậu. Sau đó Giuse bị các anh em
bán sang Ai Cập làm nô lệ. Nhưng nhờ Thiên Chúa
che chở, Giuse thoát mọi hiểm nguy và còn được
làm tể tướng của Pharaon. Câu chuyện của Giuse
nói lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.
Ngài là Đấng Quyền Năng, luôn an bài mọi sự, biến
sự dữ thành sự lành.
2. 2. Thánh Giuse thuộc dòng tộc David (x. Lc
2,1-4) được mệnh danh là người công chính (x.
Mt 1,19). Nhờ ông mà Chúa Giêsu được kể là con
cháu David (x. Lc 3,23-38). Ông sống bằng nghề
thợ mộc tại làng Nazareth; ông là chồng bà Maria,
mẹ của Chúa Giêsu. Trước khi hai người chung
sống, Maria đã có thai do quyền năng Chúa Thánh

Thần. Khi biết vợ mình mang thai, Giuse định tâm
bỏ bà cách kín đáo. Nhưng Sứ Thần Chúa đã báo
mộng cho Giuse biết mầu nhiệm này. Giuse đã
rước Maria về nhà mình và mặc nhiên nhận quyền
làm cha của hài nhi Giêsu. Đối với người đương
thời, Chúa Giêsu còn được biết đến dưới tên Giêsu
con ông Giuse (x. Lc 3,23; Ga 1,45; 6,42).
(x. Maria; Maria, Đức Trinh Nữ -)
GƯƠNG XẤU:
壞榜樣 (hoại bảng dạng), Scandalum, Scandal,
Scandale
Gương (N𦎛): sự việc điển hình để suy gẫm; xấu (N
醜): trái với tốt.
Gương xấu là những lời nói hoặc hành động tạo
dịp, dẫn người khác đến việc làm điều xấu hay phạm
tội. Người làm gương xấu sẽ mang tội và chịu trách
nhiệm về điều xấu mình đã trực tiếp hoặc gián tiếp
gây ra (x. GLHTCG 2284-2287).
Gương xấu trở thành nghiêm trọng khi:
Những người gây gương xấu là những người
có thế giá.
Người có bổn phận giáo dục gây ra cho
những kẻ họ có trách nhiệm.
Những người chịu gương xấu yếu đuối,
không có sức chống trả.
(còn tiếp)

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

(Tiếp theo trang 27)
- Ờ phải vậy chứ sao! Tụi mình đã lỡ phạm tội
rồi, chỉ có con đường thoát hiểm là đức năng thắng
số thôi!
Những người hiểu chuyện bảo nhau:
- Dân mình nông nổi! Thấy đâu “âu” đó! Luôn
tin “ăn gì bổ nấy”, “sinh nhiều con là người có
phúc”, “giàu chắc do sống có đức”, “trúng số là
người được Trời cho”… và cứ luôn vẽ rồng vẽ rắn
cho nhau… Bởi vậy cứ ngu mãi…

Quân tử, Cực Đại Trượng phu; Người hoàn toàn
không như trí khôn non nớt của chúng ta nghĩ:
nóng nảy, hấp tấp, nhẹ dạ, hay hờn hay giận,
thưởng nóng phạt ngay kiểu hỏa tốc… Tại ta cứ
“suy bụng ta ra bụng… Trời”. Hãy cứ so sự kỳ
thị giàu-nghèo rất bất nhân bất nghĩa của sư với
những lời bình phẩm “tức nước vỡ bờ” bởi sự
kỳ thị ấy, trong hai việc, việc nào đắc tội hơn với
Trời? Người thế gian nào chỉ cần có chút sáng
suốt hay khách quan thôi cũng đủ nhận ra việc
làm của sư là đắc tội, sao Trời không phạt, lại
Lời bàn:
Trời là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, là Đấng phạt người vô tội? Sống trên đời thêm tuổi ắt phải
Chí Tôn, là Thiên Chúa… rất điềm đạm, công
ngày càng thêm khôn ra mà suy luận mọi việc!
bình, nhân ái và đặc biệt Người là Đấng Chí Đại

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

(Tiếp theo trang 30)
Những biểu lộ “bản lĩnh đờn ông” trên đây khi
rượu vào, nếu ở mức độ trung bình thì tạo được một
bầu khí vui vẻ và đôi lúc đem lại nét dễ thương,
nhưng nếu đi tới chỗ thái quá, chắc chắn sẽ tạo nên
những bất ổn, bởi vì: Rượu thì trắng, nhưng uống
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vào sẽ làm cho mặt đỏ và nhuộm đen tư cách. Trong
số tới, gã sẽ bàn đến phe đờn bà con gái nhìn hiện
tượng nhậu như thế nào? Và sẽ nghĩ gì về những kẻ
say xỉn?

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

(Tiếp theo)
1. Đường hành hương lên Tượng Chúa (Hình biến cố muốn trình bày. Việc này, cũng giúp những
17)
Kitô hữu một lần nữa nhớ lại và suy niệm về Lời
Chúa. Các sắp đặt các biến cố sẽ dẫn du khách đi
vào một cuộc hành hương. Cuộc hành hương ấy bắt
đầu từ Cựu Ước và sẽ kết thúc ở Tân Ước với Chúa
Giêsu là Vua Vũ Trụ.
1.1 Không gian khu chân núi

Hình 17: Hành trình lên Tượng Chúa
Đường từ chân núi lên đến đỉnh núi có sắp xếp và
trưng bày các câu chuyện trong Thánh Kinh. Ngay
cạnh các biến cố thường sẽ có trích dẫn đoạn Kinh
Thánh liên quan đến biến cố. Các biến cố này đều
quy hướng về Đức Kitô là Lễ Vật Toàn Thiêu hoàn
hảo nhất để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Các
tác phẩm này được sáng tác trong những thời điểm
khác nhau nhưng bởi tác giả Xuân Quang. Sự bố
trí các tác phẩm vừa giúp những khác hành hương
không cùng niềm tin có thể đọc và hiểu được về

Từ Trung Tâm Hành Hương Bãi Dâu men theo
con đường ven biển về phía Đông, du khách sẽ đến
mũi cực nam của Vũng Tàu, mũi Nghinh Phong.
Mũi Nghinh Phong nằm phía trước núi Tao Phùng
(núi Nhỏ).
Bước vào cổng, du khách sẽ bắt gặp bên tay
phải một hòn non bộ với cảnh muông thú đang dạo
chơi nô đùa (Hình 18). Bên tay trái là khu vực gửi
xe máy. Từ đây, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình leo
núi.
Tiến lên các bậc thang thứ 40, khách hành hương
sẽ bắt đầu gặp những tác phẩm trang trí tạo nên sự
gần gũi thân thiết cho du khách khi bước chân đến
đây. Các tác phẩm ở đây chủ yếu miêu cả cảnh nô
đùa của trẻ thơ và các thiên thần. Có lẽ đây cũng là
một cách khéo léo thể hiện lối nhìn của người Việt
từ bao đời. Trong cuộc sống người Việt, nơi nào có
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trẻ thì nơi đó có tiếng cười, có yên bình. Chắc mỗi tiếng Anh) tóm tắt một vài thông tin về Tượng
người Việt khá quen thuộc với cảnh những đứa trẻ Chúa Kitô. Phía trước phù điêu là cảnh 10 thiên
nô đùa đầu ngõ, đầu đình…sự hồn nhiên của các bé thần đang nô đùa vui vẻ (Hình 21).
như làm cho lòng người nhẹ hơn, vui hơn.

Hình 18: Hòn non bộ bên phải sau cổng vào

Theo những bậc cấp, chúng ta sẽ thấy tác phẩm
“cậu bé chăn chiên đang ôm ấp đàn chiên. Bên tay
phải tác phẩm này là cảnh “Thiên Chúa trong cuộc
sống” với cảnh mấy bé đang chơi bóng, cảnh cắp
sách đến trường và một cô bé đang ngủ ngon lành.
Thiên Chúa là thế đó, Ngài hiện diện ở mọi nơi,
mọi cảnh huống trong cuộc sống quanh ta. Điều
quan trọng có lẽ nằm nơi mỗi người. Họ có nhận ra
Người quanh họ hay chăng? (Hình 19).
Tiếp tục dọc theo đường hướng về cổng chào,
chúng ta sẽ thấy một thiếu nữ với nụ cười rạng ngời
và bó hoa trên tay, được đặt ở bên tay phải (Hình
20). Dường như, ẩn hiện trong đó là hình ảnh một
người hành hương đang mang của lễ dâng Chúa.
Tiếp đó là cổng chào. Cổng chào có hàng chữ
“Hân hoàn chào đón quý khách”. Cạnh cổng chào,
phía tay phải là bức phù điêu Chúa Kitô Vua. Dưới
chân bức phù điêu là hai bảng nhỏ (tiếng Việt và
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Hình 19: Thiên Chúa trong cuộc sống

Hình 20: Thiếu nữ ôm hoa
(Còn tiếp)
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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 Bên ngoài tường thành có nhiều kênh nước. Ở phía
Tây, người ta tìm thấy một đoạn kênh dẫn nước
nước, lòng bể có trát sáu lớp vữa chống thấm.
từ bên ngoài luồn dưới tường thành để chảy về bể
chứa nước ở hướng Nam, bên trái Đền thờ.

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

Cầu thang xuống bể
chứa thứ nhất.

Còn đây là bể chứa
nước thứ hai.

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.
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THÀNH PHỐ CỔ ARÁT CỦA NGƯỜI CA- hoang phế, phần đất phía trên tường sụp đổ, chỉ còn
NAAN
lại phần tường đá phía dưới mà thôi.”
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.

Giáo sư Abarhim dẫn đoàn rời pháo đài Mound,
hướng về thành phố cổ Canaan Arad.
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
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Giáo sư Abarhim hướng dẫn, Cha Phêrô Nguyễn
Chí Thiết phiên dịch, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn
Viên quay phim và ghi âm để làm tư liệu.
Thành phố cổ Canaan Arad được đề cập bốn
lần trong Cựu Ước. Ba lần được dùng dưới tên của
nhà vua: “- Vua Arát, người Canaan, cư ngụ tại
Neghép, nghe biết Israel theo đường Atharim mà
tới, thì đã tấn công Israel và bắt được một số tù
binh. (Ds 21,1) - Bấy giờ vua Arát, người Canaan,
cư ngụ tại Neghép trong xứ Canaan, nghe tin con
cái Israel đến. (Ds 33,40); - Vua Khoócma (Hormah), một; vua A-rát, một. (Gs 12,14) Điều này cho
thấy trong các vua bại trận ở phía tây sông Giođan
có cả vua Arát”. Một lần tên Arát được nói đến như
miền Nam của đất nước: “Con cái ông Kêni, nhạc
phụ ông Môsê, đã từ Thành Chà Là cùng với con
cái Giuđa đi lên sa mạc Giuđa, trong vùng Neghép
Arát. Họ đã đi và đến ở với dân ấy”. (Tl 1,16)
Các con đường quanh làng đều có một cấu trúc
chung: trên cao thì mặt đường hẹp, càng xuống thấp
thì mặt đường càng mở rộng và dẫn về giếng nước
ở trung tâm. Giữa làng là một cái giếng lớn, hiện
nay có độ sâu khoảng 20m. Từ trên, người tham
quan có thể thấy bảy hàng đá phía trên màu trắng,
từ đó xuống đáy giếng đá pha màu đen không trát
hồ. Vào thời Hêrôđê (Tk I tCN), giếng cổ được cải
tạo lại, người ta thấy một số bể chứa vữa trát gần
giếng cổ.
Một điều khá thú vị, trên thành giếng cổ có nhiều
hốc đá, đó là nơi cư ngụ của vài loài chim trong
vùng bán sa mạc. Chúng làm hang nơi đây để tránh
kẻ thù và tránh cái ánh nắng như thiêu đốt.
(Còn tiếp)
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
CON NGƯỜI THẾ KỶ 21
Người bị nhồi đầy thuốc súng (bất an & dễ phát nổ)
THẾ HỆ TRÀ SỮA
Lớp trẻ được tạo bởi hỗn hợp “vừa trẻ em, vừa người lớn”.
TIỆM CẦM ĐỒ
Nơi giữ thuê vật dùng với tiền công “cứa cổ”
Ô TÔ CON
Đôi chân của người giàu
NGƯỜI NHẬU
Những kẻ đáng thương bị nỗi đam mê “nhai nhép + ực uống” đè nặng không ngóc đầu dậy nổi
ĐÁNH NHAU, ẨU ĐẢ
Những người không còn miệng để nói
SỬA SẮC ĐẸP
Không đồng tình với “gu” (gout) của Đấng Tạo Hóa
VĂN HÓA NGÀY NAY
Là… Vô văn hóa
HIỂU LẦM
Không chịu hiểu đúng
YÊU NGƯỜI
Một hành vi gồm chuỗi động tác: Thua người + Nhịn người + Chịu đựng người một phép + Cắn
răng trợn mắt thì thầm nói: “tôi yêu người, người ơi!”.
NHÀ
Nỗi đau của kẻ không nhà
THUỐC BỔ
Thuốc dành cho người giỏi tưởng tượng
CA HÁT KARAOKE ỒN CẢ KHU PHỐ
Những người mồm to óc nhỏ
“THÁNH NHẠC THỜI NAY”
Lấy nhạc đời làm chuẩn

SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

Để tránh lây dơ và nhiễm bệnh qua đường sinh hoạt, người Việt mới lưu ý:
1.
Rửa chén dĩa… thật kỹ
2.
Tránh dùng chung nhiều vật dụng
3.
Kiêng ăn nội tạng
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Nếu không biết cách cạo gió sẽ dẫn đến những việc chữa trị các chứng cảm phong hàn.
trường hợp đáng tiếc như câu chuyện dưới đây.
Từ lâu, việc cạo gió được xem là phương pháp
chữa bệnh dân gian khá hiệu quả. Tuy nhiên nếu
không biết cách cạo gió sẽ dẫn đến những trường
hợp đáng tiếc như câu chuyện dưới đây.

Cô giáo 35 tuổi sống ở vùng quê nhỏ là người
phụ nữ đảm đang và hiền hậu. Cô kết hôn với
người chồng lớn hơn 20 tuổi và họ sống vô cùng
hạnh phúc. Mặc dù gia đình không mấy khá giả
nhưng họ vẫn nương tựa nhau mà sống. Một ngày
nọ, người chồng đột ngột cảm thấy mệt mỏi trong
người, sau đó nhờ vợ cạo gió để tình hình được cải
thiện hơn. Tuy nhiên, sau khi cạo được 2, 3 đường
thì người chồng đột ngột ngất đi và hôn mê sâu.
Người vợ quá sợ hãi, liền gọi người giúp đưa chồng
vào bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng không kịp,
người chồng đã qua đời do huyết áp tăng cao.
Khi đó cơ thể ông đang nóng, nếu cạo gió thì
làm cơ thể nóng hơn khiến huyết áp tăng cao dễ dẫn
đến xuất huyết não. Và đây cũng chính là nguyên
nhân khiến ông hôn mê rồi dẫn đến sự việc đáng
tiếc. Đây cũng là bài học để mọi người cần cẩn
trọng trong việc cạo gió. Mặc dù đây là phương
pháp chữa bệnh hiệu quả nhưng không phải ai cũng
hiểu cách cạo gió thế nào là đúng, những đối tượng
nào có thể cạo gió và những đối tượng nào tuyệt đối
chống chỉ định với phương pháp chữa bệnh này.
Bên cạnh đó, chúng ta không thể và không nên lạm
dụng phương pháp chữa bệnh này vì nếu lạm dụng
và tiến hành không đúng cách sẽ để lại những di
chứng nặng nề cho người bệnh.
Theo ông Nguyễn Xuân Hướng – nguyên Chủ
tịch Hội Đông Y Việt Nam, không phải dạng cảm
nào cũng có thể cạo gió, đánh cảm để chữa dù rằng
đây là phương pháp dân gian và có hiệu quả với
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Ông Nguyễn Xuân Hướng – nguyên Chủ tịch
Hội Đông Y Việt Nam
Cảm phong nhiệt mà tiến hành cạo cảm thì
không những bệnh không khỏi mà còn gây nguy
hiểm đến người bệnh. Thông thường, chỉ những
người bị cảm phong hàn, hàn tà đang nằm ở phần
biểu người ta mới tiến hành cạo gió, đánh cảm.
Những trường hợp bị cảm phong nhiệt thì tuyệt
đối không cạo gió, đánh cảm mà phải điều trị bằng
thuốc. Người bị cảm phong nhiệt ra mồ hôi cũng
không thể đánh gió.
Không khó để phân biệt cảm phong hàn và cảm
phong nhiệt. Người bị cảm phong hàn thông thường
có triệu chứng đau đầu, chảy nước mũi trong, ớn
rét. Người bị cảm phong nhiệt thường có biểu hiện
đau họng, miệng khô, sốt nóng, ra mồ hôi, sợ gió,
ho có đờm, đau lưng, miệng khô, khát, nước tiểu
vàng.

Trẻ em là đối tượng chống chỉ định với mọi
hình thức cạo gió. Cách an toàn nhất là xoa dầu.
Da của trẻ rất non và mỏng nên rất dễ hỏng da, khí
huyết cũng rất yếu sẽ không chịu được nhiệt độ cao
khi cạo gió. Ngoài ra, người bị tim, cao huyết áp, bà
bầu cũng là những đối tượng tuyệt đối không nên
tiến hành cạo gió dưới bất kỳ trường hợp cảm nào.
Hãy cùng lưu ý để bảo vệ sức khỏe cả gia đình!

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

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

THIÊN KIM

Bài viết dưới đây dành cho người ngoài hôn nhân
lẫn người trong vòng hôn nhân. Lý do: Các cụ
bảo: “Phu phụ tương kính như tân” (chồng, vợ
phải kính nhau như kính khách quý), để thấy
rằng, dù đã là chồng vợ, hãy coi phu/thê của mình
như người dưng, người ngoài… để vẫn còn giữ
gìn mọi ý tứ, không nên coi như người thân người
nhà, người như ta… rồi suồng sã thô lỗ… kèm
theo câu nói dại: “quan trọng là người ngoài,
trong nhà sao cũng được” khiến hạnh phúc hôn
nhân và gia đình dễ tan vỡ.
Sống ở trên đời, hẳn ai cũng mong muốn được

nhiều người yêu quý, tôn trọng. Ước vọng chính
đáng là vậy, nhưng sao đôi khi ta thấy thật khó đạt
được? 8 lời khuyên đơn giản dễ thực hiện dưới đây
chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện mọi mối quan hệ dù
là trong gia đình, hay ngoài xã hội, thậm chí có thể
làm thay đổi cuộc đời bạn đấy!
1. Không bao giờ trễ hẹn hay thất hứa.
Lời khuyên này chắc hẳn không còn mới đối
với mỗi chúng ta. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến
mục đích mà không bàn về hành động. Hãy nhớ
bạn không trễ hẹn trước hết bởi bạn tôn trọng người
khác. Bạn hiểu rằng, thời gian là tài sản quý giá
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nhất của mỗi người, bởi nó là hữu hạn. Việc giữ lời
hứa cũng như vậy.
Lời hứa là một công bố của ai đó về việc sẽ làm
hoặc ngưng làm một việc cụ thể nào đó. Nó cho đối
tượng được hứa quyền được kỳ vọng rằng sự việc
đó chắc chắn sẽ xảy ra. Khi bạn luôn giữ lời, bạn
được đánh giá là người có uy tín, đáng tin cậy. Nếu
tính cách làm nên đặc tính của một cá nhân, thì khả
năng giữ và thực hiện lời hứa là điểm khởi đầu tạo
nên một nhân cách trung thực, chân thành.
2. Hãy làm một người lịch sự, có văn hóa.
Bạn có muốn bị ai chặn lời khi đang nói? Bạn
có muốn bị mắng chửi, hay làm cho mất mặt trước
những người khác? Bạn có muốn nhìn thấy người
khác vứt rác bừa bãi nơi công cộng?… Hãy nhớ
rằng, cũng như bạn, không ai muốn như vậy. Trong
cuộc sống có vô vàn tình huống đang chờ để bạn có
thể thể hiện phép lịch sự của một người luôn biết
nhận ra và tôn trọng cảm xúc của người khác.
Trưa nay bạn có hẹn ăn trưa với một đồng nghiệp
cũ và chị ấy đang muốn gặp bạn để chia sẻ về những
khó khăn mà chị ấy đang phải đối diện trong công
việc? Sẽ không dễ để bạn duy trì sự tập trung vào
những câu chuyện mà bạn không mấy quan tâm.
Trong tình huống này lời khuyên cho bạn là hãy tìm
mọi cách để loại bỏ những thứ có thể làm bạn xao
nhãng. Ví như: bỏ điện thoại sang một bên, giữ ánh
mắt của bạn tập trung vào người đối diện. Hãy hiểu
rằng, họ đang cần bạn ở đó, lắng nghe.
3. Chân thành.
Chân thành có tiếng nói riêng để người khác
nhận ra. Nó chỉ đến khi trong tâm ta hoàn toàn
thuần tịnh, không có bóng dáng của dối trá, lọc lừa
hay đơn giản là giả bộ.
Chân thành phát khởi khi tâm hoàn toàn thuần
tịnh.
Hãy thực hành thường xuyên việc thanh lọc tâm
bằng cách nhận biết và diệt trừ những tâm bất thiện,
ngay tại thời khắc nó xuất hiện trong tâm ta.. Bạn
hãy học cách làm chủ những suy nghĩ của bản thân.
Nên nhớ bất kể ai cũng muốn gìn giữ một mối quan
hệ chân thành, dựa trên sự hiểu biết và tin tưởng
tuyệt đối.
4. Bỏ đi cái tôi ngạo mạn.
Có lẽ đây là một trong những việc khó nhất,
nhưng vì khó nhất mà làm được thì sẽ có tác dụng
mạnh mẽ nhất để biến đổi hết thảy mọi hoàn cảnh
không mong muốn.
Rất nhiều người cho rằng việc giữ ý kiến, quan
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điểm cá nhân, không thỏa hiệp với những ý kiến
trái ngược với mình, mới là cách để họ thể hiện
sức mạnh và uy lực. Họ đang rất nhầm lẫn. Có một
thực tế, mỗi người là một cá thể riêng biệt có những
suy nghĩ, quan điểm khác nhau, được hình thành
qua qúa trình giáo dục và phát triển kinh nghiệm
cá nhân. Khi chúng ta biết cách vượt khỏi cái tôi
đơn nhất, để học và tôn trọng những sự khác biệt,
chúng ta đã cho mình cơ hội được phát triển toàn
diện nhất. Chính vì bị bó buộc giới hạn trong cái tôi
chật hẹp, con người mới bị những lo toan, sợ hãi,
nghi ngờ, hay do dự khống chế. Hãy luôn ghi nhớ,
tôn trọng sự khác biệt chính là chìa khóa gắn kết
mọi mối quan hệ của bạn.
5. Đừng khoác lác.
Thật đáng buồn, khoác lác dường như đang trở
thành một thuộc tính khá điển hình của dân chúng
trong xã hội hiện đại. Nó chính là sản phẩm lỗi của
một nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, khi
các chiêu trò PR, “đánh bóng” tên tuổi một cách vô
lối được xã hội chấp nhận và cổ xúy.
Người có thói quen khoác lác tưởng rằng việc
đó sẽ giúp đề cao bản thân, mà không biết thực ra là
ngược lại. Nhìn từ góc độ khác, những kẻ thích tự
đề cao mình thường được đánh giá là những người
hay nói dối. Họ vô tình biến mình thành những đối
tượng phải tránh xa trong mọi cuộc tiếp xúc. Hãy
tập cho mình thói quen lắng nghe, và chỉ nói khi
những điều bạn nói là lời chân thực.
6. Quan tâm đến người khác.
Bạn biết không, nơi nào có tình yêu và sự quan
tâm, nơi ấy có phép màu. Hãy liên tưởng cuộc sống
giống như một chuyến du hành, mà mỗi người
chúng ta là một thành viên trong đó. Chuyến du
hành có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Chẳng
phải sẽ tốt hơn, nếu các thành viên biết quan tâm và
giúp đỡ lẫn nhau? Hãy sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ,
bất kể lúc nào, khi ai đó đang cần bạn. Sự đồng điệu
về tinh thần mới là sợi dây liên kết bền vững nhất
trong cuộc sống.
7. Hãy hào phóng.
Cho đi để nhận được nhiều hơn.
Hào phóng nghĩa là cho đi nhiều hơn những gì
bạn có thể cho. Thống kê cho thấy, cuộc sống của
những người hào phóng có xu hướng dễ chịu hơn,
lành mạnh hơn và hạnh phúc hơn so với những
người khác. Hào phóng là tính cách của những
người có năng lực tạo ra sự khác biệt, họ luôn sẵn
sàng chủ động giúp đỡ những người xung quanh.
(Xem tiếp trang 42)
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Trước hàng trăm bạn bè ở trường THPT Nguyễn
Thị Minh Khai, Ngọc Khanh tự hào khoe về ba siêu nhân giữa đời thường.
Những bức thư gửi cha mẹ từ trường nội trú ở
Sài Gòn
Gần 600 học sinh lớp 12 THPT Nguyễn Thị
Minh Khai (TP HCM) tham gia lễ trưởng thành và
tạm biệt ngôi trường, tối 30/5. Sau khi ôn lại kỷ
niệm 3 năm gắn bó, những bức thư tri ân học sinh
dành cho cha mẹ được chia sẻ với mọi người.
Trong đó, nỗi lòng của Lê Đỗ Ngọc Khanh (lớp
12A) gửi ba - ông Lê Thanh Bình, khiến nhiều người
xúc động. Từ nhỏ đã sống thiếu sự chăm sóc của
mẹ, Khanh lớn lên trong tình yêu thương của người
cha nghèo. Ông chỉ là nhân viên bảo vệ nhưng luôn
cố gắng để con được ăn học tử tế, không thua bạn
thua bè.
Đọc lá thư của Khanh, người dẫn chương trình
cũng nghẹn giọng, rơi nước mắt. Nhiều phụ huynh,
học sinh dưới hội trường rưng rưng.

Khanh (giữa) kể về cha. Ảnh: Mi Lăng.
Được mời lên sân khấu với con gái, ông Bình
vẻ xúc động: “Ba cảm ơn con. Con gái của ba đã

trưởng thành rồi. Ba tự hào về con lắm”.
Còn Ngọc Khanh cười, khoe với mọi người:
“Các bạn thấy đó, ba mình thật tuyệt vời. Ba luôn
là nguồn cảm hứng của mình”.
Kính gửi ba!
Từ nhỏ con đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của
mẹ và ba luôn cố gắng bù đắp cho con. Ở bên ba
con luôn là đứa đến trường mẫu giáo sớm nhất, vì
ba phải đi làm. Ở bên ba, KFC là điều xa xỉ. Ở bên
ba, con nghĩ nhà có máy lạnh là nhà của tỷ phú.
Ở bên ba, con không thể ở nhà thường xuyên.
Ở bên ba, con không hề biết Internet là gì đến tận
năm lớp 6. Ở bên ba, con không có điều kiện như
nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhưng, nếu được sinh
ra lần nữa, con vẫn muốn được làm con của ba. Vì
ba cho con nhiều thứ hơn cả một người cha có thể
cho con mình.
Ba của con không giàu, nói đúng hơn là nghèo,
ba của con không địa vị, ba của con chỉ là bảo vệ,
nhưng chưa bao giờ con hết tự hào về ba. Ba đích
thực là super man phiên bản đời thường.
Con thực sự rất ngưỡng mộ ba. Bà nội bị bệnh,
ba không chỉ mua thuốc mà ngày nào cũng gọi điện
về hỏi thăm. Tiền thì không nhiều, nhưng ngoài lo
cho con, ba đã dành hết những phần tốt đẹp cho nội.
Ai cũng thương ba hết. Không chỉ bên nội, mà cả
dòng họ bên ngoại ai cũng thương ba. Ba một mình
nuôi con nhưng mỗi lần trong họ có ai bị bệnh, ba
đều đi thăm và chia sẻ.
Có đợt ông Cốc nằm bệnh viện, chỉ là cháu rể
mà ba vẫn ở lại ngủ cạnh ông, tắm rửa thay đồ cho
ông. Ba chăm sóc ông tỉ mỉ như chăm chính cha
mẹ mình. Bởi vậy, khi nhắc đến thằng Tư, bà ngoại
lúc nào cũng khóc và nói: “Lục tung cả thế giới lên
cũng không kiếm được người rể nào như ba”.
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Ông Lê Thanh Bình (giữa) và con gái trên
sân khấu lễ trưởng thành. Ảnh: Mi Lăng.
Không chỉ với người thân trong gia đình, mà với
đồng nghiệp và những người quen biết, thậm chí cả
những người bán vé số khu vực cầu Ông Lãnh, ba
cũng sẵn sàng giúp đỡ họ vô điều kiện. Ba thường
nói với con: “Mình nghèo nhưng mình giúp được ai
cái gì thì cứ giúp”.
Ba không nghiện rượu, không hút thuốc, cả đời
chỉ biết chăm chỉ làm việc. Từ nhỏ ba đã cơ cực,
bà nội không đủ tiền cho ba ăn học nên ba đã phải
vào đời sớm và có cái khổ nào mà ba không từng
trải qua.
Do đó, khi có con, ba đã dốc hết toàn lực của
mình để nuôi con, cho con học hành đến nơi đến
chốn. Ba nói: “Người ta có tiền tỷ để lại cho con

cái, ba không có thứ gì hết, thứ ba để lại cho con là
kiến thức. Tiền xài rồi cũng hết, mình có kiến thức
làm cái gì cũng được”.
Ba luôn tôn trọng ý kiến của con, tôn trọng
điều con muốn làm, miễn là chuyện đó không hại
ai cả. Ba xem con như một người trưởng thành
nên thường tâm sự với con rất nhiều chuyện, kể cả
những chuyện trọng đại trong gia đình. Điều đó
làm con rất vui và thấy được trách nhiệm của mình.
Ba không chỉ là ba, là tiền bối, là bạn mà còn là
niềm cảm hứng bất tận của con. Con luôn muốn trở
thành người giống như ba: lạc quan vui vẻ, giúp đỡ
nhiều người. Ba dạy con không bằng lời nói, không
bằng sự răn đe hay lý thuyết dài dòng phức tạp, ba
làm mẫu cho con bằng mỗi hành động. Con cảm ơn
ba vì tất cả.
Hôm nay, con muốn nói với ba rằng, con lớn
rồi, ba không cần lo cho con nhiều nữa đâu. Ba hãy
đi tìm hạnh phúc của riêng mình vì ba xứng đáng
hơn những gì ba đang có.
Con luôn hâm mộ tình yêu của ba dành cho mẹ.
Song quá khứ vẫn là quá khứ, không ai có thể cướp
mẹ trong quá khứ của ba, nhưng ba có quyền hạnh
phúc hôm nay và cả trong tương lai nữa. Còn nếu
ba thích thì con sẽ ở bên cạnh ba và chăm sóc ba
suốt đời. Con luôn ủng hộ những điều ba làm.
Con gái rượu của ba,
Lê Đỗ Ngọc Khanh. (VnExpress)

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

(Tiếp theo trang 40)
Và tất nhiên, hào phóng sẽ mang đến cho bạn nhiều
mối thâm tình.
8. Biết cảm thông
Ngày nay, người ta dễ dàng chỉ trích người khác
trong mọi tình huống, thay vì đặt mình ở vị trí của
họ để cảm thông và chia sẻ.. Nếu bạn muốn hóa
giải xung đột, và biến nó trở thành cơ hội tạo thiện
cảm, hãy luôn nhớ câu thần chú sau: “Nếu tôi ở
vào hoàn cảnh của ông, tôi cũng sẽ hành động như
vậy”. Vâng, hãy bắt đầu thay đổi cách mà bạn đối
diện với mâu thuẫn, hãy tập nhìn vấn đề từ lăng

42 website: www.thanhnhacngaynay.vn

kính của người khác, bạn đang thay đổi chính cuộc
đời bạn bằng cách này đấy.
Những gợi ý trên đây là kinh nghiệm đúc rút và
được chia sẻ từ một số người luôn luôn có những
đáp án chính xác cho mọi tình huống trong cuộc
đời. Tất cả những ai tiếp xúc với họ đều yêu mến và
ngưỡng mộ họ. Nếu các bạn có may mắn đọc được
những lời khuyên này, hãy đọc lại nó nhiều lần, và
quan trọng hơn, biến nó thành bí quyết hạnh phúc
của bạn ngay nhé.
Thanh Nguyên
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CN TN 13 Năm B Mc 5,21-43

MICHEL NGUYỄN HẠNH
Nhóm Lasan 100

bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! “42 Lập tức
con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười
hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.
Lời Chúa
21 Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên 43Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được để một
kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông
trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Ô chữ
Chúa Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người,
1
23 và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết
2
rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu
thoát và được sống.”24 Người liền ra đi với ông. 3
4
Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. 25
5
Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,26
bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều
6
đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại
7
còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Chúa
Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau CÂU GỢI Ý
Người, và sờ vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ: 1. Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên
“Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được kia. Một đám rất đông … … quanh Người. (Mc
cứu.”29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy 5,21)
trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, 2. Người nói với bà ta: “Này con, … … của con đã
Chúa Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát cứu chữa con. (Mc 5,34)
ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai 3. Có một ông … … … tên là Gia-ia đi tới. (Mc
đã sờ vào áo tôi?” 31 Các môn đệ thưa: “Thầy coi, 5,22)
đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: 4. Vừa thấy Chúa Giêsu, ông ta sụp xuống dưới
Ai đã sờ vào tôi?” 32 Chúa Giêsu ngó quanh để chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà
nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.33 Bà này sợ tôi … … … (Mc 5,22b-23a)
phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà 5. Được nghe đồn về Chúa Giêsu, bà lách qua
đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật đám đông, … … phía sau Người, và sờ vào áo của
với Người. 34 Người nói với bà ta: “Này con, lòng Người. (Mc 5,27)
tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và 6. Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong
khỏi hẳn bệnh.” 35 Chúa Giêsu còn đang nói, thì có mình đã được … … (Mc 5,29).
mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: 7. Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được để một
“Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” 36 ai biết việc ấy, và bảo họ … … … … (Mc 5,43).
Nhưng Chúa Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo 8. Chủ đề ô chữ ở hàng dọc là gì?
ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin Từ ngữ Kinh Thánh
thôi.” 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy
ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông phần?
Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba
Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 phần: 1) Mở: Khung cảnh, các nhân vật (5,21); 2)
Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động Hai truyện về chữa lành (5,22-42a): chữa con gái
và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ ông Gia-ia (cc. 22-24.35-42a) và chữa đàn bà băng
đấy!”
huyết (cc. 25-34); 3) Kết: Phản ứng của dân chúng
40Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra và lệnh của Đức Giêsu (5,42b-43).
ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng H: Trưởng hội đường Do Thái luôn coi Chúa Giêsu
đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm là kẻ thù. Vậy, tại sao ông Gia-ia lại liều lĩnh cầu xin
lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, nghĩa là: “Này Chúa Giêsu cứu con gái ông ta?
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T: Vì ông Gia-ia tin tưởng vào quyền năng của Chúa
Giêsu sẽ cứu được con gái của ông ấy khỏi cơn nguy
cấp.
H: Với người Do Thái xưa, băng huyết là bệnh ô uế.
Những gì người bệnh chạm phải cũng trở nên ô uế.
Vậy, tại sao người phụ nữ bị bệnh băng huyết lại liều
lĩnh sờ vào áo của Chúa Giêsu?
T: Bệnh băng huyết khiến người nữ bị ô uế về mặt
tế tự (Lv 15,19). Nhưng vì khổ sở vì bệnh, người
phụ nữ ấy đặt hết long tin vào quyền năng của Chúa
Giêsu.
H: Chúa Giêsu đã nói gì với người phụ nữ bị băng
huyết?
T: Chúa Giêsu nói với người phụ nữ bị băng huyết
rằng: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.
Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
H: Chúa Giêsu đã nói câu gì để trấn an ông trưởng
Hội đường?
T: Chúa Giêsu đã nói với ông trưởng hội đường rằng:
“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Công thức “đừng
sợ” trong Thánh Kinh muốn nhấn mạnh đến một
cảnh tượng của lòng tin.
H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói đứa bé đã chết là “nó
ngủ đấy”.
T: Người Do thái có quan niệm, chết được tượng
trưng bằng giấc ngủ. (x. Đn 12,2)
H: Chúa Giêsu đã làm điều gì để con gái ông trưởng
Hội đường sống lại và để mọi người tin vào quyền
năng của Chúa?
T: Chúa Giêsu đã cầm lấy tay bé gái và nói: “Ta-litha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con:
trỗi dậy đi!” Chúa là chủ của cái chết, với Chúa cái
chết chỉ là một giấc ngủ mà thôi.
H: Tại sao Chúa Giêsu lại người nhà cho bé gái ăn?
T: Vì ăn là một hành động của sự sống. Việc đó chứng
tỏ cho mọi người thấy rõ quyền năng của Chúa Giêsu
chiến thắng cả thần chết.
CN TN 14 Năm B Mc 6,1-6

Lời Chúa
1 Chúa Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của
Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát,
Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều
người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu
ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như
vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép
lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác
thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-côbê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông
không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và
họ vấp ngã vì Người. 4 Chúa Giêsu bảo họ: “Ngôn
sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương
mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong
gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm
được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một
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vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ
vì họ không tin.
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8

CÂU GỢI Ý
1. Đến ngày …-…, Người bắt đầu giảng dạy trong hội
đường. (Mc 6,2a)
2. … … của ông không phải là bà con lối xóm với
chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,3b)
3. Nhiều người nghe … … ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi
đâu ông ta được như thế? (Mc 6,2b)
4. Chúa Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có … … …, thì
cũng chỉ là ở chính quê hương mình. (Mc 6,4a)
5. Ông ta không phải là bác thợ, con bà …, và anh
em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Simôn sao? (Mc 6,3a)
6. Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với
… … sao?” và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,3b)
7. Chúa Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì
cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám
bà con … …, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc
6,4)
8. Người lấy làm lạ vì họ … … (Mc 6,6)
9. 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) Chúa Giêsu về quê và giảng dạy ngày
sa-bát (c.1-2a); 2) Người nghe vấp phạm về Chúa
Giêsu (c. 2b-3); 3) Sự cứng lòng tin: đánh giá và kết
quả (cc. 4-6).
H: Trong đầu câu 1: “Chúa Giêsu ra khỏi đó và đến
nơi quê quán của Người”, nơi đó là tên là gì?
T: Chúa Giêsu sinh ra ở Bê-lem, lớn lên ở Na-darét. Trong phần đầu của câu 1 muốn nói đến làng
Na-da-rét thuộc miền Galilê, cách hồ Ghênêsarét
(Biển Hồ Galilê) khoảng 30 cs về phía tây.
H: Ngày sa-bát là ngày gì của người Do Thái?
T: Sa-bát là ngày kính Đức Chúa. Thiên Chúa đã
dạy như thế qua Giao Ước Si-nai (10 điều răn):
Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh
(Xh 20,8).
H: Khi Chúa Giêsu giảng ở hội đường, người nghe
vấp phạm về Người bằng bao nhiêu câu hỏi?
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T: Khi Chúa Giêsu giảng ở hội đường, người nghe
đã vấp phạm vì Người bằng năm câu hỏi: 1) Bởi
đâu ông ta được như thế? 2) Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? 3) Ông ta làm được
những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 4) Ông ta không
phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các
ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? 5)
Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với
chúng ta sao?
H: Trong câu 3: “Ông ta không phải là bác thợ, con
bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giôxết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không
phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Vậy, Chúa
Giêsu có anh chị em phải không?
T: Chúa Giêsu xuống thai trong cung lòng trinh nữ
Maria, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu có nhiều anh chị em họ, như ông Gia-cô-bê thứ
và Giô-xết con bà Maria khác, không phải Đức Mẹ
Maria (Mc 15,40).
H: Tại sao người Do Thái lại để cho Chúa Giêsu
giảng trong hội đường?
T: Bất kỳ một nam nhân Do Thái trưởng thành nào
(từ 12 tuổi trở lên), đều có quyền đọc Thánh Kinh
và chú giải Thánh Kinh. Chính vì vậy, việc Chúa
Giêsu đọc và diễn giải Thánh Kinh trong hội đường
là chuyện bình thường.
H: Theo Tân Ước, trong cuộc đời công khai, sau
biến cố ông Gioan Tẩy Giả bị nộp, Chúa Giêsu đã
trở về Na-da-rét mấy lần?
T: Khi Chúa Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp,
Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-darét, đến ở Ca-phác-na-um (Mt 4,12-13a). Sau biến
cố này, có thể Chúa Giêsu đã về Na-da-rét nhiều lần
nhưng Tin Mừng nhất lãm chỉ ghi lại một lần mà
thôi (Mt 13,53 -58; Mc 6,1-6; Lc 4:16-30).
CN TN 15 Năm B Mc 6,7-13
Lời Chúa
7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi
từng hai người một. Người ban cho các ông quyền
trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được
mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang
lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi
dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo
các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào,
thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào
người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi
ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12
Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám
hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho
nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Ô chữ
1
2

3
4
5

CÂU GỢI Ý
1. Người gọi Nhóm Mười Hai lại và … … … … từng
hai người một. (Mc 6,7a)
2. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi
đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực,
… …, tiền đồng để giắt lưng (Mc 6,8).
3. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã
vào nhà nào, thì cứ … … … cho đến lúc ra đi (Mc
6,10).
4. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời
anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý …
… họ (Mc 6,11).
5. Các ông trừ được … …, xức dầu cho nhiều người
đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
(Mc 6,13).
6. 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 ba
phần: 1) Nhóm Mười Hai được giao phó sứ mạng
(c. 7); 2) Giáo huấn của Chúa Giêsu về hành trang
(c. 8-9); 3) Giáo huấn của Chúa Giêsu về cách cư
xử (c. 10-11).
H: Hãy kể tên Nhóm Mười Hai?
T: Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ (x. Mt 10,24): 1/ đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô
- ngư phủ thành Bết-sai-đa; 2/ rồi đến ông An-rê
- ngư phủ thành Bết-sai-đa, anh của ông Phê-rô; 3/
sau đó là ông Gia-cô-bê (tiền) con ông Dê-bê-đê;
4/ ông Gio-an, con ông Dê-bê-đê, em của ông Giacô-bê (tiền); 5/ ông Phi-líp-phê người thành Bếtsai-đa xứ Ga-li-lê; 6/ ông Ba-tô-lô-mê-ô, còn gọi là
Na-tha-na-en; 7/ ông Tô-ma, người đòi xỏ ngón tay
vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa Giêsu;
8/ ông Mát-thêu người thu thuế, đôi khi được gọi
là Lê-vi; 9/ ông Gia-cô-bê (hậu) con ông An-phê.
Ông Gia-cô-bê hậu là anh em họ với Chúa Giêsu;
10/ ông Ta-đê-ô, trong Phúc âm Luca gọi là Giu-đa,
con của Gia-cô-bê; 11/ ông Si-môn người Canaan,
thuộc nhóm Quá Khích, còn gọi là “người Nhiệt
Thành” (Zealot); 12/ ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, chính
là kẻ nộp Chúa Giêsu.
H: Tại sao Chúa Giêsu dạy Nhóm Mười Hai không
được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy?
T: Vì người Do Thái thời đó rất hiếu khách. Người
ta có thể an tâm khi đi đường mà không có tiền. Vả
lại, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ phải biết
tín thác và Thiên Chúa và việc đi rao giảng phải là
ngay, không cần chuẩn bị phương tiện.
H: Chúa Giêsu nói: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã
vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi”. Vậy,
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khi nào chính là “lúc ra đi”?
T: “Lúc ra đi” chính là lúc các ảnh hưởng tốt về việc
rao giảng được lan rộng để tránh việc đi tìm vinh
quang cho bản thân.
H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói: “nơi nào người ta
không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi
đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”?
T: Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách ứng xử khi bị từ
chối: theo truyền thống, phủi bụi khỏi chân khi rời
bỏ nơi chốn nào đó là tỏ ý tuyệt giao nhưng vẫn tôn
trọng sự từ chối của nơi đó.
H: Tại sao Chúa Giêsu sai các môn đệ đi theo nhóm
“hai người một”?
T: Theo các nhà chú giải Thánh Kinh: 1. theo luật
Môsê, cần ít nhất hai nhân chứng cho một lời khai
(Đnl 19,15); 2. số hai là biểu tượng của cộng đoàn.
Trong Tông đồ Công vụ, Các vị thừa sai luôn đồng
hành từng cặp: ông Phêrô và ông Gioan (Cv 3,1;
4,13); ông Phalô và ông Barnabê (Cv 13,2); ông
Giuđa và ông Sila (Cv 15,22b)…
CN TN 16 Năm B Mc 6,30-34

Lời Chúa
30 Các Tông Đồ tụ họp xung quanh Chúa Giêsu, và
kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi
điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: “Chính
anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà
nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá
đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.
32Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi
hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu
ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ
chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền,
Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh
lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn
dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CÂU GỢI Ý
1. … … … tụ họp xung quanh Chúa Giêsu, và kể
lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi
điều các ông đã dạy. (Mc 6,30)
2. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh
riêng ra đến một … … … mà nghỉ ngơi đôi chút.”
(Mc 6,31a)
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3. Quả thế, kẻ lui ... … quá đông, nên các ông cũng
chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (Mc 6,31b)
4. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ
khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy
… …, trước cả các ngài. (Mc 6,33)
5. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy … …
ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
(Mc 6,31a)
6. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một
nơi … … (Mc 6,32).
7. Các Tông Đồ tụ họp … … Chúa Giêsu, và kể lại
cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi
điều các ông đã dạy (Mc 6,30).
8. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông
cũng chẳng … … … ăn uống nữa (Mc 6,31b).
9. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người
rất đông thì chạnh … …, vì họ như bầy chiên không
người chăn dắt (Mc 6,34a).
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 hai
phần: 1) Chúa Giêsu và các Tông Đồ (6,30-32); 2)
Chúa Giêsu và đám đông dân chúng (6,33-34).
H: Trong Tin Mừng nhất lãm, Nhóm Mười Hai được
gọi là tông đồ từ lúc nào?
T: Theo Tin Mừng nhất lãm, Nhóm Mười Hai được
gọi là Tông Đồ bắt đầu từ sự kiện Chúa Giêsu sai
Nhóm Mười Hai đi rao giảng (Mt 10,5-15; Mc 6,7-13;
Lc 9,1-6)
H: Tông đồ có nghĩa là gì?
T: Tông Đồ nghĩa là chính tông môn đồ. Đó là mười
hai người được chính Chúa Giêsu chọn lựa, được ở
cùng Chúa , được Chúa huấn luyện và dạy bảo, được
Chúa sai đi rao giảng và chữa lành.
H: Trong đoạn Tin Mừng trên, đâu là lòng thương xót
của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ?
T: Sau khi được Chúa Giêsu sai đi rao giảng và chữa
lành, các tông đồ trở về, hớn hở thuật lại những hoạt
động của mình. Chúa Giêsu bảo hãy đến nơi thanh
vắng để nghỉ ngơi đôi chút vì các ông bận quá, chẳng
có đến thì giờ để ăn uống. Chúa Giêsu bảo hãy đến nơi
thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút vì các tông đồ bận
quá, chẳng có đến thì giờ để ăn uống. Chúa cũng muốn
các tông đồ có cùng nhịp sinh hoạt như Người – sau
hoạt động rao giảng, tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi
và cầu nguyện.
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H: Trong đoạn Tin Mừng trên, đâu là lòng thương xót
của Chúa Giêsu dành cho dân chúng?
T: Chúa Giêsu thấy đám người rất đông thì chạnh
lòng thương, họ như bầy chiên không người chăn dắt.
Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ nhiều điều. Chính lúc này,
Chúa Giêsu đã làm năm cái bánh và hai cái bánh hóa
ra nhiều để dân chúng ăn dư thừa.
CN TN 17 Năm B Ga 6,1-15
Lời Chúa
1 Sau đó, Chúa Giêsu sang bên kia Biển Hồ Ga-lilê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo
dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng
kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau
ốm. 3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn
đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người
Do-thái. 5 Ngước mắt lên, Chúa Giêsu nhìn thấy
đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông
Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”
6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết
mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: Thưa,
có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng
đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn
đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với
Chúa Giêsu: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc
bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy
người thì thấm vào đâu!” 10 Chúa Giêsu nói: “Anh
em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều
cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới
khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Chúa Giêsu cầm lấy
bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người
ngồi đó. Cá nhỏ, Chúa Giêsu cũng phân phát như
vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. 12 Khi họ đã no nê
rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những
miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những
miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta
ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân
chúng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thì nói: “Hẳn
ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”15
Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi
mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi
một mình.
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

CÂU GỢI Ý
1. Sau đó, Chúa Giê-su sang bên kia … … Ga-li-lê,
cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a (Ga 6,1).
2. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người
… … (Ga 6,4).
3. Có đông đảo dân chúng đi theo Chúa Giêsu, bởi
họ từng được … … những dấu lạ Người đã làm cho
những kẻ đau ốm (Ga 6,2).
4. Chúa Giêsu hỏi … … : “Ta mua đâu ra bánh cho
họ ăn đây?” (Ga 6,5b).
5. Người nói thế là để … …, chứ Người đã biết
mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,6).
6. Ông Phi-líp-phê đáp: Thưa, … … … hai trăm
quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một
chút” (Ga 6,7).
7. Một trong các môn đệ, là … …, anh ông Si-môn
Phê-rô, thưa với Chúa Giêsu… (Ga 6,8)
8. Ở đây có một em bé có … chiếc bánh lúa mạch
(Ga 6,9a).
9. “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch
và … … …, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào
đâu!” (Ga 6,9).
10. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng … … …, rồi
phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,11).
11. Họ … … … những miếng thừa của năm chiếc
bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được
mười hai thúng. (Ga 6,13).
12. Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình
đem đi mà tôn … …, nên Người lại lánh mặt, đi lên
núi một mình (Ga 6,15).
13. 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) Hoàn cảnh (6,1-4); 2) Dấu lạ bánh hóa nhiều
(6,5-13); 3) Phản ứng của dân chúng và của Chúa Giêsu (6,14-15).
H: Nước của biển hồ Ga-li-lê là nước mặn hay nước
ngọt?
T: Biển hồ Ga-li-lê là hồ nước ngọt lớn nhất Ítraen,
dài khoảng 21km, rộng khoảng 13km. Còn có tên gọi
khác là biển hồ Ti-bê-ri-a, biển hồ Ki-nê-rê, biển hồ
Ghê-nê-sa-rét.
H: Câu 3 “Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn
đệ” muốn nói lên điều gì?
T: Theo truyền thống, “núi” là nơi linh thiêng, Thánh
Gioan muốn nói về một khung cảnh chuẩn bị cho một
dấu lạ sắp xảy ra; “ngồi xuống” là tư thế của thầy dạy.
H: Tại sao Chúa Giêsu lại cầm lấy bánh và dâng lời tạ
ơn, trước khi phát cho dân chúng?
T: Người Do thái tin rằng bánh là biểu trưng cho sự
sống, là tặng phẩm của Thiên Chúa; vì thế, họ thường
tạ ơn Thiên Chúa trước khi ăn, như Chúa Giêsu đã làm
(c.11). Cũng vì thế, Chúa Giêsu truyền nhặt lại những
(Xem tiếp trang 57)
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TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

MICHEL NGUYỄN HẠNH
Nhóm Lasan 100
Báo Thánh Nhạc Ngày Nay xin giới thiệu đến bạn đọc truyện tranh TIN MỪNG dành cho thiếu nhi, bao gồm 47 đoạn Tin
Mừng. Truyện tranh được vẽ lại – có chỉnh sửa – từ truyện tranh L’Évangile pour les enfants, tác giả Jean François Kieffer và
Christine Ponsard, nhà xuất bản Fleurus-Edifa. Phần lời Việt được dịch và viết lại cho phù hợp khả năng tiếp thu của thiếu nhi
các lớp Chiên Non, Khai Tâm, Rước Lễ để các em dễ ghi nhớ Lời Chúa qua hình ảnh. Chúng tôi mong những trang truyện tranh
Kinh Thánh này sẽ đồng hành cùng các em thiếu nhi trong việc tìm hiểu, yêu mến và sống LỜI CHÚA.
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THI CA CÔNG GIÁO

Đời con như nhánh lục bình
Nổi trôi muôn hướng đi tìm tình yêu
Chúa là ngọn gió hiu hiu
Đưa con tới bến dắt dìu yêu thương.

Con là kiến nhỏ lang thang
Chúa là ngọn gió đưa con về nhà.

Con là đứa trẻ lên ba
Chúa là ngọn gió ơi à giấc say
Con là hoa nhỏ bên đường
Con là những bước thơ ngây
Chúa là ngọn gió đưa hương ngát trời Chúa là ngọn gió đêm ngày bên con.
Con là cánh én chơi vơi
Chúa là ngọn gió nâng đời con lên.
Con là con mãi là con
Chúa là ngọn gió sắt son một đời
Con là chiếc lá bên thềm
Chúa ơi, tình Chúa muôn nơi
Chúa là ngọn gió ru êm lá vàng
Mãi là ngọn gió theo đời con đi.

Ban bánh Trường Sinh cho người lữ thứ.
Linh mục, ngài là ai?
(Lắm lúc lẩn thẩn Linh mục cũng chẳng hiểu
Linh mục, ngài là ai?
nổi chính mình)
Mà Giáo hội không thể thiếu vắng ngài?
Để muối đời cho mặn lại.
Linh mục, ngài là ai?
Có những lúc người ta thượng tôn ngài như là Để giải sáng cho thế giới khỏi tối tăm.
sứ giả Đức Chúa Trời, là cha phần linh hồn.Vì Để gặt hái về bao nhiêu lúa đồng đang rục chín.
ngài là Người của Thiên Chúa, là người quản Để kéo dài Ơn Cứu Độ của Chúa trong thời
gian.
lý và ban phát các mầu nhiệm Nước Trời.
Nhưng cũng đã có thời người ta hốt hàng trăm, Linh mục, ngài là ai?
hàng ngàn Linh mục dốc xuống sông, biển Ngài chỉ là một người tầm thường như mọi
người tầm thường khác.
hoặc đưa lên máy chém.
Cũng yếu đuối mỏng dòn, và bất tất.
Thời gian bách hại người ta săn đuổi Linh mục Có lúc ngài nằm bên lòng Chúa trong bữa Tiệc
ly.
như săn đuổi dã thú trong rừng sâu.
Và có lúc ngài hèn nhát trong sân Thượng Tế.
Linh mục, ngài là ai?
Có lúc ngài hào phóng như Maria rửa chân
Mở được Cửa Trời.
Chúa.
Và khoá được Cửa Ngục.
Và có lúc ngài nói như tên phản bội. “các ông
Khiến Thiên Thần Chúa reo mừng.
cho tôi bao nhiêu…”
Và Quỉ ma khóc lóc.
Linh mục, ngài là ai?
Mở được mắt cho người mù.
Để họ thấy ánh Mặt Trời.
Mở được tai cho người điếc.
Để họ nghe Lời hằng sống.
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Ôi Linh mục, ngài là ai?
Câu trả lời nằm gọn trong Trái Tim Chúa.
Xin Chúa thứ tha, gìn giữ và thánh hóa Linh
mục mọi nơi và mọi thời.
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ẢNH NIỆM THÁNG 7

(Cụ ông 91, cụ bà 99 xuân xanh đã có với nhau 8 mặt con,
22 mặt cháu nội, ngoại, nay mới chịu làm đám cưới)
*****************************************************************************************************

(Xin xem câu hỏi ở trang 23)

 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) “Thung dung tựu nghĩa” nghĩa là TCPV cứ thong dong mà bao
chính nghĩa đều tụ họp về, nhìn dưới góc độ nào cũng đầy ý nghĩa… vì TCPV từ nguồn gốc, bản chất,
mục đích, cứu cánh, phương tiện, đường lối, chủ trương, tôn chỉ, bí quyết, kỹ thuật, nghệ thuật, các thể
hiện v .v… đều chân phương sáng rõ, đều trung thực công bình, khách quan mà sâu sắc.
 Chính nghĩa đầu tiên và trên hết của TCPV là Tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn. Khi đạt được
chính nghĩa trên hết và đầu tiên ấy, TCPV tất phải theo sát đến liên kết nên một với phụng vụ; đạt sự liên
kết thì bao nhiêu chính nghĩa khác cũng đạt được như thánh thiện, mỹ thể và phổ biến; khi đó TCPV được
cộng đoàn đồng giọng ca hát, với tình cộng đoàn, TCPV đạt được nhiều chính nghĩa trong đó chính nghĩa
“vox populis, vox Dei” (tiếng dân là tiếng Trời” và v.v…
 Có thể kể thêm những chính nghĩa khác tề tựu về, ví dụ:
1. TCPV là của lễ tiến dâng Chúa.
2. TCPV cho mọi miệng hát chính Lời Chúa.
(Xem tiếp trang 54)
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TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

Kỳ 53

MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh tối. Chúng tôi cũng không thuộc về quyền lực của
mục và pháp sư, phần 32 của kỳ 53.
Bóng Mờ (1). Chúng tôi thuộc về quyền lực của Ánh
Sáng. Cô là người chơi với Bóng Mờ, sao dám lộng
Cô Bảy bước lên bậc thềm và nói qua hàm răng ngôn nói rằng Cô thỉnh được Chúng tôi ở Ánh Sáng,
nghiến chặt vì tức giận:
để vâng nghe lệnh Cô mà về đây được? Chẳng qua
- Tôi thỉnh Các Ông về đây để ngăn lão già ấy vào thời điểm này, quyền lực của Ánh Sáng muốn
hành đạo tại nhà tôi, tôi tưởng Các Ông sẽ dùng Chúng tôi về để gặp thầy cả Luca, Chúng tôi mới về.
mọi Phật pháp, Phật lý cao siêu của Đức Phật tổ mà
Qua các câu trả lời của các La hán cho cô Bảy,
đè bẹp giáo lý của lão ta để lão ta câm mồm đi –cô cha sở Luca hiểu thêm rằng các La hán hoàn toàn
Bảy nghiến răng nghe trèo trẹo- Sao ta ghét lão ấy không dính líu đến cô Bảy, cho nên cha sở rất yên
và cái đạo của lão ấy đến thế! Cha ruột của ta cũng tâm; cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria cũng đỡ lo
vì cái thứ đạo giáo của lão mà bị mê hoặc đến phải sợ.
chết trong đau đớn.
Cô Bảy đứng lặng im như bị “trời trồng”, đôi
Ở trong một góc nhà, cô Sáu đứng phắt dậy định mắt lé sẹ của Cô như bị đứng tròng. Thấy thế, La
rời khỏi ghế, để ra sân mắng em gái hư hèn của hán Bạt La Đọa càng nghiêm giọng đến đanh thép
mình, liền bị hai La hán ngồi hai bên Cô, ngăn giữ truyền lệnh:
Cô lại. Một La hán nào đó không rõ mặt, đáp lời cô
- Mời Cô vào đây ngay! Ngồi và nghe mọi điều
Bảy:
quý giá, quý giá đến cha của Cô nếu được sống dậy
- Chúng tôi không thể làm điều đó!
cũng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, vì cha Cô
Ông khác nói:
cũng thuộc một đẳng La hán nhưng còn cao hơn cả
- Chúng tôi biết thầy cả Luca là ai và ông đang chúng tôi nữa.
làm điều gì…
Các La hán nhao nhao ủng hộ lệnh mời của La
Một vài La hán khác có vẻ bực tức kêu lên:
hán đứng đầu, Tôn giả Bạt La Đọa.
- Không thể được!
Cô Bảy nao núng một lúc rồi bước vào nhà.
- Chúng tôi không phải là những người làm việc
Cô Bảy ngồi xuống một mép của chiếc đi-văng
xấu!
còn trống, cạnh các La hán khác, đôi mắt lé không
- Chúng tôi về đây không để làm việc cho Cô.
ngừng nhìn trừng trừng vào cha sở Luca như muốn
V.v…
ăn tươi nuốt sống.
La hán đứng đầu các La hán, Tôn giả Bạt La
Cha sở Luca nói với các La hán:
Đọa, đứng lên dõng dạc tuyên bố với cô Bảy:
- Phần tôi cũng vậy! Không tự mình đến đây,
- Chúng tôi không thuộc về quyền lực của Bóng nhưng theo lời mời của chủ nhà là cô Sáu –cha chỉ
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tay về phía cô Sáu- Tôi chỉ rời đi khi chủ nhà đuổi
tôi. Vậy mời Quý Vị tiếp tục tra vấn hay tìm hiểu
Thiên Chúa như Các Ngài mong muốn.
La hán thứ sáu, một người có dáng dấp khắc khổ
đứng lên hỏi cha sở Luca với sự có mặt của cô Bảy:
- Tôi là Tôn giả Bạt Đà La (2), xin hỏi: Như
thầy cả đã nói thì ngay trong bản thân, mỗi người
đều là tam vị nhất thể, đúng không?
Cha sở Luca đáp ngay:
- Rất đúng! Ở đâu cũng có tính tam vị nhất thể;
ngay trong ta, có tính tam vị nhất thể gọi nôm na
“ba mà một” hay “một mà ba”. Ví dụ người thiện
nào cũng có lúc ác và lúc không thiện không ác;
người ác nào cũng có lúc thiện và lúc không ác
không thiện; thân xác ta có lúc khỏe lúc bệnh và lúc
không khỏe không bệnh….
Tôn giả Bạt Đà La kêu lên:
- Thế là nơi đâu cũng là Thiên Chúa Nhất thể
Tam vị hay sao?
Cha sở không vội, mỉm cười rất hiền với tôn giả
Bạt Đà La rồi nói:
- Chỉ có Thiên Chúa mới thực thụ là Tam vị Nhất
thể: Ba Ngôi vị nhưng Một bản thể, còn vạn hữu,
vạn hữu chỉ có tính tam vị nhất thể hay chỉ là hình
bóng hoặc phản chiếu tính ấy mà thôi. Mặt trời chỉ
có một, những gì dưới đất đều sáng lên và chỉ có giá
trị khi ở dưới ánh mặt trời.
Tôn giả Bạt Đà La có vẻ như chưa hài lòng, bắt
bẻ:
- Tại sao Thiên Chúa phải Tam vị Nhất thể…
làm chi?
Cha sở Luca trả lời cách ôn tồn:
- Vật gì chỉ có một, (một mình duy nhất) thì
không tồn tại; ví dụ chỉ có sáng; vì không có tối
làm sao biết sáng là gì; hễ nói sáng lập tức phải
hiểu có tối để so sánh. Theo đó hễ nói trắng phải
hiểu có đen để so sánh, nói dài phải hiểu có ngắn
để so sánh, nói trên phải hiểu có dưới để so sánh…
Cái này làm ra nghĩa cho cái kia và ngược lại...
Cho nên sự gì cũng phải có hai ngay khi ta vừa mở
miệng nói ra hay trí vừa nghĩ ra, không thể có một.
Cha sở đảo mắt nhìn qua mọi người một lượt rồi
nói tiếp:
- Nhưng… hễ đã có hai thì không dừng lại được,
phải có ba; ví dụ sáng thì phải có tối; nhưng từ
chỗ sáng đi đến chỗ tối, không thể có lằn ranh dứt
khoát –cha sở chỉ ánh sáng ở ngoài sân và bóng tối
trong buồng phía sau lưng ngài- nhưng sáng và tối
giao nhau bằng muôn vàn sắc độ mở, mờ mờ, từ mờ

nhạt sang mờ đậm, rồi đậm hơn dần, ta gọi tắt là
bóng mờ.
Cha ngưng vài giây rồi tiếp:
- Mờ là vị (3) thứ ba. Suy ra vạn hữu đều vậy
hết cả.
Ai nấy đều thinh lặng như muốn lắng nghe tiếp,
thấy vậy cha sở tiếp:
- Trong thế giới vô hình lẫn hữu hình, hễ có cái
gì, cái ấy không thể có một; phải có hai; nhưng hễ
có hai thì phải có ba; ba là ám chỉ “nhiều không thể
đếm”. Số 3 là dấu chỉ sinh sôi hay số của vạn hữu
triển nở ra vô số không ngừng, số của sự sinh sôi
triển nở triền miên không ngừng. Ba Ngôi hay Tam
vị Nhất thể nói lên sự tạo dựng muôn loài mãi mãi
không ngừng nghỉ mà Thiên Chúa vẫn chỉ có Một.
Tôn giả Bạt Đà La im lặng và ngồi xuống suy
nghĩ, vì nếu ông không ngồi xuống, có thể không
yên với vị La hán thứ bảy, người cởi trần và dường
như rất nóng tính. Ông này đứng phắt dậy và chẳng
rõ vì lý do gì mà ông khoác tay liên hồi ra hiệu cho
La hán thứ sáu ngồi xuống. Ông xướng danh:
- Thưa thầy cả! Tôi là Tôn giả Già Lực Già (5).
Tôi xin hỏi: Nếu như vậy, thế giới vô hình và hữu
hình sẽ sinh sôi, nảy nở và lớn rộng ra không ngừng
và nhiều vô cùng. Vậy thế giới vô hình lẫn hữu hình
rồi sẽ bung rộng ra cho tới bao giờ và đến đâu?
Cha sở Luca cười:
- Vì chúng ta không nhìn thấy bao quát thế giới
vô hình và hữu hình để biết mỗi thế giới to lớn cỡ
nào, cho nên hai thế giới đó có lớn thêm bao nhiêu
chúng ta cũng không biết.
- Thế thì căn cứ vào đâu để chúng ta biết hai thế
giới sinh sôi nảy nở?
Cha sở trả lời:
- Căn cứ vào trí khôn của loài người chúng ta
được Chúa tạo dựng giống hình ảnh Người. Căn cứ
vào những giáo huấn của Chúa Giêsu, tức Ngôi Hai
Con Thiên Chúa, căn cứ vào những suy luận của
chúng ta đã làm sáng tỏ nhiều điều khó hiểu.
Cô Bảy với đôi mắt lé (lệch nhãn cầu) nhìn cha
sở như nhìn ai khác, xen vào hỏi:
- Sao ông dám quả quyết những gì ông nói là
đúng?
Cha sở đáp:
- Tôi quả quyết những hiểu biết của tôi là hoàn
toàn đúng nhờ ở một quyển sách, quyển sách đó ghi
chép Lời dạy của Ngôi Hai Con Thiên Chúa, tức
Thiên Chúa Ngôi vị thứ Hai.
Cô Bảy im lặng suy nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp
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bằng giọng hơi nhún nhường:
- Có quyển sách ấy sao?
- Có! Quyển sách ấy được đặt tên là sách Phúc
âm. Phúc là ân lành, âm là lời nói. Sách ghi chép
những Lời nói đầy ân lành vì những Lời đó do chính
miệng Thiên Chúa Ngôi Thứ Hai là Đức Chúa
Giêsu, hiệu là Kitô nói ra.
Cô Bảy im lặng và trầm tư.
Tôn giả Già Lực Già hỏi tiếp:
- Thầy cả thử chứng minh gì đó cho tôi tin xem!
Cha sở Luca cười:
- Thế giới vô hình gồm có 3 phần: Thiên Đàng,
Luyện ngục và Hỏa ngục. Thập bát La hán Các Ông
đang ở Thiên đàng. Nhưng vì không nhận biết Chúa
Giêsu Kitô Ngôi Thứ Hai Thiên Chúa, Các Ông
cũng không biết luôn Thiên Chúa Ngôi Thứ Nhất
và Ngôi Thứ Ba, cho nên Các Ông chỉ hưởng phúc
thiên đàng một phần nào đó mà thôi.
Tôn giả Già Lực Già hoàn toàn bị thuyết phục,
vì chính ông đang ở trong tình trạng tuy thỏa mãn
với hạnh phúc thiên đàng đang hưởng, những vẫn
biết phúc ấy còn lớn lao biết bao… ông giơ hai tay
lên thể hiện sự thán phục và ngồi xuống không hỏi
gì nữa.
(còn tiếp)
..........................................
(1) Thiên Chúa là Ánh Sáng, Quỷ vương là
Bóng Tối, giữa Sáng và Tối hẳn thật phải có Mờ.
Vậy Mờ là Ma. Chúng ta sẽ rõ dần Ma là ai.
(2) Vị La Hán thứ 6: Tôn giả Bạt Đà La

Vị La Hán này vốn là một người bồi bàn của Phật
Tổ, quản việc tắm rửa của Phật Tổ. Mẹ của ông
sinh ông ở dưới gốc cây Bạt Đà La –một loài cây
quý hiếm của Ấn Độ- nên đặt tên ông là Bạt Đà
La. Sau này ông đi thuyền vượt sông vượt biển để
truyền bá Phật giáo nên có tên là “Quá Giang La
Hán”.
(3) Chữ “vị” thực ra có nhiều nghĩa tùy vào
cách sử dụng: Vị trong Tam Vị (Ba Ngôi) vị trong
Quý vị, vị trong vị trí, vị trong địa vị...
(4) Sáng – Mờ - Tối. Mờ có nhiều sắc độ không
thể đếm nổi, ấy là vạn hữu, vạn vật hay vạn loài.
Một thí dụ khác, loài người có Nam (đàn ông);
nhưng nếu chỉ có Nam thì không thể tồn tại, phải
có Nữ mới gọi là Nam; nhưng giữa Nam và Nữ liền
có Á Nam hay Á Nữ; Á Nam và Á nữ có muôn vàn
sắc độ, có thể tác giả (Ma Văn Liêu) đang có phần
Nữ trong mình, công nương Diana, một hồng nhan
lừng lẫy thuở nào có thể Nam tính trong mình v.v…
(5) Vị La Hán thứ bảy – Tôn giả Già Lực Già

Kỵ Tượng La Hán (Ảnh: Internet)
Ông vốn là một vị thuần phục voi. Bởi vì năng lực và
khả năng làm việc của voi đã lớn, lại có thể nhìn xa.
Vì vậy, người đời gọi ông với cái tên là Kỵ Tượng
(cỡi voi) La Hán.

Quá Giang La Hán (Ảnh: Internet)
*****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 51)
3. TCPV thăng hoa lòng người.
4. TCPV không thể mang ra ngoài hát giải trí, nhưng phải hát trong phụng vụ.
5. TCPV làm cho thánh nhạc thêm uyên bác, bởi vì tuy là nhạc quần chúng, nhưng không phải nhạc sĩ
dễ sáng tác nếu thiếu đầu tư tim và óc.
6. TCPV làm cho các ca đoàn không còn khoe khoang, hời hợt chuộng hình thức v.v…
Và còn rất nhiều chính nghĩa khó kể hết trong một lúc.
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VUI CƯỜI GIẢI TRÍ

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC (ST)

Nhân ngày sinh nhật
Có tiếng gõ cửa, bà chủ nhà
ra mở cửa và nhìn thấy một
người ăn xin.
Người ăn xin:
- Mong bà tỏ lòng thương
cho tôi xin một chiếc bánh ngọt
được không?
Bà chủ nhà:
- Thế một bát cơm không
được sao?
Người ăn xin:
- Thưa bà, ngày thường thì
bà cho gì cũng được. Nhưng
hôm nay là ngày sinh nhật của
tôi ạ!
Tỷ lệ
Trong quán nhậu, thực khách
chất vấn anh bồi bàn:
– Có thật là thịt thỏ không
đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách
vậy?
Anh bồi bàn thú thực:
– Dạo này thịt thỏ khan hiếm
quá đi mà khách lại thích thành
thử chúng tôi có trộn thêm…
thịt… trâu vào
– Trộn theo tỷ lệ nào?
– Dạ thưa mỗi thứ một nửa
ông ạ!
– Nghĩa là nửa ký thịt thỏ
trộn với nửa ký thịt trâu hả?
– Dạ không… chúng tôi trộn
nửa… con thỏ với nửa con trâu
ạ!
Qua sông
Có một người đàn ông đứng
bên bờ sông hỏi một cậu bé chăn

trâu gần đó:
– Sông này có sâu không
cháu?
Cậu bé trả lời:
– Nông cạn lắm bác ạ.
Người đàn ông lội sang sông,
mới lội một đoạn đã ngập đầu.
Quay lại, người đàn ông tức giận
hỏi cậu bé:
– Sao cháu bảo sông này
nông cạn lắm?
Cậu bé trả lời:
– Cháu thấy con vịt chân
ngắn thế mà nó cũng lội sang
được!
Bệnh di truyền…
Một người đàn ông đến bác
sĩ khám bệnh.
– Thưa bác sĩ, cái lưng khốn
khổ của tôi đau quá.
Sau khi khám bệnh:
– Tôi nghĩ là ông bị bệnh di
truyền.
– Bác sĩ nói đúng quá! Kể từ
khi tôi bị cái tủ của ông nội tôi
để lại đè lên người, lúc nào tôi
cũng bị đau lưng.
Có cần củi không?
Có hai vợ chồng nhà nọ,
đang “oẳn tù tì” ở trong nhà,
bỗng có tiếng ở bên ngoài:
– Có ai cần củi không?
Bà vợ bực mình nói vọng ra:
- Không cần.
Sáng hôm sau, bó củi trước
nhà hai vợ chồng biến mất!
Mua ví

Ở chợ Đông Ba có một cô
bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo
đủ loại ví, dãy trên, dãy dưới và
cô rao hàng như sau:
– Bóp trên thì 2 ngàn, bóp
dưới thì 3 ngàn, bóp da thì 5
ngàn, bóp lông thì 8 trăm.
Có một anh khách cắc cớ hỏi
cô:
– Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô?
Cô trả lời ngay:
– Dạ, bóp tui là rẻ nhứt,
không mô rẻ hơn!…
Tùy lúc
Hai phụ nữ gặp nhau:
– Chồng bà lương bao nhiêu
một tháng vậy?
– Cũng tùy lúc thôi.
– Ổng làm việc tự do hả?
– Không, nhưng vì lúc vay
tiền ngân hàng ổng khai lương
20 triệu, còn lúc mua nhà dành
cho người thu nhập thấp thì ổng
khai có 2 triệu!
Ăn đầu cá giúp cải thiện trí
thông minh
Một hôm, có người khách tò
mò hỏi anh bán cá:
- Điều gì khiến cậu thông
minh đến thế?
- Thường thì tôi không tiết
lộ bí mật này đâu! Anh bán cá
thì thầm - Nhưng nể tình ông là
khách quen, tôi sẽ nói cho ông
biết. Đầu cá, ông ăn càng nhiều
thì sẽ càng thông minh.
Người khách phấn khích hỏi:
- Thế cậu có bán đầu cá
(Xem tiếp trang 62)
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THÁNH CA PHỤNG VỤ
BẠCH THẢO
Nhạc sĩ Thánh ca Phụng vụ gp. TpHCM
(tiếp theo)
62. Thưa ông, tại sao Thánh ca Phụng vụ
(TCPV) (1) được đón nhận chậm quá? Có phải vì
TCPV khó thực hiện, hay vì lý do nào?
NK: Có 3 lý do:
a. Giáo sĩ không quan tâm nên giáo dân cũng
xem nhẹ.
b. Không có đủ người đứng ra giới thiệu.
c. Hiểu vấn đề về thánh nhạc bị các Kitô hữu
(giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân) do không hiểu về thánh
nhạc nên tưởng nhầm
63. Các vị chuẩn ấn cho các Đáp ca có hình thể
ca khúc (nhiều lời ca trên một dòng nhạc duy nhất)
(2) có biết là Thánh Vịnh Lời Chúa (3) đã bị sửa
đổi, thêm bớt ít nhiều, hậu quả là Thánh Vịnh Lời
Chúa không còn nguyên vẹn nữa? Xin ông cho biết
ý kiến về việc này?
NK: Vì tiếng Việt có dấu giọng; đã vậy có đến
6 dấu giọng: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và không
dấu, cho nên rất khó -thật ra là không thể- cho nhạc
sĩ muốn giữ nguyên văn Lời Chúa khi phổ nhạc;
họ đành phải sửa, đổi, thêm, bớt… lời của Thánh
vịnh. Đàng khác, ít ai hướng dẫn các nhạc sĩ rằng
muốn giữ nguyên văn Lời Chúa phải dùng hình thể
chuyên biệt của thánh nhạc do giáo hội từ lâu đã
thiết lập trong Bình ca –vì hình thể ca khúc như các
nhà thờ hiện nay đang hát, không chứa nổi Thánh
vịnh nguyên văn-.
64. Nếu các Ca đoàn (hiện nay, nói chung) vẫn
tiếp tục vô tư hát các Đáp ca có hình thể ca khúc
như nêu trên thì sao ạ? Có gì trở ngại không? Hậu
quả lâu dài ra sao? Tôi thấy họ không có lỗi vì có
ai nhắc bảo đâu, trách nhiệm bảo toàn nguyên vẹn
bản văn phụng vụ là của ai? Thưa Ông.
NK: Có trở ngại: Lời Chúa trong Thánh vịnh
không còn là Lời Chúa nữa. Thánh lễ bị rối, bởi vì
Phụng vụ & Thánh nhạc đặt trên nền Bản văn phụng
vụ, nhưng trong khi Phụng vụ giữ cho Bản văn
phụng vụ được nguyên văn thì Thánh nhạc không
giữ nguyên văn. Trách nhiệm chắc chắn không
thuộc về ca đoàn!
65. Xin ông khái quát lại đường đi của TCPV từ
sơ khai cho đến hôm nay ông đang theo đuổi, thực
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hiện. Vì điều gì mà Ông kiên trì như vậy?
NK: Dân Israel lên bờ sau khi được Chúa cho
vượt qua Biển Đỏ ráo chân, với cú “sốc” cùng cực
và hân hoan vô bờ, họ ứng khẩu cùng hát ngợi ta
Chúa theo kiểu, hễ một người nào đó trong họ ê a
(hát xướng) kể lại kỳ công của Chúa thì toàn dân
đáp lại (hát ca) “alleluia” hay câu gì đó ngắn gọn
hàm nghĩa tạ ơn, chúc tụng… Chúa (4). Thế là:
a. Phát sinh từ đây hình thể thánh ca đối ca và
đáp ca (antiphona và responsorium).
b. Phát sinh từ đây cách hát cộng đoàn dạng đối
đáp.
c. Phát sinh từ đây 2 lối hát: hát ca (cantare) lên
bổng xuống trầm và hát xướng (cantillare) còn gọi
là tụng, hát ngâm, vịnh, ru, tán, khóc… không lên
bổng xuống trầm, mà là đà trong một (tiếng ngoại
quốc) hay 3 (tiếng Việt) dấu nhạc.
TCPV là hát nguyên văn Lời Chúa (bởi hát
xướng) & hát cộng đoàn (kiểu đối đáp), với tính
nghệ thuật uyên bác (chứa trong mỗi bài thánh ca
thể loại TCPV cùng một lúc 2 lối hát tương phản
nhau).
Vì tính uyên bác của TCPV mới làm cho TCPV
xứng hợp để kính dâng lên Chúa, nên tôi quyết theo
đuổi.
66. Tại Việt Nam, hiện nay có bao nhiêu Nhạc
sỹ sáng tác TCPV?
NK: Có 3 người: Ngọc Kôn, Bạch Thảo, Xuân
Thi.
67. Tại sao ông không đăng tải lời kêu gọi sự
tham gia của các Nhạc sỹ Công Giáo trên báo TNNN
để TCPV được có cơ hội phát triển rộng khắp? Có
trở ngại gì không? Cám ơn ông.
NK: Tôi tránh vượt ra giới hạn của một Kitô hữu
giáo dân. Dù vậy, đã và đang thường xuyên giới
thiệu và thuyết phục trên báo in THÁNH NHẠC
NGÀY NAY (bạn đang cầm trên tay) và mở clip
DẠY VÀ HỌC SÁNG TÁC TCPV trên website của
riêng tôi, http://www.thanhnhacngaynay.vn
68. Thưa Nhạc sỹ Ngọc Kôn, em là một ca
trưởng, xin hỏi rằng: “Nếu Cộng đoàn thụ động
không hát thì sao?
Nk: Nếu biết cách, cộng đoàn sẽ mở miệng hát;
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DIỄN ĐÀN THÁNH CA
(xin gác lại 1 kỳ)
*****************************************************************************************************

vì làm việc gì cũng đều phải có kỹ thuật.
69. Tôi nghe người bà con ở ngoài Bắc vào
chơi kể rằng ở ngoài ấy Giáo xứ của họ cũng có
người ca trưởng ra trước cộng đoàn hát câu xướng
đáp ca, xong giữ nhịp cho cộng đoàn đáp lại, phải
đó là TCPV không?
NK: TCPV gồm 2 yếu tố:
a. Hát nguyên văn Lời Chúa (với thể tụng).
b. Hát cộng đoàn theo kiểu đối đáp.
70. Xin ông cho biết hiện nay có bao nhiêu Nhà
thờ, Đan viện, Dòng tu hoặc Các cộng đoàn nhỏ
hát TCPV?
NK: Chỉ có nhà thờ giáo xứ Bình Minh thuộc
giáo hạt Gia Kiệm của giáo phận Xuân Lộc.
71. Mục số 132, trang 53 trong cuốn “HƯỚNG
DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC” do Ủy Ban Thánh
Nhạc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xuất bản
tháng 4 năm 2017 nêu: “Phải hết sức cẩn trọng
trong khi xử lý bản văn thánh vịnh, thánh thi và
thánh ca trong phụng vụ, không được phép tùy tiện
lược bỏ những ca từ, những khổ thơ bằng những
cách khiến có nguy cơ làm sai lạc nội dung những
bản văn ấy...”, xin ông cho đăng phần trên để độc

giả, các anh chị em phục vụ ca đoàn, các nhạc sỹ…
tham khảo, cám ơn ông.
NK: Điều trên ai cũng rõ, không cần đăng lại.
Vả, khi không chỉ dẫn cách nào để: “Phải hết sức
cẩn trọng trong khi xử lý bản văn thánh vịnh, thánh
thi và thánh ca trong phụng vụ…” thiết tưởng đăng
ngàn lần cũng vô ích.
..................................
Chú thích của NK.
(1) Thánh ca Phụng vụ (TCPV) là thể loại thứ
nhất (1) trong 6 thể loại thánh nhạc của Giáo hội
Công giáo Rôma. TCPV CÓ 2 ĐIỂM CHÍNH:
a/ Hát nguyên văn Lời Chúa trong Bản văn
phụng vụ Giáo hội thiết lập cho từng thánh lễ.
b/ Hát cộng đoàn (đối đáp với ca đoàn)
(2) Thánh ca Bình dân Tôn giáo hình thể ca
khúc là thể loại thứ Năm (5)
(3) Dùng cụm từ “Thánh Vịnh Lời Chúa” chưa
chính xác, phải nói Lời Chúa trong Thánh vịnh.
(4) Dân tộc nào cũng có những bài hát loại này;
ví dụ dân tộc Việt, khi muốn hát chung (hát tập thể,
hát cộng đồng…) người ta có rất nhiều bài hát như
Hò leo núi, Hò Lưới cá, Hò chèo đò v.v…

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

(Tiếp theo trang 47)
miếng bánh ăn thừa (c.12).
H: Giá trị của hai trăm quan tiền là bao nhiêu mà không
đủ mua bánh cho số người lúc đó? (chỉ tính đàn ông
đã là 5.000)
T: Quan tiền trong bài Tin Mừng là đồng tiền đêmariôn
bằng bạc. Lúc ấy, một ngày công được trả bằng một
quan tiền hay một đồng bạc đêmariôn. Nếu tiền một
ngày công có thể mua thức ăn cho 20 người ăn no nê
thì 200 quan tiền chỉ mới mua đủ thức ăn cho 4.000
người mà thôi.
ĐÁP ÁN Ô CHỮ

6. chúng ta; 7. thân thuộc; 8. không tin; 9. chủ đề ô
chữ: BỊ RẺ RÚNG.
LỄ CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B (Mc 6,7-13)
1. bắt đầu sai đi; 2. bao bị; 3. ở lại đó; 4. phản đối;
5. nhiều quỷ; 6. chủ đề ô chữ: SAI ĐI.
LỄ CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B (Mc 6,30-34)
1. các tông đồ; 2. nơi thanh vắng; 3. người tới; 4.
đến nơi; 5. lánh riêng; 6. hoang vắng; 7. xung quanh; 8. có thì giờ; 9. lòng thương; 10. chủ đề ô chữ:
THƯƠNG XÓT.

LỄ CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (Mc 5,21-43)
1. tụ lại; 2. lòng tin; 3. trưởng hội đường; 4. gần chết
LỄ CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B (Ga 6,1-15)
rồi; 5. tiến đến; 6. khỏi bệnh; 7. cho con bé ăn; 8. 1. biển hồ; 2. Do thái; 3. chứng kiến; 4. ông PhilípChủ đề ô chữ: LÒNG TIN.
phê; 5. thử ông; 6. có mua đến; 7. ông Anrê; 8. năm;
9. hai con cá; 10. lời tạ ơn. 11. liền đi thu. 12. làm
LỄ CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B (Mc 6,1-6)
vua. 13. chủ đề ô chữ: BÁNH HÓA NHIỀU.
1. sabát; 2. chị em; 3. rất đỗi; 4. bị rẻ rúng; 5. Maria;
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LƯỢC TIN THẾ GIỚI
Người Thụy Điển cấy chip dưới phục vụ tuyến bay nội địa từ thủ
da thay thẻ căn cước
đô La Habana tới tỉnh miền Đông
Holguin. Do chiếc máy bay đâm
xuống vùng đồng ruộng trồng
sắn, không có nhà dân nên may
mắn không có thiệt hại dưới mặt
Theo Business Insider, có đất.
khoảng 3.000 người Thụy Điển
đã lựa chọn cấy một con chíp siêu Thành phố Thụy Sĩ đầu tiên
nhỏ, kích cỡ chỉ tương đương hạt cấm ống hút nhựa
gạo, xuống dưới da nhằm giúp
cho cuộc sống dễ dàng hơn. Theo
đó, bằng việc gắn thiết bị này
vào cơ thể, họ sẽ không cần phải
Thành phố Neuchatel, miền
mang thẻ căn cước, chìa khóa, vé
tàu xe… Tất cả sẽ được thay thế tây Thụy Sĩ, đã quyết định cấm
chỉ bằng một thao tác quẹt tay có sử dụng ống hút bằng nhựa tại
gắn con chíp qua các thiết bị kiểm các nhà hàng của thành phố nhằm
giảm rác thải từ chất dẻo. Với
soát.
Theo AFP, công nghệ này quyết định dự kiến có hiệu lực từ
bắt đầu có từ 3 năm trước và đã ngày 1-1-2019 này, Neuchatel sẽ
khiến cuộc sống thường ngày của trở thành thành phố đầu tiên của
những người gắn chíp diễn ra một Thụy Sĩ cấm sử dụng ống hút
cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. nhựa. Theo bà Leila Rolli - người
khởi xướng phong trào này, mục
Thảm họa Boeing 737 rơi ở đích là đưa vào sử dụng thay thế
bằng ống hút có thể tái sử dụng
Cuba: Chỉ 3 người sống sót...
hoặc ống hút bio có thể tự phân
hủy tại các tiệm cà phê, nhà hàng,
quán bar… Thành phố cũng triển
khai chiến dịch nâng cao nhận
thức cho người dân, giúp các nhà
Ngày 8/5, chiếc máy bay hàng có thời gian chuẩn bị cho sự
Boeing 737 mang số hiệu CU972 thay đổi này.
chở 105 hành khác và 5 thành viên
phi hành đoàn đã bị rơi sau khi cất Pakistan nắng nóng đến 44 độ
cánh tại sân bay José Martí tại thủ C, 65 người chết
đô La Habana. Chỉ có ba người
sống sót và đều là nữ, nhưng đang
trong tình trạng nguy kịch.
Đây là chiếc máy bay thuộc
mẫu B737-201 ADV do hãng
Boeing sản xuất năm 1979 và
Theo hãng tin Reuters thời
được hãng Cubana de Aviación tiết nắng nóng xảy ra cùng lúc
thuê của hãng hàng không với tình trạng mất điện, cũng là
Damojh của Mexico, cùng toàn thời điểm người dân Pakistan
bộ phi hành đoàn năm người, để
58 website: www.thanhnhacngaynay.vn

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

đang trong mùa lễ Ramadan, mùa
lễ mà hầu hết những người Hồi
giáo sẽ không ăn và uống trong
suốt thời gian trong ngày. Theo
ông Faisal Edhi, người đứng đầu
tổ chức Edhi Foundation chuyên
cung cấp dịch vụ cứu thương và
tang lễ tại thành phố lớn nhất của
Pakistan, cho biết các trường hợp
người dân thiệt mạng vì nắng
nóng chủ yếu xảy ra tại các khu
dân cư nghèo của Karachi. “65
người đã chết trong 3 ngày qua”,
ông Edhi nói. “Chúng tôi giữ thi
thể của họ trong các khu bảo quản
thi hài lạnh và các bác sĩ trong
vùng nói họ chết vì nắng nóng”.
New Zealand tiêu hủy 150.000
con bò

Quyết định được đưa ra nhằm
triệt để loại trừ dòng vi khuẩn
Mycoplasma bovis trong đàn bò
ở New Zealand. Theo Đài ABC
News, dù không ảnh hưởng đến
người nhưng vi khuẩn này gây
các bệnh như viêm khớp, viêm
phổi và viêm vú trên đàn bò. Lâu
nay, nhờ là một đảo quốc nên New
Zealand giảm thiểu được nguy cơ
lây nhiễm nhiều loại bệnh trong
nông nghiệp từ các nước khác.
Tuy nhiên, vi khuẩn Mycoplasma
bovis xuất hiện tại nước này vào
năm ngoái và lây lan đến hàng
chục nông trại... Tổng chi phí để
tiêu hủy và bồi thường ước tính
khoảng 813 triệu USD (18.577 tỉ
đồng). Thủ tướng Jacinda Ardern
cho biết đây là quyết định cứng
rắn nhằm bảo vệ nông dân và nền
kinh tế New Zealand.
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Tàu bệnh viện gần 1.000 giường vận hành các hạng mục dịch vụ
của Hải quân Mỹ đến Nha khám chữa bệnh. Tiến sĩ Trương
Trang
Quang Định, Giám đốc Bệnh
viện Nhi đồng Thành phố cho
biết bệnh viện gồm một tầng hầm
và 8 tầng nổi với tổng mức đầu
tư trên 4.476 tỷ đồng từ nguồn
Chiều 17/5, tàu bệnh viện vốn chính phủ. Bệnh viện được
USNS Mercy (T-AH 19) của Hải xây dựng trên khu đất diện tích
quân Mỹ đã cập cảng Nha Trang, hơn 124.000 m2, khởi công vào
bắt đầu chương trình Đối tác Thái 6/12/2014 tại xã Tân Kiên, huyện
Bình Dương 2018 (PP18), kéo Bình Chánh.
Tháng 1/2017 bệnh viện bắt
dài đến ngày 2/6. Đại tá David
Bretz, Chỉ huy trưởng PP18, cho đầu hoạt động từng bước, đầu
biết ngoài tàu bệnh viện USNS tiên là khoa khám bệnh, khoa cấp
Mercy, chương trình năm nay có cứu và khu điều trị trong ngày.
sự tham gia của 800 nhân viên Đến nay toàn bộ cơ sở vật chất đã
quân sự và dân sự đến từ Mỹ, Việt hoàn thiện, trang thiết bị hiện đại
Nam, Canada, Anh, Australia, ngang tầm quốc tế, được đưa vào
vận hành. Nơi đây có bãi đáp trực
Pháp, Peru và Nhật Bản.
Trong vòng hai tuần ở Khánh thăng, sân chơi trẻ em rộng rãi,
Hòa, thủy thủ đoàn thuộc tàu khu lây nhiễm tách biệt. Đây là
USNS Mercy sẽ phối hợp với bệnh viện nhi đầu tiên phía Nam
chính quyền địa phương thực được trang bị máy oxy hóa máu
hiện các hoạt động như khám bằng màng ngoài cơ thể ECMO.
chữa bệnh cho người dân, trao
đổi chuyên môn y tế, giao lưu
cộng đồng, xây các trường học...
Đây là lần thứ 13 chương
trình tổ chức tại Việt Nam. Hồi
năm 2008, tàu bệnh viện USNS
Mercy cũng đã đến Nha Trang,
phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch
cho 350 trẻ em các tỉnh Nam
Trung Bộ.

60 triệu thuê bao di động đổi từ
11 số sang 10 số
Ngày 29/5, Bộ Thông tin và
Truyền thông đã chính thức công
bố thông tin chi tiết việc đổi thuê
bao 11 số thành 10 số của 5 nhà
mạng. Việc chuyển đổi này sẽ
bắt đầu từ ngày 15/9/2018 và kết
thúc vào ngày 30/6/2019, ước
tính khoảng 60 triệu thuê bao sẽ
Bệnh viện nhi hiện đại nhất phải thực hiện việc đổi số.
miền Nam có bãi đáp trực thăng
Hà Nội và TP.HCM thải ra 80
tấn nhựa, túi ni lông mỗi ngày

Sáng 1/6 Bệnh viện Nhi đồng
Thành phố (TP HCM) quy mô
Theo đánh giá của Bộ TN1.000 giường bệnh, chính thức MT, lượng rác nhựa thải ra môi

trường hằng ngày ở VN rất lớn,
mỗi hộ gia đình thường sử dụng
từ 5 - 7 túi ni lông/ngày. Riêng
Hà Nội và TP.HCM, mỗi ngày
thải ra khoảng 80 tấn nhựa và túi
ni lông.
Tuy nhiên, số lượng rác thải
nhựa được xử lý còn rất thấp.
Đây chính là gánh nặng cho môi
trường, thậm chí còn dẫn đến
thảm họa mà các chuyên gia môi
trường gọi là “ô nhiễm trắng”.
Các đại biểu tham dự hội thảo
đề xuất nhiều phương án quản
lý, nhằm ngăn chặn, kiểm soát ô
nhiễm chất thải nhựa, túi ni lông
và đề xuất các cơ chế chính sách,
truyền thông nâng cao nhận thức
cộng đồng chung tay bảo vệ môi
trường…
Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn
Quốc cao điểm lên tới 55%
Năm cao nhất tỷ lệ lao động
Việt Nam bỏ trốn, kết thúc hợp
đồng không về nước tại thị trường
Hàn Quốc là 55%. Đó là thông tin
được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đào Ngọc
Dung cho biết khi trả lời chất vấn
trước Quốc hội, ngày 5/6.
Thừa nhận thực trạng đại biểu
nêu, Bộ trưởng Dung cho biết ở
một số thị trường có tiềm năng,
có thu nhập cao, tỷ lệ lao động bỏ
trốn, kết thúc hợp đồng không về
nước cao, đặc biệt là thị trường
Hàn Quốc, năm cao nhất là
55%... Bộ trưởng thông tin thêm
rằng, sau 3 năm kiên trì, đặc biệt
năm 2017 với sự chỉ đạo quyết
liệt của Thủ tướng Chính phủ,
phía Hàn Quốc cũng quyết liệt xử
lý các doanh nghiệp vi phạm nên
tỷ lệ lao động bất hợp pháp đã rút
xuống còn 33%.
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Đức Giáo Hoàng đấu giá chiếc sẽ có 14 Hồng Y mới. Các ngài
Lamborghini lấy tiền giúp tái sẽ được tấn phong Hồng Y trong
định cư các Kitô hữu Iraq
ngày lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô
và Phaolô vào ngày 29 tháng 6
sắp tới. Đức Thánh Cha đã bất
ngờ công bố danh sách các tân
Hồng Y mà không hề có trong các
văn bản soạn trước cho buổi đọc
kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
“Chúng tôi rất biết ơn Đức Đức Thánh Cha giải thích rằng:
Thánh Cha Phanxicô vì cử chỉ việc tấn phong các tân Hồng Y
hiền phụ này. Đức Giáo Hoàng cho thấy đặc tính phổ quát của
là người cha của toàn thể Giáo Hội Thánh và để công bố tình yêu
Hội và nghĩ đến tất cả mọi người, thương xót của Thiên Chúa cho
đặc biệt là những người đang đau mọi người trên khắp thế giới.
khổ như chúng tôi.” Đức Thượng
Phụ Công Giáo Chanđê thành Tất cả 34 GM Chile trong đó có
Babylon Louis Raphaël Sako, 2 Hồng Y, đã đồng loại đệ đơn
đã nói như trên khi hay tin chiếc từ chức lên ĐTC để ngài định
Lamborghini Huracan độc nhất liệu.
vô nhị trên thế giới - mà nhà sản
xuất xe đã trao cho Đức Giáo
Hoàng vào mùa thu năm ngoái
- đã được bán đấu giá vào hôm
12 tháng 5, 2018 với số tiền lên
đến 840,000 đô la. Theo mong
muốn của Đức Giáo Hoàng, số
Vào lúc bế mạc cuộc họp
tiền trên đang được sử dụng cho 3 ngày với Đức Giáo Hoàng
các mục đích bác ái, trong đó Phanxicô, tất cả các Giám Mục
phần lớn số tiền được trao cho tổ Chí Lợi đều yêu cầu các nạn nhân
chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau của vụ tai tiếng lạm dụng tính
Khổ để hỗ trợ các dự án giúp xây dục ở quốc gia này tha thứ và đệ
dựng lại các làng Kitô giáo trên đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng.
vùng đồng bằng Nineveh ở Iraq. Trong một tuyên bố ngày 18
tháng 5, các Giám Mục đã cảm
Đức Thánh Cha Phanxicô công ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô về
bố danh sách 14 Đức Hồng Y “sự lắng nghe hiền phụ và sự sửa
mới
sai trong tình huynh đệ” và cầu
xin sự tha thứ cho những nỗi đau
gây ra cho các nạn nhân, cho Đức
Giáo Hoàng, dân Chúa và quốc
gia vì “những thiếu sót và sai
Vatican. 20.05.2018. Sau khi lầm nghiêm trọng” của các ngài.
đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí,
Đàng trưa Chúa nhật, Đức Thánh Đức Cha González, một thành
Cha đã công bố rằng Giáo Hội viên của ủy ban quốc gia Chí Lợi
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về bảo vệ trẻ vị thành niên cho
biết bây giờ các Giám Mục sẽ
trở lại giáo phận của các ngài và
sẽ tiếp tục công việc như thường
lệ cho đến khi nhận được chỉ
thị của Đức Giáo Hoàng. Ngài
sẽ bác bỏ việc từ chức này, hay
chấp nhận ngay lập tức, hoặc
giải quyết đơn này khi có thể bổ
nhiệm được một Giám Mục khác.
Trong cuộc họp từ ngày 15 đến
17 tháng 5 giữa Đức Thánh Cha
và các Giám Mục Chí Lợi, có 32
vị là Giám Mục đương chức và 2
vị đã về hưu. Các ngài đã được
chính Đức Thánh Cha Phanxicô
triệu tập vào tháng trước sau cuộc
điều tra của Đức Tổng Giám Mục
Scicluna và Đức Ông Bertomeu
về tai tiếng lạm dụng tính dục tại
Chí Lợi, dẫn đến một báo cáo dài
2,300 trang.
Bộ Giáo Lý Đức Tin khẳng định
Giáo Hội không thể phong chức
linh mục cho phụ nữ

“Chỉ có người nam mới có
thể được lãnh nhận chức tư tế là
một sự thật, và là một phần của
đức tin Công Giáo và điều này
sẽ không bao giờ có thể thay đổi
được…” Đức Hồng Y tân cử Luis
Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo
Lý Đức Tin, đã viết như trên hôm
29 tháng 5 trên tờ Quan Sát Viên
Rôma.
Thánh Gioan Phaolô II, khi
xác nhận giáo huấn và thực hành
liên tục của Giáo Hội, đã chính
thức tuyên bố vào năm 1994 rằng
“Giáo Hội không có thẩm quyền
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để phong chức linh mục cho phụ
nữ và phán quyết này được tất cả
tín hữu của Giáo Hội tuân giữ
một cách chung cuộc.”

Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức
Tổng Giám Mục Marek Zalewski
làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh
tại Singapore và đồng thời là
Đại diện không thường trú của
Danh ca Andrea Bocelli đi bằng ngài tại Việt Nam. Cho đến nay,
đầu gối để tôn kính Đức Mẹ Đức Tổng Giám Mục Marek
Zalewski là Sứ Thần Tòa Thánh
Fatima
tại Zimbabwe. Đức Tổng Giám
Mục Marek Zalewski sinh ngày 2
tháng Hai năm 1963 tại Augustów
Ba Lan. Ngài được thụ phong linh
mục ngày 27 tháng Năm, 1989.
Bocelli bị mù lúc 12 tuổi do
một tai nạn túc cầu. Ông được Trường cao đẳng nghề đầu tiên
dưỡng dục trong đức tin Công của người Công giáo ở Việt Nam
Giáo. Nhưng lớn lên, đã xa rời
đức tin này. Tuy nhiên, trong thập
niên 1990, một phần nhờ các tiểu
thuyết của tín hữu Chính Thống
Nga Leo Tolstoy, ông đã trở về
với Đạo Công Giáo. Từ đó, ông
Linh mục Nguyễn Văn Uy,
hết sức công khai đối với đức Trưởng ban Bác ái xã hội caritas
tin Công Giáo của mình và đã Giáo phận Xuân Lộc tỉnh Đồng
trình diễn trước nhiều vị giáo Nai, Hiệu trưởng nhà trường
hoàng. Theo tin của trang mạng cho biết, trường được thành lập
churchpop.com ngày 22 tháng 5, với mục tiêu “Thăng tiến toàn
2018, danh ca Andrea Bocelli gần diện con người”, nhằm đón nhận
đây đã đến trình diễn tại Vương những học sinh học hết lớp 9
Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân nhưng không thể vào lớp 10 và
Côi ở Fatima, như là một phần những em học hết lớp 12 không
của việc cử hành liên tiếp 100 có điều kiện vào các trường đại
năm Đức Mẹ hiện ra ở đây. Trang học. Do vậy, học sinh ở đây hầu
Facebook của Đền Thánh đăng hết là những em có hoàn cảnh
tải bức hình Bocelli đi bằng đầu khó khăn, không phân biệt người
gối từ ngoài tiến vào trong Nhà Công giáo hay người ngoại đạo
Nguyện Hiện Ra
đều có thể đăng ký học tập tại
trường. Đối với những trường hợp
Đức Thánh Cha bổ nhiệm đại đặc biệt khó khăn như trẻ mồ côi,
diện không thường trú tại Việt gia đình chính sách sẽ được miễn
Nam
hoàn toàn học phí, chi phí ăn ở
tại trường. Những học sinh còn
lại được nhà trường hỗ trợ bằng
cách học phí trong năm sẽ được
chia ra đóng trong 2, 3 giai đoạn
và được ở miễn phí trong khu ký
Trong thông cáo đưa ra vào túc xá của trường, nhằm giảm bớt
hôm thứ Hai 21 tháng 5, Phòng chi phí để các em chuyên tâm học
Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức tập.

Giáo phận Nha Trang :Thánh
lễ Truyền chức Linh mục.

Ngày 31/5/2018, tại Đại Chủng
Viện Sao Biển Nha Trang, Đức
Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám
mục Giáo phận Nha Trang đã cử
hành trọng thể Thánh lễ Truyền
chức cho 28 Thầy Phó tế tiến lên
lãnh chức Linh mục. TrongThánh
lễ, còn có sự hiện diện của Quý
Bề trên các Hội Dòng, Quý Thầy
Đại Chủng Viện, Quý Tu sĩ nam
nữ và hơn 2000 giáo dân đến từ
9 Giáo hạt trong Giáo phận đã về
tham dự.
Hai anh em ruột cùng mừng 50
năm Linh mục – Gp Xuân Lộc

Vào sáng thứ Sáu, 18/05/2018,
Cha Cố Gioan Baotixita Phan
Năng Hòe và người em trai, cha
Phêrô Phan Năng Hưởng, thuộc
linh mục đoàn Giáo phận Xuân
Lộc đã mừng kỷ niệm 50 năm
hồng ân Thánh chức linh mục.
Cả hai cha cố đều là anh em ruột
trong một gia đình có tới 4 người
làm linh mục. Đặc biệt hơn nữa,
gia đình ông bà cố có 5 người con
trai thì 4 người đã dâng mình trở
thành linh mục của Chúa. Đức
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II đã trao bằng tưởng lệ nghi nhận
sự đóng góp của đại gia đình hai
cha Cố cho Giáo hội trong công
cuộc loan báo Tin Mừng.
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ĐỌC BÁO DÙM BẠN

Con hà mã hung dữ nhe nanh dọa cắn trâu rừng, buộc kẻ xâm phạm phải bước ra khỏi lãnh thổ của nó
trong công viên Nam Phi.
Hà mã đói mồi tranh ăn với đàn sư tử

Hà mã ngoác miệng thị uy nhằm đuổi trâu rừng khỏi vũng nước. Ảnh: Latest Sightings.
Burkhard Schlosser có cơ hội chứng kiến cuộc đụng độ giữa hà mã và trâu rừng châu Phi khi đang
lái xe ngắm động vật hoang dã cùng bạn bè ở gần trại Brent Pirow trong công viên quốc gia Kruger,
Nam Phi, Latest Sightings hôm qua đưa tin. “Chúng tôi lái xe tới đập nước trong khu bảo tồn. Chúng
tôi rất phấn khích khi có hàng chục động vật đang tìm nước uống ở con đập khô cạn. Có ít nhất 8, 9
loài khác nhau. Một con linh dương đầu bò đực đang chạy đuổi đồng loại từ đầu này tới đầu kia, không
đứng yên dù chỉ một lúc”, Schlosser chia sẻ.
Đoàn của Schlosser chú ý đến con hà mã nằm gần mép nước để làm mát cơ thể. Vũng nước duy nhất
nằm ngay trước mặt con hà mã. Một con trâu rừng châu Phi mon men tới để giải tỏa cơn khát. Nó biết
hà mã đang theo dõi nên tiến đến rất thận trọng. Mọi thành viên trong đoàn khách tham quan đều hồi
hộp chờ kết quả. Con hà mã theo dõi từng cử động của trâu rừng.
Bất ngời, hà mã cắn về phía kẻ xâm phạm, há miệng rộng hết cỡ để lộ hàm răng đồ sộ đầy vẻ đe dọa.
Trâu rừng khôn ngoan chậm rãi rời đi, để hà mã độc chiếm vũng nước.
Phương Hoa
*****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 55)
không?
- Có chứ! – người bán ca vui
vẻ đáp - 4 đô la một cái.
Người khách mua 3 cái. Một
tuần sau, ông ta quay lại cửa
hàng phàn nàn:
- Mấy cái đầu cá đó mùi vị
chẳng ra gì, mà tôi ăn xong cũng
chả thấy thông minh lên tí nào!
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Anh bán cá điềm tĩnh đáp:
- Đó là do ông ăn chưa đủ số
lượng thôi. Phải ăn thật nhiều
vào mới khôn lên được.
Người khách tiếp tục mua
thêm 20 cái đầu cá. Một tuần sau
đó, ông ấy quay lại và la ầm lên:
- Cậu nghĩ sao mà bán cho
tôi một cái đầu cá giá 4 đô la.

Trong khi đó, với 2 đô la tôi có
thể mua được cả con cá to. Cậu
đang lừa tôi đấy à?
Anh bán cá nghe thế liền cười
phá lên:
- Đấy, ông bắt đầu thông
minh hơn rồi đấy!
- !?!
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Các bạn thân mến,
Ở lứa tuổi như tôi hiện nay, một trong những bệnh dễ mắc là “tiểu đường” (mắc tiểu đang khi đi
đường).
Đã nhiều lần ngồi lái xe tôi phải gồng mình, cố nín, mắt nhớn nhác nhìn 2 bên đường, mong thấy một
“cây” xăng hay một tiệm Mc Donald. Đôi khi từ xa lộ phải chạy thẳng về nhà. Lúc xe dừng, mới là gây
cấn nhất. Lúc đó làm như cái bàng quang biết là mình đang ở đâu, nên càng thúc mạnh. Chỉ còn nước cắm
đầu chạy vào toa-lét. Có khi kịp, có khi... không.
Nhưng từ nay các bạn đã có cách giải quyết. Đó là thủ (trữ sẵn) trong xe mấy cái túi có tên là “male
urinal bag”, bán tại CVS. Túi này bằng plastic, bên trong có một tờ “giấy thấm” có tác dụng hút hết nước
tiểu khi được “rót” vào. Trong nháy mắt, tờ giấy thấm sẽ làm nước tiểu đặc quánh lại, chuyển từ thể lỏng
sang thể đặc (gel).
Với cái túi này, nếu đang lái xe, các bạn chỉ cần dừng xe ở một chỗ khuất, kéo zipper (fermeture tức
dây kéo) xuống, kê cái túi vào, “xả nước cứu thân” (thay vì xả thân cứu nước). Trong khi cánh tay trái vẫn
gác trên thành cửa, mắt nhìn người qua lại, tỉnh bơ như “không có sự gì xảy ra sốt!”. Xong việc, kéo dây
thắt miệng túi lại, chất lỏng biến thành gel, không sợ chảy đổ, không sợ rò rỉ. Nếu ngồi ghế passenger’s
side (ghế hành khách) thì mọi chuyện có thể tiến hành trong lúc xe vẫn bon bon chạy, khỏi cần kêu bác
tài “cho tôi lái tý!”.
Chưa có dịp thí nghiệm, nhưng chỉ nghĩ đến cách giải quyết đó thôi, tôi đã thấy sảng khoái biết là
chừng nào! Do đó hôm qua tôi đến CVS Pharmacy tìm mua 2 hộp. Tuần này CVS đang sale, một hộp 12
cái giá $14.99, mua hộp thứ nhì giảm nửa tiền.
Một câu hỏi nhỏ:
- Phụ nữ thì sao?
Có người trả lời:
- Dễ ợt! vào Dollar Tree mua cái phễu (funnel – quặng), giá $1.00 3 cái, bộ ba với 3 cỡ khác nhau về
kích cỡ và hình dáng (vì lẽ thường tình: Bướm luôn rất đa đạng?) là xong (coi hình bên dưới).
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