Nhạc sĩ Anh Dũng (DA)

VÀO ĐỀ THÁNG 8

Nước Sở có người họ Hòa, tìm được
một hòn ngọc ở trong núi, đem dâng vua Lệ
Vương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói:
- Đá, không phải ngọc.
Vua cho người họ Hòa là lừa dối, phạt
chặt chân trái.
Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ
Hòa lại đem ngọc ấy dâng. Vua sai thợ ngọc
xem. Thợ ngọc nói:
- Đá, không phải ngọc.
Vua lại cho họ Hòa là lừa dối, phạt chặt
nốt chân phải.
Đến khi vua Văn Vương lên ngôi, người
họ Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở sơn
suốt ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt ra.
Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ
Hòa thưa:
- Tôi khóc không phải là thương hai chân
tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là
đá, nói thật mà cho là lừa dối. Vua bèn sai
người xem cho rõ kỹ, thì quả nhiên là ngọc
thật, mới đặt tên gọi là “Ngọc bích họ Hòa”.
(Nguyễn Văn Ngọc, Cổ học tinh hoa, tập 1,
tr 144).
Truyện gợi vài ý: -Tin mừng Chúa Kitô
giống “ngọc bích họ Hòa”: cũng trân quý

nhưng không được tất cả mọi người nhìn nhận
– hoặc được nhìn mà không được nhận – hoặc
được nhìn được nhận nhưng bị phản bội.
Từ hơn 2000 năm qua, do đa số nhân loại
không nhìn nhận Tin mừng, nên nhiều chứng
nhân Tin mừng bị giết hại.
Đến nay, một số nhân loại đã nhìn nhưng
không nhận, nghĩa là biết Tin mừng là qúy giá
nhưng không sống, trừ một số ít.
Một số khác nhìn nhận, sống theo nhưng
bôi bác Tin mừng, bóp méo hoặc dùng Tin
mừng cho tư lợi.
Vậy nhìn nhận và sống theo Tin mừng:
- Nhìn là: ý thức Tin mừng là tin vui “Chúa
Cha sai Chúa Con đến tha thứ (cứu rỗi) cho
nhân loại”.
- Nhận hay sống theo Tin mừng là: đã
được Chúa Cha tha thứ, ta cũng tha thứ lại
cho anh em “Như cha đã sai Thầy, Thầy cũng
sai anh em” (Ga 20,21).
Hai niềm vui: “được tha thứ và tha thứ”
đúc kết thành chữ Tin mừng.
Có thật mừng như thế ở trong lòng, ta mới
rao giảng được Tin mừng vì “Nemo dat quod
non habet” (không ai cho cái mình không có).
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG
Cầu cho các gia đình.
. Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho gia đình nhờ đời sống cầu nguyện
và yêu thương, luôn trở nên “trường đào
tạo nhân bản” rõ nét hơn.
Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC

Cầu cho Thánh 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.
CÂU ĐỐI THÁNG 8

.

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

.

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Muốn ca phụng vụ ta lại ca rời xa phụng vụ
Đòi hát tôn thờ ta lại hát chẳng chút tôn thờ
Muốn lánh xa thế gian ta lại cứ bám chặt thế gian
Đòi lên được quê trời bạn vô tình rời xa quê trời.

Cúc Cung CảmTạ

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn

- Thầy Tâm Lê (TpHCM)
- Ông Bà Minh Châu & Cty (TpHCM)
- Cô Nguyễn Võ Kiều Trang (TpHCM)
- Sư huynh Phêrô Nguyễn Đình Long,
Bề trên nhà tập dòng Lasan Việt Nam (XL)
- Nhà quay phim 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
- Ông Bà Lâm Thành (XL)
- Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

.

Ân nhân thầm lặng
- Cố, cựu và kim thành viên Ban Biên
Tập, Cộng tác viên và mọi độc giả.
- Ân nhân quỹ Phaolô Đạt và
Vườn tượng.
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Trong thời gian tranh cử tổng thống nước

Mỹ, Abraham Lincoln (1809–1865, tổng
thống chết vì bị ám sát) đã bị đối thủ chính trị
của mình là ông Edwin McMasters Stanton
đả kích, vu oan đủ điều. Dầu vậy, Abraham
Lincoln vẫn đắc cử tổng thống thứ 16 của
Hoa Kỳ.
Ðến lúc phải chọn những người cộng tác
trong chính phủ, Abaraham Lincoln bắt đầu
chọn người cho những chức vụ phụ thuộc
trước, và cuối cùng, đến chức vụ quan trọng
cuối cùng của thời đó, chức vụ tương đương
với chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng ngày nay.
Mọi người mong đợi ông Abraham Lincoln
chọn kẻ có công nhất trong cuộc tranh cử, thì
ông lại chọn chính kẻ đã thóa mạ mình, ông
Edwin McMasters Stanton. Những cộng tác
viên nhắc khéo:
- Thưa Tổng thống, ngài hẳn quên ông
Edwin Stanton này đã từng công kích và vu
oan cho ngài trong lần bầu cử vừa qua hay
sao? Ông ta sẽ phá hoại chương trình hành
động của ngài. Ngài suy nghĩ kỹ chưa, thưa
Tổng thống?
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CHÂU HÂN sưu tầm

Tổng thống Abraham Lincoln trả lời:
- Ðúng vậy, tôi biết rất rõ ông Stanton này
là ai, đã làm cho tôi những gì. Nhưng tôi đã
tha thứ cho ông ta, và nhìn nhận ông ta là
kẻ có tài năng hơn những người khác để giữ
chức vụ này.
Và ông Stanton đã trở thành người cộng
tác viên đắc lực nhất của tổng thống Abraham Lincoln. Rủi thay, không bao lâu sau,
tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát. Giữa
những lời từ biệt trong lễ an táng, thì lời từ
biệt của Stanton đáng giá hơn cả. Ông Stanton đã gọi tổng thống Abraham Lincoln là
con người cao cả nhất, con người lưu danh
mãi mãi trong lịch sử vì đã tha thứ cho kẻ thù
mình, và biến kẻ thù thành bạn, thành người
cộng tác.
Chắc chắn rằng, tổng thống Abraham
Lincoln không phải là người đầu tiên đã
làm cử chỉ đẹp tha thứ cho kẻ vu oan mình.
Chúng ta hãnh diện vì Chúa Giêsu Kitô, vị
Thầy và là Đấng Cứu rỗi chúng ta, cũng đã tha
thứ cho những kẻ bách hại, đóng đinh Người
trên thập giá. Người đã để lại cho chúng ta lời
dạy quan trọng: “Hãy cầu nguyện cho những
ai bắt bớ và nguyền rủa các con” (Mt 5,48).

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - THỜI VỤ THÁNG 8 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

Một buổi hội thảo của Abraham Lincoln (bên trái thứ 3)
và Edwin McMasters Stanton (bên trái thứ 1) Ảnh: Internet.

Gia đình của tổng thống Abraham Lincoln. Ảnh: Internet.
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CHÚA NHẬT XVIII TN NĂM C (4.8.2019)
- Bài đọc 1: Gv 1,2 ; 2,21-23
- Bài đọc 2: Cl 3,1-5.9-11
- Tin Mừng: Lc 12,13-21
Ý TƯỞNG
1.“Vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải
bảo đảm cho đâu”.
SUY NGHĨ
1. Câu dân gian thường nói: “Mất tiền thì không mất
gì, mất bạn thì mất một nửa, mất niềm tin là mất tất
cả”. Vậy của cải thật ra có ít giá trị.
Ý TƯỞNG
2. “Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu
trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
SUY NGHĨ
2. Thực thi Lời Chúa yêu hết mọi người là làm giàu
trước mặt Thiên Chúa.
CHÚA NHẬT XIX TN NĂM C (11.8.2019)
- Bài đọc 1: Kn 18,6-9
- Bài đọc 2: Dt 11,1-2.8-19 hay Dt 11,1-2.8-12
- Tin Mừng: Lc 12,32-48 hay Lc 12,35-40
Ý TƯỞNG
1. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không
chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị
đòn nhiều”.
SUY NGHĨ
1. Kitô hữu đã được học nhiều và biết nhiều ý Chúa
muốn gì, nếu không tuân giữ, sẽ bị phạt nặng hơn
người lương.
Ý TƯỞNG
2. “Vì Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ
ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy
nhiều hơn”.
SUY NGHĨ
2. Đây là một trong những Tin mừng cho người nghèo
như lời tiên tri: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa
đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho
người nghèo khó…” (Is 61,1-2).
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CHÚA NHẬT XX TN NĂM C (18.8.2019)
- Bài đọc 1: Gr 38,4-6.8-10
- Bài đọc 2: Dt 12,1-4
- Tin Mừng: Lc 12,49-53
Ý TƯỞNG
1. “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy
mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải
chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao
cho đến khi hoàn tất”.
SUY NGHĨ
1. Lửa là tình yêu để nhân loại được yêu thương
nhau. Phép rửa là sự thương khó tức đau khổ để
cứu rỗi chúng ta.
Ý TƯỞNG
2. “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống
thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng
Thầy đến để đem sự chia rẽ”.
SUY NGHĨ
2. Vì hễ ai thực thi Lời Chúa yêu thương mọi người,
kẻ ấy liền bị chia rẽ khỏi mọi người chung quanh.
Giống như đồng bọn với kẻ tham nhũng mà không
tham nhũng thì bị chúng khai trừ.
CHÚA NHẬT XXI TN NĂM C (25.8.2019)
- Bài đọc 1: Is 66,18-21
- Bài đọc 2: Dt 12,5-7.11-13
- Tin Mừng: Lc 13,22-30
Ý TƯỞNG
1.”Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo
các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào
được”.
SUY NGHĨ
1. Vừa muốn sướng thân mà vừa muốn vào Nước
Trời thì không thể được.
Ý TƯỞNG
2. “Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết
và những người trước hết sẽ nên sau hết”.
SUY NGHĨ
2. Nếu chỉ cần biết: mọi sự đều không thể ngờ được
trên Nước Trời, ắt ta sẽ phải nghĩ lại rất nhiều điều.
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LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
CHỦ ĐỀ: SỰ QUẤY RỐI CẦN THIẾT

“Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12,51)

Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: Ngôn sứ Giêrêmia bị coi là đã
quấy rối tinh thần dân Israel.
- Tin Mừng: Chúa Giêsu nói: “Thầy đến để
đem sự chia rẽ”.
Minh họa
- Mille images 122 C
- “Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12,51)
I. Dẫn vào Thánh lễ
Anh chị em thân mến. Ai ai cũng thích được
sống yên ổn trong những thói quen của mình.
Tuy nhiên cứ mãi ở yên trong những thói
quen xấu thì rất là tai hại. Bởi vậy cần phải
có ai đó đánh thức lương tâm, kết án sự xấu
và lôi kéo con người trở về đường tốt. Đó là
những sự quấy rối cần thiết.
Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta can đảm
đón nhận những sự quấy rối đó, và cũng can
đảm dám quấy rối trước những tình trạng xấu
của kẻ khác.
II. Gợi ý sám hối
- Chúng ta chỉ thích nghe những lời êm tai
vừa ý và không đón nhận những lời thật sửa lỗi
chúng ta.

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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- Nhiều khi chúng ta còn thù ghét những
người thành tâm sửa lỗi chúng ta.
- Chúng ta không can đảm đấu tranh cho
công bình và sự thật.
III. Lời Chúa
1. Bài đọc I (Gr 38,4-6.8-10)
Thời ngôn sứ Giêrêmia, dân Do thái phạm
tội nhiều nên Thiên Chúa để cho quân thù là
đế quốc Babylone bao vây họ. Thay vì ăn năn
sám hối và quay về nương tựa nơi Chúa, họ
vẫn tiếp tục làm tội và cậy vào thế lực ngoại
bang. Ngôn sứ Giêrêmia vạch rõ những sai
lầm ấy và đe dọa rằng nếu họ cứ tiếp tục như
thế thì có ngày Thiên Chúa sẽ cho quân thù sẽ
xâm chiếm xứ sở, tàn phá đền thờ và bắt dân
đi lưu đày.
Vì những lời nói thật đó, Giêrêmia bị coi là
kẻ quấy rối tinh thần dân chúng và là tên phản
quốc. Dân chúng đã bắt ông quăng xuống một
cái giếng sâu. Nhưng Chúa đã cho người cứu
ông lên.
2. Đáp ca (Tv 39)
Tâm tình Tv này rất hợp với Giêrêmia: Tôi
đã trông cậy Chúa và Người đã nghiêng mình
về bên tôi. Người đã kéo tôi lên khỏi lỗ mồ,
khỏi chỗ bùn nhơ…
3. Tin Mừng (Lc 12,49-53)
Đoạn này có hai ý:
a/ Bằng hai hình ảnh “lửa” và “phép
rửa”, Chúa Giêsu nói về tương lai sắp tới
(cc 49-50):
- “Lửa” ám chỉ sự thanh luyện. Chúa Giêsu
đến trần gian để thanh luyện trần gian, cho
nên Ngài ước mong việc thanh luyện ấy sớm
hoàn thành.
- “Phép rửa” ám chỉ cuộc khổ nạn sắp tới:
việc thanh luyện ấy chỉ hoàn thành sau khi
Ngài chịu nạn chịu chết và sống lại.
b/ Bằng hai hình ảnh “hòa bình” và “chia
rẽ”, Chúa Giêsu kêu gọi người ta chọn lựa
thái độ trước Tin Mừng của Ngài (cc 51-53):
Nhiều người nghĩ rằng Đấng Messia là Đấng
mang hòa bình đến (x. Is 9,5). Chúa Giêsu
xác nhận rằng đúng thực, sứ mạng của Ngài
là một sứ mạng Hòa bình (Is 9,5tt; Dcr 9,10;

Lc 2,14; Ep 2,14-15). Nhưng Ngài thấy cần
giải thích thêm: chữ “Hoà bình” có nhiều nghĩa: hòa bình kiểu thế gian và hòa bình của
Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến
thế gian không phải để đem hòa bình kiểu
thế gian, mà là thứ hòa bình của Thiên Chúa.
Thứ hòa bình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu
mang đến, người ta chỉ sẽ nhận được sau khi
người ta đã cố gắng chiến đấu để sống theo
Tin mừng của Ngài. Thực tế cho thấy là sứ vụ
của Chúa Giêsu đã gặp chống đối, và Lời rao
giảng của Ngài đã gây ra chia rẽ giữa những
người tin và những người không tin, chia rẽ
xảy ra ngay trong lòng một gia đình (Lc 2,35:
có chia rẽ, thì tâm tư người ta mới lộ ra).

4. Bài đọc II (Dt 12,1-4) (Chủ đề phụ)
Hoàn cảnh: Các Kitô hữu gốc Do thái đang
gặp phải rất nhiều khó khăn. Một mặt họ bị
các đồng đạo Do thái cũ thù ghét vì coi họ là
những người phản đạo, mặt khác họ cũng bị
bách hại bởi đế quốc Rôma.
Tác giả thư Do thái đã nêu gương Chúa
Giêsu để an ủi và khuyến khích họ: Chúng ta
hãy nhìn thẳng vào Chúa Giêsu. Ngài cũng
gặp muôn vàn khó khăn nhưng đã kiên trì
chiến đấu và cuối cùng đã chiến thắng tất cả.
Hãy noi gương Ngài và dựa vào sự trợ giúp
của Ngài mà chiến đấu.
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IV. Gợi ý giảng
* 1. “Thầy đến để đem sự chia rẽ”
Những lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin
Mừng này thật kỳ lạ khác thường. Còn nhớ
có lần hai môn đệ xin Ngài sai lửa từ trời
xuống thiêu đốt một làng Samaria không tiếp
rước Ngài, thì khi đó Ngài đã mắng hai ông
và dùng đường khác mà đi. Thế mà hôm nay
Chúa Giêsu lại nói: “Thầy đã đến đem lửa
xuống thế gian”. Còn nhớ có lần Phêrô tuốt
gươm ra để bênh vực Ngài khi quân dữ đến
bắt Ngài. Khi ấy Ngài đã bảo Phêrô xỏ gươm
vào bao vì ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm.
Vậy mà hôm nay Ngài nói: “Các con tưởng
Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian
ư? Thầy đến để đem sự chia rẽ!”.
Thực ra Chúa Giêsu đến trần gian không
phải để gây chia rẽ và xáo trộn. Tuy nhiên
nhiều khi chính vì Ngài mà xáo trộn và chia
rẽ xảy ra! Điều này đặc biệt đúng trong thời
kỳ Giáo Hội sơ khai. Khi đó, ai bỏ đạo cũ
(đạo Rôma, đạo Do thái) để theo đạo Chúa
Kitô thì bị gia đình, bạn bè và hàng xóm ghét
bỏ, bách hại. Nhưng những Kitô hữu ấy biết
làm gì khác hơn được: chọn bên này thì phải
bỏ bên kia, và bên bị bỏ sẽ thù ghét mình.
Dù Chúa Giêsu rất hiền lành nhưng, vì sứ
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mạng, Ngài phải nói thẳng nói thật và do đó
gây nên chống đối và chia rẽ: Ngài giảng dạy
về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với
những người tội lỗi. Lời giảng này làm cho
những người tội lỗi tin theo Ngài, nhưng lại
khiến những người biệt phái chống lại Ngài.
Ngài kêu gọi con người đừng bám vào kho
tàng của cải đời này, mà hãy tìm kho tàng
không hư nát trong Nước Trời. Lời giảng này
khích lệ những người nghèo nhưng lại làm
cho những người giàu nổi giận v.v.
Trong Tin Mừng có đầy dẫy những lời chói
tai như thế của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta chỉ
lựa ra những lời thuận tai để đọc thì Tin Mừng
chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng ta. Ngược
lại, chính những lời làm ta khó chịu, những
lời có tính cách quấy rối lương tâm chúng ta
mới là những lời giúp chúng ta hoán cải và
tìm được ơn cứu độ.
* 2. Sứ mạng ngôn sứ
Ngôn sứ là người nói lời Thiên Chúa. Mà
lời Thiên Chúa không phải lúc nào cũng thuận
tai loài người. Cho nên ngôn sứ thường bị coi
là những người quấy rối, và bị ghét bỏ.
Nhưng Kitô hữu chúng ta có sứ mạng ngôn
sứ. Chúng ta có sứ mạng nói lên sự thật để
vạch trần sự gian dối; chúng ta có sứ mạng
đòi hỏi công bình mỗi khi gặp bất công.
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Kinh nghiệm cho thấy không có gì khiến
người ta khó chịu cho bằng đòi hỏi sự thật và
công bình.
Vì thế sứ mạng của Kitô hữu khó khăn hơn.
Trước chúng ta, đã có nhiều Kitô hữu can
đảm thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình:
Martin Luther King rao giảng cho hòa bình
và cho quyền tự do của người da đen. Ông
đã bị ám sát chết. Đức Giám mục Helder Camara tranh đấu cho người nghèo và cũng bị
bắn gục.
Xã hội ngày nay có nhiều điều xấu, và
những điều xấu ấy vẫn tồn tại lâu dài. Phải
chăng vì Kitô hữu đã bỏ quên hay đã hèn nhát
không thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình?
* 3. Ngọn lửa tình yêu
Tại một khu phố cổ Ấn Độ, trên đường
cũng như trong nhà thường không có đèn.
Giữa những khu phố như thế, thỉnh thoảng
người ta thấy mọc lên một ngôi đền Ấn Giáo.
Dĩ nhiên, trong những ngôi đền như thế, ánh
sáng cũng không được đốt lên thường xuyên.
Từ trên nóc đền thờ cũng như dọc theo
bốn bức tường, họ treo những chiếc lồng đèn.
Khoảng trống trong những chiếc lồng đèn ấy
vừa vặn để cho vào một chiếc đèn dầu.
Bình thường ngôi đền thờ vắng lạnh vì tăm
tối. Nhưng cứ mỗi sáng sớm, khi các tín hữu
dùng đèn dầu soi đường để đi qua các khu phố
đến đền thờ cầu nguyện, họ cũng mang chính
những ngọn đèn ấy và đặt vào trong những
chiếc lồng đèn trong đền thờ. Thành ra, khi
mỗi tín hữu đặt ngọn đèn của mình vào trong
các lồng đèn, thì ngôi đền thờ bỗng sáng rực
lên một cách lạ kỳ.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và
Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã
bùng lên” (Lc 12,49). Đó là tâm nguyện của
Chúa Giêsu và cũng là trách nhiệm của mỗi
người tín hữu chúng ta: Thế giới này là một
ngôi đền thờ rộng lớn mà mỗi tín hữu phải
đặt vào đó ngọn lửa tình yêu, để thế giới này
bừng sáng lên tình anh em một nhà.
Ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào thế
giới này, chính là ngọn lửa tình yêu bừng
cháy trong trái tim Người; là ngọn lửa Phục
sinh đã bừng lên trong tâm hồn người tín hữu
giữa đêm tăm tối, cũng là ngọn lửa Thánh
Thần đã bừng sáng trí khôn các tông đồ ngày
lễ Ngũ Tuần.
Nếu con người cần cơm bánh để sống còn,
thì họ cũng cần tình thương để tồn tại.
Nếu con người cần áo quần để che thân, thì
họ cũng cần tình thương để sưởi ấm.
Nếu lòng hai môn đệ Emmau đã bừng
cháy lên khi nghe Lời Chúa, thì nhân loại sao
chẳng rực sáng lên khi nghe lời yêu thương
của Người?
Lời yêu thương đã được viết lên trên cây
thập giá, trong cuộc khổ nạn đau thương, đó
chính là phép rửa mà Chúa Giêsu phải chịu,
để ném lửa yêu thương vào trần gian.
Như Thiên Chúa Giavê đã hiện ra với Môsê
nơi bụi gai cháy sáng và kêu gọi ông đi chu
toàn sứ mạng, nay Người cũng sai chúng ta
đi loan báo sứ điệp yêu thương cho trần thế.
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và ngay trong gia đình mình: “Từ nay 5 người
trong một nhà sẽ chia rẽ nhau 3 chống lại 2
và 2 chống lại 3. Cha chống đối con trai và
con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái
và con gái chống đối mẹ…”
Đó là những sự ghét đáng chấp nhận, vì
nếu không chấp nhận thì có nghĩa là phản bội
lý tưởng Tin Mừng của mình.
* 5. Hòa bình thật và hòa bình dỏm
Một đầm lầy xem ra rất phẳng và đẹp ở bề
mặt của nó
Nhưng sâu bên dưới toàn là bùn sình rác
rưởi hôi thúi.
Một thứ hòa bình dựa trên những giả dối
và bất công được thỏa thuận với nhau chỉ là
thứ hòa bình dỏm. Chúa Giêsu đến trần gian
không phải để mang lại thứ hòa bình dỏm này.
Thứ hòa bình thật Chúa Giêsu mang đến
là thứ hòa bình mà trong đó sự thật được tôn
trọng, mọi quyền lợi của con người được tôn
trọng.
Những người cố gắng xây dựng nền hòa
bình của Thiên Chúa có thể bị người đời cho
Như Thánh Thần đã ngự xuống trên các là những kẻ quấy rối, nhưng họ được Thiên
tông đồ dưới hình lưới lửa để biến họ thành Chúa gọi là “Con” của Ngài.
chứng nhân Nước Trời, nay Người cũng muốn
chúng ta mang ngọn lửa tình yêu, thanh luyện
và sưởi ấm các tâm hồn.
Mahatma Gandhi, vị thánh của Ấn Độ đã
nhận định rất sâu sắc về ngọn lửa tình yêu này
như sau: “Một vật cứng rắn đến đâu, cũng sẽ
tan chảy trong lửa tình yêu. Nếu vật ấy không
tan chảy, chính vì ngọn lửa không đủ mạnh”.
(TP).
* 4. Chấp nhận bị ghét
Lòng ganh ghét không đơn giản chút nào,
nhiều khi nó rất phức tạp khó lường. Không
phải người ta chỉ ghét những điều xấu, người
ta có thể ghét cả những điều tốt nào không hợp
với người ta. Thí dụ kẻ nói dối ghét người nói
thật, kẻ buôn gian bán lận ghét người buôn
bán thật thà v.v.
Chính vì thế mà Chúa Giêsu khuyến cáo
các Kitô hữu phải chấp nhận bị ghét, có thể
bị ghét bởi chính những người thân của mình
Như Chúa Giêsu đã đẩy lui bóng tối tử
thần bằng ánh sáng Phục sinh và sai các môn
đệ đi loan báo tin vui, nay Người cũng mời
gọi chúng ta hãy xua tan bóng tối của bất
công, hận thù, nghèo đói với ánh sáng của
tình thương cứu độ.
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V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu
đã đem ngọn lửa tình yêu của Người xuống
trần gian để sưởi ấm con tim băng giá của
nhân loại. Với ước mong ngọn lửa ấy bừng
lên trên toàn thế giới, chúng ta cùng dâng lời
cầu xin:
1. Hội thánh đã và đang làm hết mọi cách/
để giúp các Kitô hữu hiệp nhất với nhau/
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho
nỗ lực cao quý/ nhưng đầy khó khăn này.
2. Ngày nay/ sự ganh tỵ/ lòng ghen ghét/
vẫn đang ngự trị ở khắp mọi nơi/ Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết yêu
thương và tôn trọng nhau.
3. Hiện giờ/ bất hòa/ chia rẽ vì bè phái/ vẫn
đang hoành hành trong các cộng đoàn giáo
xứ/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu/
biết dẹp bỏ bất hòa và chia rẽ/ để luôn sống
hiệp nhất với nhau.
4. Đời sống gia đình chỉ thật sự hạnh phúc/
khi các thành viên trong gia đình biết sống
trên thuận dưới hòa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin

cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta/ biết
luôn nêu gương cho các gia đình khác về đời
sống bác ái yêu thương.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, ghen ghét, hận
thù, vừa trái với tinh thần bác ái của Chúa vừa
dẫn đến những hậu quả hết sức tai hại trong
mối quan hệ thường ngày. Vì thế, xin Chúa
cho chúng con biết sống theo Lời Chúa dạy,
và đừng bao giờ để cho lòng ghen ghét và sự
hận thù ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ, lời nói
và việc làm của chúng con. Chúa hằng sống
và hiển trị muôn đời.
VI. Trong Thánh Lễ
- Trước kinh Lạy Cha: Nước Thiên Chúa là
nơi chân lý và công lý ngự trị. Chúng ta hãy
cầu xin cho Nước Chúa mau trị đến.
VII. Giải tán
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta làm
một việc rất khó, đó là làm chứng cho sự
thật và công bình. Với sự trợ giúp của Chúa,
chúng ta hãy can đảm thi hành sứ mạng cao
cả này.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

GIA TÀI

(CN 18 TN C – Lc 12,13-21)
“Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia
phần Gia Tài cho tôi” (Lc12,13)
Khởi đầu trong Cựu Ước, ý niệm gia tài
liên kết mật thiết với ý niệm giao ước: Israel là gia tài của Thiên Chúa, đất hứa là gia
tài của Israel và do đó trở thành gia tài của
chính Thiên Chúa. Tương quan đầu là căn
bản nhất: Israel là gia tài của Thiên Chúa (Xh
34,9 1Sm 10,1 26,19 2Sm 20,19 21,3), kiểu
nói diễn tả mối liên lạc mật thiết giữa Thiên
Chúa và dân Ngài (Xh 19,5). Tương quan
này dựa vào giao ước (x. Cr 24,7 Ed 37,27),
một giao ước liên quan tới đất hứa mà Thiên
Chúa đã ký kết với Abraham (St 15) và cả
cho những người thừa kế (St 26,3 35,12 Xh
6,8). Thất vọng vì những mơ ước qúa vật
chất trái ngược với các biến cố xảy ra, Israel có thể nâng cao mơ ước trông đợi tới gia
tài của Thiên Chúa, vì Ngài chọn làm nơi cư
ngụ (Xh 15,17). Mỗi chi tộc Israel nhận phần
của mình (Gs 13-21) và không được tự do
mua bán đất ấy (Ds 36). Nếu phải bán, đất đã
bán sẽ được hoàn lại cho chủ nhân dịp năm
toàn xá (Lv 25,10).
Việc chinh phục đất Canaan trong St 15
khiến lời hứa như đã được thực hiện. Nhưng
từ thế kỷ VIII, gia nghiệp của Thiên Chúa
dần rơi từng mảnh vào tay dân ngoại. Cuối
cùng ý niệm về gia tài có tính cách chung:
chỉ người công chính mới đáng hưởng gia
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tài (Tv 37,9-11 25,13 61,6 69,37) và gia tài
có tính thiêng liêng, chính Chúa là gia tài (Tv
15,3 73,26).
Tân Ước cho thấy chính Đức Kitô là
người thừa kế duy nhất (Dt 2,1-10) và gia
nghiệp Thiên Chúa dành cho những kẻ được
thánh hóa (Cv 20,32).

GIA TÀI

(CN 19 TN C – Lc 12,32-48)
“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí... vì
kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em
ở đó” (Lc 12,33-34).
Israel khi chiếm được đất Canaan, đã nghĩ
Đất Hứa là gia tài, nhưng Thiên Chúa chưa
ban cho Abraham. Ở “Đất Hứa”, ông như ở
nơi đất khách và trông đợi một thành có nền
móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây
dựng (Dt 11,9-10) kiểu nói “chiếm hữu đất”
trở thành quy ước để chỉ hạnh phúc hoàn hảo
(Tv 25,13) khai mở vào mối phúc thứ hai (Mt
5,4) và được Thiên Chúa là đã hưởng gia tài
trong thế giới tương lai.
Đức Kitô là miêu duệ của Abraham (Gl
3,16) người được quyền thừa kế vì là con
(Mt 21,38) và được làm Đấng thừa kế mọi
sự (Dt 1,2), được hưởng danh hiệu vượt trên
các Thiên Thần (Dt 1,4) tên của chính Thiên
Chúa (Pl 2,9). Để chiếm hữu gia tài này, Đức
Giêsu Kitô đã trải qua cuộc khổ nạn và cái
chết (Dt 2,1-10), nhờ đó Người giải thoát
chúng ta khỏi thân phận nô lệ, cho chúng ta
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được lãnh nhận gia tài vĩnh cửu Chúa đã hứa
(Dt 9,15). Chúng ta trở nên đồng thừa kế với
Đức Kitô (Rm 8,14-17) nhờ liên kết bằng đức
tin với Người (Rm 4,13tt). Quanh Đức Kitô,
một dân mới được thành lập để thừa hưởng
gia sản Chúa Cha dọn sẵn (Mt 25,34), là ân
sủng (1Pr 3,7), là sự cứu rỗi (Dt 1,4), là Nước
Thiên Chúa (Mt 25,34 1Cr 6,9 Gc 2,5) là sự
sống đời đời (Mt 19,29 Tt 3,7). Một gia tài
thật siêu việt, và con người phải được biến đổi
nên giống Đức Kitô (1Cr 15,45-50), có Thánh
Thần là bảo chứng (Ep 1, 14).

LỬA

(CN 20 TN C – Lc 12,49-53)
“Thầy đã ném lửa vào mặt đất, và Thầy những
ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc
12,49).
Tuy không cùng một chiều hướng với các
triết thuyết về thiên nhiên với các tôn giáo thần
thánh hóa lửa, từ khi Abraham được tuyển
chọn (St 15,17), lửa nổi bật trong tương quan
giữa Thiên Chúa và dân Ngài.
Trước hết, lửa gợi lên sự hiện diện của
Thiên Chúa, không diễn tả sự vinh quang,
nhưng diễn tả sự thánh thiện của Thiên Chúa,
vừa hấp dẫn vừa đáng sợ: ở Horeb với bụi gai
bốc cháy (Xh 3,2t), ở Sinai với ngọn núi bốc
khói từ vùng lửa bao phủ (Xh 19,18) và khi dân
lưu lạc với cột lửa dẫn đường (Xh 13,21. Êlia
được cất lên trời trên xe bằng lửa (2V 2,11).
Trình bày việc Thiên Chúa giáng lâm, tác giả
Tv dùng hình ảnh bão lửa (Tv 18,8-15 97,3-4).
Lửa gợi lên hình ảnh Thiên Chúa là Đấng
Thánh thanh tẩy mọi tì ố, điển hình là việc
thanh tẩy Isaia để ông làm tiên tri (Is 6,6-7).
Thiên Chúa giống như nhà luyện kim dùng lửa
để loại tạp chất khỏi qúy kim (Ml 3,2). Nhưng
nhà luyện kim có khi thất bại, nhưng Thiên
Chúa luôn thành công (Is 1,2-5). Thử thách
của cuộc lưu đày hiểu như thế (Is 48,10) và Tv
nhắc lại: “người vô tội xin Chúa luyện tâm can
lòng dạ mình” (Tv 26,2).
Các tác giả Khải Huyền coi như khí cụ xét

xử trong ngày của Thiên Chúa (Mt 3,11).
Nhưng lửa chỉ hủy hoại những gì chưa được
thanh tẩy (Mt 3,10-12).
Chúa Giêsu nói đến lửa thanh tẩy với ý
tưởng riêng của Người, ý tưởng Tình yêu (Lc
12,49).

CỬA HẸP

(CN 21 TN C – Lc 13,22-30)
“Hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào”
Chúa Giêsu tiếp tục hành trình lên Giêrusalem và tới thập giá: “ngang qua các thành
thị và làng mạc và giảng dạy” (Lc 13,22), với
niềm xác tín vào thắng lợi chắc chắn của Nước
Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, có kẻ hỏi
Người: “những người được cứu thoát thì ít,
có phải không?” (12,23) câu trả lời của Chúa
Giêsu nhằm thúc đẩy nỗ lực và tỉnh thức.
“Những người được cứu thoát thì ít”.
Vậy, hãy “chiến đấu” để qua được “cửa hẹp”
“chiến đấu”, nguyên từ Hy lạp agõnizesthe,
dẫn tới từ agony (Anh), agonie (Pháp) bao
hàm ý nghĩa: lâm chung, thống khổ... Cuộc
chiến đấu để qua được cửa hẹp, được mô tả
như nỗi thống khổ liên hệ đến toàn bộ con
người: xác, hồn và tinh thần, khiến nhiều
người cố thủ, nhưng ít người qua được “cửa
hẹp” (13, 24).
Cửa để qua lại, cửa mở diễn tả sự đón
tiếp (G 31,32), sự chờ đợi sẵn sàng tiếp rước
(1Cr 16,9). Cửa đóng để ngăn cản sự qua
lại, nhằm bảo vệ những gì ở bên trong (Ga
20,19) hay biểu lộ sự từ chối (Mt 25,10).
“Cửa hẹp” bao hàm ý niệm về một sự chọn
lựa. Thiên Chúa đã mở cửa Trời cho mưa và
manna rơi xuống (Tv 78,23) và cho mọi phúc
lành xuống trên trái đất (Ml 3,10). Chúa Giêsu là cửa trời đích thực xuống trên thế gian
(Ga 1,51 x. St 28,17). Người là cửa dẫn vào
đồng cỏ xanh tươi (Ga 10,9). Người còn trao
cho thánh Phêrô chìa khóa lối vào Nước Trời
(Mt 16,19). Vậy “cửa hẹp” chính là sự lựa
chọn của tín hữu, chọn hoán cải (Lc 13,24 Mt
7,13) và tin (Cv 14,27 Ep 3,12) để qua được.
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Nếu ai đã đọc cuốn lịch sử
tiểu thuyết “La main gauche
de Dieu” tạm dịch là “Cánh
tay trái của Thiên Chúa”, thì
sẽ biết được câu truyện rất hy
hữu sau đây:
Trung úy phi công Mỹ
Donald được lệnh tham gia
chiến đoàn không quân, sang
Trung Quốc giúp đồng minh,
chiến đấu với quân Mao
Trạch Đông. Chàng lái chiếc
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phi cơ oanh kích. Sau khi đã
dội bom ở một điạ điểm thuộc
quyền kiểm soát của Mao
Trạch Đông, phi cơ chàng bị
trúng đạn phòng không. Biết
mình sẽ phải hạ cánh xuống
một địạ điểm rất nguy hiểm,
có đầy dân quân du kích, sẽ
bị bắt hoặc bị giết. Dù với bất
cứ giá nào, Donald cũng phải
bay rất xa, để hạ cánh xuống
một khu rừng hoang vu, may

ra thoát khỏi bọn dân quân du
kích. Vừa hạ cánh xuống đất,
thì phi cơ bốc cháy. Chàng
nhảy ra khỏi phi cơ, lấy vội
hành lý cá nhân, chạy thẳng
vào rừng sâu, rồi cứ đi đi mãi.
Cho đến một nơi hoang vắng,
chàng thấy xác một linh mục
người Tây phương. Cảm động
trước cái chết đau thương của
vị linh mục. Chàng đào đất và
chôn cất đàng hoàng. Rồi lấy
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là linh mục giả. Thời gian trôi qua cũng đã
mấy năm. Vì là trung úy phi công, chứ không
phải là linh mục thật, cho nên đôi khi cũng bị
cám dỗ, thấy những bông hoa rừng thật đẹp,
gợi tình cảm lãng mạn. Nhưng nhìn xuống
thấy mình là một linh mục, phải cố giữ sao
để khỏi hoen ố tâm hồn, và làm gương xấu
Đi được một quãng thật xa, chàng thấy
cho giáo dân. Cho nên chàng đã phải sống
có toán trẻ em đang chăn bò. Chàng đến gần
như tu sĩ thật.
xem, nếu có làng mạc ở đây, thì xin vào trú
Toà Giám mục điạ phận Nam Kinh được
ngụ. Dù sao thì họ cũng sẽ tiếp đón, hoặc cho
ở nhờ 1,2 hôm. Không ngờ một sự an bài rất báo cáo có một linh mục về coi xứ đạo ở bộ
lạ lùng. Mấy đứa trẻ chăn bò lại là những đứa lạc, cho nên cử phái đoàn đến điều tra cho biết
trẻ người Công giáo. Em nào cũng đeo tràng sự thực. Chàng biết nếu sự việc đổ bể, sẽ gây
chuỗi Mân Côi có cây Thánh giá ở cổ. Ngạc ra không biết bao nhiêu là gương xấu. Cho
nhiên ở giữa rừng sâu như thế này, tại sao nên một hôm chàng đã xin về Tòa Giám mục
có xóm đạo? Một đứa trẻ thấy linh mục đến, trình bày tất cả sự thực, và xin sẽ đi khỏi nơi
chúng tri hô lên, và chạy về làng báo tin. Dân đây. Nhưng để giữ uy tín với giáo dân đơn sơ
làng kéo ra thật đông, vui vẻ đón tiếp chàng mộc mạc này, Tòa Giám mục sẽ cử một linh
như linh mục. Họ kể lể cha ông trước đây là mục khác đến thay thế, và tuyệt đối không nói
người Công giáo, nhưng đã bao thế hệ, họ chỉ gì đến truyện chàng là một linh mục giả. Rồi
biết giữ đạo theo truyền thống cha ông để lại, sau khi 2 cha bàn giao, chàng sẽ âm thầm ra
nghĩa là sáng nào cũng nghe tiếng kẻng, tập đi một cách hết sức êm thắm. Tòa Giám mục
họp tại nhà thờ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi đã chấp thuận đề nghị này của chàng. Đó là:
kính Đức Mẹ Maria, rồi xem lễ rước lễ, do “la main gauche de Dieu”.
ông tộc trưởng cử hành thánh lễ y như linh
...................................................................
mục thật..
Lời bàn: Chuỗi hạt Mân Côi là hạt giống
Thời gian kéo dài như vậy suốt mấy thế hệ.
còn sót lại tại đây cũng như tại Nhật Bản, mà
Đạo đối với họ, kể như là đạo truyền thống
trong bài trước chúng tôi có đề cập. Khoảng
cha truyền con nối. Ai cũng đeo chuỗi hạt
thế kỷ thứ 14,15 cũng đã có các linh mục thừa
Mân Côi và cây Thánh giá, chứng tỏ mình là
sai sang giảng đạo ở phương Đông, có đến
người Công giáo. Những bộ lạc chung quanh
Trung Quốc, nhưng rồi vì lệnh cấm đạo, cho
cũng biết như thế, và cùng sống hòa hợp với
nên đã có linh mục trốn tránh đến vùng xa xôi
nhau, như anh em trong khu vực, và còn bảo
hẻo lánh. Ở đây các ngài dạy đạo cho giáo
vệ nhau, mỗi khi có giặc cướp đến. Bất đắc dĩ
dân tân tòng, và truyền bá lòng sùng kính
phải làm linh mục trong hoàn cảnh đặc biệt
Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Do đó tập
này. Chàng đã tỏ ra đạo đức, đứng đắn, ngtục lần chuỗi Mân Côi có từ thời đó. Cũng
hiêm trang, đóng vai một linh mục thật. Nhờ
như chúng ta thấy khi sang giảng đạo tại Việt
khi còn nhỏ, chàng cũng đã là chú bé giúp lễ,
Nam, ở đâu các cha thừa sai, hoặc các cha
cho nên biết được các thủ tục hành lễ và các
dòng Dominico, đều truyền bá trước hết là
phép Bí Tích. Sáng nào cũng kéo chuông tập
lòng tôn sùng Đức Mẹ, bằng tràng chuỗi Mân
họp giáo dân, đọc kinh lần chuỗi Mân Côi,
Côi. Do đó cũng không lấy làm lạ khi các
làm lễ, giải tội y như một họ đạo thật. Chàng
người Công giáo ở bộ lạc này, chỉ biết lần
cũng cho lập các hội đoàn và giảng dạy rất
chuỗi Mân Côi là đúng với thời kỳ ấy.
chu đáo, đến nỗi không ai biết được chàng
chiếc áo dài đen của linh mục (soutane) đã
chết, mặc vào giả làm linh mục. Nếu có bị
bắt, chàng chỉ nói là đi lạc đường. Có thể sẽ
không bị giết, và may ra còn được dẫn giải về
Toà Giám mục gần nhất. Lúc ấy sẽ trình bày
hoàn cảnh.

17

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - Thánh cả giuse - tích truyện THÁNH GIUSE

Thánh Giêrađô: “Khi kêu tên Giuse thì ma quỷ phải thoát lui ngay
chẳng khác gì kêu tên Đức Mẹ vậy”. Bởi vậy nếu ai hay bị ma quỷ
cám dỗ thì hãy mạnh mẽ kêu tên Giuse, để Ngài ban thêm sức
mạnh và giúp ta phấn đấu tiến bước trên đường trọn lành nữa.
ẢNH THÁNH CẢ GIUSE CHỮA CHÁY
Một tu sĩ Dòng Norbertô kể lại tích này:
Bên cạnh tu viện chúng tôi có một nhà làm ăn vô ý bị phát hỏa. Chẳng may lại gặp
ngày gió lớn. Dân làng tấp nập chạy chữa, nhưng vô hiệu, lửa sắp lan sang nhà Dòng.
Thấy vậy, chúng tôi vội vào nguyện đường thắp một ngọn đèn trước tòa Thánh
Giuse và nguyện rằng: “Nếu ông Thánh Giuse cứu chữa nhà Dòng thì chúng con xin
thắp đèn đủ 8 ngày để tạ ơn”. Khấn rồi gió còn to lắm và lửa càng bốc cao.
Trong khi đó, các thầy đã chạy đồ đạc ra sân. tôi liền vào phòng riêng xem còn sót
gì không. Thấy mẫu ảnh Thánh Giuse còn treo trên tường, tôi vội gỡ chạy ra ngoài
sân, miệng lâm râm kêu khấn, tay liệng mẫu ảnh vào đống lửa.
Ôi quyền thế Ngài thật lớn lao, vừa ném ảnh vào lửa thì lửa liền dịu xuống, khỏi
một lúc thì dập tắt được hỏa hoạn. Ngày hôm sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẫu
ảnh còn nguyên vẹn chẳng cháy, chẳng xém, cũng chẳng nhom nhem chút nào cả.
Tạ ơn ngợi khen Thánh Cả chẳng bỏ lời kẻ trông cậy chạy đến cùng Ngài trong cơn
khốn quẫn.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

II. Bổn Phận

Bổn phận là giấy vào nước Trời
17. Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại.
18. Có người không vác Thánh giá của mình hay của người khác mà tưởng tượng Thánh
giá mình quá nặng. Có người vác Thánh giá cả làng mà không vác Thánh giá của mình. Có
người vác Thánh giá cả làng và gán Thánh giá của mình bắt kẻ khác vác.
19. Thánh hóa bổn phận của con. Thánh hóa người khác nhờ bổn phận con. Thánh hóa
chính mình con trong bổn phận.
20. Nếu ai cũng thánh hóa trong bổn phận, thì tâm hồn mới, gia đình mới, thế giới mới.
21. Một vị thánh ngoài bổn phận là thánh ở xa xa thường hay “làm phép lạ” sái nơi, sái giờ.
Đến gần thì gây lộn xộn, và hoang mang khó sống.
(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:
Có phải mọi đấng thánh đều được ơn yêu
Chúa cách dễ dàng, yêu cách say đắm và
yêu cách rất nồng nàn không? Tôi không
được ơn đó, tôi yêu Chúa sao khô khan,
lạnh nhạt và hời hợt, có phải vì thế cho nên
tôi không thể nên thánh không? (một Kitô
hữu giáo dân)
Trao đổi:
Câu ta thường nghe hát: “Ubi caritas et
amor, Deus ibi est” (ở đâu có bác ái và tình
thương, ở đó có Thiên Chúa) (1) nên ta có tới
2 loại tình yêu trong mỗi con người đang sống
tại thế:

- Tình yêu lý trí: Caritas. Tình yêu lý trí
không có tính bẩm sinh, nhưng do lý trí điều
khiển sự phấn đấu, sự phấn đấu lại dựa trên
một lý lẽ nào đó để hướng về Chúa (và hướng
về tất cả mọi người kể cả địch thù tuân theo
Lời Chúa dạy); tình yêu này hoàn toàn không
thể có ở loài thú vật.
Chúa là Đấng vô hình, nói gì thì nói, do
không trông thấy Chúa nhãn tiền, không cảm
giác về Người, đương nhiên ta không yêu hay
rất khó yêu Người bằng tình yêu bản năng
(thứ tình yêu dựa trên cảm xúc), mà phải yêu
bằng tình yêu lý trí, một thứ tình yêu dựa vào
suy luận và ý chí.
Yêu bằng tình yêu lý trí đòi sự phấn đấu
tức trí khôn ép buộc lòng phải yêu; việc này
thoạt nghe rất nghịch lý và yêu như thế rất
khó khăn, đòi sự kiên trì và chống lại bản tính
tự nhiên.

- Tình yêu bản năng: Amor. Tình yêu bản
năng là loại tình yêu bẩm sinh, hướng về người
thân như cha/mẹ, con cái và người dưng nào
đã trở thành chồng/vợ hoặc người tình; tình
yêu này phát xuất cách tự nhiên không cần có
Nói rằng đa phần các đấng thánh đều yêu
sự phấn đấu (cố gắng); loại tình yêu này có cả
Chúa bằng tình yêu lý trí (2) hay nói rằng
ở mọi loài thú vật.
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“không phải mọi đấng thánh đều dễ dàng yêu lễ chính thức. Trong Giáo hội Công giáo
Chúa” là căn cứ vào tiểu sử của các ngài kèm Rôma, bài Ubi caritas thường được hát trong
theo những suy luận bên trên.
buổi Chầu Thánh Thể, nghi thức truyền
phép Thánh Thể và nghi thức rửa chân trong
Thế đâu đã xong, khi đấng thánh nào yêu
ngày Thứ năm Tuần Thánh (Thánh Lễ Tiệc
Chúa bằng tình yêu lý trí, đã khó, Chúa lại
Ly). Nó cũng được sử dụng như là một bài
còn để cho các ngài gặp khó khăn thêm chồng
thánh ca trong Anh giáo và Giáo hội Lutherchất bằng cách:
an. Sách Lễ Rôma ấn bản 1975 đã thay đổi và
- Phải đi vào những đêm tối (3): nghĩa mở rộng câu này thành “Ubi caritas est vera,
là tình yêu lý trí hướng về Chúa nhất định Deus ibi est.”, nghĩa là: “Nơi đâu có lòng
phải trải qua những thời điểm, cảm giác thì bác ái thực sự thì nơi ấy có Thiên Chúa.”
đã không có, mà lý trí cũng mù mịt như thời Năm 1978, nhạc sĩ Jacques Berthier đã phổ
điểm Chúa Giêsu hấp hối, trong đêm tối đen nhạc cho đoạn Ubi caritas dùng trong Cộng
đến mức Người phải kêu lên: “Cha ơi, Cha đoàn Taizé, ông chỉ sử dụng những lời này
ơi! Sao Cha nỡ bỏ con”, như thánh Vinh Sơn làm điệp khúc, lấy cảm hứng từ Thư thứ nhất
(Vincent de Paul) có lần phải viết kinh Tin gửi tín hữu Côrintô 13,2-8. Phiên bản gần
kính ra giấy rồi đeo tờ giấy ấy trước ngực để đây của bài thánh ca dành cho ca đoàn được
không bị mất đức tin; như thánh Têrêxa Avil- sáng tác bởi David Conte và giáo sư Paul
la đã phải thốt lên: “Chúa chuyên tặng quà là Mealor của Đại học Aberdeen mang tên Ubi
đau khổ cho bạn thân Chúa, hỏi sao Chúa có Caritas et Amor, được sử dụng trong Lễ cưới
rất ít bạn thân!”, như thánh Têrêxa Calcutta của Hoàng tử William và Catherine Middlephải ở trong đêm tối đến gần 40 năm; như ton hồi năm 2011.
Đức hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
(2) Có lẽ có rất ít đấng thánh yêu Chúa
trải qua đêm tối là 17 năm tù biệt giam v.v…
bằng bản năng; nếu có, số đấng thánh này có
- Phải bị ma quỷ, thế gian và xác thịt lẽ là các thánh nữ.
cám dỗ (4), sàng, lọc, sốc, lắc, rung, xô, đẩy,
(3) Ta thường hát câu: “Dù tôi đi qua thung
đạp… đủ kiểu.
lũng tối đen và hiểm nguy” trong Thánh vịnh
Không lạ gì ngày xưa, chính bởi như vậy, 22 (mệnh danh là thánh vịnh “Chúa chăn
các đấng thánh đánh tội, ăn chay, ép xác, nuôi tôi”) với ý này chứ không phải “tối đen”
hay sống cực kỳ khổ hạnh trong rừng sâu là sự không may trong cuộc sống cơm áo gạo
tiền… mà thôi.
núi thẳm.
(4) Bị cám dỗ để tăng thêm sức phấn đấu;
cho nên các đấng thánh là những người có
sức phấn đấu hơn người. Ở các đạo khác, các
bậc tu hành phấn đấu để ngồi thiền, nhiều vị
đạt đến cảnh giới rất cao –cao đến nỗi thân
thể bất hoại- nhưng tiếc thay, phấn đấu của
..................................................................
họ chỉ đến mức đó, không thể so bằng với các
(1) Ubi caritas là một bài thánh ca khá đấng thánh Công giáo, bởi vì sự phấn đấu
nổi tiếng trong Kitô giáo Tây phương. Giai của các đấng thánh Công giáo đạt đến chính
điệu Bình ca Gregoriano của nó được sáng Thiên Chúa.
tác vào khoảng thế kỷ thứ 4 đến thứ 10, mặc
dù một số học giả cho rằng văn bản đó đã có
từ thời Kitô giáo sơ kỳ, trước khi có Thánh

Tất cả cốt nêu lên một ý: phấn đấu. Ai
cũng có thể phấn đấu. Chúa không cần ở ta
kết quả hay thánh tích ra sao, nhưng cần ở
ta phấn đấu cỡ nào. Vì vậy bạn và tất cả mọi
người đều có khả năng nên thánh.
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Phạm Quý Thích - bạn
của Nguyễn Du - có
viết bài   “Thính Đoạn
Trường Tân Thanh hữu
cảm”. Bài thơ có hai
câu cuối: “Nhất phiến
tài tình thiên cổ lụy
Tân Thanh đáo để vị
thuỳ thương”, tạm dịch
nghĩa: …Một nét tài
tình vương vấn cả ngàn
năm Xét cho cùng thì
truyện Tân Thanh đã vì
ai mà thương cảm? (1)
PHA THĂNG
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Cha sở nói với ca đoàn đến mừng lễ quan

thầy của ngài:
- Từ khi hát Thánh ca Phụng vụ (TCPV) các
bạn thấy gì?
Chị ca trưởng nói ngay :
- Con thấy khỏe! Không còn cảnh tập hát tuần
3 lần nữa.Thế giới ngày càng làm mọi người bận
rộn thêm, cho nên TCPV cũng là cách hát phù
hợp thời đại.
Vài ca viên tiếp lời:
- Thưa cha, đơn giản mà sốt sắng.
- Cũng hay hay!
- Có ý nghĩa cộng đoàn…
…
Cha sở đợi khi không còn có ai phát
biểu, nói:
- Hát TCPV vì có cộng đoàn cùng hát, ca
đoàn đã không bị cho “ra rìa” như ca đoàn từng
cho cộng đoàn “ngồi chơi xơi nước”, ngược lại,
vai trò ca đoàn càng có ý nghĩa hơn.
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Cha phó cũng có mắt, góp ý:
- Giống như khi có cha phó, cha sở càng
là cha sở.
Cha sở và mọi người cười ồ. Để cho mọi
người cười xong, chị ca trưởng nói:
- Thưa quý cha, thưa anh chị em, bây giờ
con mới nhận thấy, trước nay nhà thờ chỉ hát
đơn ca, mới hát có nửa, hát TCPV mới là hát
thật, hát tất cả.
Cha sở nói:
- Vì bây giờ ai đến với phụng vụ đều có
thể hát trước nhan thánh Chúa.
Từ khi có cha phó về giáo xứ, nhờ cha
phó có tài sáng tác TCPV, cha sở tổ chức hát
TCPV suốt thánh lễ gồm: đối ca nhập lễ, đáp
ca, đối ca tung hô Tin mừng, đối ca dâng lễ
và, đối ca hiệp lễ, ca trưởng đứng trước cộng
đoàn điều khiển công đoàn và ca đoàn hát
đối đáp (1), trước mỗi thánh lễ chỉ cần tập
hát khoảng 10 phút cho cộng đoàn, ca đoàn
chỉ cần tập trước một buổi/tuần (2), vậy mà

thánh lễ sốt sắng hẳn lên. Thật khó tin! Chỉ
cần thêm một yếu tố “quần chúng” vào việc
hát thánh ca, thánh ca dẽ có ngay tính khác
biệt: tính Dân Chúa.
..................................................................
(1) Ca đoàn vẫn đứng trên lầu hát
(gác hát).
(2) Chỉ tập hát tụng các câu thánh vịnh
(do hát bộ trụ, nên rất dễ tập). Ca viên nào
có giọng tốt thì tụng một mình (solo), ca viên
nào không có giọng tốt thì hát với 1 hoặc 2
ca viên khác (duo, trio), đôi khi cả ca đoàn
cùng tụng (tutti) một câu thánh vịnh nào đó
cũng được… đều có tính cách đối đáp với
cộng đoàn miễn là vẫn cứ để cho cộng đoàn
hát câu chung, tức tụng xong thì cộng đoàn
hát câu đối ca hay câu đáp ca. Thế là có tính
cộng đoàn, có tính hát đối đáp… đúng như
Giáo hội khuyên dạy.
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NGUYÊN NGUYÊN
Những phụ nữ cổ dài cần mẫn bên khung cửa sổ đã thu hút
hàng triệu du khách khắp thế giới đến Myanmar.
Kayan là một dân tộc thiểu số có nguồn
gốc cổ xưa ở Myanmar. Họ sinh sống rải rác
ở Bagan, Inle và cả ở vùng biên giới giáp
Thái Lan. Nếu du khách mua tour tham quan
hồ Inle, “làng cổ dài” sẽ là một trong những
điểm dừng chân thú vị của chuyến đi.
Ở đây du khách gặp những phụ nữ cổ dài
đang cần mẫn bên khung cửi. Trải qua hàng
nghìn năm, phụ nữ Kayan vẫn giữ phong tục
đeo những chiếc vòng đồng lấp lánh khiến
cổ của họ cao hơn nhiều so với bình thường.

Những phụ nữ trưởng thành có thể đeo đến
37 chiếc vòng cổ, nặng khoảng 15 kg. Từ khi
lên 5 tuổi, các bé gái ở đây bắt đầu đeo vòng
cổ, số lượng tăng dần theo chu kỳ 4 năm một
lần. Họ mang những chiếc vòng này cả khi
ngủ, làm việc. Việc đeo vòng cổ được xem
như một nghi lễ thiêng liêng, được thực hiện
bởi những người lớn tuổi có kinh nghiệm.
Nếu không làm đúng cách có thể dẫn đến khó
chịu, nghẹt thở hoặc khó nuốt thức ăn.
Nhiều người còn mang cả vòng ở chân và
tay. Có nhiều cách lý giải về phong tục kỳ
lạ này. Một trong số đó là truyền thuyết về
trưởng bộ lạc được cảnh báo trong giấc mơ
rằng, ngày thứ 4 sau khi con ông chào đời,
một con hổ xuất hiện và tấn công dân làng.
Nó sẽ cắn vào cổ họ cho đến chết. Từ đó bộ
lạc quyết định tất cả trẻ em phải đeo vòng
quanh cổ sau khi sinh để con hổ không xuất
hiện. Một giả thuyết khác là phụ nữ Kayan
đeo vòng để phân biệt với vẻ đẹp của các tộc
người khác.
Lâu dần việc đeo vòng cổ trở thành phong
tục độc đáo. Người Kayan tin rằng những
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phụ nữ có vòng cổ càng dài thì càng đẹp. Tuy ghé qua “Làng cổ dài” và ở lại lâu hay nhanh
nhiên theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tùy ý. Tour thường kéo dài từ sáng sớm đến
thực ra cổ của họ không dài ra mà do xương chiều tà, giá khoảng 200.000 đồng một người.
đòn, bả vai và ngực của họ bị áp lực bởi khối
lượng vòng đồng. Những phụ nữ đeo vòng
cổ lâu cũng có vấn đề về sức khỏe, khu vực
quanh cổ bị đau vĩnh viễn và lớp da ở đây
cũng mỏng hơn những nơi khác trên cơ thể.
Những phụ nữ Kayan đeo vòng cổ đến lúc
chết. Nếu phản bội chồng, những chiếc vòng
cổ của họ bị gỡ ra và cộng đồng xa lánh. Vì
vậy, không phụ nữ Kayan nào muốn gỡ vòng
cổ ra khỏi cơ thể. Những bộ vòng cổ này
được truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên ngày
nay không phải đứa trẻ Kayan nào cũng sẵn
sàng đeo bộ vòng cao vài chục cm này lên cổ.

Trong vài năm trở lại đây, hình ảnh những
phụ nữ cổ dài bên khung cửa sổ cặm cụi đan
những mẫu thổ cẩm không còn xa lạ với du
khách. Ngôi làng của người Kayan trở thành
một phần trong hệ sinh thái du lịch ở Myanmar. Những phụ nữ này sẵn sàng ngồi nói
chuyện, cười nói hàng giờ với du khách mà
không ngại ngần. Khi đến thăm nhà phụ nữ
cổ dài, du khách có thể thử đeo vòng, chụp
hình, mua sắm đồ lưu niệm...

Tất cả mọi phụ nữ, kể cả những phụ nữ
không đẹp nhìn từ bên ngoài, đều sở hữu ít là
một nét quyến rũ bí ẩn nào đó; nét quyến rũ
bí ẩn này chỉ lóe sáng bất chợt vào thời điểm
không ai biết; nhưng khi lóe sáng, “vô phúc”
cho người đàn ông nào bắt gặp, anh ta sẽ bị
“hạ gục” đến độ có thể đó là một “cú sét ái
tình” (coup de foudre). Điều này lý giải tại
sao có những nghệ sĩ nổi tiếng hoặc những
người có quyền lực… cưới phải một phụ nữ
ai cũng chê là xấu. Câu thơ: “Nhất phiến tài
tình thiên cổ lụy’ áp dụng vào trường hợp
này rất đúng, tức chỉ cần một nét tài tình của
Chúa cho mỗi phụ nữ, đủ làm cho con người
điêu đứng ngàn năm.
Thánh ca Phụng vụ (TCPV) cũng có cái
nhất phiến tài tình ấy; nghe, hay hát TCPV,
ta không thể bắt gặp ở âm nhạc, ở ca từ, ở
bản đệm đàn (hòa âm) hay ở người hát…
điều gì là nổi trội, hấp dẫn hay lóe sáng ngay,
nhưng chính sự thánh thiện ẩn bên trong
TCPV mới làm mọi người hiện diện cảm
thấy lòng bình an lâng nhẹ. TCPV tuy mộc
mạc, đơn sơ, “quần chúng”… nhưng nhất
phiến tài tình của nó lại do chính Đức Chúa
Thánh Thần ban cho. Quả quyết như thế do
TCPV liên kết chặt chẽ với phụng vụ (*).
........................................................................

Các mẫu vải thổ cẩm được phụ nữ Kayan
(*) Công đồng Vat II quả quyết: “Thánh
dệt tay có giá khá đắt. Du khách vẫn có thể
thương lượng nếu muốn mua về làm kỷ niệm. nhạc càng liên kết chặt chẽ với hoạt động
phụng vụ bao nhiều thì càng thánh thiện hơn
Để thăm tộc người Kayan, bạn có thể đến bấy nhiêu” (HCPV 112).
hồ Inle, mua tour dạo quanh hồ, hành trình sẽ
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I. Nền tảng để nhìn lại
Một trong những yếu tố quan trọng để
nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét
sự tiến hóa của phụng vụ. Thật vậy, phụng
vụ của Hội Thánh nói chung và thánh nhạc
nói riêng là một thực tại sống động (một sự
ký thác/kho báu sống động), cho nên không
ngừng được cải cách (“semper reformanda”),
nghĩa là không bao giờ có lời cuối cùng cho
công cuộc này. Trái lại, phụng vụ luôn có sự
thay đổi, tiến hóa và phát triển cần thiết qua
thời gian cho phù hợp với thời đại, với văn
hóa, với sức sống của Hội Thánh, với những
nghiên cứu mới nhất của khoa thần học và
phụng vụ… hầu hướng dân Chúa tới sự viên
mãn chân – thiện – mỹ của Thiên Chúa, vinh
danh Chúa Giêsu Kitô và Ba Ngôi Chí Thánh
cũng như để huấn dậy tín hữu cách tốt đẹp
hơn (x. Mediator Dei, số 47).

Công đồng Vat. II ở phần Hiến chế Phụng
vụ thánh chương VI số 12 có nêu: “Thánh
nhạc càng liên kết chặt chẽ với hoạt động
phụng vụ bao nhiều thì càng thánh thiện hơn
bấy nhiêu”.
Lm. Giuse Phạm Đình Ái SSS, chia sẻ đề
tài này trong Hội Thảo Thánh Nhạc lần thứ
44 được tổ chức tại Sài Gòn ngày 07/05/2019.
Bài viết được giới thiệu trong cuốn nội san
Hương Trầm số 29 của Uỷ ban Thánh nhạc
(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). Ví khuôn khổ
trang THÁNH NHẠC NGÀY NAY có hạn, nên
chúng tôi chỉ xin trích dẫn dần dưới đây:

Sự phát triển của phụng vụ diễn ra theo
quy tắc là luôn luôn tiến về phía trước trong
đó Hội Thánh cổ võ những hình thức mới
mẻ, nhưng vẫn đảm bảo tính liên tục và căn
tính của phụng vụ; Hội Thánh không xóa bỏ
truyền thống đích thực xét như là một thực
tại được sống một cách năng động trong lòng
Hội Thánh dưới tác động của Chúa Thánh
Thần mà là loại bỏ theo nhu cầu của mình
một số thực hành được nhận thấy là ít xứng
hợp; và Hội Thánh trung thành tuyệt đối với
những gì thuộc bản chất của thánh lễ và các bí
tích, nhưng cũng không quá hoài cổ (x. Mediator Dei, các số 47; 52-53).    
(còn tiếp)
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“Viết riêng cho Ban Biên tập”

Vào thời Xuân Thu, nước Việt, láng giềng
và luôn bất hòa với nước Ngô, dần trở nên lớn
mạnh, đã tạo thành mối uy hiếp đối với nước
Ngô. Năm 496 trước công nguyên, Vương
Doãn vua nước Việt bị bệnh qua đời, vua Ngô
nhân lúc nước Việt bận việc tang, bèn phát
động tấn công, hai bên kịch chiến ở Huề Lý,
quân Ngô thất bại thảm hại, Ngô vương Hạp
Lư do bị thương, lại vì tuổi già sức yếu nên
khi trở về đến nửa đường thì mất, con là Phù
Sai lên nối ngôi. Phù Sai luôn ghi nhớ lời cha
dặn trước lúc qua đời. Nhằm tự răn mình, nhà
vua đã cử một người đứng trước cửa cung,
mỗi khi mình ra vào thì người này đều hô to
lên rằng;
- Phù Sai, người đã quên mối thù nước Việt
giết cha rồi ư?
Phù Sai liền khóc nói:
- Không, không dám quên, ba năm sau nhất
định báo thù.
Nhà vua ra lệnh cho Ngũ Tử Tư và Bá Hi
khẩn trương thao luyện binh mã, để chuẩn bị
tấn công nước Việt.
Hai năm sau, Ngô vương Phù Sai vì nóng
lòng muốn báo thù, liền thống lĩnh đại quân
tiến đánh nước Việt. Đại phu Phạm Lãi nói
với Việt vương Câu Tiễn rằng:
- Nước Ngô đã luyện tập binh mã trong hai

PHÚC CHIÊU
năm, họ nóng lòng muốn báo thù, nên khí thế
rất lớn mạnh, chúng ta chỉ nên giữ thành, chứ
không ra nghênh chiến.
Câu Tiễn không nghe, dẫn quân ra Tiêu
Sơn kịch chiến với quân Ngô, rút cuộc quân
Việt bị thất bại, Câu Tiễn chạy trốn lên núi Cối
Kê, quân Ngô thừa thắng đuổi riết rồi vây chặt
núi Cối Kê. Câu Tiễn cuống cuồng liền cùng
Phạm Lãi bàn cách đối phó, Phạm Lãi nói:
- Đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách
cầu hòa mà thôi.
Câu Tiễn nghe theo, liền cử đại thần Văn
Chủng sang dinh trại quân Ngô cầu hòa.
Vua Ngô sắp xếp cho hai vợ chồng Câu
Tiễn đến ở trong một ngôi nhà đá bên cạnh
mộ Hạp Lư, họ hàng ngày chăn ngựa, quần
áo lam lũ, ăn toàn cám và rau dại. Câu Tiễn
ngày ngày đi chăn ngựa, vợ ở nhà giặt giũ nấu
cơm, còn Phạm Lãi thì kiếm củi, họ tỏ ra rất
an phận, một lòng một dạ cung kính đối với
vua Ngô.
Mỗi khi Phù Sai đi chơi hay đi đâu, đều bắt
Câu Tiễn cầm roi ngựa đi chân đất trước đầu
xe. Người nước Ngô đều trỏ mà bảo nhau:
- Đấy là vua nước Việt.
Câu Tiễn chỉ lặng lẽ cúi đầu mà đi.
Một hôm, được tin Phù Sai bệnh, Phạm Lãi
bàn với Câu Tiễn xin vào thăm bệnh, vừa lúc
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Phù Sai vừa đi ngoài (đại tiện), theo lời Phạm
Lãi khuyên, Câu Tiễn nếm phân của Phù Sai
để phán đoán bệnh tình, nhằm tỏ lòng trung.
Sau khi nếm phân xong, Câu Tiễn thưa với
Phù Sai những gì Phạm Lãi đã căn dặn:

quản lý việc lớn và không ngừng tiến cống
cho nước Ngô, loại trừ được sự hoài nghi của
Phù Sai, buông lỏng việc phòng bị đối với
nước Việt, tình hình vẫn trong trạng thái hòa
bình, nhưng nước Việt đã nhân cơ hội này trở
nên ngày càng lớn mạnh.

- Chúc mừng Đại Vương, bệnh Đại Vương
Sau 10 năm phục hưng và cải cách chính
đến ngày kỷ tỵ thì bớt, sang tháng ba ngày
trị, Việt Quốc đã trở nên hùng mạnh. Câu
nhâm thân thì khỏi hẳn.
Tiễn được sự tin tưởng của Phù Sai, không
- Sao ngươi biết?
chú ý tới sự phục hồi của nước Việt mà mang
- Tôi nghe y sư nói phân là cốc vị, hể thuận quân lên trung nguyên giao tranh với nước
thời khí thì sống, trái thời khí thì chết. Nay kẻ Tề, nước Tấn.
tù này nếm phân của Đại Vương, thấy vị đắng
Đầu năm 483 TCN, Phù Sai họp chư hầu ở
và chua, chính hợp cái thời khí phát sinh, bởi
Hoằng Trì, muốn tranh ngôi bá chủ của nước
thế mà biết.
Tấn. Trong khi hội chư hầu chưa xong thì
Chính việc làm này khiến Phù Sai rất cảm tháng 6 năm đó, Câu Tiễn mang quân đánh
động và cho rằng Câu Tiễn đã thực lòng quy úp nước Ngô. Thế tử nước Ngô là Hữu ra cự
thuận mình, nên ba năm sau phóng thích vợ bị quân Việt bắt sống và tự sát. Quân Việt tiến
vào nước Ngô.
chồng Câu Tiễn về nước.
Sau khi về đến nước Việt, Câu Tiễn liền
gắng công xây dựng đất nước, chờ đợi thời
cơ để rửa hận, nhà vua lo mình thỏa mãn với
hiện trạng, mà làm nhụt ý chí báo thù rửa hận
của mình, nên đã tự sắp xếp cho mình một
môi trường sống rất gian khổ, ông treo một
chiếc mật ở giữa nhà ăn, trước khi ăn cơm
đều nếm vị đắng của mật và tự nhắc nhở mình
“Chớ quên nỗi nhục ở Cối Kê”, còn ban đêm
thì ngủ trên đống củi rơm. Đây chính là xuất
xứ của câu thành ngữ “Nằm gai nếm mật”.
Câu Tiễn hàng ngày đi làm ruộng, vợ ở nhà
dệt vải, khuyến khích nông dân ra sức phát
triển sản xuất, tăng thêm của cải cho nước,
quy định trong 7 năm không thu thuế, giảm
gánh nặng cho nông dân. Đồng thời còn đặt ra
chính sách dân số, người già không được lấy
vợ trẻ, thanh niên không được lấy vợ già, sinh
đẻ được nhà nước chiếu cố, sinh con trai từ
một đứa trở lên đều do nhà nước nuôi dưỡng.
Do đó, chỉ trong mấy năm mà dân số nước
Việt tăng lên nhanh chóng, nước cũng từ yếu
chuyển sang mạnh. Câu Tiễn lại ra lệnh cho
Phạm Lãi huấn luyện binh mã, Văn Chủng
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Phù Sai mang quân về nước. Quân Ngô
theo Phù Sai đi đường xa mỏi mệt, bị quân
Việt đánh bại. Phù Sai phải mang nhiều của
cải sai sứ sang giảng hòa với nước Việt. Câu
Tiễn cho giảng hòa.
Năm 478 TCN, Câu Tiễn lại mang quân
đánh Ngô. Hai bên giáp trận ở Lập Trạch.
Quân Ngô đại bại. Năm 476 TCN, Câu Tiễn
lại tấn công đánh bại Ngô lần thứ ba. Năm 475
TCN, Câu Tiễn lại mang quân đánh, vây nước
Ngô. Đến tháng 11 năm 473 TCN, quân Việt
đại phá quân Ngô. Ngô Phù Sai sau nhiều lần
bại trận không còn khả năng kháng cự, xin
quy phục như nước Việt trước đây. Câu Tiễn
định chấp nhận nhưng Phạm Lãi can không
nên. Vì vậy Phù Sai phải đâm cổ tự sát.
Cuối cùng Câu Tiễn đã tiêu diệt được Ngô
Phù Sai, rửa được cái nhục ở Cối kê. Phù Sai
tự vẫn không đầu hàng, Câu Tiễn sai chôn Ngô
vương tử tế và giết thái tể Bá Hi phản chủ.
Sau khi Câu Tiễn đã bình định được nước
Ngô, bèn đem quân về hướng bắc, vượt sông
Hoài cùng các nước chư hầu là Tề, Tấn, họp ở
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Từ Châu, nộp cống cho nhà Chu. Vua Nguyên nguy cơ sụp đổ), cái nhịn của những bậc lãnh
Vương nhà Chu ban thịt đến Câu Tiễn, cho đạo chân chính trước cộng sự tiểu nhân, bất
tài, bội phản (vì mục tiêu nhân hậu, nhẫn nại,
ông làm bá.
tha thứ và cảm hóa), cái nhịn của các thương
Sau khi đã vượt qua phía nam sông Hoài,
gia khôn ngoan trước đối tác non kém (vì
Câu Tiễn bèn lấy đất trên sông Hoài cho nước
mục tiêu lợi nhuận kếch xù chẳng hạn), cái
Sở, trả cho nước Tống đất Ngô đã lấy của nước
nhịn của học trò chăm ngoan trước chủ nhà
Tống, trả cho nước Lỗ dải đất một trăm dặm ở
trọ hà khắc (vì mục tiêu tương lai tươi sáng
phía đông sông Tứ. Bấy giờ quân của Việt làm
để báo đáp công ơn cha mẹ) v.v… Trong mọi
bá chủ ở phía đông sông Giang, sông Hoài.
cái nhịn không nhục vừa kể, cái nhịn vĩ đại và
Chư hầu đều mừng gọi Câu Tiễn là bá vương.
cao cả bậc nhất là cái nhịn triền miên, liên tục
Sự nhẫn nhục phi thường của Việt Câu Tiễn và nặng nề của Thiên Chúa trước nhân loại hư
đã giúp ông trả được mối thù, đồng thời đạt hỏng tồi tệ hết lần này đến lần khác (vì mục
được danh hiệu Bá Vương, đứng trong Ngũ tiêu yêu thương con cái mình) (2).
Bá thời bấy giờ.
NHƯNG TẠI SAO PHẢI NHỊN?
Huỳnh Hữu Đức biên soạn, (Theo: Đông
Đây không phải là chủ đề chính, nhưng đã
Châu Liệt Quốc-vikipedia.org - maxreadnói thì tiện thể nói luôn. Phải nhịn vì Chúa
ing.com).
dạy: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khNHỊN NHỤC VÀ NHỊN KHÔNG NHỤC iêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29)… (3) và
còn nhiều lời dạy khác nữa về nhịn nhục.
Ai cũng nghĩ nhịn luôn tất phải nhục;
Dân gian mà còn khuyên: “Một sự nhịn,
nhưng có cái nhịn không nhục. Vậy cái nhịn
chín sự lành” (nhịn vì mục tiêu yên ổn và
nào là không nhục?
lành lặn), “Giả dại qua ải” (nhịn vì mục tiêu
Đó là cái nhịn vì muốn đạt được mục tiêu
qua ài, tức qua cửa khẩu, ý nói qua được sự
lớn lao hay cao đẹp. Nhịn vì mục tiêu lớn lao
khó khăn hay nguy hiểm)…
hay cao đẹp khiến cho nhịn không nhục mà
NHƯNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG NÀO
nỗi nhịn ấy con có ý nghĩa lẫn giá trị “khủng”
đến nỗi có thể lưu danh hậu thế, hoán cải CHÚA DẠY PHẢI NHỊN THUA?
lòng người và lạ thay! có tính “công lý và hòa
Phản ứng tự nhiên, đầu tiên, dễ, nhanh và
bình” trong đó nữa (1). Nói đến đây, ai cũng
không suy nghĩ của mọi người khi bị kẻ hung
nghĩ ngay đến: cái nhịn của Chúa Kitô trước
ác tấn công hiếp hại là chống cự lại để đòi sự
những kẻ hạ nhực và giết Người (vì mục tiêu
công bình. Nào ngờ! Đó lại là phản ứng rất
cứu rỗi nhân loại), cái nhịn của các thánh
nghịch lý, bởi vì:
nhất là các thánh tử đạo trước kẻ bách hại
- Kẻ hung ác gây hấn giống như họ mang
các Ngài (vì mục tiêu làm chứng cho Chúa),
cái nhịn của các bậc thánh hiền như Gandhi lửa đến để đốt ta. Chống lại họ giống như, lẽ
trước thực dân Anh (vì mục tiêu giải phóng ra phải mang nước đến để dập tắt lửa, ta lại
dân tộc Ấn độ), cái nhịn của các bậc cha mẹ mang lửa ra để cho lửa đụng lửa thế là hai thứ
tốt lành trước con cái ngỗ ngáo (vì mục tiêu lửa gộp chung lại khiến cả hai bên cùng chấy,
thương yêu, tha thứ và giáo hóa con bằng tình gây bao là tàn hại. Chúa bảo ông Phêrô “Con
thương), cái nhịn của những người vợ hiền hãy xỏ ngay gươm vào vỏ, vì tất cả những kẻ
thục trước các người chồng hung ác khi họ dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26,52).
có “máu” gia trưởng, vũ phu hoặc đầy tính
- Kẻ hung ác, đã hung tàn bạo ngược, tất họ
hư tật xấu (vì mục tiêu bảo vệ gia đình trước
không có công lý, vậy thì làm sao ta có thể đòi
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họ trả lại công lý cho ta? Đi đòi công lý nơi kẻ
- Tôi là vị đại tướng vào sinh ra tử, đổ biết
không có công lý há chẳng phải là ta làm một bao nhiêu mồ hôi và máu mới có được, nay
điều rất nghịch lý hay sao?
Lạn Tương Như chỉ dùng cái miệng mà trèo
lên đầu tôi, làm sao tôi chịu?
Chính vì vậy, Chúa dạy “Đừng chống cự
lại với kẻ hung ác” (Mt 5,42). Hóa ra nhịn
Ông còn nói:
nhục kẻ hung ác là làm điều rất ư hợp lý
- Bất kỳ gạp Lạn Tương Như ở đâu, tôi sẽ
(logique).
làm cho ông ấy mất mặt.
NHỊN NHỤC THÌ ĐƯỢC GÌ?
Lạn Tương Như nghe được chuyện này,
1. Được chính mục tiêu mà ta đề ra để nhịn. bèn cố ý tránh Liêm Pha. Ngay cả lên triều,
ông cũng thường vắng mặt. Có lần Lạn Tương
2. Được công lý và phần thưởng: “Công
Như đi xe, từ xa trông thấy Liêm Pha ở phía
lý và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”
trước đi ngược lại, liền ra lệnh cho người
(Is 49,6), tuy tạm thời ta cũng có ít nhiều mất
đánh xe rẽ vào một con ngõ để tránh. Đám
mát, nhưng những mất mát ấy sớm hay muộn,
tùy tùng Lạn Tương Như thấy ông sợ Liêm
đều sẽ được nhận lại cách hậu hỉ.
Pha quá như thế, nổi giận bày tỏ:
3. Được Nước Trời: “Chỉ có người thực
- Chúng tôi bỏ quê hương theo ông vì
hiện ý Cha Thầy trên trời, kẻ ấy mới được vào
ngưỡng mộ tài đức của ông, hiện tại địa vị
nước trời” (Mt 7,29).
của ông cũng không dưới Liêm Pha. Thấy
ông nhu nhược như thế người thường cũng
4. Được kẻ hung ác kính nể khâm phục.
không chịu được huống hồ là người có địa
Triệu Vương (vua nước Triệu), theo lời
vị. Được rồi, ông hãy để chúng tôi từ chức
mời của Tần Vương (vua nước Tần), đến gặp
về quê.
nhau với hy vọng mối bang giao giữa hai
Lạn Tương Như nghe họ nói thế không
nước được nồng ấm.
trực tiếp trả lời, chỉ hỏi lại:
Không ngờ Tần Vương không có thành ý,
- Các anh thấy Liêm Pha tướng quân so
dùng mọi cách trước mặt mọi người để làm
với
Tần Vương thế nào?
nhục Triệu Vương. Tuy Triệu Vương không
thiếu tùy tùng nhưng không ai dám lên tiếng
- Uy nghiêm của Liêm Pha tướng quân
giúp Triệu Vương. Chỉ có một quan văn là
không bằng Tần Vương.
Lạn Tương Như bất chấp nguy hiểm tính
- Uy phong như Tần Vương tôi còn không
mạng cùng Tần Vương tranh biện, không
những bảo vệ tôn nghiêm của Triệu Vương sợ, trước mặt công chúng còn dám mắng ông
mà còn củng cố địa vị của Triệu quốc. Khi thì há sợ gì Liêm tướng? Các anh phải biết
về nước Triệu Vương nhận thấy Lạn Tương rằng Tần quốc không dám đánh Triệu quốc vì
Như trí tuệ và dũng khí hơn người đã vì quốc văn thần thì có tôi, võ tướng thì có Liêm Pha.
gia lập đại công; phong ông làm Thượng Nếu như hai con hổ đấu đá với nhau tất sẽ có
khanh là chức vị cao nhất của triều đình lúc ít nhất cũng một con bị thương; nước Tần sẽ
đó. Mọi người đều công nhận trừ danh tướng có cơ hội. Quốc gia mất, nếu so với đắc thất
Liêm Pha. Liêm Pha là một vị danh tướng của cá nhân còn quan trọng hơn nhiều, do đó
của Triệu quốc, đã từng lập nhiều công lao tôi không nhịn không được.
được toàn quốc tôn kính. Ông thấy địa vị của
Liêm Pha nghe được câu chuyện này, xấu
Lạn Tương Như cao hơn ông. Ông không
hổ vô cùng, cởi trần, nhờ bạn bè dẫn tới phủ
phục, công khai nói:
Lạn Tương Như tạ tội, xin Lạn Tương Như
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đánh ông. Lạn Tương Như thấy thế mời ông bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo
vào nhà. Hai người nói chuyện rất hợp. Từ đó ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy
áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy
trở thành đôi bạn tri kỷ.
gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn
NHỊN MÀ QUÁ NHỤC THÌ ĐÃ SAO?
người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm
Suy cho cùng, ông Ladarô (dụ ngôn “Bá hộ cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những
và Ladarô”), những phận người không có lấy kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì
một mục tiểu để nhịn như: nô lệ, nghèo đói, cả những người tội lỗi cũng yêu những ai
ăn xin, vô gia cư, tù tội, khuyết tật, di dân, yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ
góa bụa, mồ côi… họ có muốn nhịn không làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả
nhục cũng chẳng được. Vậy ra cái nhịn của những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu
họ là vô giá trị hay sao? - Thưa không, Nước các con cho ai vay mượn mà trông người ta
Trời có chỗ cho họ như Chúa phán: “Phúc trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người
cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn
Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con
là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn
Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho mà không trông báo đền. Phần thưởng của
anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là
con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu
vì anh em sẽ được vui cười”. (Lc 6,20-26).
với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.
Nếu phải nhịn mà nước mắt trào ra vì ô
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con
nhục, ta cũng vẫn cứ nhịn, vì thật ra chẳng
là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con
có cái nhịn nào là nhục khi ta quyết tâm thực
sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con
thi Lời Chúa: yêu mọi người ví họ đều là anh
khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ
em ta.
được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con;
Vì “Công lý và phần thưởng của tôi ở nơi người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc
Thiên Chúa” (Is 49,6). Nhịn nhục là thực thi và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các
Lời Chúa. Thực thi Lời Chúa là yêu Chúa và con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả
theo Chúa. Yêu Chúa và theo Chúa là theo lại bằng đấu ấy”. (Lc 6,27-38)
công lý và hòa bình của chính Chúa.
Kể lại chuyện Việt vương Câu Tiễn chỉ để
nêu lên vấn đề nhịn và nhục, thực chất cái
nhịn của ông này trước Phù Sai (vì mục tiêu
chiến tranh rửa hận, trả thù, chém giết và
tranh giành ngôi vị) không đáng lưu danh;
người chân thiện chỉ đọc để thấy sức nhẫn
nại nơi con người có thể đạt đến mức nào
mà thôi.
“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn
đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy
đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn
cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho
những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện
cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con
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Chó sói đi đứng giống như sư tử làm sư

tử khó chịu lắm nhưng sư tử không nói gì
được. Sư tử ra lệnh:
- Không con vật nào được đi giống sư tử.
Thế mà chó sói không sợ nên không nghe
lệnh truyền này. Chó sói đi đứng đủng đa
đủng đỉnh giống y như sư tử.
Sư tử tìm mọi cách để bắt lý hầu có thể giết
chết chó sói. Sư tử kêu chó sói lên gặp mặt:
- E hèm! Chó sói kia, ta thấy nhà ngươi đi
đứng như ta có phải không?
Chó sói đáp:
- Hạ thần đâu có đi đứng như bệ hạ đâu.
Đó là điệu đi đứng của hạ thần bình thường
đó chứ.
Sư tử hất hàm với khuôn mặt hằm hằm:
- Nhà ngươi cố tình đi đứng giống như ta
để mọi vật khác nể sợ chớ bình thường gì.
Nếu bình thường thì khác rồi.
Chó sói liền suy nghĩ:
- Ta mà nói thật thì chỉ có chết mà thôi.
Vậy thì tội gì mà không nói láo chứ?
Chó sói lại nghĩ tiếp:
- Nói láo chết ai đâu mà sợ chớ. Chỉ nói
thật là chết mình thôi.
Nghĩ rồi chó sói thưa:
- Bẩm bệ hạ, hạ thần nói thật, hạ thần đi
đứng không hề giống như bệ hạ. Này nhé, hạ
thần bước bên phải thì bệ hạ đi bên trái. Hạ
thần đi bên trái thì bệ hạ đi bên phải ạ. Hạ
thần đi rón rén là để bắt mồi thôi ạ. Đâu đi
giống bệ hạ đâu ạ. Đó là lý do hạ thần đi
không giống bệ hạ. Ai nói với bệ hạ về hạ
thần là vì ghét hạ thần đấy ạ.

Thật ra thì chó sói đi đứng giống như sư tử
để mọi vật nhìn vào mà khiếp sợ và để chó sói
dễ ăn nói hơn.
Sư tử phân vân:
- Kêu con cầy đến đây cho ta.
Cầy được gọi đến ngay vì cầy đang ở phía
sau màn chắn. Cầy run rẩy bước tới trước mặt
sư tử:
- Hạ thần thấy chó sói đi đứng giống như
bệ hạ để muôn vật trong rừng sợ mà chó sói
thì hưởng lợi từ việc này.
Chó sói đáp ngay:
- Hạ thần đi đứng bình thường. Cầy ghét
hạ thần nên vu cáo cho hạ thần và nói với bệ
hạ là hạ thần đi giống bệ hạ. Hạ thần không
đi đứng giống bệ hạ. Cầy chỉ nói láo. Cầy
toàn láo toét thôi. Láo toét. Láo toét thôi.
Cầy run sợ im lặng. Chó sói được thể nên
làm tới:
- Hạ thần bình thường lắm mà. Chỉ có cầy
là nói láo thôi. Xin bệ hạ minh xét cho hạ thần
mà trừng trị cầy cho ra nhẽ ạ. Xin trừng trị
cầy đi ạ. Trừng trị cầy đi ạ.
Sư tử thét lên:
- Trói cầy lại cho ta. Còn chó sói thì ra về.
Chó sói ra ngoài mà hết hồn hết vía. Chó
sói suy nghĩ:
- Nói láo mà dễ hơn nói thật. Lần sau phải
nói láo thôi.
Nhờ nói láo mà chó sói thoát nạn.
Chúng ta là con người cũng phải nhớ nhé.
Nói dối thì dễ, chớ nói thật mới khó mà, phải
không?
Nói dối thì dễ như ăn cơm vậy.
Nói thật thì khó như ăn… ớt… vậy.
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G

iáo sư Toàn là một giáo sư ở trường tư
thục, ông ta rất năng nổ, làm hiệu trưởng
một trường tư, có vợ cũng là giáo sư, hai vợ
chồng rất đẹp đôi nhất là Toàn, cao lớn điển
trai, ăn nói hoạt bát có duyên lại mang nghiệp
dạy học nên có nhiều nữ sinh cũng như nữ
giáo sư mến mộ đeo đuổi, bà vợ cũng khá
vất vả ngăn chặn những mối tình bất chánh,
để bảo vệ hạnh phúc gia đình, còn anh chồng
không thông cảm cái nỗi lo sợ mất hạnh phúc
gia đình tan vỡ của vợ mà lấy làm thích thú,
hãnh diện ta là người đẹp trai, ta là người tài
hoa được nhiều cô hâm mộ, yêu mến săn đón
và Toàn càng ngày càng tỏ ra bay bướm hơn.

xung quanh Toàn, cũng ngưỡng mộ anh rể,
cũng ra sức câu anh rể. Hạnh chỉ lo đối phó
người ngoài quên mất cô em gái xinh đẹp
ở bên cạnh, không hề có động thái nào đề
phòng. Toàn cũng bất chánh biết cô em vợ ra
sức câu mình, Toàn cố ý âu yếm vợ cho Hoa
nhìn thấy để kích thích rồi sau đó Toàn rủ
Hoa đi chơi ở Thủ Đức, thấy Hoa chịu đèn,
dễ dãi thế là Toàn dẫn vào khách sạn luôn.

Giấy không gói được lửa, ít lâu sau bụng
Hoa to như trống chầu. Hạnh quá bất ngờ
rất khó xử lý vả lại Hạnh rất yêu Hoa, vì hai
chị em mồ côi cha từ thuở nhỏ chỉ sống với
bà mẹ, Hạnh lúc nào cũng nhường nhịn em,
Khi sinh đứa con trai đầu lòng chị Hạnh bảo bọc em.
vợ Toàn sinh khó phải mổ, từ đó tính tình chị
Hồi nhỏ Hoa đã có thái độ hay giành
thay đổi, khó khăn, mặt ít có nụ cười thay
những món đồ chơi của chị, những món
vào đó là những cái nhíu mày nhăn nhó, Toàn
nào thích Hoa cứ giành tuốt, bây giờ đến
không quan tâm săn sóc vợ, lại sắm xe hơi
chồng của chị, Hoa cũng giành nốt. Hạnh
mới, lại có cơ hội vi vút với bạn bè, không
đành đau khổ chấp nhận cho Toàn lấy Hoa,
hiểu ăn chơi như thế nào mà chị Hạnh bị lây
ấy vậy mà Hoa và Toàn không biết lỗi, hai
bệnh đến nỗi phải cắt tử cung, tuyệt đường
người còn bắt nạt Hạnh đủ điều, coi như
sinh đẻ.
không có Hạnh trong nhà, được đằng chân
Hạnh có cô em gái tên là Hoa cũng ở lên đằng đầu, Hạnh chịu không nổi, phản
chung, Hoa cũng như bao cô gái bên ngoài ứng lại, gia đình luôn luôn có sự gấu ó,
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thật khổ thân cho bà mẹ luôn luôn phải phóng cuộc sống rất khó khăn, phải chăng
đây là thời điểm Hoa lãnh quả xấu do mình
phân xử .
tạo nên.
Cuối cùng Hoa phải ra ở riêng, khi Hoa
...................................................................
sinh bà mẹ phải sang đỡ đần, Hạnh lại phân bì
bà mẹ bênh em, lo cho em. Bà mẹ phân bua:
Lời bàn:
- Em nó sắp sinh rồi con ơi! Làm mẹ, mẹ
Tội nghiệp cho Hạnh cứ lo đối phó, đề
phải giúp đỡ các con khi vượt cạn, làm ngơ
phòng giặc bên ngoài không hề đề phòng đến
sao được. Dù gì cũng là em của con mà! Con
cô em bé bỏng thân yêu của mình. Hạnh đâu
rộng lượng tha thứ cho nó đi!
có ngờ người thân nhất của mình lại ra tay
Nghe mẹ nói như vậy, Hạnh cũng đành tàn độc như thế. Đây cũng là một kinh nghiệm
nuốt buồn, nuốt giận vào lòng, từ đó Hạnh ít xương máu, đã đề phòng thì đề phòng tất cả
nói hẳn, gương mặt hằn nỗi buồn khổ u sầu, không chừa một ai.
sự giao tiếp của chị không còn nhanh nhẹn,
Trong câu chuyện này người đáng trách
vui vẻ như xưa, còn tỏ ra cộc cằn khó chịu,
nhất là Toàn đã biết cô em không đứng đắn,
dần dần chị mất hết bạn bè, càng cô độc hơn.
lả lơi muốn câu mình, mà Toàn muốn kích
Còn Hoa thì như đóa hoa xuân vì được tình thích em bằng cách cố tình cho em nhìn thấy
yêu chăm bón, Toàn dần dần xa lánh Hạnh, ở những cảnh riêng tư của vợ chồng Toàn, rồi
thường trực với Hoa. Tình yêu của họ được còn dẫn cô em đi khách sạn.
đơm hoa kết trái được sáu đứa con, bà mẹ thì
Thượng Đế tuy xa nhưng rất gần, đã phạt
ở hẳn với Hoa để phụ con săn sóc các cháu.
Toàn bị bại năm năm để ăn năn xám hối.
Cuộc đời không phẳng lặng như ta tưởng,
Bản tính con người thường thể hiện từ lúc
Toàn bị áp huyết cao rồi bị bại, lúc này Hoa
nhỏ, lúc bé Hoa thường tranh dành những
thật là khốn khổ, kiếm tiền nuôi sáu đứa con,
món đồ chơi của chị, lúc lớn bản tính càng
mẹ già và ông chồng đang bại, thấy vậy Hạnh
phát triển mạnh hơn nên Hoa vô tình vô nghĩa
ra tay cứu giúp, đem Toàn về nhà săn sóc vì
cướp chồng của chị.
bà mẹ không thể kham luôn việc săn sóc cho
Toàn, việc nội trợ trong nhà đã quá cực cho
Khi ta có người thân hoặc bạn bè, hồi nhỏ
bà rồi.
có tính như Hoa thì nên đề phòng về mọi mặt
vì người này không có lương tâm, tính ích kỷ
Toàn về ở với Hạnh, bạn bè không dám tới
rất nặng sẵn sàng làm mọi việc bất nghĩa, bất
thăm Toàn thường xuyên vì nỗi đau khổ làm
nhân để thỏa cái tính ích kỷ cố hữu.
cho Hạnh cộc cằn, thô lỗ, ăn nói chua chát, ai
gặp cũng phải de luôn một lèo.
Cuối cùng, Hoa cũng bị quả báo, chồng
bệnh kéo dài rồi mất để lại cho Hoa một gánh
Bệnh Toàn kéo dài khá lâu, khoảng
nặng phải nuôi sáu đứa con còn thơ dại trong
năm năm rồi mới mất, lúc này con trai của
bối cảnh đất nước bị cấm vận, kinh tế khó
Hạnh đã lớn, nó cũng phụ giúp với mẹ điều
khăn chung. Không hiểu lúc này Hoa có ăn
hành trường học, còn Hoa thì chỉ dạy trong
năn hối hận không hay lại oán trách ông Trời,
trường đó.
còn Hạnh sau cơn bỉ cực đến hồi thái lai,
Toàn mất Hạnh cưới vợ cho con. Cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc với con cháu, cũng đáng
Hạnh dễ thở, hạnh phúc hơn với con, dâu và khen cho chị khi chồng bị bại chị vẫn đem về
cháu, còn Hoa thì vất vả vì phải nuôi đến sáu săn sóc không ruồng bỏ để trả hận. Vì vậy,
đứa con và thời điểm này đất nước mới giải Thượng Đế đã ban phước báo cho chị.
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MICHEL NGUYỄN HẠNH

T

hiên Chúa đã dùng kinh nghiệm của di
dân (ngoại kiều) mà người Israel đã trải qua
tại đất Ai Cập để giáo huấn họ cách cư xử yêu
thương với những ngoại kiều (đó là những di
dân, có cả những người khác tôn giáo):

– “Khi các ngươi gặt lúa trong đất các ngươi,
(các) ngươi không được gặt cho tới sát bờ
ruộng; lúa gặt sót, (các) ngươi không được
mót: (các) ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo
và ngoại kiều. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa
của các ngươi.” (Lv 23, 22).

– Với “ngoại kiều, ngươi không được ngược – “Nếu người anh em của (các) ngươi lâm
đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại cảnh túng thiếu, và không trả nợ được
kiều ở đất Ai Cập.” (Xh 22, 20)
(các) ngươi, thì (các) ngươi phải nâng đỡ
– Người ngoại kiều, các ngươi không được áp nó, dù nó là ngoại kiều hay khách trọ, để
bức; chính các ngươi đã biết thân phận của nó có thể sống bên (các) ngươi.” (Lv 25,
ngoại kiều, vì các ngươi đã là ngoại kiều ở 35).
đất Ai Cập.” (Xh 23, 9)

– “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em,
là Thần các thần, là Chúa các chúa, là
Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy, là
Đấng không thiên vị ai và không nhận quà
hối lộ, là Đấng xử công minh cho cô nhi
quả phụ, và yêu thương ngoại kiều, cho họ
bánh ăn áo mặc. Anh em phải yêu thương
ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều
ở đất Ai Cập.” (Đnl 10, 17-19).

– Khi có ngoại kiều cư ngụ với (các) ngươi
trong xứ các ngươi, các ngươi đừng bức hiếp
nó. (Các) ngươi phải đối xử với ngoại kiều
cư ngụ với các ngươi như với một người bản
xứ, một người trong các ngươi; (các) ngươi
phải yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã
từng là ngoại kiều tại đất Ai Cập. Ta là ĐỨC
CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lv 19,
33-34).
– “Đừng áp bức người góa bụa và trẻ mồ
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côi, ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chớ để như ông Isaac và ông Jacob là những người
đồng thừa kế cũng một lời hứa, vì ông trông
lòng mưu điều ác hại nhau.” (Dc 7, 10).
Vua David khi xưa đã lên tiếng với Thiên đợi một thành có nền móng do chính Thiên
Chúa: “Trước mặt Ngài, chúng con chỉ là Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả
ngoại kiều và khách trọ, như tất cả cha ông bà Sarah vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ
chúng con. Ngày đời của chúng con trên mặt thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao,
đất như chiếc bóng thoáng qua, không để lại vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung
dấu vết. Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tín. Vì thế, do một người duy nhất, một người
chúng con, tất cả những của cải mà chúng kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi
con thu góp đây để xây dựng một ngôi nhà nhiều như sao trời cát biển, không tài nào
kính thánh danh Ngài, đều bởi tay Ngài mà đếm được. Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn
còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các
có: tất cả là của Ngài.” (1Sbn 29, 15)
Thật vậy, con người là di dân, là ngoại kiều điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài
chính trên đất họ đang sống, bởi vì nơi cùng đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng
đích của con người là quê hương trên trời: mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất.
“Nhờ đức tin, ông Abarham đã vâng nghe Những người nói như vậy cho thấy là họ đang
tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ đi tìm một quê hương. Và nếu quả thật họ còn
được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ
ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thực ra các ngài
tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là
một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng quê hương trên trời.” (Dt 11, 13)
(còn tiếp)
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Dị ứng có rất nhiều nguyên nhân như do
thuốc trị bệnh, do thực phẩm, hóa chất, khói
đường hô hấp, sởi, tăng huyết áp... thì thời bụi, và cả thời tiết. Biểu hiện nhẹ thường là da
tiết lạnh kéo dài cũng là yếu tố gây dị ứng nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy gây khó chịu; nhưng
khiến nhiều người rất khó chịu.
cũng có những trường hợp nặng gây suy hô
hấp, nguy kịch (với những trường hợp này
cần đến cơ sở y tế ngay).

Ngoài một số bệnh gia tăng như viêm

Dưới đây là một số cách về ăn uống, dùng
cây cỏ trong những trường hợp dị ứng thông
thường không nguy kịch, theo hướng dẫn của
lương y Như Tá và Quốc Trung:

Lá mướp có thể dùng làm thuốc chữa dị ứng
thông thường - Ảnh: K.Vy

40

- Dùng vỏ của trái bí đao chừng 20 gr, hoa
cúc vàng 15 gr, thược dược đỏ 12 gr, một ít
mật ong vừa đủ. Đem vỏ bí đao, hoa cúc vàng,
thược dược đỏ cho vào trong nồi nấu nước,
rồi pha vào mật ong để uống trong ngày. Mỗi
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ngày 1 lần, 7 ngày là một liệu trình. Phương
thuốc này có tác dụng trừ gió thanh nhiệt.
- Dùng giấm gạo 100 ml, thân cây đu đủ 60 gr,
gừng sống 9 gr. Cho cả 3 loại trên vào nồi đất
đem nấu chung, sau khi giấm cạn, lấy đu đủ,
gừng ra dùng. Mỗi ngày dùng một lượng như
vậy vào buổi sáng và buổi tối, dùng 7 ngày cho
một liệu trình.
- Lấy 12 hoa nhãn, bạc hà 30 gr đem nấu nước
uống trong ngày (chia làm 2 lần dùng). Dùng
liền trong 3 ngày như vậy.
- Lá khổ qua, lá mướp, nước mật của cá trắm
đen, cây cải dầu (vừa đủ). Lá khổ qua và lá mướp
phơi khô, cắt nhỏ và nghiền thành bột, trước tiên
trộn cùng với mật cá trắm đen, rồi trộn đều với
cây cải dầu đắp lên chỗ da bị dị ứng.

Vỏ bí đao có thể dùng làm thuốc chữa dị
ứng thông thường - Ảnh: K.Vy

- Dùng lá trà (lá chè), vỏ cam, cam thảo đem
nấu lấy nước để rửa chỗ da bị dị ứng.
- Vỏ táo chua, vỏ quả nhãn, lượng bằng nhau
đem nấu lấy nước rửa chỗ da bị dị ứng.
- 150 gr lá hẹ, 50 gr hành lá, cùng 30 ml rượu
trắng đem nấu lấy nước uống, chia làm 2 lần
dùng trong ngày.
- Lấy thân cây đu đủ 30 gr đem nấu nước,
chia làm 2 lần uống trong ngày.
- Hoa quế 10 gr, cho vào một ít nước để nấu
lấy nước dùng, chia làm 2 lần dùng trong ngày.

Mật ong có thể dùng làm thuốc chữa dị
ứng thông thường - Ảnh: K.Vy

KHÁNH VY

Thân cây đu đủ đều có thể dùng làm thuốc
chữa dị ứng thông thường - Ảnh: K.Vy

Vỏ quả nhãn có thể dùng làm thuốc chữa
dị ứng thông thường - Ảnh: K.Vy
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P

hụ nữ vốn thích được khen, khi có một
người chồng coi thường vợ có thể khiến cô ấy
tìm kiếm sự tôn trọng từ bên ngoài.
1. Chồng thường xuyên xa nhà

trong gia đình, vì thế tìm kiếm cảm giác này
bên ngoài. Hãy chú ý đến vợ mình nhiều hơn.
3. Chồng không chịu thấu hiểu
Vợ chồng không hòa thuận là tình huống
không ai muốn đối mặt trước khi bước vào
hôn nhân, song thực tế lại khá phổ biến. Nhiều
người cứ đổ tại do hai vợ chồng “khắc khẩu”,
hoặc chồng nóng tính, vô tâm.
Căn nguyên của chuyện vợ chồng không
hoà thuận nằm ở việc cả hai cần phải thấu hiểu
nhau, nói được
ra những uất
ức, cũng như
mong muốn,
kỳ vọng của
mình với đối
phương. Khi
đã hiểu được
thì sẽ thông
cảm, sẽ thương
và sẽ yêu.

Đối với hầu hết gia đình, xa cách vợ chồng
là một trong các lý do khiến hôn nhân bị ảnh
hưởng. Đầu tiên là không được giao tiếp,
cảm xúc không được bộc lộ, thiếu đi sự thấu
hiểu nhau. Dù
cho ngày nay có
cuộc gọi video
hình ảnh, song
vẫn khó để bộc
bạch hết nỗi
lòng khi không
ở gần nhau. Đặc
biệt nếu tính chất
công việc khác
nhau, lệch múi
giờ thì sự giao
tiếp sẽ bị ngắt
4. Chồng
quãng.
quan niệm sai
Hơn
thế,
xa nhau khiến
Chồng
cứ
nhu cầu sinh lý
luôn miệng: “Phải chu đáo và gìn giữ với
không được thỏa mãn, về lâu dài sẽ dẫn đến người ngoài, còn người trong nhà thì sao
rạn nứt mối quan hệ.
cũng được”, là quan niệm rất… rất… sai lầm.
Câu “Trong trước ngoài sau”, câu: “Phu phụ
2. Coi thường vợ
tương kính như tân” (vợ chồng phải tôn trọng
nhau như khách quý) cho thấy quan niệm ấy
Bạo lực lời nói đôi khi khủng khiếp hơn khiến nhiều người chồng mất vợ, vì chén sạch
vũ lực. Một người chồng hay dùng những từ chén ngọt thì dâng cho người ngoài, còn chén
ngữ miệt thị, phớt lờ, không coi trọng vợ là dơ, chén đắng thì đổ trút cho vợ cho con… là
nỗi đau lớn nhất với cô ấy. Hôn nhân không những người luôn sống hết tình với mình.
phải là hai bên ngang hàng, quan tâm, nương
Hôn nhân để đi được lâu dài không nằm
tựa và cùng nhau hướng tới một mục đích tốt
đẹp hay sao? Nhưng một người luôn muốn ở chữ “yêu” mà thuộc về chữ “hiểu”. Người
đứng ở hàng trên thì thật bất hạnh cho người chồng không hiểu, thậm chí từ chối hiểu vợ
mình sẽ khiến những uất ức trong cô ấy tích
còn lại.
Phụ nữ lại luôn thích được đánh giá cao tụ, có khả năng dẫn đến cô ấy “trật bánh”.
vai trò, ngợi khen. Nhiều gia đình đã tan vỡ
BẢO NHIÊN (Theo Abuoluwang)
vì người phụ nữ không có được sự coi trọng
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Một nhà triết học Pháp từng nói:
“Bạn có biết phương pháp

nào để biến con thành bất hạnh?
Chính là chiều theo ý con”.
Sự ra đời của bị kịch này tất nhiên do sự
Người xưa có câu nói: “Nghèo không
được nghèo giáo dục, khổ không được khổ mất nhân tính của Yang Mou, nhưng lý do
con cái”. Nhiều bậc cha mẹ đã sống như vậy. sâu xa hơn là tình yêu quá mức của cha mẹ
dành cho hắn.
Năm 2018 từng xảy ra một vụ án chấn động
Jean-Jacques Rousseau (nhà triết học
Trung Quốc. Yang Mou 32 tuổi, tốt nghiệp
Đại học Sư phạm Vị Hà (Thiểm Tây), là con Pháp) từng nói: “Bạn có biết phương pháp
một trong gia đình mà cha mẹ không để phải nào để biến con thành bất hạnh? Phương
chịu một chút ấm ức nào từ nhỏ. Đến khi ra pháp này chính là chiều theo ý con”.
xã hội, nếm trải những khó khăn, Yang Mou
Trời không sinh ra đứa trẻ không hiểu
mới thấy cuộc sống không hề dễ dàng. Mỗi
ngày Yang đều nghĩ làm sao để kiếm tiền một chuyện, chỉ có cha mẹ thiếu cách giáo
dục. Trong xã hội ngày nay, nhiều gia đình
cách nhanh chóng.
nghèo không để con cái phải chịu đựng khó
khăn, liều mình để nuôi dạy thành những đứa
trẻ giàu có, ngược lại có nhiều người giàu lại
muốn con mình chịu đau khổ.

Một ngày nọ, Yang Mou mua bảo hiểm
cho cha mẹ, bao gồm cả tai nạn ngoài ý muốn
và thương tật cao. Sau đó, anh ta đích thân
nấu cho bố mẹ món thịt bò bỏ thêm hỗn hợp
chất độc có chứa nitrite (muối diêm) - hay
sử dụng trong ngành công nghiệp bảo quản
thực phẩm. Yang Mou gắp miếng thịt có độc
vào bát bố mẹ, nhưng vì yêu con nên cặp vợ
chồng già dành hết cho con. Yang Mou tiếp
tục bỏ nitrite vào nước cho bố mẹ uống. Anh
ta nhìn cha mẹ mình vật lộn, rồi mở bình xăng
để tạo ra cảnh ngộ độc khí gây tử vong.

Để cho trẻ tự làm việc nhà là cách giúp
trẻ tự lập cuộc sống sau này. Ảnh: Sohu.
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Sau khi lớn lên, đứa con nói với Dong
Mingzhu rằng: “Mẹ có thể bắt đầu từ hai bàn
tay trắng, con cũng có thể”. Gia đình giàu có,
nhưng con trai cô làm luật sư với mức lương
chưa đến 6.000 tệ/tháng, lái chiếc xe rẻ tiền, ở
nhà thuê. Cuộc sống như thế này chính là điều
làm cậu hạnh phúc.
Không có đường tắt trên hành trình trưởng
thành. Vì vậy, nếu bố mẹ thực sự yêu con,
không nên đặt chúng vào chậu mật ong, mà
hãy để chúng tự đi tìm nếm thử. Tự mình
khám phá sẽ tìm ra giá trị và ý nghĩa của việc
Nữ doanh nhân thành đạt Dong Mingzhu phấn đấu.
(Trung Quốc) đã tập trung vào việc nuôi
dưỡng tinh thần vượt khó con trai mình ngay
từ nhỏ. Bà không dùng ôtô đưa đón con trai
mà luôn để con đi học xe bus.
Một ngày nọ, Dong Mingzhu thấy con mãi
không về ăn cơm. Khi con trai về, cậu nói với
mẹ rằng đang đợi xe chuyến không có điều
hòa, vì nó chỉ mất một đồng, nên đã chờ hơn
nửa giờ. Qua đó, người mẹ thấy con trai mình
đã trưởng thành, độc lập.
Bố mẹ thông minh phải biết cách
làm con “khổ”.
Trong thực tế, không phải đứa trẻ nào chịu
khổ rất nhiều, sau này tài năng càng nhiều,
cũng không phải vì thế mà đứa trẻ sẽ càng
trưởng thành. Ý nghĩa của việc cho con chịu
khổ ở đây là để con rèn giũa khả năng vượt
qua và hạnh phúc có được sau khi đánh bại
đau khổ, con biết cảm thông, biết suy nghĩ.

Doanh nhân Dong Mingzhu.
Ảnh: Telegraph.
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Chánh án tòa án tối cao Mỹ John Robert chúc con gặp nhiều đau khổ trong
lễ tốt nghiệp của con trai năm 2017. Ảnh: Internet
Mạnh Tử từng nói: “Trời định cho người
nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho
khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác
bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm
việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để
lay động tâm trí người ấy, để tính tình người
ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng
cho người ấy”.
Năm 2017, chánh án tòa án tối cao Mỹ John
Roberts đã có bài diễn văn được lan truyền
khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp của con trai:
“Thông thường người ta sẽ chúc các con may
mắn và mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Ta sẽ
không làm thế. Từ giờ về sau ta hy vọng con

sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có thế con mới
cảm nhận được giá trị của sự công bằng. Ta
hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị
của sự phản bội, bởi như vậy con mới lĩnh hội
được tầm quan trọng của sự chân thành...”.
Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, hãy để trẻ
em vất vả và suy nghĩ về ý nghĩa của sự đau
khổ, học hỏi sự khôn ngoan để vượt qua đau
khổ, để cha mẹ sẽ không phải chịu đựng vất
vả lúc về già.
HUYỀN TRANG (Theo Abolouwang).
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng
giữa linh mục và pháp sư
(phần 44 của kỳ 54)

Thoáng thấy cô Bảy tỉnh dậy, vì đã có ý
đồ trước cho nên cha sở đến bên cô Bảy và
nhẹ nhàng hỏi:
- Sau khi đã được Đức Chúa Giêsu Kitô dắt
đi xem qua hỏa ngục và luyện ngục… vậy bây
giờ Cô có tin Thiên Chúa hay chưa?
Cô Bảy gật đầu.
Cha sở Luca nói với cô Bảy:
- Thiên Chúa có Ba Ngôi, Ngôi Thứ Nhất
là Đức Chúa Cha dựng nên trời đất và mọi
sự, Ngôi Thứ Hai là Đức Chúa Con xuống
trần cứu chuộc loài người, Đấng vừa mới dắt
Cô đi xem hỏa ngục và luyện ngục, Ngôi Thứ
Ba là Đức Chúa Thánh Thần ban sự sống,
sáng soi và đổi mới. Cô có tin như vậy không?
Cô Bảy nhìn cha sở không còn với ánh
mắt căm thù như trước, mà với ánh mắt dịu
dàng và kính phục.
Chị Hương rất nhanh trí, vừa hiểu ý của
cha sở vừa đoán biết cô Bảy đang rất cần
được rửa tội để ma quỷ không thể ám nhập
được khi đã tin và theo Chúa, cho nên chị lấy
ở đâu đó một ly nước, mang đến cho cha sở.
Trong khi đó cha sở hỏi cô Bảy thêm:
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- Cô muốn theo Chúa không?
Cô Bảy gật đầu không do dự. Cha sở nhẹ
nhàng hỏi tiếp:
- Cô có muốn từ bỏ ma quỷ, bè lũ ma quỷ và
những gì Cô đã làm cùng với chúng không?
Cô Bảy gật đầu liên hồi.
Cha sở cầm lấy ly nước chị Hương trao,
đổ ngay lên đầu cô Bảy và đọc:
- Maria, cha rửa con nhân danh Cha và
Con và Thánh Thần.
Cô Sáu bỗng bước tới, quỳ sụp xuống bên
cô Bảy và nói:
- Con cũng tin, con cũng muốn theo Chúa,
xin ông cố cho con được theo Chúa.
Nói xong cô Sáu cúi đầu trước cha sở.
Cha sở đổ nước lên đầu cô Sáu và đọc:
- Maria, cha rửa con nhân danh Cha và
Con và Thánh Thần.
Sự việc diễn ra nhanh đến không ngờ, chỉ
trong vòng chưa đầy hai phút hai chị em, cô
Sáu và cô Bảy, đều được theo Chúa trước sự
chăm chú theo dõi của Thập bát La hán.
Bỗng, mọi người giật thót vì tiếng “rầm,
rầm” xen lẫn tiếng la hét từ gian nhà bếp phát
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ra. Nhìn xuống bếp, mọi người thấy chị Hải
đang “tả xung hữu đột” tay quơ chân đạp và
giằng co với ai đó, vì chống trả quyết liệt nên
gây đổ vỡ đồ đạc soong chảo nồi niêu… trong
gian bếp. Tuy không nhìn thấy ai, nhưng có
lẽ kẻ xung đột với chị Hải muốn lôi chị đi
đâu đó, cho nên chị vừa co kéo phủi rẩy chòi
đạp… vừa la hét thất thanh:
- Chúa! Chúa con! Giêsu!... Chúa Mẹ!...
Có lúc chị Hải bị lôi đi một quãng, có lúc
chị Hải hơi ngã ra sàn nhà rồi đứng bật dậy
đạp, đá, đánh, đẩy… tứ tung với tất cả sức
mạnh của một phụ nữ trung niên có sức khỏe.
Cha sở Luca biết ngay đó là hiện tượng
gì và chị Hải cần được giúp đỡ. Cha sở đứng
lên, gọi chị Hải:
- Cô Hải! Lên đây với tôi.
Cuộc ẩu đả giảm dần… rồi từ từ chấm dứt.
Chị Hải cố gắng hết sức để xoay người
về hướng cha sở; chị dần xoay người và bước
đi lên nhà trên nhưng vẫn có vẻ rất khó nhọc.
Chị có những động thái như gỡ bỏ, rẩy tay,
giật mạnh, đẩy, xô… và cuối cùng cũng đi lên
được đến nhà trên. Cha sở hỏi:
- Con có tin Chúa không?
- Thưa ông cố! Có! Con rất tin Chúa.
- Con có muốn theo Chúa không?
- Thưa ông cố! Có! Con rất muốn
theo Chúa.

Vừa trả lời, chị Hải vừa lên đến sát bên
cha sở. Chị quỳ sụp ngay xuống bên cô Sáu
và cô Bảy. Cha sở đổ những giọt nước cuối
cùng trong chiếc ly sứ còn đang cầm trong tay
lên đầu chị Hải và đọc:
- Maria! Cha rửa con nhân danh Cha và
Con và Thánh Thần.
Cha sở vừa dứt tiếng, thì “ầm” một tiếng
long trời lở đất như bom nổ, như nhà sập.
Tất cả mọi người đều chới với tưởng chừng
như gian nhà bếp nổ tung. Tuy nhiên khi nhìn
quanh, khi trông xuống bếp, chẳng ai phát
hiện ra sự đổ vỡ hay nhà sập hoặc có một sự
biến động, thay đổi, suy suyển… nào.
Chị Hải tỉnh táo hẳn và hỏi cha sở:
- Thưa ông cố, con đã thành người Công
giáo rồi phải không?
- Ừ đúng! Con đã thành con riêng được
tuyển chọn vào hàng ngũ Dân riêng của
Thiên Chúa.
Chị Hải kể:
- Lúc nãy con đang đứng ở đó –chị Hải chỉ
tay về cửa bếp- một đám rất đông người đen
đúa bỗng dưng nhào đến chụp lấy tay con và
lôi con xuống bếp để kéo con ra sau vườn…
Cha sở nói:
- Đó chính là đám âm binh của cô Bảy,
họ định trả thù đó con ạ! Bây giờ thì con sẽ
không bị như vậy nữa. Ai thật tin Chúa và tin
thật vững lòng thì chẳng bị như vậy bao giờ!
Cha sở nói những lời củng cố đức tin cho
riêng từng người: ông Tám Ria, cô Sáu, cô
Bảy và chị Hải, vì mỗi người có một hoàn
cảnh rất riêng, không ai giống ai; có nghĩa là
mỗi người có một ơn gọi riêng (1) do chính
Chúa thiết kế cho từng giai đoạn. Cha sở nói
lẽ ra phải học về Chúa và nhiều lẽ đạo cho kỹ
lưỡng, rồi mới được rửa tội, nhưng ở hoàn
cảnh quá đặc biệt này, cha sở phải cứu nguy
bằng biện pháp cấp thời, rồi sau này cha sở sẽ
liệu khi cha sở trở về họ đạo. Cha sở cũng căn
dặn ba người mới theo Chúa phải sống đời
sống Kitô hữu như thế nào v.v…
(xem tiếp trang 63)
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“Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,16),
là con của Thiên Chúa, con người cũng là tình yêu.
GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
(trả lời câu hỏi ở trang 31)

TRẢ LỜI
1. Khen Thánh ca Phụng vụ (TCPV) là: “Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy” chỉ cần lấy
một nét trong TCPV ra mà ngắm, sẽ thấy sự “tài tình” làm ngàn năm vương vấn lòng
người, ví dụ nét tương phản giữa hát (ở các câu đối ca và đáp ca) và tụng (ở các câu
Thánh vịnh nguyên văn) làm cho tâm hồn người nghe mở ra sự thơ mộng.
2. Điều làm cho TCPV “tài tình” là tận dụng 2 lối hát trong mỗi bài thánh ca, điều
ấy tạo nên sự thơ mộng không thể tả. Chưa kể nét “tài tình” ở chỗ thánh nhạc liên kết
chặt chẽ với phụng vụ làm cho phụng vụ đẹp sang mà thánh ca cũng sang đẹp.
3. Liên kết chặt chẽ với phụng vụ, thánh nhạc trở nên “tài tình” ở chỗ: ca hát trở nên
lễ dâng thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

CHỒNG NGHẸN NGÀO TRƯỚC SỰ
QUAN TÂM CỦA vợ
Trong bữa cơm, cô vợ ngọt ngào nói với chồng:
- Anh nhất định phải ăn từ từ từng miếng
một món ăn hôm nay nha ông xã!
Anh chồng cười:
- Ờ, nhưng mà sao vậy?
Vợ dịu dàng nói:
- Như vậy anh mới có thể cảm nhận được
từng chút tâm huyết của em.
Anh chồng mỉm cười:
- Anh biết mà!
- Hơn nữa là nhai chậm có thể giúp ích
rất nhiều cho tiêu hóa. -cô vợ thỏ thẻ nhắcVà điều quan trọng hơn cả là còn phải nhằn
cái kim mà em lỡ làm rơi vào nồi.
- !!!

lý do đàn ông thành
thật với người yêu

Một cặp đôi đang ngồi tâm sự thì cô gái
quay sang hỏi:
- Anh có hút thuốc bao giờ không?
- Không bao giờ.
- Vậy anh có uống rượu chứ?
- Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
- Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
- Không khi nào, em biết đấy.
- Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô
nào không?
- Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy
nhất em mà thôi!
- Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì
đó chứ?
- À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay
nói dối.

xem cô giúp việc
quý hơn chồng
Thấy ông chồng đi làm về bà vợ liền
lên tiếng:
- Nhân dịp năm mới em muốn trao đổi với
anh một việc trọng đại.
- Uhm em nói đi.
- Từ giờ trở đi nếu anh còn tán tỉnh cô
giúp việc nhà thì em sẽ đệ đơn ly dị!
- Em quyết bỏ anh vì cái chuyện tầm
phào ấy?
- Sao lại tầm phào! Cỡ đàn ông như anh
có thể kiếm hàng tá, nhưng một người giúp
việc đảm đang như cô ấy thì vô cùng hiếm.
- !?!

NỖI KHỔ CỦA ĐÀN
ÔNG CÓ VỢ

Thấy cậu bạn đồng nghiệp rầu rĩ, Tý tò
mò hỏi:
- Có chuyện gì trông cậu buồn thế Tồ?
Tồ thở dài:
- Tháng trước vợ tớ cho một triệu tiêu
vặt. Tớ mua túi xách cho vợ hết 500 nghìn,
mua trà cho bố vợ hết 200 nghìn, đổ xăng
hết 150 nghìn, cắt tóc hết 50 nghìn, mua hai
lon nước ngọt hết 40 nghìn, còn 60 nghìn
tiêu gì không tài nào nhớ nổi.
Tý trố mắt:
- Một tháng cậu chỉ tiêu chừng ấy tiền
thôi à? Nhưng mà không nhớ tiêu 60 nghìn
vào đâu thì có vấn đề gì?
Tồ lắc đầu:
- Cậu sai lầm rồi. Hôm rồi vợ tớ hỏi
lại, tớ kể y như vừa kể với cậu. Thế là cô
ấy quát ầm lên bảo ‘Ông đem 60 nghìn ra
ngoài nuôi bồ nhí rồi chứ gì?’.
- !?!

55

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THÁNH CA PHỤNG VỤ

56

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - DIỄN ĐÀN THÁNH CA

Chúc vinh Ngài
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Quốc hội Pháp thông qua luật cấm
cha mẹ đánh con
Ngày 2/7, Quốc hội Pháp đã thông qua một
biện pháp chủ yếu mang tính biểu tượng, theo
đó cấm các cha mẹ đánh đập con trong bối cảnh
hành vi này vốn bị Liên hợp quốc (LHQ) lên án
song vẫn trở nên phổ biến tại nước này. Từ nay,
biện pháp mới sẽ được đưa vào Bộ Luật dân sự
và sẽ được đọc trước những cặp đôi trao lời thề
tại đám cưới. Tuy nhiên, luật mới không đưa ra
biện pháp trừng phạt cụ thể đối với những cha
me vi phạm. Mục đích chủ yếu của điều luật
được cho là nhằm khuyến khích xã hội thay đổi
hành vi. Luật hình sự của Pháp vốn đã cấm có
hành vi bạo lực đối với trẻ em.

Malaysia chính thức áp thuế đối
với đồ uống có đường.

Từ ngày 1/7, Chính phủ Malaysia bắt đầu
đánh thuế đối với các loại đồ uống có đường,
nhằm giảm tỷ lệ béo phì hiện đang ngày càng
gia tăng ở nước này. Theo Thứ trưởng Y tế Malaysia Lee Boon Chye, việc tiêu thụ quá nhiều
đường là một trong những nguyên nhân gây ra
bệnh béo phì, tiểu đường cùng nhiều căn bệnh
không lây mạn tính khác vốn là một vấn nạn ở
nước này. Malaysia bị coi là quốc gia có nhiều
người béo phì nhất châu Á khi có tới 30% dân
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New Zealand bắt đầu cấm túi nhựa, phạt
đến 67.000 USD

TTO - Từ ngày 1/7, New Zealand chính
thức cấm túi nhựa dùng 1 lần và sẽ phạt
nặng các nhà bán lẻ cung cấp loại túi này
với mức phạt có thể lên tới 67.000 USD.
Theo Hãng tin Tân Hoa xã, với việc
quy định giảm thiểu rác thải chính thức
có hiệu lực từ hôm nay (1/7), các nhà
bán lẻ của New Zealand như siêu thị, cửa
hàng và nhà hàng sẽ không được phép
bán hay phát cho khách hàng những chiếc
túi nhựa dùng một lần. Bộ trưởng Môi
trường New Zealand, bà Eugenie Sage
đánh giá lệnh cấm túi nhựa dùng một lần
sẽ giúp giải quyết vấn đề rác thải của xứ
sở Kiwi, đồng thời giúp các đại dương
“khỏe mạnh” hơn.
Trump - Kim gặp nhau ở biên giới liên
Triều, cam kết tái đàm phán hạt nhân
Tổng thống Donald Trump có cuộc
gặp lịch sử với lãnh đạo Kim Jong-un tại
Khu Phi quân sự (DMZ) ở biên giới Hàn
Quốc - Triều Tiên. Ông và Tổng thống
Hàn Quốc Moon Jae-in đến DMZ và gặp
các binh sĩ hai nước đang đóng quân tại
đây trong khoảng một giờ, trước khi di
chuyển đến Khu vực An ninh chung để
gặp Kim Jong-un. Lãnh đạo Triều Tiên
đã mỉm cười và chủ động bước về phía
Tổng thống Mỹ. Hai người bắt tay nhau
tại đường phân định biên giới Hàn - Triều
lúc 15h45 ngày 30/6 (13h45 giờ Hà Nội).
Kim nói bằng tiếng Anh rằng: “Rất vui
được gặp lại ngài”, sau đó mời Trump
bước qua biên giới.

THỜI SỰ GÓP NHẶT - LƯỢC TIN TRONG NƯỚC

Bằng đại học chính quy và tại chức
có giá trị như nhau từ tháng 7
Từ tháng 7 này, Luật
sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục
Đại học chính thức có hiệu
lực. Theo đó, bằng đại học
chính quy và tại chức có giá
trị ngang nhau.
Như vậy, từ tháng 7 này,
bằng cử nhân sẽ không ghi hình thức đào tạo
chính quy hay không chính quy (tại chức, liên
thông, đào tạo từ xa). Điều này cũng có nghĩa
bằng chính quy và tại chức có giá trị ngang
nhau. Quy định mới được cho là sẽ góp phần
tạo điều kiện cho sinh viên đào tạo theo hình
thức khác nhau có cơ hội ngang nhau trong
việc tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, trước
đó, một số chuyên gia cho rằng quy định còn
nhiều bất cập, khó khả thi do trên thực tế hai
loại hình đào tạo này hiện vẫn có khoảng
cách lớn do cách thức tuyển sinh, quản lý đào
tạo, quan niệm của xã hội và người sử dụng
lao động…

Trắng đêm dập lửa, cơ bản đã khống
chế các điểm cháy rừng ở Hà Tĩnh
TTO - Sáng 1/7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Quốc Huấn, chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, cho biết hiện các
điểm cháy rừng trên địa bàn đã được khống
chế. Trước đó, sáng 29/6 tiểu khu 367A xảy
ra vụ cháy rừng quy mô lớn, cháy rừng ở địa
hình cao, đường đi lại khó khăn cộng việc
khan hiếm nguồn nước khiến công tác chữa
cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn
Viết Ninh - giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên
Kẻ Gỗ - cho biết đám cháy ở rừng Kẻ Gỗ
được khống chế trong đêm qua, thống kê sơ
bộ có hàng trăm hecta rừng bị thiêu rụi.
Thêm 7 sĩ quan Việt Nam lên đường làm
nhiệm vụ giữ hòa bình Liên hợp quốc

Từ 1/7: Vợ sinh con, chồng được hưởng
trợ cấp gần 3 triệu đồng
Theo đó, đối tượng được hưởng mức trợ
cấp thai sản là lao động nam đóng bảo hiểm
xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian
12 tháng trước khi vợ sinh con, có vợ không
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc… Ngoài
ra, khi vợ sinh con, nam giới cũng được nghỉ
làm trong các trường hợp sau: đối với lao
động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ
sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ
ngày sinh được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ
sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con
phải phẫu thuật…

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ
chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và
giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ
gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Theo quyết định
của Chủ tịch nước, 7 sĩ quan này sẽ đảm nhận
các nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến; Sĩ
quan tham mưu đào tạo; Sĩ quan tham mưu
phân tích tình báo; Sĩ quan tham mưu trang
bị; Quan sát viên quân sự tại các phái bộ ở
Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Dự kiến
thời gian lên đường làm nhiệm vụ của 7 sĩ
quan vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2019.
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Đức Hồng Y John Newman sẽ được tuyên
thánh vào ngày 13.10 tới đây

Tổng hội Dòng Đa Minh sẽ khai mạc
tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Đức Hồng Y Newman, sinh vào năm 1801,
đã được Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI tuyên
Chân Phước vào
năm 2010. Chân
Phước John Henry Newman là
một trong những
người cải đạo từ
Anh Giáo sang
Công Giáo rất nổi
bật vào thế kỷ 19.
Ngài đã là một
nhà thần học Anh
giáo nổi tiếng và
có thế giá trước
khi quyết định
thành lập Phong trào Oxford để đưa Anh Giáo
về với nguồn gốc Công Giáo của mình. Chính
ngài cũng đã cải đạo sang Công Giáo vào năm
1845 ở tuổi 44. Việc cải đạo từ Anh Giáo sang
Công Giáo của ngài làm nhiều người bàng
hoàng. Ngài mất đi rất nhiều bạn và người chị
gái của ngài từ đó cho đến chết đã không nhìn
mặt ngài nữa… Ngài qua đời ở tuổi 89. Trong
lễ an táng của ngài, hơn 15,000 người đã xếp
hàng dài trên đường phố để tiễn đưa ngài đến
nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày mùng 7/7/2019, tổng hội Dòng
Đa Minh sẽ khai mạc tại Tòa Giám mục
Xuân Lộc. Đây là tổng hội lần thứ 290 để
bầu vị Bề trên Tổng quyền thứ 88, tính từ
thời Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Với bề dầy
lịch sử hiện diện hơn 800 năm thì lần tổng
hội này của Dòng Anh Em Thuyết Giáo tại
Việt Nam là một biến cố đặc biệt của Dòng
và của Giáo Hội Việt Nam. Với 140 tham
dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới trong
tổng số 5,392 tu sĩ.

Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức xác
định “chỉ có 1 Giáo hoàng là Đức Phanxicô
Trong
cuộc
phỏng vấn dành
cho báo Corriere
della Sera – Người
đưa tin chiều, Đức
nguyên Giáo Hoàng
Biển Đức XVI
khẳng định rằng chỉ có một Đức Giáo Hoàng,
là Đức Phanxicô. Ngài cũng nói: “Hiệp nhất
thì mạnh mẽ hơn chia rẽ”.
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Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên được
trao dây pallium tại Vatican

Lúc 9:30 sáng thứ Bẩy 29/6, Đức Thánh
Cha đã chủ sự thánh lễ bên trong Đền Thờ
Thánh Phêrô. Dịp này, ngài cũng làm phép
dây Pallium cho các vị Tổng Giám Mục
chính tòa được bổ nhiệm trong 12 tháng
qua. Trong số 31 vị Tổng Giám Mục Chính
Tòa được Đức Thánh Cha trao dây Pallium
lần này, đặc biệt có Đức Cha Vũ Văn Thiên
của tổng giáo phận Hà Nội. Ngài đã được
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ
nhiệm làm Giám mục Hải Phòng vào ngày
26/11/2002. Đức Thánh Cha Phanxicô đã
bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Tổng
giáo phận Hà Nội vào ngày 17/11/2018.
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Đức Thánh Cha tặng thánh tích là xương
thánh Phêrô lấy từ hầm mộ

Hôm 29/6, nhân dịp Phái đoàn Toà Thượng
phụ Constantinople thăm Roma để tham dự Lễ
hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh
Cha đã tặng một thánh tích của thánh Phêrô
cho Đức Thượng phụ Bartholomêô.
Đại diện toàn thượng phụ Costantinople,
Đức TGM Job và ĐHY Kurt Kock, chủ tịch
HĐ Toà Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô cầm
thánh tích được tặng.
Đây là thánh tích đã được vị tiền nhiệm Phaolô VI đặt trong một nhà nguyện nhỏ ở Dinh
Tông Toà. Thánh tích này là những xương đã
được lấy lên từ mộ thánh Phêrô.
Từ 1939, ngay sau khi được bầu làm giáo
hoàng, Đức Pio XII đã cho khai quật hầm mộ
bên dưới đền thờ thánh Phêrô. Trong sứ điệp
Giáng sinh 1950, Đức Pio XII đã loan trên radio rằng: “Có thật là đã tìm thấy mộ của thánh
Phêrô rồi không? Với câu hỏi đó, kết luận cuối
cùng của các công trình làm việc và nghiên
cứu cẩn thận đã đưa ra câu trả lời ‘khẳng
định’ hết sức chắc chắn.”

Theo phúc trình của HĐGM Pháp, công
bố hôm 25/6/2019, Theo Phúc trình, vào
đầu năm 2019 này, Giáo Hội Công Giáo tại
Pháp có 107 GM đang hoạt động, 89 GM
về hưu. Vào đầu năm 2018, Giáo Hội Pháp
có 14.415 linh mục giáo phận và dòng.
Trong năm 2019, có 126 tân linh mục, một
con số không thay đổi so với năm 2018.
Cha Micae Los từ trần sau 24 ngày
làm linh mục
24 ngày sau khi được phép chuẩn của
ĐTC Phanxicô để thụ phong linh mục,
cha Micae Los người Ba Lan, đã từ trần
sáng ngày 17/6 vừa qua. Trước đó, ngày
22/5, ĐTC Phanxicô đã ban tất cả các
phép chuẩn cần thiết để thầy Los, 31 tuổi,
tu sĩ dòng thánh Orione ở BaLan, bị bệnh
ở giai đoạn cuối đời, được chịu chức linh
mục. Sáng ngày 24/5, lúc 11 giờ, Đức Cha
Marek Solarczyk, GM Phụ tá giáo phận
Varsava-Praga, đã truyền chức linh mục
cho thầy Micae.

Nhân sự của Công Giáo Pháp
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Chim Cốc

quyết không bỏ
miếng mồi ngon:

con lươn “khủng”
S

au khi bắt lươn bên bờ sông, chim
cốc mất tới 10 phút mới nuốt được vì con mồi
không ngừng giãy giụa.
Một người dân ghi hình cảnh tượng chim
cốc ăn thịt con mồi ở sông Thames, Anh, hôm
17/6. Chim cốc đói bụng bắt được một con
lươn trên bờ sông. Kẻ săn mồi mổ nhiều lần
nhưng không thể nuốt được vì lươn liên tục
vùng vẫy.

Cuối cùng, chim cốc kéo lươn xuống
sông. Sau một lúc vật lộn, nó cũng đánh chén
xong con mồi. “Cuộc giằng co kéo dài tới 10
phút. Tôi thấy việc con chim quyết định kéo
lươn xuống nước thật kỳ lạ. Thậm chí chúng
còn lặn mất hút vài lần”, người quay phim
cho biết.
Chim cốc (tên khoa học Phalacrocoracidae) là một họ chim gồm khoảng vài chục
loài. Chúng thường sống gần bờ biển, sông,
hồ và làm tổ trên cây hoặc vách đá. Chim cốc
thường kiếm ăn bằng cách lao xuống nước
bắt cá.

THU THẢO (Theo Newsflare)
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(tiếp theo trang 53)

Cô Sáu, cô Bảy và chị Hải đứng lên với
gương mặt tươi tỉnh và rạng rỡ, chị Hương và
ông Tám Ria ào tới bên ba người, tất cả tíu tít
vui mừng hàn huyên với nhau trông thật đầm
ấm và hạnh phúc.
…
Thập bát La hán nhìn 5 người với vẻ
thèm thuồng thấy rõ. Cha sở hiểu tâm trạng
của Chư vị, nên nhìn Họ cha gật đầu và hơi

mỉm cười như muốn khuyến khích Họ.
Chỉ trong giây lát, mọi người trở lại bình
tĩnh, trật tự và trở lại chỗ cũ để mọi chuyện
được tiếp tục.
Vị La hán thứ 13 đứng lên hỏi tiếp:
- Thưa Thầy cả! Nếu đã an bài thì sao còn
để cho tự do? Nếu đã để cho tự do thì sao còn
có an bài? Tôi thật còn lúng túng trong sự:
hai điều trái ngược hẳn như thế mà có thể hòa
hợp với nhau…
Cha sở trả lời:
- Thưa Tôn giả! Như lúc nãy tôi đã trình
bày: Khi Thiên Chúa quyền năng nắm trong
tay mọi cặp đối lập nhau như cặp có-không,
sáng-tối, to-nhỏ, trước-sau, tuyệt đối-tương
đối, đầu-cuối, sống-chết… (2) thì cặp an bàitự do cũng ở trong tay Người tuốt! (3).
Cha sở kết luận:
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- Đến đây là chỗ tận cùng của trí óc
loài người chúng ta rồi! Không thể suy tiếp
được nữa.
Tôn giả Nhân Già Đà, tức La hán thứ 13,
kêu lên:
- Như vậy là con người không thể nào đến
với Thiên Chúa được nữa hay sao?
Cha sở đáp ngay:
- Có chớ! Đến đây thì chúng ta dùng con
thuyền khác để đi tiếp. Con thuyền Tình yêu.
(còn tiếp)
..................................................................

liệu định tất cả, lo cho họ chi tiết tất cả. Do
đó, ta hãy từ từ ngắm xem ơn gọi của riêng
mình, lúc còn trẻ ta không hiểu ơn gọi của
mình, về già ta mới hiểu Chúa an bài cho ta
lúc trẻ ra sao. Ta cứ hãy an tâm theo Chúa
bằng ơn gọi riêng của mình, đừng so sánh
với ai làm gì.
(2) Ví dụ cặp đối lập trên-dưới trong vũ
trụ, khi ta cho rằng mình hiện đang ở bên
trên cũng đúng, hoặc bảo rằng mình hiện

(1) Ngày xưa ta tưởng đi tu là được ơn
gọi. Thời gian gần đây lại nói, sống đời
sống gia đình cũng là ơn gọi… Đúng hơn,
mỗi người sinh ra trong trần gian này kể cả
người lương, người thuộc các bộ tộc trong
rừng v.v… không trừ ai, tất cả đã là người, là
có ơn gọi riêng. Ơn gọi của mỗi người được
Chúa thiết kế từng chi tiết kỹ lưỡng, công
phu và khác nhau. Thánh nữ tiến sĩ Têrêxa
Hài đồng Giêsu phác họa mỗi người như một đang ở bên dưới thì cũng đúng, vì không có
loài cây trong vườn hoa của Chúa (sách Một trên dưới do vũ trụ quá bao la, lớn lao hầu
Tâm Hồn).
như vô tận không thể tưởng tượng nổi thì làm
sao nhận ra trên dưới! Tại sao? – Thưa vì sự
tuyệt đối của Chúa trong phương diện chiều
kích, cho nên cặp đối lập trên-dưới đều ở
trong tay Chúa.
(3) Trong nghi thức làm phép Nến Phục
sinh đêm Thứ Bảy Tuần thánh, chủ tế đọc
“Alpha, Omega” với ý nghĩa Chúa là Đầu
và là Cuối. Cặp đối lập đầu-cuối này ở trong
Chúa tất nhiên ta không thể tưởng tượng nổi
Chính vì thế, ta mới hiểu được có những Chúa vĩ đại như thế nào! Trường cửu cỡ
đời người xem ra rất ngắn ngủi, đau khổ xem nào! Và uy quyền cỡ nào! Ta chỉ còn biết lắc
chừng phi lý đến rất tội nghiệp… ta đau xót đầu thán phục mà thôi. Hiểu ư? – Làm sao
thậm chí khóc thương cho họ, kỳ thực Chúa trí ta hiểu nổi!
o TBT: Ngọc Kôn, Phó TBT: Vũ Bá Tước, Nguyễn Anh Dũng, Thư ký: Bạch Thảo.
Thành viên: Thanh Vân, Xuân Thi, Phạm Tấn Huy, Hoàng Quân, Xuân Thiên Ân - thành
viên không thường trực: Nguyễn Quang Huy, Lâm Thành - thiết kế bìa: Tâm Lê.
o Liên hệ: Trần Trịnh Thái Thị Bạch Thảo, 15/2 đường số 5, Kp I, Hiệp Bình Chánh,
Thủ Đức, TpHCM, 0933-20.7959 (B.Thảo), 0916-700.931 (T.Vân).
o    Email: nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com
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