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NK

THEO CHÚA
Sử sách ghi lại rằng, vợ của triết gia Hy-Lạp cổ đại Socrate 

(xem thêm trg.64) là một bà vợ rất hung dữ và nóng nảy, suốt 
ngày hay quát mắng và chửi bới ông. Có người hỏi ông:

- Sống với một bà vợ như thế, ông lấy đâu ra thời gian và tim 
óc để suy tư triết lý?

Ông trả lời:
- Chính nhờ bà ấy mà tôi trở thành triết gia.
Quả thật! Một hôm, sau khi chửi bới Socrate om sòm, cảm thấy 

chưa đủ “đô”, đang giặt quần áo tiện tay bà tạt cả xô nước xả 
vào “ông thầy tôn quý” trước mặt các học trò. Socrate bình thản 
lau dọn rồi nói:

- Đã bảo, sau sấm sét là mưa… mà!
Truyện gợi vài ý: - triết gia thực thụ dù hoàn cảnh nào cũng 

“triết” (suy tư và sống triết lý)  – Kitô hữu thực thụ dù hoàn cảnh 
nào cũng theo Chúa (trg.64) – thậm chí có phải chết cũng theo.

Câu “Primum manducare, deinde philosophari” (trước là ăn, 
sau mới “triết”, hàm ý bụng có no trí mới suy tư triết lý được) 
không hẳn đúng với Socrate, một triết gia thực thụ; vì đâu phải 
lúc bình yên ổn thỏa mới “triết”, mà ông “triết” ở mọi hoàn cảnh, 
ngay cả hoàn cảnh khó khăn.

Câu “Có thực mới vực được đạo” cũng không hẳn đúng với 
Kitô hữu thực thụ, vì Kitô hữu thực thụ cũng đâu hễ lúc bình an 
thuận lợi mới theo Chúa, mà theo Chúa ở mọi hoàn cảnh, hoàn 
cảnh càng khó khăn càng theo Chúa.

Thậm chí trước cái chết, Kitô hữu thực thụ vẫn kiên trì theo 
Chúa. Mà thực ra, Chúa cần  kẻ theo Người kiểu bền lòng vững 
dạ khi Người phán: “Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ 
được cứu thoát” (Mt 10,22b). 
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  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Theo Chúa là thực thi Lời Chúa
Thực thi tất yêu mến mọi người.    

   . Ý CHUNG

Cầu cho vùng Cận Đông.
   . Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo 
khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống 
tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

. 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.

. 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 hiện còn tiếp diễn
- Thầy Họa sĩ 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.

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 11

   . 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 ĐỨC TIN  

Ca Lời Chúa dâng lòng “kính Chúa”
Hát Cộng đoàn tiến lễ “yêu người”.    

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

   Cúc Cung CảmTạ

Thứ Sáu lễ
Các Thánh Nam 

Nữ
1.11.2019

Thứ Bảy lễ Các 
Đẳng linh hồn 

2.11.2019
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Bác sĩ Kubler Ross thuộc trường Đại học Chicago phát hành tác phẩm: “Chết và Hấp 
Hối - Death and Dying.” Tác phẩm này được viết ra với những kinh nghiệm khi bà thường 
xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân sắp chết. Bà viết lên những cảm nghĩ của những bệnh 
nhân hấp hối về cuộc sống của họ trong quá khứ, và khi đối diện với cái chết. Bà viết:

 “Khi phân tích mọi sự cách tận cùng, họ thấy rằng chỉ có hai điều quan trọng: Tình yêu 
đối với tha nhân và tinh thần phục vụ tha nhân. Tất cả những điều khác mà chúng ta đã từng 
cho là quan trọng như danh tiếng, tiền bạc, uy tín, quyền lực… đều vô nghĩa.” 

VÔ NGHĨA
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CHÚA NHẬT XXXI TN NĂM C (3.11.2019)
- Bài đọc 1: Kn 11,22-12,2 
- Bài đọc 2: 2 2 Tx 1,11-2,2 
- Tin Mừng: Lc 19,1-10

Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa bảo ông Giakêu: “Hôm nay nhà này 
được ơn cứu độ…”?
SUY NGHĨ
1. Vì ông Giakêu sám hối và tin vào Chúa Kitô. 2 
điểm chính ấy đủ để nhận được ơn cứu độ.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao: “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa 
điều gì đã hư mất”?.
SUY NGHĨ
2. Vì lòng yêu thương loài người nên Chúa những 
muốn cứu loài người.

Ý TƯỞNG
1. Chúa Kitô dạy: người được cứu độ sẽ sống đời sau.
SUY NGHĨ
1. Như các thiên thần mà không “đầu thai” hay “hóa 
kiếp” v.v…
Ý TƯỞNG
2. Thế nào là: “Vì mọi người đều sống cho Chúa”?.
SUY NGHĨ
2. Thiên Chúa chia sẻ sự sống cho mọi người để hiển 
danh Người là Sự Sống.

CHÚA NHẬT XXXII TN NĂM C (10.11.2019)
- Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1-2.9-14 
- Bài đọc 2: 2 Tx 2,16-3,5 
- Tin Mừng: Lc 20,27-38 hay Lc 20,27.34-38      
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CHÚA NHẬT XXXIII TN NĂM C (17.11.2019)
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

- Bài đọc 1: Ml 3,19-20a   
- Bài đọc 2: 2 Tx 3,7-12 
- Tin Mừng: Lc 21,5-19

Ý TƯỞNG
1. Chúa dặn trước các tiên tri giả: “Các con chớ đi 
theo chúng”. Nhưng dấu gì để nhận ra các tiên tri giả?
SUY NGHĨ
1. Vì Chúa Kitô không đến lần nào nữa trừ ngày tận 
thế, cho nên ai xưng mình là Đức Kitô đều là giả mạo. 
Chỉ có Lời Chúa mà thôi.
Ý TƯỞNG
2. “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn 
các con”.
SUY NGHĨ
2. Kiên trì thực thi Lời Chúa: yêu mọi người.

CHÚA NHẬT XXXIV TN NĂM C (24.11.2019)
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
- Bài đọc 1: Hc 35,15b-17.20-22a [35,12-14.16-18]  
- Bài đọc 2: 2 Tm 4,6-8.16-18
- Tin Mừng: Lc 18,9-14.

Ý TƯỞNG
1.Không ai tin Chúa Kitô là Vua lúc Người bị treo 
trên thánh giá.
SUY NGHĨ
1. Vì Chúa đang chứng minh Người là Vua sự Sống 
và sự Sống lại.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao chỉ với vài câu nói mà anh trộm lành được 
vào Nước Chúa?
SUY NGHĨ
2. Vì những lời của anh tuy ít ỏi, nhưng gồm đủ: sám 
hối, tin Chúa Kitô, làm chứng về Người và van xin 
Người cứu rỗi.
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI 
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, 

Cái Răng, Cần Thơ

Vua Giêsu trên Thập giá (Lc 23,35-43).

CHÚA NHẬT CUỐI CÙNG
CHỦ ĐỀ: CHÚA GIÊSU LÀ VUA

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I: Vua Đavít là hình ảnh 

Chúa Giêsu là Vua.
- Tin Mừng: Lúc Chúa Giêsu bị đóng 

đinh trên thập giá chính là lúc Ngài lên ngôi 
làm vua, ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người.

- Bài đọc II: Chúa Giêsu được Thiên 
Chúa đặt làm vua của hết mọi loài trên trời 
dưới đất.

Minh họa
- Mille images 169 E
- Vua Giêsu trên Thập giá (Lc 23,35-43)
I. Dẫn vào Thánh lễ.
Anh chị em thân mến 
Hôm nay là Chúa nhựt cuối cùng của 

năm phụng vụ. Lời Chúa vạch cho chúng ta 
thấy lúc tận cùng của thời gian Chúa Giêsu 
sẽ làm vua ngự trị trên toàn thể mọi sự và 
mọi người. Nhưng từ nay cho đến lúc đó, 
Chúa vẫn làm vua trong lòng những người 
tin cậy và yêu mến Ngài.
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Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu 
xin Chúa giúp chúng ta nhận thức vị trí và vai 
trò làm vua của Chúa trên cuộc đời chúng ta, 
đồng thời xin Chúa cũng giúp chúng ta phụng 
thờ Ngài cho xứng đáng.

II. Gợi ý sám hối.
- Chúng ta đã tôn thờ những “vua” khác 

không phải là Chúa, như tiền bạc, danh vọng, 
lạc thú v.v.

- Chúng ta không sống theo sự dẫn dắt 
của Chúa.

- Chúng ta không sống theo luật của 
Nước Chúa là luật yêu thương.

III. Lời Chúa.
1. Bài đọc I (2 Sm 5,1-3)
Đoạn này thuật cuộc phong vương lần 

thứ hai cho Đavít. Cần nhớ rằng sau khi Vua 
Saun chết, các chi tộc miền Nam đã phong 
Đavít làm vua của họ. Một thời gian sau, vì 
mến mộ tài đức của Đavít nên các chi tộc miền 
Bắc cũng phong Đavít làm vua họ nữa. Như 
thế là đất nước thống nhất dưới quyền lãnh 
đạo một vị vua duy nhất.

Trong biến cố này, Thiên Chúa cũng lên 
tiếng. Ngài nói với Đavít: “Chính ngươi sẽ 
chăn dắt Israel, dân của Ta”. Câu này rất ý 
nghĩa: vua Đavít chỉ là “người chăn dắt” dân 
“của Thiên Chúa”. Chính Thiên Chúa mới là 
Vua thật của “dân Ngài”.

2. Đáp ca (Tv 121)
Đây là một ca khúc lên đền, nghĩa là ca 

khúc mà những người hành hương hát khi họ 
tiến đến gần đền thờ Giêrusalem.

Tuy những người hành hương tiến đến 
nơi có đặt “ngai vàng của vương triều Đavít”, 
nhưng họ ý thức rằng họ là những “chi tộc của 
Chúa” vì chính Chúa mới là vua thật của họ.

3. Tin Mừng (Lc 23,35-43)
Đoạn Tin Mừng này mô tả cảnh Chúa 

Giêsu trên thập giá:
- Phía dưới thập giá, dân chúng “đứng 

nhìn” cách bàng quan như không liên can gì 
đến mình, các thủ lãnh Do thái thì chế nhạo: 
“Hắn đã cứu người khác thì hãy cứu lấy mình 
đi nếu thật hắn là Đấng Kitô”, lính tráng cũng 

chế diễu: “Nếu ông là vua dân Do thái thì hãy 
cứu lấy mình đi”.

- Trên đầu Ngài có bảng viết: “Đây là 
vua người Do thái”

- Bên cạnh Ngài có hai tên gian phi: một 
tên hùa theo đám người phía dưới để chế diễu 
Ngài; tên kia công nhận Ngài là vua nên nói 
với Ngài: “Khi Ngài vào Nước của Ngài thì 
xin nhớ đến tôi”.

Nghĩa là: thánh Luca đã cố ý trình bày 
Chúa Giêsu trên thập giá như một vị vua đang 
ngự trên ngai của mình. Nhưng đa số những 
người ở dưới và bên cạnh, vì đã quá quen với 
hình ảnh một ông vua trần gian nên chẳng 
những không nhận ra Ngài mà còn chế nhạo 
Ngài.

4. Bài đọc II (Cl 1,12-20)
Thánh Phaolô trích dẫn một bài thánh thi 

trình bày địa vị của Chúa Giêsu Kitô:
- Đối với Thiên Chúa: Chúa Giêsu là 

hình ảnh của Thiên Chúa.
- Đối với công trình sáng tạo: nhờ Chúa 

Giêsu mà muôn vật được tạo thành.
- Đối với công trình cứu độ: nhờ cái chết 

của Chúa Giêsu trên thập giá mà mọi người 
được giao hòa lại với Thiên Chúa.

Như thế, Chúa Giêsu là Vua tối cao trên 
toàn thể vũ trụ.

IV. Gợi ý giảng.
* 1. Nguồn gốc và ý nghĩa Lễ Chúa Giê-

su là Vua
Một triết gia đã đưa ra một nhận định rất 

bi quan: “Homo homini lupus”: con người là 
lang sói của con người. Lang sói là một loài 
thú dữ, bản tính thích tấn công, cắn xé và giết 
chóc. Thế mà loài người lại giống với loài thú 
dữ đó, luôn luôn tấn công nhau, cấu xé và giết 
chóc nhau.

Bởi vậy một sử gia đã đưa ra một kết 
luận tương tự với nhận định bi quan của triết 
gia trên: lịch sử loài người là một chuỗi những 
cuộc chiến tranh liên tiếp nhau. Từ khi có loài 
người trên mặt đất này cho đến nay, có mấy 
khi mà loài người được hưởng thái bình? Hầu 
hết thời gian lịch sử của loài người đều là 
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chiến tranh. Gần đây nhất là 2 cuộc thế giới 
đại chiến, cuộc thứ nhất kéo dài từ năm 1914 
đến 1918, làm cho 8.700.000 người chết; cuộc 
thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945, giết chết 
thêm 40 triệu sinh mạng nữa. Và hiện nay cả 
loài người đều phập phòng lo sợ sẽ xảy ra một 
cuộc đại chiến lần thứ 3 với những vũ khí hạt 
nhân. Lần này không phải chỉ có 8.700.000 
người chết, hay 40 triệu người chết mà là tất 
cả mọi người, trái đất sẽ nổ tung, toàn thể loài 
người sẽ bị tiêu diệt.

Tại sao loài người chúng ta, một loài 
người có trí khôn, biết suy nghĩ, một loài cao 
hơn tất cả mọi loài vật khác mà lại cư xử với 
nhau một cách ngu xuẩn như vậy? Thưa vì 
trong con người chúng ta vừa có tính thú vừa 
có tính người: tính thú thì giống như loài lang 
sói hung dữ cấu xé lẫn nhau, còn tính người 
là có trí khôn biết suy nghĩ biết tính toán. Khi 
buông trôi theo tính thú thì loài người chiến 
tranh với nhau; và nếu con người lại dùng cái 
trí khôn ngoan của tính người để phục vụ cho 
cái tính thú kia thì con người lại càng dã man 
hung dữ làm hại nhau còn hơn loài lang sói 
đích thực nữa. Điều đáng tiếc là trong hầu hết 
lịch sử quá khứ, con người đã buông theo cái 
tính thú đó. Vì thế mà lịch sử loài người đã là 
lịch sử của một chuỗi những cuộc chiến tranh 
liên tiếp nhau.

Cho nên trong bối cảnh giữa 2 cuộc chiến 
tranh thế giới làm chết hàng mấy chục triệu 
sinh mạng con người như thế, ngày 11.12.1925, 
Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập Lễ Chúa 
Kitô Vua, mục đích là để cầu nguyện cho loài 
người thôi đừng buông theo tính thú mà cấu 
xé lẫn nhau, các nước đừng nuôi mộng bá chủ 
hoàn cầu mà chinh chiến với nhau; nhưng mọi 
người hãy suy phục vương quyền Chúa Kitô 
và xây dựng vương quốc của Ngài, Đức Giáo 
Hoàng coi đó là chấm dứt chiến tranh.

Sở dĩ loài người cứ luôn làm hại làm khổ 
lẫn nhau là vì loài người còn sống theo cái tính 
thú trong mình. Vậy nếu muốn cho loài người 
hòa thuận với nhau để cùng nhau chung hưởng 
thái bình thì loài người phải sống theo cái tính 

người, gồm có những đức tính mà Chúa đã 
dạy chúng ta trong Tin Mừng. Con người sống 
đúng là con người. Chúa Giêsu gọi đó là Sự 
Thật; còn ngôn ngữ phụng vụ hôm nay thì 
gọi đó là vương quyền, vương quốc của Chúa 
Kitô. Nước Chúa. Ai sống theo những giá trị 
Tin Mừng để thành người hơn thì người đó 
thuộc về Nước Chúa; ai giúp cho người khác 
sống theo những giá trị Tin Mừng ấy thì người 
đó đang mở mang Nước Chúa; và khi mọi 
người, dù có đạo hay không có đạo, đều sống 
theo những giá trị Tin Mừng ấy, thì đó là thời 
Nước Chúa đã trị đến.

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của 
năm phụng vụ. Giáo hội đặt lễ Chúa Kitô Vua 
vào Chúa Nhật cuối cùng này, cũng có ý ng-
hĩa: đó là ước nguyện sao cho cuối cùng tất cả 
mọi người đều ở trong Nước Chúa, một nước 
chỉ có hoà thuận yêu thương, một nước thái 
bình hạnh phúc.

Phần mỗi người chúng ta, hãy cố gắng 
xứng đáng là một công dân Nước Chúa, ng-
hĩa là biết sống đúng tính người, sống theo 
lương tâm, sống hòa thuận, yêu thương, làm 
việc lành theo lời dạy của Tin Mừng. Chúng ta 
cũng hãy cố gắng mở mang Nước Chúa bằng 
cách làm cho thêm nhiều người khác cũng biết 
sống hoà thuận yêu thương sống theo lương 
tâm và làm việc lành như vậy.

* 2. Chân lý cuối cùng
Trong những Chúa nhựt cuối của năm 

phụng vụ, Lời Chúa mời chúng ta nghĩ đến 
lúc tận cùng của thời gian, để thấy trước khi 
ấy tình hình sẽ như thế nào, và nhờ đó mỗi 
người cũng biết điều chỉnh cuộc sống mình 
trong hiện tại cho phù hợp với viễn ảnh cuối 
cùng ấy.

- Bằng ngôn ngữ khải huyền, các sách 
Tin Mừng mô tả lúc đó mặt trời mất sáng, mặt 
trăng tối sầm lại và các tinh tú trên trời rụng 
xuống. Qua những hình ảnh lạ lùng ấy, tác giả 
muốn nói rằng khi đến lúc tận cùng của thời 
gian, tất cả mọi thứ mà xưa nay người ta coi là 
quyền lực đều sụp đổ hết, để chỉ còn quyền lực 
của Thiên Chúa tồn tại và ngự trị.
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- Còn sách Huấn ca Ben Sira thì mô tả 
một cách thi vị hơn và bằng những hình ảnh 
gần gũi hơn:

“Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả 
chỉ là phù hoa...

Hoa nào không phai tàn. Trăng nào 
không khuyết.

Ngày nào mà không có đêm. Yến tiệc nào 
không có lúc tàn.

Phù hoa nối tiếp phù hoa...”
- Một thi sĩ khác cũng có những suy nghĩ 

tương tự, ông suy nghĩ về thời gian:
“Khi tôi là một đứa trẻ... tôi thấy thời gian 

bò tới.
Khi tôi là một thanh niên... tôi thấy thời gian 

đi bộ.
Khi tôi trưởng thành... tôi thấy thời 

gian chạy.
Cuối cùng khi tôi bước vào tuổi chín muồi thì 

thấy thời gian bay.
Chẳng bao lâu nữa tôi chết, lúc đó thời gian 

đã đi mất.
Ôi lạy Chúa Giêsu, khi cái chết đến, thì ngoài 

Ngài ra, không còn gì là quan trọng nữa”.
Những dẫn nhập khá dài dòng trên chỉ 

nhằm giúp chúng ta hiểu bài Tin Mừng lễ Chúa 
Kitô Vua hôm nay theo đúng hướng mà Phụng 
vụ của ngày Chúa nhựt cuối năm Phụng vụ 
muốn chúng ta hiểu. Trong hướng đó, chúng 
ta thấy được một số chân lý sau đây:

- Thứ nhất: Đến lúc tận cùng của thời 
gian, nghĩa là đến ngày tận thế, hoặc ngày chết 
của mỗi người, thì chúng ta sẽ thấy tất cả đều 
sẽ sụp đổ: tiền bạc, danh vọng, sức khoẻ, thế 
lực, thú vui.... Tất cả đều không còn ý nghĩa và 
tầm quan trọng gì đối với bản thân mình hết. 
Đúng như lời của bài thơ chót mà tôi vừa đọc: 
“Lạy Chúa Giêsu, khi cái chết đến thì ngoài 
Ngài ra không còn gì là quan trọng nữa”.

- Thứ hai: Nếu khi đó chỉ có Chúa là quan 
trọng thì từ trước tới lúc đó trong cuộc sống, 
chỉ những ai gắn bó và nương dựa vào Chúa 
mới thấy yên lòng; còn những người quen tìm 
kiếm, chạy theo và nương dựa vào những thế 
lực khác như tiền bạc, quyền lực, thú vui v.v. 

sẽ thấy chới với, cô đơn, trơ trụi...
- Thứ ba: Khi đó, đối với tất cả mọi 

người, dù tin hay không tin, dù tốt hay xấu, 
mọi người đều mở mắt và nhận thức rằng 
Chúa Giêsu chính là Kitô và là Vua thật. Kitô 
nghĩa là Đấng Cứu Vớt, Vua nghĩa là Đấng 
thống trị. Nhiều người trong lúc còn sống đã 
tưởng rằng nguồn cứu vớt của họ và thế lực hỗ 
trợ họ là tiền tài danh lợi thế gian, nhưng khi 
đó họ sẽ biết họ lầm. Chẳng hạn các nhân vật 
trong bài Tin Mừng hôm nay: Các thủ lãnh Do 
thái, quân lính, Philatô và tên gian ác ở bên 
trái Ngài. Chiều hôm đó trên đồi Sọ, họ tưởng 
Chúa Giêsu đang thất thế vì rõ ràng Ngài đang 
bị treo, bị đóng đinh dính cứng vào thập giá. 
Họ chế nhạo Ngài: “Nào có giỏi thì thử xuống 
khỏi thập giá đi”. Họ cũng gọi Ngài là Kitô 
đó, cũng gọi Ngài là Vua đó, nhưng gọi một 
cách mỉa mai, gọi để nhạo báng: chẳng qua hắn 
chỉ là một tên Kitô dỏm, một ông vua cỏ mà 
thôi! Nhưng đến ngày cùng tận, tất cả những 
người ấy sẽ sững sờ khi thấy kẻ bị họ nhạo 
báng ấy lại xuất hiện với tất cả uy quyền và 
vinh quang, để xét xử và trừng phạt họ. Ngài 
đúng là Kitô và là Vua. Chiều hôm ấy trên đồi 
sọ, chỉ có một người đã nhận biết Ngài, đó là 
người trộm lành ở bên phải. Anh đã tin Ngài 
là Vua nên anh nói: “Khi nào Ngài vào Nước 
của Ngài”; anh cũng tin Ngài là Đấng Kitô 
cứu thế nên mới thưa: “Xin Ngài cứu tôi, xin 
hãy nhớ đến tôi”. Và chúng ta hãy suy nghĩ: 
hiện bây giờ người trộm lành ấy đang ở đâu? 
Chắc chắn anh đang ở bên Chúa và hưởng 
hạnh phúc trong nước Chúa, như lời Chúa 
Giêsu đã hứa với anh chiều hôm ấy: “Ta bảo 
thật, ngay hôm nay anh sẽ được ở với Ta trên 
thiên đàng”. Thật hạnh phúc thay cho người 
trộm lành, cả một đời gian ác tội lỗi, nhưng 
cuối cùng đã gặp được hạnh phúc thiên đàng, 
nhờ anh đã hiểu được phải trao cuộc đời cho ai 
và bám víu vào ai.

Cái chân lý mà mãi đến phút cuối đời 
người trộm lành mới thấy được ấy, Phụng 
vụ muốn chỉ cho chúng ta thấy ngay từ hôm 
nay: Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô cứu vớt, 
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Ngài chính là Vua. Ngoài Ngài ra không có ai, 
không có cái gì là vua thật và có thể cứu chúng 
ta thật. Vậy ngay từ hôm nay chúng ta hãy 
quyết định trao gởi cuộc đời mình cho Ngài, 
sống gắn bó với Ngài, và từ bỏ tất cả những 
gì nghịch với Ngài. Có như thế chúng ta mới 
có thể hưởng hạnh phúc muôn đời bên cạnh 
Ngài, là Kitô thật và là Vua thật của chúng ta.

* 3. Cơn cám dỗ cuối cùng
Vua Cảnh Công nước Tề, một hôm lên 

chơi núi Ngưu Sơn. Nghĩ rằng có ngày sẽ 
phải chết và giang sơn gấm vóc lại lọt vào tay 
kẻ khác, vua liền trào nước mắt tiếc thương. 
Đoàn tuỳ tùng thấy vua khóc cũng khóc theo. 
Duy chỉ có Án Tử là chúm miệng cười. Vua 
chau mày hỏi:

- Tại sao người ta ai cũng khóc cả, mà 
nhà ngươi lại cười?

Án Tử trả lời:
- Nếu các vua đời trước mà sống, thì vua 

ngày nay hẳn còn phải mặc áo tơi đội nón lá. 
Nhờ thế sự thăng trầm mà nay đến lượt vua 
được mặc áo gấm, đội mũ ngọc. Thế mà vua 
lại khóc. Thấy đấng làm vua bất nhân, bầy tôi 
siểm nịnh, tôi không cười sao được?

***

Vua trần gian có thần dân để cai trị, có 
quan quân để sai khiến, có tiền của mỹ nữ để 
truy hoan.

Chúa Giêsu trái lại, Người không làm 
vua theo kiểu thường tình ấy. Người đã khẳng 
định: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” 
(Ga 18,36). Vì thế, cung cách của vị vua Giêsu 
hoàn toàn mới lạ. Tin Mừng hôm nay sẽ nói 
lên tính cách Vương Quyền ấy của Người.

Dưới hình thức nhạo báng của các thủ 
lãnh Do thái, của lính tráng, của bản án treo 
trên thập giá, đã nói lên vương quyền của 
Chúa Giêsu: “Hắn đã cứu được người khác, 
thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng 
Kitô của Thiên Chúa, người được Thiên Chúa 
tuyển chọn” (Lc 23,35). “Đấng Kitô” chính 
là người được xức dầu, là tước hiệu của vua. 
“Người Thiên Chúa tuyển chọn” chính là tước 
hiệu Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế. Nhất là lời 

tuyên xưng của người trộm lành đã nói lên 
vương quyền của Người: “Khi nào về Nước 
của Người, xin nhớ đến tôi” (Lc 35,42).

Tuy nhiên, nước của Chúa Giêsu không 
nhằm tư lợi cá nhân như các thủ lãnh khiêu 
khích, cũng không để ra oai quyền uy như bọn 
lính thách thức. Nước của Người là Nước Tình 
Yêu, vương quyền của Người là để phục vụ. 
Vì thế, Người đã không “xuống khỏi thập giá” 
cách ngoạn mục, nhưng đã “kéo mọi người” 
lên với Người (Ga 13, 32). Người đã không 
“cứu lấy chính mình”, nhưng đã “cứu lấy mọi 
người” khỏi chết muôn đời nhờ cái chết của 
Người.

Người đã sẵn lòng chịu chết giữa hai tên 
gian phi, như lời Kinh Thánh rằng: “Người đã 
hiến thân chịu chết và bị liệt vào hàng phạm 
nhân” (ls 53,12). Người đã hòa mình trong 
đám người tội lỗi, đã chịu chung số phận của 
họ, Người đã sống và đã chết giữa đám tội 
nhân, như lời đồn đại về Người: “Bạn của 
người thu thuế và phường tội lỗi” (Mi 11,19).

Vâng, vương quyền của Người không cai 
trị bằng sức mạnh biểu dương, nhưng chinh 
phục bằng “khối” tình yêu thương. Chính vì 
thế mà Người đã chiến thắng cơn cám dỗ cuối 
cùng, là lời thách thức xuống khỏi thập giá, để 
sẵn lòng chịu chết hầu cứu chuộc con người 
tội lỗi, chính là thần dân của Người,

Thần dân đầu tiên mà vị Vua có vương 
miện là mão gai, và ngai vàng là gỗ thánh giá 
đã chinh phục, chính là người trộm lành. Giữa 
lúc những kẻ trước đây tung hô vạn tuế nay 
lại nhạo báng Người, giữa lúc các môn đệ thề 
sống chết với Người nay lại bỏ trốn hết, thì chỉ 
có một mình anh, người trộm lành, lên tiếng 
bênh vực Người. Anh mắng người trộm dữ: 
“Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy 
mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 
Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì 
xứng với việc đã làm. Chứ ông này có làm 
điều gì trái!” (Lc 35,40-41). Anh tỏ lòng kính 
sợ Chúa và ăn năn sám hối, đó là thái độ của 
người sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ.

Hơn nữa giữa lúc chương trình của Chúa 
Giêsu dường như thất bại, không còn hy vọng 
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cứu vãn; giữa lúc thập tử nhất sinh, gần kề cái 
chết, thì chỉ mình anh, người trộm lành, đã tin 
vào Chúa, tin vào sự sống đời sau, và tin vào 
vương quyền của Người. Anh cầu nguyện: 
“Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến 
tôi”. Người nhận lời tức khắc: “Ngay hôm nay 
ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 35,43).

Một lời hứa mà Người chưa hề ban cho 
ai dù đó là người thân tín và yêu quí nhất của 
Người.

Một lời hứa được thực hiện ngay tức thì, 
không đợi đến sáng phục sinh hay ngày thế 
mạt.

Một lời hứa đi vào vương quốc của 
những người công chính, qui tụ quanh vua 
Giêsu vinh hiển.

Lời hứa ban hạnh phúc cho anh trộm lành 
chính là cuộc sống thân mật với Vua Giêsu, 
mà anh đã chia sẻ số phận của Người trên thập 
giá. Cuộc đời của anh tưởng chừng như vĩnh 
viễn khép lại, nhưng chỉ với một chút niềm tin 
trong anh bừng sáng, một lòng sám hối chân 
thành, đã khiến cửa trời rộng mở, đón tiếp anh 
thênh thang bước vào. Chính từ khi anh trộm 
lành nhận ra người tử tù bị đóng đinh là vua 
trời, nhận ra sự sống trong cõi chết, phục sinh 
trong tử nạn, thì Vua Giêsu tiếp tục lan rộng 
cuộc chinh phục đến viên đại đội trưởng kh-
iến ông cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: “Người 
này quả thật là công chính” (Lc 23,48).

Và trong suốt 2000 năm qua, Người vẫn 
luôn đón nhận vào trong vương quốc tình yêu 
của Người; những thần dân biết duy trì tinh 
thần hiệp nhất, phục vụ và yêu thương. Chỉ 
những ai biết sám hối ăn năn, tin nhận vào 
quyền năng và tình thương của Chúa như anh 
trộm lành, mới được vào trong vương quốc 
của Người. Chỉ những người biết kính sợ 
Thiên Chúa và tin tưởng vào sự sống đời sau 
mới được ban cho Nước Trời.

***

Lạy Chúa, xin cho đức tin chúng con đủ 
mạnh để thấy Chúa không ngừng lôi kéo cả 
thế giới về với Người.

Xin dạy chúng con luôn cộng tác với 

Chúa để xây dựng Nước Trời ngay trong cuộc 
sống này, nhờ biết đẩy lui sự dữ trên địa cầu, 
trong khi kiến tạo an bình và yêu thương. 
Amen. (TP)

* 4. Hai tên gian phi
Các sách Tin Mừng ghi nhận rằng cùng 

bị đóng đinh chung với Chúa Giêsu hôm ấy 
còn có hai tên gian phi. Phần Tin Mừng theo 
thánh thì phân biệt có một người đã sám hối, 
còn người kia thì không. Chúng ta hãy xem 
xét từng người.

Trước tiên là tên gian phi không sám 
hối. Hắn chẳng còn tình cảm, chẳng còn 
lương tri, chẳng còn nhân tính gì nữa cả. Bởi 
vì tới lúc sắp chết mà hắn cũng không chút 
hối hận. Ngay cả Chúa Giêsu cũng chẳng thể 
cứu hắn. Thực vậy, chẳng ai có thể cứu được 
người không chịu để cho mình được cứu. Tấm 
lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn có sẵn 
đấy, nhưng tối thiểu con người phải muốn đón 
nhận. Oscar Wilde viết: “Kẻ đang ở trong tình 
trạng nổi loạn không thể nhận được ơn sủng”.

Chúng ta nhìn sang tên gian phi sám hối. 
Nhiều người đã nghĩ rằng người này được 
cứu độ dễ dàng quá: sau một đời tội lỗi, anh 
ta chỉ cần nói với Chúa Giêsu một lời thôi thì 
được tha thứ hết. Anh đã ăn trộm mọi thứ, và 
cuối cùng lại ăn trộm luôn thiên đàng nữa. Có 
người khắt khe nghĩ rằng ít ra Thiên Chúa phải 
bắt anh ta ở trong luyện ngục một thời gian 
nào đó mới phải.

Thực ra nếu tìm hiểu kỹ trường hợp anh ta, 
chúng ta sẽ thấy rằng anh đã làm được một việc 
không phải là nhỏ và cũng không phải là dễ:

- Khi bị treo trên thập giá, anh không 
buông theo khuynh hướng xấu có sẵn trong 
mình mà bực bội và bất mãn để rồi có những 
phản ứng như tên gian phi kia, là thù người và 
hận đời rồi chửi bới lung tung. Thay vào đó, 
anh nhìn lại chính cuộc đời của mình. Anh đã 
thấy gì? Thấy cả đời anh chỉ là một đống rác 
rưởi chẳng có chút gì tốt cả. Từ đó anh ý thức 
rằng mình đã làm hỏng tất cả: không phải chỉ 
làm hỏng nhiều việc, mà còn làm hỏng chính 
cuộc đời mình. Anh biết tội mình, anh nhận 
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(xem tiếp trang 54)

trách nhiệm về đời mình. 
- Sau đó anh lên tiếng can gián tên gian 

phi kia đừng chửi rủa Chúa Giêsu nữa. Và anh 
quay sang kêu xin Ngài: “Ông Giêsu ơi, khi 
nào Ông vào Nước của Ông, xin nhớ đến tôi”.

Người ta vẫn có khuynh hướng đổ lỗi 
cho người khác chứ không chịu nhận trách 
nhiệm vào mình. Chuyện gì cũng nói “tại cái 
này”, “bị cái khác”, “do người này”, “vì người 
nọ” v.v. Nhiều người còn viện vào khoa tâm lý 
mà ngụy biện rằng chẳng có gì là tội thực sự 
cả, tất cả chỉ do hoàn cảnh đẩy đưa; con người 
bị tác động bởi nhiều động cơ vượt tầm kiểm 
soát của mình.

Người gian phi sám hối bị tác động bởi 
hoàn cảnh bên ngoài nhiều lắm chứ: những 
đau đớn thể xác làm anh khó chịu, những tiếng 
la ó của dân chúng làm anh tự ái, án tử hình 
thập giá làm anh nhục nhã… Những thứ ấy 
đều xúi anh nổi loạn. Ngoài ra cái chết gần kề 
cũng xúi anh thất vọng: tới giờ phút này còn 
hy vọng gì sửa đổi tình thế được nữa; vả lại tội 
anh đã quá nhiều và quá rõ…

Có thể sám hối được trong hoàn cảnh 
như thế không phải là một việc dễ. Tuy nhiên 
anh đã sám hối. Việc sám hối ấy đã mang lại 
cho anh chẳng những ơn tha thứ, mà còn cả 
thiên đàng.

Người gian phi sám hối dạy cho chúng ta 
biết rằng: không bao giờ là quá trễ để quay về 
với Chúa, không tội nào là quá nặng để không 
được thứ tha, bao lâu ta còn thở là ta còn cơ 
hội để hưởng lòng thương xót Chúa.

* 5. Chúa Giêsu là vua như thế nào?
a. Làm vua có thể có nhiều cách, không 

nhất thiết cứ phải có đất đai, lãnh thổ, có quân 
đội, triều đình… mới là vua. Người ta vẫn nói: 
“vua dầu lửa”, “vua xe hơi”, “vua bóng đá”, 
v.v… mặc dù những ông vua này không có 
quân đội, không cai trị ai. Chúa Giêsu không 
những làm vua hiểu theo nghĩa bóng, mà đích 
thực Ngài là vua hiểu theo nghĩa đen, nghĩa 
chính thức của từ “vua”.

Trước hết, Ngài là vua, vua của cả vũ 
trụ, của cả trần gian, của cả nhân loại, vì Ngài 

chính là Ngôi Lời, một trong Ba Ngôi Thiên 
Chúa đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong 
vũ trụ. Thánh Kinh viết: “Nhờ Ngài, vạn vật 
được tạo thành, và không có Ngài thì chẳng có 
gì được tạo thành” (Ga 1,3 ; xem 1,10). Ngài 
là vua của thế giới, nên đến ngày chung cuộc, 
chính Ngài sẽ là người đến phán xét trần gian 
với tư cách một vị vua (Mt 25,34).

Thế gian này có nhiều nước, mỗi nước có 
một ông vua. Nhưng Ngài là vua cả thế gian, 
cả vũ trụ, nên Ngài là Vua trên hết các vua, là 
Vua của muôn vua.

b. Đức Kitô là vua. Nhưng Ngài khác 
với các vua khác ở chỗ: để cai trị, các vua khác 
dùng quyền lực, còn Ngài dùng tình thương. 
Thật vậy, Ngài yêu thương mọi người, mọi 
con dân của Ngài như người mục tử tốt lành 
yêu thương chăn dắt đoàn chiên, biết rõ từng 
con chiên một, và sẵn sàng hy sinh mạng sống 
mình vì lợi ích của chiên (xem Ga 10,11-16). 
Ngài hành xử như thế vì Ngài là Thiên Chúa, 
mà “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Trong 
thực tế, Ngài đã hy sinh chết trên thập giá một 
cách khổ nhục để cứu nhân loại, là con dân 
được Thiên Chúa trao cho Ngài quyền cai trị.

c. Chúa Giêsu không chỉ là vua vũ trụ, 
vua của cả trần gian, mà Ngài còn là vua của 
tâm hồn mỗi người. Vì yêu thương, vị vua ấy 
ngự ngay trong thâm cung tâm hồn của mỗi 
người để sẵn sàng thi ân giáng phúc, ban sức 
mạnh, thánh hóa, làm cho họ ngày càng tốt 
đẹp, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, 
Ngài có làm được điều đó hay không còn tùy 
thuộc vào sự tự do chấp nhận và sự tự nguyện 
cộng tác của chúng ta. Ngài sẽ không làm được 
gì cho chúng ta nếu chúng ta không muốn 
Ngài làm, hoặc nếu chúng ta hoàn toàn thụ 
động không cộng tác gì vào công việc mà Ngài 
muốn làm cho ta.

Để Ngài có thể hành động biến đổi con ta 
nên tốt đẹp, mạnh mẽ, thánh thiện hơn, ta cần 
tôn Ngài làm vua tâm hồn mình, bằng cách:

– Trước tiên, phải thường xuyên ý thức về 
sự hiện diện của Ngài ở trong ta. 
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DA-KÊU 
(CN 31 TN C – Lc 19,1) 

“Có một người tên là Da-kêu” (Lc 19,1) 
Da-kêu, tiếng Hilạp là Zakchaies, tiếng 

Do thái là Zakkai, có lẽ viết tắt từ chữ Ze-
karàh như đã xuất hiện trong những bản danh 
sách (Er 2,9 Nkm 3,20), và có nghĩa là “Thiên 
Chúa nhớ đến”. Da-kêu là tên một viên tướng 
Giuđa (1Mcb 10,19x, bản dịch của cha 
Nguyễn Thế Thuấn) 

Ông Da-kêu mà Lc 9,1-10 nhắc đến là 
một người “đứng đầu những người thu thuế” 
Giêrikhơ và “là người giàu có” (10,1). Nhưng 
cũng chính vì làm nghề thu thuế, lại còn là thủ 
lãnh của nhóm người cùng nghề, chắc chắn 
ông bị dân chúng khinh ghét như “những tội 
nhân” (Mt 9,10), như “dân ngoại đạo” (Mt 
18,17), ngang hàng với “gái điếm” (Mt 21,31). 
Riêng với thân hình thấp bé (Lc 19,3). Da-kêu 
hẳn còn là đối tượng để người đời chế nhạo. 
Khi Chúa Giêsu vào Giêrikhô, ông đã tò mò 
muốn biết mặt Người. Ông phải leo lên cây 
sung để đạt mục đích và được gọi xuống như 
một đứa trẻ. Truyện kể thật khôi hài. 

 “Tìm cứu những gì đã mất” (Lc 19,10) 
Chúa Giêsu xem ra đã có một sức lôi cuốn 
đặc biệt với những người thu thuế (Lc 15,1), 
như Lêvi (Mc 2,14) và trong trường hợp này 
là Da-kêu (Lc 19,1-10). Chính Người đề nghị 
để được nghỉ ở nhà ông (10,5) và cuộc gặp 
gỡ với Đấng Cứu Thế đã làm cho ông Da-kêu 
được biến đổi (10,8) và ơn cứu độ đã đến với 
ông cùng toàn thể gia đình (19,9). 

NHÓM XA-ĐỐC 
(CN 32 TN C – Lc 20,27-38) 

“Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc 
đến gặp Chúa Giêsu” (Lc 20,27) 

Ông Xa-đốc theo gia phả (1Sb 6,4-15 35-
38 24,6) là con của Eleazar, con của Aaron. 
Theo 2Sm 8,17 ông liên kết với Abiathar, 
tận trung với Đavít (2Sm 15,24-29 17,15-
22 19,12) ủng hộ Salômon (1V 1,7-8 32-40 
2,27). Từ đây, dòng dõi ông là một gia tộc tư 
tế lớn mạnh nhất, cho tới thời Macabê, các 
thượng tế được cắt cử từ gia tộc này. 

Nhóm Xa-đốc ra đời khoảng năm 200, kết 
hợp từ các gia đình tư tế giàu có, có khuynh 
hướng chấp nhận lề thói Hi lạp thời Hi lạp 
Macêđonia đô hộ. Thời Hêrôđê và các tổng 
trấn, nhóm Xa-đốc giữ vai trò chủ yếu về mặt 
tôn giáo khá thích ứng với chế độ bảo hộ của 
ngoại bang. Với cái nhìn chính trị, họ nhìn 
Chúa Giêsu là một tay phiến loạn có thể kh-
iến Rôma phản ứng (Ga 11,48). Khi nước Do 
thái mất, người ta không thấy nói tới họ nữa. 

Về giáo lý, nhóm Xa-đốc coi trọng Ngũ 
Thư và phủ nhận truyền thống. Họ không 
tin sự sống lại (Mt 22,23-33 Cv 4,1-2 23,6-
8) không tin có thiên thần (Cv 23,8), không 
tin có sự quan phòng. Không tiếp xúc với đại 
chúng (trừ Mt 3,7 16,1-2), nhóm Xa-đốc ít 
gặp Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận quan trọng 
nhất họ gợi ra là vấn đề kẻ chết sống lại, với 
câu truyện tưởng tượng về người phụ nữ lấy 7 
chồng mà không có con (Mt 12,18-27 Lc 20 
27-40). Các tông đồ bị khổ vì họ xúc xiểm (Cv 
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5,17-40). Thánh Phaolô đưa vấn đề sống lại ra 
trước tòa khiến họ mâu thuẫn với nhóm biệt 
phái (Cv 23,6-10).   

LỄ TOÀN THIÊU 
(CN 33TN C – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN) 

“Thiên Chúa đón nhận họ như của lễ toàn 
thiêu” (Kn 3,6) 

Dưới cái nhìn của những người không 
hiểu biết, các vị tử đạo bị coi là vô phúc (Kn 
3,2), như đã bị tiêu diệt (3,3). Thực ra họ, “ở 
trong tay Thiên Chúa” (3,1) vì Chúa “đón 
nhận họ như của lễ toàn thiêu” (3,6) và “họ 
đang hưởng an bình” (3,3). “Ai liều mất mạng 
sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống 
ấy” (Lc 9,24). Theo tiếng Hip-ri, Olàh, của 
lễ toàn thiêu có nghĩa là “lên” (nghĩa là của 
lễ có khói hương bay lên Thiên Chúa) Tế vật 
bị thiêu “trọn” (Đnl 33,10 1Sm 7,9 Tv 51,21) 
không trở lại với người dâng lẫn tư tế. 

Hiến vật là một con đực, không tật bệnh 
trong đàn gia súc (Lv 22,17-25). Người nghèo 
có thể dâng một con chim câu hay một con 
chim gáy nhỏ (Lv 5,7 12,8 Lc 2,24). Người 
dâng phải ở trong tình trạng tinh tuyền theo 
nghi thức. Họ đặt tay trên đầu hiến vật rồi tự 
tay chọc tiết bên ngoài bàn thờ. Trong những 
lễ tế công khai, chỉ các tư tế thực hiện việc sát 
tế (2Sbn 29,22-24.34 Ed 44,11). Trái lại luôn 
luôn phải là vị tư tế rải máu quanh bàn thờ 
và đặt một phần hiến vật trên bàn thờ để hỏa 
thiêu bằng một ngọn lửa vĩnh cửu (Lv 6,5). 

Người ta dâng lễ toàn thiêu để thanh tẩy 
khi sinh nở, bị phong cùi hoa liễu hay khi phát 
nguyên (Lv 12,6 14,1-32 15,1-5 Ds 6,9-12). 

Thời Chúa Giêsu, người ta dâng lễ toàn 
thiêu sáng và chiều, nên gọi là “hi lễ vĩnh 
cửu” (Đn 8,11).  

ĐẤNG KITÔ 
(CN 34 TN C - ĐỨC KITÔ, VUA VŨ TRỤ) 

(- Lc 23,35-43) “ ... nếu thật hắn là Đấng 
Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển 
chọn” (Lc 23,35). 

Đối với người Do thái, dầu thấm sâu 
vào thân thể (Tv 109,18) làm cho con người 
khỏe mạnh, vui tươi và xinh đẹp. Vì vậy, về 
phương diện tôn giáo, việc xức dầu biểu lộ sự 
hân hoan hay tôn kính, cũng được dùng như 
một nghi thức chữa lành hay thánh hiến. 

Đa số những trường hợp xức dầu Cựu Ước 
nhắc đến đều là những nghi thức thánh hiến. 
Một số vật dụng trong phụng tự được xức 
dầu thánh hiến, đặc biệt là bàn thờ (Xh 39,36t 
30,26-29 Lv 8,10t và St 28,18 31,13 35,14). 
Việc xức dầu phong vương giữ địa vị quan 
trọng nhất trong nghi thức thánh hiến. Tiên tri 
hay tư tế xức dầu: cho Saolê (1Sm 10,1), cho 
Đavít (1Sm 16,13), cho Giêhu (2V 9,6), cho 
Salomon (1V 1,39), cho Gioas (2V11,12). 
Tuy nhiên việc xức dầu chỉ đặt đúng tầm mức 
khi áp dụng cho Đấng Cứu Thế (Cv 4,25tt). 

Chúa Giêsu chính là Đấng được xức dầu. 
Tân Ước một lần nhắc đến việc xức dầu của 
Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế của Người 
(Cv 10,38), khi Người chịu phép rửa. Việc 
xức dầu phong vương diễn ra lúc đăng quang 
trên trời (Dt 1,9). Lúc khởi đầu tác vụ (Lc 
4,18-21). Chúa Giêsu áp dụng cho mình bản 
văn (Is 61,1) và coi việc xức dầu như việc xức 
dầu cho một tiên tri để đi rao giảng sứ điệp. 
Nhưng dựa theo lời Chúa Giêsu (Mc 10,38 Lc 
12,50) cộng đoàn thời tông đồ giải thích phép 
rửa trong viễn tượng cái chết của Đức Kitô 
(Cv 4,27 Rm 6,3t) sứ mạng lúc khởi đầu là sứ 
mạng rao giảng của tôi tớ - tiên tri (Is 4,1-7) 
sẽ hoàn tất trên núi sọ (1Ga 5,6) trong hi tế 
của Tôi tớ đau khổ.(Lc 15,1). 

Người nói về họ khi thì có tính cách tiêu 
cực (Mt 5,46) khi lại có tính cách tích cực (Lc 
18,9-24). Những người thu thuế được nêu tên 
đích danh là Giakêu (Lc 16,2) và Lêvi hay 
Matthêu (Mc 2,14 Mt 10,3) quả là những mẫu 
gương đáng được chiêm ngưỡng.
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Chúng tôi hết sức dè dặt khi viết câu 
truyện này. Không hề chú trọng đến tiểu sử 
công nương Daina. Vì như chúng ta đã biết, 
sau cái chết nghiệt ngã của nàng, thì đã có 
biết bao nhiêu báo chí sách vở đưa nhiều tin 
giật gân về mối tình éo le của Diana. Chúng 
tôi chỉ vắn tắt sơ qua: Diana là phu nhân của 
Thái Tử Charles, con trai Nữ Hoàng Elisabeth 
nước Anh. Theo quy chế nước Anh, thì nhà 
Vua chỉ là cột trụ cho quốc gia. Mọi quyền 
hành chánh, tư pháp, an sinh xã hội, đều giao 
cho chính phủ cai quản, tùy theo sự thắng lợi 
của đảng cầm quyền hay đảng đối lập. Nếu 
bình thường thì Diana sẽ là hoàng hậu của 
nước Anh, khi chồng lên làm vua, và cũng có 
thể tương lai sẽ là Hoàng Thái hậu, khi con 
trai của nàng lên làm vua nước Anh. Nhưng 
định mệnh trớ trêu thay! Nàng Diana đã gặp 
muôn vàn trắc trở trong cuộc đời tình ái, tình 
cảm. Nhiều báo chí cho Diana là gái “hồng 
nhan bạc phận”. Mà quả thật, nàng bạc phận 

thiệt. Tự nhiên Thái tử Charles sinh lòng phản 
bội, kết duyên với thiếu phụ khác, làm cho 
hoàng gia thất điên bát đảo, gây ra không biết 
bao nhiêu gương mù gương xấu trong hoàng 
cung. 

Thái tử Charles kết hôn lần hai với Công 
tước xứ Cornwall Camilla. Ảnh: Internet.
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Từ khi ly dị hẳn với thái tử Charles, Diana 
đã đi tìm thú vui trong công cuộc từ thiện bác 
ái. Nàng thường bắt chước Mẹ Têrêsa Calcuta, 
đi thăm viếng các viện mồ côi, cô nhi quả phụ, 
bệnh viện, nhà dưỡng lão. Diana đã nhiều lần 
gặp gỡ Mẹ Têrêsa Calcuta. Được bà khuyến 
khích an ủi và cầu nguyện. Có lần Mẹ Têrê-
sa Calcuta đã trao tặng cho Diana chuỗi hạt 
Mân Côi kính Đức Mẹ. Nàng đã giữ chuỗi hạt 
Mân Côi luôn bên mình. Diana là người Anh 
giáo, chắc là không biết lần hạt, nhưng cử chỉ 
giữ chuỗi Mân Côi chứng tỏ nàng cũng là một 
người có thiện chí và biết tôn kính Đức Mẹ 
(như chúng tôi đã trình bày trên đây, nguyên 
việc giữ chuỗi Mân Côi trong mình, cũng được 
Đức Mẹ đoái thương). Tuy nhiên Diana còn rất 
trẻ, cũng không đi ra ngoài quy luật tình yêu, 
cho nên nàng cũng có tình nhân người Ai Cập. 
Dody Fayet đã tặng cho Diana chiếc nhẫn kim 
cương trị giá 205.000 đôla. Đeo chiếc nhẫn 
mới được 2 giờ đồng hồ, thì nàng đã qua đời 
trên chiếc xe định mệnh vào lúc 10 giờ đêm 
ngày 31/8/1997. Ôi, cuộc đời như gió thoảng 
mây bay, như nước chảy qua cầu, như bóng 
ngựa qua cửa sổ. Định mệnh của Diana nói lên 
ý nghĩa câu: “đời là sầu mà tình là giấc mộng 
huyền”. Sau khi khám nghiệm tử thì, bất giác 
người ta còn thấy chuỗi hạt Mân Côi do Mẹ 
Têrêsa Calcutta tặng năm xưa, mà Diana vẫn 
còn giữ trong người. 

Đây quả là sự lạ, mà đã có rất nhiều 
người bình luận, phê bình khác nhau. 
Nhưng dù sao thì đây cũng là ơn đặc biệt 
mà Đức Mẹ đã ban cho Diana trước khi 
vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời phù vân giả trá 
này. 

..............................................................

Lời bàn: Ở đây chúng tôi không đề 
cập đến đời tư của công nương Diana, mà 
chỉ chú trọng đến khía cạnh mang chuỗi 
Mân Côi trong mình. Theo truyện tích số 
14 trước đây thì Đức Mẹ đã hứa cho những 
ai mang chuỗi Mân Côi, được “Đức Mẹ 
dẫn đến cùng Chúa”. Dù vậy, công nương 
Diana đang ở trong tình trạng thế nào đi 
chăng nữa, thì Đức Mẹ cũng sẽ tìm cách 
này hay cách khác để cứu nàng trong giờ 
lâm tử. Riêng chúng tôi hoàn toàn tin 
tưởng Đức Mẹ, vì lời cầu bầu của Mẹ Têrê-
sa, cùng với sức mạnh của chuỗi hạt Mân 
Côi, sẽ dẫn dắt Diana đến cùng Chúa. Dẫn 
dắt cách nào thì chúng ta không biết được 
ý mầu nhiệm của Đức Mẹ. Chỉ biết rằng 
Diana sẽ được ơn cứu rỗi.

Công nương Diana và hai con trai lúc 
sinh thời. Ảnh: Internet.
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Trong sách Thánh Giuse do linh mục
Barri chép, có kể chuyện sau:

Một bà đạo đức kia đã khấn giữ mình đồng 
trinh trọn đời, không lập gia đình. Bà đã giữ 
được nhiều năm. Chẳng may bà ấy bị ma quỉ 
cám dỗ mạnh lắm, nên đã thua và phạm tội. 
Bà ấy đi xưng tội ngay, nhưng khi xưng tội 
thì ngại ngùng xấu hổ, chẳng dám xưng tội ra.

Xưng tội xong, bà ấy áy náy mất bình an 
trong lòng, từ đó đâm buồn bã, sầu khổ.

Ít lâu sau, bà ấy lại đi xưng tội, và quyết 
tâm xưng tội cách thành thật cùng cha giải 
tội. Nhưng lần này bà lại xấu hổ mà giấu tội. 
Bà đã làm hư Bí tích Giải tội cùng Bí tích 
Mình Thánh đôi ba lần.

Sau cùng, vì bối rối lo âu quá sức, bà ấy 
chạy đến cùng Thánh Cả Giuse, cầu nguyện, 

kêu van Người ban sức mạnh cho mình thắng 
chước cám dỗ ma quỉ, cùng tính xấu hổ của 
mình. Bà ấy lấy lòng sốt sắng làm tuần chín 
ngày kính Thánh Cả Giuse. Đến ngày cuối 
cùng, bà ấy thấy tâm hồn thay đổi, có sức 
mạnh để đi xưng tội mà chẳng còn sợ xấu hổ 
như trước, nên đã ăn năn tội cách chân thành 
và xưng tội cách dễ dàng không giấu giếm. 
Xưng tội xong bà được bình an, vui vẻ, sung 
sướng không còn lo âu như trước.

Bà ấy hết lòng tạ ơn Thánh Cả Giuse đã 
giúp mình. Từ ngày ấy cho tới chết, bà chẳng 
bỏ qua ngày nào mà chẳng làm việc lành kính 
Thánh Cả. Bà ấy đeo ảnh Thánh Cả trong 
mình ngày đêm.

Chính bà ấy đã kể chuyện này cho linh 
mục Barri và xin người chép vào sách để mọi 
người biết mà thêm lòng tin cậy kính mến 
Thánh Cả hơn.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

     III. Bền Chí (...) 
Ai cũng khởi sự 

Chỉ thánh mới đi đến cùng.

 
     39. Bạo dạn không phải là phiêu lưu, bất khôn. Muốn đi đến cùng đường hy vọng con phải 
bạo dạn. Có mấy người đứng bên Chúa dưới thánh giá?

40. Bạo dạn để thưa với Chúa tất cả những gì con muốn, con nghĩ: “Thầy ở với các con 
lâu nay, chưa thấy các con xin điều gì.” Bạo dạn là tin yêu như con với Cha.

41. Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thực sự, thì chính sự thất bại đó là 
thành công. Chúa muốn như vậy. Xem gương Chúa Giêsu trên thánh giá.

42. Kết quả và thành công khác nhau. Có thể không kết quả bên ngoài, nhưng thêm kinh 
nghiệm, thêm khiêm tốn, thêm tin Chúa, đó là thành công dưới mắt siêu nhiên.

43. Chỉ có một sự thất bại là không hy vọng vào Chúa. “Con đã hy vọng vào Chúa và con 
sẽ không hổ thẹn đến muôn đời.”

(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: Nghĩ thế nào cho đúng về 
Nước Chúa? Vì sợ rằng nghĩ không đúng sẽ 
sai lạc luôn trong cách tìm kiếm Nước Chúa 
chăng? (một Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi: Trả lời “Nước tôi không thuộc 
về thế gian này…” (1) Chúa muốn mô tả 
tổng thể bằng lời nói về bản chất và bờ cõi 
của Nước Chúa cho Pilatus; cũng như, lùi lại 

thời điểm trước đó, long trọng tiến vào thành 
Giêrusalem Chúa muốn mô tả tổng quát một 
lần bằng hình ảnh về vị Vua, thần dân và văn 
hóa của Nước Chúa cho người Do thái; chưa 
kể các giáo huấn về Nước Chúa của Người 
trong 3 năm rao giảng đều ngụ ý mô tả chi 
tiết về Nước Chúa. Dựa vào tất cả những điều 
vừa kể, ta thử dùng cách so sánh Nước Chúa 
với nước trần gian để hiểu thêm Nước Chúa:
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Trên chỉ tạm dùng vài lĩnh vực để thử so 
sánh Nước Chúa với nước trần gian; nhưng, 
dù chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho ta cảm giác 
thanh thoát nhẹ nhàng rằng: Nước Chúa thiên 
về tính kín đáo, trầm lặng, an yêm (3), không 
phô bày, không hình thức rộn rịp và ồn ào... 
Nhớ lại lời Chúa Kitô dạy phụ nữ Samaria 
rằng: cách thờ phượng đúng không phải là 
cách thờ phượng ồn ào nhộn nhịp đầy hình 
thức và khoe khoang: “Nhưng giờ đã đến 
-và chính là lúc này đây- giờ những người 
thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa 
Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha 
tìm kiếm những ai thờ phượng Người như 
thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ 
phượng Người phải thờ phượng trong thần 
khí và sự thật.” (Ga 4,23-24)… Lời dạy cách 
thờ phượng Chúa (tức đạo làm con dân Nước 
Chúa) phản ảnh sự hiểu biết về Nước Chúa.

Tóm lại, Nước Chúa khác hẳn những gì đa 
số loài người tưởng; vì vậy cứ xem cách thức 
mỗi lần các Kitô hữu tụ họp để thờ phượng 
Chúa ra sao, ta tất biết họ nghĩ hiểu về Nước 
Chúa thế nào. 

“Hãy cho tôi biết anh thờ phượng Chúa 
ra sao, tôi sẽ nói cho anh biết anh nghĩ hiểu 
về Nước Chúa thế nào” (4).

..................................................................

(1) Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức 
Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua 
dân Do-thái không?” Đức Giêsu đáp: “Ngài 

tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói 
với ngài về tôi?“. Ông Philatô trả lời: “Tôi 
là người Do thái sao? Chính dân của ông và 
các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm 
gì?”. Đức Giêsu trả lời: “Nước tôi không 
thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về 
thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu 
không để tôi bị nộp cho người Do thái. Nhưng 
thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”. Ông 
Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?”. Đức 
Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. 
Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục 
đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về 
phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,33b-
37).

(2) Lộ: phơi bày ra hết bên ngoài. Liễm: 
thu vào bên trong cho kín đáo. Ví dụ “lưỡng 
nhãn lộ thần”: đôi mắt của những cao thủ 
võ lâm trừng trừng (đằng đằng sát khí) nhìn 
cốt cho đối thù mất tinh thần trước trận đấu; 
“lưỡng nhãn liễm thần”: đôi mắt của những 
bậc siêu cao thủ võ lâm hiền từ nhìn cốt vừa 
làm dịu tinh thần, vừa thu phục nhân tâm 
nhưng đồng thời cũng khiến cho đối thủ bối 
rối không rõ bản lãnh lẫn ý đồ của mình.

(3) An yêm: vừa an bình hoan lạc vừa đủ 
đầy mãn nguyện.

(4) Bắt chước câu “Dis-moi qui sont tes 
amis et je te dirai qui tu es” (Ngạn ngữ Pháp 
- Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho 
anh biết, anh là người như thế nào). 
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Trọn câu của Mạnh tử là: 
“Bách hạnh dĩ hiếu vi thủ, bách thiện dĩ hiếu vi tiên” 

(trong cả trăm đức hạnh thì hiếu thảo là đức hạnh đứng đầu, 
trong cả trăm điều thiện thì hiếu thảo là điều nên làm trước nhất).  

Cha sở mời ông Lễ, người đứng đầu Ban 
Hành giáo đến để thảo luận với ông liệu có 
nên lắp ráp các bảng điện tử giúp cho cộng 
đoàn cùng hát thánh ca chung với các ca đoàn 
hay không. Ông Lễ từ chối:

- Từ hồi nào đến giờ, việc hát lễ là của ca 
đoàn, bày biện thêm mà làm gì? 

Cha sở nói:
- Bác lầm to rồi! Việc hát ca ngợi khen 

Chúa trong thánh lễ là việc của chung mọi 
người… 

Ý ông Lễ xoay quanh vấn đề “hát thánh ca 
không phải là việc của cộng đoàn”, vì thế ông 
nhất quyết không chịu nghe cha sở lắp ráp các 
bảng điện tử. Một lúc lâu sau thấy nói thế nào 
cũng đều vô hiệu, cha sở nói:

- Ông cứ bảo vệ ý kiến “việc hát thánh ca 
là việc riêng ca đoàn”… thì thôi! Vậy nghe 
tôi hỏi nè: ca đoàn từ đâu mà ra? Có phải từ 
cộng đoàn mà ra hay không?  

Thấy ông Lễ “loạng choạng”, cha sở 
“đốn” ngã luôn:

- Ông không đọc thấy trong kinh Vinh 
danh: “Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con 
chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, 
chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm 
tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa” sao? 
Chữ “chúng con” chỉ về ai vậy? Chỉ ca đoàn 
chắc? 

Sau khi ông Lễ miễn cưỡng “quy hàng”, 

cha sở thuyết cho một bài đại ý cộng đoàn là 
toàn dân, tất thẩy đều có bổn phận hát thánh 
ca ngợi khen Chúa vì lòng hiếu thảo; Lòng 
hiếu thảo đối với Chúa là bổn phận to tác 
không thể tả… cho nên mọi người đều phải 
biết về thánh ca, phải mở miệng hát thánh ca 
và có nhiệm vụ tìm hiểu thêm về thánh ca, 
nếu khoán trắng cho ca đoàn, đương nhiên 
đẩy ca đoàn vào thế hát biểu diễn, hát bừa 
bãi, hát độc quyền và hát lấy lệ…    

Ông Lễ nghe đến “vuốt mặt không kịp”, 
cha sở nào chịu cho ông đang rình chộp lấy 
cơ hội để tẩu thoát:

- Về hỏi các ông kia giùm tôi: Tại sao ca 
đoàn giành giật hát hết, chỉ còn chừa lại Bộ 
Lễ cho cộng đoàn; để rồi khi cộng đoàn nhí 
được dịp hát thì hát quá trớn các ông lại còn 
mắng “các cháu hát nhỏ thôi!”? 

Ông Lễ “ngo ngoe”:
- Tại vì mấy đứa thiếu nhi chúng nó hát 

như rống như gào… sao mà sốt sắng được 
cơ?

Cha sở:
- Chúng nó rống chúng nó gào thì đã sao?
Cha sở nói tiếp ngay:

- Thế mà Chúa lại vui với chúng đấy! Bảo 
đảm Chúa vui hơn gấp nhiều lần với cộng 
đoàn người lớn chúng ta đến thờ phượng 
Chúa mà miệng cứ im thin thít trước nhan 
thánh Người.  
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NGUYÊN NGUYÊN

Cuộc tình lạ lùng của nam gián điệp giả gái đánh lừa người yêu suốt 20 năm và 
sinh cả con, nam chính biết sự thật lập tức muốn tự tử.

Thời Bội Phác vốn dĩ là 
một nam nhân chính hiệu 
nhưng tự nhận mình là nữ 
để ở bên cạnh người tình 
trong 2 thập kỷ, thu thập tin 
tức cho mục đích chính trị.

Vào những năm 1980, 
thế giới từng xôn xao trước 
chuyện tình của Shi Pei Pu 
(Thời Bội Phác), gián điệp 
Trung Quốc giả gái, cặp kè 
với kế toán đại sứ quán Pháp 
Bernard Boursicot để khai 
thác thông tin. Đáng nói 
hơn, người đàn ông này có 
thể che đậy giới tính thật của 
mình trong suốt 20 năm qua 
lại với người tình, thậm chí còn “sinh con”. 
Câu chuyện ly kỳ này khiến ai nghe qua cũng 
không tránh khỏi sự bất ngờ.

Thời Bội Phác xuất thân từ gia đình trí 
thức có bố là giáo sư đại học và mẹ cũng làm 
công việc “gõ đầu trẻ”. Ông lớn lên ở thành 
phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và được học 
tiếng Pháp sau khi tốt nghiệp đại học Vân Nam 
chuyên ngành văn học. Từ năm 17 tuổi, Thời 

Bội Phác đã bắt đầu theo 
đuổi đam mê ca hát bằng 
cách gia nhập đoàn hát kinh 
kịch Bắc Kinh đồng thời 
dạy tiếng Hoa cho các nhà 
ngoại giao.

Về phía Bernard 
Boursicot từ thời sinh viên 
đã phát triển xu hướng tình 
dục khác biệt khi thường 
xuyên qua lại với các nam 
sinh. Vào tháng 12/1964, 
ông khi đó chỉ mới 20 tuổi 
đã gặp được Thời Bội Phác, 
26 tuổi, trình diễn trên sân 
khấu trong trang phục nam 
giới. Ngay từ lần chạm mặt 

đầu tiên, cả hai đã nhanh chóng phải lòng nhau 
trước khi gặp lại nhau trong một buổi hẹn hò 
đúng nghĩa.

Lúc này, Thời Bội Phác tiết lộ với Ber-
nard rằng ông thực chất là giới tính nữ, bị buộc 
phải sống cuộc đời của một người đàn ông 
để thỏa mãn khao khát sinh con trai của bố. 
Chẳng biết vì lý do gì mà Bernard hoàn toàn 
bị thuyết phục, không hề mảy may nghi ngờ. 

Thời Bội Phác. Ảnh: Internet
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Một thời gian, họ chính thức trở thành 
một cặp nhưng tuyệt nhiên giấu kín mối quan 
hệ ấy bởi việc một nhân viên đại sứ quán Tây 
lại đi “cặp kè” với một người Trung Quốc 
không hề hay ho chút nào.

Cũng giống như những cặp đôi khác, 
tình yêu của Bernard và Thời Bội Phác cũng 
bao gồm cả tình dục. Vậy nhưng, những lần 
quan hệ của họ luôn diễn ra trong tình trạng 
gấp gáp, lén lút và chỉ “yêu” trong bóng tối. 
Chính điều này khiến Bernard không thể phát 
hiện ra sự khác biệt của Thời Bội Phác với 
những người phụ nữ đích thực.

Đáng tiếc, giấy không thể gói được lửa, 
mối quan hệ của Bernard và Thời Bội Phác bị 
chính quyền Trung Quốc phát hiện. Lúc này, 
chàng thư ký người Pháp phải giao nộp một 
số thông tin mật để được tại ngoại và rời khỏi 
Trung Quốc.

Sau này, Bernard thỉnh thoảng vẫn sang 
Trung Quốc thăm Thời Bội Phác dù trong lúc 
đó, ông đang qua lại với nhiều người đàn ông 
lẫn phụ nữ khác. Một lần nọ khi gặp lại Ber-
nard, Thời Bội Phác đã dẫn ra một bé trai 4 
tuổi và giới thiệu đó là con của họ, tên Phác 
Độ Độ.

Năm 1982, Bernard lúc đó đang chung 
sống với một người đàn ông ngoại quốc nhưng 
vẫn làm thủ tục bảo lãnh 2 “mẹ con” Thời Bội 
Phác sang Pháp đoàn tụ với ông. Một thời gian 
sau, Bernard và Thời Bội Phác bị chính quyền 
bắt giữ. Trong lúc cho lời khai, Thời Bội Phác 
mới thừa nhận sự thật rằng ông là nam giả nữ 
và thậm chí còn tiết lộ cách để giấu đi “của 
quý”, lừa gạt người tình trong suốt nhiều năm 
trời. Về phía Phác Độ Độ, đứa trẻ này được 
Thời Bội Phác mua lại từ một người đàn bà 
nghèo khổ. Bản thân Độ Độ cũng biết được 
việc này nhưng chấp nhận bởi vì 2 mẹ con đã 
đến đường cùng.

Không chấp nhận sự thật rằng người phụ 
nữ đầu ấp tay gối suốt 2 thập kỷ với mình là 1 
người đàn ông, Bernard đã cố gắng tự tử bằng 
cách cắt cổ nhưng may mắn được cứu sống. 
Vào năm 1986, Bernard và Thời Bội Phác 
nhận về mỗi người 6 năm tù giam vì các tội 
danh liên quan đến công việc làm gián điệp. 
1 năm sau đó, cả 2 lần lượt được phóng thích.

Bernard và Thời Bội Phác tại 
phiên tòa xét xử. Ảnh: Internet.
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Sau đó, Thời Bội Phác tiếp tục công 
việc ca hát nhưng hạn chế nhắc đến chuyện 
tình trong quá khứ với Bernard. Trong một 
số dịp hiếm hoi, ông thừa nhận bản thân bị 
thu hút bởi nam lẫn nữ giới nhưng chuyện 
đó không hề quan trọng. Đáng nói hơn là 
Thời Bội Phác và Bernard vẫn giữ liên lạc 
với nhau. Thậm chí vài tháng trước khi qua 
đời vào năm 2009 ở tuổi 70, Thời Bội Phác 
còn thừa nhận rất yêu Bernard. Đáng tiếc sau 
tất cả mọi sự lừa dối, Bernard đã không thể 
tin tưởng Thời Bội Phác thêm một lần nào 
nữa, đến dự đám tang của người tình cũ cũng 
không muốn tỏ vẻ buồn rầu.

Câu chuyện của Thời Bội Phác trở thành 
nguồn cảm hứng cho biên kịch David Henry 
Hwang viết nên vở kịch M. Butterfly (Tạm 
dịch: Ngài bươm bướm) và được trình diễn 
trên sân khấu Broadway vào năm 1988.

Năm 1993, M. Butterfly được dựng thành 
phim điện ảnh cùng tên. (Nguồn: Tổng hợp)

Chuyện gì thì chuyện, miễn chuyện tình 
yêu thì lay động lòng người.

Trong lãnh vực thánh nhạc, việc gì thì 
việc, miễn tận tâm tận lực thờ phượng Chúa 
thì việc ấy là việc vô cùng chính đáng và thiết 
yếu vào bậc nhất. Ngày xưa ông Mạnh tử 
không được biết Chúa, ông chỉ biết đạo làm 
người, trong đạo ấy ông chỉ biết cha mẹ là trên 
hết, cho nên chữ hiếu của ông chỉ nhắm đến 
cha mẹ là hết; giá phải là Kitô hữu, ông sẽ 
dành câu này cho Thiên Chúa: “Bách hạnh dĩ 
hiếu vi thủ, bách thiện dĩ hiếu vi tiên” (trong 

trăm đức hạnh, hiếu thảo làm đầu, trong trăm 
điều thiện, hiếu thảo đứng trước), bởi vì Thiên 
Chúa dùng miệng tiên tri Daniel kêu gọi loài 
người: “Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là 
Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy 
yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, 
hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi 
truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào 
lòng” (Đnl  6,2-6). Nếu có lòng hiếu thảo với 
Chúa, ta không để mặc hát tôn vinh Chúa trong 
phụng vụ sao… thì hát, hoặc ta không thể hát 
thờ phượng Chúa kiểu sợ người ta buồn chán, 
sợ tốn giờ, sợ chủ tế đứng chờ lâu v.v… trái lại 
ta sẽ mày mò tìm hiểu để hát ca ngợi Chúa sao 
cho xứng hợp của lễ dâng lên Người, ta sẽ tra 
cứu mọi chỉ dẫn của Giáo hội về thánh nhạc, 
ta không ồn ào huyên náo gây bất kính với 
Chúa, ta không đưa thói tục vào làm vấy bẩn 
không khí thờ phượng, ta không mặc kệ miễn 
có hát cho thánh lễ trôi chảy là được, ta không 
đứng im chẳng mở miệng hát trong thánh lễ, 
ta không coi thánh nhạc là chuyện vặt, chuyện 
của ca đoàn, chuyện của người khác. Bởi vì:

THÁNH NHẠC LÀ BỔN PHẬN 
THẢO HIẾU CỦA NHỮNG NGƯỜI CON 
HIẾU THẢO ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.
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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:

(tiếp theo)
   2. Hát Ca tiến lễ

Trước đây, tất cả lời nguyện, lời ca và bài đọc Sách Thánh trong Thánh lễ thường nằm trong 
một cuốn sách. Nhưng sau này, sách này được tách làm 3 cuốn: [i] Sách lễ Rôma: chứa đựng 
các lời nguyện (các bài lễ + nghi thức Thánh lễ + nghi thức làm phép và rẩy nước thánh + các 
mẫu lời nguyện tín hữu); [ii] Sách bài đọc: chứa đựng các bài đọc Kinh Thánh được công bố 
trong mỗi Thánh lễ (ngoài bài đọc I, bài đọc II và bài Phúc Âm, còn có thánh vịnh đáp ca và 
tung hô Tin Mừng). Giáo Hội còn tách từ Sách bài đọc ra những bản văn Tin Mừng được công 
bố theo từng ngày lễ mà làm thành Sách Tin Mừng (dành đặc biệt cho việc rước kiệu); [iii]
Sách hát: như các cuốn Graduale Romanum, Graduale Simplex, Liber Usualis. Từ rất lâu 
rồi, chúng được sử dụng trong các Nghi thức Thánh lễ cử hành tại Rôma và được coi là các 
sách hát chính thức của Hội thánh Công giáo toàn cầu. Không giống như cuốn Liber Usua-
lis được dùng cho Thánh lễ Tridentinô, cuốn Graduale Romanum đi theo Nghi thức Thánh lễ 
mới hậu Công đồng Vaticanô II. Vì thế, Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma [2002] chỉ ra rằng 
cuốn Graduale Romanum là nguồn hàng đầu để tìm bài hát cho phần [rước] nhập lễ, tiến lễ 
và hiệp lễ cũng như cho phần thánh vịnh đáp ca sau bài đọc I và trước khi công bố Tin Mừng.

Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma [2002] số 367 nói: “Khi lựa chọn các bài hát xen giữa 
các bài đọc cũng như các Ca nhập lễ, Ca tiến lễ và Ca hiệp lễ, thì hãy tuân theo các quy luật 
đã ấn định tại những nơi đó” mà theo Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma [2002] số 74 thì quy 
luật về cách hát Ca tiến lễ cũng giống như cách hát Ca nhập lễ: “Ca nhập lễ được hát luân 
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phiên giữa ca đoàn và cộng đoàn, hoặc cũng 
theo thể thức ấy, giữa ca xướng viên và cộng 
đoàn, hoặc tất cả do cộng đoàn hoặc ca đoàn 
hát. Có thể dùng tiền xướng cùng với thánh 
vịnh đi kèm có trong sách Các Bài Ca Tiến 
Cấp Của Phụng Vụ Rôma (Graduale Roma-
num) hoặc sách Các Bài Ca Tiến Cấp Đơn 
Giản Của Phụng Vụ Rôma (Graduale Roma-
num simplex); hoặc dùng một ca khúc nào 
khác thích hợp với cuộc cử hành, hoặc với 
tính chất của ngày lễ hoặc mùa phụng vụ mà 
bản văn đã được Hội đồng Giám mục chuẩn 
nhận. Tại Việt Nam, Uỷ ban Thánh Nhạc trực 
thuộc Hội đồng Giám mục sẽ tuyển chọn một 
số bài thích hợp và đệ trình lên Hội đồng 
Giám mục để xét duyệt và phổ biến.” (QCSL 
48).

Như vậy, Quy chế Tổng quát Sách lễ 
Rôma cho chúng ta 3 chọn lựa để hát Ca 
tiến lễ: [i] Đối ca với thánh vịnh của nó (an-
tiphona cum psalmo suo) từ Graduale Ro-
manum; [ii] Đối ca với thánh vịnh của nó 
từ Graduale Simplex; [iii] Một ca khúc nào 
khác thích hợp với cuộc cử hành (tác động 
phụng vụ), hoặc với tính chất của ngày lễ 
hoặc mùa phụng vụ mà bản văn đã được Hội 
đồng Giám mục chuẩn nhận. Điều này có ng-
hĩa là chúng ta phải dành ưu tiên cho những 
bài hát thánh vịnh mà Hội thánh đã chỉ định 
từng phần cho mỗi lễ nghi phụng vụ được in 

trong sách Graduale Romanum/ Graduale 
Simplex hơn là ca khúc thay thế.  

Trong tình hình hiện nay, may mắn là có 
nhiều các nhạc sĩ đã dệt nhạc cho bản văn 
Ca nhập lễ và Ca hiệp lễ được ghi trong Sách 
lễ Rôma và đó cũng chính là lời Ca nhập lễ 
và Ca hiệp lễ được ghi trong sách Graduale 
Romanum/ Graduale Simplex dù là dưới hình 
thể ca khúc (minh họa bằng bản nhạc đính 
kèm).

Tuy nhiên, điều không hay là rất hiếm nhạc 
sĩ sáng tác bài Ca tiến lễ dựa theo bản văn 
Ca tiến lễ nằm trong sách Graduale Roma-
num/ Graduale Simplex, đang khi đó chúng 
ta lại có quá nhiều bài Ca dâng lễ hướng về 
tác động phụng vụ “dâng tiến bánh rượu”. 
Hậu quả là: [i] Chúng ta đã vô tình bỏ đi 
hay lãng quên bản văn được rút từ Kinh 
Thánh và nguồn Phụng vụ (PV, số 121) vốn 
nằm trong Sách lễ Rôma/ Graduale Roma-
num/ Graduale Simplex mà lẽ ra phải được 
ưu tiên hát hơn những bài thánh ca bình dân 
(cantiunculae populares) đề cập đến “dâng 
tiến và bánh rượu”; [ii] Hầu hết mọi người 
đều hiểu lầm rằng bài Ca tiến lễ là phải có 
“dâng tiến và bánh rượu”; [iii] Bài Ca tiến lễ 
chúng ta thường hát có nội dung xa rời tính 
chất của ngày lễ hoặc mùa phụng vụ.

Ví dụ, theo sách Graduale Roma-
num/ Graduale Simplex, Ca tiến lễ của lễ 
Vọng Giáng sinh được trích từ Tv 24, 7: “Hỡi 
cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi 
cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự 
vào”; Ca tiến lễ của ngày lễ Thăng Thiên 
được trích từ Tv 47, 6: “Thiên Chúa ngự lên, 
rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội 
tiếng tù và”; trong Thánh lễ Tiệc Ly thứ Năm 
tuần thánh, Giáo Hội đề nghị chúng ta hát 
bài Ca tiến lễ này như được in trong Sách lễ 
Rôma và Graduale Romanum: “Ubi cáritas 
et amor, Deus ibi est…” (“Đâu có tình yêu 
thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…”).

(còn tiếp)
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Ỷ Lan - có thuyết cho rằng tên thật của bà 
là Lê Thị Yến Loan - là một cô gái hái dâu, 
chăn tằm ở ngoại thành Thăng Long thời 
Lý. Ỷ Lan ra đời ở làng Thổ Lỗi (làng Sủi 
sau đổi là Siêu Loại, nay là xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm - Hà Nội)- năm nào không 
rõ, sử sách chỉ ghi lờ mờ: “bà mất ở kinh 
thành Thăng Long vào năm 1117 - trên dưới 
70 tuổi - thời Lý Nhân Tông. Sách Mộng 
khê bút đàm của Thẩm Hoạt có chép “Nhật 
Tôn (tức Lý Thánh Tông) mất, Càn Đức (Lý 
Nhân Tông) lên, dùng quan là Lý Thượng 
Cát (Lý Thường Kiệt) và mẹ là thái phi Lê 
Thị Yến Loan cùng coi việc nước”.

Câu chuyện Yến Loan vào cung vua 
Lý, đó là một giai thoại người người đều 
nghe, đều biết.

Thuở ấy vào năm Quý Mão (1063) Lý 
Thánh Tông đã đến bốn mươi tuổi. Vua 
chưa có con trai để truyền ngôi báu, đêm Tượng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan
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ngày triều thần lo ngại. Vua bèn thân hành đi 
cầu tự khắp các chùa chiền, miếu mạo nhưng 
không hiệu nghiệm, Lý Thánh Tông lo lắng 
cho triều đình nhà Lý và xã tắc Đại Việt. Một 
sớm mùa xuân, vua về viếng thăm chùa Dâu 
(tổng Dương quang phủ Thuận Thành) dân 
làng mở hội nghênh giá. Thánh Tông hoàng 
đế cùng hòa vào dân chúng trong hội làng 
đông vui. Trai gái, già trẻ các làng đều ra rước 
vua. Đoàn xa giá của vua đi đến đâu, các làng 
lân cận nô nức, đổ xô về phía ấy. Duy chỉ cô 
thôn nữ xinh đẹp của làng Sủi vẫn điềm nhiên 
hái dâu, xem việc ngự giá của vua không có 
quan hệ gì đến mình. Cô gái vẫn miệt mài 
bên bãi dâu, mặc cho đoàn ngự diễu qua. Lý 
Thánh Tông lấy làm lạ, bèn cho đòi người con 
gái có vẻ “kiêu căng” đang đứng bên nương 
dâu kề gốc lan ấy đến trước kiệu rồng để hỏi. 
Cô gái ung dung nhẹ nhàng tới quỳ tâu: 

- Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm 
lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ có 
đâu dám mong đi xem rước và nhìn mặt rồng.

Vua thấy cô gái ăn mặc quê mùa, nhưng cử 
chỉ đoan trang dịu dàng, lời nói phong nhã, 
đối đáp phân minh, lễ nghĩa khác hẳn những 
người con gái mà vua đã từng gặp. Vua yêu vì 
sắc, trọng vì nết, nên cho cô gái theo long giá 
về kinh đô. Cô gái làng quê được đón về cung 
vua ấy là Yến Cô Nương xinh đẹp, nết na của 
làng Siêu-Loại (Sủi). 

Nhưng Lý Thánh Tông là ông vua chăm 
việc nước, luôn luôn thân chinh dẹp giặc. Vua 
ít nhàn rỗi để ngự tới cung Ỷ Lan. Đương lúc 
cung Ỷ Lan vắng tiếng đàn, tiếng sáo, thì bỗng 
một hôm sau khi Thánh Tông đi trẩy hội chùa 
Thổ Lỗi, cung Ỷ Lan lại nhộn nhịp hơn xưa. 
Yến Cô Nương nhờ “thông minh vốn sẵn tự 
trời” được học tập, trau dồi đã trở thành một 
cung phi “nổi danh tài sắc một thời” kinh sử 
làu thông, văn chương uyên bác. Lý Thánh 
Tông đem lòng yêu mến, phong làm Ỷ Lan 
phu nhân, lấy tên cung Ỷ Lan và cũng có ý kỷ 
niệm cô gái đứng tựa bên gốc lan, khi tuân lệnh 
đến bệ kiến buổi đầu ở làng Sủi (Siêu Loại).

Sau đó (1066), Ỷ Lan sinh hạ được một 
hoàng tử lấy tên là Kiền Đức. Kiền Đức trán 
cao, tay dài quá gối, thông minh, tuấn tú, vua 
càng yêu dấu hơn, Yến Loan được tôn là Ỷ 
Lan nguyên phi - đứng đầu các cung phi, sau 
thái hậu; con trai được lập làm thái tử.

Năm Kỷ Dậu (1069), Lý Thánh Tông thân 
chinh đi đánh giặc ngoại xâm. Trong khi vua 
cùng Lý Thường Kiệt ở ngoài biên cương, Ỷ 
Lan nguyên phi đảm đang, chăm lo quốc sự, 
trị nước điều khiển có kỷ cương khiến thần 
dân thán phục, cõi nước được yên vui. Lý 
Thánh Tông từ ngoài biên ải đánh trận lâu 
ngày không thắng, chán nản rút quân quay về. 
Về chưa đến nơi, nghe dân chúng Châu Cư 
Liên (Tiên Lữ, Hải Hưng) ca ngợi nguyên phi 
Ỷ Lan ở nhà trị nước rất giỏi, lòng dân cảm 
hóa, được suy tôn là bà Quan Âm, vua Thánh 
Tông tự trách mình: “Nguyên phi là đàn bà 
còn làm được như thế, ta là đàn ông há thua 
sao!” Vua lại tiếp tục trở ra đánh giặc, lần này 
thắng trận. Năm đó, mùa hạ vua đem quân về 
ca khúc khải hoàn, đại xá cho thiên hạ, giảm 
thuế khóa, phát tiền, lụa, thóc cho dân nghèo.

Ỷ Lan rất nhân từ dạy con ngoan, đào tạo 
con trở thành một nhà vua anh minh sau này; 
Lại lo cho dân giàu nước mạnh, yêu thương 
nhân dân được mọi người kính phục.

Năm Nhâm Tý (1072) tháng giêng mùa 
xuân, Lý Thánh Tông mất ở điện Hội Tiên. 
Hoàng thái tử Kiền Đức lên ngôi vua, tức vua 
Lý Nhân Tông. Khi ấy vua mới lên bảy, tôn 
mẹ là Ỷ Lan nguyên phi lên làm Linh Nhân 
hoàng thái hậu. Ỷ Lan vừa giúp coi triều 
chính, vừa làm nhiệm vụ bà mẹ dạy dỗ con. 
Trong khi vua còn thơ ấu, Ỷ Lan điều khiển 
cả quốc gia, cùng tể tướng Lý Thường Kiệt 
chủ trương đánh quân Tống xâm lược. Hai 
lần quân Tống đến (1075, 1077) vua Lý Nhân 
Tông chưa quá 10 tuổi, Ỷ Lan đã cùng Thái 
sư Lý Đạo Thành lo việc binh lương chuyển 
ra tiền tuyến. Trong lúc Tổ quốc lâm nguy Ỷ 
Lan đã cùng Lý Thường Kiệt giữ vững giang 
sơn, xã tắc, công ấy đời sau còn nhắc mãi.
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Ỷ Lan xuất thân là một thôn nữ, nên hiểu 
thấu những khổ đau của người phụ nữ nông 
dân vì nghèo khổ phải đem thân gán nợ cho 
nhà giàu, bà cho xuất của trong kho chuộc về, 
và xây dựng chồng con hạnh phúc cho họ. Về 
việc này Ngô Sĩ Liên đã có lời bàn: “Con gái 
nghèo đến nỗi phải đợ mình làm mướn, con 
trai nghèo đến nỗi không vợ đó là cùng dân 
của thiên hạ. Thái hậu (tức Ỷ Lan) đổi mệnh 
cho họ cũng là việc nhân chính vậy!”. Ỷ Lan 
không những sửa sang việc quốc chính, tăng 
cường quân đội, bố phòng, chăm lo việc mở 
mang dân trí, việc thi cử học hành và còn ban 
hành nhiều điều ích quốc lợi dân. Ỷ Lan còn 
khuyên vua làm điều thiện, trị điều ác. Bà 
hiểu những gian nan của nông dân khi việc 
nông trang cày bừa không có trâu cày. Ỷ Lan 
bảo vua phạt tội nặng những kẻ trộm trâu và 
giết trâu bừa bãi, có lần bà đã nói với vua: 

- Gần đây người kinh thành và làng ấp đã 
có kẻ trốn đi chuyên nghề trộm trâu. Nông 
dân cùng quẫn. Mấy nhà phải cày chung một 
trâu. Trước đây, ta đã từng mách việc ấy, và 
nhà nước đã ra lệnh cấm. Nhưng nay việc 
giết trâu lại có nhiều hơn trước. 

Nhân Tông bèn ra lệnh phạt rất nặng những 
người trộm và giết trâu, phạt cả vợ con và 
hàng xóm vì tội không tố giác.

Sống trong lầu son, gác tía mà lúc nào Ỷ 
Lan cũng không quên đến người nghèo, Ỷ 
Lan vẫn chăm sóc đến đời sống cùng cực 
của nông dân lao động. Cũng như Lý Thánh 
Tông, Ỷ Lan thường phát chẩn thóc lúa cho 
kẻ nghèo. Bà sùng đạo ưa làm việc từ thiện 
lập nhiều đình chùa.

Bà thường lui tới các đình chùa, trao đổi 
với các tăng ni thuyết giáo đạo Phật. Năm 
1096, bà bày cỗ chay ở chùa Khai Quốc (tức 
sau là chùa Trấn Quốc ở Thăng Long) thết 
các sư. Tiệc xong, bà ngồi kê cứu đạo Phật 
với các vị sư già học rộng. Bà hỏi về nguồn 
gốc đạo Phật ở các nước và ở ta. Bà có óc 
phán đoán đòi hỏi các sư “nói có sách mách 

có chứng”. Chính nhờ câu chuyện giữa bà và 
các vị sư thời Lý (sách Thiên uyển tập anh 
ngữ lục đời Trần còn ghi lại tường tận chuyện 
này), mà đến nay ta còn biết gốc tích sự truyền 
bá đạo Phật vào nước ta. Có lần bà đến chùa 
Phổ Minh (Từ Liêm) tranh luận với sư Thông 
Biến về những điều của Phật giáo. Bà cũng có 
làm những bài kinh, có câu kệ còn truyền lại 
đến ngày nay:

Sắc là không, không tức sắc

Không là sắc, sắc tức không

Sắc? Không? thôi mặc cả,

Mới thấu được chân tông.

Là một nữ nông dân nghèo, được hưởng 
phú quý vinh hoa, bà vẫn cho là điều “sắc 
sắc, không không”, đó là phù vân... Bà là một 
người phụ nữ vương giả, ngọc ngà vàng son 
không làm vẫn đục tâm hồn bà, cũng là một 
phụ nữ hiếm có trong lịch sử nghìn năm trước. 
Ngày 25/7 năm Đinh Dậu, Hội tường đại 
khánh năm thứ 8 (1117) đời Lý Nhân Tông, 
bà mất, được hỏa táng, dâng thụy là Phù 
Thánh Linh Nhân Hoàng thái hậu, mai táng ở 
Thọ Lăng phủ Thiên Đức. Hiện nay còn miếu 
thờ bà ở hai xã Cẩm Đới và Cẩm Cầu huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Đoàn Minh Tuấn

....................................................................

Nhân chuyện trên có nhắc cụm từ “sắc sắc 
không không” hàm ý cuộc đời không lại có, 
có rồi lại không… Kitô hữu thử bàn chuyện 
phù vân qua việc có thể từ bỏ hay không thể 
từ bỏ.

TỪ BỎ “MỌI SỰ PHÙ VÂN” (1), 
ĐƯỢC KHÔNG?

Ai cũng biết câu:“Phù vân sinh phù vân, 
tất cả đều phù vân” (ngạn ngữ Latin - “Va-
nitas vanitatum et omnia vanitas” - Vulgate, 
Ecclesiastes 1,2), qua đó, biết những gì ở 
ngay chính nơi ta và chung quanh chúng ta 
đều chóng tan chóng mất. Nhưng biết thì vẫn 



THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - CÂU CHUYỆN NỘI BỘ 

31

biết, mê đắm phù vân vẫn cứ mê đắm; mê 
đắm đến nỗi lúc hấp hối trên giường bệnh mới 
chịu thôi đi mê đắm và mới chịu thật sự từ bỏ 
“mọi sự phù vân” (chỉ được lúc đó, thoát chết 
lại mê đắm tiếp). Ngoại trừ các thánh, chúng 
ta ai cũng đều khó từ bỏ “mọi sự phù vân” 
như nhau. Tại sao? – Thưa bởi vì “mọi sự phù 
vân” thật ra: a/ Rất cần thiết cho cuộc sống. 
b/ Rất hấp dẫn. c/ Luôn gắn chặt với chúng 
ta. Còn một lý do khác hơi tế nhị: từ bỏ “mọi 
sự phù vân” thử coi, tức khắc ta sẽ bị khốn 
quẫn ngay (do thiếu thốn nhu cầu để sống), 
tiếp theo, tức khắc ta sẽ bị mọi người rẻ khinh 
và xa lánh, chỉ với 2 điều đó cũng đủ làm ta 
sống dở chết dở. Chính vì lẽ đó, nghe Chúa 
khuyên dạy nên từ bỏ “mọi sự phù vân”, ai 
cũng nao núng, do nao núng cho nên phần 
đông người né tránh tức không dám nhắc đến 
sự từ bỏ “mọi sự phù vân” lẫn né tránh luôn 
Tin mừng, số người khác cố giải thích bằng 
muôn vàn kiểu ngụy biện (ví dụ: “Chúa ám 
chỉ đến sự từ bỏ trong tinh thần”). Nói tóm, 
chẳng có được mấy ai dám từ bỏ “mọi sự phù 
vân”. Thế là, chuyện từ bỏ “mọi sự phù vân” 
có vẻ bất khả thi.

BIẾT CHÚNG TA CẦN “MỌI SỰ 
PHÙ VÂN”, NHƯNG SAO CHÚA 

KHUYÊN DẠY NÊN TỪ BỎ?
Trong nhãn giới của chúng ta, “mọi sự 

phù vân” rất cần, rất thú vị cho cuộc sống và 
do vậy, thật khó từ bỏ, nhưng suy đi nghĩ lại 
thấy, một khi Chúa đã khuyên dạy từ bỏ (2) ắt 
Chúa có lý do, và một khi biết rõ loài người 
chúng ta rất khó từ bỏ “mọi sự phù vân” mà 
Chúa vẫn khuyên dạy thì ắt việc từ bỏ ấy khả 
thi (có thể thực hiện và nếu thực hiện đúng 
cách thì không sống dở chết dở như chúng ta 
lo sợ). Phải! Bằng chứng cho những suy nghĩ 
trên là các thánh, các thánh đã từ bỏ rất thành 
công, đâu?… hay là!… chúng ta thử học hỏi 
các ngài xem!

LÝ DO TỪ BỎ “MỌI SỰ PHÙ VÂN”.

Đọc lại Tin mừng, ngắm nhìn các thánh, 
chúng ta thấy từ bỏ “mọi sự phù vân” có hẳn 

một lý do rất thuyết phục, đó là để DỄ ĐI 
THEO CHÚA (xem lại chú thích số 2). Chúa 
còn chỉ rõ hơn lý do ấy khi Người phán: “Các 
con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm 
tôi tiền của được” (Lc 16,13). Còn gì nói nữa!

TỪ BỎ “MỌI SỰ PHÙ VÂN” LÀ 
VIỆC KHẢ THI.

Các thánh là những nhân chứng hùng hồn 
nói lên: từ bỏ “mọi sự phù vân” là việc khả 
thi; càng hùng hồn hơn khi ta xét: xuất thân 
của các ngài cũng giống như xuất thân của 
chúng ta: có đấng xuất thân từ nhà giàu, có 
đấng xuất thân từ nhà nghèo, có đấng xuất 
thân từ cuộc đời rất nhung lụa vinh hiển, có 
đấng xuất thân từ cuộc sống hèn hạ và bần 
khổ v.v… nhưng tất cả các ngài đều đã từ bỏ 
“mọi sự phù vân” rất thành công, vậy tại sao 
chúng ta không từ bỏ được? Bắt chước thánh 
Augustinô ta tự hỏi: “Si isti et istae, cur non 
ego?” (ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi 
thì không?) (3)

HÌNH THỨC TỪ BỎ “MỌI SỰ 
PHÙ VÂN”.

Trông vào các thánh, chúng ta thấy các ngài 
từ bỏ “mọi sự phù vân” bằng mọi hình thức:

- Hình thức nơi hành vi: Từ bỏ rõ ràng và 
cụ thể qua việc có đấng thánh từ bỏ đời sống 
gia đình vào rừng lên núi tu (bỏ vật chất), có 
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đấng thánh hy sinh mạng sống (bỏ mạng sống 
bằng tử đạo, đi truyền giáo nơi xa xôi), có 
đấng thánh chịu đau khổ thể xác (tử đạo hằng 
ngày trong cuộc sống âm thầm), có đấng thánh 
chịu đau khổ tâm hồn (chịu tử đạo nội tâm), 
có đấng thánh bỏ cả ý riêng, nhân phẩm lẫn 
sự tự do và cả công lý (bỏ chính bản thân)… 

- Hình thức nơi nội tâm: Từ bỏ dứt khoát 
trong hành vi lẫn tư tưởng. Chúa phán: “…
Cầm cày không ngoái lại sau lưng” (Lc 9,57-
62), “Không ai có thể làm tôi hai chủ”, “Anh 
hãy về bán hết gia tài, phân phát cho người 
nghèo rồi đến đây theo Ta”.

PHƯƠNG PHÁP TỪ BỎ “MỌI SỰ 
PHÙ VÂN”.

Cũng theo gương các thánh, ta rút ra 3 
bước của một phương pháp:

Bước xác tín: Các ngài xác tín Chúa khu-
yên dạy từ bỏ “mọi sự phù vân” theo nghĩa 
đen và không thể hoài nghi, nhờ xác tín như 
em bé ngây thơ (không luận bàn, tra vấn, hay 
băn khoăn) cho nên các ngài không cần giải 
thích… dùng thời giờ làm những việc đó cho 
quyết tâm dứt khoát từ bỏ.

Tiệm  tiến: Các ngài từ bỏ từng bước nhỏ 
tức bỏ dần và từng phần, vì thật ra, tiến trình 
từ bỏ có thể kéo dài cả cuộc đời.

Phấn đấu: Các ngài phấn đấu liên miên 
đi đôi với cầu nguyện liên lỉ, té (ngã) xuống 
đứng lên không ngại, bởi vì Chúa cần sự phấn 
đấu, hơn thành tích.

ĐƯỢC GÌ KHI ĐÃ TỪ BỎ “MỌI SỰ 
PHÙ VÂN”?

Từ bỏ PHÙ VÂN lẽ tất nhiên nhận được 
phần thưởng sự KHÔNG PHÙ VÂN, tức từ 
bỏ MỘT “mọi sự phù vân”, chúng ta sẽ được 
thưởng GẤP TRĂM “mọi sự không phù 
vân”; bởi vì nếu chúng ta được thưởng gấp 
trăm cũng “mọi sự phù vân” tiếp, chẳng hóa 
ra chúng ta từ bỏ 1 sự giả trá để được thưởng 
100 sự giả trá tiếp, bỏ trộm vặt để được 
thưởng bọn giặc cướp hay sao? Không! Bỏ 
“mọi sự phù vân”, chúng ta sẽ được thưởng 
chính Chúa như Chúa đã hứa: “Ai yêu mến Ta 
thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu mến người 
ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy” 
(Ga 14,21-26). Chúa là tất cả, Chúa chẳng 
những là “gấp trăm” mà còn gấp ngàn, gấp 
triệu, gấp tỷ… đúng ra không con số nào có 
thể dùng để so sánh được, đã thế còn nhận 
lại bao là “mọi sự không phù vân” khác như 
Nước Trời, sự sống vĩnh cửu, chân lý, đường, 
sự thật, ánh sáng, niềm vui thiên đàng nhất là 
tình yêu…
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ĐƯỢC THƯỞNG GẤP TRĂM NGAY 
KHI CÒN Ở ĐỜI NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Không cần phải đến đời sau, nhưng ngay 
khi từ bỏ “mọi sự phù vân”, chúng ta được 
thưởng chính Chúa (gấp trăm) ngay lập tức 
(ở đời này).

PHẢI CÓ MỘT MỨC ĐỘ CAN ĐẢM 
NÀO ĐÓ NHẤT ĐỊNH ĐỂ KHỞI ĐẦU 

TỪ BỎ?

Nhất là đối với những ai “nặng nề quang 
gánh đôi vai”, chồng (vợ) con một gánh, cha 
mẹ già một gánh… chẳng hạn. Đừng lo! Ai 
như thế, hoặc ai còn nặng nề quang gánh hơn 
như thế, xin cứ: “Hãy ký thác đường đời cho 
Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Tv 
37,5). Tức hãy cứ ra lệnh “Xuất phát!” (tự 
phát lệnh cho chính mình) dù trong lòng run 
ơi là run. 

 ..................................................................

(1). Phù vân nghĩa đen là: đám mây mau 
tan biến; nghĩa bóng là: những thực tại không 
bền vững; từ đó cha ông trong Công giáo xưa 
sử dụng cụm từ “mọi sự phù vân” dùng để 
chỉ những thực tại trần gian chóng tàn trong 
cuộc đời con người, gồm: mạng sống, sức 
khỏe, tuổi tác, tài năng, nhan sắc, gia đình, 
người thân, bạn hữu, tiền của, đất đai, nhà 
cửa, sự nghiệp, việc làm, danh vọng, lợi lộc, 
thú vui…

(2). Chúa dạy phải nên từ bỏ “mọi sự phù 
vân” qua nhiều câu, nhưng tạm ghi ra vài 
câu: “Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về 
bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, 
anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy 
đến theo Ta” (Mt 19,16-22); “Nếu ai đến với 
Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em 
và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn 
đệ Ta” (Lc 14,25-33); “Thầy bảo thật anh 
em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị 
em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy 
và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, 
lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị 

em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, gấp trăm, 
cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở 
đời sau” (Mc 10,17-30).

(3). Câu nói thời danh trên của Thánh 
Giám mục Tiến sĩ Augustinô. Chính nhờ 
câu nói này mà Phanxicô Saviô trở nên một 
vị thánh.
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	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Bách hạnh dĩ hiếu vi thủ”?
	Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ là công việc thể hiện lòng hiếu 

thảo với Chúa?
	Tại sao hát nguyên văn Lời Chúa và hát cộng đoàn là việc hiếu thảo 

với Chúa?
(xem câu trả lời ở trang 50)

NGƯỜI PHÀM

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 11

Sumo nghĩa đen “đánh nhau” là 
môn võ vật Nhật bản, người này 
cố đẩy người kia văng ra khỏi 
vòng tròn hoặc chạm đất bằng 
bất kỳ bộ phận cơ thể nào (trừ 
lòng bàn chân) bằng cách ném, 
đẩy hoặc ép đối thủ “hạ thổ”. 
Do môn võ này cần “lấy thịt đè 
người” cho nên võ sĩ được “vỗ 
béo” hết cỡ thì thôi.
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Chim non mới ra đời,
Chỉ một con thôi à
Nên cưng quá đi thôi,
Không cho làm gì hết.

Chim non ra đời rồi,
Thấy có mỗi mình thôi,
Cả tổ thênh thang rộng, 
Mà chỉ mình mình sống.

Chim buồn ơi là buồn,
Chẳng có ai chơi chung,
Chẳng có ai tranh giành,
Mồi ăn mình chớ mấy.

Cha mẹ thấy con buồn,
Mới đầu cũng cho qua,
Nhưng càng ngày càng thấy,
Mình cũng buồn như con.

Chim cha lo kiếm mồi,
Cha bay đi khắp nẻo,
Kiếm mồi ngon cho con,
Không dám ngơi dám nghỉ.

Chim mẹ nghĩ một điều,
Tạo Hóa đã dựng nên,
Làm chim thì bay được,
Chớ có chi mà lo.

Nghĩ rồi mẹ làm ngay,
Cho chim non vui thú,
Hơn nữa, khác mọi chim,
Để con khôn con lớn.

Chim mẹ đưa chim non,
Lên cành cây cao lớn,
Để chim non tự chuyền,
Cành này sang cành khác.

Chim non khóc quá trời,
Vì sợ rơi, sợ té,
Khi đang chuyền đang bay,
Chim non nhỏ ấy mà.

Lông chim non chưa mọc,
Che đủ cả thân chim,
Đôi cánh lông chưa đủ,
Mọc che kín cánh tay.

Mẹ thấy con kêu khóc,
Liền tha con lên cao,
Rồi thả con xuống đất,
Để con bay lên cao.

Chim mẹ nghĩ lên cao,
Con sẽ bay như gió.
Tạo Hóa dựng nên chim,
Bay trong nắng trong gió.

Nhưng không ngờ lên cao,
Rồi thả con xuống dưới,
Chim non không bay được,
Rớt xuống đất, chết tươi.

Cha mẹ tưởng chim non,
Sẽ bay như chim lớn,
Cha mẹ khóc quá trời,
Vì chim non đã chết.

Cha mẹ dậm chân khóc,
Phải chi…! Ta…! Phải chi…!
Đừng tập chim bay sớm,
Đừng tập chim sớm… bay!!!

Chúng ta là con người,
Nghĩ sao về cách nghĩ,
Nghĩ sao về dạy con,
Cho sớm trở nên lớn.

Chúng ta là con người,
Muốn sớm trở nên lớn,
Có được không? Được không?

            Khi không được như ý?
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Mọi người trong nhà tập thể đều biết 
Thúy là người phụ nữ đảm đang, sắm sửa 
cũng như mọi chi tiêu trong gia đình đều do 
một tay Thúy làm nên. Còn chồng Thúy là 
Báu, đẹp trai hiền lành, nhưng không có tài 
cán kiếm tiền cho gia đình, chỉ biết làm công 
lãnh ba đồng ba cọc. Thúy lấy chồng vì cái mã 
đẹp trai, hiền lành của Báu. Thúy giỏi kiếm 
tiền, mọi vật dụng trong nhà đều do một tay 
Thúy sắm sửa. Do đó Thúy xem thường và 
hay bắt nạt chồng. Thúy bảo đi đằng Đông thì 
Báu không dám đi đằng Tây. “Vợ kêu chồng 
dạ bẩm bà có em”. Nhưng người bên ngoài 
không hiểu, người thì trầm trồ khen Thúy gặp 
thằng chồng đẹp trai hiền lành dễ bảo, người 
thì khen Báu có được vợ đảm đang làm ra 
tiền. Có biết đâu “ở trong chăn mới biết chăn 
có rận”.

Báu ít nói, bị vợ ức hiếp khống chế, 
không ca thán gây gỗ, nhưng lòng lúc nào 
cũng muốn thoát ra khỏi bàn tay của vợ. 

Một hôm, có Lan, cô bạn của vợ chồng 
Báu chứng kiến cảnh Báu bị vợ bắt nạt, bất 
bình Lan có ý tưởng “câu” Báu, lấy Báu để 
cho Thúy một bài học. Quả là một ý tưởng 
bệnh hoạn điên khùng. Rồi Lan thực hiện cho 

bằng được việc cướp chồng người. Khởi đầu 
Lan tỉ tê với Báu:

- Người đàn ông bị vợ sai khiến là nhục!

- Thúy dữ dằn như cọp cái sao anh 
không bỏ nó đi! Sống với Thúy cuộc đời anh 
kể như bỏ đi!

Báu bị vợ ức chế nay có người tỉ tê, Báu 
xiêu lòng ngay. Hậu quả là Báu lại bị điên 
đảo vì cơn ghen dữ dội của Thúy nhưng Báu 
vẫn cặp bồ với Lan nhằm thoát khỏi bàn tay 
của Thúy. Một thời gian sau đâu cũng vào đó 
vì bản tánh của Báu nhu nhược trước mặt vợ. 

Một lần nữa, một người hàng xóm cũng 
ghét tính ăn hiếp chồng của Thúy. Bà ta sắp 
đặt cho Báu cặp bồ với Hân một góa phụ đang 
thiếu thốn tình cảm. Cũng như lần trước Báu 
cũng nghe lời ngon ngọt tỉ tê của Hân. Báu 
cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống với Thúy. 
Báu muốn tìm một thiên đường mới.

Một lần nữa Báu lại gặp phải cơn phong 
ba bởi cái ghen của Thúy. Tính nhu nhược 
không dứt khoát của Báu. Vì vậy mà cuộc 
sống gia đình của Báu và Thúy “vũ như cẩn” 
(vẫn như cũ). Sở dĩ như vậy vì Báu mặc cảm 
tự ti mình là người có tội ngoại tình, còn Thúy 
không có lỗi.
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Nhưng cuộc sống của hai người “đồng 
sàng dị mộng” tình cảm nhạt nhẽo không còn 
như xưa. Thúy ấm ức trỗi dậy ý tưởng trả thù. 

Rồi một hôm, có Tú, một người họ hàng 
xa ở dưới quê lên tá túc đi học. Những lần 
Thúy nhờ Tú chở đi công chuyện, Thúy nảy 
ra tư tưởng so sánh Tú với Báu. Tú người có 
học vấn ăn nói có duyên, cư xử lịch sự, cũng 
đẹp trai, tương lai hơn Báu. Còn với Báu, 
Thúy chán hơn cơm nếp, Thúy nghĩ lấy thằng 
chồng vô tích sự, khờ khạo quá uổng đời 
mình. Thế rồi Thúy đi đâu cũng nhờ Tú đưa. 
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Thúy hãnh 
diện mình là phụ nữ đã hai con mà còn có trai 
tơ tương lai tràn trề mê mẩn mình.

Một đêm khuya, Báu giật mình thức 
dậy, không thấy vợ nằm bên cạnh. Báu dậy đi 
toilet thì nghe tiếng khúc khích của vợ mình ở 
trong mùng của Tú mà Tú thì ngủ ngoài hàng 
hiên (vì hôm đó trời nóng). Báu phừng phừng 
nổi giận bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ.

Mọi người trong khu tập thể lại được 
một phen qua chứng kiến chuyện thông dâm 
của Thúy và Tú. Rồi chuyện được đưa ra công 
an lập biên bản và đưa ra tòa ly dị. Còn phần 
Tú chỉ muốn qua đường với Thúy vì ở chung 
nhà, Thúy lo cho Tú tất cả. “Cơm no bò cưỡi” 
tội gì. Tú không hề muốn gắn bó tương lai với 
Thúy vì Tú hiện đang làm cho một cơ quan 
nhà nước ở dưới tỉnh, được cử đi học tại chức 
tại trường Luật ở Sài Gòn.

Ở dưới quê, Tú có thớ lắm chứ. Biết bao 
gia đình danh giá đang muốn Tú làm con rể. 
Vì vậy khi bị bắt tại trận, Tú bỏ đi tức khắc cắt 
đứt mọi liên lạc với Thúy. Lần này Báu cảm 
thấy đây là cơ hội tốt đối với mình, vì có lý 
do chính đáng để ly dị vợ mà không ân hận. 

Cuối cùng Báu được tòa cho ly dị, nhà 
được chia đôi, vật dụng trong nhà trước đây 
đều do Thúy sắm nên bây giờ Báu chỉ còn 
một phòng trống trơn. Nhưng trong lòng Báu 
cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự ức chế 
của Thúy. Chỉ tội cho hai đứa trẻ còn nhỏ mà 

đã chứng kiến cảnh chia ly của bố mẹ, ở với 
mẹ thì phải mất cha. 

...............................................................

Lời bàn:

Trong hôn nhân, vợ chồng phải kính 
trọng nhau, không nên đặt vật chất lên hàng 
đầu. 

“Nhân vô thập toàn”, đã lấy nhau rồi, 
những khuyết điểm của nhau nên “vo tròn” 
để gây hạnh phúc cho nhau. Trong câu chuyện 
này Thúy kém suy nghĩ lên mặt với chồng, bắt 
nạt chồng, xem thường chồng, có ích gì, há 
chẳng chính tay mình lại đánh đổ hạnh phúc 
gia đình của mình hay sao? 

Báu là người ít nói nên không có lời lẽ 
khuyên vợ từ đầu vì vậy vợ càng ngày càng lấn 
lướt, kẻ ít nói càng bị ức chế đó là vết nứt của 
hạnh phúc, vết nứt này càng ngày càng mở 
rộng do đó Báu càng ngày càng muốn thoát 
khỏi vợ. Thúy không hiểu điều này để chấn 
chỉnh, lại còn để người ngoài “thừa nước đục 
thả câu” chứ thực trong thâm tâm Báu đâu có 
ý tưởng ngoại tình. Chỉ vì Báu quá nhu nhược 
ít lời nên Báu bị những người đàn bà này đưa 
đẩy. Và Báu thấy rằng Thúy không có lỗi nên 
không bỏ đi mà như bong bóng xìu trước vợ.

Sau đó Thúy còn cạn nghĩ khi hãnh diện 
đàn bà đã hai con còn được trai tơ ngắm 
nghé. Đây là nhận định sai lạc, Tú làm gì có ý 
tưởng gắn bó suốt đời với Thúy. Chính sự sai 
lầm của Thúy đã đưa đến hậu quả tai hại là 
gia đình ly tán. Thúy không nghĩ cho các con. 
Cả Báu cũng không nghĩ cho con, nếu Báu là 
người đàn ông mạnh mẽ phải chỉnh đốn vợ 
ngay từ đầu chứ đâu cam chịu rồi tìm đường 
thoát một cách hạ sách.

Người phụ nữ muốn nắm lấy con tim của 
chồng phải bằng tâm lý, phải hiểu tâm tình 
của chồng, phải có sự kính trọng lẫn nhau 
đừng tưởng chồng sợ là đã nắm được trái tim 
người đàn ông mà là tự mình gây vết rạn nứt 
hạnh phúc gia đình.
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Khi nói về gia đình, đâu đó trên mạng 
Internet có chiết tự chữ gia đình, theo tiếng 
Anh: FAMILY. Đó là: Father And Mother I 
Love You. Vậy FAMILY được chiết tự với 
nghĩa là con yêu cha và mẹ, thật là thú vị. 
Thế nhưng khi chiết tự từ gia đình 家庭 của 
tiếng Việt thì ý nghĩa còn trên cả tuyệt vời, 
bởi lẽ nó hàm chứa cả nhân sinh quan và vũ 
trụ quan của người Việt.

Tìm hiểu nghĩa của chữ gia 家

– Theo ngữ nghĩa, gia 家 là nhà cửa. Về 
mặt chiết tự, gia 家 là danh từ, thuộc bộ miên 
宀 (nhà sâu) đi với chữ thỉ 豕 (con heo / 
lợn). Gia 家 còn là tính từ để chỉ loài vật 

được nuôi trong nhà. Thí dụ: gia cầm 家禽 
là chim nuôi trong nhà; gia súc 家畜 là loài 
thú nuôi trong nhà. 

Lý giải: Gia 家 là nhà cửa, mang tính âm. 
Trong nhà (bộ miên 宀) có một con heo (chữ 
thỉ 豕), đó là biểu trưng cho sự sung túc, đầy 
đủ. Bởi vì con heo đại diện cho lục súc 六畜, 
sáu gia súc được nuôi trong nhà: mã 馬 (con 
ngựa), thủy ngưu 水牛 (con trâu), dương 羊 
(con dê), kê 雞 (con gà), khuyển犬 (con chó), 
trư 豬 (con heo / lợn).

MICHEL NGUYỄN HẠNH
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– Theo nhân sinh quan của người Việt, 
gia 家 là nhà cửa, mang tính âm vì đó là nơi 
có hương nguyền (ý nói nơi vợ chồng thắp 
hương thề nguyền thủy chung trọn đời trước 
bàn thờ gia tiên), nơi khởi nguồn của tình yêu 
vợ chồng và là nền tảng của tình yêu cha mẹ 
với con cái, của ông bà với cháu chắt: “Gia 
đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính 
xã hội mà không một đoàn thể nào khác có 
thể vượt qua được” (Cđ. Vatican II, Tuyên 
ngôn Gravissimum Educationis, 3.). Với 
người Việt, tình yêu luôn nền nã và đằm thắm 
nên mang tính âm. Chính vì vậy, người Việt 
dùng chữ gia 家 của tiếng Hán để viết cho 
chữ nhà 家. Nhưng chữ nhà 家 tiếng Việt rất 

thân thương, không chỉ có nghĩa là nơi cư trú, 
đất nước mà còn dùng để chỉ vợ hay chồng 
mình khi nói với người khác, hoặc vợ chồng 
dùng để gọi nhau trong đối thoại, chẳng hạn: 
nhà tôi; nhà ơi; bà nhà tôi; ông nhà tôi.

Tìm hiểu nghĩa của chữ đình 庭

– Theo ngữ nghĩa, đình 庭 là sân, chỗ đất 
trước thềm nhà. Về mặt chiết tự, đình 庭 là 
danh từ, thuộc bộ nghiễm 广 (mái nhà) đi với 
đình 廷 (sân). 

Lý giải: Đình 廷, thuộc tính dương, là chỗ 
đất rộng trước thềm nhà. Chữ đình 廷 (sân) 
được tạo bởi chữ dẫn 廴 (bước dài) là bộ thủ 
và chữ nhâm 壬 (to lớn). Ý nói, sân là khoảng 
đất rộng lớn mà người ta có thể sải bước ở đó. 

Đình 庭 còn là tính từ để chỉ tính thẳng. Thí 
dụ: “Ký đình thả thạc” 既庭且碩 (Cây) đã 
thẳng mà lại to lớn) (Thi Kinh 詩經, Tiểu nhã 
小雅, Đại điền 大田).

– Theo vũ trụ quan của người Việt, đình 
廷 là sân, mang tính dương vì đó là nơi có 
tính liên vị, nơi những thành viên trong gia 
đình sinh hoạt cởi mở với nhau và với những 
người xung quanh: “Một nhiệm vụ khác của 
gia đình là đào tạo những con người biết yêu 
thương và sống tình yêu trong mọi tương quan 
với người khác, bằng cách gia đình sẽ không 
tự khép kín nhưng mở rộng ra cho cộng đồng, 
hướng tới cộng đồng nhờ ý thức về công lý 
và nhờ sự quan tâm lo cho người khác, cũng 
nhờ bổn phận trong trách nhiệm riêng của 
gia đình đối với toàn thể xã hội” (Sứ điệp của 
THĐGM khóa 6 gởi các gia đình kitô hữu, 
ngày 24-10-1980, số 12).

Chính đình 廷 là nơi chủ gia đình sẽ giao 
tiếp với trời đất để tỏ lòng biết ơn và nhận lấy 
những phúc lộc (phúc: điều lành, lộc: sự thịnh 
vượng) cho gia đình. Trong bài kệ Cáo tật thị 
chúng 吿疾示眾 (Báo bệnh với mọi người), 
Mãn Giác thiền sư 滿覺禪師 đã minh tỏ điều 
này qua hai câu kết của bài: Mạc vị xuân tàn 
hoa lạc tận 莫謂春殘花落盡 (Đừng cho rằng 
xuân tàn thì hoa rụng hết) / Đình tiền tạc dạ 
nhất chi mai 庭前昨夜一枝梅 (Đêm qua, sân 
trước, một cành mai (nở).
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TIN TƯỞNG 
Vì tin mà tưởng… vì tưởng mà tin… 

HÁT THÁNH CA
Việc của người yêu Chúa. 

ALIBABA
“…và 40 tên cướp” (một trong những 
truyện xuất sắc nhất thuộc bộ truyện cổ 
tích “Ngàn lẻ một đêm” xứ Ba tư).

CẢI CÁCH
Đổi mới (cải) tất phải chia cách (cách).

KIÊU NGẠO NẶNG
Ra dáng khiêm nhượng.

BẬN RỘN
Tự tố giác mình không khôn và khéo trong 
cách sử dụng thời gian.  

ĐỒ NHỰA
Những “kẻ ác sống dai”.

MỪNG THỌ
Mừng cho sự kéo dài nỗi sợ chết. 

NGƯỜI MANG KHẨU TRANG
Kịch sĩ đường phố.

CA HÁT NGÀY NAY
Đòn tra tấn tàn độc những người vô tội. 

LOA KẸO KÉO
Hình cụ tra tấn quần chúng. 

NHẬU
Tôn giáo thờ thần BỤNG.

CÔNG GIÁO 
Phin (filter) cà phê (gạn lọc khắc nghiệt 
từng “giọt” con người-theo Chúa bằng 
hành động quyết liệt thực thi Lời Chúa).   

NGƯỜI CHẾT
Người mất mọi khả năng tự động.  

PHỤ NỮ
Giới đã đảm nhận nhiều thiên chức cao 

quý (800 phụ nữ Công giáo Đức đang biểu 
tình đòi thêm). 
KHÔN NGOAN

Khả năng không thể có được nếu không 
thực thi Lời Chúa.
VIDEO, MUSIC VIDEO (MV), CLIPS… 

Nhà đài (đài truyền hình) là đài nhà. 
THÔNG MINH

Khả năng không thể có ngoài ơn Chúa.
BẠN HỮU NGÀY NAY

Thù địch… ngày mai.
TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO (AI: AR-
TIFICIAL INTELLIGENCE))

Giất mơ làm Thiên Chúa. 
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

Chỉ số đo mức độ ô nhiễm lòng người.
TIÊU DÙNG THÔNG MINH  

Chính là bác ái.
ĂN UỐNG THÔNG MINH

Chính là ăn đủ sống.
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Cho dù bạn bận rộn đến đâu, xin vui lòng 
tìm thời gian để đọc nó, sau đó nói với người 
khác để lan tỏa tình yêu!

Ai trong gia đình đang có người bị Ung thư 
đọc kỹ tham khảo nhé

Tiến sĩ Gupta nói, không ai phải chết vì 
ung thư ngoại trừ sự bất cẩn.

(1). Bước đầu tiên là ngừng tất cả lượng 
đường, không có đường trong cơ thể, tế bào 
ung thư sẽ chết một cách tự nhiên.

(2). Bước thứ hai là pha một quả chanh 
nguyên chất với một cốc nước nóng và uống 
trong khoảng 1-3 tháng đầu tiên trước khi 
thực phẩm và ung thư biến mất, nghiên cứu 
của Đại học Y Maryland cho biết, nó tốt hơn 
1000 lần so với hóa trị.

(3). Bước thứ ba là uống 3 thìa dầu dừa 
hữu cơ, sáng và tối và ung thư sẽ biến mất, 
bạn có thể chọn bất kỳ liệu pháp nào trong 
hai liệu pháp sau khi tránh đường. Vô minh 
là không có lý do. Tôi đã chia sẻ thông tin 
này trong hơn 5 năm. Hãy để mọi người xung 
quanh bạn biết. Chúa phù hộ.

“Bác sĩ Guruprasad Reddy BV, TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC Y TẾ NHÀ NƯỚC OSH MOS-
COW, RUSSIA”

Khuyến khích mỗi người nhận bản tin này 
để chuyển tiếp cho người khác, chắc chắn ít 
nhất một mạng sống sẽ được cứu. Tôi đã hoàn 
thành phần của mình, tôi hy vọng bạn có thể 
giúp làm phần của mình. Cảm ơn!

Uống nước chanh nóng có thể ngăn ngừa 
ung thư. Đừng thêm đường. Nước chanh nóng 
có lợi hơn nước chanh lạnh.

Cả khoai lang tím vàng đều có đặc tính 
phòng chống ung thư tốt.

01. Thường xuyên ăn tối muộn có thể làm 
tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

02. Không bao giờ lấy hơn 4 quả trứng mỗi 
tuần.

03. Ăn thịt gà có thể gây ung thư dạ dày
04. Không bao giờ ăn trái cây sau bữa ăn. 

Nên ăn trái cây trước bữa ăn.
05. Không uống trà trong thời kỳ kinh 

nguyệt.
06. Uống ít sữa đậu nành, không thêm 

đường hoặc trứng vào sữa đậu nành.
07. Đừng ăn cà chua khi bụng đói.
08. Uống một ly nước lọc vào mỗi buổi 

sáng trước khi ăn để ngăn ngừa sỏi túi mật.
09. Không có thức ăn 3 giờ trước khi đi 

ngủ.
10. Uống ít rượu hoặc tránh, không có đặc 

tính dinh dưỡng nhưng có thể gây ra bệnh 
tiểu đường và tăng huyết áp.

11. Không ăn bánh mì nướng khi còn nóng 
từ lò nướng hoặc máy nướng bánh mì.

12. Không sạc điện thoại di động hoặc bất 
kỳ thiết bị nào bên cạnh bạn khi bạn đang ngủ

13. Uống 10 ly nước mỗi ngày để ngăn 
ngừa ung thư bàng quang.

14. Uống nhiều nước vào ban ngày, ít hơn 
vào ban đêm.

15. Không uống nhiều hơn 2 tách cà phê 
mỗi ngày, có thể gây mất ngủ và dạ dày.

16. Ăn ít thức ăn có dầu. Phải mất 5-7 giờ 
để tiêu hóa chúng, khiến bạn cảm thấy mệt 
mỏi. (xem tiếp trang 45)
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Người mắc kẹt trong những ham muốn 
của mình chính là người có đẳng cấp thấp, 
và ngược lại.

Phân đẳng cấp cao - thấp của mỗi người 
không hoàn toàn dựa vào địa vị giàu nghèo, 
mà đánh giá ở nhân cách, tu dưỡng. Thế 
nên, bạn đầu tư thời gian ở đâu, bạn sẽ thành 
người tương xứng như thế.

Thực tế cho thấy, đẳng cấp của một người 
càng thấp thì người đó càng có xu hướng 
phung phí thời giờ vào ba điều sau:

1. Đẳng cấp càng thấp, ham muốn 
càng sâu.

Người Ấn Độ có cách bắt khỉ rất đặc biệt: 
Họ làm một cái lồng gỗ, cho thức ăn vào 
trong lồng và khóa lại. Con khỉ mon men lại 
gần, thò tay vào lồng lấy thức ăn. Khi định 
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bỏ chạy, nó không thể rút tay ra khỏi lồng vì 
bàn tay còn nắm chặt thức ăn nên không thể 
rút khỏi song gỗ. Cuối cùng, con khỉ bị bắt.

Câu chuyện bắt khỉ đem đến một thực tế 
trong đời sống của con người. Mỗi người 
chúng ta thường bị cám dỗ bởi chính những 
ham muốn của mình, vì thế tự đánh mất tự 
do của bản thân. Mong muốn là chính đáng, 
nhưng khi mong muốn vượt quá giới hạn, nó 
lại trở thành một cái còng, một gánh nặng 
đời người.

Triết gia kiêm tác giả Đạo giáo Trung 
Quốc, ông Trang Tử từng chiêm nghiệm: Thử 
nhìn vào những người si mê vật chất mà xem, 
họ sợ hãi cả ngày, họ sợ rằng một ngày nào đó 
tiền bạc của họ sẽ mất đi. Họ tham lam vô độ, 
vì sợ rằng của cải của mình sẽ vơi bớt.

Thực tế, ham muốn của con người vốn 
như một cái hố không đáy, mỗi ngày một sâu 
hơn. Người mắc kẹt trong những ham muốn 
của mình, chính là người có đẳng cấp thấp, 
và ngược lại. Biết đủ không có nghĩa là hèn 
kém, nhục nhã, biết hài lòng mới là hạnh 
phúc. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho 
vật chất, thay vì thế, hãy làm giàu cho tâm 
hồn của chính mình.

2. Đẳng cấp càng thấp, càng khó tha thứ.
Tại một nhà hàng, bồi bàn vô ý đổ súp vào 

khách hàng - một nhân vật tiếng tăm, giàu có. 
Mặc dù người bồi bàn ra sức xin lỗi, van vỉ, 
người khách vẫn không chịu tha thứ.

Một câu chuyện xảy ra thời nhà Tống, khi 
nhà chính trị, quân sự Phạm Trọng Yêm đang 

đọc sách, người hầu cầm ngọn đèn vô tình 
làm cháy tóc của ông. Người hầu cận sợ hãi, 
quỳ xuống xin tha tội. Phạm Trọng Yêm đã 
không trách phạt người này. Ông có thể hủy 
hoại cuộc đời của người hầu, nhưng đã không 
làm như vậy.

Người ở đẳng cấp cao luôn biết cách tha 
thứ cho người khác, thay vì sân si, hận thù vì 
những chuyện nhỏ nhặt. Những người ở đẳng 
cấp cao hiểu rằng không ai hoàn hảo, ai cũng 
có thể mắc sai lầm, quan trọng là hiểu rằng có 
thể sửa chữa sai lầm thì mới có kết quả tốt, 
như cổ nhân có câu: “Biết sai để sửa, chẳng 
phải là việc thiện hay sao?”.

3. Đẳng cấp càng thấp, càng thích đàm 
luận thị phi.

Trong thời đại Internet phát triển vượt 
bậc, những tin đồn thất thiệt, không được 
kiểm chứng lan tràn như vũ bão. Người ta 
dễ dàng nhận xét về người khác, động chạm 
tới quyền riêng tư của người khác khi thấy 
không vừa mắt.

Phật giáo có từ: “Khẩu nghiệp” - tức là khi 
một người nói điều gì đó không hay về người 
khác, tức là đang tự gây nghiệp cho mình.

Nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện của 
diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Nguyễn Linh 
Ngọc, nữ diễn viên thế hệ đầu tiên của Trung 
Quốc. Chỉ vì những câu chuyện thêu dệt trên 
một tờ báo lá cải, cô đã khổ đau đến mức tự 
vẫn. Lời đàm tiếu trở thành con dao tước đoạt 
mạng người.

Trong xã hội hiện nay, luôn có những người 
thích nói về đúng sai, tự đắc, coi mình đứng 
trên người khác và phán xét tất cả. Những 
người như vậy, dù có địa vị cao, nhưng lại là 
người đẳng cấp thấp, bởi vì khi miệng nói quá 
nhiều, nội tâm sẽ rỗng tuếch, vô hồn. Cuốn 
“Cách ngôn liên bích” từng viết: “khi tĩnh 
tâm nên nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn 
nhã đàm luận đừng bàn đến điều sai trái của 
người khác”.

THÙY LINH (Theo Aboluowang)
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Adalt đã tổ chức những chuyến đi bộ 10 
dặm để thanh thiếu niên cách ly với điện 

thoại, tăng cường vận động và cải thiện kỹ 
năng giao tiếp.

Doanh nhân Adalt Hussain (46 tuổi) khởi 
xướng chiến dịch “Brookhouse Walk For 
Life” vào năm 2017 sau khi nhận ra các con 
dành quá nhiều thời gian trên mạng khiến 
sức khỏe tâm thần chịu ảnh hưởng xấu, Story 
Trender đưa tin ngày 26/2. 

Hưởng ứng chiến dịch, vào dịp cuối tuần, 
một nhóm 25-35 thanh thiếu niên và bố mẹ 
lại cùng khóa điện thoại, cất vào giỏ chung 
trước khi bắt đầu chuyến đi bộ trên quãng 
đường dài 10 dặm (16 km) quanh nơi họ sống 
ở Blackburn, Lancashire, Anh. Tất cả vừa đi 
vừa thảo luận về những vấn đề như ma túy, tự 
tử, môi trường và các mối quan hệ.

Adalt bắt đầu đi bộ đường dài từ 10 năm 
trước, ban đầu vì sức khỏe của bản thân. Thời 
điểm đó, anh được chẩn đoán mắc bệnh tiểu 
đường và được khuyến khích tập thể dục 
nhiều hơn. 

Adait có bốn con: Aisha (13 tuổi), Moham-
med (12 tuổi), Halima (11 tuổi) và Ali Hamza 
(8 tuổi). “Tôi đã chứng kiến công nghệ ảnh 
hưởng đến bọn trẻ nhiều như thế nào. Công 
nghệ giúp giải quyết nhiều việc dễ dàng hơn, 
nhưng nó cũng có khả năng gây nghiện. Khi 
đọc được thống kê hiện có 40% trẻ từ 3 đến 
5 tuổi sở hữu một chiếc máy tính bảng, tôi 
cảm thấy choáng váng. Tôi không đổ lỗi cho 
công nghệ, tôi nghĩ rằng lỗi nằm ở chúng ta, 
những bậc làm cha làm mẹ”, Adait chia sẻ. 

LINH TRƯƠNG
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Theo anh, ảnh hưởng dễ thấy của việc 
nghiện thiết bị điện tử là kỹ năng giao tiếp 
của trẻ rất tệ. Hai đứa trẻ có thể nhắn tin cả 
ngày, nhưng khi ngồi cạnh nhau, chúng có 
thể không bắt chuyện được. Những vấn đề 
đáng lo ngại khác là tình trạng béo phì do 
lười vận động, cảm giác bồn chồn khi không 
được vào mạng xã hội hay thiếu khả năng 
đồng cảm với người khác.

Adalt quyết tâm hành động để thay đổi 
thực trạng nghiện Internet ở giới trẻ, kêu 
gọi thêm nhiều người tham gia. Một người 
bạn của Adalt, Naseem Khan (39 tuổi) đã 
giúp anh truyền bá thông tin về chiến dịch, 
giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

Cư dân Blackburn ủng hộ ý tưởng của 
Adalt và đăng ký cho con cùng đi bộ đường 
dài. Các thanh thiếu niên tỏ ra rất vui vẻ khi 
có thể trao đổi với mọi người về những vấn 
đề trong cuộc sống mà không cần giãi bày 
lên mạng qua chiếc điện thoại nằm trong tay.

Naseem, ông bố ba con, nhận xét chiến 
dịch này là cách tuyệt vời để gắn kết các thành 
viên trong gia đình, phát triển tình yêu thiên 
nhiên và cuộc sống. Do vậy, những chuyến 
đi không chỉ mang lại lợi ích cho thanh thiếu 
niên mà còn cho cả người lớn.

“Chúng tôi muốn nhắn nhủ mọi người hãy 
đi bộ nhiều, vừa tốt cho sức khỏe của bạn 
vừa tốt cho môi trường. Khi đi bộ, bạn có thể 
trò chuyện, mỉm cười và hít thở bầu không 
khí trong lành”, Naseem nói.

17. Sau 5 giờ chiều, ăn ít.
18. Sáu loại thực phẩm khiến bạn hạnh 

phúc: chuối, bưởi, rau bina, bí ngô, đào.
19. Ngủ ít hơn 8 giờ mỗi ngày có thể làm 

suy giảm chức năng não của chúng ta. Nghỉ 
ngơi buổi chiều trong nửa giờ có thể giữ vẻ 
trẻ trung của chúng ta.

20. Cà chua nấu chín có đặc tính chữa 
bệnh tốt hơn cà chua sống.

- Nước chanh nóng có thể duy trì sức khỏe 
của bạn và làm cho bạn sống lâu hơn!

- Nước chanh nóng giết chết tế bào ung 
thư.

- Thêm nước nóng vào 2-3 lát chanh. Làm 
cho nó một thức uống hàng ngày

- Vị đắng trong nước chanh nóng là chất 
tốt nhất để tiêu diệt tế bào ung thư.

- Nước chanh lạnh chỉ có vitamin C, không 
ngăn ngừa ung thư.

- Nước chanh nóng có thể kiểm soát sự 
phát triển khối u ung thư.

- Các xét nghiệm lâm sàng đã chứng minh 
nước chanh nóng hoạt động.

- Loại điều trị chiết xuất chanh này sẽ chỉ 
tiêu diệt các tế bào ác tính, nó không ảnh 
hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

- Kế tiếp... axit citric và polyphenol chanh 
trong nước chanh, có thể giúp giảm huyết áp, 
phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu hiệu 
quả, cải thiện lưu thông máu và giảm cục 
máu đông.

(tiếp theo trang 41)

Nguồn: Sưu tầm
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

     * “ Đức Giêsu trao anh ta cho mẹ anh ta…” ( Lc 7,15)

Em bé da cam ơi,

Văn tế em não nề đất nước,
Màu da cam độc dược trong tim,
    Cỏ cây khô héo im lìm …
Trăng kia cũng khuyết, ngày em ra đời!...

Em ra đời, đất trời ủ rủ,
Em ra đời, vần vũ mây đen,
    Bà con làng xóm thân quen
Ít cười nhiều khóc, thương em không tròn…

Ôi, thương em, mỏi mòn thao thức,
Mà bây giờ, đứt ruột đứt gan,
    Không dám khóc, chẳng dám than,
Thấy em kỳ lạ, bàng hoàng bà con!

Ôi, mẹ cha thương hòn máu nhỏ
Còn vô tri nào có tội gì,
    Tay chân chẳng giống chi chi,
Cái thì lủng lẳng, cái thì xụi lơ!

Ôi, cái đầu ngu ngơ ngây dại,
Mắt lờ đờ ái ngại ngày mai
    Ông bà cha mẹ khóc hoài…
Thương em khi lớn, nửa người nửa ma!…

   Chiến tranh đã qua đi mấy chục năm rồi, nhưng hậu quả của Chất Độc Da Cam (CĐDC) trong 
chiến tranh vẫn còn dai dẳng nặng nề trên quê hương Việt Nam…

   Đó là hậu quả chiến tranh nghiệt ngã nhất ở Việt Nam: nạn nhân của CĐDC sống trong khổ đau, 
bệnh tật, đói nghèo và vô vọng… Họ là những người khốn cùng nhất trong kiếp nhân sinh, tiếp nối qua 
nhiều thế hệ!... Xót xa thay, những đứa trẻ, thế hệ không tham gia chiến tranh, cũng trở thành nạn 
nhân với nhiều chứng dị dạng, dị tật ngay từ khi mới ra đời, không được hưởng hạnh phúc tối thiểu 
như những con người bình thường… Thật vô cùng tội nghiệp…! 

   Các bé da cam chỉ còn trông cậy vào LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA…
   Tháng 11, kính nhớ các đẳng linh hồn, mà thương các em bé da cam,  mà lo thân phận mình 

sống sao cho xứng danh một người tốt lành giống hình ảnh Chúa...

Ôi thương em, chiều tà khiếm khuyết,
Nắng lên rồi rũ liệt tay chân,
    Chắp tay mười ngón xin vâng,
Mà em chỉ có… có ngần ngón thôi…

Cha mẹ ơi, bồi hồi bổi hổi,
Thiết tha cầu được đổi mạng con…
    Chúa ơi, hai chữ vuông tròn,
Xin ban cho bé của con đời này!

Để cho em ngày ngày ngủ thức,
Sáng tới chiều cũng khóc cũng cười,
    Tay chân đủ số lần mười,
Đủ dài đủ ngắn để chơi để đùa!...

Để em biết thêu thùa múa hát,
Để cho em điệu nhạc à ơi,
    Miệng mồm méo mó dãi rơi,
Ê  a  tên Chúa nụ cười thần tiên …

Chúa chẳng ban cơm tiền áo gạo,
Mà trao cho ngơ ngáo khù khờ,
    Đui mù què quặt xụi lơ,
Liệt lào câm điếc dật dờ chênh chong…

48
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     * “ Đức Giêsu trao anh ta cho mẹ anh ta…” ( Lc 7,15)

Ôi, lạy Mẹ, cậy trông mòn mỏi,
Tấm bé này vời vợi thương đau,
    Sớm hôm trưa tối rầu rầu,
Khi ăn khi ngủ một màu bi ai…

Ôi, lạy Mẹ, quái thai trong dạ,
Buồn nhìn em như lá héo khô,
    Sao em xấu xí co ro,
Tưởng như Chúa bỏ, không cho em hồn!

Thảm thương thay, nửa phần người ngợm,
Quỉ kiến sầu tưởng bọn âm ty,
    Đầu mình lẫn lộn tứ chi,
Đứng ngồi uốn éo, nằm thì chèo queo…

NẾU ngày mai sẽ có ra sao
CHA MẸ CÓ HAY TIN thế nào
CON BỊ BẮT vì yêu mến Chúa
THÌ vui biết mấy, Chúa cho vào.
XIN CHA MẸ hãy cùng con nhé
ĐỪNG KHÓC, vui lên, sướng biết bao
NHỮNG HÃY VUI MỪNG, con đã được
VÌ CON ĐƯỢC DIỄM  PHÚC vui sao.

NẾU ĐƯỢC Chúa thương, con muốn về
CHẾT VÌ Đạo Chúa, con yên bề

ĐẠO NÀY chính thật từ Trời xuống
ĐỐI diện, con người chẳng hả hê.
VỚI chị, cùng anh, ta quyết chí

TÔI LÀ lữ khách, ta về quê
MỘT hai ba bốn, ta cùng bước 

HẠNH PHÚC trong tay, đã tới quê.

   Chiến tranh đã qua đi mấy chục năm rồi, nhưng hậu quả của Chất Độc Da Cam (CĐDC) trong 
chiến tranh vẫn còn dai dẳng nặng nề trên quê hương Việt Nam…

   Đó là hậu quả chiến tranh nghiệt ngã nhất ở Việt Nam: nạn nhân của CĐDC sống trong khổ đau, 
bệnh tật, đói nghèo và vô vọng… Họ là những người khốn cùng nhất trong kiếp nhân sinh, tiếp nối qua 
nhiều thế hệ!... Xót xa thay, những đứa trẻ, thế hệ không tham gia chiến tranh, cũng trở thành nạn 
nhân với nhiều chứng dị dạng, dị tật ngay từ khi mới ra đời, không được hưởng hạnh phúc tối thiểu 
như những con người bình thường… Thật vô cùng tội nghiệp…! 

   Các bé da cam chỉ còn trông cậy vào LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA…
   Tháng 11, kính nhớ các đẳng linh hồn, mà thương các em bé da cam,  mà lo thân phận mình 

sống sao cho xứng danh một người tốt lành giống hình ảnh Chúa...

Mẹ ơi Mẹ, tiêu điều một kiếp,
Đổi cho con chướng nghiệp khổ này,
   “Ephata” mở mắt ngày ngày,
Để dù thê thảm, vẫn đầy niềm tin!...

Mẹ ơi, Mẹ, sinh linh bé nhỏ,
Cho con nhìn mà nhớ thiên thu,
   Con là hình ảnh Giêsu 
Sống thời như chết, chết như thiên thần !…,

                  

Linh mục Phêrô ALMATO BÌNH 
(chịu xử trảm, 1830 - 1861)
Kính nhớ ngày 01.11

Đức Giám mục Giêrônimô HERMOSILLA 
VỌNG (LIÊM)

(chịu xử trảm, 1800 - 1861)
Kính nhớ ngày 01.11
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THƠ: BAT.M. NGUYỄN VIẾT HOAN

(trả lời câu hỏi ở trang 34)
TRẢ LỜI

	 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Bách hạnh dĩ hiếu vi thủ, bách thiện dĩ hiếu 
vi tiên” hàm ý nói hát TCPV là việc làm hiếu thảo, mà trong trăm đức hạnh hiếu thảo 
là đức hạnh phải lấy làm đầu, trong trăm điều thiện hiếu thảo phải làm trước nhất. 
	TCPV là việc làm hiếu thảo với Chúa do TCPV là việc ca hát thờ phượng và 

tôn vinh Chúa. 
	 Hát nguyên văn Lời Chúa để thánh nhạc liên kết với phụng vụ chặt chẽ, hát 

cộng đoàn để hết mọi người tham dự phụng vụ cách tích cực; hai cách đó giúp cho 
việc thờ phượng và tôn vinh Chúa xứng đáng nhất cho lễ dâng, ấy là thể hiện lòng 
hiếu thảo với Chúa.   

ẢNH NIỆM THÁNG 11

Cậu bé và người cha say rượu

Việt Nam vừa mới có bộ phim tên “Về nhà đi con” (tên cũ: Nước mắt của gà trống) là một 
bộ phim truyền hình dài tập thuộc thể loại tâm lý, tình cảm gia đình được thực hiện bởi Đài 
Truyền hình Việt Nam do Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn. Tập đầu của phim lên sóng từ 
ngày 8 tháng 4 năm 2019 với độ dài là 85 tập trên kênh VTV1, lên sóng tập cuối lúc 21h ngày 
12 tháng 8 năm 2019. Phim lấy cảm hứng từ bộ phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
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MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng 
giữa linh mục và pháp sư

 (phần 49 của kỳ 54)

Cô gái nói như hét:
Nhưng từ lâu Ông Chúa đã giao Nó cho 

Chúng ta, sao bây giờ lấy lại?
Cha sở trả lời:
Cô ấy được Chúa dủ lòng thương xót.
Cô gái lại hét:
Sao Chúng ta không được thương xót?
Hét toáng lên xong, hình như cô gái cảm 

thấy lỡ lời nên im bặt. Cha sở trả lời:
Các Ông có trước tôi từ muôn kiếp, Các 

Ông lại thông minh hơn tôi gấp tỷ lần, Các 
Ông biết rõ tất cả sao lại hỏi tôi?

Cô gái trả lời:
Chúng ta chỉ thông minh trong điều tối, 

Chúng ta không thông minh trong điều sáng 
(1).

Nghe đến đó, cha sở Luca thất vọng quay 
lưng bỏ cô gái và đi vào nhà; Thập bát La 
hán đang chờ cha. Bước lên thềm nhà, cha nói 
không phải chỉ với Ông Lực lượng đang nhập 
vào cô gái, mà với chư vị La hán, với cả cô 
Sáu và mọi người cùng nghe:  

Nếu đã vậy thì có nói gì với Các Ông tất 
thảy đều vô ích…

Cô gái nói với theo cha sở:
Hãy nói tại sao Chúng ta không được 

thương xót… thử xem! 
Cha sở đang dừng lại trên thềm nhà, nghe 

vậy quay ra trả lời cho Ông Lực lượng đang 
nhập vào cô gái:

Là một thầy cả (2) ngu dốt và thật thà, làm 
sao tôi có thể trả lời cho Các Ông được điều 
đó? Sao không tìm nơi khác cao siêu hơn mà 
hỏi?

Cô gái tiến vào gần đến các nấc thang dẫn 
lên thềm, nói:

Chúng ta chỉ muốn hỏi ông thôi. Nếu ông 
trả lời xuôi, Chúng ta sẽ để yên cho con phù 
thủy đó và rời đi ngay.
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Cha sở biết không bao giờ Ông Lực lượng 
nói thật, cho nên những lời nói đó có thể là cái 
bẫy giăng ra để bắt bí cha trước mọi người. 
Cha trả lời:  

Đó thuộc về lòng nhân hậu của Chúa, tôi 
không thể biết tại sao Chúa không dủ lòng 
thương xót các Ông…

Cô gái nói:
Ông Chúa thật thiên vị! Thương nơi này 

ghét nơi kia.
Cha sở vẫn né tránh:
Tôi không dám xét. 
Cô gái nói:

Ông không dám bênh vực Ông Chúa kể cả 
khi Chúng ta xúc phạm đến Ổng à?... Hèn!

Biết không đủ trí khôn để đôi co với ma 
quỷ, cha sở dùng chút mưu mẹo:

Thì ra các Ông cũng kính yêu Thiên Chúa 
đó chớ! Cho nên mới cần đến lòng thương xót 
của Chúa.

Cô gái hét lớn một tiếng nghe đinh tai nhức 
óc, tiếng hét như xé màn đêm. Cha sở tỉnh bơ 
bồi thêm một câu:

Cứ hỏi về lòng thương xót của Chúa bằng 
giọng ganh tức... tức là kính yêu Chúa rồi.

Cô gái lại la đến nhức cả tai. Tiện thể cha 
sở quát:

Ra khỏi cô gái này đi! Đừng làm trò hề nữa!

Lửa bao quanh cô gái bỗng bùng lên dữ 
dội đến nỗi nghe một tiếng “phừng” rồi tắt 
mạnh đến nỗi cũng phát ra một tiếng “phụp”. 
Cô gái ngã vật ra cùng với một tiếng nói hét 
nghe như không phải giọng của cô. Tiếng nói 
ấy rất vang dội:

Không đời nào!
Cha sở nói đuổi theo:
Ghen là yêu… đó!
Đã quá quen với cảnh quỷ xuất, nhập, cho 

nên để mặc cô gái nằm lăn ra sân, cha sở đi 
thẳng vào phòng khách và về chỗ ngồi để tiếp 
tục được Thập bát La hán tham vấn.

Ngoài sân, cô gái bỗng ngồi dậy, chạy bổ 
vào đám đông nãy giờ cứ sáp vô gần nhà để 
nghe cha sở đối đáp với cô gái. Đám đông 
như bị đuổi, chạy túa ra tứ phía rồi đổ xô nhau 
băng ra cổng vừa chạy vừa la rần rần lên như 
ong vỡ tổ. Tuy nhiên hiện giờ có lẽ họ biết ra 
cô gái bị bốc cháy chẳng qua chỉ là phép thuật 
của ma quỷ, cho nên họ không chữa cháy cho 
cô gái nữa, mà chạy tránh xa cô gái.

Thập bát La hán thấy cha sở trở vào chỗ 
ngồi, các vị liền chuẩn bị tham vấn tiếp 
trong bối cảnh ngoài sân vẫn còn huyên náo 
và hỗn loạn.

Cô gái cứ chạy ra cổng rồi lại chạy vào sát 
phòng khách như cố tình phá tan không cho 
chư vị La hán tham vấn tiếp tục. Mặc kệ! La 
hán thứ 15 vẫn cứ đứng lên xướng danh:

Thưa thầy cả! Tôi là Tôn giả A Thị Đa (3), 
tôi xin tham vấn: Tại sao Thiên Chúa dựng 
nên ma quỷ?

Cha sở chưa kịp trả lời thì tiếng cô gái lại 
oang oang:

Ông già! Hãy ra đây nói chuyện. Sao 
Chúng ta lại phải ganh tức? Ganh tức với con 
phù thủy ấy à...

Ông Lực lượng chưa xuất khỏi cô gái. Vừa 
rồi có lẽ chỉ là giả bộ xuất để lừa gạt cha sở 
thì phải. Cô gái nói huyên thuyên gây ồn ào 
và khó chịu; đã coi cha sở không ra gì, Ông 
Lực lượng cũng xem thường luôn cả Thập bát 
La hán bằng cách phá, không cho chư vị tham 
vấn lẽ đạo. Đối lại, tuyệt nhiên Thập bát La 
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hán không hề tỏ vẻ giận dỗi, cũng không luôn 
cả tiếp giúp cha sở một tay lấy lại sự yên tĩnh 
hay “trừ quỷ” giúp… mà chỉ nhũn nhặn từ 
tốn chịu đựng. Lúc này cô Sáu cùng hai phụ 
nữ đã vào chỗ ngồi, cả ba người cùng với ông 
Tám Ria đều thắc mắc thì thầm hỏi nhỏ cha 
sở xem tại sao cha không trừ quỷ cho cô gái 
được, cha sở trả lời riêng với bốn người rằng, 
loài người không thể tự sức xua đuổi ma quỷ, 
chỉ trừ các thánh nhân với sự trợ giúp của 
Chúa mới có thể trừ khử chúng được, chính 
vì vậy, phải thực thi Lời Chúa yêu thương 
mọi người và cầu nguyện… đến ngay cả khi 
đã thực hành bí kíp này rồi, cũng không thể 
tự sức mình nói trừ là trừ được, vì tất cả đều 
tùy vào quyền năng và ý định của Chúa… (4) 

(còn tiếp)
..................................................................         
(1) Điều tối là điều xấu, điều sáng là 

điều tốt.
(2) Tức linh mục. Ngày xưa gọi linh mục 

là “thầy cả”, khi đối diện chuyện trò với linh 
mục thì xưng hô bằng từ  “ông cố”. Đến 
khoảng thập niên 1950 trở đi, người ta mới 
gọi bằng từ “linh mục” (người chăn dắt linh 
hồn) và xưng hô bằng từ “cha”.

(3) Vị La Hán thứ 15 – Tôn giả A Thị Đa

Trường Mi La Hán (Ảnh: Internet)

 Ông vốn là một hòa thượng. Khi sinh ra 
ông đã có lông mày trắng dài rũ xuống, bởi 
kiếp trước ông chính là một hòa thượng tu 
hành, tu hành đến già, tóc đều rụng hết chỉ 
còn hai cọng lông mày dài. Sau khi chết –theo 
niềm tin của người Phật giáo- ông đầu thai 

chuyển thế, cọng lông mày này cũng được 
mang theo. Cha mẹ ông biết rõ ông là người 
tu hành cho nên lại đưa ông đi xuất gia. Cuối 
cùng ông tu thành La Hán và được thế nhân 
gọi là Trường Mi La Hán.

(4) Càng về sau, tác giả (Ma Văn Liêu) 
càng được học biết thêm ở cha sở: ma quỷ là 
bóng tối dày đặc, phải là ánh sáng cực mạnh 
mới xua đuổi nổi bóng tối ấy. Để là ánh sáng, 
người nào đó phải sống một đời sống thực thi 
Lời Chúa bằng yêu thương hết mọi người (lâu 
năm và dày dạn thuộc hàng thánh nhân) mới 
có đủ ánh sáng (năng lượng tình yêu) mới 
có thể trừ quỷ hiệu quả, ngoài ra, các vụ trừ 
quỷ, có thể chỉ là tạm thời hay chỉ là trừ vong 
(các vong linh thuộc quyền ma quỷ chuyên 
quấy phá vặt vãnh). Ở Âu Mỹ, có những hiệp 
hội trừ quỷ, đó là những cố gắng rất tốt cho 
xã hội, nhưng như đã nói, nếu muốn xua bóng 
tối dày đặc, ánh sáng phải đủ mạnh, ánh sáng 
đủ mạnh ở đâu? Không gì khác hơn là cả một 
đời sống từng thực thi Lời Chúa như lời Chúa 
dạy “Ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta, Cha 
Ta sẽ yêu mến người ấy và Chúng ta sẽ đến và 
ở trong người ấy” (Ga 14,21-26). Ánh sáng 
chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi.
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– Kế đến là ý thức rằng Ngài là tình thương, 
Ngài yêu thương ta hơn tất cả mọi người, và 
sẵn sàng làm tất cả những gì ta cần cho sự phát 
triển và hạnh phúc của ta.

– Đồng thời ý thức Ngài là sức mạnh toàn 
năng, có thể thực hiện tất cả những gì Ngài 
muốn nơi ta. 

– Vì thế, ta nhường quyền làm chủ bản thân 
ta cho Ngài, để Ngài hoàn toàn làm chủ bản 
thân ta. Ta không còn hành động theo ý riêng 
ta nữa, mà hoàn toàn hành xử theo ý của Ngài.

– Vì Ngài yêu thương ta, sáng suốt và khôn 
ngoan hơn ta rất nhiều, lại có khả năng làm tất 
cả những gì Ngài muốn, nên ta hãy hoàn toàn 
phó thác vận mệnh của ta cho Ngài.

– Và cuối cùng là luôn luôn sống trong bình 
an, hạnh phúc của một người được Đức Kitô 
yêu thương và phù trợ. Hãy hưởng niềm hạnh 
phúc của một người được Vua của cả trần gian 
này yêu thương và quan tâm săn sóc. Hãy tin 
tưởng và luôn luôn an tâm rằng nhờ quyền 
năng của Ngài, tất cả những gì xảy đến cho ta 
đều hết sức có lợi, đều trở nên vô cùng tốt đẹp 
cho ta, cho dù hiện nay ta chưa hiểu rõ.1 

Nắm vững điều đó, ta sẽ thấy có Đức Kitô 
ngự trong tâm hồn mình là như có được một 
“cây đèn thần” trong tay, một “bùa hộ mạng” 
an toàn, một “vị thần bảo trợ” hữu hiệu, một 
“người tình chung thủy” luôn luôn ở với ta suốt 
cuộc đời. Lúc đó ta sẽ sung sướng cảm nghiệm 
được như thánh Phaolô: “Tôi làm được tất cả 
mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 
4,13). (Nguyễn chính Kết)

V. Lời nguyện cho mọi người.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi bị đóng 

đinh trên thập giá, người trộm lành đã thưa 
với Chúa Giêsu: Lạy Ngài, khi vào Nước 

1 

Ngài, xin nhớ đến tôi. chúng ta cũng mượn lời 
khẩn cầu ấy để thân thưa với Thiên Chúa là 
Cha chúng ta:

1. Hội thánh là một bà mẹ hiền/ yêu thương 
hết thảy mọi con cái của mình/ Chúng ta hiệp 
lời cầu xin cho các vị mục tử luôn nhớ đến 
những người nghèo khổ bất hạnh/ và tìm mọi 
cách giúp họ sống xứng nhân phẩm của mình.

2. Chúa Giêsu Kitô là vị Vua đem lại hòa 
bình thật sự cho nhân loại/ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin Chúa tiêu diệt mầm mống chiến tranh/ 
hận thù và bạo lực/ để hết thảy mọi người được 
an cư lạc nghiệp.

3. Hiện nay/ có một số anh chị em tận tụy 
hy sinh/ phục vụ những người bị nhiễm HIV/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ 
những sứ giả của tình thương/ đang xả thân vì 
đồng loại của mình.

4. Chúa Giêsu là vị Vua nhân ái/ luôn chia sẻ 
mọi vui buồn với thần dân của mình/ Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng 
ta/ biết luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời cho 
vị vua đầy lòng nhân ái này.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà 
Chúa đã chết trên thập giá để cứu chuộc chúng 
con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương 
và giúp đỡ hết thảy mọi người như Chúa đã 
luôn luôn yêu thương và không ngừng nâng 
đỡ chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị 
muôn đời.

VI. Trong Thánh Lễ.
- Trước kinh Lạy Cha: Trong ngày lễ kính 

Chúa Giêsu là Vua hôm nay, chúng ta hãy đặc 
biệt cầu xin cho Nước Chúa mau trị đến trong 
cõi lòng mọi người.

- Trước rước lễ: Vua Giêsu đã thương mời 
chúng ta đến dự tiệc của Ngài. Chúng ta hãy 
đến dự tiệc thánh trong tâm tình biết ơn và cảm 
mến. “Đây Chiên Thiên Chúa…”

VII. Giải tán.
Trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu hoàn 

toàn làm Vua toàn thể nhân loại, mỗi người 
chúng ta hãy cố gắng làm một công dân xứng 
đáng của Nước Chúa, đó là hằng ngày thực 
hiện giới luật yêu thương.

(tiếp theo trang 13)
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

GÀ CÓ RĂNG?

Cô vợ đang dạy con chó đứng bằng hai 
chân sau, anh chồng ngăn:

- Không được đâu, làm sao mà nó lại 
chịu nghe em kia chứ?.

- Cứ bình tĩnh, rồi sẽ thuần phục thôi 
mà, lúc đầu anh cũng có chịu nghe em đâu?

“Nếu chúng tôi không phục vụ món ăn 
như ý muốn của quý khách, chúng tôi sẽ trao 
cho quý khách 500 USD”. Đọc xong tấm biển 
ấy, một ông khách bước vào:

- Cho tôi món đuôi voi châu Phi xào 
cà chua.

Nhà hàng nháo nhào cả lên, đầu bếp thì 
đổ mồ hôi hột, mấy anh bồi bàn chạy tới chạy 
lui. Cuối cùng chủ nhà hàng bước đến bên 
ông khách, đặt lên bàn 500 USD:

- Tiền của ông đây, ông quả là may mắn. 
Nhà hàng tôi chưa bao giờ không làm hài 
lòng khách, nhưng nói cho ông biết nhé, đây 
là lần đầu tiên nhà hàng tôi hết cà chua...

DẠY ĐƯỢC TUỐT

LÀM KHÓ NHÀ HÀNG

Thực khách nói với phục vụ bàn:

- Qua những cái răng, tôi có thể xác 
định được tuổi của con gà trên đĩa kia.

- Xin lỗi, nhưng thưa ông, theo tôi biết 
thì gà làm gì có răng ạ?

- Sao lại gà? Là tôi nói răng tôi ấy chứ!

Cô thủ quỹ đi khám mắt, đồng nghiệp ở 
nhà nhắn tin không dấu hỏi thăm:

– Chi dang o dau, da kham xong chua?.

Cô thủ quỹ trả lời:

– Dang hoi chan, met moi lam roi.

Cả phòng đọc tin nhắn không hiểu nên 
tranh nhau dịch, mỗi người một ý kiến:

– Cô thủ quỹ bị hôi chân, mà đi khám 
mắt thì liên quan gì đến hôi chân nhỉ?

– Không, cô ấy đang nói là hơi chán 
vì vế sau nói là mệt mỏi lắm, chắc bệnh 
nặng rồi.

Không ai chịu ai bèn sai một anh gọi 
điện hỏi. Lúc này cả phòng mới vỡ lẽ là cô 
thủ quỹ đang đợi để bác sĩ hội chẩn, nên 
hơi mệt.

CƯỜI KHI ĐI KHÁM MẮT

(xem tiếp trang 63)
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Đến lượt Thái Lan cân nhắc dời đô khỏi 
Bangkok.

TTO - Theo báo ASEAN Post, phát biểu tại hội 
thảo chủ đề “Kết nối Thái Lan với thế giới” hồi 
tuần trước, Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha đã 
đặt vấn đề dời thủ đô ra khỏi Bangkok trong bối 
cảnh thành phố đang đối mặt với hàng loạt nguy 
cơ và thách thức. Như vậy, trong một thời gian 
ngắn đã có 2 nước Đông Nam Á đặt vấn đề dời 
đô. Mới tháng trước, Indonesia xác nhận sẽ dời 
thủ đô sang đảo Borneo, tránh khỏi thành phố Ja-
karta đang tắc nghẽn và chìm với tốc độ kỷ lục... 

Tượng sư tử biển ở Singapore sẽ bị dỡ bỏ

      Dân làng Philippines đổi 2kg rác 
nhựa lấy 1kg gạo

Dân số giảm, quân đội Hàn Quốc giảm 
chuẩn ‘bắt lính’

TTO - Hãng tin Reuters ngày 12/9 cho 
biết người dân tại làng Bayanan, phía Nam 
thủ đô Manila của Philippines, giờ có thể 
nhận được 1 kg gạo chỉ bằng cách đem đổi 
2 kg rác nhựa. “Tôi đã cân 14 kg rác nhựa, 
và nhận lại 7 kg gạo. Đây là một sự giúp 
đỡ to lớn, để chúng tôi có được gạo dùng 
trong ngày” - Veronica Dolorico, một cư 
dân 49 tuổi, chia sẻ. Bà nói thêm: “Tôi 
cảm nhận môi trường xung quanh chúng 
tôi thật sự dơ bẩn. Nếu có thể, tôi sẽ nhặt 
tất cả rác nhựa dọc đường đi khi tôi ra 
ngoài”. Chính sách này sẽ giúp ích rất lớn 
cho người dân tại Bayanan.

TTO - Hãng tin Yon-
hap ngày 29/9 cho 
biết Bộ Quốc phòng 
và Cơ quan quản lý 
nhân lực quân đội Hàn 
Quốc đang trong quá 
trình sửa đổi các quy 

định để hạ thấp các yêu cầu và quy chuẩn 
đối với binh sĩ... Việc sửa đổi dựa trên dự 
báo dân số Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm. Số 
nam thanh niên trong độ tuổi 20 ở nước 
này dự kiến giảm còn 250.000 người vào 
năm 2022 so với 350.000 người năm 2017. 
Điều đó đồng nghĩa với số thanh niên trong 
độ tuổi tòng quân cũng sẽ thấp hơn. Chính 
phủ Hàn Quốc hi vọng việc điều chỉnh sẽ 
giúp nước này đảm bảo được lượng binh sĩ 
cần thiết trong các lực lượng vũ trang…Số 
thanh niên Hàn Quốc ngày càng ít do dân 
số nước này đang sụt giảm. Năm ngoái, cả 
Hàn Quốc có 320.000 trẻ em chào đời.

TTO - Bức tượng sư tử biển Merlion, một biểu 
tượng của Singapore, sẽ bị phá hủy để dọn đường 
cho tuyến đường nối Sentosa - Brani. Theo Tổng 
công ty phát triển Sentosa (SDC), ngày 20/10 sẽ 
là ngày cuối cùng biểu tượng cao 37m này đón 
khách tham quan. Sư tử biển Merlion là sinh vật 
huyền thoại đầu sư tử mình cá, biểu tượng của đất 
nước Singapore. Bức tượng Merlion của Sento-
sa được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1995 và 
nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách du lịch.
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Khởi động dự án cầu đi bộ vượt sông 

Sài Gòn

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, nối trung 
tâm quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 
quận 2, vừa được chính quyền đưa ra các tiêu 
chí thiết kế, triển khai. Công trình nằm giữa 
cầu Thủ Thiêm 2 và hầm vượt sông Sài Gòn 
(hầm Thủ Thiêm). Chân cầu phía quận 1 ở 
khu vực Công viên cảng Bạch Đằng và gần 
nhất với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phía quận 2, 
chân cầu nằm tại công viên bờ sông và ngoài 
ranh khu A - phía Nam Quảng trường trung 
tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Cầu chủ yếu dành cho người đi bộ nhưng 
có phân làn cho xe đạp. Có thể sử dụng kết 
hợp băng chuyền, ram dốc, thang máy... phù 
hợp với người già, người khuyết tật, phụ nữ 
có thai.

Năm 2020 tất cả trẻ sơ sinh sẽ được cấp 
mã số định danh

Mã số định danh in trong giấy khai sinh 
chính là số thẻ căn cước công dân của trẻ khi 
lớn lên, từ năm 2020 cả nước sẽ hoàn tất việc 
này. Mã số định danh chính là số hóa thông 
tin của công dân trong việc quản lý của cơ 
quan nhà nước. Trong tương lai, khi dự án 
Dữ liệu cư dân quốc gia được hoàn thiện với 
việc chia sẻ, kết nối vào kho cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, công dân đi giải quyết các thủ 
tục hành chính chỉ cần cung cấp mã số định 
danh mà không cần mang theo nhiều loại 
giấy tờ tùy thân như hiện nay.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngừng phát 
thanh từ 1/10, hành khách cần làm gì?

(NLĐO) - Từ 
1/10/2019, nhằm hạn 
chế tiếng ồn, sân bay 
Tân Sơn Nhất sẽ ngừng 
phát thanh tại nhà ga 
quốc nội (T1), ngoại 
trừ trường hợp thay 

đổi cửa khởi hành. Ông Hoàng Xuân Hiệp, 
Trưởng phòng Dịch vụ hành khách (TOC) - 
Vietnam Airlines, cho biết hành khách cần 
thay đổi thói quen từ nghe phát thanh sang 
chủ động cập nhật thông tin về chuyến bay 
của mình trên các màn hình và các bảng 
thông báo đặt tại nhà ga. Hành khách cũng 
nên chủ động ra cửa khởi hành đúng giờ đã 
ghi trên boarding pass (thẻ lên máy bay), cập 
nhật các thay đổi nếu có trên các màn hình 
tại các vị trí trong nhà ga…

Việt Nam có tỷ lệ đề kháng kháng sinh 
cao hàng đầu Châu Á.

(CAO) Các dữ liệu gần đây cho thấy Việt 
Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ 
đề kháng kháng sinh cao nhất ở Châu Á. 
Thông tin trên được các chuyên gia y tế chia 
sẻ tại Hội nghị Khoa học ‘Dược lâm sàng: 
Vai trò mới, thách thức mới trong chăm sóc 
toàn diện’ vừa diễn ra tại TP.HCM ngày 
27/9. Tình trạng này xuất phát từ việc các 
kháng sinh thế hệ mới, hoạt tính kháng khu-
ẩn mạnh chỉ để dành cho các bệnh lý nhiễm 
khuẩn nặng được sử dụng rộng rãi, thiếu 
kiểm soát. Một nguyên nhân khác cũng rất 
đáng lo ngại là kháng sinh được bán không 
có toa thuốc của bác sĩ rất phổ biến ở cả 
thành thị và nông thôn.
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Đức Thánh Cha 
Phanxicô ấn định 
Chúa Nhật thứ III mùa 
Thường niên là “Chúa 
Nhật cử hành, suy tư 
và phổ biến Lời Chúa”. 
Quyết định này được 

Đức Thánh Cha đề ra trong Tông Thư Tự Sắc 
“Aperuit illis” - Chúa mở tâm trí cho họ (Lc 
24,45) công bố hôm 30/9, lễ thánh Giêrônimô, 
vào đầu năm kỷ niệm 1600 năm thánh nhân 
qua đời. Người là dịch giả Kinh Thánh nổi 
tiếng, dịch từ nguyên ngữ ra tiếng La tinh và 
đã từng khẳng định rằng: “Không biết Kinh 
Thánh là không biết Chúa Kitô”. Đức Thánh 
Cha cho biết ngài đi đến quyết định trên đây, 
nhằm đáp lại bao nhiêu lời thỉnh cầu của các 
tín hữu, mong muốn trong Giáo Hội có một 
Chúa Nhật Lời Chúa được cử hành. Ý tưởng 
này, ngài đã có vào cuối Năm Thánh Lòng 
Thương Xót hồi năm 2016.

Đức Thánh Cha Ấn Định Chúa Nhật Thứ 
III Thường Niên Là Chúa Nhật Lời Chúa

Các Giám Mục Đức bác bỏ đề nghị của 
Đức Thánh Cha, kiên quyết tiến hành “tiến 

trình công nghị với hiệu lực ràng buộc”.

Với tỷ số áp đảo 21-3, các Giám Mục 
Đức đã bác bỏ một đề nghị thay thế “tiến 
trình công nghị với hiệu lực ràng buộc” do 
Đức Hồng Y Marx đề nghị bằng một công 
nghị tập trung vào việc “ưu tiên loan báo 
Tin Mừng” theo đề xuất của Đức Thánh Cha 
Phanxicô. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 
14 tháng Ba, Đức Hồng Y Reinhard Marx, 
Tổng Giám Mục của Munich và Freising, 
và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức đã 
tuyên bố rằng Giáo Hội Công Giáo ở Đức 
đang bắt đầu một “tiến trình công nghị với 
hiệu lực ràng buộc” để giải quyết những gì 
ngài nói là những vấn đề chính nảy sinh từ 
cuộc khủng hoảng lạm dụng giáo sĩ: đó là 
luật độc thân linh mục, vấn đề phong chức 
linh mục cho phụ nữ, giáo lý về đạo đức 
tình dục, các kết hiệp đồng tính, và chủ ng-
hĩa giáo sĩ trị... Đức Giáo Hoàng đặc biệt 
cảnh báo Giáo Hội Đức đừng nên theo đuổi 
bất kỳ đường lối nào nhằm thích nghi với 
não trạng đương thời và thúc giục người 
Công Giáo Đức phải bảo vệ Giáo Hội cả về 
cơ cấu lẫn đức tin.

Đức Cha Giuse Nguyễn Năng được bổ 
nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận 

Tp. Hồ Chí Minh
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Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - tân 
Giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt

Trưa ngày thứ Bẩy 19 tháng 10, 2019. 
Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha 
Giuse Nguyễn Năng làm Tổng Giám mục 
Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh. Đức 
Cha Giuse Nguyễn Năng sinh tại Phúc 
Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát 
Diệm) ngày 24/11/1953, từ năm 1962 đến 
1970, theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh 
Giuse Sàigòn. Từ 1970 đến 1977 tiếp tục 
học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X 
Đà Lạt… thụ phong linh mục tại Xuân Lộc 
ngày 09/06/1990. Từ 1990 đến 1998, ngài 
là Chính Xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. 
Xuân Lộc cho đến khi sang Rôma du học từ 
1998 đến 2002. Trở về nước, cha Giuse đặc 
trách Chủng sinh giáo phận Xuân Lộc từ 
2003 đến 2005. Từ 2006 đến 2009, là Giám 
đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân 
Lộc. Ngày 25/07/2009, Đức Thánh Cha 
Bênêđíctô thứ 16 đã bổ nhiệm ngài làm 
Giám mục Chính Toà Phát Diệm và được 
tấn phong Giám mục tại Phát Diệm vào 
ngày 08/09/2009. Ngày 19/10/2019, Đức 
Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm 
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ 
Chí Minh kiêm Giám quản Tông toà Giáo 
phận Phát Diệm

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, 
Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã đảm nhận 
các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin 
Mừng; Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin; Phó 
chủ tịch Hội đồng Giám mục (2016-2019). 
Tại Đại hội XIV vừa diễn ra tại Giáo phận Hải 
Phòng, Đức Cha đã được bầu lại vào chức vụ 
Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, 
nhiệm kỳ 2019-2022. Đây là vị Tổng giám 
mục thứ tư của Tổng giáo phận TP HCM, kể 
từ khi Toà Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm 
tại Việt Nam vào ngày 24/11/1960.

Trước đó, ngày 7/3/2018, Đức Tổng giám 
mục Tổng Giáo phận TP HCM Phaolô Bùi 
Văn Đọc bị đột quỵ sau khi dâng Thánh lễ 
tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô, 
ngoại thành Roma (Italy), qua đời ở tuổi 74.

Sau đó, Tòa thánh Vatican bổ nhiệm Đức 
giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám 
quản Tông tòa Tổng giáo phận TP HCM. 
Theo Giáo luật điều 430 §1, nhiệm vụ Giám 
quản giáo phận chấm dứt khi Tân Tổng 
Giám mục nhậm chức trong giáo phận.

Ngày 14/9/2019, ĐTC Phanxicô đã nhận 
đơn từ chức Giám mục chính tòa giáo phận 
Đà Lạt vì tuổi tác của Đức cha Antôn Vũ 
Huy Chương và bổ nhiệm Đức cha Đaminh 
Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó của giáo 
phận này, làm Giám mục chính tòa. Đức cha 
Đaminh Nguyễn Văn Mạnh năm nay 64 tuổi, 
sinh ngày 12/8/1955 tại Cần Thơ, thụ phong 
linh mục ngày 29/5/1994, thuộc giáo phận Đà 
Lạt. Sau đó, cha Nguyễn Văn Mạnh du học 
tại Roma từ năm 2003 đến 2009 và đậu tiến 
sĩ giáo luật tại Giáo Hoàng Đại học Urbani-
ana của Bộ truyền giáo. Trở về nước vào năm 
2009, cha làm Đại diện tư pháp tại giáo phận 
Đà Lạt. Ngày 8/4/2017, cha được Đức thánh 
cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó 
giáo phận Đà Lạt.
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Sau khi vịt mẹ chết vì bị cáo ăn thịt, vịt con 
Dennis được một con chó săn mồi Labrador 
chăm sóc hết sức chu đáo.

Lúc đó, Dennis chưa đầy một tuần tuổi 
và chú chó Fred 4 tuổi đã cứu sống và trở 
thành “người cha bất đắc dĩ” của nó. Chúng 
ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau và thậm chí 
đi bơi với nhau.

“Khi chúng tôi tìm thấy Dennis, nó khá 
yếu và gần như không còn cơ hội sống sót”, 
Jeremy Goldsmit, người chủ của Fred cho 
biết. Fred ngay lập tức tiến đến và bắt đầu 
liếm sạch cơ thể Dennis. Kể từ đó, 2 con vật 
không rời nhau nửa bước.

“Ban đêm, Dennis rúc vào bộ lông của 
Fred ngủ ngon lành, có khi nó lại leo lên đứng 
trên đầu Fred. Tôi không nghĩ rằng vịt con sẽ 
làm điều gì đó mà không có Fred bên cạnh, 
bản tính yêu thương của nó thực sự đã làm 
nên điều đặc biệt”.

Ngay từ nhỏ Fred đã tỏ ra là một “ông bố” 
đáng tin cậy cho bất kỳ con vật nào bị bỏ rơi. 
Nó từng “quên ăn quên ngủ” tìm kiếm Lupin, 
một con đama non (hươu con) bị lạc, Gold-
smith nói thêm.

Hiện nay, Goldsmith đang tiến hành quan 
sát cặp đôi này để tìm hiểu xem liệu quá trình 
chung sống này có ảnh hưởng gì đến sự phát 
triển ở một con vịt con. “Dennis rất yêu quý 
Fred, vì vậy tôi nghĩ rằng khi lớn lên nó sẽ 
mang một vài đặc điểm giống loài chó, có thể 
sủa hoặc đuổi theo con mèo chẳng hạn”.

Đôi bạn thân thiết Fred và Dennis. Theo Đất Việt
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(tiếp theo trang 55)

Một ông mập hơn 130 kg tỏ vẻ thất vọng 
nói với bác sĩ:

- Thưa bác sĩ tôi rất buồn vì đã thử mọi 
cách để giảm cân nhưng không được! 

Sau khi cân đo và khám nghiệm thì bác sĩ 
vui vẻ quả quyết nói với ông ta:

- Tôi có thể giúp ông giảm cân một cách 
hiệu quả. Mỗi buổi sáng đúng 6 giờ, ông mặc 
quần áo thể thao chờ sẵn ở nhà, tôi sẽ cho 
người đến đón ông. 

Sáng hôm sau một thiếu nữ trẻ đẹp có thân 
hình thật hấp dẫn trong bộ đồ Sport đến bấm 
chuông nhà ông ta và tươi cười nói: 

- Xin anh chạy theo em! Nếu anh đuổi kịp 

thì em sẽ là... của anh! 
Nói xong cô ta quay mặt bỏ chạy với tốc 

độ chậm chỉ vừa để ông ta theo mãi phía sau 
mà không thể bắt kịp được. Cuộc chạy bộ cứ 
tiếp diễn đều đặn như thế vào buổi sáng và 
kéo dài 30 phút. Sau ba tháng ông ta giảm 
cân được 20 kg và tự tin sẽ có ngày đuổi kịp 
người đẹp.

Nhưng… qua sáng ngày hôm sau, khi nghe 
bấm chuông ông ta mở cửa thì thấy một bà… 
xấu và... mập khoảng 120 kg nói: 

- Bác sĩ bảo em phải chạy theo anh và nếu 
em đuổi kịp thì anh sẽ là… của em!!!

PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÂN
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1. Triết gia Socrates

Sokrates hay Socrates là một triết gia Hy 
Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thầy 
về truy vấn. Về năm sinh của ông hiện vẫn 
chưa có sự thống nhất giữa năm 469 hay 470. 
(469–399 TCN), (470–399 TCN). Ông sinh 
ra tại thành phố Athena, thuộc Hy Lạp, và đã 
sống vào một giai đoạn thường được gọi là 
hoàng kim của thành phố này. Thời trẻ, ông 
nghiên cứu các loại triết học thịnh hành lúc 
bấy giờ của các “triết học gia trước Sokrates”, 
đó là nền triết học nỗ lực tìm hiểu vũ trụ thiên 
nhiên chung quanh chúng ta. Tên ông được 
phiên âm ra tiếng Việt thành Xô-crát.

Sokrates được coi là nhà hiền triết, một 
công dân mẫu mực của thành Athena, Hy Lạp 

cổ đại. Ông là nhà tư tưởng nằm giữa giai 
đoạn bóng tối và giai đoạn ánh sáng của nền 
triết học Hy Lạp cổ đại. Sokrates còn được coi 
là người đặt nền móng cho thuật hùng biện 
dựa trên hệ thống những câu hỏi đối thoại. 
Ông có tư tưởng tiến bộ, nổi tiếng về đức 
hạnh với quan điểm: “Hãy tự biết lấy chính 
mình”, “Tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất 
là tôi không biết gì cả”. Ông bị chính quyền 
khi đó kết tội làm bại hoại tư tưởng của thanh 
niên do không thừa nhận hệ thống các vị thần 
cũ được thành Athena thừa nhận và bảo hộ và 
truyền bá các vị thần mới. Vì thế ông bị tuyên 
phạt tự tử bằng thuốc độc, mặc dù vậy ông 
vẫn có thể thoát khỏi án tử hình này nếu như 
ông công nhận những cáo trạng và sai lầm của 
mình, hoặc là rời bỏ Athena. Nhưng với quan 
điểm: “Thà rằng chịu lỗi, hơn là lại gây ra 
tội lỗi.”, ông kiên quyết ở lại, đối diện với cái 
chết một cách hiên ngang. Theo ông sự thật 
còn quan trọng hơn với cả sự sống.

Sinh thời ông không mở trường dạy học, mà 
thường coi mình là có sứ mệnh của thần linh, 
nên phải đi dạy bảo mọi người và không làm 
nghề nào khác. Sokrates thường nói chuyện 
với mọi người tại các nơi công cộng, tại các 
agora và không lấy tiền, nên ông chấp nhận 
sống một cuộc sống nghèo. Học trò xuất sắc 
của ông là đại hiền triết Platon từng theo học 
trong 8 năm ròng.

2. Theo Chúa.

Theo Chúa là thực thi Lời Chúa, thực thi 
Lời Chúa là yêu thương mọi người. Vừa qua, 
ĐTC Phanxicô ra Tự sắc Aperuit illis (Người 
đã mở mắt cho họ) ngày 30/9/2019 chọn ngày 
Chúa nhật III Thường niên hằng năm làm 
ngày đề cao việc thực thi Lời Chúa.
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