VÀO ĐỀ THÁNG 5

“Experto credite!” (hãy tin tôi vì tôi có
“Lão mã thức đồ” là thành ngữ có xuất xứ
kinh nghiệm! – Virgile); “Ra đường hỏi già,
từ truyện sau:
về nhà hỏi trẻ” (tục ngữ VN); sáng chế mới
Năm 663 CN, nhận lời cầu viện, vua nước
luôn tiếp nối những phát minh cũ vì tiến bộ
Tề (Tề Hằng Công) đem theo tướng Quản
là sự tiếp nối. Các nước trên thế giới xưa nay
Trọng cùng đại binh sang dẹp cướp giùm
cài gián điệp (ngày nay cài cả công ty) để
nước Yên. Đến nơi thì bọn cướp đã vơ vét
ăn cắp kinh nghiệm nhau; Nga ăn cắp kinh
xong vừa trốn sang nước Cô Trúc. Đuổi theo,
nghiệm hạt nhân của Mỹ; phi thuyền Apolo
tới nước Cô Trúc mới hay
11 của Mỹ đưa người lên
vua nước Cô Trúc cùng
mặt trăng có thể có kinh
bọn cướp tháo chạy. Đuổi
nghiệm qua phi thuyền
tiếp... cuối cùng diệt gọn
Sputnik của Nga; bằng 2
tất cả.
chiến dịch Overcast (bắt
cóc) và Paperclip (cái kẹp
Trên đường về vừa
giấy) Mỹ đi trước Nga ở
đúng mùa đông, vừa bị lạc
thế chiến II bắt hết các nhà
ở một thung lũng không
bác học Đức chuyên về
sao có thể thoát ra, lương
hỏa tiễn, phi cơ, xe tăng,
thực lại cạn dần, tướng
bom mìn và súng đạn.
Quản Trọng nghĩ cách;
nghĩ mãi... may sao ông
Đến như đức tin, bằng
chợt nhớ ra: “loài ngựa
kinh Tin kính (Credo),
có thể có bản năng nhớ
người Công giáo còn tuyên
đường giống loài chó...?”.
thệ hằng ngày một Giáo hội,
Ông liền thử chọn vài con
ngoài tính kế thừa còn có
ngựa già, rồi tháo hết yên
tính dày dạn (kinh nghiệm xương máu) “Credo
cương cho chúng đi tự do trước đoàn quân.
in unam, sanctam, catholicam et APOSTOLIQuả nhiên, các con ngựa già ấy nhất loạt đi
CAM ecclesiam” (Tôi tin có Hội thánh duy nhất,
về một hướng và dẫn đoàn quân dễ dàng thothánh thiện, công giáo và TÔNG TRUYỀN).
át khỏi thung lũng ra đường cái về nhà.
Đường đi về với Đức Chúa Cha là Đức
Từ đó câu: “Lão mã thức đồ” (ngựa già
Chúa Giêsu đã hẳn, nhưng để đi được con
biết đường) được dân gian dùng để nhắc
đường Đức Chúa Giêsu nhanh và dễ, ta
nhau rằng: người già có kinh nghiệm.
phải nhờ kinh nghiệm của Đức Mẹ Maria:
Truyện gợi vài ý: - kinh nghiệm luôn là “Ad Iesum per Mariam” (nhờ Mẹ Maria
vốn quý – đường đi nào cũng cần người có đến Chúa Giêsu), bởi vì không ai hiểu con
kinh nghiệm – nhất nữa, đường đi về với Đức bằng mẹ.
Chúa Cha.
NK
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG

Cầu cho Giáo Hội bên Châu Phi.

. Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho Giáo Hội bên Châu Phi qua việc dấn thân của các thành viên. Thắt chặt sự hiệp nhất
giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.
Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN

Cầu choThánh ca Phụng vụ được mọi người
đón nhận.

. Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ

. THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG
1.5.2019
.THỨ NĂM LỄ THĂNG THIÊN
30.5.2019

CÂU ĐỐI THÁNG 5

.

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

.

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Thánh ca Phụng vụ “nội ngoại tương hợp”
Thiên nhạc Triều dâng “kính Chúa yêu người”
Nhờ Mẹ Maria đến cùng Chúa Giêsu
Để con cái nhân loại thừa hưởng ơn cứu rỗi

Cúc Cung CảmTạ

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn

Thầy TÂM LÊ (TpHCM)
Ông Bà MINH CHÂU & Cty (TpHCM)
Ông Bà LÂM THÀNH (XL)
Cô NGUYỄN VÕ KIỀU TRANG (TpHCM)
Frère PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH LONG (FSC)
AC. VŨ NGỌC THIỆN (TpHCM)
Bề trên & Quý Tu sĩ Anh Em Đức Mẹ
Người Nghèo (Thủ Đức, TpHCM)
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)

. 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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CHÂU HÂN sưu tầm
Có một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Đại
học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào vị trí
quản lý tại một công ty lớn. Anh ta vượt qua
các vòng đầu tiên. Đến vòng cuối cùng, đích
thân ông Giám đốc phỏng vấn để đưa ra quyết
định cuối cùng. Ông Giám đốc phát hiện ra
một điều từ CV của chàng trai trẻ rằng trong
suốt các năm học, anh ta luôn đạt thành tích
học tập một cách xuất sắc. Từ trường Trung
học cho đến khi vào Đại học và thi tốt nghiệp,
không năm nào chàng trai này không đạt được
danh hiệu xuất sắc. Ông Giám đốc hỏi:

Chàng trai trẻ trả lời:
- Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo.

- Anh có bao giờ nhận được học bổng từ
trường không?”
- Không bao giờ. - chàng trai trả lời.
Ông Giám đốc bèn hỏi tiếp:
- Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho
anh phải không?
Chàng trai trẻ trả lời:
- Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi,
toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác.
- Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào? -Ông
Giám đốc hỏi:
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Ông Giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng
trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai
bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.
Ông Giám đốc hỏi:
- Vậy trước đây có bao giờ anh giúp đỡ mẹ
anh trong việc giặt quần áo chưa?
- Chưa bao giờ. -chàng trai trẻ trả lời: - Mẹ
tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật
nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi có thể giặt quần
áo nhanh hơn tôi.
Ông Giám đốc nghe thấy vậy bèn nói:
- Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc anh về
nhà, hãy đi và rửa hai bàn tay của mẹ anh.
Rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau.
Chàng trai trẻ có cảm giác rằng cơ hội
trúng tuyển của mình vào công ty này rất cao.
Anh ta liền vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với bà
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hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm áo còn lại trong ngày.
nay. Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong
Tối hôm đó, bà mẹ và chàng trai đã nói
lòng bà dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn chuyện với nhau rất lâu.
lộn, bà bèn đưa hai bàn tay mình ra cho chàng
Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại
trai.
công ty phỏng vấn.
Ông Giám đốc nhận thấy nước mắt còn
đọng trên khóe mắt của chàng trai trẻ bèn hỏi:
- Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và
học được những gì ở nhà của anh ngày hôm
qua không?
Chàng trai trả lời:
- Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi, và tôi
cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại.
- Vậy anh hãy cho tôi biết cảm giác của
anh như thế nào? Ông Giám đốc hỏi:
Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt:
Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay
- Thứ nhất: Tôi hiểu được nhờ có mẹ mà
của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng tôi có được ngày hôm nay. Thứ hai: Tôi hiểu
trai rơi xuống khi anh ta thực hiện công việc được kiếm tiền vất vả đến như thế nào. Thứ
của mình.
ba: Tôi đã nhận thức được sự quan trọng và
Lần đầu tiên chàng trai nhận ra rằng đôi giá trị của tình cảm gia đình.
bàn tay của mẹ mình thật là nhăn nheo, hơn
Ông Giám đốc nói:
nữa hai bàn tay còn chằng chịt những vết sẹo
- Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở
và chai sạm. Những vết sẹo này hẳn là rất một nhà quản lý. Tôi muốn tìm những ứng
đau đớn vì chàng trai cảm nhận được bà mẹ viên có thể nhận thức được công ơn của cha
khẽ rùng mình mỗi khi chàng trai rửa chúng mẹ và biết ơn cha mẹ mình, từ đó mới có thể
trong nước.
biết ơn sự giúp đỡ của những người khác. Xin
Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận chúc mừng. Anh đã được tuyển.
ra rằng chính đôi bàn tay này hàng ngày làm
công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ
tiền học phí của anh ta ở trường học. Những
vết sẹo trên đôi bàn tay của bà mẹ cũng là
cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những
bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của
anh ta.
Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của bà mẹ,
chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (5.5.2019)
Bài đọc 1: Cv 5,27b-32.40b-41 Bài đọc 2: Kh 5,11-14 Tin Mừng: Ga 21,1-19

Ý TƯỞNG
Chúa hỏi Phêrô 3 lần: “Có yêu mến Thầy
không?”.
Để được sạch tội, ta phải yêu mến.

SUY NGHĨ
Như để dạy “đã chối 3 lần thì phải nói
yêu 3 lần” để được sạch tội.
Sau khi đã lãnh nhận bí tích giải tội,
tình yêu: yêu Chúa yêu mọi người, giúp
lấy lại tình trạng cũ lúc chưa phạm tội.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (12.5.2019).
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Bài đọc 1: Cv 13,14.43-52 Bài đọc 2: Kh 7,9.14b-17 Tin Mừng: Ga 10,27-30
Ý TƯỞNG
“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta…”.
“Ta sẽ cho chúng được sống đời đời…”.
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Chỉ khi nào chúng ta thực thi Lời Chúa,
chúng ta mới thật là chiên của Chúa
nghe tiếng Chúa.
Thực thi Lời Chúa khiến chúng ta hoàn
thiện và được cứu độ.
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C (19.5.2019).
Bài đọc 1: Cv 14,21b-27 Bài đọc 2: Kh 21,1-5a Tin Mừng: Ga 13,31-33a.34-35
Ý TƯỞNG
SUY NGHĨ
“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con Chỉ cần yêu thương mọi người, chúng
ta sẽ yêu Chúa (vì làm theo Lời Chúa).
hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương
các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau”. Khi đã yêu Chúa yêu người, chúng ta
đã theo Chúa thật sự.
“Cứ dấu này, mọi người sẽ nhận biết các con là Để là Kitô hữu đích thực, tức là môn
môn đệ của Thầy: là các con yêu thương nhau”. đệ chính danh của Chúa, chúng ta phải
yêu thương nhau.
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C (26.5.2019).
Bài đọc 1: Cv 15,1-2.22-29 Bài đọc 2: Kh 21,10-14.22-23 Tin Mừng: Ga 14,23-29
Ý TƯỞNG
“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy
sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở
trong người ấy…”

SUY NGHĨ
Thực thi Lời Chúa thì không cần phải
lo lắng tìm hiểu ý Chúa, nhận ra ý
Chúa, thắc mắc các mầu nhiệm, xin
phép lạ, tìm học sự khôn ngoan ở người
đời v.v…
“Thầy đã nói với các con những điều này khi còn Chúa Thánh Thần sẽ dạy bảo, giải
thích, soi sáng và nhắc nhở những gì
ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh
Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Chúa Kitô đã nói… Nhưng với điều
kiện: chúng ta phải thực thi Lời Chúa.
Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở
cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các
con”.
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LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Chủ đề: Giới luật yêu thương
I. Dẫn vào Thánh lễ.
tha tội chúng con.
Anh chị em thân mến
III. Lời Chúa.
Yêu thương là dấu chỉ cho người ta nhận
1. Bài đọc I (Cv 14,21-27).
biết các môn đệ của Chúa. Vì thế có thể nói
Mặc dù là những nhà truyền giáo, nhưng
khuyết điểm lớn nhất của
Phaolô và Barnangười tín hữu là không yêu
ba không chỉ lo rao
thương.
giảng Tin Mừng
Trong Thánh lễ này, mỗi
cho những nơi mới.
người chúng ta hãy nhớ lại
Thỉnh thoảng hai
xem có những người nào
vị làm một chuyến
mà chúng ta không muốn
thăm mục vụ ở
yêu thương. Hãy dâng
những giáo đoàn
những người ấy lên Chúa,
cũ. Việc này ngày
và xin Chúa giúp chúng ta
nay được gọi là “tái
yêu thương họ.
truyền giáo”.
II. Gợi ý sám hối
Tái truyền giáo
- Vì chúng con còn ghét
của hai vị gồm: (1)
một số người, xin Chúa tha
Củng cố tinh thần
tội chúng con.
Kitô hữu; (2) Củng
- Vì chúng con vui mừng
cố cơ cấu nhân sự ở
khi thấy những người
những giáo đoàn ấy.
chúng con ghét phải chịu đau khổ, xin Chúa
2. Tin Mừng (Ga 13,31-35)
tha tội chúng con.
Đoạn Tin Mừng này là một phần của bữa
- Vì chúng con không cố gắng hòa giải với tiệc ly. Có 2 chi tiết đáng lưu ý:
những người va chạm với chúng con, xin Chúa
1. Giây phút Giuđa ra đi là tiếng chuông
Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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báo hiệu cuộc thương khó bắt đầu. Chúa Giêsu coi đó là tiếng chuông mở đầu giờ Ngài
được tôn vinh. Không phải đau khổ tự nó là
tôn vinh, mà vì qua đau khổ Chúa Giêsu thực
hiện ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu lấy
làm vinh dự được thực hiện ý muốn Chúa Cha.
2. Trước lúc bước vào con đường thập giá,
Chúa Giêsu trối lại cho các môn đệ điều răn
mới của Ngài: “Chúng con hãy yêu thương
nhau… Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết
chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con
có lòng yêu thương nhau”.
4. Bài đọc II (Kh 21,1-5).
Thị kiến về thành Giêrusalem mới:
- Thành này từ trời xuống
- Là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại
- Trong thành Giêrusalem mới này, sẽ không
còn sự chết, tang tóc và khổ đau.
IV. Gợi ý giảng.
* 1. Yêu thương kiểu mới.
Chắc hẳn nhiều người có biết chuyện Thánh
nữ Maria Goretti. Maria Goretti là một thiếu
nữ đẹp: Vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nhưng gia
đình thì nghèo: Không có nhà riêng để ở, phải
ở chung nhà với gia đình của anh chàng Alexandre. Hàng ngày mẹ và các anh của Goretti
ra đồng làm ruộng, Goretti ở nhà lo việc nội
trợ và giữ em. Anh chàng Alexandre từ lâu đã
đem lòng yêu cô gái Goretti và cũng đã vài lần
dụ dỗ Goretti cùng mình trao đổi những cử chỉ
yêu đương, nhưng Goretti luôn từ chối. Một
hôm Alexandre đang làm ruộng ngoài đồng,
nhưng biết Goretti ở nhà một mình nên lấy cớ
đau bụng để trở về nhà. Về đến nhà Alexandre
giả bộ nhờ Goretti vào phòng hắn lấy cái áo
đứt nút đơm lại giùm. Cô gái ngây thơ có tính
hay giúp đỡ tưởng thật nên đi vào. Alexandre
lại một lần nữa đề nghị chuyện ân ái. Goretti
vẫn từ chối. Khi ấy vì đam mê đã làm cho lý trí
mù quáng. Alexandre dùng dao đâm túi bụi 17
nhát vào mình Goretti và chạy trốn. Sau đó anh
của Goretti sinh nghi từ ruộng trở về thấy em
gái mình sắp chết, anh thề sẽ trả thù. Nhưng
Goretti tha thiết xin anh hãy tha cho hắn. Cuối
cùng Goretti chết và Alexandre bị cảnh sát bắt

giam. Một đêm kia anh thấy Goretti hiện ra
với mình và tặng cho mình những cánh hoa
mầu trắng và mầu đỏ. Từ đó Alexandre ăn năn
sửa mình, nên được khoan hồng trả tự do trước
khi hạn tù chấm dứt. Alexandre còn được vinh
dự tham dự lễ phong thánh cho thánh nữ Maria Goretti.
Có thể xem câu chuyện trên là một câu
chuyện tình. Nhưng trong chuyện ấy có hai
thứ tình: tình của Alexandre đối với Goretti là
một thứ tình yêu thấp hèn: còn tình yêu của
Goretti đối với Alexandre là một thứ tình yêu
cao đẹp. Nếu dùng từ ngữ của bài Tin Mừng
hôm nay, thì tình yêu của Alexandre là tình
yêu kiểu cũ, còn tình yêu của Goretti là thứ
tình yêu kiểu mới.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta hãy yêu thương nhau.
Thực ra tình yêu là chuyện vĩnh cửu, kể từ khi
có mặt con người trên trái đất này thì cũng
đã có tình yêu. Cho nên nếu Chúa Giêsu chỉ
bảo người ta thương yêu nhau như người ta đã
từng yêu thương nhau từ trước tới giờ thì lời
khuyên dạy của Chúa là thừa và vô ích. Nhưng
lời Chúa không thừa, không vô ích, vì Chúa
không dạy người ta thương yêu nhau kiểu cũ,
mà là thương yêu nhau kiểu mới.
Thế nào là yêu thương kiểu cũ, và thế nào là
yêu thương kiểu mới?
Tự nhiên là con người biết thương và biết
ghét: thương người vừa ý mình và ghét kẻ trái
ý mình. Đó là yêu thương kiểu cũ. Sách Lêvi
trong bộ Cựu Ước dạy một thứ tình yêu thương
cao hơn: đó là đừng thù oán ai, nhưng hãy yêu
thương mọi người như yêu thương chính mình.
Đó là yêu thương kiểu khá mới. Còn trong bài
Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy một tình yêu
thương cao hơn nữa: không phải chỉ yêu người
như yêu mình, mà phải yêu người như Chúa
đã yêu. Đó là yêu thương kiểu mới nhất.
Kiểu yêu thương mới nhất là yêu người
theo kiểu Chúa đã yêu. Vậy Chúa đã yêu như
thế nào? Có vài chi tiết trong bài Phúc âm giúp
ta hiểu rõ hơn cách yêu thương của Chúa:
Chi tiết thứ nhất là câu: “Khi Giuđa đi rồi”:

9

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Giuđa đi để thực hiện âm mưu bội phản bán
Thầy. Lúc đó lẽ ra Chúa phải chua chát cho
tình nghĩa thầy trò, thế mà là lúc Ngài chan
chứa yêu thương.
Chi tiết thứ hai là câu: “Mọi người sẽ nhận
biết anh em là môn đệ của Thầy”: nếu không
yêu thương thì không phải là môn đệ của Chúa.
Qua những chi tiết trên, ta hiểu được rằng
yêu thương như Chúa đã yêu là yêu thương
chính lúc người thường không thể yêu, yêu
thương chính cái điều mà người thường không
thể yêu, và yêu thương những người mà người
thường không thể yêu. Hơn nữa người môn đệ
Chúa bó buộc phải yêu thương như thế thì mới
xứng đáng là môn đệ Chúa.
Ta hãy trở lại chuyện thánh nữ Maria Goretti. Yêu thương của Alexandre là yêu thương
kiểu cũ, bởi vì Alexandre chỉ yêu thương theo
sự thúc đẩy của bản tính, của tính dục. Khi
tình dục không được thỏa mãn thì quay ra thù
ghét và giết chết Goretti. Còn yêu thương kiểu
Goretti là yêu thương kiểu mới: yêu thương
chính kẻ giết mình, yêu thương chính lúc đau
đớn sắp chết, yêu thương để tha thứ và để cứu
vớt Alexandre.
Chúa muốn chúng ta yêu thương theo kiểu
mới đó. Không phải Chúa chỉ muốn, mà Chúa
còn truyền như một giới răn: “Thầy ban cho
chúng con một giới răn mới”.
Chúng ta sẽ thực hiện giới răn mới ấy ra
sao? Có một tác giả kia khi viết bài suy gẫm
về bài Phúc âm này, đã đề nghị một số việc
như sau:
là làm hòa với những kẻ ghét mình
là cầu nguyện cho kẻ ghét mình
là làm tươi hồng môi trường sống của mình
bằng những việc phục vụ và bằng những lời
nói gây đoàn kết yêu thương.
Thiết tưởng đó là những việc rất cụ thể mà
chúng ta phải cố gắng làm để thực hiện tình
yêu thương kiểu mới mà Chúa Giêsu truyền
dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.
* 2. Như thầy đã yêu
Vào năm 1995, xảy ra một trận động đất
lớn chưa từng có ở Kôbê, nước Nhật, cả một
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thành phố hầu như đổ xuống thành một đống
gạch vụn khổng lồ. Thiệt hại về người và của
không biết cơ man nào mà kể. Các đội cứu hộ
làm việc ngày đêm để lôi ra khỏi những đống
gạch vụn vô vàn người chết, người bị thương.
Trong các tai họa vô cùng khủng khiếp ấy,
người ta lại khám phá ra một câu chuyện hết
sức cảm động, mà tiếng vang của nó còn mạnh
hơn cả sức chấn động của cơn động đất.
Người ta kể lại rằng, đến ngày thứ hai của
cuộc tìm kiếm nạn nhân, họ đào lên được dưới
tòa nhà đổ nát hai mẹ con vẫn còn sống: Đứa
con nhỏ khoảng mấy tháng tuổi vẫn còn thoi
thóp, và người mẹ đã hoàn toàn bất tỉnh.
Sau khi cấp cứu cho hai mẹ con vượt qua
cơn thập tử nhất sinh, các nhà báo đã phỏng
vấn người mẹ:
- Làm thế nào mà cả hai mẹ con chị có thể
sống được hai ngày dưới đống gạch vụn ấy?
Chị đáp:
- Tuy bị chôn vùi dưới tòa nhà đổ nát,
nhưng có một cái đà đã che chắn cho mẹ con
tôi. Sau vài tiếng đồng hồ thì con tôi quá đói
vì hai bầu sữa của tôi cháu đã uống cạn. Tôi
liền mò mẫm trong bóng tối và đụng phải một
vật sắc bén. Tôi liền vồ lấy và rạch một đường
nơi cổ tay, đẩy miệng con tôi vào cho cháu
mút giòng máu nóng. Cháu yên lặng được vài
tiếng thì cơn đói lại cào cấu, và cháu lại gào
lên khóc. Tôi liền rạch thêm một đường nữa
nơi cổ tay bên kia, đưa vào miệng cháu. Sau
đó, tôi không còn biết gì nữa?
- Thế chị không nghĩ rằng làm như thế thì
chị sẽ chết hay sao?
- Tôi không hề nghĩ đến cái chết của
mình, mà chỉ nghĩ làm cách nào cho con
tôi được sống.
***
Tình yêu hy sinh quên mình, tình yêu hiến
dâng mạng sống của người mẹ dành cho đứa
con trong câu chuyện trên đây, là lời minh
chứng hùng hồn cho lời dạy của Đức Kitô
trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh
em” (Ga 13,34).
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Yêu “Như Thầy đã yêu” chính là cúi xuống
rửa chân cho nhau để bày tỏ một tình yêu sâu
thẳm, cho dù người ấy là Giuđa, kẻ phản bội
tình yêu.
Yêu “Như Thầy đã yêu” chính là hạ mình
xuống ngang hàng với người mình yêu để cảm
thông, chia sẻ và yêu thương như “Bạn hữu
thân tình”.
Yêu “Như Thầy đã yêu” chính là “Yêu
cho đến cùng”, yêu cho đến chết và chết trên
thập giá.
Vâng, kể từ khi Con Thiên Chúa đã yêu
thương nhân loại cho đến cùng, thì luật yêu
thương đã trở thành điều răn mới, mới ở đây
chính là yêu “Như Thầy đã yêu”.
Chúng ta chỉ có thể yêu “Như Thầy đã yêu”
khi chúng ta cảm nghiệm sâu xa tình yêu sâu
nặng mà Người đã dành cho chúng ta.
Chúng ta chỉ có thể yêu “Như Thầy đã yêu”
khi chúng ta dám quên mình, “bắt chước”
Thầy, cúi xuống trước anh em.
Chúng ta chỉ có thể yêu “Như Thầy đã yêu”
khi chúng ta dám xả thân, yêu cùng “mức độ”
như Thầy, hiến dâng mạng sống cho anh em.
Như vậy, yêu “Như Thầy đã yêu” không
phải là tình yêu vị kỷ (Eros) yêu người khác
nhưng chỉ để lợi dụng, chiếm đoạt cho riêng
mình, vì mình mà thôi; nhưng chính là tình
yêu vị tha (Agapé) sẵn sàng hiến dâng, hy sinh
cho kẻ khác.
Yêu “Như Thầy đã yêu” chính là một dòng
chảy không ngừng. Từ suối nguồn yêu thương
của Thiên Chúa tuôn đổ xuống chúng ta, qua
Thánh Thần Tình Yêu của Người, rồi từ con
tim tràn đầy yêu thương của chúng ta, dòng
suối tình yêu lại tuôn tràn sang những người
anh em khác.
Nếu tình yêu như một dòng chảy liên kết
chúng ta lại với Chúa, thì chính tình yêu ấy
cũng liên kết chúng ta lại với nhau. Và đó
cũng chính là dấu chỉ của môn đệ Đức Kitô:
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của
Thầy. Là anh em có lòng yêu thương nhau”
(Ga 13,35).
***

Lạy Chúa. Nếu đồng phục của người Kitô
hữu là yêu thương thì xin cho chúng con luôn
tỏa sáng trong cuộc sống những lời nói yêu
thương, những nghĩa cử nhân hậu, những hành
động xả thân cho anh em, để xứng đáng làm
môn đệ Đấng đã yêu thương chúng con cho
đến cùng.
Xin cho suối nguồn tình yêu của Chúa tuôn
chảy vào tâm hồn chúng con, không đọng lại
như nước ao tù nhưng luôn là dòng chảy tình
yêu đến với mọi người, để khắp thế giới tràn
đầy tình yêu Chúa. Amen. (TP)
* 3. Yêu thương người ruột thịt
Khi đề cập đến giới luật yêu thương, người
ta thường nói tới việc yêu thương những người
tội lỗi, những người nghèo, những kẻ thù v.v.
Thế nhưng có một hạng người cần yêu thương
hơn mà ta hay quên, đó là chính những người
ruột thịt.
Có một người đã viết lên những lời cầu
nguyện như thế này: “Chúa ơi, tình chị em
con rộng rãi bao la như chiếc lá me, như cái
bánh cam buổi chiều. Buồn quá Chúa ơi. Giờ
này con mới thấy rõ bộ mặt thật não nề!” Lời
cầu nguyện này cũng là một tâm sự, một nhận
xét, một thú nhận thật là chua chát. Có những
người theo lẽ tự nhiên thì rất dễ thương nhau,
nhưng trong thực tế thì lại rất ghét nhau. Đó
là những người ruột thịt sống chung với nhau
hằng ngày!
Khi còn nhỏ, anh chị em ruột thịt một nhà
sống với nhau ngay thật và thân thiết yêu
thương: ăn chung, chơi chung, đi học chung,
ngủ chung… Cuộc sống thật thoải mái, nhưng
tới khi những anh chị em này đã lớn, mỗi
người đã có nghề nghiệp riêng, tiền bạc riêng,
quyền lợi riêng, gia đình riêng thì tình nghĩa lợt lạt dần, có khi còn thù ghét nhau nữa.
Có một người kia thành thật nhìn nhận rằng:
“Người mà tôi thù ghét nhất, đó là… chị tôi!”.
Đó là một thực tế, thực tế không phải chỉ đối
với một vài người nào đó, mà có lẽ đối với rất
nhiều người.
Người ta đã đưa ra nhiều lý do để giải thích
cái thực tế phủ phàng đó, như tại tuổi hai người
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xung khắc nhau, như tại cha mẹ cư xử không
đồng đều với con cái v.v. Tuy nhiên, những lý
do đó không đúng, có thể còn mê tín dị đoan
nữa. Lý do thật của tình trạng anh chị em ruột
thịt không thương nhau lại thù ghét nhau là:
Ganh ghét và thụ động.
Thứ nhất: ganh ghét. Hai anh em trong
Thánh Kinh đã thù ghét nhau là Cain và Abilê.
Và lý do thì rõ ràng là ganh ghét: Cain đã ganh
với Abilê vì cậu em này chăm chỉ hơn mình
nên làm ăn thành công hơn, hiếu thảo hơn
mình nên được lòng cha mẹ hơn, đạo đức hơn
mình nên được Chúa ban ơn nhiều hơn. Tình
trạng bất hòa giữa nhiều anh chị em ruột thịt
cũng cùng một lý do đó. Vì nó học giỏi hơn,
vì nó đẹp hơn, vì nó có tiền hơn, vì nó được
người ta thương mến hơn… khiến tôi bực bội
khó chịu và từ đó hay kiếm chuyện gây gỗ.
Ganh ghét là lý do chính. Tuy nhiên cần phải
lưu ý đến khía cạnh tâm lý này: bởi vì chúng
ta đều biết ganh ghét là một tính xấu cho nên ít
ai chịu nhận mình có tính ganh ghét cả. Trong
khi phân tích tình trạng bất hòa giữa anh chị
em, ai ai cũng dễ dàng và mau mắn nhận rằng
anh chị em đã ganh ghét mình, nhưng rất ít
người chịu nhận mình ganh ghét anh chị em.
Lý do thứ hai là thụ động. Thụ động muốn
nói đây không có nghĩa là mình không làm gì
cả. Thực tế người ta rất tích cực và làm rất
nhiều, nào là chê bai, nào là chửi bới, nào là
nói xấu, nào là phá ngầm… Thụ động muốn
nói đây là không làm gì cả để xây đắp tình yêu
thương. Nói khác đi, mình muốn hưởng mà
không chịu làm. Sống chung trong nhà, mình
chỉ lo cho mình chứ không lo cho ai cả rồi khi
thấy anh chị em không giúp đỡ mình, không ủi
an mình, không nâng đỡ mình thì mình tức tối
bực bội và kiếm chuyện gây gỗ. Ở đây cũng
có một nhận xét này chúng ta cần lưu ý: là
người nào hay quên mình để lo lắng cho anh
chị em thì người đó rất ít thắc mắc, ít đặt vấn
đề. Ngược lại kẻ nào chỉ thụ động chờ anh chị
em lo lắng phục vụ mình thì kẻ ấy lại thường
khó chịu, cự nự, gây chuyện nhiều nhất.
Trên đây là hai lý do giải thích tình trạng anh
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chị em ruột thịt bất hoà với nhau: một là tính
ganh ghét, hai là tính thụ động chỉ đòi người
ta lo cho mình trong khi mình không làm gì cả
để xây đắp tình yêu thương. Thấy được hai lý
do đó thì đương nhiên ta thấy được giải pháp
của vấn đề. Làm thế nào để anh chị em ruột
thịt thương yêu nhau? Thưa ai cũng phải biết
nâng đỡ nhau. Tục ngữ ta có câu: “Chị ngã em
nâng”. Đó là những anh chị em thương yêu
nhau thật sự. Còn những anh chị em không
thương yêu nhau thì: “Chị ngã, em dửng dưng
đứng nhìn, hoặc tệ hơn nữa chị ngã mà em
khoái chí!”
Nhưng cụ thể, nâng đỡ như thế nào?
- Trước hết là nâng đỡ khi thành công.
Nhưng khi thành công thì cần gì nâng đỡ?
Ta dễ nghĩ như vậy. Nhưng thực tế lại không
như vậy. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có sẵn
tính ganh ghét mặc dù mình không muốn nhìn
nhận. Sự thành công của người khác có thể gợi
lên trong ta cái tính ganh ghét nằm sẵn đó. Cho
nên khi anh chị em ta thành công mà ta biết
nâng đỡ bằng cách chia vui, chúc mừng, khích
lệ thì đương nhiên là ta đã loại bỏ không cho
tính ganh ghét trỗi dậy.
- Sự nâng đỡ càng cần thiết hơn khi anh chị
em mình thất bại. Người thất bại thì dĩ nhiên
phải đau buồn. Đau buồn thì cần người an ủi,
đỡ nâng. Cần mà không gặp thì cô đơn chua
xót. Nếu đã không gặp được nâng đỡ mà lại
còn thấy anh chị em vui mừng hỉ hả vì thất bại
của mình thì chẳng những cô đơn chua xót mà
còn thêm đắng cay, hận thù. Có một người lâm
vào tình cảnh đắng cay như thế đã than: “Lúc
này tôi hoàn toàn cô độc. Buồn một mình, khổ
một mình, khóc một mình. Tôi chỉ thấy có một
vật có thiện cảm với tôi, đó là con chó của tôi.
Chỉ có thế thôi”. Cái tâm trạng chán chường
cay đắng vì thiếu nâng đỡ ấy dễ đưa người ta
tới chỗ sa sút tinh thần, như có người nhận xét:
Ít có người đã tự tử vì không chịu nổi những
đau đớn thân xác. Nhưng hầu hết các người tự
tử vì không chịu nổi đau khổ trong tâm hồn.
Và có những người trong anh chị em chúng ta
trong lúc buồn nản đã không tự tử phần xác,
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nhưng đã tự tử phần hồn. Tự tử phần hồn là
gì? Là sa đọa, là bất cần, là nổi loạn làm cho
gia đình tan nát, làm cho tình nghĩa anh chị em
ruột thịt đổ vỡ.
Một vị thánh đã nói: “Yêu thương phải bắt
đầu từ những người thân rồi mới lan xa tới
những người khác”. Những người thân mà
chúng ta đề cập nãy giờ chính là anh chị em
ruột thịt của mình.
* 4. “Cứ dấu này mà người ta nhận biết…”.
Người kia trồng một cây ăn trái trong rừng.
Thoạt đầu cái cây này nhỏ xíu, tưởng như mất
hút trong khu rừng giữa những cây to lớn.
Nhưng nó hết sức cố gắng vươn lên nên một
thời gian sau nó cũng cao và cũng lớn không
thua kém gì các cây khác.
Một hôm ông chủ của nó vào rừng thăm nó.
Ông rất ngạc nhiên thấy nó cao lớn như thế.
Ông trầm trồ khen ngợi:
- Thật không ngờ mi lớn nhanh như thế.
Tuyệt vời quá!
Nhưng cái cây khiêm tốn đáp lại:
- Chưa tuyệt vời đâu thưa ông chủ. Tôi thấy
mình còn rất nhiều khuyết điểm. Thân tôi còn
nhiều chỗ xù xì, lồi lõm…
- Nhưng những cái đó không quan trọng.
Ta chẳng quan tâm. Chỉ có điều này khiến ta
chưa vừa lòng.
- Thưa ông chủ, tôi không hiểu. Tôi đã lớn
lên, chẳng kém gì những cây thông, cây sồi.
Ông chủ giải thích:
- Nhưng mi không phải là loại cây cần có lá
có cành thật lớn. Mi là cây ăn trái. Trái chính
là điểm đặc biệt quý giá nơi mi. Thế mà mi
chưa sinh ra được trái nào cả!
Người ta sẽ nhận biết cây nào thuộc loại
cây ăn trái nếu người ta thấy nó có trái. Cũng
thế, người ta sẽ nhận biết ai là môn đệ Chúa
Giêsu nếu người ta thấy họ yêu thương nhau.
Nhiều Kitô hữu cố gắng làm đủ mọi chuyện,
chỉ trừ chuyện yêu thương nhau!
Nhìn thấy Mẹ Têrêsa đang chăm sóc cho
một người bị ghẻ lở đầy mình, một nhà báo
nói: “Tôi không thể làm được việc đó cho dù
có trả cho tôi một triệu đôla”. Mẹ Têrêsa đáp:

“Chính tôi cũng không làm nổi việc ấy với số
tiền đó. Nhưng tôi làm vì yêu Chúa” (FM)
* 5. Sức mạnh của yêu thương
Kể về kinh nghiệm lúc ở trại tập trung Auschwitz, Elie Wiesel nói: “những người cai tù
Đức cố gắng làm cho các tù nhân quên hết
bà con và bạn bè, để chỉ nghĩ tới bản thân và
chỉ lo cho nhu cầu bản thân mà thôi. Họ nói
rằng đó là cách để sống còn”. Nhưng Wiesel
thấy ngược lại: “người nào chỉ biết sống cho
mình thì cơ may sống sót rất ít, trái lại người
nào còn nghĩ tới gia đình, bạn bè, thân thuộc,
hay còn nuôi một lý tưởng thì cơ may sống sót
nhiều hơn. Chính những ý tưởng yêu thương
ấy đã giúp họ sống”.
Tính vị kỷ khép cửa lòng ta lại và thu hẹp
thế giới của ta, giam hãm ta. Nó dựng lên
những rào cản, thậm chí những bức tường
ngăn cách ta với tha nhân. Điều giải thoát ta
khỏi sự giam hãm ấy chính là tình yêu thương
thực sự và sâu đậm của ta đối với người khác.
Tình yêu luôn đòi hỏi chúng ta phải cho
đi điều tốt nhất và tình yêu cũng mang điều
tốt nhất lại cho ta. Khi được yêu, ta có được
can đảm và nghị lực phi thường. Khi yêu cũng
thế. Nhiều khi tình yêu còn làm được những
điều như phép lạ. Elizabeth Kubler Ross viết:
“Tình yêu là ngọn lửa sưởi ấm cho cõi lòng,
tăng cường nghị lực cho tinh thần và cung cấp
niềm đam mê cho cuộc sống”.
Nếu không có tình yêu thì người ta sẽ ra
sao? Thưa người ta sẽ sống rất nghèo nàn. Còn
người yêu thương thì sống rất phong phú.
Mục đích cuộc đời là gì nếu không phải là
yêu? Tự do không bị trói buộc trong tính vị kỷ
và có khả năng yêu thương tha nhân, đó chính
là sống.
Một bác sĩ đã chứng kiến nhiều người hấp
hối cho biết: “lúc sắp chết, người ta không
nghĩ đến mình đã đậu được những bằng cấp
gì, đã chiếm được địa vị nào trong xã hội, hay
đã kiến được bao nhiêu tiền… Điều duy nhất
những người ấy nghĩ đến, đó là những người
họ yêu và những người yêu họ”. (FM)
(xem tiếp trang 21)
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CHỦ CHĂN VÀ ĐÀN CHIÊN
(CN 3 PS C – Ga 21,1-19)
Sau khi trỗi dậy từ cõi chết, tại bờ Tibêria,
Chúa Giêsu trao sứ mệnh cho thánh Phêrô:
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,15
3,16.50).
Là dân du mục (Đnl 26,5), sống bằng nghề
chăn nuôi (Ct 4,2), hình ảnh chủ chăn và đàn
chiên bám rễ sâu trong lòng dân Israel. Giavê
hầu như không mang tước hiệu chủ chăn, trừ
hai tên gọi xưa (Ct 48,15 49,24) và hai lời
kêu cầu (Tv 23,1 80,2). Tước hiệu dường như
dành cho Đấng phải đến. Nhưng mối liên hệ
giữa Thiên Chúa với dân Ngài đích thực là
mối liên hệ giữa chủ chăn với đàn chiên.
Chúa dẫn đưa dân như chăn dắt đàn chiên
(Tv 95,7), đàn vật trong hoang địa (78, 52).
Ngài tiếp tục dẫn dắt dân Ngài như vậy (80,2)
và trọn tình yêu thương săn sóc (Is 40,11).
Nhưng thực tế, dân Israel giống như con bò
cái bướng bỉnh hơn là con chiên (Hs 4,16).
Họ bị lưu đày (Gr 13,17). Nhưng Chúa sẽ
thổi còi (Dcr 10,18), tập họp họ lại (Is 56,8).
Họ sẽ không phải thiếu thốn gì (Tv 23,1-4).
Thiên Chúa nhân từ với hết mọi người (Hc
18,13).
Chúa cũng trao phó đàn chiên cho các tôi
tớ Ngài chăn dắt (Tv 103, 3 79,13 74,1 Mica
7,14), như Môisê (Tv 27,21) Giosuê (Ds
27,15-20) Đavít (Tv 78,70 2Sm 7,8...) đối
với các thủ lãnh (2Sm 7,7), các vị dẫn đầu
dân chúng (Gr 2,8) và vua chúa các quốc gia
(Gr 25,34t Nk 3,18) thì tước hiệu này không
được gán cho các vua cách minh nhiên... các

14

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường
chủ chăn Israel đã bất trung với sứ mệnh, bỏ
bê đàn chiên (Ed 34,1-10...) Chúa sẽ trao phó
đàn chiên cho Đavít mới, là Đấng Cứu Thế
(Is 63,6t. 11t).
ĐỨC KITÔ, CHỦ CHĂN NHÂN LÀNH
(CN 4 PS C – Ga 10,11)
“Tôi chính là mục tử nhân lành” (Ga
10,11).
Thời Chúa Giêsu, người ta nhìn chủ chăn
dưới con mắt khác, vì những lề luật khắt khe
họ đặt ra. Khi Chúa Giêsu sinh ra, các mục
tử ở Bêlem đã đón tiếp Ngài (Lc 2,8-20).
Còn Chúa Giêsu, Ngài phác ra một Thiên
Chúa nhân từ như chủ chăn đi tìm chiên lạc
(lc 15,4-7). Chính nơi bản thân mình, Ngài
hoàn tất lòng mong đợi vị chủ chăn nhân lành
và trao cho một số người chức vụ chủ chăn
trong Hội Thánh.
Chúa Giêsu ví mình như chủ chăn được
sai đến với các chiên lạc của Israel (Mt 15,24
Lc 19,10). “Đàn chiên nhỏ” là các môn đệ
Ngài tập họp lại (Lc 12,32), là hình ảnh cộng
đoàn thời cánh chung (Đn 7,27). Đàn chiên
này sẽ bị bách hại bởi lang sói bên ngoài (Mt
19,16 Rm 8,36) và bởi lũ đội lốt đàn chiên
bên trong (Mt 7,15). Chiên sẽ tan tác, nhưng
chủ chăn sau khi bị đánh đập sẽ tập họp lại
(Mt 26,3tt Dcr 13,7). Vào thời sau hết, chủ
chăn sẽ tách biệt chiên lành khỏi dê dữ (Mt
25,31t).
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Các tác giả Tân Ước trình bày vị “Đại chủ
chăn” (Dt 13,20) trọng hơn cả Môisê (1Dr 5,4).
Thánh Gioan còn cho thấy Chúa Giêsu là chủ
chăn duy nhất (Ga 10,11) mà Ezêkien loan báo
(Ed 34,23), là chủ chăn hoàn hảo, hy sinh sự
sống cho đàn chiên (Ga 10,15.17-18) chủ chăn
và đàn chiên hiểu biết lẫn nhau (Ga 10,3.14).
Chính Chúa Giêsu trao sứ mệnh chăn dắt
đàn chiên cho Phêrô (Ga 21,16) các chủ chăn
khác (Ep 4,11) cũng được trao sứ mệnh (1Dr
5,11 Cv 20,26). Họ tìm chiên lạc (Mt 18,21)
canh chừng đàn chiên khỏi lầm lạc (Cv 20,28t)
và sẽ được phần thưởng của thủ lãnh các chủ
chăn (1Dr 5,3).
TÌNH YÊU THA NHÂN
(CN 5 PS C – Rm 13,34-35)
Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga
13,34)
Tiếng Do thái có hai từ ahabad và hêsed để
diễn tả tình yêu: ahadbad chỉ mọi thứ tình yêu,
còn hêsed diễn tả ý niệm phức tạp hơn, mà
trung tín và ưu ái là căn bản. Tiếng Hy lạp có
3 từ eran, philein và agapan: eran là tình yêu
chiếm đoạt, philein là tình yêu vô vị lợi, agapan là từ bản bảy mươi dùng để dịch từ “yêu”
và Tân Ước dùng từ này.
Tình yêu tha nhân được Cựu Ước nói tới
(Lv 19,18) nhưng theo một chiều hướng hẹp
hòi, áp dụng cho những người thân thuộc, đồng
đạo. Gần với kỷ nguyên Kitô giáo, tình yêu tha
nhân mở rộng hơn, hướng tới cả dân ngoại.
Chúa Giêsu nhắc lại đòi hỏi của sách Lêvi
(18,19) nhưng nâng lên tầm mức như giới luật
yêu mến Thiên Chúa (Mt 22,39) và mở rộng
tầm mức phổ quát đến người ngoại (Lc 19,2937) và cả kẻ thù (Mt 5,44-47), như Thiên Chúa
yêu thương cả người lành kẻ dữ. Chúa Giêsu
còn coi trọng nghĩa vụ hòa giải hơn bổn phận
phụng tự, coi việc lành cho tha nhân hơn cả

ngày Sabbat (Mt 5,23-24). Thiên Chúa sẽ
không tha thứ cho người không biết tha thứ
cho tha nhân (Mt 18,35).
Ngoài bài ca bác ái tuyệt vời (1Cr
13). Thánh Phaolô lập lại mệnh lệnh của
Đức Kitô (Gl 6,2 Rm 12,10 Dt 13,1). Yêu
thương bao hàm mọi giới lệnh đối với tha
nhân (Rm 13,9) và là giềng mối sự trọn
lành (Gl 3,14). Đối với Gioan, tình yêu tha
nhân là điều răn mới, là dấu chỉ môn đệ
Chúa Giêsu (Ga 13,34-35).
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
(CN 6 PS C – Ga 14,23)
“Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy. Cha
Thầy sẽ yêu mến người ấy” (Ga 14,13).
Tình yêu Thiên Chúa đối với con người
được biểu lộ qua nhiều sự kiện như tạo dựng,
chọn gọi các tổ phụ, dẫn đưa dân Chúa...
Tình yêu ấy không chỉ là việc thi ân, mà còn
là thương xót và tha thứ. Các tiên tri nói rõ
nhất về tình yêu Thiên Chúa. Sau thời lưu
đày, tình yêu Thiên Chúa không chỉ được
diễn tả trên bình diện cộng đoàn dân Israel
mà còn hướng tới cá nhân. Các thánh vịnh
không ngừng lập lại điều này dưới nhiều
hình thức như lòng tốt (34,9 100,5), sự trợ
giúp (4,4 37,25-29 113,5-9), đặc biệt cho
các tư tế (132,16), những người bất hạnh và
những người công chính (146,8).
Tình yêu con người đối với Thiên Chúa
là điều khá đặc biệt nơi dân Israel. Họ
nương náu nơi Chúa và được Người che
chở. Họ khao khát lời Chúa (Am 8,11-12).
Hôsê đòi phải là tình yêu dâng hiến (hêsel)
(Hs 6,4). Sách đệ nhị luật đòi hỏi cách minh
nhiên (6,5). Nhưng phải yêu mến cách nào?
Abraham tiến bước trước nhan Chúa (St
17,1) đến độ sẵn sàng dâng con cho Chúa...
yêu mến Thiên Chúa là dấn thân phục tùng,
đôi khi tuân phục cách anh hùng nữa.
(xem tiếp trang 17)
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CHUỖI MÂN CÔI
là hạt giống
còn sót lại trên đất nước Phù Tang

N

hật Bản là nước rất truyền thống,
chỉ có 2 tôn giáo: Phật Giáo được
truyền từ Trung Quốc, Thái Dương
thần giáo là tôn giáo quốc gia. Người Nhật
cho mình là con cháu của thần Thái Dương
(thần Mặt trời). Có thể nói không tôn giáo
nào ở ngoài được dễ dãi truyền vào Nhật Bản.
Nếu không thì cũng bị bách hại, bị tiêu diệt.
Lịch sử đạo Công giáo Nhật cho biết vào thế
kỷ thứ 15, Thánh Phanxico Xavier đã sang
giảng đạo Phương Đông. Trước hết Ngài đến
thành Goa nước Ấn Độ để giảng đạo. Sau thì
đáp tàu sang Nhật Bản vào khoảng năm 15501552, để tiếp tục hành trình giảng đạo. Ở Nhật
khoảng 2 năm, thì Ngài đi Trung Quốc. Giữa
đường thánh nhân qua đời. Theo lịch sử, thì
ở Nhật Bản có nhiều người đã được Thánh
nhân rửa tội, họ giữ đạo rất bền vững. Nhưng
sau khi Ngài đi rồi, thì cuộc cấm đạo đã xảy
ra. Rất nhiều người Công giáo đã bị bắt và
được phúc tử đạo. Nhiều người Công giáo
còn sót lại, phải trốn tránh đi các vùng xa xôi
hẻo lánh để giữ đạo.

không biết gì hết. Lớn lên làm bất cứ công
việc gì, theo bất cứ tôn giáo nào: quốc gia hay
Phật Giáo, thì cũng vẫn lần chuỗi Mân Côi
là đạo truyền thống của cha ông để lại. Thời
gian trôi qua đã gần 3 thế kỷ như vậy. Tình
trạng những người này không có gì thay đổi.
Một hôm có khoảng 12 người trong số những
người này, được dịp về thành phố Nagasaki
du lịch. Họ đến viếng thăm nhà thờ chính toà
Nagasaki mới xây cất xong. Họ xin phép được
vào kính viếng thánh đường. Được Đức Giám
Mục Petijean tiếp đón và hỏi thăm. Họ nói:
“ông cha họ trước kia là người Công giáo.
Nay chỉ còn biết lần chuỗi Mân Côi kính Đức
Mẹ Maria. Xin Đức Cha chỉ cho biết: Ở đây
có Đức Mẹ Maria không?” Đức Cha dẫn họ
vào nhà thờ, và chỉ cho họ tượng Rất Thánh
Đức Mẹ Maria, trên tay Mẹ có cầm chuỗi hạt
Mân Côi. Một bà kêu lên:

- Đây rồi, chính là Đức Mẹ Maria, mà cha
ông chúng ta tôn kính và năng lần chuỗi Mân
Côi. Từ đây chúng ta sẽ bắt đầu trở lại đạo
Công giáo theo đúng truyền thống của ông
Truyện kể rằng: Có nhóm người Công giáo cha chúng ta.
đến định cư tại vùng Urakami, nơi hoang vu,
Lời bàn: Gần 300 năm mà còn giữ được
rừng sâu, nước độc để giữ đạo. Sau này con
truyền thống cha ông để lại, là lần chuỗi Mân
cháu chỉ còn biết tiếp tục đọc kinh lần chuỗi
Côi. Đây là phép lạ, nếu không thì họ đã bỏ
Mân Côi kính Đức Mẹ. Họ cho rằng lần chuỗi
đạo. Chuỗi hạt Mân Côi có hiệu lực mạnh mẽ
Mân Côi là giữ đạo Công giáo. Ngoài ra họ
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như vậy. Tôi cũng đã đọc cuốn truyện “La
main gauche de Dieu” diễn tả viên phi công
Mỹ bị bắn. Anh cố bay đến vùng xa xôi để
trốn tránh, sợ dân quân bắt giết. Giữa đường
anh gặp xác một linh mục chết nằm cạnh bờ
suối. Anh lột áo chùng thâm của cha để mặc,
giả làm linh mục, rồi vào làng xin trú ngụ,
mà không ngờ đây là toàn những người Công
giáo đã được truyền đạo rất lâu đời. Người ta
đón tiếp chàng như là linh mục thật. Không
ngờ trong suốt 10 năm làm linh mục giả, anh
lại dạy giáo lý cho giáo dân rất chu đáo, lập
ra các hội đoàn. Người đứng đầu họ đạo ở

(tiếp theo trang 15)
Chúa Giêsu mặc khải tình yêu Thiên Chúa
qua hình ảnh người cha nhân lành (Lc 15,311), không loại trừ ai (Mt 5,45). Đối lại, yêu
mến Thiên Chúa thì phải phục vụ (Mt 6,24),
đón nhận đau khổ (5,10) và hoàn toàn tín thác
vào Chúa (6,25-34). Tuân giữ lệnh truyền của
Đức Kitô (Ga 14,23) sẽ được Người ngự trong
chúng ta và Thiên Chúa càng yêu thương
chúng ta hơn (x. Kh 3,20).
THĂNG THIÊN
(CN THĂNG THIÊN C – Lc 24,50)
Đức tin Kitô giáo nói về nhập thể của Con
Thiên Chúa bằng từ ngữ “xuống”, “vì loài
người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Người
đã từ trời xuống thế” (Kinh tin Kính x. Is 64,2
Ga 3,13 6,51). Cũng vậy, để diễn tả việc Chúa
Giêsu tiến vào vinh quang của Chúa Cha (như
trên x.Tv 68,19 Ga 3,13 6,22 20,17 Ep 4,9-10).
Người ta chỉ có thể nói một cách biểu trưng về
một mầu nhiệm vượt quá bình diện con người.
Thăng Thiên chính yếu là “tôn vinh Đức
Kitô” và bổ túc cho Phục sinh. Hai sự kiện biệt
lập với nhau nhưng tiếp liền nhau và không

đây là ông trùm vẫn kéo chuông hằng ngày
tập họp giáo dân đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.
Vào mỗi buổi sáng, ông cũng cứ làm lễ như
linh mục thật đã đến mấy chục năm như vậy.
Linh mục giả về, họ rất yêu mến chàng phi
công vừa đẹp trai vùa khôn khéo, cho nên
không ai biết chàng là linh mục giả... Truyện
dài lắm... nói lên chuỗi hạt Mân Côi mà giáo
dân vẫn tiếp tục đọc tối sáng đã giữ vững được
đức tin cho họ, và nhờ đó mà Đức Mẹ đã ban
xuống cho họ nhiều ơn lành, làm ăn khá giả,
bằng an. Bọn cướp chung quanh không dám
làm gì, lại còn phải sợ và nể nang nữa.
có thời gian cách quãng. Vì vậy, nếu không có
tường thuật của sách Công vụ, chính thánh Luca
cho người ta cảm tưởng rằng Thăng Thiên xảy
ra vào chiều Lễ Vượt Qua (Lc 24). Sự tôn vinh
này gắn liền với nhân tính của Đức Kitô, Đấng
chấp nhận đau khổ trước khi vào vinh quang
(Cv 2,22-36 10,36-42 Lc 24,26). Nhưng ý thức
rằng Ngôi Lời nhập thể vốn hiện hữu từ muôn
thuở nên người ta quan niệm Thăng Thiên chỉ
là sự trở lại tình trạng trước (Ga 6,33.62).
Thăng Thiên lại có sự liên hệ chặt chẽ với
sự tái lâm của Chúa Giêsu vào thời thế mạt (Cv
1,11), Người đi để dọn chỗ cho những ai tin
vào Người (Ga 14,2).
Thánh Phaolô còn xét đến một khía cạnh
đặc biệt của sự tôn vinh. Đó là quyền chủ tể
vũ trụ của Đức Kitô. Người ngự trên các tầng
trời, làm chủ mọi quyền lực và chế ngự bằng
cuộc khải hoàn thập giá (Ep 1,20-21 Cl 2,15).
Người làm viên mãn thế giới (Ep 4,10), tỏ bày
vinh quang trên cả các thiên thần và các dân
tộc (2Tm 3,16). Người là Thượng tế, đi qua các
tầng trời, vào trong chánh điện, ngự bên hữu
Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta (Dt 1,3-13
4,14 6,20 9,24).
Vậy lễ Thăng Thiên là để cử hành việc tôn
vinh Đức Kitô. Sự kiện Cv 1,3 ghi lại, xảy ra
40 ngày sau Phục Sinh, vẫn với ý nghĩa tôn
vinh, trong lần Chúa Giêsu hiện ra lần cuối
cùng với các tông đồ.
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Lời ca tụng của các thánh đối với Thánh Cả Giuse
“Các Thánh, mỗi Đấng có thế lực về một số trường hợp, còn Thánh Giuse thì có quyền cứu
giúp về tất cả mọi trường hợp, mọi khó khăn và bênh vực hết mọi kẻ thành tâm chạy đến
cùng Ngài”. (Thánh Bênađô)
Linh mục họ đạo Munster ở nước Đức, vừa
Hai bên đều ngạc nhiên. Bỗng chủ nhà
đi ngủ thì có một cụ già đến gõ cửa xin mời nghĩ lại:
cha đi kẻ liệt. Cha lần mò mãi mới tới được
– Có lẽ mẹ tôi chiều nay mới bị cảm, nên
căn nhà chỉ định, thì thấy im như tờ, mặc dù
Chúa cho gọi cha đến chăng.
cha đã gõ cửa nhiều lần. Lúc sau chủ nhà mới
mở cửa, hỏi cha đến để làm gì? Nhà đâu có
Thế rồi hai cha con lên lầu thăm cụ. Thì
ai đau yếu.
ra cụ bà bị đau nặng. Ban các phép cho bệnh
nhân xong cha hỏi:
Nhìn chủ nhà râu tóc bạc phơ như ông già
lúc trước đến xin cha đi kẻ liệt. Cha ngạc
– Xưa nay bà có tôn kính vị Thánh
nhiên đáp:
nào không?
– Hồi nãy chính ông đã đến gọi tôi đi làm
– Thưa cha có, con vốn tôn kính Thánh Giphúc cho kẻ liệt mà.
use và hằng ngày con xin Ngài cho con được
ơn chết lành.
Chủ nhà trả lời:
Một giờ sau thì bà tắt thở. Mọi người kết
– Không, nhà tôi không có ai đau cả. Mẹ
luận: Chính Thánh Giuse đã đóng vai ông lão
tôi cũng vẫn khỏe.
đến mời cha đi kẻ liệt.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
Lời Nói Đầu.
Cha đã đi một quãng đường,
hân hoan có, gian khổ có,
nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng,
vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha.
Nếu Chúa cho chọn lại,
cha không chọn đường nào khác.
cha đã hạnh phúc và vui tươi,
vì cha đã hy vọng vào Chúa,
và cha chỉ biết yêu thương.
Hôm nay Chúa cho cha,
những giây phút thân mật bên Chúa.
Cha khởi sự ghi lại cho con,
như cha mong ước từ lâu,
những tâm tình khiêm tốn,
kinh nghiệm sống của cha.
Đây là tâm sự của một người cha.

suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha.
Mong những tư tưởng đơn thành này
tỏa ánh sáng và an hòa,
biến con nên hồn tông đồ,
hồn cầu nguyện, hồn yêu mến.
Ân sủng và bình an Chúa
ở với con trên đường hy vọng.
Dù là xích vàng,
còn bị ràng buộc,
Con không lên đường được.
1. Chúa “dắt con trên đường, để con ra đi, và
thu được nhiều hoa trái.
Đường ấy là “đường hy vọng”, vì chan chứa
hy vọng, vì “đẹp như hy vọng”. Sao không hy
vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về
cùng Đức Chúa Cha?

Cha không nói gì mới mẻ với con,
cha chỉ nhắc lại những lời nhắn nhủ,
thắm thiết và chí tình,
đã biết bao lần nhẹ nhàng,
đổ vào tai con, vào tim con,
giữa những náo động của trần thế,
con hãy bình tĩnh,

2. Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:
   A. Ra đi: “Bỏ mình”
   B. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày
   C. Bền chí: “Theo Thầy”
(còn tiếp)
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, cùng là những giáo dân
nghèo hèn đau khổ như nhau, 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 dựng nên ma quỷ và kẻ ác?
(1) Núi vì cao, mà tạo ra vực bên cạnh.
Đây chỉ là một hình ảnh có tính khái quát cho
(một Kitô hữu giáo dân)
nguyên lý âm dương: “Chỗ nào có dương
Trao đổi:
liền có âm, dương nhiều thì âm nhiều hoặc
Bên núi cao luôn là vực thẳm; núi càng ngược lại”.
cao vực càng thẳm (1).
(2) Thí dụ: Bà chủ phòng trọ bỗng dưng
Cũng như có luật pháp là có tội phạm, đặt thêm luật mới cho dãy phòng trọ của bà:
càng có thêm nhiều luật càng có thêm nhiều “Đến 22g, mọi người phải tắt đèn đi ngủ”.
tội (2). “Lề luật đã xen vào để cho sự sa ngã Trước kia ai thức quá 22g thì không có tội,
nay ai thức quá 22g thì có tội mới, “tội thức
lan tràn” (Rm 5,12).
quá 22g”.
Lấp vực thẳm thì núi hết cao, ngược lại
(3) Cho nên Nước Trời theo nguyên lý này
cũng thế, bỏ luật đi thì hết tội, cho nên không
thể không có ma quỷ khi Chúa tốt lành, không mà có Hiến chương: “Tám mối phúc thật”
v.v… Công giáo mới có thánh giá làm biểu
thể không có kẻ ác khi có người lành (3).
tượng (logo).
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(tiếp theo trang 13)
* 6. Những loại tình yêu
Ngày nay chúng ta hiểu
biết nhiều hơn thời xưa về
sự phức tạp của bản tính loài
người, và về những động cơ
khác nhau đằng sau những
việc chúng ta làm.
Yêu thương chẳng hạn.
Thật không đơn giản, mà có
tới ít ra 5 loại:
- Thứ nhất là tình yêu vụ
lợi: ta yêu thương người nào
đó vì người đó có lợi cho ta.
Nhưng đây không phải là tình
yêu mà là vị kỷ. Tôi yêu điều
gì đó nơi bạn chứ tôi không
yêu bạn.
- Thứ hai là tình yêu lãng
mạn: chúng ta có tình cảm với
người nào đó bởi vì người ấy
làm cho mình thích. Đây cũng
không phải là tình yêu mà chỉ
là đam mê. Ta tưởng mình
yêu người đó nhưng thực chất
là ta yêu chính mình. Thông
thường tình yêu lãng mạn
không bền vững. Bởi đó nhiều
cặp vợ chồng bị thất bại.
- Thứ ba là tình yêu “dân
chủ”, dựa trên sự bình đẳng
trước pháp luật. Ta tôn trọng
người khác vì họ cũng là
công dân như ta. Ta nhìn nhận
những quyền tự do của họ
để họ cũng nhìn nhận những
quyền tự do của ta. Sở dĩ ta
làm điều gì tốt cho họ là vì để
họ cũng làm điều tốt cho ta.
- Thứ tư là tình yêu nhân
bản: đây là yêu người cách

chung. Điểm yếu của loại tình
yêu này là trừu tượng chứ
ít khi cụ thể: tôi yêu người,
nhưng tôi không gắn bó với
người nào cả.
- Thứ năm là tình yêu Kitô,
nghĩa là yêu như Đức Kitô
đã yêu. Đây là tình yêu vô vụ
lợi, yêu khi chẳng có gì lợi
cho mình. Tình yêu này tồn
tại vững bền bất chấp thù nghịch và bắt bớ. Tình yêu này
thể hiện qua phục vụ và hy
sinh. Chúng ta chỉ có thể yêu
đến mức độ thứ năm này nhờ
sự trợ giúp của Chúa Thánh
Thần.
Ta thường hiểu yêu theo
nghĩa thụ động hơn là chủ
động. Nói cách khác, ta mong
“được người yêu” hơn là “yêu
người”. Vì nghĩ thế nên ta dồn
mọi cố gắng để thành công, để
giàu có, để có sức quyến rũ…
Kết quả là chẳng được tình
yêu thực sự nào cả, vì người
khác chỉ yêu cái thành công,
cái giàu có và cái quyến rũ
của ta chứ không phải yêu ta.
Trái lại nếu ta “yêu người” thì
người sẽ yêu ta vì chính con
người của ta.
Có 3 tình trạng yêu thương:
(1) Không yêu và không được
yêu: tình trạng này giống như
hỏa ngục ngay ở đời này; (2)
Yêu mà không được yêu lại:
tình trạng này tuy đau khổ
nhưng khá hơn tình trạng thứ
nhất; (3) Yêu và được yêu:
đây chính là tình trạng hạnh
phúc của Chúa Giêsu: “Như
Cha Thầy đã yêu thương
Thầy, Thầy cũng yêu thương
các con”.

Tình yêu là một sự chọn
lựa, vì không ai ép được tình
yêu. Nhưng từ chối không
yêu tức là bắt đầu chết. Điều
tồi tệ nhất trong các điều tồi tệ
là một cuộc sống lạnh lẽo vô
tình. (FM)
* 7. Chuyện minh họa
Có hai anh em nhà kia:
người anh tên Stephen 12
tuổi có một chân què; người
em tên Mark 10 tuổi cả hai
chân đều mạnh khoẻ. Nhiều
khi Stephen ganh tị với em,
thậm chí còn muốn em mình
què còn mình thì đủ hai chân
mạnh khoẻ.
Một đêm kia Stephen nằm
mơ thấy mình lạc vào một khu
rừng và gặp một bà phù thuỷ.
Bà này ban cho cậu một điều
ước, ước gì được nấy. Stephen
chẳng chút do dự ước ngay:
“Ước gì tôi có đôi chân mạnh
khoẻ”. Bà phù thuỷ liền mang
Stephan từ khu rừng trở lại
nhà cậu. Khi ấy Mark em cậu
đang ngủ. Bà phù thuỷ giở
tấm mền của Mark ra. Stephen hỏi:
- Bà làm gì thế?
Phù thuỷ đáp:
- Ta sắp giải phẫu, lấy đôi
chân của em cậu sang cho
cậu và rồi lấy đôi chân của
cậu cho nó.
- Không thể được.
- Có sao đâu, khi tỉnh
dậy em cậu sẽ chẳng biết gì
hết. Nó cứ tưởng là từ trước
tới nay nó vẫn có một chiếc
chân què.
Stephen thoáng nghĩ đến
tương lai. Cậu thấy mình chạy
giỡn thoải mái với đôi chân
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lành. Cậu rất sung sướng. Nhưng khi nhìn lại
phía sau thì thấy Mark khổ sở chạy theo với
một cái chân khập khiễng thì cậu không chịu
được. Khi ấy cậu nói với bà phù thuỷ: “Tôi
không muốn có đôi chân lành lặn nữa.”
Giật mình thức dậy, Stephan nhìn xuống
đôi chân của mình, rồi nhìn sang đôi chân của
em. Thấy mọi sự vẫn như cũ, cậu mỉm cười
sung sướng. Từ đó trở đi, không khi nào cậu
còn ganh tị với em nữa.
Stephan muốn sung sướng, nhưng không
phải bằng cái giá là sự đau khổ của em mình.
Hạnh phúc thật chỉ được xây dựng bằng một
tình yêu không vị kỷ. Yêu thương ai là đặt
người ấy lên hàng đầu. (FM)
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, di chúc của
Chúa Giêsu gồm tóm trong một câu: “Thầy
ban cho anh em một điều răn mới, là anh em
hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với
quyết tâm sống theo điều răn mới của Chúa,
chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1. Hội thánh có một bí quyết hết sức hữu
hiệu để phản đối sự độc ác của con người/ đó
là bác ái yêu thương/ Chúng ta hiệp lời cầu xin
cho mọi thành phần dân Chúa/ biết cố gắng
tận dụng bí quyết này trong đời sống chứng
nhân của mình.
2. Hiện nay/ chiến tranh/ hận thù/ khủng
bố/ kỳ thị chủng tộc/ gây ra biết bao tang tóc
cho nhân loại/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Thánh
Thần Tình yêu tác động đến lòng trí con người
hôm nay/ để mọi người biết yêu thương và tôn
trọng nhau hơn.
3. Lòng bác ái thì nhẫn nhục/ hiền hậu/
không ghen tương/ không vênh vang/ không
tự đắc/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy
mọi tín hữu/ biết sống theo lời dạy của thánh
Phaolô tông đồ.
4. Lòng bác ái tha thứ tất cả/ tin tưởng tất
cả/ hy vọng tất cả/ chịu đựng tất cả/ Chúng ta
hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng
ta/ cố gắng thực hiện lời khuyên nhủ của vị
tông đồ dân ngoại.

22

Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Phaolô đã dạy
chúng con: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài
món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người,
thì đã chu toàn Lề Luật”. Vậy xin Chúa thương
ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn
vẹn điều răn mến Chúa yêu người. Chúng con
cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
VI. Trong Thánh Lễ
- Trước kinh Lạy Cha: Chúng ta là con của
cùng một Cha trên trời. Chúng ta hãy xin Cha
giúp chúng ta biết yêu thương nhau như những
người anh chị em ruột thịt.
VII. Giải tán
Anh chị em hãy ghi nhớ lời Chúa dạy hôm
nay: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết
chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu
thương nhau”.

6

người đại diện 6 ca đoàn của giáo
xứ đến trao đổi với cha phó. Một
người nói:

- Thưa cha! Vì cha phụ trách thánh nhạc
giáo xứ, nên chúng con thay mặt 6 ca đoàn
đến thưa chuyện về thánh nhạc giáo xứ.
Cha phó rót nước mời họ xong, ngài
bảo họ cứ trình bày. Anh Lộc đứng đầu 6
người hỏi:
- Thưa cha, lâu nay tình hình hát thánh ca
trong giáo xứ rất ổn, tại sao phải thay đổi. Ý
chúng con muốn biết tại sao đã ổn như thế
còn đưa ra cách hát Thánh ca Phụng vụ để
gây chia rẽ quan điểm giữa mọi người, từ đó
nảy sinh việc va chạm đức bác ái. Nếu chia
rẽ, mất đoàn kết yêu thương giữa nhau, liệu
hát cái Thánh ca Phụng vụ gì đó có còn đẹp
lòng Chúa hay không?
Cha phó nghe xong, để chắc chắn rằng
mọi người đều trút cạn thắc mắc lẫn tơ vương,
ngài xin mọi người còn lại bổ sung thêm để
câu hỏi được trọn vẹn và không còn nhắc lại
nữa; ấy cũng là cách để ngài biết rõ xem tất
cả 6 người có đồng thuận hết với nhau hay
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PHA THĂNG
“Nội ngoại tương hợp” (bên trong và bên ngoài hợp nhau).
Đây là 1 trong 10 yếu lý của người luyện công Thái cực quyền.

- Lòng có yêu Chúa, thân mới ca hát xứng
không mà thăm dò và hiểu được quan điểm
chung của các ca đoàn rồi đoán được quan hợp. Lòng không yêu mến Chúa, tất sẽ thấy
điểm chung của cả giáo xứ. 5 người còn lại hát thế nào cũng xong.
Cha phó vạch ra:
thì đã hết 4 người nhao nhao nói ra những
- Nếu không yêu mến Chúa, ắt cũng không
suy nghĩ, thấp thỏm và lo âu của mình xoay
quanh ý anh Lộc nói như tóm, riêng chị Yến thể có bác ái.
Cha phó thêm:
Phụng, chị chỉ ngồi im lặng xin được không
- Trong khi chúng ta hát Thánh ca Phụng
nói gì, vì ca đoàn của chị toàn là thiếu nhi.
vụ là nghiêm túc đi vào kỷ luật thánh nhạc của
Cha phó dành trọn khoảng 15 phút cho
Giáo hội, là giúp cho cộng đoàn cùng hát, là
họ trút sạch thắc mắc để ngài yên tâm không
hát nguyên văn Lời Chúa, là hát có tính uyên
còn bị ngắt lời hay xen vào nói thêm gì nữa
bác hơn. Như thế hát thánh ca tốt hơn.
khi ngài đang giải thích. Sau khi thấy mọi
Cha phó tóm kết:
người đã nói hết, không còn gì nữa để bổ
- Chúa phán: “Cứ xem trái ắt biết cây,
sung, nghĩa là đã thật sự cạn lời, cha phó
cây xấu không sinh trái tốt…” (*).
mới bắt đầu nói:
..................................................................
- Lòng yêu mến Chúa khiến ta luôn tìm của
(*) Cha phó không nhắc luận điệu “đã hát
lễ xứng hợp để tiến dâng.
ổn”, “chia rẽ, mất đức bác ái”… đều là
Cha phó nêu một hình ảnh:
những luận điệu ngụy biện khi không học
- Một người con nọ được may mắn nhận
thánh nhạc ngày nào; cha cũng chẳng cần
trách nhiệm chăm lo nuôi dưỡng cha mẹ già.
nhắc lối hát độc diễn không cho cộng đoàn
Người con ấy có lòng yêu mến và thảo kính
hát, lối hát luộm thuộm không đúng phụng
cha mẹ già thật sự, cho nên chị luôn tìm cách
vụ, lối hát chỉ lo cho rầm rộ ồn ào mà
mỗi ngày nấu ngon hơn những bữa ăn để hầu
không cần sốt mến, lối hát với đồng phục
hạ phụng dưỡng cha mẹ, để cha mẹ ăn ngon
màu mè phô trương, lối hát bất kính của
hơn mà khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn.
các ca đoàn hiện nay chính là tố cáo lòng
Cha phó giải thích:
không yêu mến Chúa.

2323

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

NGUYÊN NGUYÊN

Những quy tắc khắc nghiệt đó có lẽ chưa là gì so với nỗi ám ảnh của các cung nhân là
châm thuốc hầu hạ Từ Hy. Với người đàn bà quyền lực này thì trang điểm, phục vụ việc
đi vệ sinh, chăm lo châm thuốc là 3 trong những việc rất được Từ Hy coi trọng.

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Từ
Hy Thái hậu, Võ Tắc Thiên và Lã Hậu được
xem là 3 người phụ nữ quyền lực nhất. Dù
hơn một thế kỷ đã trôi qua từ ngày Từ Hy qua
đời song đến nay, những câu chuyện về bà
vẫn được người đời sau rất quan tâm.

trong hậu cung bà cũng đặt ra những quy tắc
hết sức phức tạp và khắc nghiệt mà kẻ hầu hạ
bắt buộc phải tuân theo.

Vào thời bấy giờ, ai cũng nghĩ rằng những
người cung nữ phục vụ Từ Hy sẽ được cuộc
sống ấm êm hay chí ít là chuyện ăn uống
Sau khi Từ Hy qua đời, cơ nghiệp Đại chẳng phải suy nghĩ nhưng ít ai biết được
Thanh cũng đến hồi mạt vận. Khi tiền triều họ, những người làm công việc phục dịch lại
sụp đổ, những tiết lộ của các cung nữ trốn chẳng dám một bữa ăn no.
khỏi Tử Cấm Thành đã cho người đời biết
được nhiều góc khuất phía sau cuộc sống hoa
lệ chốn hoàng cung một thời.
Cuốn “Cung nữ đàm vãn lục” chính là một
trong những hồi ký của các cung nhân từng
phục vụ Từ Hy. Qua cuốn hồi ký, người đọc
đã được biết đến một cuộc sống đầy nỗi xót
xa, ai oán của những thân phận nô tỳ phía sau
ánh hào quang, xa hoa của vị thái hậu khét
tiếng này. Họ có những nỗi niềm chỉ có người
trong cuộc mới thấu hết được.
Từ Hy Thái hậu là người được biết đến với
những chiêu thức làm đẹp vô cùng cầu kỳ, từ
bữa ăn hay chuyện đi tắm của bà cũng khiến
người ta có thể viết thành sách. Bên cạnh đó,
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Trong hậu cung bà cũng đặt ra những quy
tắc hết sức phức tạp và khắc nghiệt mà kẻ
hầu hạ bắt buộc phải tuân theo.
(Ảnh minh họa)
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Thanh triều khi đó tuy không được hưng
thịnh như thời trước nhưng lương thực của
hậu cung thì không đến mức túng thiếu. Tuy
nhiên các cung nữ đến bữa đều chỉ vội lót dạ
vài miếng cơm, thậm chí là nhịn đói vì một
nỗi sợ hãi phạm phải điều tối kỵ là vô tình
trung tiện (xì hơi).
Bấy giờ, Từ Hy Thái hậu đã đặt ra quy
tắc, phàm là cung nhân dám thải ra khí bẩn
trước mặt bà, nhẹ thì bị mất việc, nặng có thể
mất đầu. Quy tắc đó khiến các cung nữ sợ
hãi không dám ăn no, thậm chí những món
có mùi tanh hay các món rau củ giúp nhuận
tràng cũng không dám đụng tới.

Với việc trang điểm, cung nhân đó không
chỉ cần có con mắt thẩm mỹ tốt mà còn phải
biết chế tạo ra những loại son phấn hợp mùa,
hợp thời. Chỉ cần một sai sót nhỏ như khiến
tóc Thái hậu rụng nhiều hay trang điểm không
hợp ý, cung nhân đó sẽ bị Từ Hy nghiêm trị.
Công việc hầu hạ Từ Hy đi vệ sinh cũng
khiến các cung nữ sợ hãi nhưng nỗi ám ảnh
không gì bằng việc hầu châm thuốc. Theo đó,
Từ Hy Thái hậu tuy được biết đến là người
đặc biệt chú trọng đến vẻ ngoài nhưng bà lại
có một hàm răng rất vàng.

Mỗi khi đến phiên trực đêm của mình, các
cung nữ cả ngày hôm đó sẽ ăn ít hơn bình
thường. Họ sợ nếu chẳng may ăn no, ngoài
việc có thể vô tình trung tiện thì cơn buồn ngủ
có thể sẽ ập tới. Nếu Thái hậu có chỉ thị giữa
đêm mà không nghe thấy thì ắt hẳn sẽ chẳng
giữ nổi mạng.
Không dám ăn no, các cung nữ còn một
quy tắc nhất nhất phải tuân theo nữa đó là
không được nằm ngửa mặt khi ngủ. Từ Hy đã
quy định người mang thân phận nô tỳ chỉ có
thể nằm nghiêng, tuyệt đối không được nằm
ngửa trong lúc ngủ.

Chỉ cần một sai sót nhỏ như khiến tóc Thái
hậu rụng nhiều hay trang điểm không hợp ý,
cung nhân đó sẽ bị Từ Hy nghiêm trị.

Quy định này được đặt ra xuất phát từ một
quan niệm khá mê tín. Họ cho rằng ban đêm
là lúc các vị thần đi dò xét nhân gian để ban
(Ảnh minh họa)
phúc, ban thọ nên các hạ nhân sẽ không được
Từ Hy vốn nghiện hút thuốc, điều này
ngửa mặt để đảm bảo các vị thần chỉ có thể
nhìn thấy mặt của các chủ tử. Ai chẳng may được minh chứng bằng việc ngày ngày bà
quên điều này sẽ bị coi là ăn cắp phúc phần đều cầm theo tẩu thuốc. Khi muốn hút thuốc,
của chủ tử, xếp vào tội đại nghịch bất đạo có Từ Hy sẽ hạ lệnh cho cung nữ châm lửa.
thể xử tử.
Đầu tiên, người cung nữ sẽ dùng đá lửa để
Thế nhưng, những quy tắc khắc nghiệt đó mồi rồi dẫn lửa vào một quả cầu nhung, đem
có lẽ chưa là gì so với nỗi ám ảnh của các cung quả cầu này đốt trên mặt giấy rồi dùng tay
nhân là châm thuốc hầu hạ Từ Hy. Với người nắm sợi thuốc cho vào tẩu sau đó dùng chính
đàn bà quyền lực này thì trang điểm, phục vụ tay mình để dập lửa.
việc đi vệ sinh, chăm lo châm thuốc là 3 trong
Thực ra việc dập lửa có thể thực hiện bằng
những việc rất được Từ Hy coi trọng.
cách ném quả cầu nhung xuống đất hay dùng
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miệng thổi tắt song để tránh thất lễ với Thái
hậu, các cung nhân đều dùng tay mình để tắt
lửa. Việc này khiến chuyện bị bỏng thành
việc thường xuyên với những người cung
nhân làm việc châm lửa hầu Từ Hy.

mọi cách để học thánh nhạc; khi đã học thánh
nhạc, người ta mới được mở mắt ra nhận thấy
hát lễ hiện nay đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào,
rồi sửa sai, rồi làm cho đúng hơn; “nội ngoại
tương hợp” là thế.

Ngược lại, nếu tấm lòng không kính yêu
Chúa thật sự, thì đương nhiên sẽ không nghĩ
đến phải tôn vinh Chúa xứng hợp, tự mình hạn
chế mình chỉ trong bao nhiêu đó và cảm thấy
bấy nhiêu đã đủ, hay hát lễ kiểu lấy lệ, hát
vì người ta có khen hay không; từ đó tự thấy
không cần học thánh nhạc, thấy ca hát trong
nhà thờ thế là ổn, “cựa quậy chi cho phiền”,
Theo Diệu Ly (Khám Phá)
hát được người ta vừa ý là “quá ô kê”, chẳng
................................................................... cần vẽ ra học thánh nhạc chi cho phí công
mệt sức; không học thế là không thấy sai thấy
“Lòng có đầy, thì miệng mới nói ra” đúng; thế cũng là “nội ngoại tương hợp”.
(Lc 6,43-49), Chúa dạy như thế và trong
Với nguyên lý “nội ngoại tương hợp”,
trường hợp này, chúng ta thấy lòng độc ác cực
độ mới có thể có hành vi hành hạ người vô tội trong lãnh vực thánh nhạc ta cứ nên xem trái
mà biết được cây: “Không có cây nào tốt mà
như thế, vì “Nội ngoại tương hợp”!
sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có
Nhưng khi nói về “Nội ngoại tương hợp”, cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem
trong lãnh vực thánh nhạc, ta thấy trong ngoài trái thì biết cây. Người ta không hái được trái
cũng đi đôi là chuyện hiển nhiên ở dòng thánh vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho
nhạc có tên “Thánh ca Phụng vụ”:
nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích
Nội là: lòng rất mực muốn tôn vinh duy chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ
nhất chỉ một Chúa mà thôi (không cần thiết dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều
phải làm vui lòng ai) và tìm mọi cách để tôn ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra” “Lc
vinh Chúa cho thật xứng hợp, xứng hợp nhất 6,39-45).

Cuốn hồi ký của cung nhân kia đã phần
nào cho những người đời sau có thể hiểu
được cuộc sống thực sự phía sau cánh cửa
Tử Cấm Thành. Sự xa hoa, lộng lẫy chỉ là
vẻ bên ngoài của những góc khuất đầy ai oán
của những người hạ nhân sống trong xã hội
phong kiến xưa.

thì thôi… bằng cách hát nguyên văn Lời Chúa
Quả thực, trong làng thánh nhạc, ta cũng
và hát đối đáp giữa cộng đoàn đúng theo Giáo cứ nguyên tắc “nội ngoại tương hợp” mà xem
hội dạy.
xét: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả,
Ngoại là: hình thức ca hát đúng kỷ luật và họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng
đúng tinh thần của Giáo hội “càng liên kết bên trong họ là sói dữ săn tham mồi. Cứ xem
chặt chẽ với phụng vụ càng thánh thiện” qua họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”. (Mt
việc hát đúng Bản văn phụng vụ, dùng đúng 7,15-20).
các hình thể sáng tác, gắng sức cho âm nhạc
Nhà giáo lão thành Nguyễn Khắc Trung
mô phỏng Bình ca, chú trọng đến cộng đoàn). ở giáo xứ Sancta Maria giáo hạt Phú Nhuận
Cũng trong lãnh vực thánh nhạc, ở bình tổng giáo phận TpHCM nhận định: “Tất cả
diện rộng lớn hơn, ta nhận định: Khởi từ tấm nằm ở lòng yêu mến Chúa”.

lòng thật sự kính yêu Chúa, người ta sẽ muốn
Vậy phải chăng: cứ xem nơi đâu hát lễ
tôn vinh Chúa thật xứng hợp, xứng hợp nhất ra sao, sẽ biết lòng yêu mến Chúa ở nơi đó
có thể; để tôn vinh Chúa như thế, người ta tìm thế nào?
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PHÚC CHIÊU
Chúa Chổm (1)
Vào thời nhà Lê, có một
ông quan lớn trong triều tên
là Mạc Đăng Dung có chí
muốn cướp ngôi vua. Nhà
vua biết được tin đó nhưng
thế lực của Mạc rất lớn: ông
ta cầm binh quyền, bè đảng
lại đông nên không thể làm
gì được. Cuối cùng nhà vua
lẻn trốn đi nhưng chẳng được
bao lâu đã bị Mạc Đăng Dung
bắt đem về giam lại. Hồi ấy
ở trại giam có một cô hàng
rượu vẫn thường gánh rượu
đến bán cho lính canh ngục.
Một hôm, cô hàng đưa rượu
vào bán, thấy có một phạm
nhân mới mặt mũi khôi ngô
bị giam riêng ra một nơi. Khi
biết người đó là vua, cô hàng
có ý muốn làm quen. Mỗi lần
bán rượu cho ngục tốt nàng
đều rót rượu cho vua uống.
Dần dà giữa hai người một
mối tình nhóm lên. Một hôm
cô hàng cất một mẻ rượu rất
ngon lại có pha thuốc mê
đem đến chuốc cho quân
canh. Chờ cho họ nằm gục

đi chơi về đói, Chổm thấy
trước tượng Mụ Thiện có bày
một mâm bồng đầy chuối và
quýt. Anh chàng rón rén đến
bệ, bịt mắt Mụ Thiện lại và
bẻ chuối ăn. Bất đồ sư cụ ở
đâu đi vào trông thấy liền nọc
- Nàng hãy giữ vật này làm
cổ Chổm ra đánh.
tin, nếu sau này đẻ con trai, sẽ
Chổm tức lắm, chờ lúc sư đi
có ngày nó phục thù cho cha.
vắng lấy giấy viết mấy chữ:
Không bao lâu, nhà vua
“Mười tay, mười mắt không
quả bị họ Mạc sai người vào
giúp được gì cho ta. Thật là
ngục giết chết. Tất cả hoàng
vô ích. Phải đày đi phương
hậu, thái tử, công chúa, phi
xa”. Viết xong dán vào ngực
tần của vua đều chịu chung
Mụ Thiện. Đêm hôm ấy sư cụ
số phận. Xong việc đó, Mạc
tự nhiên mộng thấy Mụ Thiện
chiếm lấy ngôi Lê làm vua
bảo mình rằng:
nước Đại Việt. Cô hàng rượu
- Nhà vua đói nên mới ăn,
được tin không còn hồn vía
nào nữa. Nàng trốn đi nơi sao lại đánh ngài để ngài
khác làm thuê làm mướn, đuổi ta đi? Phải mau mau tìm
sống một cuộc đời lẩn lút. cách xin lỗi ngài, để ngài tha
Đủ ngày đủ tháng, nàng sinh cho ta.
được một người con trai đặt
Tỉnh dậy, sư cụ rất phân
tên là Chổm. Lớn lên, Chổm
vân, mới gọi chú tiểu Chổm
có làn da đen sì, được vào
vào kể chuyện cho biết và
chùa ở với sư cụ Thạch Toàn
bảo bóc giấy đi. Sư cụ hỏi
học kinh kệ. Hắn rất sáng dạ
anh chàng:
nhưng phải cái nghịch ngợm
thì không ai bằng. Một hôm
- Cha mày đâu?
xuống, nàng bèn vào tình tự
với vua. Từ đó cô hàng rượu
có thai. Nhà vua biết mình
không thoát khỏi bàn tay tàn
bạo của Mạc, bèn giao ấn
ngọc lại cho nàng và nói:
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sao, miệng phun khí độc toan vồ lấy Chổm.
Chổm giơ thần côn vụt lấy vụt để vào đầu rắn.
- Tôi lớn lên chưa từng nghe nói có cha.
Rắn chết, từ đó trong xóm được yên ổn. Hai
mẹ con Chổm về sau thấy yên lại trở về chốn
Sau đó Chổm trở về hỏi mẹ:
cũ. Hàng ngày anh chàng đi kiếm củi hoặc
- Cha con đâu?
làm thuê làm mướn nuôi mẹ. Những lúc bụng
Mẹ sợ hết hồn không dám nói sự thật cho đói, Chổm thường vào ăn cơm hay mua thức
ăn ở các quán cơm tại cửa ô. Hàng nào được
con biết, đáp:
Chổm vào ăn là hôm đó bán đắt như tôm tươi,
- Cha con là họ Lê, bị hổ ăn thịt chết rồi.
còn các hàng khác chỉ ngồi xua ruồi. Người
Nghe nói Chổm rất buồn. Từ hôm đó anh ta cho là Chổm nhẹ vía nên hàng nào cũng
chàng căm tức lắm nên lập tâm giết hổ để báo muốn mời anh ta vào ăn, dù bán chịu cũng
được. Chổm được thể ngày nào cũng đánh
thù cho cha.
chén hoang toàng và tiêu pha bạt mạng. Toàn
là ăn chịu mua chịu. Ai hỏi nợ, hắn đều bảo:
Chổm đáp:

- Đến ngày tôi làm nên, sẽ xin trả chu tất!
Hồi bấy giờ có một vị quan tên là Nguyễn
Kim trốn sang Lào mưu đồ việc diệt Mạc.
Vua nước Lào nhường cho ông miếng đất
Sầm Châu làm căn cứ để lo việc khởi nghĩa.
Qua mấy năm chiêu binh mãi mã, Nguyễn
Kim đã gây dựng được lực lượng. Nhưng ông
ta còn muốn tìm một người thuộc dòng chính
thống để bá cáo với thiên hạ. Khốn nỗi, con
Một hôm, Chổm vào rừng chơi, thấy
cháu vua Lê đã bị Mạc giết hại hầu hết. Một
một con hổ đang ngủ dưới gốc cây, liền rón
đêm nọ Nguyễn Kim thấy một vị thần nhân
rén cầm một hòn đá lớn ném mạnh vào đầu
hiện ra trong giấc mộng bảo ông:
hổ, hổ vỡ sọ chết tươi. Đang nắm đuôi hổ
- Thiên tử ra đời đã lâu sao không đón về
lôi về thì Chổm bỗng gặp một con hổ khác
xông ra. Chổm sợ quá, quẳng xác hổ cắm còn chờ gì nữa?
đầu chạy. Nào ngờ khi hổ sắp đuổi kịp thì tự
Ông hỏi:
nhiên có một ông già tay cầm côn sắt ở trong
- Ở đâu?
rừng hiện ra đánh chết con hổ dữ. Chổm
thoát chết, sụp lạy ông già. ông già trao cho
- Cứ đi về phía Tây kinh thành, ở dãy hàng
chàng cái côn, bảo:
cơm đúng ngày thìn giờ ngọ, hễ thấy rồng đen
- Con hãy học một ít miếng võ để mà quấn cột là chính thị thiên tử.
hộ thân.
Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Kim rất mừng,
bèn
mang theo một ít bộ hạ cải trang đi tìm
Chổm sung sướng vâng lời. Dạy xong,
ông già cho Chổm cái côn rồi đi mất. Từ đó, con cháu nhà Lê theo như lời thần nhân đã
Chổm dùng côn làm vũ khí tùy thân. Một mách. Hôm đó, Chổm đang ngồi ở hàng cơm,
hôm đi qua một cái miếu, nghe đồn có nhiều thấy có mấy người khách lạ đi qua bèn đứng
yêu quái hại người, Chổm bèn cầm côn trèo ôm lấy cột nhìn ra. Nguyễn Kim rảo qua một
tường nhảy vào tìm yêu quái. Một lát, ở trong lượt chỉ thấy quấn cột là một chàng trai trẻ
hang sâu bò ra một con rắn lớn mắt sáng như tuổi da đen sì, nhưng thấy dáng điệu hèn hạ
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Qua ngày sau, Nguyễn Kim và bộ hạ lại
nên cũng không để ý. Đêm hôm đó Nguyễn
kéo nhau đi tìm. Họ quả thấy anh con trai
Kim lại mộng thấy thần trách:
đen sì hôm nọ bây giờ đang rượu say nằm
trong quán cơm, đầu gối lên ngọn côn, hai
tay bỏ xuôi xuống, hai chân dạng ra hai bên
như chữ “đại”. Bỏ đi một chốc, đến lúc trở
lại họ thấy Chổm cựa mình, lúc này ngọn
côn trật lên khỏi đầu, hai tay bỏ ra trước
ngực còn hai chân thì xếp bằng tròn như
chữ “vương”. Bấy giờ Nguyễn Kim mới tin
chắc anh chàng đen sì này là người thần có
ý mách cho mình, bèn giả khách vào quán
ăn uống, chờ Chổm dậy sẽ đến làm quen.
Chổm chợt tỉnh, thấy một người khăn áo có
vẻ quyền quý đến sát giường mình, thì cầm
côn chực bỏ chạy. Nhưng Nguyễn Kim đã
- giữ Chổm lại thưa rằng:
Ta đã mách cho biết thiên tử mà không
nghe. Ngày mai ra bờ sông hễ thấy ai đội mũ
sắt, cưỡi thuyền rồng là đúng.
Ngày mai Nguyễn Kim chực ở bờ sông
nhìn những thuyền bè qua lại, nhưng chờ mãi
chả thấy ai đội mũ sắt cả. Mãi đến gần tối
có một chuyến đò ngang, trong đó có Chổm
và một người bán chảo gang. Gặp khi trời đổ
cơn mưa, Chổm không có nón, phải mượn
chiếc chảo úp lên đầu cho đỡ ướt. Nhưng
Nguyễn Kim không chú ý vì thấy y không có
vẻ gì là người quyền quý. Thần lại xuất hiện
trong giấc mộng của Nguyễn Kim trách ông
ta không nghe lời mình rồi bảo:

- Xin điện hạ đừng sợ.
Chổm ngạc nhiên đáp:
- Lạ hay! Điện hạ nào. Tôi là thằng Chổm đây!
Nhưng thấy người quyền quý ấy có vẻ ân
cần khi hỏi thăm cha mẹ và chỗ ở, Chổm an
tâm hơn trả lời:
- Tôi họ Lê, cha bị hổ ăn thịt, còn mẹ ở nhà.

Nghe nói là họ Lê, bọn Nguyễn Kim mười
phần đã chắc đến bảy tám, liền theo Chổm về
đến tận nơi. Trước những người khách lạ, mẹ
Chổm nửa mừng nửa sợ. Mãi đến khi biết được
thiện ý của bọn họ bà mới đưa ấn ngọc ra và
kể rõ tình đầu. Thế là từ đó Chổm cùng mẹ từ
- Ngày mai cứ đến chỗ quán cơm cũ tìm giã ngôi nhà nát ở ngoài thành lên đường đến
người nào “đi chữ đại, trở lại chữ vương” Sầm Châu lo việc phục thù cho cha. Thanh thế
thì đón về.
quân Lê mỗi ngày một to. Vua Mạc nghe tin
sai tướng đem sáu mươi vạn quân vào đánh.
Qua bao nhiêu trận kịch chiến, quân Lê đại
thắng. Rồi không bao lâu, quân của Chổm
tiến đánh ra Bắc. Quân Mạc hễ thấy quân Lê
đến đâu là chạy trốn như vịt. Bấy giờ Chổm
đường đường là một vị chúa uy thế lẫy lừng.
Đến ngày khải hoàn, trở về kinh thành, khi
quân gia đang trên đường tiến vào cửa ô thì
bỗng có một số người chủ hàng cơm ngày
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xưa bán chịu cho Chổm, từ đâu kéo ra để chào
người quen và để đòi nợ cũ. Thấy thế, bọn lính
tiền đạo toan bắt tội vô lễ. Nhưng chúa Chổm
ngăn lại rồi kể chuyện ăn chịu ngày còn hàn vi
cho các tướng tá nghe. Đoạn bảo quan hầu lấy
tiền ra trả cho họ. Lúc đó có nhiều người thấy
kẻ kia đòi được nợ cũng xúm lại kể ơn nghĩa
cũ: kẻ tính thành năm quan, người kể thành
mười v.v… biến thành một cuộc truy nợ đông
như đám hội. Bọn quan hầu đếm tiền mãi 65,
66 không xiết vì con số chủ nợ mỗi ngày một
tăng. Bọn họ bèn nghĩ ra được một kế là đứng
trên kiệu vung tiền xuống cho ai nhặt được
bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mọi người thấy
thế đổ xô ra cướp. Dần dần quan quân tiến
đến phố cứ như bây giờ là vườn hoa cửa Nam.
Một viên đại tướng nghĩ chúa mình sắp lên
ngôi tôn quý mà khách nợ cứ chạy theo réo
mãi như thế này thì còn thể thống gì nữa, mới
viết vào một tờ giấy hai chữ “cấm chỉ” dán ở
giữa phố và sai một toán quân đóng tại đó, ra
lệnh hễ thấy ai còn đòi nợ chúa nữa thì chém
ngay. Nhờ thế, người ta mới thôi réo và thôi
đuổi theo xe Chổm.

“Căn bệnh Hùa”
Trong truyện dã sử (2) trên, có nhiều vấn
đề thú vị; nhưng BBT chỉ lấy một vấn đề và
tạm đặt tên vấn đề đó là: “căn bệnh Hùa”, do
thấy trong truyện có một số người dân thời
đó vì tham lam nên hùa nhau đòi nợ khống
(không có thật), khiến vua Lê Trang Tông
(chúa Chổm) trở thành một con nợ oan của rất
nhiều chủ nợ “phịa”; đến nỗi kể từ đó, trong
dân gian xuất hiện câu: “nợ như chúa Chổm”
để chỉ người mắc nợ nhiều. Với “căn bệnh
Hùa”, BBT có vài suy nghĩ:

.Hùa là làm theo người khác việc gì đó

không tốt (3) một cách thiếu suy nghĩ.

.Hùa là hành vi luôn luôn nông nổi, nhẹ

dạ… do hành vi này dựa trên cảm xúc, không
dựa trên lý trí (tức không hề suy sâu xét kỹ
hay có sự thận trọng trong phán đoán).

.Hùa xảy ra ở khắp nơi và trong mọi lãnh

vực của đời sống xã hội lẫn tôn giáo.

Chúa Chổm vào đến hoàng cung thì trời
sắp tối. Thấy văn võ bách quan ai cũng mong
muốn mình lên ngôi ngay để yên lòng thiên
hạ, Chổm bèn ngửa mặt khấn trời rằng:
- Hỡi Thượng Đế, nếu tôi xứng đáng nối nghiệp nhà Lê thì xin quay mặt trời trở lại chính
ngọ, bằng không thì tôi sẽ trở về chốn cũ làm
ăn, giao quyền vị lại cho người khác.
Khấn được một lúc, quả nhiên trời sắp tối
bỗng sáng hẳn, mặt trời lại treo giữa đỉnh đầu.
Chổm đường hoàng bước lên đàn làm lễ đăng
quang tự xưng hoàng đế. Lễ tất, mặt trời tự
nhiên kéo một mạch về phương Tây lặn mất.
Trời bỗng lại tối sầm như mực; lúc mọi nhà
vừa thắp đèn lên thì gà vừa gáy canh.

.

Fan cuồng cố chỉnh sửa giống thần
tượng của mình. Ảnh Internet

Hùa được cho là căn bệnh, vì Hùa chứa
nhiều
mối nguy hại cho cá nhân và cho xã
Nguồn: Truyện cổ tích Tổng hợp.
hội. Thí dụ: Trên một chiếc thuyền giữa
.....................................................................
sông nước, gặp chuyện gì đó làm cho thuyền
chòng chành; thấy thuyền nghiêng về một
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a/ Tính tham lam.
bên, mọi người hoảng sợ hùa nhau nhảy sang
b/ Sự sợ hãi.
bên ngược lại một cách hoàn toàn không suy
c/ Sự mù quáng, thiếu suy nghĩ.
nghĩ, thuyền lật úp; thí dụ khác: thấy một vài
d/ Lầm tưởng rằng “chân lý nằm ở số
nhà trồng dưa hấu bán thu được tiền tỷ, mọi
nhà còn lại trong làng hùa nhau bỏ trồng lúa đông”.
e/ Thiếu lập trường, thiếu chính kiến.
chuyển sang trồng dưa hấu; đến mùa, dưa
f/ Sự xúi giục, quảng cáo, thổi phòng, tâm
hấu nhiều quá, ế, bán với giá bèo, lỗ, cả làng
mang nợ. Mối nguy hại của căn bệnh Hùa lý choáng ngợp, dễ xiêu lòng vì đông người
đua nhau gây ồn ào cuốn hút.
đại khái như:
g/ Thói chạy theo thời trang, phong trào,
a/ Sai trái; vì thói thường người ta không
mốt, sợ người ta chê mình quê mùa.
hùa làm chuyện tốt, nếu có thì họ chỉ hùa theo
h/ Dua nịnh, lấy lòng, xu thời.
cái hình thức của chuyện tốt đó hay hùa theo
i/ Thiếu kiến thức, non kinh nghiệm,
những sai lệch do hiểu sai chuyện tốt ấy mà
thiếu thông tin, ngu dốt.
thôi (4).
b/ Khuếch đại sự sai trái lên gấp trăm lần
do đua nhau cùng làm.
c/ Đẩy con người tới chỗ diệt vong. Mối
nguy hại khi hiện ra bên ngoài, nhưng có rất
nhiều bệnh Hùa ẩn giấu mối nguy hại bên
trong khiến chẳng ai thấy.
Nguyên nhân gây bệnh Hùa:
Các Fan cuồng cắt mạch máu tay mình khi
hay tin thần tượng có bạn gái. Ảnh Internet
Thời đại hôm nay đích thị là thời đại của
căn bệnh Hùa lên ngôi, cho nên căn bệnh Hùa
nở rộ đến mức không thể tưởng tượng nổi, vì
công nghệ thông tin (điện thoại, mạng xã hội
phổ biến nhất là facebook, kênh YouTube),
trào lưu câu like, chụp ảnh, quay video, làm
YouTube, livestream… là những ổ bệnh,
mầm bệnh, tác nhân gây bệnh, lây bệnh.

.

Tài xế gặp nạn còn phải đau khổ nhìn
đám đông hôi của. Ảnh Internet

Cả đám đông đều đồng loạt quay lưng lại
chụp hình. Ảnh Internet
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đó. Chính sử chỉ thiên về ghi chép sự hưng vong
tan hợp của các triều đại vua quan chính thống,
đi vào mặt chung nhiều hơn mặt riêng. Ví dụ
như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
- Dã sử là ký ức lịch sử được lưu truyền trong
dân gian. Từ điển Tiếng Việt 1992, định nghĩa
dã sử là: “Lịch sử ghi chép những chuyện lưu
truyền trong dân gian, do tư nhân viết, phân
biệt với chính sử”. Nội dung có liên quan đến
các nhân vật và sự kiện lịch sử. Ví dụ như những
câu chuyện về vua Lê Lợi, về Nguyễn Trãi...
- Huyền sử là chuyện truyền thuyết có tính
chất huyền hoặc, hoang đường. Nội dung có
liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch
Để tránh mắc bệnh Hùa, anh chị em chúng
sử. Ví dụ như các câu chuyện chép trong sách
ta vẫn cứ chuyên chăm thực thi Lời Chúa:
Việt Điện U Linh tập, Lĩnh Nam Chích Quái về
YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI. Thực thi Lời
Lạc Long Quân diệt ngư tinh, Thánh Gióng...
Chúa như thế, tất Chúa Thánh Thần sẽ ngự
lòng chúng ta, dạy dỗ giúp chúng ta hiểu biết,
(2) Dầu cho có hùa nhau theo những việc
khôn ngoan, tỉnh táo và phán đoán đúng dần tốt, thì người ta cũng chỉ hùa theo cái hình thức
để không dựa vào ai, chạy theo đuôi ai hay hay cái bóng của những việc tốt đó, hùa theo
lúng túng trước sự cuốn hút của đám đông.
những tiểu tiết do suy nghĩ sai về những việc tốt
đó, hùa theo những lầm lạc xung quanh những
..................................................................
việc tốt đó; thí dụ: Chúa Kitô rao giảng ơn tha
(1) Lê Trang Tông (1514-1548), hay còn thứ của Chúa Cha gửi đến cho nhân loại để ai
gọi là Trang Tông Dụ Hoàng đế, tên thật là Lê tin Người (Chúa Kitô) thì được cứu độ… là việc
Ninh, là vị hoàng đế thứ 12 của nhà Hậu Lê và thiện hảo bậc nhất; thế mà dân Do thái hùa
là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Lê Trung nhau kéo đến nghe, nào ngờ! Họ chỉ vì muốn
hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông còn được được ăn uống no nê, chỉ vì muốn được thấy
dân gian ưu ái đặt cho mỹ danh nghèo nàn phép lạ... Quá ngao ngán cho nên Chúa mới
là Chúa Chổm. Trang Tông là con của Chiêu thốt lên: “Nếu các ngươi không thấy những
Tông. Lúc Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, phép lạ, hẳn các ngươi sẽ không tin” (Ga 4,54).
ông được Lê Quán cõng chạy sang Ai Lao. Đến
(3) Bởi vì việc tốt, việc lành, sự thật, việc
năm 1533, được cựu thần Nguyễn Kim đón về
thiện hảo hay chân lý… luôn đơn độc, lẻ loi,
làm vua, tái lập triều đại. Đến khoảng đầu thập
diễn ra âm thầm, không ồn ào, không lôi cuốn,
niên 1540, quân Lê chiếm lại hai vùng Thanh
không hấp dẫn, ngược lại còn làm mất lòng như
Hóa và Nghệ An làm căn cứ chống lại nhà Mạc,
câu: “Thuốc đắng đả tật, lời thật mất lòng”; ví
mở ra giai đoạn Nam - Bắc triều. Ông qua đời
dụ những livestreams Thánh lễ hát Thánh ca
vào năm 1548, ngôi hoàng đế được truyền
Phụng vụ, những clips hát Thánh ca Phụng
cho Thái tử Lê Huyên, tức Lê Trung Tông.
vụ hình thể Đáp ca (hát nguyên văn Lời Chúa
Có 3 loại sử:
bằng cách hát tụng) v.v… ít được đón xem hơn
những video khác trên YouTube. Lão tử nói:
- Chính sử là những bộ sử có độ chân thực
“Lời nói thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mỹ
lịch sử tương đối cao, được các sử gia ghi chép
thì không thật”.
cẩn thận về các sự kiện xảy ra trong thời đại
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Sau lưng thế giới vô tình

NGƯỜI PHÀM

NÓI NHỎ NHAU NGHE

THIÊN ÂN

câu hỏi đố bạn


Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ là “nội ngoại tương hợp”?



Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ có tính “nội ngoại tương hợp”?



Động cơ thúc đẩy có Thánh ca Phụng vụ?
(xem câu trả lời trang 54 )
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Đất ở nơi của nó. Đất ở chỗ thấp nhất mà cười mà thôi. Cười mà không nói lời nào là
nó có thể ở. Đất ở nơi mà nó không thể thấp lời đáp trả của đất cho muôn vật muôn loài.
hơn được nữa. Nói chung đất ở nơi mà không
Đất thấp thì dĩ nhiên, nhưng nước đổ xuống
thể thấp hơn được nữa.
thì đi đâu? Hôm đó, nước đổ xuống, đất hứng
Đất vì thế mà bị người ta khinh bỉ vì không chịu tất cả và đất hứng lấy nước để rồi nước
còn nơi mà thấp hơn. Đất bị mọi người coi lắng sâu vào đất, lắng sâu lắng sâu mãi. Nước
lắng sâu vào đất và trở nên nguồn nước nuôi
khinh và hầu như không thèm để ý đến.
sống cây cối. Nước miếng nhổ xuống đất, dù
Một hôm kia như bao hôm khác, cú mèo
nước miếng mọi người xem là nhớp nhúa,
nói với đất:
nhưng đất vẫn im lặng nhận lấy nước miếng
- Mày xem bao nhiêu thứ khác đều công một cách cẩn thẩn và vui vẻ. Đồ nhơ uế do
nhận là mày thấp hơn những thứ khác nên cơ thể phóng uế ra, đất vẫn nhận lấy cẩn thận
mày bị coi khinh. Này nhé, cái cây cũng cao và vui vẻ. Mọi thứ đổ xuống dù sạch hay dơ
hơn mày. Con chó cũng cao hơn mày. Con thì đất vẫn nhận lấy một cách cẩn thận và vui
chim thì khỏi nói. Con gì đứng cũng cao hơn vẻ, dù đó là gì đi nữa. Vì nó là đất. Đất mà sợ
gì nữa. Đất thấp nhất rồi có gì thấp hơn nữa
mày cả. Chỉ có mày là thấp nhất mà thôi.
mà sợ.
Đất chỉ cười không đáp lại lời nào cả.
Đất muôn năm!
Heo cũng nói với đất:
Nếu chúng ta thấp như là đất thì chúng ta
- Mi là thứ thấp nhất. Con bò nằm xuống
chẳng còn gì phải sợ cả! Vì đất thấp nhất rồi
cũng còn cao hơn mi.
có gì thấp hơn nữa mà sợ! Nếu chúng ta thấp
Đất cũng chỉ cười không đáp lại lời nào như đất thì chúng ta chẳng có gì mà sợ cả.
cả. Nói gì đất cũng chỉ cười mà thôi. Con gì
(còn tiếp)
nói đất cũng chỉ cười. Vật gì nói đất cũng chỉ
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MỘC XUÂN
Bà Lịch có hai đứa con
gái, Phấn, đứa con gái đầu
xấu xí tính tình cũng vậy,
hung dữ, nhỏ mọn; còn Thủy,
đứa con gái út người đẹp đẽ,
dung nhan xinh đẹp, ăn nói
nhỏ nhẹ, lễ phép, hòa nhã với
mọi người.
Phấn xấu cả người lẫn nết
nhưng cuộc sống lại có phúc,
có bốn trai hai gái, chúng
đều sợ mẹ ra phết, ông chồng
cũng vậy, không bao giờ làm
trái ý vợ.
Còn Thủy tuy đẹp người
đẹp nết nhưng lại vô phúc
sanh toàn con gái, điều
này làm cho chồng và bên
chồng không hài lòng. Từ
chỗ không hài lòng chồng
thường thượng cẳng chân
hạ cẳng tay. Buồn hết sức,
Thủy đi khắp chùa để cầu
nguyện mong được đứa con
trai, để cho chồng và bên
chồng toại nguyện, để hạnh
phúc gia đình được trọn
vẹn. Thủy ráng đẻ, lần đầu
một đứa con gái, lần thứ hai
lại một đứa con gái, Thủy
lại theo sách vở ăn cái này,
kiêng cái kia, lần ba cũng
lại con gái. Thủy lại đi Từ
Dũ để được sanh con trai
theo ý muốn, lần tư cũng lại

con gái, rồi lần năm, lần sáu đứa con trai. Nhìn đứa bé mọi
người đều hả hê, vui sướng,
cũng lại con gái.
hạnh phúc.
Đang lúc thất vọng ê chề
Đứa bé được cưng chiều
người ta chỉ dẫn đến một bà
đông y, cách chữa của bà thầy từ trong trứng nước, nên nó
rất đơn giản là bà khâu một hay bướng bỉnh không nghe
cái túi nhỏ trong đựng một vị lời. Khi nó có lỗi gì mọi
thuốc, vị này là một khoáng người đều mắt nhắm tai che,
sản có tính hút mạnh dương phớt lờ không rầy la, sửa sai
khí trừ âm. Cái túi này bà đính nên thằng bé càng ngày càng
vào một sợi dây đeo ngang ương bướng khó dạy.
rốn, hai bên rốn theo đường
Nhưng cũng khổ cho
ngang, cách rốn khoảng 8 cm
Thủy, hễ Thủy đánh thằng bé,
là hai huyệt đi vào hai buồng
gia đình chồng ở sát bên nhà
trứng của phụ nữ. Khi đeo cái
chạy ra bênh vực cho thằng
túi ta phải kéo cái túi thuốc
bé, quay lại mắng nhiếc Thủy.
đè lên huyệt bên tay trái thế là
Thằng bé biết có chỗ dựa nên
trứng được hút mạnh dương
càng làm già với Thủy và lên
khí trở thành dương chỉ có
mặt hiếp đáp các chị. Thủy
thế là sinh con trai.
thường than:
Đeo cái túi này suốt ngày
- Có con trai ai sướng đâu
chỉ khi đi tắm mới tháo ra
không thấy chớ tôi có con trai
để khỏi ướt nước, tắm xong
như mang cục đá đè trong
lại đeo vào. Ngày xưa không
ngực. Con gái ngoan ngoãn dễ
có máy siêu âm nên người
dạy biết bao, biết giúp đỡ mẹ
ta phải đeo đến khi sinh mới
trong công việc gia đình thế mà
bỏ. Theo lời bà thầy nếu thai
người đời vẫn trọng nam khinh
phụ theo đúng lời chỉ dẫn
nữ, thật bất công vô cùng!
và đeo trước khi có thai một
tháng thì bảo đảm 100% là
Các chị học hành ngoan
sinh con trai.
ngoãn bao nhiêu thì thằng
bé lười nhác trốn học, cuối
Lần này Thủy được toại
cùng bỏ học luôn. Thủy rầu
nguyện, ôi sung sướng biết
rĩ quá chừng.
bao nhiêu khi Thủy sinh được
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Không biết hương hồn của Thủy chết có an
tâm bỏ bầy con ở lại hay không? Thủy rất
thương con có lẽ vì vậy đã phù hộ bầy con
gái ai cũng có công ăn việc làm, càng ngày
càng khấm khá rồi chúng lần lượt có gia đình
(tiếp theo trang 35)
đàng hoàng tử tế, duy có thằng con trai có lẽ
Chồng Thủy mập mạp to lớn người, nhưng bị trừng phạt nên làm ăn lụi xụi nghèo khó,
chỉ là con cọp giấy, anh ta bị bệnh áp huyết đến khi có vợ cũng lục đục suốt rồi ly dị.
cao. Nhưng lúc nào cũng bực bội vì thằng con
trai gây nên. Một hôm ông bị tai biến mạch
máu não rồi mất. Gia đình thiếu cột trụ, không
khí thật vắng vẻ, buồn thảm, lòng Thủy cũng
chung hoàn cảnh này, mọi người ủ ê buồn khổ
thì thằng bé càng sung sướng vì không ai để
mắt đến, nó tha hồ tụ tập với đám bạn bè chơi
bời lêu lỏng.
Khi chồng mất Thủy phải thay chồng kiếm
tiền nuôi gia đình, đầu tắt mặt tối suốt ngày,
không có thời gian quan tâm đến đứa con trai.
Một hôm, đứa con trai của Thủy đánh lộn
với một băng nhóm trong xóm, Thủy và các cô
con gái chạy ra can, nhưng nào nó có nghe, nó
hùng hổ chạy vào bếp vác một con dao đi tìm
đối thủ để chém.

Lời Bàn:
Ở trên thế giới, nhiều nơi người ta vẫn
còn quan niệm trọng nam khinh nữ, đến
nỗi mất quân bình về giới tính, hiện nay ở
Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc nữ giới
thiếu họ phải đi cưới vợ ở nước khác. Tạo
tình trạng môi giới buôn bán phụ nữ lấy
chồng ngoại, gây sự rối loạn trật tự xã hội.

Thủy sợ hết hồn chạy ra níu áo con lại,
Ở Trung Quốc, có nhiều gia đình sang
nhưng nó xô Thủy ra, quyết tâm hạ đối thủ cho
bằng được. Thủy té nằm xỗng xoài dưới đất, Việt Nam cưới một cô gái đem về làm vợ
cơn giận đến cực điểm, nên Thủy hôn mê luôn. cho cả bố và các con trai. Ôi! Như gia đình
thú vật, họ vô tình làm ô uế phong tục tập
Đám con gái hoảng hồn bế sốc mẹ đưa đi
quán, nền văn minh đã có mấy ngàn năm.
bệnh viện cấp cứu và được thông báo Thủy
Cầu con trai để làm chi mà không giáo
bị nhồi máu cơ tim, phải thở bằng oxy. Nằm
trong bệnh viện hai ngày, mũi lúc nào cũng thở dục cẩn thận, lại cưng chiều tạo thành thói
oxy, cuối cùng bác sỹ thông báo Thủy đã chết. hư tật xấu cho chúng, vậy có tốt gì cho gia
Đám con gái nghe tin mẹ chết, gào thét khóc đình và xã hội đâu?
lóc thảm thiết rồi quay ra chì chiết thằng em
Xã hội luôn kêu gọi nam nữ bình quyền,
út. Lúc này, thằng bé mới ăn năn hối lỗi nhưng
cái gì nam làm được nữ cũng làm được đến
làm sao mẹ sống lại được. Nó đành cạo đầu ăn
nỗi tổng thống và thủ tướng bây giờ đã có
chay trường một tháng để tạ tội với mẹ.
nữ giới, vậy hà tất coi trọng nam khinh nữ,
Đám con của Thủy ở trong hoàn cảnh cha phải xóa bỏ quan niệm này để trật tự xã hội
mất mẹ mất, như đàn gà con lạc mẹ, rất sợ hãi tốt đẹp hơn.
với tương lai, bây giờ chúng túa xua đi tìm
Quan trọng không phải là giới tính mà
việc làm, phải cố tự lập.
là tư cách con người, đạo đức con người và
Người thân quen thấy vậy cũng giúp đỡ. năng lực cống hiến xã hội.
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Đôi nét văn hoá và tâm linh

I. TỔNG KẾT
Tượng đài Chúa Kitô Vua – núi Tao Phùng
có thể xem là một kiệt tác của tiền nhân đã
để lại. Mang trên mình lịch sử xây dựng có lẽ
là có một không hai, Tượng Chúa như là biểu
tượng cho đời sống đức tin của người Công
Giáo Việt nói chung và của tín hữu Bà Rịa
nói riêng. Tượng cũng là kết tinh của những
tư tưởng triết lý thâm thúy của người Việt với
những tinh hoa trong công nghệ xây cất của
thế giới Tây phương đương thời. Kết hợp với
việc thiết kế các công trình xung quanh và trên
đường lên Tượng Chúa, nơi đây toát lên những
nét thanh tao khiến cho mỗi người đến nơi đây
đều cảm thấy có gì đó gần gũi với con người
và cuộc sống Việt Nam. Trong cảm thức đức
tin, không gian nơi này làm cho mỗi người như
trút bỏ những vất vả lo toan của cuộc sống để ở
lại với sự bình an sâu lắng trong tâm hồn mình.
Nơi đó, con người sẽ cùng nhau ca tụng:
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
10
cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;
và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
11

Học viên:
Anton Phan Thanh Đồng, S.J
Vinc Nguyễn Bá Minh Tâm, S.J
Giuse Nguyễn Văn Viện, S.J
Giảng viên:
Michel Nguyễn Hạnh
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.
(Pl 2,9-11)
....................................................................
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn
Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên
muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa
nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới
đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái
quỳ; 11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi
loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức
9

9

(còn tiếp)
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. NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
YÊU ĐỜI (LẠC QUAN)
Nhưng đời không yêu lại
TRI THỨC
Biết (tri) mình đang thức (tỉnh)
ĂN UỐNG (CỦA NGƯỜI HÔM NAY)
“Nhìn bạn ăn uống, tôi biết bạn sẽ chết vì
bệnh gì và vào lúc bạn bao nhiêu tuổi”
ĐI ĐỊNH CƯ SANG MỸ
Đến xứ sở tự do… “được tha hồ làm nô
lệ” (*)
HẤP HỐI
Lúc người ta mới cảm thấy tiếc: giá như
mình ăn uống có suy nghĩ
CA ĐOÀN
Nỗi e dè thầm kín của cha sở (2)
“PHƯỢT” (DU LỊCH BỤI)
“Tiền ít mà muốn đít thơm”
GIỚI TRẺ
Giới già khi đang trẻ
LY HÔN
Kết quả của “Sự gì Thiên Chúa không liên
kết (3) mà loài người cứ cố liên kết cho
bằng được”
RƯỢU THUỐC
Rượu đã bị bỏ thuốc độc (hạ độc)

NƯỚC TINH KHIẾT
Nước “cứ tưởng… tinh khiết”
TRÀ SỮA
Nước có nhãn hiệu “ông lão nằm bú mẹ”
ĐI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA TRONG
NHÀ TU
Còn để chứng tỏ một thứ hạnh kiểm
nào đó.
..................................................................
(1) Làm nô lệ cho đồng đôla.
(2) “Làm mất lòng chúng nó, chúng nó
không hát cho thì bỏ mẹ!”

(3) Chỉ khi nào 2 người có tình yêu thật
sự, Thiên Chúa-Tình yêu mới liên kết (nói
Nơi “lời nói không mất tiền mua, dại gì như thế bởi vì rất nhiều người lầm tưởng cảm
không nói không hùa chửi nhau”.
xúc là tình yêu, lầm tưởng “muốn người ta
yêu mình” là mình đang yêu, muốn chiếm
đoạt, muốn thỏa mãn tình dục là tình yêu...)

MẠNG XÃ HỘI
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TUẤN ANH
Thức khuya sau 11 giờ đêm sẽ làm tăng xung quanh mắt, nên mang kính râm để có tác
nguy cơ mắc tới 7 loại bệnh nguy hiểm. Nếu dụng bảo vệ vượt trội.
chúng ta không sớm nhận thức được điều này
Ngực
thì việc ngủ “bù” bao nhiêu cũng không còn
ý nghĩa.
Đường viền cổ áo sâu khiến vùng ngực lộ
ra ngoài bị tổn thương do tia UV. Bạn có thể
Những nếp nhăn da ở tay, mắt, trán... tiết
nhận biết tình trạng này khi các mạch máu bị
lộ sớm nhất dấu hiệu lão hóa của một người.
vỡ, da sẫm màu.
Tay
Bác sĩ Ivy Lee, thành viên Tổ chức Da liễu
Ở phụ nữ, bàn tay là bộ phận cơ thể dễ tại Pasadena, California (Mỹ), khuyên bạn
nhận biết nhất dấu hiệu của tuổi tác. Tiến sĩ nên thoa kem chống nắng chứa titan dioxide
Kally Papantoniou, Viện Da liễu Mỹ (AAD), hoặc kẽm dioxide trước khi ra ngoài.
cho biết sự thay đổi nội tiết tố làm mất độ đàn
Đầu gối
hồi của da. Những thay đổi này khiến da trở
nên nhăn nheo, các tĩnh mạch trở nên rất nổi
Da đầu gối thường có dấu hiệu lão hóa
bật. Theo Reader’s Digest, tiếp xúc với ánh trước các vùng da khác trên chân. Theo bác sĩ
sáng mặt trời thường xuyên cũng là nguyên Ivy Lee, khu vực này chứa nhiều gân và dây
nhân xuất hiện của các đốm đồi mồi trên tay. chằng nhưng không có chất béo và cơ bắp.
Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng
Bạn nên sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào
kem chống nắng hoặc mang găng tay để ngăn chết chứa axit salicylic 2-3 lần một tuần để có
chặn các tia UV có hại.
làn da sáng khỏe, mịn màng.
Mắt

Trán

Vùng da quanh mắt mỏng hơn và dễ hình
Trán có thể là nơi đầu tiên trên khuôn mặt
thành nếp nhăn từ các thói quen lặp lại nhiều xuất hiện những nếp nhăn. Tiến sĩ Papantonilần như nheo mắt hoặc cười quá nhiều.
ou khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm chăm
sóc da chứa retinol giúp tăng lượng collagen
Tiến sĩ Kally Papantoniou khuyên bạn
làm giảm nếp nhăn. Đừng quên tẩy tế bào
không nên sử dụng các sản phẩm chống nắng
chết định kỳ.
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Hôi nách là một căn bệnh
thường tế nhị không ai muốn
mắc phải. Bệnh này thường
dai dẳng và khó trị nếu người
mắc không điều trị kiên trì và
dứt điểm.
Theo kinh nghiệm dân
gian thì những cách sau đơn
giản và sẽ giúp khử mùi hôi
nách triệt để. Điều cần thiết là
bạn phải thực sự kiên trì khi
thực hiện.
1. Băng phiến
Lấy 3g băng phiến (long
não) vào 20ml cồn 50 độ,
đậy kín nắp để băng phiến tự
tan. Trước khi bôi dung dịch
này cần tắm rửa sạch, lau khô
nách. Ngày bôi 2 lần, liên
tục bôi trong 10 ngày sẽ thấy
hiệu quả.
2. Vỏ cam

lại với nước lạnh, thực hiện 2
-3 lần mỗi tuần.
3. Chanh hoặc giấm
Vài chất khử mùi có thể
tìm thấy phổ biến trong nhà
bếp là chanh và giấm. Dùng
lát chanh tươi sát lên vùng hố
nách sau khi tắm để khử mùi.
Với giấm, bạn có thể sử dụng
cả giấm gạo hay giấm táo đều
khử mùi rất tốt. Giấm giúp
khử mùi hiệu quả.
4. Khoai tây
Lượng axit nhẹ trong
khoai tây có tác dụng khử
mùi tốt mà không gây kích
ứng cho da.
Khác với chanh, khoai tây
không có tác dụng làm trắng.
Khoai tây cắt lát mỏng, chà
xát nhẹ vào vùng nách và đặt
ở đó khoảng 15 phút. Lặp đi
lặp lại hai lần mỗi ngày để
cho hiệu quả tốt nhất.
5. Dầu dừa

mùi. Dầu dừa có khả năng
diệt các loại vi khuẩn gây
mùi, đồng thời chúng chứa
Vitamin E giúp dưỡng da và
làm trắng vùng da dưới cánh
tay.
Dùng một lượng nhỏ dầu
dừa thoa lên vùng có mùi.
Chờ khoảng 15 phút để chúng
ngấm hết vào da. Sau đó rửa
lại thật sạch bằng nước ấm.
6. Tinh dầu trà xanh
Trà xanh có tác dụng giải
độc, diệt khuẩn, diệt trừ vi
khuẩn gây mùi dưới da. Pha
loãng 2 giọt tinh dầu với nước
ấm, súc miệng hàng ngày.
7. Lá mướp đắng
Giã nhuyễn lá mướp đắng
đắp lên vùng nách rồi băng
lại để qua đêm, sáng hôm sau
rửa sạch rồi lau khô. Bạn sẽ
có vùng da khô thoáng suốt
cả ngày.
8. Phèn chua

Vỏ cam trị hôi nách tại nhà
vô cùng hiệu quả.
Bạn lấy vỏ cam phơi nắng
cho đến khi héo và khô lại.
Sau đó xay nát vỏ thành bột.
Phèn chua giúp vùng nách
Bạn trộn bột này với nước
khô thoáng và mồ hôi tiết ra
Dầu dừa có khả năng diệt
hoa hồng và sữa để tạo thành
ít hơn.
các loại vi khuẩn gây mùi.
một hỗn hợp đồng nhất.
Cho phèn chua vào nồi
Áp hỗn hợp này lên nách
Dầu dừa là một sự lựa chọn
rang trên lửa cho đến khi
và chờ 10-15 phút. Rửa sạch thích hợp khác để đánh bay
phèn chua chảy ra. Để phèn
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khô đóng bánh lại rồi giã
nát thành bột. Dùng bột này
bôi vào vùng nách mỗi ngày
sẽ làm mồ hôi tiết ra ít hơn,
vùng nách thêm khô thoáng.
9. Rượu và hạt tiêu
Giã nhỏ và xay nhuyễn
hạt tiêu tươi rồi ngâm với
rượu. Hỗn hợp này cần
ngâm với rượu trong khoảng
15 ngày mới cho kết quả tối
ưu. Khi dùng chỉ cần thoa
nhẹ dung dịch này vào vùng
dưới cánh tay rồi để khô là
bạn hoàn toàn yên tâm vận
động cả ngày.
10. Muối tinh
Muối tinh có khả năng khử
mùi rất tốt. Hòa chút muối
với nước ấm rồi khuấy tan.
Sau đó dùng khăn bông chấm
nước muối và nhẹ nhàng
chấm lên vùng da dưới cánh
tay. Làm đều đặn mỗi ngày
để có hiệu quả tối ưu nhất.
11. Lá trầu không

Lá trầu không có công
dụng khử mùi hôi vô cùng
hiệu quả
Đây là phương pháp dân
gian rẻ tiền và hiệu quả tương
đối tốt. Bạn chỉ cần tranh thủ
lúc vừa tắm xong lấy 1-2 lá
trầu vò nát và xát nhẹ lên
vùng da dưới cánh tay là có
thể khử mùi hôi khó chịu.
12. Cơm nóng
Bạn nấu cơm nóng, đợi khi
cơm chín, bạn vo cơm thành
hai nắm nhỏ và lăn đều trên

nách đến khi cơm nguội thì
bạn có thể bỏ ra ngoài.
Nhưng cũng cần lưu ý với
bạn đó là trước khi thực hiện
cách điều trị hôi nách bằng
cơm nóng, bạn nên vệ sinh
sạch sẽ vùng nách sẽ nhanh
chóng thấy kết quả.
Đây là phương pháp chữa
trị hôi nách rất đơn giản và
dễ làm nhưng cách chữa hôi
nách bằng phương pháp dân
gian này chỉ cho hiệu quả khi
thực hiện thường xuyên và
kiên trì.
13. Trứng gà luộc
Bạn chỉ cần lấy hai quả
trứng gà rồi đem luộc chín.
Sau đó, bạn tách phần vỏ
trứng đi và kẹp vào hai
bên nách.
Bạn hãy để trứng ở nách
cho đến khi trứng nguội
hẳn rồi hãy bỏ ra. Xuất phát
từ trứng gà luộc là 1 trong
những mẹo trị hôi nách khá
đơn giản, không tốn kém chi
phí nhiều.
14. Gừng tươi

hôi khó chịu.
15. Dùng gừng gió
Dùng gừng gió (còn gọi
gừng rừng, gừng dại) khô, tán
bột mịn (20g), trộn đều với
long não (4g) xoa vào nách 2
lần/ngày cũng hạn chế được
mùi hôi nách.
16. Massage
Massage vùng nách hàng
ngày có thể giúp cải thiện sự
cung ứng của máu, kích thích
mô bạch huyết và đặc biệt
giảm thiểu mùi hôi nách rõ rệt.
Bạn dùng tay trái ấn vào
nách phải và ngược lại dùng
tay phải ấn vào nách trái, dùng
ngón cái ấn vào huyệt cao nhất
tại vùng nách, ấn xoa đến khi
có cảm giác tê, nóng và mùi
chua. Thường thì sau 3 – 5
phút là có hiệu quả.
Để phòng bệnh hôi nách:
- Vệ sinh sạch sẽ vùng da
dưới cánh tay thường xuyên
mỗi ngày. Giữ da luôn sạch và
khô. Trong mùa lạnh, bạn vẫn
cần năng tắm rửa, nếu rét thì
dùng nước nóng ấm, dùng xà
phòng có chất sát trùng. Tắm
xong lau thật khô vùng nách.

Ngoài công dụng giải cảm,
- Dùng sáp lăn khử mùi
gừng tươi còn có thể khử mùi hoặc phấn rôm ở những chỗ
hôi tuyệt vời
có nhiều mồ hôi. Nên dùng
ngay sau khi vừa làm vệ sinh
Nước ép gừng tươi có rất
sạch sẽ sẽ hiệu quả hơn.
nhiều công dụng. Ngoài việc
dùng để giải cảm còn có tác
- Tránh ăn tỏi và đồ ăn cay
dụng khử mùi hôi rất tuyệt nóng để hạn chế việc tiết mồ
vời. Bạn chỉ cần giã nhỏ hôi và mùi hôi.
gừng, chắt nước, bỏ bã rồi
- Nên mặc quần áo khô,
thoa mỗi ngày lên vùng da
thoáng, thấm hút mồ hôi tốt.
dưới nách để ngăn ngừa mùi
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ĐỂ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC & GIA ĐÌNH BỀN VỮNG
Hôn nhân đâu phải chuyện dễ, chuyện chơi, chuyện thời vụ! Hôn nhân là chuyện
khó, chuyện quan trọng và là chuyện sống còn của đời người và của cả nhân loại. Nếu
xã hội hiểu rạch ròi, quan tâm đúng mức, đầu tư nặng vốn hơn nữa cho hôn nhân, nếu
giảng viên hôn nhân được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và đặt hết tâm hồn mình vào
đó nhiều thêm nữa, chắc sẽ có nhiều cuộc hôn nhân thành công và nhiều gia đình bền
vững trong hạnh phúc.
THIÊN KIM

Những ngày gần đây, trên một cộng đồng
mạng lớn dành cho chị em đang dậy sóng vì
một bức ảnh ghi lại đoạn nhắn tin của hai vợ
chồng. Trong đó, người chồng yêu cầu vợ
phải nhận đã ăn cắp tiền của mẹ chồng và xin
lỗi cả nhà dù bị oan, thậm chí còn tuyên bố,
cả nhà này không có ai sai, nếu có người sai
thì chỉ có thể là người vợ. Điều đáng nói là tư
tưởng ‘dạy vợ’ ứng xử theo cách ‘chồng luôn
đúng’ để giữ gìn nề nếp gia phong như vậy
không phải là hiếm trong đời sống.
Tin nhắn dạy vợ được đăng trên cộng đồng
mạng gây xôn xao thời gian qua.
Dạy vợ cách ứng xử “chồng luôn đúng”.
Một bức ảnh chụp tin nhắn của cặp vợ
chồng đăng trên diễn đàn tâm sự Eva có nội
dung như sau:
“Mẹ bảo em lấy trộm tiền của mẹ sao em
không nhận.
Em có lấy đâu mà nhận, anh với mẹ anh
đừng có vô lý như thế.
Anh nói cho em biết nhé, em không lấy
nhưng em vẫn phải nhận, dù mẹ có nói oan
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cho em thì em cũng phải nhận. Mẹ là mẹ đẻ
ra anh, mẹ có đối xử tệ với em thì anh không
cho phép em láo với mẹ. Dù mẹ có nói oan
cho em, em vẫn phải nhận, rồi xin lỗi mẹ và
cả nhà. Anh không cho phép em có thái độ
bất kính với mẹ, dù mẹ có sai em cũng không
được phép hé răng cãi dù chỉ một câu. Em
phải luôn nhớ rằng, nhà này không có ai sai,
nếu có sai thì em luôn là người sai”.
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Mặc dù khó có thể xác
thực, thực hư cuộc nói
chuyện trên nhưng bên dưới
bức ảnh, hàng trăm bình
luận kể về nỗi cay đắng khi
làm dâu của mình. Có người
bị mẹ chồng đổ oan hết lần
này đến lần khác, phải gọi cả
công an về làm việc để minh
oan cho chính mình rồi xách
túi và bế con bỏ về nhà ngoại.
Nhẹ thì bị nghi ăn cắp tiền,
nặng thì bị vu cho ngoại tình,
gì cũng có cả... Thế nhưng
chị em vẫn cứ cắn răng chịu
đựng với suy nghĩ rằng, mình
cố gắng duy trì hạnh phúc và
cuộc hôn nhân của mình.

vợ “dạy con từ thủa còn thơ,
dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”.
Việc giữ gìn nề nếp gia phong
là giữ tôn ti trật tự trên – dưới,
cụ thể ở đây chồng là bề trên,
còn vợ thì phải răm rắp nghe
lời. Trong suy nghĩ của người
đàn ông này, chồng, gia đình
chồng, bố mẹ chồng, họ hàng
đang ngồi đâu mà chồng
nhà chồng luôn đúng…
xuất hiện thì đột nhiên chị
ấy im bặt, không hé răng nửa
lời. Bạn bè có thắc mắc thì
chị ấy nói rằng:
- Chồng tớ là người “luôn
luôn đúng” nên tốt nhất là
im lặng cho lành. Vợ chồng
tớ khắc khẩu mà chồng tớ lại
Mặc dù chế độ phong kiến có lối suy nghĩ, đã là vợ thì
đã lùi xa nhưng tư tưởng không được cãi. Chồng có
trọng nam khinh nữ, tư tưởng nói sai đến đâu cũng không
tam tòng vẫn ảnh hưởng nặng được cãi. Theo chồng tớ thì,
nề trong cách nghĩ của một số vợ mà cãi chồng thì cái tôn
đàn ông hiện nay, nó thể hiện ti trật tự của gia đình không
rõ trong suy nghĩ và lối ứng còn, con cái sẽ hư hỏng từ
xử của người chồng trong câu đó. Hồi đầu tớ cũng ấm ức
chuyện trên.
lắm nhưng bây giờ nhịn

Trở lại nội dung câu
chuyện được chia sẻ, không
hiểu ông chồng lấy đâu ra suy
nghĩ, đã là vợ của anh ta thì
nhất nhất phải nghe anh ta.
Đã là vợ của anh ta thì phải
phục tùng tất cả những thứ
liên quan đến anh ta, đến mức
nếu mẹ anh ta có vu cho mình
ăn cắp thì cũng phải nhận và
không được cãi lời. Dựa vào
đoạn tin nhắn trao đổi giữa
cặp vợ chồng này, chúng ta
có thể phần nào đọc được suy
nghĩ và tư tưởng của người
chồng. Đó là tư tưởng của
người đàn ông gia trưởng,
làm chồng là được quyền dạy

Hôn nhân đáng giá
bao nhiêu?
Trên thực tế, lối suy nghĩ
“chồng luôn đúng”, “chồng
sai, vợ cũng không được cãi”
không phải là câu chuyện cá
biệt. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy
xung quanh mình, thậm chí
ngay trong gia đình mình,
thỉnh thoảng tư tưởng đó vẫn
rơi rớt đâu đó.
Một nghệ sĩ khá nổi tiếng
ở miền Bắc, anh ấy rất đẹp
trai, tài hoa nhưng chỉ ngặt
một nỗi… rất gia trưởng. Vợ
anh ấy là người khá vui vẻ và
hoạt ngôn, thế nhưng mỗi lần

thành quen. Thế nhưng đôi
lúc tớ cảm tưởng mình cứ
như người câm trong nhà.
Nếu cứ mang tư tưởng
“chồng luôn đúng” như những
câu chuyện trên thì người con
gái đi lấy chồng, họ sẽ nhận
được gì từ hôn nhân?
Đối với bất kỳ ai, ngày
cưới vẫn luôn là ngày trọng
đại nhất cuộc đời, người gắn
bó cùng không còn là người
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yêu nữa mà là bạn đời. Hạnh phúc ấy là hạnh
phúc cả đời chứ không phải chỉ là những thứ
như tình bạn hay công việc. Người ta vẫn hay
nói vui rằng, lấy chồng nghĩa là bỏ nhà theo
trai một cách công khai và hợp pháp. Nghe
thì vui đấy nhưng cũng có ngậm ngùi. Lấy
chồng, nghĩa là phải rời bỏ ngôi nhà mình gắn
bó cả thời ấu thơ, phải rời xa sự che chở của
cha và vòng tay chăm sóc của mẹ, rời xa anh
chị em và tất cả mọi sự thân quen để đến một
ngôi nhà xa lạ, phải chăm sóc những người xa
lạ, những nếp sống xa lạ, phải nhìn sắc mặt
người khác để mà cư xử, nhiều người còn
phải xa hẳn quê hương.

Lấy chồng đã phải từ bỏ gần như tất cả
những gì mình có để theo chồng nhưng không
phải ai cũng may mắn được êm ấm. Khi về ở
chung với nhau rồi mới biết người mình từng
yêu không hề giống như mình tưởng tượng,
không hề như vẻ bề ngoài, hay cách cư xử đã
thay đổi như trở bàn tay. Nhiều người phải
thấm thía cảnh “khác máu tanh lòng” với gia
đình chồng, người lại phải oằn mình trả nợ
thay cho chồng và gia đình chồng, khổ cực
hơn cả là phải chịu đựng chồng cờ bạc, nghiện ngập, vũ phu, tệ bạc và ngoại tình.

Vợ chồng cũng sẽ có những lúc “bát đũa
xô nhau” nhưng sau đó lại có thể “cơm lành
canh ngọt” được vì dẫu sao cũng còn có tình
yêu và sự gắn bó để nhường nhịn, thông cảm
và tha thứ.

Còn những sứt mẻ giữa bố mẹ chồng và
nàng dâu hay chị dâu với em chồng thì khó
mà hàn gắn được. Mọi việc đều sẽ chẳng
đáng gì nếu như có một người chồng tốt, biết
cách cư xử.

Còn nếu rủi ro lấy phải một người chồng
gia trưởng hay không ra gì thì cuộc đời người
phụ nữ coi như “sai một ly đi cả ngàn dặm”.
Biết khổ nhưng trên thực tế nhiều chị em vẫn
chấp nhận chịu đựng vì không muốn hôn
nhân tan vỡ.
Ngân Khánh - Tuệ San
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Bố mẹ nên đặt kỳ vọng hợp lý cho con,
tránh nuông chiều quá mức và cần giới hạn
thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
Theo Verywell Family, nuôi dạy trẻ trở
thành người hạnh phúc không phải là mang
lại cho chúng niềm vui nhất thời hoặc sự hài
lòng ngay lập tức. Trên thực tế, nó hoàn toàn
ngược lại.
Những đứa trẻ hạnh phúc được trang bị đầy
đủ kỹ năng cho phép chúng tận hưởng cảm
giác vui vẻ lâu dài trong cuộc sống. Chúng có
thể vượt qua cám dỗ trước mắt để đạt được
mục tiêu lớn hơn.
10 bí quyết dưới đây giúp phụ huynh đồng
hành cùng con trong quá trình tạo dựng và
phát triển những kỹ năng đó.
1. Khuyến khích vui chơi ngoài trời
Nhiều phụ huynh đánh giá thấp vai trò của
việc vui chơi ngoài trời. Tuy nhiên, chạy nhảy
trên bãi cỏ, trèo cây, ngồi xích đu và đào đất
được chứng minh là những hoạt động đem lại
nhiều lợi ích cho trẻ.

Các nghiên cứu cho thấy mùi hương của
thiên nhiên như mùi cây thông, cỏ mới cắt và
hoa oải hương có thể thúc đẩy tâm trạng của
trẻ. Vì vậy, bạn có thể khuyến khích con đọc
sách hoặc làm bài tập về nhà ngoài hiên.
Vui chơi ngoài trời cũng có thể cải thiện
các kỹ năng xã hội ở trẻ em. Một nghiên
cứu năm 2017 được công bố trên Journal of
Science and Medicine in Sport cho thấy khi
tăng thời gian hoạt động ngoài trời, trẻ đồng
thời tăng mức độ đồng cảm, gắn kết và tự
kiểm soát.
Với kỹ năng xã hội tốt, trẻ có thể xây dựng
các mối quan hệ lành mạnh hơn. Một nghiên
cứu khác cho thấy nhóm trẻ này có khả năng
vào đại học cao gấp đôi và ít có nguy cơ lạm
dụng chất gây nghiện, bị béo phì hay hành
động bạo lực.
Vì vậy, bạn hãy biến vui chơi ngoài trời
thành thói quen hàng ngày cho con. Ngay cả
khi thời tiết không lý tưởng, trẻ vẫn có thể đi
xe đạp, chơi với những đứa trẻ hàng xóm và
chạy loanh quanh ngoài trời.
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2. Giới hạn thời gian
dùng thiết bị điện tử
Trẻ có thể thấy vui khi
chơi video game hàng giờ
liền. Tuy nhiên, về lâu dài,
việc dùng thiết bị điện tử quá
nhiều sẽ khiến tâm lý trẻ bị
ảnh hưởng.
Một nghiên cứu năm
2018 được công bố trên tạp
chí Emotion cho thấy những
thanh thiếu niên dành nhiều
thời gian hơn cho các hoạt
động không liên quan đến
thiết bị điện tử như chơi thể
thao, làm bài tập về nhà... sẽ
hạnh phúc hơn nhóm còn lại.
Nếu mua điện thoại
thông minh cho trẻ, bạn hãy
yêu cầu trẻ không dùng khi
tham gia các hoạt động cùng
gia đình như ăn cơm tối hoặc
vui chơi bên ngoài, đồng thời
giới hạn thời gian xem TV và
sử dụng máy tính, điện thoại
trong ngày.
3. Thực hành lòng biết ơn
Nếu biết ơn những điều
giản dị trong cuộc sống, trẻ sẽ
cảm thấy hạnh phúc hơn. Tuy
nhiên, bạn hãy nhớ rằng có
một sự khác biệt lớn giữa lời
cảm ơn do ép buộc và lời cảm
ơn thật tâm.
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Một trong những cách
tốt nhất để giúp trẻ em thực
hành lòng biết ơn là làm
gương cho chúng. Nếu thấy
bố mẹ thường xuyên cảm ơn
người khác một cách chân
thành, trẻ có xu hướng làm
điều tương tự.
Để thực hành, bạn hãy
biến nó thành thói quen của
gia đình. Chẳng hạn, vào giờ
ăn tối hoặc trước khi đi ngủ,
mỗi người trong gia đình có
thể xác định ba điều mình
cảm thấy rất biết ơn và kể với
những người khác.
4. Đặt kỳ vọng cao,
nhưng không quá cao
Mặc dù việc dành hàng
giờ để ôn thi hoặc tập đàn có
thể không phải lúc nào cũng
mang lại niềm vui, kết quả mà
sự chăm chỉ mang lại sẽ khiến
trẻ ngập tràn hạnh phúc.
Sự mong đợi của bạn tác
động lớn đến việc trẻ có sẵn
sàng thử thách bản thân hay
không. Các nghiên cứu cho
thấy khi cha mẹ có kỳ vọng
cao đối với việc học của con
ở trường, trẻ sẽ học tốt hơn và
kiên trì hơn khi thực hiện các
nhiệm vụ khó khăn.
Điều quan trọng cần lưu
ý là không nên mong đợi sự
hoàn hảo. Đặt kỳ vọng quá
cao cho con có thể phản tác
dụng, làm tăng nguy cơ mắc
các vấn đề về tâm lý.
5. Dạy cách tự kiểm soát.
Ăn thêm một chiếc bánh
quy, bỏ bài tập về nhà để đi
chơi với bạn bè, xem TV say
sưa thay vì làm việc vặt trong
nhà... có thể mang lại cho trẻ

niềm vui nhất thời. Nhưng, về
lâu dài, việc thiếu tự chủ gây
ra nhiều tác động tiêu cực.
Một nghiên cứu năm
2014 được công bố trên Journal of Personality cho thấy
những người có khả năng
tự kiểm soát tốt sẽ có tâm
trạng vui vẻ hơn. Họ không
thường xuyên đặt mình vào
những tình huống cám dỗ
như người khác.
Bạn có thể áp dụng một số
cách dưới đây để dạy con:
- Đặt một chiếc giỏ trong
nhà, quy định con phải để
điện thoại vào đó khi làm
bài tập về nhà để không bị
xao nhãng.
- Tất cả thiết bị điện tử
của cả gia đình phải được đặt
vào khu vực chung trước khi
đi ngủ. Dần dần, trẻ sẽ thắng
được cám dỗ sử dụng máy
tính bảng hoặc điện thoại khi
nằm trên giường ngủ.
- Mua thực phẩm lành
mạnh để dự trữ trong nhà.
Nếu bạn có một số đồ ăn vặt
không lành mạnh, hãy đặt ở
vị trí khó nhìn thấy hoặc khó
tiếp cận đối với trẻ.
6. Giao việc trong nhà
Một nghiên cứu cho thấy
việc cho những đứa trẻ biết
làm việc lặt vặt trong nhà từ 3,
4 tuổi có nhiều khả năng thành
công trong tương lai. Chúng
vui vẻ khi được tham gia cùng
người lớn và cảm thấy gắn kết
hơn với gia đình. Sự kết nối
đó sẽ giúp trẻ duy trì tinh thần
mạnh mẽ trong những thời
điểm khó khăn của cuộc sống.
Việc nhà cũng dạy cho trẻ
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em nhiều bài học cuộc sống,
chẳng hạn trách nhiệm đối
với tập thể. Dọn giường hay
lau sàn nhà có thể mang lại
cho trẻ cảm giác hoàn thành
nhiệm vụ, thấy hài lòng khi
bản thân có khả năng tạo ra sự
khác biệt.
7. Ăn tối cùng nhau
Nhiều gia đình thường
mua đồ ăn dọc đường cho con
để tiện với lịch học ngoài giờ
hoặc hoạt động ngoại khóa.
Tuy nhiên, việc cả nhà ngồi
quây quần để ăn cùng nhau
là một trong những hoạt động
mang lại hiệu quả tốt nhất khi
bạn muốn nuôi dạy trẻ trở
thành người hạnh phúc. Trẻ
ăn cùng bố mẹ cũng ít có khả
năng thừa cân hoặc bị rối loạn
ăn uống.
Nghiên cứu cho thấy việc
thanh thiếu niên dùng bữa
thường xuyên cùng gia đình
có mối liên hệ chặt chẽ tới
tâm trạng tích cực. Ngoài ra,
nhóm thanh thiếu niên này
còn có quan điểm tích cực
hơn về tương lai.
Nếu gia đình không thể
ăn tối cùng nhau trong suốt
cả tuần, bạn đừng lo lắng quá
nhiều. Hầu hết nghiên cứu
chứng minh rằng chỉ vài buổi
tối ăn cùng bố mẹ mỗi tuần có
thể mang lại lợi ích cho trẻ.
8. Tránh việc quá nuông
chiều con
Mua cho con rất nhiều quà
vào các ngày lễ hoặc đáp ứng
mọi đòi hỏi của con không
phải là chìa khóa dẫn đến một
cuộc sống hạnh phúc. Thực
tế, những đứa trẻ quá được

nuông chiều thường cảm
thấy bất mãn, không phân
biệt được thứ mình cần và
thứ mình muốn, đo đếm hạnh
phúc bằng vật chất.
Quảng cáo
Vì vậy, phụ huynh nên
chống lại ham muốn cung
cấp cho trẻ mọi thứ chúng
muốn, như điện thoại thông
minh đời mới nhất, quần áo
hàng hiệu hay xe đạp đắt tiền.
Thay vào đó, bạn hãy tạo cơ
hội để chúng giành được phần
thưởng xứng đáng nhờ chăm
chỉ học tập và lao động.
Hãy tập trung vào trải nghiệm hơn mọi thứ khác. Các
nghiên cứu cho thấy những
người cảm thấy hạnh phúc
nhất thường dành thời gian
và tiền bạc để tạo ra những kỷ
niệm, không phải để mua thêm
những món đồ hào nhoáng.
9. Tập thể dục cùng
gia đình
Đi dạo cùng nhau mỗi tối,
tập thể dục theo video ở phòng
khách có thể khiến mọi người
trong gia đình hạnh phúc hơn,
đồng thời tạo ra những ký ức
tích cực.
Theo một nghiên cứu năm
2018 được công bố trên Journal of Happiness Studies, bạn
tập bài nào không quan trọng.
Thể dục nhịp điệu, các bài
tập giãn cơ, giữ thăng bằng
hay nâng tạ đều mang lại cảm
giác hạnh phúc, nhất là khi
các thành viên trong gia đình
tập cùng nhau.
10. Khuyến khích giúp
đỡ người khác
Lòng vị tha được chứng

minh có liên kết chặt chẽ với
cảm giác hạnh phúc. Bạn có
thể áp dụng một số ý tưởng
dưới đây để bồi dưỡng lòng vị
tha của con:
- Thách thức mọi người
trong gia đình thực hiện ít
nhất một hành động tử tế mỗi
ngày và chia sẻ những gì bạn
đã làm trong bữa tối.
- Chọn một tổ chức từ
thiện để quyên góp mỗi năm,
cả gia đình tham gia từ thiện
vài giờ mỗi tuần.
- Dành một khoản trợ cấp
cho con mỗi tuần, khuyến
khích con quyên góp hoặc
mua quà tặng những người
khó khăn.

Ngoài 10 bí quyết trên,
bạn cần nhớ trẻ không cần
cảm thấy hạnh phúc mọi thứ.
Chúng cũng cần trải nghiệm
những cảm xúc khó chịu như
buồn chán, giận dữ, sợ hãi và
thất vọng, học cách tự đối phó
và xoa dịu bản thân.
Điều tốt nhất bạn có thể
làm để nuôi dạy trẻ trở thành
người hạnh phúc là cung cấp
cho chúng một môi trường
tràn ngập tình yêu thương.
Thùy Linh
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CHỦ ĐỀ THÁNG HOA

Tình Mẹ trăm chữ

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Ai cũng ca tụng tình Mẹ bằng trăm chữ yêu thương trìu mến...
Nhớ mẹ mình và thương Mẹ Maria khi tháng hoa về....

Từ khi chưa có Mẹ,
Địa đàng như buồn tẻ,
Trong gió chiều hiu hiu...
Từ giấc ngủ thiu thiu,
Chúa rút xương lắp thịt…
Để Mẹ Cha khắn khít,
Cha Mẹ là tổ tiên…
Từ vườn xanh Eden,
Từ dòng sông nước mát,
Từ hoa thơm trái ngọt...
Từ muôn thú trời mây,
Từ thiện ác một cây...
Bởi Mẹ Cha nguyên tổ
Bị mưu ma chước dỗ,
Bị con rắn đảo điên...
Mà không giữ lời nguyền,
Để đời là bể khổ,
Để Mẹ là vất vả
Dọc dài suốt thời gian…
Để cuộc sống lầm than,
Để thân cò quãng vắng,
Để sớm hôm mưa nắng,
Khi trở trời hoang mang,
Lúc trái gió bàng hoàng…
Rồi… ngày tháng mang nặng,
ruột từng khúc đau quặn…
Lời hát ru
vọng nhiều mơ ước:
Ước gió mưa,
ước ngày đêm trời đất!...
Tay bế, tay ẵm bồng,
Lưng Mẹ cõng, lưng Mẹ còng,
lòng chờ mong…
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Từ khi có Adam...
Ngụm trà qua cơn khát,
Miếng cơm thơm cỏ rác,
Nhắm mắt, khắc mở ra...
Để... các con thiết tha
Ca Tình Mẹ Trăm Chữ:
- Một là chữ thê tử,
- Hai là chữ mẫu thân,
- Ba là chữ từ nhân,
- Bốn là chữ hiếu thảo,
- Năm là chữ tần tảo...
Trăm chữ...
một cuộc đời,
Chữ khóc
lộn chữ cười,
Mà chữ nào cũng khổ!...
Bao giờ chiều rạng tỏ,
Để cùng Maria
Lên đồi Golgotha
Ôm Giêsu cao cả...
Giữa đất trời bao la kỳ lạ,
Chuộc tội đời thiên hạ trầm luân.
Cùng Con giải thoát gian trần,
Bảy sự Đức Mẹ, ngàn lần Giêsu.
Đường Núi Sọ mịt mù sấm chớp,
Đỉnh non cao chữ thập chơi vơi,
Dang tay nối đất với trời,
Cứu độ nhân thế như lời Ước Giao.
TÌNH MẸ TRĂM CHỮ lao đao,
Để bằng một chữ Máu Đào Can-vê!...

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Linh mục Augustinô

SCHOEFFER ĐÔNG
THƠ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN

HÃY VỀ, cha nhắn, con đừng lo
NÓI VỚI chiên ta lời nhỏ to
ANH CHỊ EM sao phải sợ thế
ĐỪNG LO, có Chúa, sao âu lo.
SỢ GÌ HẾT, chuyện phải thao thức
DÙ THẾ NÀO Người cũng sẽ cho
TÔI CŨNG KHÔNG KHAI, dù phải chết
MỘT AI CẢ thảy không còn lo.
Linh mục Augustinô SCHOEFFER ĐÔNG
(1822 - 1851) - (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 01.05

Linh mục Gioan

LOUIS BONNAR HƯƠNG
THƠ: BATH. NGUYỄN VIẾT HOAN

TÔI CÓ Ý THƯƠNG DÂN CHẲNG sai
PHẢI LÀ CÓ Ý HẠI CHO ai
HỌ, MÀ TÔI Ở BÊN TÂY đó
SANG Việt Nam mang tin đến ai.
PHẦN thưởng sẽ dành kẻ đón nhận
TÔI CÒN NHƯ THẾ để ngày mai
PHƯƠNG CHI QUAN PHỤ MẪU DÂN Việt
QUAN PHẢI THƯƠNG DÂN HƠN, tại ai.

Linh mục Gioan LOUIS BONNARD HƯƠNG
(1824 - 1852) - (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 01.05
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MA V

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh
mục và pháp sư phần 41 của kỳ 53

Tôn giả thứ mười một La
Hầu La hỏi:
- Nếu Thiên Chúa an
bài cả sự tự do của con người
chúng ta, thì sự tự do ấy còn
có ý nghĩa gì?
Cha sở:
- Thật dễ hiểu! Ví dụ
một người cha nọ cho đứa
con trai nhỏ của mình 100
đồng để tự do tiêu xài; vì biết
rõ khả năng của cậu bé chỉ có
thể làm chủ được bấy nhiêu,
biết rõ tính tốt lẫn tật xấu của
nó, biết rõ sở thích và cách
nó sẽ dùng số tiền ấy để làm
gì, cho nên người cha đã kín
đáo dặn dò lối xóm hỗ trợ
và chăm sóc nó. Thế là tuy
ở nhà, nhưng người cha biết
con trai thế nào rồi cũng đến
những hàng bánh trái nó ưa
thích, cũng ghé vào gian hàng
bán đồ chơi, cũng chơi ném
lỗ ăn tiền và buổi chiều khi
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về nhà thế nào rồi cũng mua
một cái bánh gì đó cho mẹ và
vài viên kẹo sữa cho em gái
của nó. Và người cha đã tính
đúng. Thiên Chúa đối với con
người cũng vậy, nhưng Người
hơn cả “tính đúng”, mà là
vừa tính đúng, sắp xếp trước
và thấy rõ hơn người cha kia
tất cả sự tự do của chúng ta.
Cho nên mới nói Thiên Chúa
an bài mọi sự thậm chí cả sự
tự do của chúng ta.
“Huỵch!”…
Cô Bảy đang ngồi trên
ghế thình lình bật ngã và
văng xuống sàn nhà một cú
thật mạnh rồi nằm sõng soài
giống như có ai cố sát quăng
quật hất ngã Cô; sau đó Cô
giãy đành đạch như con cá
lóc bị đập đầu đánh vảy, hai
chân lẫn hai tay dang rộng ra
và đập bành bạch xuống mặt
sàn liên hồi.

ĂN L

IÊU

Cô Sáu, hai phụ nữ và ông
Tám Ria hốt hoảng nhảy bổ
tới đỡ cô Bảy lên; tuy nhiên,
hầu như không thể, vì cô Bảy
bỗng trở nên nặng trịch như
khối đá, người như dính chặt
xuống sàn nhà, không ai dịch
chuyển nổi dù chỉ là đỡ cho
cô ngồi lên mà thôi. Đôi mắt
cô Bảy trợn trừng, miệng
ngậm kín, hai hàm răng như
nghiến chặt. Thương em qúa
không biết làm sao, cô Sáu
thất thanh kêu cha sở:
Cha ơi làm sao bây giờ?
Cha sở cũng quá bất ngờ
vì ngài đang còn mải tập trung
cho những ý tưởng đang cố
trình bày cho Thập bát La
hán. Suy nghĩ thật nhanh, cha
sở nói:
Tránh xa cô Bảy ra! Cổ
không hề hấn gì đâu! Vì đây
có thể là “mưu ma chước
quỷ”. Đã từng đi theo ma quỷ
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thì nhất định không thể muốn
bỏ là bỏ.
Cô Sáu nghe vậy cảm thấy
hơi yên tâm nên liền cùng hai
phụ nữ và ông Tám Ria đứng
lên và lùi ra.
Chuyện đột ngột và đáng
lo đến sốt vó… thế mà, Thập
bát La hán ngồi tỉnh rụi,
dường như phớt lờ bằng dáng
vẻ không quan tâm, thậm chí
có vị còn không thèm liếc mắt
xem thử coi cô Bảy đang như
thế nào. Âu đó cũng là một
bằng chứng cho thấy có thể
cha sở nói “mưu ma chước
quỷ” là đúng thật.
Quả nhiên! Sau khoảng
chừng 5 phút co giật và đau
đớn như người bị động kinh,
cô Bảy co giật yếu dần… rồi
nằm yên. Nằm yên giây lát cô
Bảy cựa mình và từ từ ngồi
dậy, vừa ngồi dậy vừa đưa đôi
mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng
vào mọi người làm cho cô
Sáu, hai phụ nữ và ông Tám
Ria kinh sợ lui càng xa khỏi
cô Bảy, xích càng gần về phía
sau lưng cha sở; cha sở vẫn
ngồi yên bình tĩnh quan sát
cô Bảy và chờ xem chuyện gì
sẽ xảy ra tiếp theo.
Đúng như lời cha sở nói,
cô Bảy không hề hấn gì thật
vì chẳng phải cô mắc bệnh.
Cô Bảy ngồi xếp bằng theo
tư thế Kiết già của các thiền
sư bên Phật giáo, rồi bắt đầu
nhìn chằm chằm vào riêng
cha sở, nói với cha bằng một
giọng như rít qua kẽ răng vẻ
căm giận:
Ông già! Giữa ông và
Chúng ta nợ nần gì với nhau
mà sao ông cứ phá hỏng việc

Chúng ta hoài vậy?
Cha sở nghĩ ngay đến
những ngày vừa qua ngài đã
hóa giải hết các trò yêu ma
của cô Bảy tung ra để ngăn
chận ngài đến nhà cô Sáu…
nên cha yên lặng. Cô Bảy nói
tiếp với giọng đanh thép:
- Ông cứ ở yên trong họ
đạo của ông đi, sao lại phải
lên “địa phận” của Chúng ta
để phá khuấy Chúng ta?
Nghe vậy cha sở hỏi:
- Ông là ông Lực lượng
đó à? Tôi nghe được đúng cái
cách xưng hô và trò chuyện
mà ông từng nói với tôi cách
đây 5, 6 năm về trước. Tôi
chỉ làm việc bổn phận của tôi
thôi. Các Ông thừa biết mà!
Cha sở nói thêm:
- Các Ông cũng phá tôi
chứ không à? Theo yêu cầu
của cô Sáu, tôi đến đây, thế
mà Các Ông dùng hết đòn
này đến phép nọ, từ những
đòn nhẹ cho đến những phù
phép kinh hoàng tàn độc để
cản phá và để giết hại tôi,
trong khi tôi đã có làm gì
Các Ông?
Ông Lực lượng gắt gỏng:
- Ông già! Ông đừng
giả nai. Ông đã làm phép rửa
cho Tám Ria; còn bây giờ
muốn rửa cho con Sáu thì rửa,
muốn làm gì với các ông La
hán vớ vẩn này thì cứ làm…
riêng đừng động đến con Bảy,
hãy để nó cho Chúng ta, vì nó
là của Chúng ta.
Cha sở phân bua:
- Tôi đã động gì đến
cô Bảy? Tự Cổ được Chúa
dắt đi…
Cha sở nói như thế với

ý đồ thăm dò xem ma quỷ
có thấy cô Bảy đã được dắt
đi xuống hỏa ngục và luyện
ngục hay không, ngài cũng
sẵn tiện thăm dò luôn để biết
Bóng Sáng là Đấng nào.
Ông Lực lượng dư khôn
ngoan để nhận biết, cho nên
Ông lẩn tránh bằng cách
quát lên:
Đừng nói nhiều nữa! Con
Bảy là của Chúng ta. Động
đến nó, Chúng ta quyết sẽ
không tha cho ông đâu!
Cha sở rất mưu lược:
Không động đến à! Cô
Bảy đã thuộc về Chúa Giêsu Kitô, vì Người đã đến để
dắt Cổ đi xem qua thế giới
của Các Ông một lượt, để
Cổ biết sợ mà rời Các Ông
và quy phục Người. Thế là
Người đã chọn Cổ rồi. Các
Ông tranh giành thế nào
được mà tranh giành?
Ông Lực lượng không trả
lời được, chỉ biết tru tréo lên
và tự cấu xé.
Có lẽ vì thế mà Ông Lực
lượng bỏ đi, cô Bảy sau đó
ngã vật ra sàn nhà rồi nằm
ngay đơ và bất động như
xác chết.
Chờ một lúc, biết ông
Lực lượng đã rút đi thật, cha
sở nói với cô Sáu:
Đúng Bóng Sáng là
Chúa Giêsu Kitô Đấng Cô
phải tin và phải theo. Đúng
mà cô Bảy đã được Người
thương chọn.
- Dừng một vài giây
Cha Sở nói tiếp:
- Cả Cô cũng được
Người chọn nữa...
- (xem tiếp trang 62)
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Hai em bé vô gia cư, đứa lớn cho đứa nhỏ sự che chở mà chính mình còn không có. Ngạn
ngữ Latin: “Nemo dat quod non habet” (không ai cho điều mình không có) trong trường
hợp bác ái thì không còn chính xác, vì khi không có gì để cho, người nghèo có thể cho nhau
sự đùm bọc.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
TRẢ LỜI

(trả lời câu hỏi ở trang 33)

 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) là “nội ngoại tương hợp” với ý: Tại sao hát
thánh ca hiện nay trong các nhà thờ đang ổn, hà cớ gì phải thay đổi để hát TCPV? – Là
vì hát thánh ca hiện nay trong các nhà thờ không ổn, do không hát đúng Bản văn phụng
vụ, hát không cho cộng đoàn cùng hát, hát đầy hơi nhạc và phong cách trần tục, hát
bằng sự ồn ào hơn là nghệ thuật, hát không đúng chủ đề và không liên kết với phụng
vụ v.v… cho nên người có tấm lòng yêu Chúa (nội) thấy vậy liền cố gắng tìm cách hát
khác hơn, cái khác hơn đó là TCPV (ngoại) để dâng Chúa cho xứng hợp hơn (ngoại).
TCPV phải “thượng hạ tương tùy” với phụng vụ, để đừng đi lạc, tách rời khỏi phụng
vụ mà trở nên không xứng hợp thờ phượng Chúa.
 Điều làm cho “nội ngoại tương hợp” là: lòng yêu Chúa (nội) tương hợp với sự
bận tâm muốn dâng Chúa loại thánh nhạc xứng hợp hơn (ngoại); hay phụng vụ (nội)
tương hợp với hát nguyên văn Lời Chúa + hát cộng đoàn (ngoại).
 Động cơ thức đẩy hát Thánh ca Phụng vụ (TCPV) là lòng yêu Chúa.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

THẤT BẠI CHIỀU LÒNG BẠN GÁI
Thấy cậu bạn cùng phòng tỏ vẻ ủ rũ, Tý hỏi:
- Mày sao thế Tèo? Thất tình à?
Tèo thở dài đáp:

- Con gái tại sao lại khó hiểu như vậy? Rõ ràng tao đã cố gắng hết sức chiều theo ý muốn
của cô ấy, thế mà lại giận dỗi.
- Chuyện thế nào, kể đầu đuôi tao xem thử!
- Mày cũng biết tao tán em Hồng lâu lắm rồi! Hôm qua, em ấy tự nhiên kêu buồn, rồi
muốn đi đến một nơi nào đó để khóc thật to và thoải mái. Bảo tao biết chỗ nào không đưa
em ấy đi. -Tèo kể.
Tý gật gù:
- Cơ hội tốt để lấy lòng đấy! Thế mày đã đưa em ấy đi đâu?
Tèo thở dài đáp:
- Tao nghe xong đưa em ấy đi đám ma. Chả hiểu sao về chặn Facebook và điện thoại tao
luôn. Rõ ràng là bảo muốn đến nơi nào đó để khóc thật to còn gì, chả hiểu còn đòi hỏi thế
nào nữa!
- !!!

Khi vợ mở máy tính ra
xem ảnh cưới, nàng chỉ vào
bà mẹ mình trong ảnh rồi nói
với chồng:
- Anh xem này, mẹ em vui
quá cơ!
Anh chồng nhún vai:
- Chuyện đó còn phải nói,
dĩ nhiên là phải vui rồi!
Cô vợ tròn mắt:
- Là sao anh?
Chồng chậm rãi nói:
- Thế anh hỏi nếu như em
thoát được món nợ lớn em có
vui không?
- !?!

KHI ĂN TRỘM ĂN VỤNG
BÁNH VỢ LÀM

Một đêm khi hai vợ chồng
đang ngủ trên giường, đột
nhiên người vợ nghe thấy tiếng
động lạ liền lay chồng dậy:
- Này anh, thức dậy đi. Có
một tên trộm đang ăn vụng
bánh trong bếp nhà mình kìa.
Người chồng trong trạng
thái ngáy ngủ hỏi:
- Bánh nào?
- Bánh em làm khi chiều ấy.
Người chồng ngồi bật dậy
hốt hoảng:
- Thế giờ anh nên gọi cảnh
sát hay xe cứu thương đến
trước đây em?
- !?!

Một bà vợ đòi ly dị
chồng vì anh ta suốt ngày
uống rượu. Quan tòa hỏi:
- Chồng bà bắt đầu
uống rượu từ khi nào?
Bà vợ đáp:
- Từ trước khi chúng tôi
cưới nhau.
Quan tòa ngạc nhiên:
- Thế sao lúc đó bà vẫn
quyết định cưới ông ấy?
Bà vợ bức xúc:
- Vì lúc đó tôi nghĩ chắc
hẳn anh ta phải có rất
nhiều tiền nên mới uống
rượu mỗi ngày như thế.
- !!!
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XƯA THÁNH GIUSE
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Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc
gia vì hỏa hoạn

Ngày 5/4, Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình
trạng khẩn cấp quốc gia sau khi hỏa hoạn nghiêm
trọng lan rộng ra năm thành phố và các vùng nông
lân cận dọc vùng duyên hải miền Đông Bắc nước
này. Hỏa hoạn bùng phát tối 4/4 từ một ngọn núi
gần vùng bờ biển phía Đông Bắc Hàn Quốc đã
khiến một người thiệt mạng, phá hủy nhiều diện
tích rừng và các công trình xây dựng. Hơn 870
xe cứu hỏa từ các trung tâm trên cả nước đã được
huy động tới các địa điểm bị cháy để hỗ trợ dập
lửa. 13.000 nhân viên cứu hộ trong đó có cả lực
lượng quân đội và cảnh sát đã được huy động từ
tối 4/4 để khống chế ngọn lửa và hỗ trợ sơ tán hơn
4.200 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.
Giới chức cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi 385 ha
rừng và ít nhất 300 ngôi nhà và công trình xây
dựng tại các Goseong, Sokcho và Gangneung.
Nhật Bản: Ngày 1/5, Thái tử Naruhito sẽ lên
ngôi Nhật Hoàng
Ngày 19/3, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ
gửi lời mời đại diện từ 195 quốc gia tham dự sự
kiện Thái tử Naruhito đăng quang, sau khi Vua
cha - Nhật Hoàng Akihito thoái vị vào tháng tới.
Theo kế hoạch, tại lễ thoái vị dự kiến bắt đầu từ
17h00 ngày 30/4 theo giờ địa phương với sự tham
gia của 300 khách mời, trong đó có Thủ tướng
Nhật Bản Shinzo Abe và các thành viên nội các;
Thủ tướng Abe sẽ tỏ lòng biết ơn tới Nhật hoàng
Akihito, trước khi Nhật hoàng phát biểu trước
các đại diện của người dân. Ngày 1/5, Thái tử
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Naruhito sẽ đăng quang, tiếp nhận y phục
và các vật phẩm tượng trưng cho ngôi vị
như gươm báu, trang sức. Sau lễ đăng
quang, tân Nhật Hoàng sẽ gặp gỡ đại diện
của người dân lần đầu tiên. Thủ tướng
Abe và phu nhân Akie sẽ chủ trì yến tiệc
tối 23/10 đón mừng tân Nhật hoàng.

Tỷ phú giàu nhất thế giới ly dị vợ, bất
ngờ về cách chia tài sản

Jeff, 55 tuổi, và MacKenzie, 48 tuổi, sở
hữu cổ phần chung ở Amazon trị giá 144
tỷ USD. Theo thỏa thuận ly hôn, Jeff sẽ
giữ 75% số cổ phần chung này trong khi
MacKenzie giữ 25%. Thỏa thuận ly hôn
trên có nghĩa là 12% cổ phần Amazon
nằm trong tay Jeff, hiện có giá trị khoảng
107,5 tỷ USD. Điều này có nghĩa là Jeff
vẫn là người giàu nhất thế giới. Cặp đôi
đã công bố các chi tiết trong thỏa thuận
ly hôn của họ trên Twitter vào chiều 4/4.
Tuy nhiên, hai người không đưa ra lời
giải thích tại sao MacKenzie, người đã
giúp xây dựng Amazon từ khi thành lập
năm 1994, chỉ nhận được 4% cổ phần của
Amazon sau 26 năm kết hôn…

THỜI SỰ GÓP NHẶT - LƯỢC TIN TRONG NƯỚC

Nhiều xã vùng cao Quan Sơn nổ lớn
trong lòng đất và rung lắc 3,8 độ richter
Chiều 4/4, ông Phạm Quang Huy - chánh
văn phòng UBND huyện Quan Sơn - xác
nhận đầu giờ chiều cùng ngày, các xã của
huyện gồm: Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Lư,
Tam Thanh giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) báo
cáo về UBND huyện lúc 12h47 ngày 4/4 có
nhiều cơn dư chấn kéo dài trong khoảng 20
giây. Người dân địa phương cảm nhận được
rung nhẹ dưới đất.
Bà Lê Thị Vinh - hiệu trưởng Trường mầm
non xã Tam Lư - cho biết trưa 4/4, giáo viên
của trường chuẩn bị đánh thức các cháu dậy
học ca chiều thì nghe nhiều tiếng nổ lớn dưới
lòng đất. Cửa chính, cửa sổ phòng học rung
lắc, đồ chơi của các cháu va chạm nhau.
Nhiều cô trò thấy hiện tượng bất thường kéo
nhau chạy ra sân.
Trao tặng 173 triệu cho cậu bé đạp xe
hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội

để thăm em đang nằm viện. Câu chuyện về
cậu bé Vì Quyết Chiến cùng chiếc xe đạp
không phanh vượt qua hàng trăm cây số để
thăm em đã lay động cả cộng đồng...
Bắt đầu Tổng Điều tra
Dân số và Nhà ở năm 2019
Vào lúc 0h00 ngày 1/4/2019, cuộc tổng
điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn
quốc sẽ chính thức bắt đầu, với sự tham gia
của hơn 122.000 điều tra viên. Thông tin
chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân,
mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình
trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà
ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được
Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập. Đây
là cuộc điều tra có quy mô lớn nhất từ trước
đến nay nhằm đánh giá trung thực khách
quan tình hình biến động dân số và nhà của
Việt Nam trong 10 năm qua.
Thêm 8 tuyến xe bus sử dụng
thẻ điện tử ở TP.HCM

Chiều (4/4),
anh Đặng Như
Quỳnh – người
đứng ra kêu gọi
đấu giá chiếc
xe đạp của em
Vì Quyết Chiến
cùng các nhà hảo
tâm đã đến Bệnh
viện Nhi Trung
ương để trao tặng
số tiền 173 triệu đồng cho gia đình anh Vì
Văn Nam (Bố em Vì Quyết Chiến). Vì Quyết
Chiến (học sinh lớp 7 trường THCS Chiềng
Yên, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn
La, người dân tộc Thái) là cậu bé được biết
đến với nghị lực phi thường khi một mình
đạp xe hơn 100 km từ Sơn La xuống Hà Nội

Trung
tâm
Quản lý giao
thông
công
cộng TP.HCM
cho biết sẽ
triển
khai
thêm 8 tuyến
xe bus sử dụng thẻ điện tử trong tháng này
và tháng sau. Trong thời gian thí điểm, việc
mua vé bằng tiền mặt và nhân viên trên xe
bus vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thành phố
sẽ xây dựng chính sách, bố trí thêm các vị trí
đăng ký và tuyên truyền để người dân quen
dần với hình thức thanh toán này. Sau thời
gian thí điểm, Trung tâm Quản lý giao thông
công cộng TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả và
triển khai mở rộng trên toàn hệ thống xe bus.
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Đức Thánh Cha khiêm nhường
hôn tay vị Đan sĩ Xi-tô
Tại buổi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ ở nhà
thờ Chánh tòa Thánh Phêrô của thủ đô Rabat
trong khuôn khổ chuyến tông du Marốc, Đức
Giáo Hoàng đã cúi mình để hôn tay đan sĩ
Jean-Pierre Schumacher, dòng Xitô nhặt phép.
Thầy Jean-Pierre, 95 tuổi là một trong hai đan
sĩ Xitô sống sót trong vụ tấn công đan viện
Notre-Dame de l’Atlas vào năm 1996 tại Algeria. Các tay súng đã sát hại 7 đan sĩ trong vụ
tấn công này. Cả 7 vị đều được công nhận là
tử đạo và đã được tuyên chân phước vào ngày
8/12/2018. Hình ảnh Đức Phanxicô khiêm
nhường hôn tay thầy Jean-Pierre một lần nữa
lại làm cả thế giới nể phục về một vị chủ chăn
của Giáo hội hoàn vũ giản dị, thân tình, luôn
sẵn lòng cúi xuống với các anh em của mình.

Tượng Đức Mẹ khổng lồ
làm từ thân máy bay
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Đây là Pho tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa
Bình ‘Blessed Virgin Mary’ tại Nhà thờ Công
Giáo ‘Our Lady of Peace’ tại Santa Clara,
California. Nhìn pho tượng, ít ai có thể tưởng
tượng và biết rằng pho tượng đã được ghép
bởi hàng chục vạn mảnh thép trắng bạc,
không hoen rỉ (stainless steel) được cắt ra
từ thân các máy bay Mỹ đã từng tham chiến
tại Việt Nam trong suốt thời gian 10 năm, từ
1965 đến 1975. Pho tượng Đức Mẹ là một
sáng kiến vô cùng độc đáo và là tác phẩm
tuyệt hảo của nhà điêu khắc lừng danh thế
giới Charles C. Parks. Pho tượng có chiều
cao hơn 11m, nặng gần 3,3 tấn.
Giáo phận Ðà Lạt có thêm một giáo hạt
mới đa phần người dân tộc

Ðó là giáo hạt Ðạ Tông, được tách ra từ
giáo hạt Ðức Trọng. Quyết định được công
bố tại nhà thờ giáo xứ Ðạ Tông sáng ngày
19/3, trong thánh lễ kính Thánh Giuse - Bổn
mạng giáo phận Ðà Lạt, do Ðức Giám mục
Antôn Vũ Huy Chương chủ tế. Dịp này, Ðức
cha cũng công bố bổ nhiệm cha Batôlômêô
Nguyễn Văn Gioan làm tân quản xứ giáo
xứ Ðạ Tông, kiêm quản hạt tiên khởi giáo
hạt Ðạ Tông. Giáo hạt mới Ðạ Tông sẽ có
hai giáo xứ là Ðạ Tông và Phi Liêng, cùng
nhiều giáo họ, với số tín hữu hiện khoảng 25
ngàn người, trong đó hầu hết đồng bào dân
tộc thiểu số.
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Nhìn đàn chim trĩ hàng trăm con được gắn
“cặp kính” trước mắt cứ đưa đầu nghiêng nghiêng ngó ngó trông rất ngộ nghĩnh, những
người có mặt không khỏi bật cười.
Khoác trên mình bộ lông rất đẹp với nhiều
màu sắc sặc sỡ nên trĩ được nhiều người ví
gọi là “nữ hoàng loài chim”. Bên cạnh đó thịt
rất ngon nên hiện loài chim này đang được
rất nhiều người dân Quảng Ngãi yêu thích và
chọn nuôi làm cảnh, phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên nếu nuôi nhốt chung với số lượng
lớn, chim trĩ rất hay đuổi cắn, làm thương tổn
nhau. Vì vậy các chủ trại nuôi đã tìm ra giải
pháp mới nhưng không lạ đó là: Đeo kính cho
chim trĩ để hạn chế bản tính trên.

Cận cảnh từng chiếc mắt kính của “nữ
hoàng loài chim”
Kính đeo cho chim trĩ có hình dáng khá
giống kính đeo mắt của người nhưng được
làm hoàn toàn bằng nhựa.
Mắt kính của chim trĩ có kích cỡ bằng

ngón tay cái người lớn, nối với nhau bằng 2
gờ lõm để ôm vào mỏ và phần đầu phía trên
của chim. Trong đó gờ lõm phía dưới to hơn
và có 2 chốt nhỏ để gắn vào lỗ mũi (như xỏ
sẹo cho trâu) cho kính khỏi văng, rơi khi chim
trĩ cử động đầu.

Ông Trần Đà (sinh 1945), một trong
những chủ trang trại chim trĩ ở thôn Hổ Tiếu,
xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi cho biết: “Sau
khi đeo kính chim trĩ không nhìn thấy con phía
trước nên không đuổi cắn nhau. Việc đeo kính
không làm ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động
nào của chim như ăn uống, đi lại, thở... vẫn
hoàn toàn bình thường”.

Tùy theo độ tuổi và chủng loại mà giá chim
trĩ hiện được bán tại Quảng Ngãi khác nhau,
với mức dao động từ 1,5-15 triệu đồng/cặp.
Ngoài ‘nữ hoàng loài chim’, hiện trang trại
của bác Đà còn cung ứng rất nhiều loại chim
cảnh, gà quý khác như: Công, Chích cồ, gà
đông tảo....
Theo Dân Việt
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(tiếp theo trang 53)

Ông Tám Ria có vẻ hãnh diện:
- - Con cũng được Người chọn phải không?
Cha sở gật đầu.
Chị Hải lên tiếng:
- Người có chọn con không hả ông cố?
Nhưng… dù Người không chọn thì từ nay con
cũng sẽ xin theo Người.
Cha sở nghe vật rất cảm động, cười:
- Hừ! Người cũng đã chọn Cô từ lâu nên
Cô mới đi với chúng tôi đến tận nơi đây và
chịu bao gian khổ trong mấy ngày qua. Chúa
Giêsu Kitô thật khoan dung, chỉ cần ai hơi…
tin Người thôi là Người không bỏ qua. Bằng
chứng vừa đây thôi! –cha sở chỉ cô Sáu và cô
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Bảy- chỉ là người cha của hai Cổ quyết chí
theo Người, rồi mong ước cho 2 cô con gái
cũng đi theo Người, thế là Người không bỏ
qua. Tại sao? Vì Thiên Chúa chỉ muốn cứu
chúng ta chớ không muốn phạt. Hãy tin và
tin mạnh mẽ như thế! Bây giờ mọi người hãy
giục lòng tin Chúa Giêsu Kitô Ngôi Thứ Hai
là Con Thiên Chúa đi!
Cha sở, miệng nói tay làm, lấy ra từ ngực
áo cây thánh giá, cha giơ lên hướng về tất cả
mọi người một lượt, sau đó đến đặt trên ngực
cô Bảy đang nằm bất động. Khi cây thánh giá
hướng đến các vị La hán, các vị chẳng ai bảo
ai, đều tự dưng cúi rạp xuống...

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

Sau một lúc khá lâu, Thập bát La hán
tham khảo cha sở tiếp tục. Vị La hán thứ 11
hỏi tiếp:
Tóm lại, Thiên Chúa an bài tuyệt đối
trên vạn vật, an bài cả sự tự do mà Người
ban cho loài người (1)?
Cha sở tiếp lời:
- Vì chúng ta không yêu Chúa cho nên
mới nhắc hoài đến: nào là an bài, nào là tự
do (2) trong khi ở đời, nếu yêu nhau, người ta
không còn tính toán đến sự an bài và sự tự do,
vì “đối với các nô lệ, sự tự do là lớn nhất, là tất
cả”, đối với những người yêu nhau, họ chẳng
coi sự tự do là gì, trái lại họ còn hiến mình làm
nô lệ và mất tự do cho nhau. Vậy sự tự do là
bong bóng xà phòng, là bọt nước, đừng nhắc
đến nó nữa nếu ta yêu mến Chúa (3).
Vừa nghe xong, tất cả Thập bát La hán
đồng loạt nhất tề cùng đứng phắt lên và vỗ
tay biểu lộ sự sung sướng vì đã được hiểu
ra một chân lý tuyệt vời. Sau khi vỗ tay, Các
Ông huyên náo trao đổi với nhau xem ra rất
hào hứng.
Sau một lúc phấn khích bàn tán, Thập
bát La hán ngồi xuống và từ từ yên lặng. La
hán thứ mười hai (4) đứng lên tự giới thiệu
và đặt câu hỏi:
Kính thưa thầy cả Luca, tôi là tôn giả Na
Già Tê, tôi xin phép được nêu thắc mắc để
được học hỏi: Tại sao Thiên Chúa dựng nên
không ai giống ai?

Tôn giả Na Già Tê
được mệnh danh là Oạt Nhĩ La Hán

Cha sở Luca đợi cho tôn giả Na Già Tê
ngồi xuống xong, ngài mới trả lời:
Tôi thật sự không bao giờ dám nghĩ mình
có ngày lâm vào cảnh bị Các Ngài chất vấn
như thế này. Nếu thay vì tôi, là một vị giám
mục hay giáo xứ uyên bác may ra mới có thể
được Các Ngài chất vấn, tôi chỉ là một linh
mục tầm thường, vì linh mục chúng tôi đều
học rất ít, tu đức cũng chẳng là chi… Vậy từ
trưa đến bây giờ tôi đã cả gan trả lời thì bây
giờ tôi cũng bạo miệng trả lời những gì Các
Ngài tin tôi mà hỏi. Mong Các Ngài tha thứ
nếu tôi có sai lầm điều chi.
Các La hán đều lên tiếng ủng hộ. La hán
đứng đầu đứng lên nói:
Chúng tôi không tìm ở thầy cả sự uyên
bác, mà tìm sự thánh thiện.
Nói xong La hán đứng đầu ngồi xuống.
Cha sở như đã được tiếp sức, liền từ tốn trả lời:
Thánh ý của Thiên Chúa rất cao vời, cao
vời đến nỗi chúng ta không thể nào đoán biết
được. Nếu may mắn biết được thì cũng chỉ
biết được chút ít rằng: Loài người một khi
sản xuất số nhiều thì phải sản xuất cách máy
móc, hàng loạt và rập khuôn, nhưng Thiên
Chúa tạo dựng số nhiều thì không máy móc,
hàng loạt và rập khuôn. Thật vậy! Mỗi con
người là một sản phẩm riêng biệt không ai
giống ai dù có là song sinh. Ấy là để chúng
ta nhận biết và xác tín rằng Thiên Chúa là
Đấng yêu thương trân quý từng người và
như thế có phải là chứng tỏ Người có quyền
phải là an bài tuyệt đối mọi sự không?
Thập bát La hán lại đứng lên vỗ tay.
(còn tiếp)
.........................................
(1) Những sự tự do là những đặc quyền
“muốn làm gì thì làm” trong giới hạn được
ban mà thôi. Những sự tự do ấy vừa tầm
thường vừa có hạn (Chúa dùng hình ảnh nén
bạc), trong lúc người tin Chúa (tin phải được
hiểu là thực thi Lời Chúa tức sống trong nhà
Chúa) hưởng sự tự do cao quý tuyệt đối và
vô giới hạn, đó là tình yêu, như câu Chúa
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phán qua miệng người cha trong dụ ngôn
Con trai hoang đàng: “Mọi sự của cha đều
là của con”.
(2) Khi nói đến an bài là nói đến tự do.
2 thực thể an bài và tự do luôn liên hệ lẫn
nhau. Chỉ người nào có tâm trạng của kẻ nô
lệ mới quan tâm, vì người nô lệ, người bị tù
đầy, kẻ làm thuê… luôn có não trạng muốn tự
do, muốn được số phận tốt v.v…

(3) Kitô hữu nào tin Chúa thì thực thi
Lời Chúa; mà thực thi Lời Chúa tất yêu mọi
người như mình; yêu mọi người như mình tất
nhiên là yêu Chúa. Đã yêu Chúa thì ở bên
Chúa (không phải đi tu là ở bên Chúa hay ở
trong nhà Chúa… như ta vẫn đơn sơ nghĩ);
khi đã ở bên Chúa hay ở trong nhà Chúa thì
“mọi sự của cha đều là của con”; ấy là sự tự
do tuyệt đối cao quý. Kẻ đạt đến mức độ đó
thì còn cần gì phải tìm hiểu an bài, tự do, tiền
định, số mệnh v.v… gì nữa!

(4) Tôn giả Na Già Tê Ông vốn là một nhà
lý luận. Vì luận “nhĩ căn” mà nổi tiếng thế
nhân. Cái gọi là “nhĩ căn” chính là một
trong số lục căn bao gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân, ý. Lục căn là khí quan chủ yếu để chúng
ta nhận thức thế giới. Muốn thành Phật, lục
căn phải thanh tịnh. Trong lục căn thì nhĩ căn
sinh ra nhận thức. Cho nên nhĩ căn thanh
tịnh là quan trọng nhất. Bởi vì vị La hán này
có nhĩ căn thanh tịnh nhất nên khi tạc tượng
trong Phật giáo thường đắp hình dáng của
ông thành hình nhĩ căn. Vì vậy, người đời gọi
ông là “Oạt Nhĩ La Hán”.
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