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Một triệu phú người Anh đã hứa trả hậu 
hĩ cho chàng đẹp trai nào có thể giúp ông thử 
lòng vợ sắp cưới, bởi nghi ngờ cô đến với 
mình vì tiền (x.trg.63).

Vị triệu phú này và vị hôn thê đã ở bên 
nhau hơn một năm. Những trải nghiệm tồi tệ 
trước đây khiến ông không dám tin tưởng cô 
gái yêu mình thật sự.

Lo lắng gia tăng khi mới đây ông cầu 
hôn, bạn gái rất háo hức muốn buổi lễ đính 
hôn nhanh chóng được triển khai. Vì vậy để 
đảm bảo chắc chắn, ông đã liên hệ với kênh 
thương mại điện tử xa xỉ Hushhush để tìm 
dịch vụ có thể giúp mình. Theo đó, ông muốn 
tìm một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và 
giàu có sẽ cám dỗ bạn gái mình.

Triệu phú sẵn sàng trả 15.000 
bảng (khoảng 420 triệu đồng VN) cho ứng 
viên đảm bảo tiêu chí ưa nhìn, lời nói có tính 
thuyết phục. Triệu phú cũng cho mượn một 
căn hộ sang trọng, một vài chiếc xe hơi cao 
cấp, số dư trong tài khoản đủ để có thể “khè” 
với bất cứ cô gái nào.

Aaron Harpin, người sáng lập HushHush 
cho biết: “Khái niệm ‘đào mỏ’ không phải là 
mới. Đây là điều mà những người giàu có và 
nổi tiếng từ lâu đã phải đối mặt. Tuy nhiên, 
hiếm khi chúng ta thấy mọi người giải quyết 
nó theo cách “máu lạnh” như vậy”. (Bảo 
Nhiên -Theo Mirror)

Truyện gợi vài ý: - do không biết, nên loài 
người thử lòng nhau – đã quá thấu hiểu, tại 

sao Chúa còn thử lòng con người? – Chúa thử 
lòng những ai?

“Sông sâu biển rộng dễ dò, nào ai lấy 
thước mà đo lòng người”, chính do không 
biết, nên loài người thử lòng nhau. Bởi thử 
xong mới CHỌN, bởi thử xong, đôi khi nhận 
được “quả đắng”… cho nên thử lòng ở loài 
người tạm gọi là thử thách. 

“Chúa thấu suốt mọi bí ẩn” (Mt 6,1-6), đã 
quá hiểu lòng dạ con người nhưng Chúa vẫn 
thử lòng ông bà Ađam Eva, ông Ápraham, 
ông Gióp, các tiên tri, các thánh... Bởi CHỌN 
xong mới thử, tức “Cành nào sinh hoa trái, 
thì Chúa Cha cắt tỉa…” (Ga 15,2), bởi thử 
xong luôn nhận được “trái ngọt” (x.trg.64)… 
cho nên việc thử lòng của Chúa được gọi là 
thử luyện.

Sau khi được GỌI rồi được CHỌN, các 
thánh và những người lành được Chúa dùng 
đau khổ hay cả cái chết để thử luyện; nhưng 
vừa thử luyện Chúa vừa gìn giữ, nâng niu, 
thêm sức và nâng cấp. Nếu ai chịu loài người 
thử thách người ấy có thể “hư mất” thì ai được 
Chúa thử luyện người ấy sẽ không hư mất 
“vì Chúa đã thử luyện các ngài như thử vàng 
trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ 
toàn thiêu” (Kn 3,1-9), họ chỉ “Fluctuat nec 
mergitur” (lắc lư mà không chìm); nếu sự thử 
thách của loài người có bất nhẫn thì sự thử 
luyện của Chúa thấm đẫm yêu thương.

NK

Thử lòng
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  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Mỗi năm dừng lại đón Tết trần thế
Từng phút tỉnh thức chờ Xuân Nước Trời   

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 1

   . 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  

Hát Lời Chúa tâm trong trí sáng  
Ca Cộng đoàn dạ thẳng lòng ngay       

   . Ý CHUNG
Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới.

    . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho các Kitô hữu, những người theo các tôn 
giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm 
thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý 
trên thế giới.

. 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)

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. 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.

MỪNG XUÂN NĂM CANH TÝ

.Thứ Sáu kính danh thánh 
Chúa Giêsu 3.1.2020.Chúa Nhật lễ Hiển Linh 5.1.2020.Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa 

12.1.2020.Thứ Bảy lễ Mồng 1 Tết 25.1.2020

   Cúc Cung CảmTạ
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Một người Ấn giáo và một người Công 
giáo trẻ tuổi cùng tham dự cuộc hội thảo về 
bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Họ nhanh 
chóng trở thành bạn tốt. Ngày nọ, người Ấn 
giáo nói với người Công giáo:

- Tôi biết bài giảng này của Chúa Giêsu 
ảnh hưởng đến Gandhi (*) và cuộc sống của 
ông ta thế nào, nhưng tôi nghĩ bài giảng đó 
quá cao với hạng bình dân.

Người Công giáo không vội trả lời nhưng 
đề nghị tìm nơi thanh vắng và cả hai cùng làm 
dấu thánh giá cầu nguyện với Chúa. Kết quả, 
người Ấn giáo đã tìm ra câu trả lời cho tình 
huống khó xử của anh: Đạo lý thật sự rất cao 
nhưng có Chúa Thánh Thần hiện diện, hướng 
dẫn, soi sáng và nhắc bảo chúng ta biết phải 
làm gì cho đúng lời Chúa dạy.

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

(*) Mahātmā Gāndhī (1869–1948), nguyên 
tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gand-
hi, là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc 
kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế 
quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự 
ủng hộ của hàng triệu người dân. Trong suốt 
cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức 
khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng 
những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Nguyên lý 
bất bạo lực (còn gọi là bất hại) được ông đề 
xướng với tên Chấp trì chân lý (sa. satyāgra-
ha) đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu 
tranh bất bạo động trong và ngoài nước cho 
đến ngày nay, bao gồm phong trào Vận động 
Quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Civil 
Rights Movement) được dẫn đầu bởi Martin 
Luther King, Jr..

                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm
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TIN MỪNG THÁNG 1

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH  NĂM A 
(5.1.2020)

- Bài đọc 1: Is 60,1-6

- Bài đọc 2: Ep 3,2-3a.5-6 

- Tin Mừng: Mt 2,1-12

Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa báo tin Người giáng trần cho Hêrôđê 
biết?
SUY NGHĨ
1. Qua Hêrôđê, toàn dân Israel được biết Đấng Cứu 
độ đã đến.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao Chúa dùng ngôi sao dẫn đường 3 đạo sĩ 
đến triều bái Người?
SUY NGHĨ
2. Qua họ, Chúa báo tin cho thế giới Người đã đến.

Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa phải chịu phép rửa, và còn nói đó là 
bổn phận?
SUY NGHĨ
1. Chúa muốn vâng phục Thánh Ý Chúa Cha trong 
mọi sự.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao Chúa Cha tỏ hiện và tại sao dân Do Thái 
không bị đánh động vì sự tỏ hiện đó?
SUY NGHĨ
2. Vì Chúa Cha muốn dùng tất cả mọi cách để kéo 
họ trở về; nhưng họ quá cứng lòng.

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 
NĂM A (12.1.2020)

- Bài đọc 1: Is 42,1-4.6-7

- Bài đọc 2: Cv 10,34-38

- Tin Mừng: Mt 3,13-7
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CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A 

- Bài đọc 1: Is 49,3.5-6 

- Bài đọc 2: 1 Cr 1,1-3

- Tin Mừng: Ga 1,29-34

Ý TƯỞNG
1. Tại sao Gioan Tẩy Giả long trọng làm chứng về 
Chúa Kitô nhưng dân Do Thái vẫn không tin Người?
SUY NGHĨ
1. Do kiêu ngạo mà họ cứng lòng.
Ý TƯỞNG
2. Làm sao để chúng ta biết những dấu hiệu để đừng 
bị loại bỏ?
SUY NGHĨ
2. Phải thực thi Lời Chúa, tâm hồn chúng ta mới nhận 
biết mọi dấu hiệu Chúa gửi đến cho chúng ta.

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A 
(26.1.2020) MỒNG 2 TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN 
VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

- Bài đọc 1: Is 8,23b-9,3

- Bài đọc 2: 1 Cr 1,10-13.17

- Tin Mừng: Mt 4,12-23 hay Mt 4,12-17

Ý TƯỞNG
1. Sự an bài của Chúa Cha thể hiện qua lời các tiên 
tri. Vậy tại sao đã an bài dân Do Thái bị loại bỏ, 
Chúa Cha còn sai Con Một đến rao giảng cho họ?
SUY NGHĨ
1. Tuy an bài, Chúa vẫn cho những “nén bạc” tự do 
như dụ ngôn “Ba đầy tớ và các nén bạc” Chúa Giêsu 
kể.
Ý TƯỞNG
2. Bốn môn đệ tiên khởi đã biết gì về Chúa Kitô mà 
thoắt bỏ tất cả để theo Người?
SUY NGHĨ
2. Vì Chúa Cha đã chọn họ từ muôn thuở.
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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

“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa 
tội trần gian” (Ga 1,29).

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
CHỦ ĐỀ: CHÚA GIÊSU LÀ AI?

Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: Đấng Messia là Người Tôi 

Tớ của Thiên Chúa.
- Đáp ca: Đấng Messia đến để thực thi ý 

Thiên Chúa.
- Tin Mừng: Bắt đầu sứ vụ công khai 

của Chúa Giêsu. Gioan Tẩy Giả giới thiệu: 
“Chính Ngài là Con Thiên Chúa.”

Minh họa
- Mille images 144 B
- “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa 

tội trần gian” (Ga 1,29)

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Từ hôm nay bắt đầu mùa thường niên: 

Phụng vụ muốn dẫn chúng ta từng bước 
đồng hành với Chúa Giêsu. Việc đầu tiên 
là phải biết Đấng mà mình đồng hành là ai.

Xin Chúa cho chúng ta biết Ngài, yêu 
mến Ngài và gắn bó đi theo Ngài trọn cuộc 
hành trình dương thế của chúng ta. 
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II. GỢI Ý SÁM HỐI
- Tuy là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng 

chúng ta chưa cố gắng tìm hiểu để biết rõ 
Ngài.

- Chúng ta chưa “yêu mến Chúa trên hết 
mọi sự.”

- Chúng ta thường đi theo đường lối của 
riêng mình chứ không đồng hành với Chúa 
trên con đường của Chúa.

III. LỜI CHÚA
1. Bài đọc 1: Is 49,3.5-6
Ngôn sứ Isaia hình dung Đấng Messia là 

Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. Đoạn trích 
này thuộc bài thứ hai trong 4 bài ca về Người 
Tôi Tớ:

- Người Tôi Tớ của Thiên Chúa được giao 
sứ mạng “quy tụ dân Israel trước mắt Thiên 
Chúa”.

- Người Tôi Tớ của Thiên Chúa còn là 
“ánh sáng của các dân tộc”, làm cho “ơn cứu 
độ của Thiên Chúa tràn lan khắp địa cầu”. 

Tất cả những nét Isaia mô tả Người Tôi Tớ 
đều được thực hiện nơi Chúa Giêsu.

2. Đáp ca: Tv 39

Tv này bày tỏ tâm tình của người tín hữu 
đối với Thiên Chúa: cậy trông nơi Thiên 
Chúa, hân hoan hát mừng ca tụng Ngài, và 
nhất là luôn thực thi Thánh ý của Ngài.

Không ai ngoài Chúa Giêsu có những tâm 
tình hoàn hảo ấy.

3. Tin Mừng: Ga 1,29-34
Theo bố cục của Tin Mừng thứ tư, đây là 

lần đầu tiên Đức Giêsu xuất hiện trước dân 
chúng. Vì dân chúng chưa biết Đức Giêsu, 
nên Gioan Tẩy Giả giới thiệu Ngài, bằng hai 
kiểu nói:

- Đức Giêsu là “Con Chiên Thiên Chúa”: 
Trong lễ nghi Đền tội của Do Thái giáo, tội 
nhân đem một con chiên lên Đền thờ, úp tay 
mình xuống con chiên tỏ ý trút hết tội mình 
lên nó; tiếp theo, tư tế sẽ giết con chiên. Nó 
chịu chết để đền tội thay cho tội nhân. Bao 
nhiêu tội lỗi của tội nhân đều được tẩy xóa. 
Ngay từ buổi đầu gặp Chúa Giêsu, Gioan Tẩy 
Giả đã biết Ngài sẽ chịu chết để chuộc tội cho 
nhân loại, nên ông giới thiệu “Đây là Chiên 
Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”.

- Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa”: Nhờ 
ơn soi sáng đặc biệt của Chúa Thánh Thần 
trong biến cố làm phép rửa cho Đức Giêsu, 
Gioan Tẩy Giả còn được biết Đức Giêsu là 
Con Thiên Chúa. Thực ra, trong lịch sử, các 
vua Israel cũng xưng mình là con của Thiên 
Chúa. Nhưng đó chỉ là một cách nói, ngụ ý họ 
được Thiên Chúa nhận làm con nuôi, nghĩa 
tử. Riêng đối với Đức Giêsu, Gioan Tẩy Giả 
giới thiệu Ngài là con ruột của Thiên Chúa và 
cũng chính vì thế cho nên Đức Giêsu sẽ làm 
phép rửa trong Chúa Thánh Thần.

4. Bài đọc 2 (chủ đề phụ): 1 Cr 1,1-3
* Từ Chúa nhựt II đến Chúa nhựt VIII, bài 

đọc II đều trích từ thư 1 Côrintô. (Xin hãy đọc 
bài giới thiệu tổng quát về Thư 1 Côrintô ngay 
sau bài này)

Côrintô là một thành phố cảng với những 
nét đặc trưng là: dân cư hỗn tạp (nhiều sắc 
dân khắp nơi đến làm ăn), đời sống kinh tế và 
trí thức tương đối khá, nhưng không đoàn kết, 
xã hội có nhiều tệ đoan. Chính dân Côrintô đã 
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đuổi Phaolô ra khỏi thành phố này.
Khi ở Êphêxô, Phaolô nghe nhiều tin tức 

không tốt về giáo đoàn này, nên ông viết bức 
thư này cho họ nhằm củng cố một số điểm 
giáo lý và sửa sai một số tệ nạn.

Đoạn này chỉ là những lời chào đầu thư 
Thánh Phaolô gởi đến các tín hữu Côrintô. 
Tuy vậy nó cũng xác định rõ tư cách của 
người viết thư và những người nhận thư:

- Người viết thư (Phaolô) là kẻ được Thiên 
Chúa kêu gọi làm tông đồ của Đức Giêsu 
Kitô.

- Những người nhận thư (tín hữu Côrintô) 
là những kẻ được kêu gọi nên thánh và được 
thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô.

IV. GỢI Ý GIẢNG
1. Độc hành hay đồng hành
Khi phải làm một chuyến hành trình dài, 

người ta cần có bạn đồng hành, để có bạn 
đường mà chia vui xẻ buồn, nói chuyện với 
nhau, và giúp đỡ nhau. Hai môn đệ hành trình 

Emmau nhờ đi chung với nhau nên đã san sẻ 
cho nhau nỗi buồn nặng trĩu sau những biến 
cố đau thương xảy ra tại Giêrusalem. Họ lại 
có được một bạn đồng hành nữa là Đức Giêsu 
phục sinh. Chính Người Bạn đồng hành này 
đã xóa tan mọi sầu lo của họ và làm cho niềm 
tin của họ sống lại.

Đời người trên dương thế là một cuộc hành 
trình dài thăm thẳm, không biết bao giờ mới 
xong, cũng không chắc sẽ đi đến đích hay 
không. Vậy mà có nhiều người cứ mãi độc 
hành: một mình tìm đường, một mình đi, một 
mình xoay trở trước những khó khăn… Thật 
là phiêu lưu!

Mùa thường niên của năm Phụng vụ cũng 
là một cuộc hành trình, nhưng không phải độc 
hành, mà là đồng hành với Chúa Giêsu: chúng 
ta cùng với Ngài đi qua những chặng đường 
từ Nadarét đến Galilê để tới Giêrusalem; từ 
gian khổ đến vinh quang; từ chết đến sống lại. 
Có Ngài cùng đi với chúng ta, chúng ta không 
sợ lạc đường. Cùng đi với Ngài, cho dù nhiều 
lúc gặp khó khăn, chắc chắn chúng ta sẽ tới 
đích. Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta ng-
hĩa là Ngài sẽ vui khi chúng ta vui, Ngài sẽ 
buồn khi chúng ta buồn; chúng ta đồng hành 
với Chúa Giêsu cũng có nghĩa là ta sẽ được 
vui niềm vui của Ngài và buồn với nỗi buồn 
của Ngài. Đời ta không cô độc, buồn tẻ…

Tuy chỉ là “mùa thường niên” không có 
những lễ trọng, nhưng nếu chúng ta sống mùa 
này như một người đồng hành với Chúa, cuộc 
đời chúng ta chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa.

2. Người Con và Người Tôi Tớ.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa 

Giêsu với hai nét tương phản nhau: Ngài là 
Người Con yêu quý của Thiên Chúa cao sang, 
và Ngài là Người Tôi Tớ khiêm tốn thấp hèn.

Thực ra hai nét trên không đối chọi nhau 
mà làm nổi bật nhau và soi sáng cho nhau: 
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cao sang do 
cách Ngài sống như một Người Tôi Tớ; và 
Ngài là Người Tôi Tớ tuyệt hảo bởi vì Ngài là 
Con Thiên Chúa cao sang.

Nhìn Chúa Giêsu, chúng ta rút ra được một 
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triết lý sống: sống cao thượng trong hoàn cảnh 
tầm thường; và sống hoàn cảnh tầm thường 
với tâm hồn cao thượng.

Cùng sống với Chúa Giêsu qua những 
biến cố mỗi tuần trong Mùa thường niên này, 
chúng ta có thể thực hiện được triết lý sống 
tuyệt vời ấy.

3. Con Chiên gánh tội trần gian.
Thời Cựu Ước, trong ngày lễ Đền tội, 

người Do Thái bắt một con chiên đem đến 
cho Tư tế. Vị Tư Tế đọc một danh sách các 
thứ tội của dân và kêu gọi mọi người sám hối. 
Sau đó Tư Tế đặt tay trên đầu con dê, ngụ ý 
trút hết danh sách tội ấy lên đầu nó, rồi đuổi 
nó vào sa mạc. Con chiên ấy được gọi là con 
chiên gánh tội.

Khi Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức 
Giêsu là “Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh 
tội trần gian”, phải chăng Thánh Gioan cũng 
có ý rằng Đức Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi 
chúng ta nên từ nay loài người không còn tội 
gì nữa? Đơn giản và dễ dàng thế sao?

Quả thực Đức Giêsu đã gánh lấy tội trần 
gian. Việc này có nghĩa là nhờ Ngài mà tội lỗi 
chúng ta được tha thứ. Nhưng điều này không 
có nghĩa là chúng ta không phải làm gì cả.

Cần phân biệt rõ giữa tội lỗi và thân phận 
tội lỗi. Đức Giêsu gánh lấy và tha thứ tội lỗi 
chúng ta, như con chiên đã mang tội lỗi dân 
Do thái vào sa mạc. Nhưng thân phận tội lỗi 
của chúng ta vẫn còn. Và Đức Giêsu muốn 
giúp chúng ta cải thiện thân phận ấy, dĩ nhiên 
là với sự hợp tác của chúng ta.

- Ngài giúp chúng ta thế nào? Bằng cách 
đến với chúng ta, sống gần chúng ta, gieo vào 
mảnh đất tâm hồn chúng ta hạt giống sự tốt 
lành và thánh thiện của Ngài.

- Chúng ta hợp tác thế nào? Bằng cách tiếp 
nhận Ngài, sống với Ngài và để cho những 
hạt giống ấy lớn lên trong lòng mình.

Sự tha thứ của Chúa và bí tích Giải tội 
không phải là một thứ phù phép, mà là một 
trợ lực, một hạt giống.

4. “Ngài cao trọng hơn tôi”.
Ngày xưa một vì vua bảo một ông quan: 

“Khanh hãy đi khắp đất nước tìm về cho trẫm 
một người tốt”. Ông quan này tính tình hung 
dữ, gian dối và không có bạn. Sau một thời 
gian đi tìm, ông trở về triều, tâu: “Thần đã đi 
khắp nơi, gặp hết mọi người. Nhưng chẳng 
tìm được người nào tốt cả. Ai cũng hung dữ, 
gian dối và không có bạn”.

Nhà vua sai một quan khác: “Khanh hãy 
đi khắp đất nước tìm về cho trẫm một người 
xấu”. Ông này có lòng nhân từ, quảng đại và 
được mọi người thương mến. Sau một thời 
gian đi tìm, ông cũng trở về triều và tâu: “Hạ 
thần không thể chu toàn sứ mạng mà Bệ Hạ 
giao phó. Hạ thần đã gặp nhiều người gian 
lận, trộm cắp, tham lam… Nhưng chẳng có 
người nào thực sự xấu cả. Dù họ đã làm 
những điều ấy, nhưng trong thâm tâm ai cũng 
tốt”

Câu chuyện trên muốn nói rằng ta có khu-
ynh hướng nhìn người khác không theo lòng 
họ mà theo lòng ta.

Thánh Gioan Tẩy Giả thì không thế. Nếu 
như mọi người thì Gioan sẽ coi thường Đức 
Giêsu, bởi Ngài đến sau ông; chẳng những thế 
ông còn coi Ngài là đối thủ của ông, bởi Ngài 
đang lấn dần ảnh hưởng của ông. Nhưng Gio-
an đã nghe theo sự soi sáng của Chúa Thánh 
Thần nên đã hiểu đúng về Đức Giêsu và đã 
nhiệt tình giới thiệu Ngài cho mọi người: 
“Ngài đến sau tôi nhưng có trước tôi vì Ngài 
cao trọng hơn tôi”.

5. Được kêu gọi nên thánh. 
Trong thư gởi tín hữu Côrintô, Thánh Pha-

olô định nghĩa tín hữu là “những người được 
kêu gọi nên thánh”.

Nhưng “thánh” là gì? Theo thần học, chỉ có 
một mình Thiên Chúa là “thánh” (Kinh Sáng 
Danh: “Chỉ có Chúa là Đấng Thánh”). Theo 
Thánh Kinh, những ai và những gì thuộc về 
Thiên Chúa cũng được gọi là “thánh”, chẳng 
hạn Đền thánh, Luật thánh, thánh nhân…; 
việc dâng hiến một người hoặc một vật cho 
Chúa được gọi là thánh hiến.

Vậy tín hữu là những người được kêu gọi 
nên thánh có nghĩa là tín hữu được mời gọi 
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ngày càng thuộc về Chúa hơn, ngày càng 
giống Chúa hơn.

Nhưng làm thế nào để được như vậy? 
Cách tốt nhất là thường xuyên ở bên Chúa, 
nhìn vào Chúa và noi gương Chúa. Đó là điều 
mà phụng vụ các ngày chúa nhựt quanh năm 
muốn giúp chúng ta.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 
CT: Anh chị em thân mến 
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến 

nỗi đã ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô 
nhập thế làm người, chịu chết trên Thập giá 
để xóa tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ 
Chúa và dâng 
lời cầu xin.

1- Chúa 
đã đặt Hội 
Thánh làm 
dấu chỉ ơn 
cứu độ cho 
muôn dân/ 
Chúng ta 
hiệp lời cầu 
xin cho Hội 
Thánh luôn 
trung thành 
với sứ mạng 
của mình.

2- Cánh 
đồng truyền 
giáo này nay 
thật bát ngát 
bao la/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành 
phần dân Chúa/ ý thức được trách nhiệm rao 
giảng Tin Mừng của mình/ và dùng chính đời 
sống theo Tám mối phúc thật/ để giới thiệu 
Chúa cho những ai chưa nhận biết Người.

3- Sống an bình và hạnh phúc/ là ước mơ 
tha thiết của mỗi người đang hiện diện trên 
trái đất này/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa 
ban cho thế giới hôm nay được hòa bình và 
thịnh vượng/ để điều mà mỗi người chân thành 
ước mơ/ có thể sớm trở thành hiện thực.

4- Như Thánh Gioan Tẩy Giả/ mỗi Kitô 

hữu đều có bổn phận phải giới thiệu Chúa 
cho người khác/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho 
cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng/ giới 
thiệu Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương 
và phục vụ hết lòng/ là cách tốt nhất để giúp 
người khác nhận biết Chúa.

CT: Lạy Chúa là Cha nhân hậu, chúng 
con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã 
thương ban cho chúng con trong cuộc sống. 
Xin cho chúng con chỉ tin tưởng cậy trông và 
phó thác cuộc đời chúng con trong bàn tay 
quan phòng kỳ diệu của Chúa mà thôi. Chúng 
con cầu xin…

VI. TRONG THÁNH LỄ
- Trước kinh 

Lạy Cha: Chúa 
Giêsu là Con duy 
nhất của Thiên 
Chúa. Nhưng Ngài 
đã thương chia sẻ 
quyền làm con ấy 
cho chúng ta nữa. 
Giờ đây, chúng ta 
hãy cùng với Chúa 
Giêsu dâng lên 
Thiên Chúa là Cha 
những tâm tình con 
thảo của chúng ta.

- Trước Rước 
lễ: Đức Giêsu hôm 
qua, hôm nay và 
mãi mãi vẫn là 
một. Ngày xưa 

Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu 
thế nào, thì hôm nay Giáo Hội cũng giới thiệu 
Đức Giêsu cho chúng ta như thế: “Đây Chiên 
Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian…”

VII. GIẢI TÁN
Trong Thánh Lễ này, anh chị em đã biết 

Chúa Giêsu là ai, đã được cảm nghiệm tình 
yêu thương của Ngài. Lễ đã xong, giờ đây anh 
chị em hãy đồng hành với Ngài trên những 
bước đường của cuộc sống.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

    CHIÊM TINH THUẬT
(LỄ HIỂN LINH A (Mt 2,1-12)

“Khi Đức Giêsu ra đời tại Belem… có mấy 
nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusa-
lem …” (Mt 2,1).

Chiêm tinh thuật học hỏi về các vì sao và 
các hành tinh, dựa trên giả thuyết của lương 
dân cho rằng các tinh tú thể hiện một ảnh 
hưởng quyết định trên định mệnh loài người. 
Thánh Kinh bác bỏ những tin tưởng như thế, 
khi nhấn mạnh uy quyền tối thượng toàn diện 
của Thiên Chúa đối với trọn vẹn cuộc tạo 
dựng của Ngài. Chiêm tinh thuật phải bị loại 
bỏ: 

Việc thờ kính các thiên thể bị cấm đoán: 
“khi anh em ngước mắt lên trời và thấy mặt 
trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn thể thiên 
binh, thì đừng bị lôi cuốn mà sụp xuống lạy 
và phụng thờ chúng. Đức Chúa, Thiên Chúa 
của anh em, đã phân chia cho chúng mọi dân 
thiên hạ” (Đnl 4,19). Vương quốc Israel suy 
tàn vì “họ đã bỏ tất cả các mệnh lệnh của Đức 
Chúa, và họ đã đúc cho mình hình tượng hai 
con bê, họ đã dựng cột thờ, sụp xuống lạy toàn 
thể thiên binh và phụng thờ Baal” (2V 17,16). 
Tại Giuđa, vua Mơnasse “xây lại những nơi 
cao mà vua cha là Khitkigia đã phá hủy, vua 
lập các tế đàn kính Baal, dựng một cột thờ như 
vua Israel là Akháp đã làm, sụp lạy toàn thể 
các thiên binh và phụng thờ chúng… Trong 
hai sân của Nhà Đức Chúa vua đã xây các 
tế đàn kính toàn thể thiên binh” (2V 21,3.5/ 

2Sb 3,3-5). Cải cách tôn giáo ở Giuđa, vua 
Giôsigia “truyền cho các thượng tế Khikigia-
hu, cho các tư tế bậc hai và các tư tế canh 
ngưỡng cửa, phải đem ra khỏi đền thờ Đức 
Chúa mọi đồ vật đã làm để kính thần Baal, 
thần Asêra và toàn thể thiên binh, vua dẹp bỏ 
những con ngựa mà các vua Giuđa đã dâng 
kính mặt trời…” (2V 23,4.11). Ông Giob biện 
hộ: “phải chăng tôi thấy ánh mặt trời rực rỡ 
và vầng trăng lộng lẫy huy hoàng mà lặng lẽ 
để cho lòng bị lôi cuốn và đưa tay lên miệng 
mà hôn? Nếu thế thì đó cũng là tội ác đáng 
trừng phạt, vì tôi đã dám chối bỏ Thiên Chúa, 
đấng ngự chốn trời cao” (G 31,26-28) (x. Ed 
8,16-18 Xp 1,5). 

Việc tra cứu các vì sao bị kết án: “đâu cả 
rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm 
tinh, mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt lại báo cho 
ngươi rõ những gì sẽ xảy đến? Tất cả hãy 
đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi!” (Is 
47,13 x. Gr 8,2). Chiêm tinh thuật thời tiên tri 
Đaniel: Vua Nabucôđônôso chiêm báo thấy 
pho tượng kỳ quái và đã hỏi các pháp sư (Đn 
2,1-13). Vua Nabucôđônôso lại mơ thấy một 
cây cao lớn mạnh, ngọn chạm tới trời bị chặt 
bỏ đi. Ông đã thỉnh vấn các pháp sư, những 
nhà chiêm tinh và các thầy bói (Đn 4,1-7). 
Vua Bênsatxa trong cơn say đã thấy những 
ngón tay viết lên tường những chữ lạ và cho 
triệu tập các pháp sư, các nhà chiêm tinh và 
thày bói để hỏi (Đn 5,1-8). Dĩ nhiên, các pháp 
sư, các nhà chiêm tinh và thày bói đã không 
giải thích được.
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“Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem miền Gi-
uđê thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm 
chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem 
và hỏi: “Đức Vua dân Do thái mới sinh hiện 
ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người 
xuất hiện ở phương Đông nên chúng tôi đến 
bái lạy Người…” (Mt 2,10).

“Chính tôi mới cần được Ngài làm phép 
rửa…” (Mt 3,14)

“Phép rửa” do động từ baptein/ baptize-
in, có nghĩa là “dìm, rửa”. Vì nước là biểu 
tượng chỉ sự thanh tẩy và sự sống, nên “phép 
rửa” rất quen thuộc trong Do Thái giáo và nơi 
cả các tôn giáo huyền bí. Nhưng những điểm 
tương đồng với các bí tích Kitô giáo chỉ có 
tính cách bề ngoài.

Phép rửa của Kitô hữu là phép rửa bằng 
nước và Thánh Thần. Thánh Gioan Tẩy Giả 
đã báo trước phép rửa trong Thánh Thần và 
lửa (Mt 3,11t). Thánh Thần là ân huệ được 
hứa ban thời Đấng Cứu Thế và lửa là sự phán 
xét (Ga 3,18-24 5,22-25 9,39). Thánh Phao-
lô nhận thấy phép rửa của Kitô hữu đã được 
tiên báo trong việc vượt qua Biển Đỏ (1Cr 
10,1t). Và điều đó được thực hiện vào lễ Ngũ 
Tuần, được coi như phép rửa của Giáo Hội 
trong Thánh Thần và lửa. Phép rửa này được 
cử hành ngay sau bài giảng của thánh Phêrô 
(Cv 2,38-41). Hành động này giả thiết đã có 
lệnh truyền của Chúa Giêsu (x. Ga 3,3tt Mt 
28,19 Mc 16,16).

Thánh Phaolô đào sâu và bổ túc học thuyết 
về phép rửa, rút ra từ lời dạy của Chúa Giêsu 
(Mc 10,38) và từ việc thực hành của Giáo Hội 
(Rm 6,3). Nối kết với cái chết, sự mai táng 
và sống lại của Đấng Cứu Thế (Rm 6,3tt Cl 
2,12). Cái chết cho tội lỗi và ân ban sự sống 
không thể tách rời nhau, nhờ máu Đức Kitô 
(Dt 12,24 1Pr 1,2) lãnh phép rửa, người Kitô 
hữu được biến đổi tận gốc rễ, để nên người 

mới (Rm 6,6 Cl 3,9 Ep 4,20) theo hình ảnh 
của Thiên Chúa (Gl 6,15). Học thuyết tương 
tự được trình bày trong 1Pr 3,18-21. 

Với phép rửa, người Kitô hữu thành đền 
thờ Chúa Thánh Thần (1Cr 6,19). Nên dưỡng 
tử của Chúa Cha (Gl 4,5t) và được đồng thừa 
tự với Đức Kitô (Rm 8,2.9.17.30 Ep 2,6). Dĩ 
nhiên, bí tích này không tác động một cách 
ma thuật, nhưng là khởi điểm của một cuộc 
sống mới (Rm 6,12tt).

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa 
bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Chiên Thiên Chúa, một trong các biểu 
tượng Kitô học của thánh Gioan. Nhiều sách 
trong Tân Ước cũng đã đồng hóa Đức Kitô 
với Chiên Con (Cv - 1Pr nhất là Kh) Theo 
cách trình bày của thánh Gioan Tẩy Giả, từ 
ngữ này liên hệ tới các đề tài Tôi trung đau 
khổ (Is 53,7), hy lễ xá tội (Lv 1,4) và nghi 
thức Chiên Vượt Qua (Xh 12,7).

Bị bách hại tiên tri Giêrêmia ví mình như 
“chiên con bị dẫn đến lò sát sinh” (Gr 11,19). 
Hình ảnh này được áp dụng cho Tôi tớ Giavê, 
khi chịu chết để xóa tội dân mình, đã không 

PHÉP RỬA CỦA KITÔ HỮU 
(Chúa Giêsu chịu phép rửa - Mt 3,13-17)

CHIÊN THIÊN CHÚA.
 (CN 2 TN A - Ga 1,29-34)
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mở miệng kêu than (Is 53,7 Cv 8,31-35) Đức 
Kitô đã “lặng thinh” như vậy trước hội đồng 
Do thái (Mt 26,63) và Philatô (Ga 19,9). Hẳn 
thánh Gioan Tẩy Giả cũng hàm ý ấy khi giới 
thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa (Ga 
1,29 Is 53,7 Dt 9,28).

Cử hành lễ Vượt Qua, người Do Thái chọn 
một con chiên đực một năm tuổi không tì vết 
(Xh 12,5), nướng lên rồi ăn tại nhà. Lúc đầu, 
người ta hứng máu chiên và bôi lên khung 
cửa (Xh 12,4-11), chính nhờ máu chiên vượt 
qua mà dân Do Thái đã được giải thoát khỏi 
Ai Cập và trở thành “dân tộc thánh hiến” (Xh 
19,6). Truyền thống Kitô giáo thấy nơi Đức 
Kitô “Con Chiên Vượt Qua đích thực” (kinh 
tiền tụng lễ Phục Sinh). Người là Chiên Con 
(1Pr1,19 Ga 1,29 Kh 5,6), vô tội (1Pr 1,19 Ga 
8,46  1Ga 3,5 Dt 9,14), cứu chuộc nhân loại 
bằng giá máu mình (1Pr 18t Kh5,9t Dt 9,12-
15) và làm cho họ thành một “dân tộc thánh 
hiến” thực sự (1Pr 2,9 Kh 5,9t Xh 19,6).

Bị sát tế, nhưng chiến thắng cuối cùng 
thuộc về chiên con (Xh 17,14). Việc thiết lập 
Nước Trời được trình bày như tiệc cưới Chiên 
Con (19,7-9). Chiên Con thay thế Giêrusa-
lem dưới thế (Kh 21,22). Chiên Con là đèn 
soi sáng (25,23). Từ ngai Chiên Con vọt ra 
dòng nước hằng sống (Ga 7,37-39) cho tất cả 
những ai đến với Ngài (Kh 22,1-2).

“Chúa Giêsu bỏ Nadarét, đến ở Capharnaum, 
một thành ven biển hồ Galilê ...” (Mt 4,13)

Capharnaum, làng Nahum, một địa danh 
miền Galilêa nằm ở đông bắc hồ Gênêsarét, 
cách chỗ cửa sông Giođan mở vào 4Km. Nằm 
trong phần lãnh thổ của Hêrôđê Antipa, đây 
là trạm thu thuế trên đường Gaulanitide (Mt 
9,9) và bạo vương này có lẽ đã chấp nhận cho 
đóng một đội quân Rôma ở đây (Mt 8,5 Lc 
7,2).

Khi thi hành sứ vụ tại Galilêa, 
Chúa Giêsu đã chọn nơi đây làm trung tâm 
hoạt động (Mt 4,13. 8,5 Mc 2,1  9,33 Lc 4,23 
7,1 Ga 2,12 6,17. 24) Có lẽ Ngài cư ngụ tại 
nhà của thánh Phêrô (Mc 1,29.33 2,1) và đến 
giảng tại hội đường (Mc 1,21 Lc 4,31 Ga 
6,59). Tại đây, Ngài làm nhiều phép lạ chữa 
bệnh, cho người giúp việc của viên đại đội 
trưởng, một người bại liệt và mẹ vợ thánh 
Phêrô (Mt 8,5-9 Mc 1,29-31 2,1-12 Lc 7,1 
Ga 4,46). Người ta đến đòi nộp thuế và Ngài 
chấp nhận đóng để tránh xung đột (Mt 17,24).

Dầu vậy, sự hận thù Ngài gặp phải nơi đây, 
khiến Ngài chúc dữ thành này, như Bethsaiđa 
và Chorodain (Mt 11,23 Lc 10,15).

Những cuộc đào bới đã phát hiện ra một 
hội đường có niên biểu vào cuối thế kỷ IV, 
xây trên một kiến trúc cổ hơn, có lẽ là hội 
đường Chúa Giêsu đã từng đến giảng dạy. 
Người ta cũng khám phá được nhiều kiến trúc 
khác chứng tỏ đã có một sự kính trọng rất cổ 
đối với “nhà của thánh Phêrô”.

CAPHARNAUM. 
(CN 3 TN A - Mt 4,12-23)
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Nước Pháp lá nước truyền thống theo đạo 
Công giáo hầu như toàn tòng. Cho nên ngày 
xưa đã có câu nói bất hủ: “Nước Pháp là con 
gái của Hội Thánh”. Điều đó rất đúng, vì nước 
Pháp sản sinh ra rất nhiều vị thánh nổi tiếng 
khắp hoàn cầu. Tuy nhiên ngày nay giáo hội 
Pháp có phần sa sút hơn trước. Hằng năm cứ 
đến tháng Năm, tháng Đức Mẹ, thì giáo dân 
nô nức tổ chức dâng hoa rước kiệu. Tại các tư 
gia, người ta cũng tổ chức bàn thờ cung kính 
Đức Mẹ. Tối đến cha mẹ vợ chồng con cái 
họp nhau đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ. Cho 
nên tháng Năm đối với người Pháp là tháng 
rất quan trọng. Tôi còn nhớ câu hát: “C’est 
le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. 
À la Vierge Marie, disons un chant nouveau” 
có nghĩa: Đây là tháng Đức Bà, là tháng đẹp 
nhất, chúng ta hãy hát 1 bài thánh ca mới. Do 
đó có truyện tích sau đây:

Ở tỉnh Nancy nước Pháp có một gia đình 
thuộc hạng trung lưu. Bà vợ thì rất ngoan 

đạo, nhưng ông chồng rất khô khan bê bối, 
chẳng bao giờ đọc kinh chung với vợ con, cứ 
tìm cách đi đây đi đó cho hết ngày giờ. Bà 
vợ hằng cầu nguyện cho chồng được ơn ăn 
năn trở lại. Năm ấy đầu tháng Đức Mẹ, bà 
vợ mua hoa nến, lập bàn thờ để mẹ con họp 
nhau lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Ông 
chồng chẳng ngó ngàng gì đến. Rồi một hôm 
Chủ nhật, ông đi chơi cả ngày. Tối về đi qua 
cửa tiệm bán hoa hồng. Ông nghĩ bụng những 
bông hồng này đem về, chắc vợ mình thích 
lắm. Cho nên ông đã mua mấy bông hồng 
đem về cho bà vợ trưng bày trên bàn thờ Đức 
Mẹ. Bà vợ lấy làm ngạc nhiên, và hỏi:

- Anh mua mấy bông hồng này ở đâu mà 
đẹp thế?

Ông trả lời:
- Đi qua chợ, thấy về chiều mà còn bán 

hoa, anh đã vào mua mấy bông đem về cho 
em để trưng bày trên bàn thờ. Vì mấy hôm 
nay anh cứ thấy em ra vườn nhà hái mấy bông 



SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - sống kinh mân côi - 100 truyện tích mân côi - truyện tích 37

16

hoa trứng cáy, hoa dại trưng bày, thấy tội 
nghiệp quá!

Bà vợ cũng rất cảm động về những cử chỉ 
ưu ái này của chồng, vốn rất khô khan nguội 
lạnh từ trước. Bà cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, có 
lẽ vì lời cầu khẩn của mẹ con, mà Chúa và 
Đức Mẹ nhận lời chăng!

Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5 (tức là 
giữa tháng Đức Mẹ) thì ông bị tai nạn chết 
bất đắc kỳ tử, không kịp gặp linh mục để chịu 
các phép trong giờ sau hết. Bà rất lo âu buồn 
phiền, vì chắc chồng mình sẽ mất linh hồn. 
Lo quá, bà sinh ra trọng bệnh, phải đi xa cho 
khuây khỏa. Khi đi ngang qua xứ Ars, là nơi 
cha Jean Vianney đang làm cha sở. Bà vào để 
xin cha khấn cho chồng mình được ơn cứu 
rỗi. Bà gặp cha, vừa khóc vừa nói:

- Xin cha cầu nguyện cho chồng con được 
ơn cứu rỗi, vì anh ấy chết mà không được 
xưng tội rước lễ.

Cha Jean Vanney điềm nhiên bảo bà:
- Thôi, bà cứ về đi, ông ấy đã được cứu rỗi 

rồi. Bà còn nhớ cách đây mấy tuần lễ, ông ấy 
đã có thiện chí mua mấy bông hoa hồng dâng 
kính Đức Mẹ không? Cử chỉ ấy làm đẹp lòng 
Đức Mẹ. Cho nên trong lúc gặp tai nạn, ông 
đã được Đức Mẹ cứu giúp ăn năn tội cách 
trọn. Hiện nay ông đang ở trong luyện ngục. 
Vậy bà và các con hãy cầu nguyện cho ông 
được sớm về thiên đàng hưởng nhan thánh 
Chúa. Tại sao cha Jean Vianney biết trước 
được sự kiện này? Là vì cha là người rất mộ 
mến chuỗi Mân Côi, cho nên Đức Mẹ đã cho 
Ngài biết trước sự việc này, để giảng giải cho 
người ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là 
tháng 5 tháng hoa, và tháng 10 là tháng Mân 
Côi.

Lời bàn:
Có nhiều linh hồn hiện về cho biết: khi đi 

qua nhà thờ có Mình Thánh Chúa mà quỳ bái 
gối, qua tượng Đức Mẹ mà đọc 1 kinh Kính 
mừng, đi qua nhà thờ mà làm dấu thánh giá, 
đều được thiên thần bản mệnh ghi công hết. 
Các ngày lễ trọng kính Đức Mẹ hay trong 
các tháng 5 (tháng Hoa) tháng 10 (tháng Mân 

Côi) mà chúng ta làm đuợc việc gì tỏ ra tôn 
kính Đức Mẹ, thì sẽ được Đức Mẹ trả công 
bội hậu. Hãy đọc truyện tích trên đây: ông 
chồng khô khan, mà chỉ vì một cử chỉ rất nhỏ 
nhoi, mà Đức Mẹ đã thương cứu ông khỏi mất 
linh hồn. Suy ra, bất cứ một tư tưởng thầm lén 
nào, một cử chỉ bất chính nào đều được Chúa 
phán xét hết. Lời nói đi đôi với việc làm.

Làm tốt mà nghĩ xấu thì cũng xấu. Làm 
xấu mà nghĩ tốt thì cũng tốt. Thiên Chúa 
lòng lành vô cùng, thương kẻ có lòng khiêm 
nhường và hủy diệt kẻ kiêu căng.
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Linh mục họ đạo Munster ở nước Đức, vừa 
đi ngủ thì có một cụ già đến gõ cửa xin mời 
cha đi kẻ liệt. Cha lần mò mãi mới tới được 
căn nhà chỉ định, thì thấy im như tờ, mặc dù 
cha đã gõ cửa nhiều lần. Lúc sau chủ nhà mới 
mở cửa, hỏi cha đến để làm gì? Nhà đâu có 
ai đau yếu.

Nhìn chủ nhà râu tóc bạc phơ như ông già 
lúc trước đến xin cha đi kẻ liệt. Cha ngạc 
nhiên đáp:

– Hồi nãy chính ông đã đến gọi tôi đi làm 
phúc cho kẻ liệt mà.

Chủ nhà trả lời:
– Không, nhà tôi không có ai đau cả. Mẹ 

tôi cũng vẫn khỏe.

Hai bên đều ngạc nhiên. Bỗng chủ nhà 
nghĩ lại:

– Có lẽ mẹ tôi chiều nay mới bị cảm, nên 
Chúa cho gọi cha đến chăng.

Thế rồi hai người cùng nhau lên lầu thăm 
cụ. Thì ra cụ bà bị đau nặng. 

Ban các phép cho bệnh nhân xong cha hỏi:
– Xưa nay bà có tôn kính vị Thánh nào 

không?
– Thưa cha có, con vốn tôn kính Thánh 

Giuse và hằng ngày con xin Ngài cho con 
được ơn chết lành.

Một giờ sau thì bà tắt thở. Mọi người kết 
luận: Chính Thánh Giuse đã đóng vai ông lão 
đến mời cha đi kẻ liệt.
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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.

   (tiếp theo)

49. Bền đỗ là đặc tính của các thánh, vì “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi.”

50. Dù mọi người bỏ dở hành trình, con cứ tiến, quần chúng dễ bị lôi cuốn thì đông đảo, 
lãnh đạo sáng suốt lại hiếm hoi. Con phải có bản lãnh, đừng theo quần chúng mù quáng.

51. Giữ vững tinh thần của con, mặc dù cảm thấy rã rời, nguội lạnh; vì mây mù sẽ qua đi, 
không che mãi được mặt trời. Chỉ đợi mây bay qua thôi.

52. Đừng nói: “mất hứng rồi”. Con làm vì hứng sao? Việc Chúa đâu phải làm thơ. Làm vì 
yêu mến và con biết không bao giờ “mất yêu mến Chúa” cả.

53. Người trộm lành đã hạnh phúc vì hy vọng ở tình yêu Chúa, Giuđa đã khốn nạn vì thất 
vọng.

54. Giờ phút chán nản nhất, thất vọng nhất của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con!” 
Có Đức Mẹ đứng bên Thánh giá, Mẹ thinh lặng nhưng tình thương Mẹ đủ nâng đỡ Con cho 
đến lúc nói: “Đã hoàn tất.”

 (còn tiếp)
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 

cùng là những giáo dân 
nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 

xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau 
trong hành trình theo chân Chúa.

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  Có phải Chúa dựng nên ma 
quỷ, người ác, sự dữ, tai ương và đau khổ 
hay không? Nếu đúng thì tại sao lại có thể 
như thế? (một Kitô hữu giáo dân).

Trao đổi:

Không có ma quỷ, người ác, sự dữ, tai 
ương và đau khổ (mọi nỗi bất hạnh nói chung) 
thì nhất thiết không thể được! 

Tuy Chúa có thể tạo dựng muôn loài theo 
vô vàn cách khác, nhưng theo cách hiện có 
thì… nhìn vào cái chảo (nồi, niêu, xoong, 
chảo… nói chung), ta thấy: hễ đã có lòng 
chảo để làm chín thực phẩm thành nên thức 
ăn, tất yếu phải có đít chảo (đáy ngoài của 
chảo) để tiếp xúc với củi lửa. Nếu ta ưa thích 
lòng chảo vì nó sạch và hữu dụng thì ta cũng 
đừng chê ghét đít chảo vì nó dơ dáy, bám đầy 
lọ nghẹ (thời còn nấu củi đít chảo trông rất 
ghê) mà quên bẵng tính hữu dụng của nó. Ví 
thử vì ghét dơ, ta đập bỏ đít chảo, lập tức cái 
lòng chảo cũng không còn.

Từ tiền suy (bên trên) mà xét (dưới đây):

1. Hễ đã có thiên thần, người tốt, sự lành, 
may mắn và hạnh phúc, nhất thiết phải có ma 
quỷ, người ác, sự dữ, tai ương và đau khổ, vì 
hễ có dương thì phải có âm, cơ cấu muôn loài 
là thế. 

2. Chúa đã dựng gì, điều ấy là hữu ích cho 
ta, chỉ tại ta nhìn mà chưa thấy, thấy mà chưa 
tường (do thiên kiến) ví dụ chiếc xe môtô 
phân khối lớn là vô dụng với bà lão, nhưng 
quá hấp dẫn với các chàng trai. 

3. “Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng 
các ngươi, và đường lối các ngươi không 
phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. 
Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta 
vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta 
cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 
55,6-9). Xem đó thì biết trí khôn ta hẹp hòi và 
cạn sợt làm sao! 
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“Ductus exemplo” nghĩa là: dạy bằng thí dụ. Câu này đúc kết từ Tin mừng, mỗi khi 
dạy ta một chân lý, Chúa đều kể một dụ ngôn làm thí dụ như lời chép: “Mở miệng ra, 
là Ta kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa” (Mt 13,35b)

Cha phó, đi ra ngoài trở về gặp ngay 
cha sở ở ngưỡng cửa, hỏi liền:

- Ông Đặng có đến gặp cha chưa, thưa cha? 
Cha sở không nhớ ông Đặng là ai, hỏi cho 

rõ ra, cha phó giải thích, xong rồi cha sở bảo:
- Chưa thấy ông ấy đến! 
Cha phó kể:
- Ông ấy hỏi con một câu hỏi, con trả lời 

mãi ổng vẫn không bằng lòng, lại còn bóng 
gió chê con… rồi bảo sẽ đến gặp cha. 

Cha sở cười nói:
- Câu hỏi như thế nào? Lỡ tôi trả lời ổng 

cũng không ưng nữa thì sao? Bởi vì đâu phải 
mọi câu hỏi đều có thể trả lời trót lọt!  

Cha phó nói:
- Thì cho ổng xuống tòa giám mục mà hỏi. 

Câu hỏi là: “Tại sao Chúa luôn kể dụ ngôn?”  
Vừa nghe xong cha sở gật gù nói:   
-À! Trong khả năng! Cha cứ để tôi trả lời 

cho ông ấy! 
Cha phó tò mò:
- Cha trả lời thế nào? Hay là… cha “bật 

mí” cho con trước đi!
Cha sở:
- Để thị phạm (1). 
Cha phó lo lắng:
- Lạy Chúa! Con trả lời đến mỏi cả miệng 

mà ổng còn chưa ưng. Cha trả lời gọn lỏn 
kiểu ấy… liệu ổng có ưng hay không? Khó 
với cái ông này lắm cơ!

Cha sở cười ngất:
- Nó chỉ có vậy, tôi nói vậy. Biết sao 

bây giờ? 
Cha sở tiếp:
- Nếu ổng chưa ưng tôi sẽ giải thích: 

“Mách có chứng” (2).
Cha phó lại kêu ầm lên:
- Giải thích gì mà cũng ngắn ngủn! Có dài 

hơn gì câu trả lời đâu!
Cha sở buồn cười không chịu nổi. Một lúc 

sau cha nói:
- Tôi sẽ nói thêm: Cái gì chỉ tinh thần, lý 

thuyết, nội tâm… thì khó hiểu, khó thấy, khó 
tin…  phải đưa ra dẫn chứng, thí dụ hay hình 
ảnh (3) mới thuyết phục.  

(1) Thị phạm: khuôn mẫu (phạm) cho mắt 
nhìn (thị).  

(2) Trọn câu tục ngữ là: “Nói có sách, 
mách có chứng”.

(3) Chuyện trên cho thấy, muốn thuyết 
phục, minh chứng, giảng dạy có hiệu quả, 
người ta dùng thí dụ hay đưa ra những chứng 
cứ cụ thể hoặc hình ảnh rõ ràng để làm mẫu. 
Từ đó, ai bảo rằng mình ca ngợi Chúa bằng 
lòng kính sợ và hiếu thảo, người ấy phải tìm 
đến Giáo hội để có cách thức ca ngợi xứng 
hợp nhất do Giáo hội đã học hỏi từ dân Do 
Thái xưa (hầu hết các hình thể trong Thánh 
ca Phụng vụ đều mô phỏng thánh ca của dân 
Do Thái xưa, bởi vì một khi đã bắt chước 
phụng vụ Do Thái, thì cũng nên bắt chước 
luôn thánh ca của họ để thánh nhạc bắt kịp 
phụng vụ mà tùy tòng phụng vụ).

PHA THĂNG
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Câu chuyện về búp bê mọc tóc dài trong 
một ngôi đền cổ ở Nhật Bản khiến nhiều người 
tò mò. Dù đã qua nhiều năm nhưng bí mật này 
vẫn là một ẩn số.

Từ trước nay đã từng có nhiều truyền thuyết 
kể về Okiku, nhưng câu chuyện mà mọi người 
truyền tai nhau rộng rãi đó chính là nó được cậu 
bé 17 tuổi - Eikichi Suzuki mua cho em gái vào 
năm 1918. Con búp bê này được cô bé Kikuko 
3 tuổi rất yêu thích. Mỗi ngày dù đi đâu, Kikuko 
cũng mang theo và thậm chí ôm nó suốt khi đi 
ngủ. Sau một sự cố bị cảm lạnh, sốt cao, cô bé 
Kikuko qua đời. Mọi chuyện từ đó bắt đầu trở 
nên kỳ lạ.

Gia đình của cô bé ban đầu định chôn con 
búp bê nhưng sau đó quyết định giữ lại để tưởng 
nhớ Kikuko. Họ đặt tên con búp bê là “Oki-
ku” theo tên người con gái đã qua đời.

Chẳng bao lâu, họ nhận thấy con búp bê có 
những điểm bất thường đặc biệt là ở mái tóc.

Nếu trước đây, mái tóc của Okiku chỉ dài 
ngang cằm thì giờ nó đã dài tới đầu gối. Dù 
thường xuyên cắt ngắn nhưng tóc vẫn không 
ngừng mọc dài. Họ cho rằng đây là dấu hiệu 
cho thấy trong búp bê có linh hồn của cô bé 
Kikuko.

Búp bê có tóc mọc dài đến tận đầu gối

NGUYÊN NGUYÊN
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Năm 1938, gia đình của Kikuko quyết định 
chuyển tới nơi khác sinh sống. Họ nghĩ rằng 
cách tốt nhất là gửi nó tới ngôi đền Mannenji, 
ở thị trấn Iwamizawa, Hokkaido. Đồng thời 
chia sẻ bí mật của nó cho các nhà sư.

Từ đó tới nay, Okiku vẫn ở trong đền. Sau 
khi nghe truyền thuyết về con búp bê thần kỳ 
này, rất nhiều người đã tìm đến đây để ngắm 
nó nhưng họ không được phép chụp hình.

Tóc của búp bê Okiku vẫn tiếp tục mọc và 
nó có thể ngày càng dài hơn nữa nếu như các 
nhà sư không cắt tỉa thường xuyên. Một trong 
số nhà sư ở đền cho hay, ông bắt đầu làm vậy 
sau khi mơ thấy Okiku yêu cầu ông cắt tóc cho 
nó. Cho đến nay, vẫn không ai có thể giải thích 
tại sao tóc của búp bê cứ mọc dài như vậy.

Một số nguồn tin cũng cho rằng tóc của búp 
bê đã được đem đi thí nghiệm và kết luận đó là 
tóc của một đứa trẻ, mặc dù thông tin này vẫn 
chưa được xác thực.

Câu chuyện về búp bê Okiku từ đó đã trở 
thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm tiểu 
thuyết, phim và kịch truyền thống của người 
Nhật.

Khi ma quỷ được Chúa cho phép lộng 
hành trong thế giới loài người thì thuộc hạ 
của chúng: các linh hồn người lương xấu, kể 
cả các linh hồn Kitô hữu sa hỏa ngục đều bị 
chúng huy động vào cuộc chiến chống phá 
Ánh Sáng bằng cách phá hoại loài người, cho 
nên “thượng vàng hạ cám”, chúng làm đủ mọi 
chiêu trò từ kinh dị cho đến bình dị hòng xô 

đẩy loài người đi về hướng lạc xa Ánh Sáng 
từ chối bỏ Ánh Sáng, chống lại Ánh Sáng, 
cho đến thất vọng và nghi nan; do đó, thử hỏi 
chuyện gì mà không thể xảy ra!  

Bước sang lãnh vục thánh nhạc, Thánh ca 
Phụng vụ (TCPV) là “dòng” thánh nhạc dẫn 
đưa tâm hồn ta đến Ánh Sáng do hát nguyên 
văn Lời Chúa (Ánh Sáng) và hát với cộng 
đoàn (bình dị và chân sáng); TCPV là loại 
thánh nhạc được Giáo hội tổng sắp ở hàng đầu 
tiên (thứ nhất) và Giáo hội mong đợi nhất.

“Ductus exemplo” (dạy bằng thí dụ), nếu 
bảo rằng phải thờ phượng Chúa, ca khen 
Chúa, chúc tụng Chúa cho xứng đáng với 
sự vĩ đại, cao cả và chí thiện chí thánh của 
Người v.v… thì TCPV LÀ “DÒNG” THÁNH 
NHẠC CHẮC CHẮN LÀ MỘT THÍ DỤ 
CỤ THỂ CỦA LÒNG KÍNH SỢ VÀ THẢO 
HIẾU ẤY. Hát “dòng” Thánh ca Bình dân Tôn 
giáo (TCBDTG) hình thể ca khúc như hiện 
nay trong các nhà thờ Việt Nam không phải 
là sai, chỉ là vì khi chuyển từ hát tiếng Latin 
(Bình ca) sang tiếng bản xứ, Việt Nam chưa 
được trang bị TCPV bằng tiếng Việt để thay 
thế TCPV bằng tiếng Latin  -trừ một số nước 
Châu Âu làm được- Giáo hội cho phép hát 
TCBDTG tạm thay. Xin mượn hình ảnh: nhà 
hết cơm, phải tạm ăn bún; vậy thì trong khi ăn 
bún, hãy cố tìm cách để được ăn cơm trở lại, 
đừng an phận lấy bún thay cơm vĩnh viễn và 
lại còn đã lấy bún làm cơm mà còn tưởng rằng 
trên đời chỉ có duy nhất bún mà thôi.    

Búp bê Okiku được đặt trong ngôi đền Mannenji ở Hokkaido 
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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 và hết)

Từ những gì đã trình bày, xin đưa ra vài đề nghị thực hành cho vấn đề hát Ca tiến lễ 
như sau:

♦ Ủy ban Thánh nhạc nên phổ biến bản dịch tham khảo tiếng Việt cuốn Graduale Roma-
num/ Graduale Simplex (2), ít là dịch các lời của các bài Ca tiến lễ trong cuốn sách đó (sẽ 
phát cho các tham dự viên);  

♦ Các nhạc sĩ nên sáng tác thêm nhiều bài Ca tiến lễ dựa theo bản văn phụng vụ từ Graduale 
Romanum/Graduale Simplex hoặc dựa trên chính bản văn Tin Mừng của ngày lễ vì bài Ca 
tiến lễ phải thích hợp với cuộc cử hành, hoặc với tính chất của ngày lễ hoặc mùa phụng vụ;14

♦ Có thể sử dụng rộng rãi những ca khúc đã được sáng tác dựa theo thánh vịnh để hát 
Ca tiến lễ khi chúng tương ứng với thánh vịnh được chỉ định trong cuốn Graduale Roma-
num/ Graduale Simplex và cũng có thể sử dụng cả những bài thánh ca diễn tả niềm hân hoan, 
chúc tụng, cộng đoàn, hay chủ đề của mùa phụng vụ để hát Ca tiến lễ;15

♦ Vào những ngày lễ thường trong tuần hay lễ nhớ, không cần thiết ngày nào cũng phải hát 
Ca tiến lễ vì Chuẩn bị Lễ vật chỉ mang bản chất thứ yếu (ít quan trọng): đó là sự khai mào cho 
việc thánh hóa và thánh hiến lễ phẩm sẽ diễn ra trong phần Kinh nguyện Thánh Thể. Thỉnh 
thoảng, nên để chủ tế và cộng đoàn đối đáp theo bản văn của Sách lễ.16. Nếu hát, có thể sử 
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dụng kho bài Ca tiến lễ đã được thẩm quyền 
Giáo Hội chuẩn nhận như đã thực hành lâu 
nay. Còn trong ngày lễ Chúa nhật, lễ trọng 
hay lễ kính, nên hát Ca tiến lễ với những bài 
Ca tiến lễ được nói ở số (2) và (3) trên đây. 
Ví dụ 1, Ca tiến lễ của lễ Vọng Giáng sinh 
trong Graduale Romanum 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”, thật tuyệt vời nếu như chúng 
ta chọn bài “Cửa Ơi 1/2” của Lm. Ns. Kim 
Long để hát cho phần Chuẩn bị Lễ vật của 
Thánh lễ này; Ví dụ 2, Ca tiến lễ của lễ Đêm 
Giáng sinh trong Graduale Romanum được 
trích từ Tv 95, 11: “Trời vui lên, đất hãy nhảy 
mừng, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì 
Người ngự”, tại sao chúng ta lại không chọn 
bài “Trời Hân Hoan” của Lm. Ns. Kim Long 
để hát thay thế hơn là hát bất cứ một bài Ca 
tiến lễ nào khác;

♦ Các ca đoàn và dân chúng phải từ bỏ thói 
quen chỉ hát bài Ca tiến lễ nào có nội dung 
đề cập đến “bánh – rượu hay việc dâng tiến”;    

♦ Các linh mục cử hành Thánh lễ đừng 
giật mình, khó chịu hay cấm đoán khi nghe 
ca đoàn hát Ca tiến lễ với nội dung không đề 
cập gì đến “bánh – rượu hay việc dâng tiến”. 

 Chú thích của Tòa soạn:

(1) Ca Tiến lễ: thuật ngữ của Thánh ca Phụng 
vụ gọi là Đối ca Dâng lễ (antiphona ad offer-
torium). 

(2) Nhóm Thánh Nhạc Ngày Nay chúng tôi 
đã dịch quyển Graduale simplex sang tiếng 
Việt do tác giả Đỗ Văn Thuấn (cựu linh mục 
dòng Don Bosco), và đặt trên website http://
www.thanhnhacngaynay.vn cốt để mọi người, 
ai cần, thì có mà tạm dùng.
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Một số giai thoại về cụ Nguyễn 
Đình Chiểu.

Nguyễn Đình Chiểu và Lê Tăng 
Quýnh

Đọc truyện Dương Từ - Hà Mậu, Lê 
Tăng Quýnh rất thích thú và phục tài tác giả. 
Lê Tăng Quýnh nhắn với bạn ở Tân Thuận 
Đông, người đã cho mượn cuốn Dương Từ 
- Hà Mậu, khi nào gặp dịp hãy rước Nguyễn 
Đình Chiểu xuống nhà mình chơi. Một hôm, 
nhân có ghe đi Cần Giuộc, người bạn viết thư 
giới thiệu và nhờ người chủ ghe đưa Nguyễn 
Đình Chiểu xuống thăm Lê Tăng Quýnh.

Nguyễn Đình Chiểu đến nhà Lê Tăng 
Quýnh vào lúc ông này đang dạy học. Thấy 
Nguyễn Đình Chiểu mặc bộ đồ nâu cũ với 
chiếc khăn gói nhỏ sau lưng, Lê Tăng Quýnh 
ngỡ là người đi bán thuốc dạo thường gặp trong 
vùng nên chỉ chào hỏi qua loa rồi mời khách 
ngồi nghỉ tạm ngoài hiên. Lê Tăng Quýnh 
vẫn ngờ ngợ trong lòng về người khách mới 
đến nên kết thúc buổi học sớm hơn thường 
lệ. Chờ học trò về xong, Nguyễn Đình Chiểu 
đưa thư giới thiệu. Lê Tăng Quýnh xem thư 
mới biết khách là người mà từ lâu mình đã 
mong mỏi được gặp liền vội vàng xin lỗi. Bữa 
cơm trưa hôm ấy, hai bên trò chuyện rôm rả. 
Câu chuyện bắt đầu từ việc thuốc men, bệnh 

Chân dung cụ Nguyễn Đình Chiểu 
trong đền thờ ở Ba Tri (Bến Tre)
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tật dần dần chuyển sang chuyện văn chương 
đạo lý. Lê Tăng Quýnh càng lúc càng ngạc 
nhiên về học vấn uyên bác của Nguyễn Đình 
Chiểu. Câu chuyện kéo dài đến lúc đám học 
trò đi học buổi chiều. Họ đến vây quanh bộ 
phảng, nơi hai người đang say sưa bàn luận. 
Bài giảng về đoạn kinh Thi mà thầy Quýnh 
vừa dạy cho đám môn sinh ban sáng, giờ đây 
được người khách mới đến đem ra phân tích 
cặn kẽ khiến các học trò vô cùng thán phục. 
Tình bạn của hai người bắt đầu từ cuộc gặp 
gỡ này ở đất Cần Giuộc và ngày càng thắm 
thiết khi Lê Tăng Quýnh trở thành anh vợ của 
nhà thơ.

Mối tình của Nguyễn Đình Chiểu và 
Lê Thị Điền.

Sau lần gặp gỡ ở Cần Giuộc, Lê Tăng 
Quýnh thường hay lên xuống Tân Thuận 
Đông, thăm Nguyễn Đình Chiểu. Những 
chuyến đi của Lê Tăng Quýnh thường kéo dài 
nhiều ngày. Ở nhà Nguyễn Đình Chiểu, Lê 
Tăng Quýnh thường hay ngồi cùng đám môn 
sinh chăm chú nghe thầy Đồ Chiểu dạy học. 
Mến phục tài học lại thương cảm cảnh mù lòa, 
Lê Tăng Quýnh bàn với gia đình gả em gái 
là Lê Thị Điền cho Nguyễn Đình Chiểu. Cô 
Điền, em gái Lê Tăng Quýnh, từ nhỏ đã theo 

học anh mình nên cũng có một vốn chữ nghĩa 
nhất định. Đến tuổi trưởng thành, quanh vùng 
đã có nhiều người đến dạm hỏi nhưng cô đều 
từ chối.

Có cô gái lớn tuổi trong nhà, ai cũng 
có tâm lý lo lắng. Nhưng khi bàn đến chuyện 
chồng con, cô Điền thường gạt đi:

- Sau này, dù có chồng đui mù nhưng 
nếu hợp với nguyện vọng của em thì em cũng 
không ngại.

Lần ấy, Lê Tăng Quýnh đem ý muốn gả 
em cho Nguyễn Đình Chiểu bàn với cô. Lê 
Thị Điền tuy có tin lời phân tích của anh mình 
nhưng vẫn còn do dự. Muốn sau này cô khỏi 
ân hận, Lê Tăng Quýnh tìm cách để chính em 
mình gặp gỡ Nguyễn Đình Chiểu mà tự tìm 
hiểu lấy. Bàn bạc với anh xong, Lê Thị Điền 
giả trai lên Tân Thuận Đông xin làm học trò 
Đồ Chiểu. Qua một thời gian tiếp xúc với 
người thầy mù, cô Điền nhận thấy rằng người 
mà mình tìm kiếm bấy lâu nay chính là đây.

Tài ứng đối của Nguyễn Đình Chiểu.

Ở xã Trường Bình có một ông thầy 
thuốc, tính tình ngay thẳng tới mức ngang 
bướng, nhân dân vẫn gọi là thầy Tàng. Ông 
này bị nghễnh ngãng, hay qua lại chơi với 
Nguyễn Đình Chiểu. Một hôm đang ngồi 
chơi, thầy Tàng đọc:

Mộ Nguyễn Đình Chiểu (trái), 
mộ vợ ông (phải)

Khu Di tích danh nhân 
Nguyễn Đình Chiểu ở Bến Tre
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- Trâu khát nước bò xuống uống.
Nguyễn Đình Chiểu đối lại:
- Trê thèm mồi lóc lên ăn.
 (Câu đối chơi chữ ở hai chữ “bò” và 

“lóc”, vừa có thể hiểu như danh từ, vừa có thể 
hiểu như động từ).

Kế đó Nguyễn Đình Chiểu đọc:
- Thầy Tàng tai không nghe sấm.
(Nói về con vịt, có câu “Trí lôi thanh 

ư nhĩ ngoại, võng nhiếp thiên uy” tức là: 
Để tiếng sấm ở ngoài tai, chẳng sợ oai trời). 
Nguyễn Đình Chiểu vừa có ý trêu chọc thầy 
Tàng bị nghễnh ngãng, vừa có ý nói đến tính 
ngay thẳng tới mức ngang ngạnh “không sợ 
trời, không sợ đất” của thầy Tàng.

Thầy Tàng đối lại:
- Đồ Chiểu mắt chẳng xé mây.
(Lời Mã Siêu nói khi theo hàng Lưu Bị: 

“Nay gặp được minh chúa, khác nào vén đám 
mây mù mà trông thấy trời xanh”. Thầy Tàng 
cũng vừa có ý trêu lại Nguyễn Đình Chiểu bị 
mù lòa, vừa có ý phân bua rằng thời buổi này 
đâu có ai là minh quân thánh chúa mà tôi phải 
kính trọng, cũng như ông đó thôi, ông có thấy 
ai là minh quân thánh chúa đâu?

Cả hai cùng cười vang...

Nguyễn Đình Chiểu với Tôn Thọ 
Tường.

Về sống ở vùng đất hẻo lánh của trấn 
Vĩnh Long - Ba Tri, uy tín của người thầy 
giáo, thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục 
vang xa, lan rộng. Đặc biệt những thơ văn yêu 
nước của ông vẫn có những cách bay riêng 
của nó, được lưu truyền rộng rãi trong nhân 
dân Nam kỳ lục tỉnh. Những bạn bè, đồng 
chí cũ, trong đó có những sĩ phu yêu nước - 
vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi, tìm ở nơi 
người trí thức mù lòa ở đất Ba Tri này một ý 
kiến phân tích tình hình, thế cuộc hay nhận 
một lời khuyên bảo chân tình.

Nhận biết được vấn đề này, thực dân 
Pháp lúc bấy giờ, một mặt đề cao truyện Lục 
Vân Tiên (tất nhiên ở một số mặt nào đó), 
một mặt tìm đủ mọi cách dụ dỗ, mua chuộc 

Cụ Đồ. Tôn Thọ Tường được giao làm nhiệm 
vụ thứ hai này. Tường vốn là chỗ cố giao với 
Cụ Đồ nhưng nhiều lần đến, Cụ đều tìm cách 
lánh mặt, từ chối không tiếp. Một hôm, người 
nhà báo cho cụ có thư và quà của Tôn Thọ 
Tường gửi tặng. Đó là một hũ mắm cá lóc mà 
Tường đã nói rõ trong thư là chính tay của 
vợ mình làm để biếu Cụ. Cụ Đồ đành miễn 
cưỡng nhận. Sau khi ăn gần hết mắm, nghe 
người nhà phát hiện ở đáy hũ có mấy nén 
vàng, Cụ Đồ vô cùng tức giận, bèn sai người 
đem số vàng đó trả lại và viết thư trách Tôn 
Thọ Tường đã làm nhục mình.

“Còn biết ăn mắm không phải là 
Tây”.

Nguyễn Đình Chiểu và Phan Văn Trị 
không chỉ là bạn văn thơ mà còn là bạn đồng 
tâm, đồng chí. Từ ngày Nguyễn Đình Chiểu 
tỵ địa về Ba Tri, Phan Văn Trị thường hay tới 
lui thăm viếng, đàm luận về thời cuộc và vận 
mệnh của đất nước.

Tượng Phan Văn Trị 
trong Bảo tàng thành phố CầnThơ
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Phan Văn Trị vốn thích ăn mắm đồng. 
Biết vậy, Nguyễn Đình Chiểu bảo người nhà 
trong mâm cơm thường có món mắm ngon để 
đãi bạn. Giữa bữa cơm, trong lúc câu chuyện 
thời thế đang rôm rả, Nguyễn Đình Chiểu 
nhắc đến Tôn Thọ Tường. Cử Trị bĩu môi nói:

- Thằng Tường theo Tây được chức 
quan lớn, vì vậy mà thiên hạ có người bảo 
nó khôn. Còn tôi như vầy chúng lại bảo là tôi 
khùng. Anh thấy đó, khùng thì khùng chứ “Di, 
Tề nào khứng giúp Châu”.

Nguyễn Đình Chiểu đặt chén xuống 
bàn, cười khẩy, nói:

- Thằng Tường theo Tây đã quán món 
ăn Tây, chắc nay không ăn mắm được như 
bọn mình nữa rồi.

Cử Trị tán thành:
- Phải rồi. Hễ còn biết ăn mắm sống thì 

không phải là Tây!

Nguyễn Đình Chiểu với Michel Pon-
chon.

Bọn thực dân Pháp rất xảo quyệt, chúng 
biết Nguyễn Đình Chiểu có uy tín lớn trong 
nhân dân nên tìm mọi cách mua chuộc, lôi 
kéo ông về phía chúng. Tuy nhiên, con người 
tiết tháo và trung dũng ấy đã khiến cho kẻ thù 
phải khâm phục khi ông thẳng thừng từ chối 
mọi đề nghị của kẻ thù. Tên Michel Ponchon 
từ một tên chủ sự thương chính được chính 

quyền thuộc địa điều về làm Tỉnh trưởng Bến 
Tre từ 1883. Đối với hắn, Cụ Nguyễn Đình 
Chiểu vẫn là “cái đinh” nhức nhối cần phải 
quan tâm trong kế hoạch bình định vùng đất 
cù lao này. Hắn đã nhiều lần đến tận An Bình 
Đông để gặp Cụ Đồ. Một lần lấy cớ nhuận 
chính cho tập thơ Lục Vân Tiên, Ponchon 
cùng tên Lê Quang Hiền (thông ngôn) đến 
thăm cụ. Trong cuộc “hội kiến” bất đắc dĩ 
này, mặc dù Hiền cố gắng dịch chậm rãi, rõ 
ràng từng chữ, từng câu nhưng Cụ Nguyễn 
Đình Chiểu vẫn chập chập lắc đầu, đưa tay 
ra hiệu giả vờ là mình điếc đặc không nghe, 
không hiểu gì cả. Kết cục, cả thầy lẫn tớ hôm 
ấy đành tiu nghỉu ra về.

Lục Vân Tiên là một trong những tác 
phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam

Lần khác, Michel Ponchon đến nhà và 
thông báo về việc chính quyền Pháp đã xét để trả 
lại ruộng đất của Cụ Đồ ở Tân Thới (Gia Định) 

Mộ Phan Văn Trị và vợ
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và giục Cụ cho người về nhận. Cụ trả lời:
- Đất vua còn phải bỏ, thì đất tôi sá gì!
Chủ tỉnh Ponchon lại tỏ vẻ lo lắng về 

cảnh già nua và bệnh tật của Cụ và đặt vấn đề 
cấp tiền dưỡng lão. Cụ từ chối:

- Tôi đang sống đầy đủ trong sự tôn kính 
của các môn đệ và sự quí mến của đồng bào. 
Điều đó đã làm tôi thỏa mãn lắm rồi.

Michel Ponchon khẩn khoản hỏi Cụ có 
điều gì yêu cầu, hắn sẽ can thiệp với chính 
quyền thuộc địa thỏa mãn cho Cụ. Cụ Đồ nói:

- Tôi có một điều mong ước mà lâu nay 
chưa thực hiện được. Đó là làm lễ tế vong 
hồn những người dân đã chết trận. Tôi chỉ 
mong mỏi điều ấy thôi.

Michel Ponchon ưng thuận nhưng lại đề 
nghị đích thân đứng ra cùng tổ chức sự kiện 
này. Cuộc lễ dự định cử hành vào một ngày 
gần đó, thì trước một ngày, Cụ đã cho người 
đặt bàn hương án, tổ chức một buổi lễ thật là 
tươm tất ở tại chợ Đập (chợ Ba Tri ngày nay). 
Cụ đứng ra làm chủ tế. Dân chúng đến dự lễ 
rất đông. Nghe giọng Cụ Đồ đọc bài văn tế 
bi ai, mọi người không cầm được nước mắt. 
Đọc xong văn tế, Cụ vật ra khóc đến ngất. Bà 
con phải khiêng Cụ về nhà. Đêm hôm sau khi 
Ponchon cho người khệ nệ đem cờ xí và lễ vật 
xuống Ba Tri thì mới hay Cụ Đồ đã làm tế lễ 
từ hôm trước rồi. Nguyễn Đình Chiểu đã cùng 
với nhân dân công khai tổ chức trọng thể lễ tế 
nghĩa sĩ lục tỉnh trận vong. Bài “Văn tế nghĩa 
sĩ trận vong Lục tỉnh” do ông sáng tác và đọc 
tại buổi lễ làm cho hàng ngàn người có mặt 
xúc động không cầm được nước mắt. Buổi 
lễ đã gây ấn tượng sâu sắc trong nhân dân về 

“Khúc ca của những người anh hùng thất thế 
nhưng vẫn hiên ngang” và đã trở thành sự 
kiện có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với nhân dân 
ở nhiều nơi trong vùng kể từ khi giặc Pháp 
chiếm đóng hoàn toàn Nam Kỳ lục tỉnh.

 (Trích Nguyễn Đình Chiểu trong cuộc 
đời của Thạch Phương (Chủ biên), Văn Đình 
Hy, Huỳnh Ngọc Trảng, Trần Thị Tuyết Hoa, 
Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Văn Kim do Ty Văn 
hóa và thông tin Bến Tre xuất bản năm 1982). 
Trần Hoàng Huấn

Qua chuyện trên ta thấy: 1/ Dân tộc Việt 
Nam nhiều người có tiết tháo… bởi ta thử suy 
trong Giáo hội toàn cầu, ít có Giáo hội địa 
phương nào có đến 117 thánh tử đạo + hàng 
trăm ngàn chứng nhân tử đạo chưa được tôn 
phong… như Giáo hội Việt Nam. 

2/ Tiết tháo ở xã hội đời là YÊU NƯỚC, 
tiết tháo trong Giáo hội là THEO CHÚA (thực 
thi Lời Chúa); tuy khác nhau về đích điểm, 
nhưng giống nhau về chí khí.
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Yêu nước thì ai cũng yêu, nhưng thể 
hiện tiết tháo (2) yêu nước như Cụ Nguyễn 
Đình Chiểu, Cụ Phan Văn Trị và các bậc anh 
hùng thì không phải ai cũng làm được.

Theo Chúa thì Kitô hữu nào cũng tự 
nhận mình đang theo, nhưng để gọi là có 
tiết tháo như các thánh nói chung thì không 
phải ai cũng làm được, bởi vì tiết tháo THEO 
CHÚA là lòng quyết tâm THỰC THI LỜI 
CHÚA dẫu đau khổ (do bỏ mình, vác thập giá 
mình và theo chân Chúa) với sự dũng cảm, 
cách quyết đoán và bất khuất.

Có điều, tiết tháo YÊU NƯỚC không 
thể không bộc lộ sự dũng cảm ra bên ngoài 
vì nhiều lý do, nhưng tiết tháo THEO CHÚA 
không đòi hỏi phải như thế, cụ thể Thánh nữ 
Tiến sĩ Têrêxa Hài Đồng Giêsu cứ âm thầm 
giấu kín tiết tháo THEO CHÚA (3) mà không 
cần phải hiên ngang đi ra pháp trường tử đạo 
v.v… Vậy nên mọi Kitô hữu đều có thể có tiết 
tháo THEO CHÚA với cách riêng do Chúa an 
bài đặt định, bởi vì trong Nước Trời, điều gì 
càng kín, càng nhỏ… lại càng sáng, càng lớn.     

(1) Sĩ phu: người có học vấn và có 
chí khí.

(2) Tiết tháo: khí phách vững vàng 
không chịu khuất phục. 

(3) Đến nỗi khi Ngài vừa qua đời, một 
nữ tu NỌ phát biểu đại ý rồi sẽ phải ghi lại 
điều gì về đời sống của Ngài, bởi vì trông 
Ngài quá tầm thường.
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	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Ductus exemplo”?
	Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ là một biểu lộ của lòng kính sợ và 

hiếu thảo đối với Chúa?
	Có dễ thực hiện việc hát Thánh ca Phụng vụ không?

(xem câu trả lời ở trang 50)

NGƯỜI PHÀM

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 1

Ảnh trên: Người đàn ông Việt Nam vận chuyển các trụ bê tông.  
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Cục đá lấm lem nằm ngoài đường, người 
ta đi qua, người ta đi lại, con vật này đi qua, 
con vật kia đi lại, giẫm lên, đạp lên nó, như 
không. Cục đá càng ngày càng lấm lem hơn. 
Cục đá vẫn hoàn là cục đá. Cục đá dù trong 
veo như thủy tinh trong vắt, như pha lê sáng 
bóng, nhưng bề ngoài lấm lem bụi bặm đâu ai 
biết đó là viên kim cương. Người ta đá nó lăn 
đi long lóc như bao nhiêu viên đá khác.

Thời gian lâu dài trôi qua, trôi qua. Lâu 
lắm rồi, e cả triệu triệu năm.

Một hôm kia, có người nhặt lên, ngắm ng-
hía rồi la lớn lên:

- Ô! Viên kim cương! Kim cương mà!!!
Thế rồi người đó đưa về. Rồi ngắm ng-

hía nó mãi. Rồi rửa cục đá đó. Rồi chải cục 
đá đó. Sau đó người ta đưa nó cho ông thợ 
kim hoàn để mài giũa cục đá lấm lem ngày 
nào giờ sáng bóng lên. Cục đá ngày nào phải 
chịu mài giũa đau đớn và nhỏ lại, nhỏ lại dần. 
Các hạt nhỏ rơi dần, rơi dần khỏi nó. Nó góc 
cạnh dần, góc cạnh dần. Sau một thời gian 
chịu mài giũa để nhỏ lại và góc cạnh, nó còn 
phải chịu nằm trên cái nhẫn do bốn chấu kẹp 
lại nữa chứ. Ông thợ kim hoàn dùng búa mà 
đóng nữa chứ. Rồi dùng giẻ lau nữa chứ. Ôi! 
Đau làm sao! Đau quá trời quá đất luôn.
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Một thời gian sau, cục đá ngày nào giờ mới 
thấy mình trở thành góc cạnh, góc cạnh, nhỏ 
đi, nhỏ đi, nhưng thành viên kim cương mà 
người ta vô tình lượm được gìn giữ. Rồi viên 
kim cương còn được đặt trên chiếc nhẫn quý 
giá mà người ta đeo trên tay gìn giữ nữa chứ. 
Giờ viên kim cương mới thấy phải qua đau 
khổ mới tới vinh quang được.

Cục đá người ta đá lăn đá lóc ngày nào giờ 
trở thành viên kim cương người ta lo lắng gìn 
giữ trên tay.

Cục đá trở thành kim cương. Cục đá chịu 
chải rửa, chịu mài giũa, góc cạnh và nhỏ 
đi, chịu nằm trên chiếc nhẫn, chịu đau đớn 
chịu trăm thứ khổ sở trong đời để trở thành 
kim cương.

Chúng ta là con người, trong đời sống, 
chúng ta có chịu đau khổ để trở nên tốt đẹp 
hơn không?

Chúng ta trở thành cục đá hay viên kim 
cương đây?

Chúng ta bị đá lăn lóc hay được gìn giữ 
đây?

Còn nhỏ hãy đi học. Lớn lên rồi đi làm. 
Lớn nữa làm cổ thụ để kẻ khác dựa vào.

Hãy luôn nhớ rằng:
Phải qua đau khổ,
Mới đến vinh quang!!!
Vì ta là người.

Hãy luôn nhớ rằng:
Muốn đến vinh quang,
Phải qua đau khổ!!!
Vì người là ta.

Kim cương mà không giũa
Chỉ là cục đá thôi
Kim cương mà không mài
Là cục đá mà thôi.

Người ta đá lăn lóc
Cục đá nằm giữa đường
Kim cương là cục đá
Người ta bỏ mà thôi.

Cục đá mà được giũa
Thành ra viên kim cương
Cục đá mà được mài
Kim cương dần thành hình.

Cục đá thành kim cương
Vì được mài, được giũa
Cục đá thành kim cương
Vì người ta giữ gìn.

Kim cương là cục đá
Cục đá là kim cương
Ai biết là kim cương
Không biết là cục đá.

Kim cương hay cục đá
Cục đá hay kim cương
Do con người hết thảy
Do con người mà thôi.

Chúng ta là con người
Là đá hay kim cương
Là kim cương hay đá
Do mình là người thôi.

Chúng ta là con người
Chúng ta sống sao đây
Để trở thành cục đá
Hay trở thành kim cương.
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Hôm nay chị Hà mới có dịp đi chợ Gò 
Vấp. Chợ thay đổi lạ hẳn, có nhiều gian hàng 
bày bán la liệt. Vừa đi vừa ngắm chị tự nhủ: 
“Nhìn cách buôn bán tấp nập thì biết vùng 
này dân chúng làm ăn thịnh vượng đây!”

Vừa đến khu bán trái cây, chợt có một bà 
chạy ra mừng rỡ:

- Chào cô Hà, lâu quá mới gặp Cô, dạo 
này Cô ở đâu? Cha mẹ còn ở Cây Quéo chứ? 
Chồng con ra sao rồi?

- Ôi, dì Ba! Gặp Dì con mừng quá! Dạ Ba 
mẹ của con vẫn ở Cây Quéo. Còn con lấy 
chồng ở Lê Văn Sỹ, quận 3, đã năm đứa con 
rồi. Dì vẫn bán trái cây như thuở nào à? Còn 
Dượng đâu? 

- Dì già rồi, đã 75 tuổi rồi chứ ít sao? Đã 5 
năm nay Dì giao cho đứa út buôn bán còn Dì 
chỉ “hụ hợ”, trông coi phụ thôi!

Rồi dì Ba quay ra gọi đám trẻ ra lệnh:
- Bây đâu? Coi hàng, tao có khách.
Tuy lớn tuổi trông Dì vẫn nhanh nhẹn, 

khỏe mạnh. Có lẽ dì lao động nhiều, da dẻ 
chắc nịch, nước da của Dì hồi nào đến giờ 
vẫn trắng trẻo, duy có gò má hơi cao nên tình 
duyên không “xuôi chèo mát mái”.

Vựa trái cây của dì Ba là một căn phố nằm 
kề bên hông chợ, tầng dưới bán hàng, tầng 
trên để ở. Phía trong có một bàn nước để tiếp 
khách. Dì kéo Hà vào mời nước rồi tâm sự:

- Đường tình duyên của dì vô phước lắm 
cô Hà ơi! Dượng Ba lớn thì rượu chè be 
bét, không giúp đỡ vợ trong công việc làm 
ăn, buôn bán, chỉ rình lấy tiền đi nhậu. Nhậu 
xong rồi về hành hạ vợ con, chẳng được non 
nước gì, dì chịu không thấu nên mới ly dị.

Dì Ba từ từ kể: 
- Còn dượng Ba nhỏ trước kia là người 

lái xe xích lô máy chở hàng cho Dì. Thấy Dì 
một nách hai con, làm ăn chỉ một mình thui 
thủi, nên anh ta giúp đỡ rất tận tình, còn tỏ vẻ 
thương hai đứa con của Dì nữa. Dì rất cảm 
động sự săn sóc ấy nên mất cảnh giác là anh 
ta đã có vợ 3 con. Vả lại lúc đó anh ta nói vợ 
anh ta không ghen, anh ta có quyền, bà vợ sợ 
anh ta lắm, không dám hó hé. 

Hà kêu lên:
- Dì ơi! Sao Dì dễ tin quá vậy! Chẳng qua 

dượng Ba bòn rút tiền của Dì đem về cho vợ. 
Nên bà vợ mới im lặng, “Ớt nào ớt chẳng cay, 
gái nào gái chẳng hay ghen chồng” bao giờ 
hả Dì?

- Hồi đó nhà dượng Ba ở cạnh nhà con 
nên con biết rõ mọi chuyện: lúc chưa lấy Dì, 
dượng Ba rất nghèo, chẳng có chiếc xe đạp 
để đi. Nhà lá dột tứ tung, bà vợ thì đi làm 
mướn: giặt đồ rửa chén cho nhà con mà.

- Khi lấy Dì rồi, thì cất nhà lại, dượng Ba 
sắm xe gắn máy mới toanh. Còn bà vợ thôi 

MỘC XUÂN
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đi làm mướn, suốt ngày đong đưa trên võng, 
nghe nhạc, nghe tấu hài, vì mới mua một cái 
máy hát đĩa. Vàng đeo đỏ tay sướng như vậy 
làm gì bà lớn dám ghen với Dì. Ghen chẳng 
khác nào đập bể nồi cơm, bỏ đi cái mỏ vàng. 
Dì biết không bà lớn xấu xí hơn Dì nhiều: 
nước da đen thủi đen thui nên có biệt danh là 
“chị Ba đen”. Đầu dồ, răng hô, mắt chột, mặt 
ngạnh xương xẩu. Xấu hơn Dì nhiều nhưng 
lại có phước hơn Dì.

- Hồi đó người nhà, cũng như người thân 
quen của Dì đều khuyên can Dì dữ lắm. 
Nhưng người trong cuộc tối hù. Nào có thấy 
âm mưu của vợ chồng họ đâu. Lúc đó Dì như 
kẻ mộng du đi vào hầm hố nào có hay.

- Khi lấy nhau rồi Dì mới phát hiện dượng 
Ba còn có tật đam mê bài bạc. Nhiều lần Dì 
đưa tiền cho Dượng xuống vườn mua mão 
trái cây đem về bán. Dượng gạt Dì nói bị 
đánh mất tiền. Khi thì bị cướp giật… Ai dè 
Dượng đem nướng hết trong sòng bài.

- Không hiểu sao lúc đó Dì quá khờ khạo, 
nói sao nghe vậy, không nghi ngờ gì hết. 
Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

- Việc buôn bán lúc đó của Dì ngày càng 
phát triển. Dượng bàn với Dì mua xe tải nhỏ 
để chở hàng, Dì cũng nghe theo, vì cũng hợp 
lý thôi: làm ăn lớn phải có xe vận tải riêng.

- Dượng chở hàng một thời gian rồi bỗng 
một hôm dượng lặn luôn. Dì đi tìm mới tá hỏa: 
Dượng và gia đình đã bán nhà, bán xe trốn 
mất. Dì chết điếng, bao nhiêu lời ngon ngọt 
hồi nào đến giờ, Dượng rót vào tai Dì chỉ là 
lời phỉnh gạt. Ôi lòng lang dạ thú! Trời ơi! 
Dì ngu quá! Chỉ tội nghiệp cho con Út –con 
chung của Dì và dượng Ba lớn– có cha mà 
cũng như mồ côi, không có sự lo lắng chăm 
sóc đùm bọc của cha.

- Nhưng rồi việc buôn bán cuốn hết tâm trí 
của Dì, mọi chuyện đau khổ cũng tạm lắng. 
Ông Trời rất công bằng, ban cho Dì sự phát 
đạt trong việc buôn bán để bù lại cái mất mát 
do dượng Ba gây ra.

Còn dượng Ba ôm tiền bán nhà, bán xe, lại 
có máu đỏ đen, một thời gian sau nướng hết 

số tiền đó, nhà không có phải ở nhà mướn. 
Tính già hóa non. Tiền hết bệnh tật lại đến, 
cuối cùng dượng Ba chết vì bệnh đau bao tử. 
Cho tới bây giờ bà lớn vẫn không có nhà, phải 
ở nhờ nhà con gái và rể. Đúng là của thiên trả 
địa. Đồng tiền bất chánh làm sao tồn tại được. 
Mấy ai hiểu được lẽ trời “tham thì thâm”.

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

Lời bàn: 
Người đàn bà vừa đẹp vừa giỏi gian như 

dì Ba là viên ngọc quý mà hai người đàn ông 
chồng Dì không nhận ra thật đáng tiếc, có mắt 
như mù, có đầu óc mà không hiểu chỉ đam mê 
thú tính rượu chè, cờ bạc, làm phẩm giá con 
người bị tụt xuống thấp thành hạ đẳng.

Trong hôn nhân: Dì Ba chú tâm về sự ng-
hiệp làm ăn buôn bán, còn chồng chỉ lo thú 
tính đam mê rượu chè, cờ bạc. Hai quan niệm 
khác nhau, trật đường rày, không cùng một 
con đường nên đương nhiên phải gãy đổ. 
Điều này cũng đáng để ta suy gẫm khi lập 
hôn nhân.

Trong câu chuyện này còn nổi bật hình ảnh 
hai người đàn bà:

Người thì đẹp đẽ giỏi gian, nhưng bất hạnh 
trong tình trường.

Người thì xấu xí không có tài cán gì, thế mà 
được chồng cưng, tin tưởng và chung thủy.

Điều này để các bạn gái kém nhan sắc suy 
ngẫm, đừng mặc cảm xấu xí mà đi sửa sắc 
đẹp. Rồi tiền mất tật mang, có khi tử vong, 
như các bài báo đã đăng rộ vừa rồi.

Trong câu chuyện này còn cho ta thấy lẽ 
công bằng của Thượng Đế: người gian giảo, 
mưu sâu như dượng Ba cuối cùng vẫn trắng 
tay, đúng với câu “tham thì thâm”.

Còn dì Ba thì vẫn như kiềng ba chân, sự 
mất mát cũng được đền bù xứng đáng, chỉ tội 
cho đứa trẻ, không có sự đền bù nào xứng 
đáng cho sự tổn thương tinh thần của em. Bậc 
làm cha làm mẹ không nên ích kỷ chỉ nghĩ 
đến mình mà không nghĩ đến con cái đó là sự 
thiếu sót đáng trách.
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MICHEL NGUYỄN HẠNH
(tiếp theo và hết)

Với gia đình Công giáo Việt Nam không có 
bàn Thông Thiên ở ngoài trời nhưng thường 
có biểu tượng Thập Tự Thánh Giá (h.1), đài 
hoặc hòn non bộ với tượng Chúa Giêsu (h.2) 
hay Đức Mẹ (h.3), Thánh Giuse… Còn ở 
trong nhà, bàn thờ tổ tiên được đặt dưới bàn 
thờ Thiên Chúa, Thánh Gia Thất (h.4)…

Hình 1 Hình 2
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 Lời kết

Gia 家 là nhà, mang tính âm và đình 庭 
là sân mang tính dương. Gia đình là một từ 
hòa hợp hai tính âm dương, chỉ đơn vị cư trú 
của tế bào xã hội hay chỉ đơn vị sinh hoạt 
hiệp thông trong cộng đồng xã hội: “Chào 
chàng mến cảnh vườn hoa / Một sân (đình 
庭) loan quế, một nhà (gia 家) trúc mai.” 
(Ca dao) 

Do vậy, gia đình phải có vợ (âm), có 
chồng (dương) để từ đó trổ sinh hoa trái là 
con cháu – một tình yêu phong nhiêu. Gia 
đình phải có người trên như ông bà cha mẹ 
(âm) làm nền tảng và con cháu (dương) là 
hoa trái để phát triển. 

Gia đình là quà tặng của Thiên Chúa: 
’Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con 
người có nam có nữ’, và Người đã phán: ‘Vì 
thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ 
mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 
Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là 
một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa 
đã phối hợp, loài người không được phân ly” 
(Mt 19,4-6), là hình ảnh của mối tương quan 
Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha – Con – Thánh 
Thần. Chúa Cha là Đấng ban tặng, Chúa con 
là Đấng lãnh nhận, Chúa Thánh Thần là hoa 
trái. Trong mối tương quan khác, Chúa Giêsu 
là Đấng ban tặng, Hội Thánh là người lãnh 
nhận, thành viên mới là hoa trái. Trong mối 
tương gia đình, chồng là người hiến dâng, 
vợ là người đón nhận, thành viên mới là con 
cháu. Bởi lẽ tự ban đầu đã có trái tim của 
người Nam say đắm – ước muốn – quyến rũ 
trái tim người Nữ. Để rồi “Tôi thuộc trọn về 
người tôi yêu và người tôi yêu thuộc về tôi 
trọn vẹn” (Dc 6,3).

Hình 3

Hình 4
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HẠNH PHÚC 

Sự bằng lòng. 

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA BÁNH 
MÌ THỊT VIỆT NAM

Nhai nhiều cảm xúc. 

CHỢ VIỆT NAM

Giá cả (trồi sụt theo) cảm tính.

ÂN HẬN

Ơn (ân) đã hóa thành oán (hận)

CHỒNG VỢ

   Chất xuống (chồng) đỡ lên (vợ - nguyên 
ngữ là “chồng, bợ”)

YÊU NGƯỜI

Tình yêu (phát xuất từ) toàn não.    

RÁC

      Bỏ mãi vẫn chưa bỏ được (vì rác luôn là 
vấn nạn)

BẤT ĐỘNG SẢN

Tài sản không động đậy nhưng “động

lòng”. 

CAMERA 

Hình ảnh 2 cuộc phán xét đời sau.

NĂM MỚI

Năm cũ được lặp lại. 

TẾT

Vì nhiều người tưởng tượng ra như vậy.  

THÁNH CA VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngỡ là ca tụng Chúa.

“SỰ GÌ THIÊN CHÚA LIÊN KẾT” 

Chúa chỉ liên kết tình yêu + tình yêu, vì 
“Chúa là Tình yêu”.   

THẦN ĐỒNG

Trẻ (đồng) khôn hơn già.   

THÁNH NHẠC NGÀY NAY 

Cộng đoàn hát Lời Chúa. 

ĂN CÔN TRÙNG

Ăn đến thú nhỏ... xíu.

CHÚA CHỌN

Để được đau khổ.

CỰU ƯỚC

Đoàn tàu đổ xô chạy bổ về Tân ước. 

XE KHÔNG NGƯỜI LÁI 

Thành tựu một phần của giấc mơ “con 
người thất nghiệp”.

RƯỢU BIA

Uống ít thì hay, uống nhiều thì ngây.

THÁNH CA PHỤNG VỤ

Thánh ca có vì phụng vụ.
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Cả dân tộc đã bị bọn buôn dầu thực vật 
lừa. Càng ăn dầu thực vật thì càng lắm bệnh, 
do nhiệt độ sôi của nó thấp, nên nhiều mầm 
bệnh, và do những biến đổi hóa học tệ hại. 
Thành phần chính của hầu hết dầu thực vật là 
chất béo không bão hòa (trong khi mỡ lợn rất 
giàu chất béo bão hòa). Dầu thực vật có độ ổn 
định kém và rất dễ bị oxy hóa, và nó sẽ giải 
phóng vô số chất có hại khi đun nóng trong 
thời gian dài.

Hợp tác với bọn buôn dầu ăn là các 
bác sỹ tuyên truyền và đe dọa dân chúng về 
đủ các loại bệnh “cực nguy hiểm” liên quan 
đến mỡ máu, mỡ gan, men gan, béo phì, tim 
mạch, v.v... mà thực chất, đều chủ yếu do dầu 
thực vật gây ra.

NÊN BIẾT:

- Từ hồi bé mình đã đọc sách của đại 
danh y của dân tộc này, ngài Tuệ Tĩnh, thì 
thấy tất cả các bài thuốc quan trọng của ông 
đều có thêm miếng mỡ heo (lợn). Mong chư 
vị tìm đọc.

- Người Trung Quốc đã dùng mỡ heo 
(lợn) để làm sạch các mạch máu, trừ tam tiêu, 
thấp khí và trị bệnh lá lách, dạ dày. Trong 

“Bản thảo cương mục” Lý Thời Trân có viết 
mỡ heo (lợn) là một loại thuốc bổ rất tốt, 
không gây nóng trong người, có tác dụng 
thanh lọc cơ thể. Cuốn “Trửu hậu bàng” thì 
nói rằng mỡ heo (lợn) có thể trị viêm gan. 
Dược Vương, Tôn Tư Mạc cho rằng mỡ heo 
(lợn) có thể giúp làm lưu thông khí huyết, tan 
máu cục và chữa trị mất trí nhớ.

                    Mỡ heo (lợn)
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- Các cụ dạy: “Đẹp thì vàng sơn, ngon 
thì mật mỡ”. Mỡ heo (lợn) là linh hồn của 
món ăn, dù là món gì thì chỉ cần một thìa 
cũng đủ để tạo món ăn màu sắc đẹp, vị thơm 
ngon, khiến cho các món ăn trở nên tuyệt vời 
hơn. Mỡ heo (lợn) khi chế biến có mùi rất 
thơm, nguồn gốc chính của mùi thơm này là 
một lượng nhỏ của một loại protein đặc biệt, 
sản phẩm phân hủy của glyceride.

- Tóp mỡ mà biết cách chế biến còn 
ngon hơn mọi sơn hào hải vị. Có ai còn nhớ 
không: tóp mỡ chao mắm, tóp mỡ xào dưa, 
tóp mỡ nấu canh rau ngót, tóp mỡ rim mắm 
tỏi, tóp mỡ kho cá, tóp mỡ sốt cà chua ăn 
rau sống, tóp mỡ (và tôm nõn khô) làm kho 
quoẹt, tóp mỡ ngào vừng đen (món này cực 
đỉnh)...

- Năm nay, BBC xếp hạng mỡ heo (lợn) 
là một trong 10 loại thực phẩm bổ dưỡng nhất 
(xem Comment). Họ cho rằng mỡ heo (lợn) 
có axit béo bão hòa nhưng giàu vitamin B và 
các khoáng chất tốt cho sức khỏe hơn thịt cừu 
và mỡ bò.

- Báo Daily Mail của Anh cũng viết 
rằng mỡ heo (lợn) tốt hơn bơ. Vì nó giàu vi-
tamin D, nó có thể thúc đẩy sự hấp thụ canxi 
của cơ thể. Trên thực tế, mỡ heo (lợn) là một 
trong những nguồn vitamin D dồi dào nhất, 
nhiều hơn 50% so với bơ. Và vitamin D có 
thể giúp cải thiện chức năng tim mạch, duy 
trì sức khỏe của phổi và hô hấp, tăng cường 
chức năng cơ bắp và giúp cơ thể phòng chống 
nhiễm trùng. Đặc biệt là thực phẩm giàu chất 
béo bão hòa như mỡ heo (lợn) có thể làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Tóp mỡ
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  Ở giai đoạn đầu của hẹn hò, bạn thường 
cảm thấy mình như bị cuốn đi trong cơn lốc 
của cảm xúc lãng mạn và những khát khao 
khác. Tuy nhiên, tình yêu của một người đàn 
ông không giống một người phụ nữ. Không 
chỉ vì đàn ông rơi vào “bẫy tình” nhanh hơn 
mà còn ở chỗ đàn ông có thể duy trì cảm 
giác gắn kết trong bao lâu. 

Trong khi phụ nữ tính toán chu đáo hơn về 
mọi thứ, họ có thể phát triển thành tình yêu 
với một ai đó mà ban đầu họ không thấy thu 
hút lắm thì đàn ông lại ngược lại, họ cần sự 
hấp dẫn từ lần gặp đầu tiên để có thể quyết 
định có cuộc gặp gỡ tiếp theo không. 

Dưới đây là 6 khác biệt lớn giữa đàn ông 
và đàn bà khi yêu: 
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      1. Đàn ông quan tâm sự hấp dẫn giới 
hơn. 

      Đối với nam giới, điều đầu tiên khiến họ 
thấy chú ý đến một người phụ nữ là sự hấp 
dẫn về giới tính mà người phụ nữ đó mang 
đến, sau đó họ mới bắt đầu phát triển cảm 
giác đó thành tình yêu. Tất nhiên, càng tiếp 
xúc nhiều thì sự hấp dẫn giới sẽ càng tăng 
lên, nhưng đàn ông chỉ chấp nhận các cuộc 
gặp gỡ tiếp theo nếu như họ thấy bề ngoài 
của người phụ nữ kia thu hút họ. 

Đàn ông cần phải cảm thấy mình bị người 
kia hấp dẫn trước khi quyết định có nên hẹn 
hò lần thứ hai không. 

2. Đàn ông quan tâm nhiều đến sự đam 
mê. 

Đó là lí do tại sao đàn ông hay bị cuốn hút 
vào những cô nàng gợi cảm và cởi mở trong 
chuyện tình dục. Quan điểm về tình yêu của 
đàn ông thường tập trung vào khía cạnh đam 
mê hơn là sự ổn định cảm xúc và các khía 
cạnh hỗ trợ khác. 

Phụ nữ có thể đánh giá điều này đồng ng-
hĩa với dục vọng. Nhưng tình yêu có nhiều 
mặt và không phải vì bị cuốn hút vào đam mê 
tình dục mà có thể nói tình yêu của nam giới 
kém ý nghĩa và giả tạo. 

3. Đàn ông bốc đồng hơn. 

Có thể bạn đã nghe về điều này, khi đàn 
ông cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở người 
phụ nữ mà họ vừa gặp, họ sẽ ngay lập tức bị 
cuốn vào một cách mãnh liệt. Đó là lý do tại 
sao một khi đàn ông đã quyết định về ai đó 
hay một việc gì đó, họ sẽ dành tất cả tình cảm 
và sự quan tâm vào đó. 

Họ sẵn sàng nhảy vào mối quan hệ mới 
khi họ cảm thấy sự kết nối giữa hai người mà 
không cần quan tâm xem liệu cuộc tình này sẽ 
đi đến đâu. Trong khi, phụ nữ lại điềm tĩnh để 
phân tích mọi mặt và thường để tâm suy nghĩ 
xem mối quan hệ đó có thể kéo dài bao lâu 
trước khi quyết định. 

Về bản chất tự nhiên, đàn ông thường hành 
động bốc đồng hơn khi họ cảm thấy được 
thấy điều gì đó còn phụ nữ lại thận trọng và 
chắc chắn hơn. 

4. Đàn ông coi trọng niềm vui. 
Trong khi phụ nữ dễ bị thu hút bởi người 

đàn ông nào làm họ cười nhiều thì họ cũng 
vẫn duy trì những suy nghĩ logic về tình yêu: 
Họ muốn một người đàn ông có thể để họ ngả 
đầu khi mệt mỏi, một người thông minh và có 
chí tiến thủ, một người sẵn sàng chia sẻ công 
việc nhà và nồng nhiệt trong phòng ngủ. 

Trong khi đó, đàn ông lại đơn giản hơn 
rất nhiều. Đàn ông chỉ muốn tìm một người 
có thể thư giãn, thoải mái và vui chơi cùng 
họ mà không để ý quá nhiều đến các vấn đề 
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khác. Một người bạn gái hay một người vợ 
luôn vui vẻ sẽ khiến nam giới dễ dàng chia 
sẻ cảm xúc và muốn được gắn kết trong thời 
gian dài.

5. Đàn ông ít chia sẻ cảm xúc khi mới 
quen. 

Mặc dù sẵn sàng là người nói: “Anh yêu 
em” đầu tiên nhưng hầu hết nam giới đều 
không dễ thốt ra câu: “Anh có việc này cần 
nói với em”. Trong giai đoạn đầu của tình 
yêu, đàn ông có thể nghĩ về mọi thứ (thậm 
chí cả việc hai người sẽ là vợ chồng như thế 
nào) nhưng họ không dễ chia sẻ những cảm 
xúc đó. 

Họ sẽ không nói nhiều về bản thân, cuộc 
sống riêng và tình cảm của mình cho đến khi 
họ cảm thấy an toàn trong mối quan hệ. Thế 
nhưng chỉ cần để ý một chút, phụ nữ có thể 
nhận thấy tình yêu của người đàn ông thông 
qua cảm xúc khi hai người vui đùa và cả khi 
làm “chuyện ấy”. Trong khi phụ nữ lại có 
nhiều khả năng tránh những tương tác tiêu 
cực và thể hiện tình cảm theo những cách 
khác nhau.

Đàn ông thường mất nhiều thời gian hơn 
để nói cho bạn biết những gì họ cảm thấy về 
bạn, về chuyện tình yêu của hai người cho 
đến khi họ thật sự an tâm về mối quan hệ của 
họ và bạn. 

6. Đàn ông dễ thổ lộ tình cảm trước. 

Trong khi hầu hết đàn ông gần như không 
bao giờ thay đổi trạng thái Facebook thì 70% 
trong số họ sẵn sàng tỏ tình trước (tỉ lệ này 
ở phụ nữ chỉ là 30%). Có nhiều lý do dẫn 
tới việc này. Có thể vì nam giới muốn nhanh 
chóng sở hữu cô gái mà họ thấy hấp dẫn hoặc 
có thể đây là kết quả của sự kết nối cảm xúc 
giữa hai người. Nam giới không quá lo lắng 
về rủi ro sẽ bị từ chối trong khi phụ nữ thường 
rụt rè hơn cho đến khi họ thật sự chắc chắn về 
tình cảm của đối phương.

Theo DepPlus
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Dạy con những bài học từ sai lầm, tạo 
kết nối tình cảm trong gia đình... là những 
điều cha mẹ có thể làm để giúp con hạnh 
phúc.

1. Cho con thời gian rảnh.

Nhiều cha mẹ muốn con thành công đến 
mức ép có mặt tại rất nhiều lớp học thêm. 
Trong khi đó, con có thể tham gia các lớp 
học đàn, múa, võ..., những thứ chúng thực sự 
thích và tốt cho sự phát triển, giải tỏa căng 
thẳng.

Cũng như người lớn, trẻ em cần dành 
thời gian nghỉ ngơi. Bắt con bận bịu cả ngày 
và làm những việc không muốn chỉ khiến con 
cảm thấy quá tải và có thể có hành vi chống 
đối.

2. Không cố gắng trở thành cha mẹ 
hoàn hảo.

Đôi khi chính người lớn đặt ra những 
mục tiêu cao hơn nhiều so với những gì mình 
có vì mong muốn bản thân trở nên hoàn 
hảo trong mắt con cái. Một khi cha mẹ đặt 
ra những tiêu chuẩn không thể cho mình, họ 
cũng sẽ đặt con cái vào những kỳ vọng không 
thực tế. Phương pháp này khiến cha mẹ loay 
hoay trong cách thể hiện cảm xúc và cố gắng 
kiểm soát mọi thứ.

3. Dạy con bài học từ sai lầm thay vì 
chỉ biết xử phạt.

Trẻ em bắt chước và học theo hành vi 
của người lớn. Nếu con làm gì sai, cha mẹ 
nên dùng những phương pháp tích cực, giải 
thích cho con hiểu tại sao hành vi này không 
được chấp nhận. Trừng phạt đôi khi khiến con 
không hiểu được hệ quả do hành động đó gây 
ra và lý do mình bị phạt. Trẻ em nên được cho 
cơ hội sửa sai với sự giúp đỡ của người lớn.

4. Tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc 
cho con.

Những ký ức đẹp khi còn nhỏ sẽ giúp 
một đứa trẻ biết cách phản ứng với những sự 
kiện tương tự sau này. Nhiều nghiên cứu chỉ 
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ra những đứa trẻ có nhiều ký ức hạnh phúc 
sẽ lớn lên khỏe mạnh, hài lòng với cuộc sống 
vì có cái nhìn tích cực và kỹ năng giải quyết 
căng thẳng tốt hơn. Những đứa trẻ này ít có 
khả năng bị trầm cảm và có xu hướng xây 
dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với mọi 
người.

5. Ưu tiên nỗ lực hơn kết quả.
Đôi khi trong cuộc sống, mọi thứ không 

đi theo kế hoạch dù chúng ta đã cố gắng rất 
nhiều. Nếu con không may gặp phải điều này, 
cha mẹ hay ghi nhận nỗ lực của con thay vì 
chỉ nhìn vào kết quả. Trước khi muốn con đủ 
mạnh mẽ để vượt qua thất bại, cha mẹ cần 
giúp con thấy nỗ lực đã bỏ ra được trân trọng 
và ghi nhận.

6. Để con làm những việc vừa sức.
Khi được tiếp xúc với những công việc 

vừa sức, trẻ em nhận thức đây là một phần 
của cuộc sống, phải tự bỏ sức ra để làm vì 
không ai làm hộ mãi được. Điều này giúp 
con có xu hướng chủ động, kỹ năng làm việc 
nhóm tốt hơn khi lớn lên.

7. Dạy con nhận ra cảm xúc của mình.
Bỏ qua những cảm xúc tiêu cực không 

có nghĩa chúng sẽ biến mất. Vì vậy, thay vì 
dạy con “đừng nghĩ đến chuyện đó nữa”, 
cha mẹ có thể khuyến khích con nói ra và có 
thể khóc, không nên kìm nén cảm xúc. Sau 
đó, việc phụ huynh cần làm là tìm hiểu lý do 
khiến con cảm thấy tiêu cực, tìm cách giải 
quyết, đồng thời dạy con thể hiện cảm xúc 
một cách lành mạnh và lịch sự.

8. Để con là chính mình.
Một số cha mẹ xây dựng hình tượng 

và tiêu chí của một đứa trẻ hoàn hảo rồi áp 
đặt lên con mình với mong muốn con sẽ cố 
gắng để đạt điều đó. Tuy nhiên, việc này ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến lòng tự trọng của con, 
khiến con cảm thấy bực bội và thất vọng về 
bản thân, né tránh và không muốn đến gần 
cha mẹ.

9. Tạo kết nối tình cảm trong gia đình.

Kết nối tình cảm trong gia đình là nền 
tảng tạo ra môi trường an toàn, một điểm tựa 
để con tự tin thể hiện bản thân và khám phá 
thế giới xung quanh. Có mối quan hệ tốt với 
các thành viên gia đình còn giúp trẻ sống tình 
cảm, nhân ái và cởi mở hơn với những người 
xung quanh.

Thanh Hằng (Theo Bright side)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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  Hương Vị Sài Gòn 
Đâu chỉ là hàng quán món ngon thập cẩm, 
Đâu chỉ là lẩm nhẩm mía hấp Hồ Con Rùa,
Đâu chỉ là phá lấu đèn đỏ mấy ngã tư xưa,
Đâu chỉ là chè thưng bột khoai đường cát trắng…

     Hương Vị Sài Gòn
Đâu chỉ là cà phê lề đường âm ấp nắng,
Đâu chỉ là khô mực rượu đế, cút chiên bơ,
Đâu chỉ là chuối nướng nước cốt dừa
Đâu chỉ là lóc cóc hủ tíu xương, xe mì gõ …

     Hương Vị Sài Gòn
Đâu chỉ là cơm tấm, bún thịt nướng đầu ngõ, 
Đâu chỉ là quanh Phù Đổng trứng bột chiên, 
Đâu chỉ là bánh xèo, bánh cống, chè ba miền,
Đâu chỉ là đậu phộng rang, trái cây dĩa…

     Hương Vị Sài Gòn
Đâu chỉ là rau răm hột vịt lộn với bò bía,
Đâu chỉ là mát, lạ, bổ, rẻ, ngon,
Đâu chỉ là trễ hết, sớm thì còn, 
Đâu chỉ là khô bò nồng cay khô cá đuối…

     Hương Vị Sài Gòn
Còn là chợ ông, chợ bà, chợ hoa, chợ chuối,
Còn là chợ cậu, chợ dì, chợ mợ, chợ cô,
Còn là chợ bến, chợ bàu, chợ vải tơ,

Còn là chợ Dân Sinh cho ngợp trời ngợp đất… 
        Hương vị Sài Gòn

Còn là Phú Mỹ
Cây cầu kỳ vĩ, 
Biểu tượng Sài Gòn,
Thành phố còn son, 
Rạng ngời trinh nữ
Như đón hoàng tử 
Qua hầm Thủ Thiêm…
Trăm năm đi tìm
Giáng Hương Từ Thức…

        Hương vị Sài Gòn, 
Tấc vàng tấc đất
Đại Lộ Đông Tây
Hương vị trời mây
Rạng ngời đất tổ
Lung linh trong gió…

Sài Gòn hôm nay, 
Mấy chục năm dài,
Sài Gòn hương vị 
Nghe mùi thế kỷ!...

        
     Hương Vị Sài Gòn
Còn là cao ốc dọc dài siêu thị,
Còn là Bến Nghé náo nhiệt tứ phương,

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Ăn Tết Sài Gòn…
Nhớ MÓN NGON MỖI NGÀY vui tết.

Mà cũng nhớ “HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ”…
Nhớ Sài Gòn, nhớ nhiều HƯƠNG VỊ phố phường

làm “nức lòng nứt miệng” người thành đô!...

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CHỦ ĐỀ THÁNG 1

Hương vị Sài Gòn
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THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

TÔI SẴN SÀNG vâng ý Chúa Trời

CHẤP hành điều luật đạo và đời

NHẬN mình thực hiện hoàn thành tốt

MỌI CỰC HÌNH, dù từ khắp nơi.

CẢ CÁI không tôi vẫn đón nhận

CHẾT ĐAU ĐỚN NHẤT tới con người

HƠN LÀ VI PHẠM LỖI DÙ NHỎ

TRONG ĐẠO, TÔI THỜ, tôn kính Người. 

Chánh tổng Luca PHẠM TRỌNG THÌN 
(chịu xử giảo, 1820 - 1859)

Kính nhớ ngày 13.1

Còn là bến cảng xuôi ngược đại dương,
Còn là hàng me mấy mươi năm thỏ thẻ…

     
    Hương Vị Sài Gòn
Còn là  dòng sông nhấp nhô nhè nhẹ,
Còn là ẩn hiện cầu vượt trong sương,
Còn là loang loáng dìu dặt con đường,
Còn là lồng lộng ngang tầm năm châu bốn bể!..
   
    Hương vị Sài Gòn
Còn là tiếng chuông dặt dìu dương thế,
Ngọt ngào vang vọng lanh lảnh âm thanh,
Hương kinh thiết tha non nước an lành,
Vươn tháp giáo đường bầu trời thành phố… 
    
     Hương vị Sài Gòn
Còn là diễm lệ Nhà Thờ Đức Bà muôn thuở,
Nhà thờ Tân Định, nhà thờ Chí Hòa,
Nhà thờ Huyện Sỹ, nhà thờ Thanh Đa,
Nhà thờ Ba Chuông, nhà thờ Xóm Chiếu…
Nhà thờ Thị Nghè, nhà thờ Bình Triệu, 
Nhà thờ Jeanne d’Arc, nhà thờ Cha Tam,
Bao la nhà thờ, mênh mang tấm lòng dân Nam,
Hương vị phố phường nguy nga Nhà Chúa! 

     Nhớ Sài Gòn
Nhớ tiếng nguyện cầu thơm hương đồng lúa,
Nhớ tiếng thánh ca rộn rã ngày ngày
Réo rắc thiên cung, thắm thiết trời mây,
Hương vị Sài Gòn âm thanh cao cả…

Nhớ Sài Gòn mà nao nao lòng dạ,
Nhớ Sài Gòn, nhớ THÁNH NHẠC NGÀY NAY...

     Nhớ Sài Gòn 
Đâu chỉ là nhớ MÓN NGON MỖI NGÀY,  
Mà là nhớ “HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ…”
  
     Nhớ Sài Gòn 
Là nhớ TIẾNG CẦU KINH tín hữu,
Nhớ ÂM THANH HẰNG SỐNG ở trần gian…

                          Petrus Dương kim Quới  
         Tết Canh Tý 2020

Đạo hiếu
Ca dao khúc hát chứa chan

Suối Nguồn Gốc Tổ tuôn tràn muôn năm
Con ơi  ! ghi nhớ chuyên chăm

Tinh thần Đạo- Hiếu Việt Nam tinh ròng
Suốt đời con hãy khát mong

Đẹp lòng Thiên Chúa sống trong ân tình
Phúc thay ! hiếu nghĩa tôn vinh

Công thành dưỡng dục hết mình vì con
Cưu mang lo lắng - hao mòn

Vâng lời khuyên bảo sắt son vững bền
Nguyện cầu Giỗ - Tết không quên

Chu toàn phụng dưỡng báo đền thơm danh
Chúa thương đổ xuống ơn  lành

Tấm lòng con thảo chân thành kính dâng.

THƠ: LINH MỤC KHUẤT DŨNG SSS
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Hương vị Sài Gòn
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ẢNH NIỆM THÁNG 1

(trả lời câu hỏi ở trang 31)
TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Ductus exemplo” (dạy bằng thí dụ) hàm ý 
việc ca tụng Chúa bằng thánh nhạc, thì thánh nhạc ấy phải hát nguyên văn Lời Chúa 
mới chứng thực tính thánh thiện, hát cả cộng đoàn mới chứng thực tính mỹ thể và tính 
phổ biến (bản chất của thánh nhạc gồm: thánh thiện, mỹ thể và phổ biến). Để được 
như thế thì TCPV là một lựa chọn xuất sắc nhất.

	Điều giúp nhận ra TCPV là việc kính sợ và hiếu thảo đối với Chúa đó là ng-
hiêm chỉnh chấp hành quy luật và giáo huấn của Giáo hội về thánh nhạc trong phụng 
vụ.

	Thực hiện hát TCPV chỉ cần muốn là được, bởi vì nhóm Thánh Nhạc Ngày 
Nay đã dọn sẵn: cách hát, tài liệu và những gì liên quan.  

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 51 của kỳ 53)

Trong nhà, ngoài sân lẫn ngoài đường đều 
trở lại bầu khí yên tĩnh, mát mẻ và dễ chịu 
sau cơn bão giông sấm sét và mưa to. Sau 
khi nghe cha sở Luca giải thích, tôn giả A 
Thị Đa hỏi: 

- Có phải đến ngày tận thế, khi loài người 
không còn trên mặt đất thì ma quỷ và sự dữ 
cũng không còn nữa phải không thưa Thầy 
cả Luca?

Cha sở gật đầu đáp ngay:
- Không còn trên mặt đất nữa! Khi Chúa 

vừa dựng nên hai ông bà nguyên tổ, liền có 
ngay con rắn, dựng nên tâm tính tốt lành của 
họ liền có ngay ma quỷ, dựng nên trái cây tốt 
liền có trái cấm đầy cạm bẫy… Tức là hễ có 
cái lòng chảo, liền có ngay cái đít chảo không 
thể thiếu, không thể chậm có sau vài giây mà 
phải có ngay cùng một lúc với lòng chảo. Ai 
chỉ chấp nhận cái tốt mà ghét bỏ và không 
chấp nhận cái xấu sẽ giống như trẻ con chỉ 
ưa thích lòng chảo mà ghét đít chảo, muốn có 
lòng chảo mà không muốn có đáy ngoài của 
cái chảo.

La hán A Thị Đa đồng tình:

- Khi được ơn nhập vào thân xác này, 
Chúng tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải chui 
vào thân xác con người có những phần sạch 
đẹp, nhưng có những phần xấu xí và dơ bẩn; 
thử hỏi đến như gái đẹp nào đi đến đâu toát 
lên nhan sắc quyến rũ mà lại không mang 
theo phân thối và chất bã ủ trong người? (1). 
Nếu ai cũng nhìn thấy như Chúng tôi, hẳn 
người ta sẽ không đuổi theo những bóng sắc 
hư ảo và giả trá.

Cha sở bổ túc:
 - Khi ta thấy một điều tốt, phải nhận ra 

đang có một điều xấu bám theo; khi ta nhận 
được một điều may hay ơn lành, phải nhận 
thấy đang có một điều rủi hay tai vạ đi kèm; 
người càng có của thì càng có nhiều bọn 
cướp ngắm nghé, người càng có nhiều quyền 
thế càng có nhiều tai họa đang rình rập và 
vân vân. Chỉ khi nào về thiên đàng mới là nơi 
không có ma quỷ, người ác, sự xấu và đau 
khổ. Cái cốt yếu của thiên đàng còn nằm ở 
chỗ đó.

La hán A Thị Đa hỏi tiếp:
-  Thưa Thầy cả! Chân lý này đủ để giải 
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đáp cho những thắc mắc tại sao Thiên Chúa 
không nghiêm trị mà lại giống như nhân từ 
với quỷ dữ, tại sao Thiên Chúa có vẻ như 
dung túng cho kẻ ác, tại sao phải có địa ngục 
vân và vân… của tôi. Xin cám ơn Thầy cả!

Tôn giả A Thị Đa hỏi tiếp ngay liền sau lời 
cám ơn:

- Nhưng tại sao loài người cứ nhất thiết 
phải đau khổ mới đạt được hạnh phúc trường 
sinh trên thiên đàng?

Cha sở Luca hỏi lại:
- Nhưng do đâu Các vị biết chân lý đau 

khổ ấy của Công giáo? Có phải khi đã đạt 
tình trạng Niết bàn, Chư vị cũng nhận ra luôn 
chân lý thập giá hay còn gọi là chân lý đau 
khổ của Chúa Kitô (2) hay không?

Tôn giả A Thị Đa, tức La hán thứ 15 trả lời:  
- Thưa không! Vì thứ nhất là Thiên Chúa 

an bài cho Chúng tôi phải đi con đường Phật 
giáo, đạt đến trình độ la hán, đạt tình trạng 
Niết bàn hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong 
tầm cỡ Niết bàn (3); thứ hai Thiên Chúa lại 
ban phép cho Chúng tôi được trở về thế gian 
để lĩnh hội thêm về Thiên Chúa, chờ một ngày 
được vinh phúc lãnh ơn cứu độ (4); thứ ba 
tuy là ở tình trạng Niết bàn, tuy được hạnh 
phúc cùng viên mãn, tuy Chúng tôi rất an 
phận dù không thể bằng thiên đàng, tuy đã là 
hạnh phúc do Thiên Chúa ban, thì hạnh phúc 
Chúng tôi được hưởng cũng toàn vẹn và diễm 
phúc… nhưng hễ biết thêm về Thiên Chúa, 
Chúng tôi càng diễm phúc hơn; thứ tư Thầy 
cả và mọi người đừng nghĩ những gì mình 
biết được là đủ tất cả, là hết cạn, Thiên Chúa 
sáng tạo thì không bao giờ hết, không bao giờ 
ngừng vì Người sáng tạo ra sự sáng tạo (5).

Cha sở kêu lên:
- Ôi! Tôi đã “múa rìu qua mắt thợ”! Chư 

vị còn biết nhiều hơn tôi gấp vạn lần. Sao 
Chư vị còn về đây để hỏi tôi?

La hán thứ 15, tức tôn giả A Thị Đa trả lời:
- Mọi giáo điều của Phật giáo đều do loài 

người nghĩ ra, còn giáo điều của Công giáo 
do chính Thiên Chúa phán dạy. Chính vì 
điều đó mà Chúng tôi trở về đây để học hỏi 

về Tin mừng.
Cha sở Luca hỏi:
- Học hỏi về Tin mừng Chúa Giêsu Kitô?
La hán thứ 15 gật đầu đáp:
- Thưa phải! Những câu hỏi ban đầu do 

14 La hán hỏi, chỉ là để dẫn vào tìm hiểu Tin 
mừng mà tôi muốn xin đề cập ngay sau đây 
thôi, thưa Thầy cả Luca.

Cha sở Luca rất lo sợ (6) không biết sẽ nói 
gì nếu Thập bát La hán chất vấn về Tin mừng. 
Nhưng như đoán biết được tâm trạng của ngài, 
tôn giả A Thị Đa trấn an rằng, cha sở không 
phải lo sợ, vì Tin mừng là sách không phải để 
đọc, nghiên cứu… mà là sách để sống; Thập 
bát được về với cha sở Luca chính vì ngài đã 
sống Tin mừng, mà một khi đã sống Tin mừng 
thì hiểu Tin mừng sâu sắc hơn những học giả 
chỉ học về Tin mừng; Thập bát La hán trở về 
đây cốt để tham vấn người đã có kinh nghiệm 
sống Tin mừng.

Tuy nhiên cha sở Luca vẫn rất lo lắng. Tôn 
giả A Thị Đa hỏi:

- Thưa Thầy cả! Tại sao Thiên Chúa là tình 
yêu (7)?

Cha sở Luca chỉ biết cậy trông Chúa, đáp:
- Vì trong tất cả mọi sự, tình yêu là trên 

hết, là lớn nhất, là khởi nguyên và bao trùm 
tất cả.

Tôn giả A Thị Đa:
- Xin Thầy cả chứng minh trước tiên tình 

yêu là trên hết.
Cha sở Luca:
- Có 4 loài thụ tạo được Thiên Chúa Tình 

yêu sáng tạo trước tiên làm cột trụ cho muôn 
vật: sự Hữu, sự Sáng, sự Sắp xếp và sự Sống.

Thấy cha sở nói ngập ngừng, có vẻ không 
chắc, tôn giả A Thị Đa hỏi:

 - Thưa Thầy cả! Tôi thật chưa hiểu. Xin 
Thầy cả giải thích thêm.

Cha sở:
- Thiên Chúa Tình yêu, vì bản chất tình 

yêu là phân phát, cho nên tình yêu sống, 
sáng, sắp xếp và tạo; cứ nhìn lại chính mình 
khi đang yêu sẽ nhận ra có đủ 4 hoạt động 
ấy cách âm thầm. 
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Thời gian lúc này khoảng 7 giờ rưỡi tối, 
với không gian tối đen như nhung, nhưng yên 
tĩnh, thoáng mát và rất dễ chịu, nhất là khi 
không còn bị ai đó quấy nhiễu.

Cha sở thấy dễ chịu trong mình, liền xin 
phép Thập bát La hán tạm ngưng vài phút để 
hỏi cô Sáu, cô Bảy, ông Tám Ria và hai phụ 
nữ xem có ai cảm thấy khó bắt kịp những trao 
đổi giữa Thập bát La hán và ngài hay không, 
vì nội dung trao đổi đôi lúc đòi hỏi sự tập 
trung tâm trí cao độ; cha sở hỏi 5 người xem 
có muốn ngưng, tức không tham dự vào cuộc 
trao đổi không biết đến bao giờ mới xong… 
nhưng không ai muốn rời khỏi chỗ ngồi, vì 
mọi người vẫn cảm thấy có thể theo dõi, hiểu 
và đôi khi còn cảm thấy thú vị được tham dự 
buổi tham vấn của Thập bát La hán và được 
vinh dự trong đời chỉ một lần duy nhất được 
như thế này.   

Cô Sáu và hai phụ nữ chỉ xin trong lúc tạm 
ngưng, được đi xuống bếp để nấu một nồi chè 
đãi cha sở và Thập bát La hán.

Trong khi ở dưới bếp, cô Sáu, ông Tám Ria 
và hai phụ nữ đang nấu chè, thì ở nhà trên, 
cha sở được dịp nói chuyện với cô Bảy.

Thấy cô Bảy ngồi lặng im nhưng với dáng 
vẻ của một người khỏe mạnh bình thường, 
cha sở tiến lại gần và bắt chuyện. Cha sở hỏi:

- Cô có cảm thấy bình an trong lòng không? 
Cô Bảy ngước nhìn cha sở và khe khẽ gật 

đầu. Cha sở hỏi:
- Có phải bình an nghĩa là Cô không còn 

lo sợ bị trả thù bởi ma quỷ và âm binh thần 
tướng… phải không?

Cô Bảy ngập ngừng. Hiểu ý, cha sở nói:
- Đây tôi dạy Cô cách làm dấu thánh giá 

trên người.
Cô Bảy làm theo cha sở.
Sau nhiều lần dạy cho cô Bảy biết tự vừa 

đọc vừa làm dấu thánh giá, cha sở dặn cô Bảy:
 - Đó là chiếc chìa khóa linh thiêng giúp 

giữ mạng sống của Cô, giữ linh hồn và thân 
xác của Cô. Đó còn là chiếc cầu bắc từ Cô 
đến Thiên Chúa để lúc nào muốn, Cô có thể 
liên lạc được với Thiên Chúa là Cha chúng 

ta. Nhưng đó cũng là dấu hiệu Cô không còn 
đi với ma quỷ và các vong hồn xấu nữa.

Cha sở dạy cho cô Bảy về Thiên Chúa Ba 
Ngôi:

- Thiên Chúa là Cha chúng ta, Người là 
Tình yêu chan chứa. Tình yêu có Ba Ngôi: 
Ngôi Thứ Nhất là Đức Chúa Cha, Tình yêu 
sinh sản ra chúng ta và muôn vật; Ngôi Thứ 
Hai là Đức Chúa Con, khi xuống trần còn có 
tên là Giêsu Kitô, Người là Tình yêu Tha thứ 
còn gọi là cứu độ hay tái tạo, Tình yêu cứu 
thoát khi chúng ta phạm tội và bị ma quỷ cầm 
giữ nhưng biết tin theo Người; Ngôi Thứ Ba 
là Đức Chúa Thánh Thần, Người là Tình yêu 
sửa đổi, làm mới và cho chúng ta sự sống mới. 
Tuy Ba Ngôi, 3 thứ Tình nhưng chỉ là Một 
Tình yêu chan chứa sự sống, rực rỡ ánh sáng, 
dồi dào sinh sản. Mỗi lần làm dấu thánh giá, 
là mỗi lần đắm mình trong Tình yêu Ba Ngôi 
ấy…

Cha sở dạy cho cô Bảy, nhưng vì cha quay 
lưng lại phía Thập bát La hán, không hay biết 
Chư vị đang rất chăm chú lắng nghe, đón nhận 
và thực nghiệm những gì cha dạy cô Bảy một 
cách thành tín như chính cha sở dạy cho Chư 
vị vậy.

Với ít lời thôi, nhưng cha sở nói đủ, gọn, 
dễ hiểu và dễ nhớ.

Cha sở dạy cho cô Bảy cách làm dấu thánh 
giá trên đồ vật, trên không gian, thời gian để 
thánh hóa chúng.

Cha sở dạy về Đức Mẹ cho cô Bảy. Dạy 
xong, cha cởi tràng chuỗi Mân Côi hằng đeo 
trong người, tròng vào cổ cô Bảy, rồi dạy Cô 
lần chuỗi, hôn thánh giá v.v…

Ngắn ngủi mà súc tích, chân sáng lắm 
nhưng dịu dàng. Cha sở đã tạo trong tâm hồn 
cô Bảy và Thập bát La hán một Thiên Chúa 
Tình yêu.

(còn tiếp)
(1) Con người dù thánh nhân, hoàng đế, 

thái tử, hoàng hậu, công chúa, anh hùng hay 
giai nhân… ai mà không luôn mang theo phân 
dơ hôi thối trong người mình?

(2) Chân lý thập giá hay chân lý đau khổ 
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để đạt Nước Trời tóm trong câu này của Chúa 
Kitô: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng 
và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, 
mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp 
và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít 
người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14). Hùng 
hồn và xác quyết hơn nữa, đó là hiến chương 

Nước Trời có tên là “Tám mối phúc”.
(3) Thực tế những phát ngôn của La hán 

A Thị Đa –lẫn tất cả các La hán- đều rất khó 
hiểu, MVL (tác giả) viết lại với sự sửa đổi 
theo ngôn ngữ thời đại (thập niên 1960) cho 
mọi giới -nhất là giới đa số- khi đến với tiểu 
thuyết Quỷ xưng tội. 

(4) Tại sao đã chết rồi mà còn có cơ hội 
được học hỏi để lãnh ơn cứu độ? – Điều này 
chính cha sở Luca cũng không thể hiểu ở vào 

thời điểm đó.
(5) Chúa sáng tạo và sau đó đặt để sự sáng 

tạo ấy trong vạn vật mà thuyết Tiến hóa giải 
thích. Có thể hiểu rằng, sau khi sáng tạo từ 
không ra có một loài thụ tao, Chúa để cho 
loài thụ tạo ấy được tự tiến tới mãi đến điểm 
hoàn thiện. 

(6) Ngày xưa, sách Tân ước trong đó gồm 
có Tin mừng được gọi chung là sách Sấm 
truyền mới. Trường Lý đoán (tức Thần học 
ngày nay) không đào sâu về Tin mừng như 
các đại chủng viện thời nay.

(7) Thánh Gioan Tông đồ viết: “Thiên 
Chúa là tình yêu. Ai không yêu thương thì 
không biết Thiên Chúa” (1G 4,8).
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

CÔ HÀNG XÓM TỐT BỤNG

Hai người bạn chuyên bán hàng online gọi 
điện cho nhau hỏi thăm tình hình buôn bán. 
Một cô hỏi: 

- Này, tháng rồi doanh thu có khá không?
- Cũng tạm, tháng rồi tớ kiếm được 50 

triệu.
- Ôi trời, sao giỏi thế! Cậu có bí quyết gì 

không mách cho tớ với. Tháng rồi tớ làm mất 
mật mà lãi có hơn 10 triệu thôi.

- Đơn giản lắm, quan trọng là cậu chịu 
đau một tý là được.

- Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó tớ chịu 
được cả. Nói cho tớ nghe đi, cậu làm cách 
nào để mỗi tháng lãi được 50 triệu thế.

- Hàng bị khách trả lại rồi đánh tớ gãy hai 
cái răng cửa với bị thương ở chân. 50 triệu là 
tiền bảo hiểm đền bù!

Chàng trai để ý cô gái phòng trọ bên cạnh 
từ lâu nhưng chưa có dịp ngỏ lời.

Một hôm bóng đèn phòng cô bị hư, cô nhờ 
anh thay hộ. Chàng trai nghĩ cơ hội tới, vui 
sang phòng cô, anh hỏi:

- Em chưa có bạn trai à?
Cô gái đáp:
- Dạ không, em có rồi ạ.
- Tại sao em không bảo bạn trai thay bóng 

đèn? -chàng trai thất vọng.
Cô gái ngượng ngùng nói:
- Dạ, em sợ bạn trai em bị giật điện.
- !?!

Ông chồng sốt ruột đi đi, lại lại trước cửa 
phòng sinh. Lát sau, cô y tá mở cửa:

- Con trai ông ạ, ông có thể vào được rồi.
Ông chồng xúc động bước vào phòng chợt 

sửng sốt khi thấy đứa con trai mới sanh của 
ông đen thui như cột nhà cháy. Tái mặt, ông 
ngó bà vợ. Nét mặt bà vợ buồn bã trách ông:

- Tại sao hễ cứ lên giường ngủ là… là lo 
tắt đèn. Phòng ngủ thiếu ánh sáng tối thui 
thành thử con mình đẻ ra đâu có được trắng 
trẻo như con người ta.

- !?!

Một anh chàng nghi ngờ vợ mình có gian 
tình với gã hàng xóm nên sau chuyến công 
tác dài ngày, anh ta dò hỏi con trai:

- Con ở nhà có thấy mẹ thân thiết với ông 
Tèo hàng xóm không?

- Không bố ạ! -cậu con trai đáp- Mẹ ghét 
ông ta lắm, mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa.

Chàng ta hớn hở:
- Thế à? Có thật như vậy không?
Cậu con trai quả quyết:
- Thật ạ! Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón 

tay vào trán ông ấy nói ‘Ứ, cái đồ khỉ này!’.
- !?!

chịu đau một tí LÝ DO VỢ CHỒNG KHÔNG NÊN 
TẮT ĐÈN ĐI NGỦ

NGHỈ LÀM CHỜ 
VỢ HÀNG XÓM
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CON XIN TẠ ƠN
THÁNH VỊNH 138

ĐỐI CA NHẬP LỄ MỒNG 1 TẾT
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TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - DIỄN ĐÀN THÁNH CA

Lòng thành con dâng
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Máy bay Nga hạ cánh khẩn cấp vì phi công đột tử

Theo RT, vụ việc xảy ra trên máy bay Air-
bus 320 của hãng Aeroflot cất cánh từ sân bay 
Sheremetyevo, Moscow sáng ngày 24/11, dự 
kiến bay tới Anapa, một thị trấn nghỉ dưỡng ở 
khu vực Biển Đen. Máy bay này đã phải hạ cánh 
khẩn cấp tại Rostov-on-Don sau khi một phi 
công đột nhiên gặp phải vấn đề sức khỏe. Ngay 
sau khi máy bay tiếp đất, phi công này đã qua 
đời. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố, 
tuy nhiên truyền thông địa phương tin rằng phi 
công trên đột tử vì bị lên cơn đau tim hoặc bị 
máu đông cục. Một nguồn tin nói với hãng RIA 
Novosti rằng phi công này trước đó cũng đã than 
phiền rằng bị đau ngực.

Con chó truy đuổi thủ lĩnh IS ra mắt công chúng

    Tổng thống Philippines ra lệnh ngừng 
nhập khẩu gạo

Thế hệ cố vấn ‘millennials’ ở Indonesia

Tổng thống Philippines Rodrigo Dute-
rte vừa ra lệnh ngừng nhập khẩu gạo sau 
khi giá mặt hàng này giảm hơn 20% trong 
9 tháng qua, ảnh hưởng đến hàng triệu 
người nông dân ở nước này. Philippines, 
khách hàng mua gạo thường xuyên từ các 
nước láng giềng Đông Nam Á như Việt 
Nam và Thái Lan, đã nhập 2,9 triệu tấn 
gạo kể từ đầu năm tới nay, cao gấp hơn 
hai lần so với mức trung bình hằng năm 
của những năm gần đây.

TTO - Tuần trước, thông qua tài khoản 
mạng xã hội Instagram, Tổng thống In-
donesia Joko Widodo giới thiệu với công 
chúng xứ vạn đảo 7 gương mặt cố vấn 
trẻ của ông trong nhiệm kỳ mới, hầu hết 
là “sếp” các start-up công nghệ. Trong số 
7 cố vấn này, người trẻ nhất mới 23 và 
lớn nhất 36 tuổi, đang hoạt động rất năng 
động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: giáo 
dục, doanh nghiệp, công nghệ sáng tạo, 
quyền người khuyết tật và tôn giáo.

“Con chó này 
thật phi thường, thật 
tuyệt vời và rất thông 
minh. Conan đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm 
vụ”, Tổng thống Mỹ 
Donald Trump hôm 
qua phát biểu trước 
các phóng viên trong 
buổi lễ ngắn tại Nhà 

Trắng. Phó tổng thống Mike Pence và Đệ nhất 
phu nhân Melania Trump cũng dự sự kiện này. 
Con chó đặc nhiệm mang tên Conan trở thành 
“người hùng” khi đuổi theo thủ lĩnh tối cao Nhà 
nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi xuống 
đường hầm dưới nơi ẩn náu ở làng Barisha, tỉnh 
Idlib, tây bắc Syria và khiến y bị thương. Bagh-
dadi sau đó kích nổ đai bom tự sát cạnh hai con 
khi nhận thấy không còn lối thoát. Con chó cũng 
bị thương trong lúc truy đuổi thủ lĩnh IS.



THỜI SỰ GÓP NHẶT - LƯỢC TIN TRONG NƯỚC

59

  

Gạo ST25 của Việt Nam ngon nhất thế giới

Gạo ST25 của Việt Nam đã được trao giải 
ngon nhất thế giới sau khi vượt qua các loại 
gạo của Thái Lan, Campuchia tại cuộc thi 
World’s Best Rice, do The Rice Trad    er tổ 
chức tại Manila, Philippines. Sau khi thông 
tin này được công bố, nhiều người đã đi 
“săn lùng” giống gạo đặc sản này. Gạo ST25 
thuộc dòng lúa thơm ST gồm nhiều giống 
khác nhau do kỹ sư Hồ Quang Cua (DNTN 
Hồ Quang Trí, Sóc Trăng) lai tạo và cải tiến 
trong hơn 20 năm qua. Kết quả bình chọn gạo 
ngon nhất thế giới được các đầu bếp quốc tế 
bình chọn trên cơ sở kiểm tra cảm quan của 
gạo trước khi nấu cơm và độ ngon của cơm 
và chọn ra loại gạo thắng cuộc

Chính thức: Chốt tăng tuổi nghỉ hưu 
lên 60 với nữ, 62 với nam

Sáng 20/11, sau rất nhiều thảo luận và đề 
xuất, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã 
chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa 
đổi với điểm mới nổi bật là tăng tuổi nghỉ 
hưu. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong 
điều kiện lao động bình thường được điều 
chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với 
nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao 
động nữ vào năm 2035... Hiện nay, theo Bộ 
luật Lao động 2012, lao động nam được nghỉ 
hưu khi đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. 

Đề xuất giảm toàn bộ viện phí 
khi sinh con thứ 2

TTO - Để giải quyết thực trạng mức sinh 
thấp tại TP.HCM, bà Mỹ Lệ. Chi cục phó chi 
cục Dân số kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, 
đề xuất Sở Y tế TP.HCM trực tiếp tham 
mưu UBND trình HĐND TP ban hành Nghị 

quyết về chính sách dân số và phát triển tại 
TP.HCM giai đoạn 2021-2025. Đề xuất cụ 
thể là thực hiện giảm toàn bộ viện phí sinh 
con lần thứ 2 đối với các trường hợp có hộ 
khẩu TP.HCM, cung cấp các gói ưu tiên hỗ 
trợ vay, mua hoặc thuê nhà xã hội đối với các 
cặp vợ chồng đã sinh đủ hai con có hộ khẩu 
TP.HCM, miễn giảm chi phí giáo dục cho trẻ 
em dưới 10 tuổi. Ngoài hỗ trợ về định mức 
học phí của TP.HCM, đề xuất bổ sung thêm 
chi phí bán trú, ăn trưa cho học sinh... Bà Mỹ 
Lệ cho biết, tổng tỉ suất sinh của TP.HCM 
năm 2018 là 1,33 con, hiện ở mức rất thấp so 
với mức sinh thay thế của cả nước là 2,1 con.

‘Ngựa thồ’ C17 Úc đưa quân nhân Việt Nam 
đi Nam Sudan gìn giữ hoà bình

TTO - Sáng 26/11, các cán bộ Bệnh viện 
Dã chiến Cấp 2 số 2 đã rời Hà Nội bằng siêu 
vận tải C17 của Úc, lên đường đến Nam Su-
dan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. 
Trong đợt 2 này, có 35 cán bộ, nhân viên 
Bệnh viện Dã chiến di chuyển sang phái bộ 
Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan thực hiện 
nhiệm vụ gìn giữ hoà bình. Trước đó, ngày 
19/11 đã diễn ra lễ đưa tiễn đợt 1 với 28 quân 
nhân rời Hà Nội cũng bằng máy bay vận tải 
quân sự Boing C-17 Globemaster của Không 
quân Hoàng gia Australia. Tổng cộng trong 
hai chuyến bay, C17 sẽ chuyên chở toàn bộ 
63 cán bộ và khoảng 60 tấn hàng hoá của 
Bệnh viện Dã chiến 2.2 sang Nam Sudan.
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Khoảng 12:30 hôm 20/11, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đặt chân xuống sân bay Quân sự tại 
Bangkok trong sự chào đón long trọng của 
nước chủ nhà Thái Lan. Chuyến viếng thăm 
Bangkok, Thái Lan chính thức của vị lãnh đạo 
khoảng 1.2 tỷ tín đồ Công giáo trên khắp thế 
giới, từ 20 đến 23/11, không chỉ được cộng 
đồng Công giáo người Thái tưng bừng đón 
chào. Hàng ngàn giáo dân Việt Nam, đã đến 
Bangkok, nô nức chờ giây phút được nhìn 
thấy Đức Thánh Cha Phanxicô dù từ rất xa, 
và họ chắc chắn sẽ phải chen chúc với khoảng 
70.000 người tham dự khác. Đây được coi là 
cơ hội hiếm có để cộng đồng Công giáo tại 
Thái Lan và các nước lân cận diện kiến Đức 
Thánh Cha.

Trên chuyến bay từ Bangkok - Thái Lan 
sang Tokyo - Nhật Bản, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã gởi điện cho các quốc gia và 
vùng lãnh thổ mà máy bay của ngài bay ngang 
không phận, trong đó có Việt Nam. Toàn văn 
bức điện của Đức Giáo Hoàng gởi Tổng bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhân dân 
Việt Nam: “Kính gởi ngài Nguyễn Phú Trọng 
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Nhân dịp 
bay ngang không phận Việt Nam trên đường 
đến Nhật Bản, tôi gởi đến ngài và nhân dân 
Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Nguyện 
xin hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ trên quý 
vị. Tôi cầu nguyện cho đất nước của quý vị 
được hòa bình và thịnh vượng. Giáo Hoàng 
Phanxicô.”

Người Thái Lan và giáo dân Việt 
đón Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Giáo Hoàng gởi điện cho Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam

Đức Giáo Hoàng có buổi gặp riêng với 
Nhật hoàng Naruhito vào ngày 25/11. Ngài 
đã gởi tặng Nhật hoàng bức khảm “Cổng 
vòm Titus - View of the Arch of Titus” dựa 
trên bức tranh màu nước của họa sĩ Filippo 
Anivitti (1876-1955). Sau buổi gặp, Đức 
Thánh Cha đã đến nhà thờ Chánh tòa Thánh 
Maria để gặp gỡ giới trẻ Nhật Bản. Nhật 
hoàng Naruhito đăng cơ ngày 1/5/2019. 
Triều đại của ngài mang tên “Lệnh Hòa - 
Reiwa”. Một số thành viên trong gia đình 
hoàng gia là tín hữu Công giáo. Hoàng thái 
hậu Michiko xuất thân từ một gia đình Công 
giáo, bà cũng từng theo học tại các trường 
của Công giáo.

Một tổ chức Công giáo của Alaska thông 
báo kế hoạch đón tiếp ít nhất thêm 300 gia 
đình vô gia cư, sau khi được Giám đốc điều 
hành của Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, tài trợ 
5 triệu đô la. Bà Lisa Aquino, giám đốc điều 
hành của tổ chức nói: “Số tiền tài trợ này 
sẽ có tác động rất lớn đối với cộng đồng 
của chúng tôi qua việc mở rộng hoạt động 
mà tổ chức Dịch vụ xã hội Công giáo làm 
mỗi ngày để hỗ trợ các gia đình vô gia cư 
chuyển sang ổn định lâu dài.” Tỷ phú Bezos 
cũng tặng 5 triệu đô la để giúp xây nhà cho 
những gia đình vô gia cư ở Spokane. Theo 
báo Spokane-Review, số tiền này được trao 
cho tổ chức Bác ái Công giáo của Eastern 
Washington.

Tỷ phú của Amazon tặng hàng triệu đô la 
cho các tổ chức bác ái Công giáo 

để giúp người vô gia cư

Đức Thánh Cha gặp gỡ Nhật hoàng Naruhito
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Lúc 12 giờ trưa ngày 03/12, theo múi giờ 
Roma, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha 
Giuse Đỗ Mạnh Hùng, hiện đang là giám mục 
hiệu toà Liberalia và phụ tá Tổng Giáo phận 
Thành phố Hồ Chí Minh, làm giám mục chính 
toà giáo phận Phan Thiết.

Giáo phận Phan Thiết trống tòa từ khi Đức 
cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời ngày 01 
tháng 03 năm 2017; ngày 14 tháng 03 năm 
2017, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Tôma 
Nguyễn Văn Trâm làm Giám quản Tông tòa 
giáo phận Phan Thiết.

WGPSG – “Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao là 
một giấc mơ đẹp mà Mẹ Maria muốn trao tặng 
cho chúng ta” - Đức Giám mục GP Phan Thiết 
Giuse Đỗ Mạnh Hùng (ĐGM Giuse) đã nhận 
định như thế, khi ngài chia sẻ Tin Mừng trong 
Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 60 năm 
khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ 
Tàpao (1959-2019). Thánh lễ này do ngài chủ 
tế vào lúc 6g30 ngày 13.12.2019 tại Trung tâm 
Thánh Mẫu Tàpao.

Đồng tế với ĐGM Giuse có Đức TGM 
Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh tại Việt 

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục 
giáo phận Phan Thiết

Lễ Bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 60 năm 
thành lập Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao

Nam, các Hồng Y, Giám mục, linh mục 
trong và ngoài Giáo phận Phan Thiết. Tham 
dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ, chủng sinh, 
bà con giáo dân GP Phan Thiết và khách 
hành hương đến từ khắp nơi.

Vào lúc 16h30’, ngày 12.12.2019 tại 
nguyện đường Bát Phúc, thuộc Tu Đoàn Nữ 
Bác Ái Xã Hội, Thánh lễ nhận sắc phong 
Đức Ông của Cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết 
đã được diễn ra với sự chủ tế của Đức cha 
Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục 
Giáo phận Vinh. Chính Đức cha Anphongsô 
đã trao sắc phong, làm phép và trao phẩm 
phục Đức Ông cho Cha Phêrô Nguyễn Chí 
Thiết, Giáo phận Phan Thiết.

Thánh lễ nhận sắc phong Đức Ông của Cha 
Phêrô Nguyễn Chí Thiết
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Kangaroo (Chuột túi) vốn được biết đến 
như là một loại động vật tinh nghịch và chúng 
thường xuyên mắc phải những rắc rối không 
đáng có. Thế nhưng, câu chuyện “mắc kẹt” 
của chú chuột túi tại một sân golf ở Coffin 
Bay, miền Nam nước Úc thì đúng là “độc nhất 
vô nhị”.

Rob Smith và Steve Dew giải cứu chú 
chuột túi tội nghiệp.

Tay chơi golf Ian Berry đã ghi lại ra 
cảnh tượng kỳ lạ: một chú kangaroo bị kẹt đầu 
trong thùng nước và đang được hai người đàn 
ông tìm cách giải cứu. Có vẻ như chú chuột 
túi này đã bị mắc kẹt khi đi tìm đồ uống. Thấy 
vậy, hai anh chàng tốt bụng có tên là Rob 
Smith và Steve Dew đã tìm cách giải cứu chú 
kangaroo tội nghiệp này. Ban đầu, họ dùng 
dây thừng buộc vào thùng nước. Một người 
kéo dây thừng, một người kéo đuôi kangaroo. 
Nhưng dường như nỗ lực của họ không thành 
công, còn chú chuột túi tội nghiệp thì vẫn loay 
hoay nhảy cẫng lên vì đau đớn.

Họ đã phải dùng tới máy cắt thiếc để 
giải cứu.

Sau đó, Rob Smith và Steve Dew đã 
phải dắt kangaroo ra một bãi rộng rồi dùng 
máy cắt thiếc để hỗ trợ. Sau nhiều nỗ lực, chú 
chuột túi đã được giải thoát khỏi thùng tưới 
nước. Dù cổ vẫn còn bị đau, nhưng nó vẫn rất 
mừng vì được cứu sống nên nhảy đi nhanh 
chóng.

Chú chuột túi nhảy cẫng lên để tìm 
cách thoát ra.

Vì hành động này, cư dân Coffin Bay 
đã gửi lời cảm ơn hai anh chàng tốt bụng trên 
trang Facebook của thành phố. Họ cho biết, 
nếu như không có Rob Smith và Steve Dew, 
chắc hẳn chú chuột túi xấu số này có lẽ đã tử 
nạn chỉ sau 1 ngày.

Theo Dreamsounds / Trí Thức Trẻ
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Sau một hồi “choảng” nhau chí chết, chẳng ai thắng… hai chú mới nhận ra mình là 
anh em. Tính của các chú kỳ đà “cản mũi” nóng vội nguội nhanh là thế! Thật y như 

loài người chúng ta vậy!

(1) Hình ảnh anh triệu phú và vị hôn thê:

(2) Ông bà Ađam Eva cũng được Chúa thử luyện, bởi vì dù hai ông bà sa ngã, 
nhưng Chúa vẫn không để hai ông bà “hư mất”, ngược lại Người còn giáo hóa, gìn giữ 
và nâng cấp dòng giống loài người cho đến ngày nay bằng cách sai Con Một của Người 
xuống giảng dạy và cứu độ v.v…

CHÚ THÍCH BÀI TRANG 1

Lo sợ bạn gái “đào mỏ”, 
triệu phú Anh thuê người thử lòng cô. Ảnh: Mirror
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