VÀO ĐỀ THÁNG 10

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN
• HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG
1. CẦU NGUYỆN THÁNG 10..........................................................2
2. CÂU ĐỐI THÁNG 10....................................................................2
• THỜI VỤ THÁNG 10.
1. ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN Tháng Mân Côi .................................2
2. ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA THÁNG 10. Những chuyện tử tế..............2
SỐNG ĐỜI TÍN HỮU
• TIN MỪNG THÁNG 10....................................................................3
• THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG Sợi chỉ đỏ..............................................4
• TỪ NGỮ THÁNH KINH ..................................................................9
• THÁNH KINH DÃ SỬ....................................................................11
• SỐNG KINH MÂN CÔI 100 Truyện tích kinh Mân Côi....................13
• TÌNH HUỐNG-TIN MỪNGTại sao Chúa thương người nghèo?...14
THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG
• MỤC VỤ THÁNH NHẠC TCPV,“Kiểu giả dị ô”..........................15
• QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC Những bộ lạc sống trong rùng rậm16
• CÂU CHUYỆN NỘI BỘ “Giả” khó gặp được “Thật” ................18
• CÂU HỎI ĐỐ BẠN TCPV “Kiểu giả dị ô”?.................................20
• NÓI NHỎ NHAU NGHE Bé Bo khôn ngoan................................20
• BIẾM HỌA THÁNG 10 ”Quái tả” vì quá tải...............................20
NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM
CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN
• NGỤ NGÔN CHA PHI Mất cả mẹ lẫn con....................................21
• HỎI GỌN ĐÁP NHANH Tạm ngưng 1 kỳ........................................
• CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ Về thăm chốn xưa (kỳ 3)...............22
• CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU Cơm và phở..........................................24
• TỪ VỰNG CÔNG GIÁO...........................................................28
• ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO Đôi nét văn hóa.....................................30
• LỊCH SỬ VĂN HÓA Hướng về Đất thánh “Hang Bêlem”............32
• NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ Đánh ghen, Ẩm thực ăn sống.....................34
• SỨC KHỎE LÀ VÀNG Buồn cũng tốt...........................................34
• CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH 4 phẩm chất của đàn ông tốt.................38
THẾ GIỚI THIẾU NHI
• GIÁO DỤC GIỚI TRẺ Dạy con hạnh phúc ..........................................39
• Ô CHỮ KINH THÁNH Tháng 10. 2018..........................................45
• TRUYỆN TRANH KINH THÁNH.Tin Mừng dành cho thiếu nhi...46
TRUYỆN, THƠ, NHẠC, HỌA
• THI CA CÔNG GIÁO Đầy Tớ Thấp Hèn, Xuân Ly Băng, Lê Đình Bảng.48
• ẢNH NIỆM THÁNG 10 Cao-thấp, Thấp-cao.........................................49
• TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO Quỷ xưng tội Kỳ 53. Phần 35.......50
• HÌ HÌ HÀ HÀ...................................................................................53
• THÁNH CA PHỤNG VỤ Trao đổi.................................................54
• DIỄN ĐÀN THÁNH CA Ns Ngọc Kôn; NsTiến Mỹ.......................55
THỜI SỰ GÓP NHẶT
• LƯỢC TIN THẾ GIỚI.....................................................................57
• LƯỢC TIN TRONG NƯỚC............................................................59
• LƯỢC TIN CÔNG GIÁO ...............................................................60
• ĐỌC BÁO GIÙM BẠN Cáo con cắn mũi sư tử..............................62
• ẢNH VUI ĐỘNG VẬT Mải chơi đùa, bé quên cả mẹ....................64

Lên kinh để thi, Vương An Thạch đi ngang qua Gia
Mã Trấn thấy bá hộ họ Mã treo một chiếc đèn kéo
quân trước nhà và 1 vế thách đối:
“Tẩu mã đăng, đăng mã tẩu, đăng tức mã đình
bộ” (đèn ngựa chạy, ngựa đèn chạy, đèn tắt ngựa
dừng chân).
Vương An Thạch ghi nhớ trong đầu.
Hôm sau ở trường thi, anh nộp quyển (bài thi) đầu
tiên, quan chủ khảo nghi ngờ nên chỉ lá cờ thêu hình
con hổ treo ở cổng ra vế thách đối:
“Phi hổ kỳ, kỳ hổ phi, kỳ quyển hổ tàng thân (cờ
hổ bay, hổ cờ bay, cờ cuốn hổ ẩn mình).
Vương An Thạch nhớ lại vế thách đối trên đèn kéo
quân liền đọc để đối lại: “Tẩu mã đăng, đăng mã tẩu,
đăng tức mã đình bộ”. Quan chủ khảo quá nể phục.
Thi xong Vương An Thạch trở về quê; lại đi ngang
qua Gia Mã Trấn, hỏi kỹ mới rõ bá hộ Mã thách đối
để kén rể, nhớ lại vế đối của quan chủ khảo, anh chép
ra giấy, nộp. Bá hộ Mã quá nể phục gả liền con gái
cho anh.
Đang đêm động phòng, sai nha đến báo:
- Vương An Thạch đỗ trạng!
Thấy mình vừa được vợ giàu, đẹp vừa được chức
quan to, anh lấy giấy đỏ, viết 2 chữ “hỷ” ghép thành
chữ “đại hỷ”.
Ngày nay đám cưới nào cũng có chữ “đại hỷ” còn
gọi là “song hỷ”. (xem tr.64) trên thiệp mời.
Truyện gợi vài ý: - nhìn theo “may, rủi”, cuộc đời
thật bất công – có một cách biến rủi thành may – Chúa
Kitô dạy cách ấy.
Nhìn đời theo “may, rủi” ta tất so bì; so bì tất bi
quan khi thấy nhiều bất công; bi quan tất chán nản,
ganh tức, thù ghét, tuyệt vọng… rồi trách Chúa.
Có bí kíp biến rủi thành may.
Xét theo “may, rủi”, Chúa Kitô là “chuyên gia” gặp
rủi (sắp chào đời hết chỗ trọ, chào đời chưa lâu bị lệnh
truy nã…). Nhưng bằng sự Phấn đấu (ví dụ trong
vườn Cây Dầu: “xin cất chén đắng này… nhưng đừng
theo ý con”; lúc hấp hối: “xin Cha tha cho họ”) Chúa
đã phục sinh khải hoàn. Bí kíp biến rủi thành may là
Phấn đấu; biểu tượng của Phấn đấu là Thánh giá; cái
may do Phấn đấu mang về vừa to vừa bền, không ảo
như những cái may hú họa.
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ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA
1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10 CỦA
GIÁO HỘI.
Ý CHUNG
Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ.
Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho các tu sĩ nam nữ biết đổi mới nhiệt tình
tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo khổ,
những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người
thấp cổ bé miệng.
CHÂU HÂN sưu tầm
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10 RIÊNG TƯ.
(tiếp theo)
Ý THÁNH NHẠC
Hình ảnh sơ tán gà khỏi siêu bão Irma được chia sẻ
Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi người biết gần 50.000 lần
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 10
o CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Yêu Mẹ không chỉ là ca tụng
Mến Người còn là phải noi gương.
o CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Thánh ca Phụng vụ hát với lòng Kính sợ
Thiên nhạc Triều dâng ca bằng trí
Mến yêu.

Ân nhân hiện còn tiếp diễn
Thầy TÂM LÊ (TpHCM)
Ông Bà MINH CHÂU & Cty (TpHCM)
Ông Bà LÂM THÀNH (XL)
ÔB. ĐINH THỊ HOÀNG OANH (TpHCM)
Cô NGUYỄN VÕ KIỀU TRANG (TpHCM)
AC. Vũ Ngọc Thiện, quý ca trưởng, ca xướng viên,
nghệ sĩ và nghệ nhân Thánh Thi
Ân nhân cũ đã qua
Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện Biển Đức
(Thủ Đức, TpHCM)
Bề trên & Quý Tu sĩ Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo
(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
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Gà được gói bằng giấy báo khi sơ tán.
Ảnh: Key West Finest
Gà thường chạy rong trên đường phố ở Key West,
Florida mà chẳng mấy ai bận tâm. Tuy nhiên, khi siêu
bão Irma đe dọa khu vực, người dân địa phương quyết
định giữ an toàn cho những “hàng xóm” có lông.

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:
Tháng Mân Côi
• THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU
1.10.2018
• THIÊN THẦN HỘ THỦ 2.10 2018
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TIN MỪNG THÁNG 10
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B (7.10.2018).
Bài đọc 1: Cv 1,12-14 Bài đọc 2: Gl 4,4-7 Tin Mừng: Lc 1,26-38

Ý TƯỞNG

Tại sao Đức Mẹ được Chúa chọn cách riêng?

SUY NGHĨ

Vì Chúa có lý do của Chúa.

Dân Riêng Chúa hôm nay là Giáo hội, cho nên
“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ
ngôi báu Đavít là Vương quyền Chúa Kitô cai
Người”. Ngôi báu Đavít ngày nay còn có ý nghĩa gì?
trị Giáo hội.
 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (14.10.2018).

Bài đọc 1: Kn 7,7-11 Bài đọc 2: Dt 4,12-13 Tin Mừng: Mc 10,17-30 hay Mc 10,17-27

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

“…hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người
nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi Với ai có lòng muốn theo Chúa thật… thì khả
đến theo Ta”. Phải chăng Chúa bảo một việc quá khó thi!
thực hiện?
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có Phải! Vì “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta nói
vào nước Thiên Chúa!”. Điều này luôn đúng hay sao? sẽ không bao giờ qua” (Mt 24,35).
 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B (21.10.2018)

Bài đọc 1: Is 53,10-11 Bài đọc 2: Dt 4,14-16 Tin Mừng: Mc 10,35-45 hay Mc 10,42-45

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

Phép rửa đau khổ. Các thánh đều chịu phép
“…và phép rửa Thầy sắp chịu…”. Còn có phép rửa gì
rửa này: “Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo
nữa?
mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14).
“…Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự
Vì Nước Chúa là tình yêu. Quy luật Tình yêu
làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu
là: Ta yêu ai, ta tất phải lụy chịu người đó.
trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người…”.
 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B (28.10.2018).
Bài đọc 1: Gr 31,7-9 Bài đọc 2: Dt 5,1-6 Tin Mừng: Mc 10,46-52

Ý TƯỞNG

SUY NGHĨ

“Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”.

Ngày nay ta xin Chúa này nọ, cũng tin; nhưng
sao không được? – Thưa do chúng ta chưa tin.

Vậy… thế nào mới là tin?

Thực thi Lời Chúa.

158 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “KIỂU GIẢ DỊ Ô”. 3
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THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Lm. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI

CHÚA NHẬT XXIV
Chủ đề:
Phục vụ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người
phục vụ anh em” (Mc 10,43).
- Mille images 129 F
- “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm
người phục vụ anh em” (Mc 10,43)
Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I (Is 53,10-11): Người Tôi Tớ Giavê
sẵn sàng gánh chịu mọi đau khổ để nhờ đó làm cho
muôn người nên công chính.
- Tin Mừng (Mc 10,35-45): Con Người đến
không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến
mạng sống làm giá chuộc muôn người.
I. Dẫn vào Thánh lễ
Anh chị em thân mến
Đức Giêsu dạy chúng ta nhiều điều rất ngược đời:
đối với người đời, làm lớn thì có quyền sai khiến và
được cung phụng, còn làm nhỏ thì phải hầu hạ người
lớn. Đức Giêsu dạy khác hẳn: “Ai muốn làm lớn thì
phải làm người phục vụ, ai muốn làm đầu thì phải
làm đầy tớ”.
Thực ra giáo huấn của Đức Giêsu rất khôn ngoan.
Nếu những người làm lớn đều biết phục vụ những kẻ
dưới quyền mình thì xã hội sẽ rất bình an, và mọi
người đều hạnh phúc.
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

Xin Chúa giúp chúng ta thấm nhuần bài học quý
báu này.
II. Gợi ý sám hối
- Khi được làm lớn, chúng con không lo phục
vụ những kẻ dưới quyền mình, trái lại thường hống
hách bắt họ phục vụ chúng con.
- Chúng con hay đòi hỏi người khác phục vụ
chúng con mà không nhiệt tình phục vụ người khác.
- Chúng con coi thường những công việc nhỏ
nhặt ít người để ý tới.
III. Lời Chúa
1. Bài đọc I (Is 53,10-11)
Người Tôi Tớ Giavê bị nghiền nát vì đau khổ để
hiến thân làm lễ vật đền tội và làm cho muôn người
nên công chính.
2. Đáp ca (Tv 32)
Thiên Chúa cũng phục vụ loài người: Ngài để
mắt trông nom người kính sợ Chúa, cứu họ khỏi tay
thần chết và nuôi sống họ trong buổi cơ hàn.
3. Tin Mừng (Mc 10,35-45)
Chuyện xảy ra ngay sau khi Đức Giêsu loan báo
(đây đã là lần thứ ba) rằng Ngài sắp chịu nạn, chịu
chết và sống lại.
- Hai môn đệ Giacôbê và Gioan lại xin hai địa
vị ưu tiên trong “nước” mà họ nghĩ Đức Giêsu sắp
thành lập. 10 môn đệ kia bực tức. Không phải vì cho
rằng hai môn đệ này sai mà vì nghĩ họ đã muốn “chơi
trội” hơn mình trong cuộc chạy đua tranh dành địa
vị.
Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu dạy về Nước
Thiên Chúa và nước trần gian, về cách cư xử của
những người lớn trong hai nước đó:
- Trong nước trần gian, kẻ làm lớn thì lấy quyền
mà trị dân, bắt dân phục vụ mình.
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- Trong Nước Thiên Chúa, làm lớn là làm đầy tớ,
càng làm lớn thì càng phải phục vụ.
4. Bài đọc II (Dt 4,14-16) (Chủ đề phụ)
Đức Giêsu là Vị Thượng Tế siêu phàm: (1) Ngài
chính là Con Thiên Chúa; (2) Ngài cảm thông những
nỗi yếu hèn của loài người vì chính bản thân Ngài
cũng từng trải qua đau khổ. Bởi vậy chúng ta hãy
mạnh dạn tiến đến gần Ngài để được xót thương và
lãnh ơn trợ giúp.
IV. Gợi ý giảng
* 1. Quyền bính để phục vụ
a. Một nhà tu đức tên là Jean Vanier, người sáng
lập dòng Arche, phân biệt hai loại quyền bính:
- Một loại quyền bính từ trên áp xuống. Người
nắm loại quyền bính này tự coi mình là kẻ ở trên và
những kẻ thuộc quyền mình là những người ở dưới.
Người này bắt những kẻ dưới phải làm theo ý mình,
nếu không theo thì phạt. Loại quyền bính này được
dùng để cai trị, hay nói chính xác hơn là thống trị.
- Loại quyền bính thứ hai không từ trên áp xuống
mà đứng bên cạnh để giúp đỡ. Người nắm quyền
bính này không coi mình là ở trên cũng không coi kẻ
thuộc quyền mình là ở dưới. Người này không nhắm
cho ý mình được người ta thực hiện, nhưng nhắm
đến ích lợi chung và ích lợi của kẻ mình muốn giúp
đỡ. Loại quyền bính này được dùng để phục vụ.
b. Khi hai người con ông Dêbêđê, tức là Gioan và
Giacôbê đến xin Đức Giêsu cho mình được hai chỗ
bên tả và bên hữu Chúa là họ muốn loại quyền bính
nào? Thưa là quyền thống trị.
Nhưng Đức Giêsu đã từ chối. Lý do thứ nhất là
Ngài thấy trong các tổ chức chính trị, hành chánh và
xã hội, những người lãnh đạo đều thích loại quyền
thống trị đó. Nhưng các tổ chức mà họ lãnh đạo
người ta không được hạnh phúc gì cả, trái lại còn
phải đau khổ. Lý do thứ hai là trong tổ chức mà Ngài
thành lập, tức Giáo hội, không có người trên kẻ dưới,
không có người lớn kẻ nhỏ, mà tất cả đều bình đẳng
với nhau vì tất cả đều là anh em với nhau, cùng là
con của một Cha trên trời. Cho nên không có chuyện
người này bắt người kia làm theo ý mình, nhưng mọi
người đều giúp nhau để làm theo ý Cha trên trời. Bởi
vậy trong Giáo hội, quyền bính được trao không phải
cho kẻ ham muốn kiếm tìm nó, mà trao cho những
người nào có thiện chí và khả năng phục vụ.
c. Khi 10 môn đệ kia bực tức với hai người con
ông Dêbêđê, thì họ cũng có quan niệm giống như hai
ông này về quyền bính. Vì cùng ham quyền thống trị
như nhau cho nên họ ganh tị nhau, bực tức nhau và

tranh dành nhau.
Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: một chiếc
đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở công trường trước
một nhà thờ. Nó nhìn lên tháp nhà thờ thấy một chiếc
đồng hồ rất lớn nên thấy ghét. Nó nói: “Anh tưởng
là anh ngon lắm hả. Thực ra cái mặt anh to quá khổ
chẳng đẹp chút nào, hai cánh tay thì dài thượt coi
chẳng đẹp gì cả. Giọng nói thì khàn khàn”. Chiếc
đồng hồ lớn chỉ mỉm cười và nói: “Hãy lên đây”.
Chiếc đồng hồ nhỏ leo lên. Khi đứng bên chiếc đồng
hồ lớn nhìn xuống thì nó mới hoảng sợ. Thì ra ở trên
cao này nguy hiểm quá té xuống tan xác như chơi.
Rồi lúc nào cũng bị bao nhiêu cặp mắt nhìn lên, và
lại còn cô đơn nữa. Khi đó chiếc đồng hồ lớn khều
nó nói: “Ở dưới có người muốn biết giờ kìa. Em
đưa mặt ra cho họ xem đi”. Chiếc đồng hồ nhỏ đáp:
“Không được, từ đây xuống dưới xa quá mà mặt em
nhỏ quá ở dưới xem không thấy đâu”. “Vậy thì em
nói giờ cho họ nghe đi”. “Cũng không được, vì tiếng
em nhỏ quá”. Khi đó chiếc đồng hồ lớn mới ôn tồn
giải thích: “Đó em thấy chưa. Em cũng không thể
làm việc của anh, mà anh cũng không thể làm việc
của em. Mỗi người chúng ta ai làm việc nấy, chỉ để
phục vụ cho người ta thôi. Từ này về sau mình đừng
chỉ trích nhau nữa nhé”.
Câu chuyện rất ý nhị: mỗi người có một nhiệm
vụ để phục vụ người khác. Kẻ ở địa vị cao thì phải
phục vụ nhiều hơn. Và ở địa vị cao thì càng gặp khó
khăn nhiều hơn, có khi còn cô đơn hơn nữa.
d. Bởi vậy, khi hai người con ông Dêbêđê xin địa
vị, Đức Giêsu đã hỏi: “Chúng con có uống nổi chén
đắng không?” Địa vị và quyền bính trong Giáo hội
luôn đi kèm với chén đắng, tức là những hy sinh, đau
khổ.
* 2. “Các anh không biết các anh xin gì”
Chuyện hai người con nhà Dêbêđê xin được hai
địa vị trong Nước Đức Giêsu không có gì lạ. Có lạ
chăng là họ đã xin điều đó liền ngay sau khi Đức
Giêsu loan báo Ngài sẽ chịu nạn chịu chết.
Ai mà không thích địa vị. Nhiều người cũng
giống hai môn đệ kia thôi, chỉ khác là không dám
nói ra như họ.
Vả lại Đức Giêsu cũng không muốn lập một Giáo
hội không có phẩm trật. Giáo hội, như bất cứ tổ chức
nào khác, cũng cần có phẩm trật, kẻ trên người dưới
chứ.
Cái đáng nói là hai môn đệ ấy đã xin một điều mà
họ không hiểu:
- Họ không hiểu rằng trong Nước Chúa, địa vị rất
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khác với nước trần gian, vì địa vị là để phục vụ chứ
không phải để được người ta phục vụ mình.
- Họ không hiểu rằng có địa vị trong Nước Chúa
thì họ sẽ phải uống chén đắng chứ không phải sẽ
ngồi đó mà hưởng thụ.
Tóm lại, họ không đáng trách vì đã ham muốn
địa vị, nhưng đáng trách vì chưa hiểu mục đích và
điều kiện của địa vị trong Nước Chúa, thế mà đã
nhanh nhẩu xin cho bằng được.
* 3. Phục vụ
Một lần Đức Hồng Y Roncalli vừa từ trên xe
bước xuống. Ngài mới đi xa về. Phái đoàn tòa Giám
mục ra đón. Mọi người ngạc nhiên trên vai áo Hồng
Y có vương mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài
cũng cười xoà vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá
trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức hồng Y
đang từ hướng Bắc xuống miền Nam qua vòng đồng
ruộng. Giữa đường một chiếc xe bò chở rơm sa hố.
Người đánh xe gắng sức đẩy phụ nhưng xe không
nhúc nhích. Đức Hồng Y cho xe dừng lại, xắn tay áo
hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy lại chuyển
bánh tiếp tục lên đường.
Những cọng rơm trên vai áo Hồng Y đối với ngài
chỉ cười xoà cho qua. Nhưng thực sự tỏ rõ cho chúng
ta một Hồng Y không quản ngại khó khăn hay sợ bẩn
chiếc áo dòng sang trọng.
Sau này lên ngôi Giáo hoàng, Đức Gioan 23 vẫn
tiếp tục sống nếp sống bình dị phục vụ.
Lần khác, cả giáo triều Rôma báo động: “Đức
Giáo hoàng mất tích”. Nhân viên an ninh đổ xô đi
tìm. Cuối cùng người ta gặp ngài đang chuyện trò
thân mật với các tù nhân trong khám đường Rôma.
*
“Con người đến không phải để được phục vụ,
nhưng là để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá
cứu chuộc cho nhiều người” (Mc.10,45).
Đó là Hiến chương Nước Trời, là Hiếp Pháp Đức
Kitô đã tuyên bố cho Giáo hội. Từ đây, mỗi tín hữu
Kitô phải là đầy tớ của mọi người.
Người lãnh đạo trong Giáo hội chính là “Đầy
tớ của các đầy tớ” (Sevrus Servorum). Chữ Latin
“Minister” có nghĩa là đầy tớ. Vì thế, trong Giáo hội
chỉ có kẻ thừa sai, người thừa tác, nữ tì, tôi tá, hay
mục tử chăm lo cho đoàn chiên.
Mẹ của Giacôbê và Gioan xin Đức Giêsu cho hai
con bà được làm tể tướng trong nước của Người.
Nhưng họ đã không hiểu rằng Đức Giêsu không
bước lên ngai vàng để thống trị, mà Người chỉ leo
lên thập giá để hiến dâng mạng sống, để yêu thương
6 website: www.thanhnhacngaynay.vn

và “yêu cho đến cùng”. (Ga.13,1).
Hôm nay, Chúa cũng mời gọi các tín hữu Kitô
hãy noi gương Người: Phục vụ và hiến dâng mạng
sống cho tha nhân. Trước nhất là yêu thương phục
vụ những người trong gia đình: “Charity begin at
home” (Bác ái bắt đầu từ gia đình), sau đó mới lan
tỏa sang những người chung quanh, nhất là những
người nghèo hèn, yếu đuối.
Nếu chúng ta chưa nên giống được như Cha
Maximilien Kolbe xin chết thay cho bạn tù, như
thánh Martino Porres bán mình làm nô lệ, hoặc như
cha Damien tông đồ người hủi, thì ít là mỗi ngày
chúng ta hãy âm thầm phục vụ hết mình những người
thân yêu, những người Chúa giao phó trong gia đình
mình, trong cộng đoàn mình.
Báo chí Pháp đăng hình của Cha Damien sau
mấy chục năm phục vụ trong trại cùi, ghép cạnh hình
cha hồi còn trẻ. Tấm hình gây xúc động cho biết bao
con người. Khi nhìn vào tấm hình, mẹ Ngài không
thể tin được con mình đã thay hình đổi dạng đến thế.
Chính thái độ tận tụy phục vụ đã tiêu hao sức lực và
tàn phá hình hài con người. Vì thế, chúng ta không
thể phục vụ nếu không có sẵn một tấm lòng dấn thân
quảng đại.
Người thành công nhất là người phục vụ cho
đồng loại nhiều nhất. Albett Shweitzer đã nói:
“Người hạnh phúc thật là người biết tìm cách sống
thiện ích cho người khác”. Martin Luther King nói:
“Chúng ta học bay như chim trên trời, học bơi như
cá dưới nước, nhưng lại chưa học sống với nhau như
anh em”. Ở giây phút định mệnh của mỗi con người
chỉ có cường độ tình yêu và tinh thần phục vụ là có
giá trị.
*
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có một chút
ham mê địa vị, chức quyền. Nếu Chúa xếp đặt cho
chúng con một chức vụ nào đó, xin cũng ban chúng
con một ơn này, là chức vụ càng cao, chúng con càng
biết khiêm tốn phục vụ anh em nhiều hơn. Amen.
(Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”)
* 4. Hiến thân phục vụ
Thiên Chúa đã gọi Cha Kỷ bước ra khỏi vực
thẳm của nghèo khó
Một cậu bé nhà nghèo bị bố bỏ rơi, 4 tuổi đã phải
đi ăn xin. Xong tiểu học ở tuổi 13, Giuse Lê Đình Kỷ
(Joseph Wresinski) học được nghề làm bánh ngọt để
sống tới tuổi 19. Qua trung gian phong trào Thanh
Sinh Công, cậu được hướng dẫn theo ơn gọi linh
mục.
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Năm 1937 cậu nhập ngũ theo tuổi quân dịch.
Hai năm sau, chiến tranh bùng nổ ở Pháp, cậu bị bắt
làm tù binh nhưng trốn được và về học ở chủng viện
Sinh Đông (Soissons), nơi Thầy Giuse thụ phong
linh mục năm 1946. Kế đó là 4 năm làm cha phó và
6 năm làm cha sở.
Năm 1956 Cha Kỷ được giao nhiệm vụ mở ra
một giai đoạn hoàn toàn mới không riêng cho cha.
Cha ghi lại như sau:
“Đức Giám Mục đã phái tôi đến trại tiếp cư
khẩn cấp vùng ngoại ô Noisy-le-Grand của Thủ đô
Paris. Ngày đầu tôi tới đó là 14/7/1956. Tôi được
gặp những gia đình gợi nhớ tình cảnh túng quẫn của
mẹ tôi. Trẻ con tới tấp tới quấy phá tôi, tôi kể đó là
những người em trong gia đình tôi.
Đó là hình ảnh của chính tôi, bốn mươi năm
trước đây trên đường Gia-cô-bê của thành phố Anh
Dương (Angers). Từ ngày tôi đặt chân tới trại, chính
những gia đình ấy đã khởi hứng cho tôi về tất cả
những gì tôi thực hiện nhằm giải phóng họ. Họ ôm
chầm lấy tôi, ám ảnh tôi, thúc bách tôi, đưa đẩy tôi
cùng với họ thiết lập một phong trào. Chính họ rèn
luyện nên căn tính riêng và tự xưng là: Thế giới thứ
Bốn”.
Để cha hiến thân phục vụ người nghèo
Tại sao gọi là “Thế giới thứ Bốn”? Cha Kỷ muốn
người ta nhìn nhận phẩm giá của những gia đình đó.
Ngài muốn nói lên thái độ của họ muốn từ khước
túng quẫn. Chính vì muốn chấm dứt cảnh túng quẫn
của họ nên Cha Kỷ đã khởi xướng kế hoạch phát
triển cộng đồng cùng với họ. Cùng với những gia
đình đó, cha Kỷ đã thiết lập phong trào Trợ Giúp
người lâm bất cứ cảnh túng quẫn nào (Aide à Toute
Détress (ATD), tức International Movement ATD
Fourth World).
Nhật ký của Cha Kỷ ghi tiếp:
“Ngày đó, tôi nguyền làm cho thế giới biết đến
những gia đình đó. Tôi đoan thề sẽ tìm cho họ nơi ở
xứng đáng, thanh niên có việc làm, người trẻ được
dạy nghề, trẻ con có trường để học hành. Hôm đó tôi
chọn cho tôi con đường nhắm tới mục tiêu là làm cho
người nghèo có chỗ đứng và chỗ đứng ấy được thế
giới nhìn nhận và tôn trọng. Tôi sẽ phải làm thế nào
để họ có cơ hội trèo lên những bậc thang của Liên
Hiệp Quốc, của cơ quan Giáo Dục UNESCO, của
Tổ Chức Lao Động thế giới (ILO), của Hội Đồng
các nước Âu Châu và của Vatican, để tiếng nói của
họ được nghe thấy”.
Năm 1961 Cha Kỷ thiết lập Viện nghiên cứu

đầu tiên để nghiên cứu về cảnh cùng cực (Research
Institute on extreme poverty), lôi cuốn các chuyên
gia đến từ các nước và các ngành khoa học. Qua
những chuyến công du và những bài thuyết trình,
nhiều dự án nghiên cứu của phong trào lan rộng đến
nhiều nước Âu Châu và Hoa Kỳ.
Được thúc đẩy do thâm tín rằng túng quẫn phải
được chấm dứt khỏi đời sống con người, những
người thiện nguyện đầu tiên đến cộng tác với cha
Kỷ từ năm 1960. Họ đến từ nhiều nước, thuộc nhiều
quốc tịch, nhiều tín ngưỡng và nghề nghiệp. Một số
có gia đình, một số độc thân. Con số những thành
viên chí nguyện này hiện là 350 tại 20 quốc gia,
trong số đó 200 người đã phụcvụ trên 5 năm và 35
người đã phục vụ trên 20 năm. Họ sống trong những
cộng đoàn nơi họ phục vụ bằng cách cổ võ giao lưu
giữa những gia đình nghèo và dân chúng nói chung.
Cuộc viếng Ấn Độ năm 1965 khiến Cha Kỷ có
thêm phong trào Tapori, trong đó các em thiếu nhi
từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội trở nên bạn
thân với nhau. Song song nữa là phong trào thanh
niên cũng nhằm mục tiêu là gây tình bạn vượt mọi
rào cản.
Hai biến cố đánh dấu năm 1987 là năm chót đời
cha Kỷ. Năm ấy cha đệ lên Hội Đồng Kinh Tế và
Xã Hội của Pháp Quốc một đề nghị tổng hợp nhằm
diệt tận căn bệnh nghèo trường kỳ. Tài liệu của cha
Kỷ nhan đề là “nghèo cùng cực và sự bấp bênh Kinh
Tế và Xã Hội” khiến cho nước Pháp đã làm luật để
bảo đảm đồng lương tối thiểu. Điều này đã gây hứng
khởi cho những nước khác của Âu Châu và lôi kéo
sự chú ý trên toàn cầu.
Cũng năm ấy, vào ngày 17 tháng 10, trước sự
có mặt của trên 100,000 người từ khắp nơi trên
thế giới, cha Kỷ đã đặt viên đá kỷ niệm nhằm tán
dương những khổ đau và lòng can đảm của người
nghèo. Viên đá kỷ niệm được đặt tại Công Trường
Các Quyền Con Người tại Paris, đối diện tháp Eiffel.
Bảng viết ghi rõ: “Bất cứ khi nào người nam hay nữ
phải sống trong nghèo khổ thì quyền làm người của
họ bị chà đạp (condemned). Ta có bổn phận cùng
nhau bảo đảm cho những quyền đó được tôn trọng.”
Trong lễ an táng cha Kỷ tại nhà thờ chính toà
Paris, Đức Hồng Y Lustiger nói: “Thiên Chúa đã gọi
cha Giuse Kỷ bước ra khỏi vực thẳm của nghèo khó
để cha hiến thân trở nên sức hút nhằm loại bỏ tận
căn tệ nạn người loại bỏ người. Điều dễ phát sinh ra
căm hờn đã trở nên dấu chỉ của tình thương. Điều
dễ phát sinh ra tàn phá đã mở lối vào để con người
158 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “KIỂU GIẢ DỊ Ô”. 7

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

được triển nở, được nhận ra mình và khám phá ra
phẩm giá của mình”.
Lý tưởng cao đẹp nhất của người môn đệ Đức
Giêsu.
Câu chuyện Cha Kỷ hiến thân phục vụ người
nghèo được kể để giúp lãnh hội ý nghĩa bài Tin
Mừng hôm nay. Ý nghĩa ấy quả thật ngược lại với xu
hướng tự nhiên của Nhóm Mười Hai. Khởi sự là hai
anh em trong nhóm, tức Giacôbê và Gioan, đã xin để
được ngồi bên hữu bên tả Đức Giêsu khi người thiết
lập Vương quốc, nhưng Người đã giao cho hai ông
vác thập giá theo Người. Lời hai anh em này yêu cầu
cũng dễ hiểu vì cả nhóm đã từng: “cãi nhau xem ai
là người lớn hơn cả” (Mc 9,34). Tin Mừng Mátthêu
còn cho thấy chính bà mẹ của hai ông nói lên lời
thỉnh cầu của gia đình (Mt 20,20). Nhưng Đức Giêsu
đã phản ứng với lời thách đố: “các anh có uống nổi
chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy
sắp chịu không?” (Mc 10,38). Đức Giêsu có ý nói
tới cơn hấp hối và cái chết mà Người sẽ chịu. Hai
anh em được thách đố để theo Đức Giêsu đến cùng.
Đức Giêsu kết thúc đối thoại bằng cách đặt hai anh
em trước một câu trả lời đòi họ phải được hoán cải
để theo ý muốn của Thiên Chúa. Người nói: “Có thể
Chúa Cha sẽ dành địa vị cho các anh, nhưng các anh
phải sẵn sàng vác thập giá tôi vác, uống chén đắng
tôi uống và chịu phép rửa tôi chịu.” Nghĩa là hai anh
em phải bước theo Đức Giêsu cho tới cái chết trên
thập tự.
Không riêng hai anh em là Giacôbê và Gioan,
mười người còn lại trong nhóm Mười Hai, đều bị
chỉnh khi họ tỏ ra tức tối với hai anh em liên quan
tới việc tranh giành ảnh hưởng giữa nhau. Để bước
theo Đức Giêsu cần phải dứt khoát loại bỏ thái độ
“hống hách đối với người khác” (c.42). Là Kitô hữu
có nghĩa là trở nên kẻ phục vụ tha nhân như Đức
Giêsu đã phục vụ (c.45). Ai ở địa vị cao nhất và uy
thế nhất, người đó nhận lấy trách nhiệm đáp ứng nhu
cầu của mọi người theo gương Đức Giêsu (c.44). Đó
là con đường đưa người môn đệ vào vinh quang của
Đức Giêsu.
Bài Tin Mừng hôm nay liên quan trước hết tới
hai môn đệ thân cận nhất của Đức Giêsu là ông
Giacôbê và Gioan (cùng với Simon-Phêrô, hai ông
này được Đức Giêsu chọn để tháp tùng Ngài lên
núi biến hình (9,2-9) và có mặt trong cơn hấp hối
tại Vườn Dầu (14,32-42)). Sứ điệp mà Tin Mừng
Máccô có ý truyền đạt liên quan tới địa vị lãnh đạo
trong Giáo Hội, họ phải là người đầu tiên “uống chén
8 website: www.thanhnhacngaynay.vn

đắng” bằng cách phục vụ nhu cầu của anh chị em,
bất cứ là nhu cầu nào họ nhận thấy và bất cứ trong
hoàn cảnh nào họ nhận ra. Đó quả là một đòi hỏi tận
căn, hầu như không bao giờ người được giao trách
nhiệm cảm thấy mình đã chu toàn được nhiệm vụ.
Nơi Cha Kỷ, ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay
được sáng tỏ. Thiên Chúa đã an bài để Cha sinh ra
trong khó nghèo hầu cả đời hiến thân phục vụ người
nghèo. Cha không căm hờn người giàu nhưng đòi họ
bằng mọi giá phải hoán cải bản thân. Bằng mọi giá
họ phải trả lại cho người nghèo quyền lợi và phẩm
giá thuộc về họ. Lý tưởng cao đẹp nhất được nêu cho
người môn đệ Đức Giêsu là họ phải cúi mình phục
vụ người nghèo theo gương chính Đức Giêsu. (Lm
Augustine sj, Vietcatholic 2001)
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã
tuyên bố: “Con Người đến không để được người ta
hầu, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống
làm giá chuộc muôn người”. Chúng ta hãy cảm tạ
Chúa thương chúng ta và dâng lời cầu xin:
1. Đức Giêsu đã nói với các tông đồ rằng: đối với
anh em, ai muốn làm lớn thì phải làm bé hầu hạ/ ai
muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người/ Xin
Chúa cho các người lãnh đạo trong Hội thánh biết
ứng xử đúng theo lời dạy của Chúa/ để luôn sẵn sàng
phục vụ mọi người.
2. Đức Giêsu cũng cho biết rằng/ những người
được coi là thủ lãnh các nước thì cai trị dân như
những bạo chúa/ và những người làm lớn thì lấy
quyền mà áp chế dân/ Xin Chúa cho các nhà cầm
quyền ngày nay biết từ bỏ cách cai trị độc tài chuyên
chế/ để tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền của mọi
người.
3. Khắp nơi trên thế giới vẫn còn rất nhiều người
đang cần được giúp đỡ và phục vụ/ Xin Chúa cho họ
được nhiều người trong Hội thánh và trong xã hội/
biết quan tâm và lo lắng cho họ.
4. Đức Giêsu đến trần gian để cứu độ bằng phục
vụ, và Chúa phục vụ để cứu độ/ Xin Chúa cho mọi
người trong xứ đạo chúng ta biết noi gương Chúa/
luôn sẵn sàng phục vụ để truyền giáo cho những
người chung quanh.
Chủ tế: Lạy Đức Giêsu, khi bắt đầu theo Chúa,
các tông đồ còn mơ ước một cuộc sống giàu sang và
quyền lực, nhưng sau các ngài đã hiểu và tự nguyện
bước theo đường Chúa đã đi; Xin giúp mỗi người
chúng con biết noi gương các ngài, chấp nhận hy
sinh thiệt thòi, để phục vụ cho việc truyền giáo. Chúa
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HÔN NHÂN (mục đích)

(CN 27 TN B – Mc 10,2-16)
“Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ
mình” (Mc 10,7).
Hôn nhân là một phần trong ý định của Thiên
Chúa cho nhân loại ngay từ buổi tạo dựng và làm
thành nền tảng cho gia đình, đơn vị căn bản của xã
hội. Khi gia đình thịnh phát, thì đó là phúc lành cho
đôi lứa và cho cả cộng đoàn rộng lớn hơn.
Hôn nhân nằm trong ý định của Thiên Chúa
ngay từ buổi tạo dựng (Mc 10,6 Mt 19,4 St 1,27).
Người nam và người nữ không độc lập đối với nhau
(1Cr 11,11-12). Có sự liên kết này là để họ sống
khăng khít với nhau (St 2,23-24 Mt 19,5 Mc 10,
7-8 1Cr 7,2 Ep 5,31). Hôn nhân là một kết hợp trọn
đời (Mc 10,9 Mt 19,6 Rm 7,2 1Cr 7,39). Hôn nhân
nhằm trong bối cảnh được định liệu để nuôi dạy con
cái (Ml 2,15 1Cr 7,14). Đời sau, hôn nhân sẽ không
tồn tại nữa (Mc 12,25 Mt 22,30 Lc 20,34-35 1Cr
7,29-31).
Hôn nhân được coi như mối liên hệ thuộc giao
ước (Ml 2,14 Cn 2,17 Ed 16,8). Tính dục dính liền
với hôn nhân (1Cr 7,9 St 19,4). Người đàn ông hãm
hiếp trinh nữ buộc phải cưới nàng (Xh 22,15-16
Đnl 22,28-29). Người phụ nữ buộc phải còn trinh
khiết khi bước vào hôn nhân (Đnl 22,13-21). Quan
hệ tính dục là độc hữu (Dc 2,16 Đnl 22,22-24). Bất
trung bất tín trong hôn nhân thì bị kết tội (Cn 5,3-19
1Cr 6,16 7,3-5).
Tình yêu và sự tùng phục trong hôn nhân: Tình
yêu đi trước hôn nhân. “vì cô Rakhen, Giacóp đã
phục vụ bảy năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài
ngày vì cậu quá yêu cô” (St 29,20). Vì thế, có khi đã

đi tới chỗ cưỡng hiếp mà sinh họa, chẳng hạn trường
hợp Sikhem với Dina (St 34,1-31). Còn Mikhan,
con vua Saulê, vì yêu Đavít mà được cha cô tác
hợp cho (1Sm 18,20). Trong hôn nhân, “người làm
chồng hãy yêu thương vợ mình” (Ep 5,25 St 24,67:
Isaac với Rebecca; 1Sm 1,5: Eneana và Anna). Đôi
khi phải yêu thương bất kể sự bất xứng của vợ (Hs
3,1-3). Khuôn mẫu cho một tình yêu như thế, chính
là tình yêu của Chúa Kitô đối với Hội Thánh (Ep
5,28-29.33). Người vợ phải phục tùng chồng (St
3,16). “Người làm vợ hãy phục tùng chồng... vì
chồng là đầu của vợ, như Đức Kitô là đầu của Hội
Thánh” (Ep 5,22-23 Cl 3,18 Tt 2,4-5 1Pr 3,1-6)
Việc sống độc thân là một ơn gọi của Thiên Chúa
(1Cr 7,7-8 Gr 16,2 Mt 19,10-12). Thánh Phaolô
truyền cho người chưa lập gia đình mà không được
gọi, thì cứ cưới nhau (1Cr 7,36-38). Cũng thế, các
bà góa có thể tái giá (1Tm 5,11-14).

Làm MÔN ĐỆ Chúa và GIÁ phải trả

(CN 28 TN B Mc 10,17-30)
“Hãy đi bán những gì anh có… rồi hãy đến theo
tôi” (Mc 10,21).
Cái gía phải trả để làm môn đệ Chúa là phải từ
bỏ lợi lộc và ý muốn riêng, đồng thời phải đoan kết
thi hành ý Chúa dầu có phải chết đi nữa.
Để làm môn đệ Chúa, phải từ bỏ lợi lộc và ước
muốn riêng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34 Mt
16,24 Lc 9,23) “Ai không vác thập giá mình mà
theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38 Lc
14,27). Từ bỏ chính mình có nghĩa là không còn

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

là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
VI. Trong Thánh lễ
- Trước khi rước lễ: Đức Giêsu đã hiến thân làm
của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Xin Chúa cho
chúng ta sau khi rước Chúa vào lòng cũng biết hiến
thân phục vụ anh chị em chúng ta.

VII. Giải tán
Hôm nay chúng ta đã học được bài học phục vụ:
người lớn phải phục vụ người nhỏ, càng làm lớn thì
càng phải phục vụ. Chúng ta hãy ra về và cố gắng
thực hành bài học này.
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sống cho mình (Rm 14,7 2Cr 5,15 Gl 2,20 1Pr 4,2).
Với cái giá như vậy, người môn đệ phải cân nhắc
kỹ, như khi xây nhà phải tính xem có hoàn thành
được, hay khi giao chiến liệu có thắng nổi? (Lc
14,28-32).
Môn đệ Chúa còn phải đoan kết hoàn toàn vâng
theo ý Chúa. Để được như vậy, phải “từ bỏ hết những
gì mình có” (Lc 14,33). Thực tế “những gì xưa kia
tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt
thòi… so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức
Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,7-8). Cần chống
lại những bảo đảm trần thế (Mt 8,19-20 Lc 9,57-58)
và đặt Chúa Giêsu Kitô vào hàng ưu tiên số một (lc
9,59 -60 Mt 8,21-22 x. Mt 19,16-21 Mc 10,17-21
Lc 18,18-22) “để trong mọi sự, Người đứng hàng
đầu (Cl 1,18). Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô phải
vượt trên cả những ràng buộc gia đình (Lc 9, 61-62
14,26 Mt 40,37)
Theo Chúa phải trung thành, vững bền và liên
tục “hằng ngày” (Lc 9,23).
Làm môn đệ Chúa Giêsu Kitô còn bao hàm cả
sự bắt bớ phải chịu: “nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ
cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Bị bách hại, hai
ông Phaolô và Barnaba xác tín: “chúng ta phải chịu
nhiều đau khổ mới vào được Nước Thiên Chúa” (Cv
14,22). “Vả lại, những ai muốn sống đạo đức trong
Đức Kitô Giêsu, đều sẽ bị bắt bớ” (2Tm 3,12).
Vậy, muốn làm môn đệ Chúa Giêsu, người ta
còn phải nuôi ý chí sẵn sàng chịu khổ và chịu chết vì
Chúa (Mt 10,38-39 14,24-25 Mc 8,34-35 Lc 9,2324 Ga 12,25).

CHÉN

(CN 29 TN B – Mc 10,35-45)
“Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống?” (Mc
10,38)
Chén, bình để uống thường bằng gốm sứ, nhưng
đôi khi, nhất là ở những nhà giàu thì bằng vàng hay
bạc. Chén có thể dưới dạng ly rượu có chân hoặc
không chân hay là dạng chén bát nông rộng để nhiều
người có thể chia sẻ như dấu chỉ của tình thân. Từ
chén cũng được dùng để chỉ phúc lành hoặc án phạt
thần linh đối với cá nhân hoặc dân tộc.
Những trưng dẫn tổng quát về chén dùng để uống
như: Giêrêmia “đặt trước mặt con cháu nhà Rêkháp
những bình đầy rượu với những chiếc ly” (Gr 35,5)
bạn tù của Giuse có trong tay “chén của Pharaô” (St
40,11); Giuse truyền đặt chén bạc vào “bao lúa của
đứa út” (St 44,2) nhìn rượu làm chi, rượu màu đỏ
10 website: www.thanhnhacngaynay.vn

óng ánh trong ly...) Cn 23,31); ca tụng người yêu
chẳng ví “rốn em tựa chung rượu tròn chẳng bao giờ
cạn” (Dc 7,2) Bensátxa định lấy những chén bằng
vàng bằng bạc cướp từ đền thờ Giêrusalem để uống
rượu (Dn 5,23); Chúa Giêsu hứa phần thưởng cho
ai thương người nghèo, khi cho họ “dù chỉ một chén
nước lã thôi” (Mt 10,42 Mc 9,41).
Các chén bằng vàng là dấu chỉ của sự giàu có:
“Tất cả các chén để uống của Vua Salômon đều
bằng vàng” (1V 10, 31 2Sb 9,20 Ed 1,7).
Chia sẻ cùng một chén là dấu chỉ của sự thân
thiện (2Sm 12,3). Trong bữa tiệc ly biệt, Chúa Giêsu
đã “cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho
các ông, và tất cả đều uống chén này” (Mc 14,23
Mt 26,17 Lc 22,17) “Đây là chén Máu Thầy” (1Cr
11,25) Chúa Giêsu đã nói như thế. Như vậy, uống
chén Thánh “là dự phần vào Máu Đức Kitô” (1Cr
10,16).
Chén biểu trưng những cuộc sống hủ bại: các
kinh sư và các người Pharisêu lo giữ các nghi thức
lau rửa mà chểnh mảng việc thanh tẩy nội tâm (Mt
23,25-29 Lc 11,39) Babylon như người đàn bà “tay
cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm... (Kh
17,4).
Chén phẫn nộ của Thiên Chúa mà muôn dân
phải uống (Gr 25,15-17 Tv 75,9 Gr 51,7 Dcr 12,23). Thiên Chúa thịnh nộ với Eđom (Gr 49,12 Ac
4,22) với Babylon (Kb 2,19 Xh 16,19 18,6).
Dân Chúa phải uống (Ed 23,32-34), nhưng sau
cơn thịnh nộ, Thiên Chúa hứa tái thiết dân Ngài (Is
51,17tt).
Chúa Giêsu phải uống (Ga 18,11 x. Mt 20,22-23
Mc 10,38-39), chén thịnh nộ của Thiên Chúa chỉ có
thể qua đi đối với nhân loại tội lỗi, nếu Chúa Giêsu
uống vào (Mt 26,39-41 Mc 19,36 Lc 22,42)

MÙ (tự nhiên)

(CN 30 TN B – Mc 10,46-52)
“Một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường”
(Mc 10,46).
Mù là tình trạng không thể nhìn thấy. Việc chữa
lành bệnh mù lòa thể lý một trong nhiều những phép
lạ Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện. Thánh Kinh thường
coi sự mù lòa như biểu tượng của người không thể
là từ khước thực thi điều quan trọng thuộc về Chúa
và Tin Mừng. Như thế việc chữa cho khỏi mù lòa
được trình bày như biểu tượng của việc đạt tới đức
tin.
Những nguyên do gây nên mù lòa có thể do tự
(Xem tiếp trang 12)
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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

.7.
TỔNG TRẤN PHILATÔ
Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy
Tổng trấn Philatô.
Vào giờ này, ông đang ở pháo đài Antônia tại
Grêrusalem. Từ pháo đài này ông theo dõi và chỉ
huy quân đội Rôma xâm lược.
Ông nghĩ gì? Chắc ông đang nghĩ lại về vụ xử
án Chúa Giêsu tại tòa của ông. Chưa bao giờ trong
đời ông phải gặp một vụ án rắc rối đến vậy. Chưa
bao giờ ông bị ấn tượng mạnh trước một bị cáo như
thế. Cho tới bây giờ ông vẫn còn băn khoăn bối rối
trước những diễn biến của vụ án, và nhất là về thái
độ hèn nhát của ông. Quả thực đây là một vụ án nổi
tiếng nhất lịch sử và người ta sẽ còn nhắc tới hoài
cho đến tận thế.
Người ta điệu đến tòa án của tổng trấn Philatô
một bị cáo tên Giêsu. Phong thái bị cáo giống như
một Ngôn sứ, một kẻ được Thiên Chúa sai đến.
Philatô thì không tin Thiên Chúa, ông chỉ tin vào
Đế quốc Rôma. Đế quốc Rôma chính là thần thánh
của ông. Đế quốc Rôma đang thống trị cả thế giới,
và ông tin rằng sẽ còn thống trị mãi mãi. Chống lại
Rôma là một tội nặng, đáng chết.
Philatô nắm quyền lên án tử. Vậy để Philatô
lên án xử tử Chúa Giêsu, Thượng tế Caipha và các
thành viện Thượng hội đồng Do thái giáo đã tố cáo
Chúa Giêsu là phản loạn, là dám tự xưng là vua,
là xách động dân chúng nổi loạn đánh đuổi quân
Rôma xâm lược. Toàn là những tội danh rất nặng.
Nhưng Philatô thắc mắc: Tại sao Thượng hội
đồng Do thái dẫn Chúa Giêsu đến tòa của ông?
Philatô hiểu ngay là họ muốn ông chuẩn y bản án

tử hình mà họ đã kết sẵn nhưng chưa thi hành được
nếu không được ông chuẩn y.
Vậy Philatô truyền đưa Chúa Giêsu ra trước tòa
để ông thẩm vấn. Ông hỏi: “Ông có coi mình là vua
không?” Chúa Giêsu trả lời rằng Người chính là
vua nhưng không như người đời nghĩ. Người là vua
tâm hồn người ta, vì thế cho nên Người chẳng cần
đến quân đội và lãnh thổ. Nghe vậy, Philatô hiểu
ngay Chúa Giêsu không phải là một kẻ âm mưu
chính trị và cũng không nguy hiểm gì cho ách đô hộ
Rôma. Vụ án này chỉ có tính cách tôn giáo. Mà ông
thì không quan tâm đến tôn giáo, cho nên ông có ý
muốn thả Người.
Thế nhưng những kẻ thù Chúa Giêsu thì không
chịu vậy. Họ đã kết án xử tử Chúa Giêsu, và bằng
mọi giá họ phải thực hiện được điều này. Phản ứng
của họ lại cho Philatô hiểu lý do họ kết án Chúa
Giêsu chỉ là vì ganh ghét… Philatô bối rối quá: một
mặt ông không muốn kết án người vô tội, mặt khác
ông không muốn bị rắc rối với các lãnh đạo tôn
giáo Do thái. Để rút khỏi vụ việc khó khăn này, ông
đã làm đủ cách: trước hết ông chuyển Chúa Giêsu
sang vua Hêrôđê, viện cớ Chúa Giêsu là người
Galilê thuộc lãnh thổ của Hêrôđê. Nhưng Hêrôđê
lại trả Chúa Giêsu lại cho ông… Kế đến ông bám
vào thông lệ thả một tù nhân trong dịp Đại lễ Vượt
qua theo yêu cầu của dân. Vậy ông đem ra trước
công chúng một tên cướp khét tiếng đáng sợ tên là
Baraba để so sánh với Chúa Giêsu và yêu cầu dân
chúng chọn một trong hai. Ông hy vọng dân sẽ xin
tha Chúa Giêsu. Nào ngờ dân chúng bị các thượng
tế xúi dục đã xin tha cho Baraba. Philatô chới với.
Ông nghĩ đến khổ nhục kế: ra lệnh đánh đòn Chúa
Giêsu. Khi Chúa Giêsu đã bị đánh đòn quần áo tả
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tơi, mình mẩy bê bết máu, ông cho dẫn Người ra
trước dân chúng và nói: “Đây là người”, ngụ ý
“Các ngươi bằng lòng chưa? Hắn đã bị trừng trị
đích đáng rồi đó. Sau này hắn sẽ không dám tái
phạm nữa đâu…”. Thế nhưng một lần nữa Philatô
bị bất ngờ: “Đóng đinh nó đi… Đóng đinh nó đi…”.
Đến lúc đó những kẻ thù Chúa Giêsu đưa ra một
đòn tấn công quyết định: Họ nói thẳng với Philatô:
“Chúng tôi dẫn hắn đến đây vì hắn là một tên phản
loạn chống lại Hoàng đế Xêsa. Nếu ngài thả hắn
thì ngài phản bội hoàng đế. Chúng tôi sẽ thưa ngài
lên hoàng đế…” Đến đây Philatô hiểu rằng ông có
thể gặp rắc rối lớn, thậm chí mất cả chức Tổng trấn
Giuđêa. Thế là ông buông tay. Ông sai đem nước ra,
rửa tay trước mặt mọi người và tuyên bố: “Tôi vô
can trong việc đổ máu người vô tội này. Các ngươi
phải gánh trách nhiệm”. Và ông giao Chúa Giêsu

cho họ đem đi đóng đinh.
Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu
cũng nhìn thấy tôi.
1. Phải chăng đôi khi tôi cũng hèn nhát không
dám bênh vực những người vô tội yếu đuối, thấp
hèn trước sự chèn ép bất công của những người
mạnh thế, giàu có?
2. Phải chăng đôi khi có người khác vì tôi mà
phải bị kết án và trừng phạt, thế mà tôi lại hèn nhát
không dám bênh vực họ, thậm chí còn hùa theo dư
luận mà kết án họ?
3. Phải chăng đôi khi tôi hèn nhát vì dễ dàng
đứng về phía những kẻ mạnh thế nhưng khôn khéo
xảo quyệt hơn để gây thiệt hại cho những kẻ yếu thế
hiền lành, chứ không chịu khó tìm hiểu kỹ xem phần
phải thuộc về ai?

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

(Tiếp theo trang 10)
nhiên (Xh 4,11), như Isaac vì cao niên (St 27,1) “cô
Lêa mắt lờ đờ” (St 29,17), Ông Êli “mắt đã mờ”
(1Sm 3,2. 4,15), mù từ mới sinh (Ga 9,1-3), Thánh
Phaolô bị ánh sáng chói lòa làm cho không còn
trông thấy nữa (Cv 22,11). Có thể mù lòa là hậu quả
do tội lỗi gây nên, như thành Sôđôma (St 19,11)
hay như lời nguyền rủa của Môsê (Đnl 28,28-29),
quân Aram bị mờ mắt theo lời Êlia xin (2V 6,18)
người lành cầu cho ác nhân bị mù lòa (Tv 69,24),
thánh Phaolô nguyền rủa và tên phù thủy ngăn trở
việc loan báo tin mừng bị mù (Cv 13,9-11). Lòng
ác độc của con người làm cho phải mù lòa, như
quan Philitinh móc mắt ông Samson (Tl 16,21), vua
Babylon đâm mù mắt vua Xitkigiahu (2V 25,7 Gr
39,7 52,11).
Có những huấn lệnh dạy chăm sóc người mù:
không được đặt chướng ngại cho họ vấp ngã (Lv
19,14), làm cho người mù lạc đường thì đáng bị
nguyền rủa (Đn 27,18), phải giúp đỡ họ (G 29,15).
Chính Chúa sẽ quy tụ họ về từ tận cùng cõi đất (Gr
31,8).
Chúa Giêsu quá ưu ái những người cùng khổ,
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khi dạy phải ân cần tiếp đón họ (Lc 14,13). Chính
Thiên Chúa làm cho đui mù được thấy, khi Êlisa
cầu xin cho đầy tớ của mình (2V 6,17), cho quân
Aram (6,20). “Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa” (Tv
146,8). Việc người mù được chữa lành, cũng với
các lệnh khác là dấu chỉ ngày Giêrusalem toàn
thắng (Is 35,5-6 61, 1tt). Chúa Giêsu Kitô chữa lành
kẻ mù lòa (Lc 4,18). Hai người mù được sáng mắt
(Mt 9,27-30). Người bị qủy ám vừa mù lòa vừa câm
đã thấy và nói được (Mt 12,22). Tại Giêrikhô (Mt
20,29-34 Mc 10,46-52 Lc 18,35-43) và tại Bétsaiđa
(Mc 8,22-25) và tại Giêrusalem (Ga 9,6-7). Chúa
Giêsu đã chữa lành cho kẻ mù lòa được thấy. Tại
Đamas, thánh Phaolô được ông Amamas chữa lành
để lại thấy được (Cv 9, 17-18).
Đui mù là biểu tượng của khiếm khuyết về luân
lý (Lv 20,4 Đnl 16,19 1Sm 12,3 Cn 28,27 Mt 5,29
6,23 18,9 Lc 6,39), của phiền muộn (St 21,19 1Sm
2,33 G 17,7 Tv 6,8 31,10 38,11 88,10 Is 38,14) của
sự bất lực nơi các ngẫu tượng (Tv 115,5 135,16).

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU

SỐNG KINH MÂN CÔI

TRUYỆN TÍCH 22

Chuỗi hạt Mân Côi với lửa hoả ngục
Câu truyện thật ly kỳ rùng rợn. Nhưng đó là sự
thật. Vì nếu chúng ta có đức tin, hiểu biết được thiên
đàng, luyện ngục, hoả ngục. Thiên đàng là nơi Chúa
thưởng kẻ có công. Luyện ngục là nơi Chúa dùng
để tẩy rửa kẻ có tội. Hoả ngục là nơi Chúa phạt trầm
luân những kẻ bội phản với Thiên Chúa. Khi suy
ngắm về hoả ngục, và các hình phạt trong hoả ngục,
thì có nhà thần học đã nói: “Có lẽ Chúa là Đấng tốt
lành nhân từ vô cùng. Có thể sau một thời gian nào
đó, Chúa đổi án phạt trong hoả ngục...”. Đó là sự
suy luận vô căn cứ. Giáo hội Công giáo đã dạy rõ
ràng trong sách Giáo lý, câu 1033 rằng: chết trong
khi đang phạm tội trọng, mà không sám hối, thì sẽ
phải mãi mãi lìa xa Chúa... Và những hình phạt
trong đó qủa là ghê gớm! Benite, một kỹ nữ rất nổi
tiếng ở Florence, nước Ý. Nàng đã dùng nhan sắc
mình, phạm không biết bao nhiêu là tội ác dâm ô.
Nàng đã khuynh đảo phá tán không biết bao nhiêu
gia đình đang có hạnh phúc. Nhiều bà ghen tuông
có âm mưu toan sát hại nàng cho thoả lòng ghen tức.
Một hôm cha thánh Đominicô đến giảng ở Florence.
Rất nhiều người Công giáo đến nghe. Lẽ tất nhiên
là Cha giảng về kinh Mân Côi, và quyền lực của
chuỗi hạt Mân Côi. Benite đi qua, thấy người ta đến
qúa đông. Tò mò, nàng vào nghe, xem Ông này nói
gì? Nhưng không ngờ Chúa thương, bài giảng về
quyền lực của chuỗi hạt Mân Côi, đánh động lòng
nàng cho đến tận xương tủy. Nàng khóc sướt mướt
khi nghĩ đến những tội ác của mình đã phạm đến
Chúa, đến Đức Mẹ, làm hại biết bao người và biết
bao gia đình. Benite ăn năn thống hối, và xin xưng
tội với cha Đominicô. Cha giải tội xong, truyền dạy
lần chuỗi Mân Côi để đền tội.
Được một thời gian sống trong ơn nghĩa Chúa.

Ma qủy lại đến cám dỗ phá quấy nàng. Chạnh lòng
nhớ cảnh giang hồ, ngựa quen đường cũ. Benite
lại trở lại với con đường tội lỗi năm xưa. Nghe tin
Benite lại theo con đường giang hồ như cũ. Cha
thánh Đominicô lại đến khuyên răn, nhưng vô ích.
Cha bảo:
- Thôi bây giờ để mộ mến chuỗi Mân Côi kính
Đức Mẹ, con đi đâu cũng mang chuỗi hạt Mân Côi
bên mình.
Ngài nghĩ thầm rằng dù thế nào, Benite cũng sẽ
ăn năn trở lại với chuỗi hạt Mân Côi. Và qủa thật,
trong một đêm ngủ say, nàng được thị kiến thấy hoả
ngục và các hình phạt rất ghê sợ trong đó. Nàng
thấy các linh hồn đang bị thiêu đốt với rất nhiều
hình phạt không thể nào diễn tả ra cho xiết bằng
ngôn ngữ loài người được. Sợ qúa, nàng nghĩ ngay
đến chuỗi hạt Mân Côi mà nàng đang mang trong
mình, cũng như các phép mầu nhiệm của chuỗi hạt
này, mà nàng đã được nghe giảng nhiều lần. Benite
rút ngay chuỗi hạt Mân Côi trong túi áo, và quẳng
xuống hoả ngục. Tức thì lửa hoả ngục liền tắt ngúm.
Tỉnh dậy, nàng thấy chuỗi hạt Mân Côi còn đang
trong túi. Mừng quá! Nhưng mồ hôi toát ra như tắm,
vì quá sợ. Mấy ngày sau, nàng không dậy, và cũng
không ăn uống gì được. Benite kêu van Đức Mẹ cứu
nàng khỏi chết trong lúc này, và hứa sẽ ăn năn hối
cải, chừa dứt mọi tội lỗi. Nàng nghĩ chỉ có cách lần
chuỗi Mân Côi, mới có thể dập tắt được lửa tình. Từ
đó Benite hằng ngày lần chuỗi Mân Côi và sống đạo
thánh thiện cho đến chết, mặc dù có rất nhiều cơn
cám dỗ đến với nàng.
Lời bàn: Mặc dù câu truyện trên đây chỉ là thị
kiến. Đã là thị kiến thì không mấy khi thật. Nhưng
cũng có rất nhiều thị kiến được kiểm chứng là do
hồng ân của Thiên Chúa ban cho, để người thị kiến
được ơn ăn năn trở lại. Cũng như vua nuớc Galicia
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TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, cùng là những giáo dân nghèo hèn đau khổ
như nhau, chúng ta ủi an phiền muộn, xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau trong hành trình
theo chân Chúa.

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: Tại sao Chúa thương những kẻ nghèo, loài người được dựng nên với bản chất là tình yêu
hèn, thấp, bé, khổ, bệnh…? (một Kitô (hình ảnh Chúa) do Thiên Chúa Tình yêu sinh dựng,
tình yêu như nước, đã là nước thì bản chất mát, dịu,
hữu giáo dân)
sạch, nuôi sống, luôn chảy từ cao đổ xuống thấp…
cho nên tình yêu phải chảy đổ xuống; hễ đã chảy đổ
Trao đổi
Chúa thương yêu hết mọi người, vì tất cả đều xuống thì chỗ trũng, chỗ thấp ở đây nói về người bất
là con cái Chúa, nhưng Chúa thương những người hạnh, nhận được tình yêu cách nhanh nhạy, nhiều và
nghèo hèn, thấp bé, khổ đau, oan nhục, tật nguyền, đầy tràn.
3. Thiên Chúa là Đấng Tạo dựng, cho nên Người
bệnh nạn, côi cút, lầm lỗi, hư hỏng, lầm than, nhát
sợ… gọi chung là những người bất hạnh, bằng sự cũng là Đấng Tái tạo, bởi vì bản tính sinh dựng tất
yếu phải bao gồm luôn bản tính sửa chữa lành, cứu
quan tâm hơn, do những lẽ tự nhiên sau đây:
1. Cha mẹ thương hết các con, nhưng thương vớt, giải thoát đối với những gì Người đã làm ra.
yêu hơn bằng sự quan tâm và để mắt đến những đứa Thừa hưởng bản tính ấy của Người, loài người hễ
ai có óc sáng tạo cũng lập tức có luôn óc sửa chữa
con bất hạnh.
2. Nước chảy xuống thấp, không thể chảy ngược và phục hồi; kẻ không có tính xây dựng sẽ không có
lên cao; định luật vật lý này áp dụng đúng cho cả tình luôn tính chữa lành và phục hồi… Từ đó suy ra Chúa
yêu trong lòng mỗi con người; không phải chỉ tình tìm kẻ bất hạnh để thương yêu, chữa lành và cứu vớt
yêu nơi cha mẹ, mà tình yêu nơi tất cả mọi người, vì bằng cách này hay cách khác.
*****************************************************************************************************

trên đây, đã đưọc thấy thị kiến mình chết, bị luận án
trước Toà phán xét. Rồi Đức Mẹ hiện ra cứu giúp.
Tỉnh dậy vua biết mình quá tội lỗi, nên ăn năn trở
lại cho đến chết. Do đó, thị kiến hay giấc mơ cũng là
những báo mộng thuận lợi cho mình, biết được hậu
vận. Thị kiến của Benite thấy hoả ngục và quyền lực
của chuỗi Mân Côi, làm cho nàng được ơn ăn năn
trở lại. Điều này nói lên ý nghĩa rất quan trọng là
Chuỗi hạt Mân Côi dập tắt được lửa hỏa ngục, thì
tại sao chuỗi hạt Mân côi không cứu được những
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thiên tai, thảm trạng? Sóng thần ở Indonisia, và bão
Katrina ở New Orleans đã làm chứng cho những
sự lạ này. Khi sóng thần tràn vào hơn 30 cây số
trong đất liền, tàn phá hủy diệt hầu như tất cả, chỉ
trừ có 1 thánh đường kính Đức Mẹ đang có nhiều
người tụ tập lần chuỗi Mân Côi, thì được thoát khỏi.
Bão lụt tràn vào New Orleans, tất cả mọi nhà đều
ngập lụt phải vội vàng di tản. Riêng chỉ có 1 gia
đình vợ chồng con cái họp nhau lần hạt thì được
bằng an vô sự. Kinh nghiệm bản thân cũng nói lên
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MỤC VỤ THÁNH NHẠC

PHA THĂNG

Cha phó gật gù:
“Kiểu giả dị ô” (kiểu là trắng hay sạch, giả là thì, dị
- Nếu họ chịu hát Thánh ca Phụng vụ, tất cả sẽ
là dễ, ô là dơ bẩn hay đen), trọn câu nghĩa là hễ vật
gì trắng quá, sạch qúa vật ấy dễ bị dính, nhuốm hay khác ngay!
Cha sở đáp:
nhiễm dơ hay đen.
- Còn phải nói!... Vì Thánh ca Phụng vụ không
Cha sở đang ngồi trong phòng, cha phó gọi cửa quá chuyên chú nghệ thuật, lại vì không nhằm lấy
lòng con người ta, cho nên Thánh ca Phụng vụ gần
bước vào hỏi:
- Thưa cha, trong 3 ca đoàn của giáo xứ, ca đoàn gũi với bình dân đại chúng, thế là khó bị nhiễm ô
Cecilia được khen ngợi nhiều, nhất là sau thánh lễ nhơ.
Cha phó nói:
ngoài trời hôm kia. Cha có suy nghĩ gì không?
- Hát Thánh ca Phụng vụ phải bỏ mình (*).
Cha sở phì cười:
Đã bỏ mình thì khiêm tốn.
- Đã thấy họ lên mặt lắm, nên tôi cũng nghĩ
Cha sở gật đầu:
ngợi nhiều…
- Chúng ta xúc tiến hát Thánh ca Phụng vụ trong
Cha sở ngưng một lúc rồi dẫn chứng:
- Ví dụ sáng nay tôi vừa nhắc “nên chọn bài hát giáo xứ… nhanh lên!
Cha phó gật đầu tán thành.
phù hợp” họ đã nhanh như chớp, trả lời “ấy là việc
của chúng con, cha không phải nhắc”.
......................................................
Cha phó kêu lên:
(*) Vì Thánh ca Phụng vụ hát:
- Thế ư?... –cha phó gật đầu- Phải! Lâu nay con
- Lời Chúa nguyên văn: tức rũ bỏ hết những tư
cũng tránh họ ra, chẳng nhắc được gì về thánh nhạc
tưởng, lời lẽ… của loài người.
thánh ca hay về tu đức…
- Cộng đoàn: tức rũ bỏ tính biểu diễn nghệ thuật,
Cha sở cũng lắc đầu:
- “Kiểu giả dị ô”! Trắng quá thì dễ dơ, nghệ phong cách giải trí, tập quán và hơi thở trần tục.
thuật quá ắt chẳng còn nghệ thuật nữa, chỉ là giả
dối thôi.
*****************************************************************************************************

được những ân huệ do chuỗi hạt Mân Côi: Xe Jeep
tôi đậu sát lề bên cầu ximăng. 2 bánh xe chúi về
phía trước nghiêng hẳn 1 bên, chỉ còn tic-tăc là xe
lộn nhào xuống sông, sẽ có chết hoặc bị thương. 1
lần khác xe qua khỏi chừng 5 giây đồng hồ, thì mìn
claymore nổ tung 1 đoạn đường. Lần khác trời mưa
tầm tã, xe Jeep đang đi nhanh, 4 bánh xe quay tròn,
được trớn đâm thẳng vào khu vườn, bay qua 2 đợt
vòng rào dây kẽm gai, chúi xuống 1 hố nước sâu 3
thước, nằm gọn lỏn. Dân làng kéo ra biết chắc thế

nào cũng có người chết hay bị thương. Nhưng tất cả
được bình an vô sự. Kiểm điểm lại thấy trong người
có đeo chuỗi hạt Mân Côi. Trong túi quần cũng còn
1 chuỗi hạt Mân Côi nữa. Đó là Đức Mẹ Mân Côi
đã cứu mình khỏi tai nạn chỉ trong gang tấc.
SOI GƯƠNG CÁC THÁNH

Chuỗi Mân Côi giúp ta vượt khó trên đường nên
thánh
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QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

NGUYÊN NGUYÊN

Họ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ thế giới
Những người Sentinelese sống tách biệt ở hòn
hiện đại, chống chọi với bệnh tật thông thường như đảo Bắc Sentinel trên vịnh Bengal, Ấn Độ Dương.
cúm, cảm lạnh...
Họ cự tuyệt mọi nỗ lực tiếp xúc từ thế giới bên
ngoài. Theo Survival International, tổ tiên của bộ
lạc này có thể đã sống trên hòn đảo trong khoảng
60.000 năm.
Họ đã sống sót qua thảm họa sóng thần năm
2004, được phát hiện khi bắn tên vào một chiếc trực
thăng cứu hộ bay tầm thấp tới gần hòn đảo. Ảnh:
Christian Caron.
Mới đây, truyền thông xôn xao về video quay
một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang chặt cây
trong rừng rậm Amazon, mang theo cung tên để săn
thú lấy thịt. Người này được xác định là người sống
sót cuối cùng của một bộ tộc trong rừng Amazon,
sau vụ thảm sát thổ dân của những người khai hoang
vào năm 1995, theo Guardian. Ảnh: Funai.
Người đàn ông này lần đầu tiên được phát hiện
vào năm 1996 và Funai, cơ quan của chính phủ
Brazil giám sát các vấn đề bản địa, theo dõi anh
ta kể từ đó. Năm 1998, hình ảnh của người này
thoáng xuất hiện trong những thước phim tài liệu
Corumbiara của Brazil. Thực tế, có hơn 100 bộ lạc
sống tách biệt với thế giới hiện đại, theo Survival
International. Dưới đây là một số cái tên tiêu biểu.

Bộ lạc Sentinelese
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Bộ tộc du mục Kawahiva
Những người khai thác gỗ lần đầu tiên phát
hiện ra sự tồn tại của bộ tộc Kawahiva vào năm
1999, nhưng chưa rõ có bao nhiêu người. Người
Kawahiva ít tiếp xúc với các bộ lạc bản địa khác
hay những người từ thế giới hiện đại, sống sót qua
nhiều cuộc tấn công diệt chủng. Họ vẫn phải đối
mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ những người
khai thác gỗ và nông dân. Ảnh: Funai.

Bộ tộc Jarawa
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Jarawa là những người bản địa của quần đảo đặc biệt là tục cắt đốt ngón tay khi người thân qua
Andaman, Ấn Độ. Họ phải đối mặt với nhiều mối đời. Trong ảnh là đàn ông và phụ nữ Dani cầm giáo
đe dọa từ thế giới bên ngoài, đặc biệt là dự án đường tham gia Festival Thung lũng Baliem. Ảnh: Sun.
cao tốc chạy xuyên qua lãnh thổ của họ - đưa hàng
nghìn du khách tới đây trên những chuyến xe ôtô.
Ảnh: Only Tribal.

Bộ tộc Lacandon
Thổ dân Lacandon sống trong rừng rậm
Lacandon, thuộc bang Chiapas, Mexico. Tới năm
Năm 2012, một du khách Anh ghi lại cảnh phụ 2015, bộ tộc này còn dưới 300 người, đây chính
nữ và đàn ông Jarawa nhảy múa mua vui, trong khi là hậu duệ của người Maya cổ đại. Ảnh: Renue
du khách ném tiền, chuối và thức ăn vào họ. Dư Magazine.
luận đã chỉ trích mạnh mẽ mô hình vườn thú người
này, buộc chính phủ Ấn Độ phải can thiệp bảo vệ
bộ tộc này, theo Times of India. Ảnh: India Legal.

Bộ tộc Dani
Người Dani sống trên những cao nguyên của
Tây New Guinea, Indonesia. Richard Archbold,
một nhà hảo tâm người Mỹ, vô tình phát hiện ra họ
trong chuyến thám hiểm năm 1983. Ảnh: Sun.

Họ cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài,
tự gọi mình là Hack Winik, có nghĩa là Con người
Đích thực. Ảnh: Matador Network.

Bộ tộc Mashco-Piro
Người Mashco-Piro sống trong rừng rậm Peru,
được biết đến với cuộc sống tách biệt với bên ngoài.
Tuy nhiên, họ bắt đầu xuất hiện tại những khu vực
đông dân cư ven thượng nguồn sông Madre de Dios
từ năm 2015. TheoGuardian, đây là hệ quả đáng
Người Dani nổi tiếng với bản sắc văn hóa kỳ lạ, buồn của nạn khai thác gỗ và vận chuyển ma túy trái
(Xem tiếp trang 19)
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CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

Thế gian, gian có nghĩa là không gian, khoảng
trống, môi trường v.v… nhưng ở đây cố ý chơi chữ,
gian là gian dối, là gian xảo.
Lý do mật vụ Mỹ dùng tay giả khi bảo vệ
Donald Trump
(Dân Việt) Mật vụ đóng vai trò bảo vệ Tổng
thống Mỹ Donald Trump, đi sau tỷ phú Mỹ trong lễ
diễu hành ngày nhậm chức với đôi bàn tay hết sức
bí hiểm.
Theo Daily Star, ông Trump đã tuyên thệ nhậm
chức và trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ
vào ngày 20.1 vừa qua.
Sau lời tuyên thệ, ông Trump và gia đình dạo
bước trên quãng đường 4km từ Điện Capitol đến
Nhà Trắng. Với đám đông người dân đứng vẫy tay
hai bên đường, các mật vụ và lực lượng an ninh đã
phải làm việc hết sức tập trung để bảo vệ an ninh
cho Tổng thống Mỹ.

Mật vụ Mỹ với đôi bàn tay bí hiểm đi sau ông
Trump trong lễ diễu hành.
Mới đây, nhiều người đã nhận ra điểm đáng ngờ
của một trong những mật vụ Mỹ đóng vai trò vệ sĩ
cho ông Trump trong lễ diễu hành.
Cụ thể, mật vụ mặc bộ đồ đen, cà vạt đỏ giữ
nguyên hai bàn tay khi dạo bước trên đường phố
sau ông Trump. Trong nhiều bức ảnh, video quay lại
lễ diễu hành, vị trí hai bàn tay của mật vụ này vẫn
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không hề thay đổi, dù chỉ vài cm.

PHÚC CHIÊU

Hai bàn tay của mật vụ này không hề thay đổi vị
trí.
Một số người tin rằng, bàn tay của mật vụ bảo
vệ Trump giữ nguyên vị trí không phải vì anh ta tập
trung làm nhiệm vụ mà đây chỉ là tay giả. Bàn tay
thật giấu trong lớp áo khoác màu đen, nhiều khả
năng cầm sẵn khẩu súng tự động.
Các chuyên gia quân sự cũng đồng tình với quan
điểm sau khi xem những bức hình. “Sau khi xem lại
hình ảnh và video, các chuyên gia quân sự khẳng
định, bàn tay của mật vụ Mỹ giữ nguyên vị trí trong
nhiều giờ”.

Hình ảnh bàn tay mật vụ Mỹ giữ nguyên trong
nhiều khoảng thời gian khác nhau.
“Họ tin rằng anh ta sử dụng tay giả để che giấu
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vũ khí tự động”, nguồn tin nói trên Daily Star. “Rất
có thể đó là khẩu súng tiểu liên FN-P90”.
P90 có ưu điểm mang được băng đạn lớn lên tới
50 viên. Đạn 5,7x28 mm dành riêng cho loại súng
này để có thể tăng khả năng xuyên thủng qua áo
giáp hơn đạn của súng thông thường. Hầu hết các
chi tiết của khẩu súng được làm bằng nhựa chịu lực,
giúp người cầm cảm thấy thoải mái hơn.
P90 hiện là một trong những loại súng hữu hiệu
được nhiều cơ quan thực thi pháp luật và các đơn vị

quân sự đặc biệt trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, Áo,
Hà Lan và hơn 200 lực lượng khác sử dụng.
Lý do Giáo hội không ủng hộ giáo sĩ hay tu sĩ
làm chính trị, bởi: chính trị là môi trường đi ngược
Tin mừng, chính trị đòi những người đi với nó phải
sống giả, nói giả và làm giả.
BBT và anh chị em cố gắng sống thật, vì sống
giả sẽ không thể gặp được sự thật.

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

(Tiếp theo trang 17)
phép, khiến bộ tộc này phải đụng độ với tội phạm từ Hãy xem: càng tiến bộ về mặt trí tuệ, con người càng
ngày càng thoái bộ (lùi) về mặt sức khỏe thể xác lẫn
thế giới hiện đại. Ảnh: Sun.
sức khỏe tinh thần –một ví dụ thôi cũng đủ để thấy:
người Nhật đang sáng chế những con búp bê tình dục
(sex dolly, những hình nhân cô gái có thể giúp họ
thỏa mãn tình dục) để đàn ông khỏi phải lấy vợ phiền
phức (đây có thể được coi là một thứ tiến bộ về trí
óc) nhưng giờ đây họ đang đối diện với nguy cơ tuyệt
chủng (thoái bộ về thể xác)- bởi vì “kiểu giả dị ô”
(sạch qúa dễ dơ) gần như là một quy luật khác nữa,
theo đó, trẻ em nào được cha mẹ bảo vệ quá mức, trẻ
Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất cho bộ tộc bị cô em đó dễ bị dị ứng và dễ nhiễm khuẩn, dễ bệnh tật…
lập này chính là những bệnh tật thông thường cúm con người càng văn minh, tiến bộ… càng dễ bị hủy
hoặc cảm lạnh, do họ có ít hoặc không có sức đề diệt.
Trong lãnh vực thánh nhạc cũng thế, ai bước vào
kháng. Ảnh: Ronald Reategui.
và cùng đồng hành với Thánh ca Phụng vụ, người
Phạm Huyền
ấy lập tức thấy ngay rằng: càng nghệ thuật, người ta
Nói là loài người ngày càng văn minh, ngày càng càng giả dối. “kiểu giả dị ô” còn có thể nhìn theo góc
tiến bộ v.v… thế nhưng ở đây ta thấy, cũng là loài độ “tôn vinh con người”, nghĩa là càng chăm chút lấy
người như nhau, nhưng tại sao có những nhóm người lòng nhau (hát cốt để cộng đoàn khen ngợi), người ta
còn chưa văn minh, chưa tiến bộ? Và tại sao giữa càng trở nên xảo trá.
Thánh ca Phụng vụ (TCPV) không màng lấy lòng
giống người, còn có quá nhiều cấp độ văn minh, tiến
con người với nhau, chỉ một lòng tôn vinh Chúa –hát
bộ khác nhau?
Thưa chính do thổ nhưỡng, phong thổ, địa dư, nguyên văn lời Chúa và hát với toàn thể cộng đoàndân tộc (nói về gien) và hoàn cảnh sống… tất cả đã thế mà nghệ thuật có trong TCPV lại bỗng dưng rất
khiến phân chia, phân biệt nhau ra kẻ tiến bộ, người đỗi nghệ thuật.
Khi đề cập Thánh ca Phụng vụ (TCPV) mà nói
chậm phát triển.
Tuy nhiên nổi lên một vấn đề khác hẳn: đó là nếu “Kiểu giả dị ô” (trắng quá dễ đen hay dễ dơ) thì lại
tiến bộ mặt này thì thoái bộ mặt khác, tiến bộ bề mặt còn hàm một ý khác: càng kiêu căng người ta càng
mà thoái bộ bề trong... khổ nỗi đó lại là quy luật khắc hợm hĩnh, cho nên trong TCPV, nghệ sĩ (gồm nhạc sĩ,
ca trưởng, ca xướng viên, người đệm đàn) hát TCPV
nghiệt!
Vậy nên, khuyên mọi người đừng cứ nhìn một phải nhắc nhau hoài: bỏ mình để Lời Chúa nổi bật
vấn đề gì đó cách phiến diện (chỉ nhìn một mặt). lên, để cộng đoàn được xem trọng hơn... mới đích
danh hát ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa.
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THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG

CÂU HỎI ĐỐ BẠN




Tại sao trong Thánh ca Phụng vụ có thành ngữ “kiểu giả dị ô…”?
Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ không có “kiểu giả dị ô”?
Thánh ca Phụng vụ dành cho những ai?
(xin xem câu trả lời ở trang 49)

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

Một buổi sáng tinh mơ,
Trời trong xanh lồng lộng,
Những giọt sương long lanh,
Đong đưa trên cành lá.
Tiếng chim ca ríu rả,
Reo vang trên bầu trời.
Gió mơn man mát mẻ,
Thổi xào xạc ngọn tre,
Đung đưa trong gió sớm.
Ông mặt trời thức dậy,
Vươn vai rồi bước đi,
Các chị mây vui thú,
Lướt bay theo mặt trời,
Vừa bay vừa nhún nhảy.
Trong khu rừng yên tĩnh,
Có một mẹ một con,
Nhà gà đang rong ruổi,
Tục tác đi kiếm ăn.
Hai mẹ con thơ thẩn,
Vừa đi vừa vui cười,
Tí ta và tí tửng,
Hạnh phúc ngất tầng trời.
Tâm hồn đầy hoan hỉ,
Rộn rã tiếng hoan ca,
Mẹ: ‘Tục ta tục tác’
Con: ‘Chíp chíp choa choa’.
Mẹ con cùng hòa ca,
Bài ca mẹ con gà.
Gà mẹ nói với con:
‘Hôm nay là một ngày,
Lòng tràn đầy vui vẻ,
Có nghĩa là hạnh phúc,
Tràn ngập khắp mọi nơi.’.
Gà con đáp nhí nhảnh:
‘Đúng rồi mẹ yêu ơi,

Trời trong xanh mát mẻ,
Ông mặt trời tươi trẻ,
Bộ cánh mình mới mẻ,
Gió lồng lộng mát mẻ
Ôi, dzui quá là dzui.’.
Tâm hồn ngập niềm vui
Mẹ cùng con tiến bước.
Đang dung dăng dung dẻ,
Bước trên đường vui vẻ,
Bỗng nhiên gặp cáo già,
Hai mẹ con quáng gà,
Nháo nhào lao đầu chạy.
Cáo già đâu có tha,
Miếng mồi ngon béo bở.
Phóng cái ‘ÀO’ chụp gọn,
Gà con trong vuốt mình.
Tâm hồn như chết ngất,
Kinh hoảng gà con la:
‘U chu choa kinh khiếp,
Mẹ ơi cứu con ra,
Không thì con chết mất!’.
Nghe con kêu chói lói,
Gà mẹ đang chạy xa,
Liền ngoái lui nhìn lại,
Ứa nước mắt khi nhìn,
Con trong vòng tay cáo.
Lòng đớn đau cồn cào,
Gà mẹ vội quay lui,
Giả tảng như đang què,
Đi nhấp nhô cà nhắc.
Miệng kêu la xoa xuýt:
‘Ôi, đau quá là đau!
Cái chân tôi đau quá!
Thế này thì làm sao,
Mà chạy xa cho nổi’.

Lmns. NGUYỄN NGỌC PHI
gp. Đà Nẵng

Đang giữ nhóc gà con,
Thấy gà to gấp bội,
Đang què chân lết bộ,
Cáo liền nghĩ suy ngay:
‘Con gà con nhỏ xíu,
Ăn chẳng đủ dính răng,
Chi bằng bắt gà to,
Ăn cho luôn một thể.
Con gà kia to thế,
Xơi chắc ngon hơn nhiều,
Mà no bụng nữa chứ’.
Suy tính thấu đáo xong,
Cáo già buông gà bé,
Rồi lao chụp gà to.
Thấy cáo thả con ra,
Gà mẹ la chói lói:
‘Chạy đi con, mau con!’
Rồi co chân phóng mất.
Cáo già chạy vội đến,
Nhưng gà mẹ phóng rồi,
Đâu có què lết lê,
Như cáo già vừa thấy.
Phóng theo con gà mẹ,
Nhưng gà mẹ mất tiêu.
Cáo lui vội lại liền,
Để bắt con gà bé.
Nhưng gà con cũng biến,
Mất tiêu theo gió ngàn.
Cáo nhìn tới nhìn lui,
Đâu gà to, gà nhỏ?
Rồi đập đầu tự trách:
‘Ôi, ngu quá là ngu,
Vì tham mà mất hết,
Cả gà mẹ, gà con,
(Xem tiếp trang 23)
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CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

MỘC XUÂN

(tiếp theo kỳ trước)
Hôm đó chị Loan may mắn tìm được chỗ chị
muốn tìm. Ngày xưa phía trước ngôi trường là nhà
thờ, bây giờ nơi này đã tan hoang. Nhà thờ đã thành
bình địa, ngôi trường cũng cùng chung số phận,
không còn gì dấu vết xưa cũ. Hôm đó, chị Loan ngờ
ngợ nơi này là chốn nhà thờ xưa, chị bảo ông xe lôi
ghé lại, ở đây ngày hôm trước có một cuộc lễ. Họ có
vẽ lại hình nhà thờ cũ, nhìn hình ảnh này chị Loan
mới xác định đúng là nhà thờ ngày xưa.
Chị đi tìm linh mục, khi gặp ông chị hơi ngỡ
ngàng vì linh mục phải mặc áo thâm chùng, đằng
này ông không dám mặc cái áo biểu tượng đó, ông
chỉ mặc một cái áo thun tầm thường, không có biểu
tượng nào cho biết đây là linh mục. Linh mục người
Columbia, ông nói tiếng Pháp, cho biết nhà thờ và
trường học do Polpot phá nát. Các linh mục và các
nữ tu đã chạy về hết Việt Nam chỉ còn những người
bản xứ ở lại giữ nhà thờ. Cô nhi viện ở đây vẫn
còn. Đất nhà thờ và trường học ngày xưa rộng mênh
mông, ruộng cò bay thẳng cánh, bây giờ dân chúng
nhào vô chiếm hết, nhà thờ và trường học chỉ còn lại
một mảnh đất nhỏ.
Giờ đây chỉ còn sót lại dãy nhà của trẻ mồ côi,
và dãy nhà của các Sơ ở, ngày xưa trên lầu có một
phòng rất lớn làm nơi ngủ trưa cho các học sinh.
Nhìn dãy nhà này bao nhiêu kỷ niệm xưa như hiện
lại, chị nhớ một buổi trưa, có một em học sinh lớp 3
ngủ trưa mà cũng đái dầm, sàn gỗ nên nó chảy xuống
dưới tầng dưới, vô phúc bà Sơ giám đốc người Pháp
bị nước tiểu rơi xuống đầu, bà phải chạy lên lầu tìm
thủ phạm. Thế là em đó bị vực dậy, bắt đi rửa ráy
và bị phạt quỳ gối. Còn Sơ phải đi gội đầu, lúc thấy
Sơ xõa tóc ra, chị Loan ngạc nhiên hết sức, hồi nào
đến giờ chị cứ tưởng các Sơ tu phải cạo trọc như
bên Phật giáo. Các Sơ đội lúp (một loại mũ có cánh)
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màu trắng, Sơ mặc áo trắng, bên hông có đeo dây
chuỗi và cây thánh giá, hình ảnh này như các thiên
thần, đã ghi vào ký ức chị Loan rất sâu đậm. Khi về
Việt Nam chị không thấy các Sơ đội lúp và mặc áo
trắng như thế, trong trí óc non nớt của Loan, cho
rằng các sơ của mình mới là thiên thần mới được
lên thiên đàng, còn các Sơ khác không đội cái lúp
có cánh không phải là thiên thần. Tội nghiệp cho
chị Loan lúc nào ra đường cứ dõi mắt tìm trong đám
đông hình ảnh bà Sơ áo trắng đội lúp có cánh nhưng
đã bao nhiêu năm không gặp lại hình ảnh đó, chị
luôn luôn tiếc rẻ. Thế mà khi về lại chốn xưa vẫn
không gặp bà Sơ nào cả, hình ảnh mãi mãi là ký ức,
là mộng tưởng. Ôi chị khao khát gặp lại hình ảnh Sơ
áo trắng đội lúp có cánh biết chừng nào!
Nhà thờ đã được xây dựng lại mới, ở phía sau
dãy nhà này, nhưng nó rất đơn sơ không biết có phải
vì thiếu kinh phí, chắc họ sợ đúng hơn. Nhà thờ mà
chẳng có ghế ngồi chỉ trải chiếu ngồi bệt dưới đất,
cha sở nói để hòa đồng với dân chúng. Nhìn nhà
thờ mới chẳng có nhiều tượng như xưa, lòng chị
Loan xót xa vô cùng. Chị nhớ lại ngày xưa, mặc
dù chị không có đạo, chị vẫn lên lãnh Mình Thánh
Chúa. Lễ tắm chúa Hài Đồng, chị cũng lên hôn chân
Chúa. Những lễ rước kiệu Đức Mẹ đi vòng quanh
trong xóm, có một chú giúp lễ vừa đi vừa lắc bình
hương, mùi trầm hương tỏa ra trên suốt con đường
đi, bé Loan thường tham dự, vừa đi vừa hít mùi trầm
hương, bé tưởng như đoàn đi đến chốn thiên thai.
Ngày xưa nhà thờ xây ở mặt tiền đường, hai bên
hông nhà thờ là những cây hoa sứ nhiều hoa thơm
ngát. Phía trước nhà thờ có trồng nhiều cây kiểng và
hoa rất đẹp, mỗi chiều trong khi chờ đợi ba đến đón
về hai chị em Loan thường ra đây chơi.
Bên trái nhà thờ là dãy nhà cho các linh mục ở,
đa số là người Pháp. Cạnh đấy là vườn cà phê rộng
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lớn, một hôm Loan và Điệp (cô bạn gái cùng lớp)
trong khi chờ đợi bố đến đón, đã lẻn vào vườn cà
phê hái những quả chín ăn rất ngọt.
Hai đứa như hai con chim sẻ vừa ăn vừa ríu rít.
Một ông cha tây nghe thấy, thò đầu ra cửa sổ ngoắc
gọi, hai đứa hết hồn sợ hãi, cứ tưởng cha gọi vào
phạt vì ăn trộm. Hai đứa khúm núm sợ hãi đến trình
diện cha, nào ngờ cha gọi đến để cho ảnh Chúa.
Ảnh in từ bên Ý, nên rất đẹp, hai đứa thấy hình nào
cũng đẹp đều muốn xin, nhưng cha chỉ cho mỗi đứa
có một tấm thôi, tùy ý chọn lấy.
Món quà tuy nhỏ, nhưng bé Loan rất trân trọng,
ngày nào cũng mang theo, vào lớp bé để trong hộc
bàn, bé hái đầy hoa để chung quanh. Bà Sơ dạy học
(lúc này bé đã học lớp 3, không còn học bà Sơ già
khó tính nữa, Sơ mới rất hiền lành) thấy bé không
có đạo mà rất trân trọng kính Chúa và Đức Mẹ nên
Sơ rất yêu mến bé. Bữa ăn trưa, Sơ chỉ có một quả
chuối để ăn tráng miệng, Sơ nhịn ăn để dành cho
bé thức dậy. Vì bé có cả đứa em trai cùng học trong
trường, nên Sơ rủ một bà Sơ khác cũng nhường

phần chuối bữa trưa để khi thức dậy, trước khi vào
học buổi chiều, hai Sơ đặc biệt dành cho hai chị em
Loan hai quả chuối, những đứa khác không được
đặc ân này. Ôi nhớ hai Sơ quá chừng, không biết Sơ
còn sống hay chết, hay lưu lạc phương trời nào, chị
Loan ước mơ gặp lại hai Sơ một lần.
Chị Loan nhớ kỷ niệm một trận đòn, Loan không
nhớ đã làm gì bị Sơ đánh đòn, hôm đó Loan cứ
gào khóc rồi ôm chặt Sơ, tay cứ giật giật sâu chuỗi
Sơ đeo bên hông, mỗi lần giật, những hạt chuỗi va
vào nhau phát ra tiếng kêu nho nhỏ, Loan thích thú
tiếng kêu này, nên giật liên tục, Sơ sợ chuỗi bị đứt,
không dám đánh nữa, Loan lại làm già, Sơ đành
chịu thua, năn nỉ Loan nín và đừng giật, bé Loan
cũng quái quỉ, đã không còn nước mắt mà miệng
vẫn gào, tru tréo làm như bị đau ghê gớm lắm, bà
Sơ lớp bên cạnh phải chạy sang dỗ dành hứa cho
kẹo, cho hình Chúa, bé mới chịu thôi. Ai biểu trẻ
không biết bắt nọn.
(còn tiếp)

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

(Tiếp theo trang 21)
Không còn chi bỏ bụng’.
Ôi, cáo quá ngu, tham!
Ôi, sao ngu, tham quá.!
Mất cả chì lẫn chài,
Mất cả mẹ lẫn con,
Mất cả con lẫn mẹ
Ôi, cáo ngu quá ngu!
Ôi, cáo tham quá tham!
Nước mắt chảy tràn trề,
Trên khuôn mặt ngẩn ngơ,
Đó là giá phải trả,
Cho bài học nhớ đời.

Gật gù cáo tự răn:
‘Từ nay thôi cáo nhé,
Được cái gì trong tay,
Thì cứ ăn cái đã,
Rồi mới lo con to,
Rồi mới lo con béo,
Còn bây giờ thì… đếch,
Có cái gì mà ăn.
Cho ấm cái chân răng,
Và ấm luôn dạ dày.’.
Cuộc đời là như thế,
Bạn và tôi có hay,

Tham thì thâm, mất cả.
Bài học cũng có giá,
Cho cuộc đời khôn lên.
Cuộc đời đầy bài học,
Phải trả giá hoài hoài.
Luôn nhắc mình bạn nhé:
‘Đừng thả mồi bắt bóng,
Mà rét cóng, đói nghèo.
Được cái gì trong tay,
Thì ‘xực’ ngay trước đã.
Lo ngay việc hiện tại,
Còn tương lai để sau.’.
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CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU

Cộng tác viên của Thánh Nhạc Ngày Nay
Đã an nghỉ đêm ngày 01.09.2018, tại Tòa Giám Mục Long Xuyên, hưởng thọ 71 tuổi.

LTS: Dưới đây là bài cuối cùng của Gã Siêu gửi Tòa soạn 27.8.2018, trước khi tác giả ĐI VỀ NHÀ
CHA 5 ngày. Từ tháng 11.2018 trở đi, Tòa soạn sẽ đăng lại các bài của Gã Siêu, để quý độc giả có
dịp đọc lại những bài chưa đọc của ngài.
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Các cụ ta ngày xưa đã bảo: Ông ăn chả, bà ăn
nem. Đại khái có nghĩa là: Nếu ông có bồ nhí, thì
bà cũng phải có kép nhỏ. Nói như vậy, thì hơi bị
oan cho quí bà quí cô một tí, bởi vì người phụ nữ
thường sống bằng cả trái tim của mình và tình yêu
đối với họ bao giờ cũng chiếm địa vị số một. Do đó,
họ thường chung thủy và ít khi đi hoang trong tình
yêu. Còn đờn ông con giai thì khác. Tục ngữ cũng
đã bảo: Đờn ông những tám lá gan, lá ở cùng vợ,
lá toan cùng người. Vì thế, chuyện ăn nem của các
ông chồng xem chừng có vẻ như bị nhiều.
Thực vậy, khung cửa đầu tiên để cho tình yêu đi
vào người đờn ông thường là con mắt. Người đờn
ông dễ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp bên ngoài. Chẳng thế
mà “ranh ngôn thời nay” đã bảo: Lập gia đình giống
như đi ăn nhà hàng với bạn bè. Bạn gọi món bạn
muốn, nhưng khi nhìn thấy những gì người khác
gọi, bạn lại ước chi mình đã gọi giống như vậy.
Câu ranh ngôn này thực đúng với kinh nghiệm, với
qui luật của muôn đời: Vợ người thì đẹp, văn mình
thì hay. Trong những năm gần đây, báo chí tại Việt
Nam không còn dùng cái phạm trù “chả và nem”
nữa, bởi vì nó đã xưa rồi Diễm ơi, nhưng lại thích
dùng cái phạm trù “cơm và phở”. Cơm ám chỉ bà
xã, còn phở ám chỉ bồ nhí.
Gã xin ghi lại nơi đây những lời phát biểu thật
hăng tiết vịt trong cuộc đấu láo vung vít tại một câu
lạc bộ “bồ nhí”. Mấy ông to gan lại bạo phổi, muốn
thiết lập phòng nhì, đã vuốt chòm râu dê của mình
mà xuất khẩu thành thơ.
Ông thì ngâm nga: “Vợ là địch, bồ bịch mới là
ta. Khi chiến sự xảy ra, ta buộc về với địch, nằm

trong lòng địch, ta vẫn nhớ đến ta”.
Có ông lại cười khà khà mà ví ví von von: “Sáng,
chở cơm (vợ) đi ăn phở. Trưa, chở phở (bồ) đi ăn
cơm. Chiều, Cơm về nhà cơm, phở về nhà phở. Tối:
Nằm với cơm, mà vẫn mong về phở”.
Nói thế thì nói, nhưng vẫn phải luôn luôn đề
cao cảnh giác: Vợ là “cơm nguội” của ta, nhưng là
“phở tái” của cha láng giềng!
Hôm nay, gã xin dựa vào một tài liệu bất ngờ
chộp được ở đâu đó để phân tích về những cái lợi
và những cái hại của cơm và của phở.
Nhận định thứ nhất, đó là cơm thường được ăn
khi đói, còn phở thường được ăn khi…thích.
Thực vậy, thiên hạ thường bảo: “Con người ăn
để mà sống, chứ không sống để mà ăn”. Như một
chiếc máy, muốn chạy tốt thì cần phải nạp đủ nhiên
liệu, con người cũng vậy, chính khi ăn là lúc ta nạp
nhiên liệu vào cho cơ thể, nhờ đó cơ thể mới có thể
lao động: ăn để mà sống. Như thế, ăn trở thành một
sinh hoạt chính yếu nơi con người. Ta phải vất vả,
bới đất nhặt cỏ, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tìm
được chén cơm manh áo cho bản thân và gia đình.
Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng: sống để mà ăn, thì
chuyện đời lại mang một ý nghĩa khác. Lúc bấy
giờ, người ta sẽ ăn cho khoái khẩu, hay ăn cho thỏa
mãn nhục dục, như một số nhà đạo đức đã lên tiếng
chỉ trích. Và thánh Phaolô cũng đã diễn tả: “Họ lấy
cái bụng của mình làm chúa”. Bình thường, nếu
đói thì phải ăn, bằng không, tay chân sẽ bủn rủn,
thậm chí con ruồi đậu vào mép cũng chẳng buồn
xua. Lúc ấy, bỗng cảm thấy mình là “người Việt
mắt hoa” chính hiệu con nai vàng ngơ ngác, hay
158 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “KIỂU GIẢ DỊ Ô”. 25

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

lại cảm thấy như có cả một sư đoàn kiến đang lổm
ngổm bò trong bụng. Đối với người Việt Nam, thực
phẩm được nhồi nhét vào cái bao tử rỗng tuếch lúc
bấy giờ thường là cơm. Chín hột gạo mới được một
hột cơm: “Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một
hột, đắng cay muôn phần”.
Tóm lại, cơm thường được ăn khi đói, còn phở
thì khác. Phở thường được ăn khi thích. Cũng vậy,
khi hứng tình nổi lên, nhất là trong túi lại rủng rỉnh
có một nắm tiền, anh chồng chán cơm bèn đi tìm
phở để xơi cho đã thèm, hay nói cách khác, chán bà
xã bèn đi tìm bồ nhí để mà hú hí nơi phòng khách
sạn, nơi quán bia ôm hay cà phê đèn mờ.
Nhận định thứ hai, đó là cơm thì thường đơn
giản, còn phở thì thường đa dạng.
Thực vậy, chỉ việc vo gạo và cho vào nồi, rồi
đổ nước và đun lên, thế là xong ngay một nồi cơm.
Đơn giản chỉ có vậy. Hơn thế nữa, ngày nào ta cũng
xơi cơm, ít là hai lần, thành thử cơm trở thành một
thứ thực phẩm quá quen thuộc. Thậm chí, đôi lúc
vì quá quen thuộc mà hóa ra nhàm chán. Trong lúc
nhàm chán, “ngấy đến tận cần cổ”, thấy cơm mà
nuốt chẳng vô, người ta bỗng thèm phở.
Đi qua một tiệm phở, chỉ cần ngửi thấy cái
hương vị thơm tho bốc lên từ thùng nước lèo, là
nước miếng đã đầy tràn cả miệng. Phở thật tuyệt vời
và đa dạng.
Trước hết, phở đa dạng về chủng loại. Ở miền
Nam gã thấy có phở gà, phở bò. Riêng về phở bò,
thì có phở tái và phở chín. Nhưng ở miền Bắc, có
lần đi chơi vịnh Hạ Long, bất ngờ ghé vô một quán
bên đường để ăn sáng, gã còn thấy có cả phở vịt và
phở ngan nữa. Có lẽ vì sợ bị lây nhiễm bệnh cúm gà,
mà thiên hạ đã chế biến thành những thứ phở “tương
cận” chăng? Trước năm 1975, tại Saigon có những
tiệm phở thật nổi tiếng, đã từng chui vào văn học
sử, vì được ngòi bút của mấy ông văn thi sĩ đá động
tới. Thậm chí báo Văn Học còn phát hành cả một số
đặc biệt, để chỉ nói về phở mà thôi. Điểm qua những
tiệm nổi tiếng, gã thấy người ta ca tụng phở gà ở
đường Hiền Vương, phở Tàu Bay ở đường Lý Thái
Tổ, phở Quyền và phở 94 ở đường Võ Tánh, Phú
Nhuận, phở Hịa ở đường Pasteur… Tại những tiệm
nổi tiếng này, người ta phải xếp hàng và chờ đợi tới
phiên của mình, mới có được một tô phở nóng.
Tiếp đến, phở còn đa dạng về khẩu vị. Bước vào
một tiệm phở, ta có thể gọi tái hay chín. Mà tái thì
còn có thể là tái nạm gầu, rồi cộng thêm với nước
béo. Trước một tô phở nóng hổi như đang bốc khói,
tùy sở thích ta có thể nêm tương đậu và tương ớt,
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vắt thêm một vài miếng chanh, rồi lại còn ngắt mấy
cọng rau thơm mà bỏ vô. Quả thực là đậm đà khó
quên. Chẳng thế mà phở đã trở thành một món ăn
đặc sắc của người Việt Nam ở trong nước cũng như
ở ngoài nước. Và ông Clinton, tổng thống nước Mỹ,
khi sang thăm Việt Nam, đã đi bát phố và cũng đã
xơi một tô phở. Từ Saigon ra Hà Nội, ban sáng ghé
vô tiệm phở mà cảm thấy tức anh ách, bởi vì phở
Hà Nội không có tương ớt và rau thơm, mà chỉ có
mì chính, nên nó có vẻ nhạt nhẽo vô duyên sao ấy.
Chính vì những lý do trên, phở thường thơm tho
và hấp dẫn hơn cơm, ấy là gã chưa nói tới những
trường hợp gặp sự cố, nồi cơm bị trên sống, dưới
khê, tứ bề nhão nhoét, thật là chán mớ đời. Cũng
thế, bà xã suốt ngày ở với ta, sáng tối đụng đầu nhau
theo kiểu: “Đi ra thì ta với mình, đi vào thì mình
với ta”. Miết rồi hóa nhàm hóa chán. Ấy là gã chưa
nói tới trường hợp có những bà vợ, một khi đã “đưa
chàng về dinh” thì không còn lo lắng tới ngoại hình
của mình nữa. Trước kia chải chuốt bao nhiêu, thì
bây giờ lại lôi thôi lếch thếch bấy nhiêu. Mặt mũi thì
lem luốc chẳng còn hình tượng người ta. Áo quần
thì xốc xếch ống cao ống thấp. Trong khi đó, bồ nhí
thì lại đa dạng về cách thức ăn mặc và chiều chuộng,
thành thử “cuốn hút” hơn, khiến ông chồng cứ chết
mê chết mệt, chẳng phải bùa mê thuốc lú nào cả.
Nhận định thứ ba, đó là cơm thường được ăn ở
nhà, còn phở thường được ăn ở quán, mà bầu không
khí ở quán thường thì vui hơn ở nhà.
Thực vậy, bầu không khí ở nhà thường tẻ nhạt,
nhất là khi bà vợ mắc phải chứng bệnh than. Ông
chồng suốt ngày vất vả làm việc để kiếm tí tiền còm,
như cánh chim tha mồi về tổ. Và khi về tới tổ, thường
mong muốn được nghỉ ngơi, được chiều chuộng cho
bõ công sức lao động của mình. Thế nhưng, vừa
chui đầu vào nhà là đã phải nghe những điệp khúc
buồn. Nào là thời buổi gạo châu củi quế. Nào là
vật giá leo thang. Nào là con cái ngang bướng ngỗ
nghịch. Nào là bệnh tật đau yếu…Thôi thì trăm thứ
bà giằng. Bầu không khí tẻ nhạt đã đành, mà nhiều
lúc nó còn trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Chẳng
hạn như khi người ta còn đang bất đồng với nhau
về chuyện mua sắm hay về chuyện dạy bảo con cái.
Chẳng hạn như khi người ta còn đang giận hờn với
nhau về chuyện ông xã đi phố với một bóng hồng
lạ lẫm hay về chuyện bà xã bị bể hụi, nên nợ nần cứ
giáng xuống trên đôi vai gầy. Trong khi đó, ở quán
người ta được tự do ăn, tự do nói, tự do cười, nhất là
khi gặp được mấy tên bạn chí cốt nữa, tha hồ mà “xả
sú bắp”, cộng thêm vào đó mấy cô chiêu đãi viên cứ
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lượn qua lượn lại trong bộ áo quần quá nghèo đến
độ thừa da thiếu vải. Còn cô bồ nhí thì lại sẵn sàng
gắp giùm mồi để bỏ vào miệng, sẵn sàng nâng hộ
cốc để đổ bia vào mồm, sẵn sàng cho mượn bờ vai
để tựa đầu, cũng như sẵn sàng cho mượn cặp đùi để
gếch chân, rồi lại còn khăn nóng khăn lạnh.Thảo
nào mấy ông xã cứ vắt óc đưa ra một ngàn lẻ một lý
do để dối gạt bà xã, nào hội họp, nào chiêu đãi, nào
tiếp khách để mà ghé quán. Tới lúc này thì phở đang
chiếm phần ưu thế, dầu vậy cuộc đời luôn có những
chữ “nhưng” chết tiệt của nó. Chính vì những chữ
nhưng chết tiệt này mà cơm dần dần lấy lại được vị
trí số một của mình.
Nhận định thứ tư, đó là cơm thường được bảo
quản kỹ nên nguy cơ bị ngộ độc thấp, còn phở
thường không được bảo quản kỹ nên nguy cơ bị ngộ
độc cao.
Thực vậy, cơm được nấu chín và để trên bếp, tới
khi ăn mới bắc xuống, nên bữa ăn trong gia đình bao
giờ cơm cũng nóng và canh cũng sốt, cho nên rất an
toàn và bảo đảm cho sức khỏe. Trong khi đó phở
thì khác. Cách đây không lâu, báo chí tại Việt Nam
đã phanh phui hầu hết những cơ sở làm bánh phở,
tại Hà Nội và Saigon, vì muốn cho bánh phở được
dẻo, dai và dòn, người ta đã dùng hàn the và thậm
chí còn dùng cả “phoọc môn” ướp xác chết, mà ướp
bột gạo. Tất cả đều là những chất độc hại cho cơ
thể. Thêm vào đó, thịt dư từ ngày hôm qua, bây giờ
được tái phối trí bằng cách nấu lại cho thực khách
xơi. Hay thịt được thái ra, để khơi khơi giữa trời và
đất, mặc cho bụi bậm từ xe cộ và những người qua
lại trên đường được cơn gió thổi tới mà bám vào.
Rồi trong tiệm, ngổn ngang trên sàn những giấy lau
bát, những giấy chùi miệng, những cọng rau không
còn lá và cả những nước miếng, đờm rãi người ta
khạc nhổ mà tương xuống. Có lần gã quan sát thấy
vì đông khách, nên ông đầu bếp mồ hôi mồ kê nhễ
nhại, thậm chí có cả những giọt mồ hôi vô tư rớt
vào thùng nước lèo hay vô tư rơi xuống đống thịt đã
được thái sẵn.
Sống với bà xã, ta không sợ bị lây nhiễm bệnh
tật, mà hơn thế nữa, còn được o bế về sức khỏe một
cách tận tình và chu đáo: “Dù không sinh đẻ ra ta,
nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao. Khi ta đau
ốm xanh xao, vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay”.
Chẳng thế mà để chống lại với những chứng bệnh
do tệ đoan xã hội gây nên, người ta đang hô hào trở
về nếp sống chung thủy, một vợ một chồng. Chứ
còn lang bang hết cô này tới cô kia, không sớm thì

muộn cũng sẽ mắc vào bệnh nọ tật kia. Ngày xưa
người ta thường nói đến những chứng bệnh nguy
hiểm như phong tình, hoa liễu, giang mai. Vi trùng
“gồ nô” được phe chị em ta trao ban cho ta, để rồi
bây giờ ta lại đem về tặng lại cho bà xã ta và gây
nên hệ lụy đớn đau cho con cho cháu ta. Tuy nhiên,
những chứng bệnh đã từng vang bóng một thời,
dường như đã chìm vào dĩ vãng, bởi vì hiện nay
người ta đang ngán ngẩm trước cơn bệnh thế kỷ,
cơn bệnh Sida vốn chưa có thuốc chữa và một trong
những con đường lây nhiễm HIV, đó là quan hệ tình
dục một cách bừa bãi.
Nhận định thứ năm đó là khi ăn cơm, ta muốn ăn
bao nhiêu cũng được và lại đỡ tốn tiền. Còn khi ăn
phở, ta chỉ được ăn theo một chế độ nào đó và luôn
phải…xùy tiền ra.
Đúng thế, cuối tháng lĩnh lương, ta chỉ việc hân
hoan đem về giao nộp cho bà xã, còn mọi sự lỉnh
kỉnh khác như tính toán cộng trừ nhân chia…bà xã
sẽ phải lo tất tật. Lúc bấy giờ ta có thể vểnh chòm
râu cá chốt lên mà phán: “Thế sự thăng trầm quân
mặc vấn. Chuyện đời lên xuống anh hỏi làm gì”.
Đến bữa, ta chỉ việc xơi, xơi bao nhiêu cũng được.
Thậm chí xơi cho đến độ căng rốn cũng chẳng ai
bảo sao. Trong khi đó, lỡ đèo bòng bồ nhí ta phải lo
toan mọi sự từ A cho tới Z, từ nơi ăn cho tới chốn
ở, từ những nhu cầu chính yếu của kiếp người, cho
tới cả những phụ tùng lỉnh kỉnh của đờn bà con gái.
Tất cả đều lệ thuộc vào cái vấn đề “đầu tiên”. Nếu
không có thủ tục đầu tiên này, thì ta sẽ bị bồ nhí đá
văng cái rụp. Và nếu ví ta yếu, thì đường ai người
ấy đi, tình nghĩa chỉ có bí nhiêu thôi. Tóm lại, khi
không có tiền ta vẫn có thể về nhà ăn cơm, chứ đừng
dại dột vác cái bản mặt tới tiệm phở. Hay nói cách
khác, vì phở tốn tiền hơn cơm, nên ta chỉ có thể ăn
phở khi ví ta căng phồng. Phở làm cho ta tốn tiền
hao bạc đã đành, mà nhiều lúc phở còn làm cho ta
thân bại danh liệt. Không thiếu gì những ông tai to
mặt lớn, chỉ vì nghe theo những lời đường mật của
bồ nhí, hay chỉ vì không đủ khả năng cung phụng
cho những nhu cầu của bồ nhí, nên đã can đảm ăn
hối lộ, anh dũng biến thủ công quĩ, để rồi bây giờ
âm thầm nằm trong nhà đá bóc lịch, “vắt chân lên
trán” mà suy gẫm chuyện đời.
Và sau cùng, nhận định thứ sáu đó là cơm thì ta
phải ăn thường xuyên, còn phở thì không nhất thiết
phải là như thế.
Như trên gã đã xác quyết: Cơm chính là thức ăn
thường xuyên, mỗi ngày ta đều phải dùng tới hai ba
(Xem tiếp trang 29)
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BAN TỪ VỰNG
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn linh mục trưởng ban Từ Vựng Công Giáo, Phêrô
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MỤC TỪ của Ban Từ Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Nxb Tôn giáo, 2011.

H

(tiếp theo)
HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA, SỰ –:
天主臨在 (Thiên Chủ lâm tại), Praesentia Dei,
Presence of God, Présence de Dieu
Hiện (現): ngay ở đây và lúc này; diện (面):
có mặt. Hiện diện là có mặt ở đây và lúc này.
Sự hiện diện của Thiên Chúa là việc Thiên Chúa
hiện diện ở khắp mọi nơi, bao trùm vạn vật, vì Ngài
là nguyên lý làm cho mọi sự hiện hữu và sống động.
Thiên Chúa là khởi thuỷ và cùng đích của mọi
sự (x. Kh 22,13). Ngài luôn có mặt và hướng dẫn
lịch sử loài người, đặc biệt là lịch sử cứu độ. Những
biến cố của lịch sử – “dấu chỉ thời đại”, những tinh
hoa của các nền văn hoá và cả những điều chân
thiện mỹ mà các tôn giáo nhắm tới đều diễn tả dấu
vết sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới.
Sự hiện diện của Thiên Chúa thì siêu việt, vượt
mọi khả năng hiểu biết của thụ tạo, thế nhưng, con
người, với lý trí và với ơn trợ giúp đặc biệt của Ngài,
có thể nhận biết sự hiện diện này. Họ đọc được các
dấu chỉ và nhận ra Thiên Chúa như là Cội Nguồn và
Chúa Tể của vũ trụ cũng như của lịch sử.
Trong cầu nguyện, con người có thể cảm nghiệm
được sự hiện diện thần bí của Thiên Chúa. Ơn cảm
nghiệm này sẽ làm cho tâm hồn, và trọn cả con
người nếm được sự ngọt ngào thiêng liêng đầy phúc
lạc (x. GLHTCG 2144, 2567).
(x. Cầu nguyện; Hiện diện của Chúa Kitô trong
Giáo Hội, Sự –; Hiện diện của Chúa Kitô trong Bí
Tích Thánh Thể, Sự –; Hiện hữu; Hiện hữu của
Thiên Chúa, Sự –)

Hiện hữu là sự hiện diện lúc này và bây giờ của
hữu thể một cách khách quan, chứ không chỉ trong
tư tưởng mà thôi.
Trong ngôn ngữ triết học và thần học hiện đại,
hiện hữu được sử dụng để chỉ việc hữu thể có cách
khách quan, độc lập với nhận thức của tha thể,
khác với khái niệm hiện diện (Praesentia) (Ví dụ
như việc người ta có thể hiện hữu bên nhau mà
không hiện diện đối với nhau).
Thiên Chúa vẫn hằng hiện hữu ở khắp mọi nơi,
nhưng con người chỉ nhận ra được sự hiện diện của
Ngài khi người ta tin Ngài và yêu mến Ngài.
(x. Đức Chúa; Hiện diện của Thiên Chúa, Sự -;
Hiện hữu của Thiên Chúa, Sự -)

HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA, SỰ –:
天主存在 (Thiên Chủ tồn tại), Exsistentia Dei,
Existence of God, Existence de Dieu
Hiện (現): ngay lúc này; hữu (有): có, tồn tại.
Hiện hữu: đang có, đang tồn tại. Hiện hữu, còn gọi
là “hiện tồn”, là có mặt ở đây và lúc này.
Đức tin Công Giáo khẳng định rằng Thiên Chúa
hiện hữu. Trí khôn con người có thể nhận ra sự hiện
hữu đó qua các dấu chỉ, tuy không thể chứng minh
được.
Trong lịch sử tư tưởng Hy Lạp và Tây Phương,
vấn đề hiện hữu của Thiên Chúa được đặt ra gần
như cùng lúc với vấn đề nguồn gốc của vũ trụ và con
người. Khi tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ thì cũng
là lúc người ta đặt câu hỏi: “Ai là đấng đã tạo thành
vũ trụ?”.
Công Đồng Vaticano II tuyên xưng rằng: “Con
HIỆN HỮU, SỰ –:
người nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí, có thể từ
存在 (tồn tại), Exsistentia, Existence, Existence các loài thụ tạo nhận biết cách chắn chắn có Thiên
Hiện (現): ngay lúc này; hữu (有): có, tồn tại. Chúa như nguyên lý và cứu cánh mọi sự” (MK
Hiện hữu: đang có, đang tồn tại. Hiện hữu còn gọi 6). Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cũng khẳng định
là “hiện tồn”.
có những “con đường” giúp con người nhận biết
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có Thiên Chúa (x. GLHTCG 31-35). Như vậy nhờ
lý trí, con người có thể nhận ra bằng chứng của sự
hiện hữu của Thiên Chúa nơi các loài thụ tạo.
Tuy nhiên, chỉ với lý trí, con người sẽ gặp nhiều
khó khăn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Do đó,
con người cần sự mặc khải và ánh sáng đức tin để
bước vào mầu nhiệm thẳm sâu của Ngài. “Tôi tin
kính một Thiên Chúa Duy Nhất” (Kinh Tin Kính),
lời tuyên xưng này gắn liền với lời tuyên xưng về
sự hiện hữu của Thiên Chúa trong Cựu Ước: “Ta là
Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Chỉ có Thiên Chúa mới
tự mình hiện hữu một cách trọn hảo, từ muôn thuở
cho đến muôn đời, còn mọi loài thụ tạo đều lãnh
nhận những gì chúng là và có từ Thiên Chúa.
(x. Đức Chúa; Ba Ngôi, Thiên Chúa -; Hiện diện
của Thiên Chúa, Sự -; Hiện hữu; Kinh Tin Kính; Lý
trí; Mặc khải)
HIỆN TỒN:
存在 (tồn tại), Exsistentia, Existence, Existence
Hiện (現): ở đây và lúc này; tồn (存): còn lại,
hiện có. Hiện tồn còn gọi là hiện hữu.
(x. Đức Chúa; Hiện diện của Thiên Chúa, Sự –;
Hiện hữu, Sự –; Hiện hữu của Thiên Chúa, Sự –)
HIỆN XUỐNG, LỄ –:
聖神降臨節 (Thánh Thần giáng lâm tiết),
Pentecoste, Pentecost, Pentecôte
Lễ (N禮): ngày kỷ niệm; hiện (N現): tỏ ra cho
thấy; xuống (N𡬈): hạ từ chỗ cao đến chỗ thấp hơn.

Lễ Hiện Xuống là lễ được cử hành sau lễ Phục
Sinh năm mươi ngày, để tưởng niệm việc Chúa
Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ vào ngày
lễ Ngũ Tuần.
Biến cố này xảy ra khi các Tông Đồ đang tụ
họp ở một nơi. Bỗng có tiếng động từ trời và gió
mạnh ùa vào nơi các ông đang ở; trên đầu mỗi
người xuất hiện hình lưỡi lửa. Lúc đó mọi người
được đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng
khác (x. Cv 2,1-41).
Tiếng động từ trời, gió và lửa nhắc đến biến cố
Đức Chúa ban bố lề luật trên núi Sinai (x. Xh 19).
Ở đây, Chúa Thánh Thần đến củng cố và ghi khắc
nơi tâm hồn con người Lề Luật Mới do Chúa Giêsu
ban (x. Ga 13,34).
Dân chúng tứ phương kinh ngạc vì ai nấy đều
nghe các Tông Đồ nói tiếng bản xứ của mình. Khác
với câu chuyện tháp Babel thời Cựu Ước – con người
không có khả năng hợp nhất vì ngôn ngữ bất đồng,
ở đây, nhờ ơn Chúa Thánh Thần dân chúng hợp
thành một cộng đoàn duy nhất, dù họ thuộc nhiều xứ
sở và tiếng nói khác nhau. Trong biến cố này, dưới
tác động của Chúa Thánh Thần, có khoảng 3000
người đã chịu phép Thánh Tẩy (x. Cv 2).
Trong ngày lễ Hiện Xuống, “mầu nhiệm Ba Ngôi
Chí Thánh được mặc khải trọn vẹn”. Thánh Thần
đến để đưa thế giới vào “thời đại cuối cùng” – thời
đại của Hội Thánh (x. GLHTCG 732).
(còn tiếp)

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

(Tiếp theo trang 27)
lần ở nhà. Còn phở thì khác, xuân thu nhị kỳ ta mới
đến tiệm. Thậm chí có người cả đời vẫn chưa biết
mùi phở là như thế nào. Cũng thế, bà xã ở cạnh ta hai
mươi bốn trên hai mươi bốn, ngày cũng như đêm.
Còn bồ nhí thì khác, chỉ những lúc ta rửng mỡ và
thừa tiền, hay những lúc ta thất bại chua cay, bị đời
đá lên đá xuống, ta mới tìm chỗ giải khuây để trút
bầu tâm sự hay để trả thù cuộc đời đen bạc. Chính
vì thế, ta có thể kết luận một cách mạnh mẽ như
sau: Dù phở hấp dẫn hơn cơm, nhưng ta chỉ có thể
ăn cơm trừ phở, chứ chẳng thể nào ăn phở trừ cơm.
Đúng thế, nếu thử ăn phở dăm bữa liền, thế nào ta
cũng cảm thấy xót ruột và nóng cả người, nóng âm
ỉ từ trong lục phủ ngũ tạng, để rồi tìm về với cơm
là món ăn truyền thống. Cũng vậy, sau những bước
chân đi hoang, cặp kè với bồ nhí, thế nào cũng có
lúc lương tâm thức giấc, ta bỗng nhớ tới vợ tới con.
Ấy là gã chưa nói tới tình huống ta bất đắc dĩ phải

ở ngoài vòng phủ sóng vì hết tiền, vì ốm đau hay vì
thân bại danh liệt. Không sớm thì muộn, những ông
chồng lạc lối ấy cũng sẽ ca bản: Tung cánh chim
tìm về tổ ấm. Chả biết lúc bấy giờ bà xã có còn
đủ khoan dung mà tha thứ cho hay không mà thôi.
Ý thức được những tình huống não nùng và bi đát
do phở gây nên, không chi bằng ngay bây giờ, hỡi
những ông chồng “yêu rấu”, ta hãy quyết tâm trở
thành những ông xã ngoan: Chồng em không thích
ăn quà, đi đâu cũng thích về nhà ăn cơm. Con bò
trọn kiếp nhai rơm, chồng em trọn kiếp ăn cơm ở
nhà.
Tới đây gã xin mượn mấy dòng thơ thẩn của một
tác giả Linh Cơ, như một kết luận: Mong ai cũng
một dạ cùng “cơm”, ăn mãi ngon lành, mãi ngọt
thơm. Cơm “tẻ no”, “phở” cho chả thiết, đi đâu xa
cũng nhớ về “cơm”.
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(Tiếp theo)
1.1 Môsê và Mười Điều Răn
Hành trình tiếp tục với nơi dừng chân thứ 3
là hình ảnh ông Môsê đang ôm hai tấm bia đá có
khắc 10 giới răn của Chúa (Hình 30)1. Vẫn còn đó
nét mặt đầy hạnh phúc, đầy niềm vui của Môsê sau
hơn 40 ngày lên núi nhận giới răn của Chúa cho
dân.

Về cách phối màu, tính âm dương của tượng
nổi lên khá rõ ràng. Màu trắng của tượng là dương
nghi, màu chì tối của đế và đá là âm nghi. Âm
dương hòa quyện trong một biểu thị vẻ nhã nhặn,
nhẹ nhàng khi chiêm ngắm tượng.

nói lên giá trị của mười giới răn là dành cho người
sống và lời mời gọi hãy làm cho những điều ghi
trên tảng đá vô tri ấy thành những điều sống động
như Thiên Chúa mong ước. Bên cạnh đó, cặp số
trên còn nhắc nhớ đến việc yêu mến Thiên Chúa Ba
Ngôi. Dưới góc nhìn Đạo giáo xưa, con người có
ba hồn bảy vía1. Như thế yêu mến Ba Ngôi với trọn
ba hồn (tinh, khí và thần), cùng 7 vía (tinh khí cai
quản hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) có thể
xem như một cách cụ thể của người Đông phương
trong yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí
khôn và hết sức lực (Lc 10, 27).
Tiếp đến là tính âm dương trong hai phần.
Ba điều răn đầu là tương quan với Thiên Chúa,
Đấng vô hình mang âm nghi. Bảy điều sau là tương
quan với tha nhân, hữu hình nên là dương nghi. Âm
nghi hợp với dương nghi thành thái cực. Hai phần
mến Chúa và yêu người bổ sung qua lại cho nhau,
trong mến Chúa có yêu mến đồng loại và ngược
lại như Thánh Gioan: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến
Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là
kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà
họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa

Hướng góc nhìn về 10 điều răn, chúng ta
thấy 10 giới răn chia làm hai phần. Ba điều đầu liên
quan đến Thiên Chúa, bảy điều sau liên hệ đến con
người. Trước hết, về con số trong quan niệm của 2. Michel Nguyễn Hạnh, Giáo Trình Lịch Sử Văn
Hóa Việt Nam, (Thủ Đức: Lưu hành nội bộ, 2016người Việt, 3 và 7 đều là số lẻ. Số lẻ chỉ người sống 2017), 99
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mà họ không trông thấy.” (1Ga 4,20). Ngược lại
nếu ta sống trọn được hai tương quan trên thì “Phúc
thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc
11,28) và điều đó “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy
lễ” (Mc 12,33).
Thế nhưng Mười giới răn Chúa dường như
chưa đủ để con người được cứu độ bởi lẽ không ai
có thể sống trọn vẹn luật Chúa ngoài Chúa Giêsu.
Cả vũ trụ sẽ tiếp tục chờ đợi Chúa Giêsu giáng lâm
và cứu chuộc vạn vật bằng chính mạng sống của
Người.
1.5 Người phụ nữ Samari
Cho đến Môsê và Mười điều răn, cuộc hành
hương của chúng ta đã kết thúc ở giai đoạn Cựu Ước
(âm nghi) nơi còn người đang chờ đợi Đấng Cứu
Thế và kể từ đây chúng ta sẽ cùng nhau hành hương
qua thế giới của Tân Ước (dương nghi), nơi con
người được gặp gỡ chính Ngôi Hai xuống thế làm
người. Trong thế giới Tân Ước, chúng ta sẽ được
dừng chân ở câu chuyện người phụ nữ Samaria (Ga
4,1-39)� (Hình 31).

Trong biến cố này, Chúa Giêsu đang ngồi
trên thành giếng và hướng về người phụ nữ. Còn
người phụ nữ dù đang quay mặt về phía Chúa như

vẫn trong tư thế bước đi.
Đầu tiên, chúng ta để ý đến sự thể hiện hướng
nhìn thị giác. Hướng nhìn thị giác ở đây nằm ở ánh
mắt và hướng tay của nhân vật. Chúa đang hướng
về người phụ nữ hay chính con người với trọn cả
con người Ngài. Ngài như muốn mời gọi sự trở lại
và muốn trao ban Nước Hằng Sống cho con người.
Con người phụ nữ dù có hướng mắt nhìn về Chúa
nhưng tư thế bước đi như vẫn muốn xa rời Chúa.
Điều này gợi lên sự bất toàn của kiếp người, dù vẫn
thích nghe Lời Chúa, yêu mến Người nhưng vẫn
vấp phạm, vẫn tôn thờ các ngẫu tượng. Con người
vẫn cứ xách mãi chiếc vò của sự đói khát hạnh phúc
để đi tìm và lấp đầy nó.
Thứ đến, dưới góc nhìn âm dương của người
Việt. Chúa Giêsu là nam nên mang tính dương,
người phụ nữ Samari là nữ mang tính âm. Ở đây,
Chúa đã mặc khải cho người phụ nữ về những gì chị
đã làm và mặc khải cho chị về Người. Âm dương
hòa hợp ở đây được thể hiện qua việc chị đã để lại
chiếc vò đựng hạnh phúc của mình bên Chúa và
đi loan báo cho mọi người về Chúa Giêsu (Ga 4,
28). Cũng nên nhắc nhớ rằng, người phụ nữ này đã
có 5 đời chồng biểu trưng ngũ hành tương khắc:
kim, mộc, thổ, thủy và hỏa. Ngũ nguyên tố này có
lẽ muốn nói đến 5 đế chế (Assyria, Babylon, Ba tư,
Hy lạp và Ai cập) đã đô hộ và muốn tiêu diệt dân
Do Thái. Giờ đây, khi Chúa Giêsu đến, Người sẽ
thay đổi ngũ hành tương khắc thành ngũ hành tương
sinh: kim, thủy, mộc, hỏa và thổ. Nhờ đó, con người
đến với Chúa Giêsu sẽ được sống và được sống dồi
dào (Ga 10,10).
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LỊCH SỬ VĂN HOÁ

Beth’-le-hem (bethlechem; Bethlehem, hoặc Rachel, vợ của ông Jacob, Sáng Thế 35,19: Bà
Bethleem, “nhà của vua David”, hoặc có thể là “nhà Rachel qua đời và được chôn trên con đường đi
của Lakhmu”, một vị thần Assyria).
Ephrath, tức là Bethlehem. Xem vị trí mộ của bà
Rachel (Rachel’s Tomb) ở H1.

Bethlehem, nơi Chúa Giêsu giáng sinh, là tên của
một làng nhỏ thuộc miền Judea (x. Mt 2,1). Ngày
nay, Bethlehem là một thành phố thuộc lãnh địa
của nước Palestina, cách Jerusalem 8,2km về phía
Nam. Làng Bethlehem này trước đó còn được gọi là
Ephrath hay Ephrathah, thuộc chi tộc Judah.
Đất nước Israel còn một Bethlehem khác, đó là
Bethlehem thuộc chi tộc Zabulon ở miền Galilee,
cách Nazareth 26,8km đến 31,5km (tùy tuyến
đường) về phía Tây Bắc (xem Gs 19,15: Ngoài
ra, còn có Kattath, Nahalal, Shimron, Idalah và
Bethlehem: đó là mười hai thành và làng mạc của
các thành ấy) và cách Jerusalem 147km.
Bethlehem thuộc chi tộc Judah hay Ephrath là
nơi Đấng Cứu Thế giáng sinh, được Thánh Kinh
nhắc đến nhiều lần:
– Tại Bethlehem Ephrath có phần mộ của bà
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– Sáng Thế 48,7: “Phần cha, khi từ Paddan về,
cha đã mất bà Rachel, trong đất Canaan, khi còn
cách Ephrath một quãng đường; cha đã chôn người
tại đó, trên đường đi Ephrath, tức là Bethlehem.”
– Thủ lãnh 12,8: Sau ông Jephthah, thì có ông
Ibzan, người Bethlehem, làm thủ lãnh Israel.
– Thủ lãnh 12,10: Rồi ông Ibzan qua đời và được
chôn cất tại Bethlehem.
– Thủ lãnh 17,7: Có một thanh niên, người
Bethlehem Judah, thuộc chi tộc Judah. Anh là một
thầy Lêvi ở đó như khách trú.
– Thủ lãnh 17,8: Người ấy đi khỏi thành Bethlehem
Judah để tìm chỗ cư trú. Trên đường đi, anh vào
vùng núi Ephraim đến nhà ông Micah.
– Thủ lãnh 17,9: Ông Micah nói với anh: “Anh từ
đâu tới?” Anh nói với ông: “Tôi là một người Lêvi
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thuộc Bethlehem Judah; tôi đi tìm chỗ cư trú.”
– Thủ lãnh 19,1: Thời ấy – thời Israel chưa có vua
– có một người Lêvi cư trú trong thung lũng vùng
núi Ephraim. Người ấy lấy một phụ nữ Bethlehem
Judah làm tỳ thiếp.
– Thủ lãnh 19,2: Người tỳ thiếp giận chồng, bỏ
về nhà cha mình tại Bethlehem Judah. Nàng lưu lại
đây một thời gian là bốn tháng.
– Thủ lãnh 19,18: Chàng trả lời: “Chúng tôi từ
Bethlehem Judah đi về thung lũng vùng núi Ephraim,
quê tôi ở đấy. Tôi đã đến Bethlehem Judah và bây
giờ đang trên đường trở về nhà. Thế nhưng chẳng
người nào đón tiếp tôi cả”.
– Ruth 1,1: Vào thời các thủ lãnh cai trị, một
nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người cùng với vợ
và hai con trai bỏ Bethlehem miền Judah mà đến ở
trong cánh đồng Moab.
– Ruth 1,2: Tên người đàn ông là Elimelech, tên
người vợ ấy là Naomi và tên của hai con trai là
Mahlon và Chilion. Họ là người Ephrathah thuộc
xứ Bethlehem miền Judah. Họ đến cánh đồng Moab
và ở lại đó.
– Ruth 1,19: Hai mẹ con cùng đi cho đến khi
tới Bethlehem. Họ tới Bethlehem, làm cả thành xôn
xao. Các người phụ nữ hỏi: “Có phải bà Naomi đấy
không?”
– Ruth 1,22: Thế là từ cánh đồng Moab, bà Naomi
trở về cùng với con dâu người Moab là Ruth. Họ đã
đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch.
– Ruth 2,4: Và kìa ông Boaz từ Bethlehem đến,
nói với thợ gặt: “Xin ĐỨC CHÚA ở cùng các anh!”
Họ nói: “Xin ĐỨC CHÚA giáng phúc cho ông!”
– Ruth 4,11: Toàn dân ở cửa thành và các kỳ
mục đáp: “Chúng tôi xin làm chứng! Xin ĐỨC
CHÚA cho người phụ nữ sắp vào nhà ông được
nên giống như bà Rachel và bà Leah, cả hai bà này
đã xây dựng nhà Israel! Chúc ông được giàu có ở
Ephrathah! Chúc ông được nổi tiếng ở Bethlehem!
– 1 Samuel 16,4: Ông Samuel làm điều ĐỨC
CHÚA đã phán; ông đến Bethlehem và các kỳ mục
trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: “Ông đến
có phải là để đem bình an không?”
– Bethlehem là quê hương của vua David, con
ông Jesse, cũng là nơi vua được xức dầu phong
vương: 1 Samuel 17,12: David là con một người
Ephrathah ở Bethlehem thuộc Judah; ông này tên
là Jesse và có tám người con trai. Thời vua Saul,
ông đã già và giữa người ta, ông là người có tuổi.
– 1 Samuel 17,15: David đi đi về về từ chỗ vua
Saul đến Bethlehem, để chăn chiên cho cha.
– 1 Samuel 20,6: Nếu cha anh thấy vắng tôi, anh
cứ nói: “Anh ‘David đã nài nẵng xin phép con chạy
về Bethlehem, thành của anh, vì ở đó có hy lễ hằng
năm cho toàn thị tộc.
– 1 Samuel 20,28: Ông Jonathan trả lời vua

Saul: “Anh David đã nài nẵng xin phép con về
Bethlehem.
– 2 Samuel 2,32: Người ta mang ông Asahel đi và
chôn cất ông trong mộ của cha ông, tại Bethlehem.
Ông Joab và người của ông đi suốt đêm, và khi trời
sáng thì đến Hebron.
– 2 Samuel 23,14: Vua David bấy giờ đang ở nơi
ẩn náu, còn người Philistines bấy giờ đóng đồn ở
Bethlehem.
– 2 Samuel 23,15: Vua David ước ao và nói:
“Phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại
cổng thành Bethlehem!”
– 2 Samuel 23,16: Ba dũng sĩ đã đột nhập
trại Philistines, lấy nước ở giếng tại cổng thành
Bethlehem, đưa về cho vua David. Nhưng vua
không muốn uống mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng
ĐỨC CHÚA.
– 2 Samuel 23,24: Asahel, em của Joab, ở trong
Nhóm Ba Mươi; Elhanan, con của Dodo, người
Bethlehem.
– 1 Sử Biên Niên 11,16: Bấy giờ vua David đang
ở nơi ẩn náu và tại Bethlehem bấy giờ có một đồn
quân Philistines.
– 1 Sử Biên Niên 11,17: Vua David ước ao và
nói: “Phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng
tại cổng thành Bethlehem!”
– 1 Sử Biên Niên 11,18: Bộ Ba đã đột nhập
trại Philistines, lấy nước ở giếng tại cổng thành
Bethlehem, đưa về cho vua David. Vua David không
muốn uống mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng ĐỨC
CHÚA.
– 1 Sử Biên Niên 11,26: Các anh hùng dũng sĩ
là: Asahel, em của Joab, Elhanan, con của Dodo,
người Bethlehem...
– 2 Sử Biên Niên 11,6: Các thành đó là:
Bethlehem, Etam, Tekoa...
– Era 2,21: Con cái ông Bethlehem: một trăm hai
mươi ba.
– Nehemiah 7,26: Người Bethlehem và người
Netophah: một trăm tám mươi tám người.
– Jeremiah 41,17: Họ lên đường và dừng lại ở
Geruth Chimham gần Bethlehem, rồi đi đến Ai-cập.
– Theo lời sấm của Ngôn Sứ Micah và sách Tin
Mừng theo thánh Matthew và Luke, Chúa Giêsu –
Đấng Thiên Sai – sinh ra tại Bethlehem Ephrath,
trong “thành vua David”, Micah 5,1: Phần ngươi,
hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ bé nhất trong
các thị tộc Judah, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc
của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
– Matthew 2,1: Khi Chúa Giêsu ra đời tại
Bethlehem, miền Judea, thời vua Herod trị vì, có
mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem.
– Matthew 2,5: Họ trả lời: “Tại Bethlehem, miền
Judea, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng...
(Còn tiếp)
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
ĐÁNH GHEN
Ghét vì yêu
ẨM THỰC ĂN ĐỒ SỐNG
“Ăn lông ở lỗ”
TUNG LÊN MẠNG
Nhân cách mới
PHÒNG BỆNH, CHỐNG BỆNH, CHỮA BỆNH
Cách bảo vệ sức khỏe của người không còn sức khỏe
TIỀN
Vật cản “đáng yêu” trên đường về Nước Trời
MA QUỶ
Kẻ cám dỗ người ta tin rằng “không có ma quỷ”
THÁNH THIỆN
Phong cách của người không thánh thiện
DU LỊCH
Đi + nhìn
NHÂN CÁCH MỚI CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Quẹt nhanh và chính xác
KIẾN THỨC NGÀY NAY
Dùng để biết: “tiền là gì?”, “tiền ở đâu?” và “cách kiếm được nhiều tiền”
ĐỨC TIN
“Tiếng nói của người không có đức tin”

SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

1.
2.
3.

Để tránh lây dơ và nhiễm bệnh qua đường sinh hoạt, người Việt mới lưu ý:
Đừng nói nhiều khi đang ăn, để giữ sạch thức ăn.
Đừng cười to, hét lớn… khi ăn.
Đừng ăn với sự ồn ào.
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Các mẹ có biết là hàng ngày chúng ta đang nuốt
9 loại chất độc nguy hại đến sức khỏe và tính mạng
của cả gia đình mình không?
Mấy bữa trước nhà có tiệc sinh nhật cho con
gái em có làm bữa cơm để đãi cả nhà, trong bữa
cơm hôm đó có mẹ trong em ở ngoài quê vào chơi.
Khi em mang lên dĩa giò lụa ăn kèm với bánh mì
mẹ chồng em lắc đầu ngao ngán, nói cả nhà không
được ăn. Em đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì
mẹ mới giải thích là trong phần giò lụa em mua có
dùng hàn the, hoàn toàn không biết trong giò lụa
này người ta có để hàn the, vì đây là chỗ em mua
quen nào giờ nên cũng không đề phòng.
Thật ra không phải riêng em mà rất nhiều bà nội
trợ hiện nay cũng rất hoang mang với tình hình vệ
sinh an toàn thực phẩm vì không chỉ có hàn the mà
còn nhiều loại hóa chất khác có ảnh hưởng xấu đến
sức khỏe của con người vẫn ngày ngày được dung
nạp vào cơ thể mà không hề hay biết.
1. Hàn the:
Tên hóa học là Borax, là một hóa chất có tính
khử trùng và trừ sâu rầy nhẹ. Borax còn được dùng
để khử nước chứa nhiều vôi. Tuy nhiên, khi có
một lượng hàn the nhất định cho vào người sẽ gây
ra những phản ứng cấp tính và gây ra những hiện
tượng như nhức đầu, cơ thể bải hoải, mạch tim đập
nhanh, áp suất máu giảm, có thể bị phong giật và đi
đến bất tỉnh. Nếu dung nạp hàn the trong thời gian
dài có thể dẫn đến trầm cảm; đối với phụ nữ có thể
gây nên tình trạng hiếm muộn vì hóa chất này sẽ
làm giảm thiểu thời kỳ rụng trứng.
Đã có một thời gian dài người ta cho hàn the
vào bún, bánh phở, bánh đúc, bánh cuốn, bánh đa,
thạch, xu xê, giò, chả và nhiều thức ăn khác.
2. Sulfite:
Là một loại hóa chất thuộc nhóm sulfur được
sử dụng ngày càng nhiều trong việc bảo quản thực
phẩm. Tuy nhiên hóa chất này đã được liệt vào danh
sách 9 chất gây dị ứng thực phẩm hàng đầu và các
biểu hiện của bệnh nhân khi ăn phải thức ăn có chất
này là hắt hơi, viêm phù nề hầu họng và phát ban.
Đặc biệt những bệnh nhân bị hen, người nhạy cảm

với salicylate (aspirin) có nguy cơ cao phản ứng với
sulfite thường bị khó thở trong vòng vài phút sau
khi ăn thực phẩm có chứa chất này và có thể dẫn
đến tử vong.
Các sản phẩm được một số nhà sản xuất áp dụng
tính chất này là: bánh tráng, các loại bột dưới dạng
sợi như bánh canh, bún, miến…
3. Các phẩm màu trong thực phẩm:
Màu thực phẩm sẽ có 2 loại chính là tổng hợp
và thiên nhiên. Nếu như màu tự nhiên được trích
từ các mô của cây cỏ và rất thân thiện với sức khỏe
của chúng ta thì để lại những tác hại nhất định đối
với sức khỏe.
Tuy nhiên, vì lợi nhuận kinh doanh mà nhà sản
xuất thực phẩm rất thích dùng loại màu tổng hợp
hơn. Các màu tổng hợp được dùng để nhuộm đỏ
như sudan hay rhodamine là một trong những hóa
chất có nguy cơ ung thư đối với người sử dụng.
4. Hóa chất trong xì dầu:
3-MCPD là tên viết tắt của một loại hóa chất
từng được phát hiện có trong xì dầu. Tương tự như
các hợp chất hữu cơ chứa chlor khác, 3-MCPD khi
đi vào cơ thể qua đường thực phẩm sẽ tích tụ trong
các mô mỡ và gan. Khi đã dung nạp vào cơ thể một
thời gian dài với liều lượng cao hơn mức an toàn
của cơ thể có thể chấp nhận được, nguy cơ bệnh
ung thư sẽ xảy ra.
5. Formol:
Có mùi rất khó ngửi, ở dạng lỏng. Khi chúng ta
tiếp xúc formol qua da hay mắt sẽ sinh ra cảm giác
ngứa ngáy khó chịu, còn nếu tiếp xúc trong thời
gian dài sẽ trở thành nhạy cảm, dị ứng và có những
chứng bệnh ngoài da phát sinh như bệnh gảy ngứa
(eczema). Còn khi formol vào thực quản, sẽ xảy ra
phản ứng mạnh mẽ như ói mửa, bị tiêu chảy và mất
nước mau chóng có thể dẫn đến tử vong.
Trong thời gian gần đây đã có rất nhiều trường
hợp tử vong do ngộ độc rượu methanol vì formol
được hòa tan trong rượu. Do đó, ngoài độc chất là
formol, chúng ta cũng cần để ý đến độc tính của
rượu methanol hay methylic.
6. Urea, nitrite, nitrate:
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Urea là một loại phân hóa học có nhiều chất
đạm (nitrogen) còn có tên gọi khác là phân lạnh,
thường được sử dụng cho cây trồng. Trong quá
trình phản ứng trong đất và nước, dư lượng urea sẽ
biến thành nitrite và nitrate là nguyên nhân chính
của hiện tượng Blue baby Syndrome, một bệnh về
máu của trẻ sơ sinh.
Với đặc tính phụ là kìm hãm sự phát triển của
vi khuẩn cho nên đã bị lạm dụng để bảo quản thực
phẩm như tôm cá, giữ được sắc còn tươi dù đã để
lâu ngày.Trong khi đó nitrite thì được dùng làm cho
cây trái, rau đậu được tươi xanh. Hai loại hóa chất
này chính là mầm móng của ung thư nhất là ở dạ
dày và ruột già.
7. Chì, thủy ngân, arsenic:
Chì, thủy ngân, arsenic là 3 loại hóa chất thuộc
nhóm kim loại độc hại có mặt trong nguồn nước
qua nguồn phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật.
Do thiếu kỹ thuật trong khâu chế biến nên dẫn đến
những ảnh hưởng không tốt tới người tiêu dùng và
đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra
nguy cơ ung thư rất lớn.
8. Calcium carbide hay khí đá:
Hai loại hóa chất này khi tiếp xúc qua mắt và
da sẽ dẫn đến tình trạng ngứa mắt, chảy nước mắt.
Còn khi tiếp xúc qua thực quản có thể bị hôn mê và
dẫn đến tử vong.

nữa. Hiện nay, nhiều chủ kinh doanh trái cây đã
thay thế khí đá bằng một hóa chất tổng hợp khi pha
vào nước sẽ gây phản ứng và làm trái cây chín sau
vài giờ ngâm trong dung dịch.

9. Hóa chất bảo vệ thực vật:
Rau, củ, quả xanh tươi là thực phẩm dùng quá
nhiều hóa chất bảo vệ thực vật. Có hai loại thường
dùng nhất là endo sulfan và methamidophos.
Methamidophos còn có tên thương mại là
monitor. Monitor là một hóa chất bảo vệ thực
phẩm gốc phosphor. Đây là một loại thuốc trừ
sâu rất độc đối với hệ thần kinh và nội tạng.
Người tiêu dùng thực phẩm có thể bị ngộ độc cấp
tính như tức ngực, khó thở, chảy nước mũi, đau
đầu, đau bụng, buồn nôn, rối loạn nhịp tim… Khi
chất này tích tụ trong cơ thể lâu ngày có nguy cơ
gây ngộ độc mạn tính, phá hủy các cơ quan nội tạng
và dẫn đến các chứng ung thư.
Trước sự tấn công “ồ ạt” của hóa chất độc hại
vào nguồn thực phẩm hàng ngày, thì các mẹ nên
tỉnh táo để chọn lựa cho gia đình mình những thực
phẩm sạch và an toàn cho sức khỏe nhé. Hãy tìm
Đây là 2 chất cực kỳ quen thuộc trong việc đến những nơi bán hàng uy tín và mua hàng từ
“thúc” trái cây chín nhanh hơn, nhìn ngon mắt hơn những thương hiệu chất lượng nhé.
nhưng chất lượng của trái cây không còn tự nhiên
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Các chuyên gia cho rằng nỗi buồn là một phần tự nhiên cần thiết của cuộc sống để con người
trưởng thành, hạnh phúc và khỏe mạnh.
Theo SCMP, Katrina Rozga, chuyên viên trị liệu hành vi tại Trung tâm Phát triển Gia đình Jadis
Blurton ở Trung Quốc cho rằng mọi người thường không bao giờ muốn mình phải trải qua những nỗi
buồn. Tuy nhiên, nó là một phần tự nhiên và cần thiết của cuộc sống để con trẻ trưởng thành, trở thành
một người lớn hạnh phúc và khỏe mạnh.
Nỗi buồn có ích cho sức khỏe nhờ cơ chế phản xạ dây chuyền. Tâm trạng buồn đến mức nào đó sẽ
phát tín hiệu phản hồi trên não bộ khiến hệ thần kinh xúc tác phóng thích nhiều loại nội tiết tố làm nhẹ
nỗi buồn, giảm đau, an thần... Buồn đến mức phải khóc là một hình thức giải độc cho cơ thể bằng cách xử
lý chất phế thải trong não bộ từ hoạt động tư duy. Người hay khóc thường dễ chịu đựng áp lực nhờ biết
cách giải tỏa đúng lúc trước khi chuyện trở nên trầm trọng hơn.
Theo nghiên cứu từ Học viện Nhi khoa Mỹ, hội chứng trầm cảm khác với tâm trạng buồn bã. Trầm
cảm là một tình trạng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng cần được chuyên gia kiểm tra và theo dõi thường
xuyên. Trong khi đó, nỗi buồn là một phản ứng hoàn toàn bình thường đối với các sự kiện không vui
trong cuộc sống.

Sự buồn bã được coi là trạng thái cảm xúc không thể thiếu giúp con người thích ứng và đối mặt được
với nhiều nghịch cảnh. Ảnh: HR
Trong nghiên cứu về sự mất mát của Naomi Eisenberger và Matthew Lieberman, nỗi đau về thể xác
giúp con người không tiếp cận với những tác nhân gây nguy hiểm. Nỗi buồn cũng như vậy và có thêm
chức năng thúc đẩy họ tái hợp khi mối quan hệ còn có thể hàn gắn.
Tương tự, tiến sĩ Mike Shooter, cựu Chủ tịch Trường Tâm thần học Hoàng gia Anh, cho rằng nghịch
cảnh cũng có mặt tốt của nó. Ngay cả khi có cuộc sống sung túc, bạn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi
cảm giác buồn bã. Việc theo đuổi không ngừng nghỉ cuộc sống đầy đủ vật chất sẽ không cân bằng được
cảm giác thỏa mãn về mặt tinh thần.
Khi mải mê theo đuổi hạnh phúc, con người ta quên rằng niềm vui và tâm trạng phấn khởi là những
cảm xúc không bền vững. Trong khi đó, đau khổ, thất vọng và thất bại là những điều không thể tránh khỏi
trong cuộc sống mỗi người.
“Những tâm trạng tiêu cực này giúp cho con người biết cảm kích và quý trọng khoảnh khắc hạnh
phúc hơn. Chúng dạy cho ta biết đồng cảm, biết ứng xử chuẩn mực trong quan hệ xã hội và quan trọng
nhất là biết cách đối mặt với nghịch cảnh”, ông nói.
Cẩm Anh
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CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

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

THIÊN KIM

Hãy giữ chặt nếu bạn đang có chồng hay người
yêu sở hữu những phẩm chất tốt dưới đây, theo
Yourtango:
Chính trực
Đây là người đàn ông luôn trung thực và tôn
trọng các nguyên tắc đạo đức. Trong thực tế, một
người đàn ông chính trực bộc lộ ngay từ lời nói của
họ. Anh ấy cũng luôn giữ lời hứa và thể hiện mọi ý Người đàn ông chính trực thường luôn thành thật
định bằng hành động.
trong mối quan hệ. Ảnh: The Bridal Box.
Bạn có thể nhận ra một người có phẩm chất này
Sống có mục đích
hay không từ những điều nhỏ nhặt. Nếu nói sẽ gọi
Thường, nam giới không tìm kiếm mục đích
cho bạn, anh ấy có làm không? Chàng có thể hiện sự
sống của họ trong mối quan hệ hay gia đình. Quan
trung thực trong công việc? Nếu một người đàn ông
hệ tình cảm có thể là nguồn động lực khi anh ấy cố
không thể bộc lộ sự chính trực trong những điều nhỏ
gắng chu cấp cho gia đình nhưng thực sự đàn ông
thì anh ta rất khó thể hiện điều đó khi gặp vấn đề lớn.
(Xem tiếp trang 40)
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Lắng nghe chia sẻ, thường xuyên thử thách, giao
con phụ trách công việc là cách giúp con tự tin
hơn.
Lifehack chỉ ra một số cách phụ huynh có thể áp
dụng để nâng cao sự tự tin của con, nhưng không
khiến chúng quá kiêu ngạo trước người khác.
1. Cho phép con thất bại
Nhiều cha mẹ không muốn con phải chịu đau
khổ khi thất bại nên lúc nào cũng nghĩ phải giúp con
mọi lúc mọi nơi. Nhưng thật không may, họ không
thể ở bên con mãi mãi. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy
dạy con cách tự đứng lên sau vấp ngã và nhìn nhận
lại mọi thứ để tiến bộ hơn, thay vì bỏ qua hay đổ lỗi
cho người khác.
Bạn có thể cho con chơi trò chơi để con sẽ trải
qua mọi cảm giác từ cạnh tranh, cố gắng, niềm vui
chiến thắng hay nỗi thất vọng. Hãy ở cạnh khi con
tham gia trò chơi, chỉ ra những điểm tích cực và
hướng dẫn con cách kiềm chế hành vi tiêu cực khi
phải đón nhận thất bại.
Có đủ kinh nghiệm đối mặt với những sợ hãi và
khó khăn, con sẽ học được cách giải quyết tốt hơn,
từ đó trở nên tự tin hơn.

biết phải có trách nhiệm trước mọi hành động, con
sẽ thận trọng hơn với các lựa chọn và lường trước
được hậu quả có thể xảy ra. Và khi đã suy nghĩ thấu
đáo, con sẽ tự tin hành động hơn.
3. Hãy để con giúp đỡ việc nhà
Có năng lực, con sẽ tự tin. Vì vậy, bạn cần trao
cho con cơ hội để chúng xây dựng và thể hiện khả
năng, trình độ. Bạn có thể làm điều này bằng cách
yêu cầu con giúp đỡ những việc trong gia đình, để
con tập nấu ăn hay sắp xếp bàn ghế.
Thông thường, nhiều bậc cha mẹ sợ sự lộn xộn
có thể xảy ra trong những ngày đầu và vội vã bảo
con không làm nữa khi con thất bại. Đừng hành
động như vậy. Hãy coi đó là vấn đề nhỏ tạm thời
trong một quá trình lớn và lâu dài. Hãy giúp con
dần dần hoàn thành tốt công việc và hiểu giá trị của
những việc đã làm.
4. Thử thách con
Thay vì chỉ xác nhận sự tiến bộ, bạn cần đặt ra
những thử thách để đẩy cao tinh thần phấn đấu của
con. Ví dụ khi con đã thực hiện tốt công việc dọn
dẹp phòng ngủ, bạn cần đặt ra thử thách để con dọn
phòng khách rồi nhà bếp. Quá trình vượt qua nhiều
thử thách sẽ giúp con tự tin hơn.
5. Cho con phụ trách công việc nào đó
Thường xuyên cho con phụ trách, lên kế hoạch
hoạt động là cách bạn tạo cơ hội để con tự tin đưa
ra quyết định. Bạn có thể yêu cầu con lựa chọn bộ
phim cho cả gia đình hay một nơi để đi chơi vào dịp
cuối tuần.
Nếu có nhiều con, hãy luân chuyển đặc quyền
này cho chúng để tránh tình trạng bất công bằng,
gây cảm giác thiệt thòi cho đứa trẻ này và tính kiêu
Ảnh minh họa: iStock
ngạo, độc quyền ở đứa trẻ còn lại.
2. Dạy con chịu trách nhiệm
6. Khuyến khích con theo đuổi đam mê
Bạn cần sớm giúp con hiểu rằng không phải
Nhận được sự ủng hộ từ bạn, con sẽ nuôi dưỡng
con làm sai thì cha mẹ phải gánh chịu hậu quả. Khi
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tình yêu với việc học, cố gắng xây dựng năng lực
bản thân để đạt được ước mơ. Khi có kiến thức,
năng lực và những kỹ năng cần thiết, con sẽ tự tin
hơn.
7. Khuyến khích con thể hiện bản thân
Hãy khuyến khích con tham gia thảo luận, chia
sẻ quan điểm và cảm xúc về một vấn đề cụ thể, đồng
thời dạy con biết tôn trọng ý kiến bất đồng, cởi mở
với ý kiến của người khác. Điều này sẽ giúp con
hiểu rằng có quyền được đưa ra quan điểm nhưng
trên thế giới không phải chỉ quan điểm của con mới
có quyền tồn tại.
8. Lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con
Khi con cố gắng nói với bạn về một điều gì đó,
hãy dừng lại và lắng nghe, ngay cả khi bạn không
hiểu hết những gì con nói. Từ đó, con sẽ nhận ra
những suy nghĩ, cảm xúc của mình rất quan trọng.

Con sẽ tự tin mở lòng chứ không tự ti và sống khép
mình nữa.
9. Không so sánh con với người khác, kể cả
tích cực
Nhiều cha mẹ thường so sánh con không chăm,
không học giỏi bằng bạn này, bạn kia với hy vọng
con sẽ xấu hổ và cố gắng đạt được thành tích như
các bạn khác. Nhưng điều đó hoàn toàn vô ích trong
thực tế.
Ngay cả khi so sánh tích cực kiểu “Con là người
làm tốt nhất trong nhóm”, bạn cũng gây tổn hại cho
con. Chúng sẽ có ý nghĩ sai lệch về thực tế, không
tính đến đóng góp của người khác mà chỉ kiêu ngạo,
khoe khoang bản thân.
Dương Tâm

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

(Tiếp theo trang 38)
thường tìm ý nghĩa cuộc sống trong công việc và
cách mình đóng góp cho thế giới.
Ngay từ khi mới bước vào mối quan hệ, bạn có
thể nhận ra đặc điểm này ở một người đàn ông dựa
vào cách anh ấy nói về nghề nghiệp và công việc
của mình. Chàng có đam mê việc mình làm? Chàng
có các mục tiêu cụ thể? Anh ấy có hào hứng tới cơ
quan?
Điều này không có nghĩa là người đó phải trở
thành một doanh nhân hay người có thu nhập khủng.
Họ có thể đi làm công sở bình thường nhưng đam
mê công việc và khao khát tạo ra những giá trị khác
biệt cho mọi người.
Tính cam kết
Khi nghe nói tới tính cam kết, hầu hết phụ nữ
nghĩ về sự chung thủy trong mối quan hệ. Nhưng đó
chỉ là một khía cạnh.
Sự cam kết cần thiết cho quá trình trưởng thành,
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học tập và tìm ý nghĩa cuộc sống. Nếu một người
không tận tâm với điều gì trong cuộc sống thì họ
cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ
tình cảm.
Sự bền bỉ
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đẹp, vì
thế, bạn cần một người đàn ông biết kiên trì, nỗ lực
vượt qua khó khăn, thử thách.
Để chọn được người như vậy, hãy xem cách anh
ấy đối mặt với những giai đoạn chông gai trong đời
mình. Khi bị vùi dập, chàng có cố gắng đứng lên?
Lúc gặp thất bại, anh ấy có phấn đấu tiếp để đạt tới
thành công?
Một người đàn ông bền bỉ, có ý chí sẽ biết vun
đắp mối quan hệ và nỗ lực khiến tình cảm tốt hơn,
ít bị sa ngã trước những cám dỗ.
Vương Linh
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CN TN 27 Năm B - ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Lc
1,26-38)
Lời Chúa
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên
Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Gali-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã đính
hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua
Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào
nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy
ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất
bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ
thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà
đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai,
sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người
sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.
Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai
vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì
nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người
sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần:
“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến
việc vợ chồng!” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ
ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ
rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ
được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét,
người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu
mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là
hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì
đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm
được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là
nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Ô chữ

MICHEL NGUYỄN HẠNH
Nhóm Lasan 100

đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng
dõi vua Đa-vít (Lc 1,26b-27).
3. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “… … …, hỡi
Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,26b28).
4. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng
Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người
… … vua Đa-vít, tổ tiên Người (Lc 1,32).
5. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên,
hỡi Đấng … … …, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).
6. Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng … … … sẽ rợp bóng trên bà, vì thế,
Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên
Chúa (Lc 1,35).
7. Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “…, tôi đây là nữ tỳ của
Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,38).
8. Chủ đề ô chữ ở hàng dọc là gì?
Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba
phần: 1) Khung cảnh và các nhân vật (1,26-27); 2)
Cuộc truyền tin (1,28-37); 3) Lời “Xin Vâng” của
Đức Mẹ (1,38).
H: Bà Êlisabét có quan hệ như thế nào với Đức Mẹ
Maria?
T: Bà Êlisabét, còn gọi là Isave, là chị họ của Đức
Mẹ Maria.
H: Sứ thần Gáprien còn được gọi tên là gì?
T: Sứ thần Gáprien còn được gọi là thiên thần, thiên
sứ, tổng lãnh thiên thần. Từ “Gáprien” có nghĩa là
“sức mạnh của Thiên Chúa”.
H: Trong Tân Ước, Sứ thần Gáprien đã xuất hiện
1
mấy lần?
2
T: Trong Tân Ước, sứ thần Gáprien đã xuất hiện 2
3
lần: Lần 1: báo tin cho ông Zacaria (Lc 1,11-20); Lần
4
2: truyền tin cho Đức Mẹ Maria (Lc 1,26-38).
5
H: Trong Cựu Ước, Sứ thần Gáprien đã xuất hiện
6
mấy lần?
7
T: Trong Cựu Ước, sứ thần Gáprien đã xuất hiện 2
lần: Lần 1: sứ thần đến giải thích thị kiến cho ông
CÂU GỢI Ý
Daniel (Đn 8,16); Lần 2: sứ thần đến cắt nghĩa lời
1. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, … … …, vì tiên tri cho ông Daniel (Đn 9,21).
bà đẹp lòng Thiên Chúa (Lc 1,30).
H: Cụm từ “Mừng vui lên” có nghĩa là gì?
2. Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành T: Cụm từ “Mừng vui lên” lấy ý từ Thánh vịnh mời
miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một … … đã gọi thiếu nữ Sion vui mừng nhìn ngắm Đấng Cứu Độ
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đến gần (Xp 3.14). Thiếu nữ Sion trong Cựu Ước là
Dân Chúa. Sứ thần dùng lại cụm từ “Mừng vui lên”
ý nói Đức Mẹ sẽ là thiếu nữ Sion mới.
H: “Đấng đầy ân sủng” là ai?
T: Đó chính là Đức Mẹ Maria. Theo Kinh Thánh, khi
Thiên Chúa chọn ai thì sẽ đổi tên cho người đó và
giao cho người ấy một sứ mệnh. Sứ thần đã gọi Đức
Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”.
H: “Đầy ân sủng” có nghĩa là gì?
T: “Đầy ân sủng” nghĩa là được “Đức Chúa Trời ở
cùng” (xem câu 28).
H: Giáo Hội đã dùng phần đầu của lời sứ thần Gáprien để đưa vào Kinh nào?
T: Giáo Hội đã dùng phần đầu của lời sứ thần Gáprien để đưa vào phần đầu của Kinh Kính Mừng:
Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở
cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ.
H: Thông thường, Kinh Kính Mừng được chia làm
ba phần, đó là những phần nào?
T: Đó là: Phần 1: Kính Mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà. (trích phần đầu lời sứ thần
Gáprien chào Đức Mẹ); Phần 2: Bà có phúc lạ hơn
mọi người nữ và Giêsu) Con lòng Bà gồm phúc lạ
(trích lời bà Êlisabét chào Đức Mẹ); Phần 3: Thánh
Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có
tội, khi nay và trong giờ lâm tử. A-men. (Lời các tín
hữu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho Hội Thánh.)
CN TN 28 Năm B (Mc 10,17-30)
Lời Chúa
17 Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người
chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi:
“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự
sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Chúa Giêsu đáp:
“Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân
lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết
các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ
trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy
thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất
cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21
Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu
mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều,
là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo,
anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến
theo tôi.”22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và
buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23 Chúa
Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các
môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước
Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các
môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi,
vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu
vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng
sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được
cứu?” 27 Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và
42 website: www.thanhnhacngaynay.vn

nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng
đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với
Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” 28 Ông Phêrô
lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con,
chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Chúa
Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai
bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay
ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây
giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh
em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng
với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8

CÂU GỢI Ý
1. Chúa Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành?
Không có ai … … cả, trừ một mình Thiên Chúa (Mc
10,18).
2. Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy
đến, quỳ xuống trước mặt … và hỏi: “Thưa Thầy nhân
lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia
nghiệp?” (Mc 10,17).
3. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ
ngoại tình, … … …, chớ làm chứng gian, chớ làm hại
ai, hãy thờ cha kính mẹ.” (Mc 10,19).
4. Anh ta nói: “Thưa Thầy, … … những điều đó, tôi đã
tuân giữ từ thuở nhỏ.” (Mc 10,20).
5. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu
mến. Người bảo anh ta: “Anh … … có một điều, là
hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh
sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”
(Mc 10,21).
6. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và … … bỏ đi,
vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,22).
7. Nghe Người nói thế, các môn đệ … …. Nhưng
Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên
Chúa thật khó biết bao! (Mc 10,24).
8. Con lạc đà chui qua … … còn dễ hơn người giàu
vào Nước Thiên Chúa (Mc 10,25).
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) Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người giàu
có (Mc 10,17-22); 2) Giáo huấn các môn đệ về sự
khó khăn của việc từ bỏ (Mc 10,23-27); 3) Giáo huấn
về phần thưởng dành cho người môn đệ (Mc 10,28-
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30).
H: Trong đoạn Tin Mừng trên, “nhân lành” có nghĩa
là gì?
T: Nhân lành hay thiện hảo hay trọn hảo là một trong
những sự tốt đẹp của Thiên Chúa. Chỉ có duy nhất
Thiên Chúa mới có mọi điều tốt đẹp nhất. (Xem Tv
118,1: “Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”)
H: Trong các bản văn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mấy
lần nói đến con lạc đà?
T: Trong các bản văn Tin Mừng, có hai lần Chúa
Giêsu dùng con lạc đà để ví von. Đó là:
- Con lạc đà chui qua lỗ kim.
- “Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con
muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà (Mt 23,24). – Chúa
Giêsu mắng các kinh sư và người biệt phái.
H: Tại sao trong câu 25, Chúa Giêsu lại nói: “Con lạc
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước
Thiên Chúa.”
T: Trong câu 25, Chúa Giêsu đã dùng cách nói thậm
xưng với ý nhấn mạnh: “Con lạc đà chui qua lỗ kim
còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói: “Hãy đi bán những gì
anh có mà cho người nghèo?”
T: Người nghèo trong Kinh Thánh thường chỉ những
người nghèo hèn nhưng sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Chúa Giêsu muốn nói rằng, chúng ta có bổn phận
nâng đỡ người nghèo và không chỉ nâng đỡ bằng
những của dư thừa.
H: Điều gì cho thấy Chúa Giêsu đã “đem lòng yêu
mến” người thanh niên trong đoạn văn Tin Mừng
trên?
T: Khi Chúa Giêsu thấy người thanh niên chân thành,
nỗ lực tìm kiếm sự sống đời đời qua việc tận tình
giữ các điều răn, Người “đem lòng yêu mến” anh ta.
Tình thương này đi đến chỗ Chúa Giêsu đã gọi anh
ta làm môn đệ: “Hãy đến theo tôi.”

gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người
được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống
trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai
quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được
như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm
người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em
thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người
đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là
để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn
người.”
Ô chữ
1
2
3
4
5
6

CÂU GỢI Ý
1. Chúa Giêsu bảo: “Các anh không biết các anh xin
gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu
được … … Thầy sắp chịu không?” (Mc 10,38).
2. Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan
đến gần Chúa Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con
muốn Thầy … … cho chúng con điều chúng con sắp
xin đây.” (Mc 10,35).
3. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai
muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người … …
anh em (Mc 10,43).
4. Các ông đáp: “Thưa được.” Chúa Giêsu bảo: “…
Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy
sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (Mc 10,39).
5. Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một
người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả
Thầy, khi Thầy được … ….” (Mc 10,37).
6. Vì Con Người đến không phải để được người ta
CHÚA NHẬT 29 TN NĂM B (Mc 10,35-45)
phục vụ, nhưng là để … …, và hiến mạng sống làm
Lời Chúa
giá chuộc muôn người.”(Mc 10,45).
35 Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan 7. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?
đến gần Chúa Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con
muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng
Từ ngữ Kinh Thánh
con sắp xin đây.”36 Người hỏi: “Các anh muốn H: Bố cục bài Tin Mừng có thể chia ra làm mấy phần?
Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm
thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người hai phần: 1) Chúa Giêsu đối thoại với hai người
được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả con của ông Dêbêdê (Mc 10,35-40); 2) Chúa Giêsu
Thầy, khi Thầy được vinh quang.”38 Chúa Giêsu giáo huấn Nhóm Mười Hai (Mc 10,41-45).
bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh H: Tại sao hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê
có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được và Gioan lại muốn Chúa Giêsu cho mình được ngồi
phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39 Các ông đáp: bên hữu và bên tả?
“Thưa được.” Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy sắp T: Trên đường đi về Giêrusalem, sau khi Chúa Giêuống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp su loan báo lần thứ ba cuộc Thương Khó và Phục
chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên Sinh (x. Mc 10,32-34), hai người con ông Dêbêđê
hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, là Giacôbê và Gioan nghĩ rằng Chúa Giêsu sắp khôi
nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới phục vương quốc Israel trần thế, nên họ nhanh chân
được.” 41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức xin trước hai chỗ danh dự nhất.
tối với ông Giacôbê và ông Gioan.42 Chúa Giêsu H: Cụm từ “Chén Thầy sắp uống” có nghĩa là gì?
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T: Cụm từ “Chén Thầy sắp uống” nghĩa là Cuộc
Thương Khó Chúa Giêsu sắp chịu. Chúa Giêsu đã
lấy ý Thánh Vịnh 75,9 để nói điều này: “Vì này tay
Chúa cầm chén rượu, chén rượu đầy mùi vị đắng
cay, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải
uống, uống không chừa cặn.”
H: Cụm từ “Phép rửa Thầy sắp chịu” có nghĩa là
gì?
T: Cụm từ “Phép rửa Thầy phải chịu” đó là máu mà
Chúa Giêsu đổ ra cho đến chết trên cây thập giá.
Chúa Giêsu đã lấy ý Thánh Vịnh 42,8 để nói điều
này: “Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm, khi tiếng
thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. Sóng cồn theo nước
cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này.
H: Trong câu 39, “Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy sắp
uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp
chịu, anh em cũng sẽ chịu.”, về sau đã được ứng
nghiệm như thế nào?
T: Câu nói ấy đã ứng nghiệm như sau: Vào năm 44
ông Giacôbê là vị tông đồ tử vì đạo đầu tiên – ông
bị chém đầu (Cv 12,2). Còn ông Gioan bị bắt bớ
thời hoàng đế Nêrô, bị khổ sai tại đảo Patmô (Kh
1,9).
CHÚA NHẬT 25 TN NĂM B (Mc 10,46-52)
Lời Chúa
46 Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô.
Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ và một đám
người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một
người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh
ta là Batimê, con ông Timê. 47 Vừa nghe nói đó là
Chúa Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng:
“Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương
tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng
anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin
dủ lòng thương tôi!” 49 Chúa Giêsu đứng lại và nói:
“Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo:
“Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”50 Anh
mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần
Chúa Giêsu. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì
cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn
thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của
anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và
đi theo Người trên con đường Người đi.
Ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
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1. Vừa nghe nói đó là Chúa Giêsu Nadarét, anh ta
bắt đầu kêu lên rằng: “… … …, Con vua Đavít, xin
dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47).
2. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh
ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ
… … tôi!” (Mc 10,48).
3. Anh mù liền vất áo choàng lại, … … … mà đến
gần Chúa Giêsu (Mc 10,50).
4. Chúa Giêsu đứng lại và nói: “… … … lại đây!”
(Mc 10,49).
5. Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường,
tên anh ta là …, con ông Timê (Mc 10,46c).
6. Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành … (Mc
10,46a).
7. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh
mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi … … ….” (Mc
10,51).
8. 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 đối thoại với hai người con của
ông Dêbêdê (Mc 10,35-40); 2) Chúa Giêsu giáo huấn
Nhóm Mười Hai (Mc 10,41-45).
H: Tên Batimê có nghĩa là gì?
T: Batimê là phiên âm cụm từ Aram “bar timay”, có
nghĩa là “con ông Timê”.
H: Cụm từ “Con vua Đavít” mà người mù Batimê đã
kêu lên có ý nghĩa gì?
T: Theo truyền thống Kinh Thánh, cụm từ “Con vua
Đavít” chính là tên gọi Đấng Mêsia, Đấng được dân
hằng mong đợi.
H: Tại sao trong khi “nhiều người quát nạt bảo anh
ta im đi” thì Chúa Giêsu lại nói: “Gọi anh ta lại đây!”
T: Vì Chúa Giêsu thấy lòng tin nơi anh ta và vì Chúa
đến để nâng đỡ người nghèo khổ, chữa lành người
bệnh tật, bênh đỡ những người bị loại ra ngoài xã hội.
H: Khi nghe Chúa Giêsu gọi, anh mù Batimê đã làm
gì?
T: “Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà
đến gần Chúa Giêsu”. Áo khoác là của cải duy nhất
của “người nghèo” (x. Xh 22,25-26). Khi vất áo đi,
Bartimê đã thực hiện điều mà Chúa Giêsu không thể
nhận được từ người thanh niên giàu có nọ, tức là bỏ
hết mọi sự để theo Ngài.
(Xem tiếp trang 46)

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

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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(Tiếp theo trang 44)
CHÚA NHẬT 28 TN NĂM B (Mc 10,17-30)
Xh 22,25-26: “Nếu ngươi giữ áo choàng của người
khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước 1. nhân lành; 2. Người; 3. chớ trộm cắp; 4. tất cả; 5.
khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo chỉ thiếu; 6. buồn rầu; 7. sững sờ; 8. lỗ kim; 9. chủ
che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta đề ô chữ: NƯỚC TRỜI.
sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.”
CHÚA NHẬT 29 TN NĂM B (Mc 10,35-45)
1. phép rửa; 2. thực hiện; 3. phục vụ; 4. chén; 5.
vinh quang; 6. phục vụ; 7. chủ đề ô chữ: PHỤC VỤ.
ĐÁP ÁN Ô CHỮ
CHÚA NHẬT 30 TN NĂM B (Mc 10,46-52)
CHÚA NHẬT 27 TN NĂM B (Lc 1,26-38)
1. xin đừng sợ; 2. trinh nữ; 3. mừng vui lên; 4. ngai 1. lạy ông Giêsu; 2. lòng thương; 3. đứng phắt dậy;
vàng; 5. đầy ân sủng; 6. Đấng Tối Cao; 7. vâng; 10. 4. gọi anh ta; 5. Batimê; 6. Giêrikhô; 7. nhìn thấy
được; 8. chủ đề ô chữ: LÒNG TIN.
chủ đề ô chữ: XIN VÂNG.
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THI CA CÔNG GIÁO

Chờ khi vào vụ trăng non
Cùng nhau lên hoa quả sơn đương chờ
Quảy thêm cỏ lá sim mua
Ngàn xanh lục diệp bốn mùa hằng xuân.
Về xem nhật nguyệt thu phân
Tinh khôi sáng rỡ đôi vầng tuyết pha
“Đền vàng, quỳ trước dâng hoa
Trông lên tháp báu, thấy tòa Ba Ngôi
Mười hai nhân đức gương soi
Kính thân Đức Mẹ đời đời ngửa trông”.
Về xem đồng gặt phơi phong
Xôn xao ngàn biếc chen hồng dậy hương
Ơi người vỡ đất trên nương
Có nghe sông suối, chim muông gọi đàn.
Nẻo về cửa mở trăm gian
Đôi bên ngọc diệp, hàng hàng kim chi
Cậy lời giải mộng Tiên Tri
Còn thơm hạnh nguyện, còn ghi chữ vàng.
Ơi người mở sách Khôn Ngoan
Của kho vô tận, giàu sang khác vời
Chờ khi trời đất sinh sôi
Mây mưa nứt nụ đâm trồi nhiệm thay.

Ai năng Lần Hạt Mân Côi!
Sẽ vâng Lời Mẹ làm tôi Chúa Trời.
Chấp nhận đau khổ trong đời
Vui vác Thánh Giá không lời than van...
Tâm trí luôn được bình an!
Được nhiều Ân Huệ Chúa ban xác hồn.
Dù cho tai ương dập dồn....
Vẫn luôn tín thác, không bồn chồn lo...
Tin cậy Chúa quan phòng cho...
Có Mẹ nâng đỡ, lắng lo, giữ gìn
Luôn đeo Tràng Hạt vững tin
Tỉnh thức cầu nguyện khấn xin Mẹ Hiền!
Lần Hạt Mân Côi triền miên...
Được Mẹ Cầu Chúa cho lên Thiên Đàng...
Ai không thức tỉnh sẵn sàng...
Mân Côi lười đọc không màng hy sinh.
Chỉ lo cái "TÔI" của mình.
Bất ngờ Chúa đến thình lình chẳng hay ...
Đâu còn kịp mà trở tay.
Bởi không chuẩn bị cho ngày Quang Lâm!
Hãy mau sám hối thực tâm....
Cầu nguyện Mẹ giúp không lầm đường đi...
Lần Hạt Mân Côi thực thi...
Những Lời Chúa dạy, chỉ đi theo Ngài!
Tỉnh thức cầu nguyện miệt mài...
Mẹ thương bầu cử những ai nghe lời.
Chúa ban tràn Ơn trong đời.
Còn được hưởng Phúc Nước Trời tương lai!

Rành rành quả phúc trong tay
Trăm muôn lựa đóa hoa này tiến dâng
Lòng thành con hứa xin vâng
Đoái trông muôn dặm, một lần thác sinh
“Tràng châu mở cảnh tràng sinh
Trồng cây cực tốt cực lành Rosa”.
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Sao em không lần chuỗi?
Khi dông tố bão bùng
Khi cuồng phong thúc thổi
Và đất trời chuyển rung.

Sao em không lần chuỗi?
Tóc thề đã chấm vai
Bâng khuâng khi vào tuổi
Tựa cửa nhớ nhung ai.

Hãy lần chuỗi đi em
Cây rừng gãy răng rắc
Cho trời lặng gió êm
Cho mọi người hạnh phúc.

Hãy lần chuỗi đi em
Hãy sống lời Kinh Thánh
Hãy lấy Mẹ làm duyên
Lấy Chúa làm sức mạnh.

Hãy lần chuỗi đi em
Khi em chờ hoa nở
Khi đợi mặt trăng lên
Khi thấy hoa phượng đỏ.

Mẹ chỉ bảo đàng lành
Đời em không lạc lõng
Có Chúa làm bạn tình
Không khi nào vỡ mộng.

Hoa nở rồi hoa tàn
Em ơi hãy lần chuỗi
Đời em, một dấu than!
Nếu em không sám hối

Hãy lần chuỗi đi em
Đời em sẽ bớt khổ
Sống với Mẹ triền miên
Em sợ gì sóng gió.

Trăng cười rồi trăng khóc
Hãy lần chuỗi em ơi!
Đời em cũng lăn lóc
Không Mẹ, em mồ côi.

Hãy đua nhau cầu nguyện
Với tràng chuỗi Mân Côi
Em thoát mọi nguy hiểm
Em nắm vững Nước Trời.

Sao em không lần chuỗi?
Tôn kính Chúa Ba Ngôi
Sáng trưa và chiều tối
Tình thương Chúa tuyệt vời.
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ẢNH NIỆM THÁNG 10

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII tiếp Jacqueline Kennedy, đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ J.F.
Kennedy tại Vatican tháng 6.1961
*****************************************************************************************************

(Xin xem câu hỏi ở trang 20)

Trong Thánh ca Phụng vụ (TCPV) nói thành ngữ: “Kiểu giả dị ô” để nhắc đừng hợm hĩnh
bằng sự kiêu căng, bằng chăm chú quá vào nghệ thuật, bằng tự cho mình là thánh thiện, bằng ra cái
điều chỉ có mình mới ca tụng Chúa đích thật, nhất là lên mặt mình là đúng nhất v.v… kẻo lại phạm
tội mất lòng Chúa nhanh hơn mọi người.
 Muốn Thánh ca Phụng vụ không kiêu căng ngạo mạn và sa lầy vào chỗ lấy nghệ thuật làm
thước đo, người làm Thánh ca Phụng vụ phải luôn khiêm tốn.
 Thánh ca Phụng vụ dành cho ai thật thà khiêm tốn.
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TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

Kỳ 53

MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh xảy ra…
mục và pháp sư, phần 35 của kỳ 53.
La hán thứ chín, Tôn giả Tuất Bác Già, lắc đầu
tiếc rẻ:
Hoàng hôn xuống dần. Ngoài sân, cô Bảy đang
- Ôi! Giá tôi được sống vào thời và vào nơi
nằm co quắp bất động bỗng hơi thoáng lay động.
Thiên Chúa Ngôi Thứ Hai xuống thế giảng dạy…!
Một lúc lâu sau, Cô ta hơi khẽ động đậy.
Các La hán khác cũng đều lên tiếng than van tiếc
Khoảng vài phút sau nữa Cô ta máy động mạnh rẻ giống như thế. Nghe vậy, cha sở Luca định an ủi,
hơn, rồi từ từ toàn thân nhấc nhấc… như muốn thay nhưng ngài chưa kịp nói gì thì La hán thứ chín hỏi:
đổi tư thế; sau đó dần dần cử động mạnh thêm lên…
- Nhưng mà… tại sao chỉ có một phần rất nhỏ
chứng tỏ cô Bảy vừa trải qua một cơn hôn mê rất của nhân loại được Thiên Chúa Ngôi Thứ Hai dủ
sâu và hiện bây giờ đang hồi tỉnh dần... Tất cả là thương dạy dỗ? Chẳng lẽ đa số còn lại không được
kết quả của một sự chấn động cực mạnh nơi thân Người dủ thương? Tại sao Người còn chọn ra: xưa
xác lẫn nơi tâm hồn qua cú bị va đập và quăng ném thì dân Do Thái, nay thì Hội thánh Công giáo gồm
khủng khiếp không rõ tác nhân là ai, nhưng rõ một các Kitô… hữu… làm Dân riêng? Chẳng lẽ đa số
điều: không phải tác nhân là Thập bát La hán. (1)
còn lại không là con cái của Người? Tại sao Người
Năm bảy phút sau cô Bảy trở mình qua lại nhiều chỉ cứu số ít trong số Kitô hữu được gọi? (2) Chẳng
lần, miệng rên rỉ nho nhỏ trong lúc mắt từ từ hé mở, lẽ các Kitô hữu còn lại, mọi người còn lại, không
rồi mở ra hẳn.
đáng được Người cứu rỗi? Trong khi Người là Đấng
Cô Bảy lại nhắm mắt nằm im thêm một lúc mới đại công bình, đại từ bi…
mở hẳn mắt ra lại và từ từ gắng gượng tìm cách
Trái ngược hẳn với vóc dáng Phật Di Lặc (3):
chống tay ngồi dậy.
mập mạp, to tròn, bụng phệ, thoải mái, vui vẻ với
Trong nhà chẳng ai màng để ý đến cô Bảy.
nụ cười tươi như hoa nở… La hán thứ chín tuy bề
Thêm một lúc nữa chừng mười phút, cô Bảy ngoài trông giống hệt vị Phật tổ ấy như tạc, nhưng
chống hai tay ngồi hẳn dậy….
tinh thần lại khác hẳn: lúc nào cũng đầy vẻ suy tư,
Nhưng không hiểu sao, khi vừa ngồi hẳn dậy, giằng co và “tâm trạng”, ông tỏ ra rất băn khoăn,
tỉnh táo nhìn vào nhà, bất thần cô Bảy bỗng quay cảm xúc khi dồn dập đặt nhiều câu hóc búa hỏi cha
mặt đi với vẻ vô cùng sợ hãi.
sở. Các La hán khác dường như cũng đồng tình với
…
từng thắc mắc của La hán thứ chín, Họ “ừ, à…” rần
Khoảng vài phút sau, Cô bỗng hướng về các La lên theo từng lời của Ông như ủng hộ, bởi Họ có
hán, quỳ mọp úp mặt xuống đất. Các La hán không chung cùng những thao thức, vọng vấn, mong mỏi
nhìn ra sân cho nên không hay biết những gì đang mà chưa nói ra được. Cha sở chờ một lúc để cho Họ
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thật lắng dịu và yên tĩnh, mới trả lời:
- Phải! Dường như Thiên Chúa không công
bằng, dường như Thiên Chúa không từ bi, dường
như Thiên Chúa thiên vị trong việc cứu độ hay sao
đó?... –cha sở nhìn hết một lượt Thấp bát La hán…
nhìn xong cha chậm rãi nói tiếp- Nhưng không! Ta
không thể biết được chương trình vĩ đại, quy mô, cơ
mầu của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ biết Người yêu
thương tha thiết hết tất cả; và một khi Người hành
động vì yêu thương thì không hề có thiên vị, không
hề sai lệch một chút công bình lẫn từ bi nhân hậu.
Nhác thấy các La hán chưa hài lòng với câu trả
lời của mình, cha sở nói ngay:
- Khi đã bước vào lãnh địa của tình yêu, hãy
cởi bỏ lý trí và hãy để mọi thứ lý lẽ ở bên ngoài.
Vậy Thiên Chúa là Tình yêu, liệu chúng ta còn đòi
hỏi phải hiểu biết bằng lý này, lẽ nọ được nữa hay
không? (4)
Các La hán đều vò đầu bức tai nhìn nhau, thấy
vậy cha sở Luca nói thêm:
- Chúng ta không thể biết được Thánh Ý Người.
Nhưng chúng ta có thể hiểu sự không đồng đều ấy
qua quy luật này: Thiên Chúa là Tình yêu, tình yêu
của Người nơi mỗi hữu thể hay nơi mỗi người mỗi
khác. Chúa tạo dựng cách chi ly tận tình từng hữu
thể bằng tình thương yêu vô cùng chan chứa thì
Người cũng chăm sóc chi ly tận tình bằng tình yêu
thương như thế chứa chan. Chính vì chăm sóc cách
riêng, cách chi ly tận tình bằng tình yêu chan chứa
cho nên không đồng đều, tức không rập khuông,
không hàng loạt, không chung chung như đúc sẵn…
thế là Người chăm sóc “không ai giống ai”, không
vật nào giống vật nào. Rất công bình trong yêu
thương, mà cũng rất thiên vị trong yêu thương. Đó
là quy luật của tình yêu.
Các La hán đồng thanh kêu “Ồ” lên với vẻ quá
sức thích thú.
Một vài vị La hán không kiềm chế được xúc
cảm, đứng hẳn dậy hô to:
- Thầy cả đúng là sư phụ của chúng tôi! Thầy
cả là thầy của chúng tôi!
Cha sở Luca nghiêm sắc mặt lắc đầu từ chối:
- Không! Không đời nào! Tôi cũng chỉ vừa
mới được dạy bởi Thiên Chúa Ngôi Thứ Ba, Đức
Chúa Thánh Thần; vì trước khi nói những điều ấy,
tôi chưa hề biết trước. Tất cả chúng ta đều được vị
Thầy Tối Cao là Đức Chúa Thánh Thần, ngoài ra
chẳng ai là thầy ai cả!.
…

Ngoài sân trong bóng tối mờ mờ của thời khắc
chạng vạng tối, mọi người nhìn ra bỗng thấy cô Bảy
quỳ gối, mặt hướng về các La hán và lạy như tế sao
mà chẳng ai hiểu vì sao.
Cho là cô Bảy lạy mình, các La hán chẳng ai bảo
ai, chạy dạt ra hai bên, lùi sát vào 2 bên tường, kéo
ngã đổ bàn ghế gây cảnh tượng bừa bộn. Vị La hán
đứng đầu, Bạt La Đọa, nói lớn tiếng vọng ra sân:
- Sao ngươi lại làm thế? Chúng ta đây không
nhận đâu!
Vì Thập bát La hán tránh nhận những cú vái lạy
không rõ đầu đuôi mà chạy dạt ra hai bên để lộ cha
sở Luca và ông Tám Ria đứng hầu trơ trọi ở chính
giữa phòng khách như “chịu trận lãnh đủ”; không
biết làm sao tránh khỏi bị cô Bảy vái lạy liên tu bất
tận, cha sở không đi đâu, mà ngoắc một cái, xoay
người hướng mặt vào bàn thờ; trên bàn thờ lúc này
có một cây thánh giá nhỏ xíu loại đeo ngực do chị
Hương đặt lên vào lúc trước cho cô Sáu. Ông Tám
Ria tinh ý, đến bên bàn thờ dựng đứng cây thánh giá
lên, để tựa vào lư hương với ý để cho cô Bảy vái lạy
cây thánh giá.
Lẽ ra, với một pháp sư, việc vái lạy cây thánh
giá là điều tối kỵ, vì làm thế có nghĩa là phản lại
nghề, từ bỏ quỷ ma, vong linh lẫn các âm binh thần
tướng, cô Bảy sẽ chẳng bao giờ làm mà sẽ lồng lộn
lên… nhưng giờ đây, chẳng biết sao Cô ta chẳng
nói chẳng rằng, cứ vái cứ lạy liên hồi kỳ trận dường
như không sao ngừng được.
Lúc này Thập bát La hán mới nhận ra cô Bảy
không lạy Họ, chẳng lạy cha sở hay lạy ai, mà lạy
chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá thì
lục tục trở lại chỗ cũ, cha sở cũng xoay mặt ra và
chờ xem cô Bảy làm gì nữa.
La hán Bạt La Đọa, vị đứng đầu Thập bát La
hán, hỏi cô Bảy:
- Lạy chừng ấy cũng đủ biết lòng thành. Ngưng
lại nghe ta hỏi.
Cô Bảy riu ríu vâng lời dừng vái lạy nhưng vẫn
quỳ gối. La hán Bạt La Đọa hỏi:
- Người đã “thấy” gì rồi phải không?
Ngoài sân nói vọng vào, cô Bảy bỗng ăn nói
lễ phép khác thường, không ngang tàng hống hách
như mới vừa lúc nãy, thưa:
- Tôi đã thấy Chúa…
La hán Bạt La Đọa:
- Thấy Chúa?... Thấy Chúa như thế nào?
Cô Bảy:
- Chúa cứu tôi!
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La hán Bạt La Đọa:
- Người hãy thuật lại hết cho thầy cả Luca và
Chúng ta cùng mọi người ở đây cùng nghe!
Cô Bảy không còn là cô Bảy lúc trước nữa, rùng
mình một cái thật mạnh rồi trả lời La hán Bạt La
Đọa, giọng ấp úng, hơi thở đứt quãng như còn đang
rất bàng hoàng khiếp sợ:
- Tôi thấy…
Phải một lúc thật lâu, Thập bát La hán, cha sở
Luca, cô Sáu và 3 người còn lại mới khâu ráp tất cả
những lời cô Bảy kể lại với nhau và mới hiểu hết
toàn bộ những gì cô Bảy hụt hửi nói.
Dưới dây là tóm lược nội dung do cô Sáu -về
sau này- vừa kể lại mọi tường thuật của cô Bảy (do
là chị gái ruột liền kề nên cô Sáu nghe rõ từng lời
lẽ và hiểu rõ từng ý nghĩa em gái của mình nói) cô
Sáu vừa mô tả thêm chi tiết kèm theo nhiều nhận
xét riêng… để chúng ta được hiểu mọi chuyện xảy
ra cho cô Bảy.
Cô Sáu kể:
“Vào lúc cô Bảy tay bắt ấn, miệng niệm thần
chú (5) để triệu tập toàn thể các âm binh thần tướng
dưới trướng Nó (cô Bảy) tụ về với mục đích trục
xuất Chư vị Thập bát La hán trở về cõi âm. Âm
binh thần tướng gồm những vong hồn từ xấu cho
đến cực xấu; những vong hồn từ xấu cho đến cực
xấu ấy là những người ác chết sa hỏa ngục; tất cả
họ đều nằm trong quyền lực thống trị (hành hạ và
sai khiến) của quỷ dữ; tùy vào đẳng cấp xấu (gian
tà, thù hận, độc dữ…) đến đâu, các linh hồn hư mất
này, kẻ làm tướng, làm tá, kẻ làm “trùm”, làm “đầu
gấu”… để điều khiển lại các linh hồn hư mất còn
lại thuộc đẳng cấp thấp gọi chung các vong hồn cấp
thấp là âm binh “thường dân”, âm binh “thường
dân” phải chịu sự sai vặt đời đời muôn kiếp. Con
số âm binh thần tướng lẫn âm binh “thường dân”
dưới trướng cô Bảy, lúc cô Bảy gọi về, lên đến hàng
chục triệu; sở hữu được nhiều âm binh thần tướng
và âm binh “thường dân” cỡ đó là do tài nghệ pháp
thuật của cô Bảy; tài nghệ pháp thuật của cô Bảy
rất cao thâm, cao thâm đến nỗi ở khắp đất nước
Campuchia lẫn Việt Nam cũng không thể có pháp
sư thứ hai có quyền lực ngang hàng với cô Bảy”.
Cô Sáu kể tiếp:
“Nhưng vì, Chư vị Thập bát La hán là chư tiên
chư phật, Nó (cô Bảy) động vào Chư vị ấy, chẳng
khác nào một đứa trẻ quắt queo nhỏ xíu và yếu ớt,
lại dám xông vào hòng đấm đá xô đẩy một vị hổ
tướng (tướng lãnh cao cường như con mãnh hổ)
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cao to sừng sững mình đồng da sắt lại còn giáp trụ
đầy mình; vị hổ tướng ấy không cần phải động thủ,
cứ đứng yên vậy mà đứa trẻ tự động văng ra té ngã
do một thứ “phản lực” (6): càng xô đẩy mạnh vào
thì kẻ xô đẩy càng bị văng ra xa. Thế là huy động
toàn bộ hàng chục triệu âm binh thần tướng để cố
“ỷ số đông”, “lấy thịt đè người” nhất quyết chà cho
bẹp dúm bẹp dó Chư vị Thập bát La hán thì thôi.
Nào ngờ lại phải chuốc lấy thảm bại ê chề, vì chư
tiên chư phật có sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh
của ánh sáng (7) do Thiên Chúa là Nguồn Ánh sáng
ban cho, Thập bát La hán lúc ấy chẳng cần làm gì,
ông nào ông nấy cứ ngồi thản nhiên và phì cười,
vậy mà hàng chục triệu âm binh thần tướng bị văng
xa te tua đến nỗi gần như không còn thứ gì ra thứ
gì nữa. Khi hàng chục triệu âm binh thần tướng bị
văng xa tung tóe như một món đồ chơi thì chính là
lúc “con Bảy” (cô Bảy) cũng bị từ trong nhà bốc
lên rồi bị quăng ra ngoài sân cùng với bọn lâu la
của Nó”.
Cô Sáu kể tiếp:
“Văng ra sân nằm sóng soài và bất động, “con
Bảy” còn bị đám âm binh thần tướng quay trở
ngược lại để trả thù cho mối ô nhục bởi vì Nó đã sai
khiến họ làm một việc quấy quá không thể tưởng –vì
họ đã chịu tùng phục dưới quyền sai khiến thì phải
sai khiến họ cho ra trò, không ra ôn thì pháp sư cỡ
nào cũng phải chịu sự trả thù dữ dội khác chi quân
đội quay súng lại đảo chính ông tổng thống bất tài
đã sai họ đi vào một cuộc chiến phi lý tổn binh hại
tướng vậy- Khi âm binh thần tướng cả hàng chục
triệu mà dốc sức trả thù thì “con Bảy” chỉ có nước
chết thảm! Chúng quay lại xúm nhau túm lấy “con
Bảy” định bắt linh hồn Nó đem ngay về hỏa ngục”.
Cô Sáu kể:
“Nhưng chưa kịp hành động thì bỗng một ánh
sáng rực rỡ như ánh mặt trời từ đâu bay tới phủ
chụp lên người Nó (cô Bảy), khiến hàng chục triệu
âm binh thần tướng phải tháo chạy tán loạn và lủi
trốn cho thật nhanh chỉ trong tích tắc”.
Cô Sáu kể:
Trong luồng sáng rực rỡ chói chang ấy, một
bóng trắng sáng dịu êm không thể tả, nắm tay “Con
Bảy” bay đi”.
(còn tiếp)
.........................................
(1) Chơi với vong, ma hay quỷ… lúc không vừa
ý họ, phản đòn tự đến mà chẳng phải do vong, ma
hay quỷ đánh đập, bởi trong thế giới của Bóng tối,
(Xem tiếp trang 54)
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VUI CƯỜI GIẢI TRÍ

Kể chuyện đi chợ ngày rằm!
Chuyện là thế này.
Em đi chợ rằm em có ra chỗ
bán vàng mã để mua đồ về đốt
cho các cụ. Em viết tắt chủ cửa
hàng là “CCH” nha.
E: Anh ơi cho em mua ngựa về
đốt cho các cụ!
CCH: Em ơi giờ còn cụ nào
cưỡi ngựa nữa. Em mua ô tô cho
các cụ đi.
Nói xong CCH chỉ vào chỗ
xếp ô tô các hãng to nhỏ đều có.
Anh ấy chỉ vào cái có chữ Honda
CRV và nói:
- Em mua cho các cụ con CRV
đời 2018 này đi. Mua 7 chỗ bản
full nhé. Có cửa sổ trời, cảm biến
xung quanh xe, 6 túi khí, đèn Led
mà tiết kiệm nhiên liệu.
Lúc này em nghĩ trong đầu:
“Ông này chắc ngày xưa buôn ô
tô. Bị phá sản nên giờ chuyển qua
bán vàng mã.”
E: Vâng. Vậy anh bán cho em
một cái.
Ông ấy lại nói thêm:
- Em xem cụ mệnh gì để lấy
màu xe cho hợp.
Nói tới đây em thấy ông này
chắc bệnh nghề nghiệp ăn sâu
quá rồi nên trả lời:
- Các cụ mất từ đời nào sao
em biết mệnh gì hả anh.
Ông ấy nói luôn:
- Vậy lấy trắng đi em. Trung
hoà hầu như mệnh nào cũng đi
được.
E: Vâng, Anh lấy trắng cho
em. Với lại anh cho em mua thêm

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC (ST)

tiền vàng nhé!
Ông ấy lại tư vấn: Em ơi sao
không mua Đôla giờ cụ nào dùng
tiền vàng đâu.
Em hiểu bệnh của ông này em
đu theo luôn:
- Em sợ các cụ nhà em gốc
Việt Nam không tiêu được tiền
ngoại tệ.
CCH: Không lo. Các cụ sẽ tự
biết ra ngân hàng đổi.
E: Vậy anh cho em USD nhé!
Anh CCH một tay đưa cho em
một sấp USD, một tay chỉ vào chỗ
xếp toàn điện thoại Iphone các
loại từ 2G đến Iphone X và hỏi
em:
- Em có mua thêm Iphone cho
các cụ xài không em? Mua thêm
cho cụ con Ip X này nhé! (Mồm
nói tay lấy 1 hộp có hình Ip X.).
E hỏi: Chết, Anh lấy con hiện
đại thế, không có phím Home em
còn chả biết dùng các cụ dùng
sao được?
CCH: Ối zời ơi! Steve Jobs
xuống đấy rồi. Sẽ chỉ cách cho
các cụ dùng. Active hay JailBlack
hoặc nâng cấp phần mềm và lập
Icloud đều OK hết.
Lúc này em thấy nể ông này
sát đất. Hình như cái gì ông ấy
cũng bíêt. Chứ chẳng riêng gì
ôtô. Chả lẽ bây giờ bán vàng mã
phải học và tìm hiểu tất cả ta? Em
lại đu theo:
- Vậy anh cho em con 256 GB
nhá. Dung lượng nhiều các cụ
“seo phi” cho thoải mái. Khỏi lo
dung lượng đầy.

Ông ấy cười híp mắt “ok ok”
mấy phát nói tiếp:
- Em có mua thêm xạc dự
phòng không? Nhỡ đâu mất điện
còn dùng. Vì các cụ còn chơi game
Mobile rồi còn lướt Facebook
nữa chứ.
E: Ok. Anh cho em cái 20.000
Mah luôn đi.
Ông ấy tay đưa cục xạc dự
phòng không quên đưa cho em
một địa chỉ Email và nói:
- Đây là địa chỉ Email của
Steve Jobs. Em đốt để các cụ có
thắc mắc gì tự gửi Mail hỏi nhé!
Em không quên nói thêm:
- Mà anh cho em “cạc vi dít”
của anh em đốt luôn. Nhỡ xuống
đấy máy hỏng các cụ còn liên lạc
với anh để bảo hành chứ. Tiện anh
cho em luôn quả sim ngũ 99999
sim VIP. Nhớ là phải có 4,5G và
tai nghe “bờ lu tút” nữa nhá.
CCH được dịp cười không
ngậm được mồm luôn. Tính tiền
trả tiền xong trên đường về em cứ
cười mãi. Đúng là người tài có ở
xung quanh ta. Theo các anh chị
em có cần mua thêm cục phát Wiﬁ
không? Biết đâu dưới đó chưa có
Wiﬁ nhể?
St. Facebook
Thử lòng
– Nếu em và mẹ anh cùng rơi
xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?
– Nếu làm cái gì, em thử thì
biết.
Nghe chàng trai nói vậy, cô
gái quả quyết nhảy luôn xuống
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sông
– Thử thì thử
Chàng trai và mẹ đứng trên
bờ nhìn xuống Hồi lâu người mẹ
thở dài bảo:
– Lấy con này về sau này nó
lên cơn thì khổ lắm…Thôi mình
về nhà đi con
Tắc đường
– Chết mẹ, sếp gọi.
– Alo anh, em nghe.

– Oh tôi biết hôm nay là thứ
7, nhưng nhiều việc quá, cậu đến
làm được không?
– Dạ được không có gì ạ,
nhưng hôm nay đường đông lắm,
em sợ tắc nên chắc sẽ đến muộn
đấy ạ.
– Không sao, bao giờ cậu đến
được?
– Dạ thứ hai ạ.

Có đáng để nuôi?
Nhà sắp có khách, bà vợ hách
dịch hỏi ông chồng: “Ông định
mặc quần đùi để tiếp khách hay
sao?”.
– Tôi muốn để mọi người đều
biết, bà đã nuôi tôi thế nào! –
Ông chồng hậm hực.
– Nếu vậy – bà vợ nói – ông
hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho
họ biết là ông có đáng để nuôi
không?

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

(Tiếp theo trang 52)
đầy dãy sự phản bội, bất tín, vong
ân, thù ghét… thì làm gì có sự trả
ơn, bảo bọc, che chở, đoàn kết
hay giúp đỡ lẫn nhau. Nếu cùng
ác với Họ thì ở với Họ, nếu sai
thì bị tự văng ra. Sự Dữ không có
tình nghĩa.
(2) Không phải ai được rửa
tội, trở thành Kitô hữu cũng đều
được cứu, được vào Nước Trời.
Chỉ có Kitô hữu nào thực thi Lời
Chúa mới được cứu và được vào
Nước Trời, vì những Kitô ấy mới
thật sự tin Chúa Kitô. Thật đúng
câu Chúa dạy: “Vì kẻ được gọi
thì nhiều, mà người được chọn thì
ít”. (Mt 22,1-14)
(3) Phật Di Lặc
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(4) “Le cœur a ses raisons
que la Raison ne connaît
point” (Pascal – Con tim có
những lý lẽ riêng mà lý trí không
tài nào biết được chút gì). Đừng
hỏi tại sao có những bậc cha mẹ
thương con đến mức làm cho con
mình ra hư hỏng. Nói chung, tình
yêu còn luận chứng hay lý giải
được… hẳn không phải là tình
yêu.

(5) Thần chú là những công
thức dùng để giao tiếp với vong
linh.
(6) Một thứ lực phản lại lực
tung ra. Nhờ vào nguyên lý này
người ta chế ra máy bay phản
lực, và đặc biệt chế ra Thái cực
quyền đạo gia, mượn sức của đối
phương để quật ngã đối phương,
còn bản thân lại chẳng tốn một
chút hơi sức .
(7) Bóng tối không xua đuổi
được ánh sáng trừ khi nào không
có ánh sáng. Bởi vậy Thánh nữ
Têrêxa Hài Đồng Giêsu cho biết
ma quỷ rất sợ trẻ em nhất là rất
sợ và lẩn trốn các tâm hồn thánh
thiện trừ khi Chúa ban phép .
(Một tâm hồn)

TRUYỆN-THƠ-NHẠC-HỌA

DIỄN ĐÀN THÁNH CA
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LƯỢC TIN THẾ GIỚI
Đài Loan sẽ dùng tiếng Anh làm Facebook của cơ quan cứu hỏa
ngôn ngữ chính thức
Myanmar cho thấy nước dâng
cao sát mặt cầu trên tuyến cao tốc
Yangon - Mandalay.
Thành phố San Francisco sẽ
dùng điện ‘sạch 100%’
Taiwan News dẫn lời người

đứng đầu Viện Hành pháp Đài
Loan Lại Thanh Đức cho hay từ
năm tới, vùng lãnh thổ này xúc
tiến chính sách lấy tiếng Anh làm
ngôn ngữ chính thức thứ hai sau
tiếng Hoa, nhằm tăng tính cạnh
tranh quốc tế.
Ông Lại nhấn mạnh chính
quyền sẽ hướng tới mục tiêu đưa
Đài Loan trở thành vùng lãnh thổ
song ngữ. Hiện Cơ quan Giáo
dục Đài Loan đã lập một ủy ban
để nghiên cứu khung thời gian và
biện pháp thực hiện chính sách
mới.

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

gió lên tới 172 km/giờ. Trên vịnh
Osaka, gió mạnh đã khiến một tàu
chở dầu va chạm với một cây cầu,
còn ở Kyoto, mái của một nhà ga
đường sắt đã bị sập một phần.
Giới chức Nhật Bản đã yêu
cầu hơn 1 triệu người ở các vùng
bị ảnh hưởng phải sơ tán khỏi nhà
cửa để tránh nguy cơ sóng lớn,
ngập lụt và lũ quét. Hàng nghìn
hộ gia đình bị cắt điện.
Cơ quan dự báo thời tiết của
Nhật Bản phân loại bão Jebi là
cơn bão ở cấp độ “rất mạnh”.
Theo thông tin trên VOV, tính
đến sáng nay (5/9), cơn bão Jebi
đã khiến hàng chục người thiệt
mạng, trong đó riêng Osaka đã có
8 người chết. Cơn bão đã mang
theo cuồng phong và mưa lớn
khiến nhiều ngôi nhà đổ sập, cuốn
các mái nhà, bảng hiệu. Đây cũng
là nguyên nhân khiến số người
thiệt mạng gia tăng.

San Francisco quyết tâm
phát triển “xanh” dù Tổng thống
Donald Trump đã tuyên bố rút
khỏi thỏa thuận về chống biến đổi
khí hậu.
Thông cáo dẫn lời bà London
Breed, thị trưởng San Francisco,
tuyên bố thành phố cam kết sẽ
chuyển toàn bộ lưới điện sang
dùng các nguồn năng lượng tái
tạo như điện gió và điện mặt trời
vào năm 2030.
Vỡ đập ở Myanmar, thị trấn,
Tại California, San Francisco Chuyện ở Indonesia: nam nữ
làng mạc chìm trong nước lũ
được xem là thành phố dẫn đầu chưa kết hôn không được ăn
về năng lượng sạch. Kể từ đầu chung bàn.
năm ngoái, tất cả các tòa nhà dưới
10 tầng mới xây tại đây đều buộc
phải lắp đặt hệ thống năng lượng
mặt trời.
Reuters cho biết, vụ vỡ đập
Swar ngày 29/8 tại miền trung
Nhật Bản tan hoang sau cơn bão
Myanmar khiến 1 thị trấn và ít
mạnh nhất 25 năm đổ bộ.
Tờ The Guardian ngày 6.9
nhất 2 ngôi làng chìm trong nước
đưa tin phụ nữ ở vùng Bireun
lũ. Cơ quan cứu hỏa Myanmar
trên đảo Sumatra không được ăn
thông báo cấm xe lưu thông trên
chung bàn tại nhà hàng và các
tuyến đường cao tốc nối giữa 2
quán cà phê với nam giới nếu họ
thành phố Yangon, Mandalay và
không có chồng hoặc một người
thủ đô Naypyitaw.
nam trong gia đình đi kèm như
Đăng tải thông tin trên tài
bố hoặc anh em trai. “Mục đích
khoản Facebook chính thức, cơ
Bão Jebi đã đổ bộ vào khu vực là bảo vệ phẩm giá của phụ nữ
quan này cho biết đang tiến hành
phía Tây của Nhật Bản vào ngày để họ cảm thấy thoải mái hơn, cư
chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.
Các hình ảnh đăng tải trên 4/9, mang theo mưa lớn và sức xử tốt hơn và không làm bất cứ
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điều gì vi phạm luật Sharia (luật
Hồi giáo)”, một quan chức địa
phương nói với AFP…
Ba năm về trước, Banda Aceh,
thủ phủ của tỉnh Aceh, cũng đã
cấm phụ nữ tới các quán cà phê
hoặc những khu vui chơi giải trí
sau 23 giờ nếu không có người
đi cùng. Aceh với khoảng 5 triệu
dân nằm ở phía bắc đảo Sumatra,
là vùng đất đặc biệt được áp dụng
các chính sách riêng mà những
khu vực khác tại Indonesia không
có. Luật Hồi giáo Sharia được áp
dụng ở Aceh từ năm 2006, đây là
một phần nội dung trong hòa ước
mà chính phủ nước này đã ký với
những lực lượng chống đối đòi ly
khai.
Hàn Quốc loại bỏ hoàn toàn ống
hút, cốc nhựa tại nơi công cộng
vào năm 2027.

Chính phủ Hàn Quốc vừa ra
thông báo sẽ loại bỏ hoàn toàn
ống hút và cốc nhựa ở các cửa
hàng cà phê và những điểm công
cộng khác vào năm 2027. Đây là
động thái trong chương trình giảm
lượng rác thải khó tái chế trong
vòng 10 năm do Bộ Môi trường
Hàn Quốc và 9 bộ liên quan khác
đệ trình lên chính phủ. Chính sách
này cho thấy sự quyết tâm của
chính phủ Hàn Quốc trong các nỗ
lực nhằm giảm rác thải khó tái chế
sau sản xuất và tiêu dùng. Trước
đó, KFC cũng đã chính thức công
bố sẽ ngừng sử dụng cốc nhựa
và ống hút để phục vụ đồ uống
của chuỗi cửa hàng tại Singapore
từ ngày 20/6, nhằm hưởng ứng
hoạt động không dùng ống hút
để bảo vệ môi trường. Theo đó,
việc hưởng ứng “Sáng kiến Xanh
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- không ống hút” có thể giúp
KFC giảm 17,8 tấn nhựa sử dụng
một lần trong một năm. Chất thải
nhựa đang thực sự đe dọa nghiêm
trọng đến môi trường, xã hội và
sức khỏe con người. Cộng đồng
xã hội toàn thế giới đang đối mặt
với thách thức lớn này.
Bảo tàng Quốc gia Brazil chìm
trong biển lửa giữa đêm.

Một đám cháy lớn đã bùng
phát tại Bảo tàng Quốc gia Brazil
ở Rio de Janeiro tối Chủ nhật,
2/9. Hình ảnh từ hiện trường cho
thấy toàn bộ tòa nhà 200 năm tuổi
chìm trong biển lửa. Theo RT, vụ
cháy bùng phát lúc chiều tối ngày
2/9, sau khi bảo tàng đóng cửa
nên không gây thương vong về
người. Ngọn lửa nhanh chóng lan
khắp tòa nhà bằng gỗ xây dựng từ
thế kỉ thứ 10. Tổng thống Brazil
Michel Temer gọi việc mất toàn
bộ bộ sưu tập của bảo tàng là một
“tổn thất không thể tính toán”.
“200 năm làm việc, nghiên cứu và
học hỏi đã biến mất”, ông Temer
viết trên Twitter. Bảo tàng Quốc
gia Brazil là một trong những bảo
tàng lâu đời nhất và lớn nhất châu
Mỹ.
Thị trưởng Philippines bị bắn
chết tại phòng làm việc.

Mariano Blanco III, thị trưởng
thành phố Ronda, trở thành
quan chức thứ 16 bị ám sát dưới
thời chính quyền Tổng thống
Philippines Rodrigo Duterte.

Thị trưởng Blanco bị một nhóm
người lạ mặt đột nhập vào văn
phòng và bắn chết vào khoảng
1h30 sáng 5/9/2018, Inquirer đưa
tin. Theo lời kể của hai nhân viên
bảo vệ, 4 người đi trên một chiếc
xe van màu trắng bất ngờ xuất
hiện trước cổng tòa thị chính và
chĩa súng về phía họ, yêu cầu họ
nằm xuống đất. “Vài giây sau,
nhiều tiếng súng phát ra từ văn
phòng của thị trưởng. Các nghi
phạm đã trốn khỏi hiện trường”,
Tagupa nói. Các nhân viên tìm
đến phòng làm việc của Blanco
và phát hiện thi thể ông dính đầy
máu. Blanco có tên trong danh
sách đen các “chính trị gia ma
túy” mà Tổng thống Philippines
Rodrigo Duterte công bố hồi năm
2016. Từ đó đến nay, ông đã thay
đổi thói quen sinh hoạt, bao gồm
cả việc chuyển đến văn phòng để
ngủ qua đêm.
Lũ lụt hoành hành Triều Tiên,
76 người chết.

Reuters dẫn tin từ Hiệp hội
Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm
đỏ (IFRC) có trụ sở tại Geneva
hôm nay cho biết mưa lớn trong
những ngày gần đây đã gây ra lũ
lụt và sạt lở quy mô lớn ở những
khu vực trũng của Triều Tiên,
phá hủy hơn 800 ngôi nhà, phòng
khám và trường học. Mưa lớn
bắt đầu từ ngày 28/8 gây ngập
lụt nghiêm trọng ở hai tỉnh Bắc
Hwanghae và Nam Hwanghae,
khiến 76 người chết, 75 người
mất tích, trong đó có nhiều trẻ
em, và làm hàng nghìn người mất
nhà cửa. Các tình nguyện viên
của IFRC đang tiến hành hoạt
động tìm kiếm và cứu hộ tại hai
tỉnh này.
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LƯỢC TIN TRONG NƯỚC
Hà Nội lập đề án thu phí
phương tiện vào trung tâm
UBND TP Hà Nội vừa có văn
bản đề xuất Thủ tướng xem xét,
sửa đổi, bổ sung một số quy định
để làm cơ sở cho thành phố thực
hiện Đề án “Tăng cường quản lý
phương tiện giao thông đường bộ
nhằm giảm ùn tắc giao thông và
ô nhiễm môi trường trên địa bàn,
giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn
2030”. Trong văn bản, Hà Nội
cho hay đang lập đề án thu phí
phương tiện cơ giới vào một số
khu vực có nguy cơ ùn tắc giao
thông, ô nhiễm môi trường.
Thành phố cho rằng, việc thu phí
là giải pháp kinh tế nhằm quản lý
phương tiện, giảm mật độ giao
thông tại một số khu vực; qua đó
giảm ùn tắc và hạn chế mức độ
tập trung khí thải gây ô nhiễm
môi trường.

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Mưa lũ cuốn trôi, làm hư hại chính thức với chủ đầu tư.
gần 1.500 ngôi nhà ở Sơn La
Động thái này được thành phố đưa
ra sau nhiều cuộc họp giữa các
sở ngành gồm: Giao thông Vận
tải, Tài chính, Trung tâm chống
ngập, Trung tâm tư vấn phát triển
(Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ
thuật). Căn cứ bàn thảo dựa trên
Văn phòng Ban Chỉ huy phòng
phương thức cung ứng sản phẩm
chống thiên tai và tìm kiếm cứu
dịch vụ đặt hàng, thuê dịch vụ (do
nạn tỉnh Sơn La cho biết, từ ngày
không cạnh tranh). Giá thuê máy
28/8 đến 31/8, mưa lũ đã làm
bơm chống ngập đường Nguyễn
một người chết và hai người bị
Hữu Cảnh được chủ đầu tư đề
thương; hơn 1.500 ngôi nhà bị
xuất với chính quyền thành phố
ảnh hưởng, trong đó có gần 40
là hơn 24,4 tỷ đồng mỗi năm (đã
nhà sập đổ hoàn toàn; hơn 150
giảm 5%), thời gian cho thuê là
nhà bị sạt lở, thiệt hại nặng; 500
7 năm.
căn bị ngập; trên 610 hộ phải di
dời khẩn cấp. 11 điểm trường học
Chàng trai Quảng Nam được
bị sạt lở, đổ tường rào và ngập
Google trả 727.000 USD đã nộp
khuôn viên. Huyện Mường La là
thuế
địa phương bị thiệt hại nặng với
hàng trăm nhà bị ngập, nhiều căn
bị cuốn trôi hoàn toàn.

Cuối tháng 11 các thuê bao có
TP HCM muốn thuê siêu máy
thể chuyển mạng giữ nguyên
bơm giá 9,9 tỷ đồng mỗi năm.
số.

Tại buổi làm việc của Ban Chỉ
đạo Đề án triển khai dịch vụ
chuyển mạng thông tin di động
giữ nguyên số thuê bao ngày
23/8, đại diện 4 hãng viễn thông
Viettel, Vinaphone, MobiFone và
Vietnamobile đều khẳng định đã
sẵn sàng cho việc chuyển mạng
giữ số.
Các nhà mạng lớn cho biết đã
phối hợp với nhau để thử nghiệm
về kỹ thuật và cơ bản không
có vấn đề đáng trở ngại. Riêng
Vietnamobile dự kiến thử nghiệm
từ 27/8.

Trung tâm chống ngập TP
HCM vừa đưa ra mức giá thuê
máy bơm khủng chống ngập cho
đường Nguyễn Hữu Cảnh (Công
ty cổ phần tập đoàn công nghiệp
Quang Trung đầu tư) là gần 9,9
tỷ đồng mỗi năm. Thời gian thuê
dịch vụ 7 năm, bắt đầu từ ngày
2/10/2017 (ký hợp đồng nguyên
tắc), thời điểm thanh toán vào
tháng 12 hàng năm.
Nội dung này sẽ được UBND
thành phố xin ý kiến Thường trực
Thành ủy, trước khi ký hợp đồng

Sáng 7-9, ông Ngô Bốn, Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng
Nam, xác nhận cá nhân có hộ
khẩu tại thôn 5 (xã Tiên Cảnh,
huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng
Nam) - người được Google chi
trả 727.000 USD (gần 17 tỉ đồng)
- đã kê khai và nộp thuế.
Như Báo Người Lao Động đã
thông tin, vừa qua, Cục Thuế TP
HCM rà soát phát hiện một người
tạm trú tại TP HCM, có hộ khẩu
tại xã Tiên Cảnh được Google chi
trả 727.000 USD trong khoảng
thời gian từ năm 2014 đến 2017
nhưng không nộp thuế theo quy
định. Cơ quan thuế TP HCM đã
nhiều lần gửi giấy mời người này
lên làm việc nhưng cá nhân trên
không còn ở địa chỉ tạm trú nên
(Xem tiếp trang 61)
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LƯỢC TIN CÔNG GIÁO
Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Đức Phanxicô được tặng một Tổng thống Donald Trump lên Chúa trong năm vừa qua, đồng
tiếng bênh vực Đức Giáo Hoàng thời chúc mừng những vị kỷ niệm
chiếc Vespa hiếm
70, 60, 50 và 25 năm linh mục…

Ngày 2.9.2018, Đức Thánh
Cha đã gặp gỡ với những người
tham gia Đại hội “Roma Caput
Vespa” quốc tế lần thứ 2. Và câu
lạc bộ “Vespa Club in Time” đã
gửi tặng ngài một chiếc Vespa 50R
đời 1971. Xe sẽ được bán đấu giá
để gây quỹ cho các hoạt động bác
ái. Chiếc Vespa có biển số mang
nhiều ý nghĩa: BF362918, nghĩa
là: Bergoglio - Francis - năm
sinh của ngài - ngày tháng năm
chiếc xe được tặng. Đức Hồng y
Konrad Krajewski, vị đứng đầu
Văn phòng Bác ái của Tòa Thánh
đã lái thử chiếc xe. Ngài là người
sẽ chịu trách nhiệm bán đấu giá
chiếc Vespa cổ. Hơn 600 chiếc
Vespa đã có mặt tại Vatican nhân
Đại hội “Roma Caput Vespa”
quốc tế lần thứ 2. Các chủ nhân
của những chiếc xe này đã tham
gia buổi đọc kinh Truyền tin cùng
Đức Giáo Hoàng tại quảng trường
Thánh Phêrô.
Giáo Hội Kenya kêu gọi cầu
nguyện nhưng không nao núng
trước việc một số linh mục bỏ
đạo để kết hôn
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục
Kenya các Giám Mục kêu gọi anh
chị em giáo dân cầu nguyện cho
các linh mục bền đỗ trong ơn gọi
của các ngài. Đồng thời các ngài
cho biết “không nao núng” trước
việc một nhóm các linh mục bỏ
đạo để gia nhập vào một ly giáo
trong đó cho phép họ kết hôn.
60 website: www.thanhnhacngaynay.vn

Trong một cuộc phỏng vấn
với tờ Daily Caller ngày 5.9, ông
Trump nói vụ tai tiếng lạm dụng
tính dục đã quay lại đến 70 năm
qua, và là “một trong những câu
chuyện buồn nhất nhưng khiến
tôi kính phục Giáo Hội Công
Giáo rất nhiều.”
Những lời bình luận của ông
Trump được đưa ra rất nhanh
chóng, chỉ chưa đầy hai tuần sau
khi Đức Tổng Giám Mục Carlo
Maria Viganò, cựu Sứ Thần Tòa
Thánh tại Hoa Kỳ, kêu gọi Đức
Giáo Hoàng từ chức. Ông Trump
từ chối tham gia những lời chỉ
trích Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
và nói rằng ông tin là “Đức Giáo
Hoàng đang giải quyết chuyện
này cách tốt nhất một người có
thể làm được”.

Khánh thành Tòa Giám mục
mới của giáo phận Vinh

Sáng 15.8, đại lễ Đức Maria
Hồn Xác Lên Trời, quan thầy
giáo phận Vinh đã diễn ra tại nhà
thờ Chánh tòa Xã Đoài. Trước
thánh lễ, Đức cha Phaolô Nguyễn
Thái Hợp, Giám mục giáo phận
đã chủ sự nghi thức làm phép Tòa
Giám mục mới. Công trình được
xây dựng nhờ sự đóng góp hoàn
toàn của giáo dân. Ngôi nhà mới
này sẽ là nơi cư ngụ của các giám
mục, là nơi các ủy ban và nhân
viên làm việc để giúp giám mục
trong việc coi sóc toàn giáo phận.
Thời gian tới, theo quy hoạch
tổng thể, giáo phận Vinh sẽ còn
xây mới nhà thờ Chánh tòa và
Linh mục đoàn Sài Gòn tĩnh Trung tâm Mục vụ.
tâm thường niên.
Tổng trưởng Bộ Đời sống thánh
hiến thăm Giáo Hội Việt Nam.

Tuần tĩnh tâm thường niên
2018 đã diễn ra từ ngày 20 23.8.2018 tại Ðại Chủng viện
Thánh Giuse Sài Gòn, với sự
tham dự của Ðức cha Giám quản
Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Ðức cha
Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn
và 304 linh mục. Các cha đã dâng
thánh lễ, nghe các bài giảng, cầu
nguyện, sám hối, xưng tội, gặp
gỡ nhau trong giờ ăn và đặc biệt
cầu nguyện cho những vị về với

Nhân dịp Đức hồng y (ĐHY)
João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ
Đời sống thánh hiến và các Tu
đoàn tông đồ (Bộ trưởng Tu sĩ)
đến tham dự Đại Hội Liên Tu Hội
Đời Châu Á lần đầu tiên được tổ
chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng
Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng
Giám mục Giuse Nguyễn Chí
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Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Việt Nam (HĐGMVN) đã
kính mời ĐHY Bộ trưởng Tu sĩ
đi thăm 3 giáo tỉnh của Giáo hội
Chúa Kitô tại Việt Nam… Ra đón
ĐHY João Braz de Aviz tại sân
bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM.
có Đức Giám mục Giuse Đỗ
Mạnh Hùng - Giám quản Tông
toà Tổng giáo phận Sàigòn, Đức
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn
Ðệ Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của
Hội đồng Giám mục Việt Nam
(UBTS/HĐGMVN)… Sau khi
rời sân bay, phái đoàn đưa ĐHY
Bộ trưởng về nghỉ tại Trụ sở Văn
Phòng Hội đồng Giám mục Việt
Nam.
Trang sử mới: Linh mục đoàn
Giáo phận Phát Diệm vượt
ngưỡng 100.

Sáng ngày 30/08/2018, tại
nhà thờ chính tòa Phát Diệm, Đức
Cha Giuse Nguyễn Năng đã chủ
sự thánh lễ phong chức linh mục
cho 9 thầy phó tế, đánh dấu một
biến cố lớn của Giáo phận: lần
đầu tiên kể từ năm 1954, linh mục
đoàn của Giáo phận vượt ngưỡng

100, đạt 107 linh mục. Cùng
đồng tế thánh lễ với Đức Cha, có
cha Tổng đại diện và đông đảo
quí cha trong và ngoài Giáo phận.
Mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng
từ khắp các nẻo đường, quí thân
nhân, ân nhân, quí khách và cộng
đoàn Dân Chúa đã đến, hiện diện
đông đảo trong thánh lễ để cầu
nguyện cho các tân chức và chia
vui cùng Giáo phận.
74 giám mục thuộc các xứ
truyền giáo dự khóa bồi dưỡng
tại Giáo Hoàng Học viện thánh
Phaolô Tông Đồ ở Roma.

Khóa bồi dưỡng đã được
ĐHY Fernando Filoni, Tổng
trưởng Bộ truyền giáo, khai mạc
sáng ngày 3-9 vừa qua. Và Đức
TGM Protase Rugambwa, người
Tanzania, Tổng thư ký Bộ truyền
giáo, đã chủ sự thánh lễ đồng tế
với 74 Giám mục tham dự.
Các vị đến từ 34 quốc gia
thuộc 4 châu lục, trong số này có
17 nước Phi châu, 6 nước thuộc
Đại dương châu, 3 nước Mỹ châu
la tinh và 8 nước từ Á châu, trong
đó có 4 Giám mục Việt Nam là

Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn
Mạnh, Giám mục Phó giáo phận
Đà lạt, Đức Cha Gioan Đỗ Đức
Ngân, Giám mục phụ tá Xuân
Lộc, Đức Cha Louis Nguyễn Anh
Tuấn, Đức Cha Giuse Nguyễn
Đức Cường, Giám mục Thanh
Hóa.
Bàn giao mặt bằng Đại Chủng
Viện Tôma (cũ) cho Tòa Giám
mục Long Xuyên

Đúng như lịch hẹn và biên bản
ký kết ngày 15/08, chiều ngày
05/09/2018, tại sân trường của
Trung Tâm Giáo Dục Thường
Xuyên, Ban Tôn giáo tỉnh An
Giang cùng Ban Giám đốc của
Trung Tâm Giáo Dục Thường
Xuyên đã bàn giao mặt bằng Đại
Chủng Viện Toma (cũ), các chỉ
số điện, nước, cùng toàn bộ chìa
khóa của các phòng cho Tòa Giáo
Mục Long Xuyên quản lý. Tòa
Giám Mục sẽ quản lý ngôi nhà
này và đổi tên thành Trung tâm
Mục vụ Giáo phận Long Xuyên,
đồng thời tiến hành tu sửa một số
phòng để chuẩn bị cho các linh

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

(Tiếp theo trang 59)
Cục Thuế TP HCM gửi thông tin
cho Cục Thuế Quảng Nam để
tiếp tục xử lý.
Theo quy định, cá nhân có thu
nhập từ các tổ chức như Facebook,
Google, YouTube... được xếp vào
thu nhập từ kinh doanh và với
doanh thu từ 100 triệu đồng/năm
trở lên thì phải nộp thuế.

nuôi lồng bè chết hàng loạt
Theo ông Võ Văn Võ, Trưởng
phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Kiên Hải, do
ảnh hưởng nguồn nước ngọt đổ ra
vùng biển nhiều hơn mọi năm, từ
ngày 2/9 đến nay, địa bàn xã Hòn
Tre có hiện tượng cá nuôi lồng bè
chết.
Kết quả khảo sát bước đầu cho
Kiên Giang: Nước ngọt đổ ra thấy đã có 91 lồng cá của 19 hộ
biển nhiều hơn mọi năm, cá nuôi bị thiệt hại, chủ yếu là cá

bớp và cá khế vằn (còn gọi là bè
đưng) đang ở giai đoạn từ 1 - 3
tháng tuổi, trọng lượng khoảng
0,3 - 2 kg/con… Ông Võ Văn
Võ cho biết thêm, trước tình
hình nước ngọt đổ ra biển ngày
càng nhiều, Phòng tổ chức tuyên
truyền, vận động hộ nuôi cá bớp
đạt trọng lượng từ 3 - 5 kg/con, thu
hoạch sớm để hạn chế thiệt hại.
Đến ngày 6/9, 5 hộ nuôi cá bớp
đã thu hoạch sớm được 3.850 kg,
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ĐỌC BÁO DÙM BẠN

(Thế giới động vật) - Cáo con dù bị thương vẫn Nam Phi Graham Dyer nhìn thấy khi đang cố gắng
lớn tiếng kêu và cắn vào mũi một con sư tử cái để di chuyển sau khi bị tấn công bởi một thành viên
bảo vệ mình khỏi gia đình sư tử và đã được yên thân. trong gia đình này.

Ông Dyer cho biết con sư tử cái đã làm bị thương
Những con sư tử trưởng thành kiêu hãnh đã tham con cáo, ảnh hưởng đến cột sống khiến nó không thể
gia vào cuộc huấn luyện những chú sư tử con tại đi lại được bằng 2 chân sau.
Khu bảo tồn Kalahara ở Botswana thuộc Châu Phi.

Con cáo gan dạ tuy bị thương song vẫn lên tiếng
Con cáo được nhiếp ảnh gia động vật hoang dã gầm gừ lại cả gia đình sư tử.
*****************************************************************************************************

với giá bán dao động từ 100.000 150.000 đồng/kg… Hiện nay, xã
Hòn Tre, huyện Kiên Hải có 35
hộ nuôi cá, với 155 lồng đang thả
nuôi khoảng 44.000 con cá giống
các loại.

Mới đây, UBND TP.HCM đã
có văn bản gửi Sở Kế hoạch và
Tiểu thương lo lắng vì chợ Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc,
ngầm ở trung tâm TP.HCM sắp Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài
chính về việc khẩn trương thực
đóng cửa.
hiện quy hoạch, chỉnh trang tổng
thể, trả lại đúng chức năng không
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gian công cộng tại công viên 23/9
(quận 1) cho người dân. Theo đó,
các đơn vị đang sử dụng mặt bằng
tại công viên phải hoàn tất di dời
trước ngày 30/4/2019... Trước
thông tin này, hàng trăm tiểu
thương đang hoạt động tại trung
tâm thương mại dưới lòng đất
công viên 23/9 - Sense Market,
cay đắng cho biết sẽ lỗ nặng đến
mức phá sản vì khu chợ chỉ mới
hoạt động hơn một năm.
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Song nó đã bớt to tiếng khi con sư tử đực tiến
đến gần hơn nhưng vẫn thể hiện sự quyết tâm của
mình.

Thậm chí con cáo nhỏ đã cắn con sư tử cái vào
mũi.
Sau đó, những con sư tử được nhìn thấy trong
trạng thái hoàn toàn thư giãn với con cáo bị thương
nằm bên.

Khoảng 5-6 phút đầu tiên, con cáo đã lên tiếng
báo động bằng cách kêu lên rất lớn.

Tuy nhiên, chúng nghe thấy những tiếng gầm lớn
của đồng loại như tiếng tranh giành nhau một bữa
ăn thịnh soạn gần đó và kéo nhau chạy về hướng đó.

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

Chú thích cho bài viết trang 1

Chữ “đại hỷ” (vui to) hay còn gọi là “ song hỷ” (hai niềm vui cùng lúc).
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
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