VÀO ĐỀ THÁNG 2

“Hà kỳ?”
Phòng Cảnh sát hạt Montgomery, Maryland (Mỹ) vừa công khai hình ảnh và danh
tính tên trộm Steven Anderson.
Theo chia sẻ của cảnh sát: Trong lúc cố
chạy trốn cảnh sát, Steven đã 2 lần nhảy qua
bờ tường cao tới 12 feet (xấp xỉ 3,65 mét), xô
đổ kỷ lục nhảy cao thế giới.
Các cảnh sát hài hước kể:
- Hắn đã nhảy qua bờ tường cao khoảng
12 feet. Sau khi tiếp đất, thấy cảnh sát còn
đông hơn đang đón chào, hắn vội quay đầu
nhảy trở lại cũng bờ tường ấy để cuối cùng
đành chịu “ngã vào vòng tay ưu ái” của
các “cớm”.
Điều đáng nói ở đây là thời điểm ấy “bác
trộm” Steven đã 56 tuổi; trong khi các kỷ lục
gia môn nhảy cao thế giới thường chỉ tuổi
đôi mươi và cho dù có tài giỏi lắm cũng chỉ
nhảy cao khoảng 8 feet (2,4 mét). Đã vậy,
với độ tuổi xấp xỉ “lục thập nhi nhĩ thuận”
(x.trg.64), “bác” vẫn phá kỷ lục dồn dập.
Truyện gợi vài ý: - “thiên hạ nhân, thiên
hạ tài” (đã có người ta, là có người tài) –
nhưng chữ tài thì nhiều nỗi… vậy “Thật duy
hà kỳ?” nghĩa là: thực ở vào đâu? – từ lâu,
Chúa đã dạy thực tài ở vào đâu.
Nơi nào, thời nào cũng có người tài giỏi;
vì tài giỏi là phi thường cho nên ai cũng mê ai
cũng thích; thế là người ta nồng nhiệt tung hô

và đổ xô tìm kiếm người tài giỏi và danh hiệu
tài giỏi bằng mọi cách như bằng sách Kỷ lục
Guiness, giải Nobel, Oscar, Grammy, Olympic, Got talent (tìm kiếm tài năng) v.v… ngày
nay, công nghệ thông tin (mạng & điện thoại)
khiến mức độ tung hô và tìm kiếm càng thêm
ầm ĩ và rối rít.
Nhưng sự tài giỏi thì lắm nỗi, câu “Chữ tài
liền với chữ tai một vần” (Nguyễn Du) là một
thí dụ; vậy: Nên hay không nên tài giỏi? Làm
sao để tài mà không tai? Tài đến đâu là đủ?
Và nhất là, thực tài nằm ở chỗ nào? (“Thật
duy hà kỳ?”).
Trong dụ ngôn “Người quản lý bất lương”
Chúa giải đáp: “Hãy dùng tiền của bất chính
mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc,
họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”
(Lc 16,1-13) tức thực tài ở vào chỗ: BIẾT
TẬN DỤNG MỌI CỦA MÌNH CÓ ĐỂ MUA
NƯỚC TRỜI.
Tài như thế thì nên tài, càng biết tận dụng
nhiều dịp, nhiều của… càng tài, tài cách này
sẽ không là tai vì biết tận dụng luôn cả tai ách
để tìm kiếm Nước Trời.
Thậm chí người không có tài gì, nhưng biết
tận dụng mọi thứ mình có để mua Nước Trời,
người ấy là người tài giỏi trước mặt Chúa.
NK
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG

Cầu cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu cứu
của những người di dân.

BẮT ĐẦU VÀO MÙA CHAY

. Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho những tiếng kêu cứu của những anh chị
em di dân, được lắng nghe và đáp ứng.
Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC

Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi người đón nhận.

. Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

.Chúa nhật IV TN

Dâng Chúa trong đền thánh 2.2.2020

Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, ân nhân
và các tín hữu đã qua đời.
CÂU ĐỐI THÁNG 2

.

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

.

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Hát lên mừng Chúa bài ca mới
Ca ngợi tiến Người khúc tân vinh

.Thứ Tư lễ tro 26.2.2020

Hai ngàn năm trước người chờ ơn cứu độ
Hai ngàn năm nay ta hưởng lộc thứ tha

Cúc Cung CảmTạ

. 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.

.

Ân nhân cũ đã qua
- Ông Bà Lâm Thành (XL)
- Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

.

Ân nhân thầm lặng
- Cố, cựu và kim thành viên Ban Biên
Tập, Cộng tác viên và mọi độc giả.
- Ân nhân quỹ Phaolô Đạt và
Vườn tượng.
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CHÂU HÂN sưu tầm
Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, tới
bữa, chẳng mấy khi có đủ cơm ăn, mẹ liền lấy
cơm ở trong chén mình chia đều cho các con.
Mẹ bảo:
- Các con ăn nhanh đi, mẹ không đói!.
Đó là lần đầu tiên mẹ nói dối!
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Khi cậu bé lớn dần lên, người mẹ tảo tần
lại tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến
những vùng đầm hồ ven đô bắt cá về cho con
ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất
ngon. Khi các con ăn thịt cá, mẹ lại ngồi một
bên nhằn đầu cá, lấy lưỡi liếm những mảnh
thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé xót xa, liền
gắp miếng cá trong bát mình sang bát mẹ. Mẹ
không ăn, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về
bát cậu bé. Mẹ bảo:
- Con trai, con ăn đi, mẹ không thích ăn cá.
Mẹ nói dối lần thứ hai.
Lên cấp II, để nộp đủ tiền học phí cho cậu
bé và anh chị, mẹ vừa làm thợ may vừa nhận
vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi dán vào mỗi
tối, để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia
đình. Một buổi tối mùa Đông, nửa đêm cậu bé
tỉnh giấc. Thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao
diêm bên cạnh chiếc đèn dầu. Cậu bé nói:
- Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ
còn phải đi làm nữa mà. Mẹ cười nhẹ:
- Con trai, đi ngủ đi. Mẹ không buồn ngủ!.

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - THỜI VỤ THÁNG 2 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

Mẹ nói dối lần thứ ba.
Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm.
Ngày nào cũng đứng ở cổng trường thi để làm
“chỗ dựa tinh thần” cho cậu bé đi thi. Đúng
vào mùa hạ, trời nắng cháy khét tóc. Người
mẹ nhẫn nại đứng dưới cái nắng hè gay gắt
chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ. Tiếng chuông
hết giờ đã vang lên. Mẹ nghiêng người đưa
cho cậu bé bình nước, dỗ dành cậu bé uống.
Bình trà nồng đượm, tình mẹ còn nồng đượm
hơn. Nhìn bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp
lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà
trong tay mời mẹ uống. Mẹ bảo:
- Con uống nhanh lên con. Mẹ không khát!.
Mẹ nói dối lần thứ tư.

vẫn kiên quyết không nghe. Mẹ bảo:
- Mẹ không yêu chú ấy.
Mẹ nói dối lần thứ năm.
Sau khi cậu bé và các anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng
vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ
để duy trì cuộc sống. Các con biết chuyện
thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ.
Mẹ kiên quyết không nhận. Tất cả tiền con
gửi về, mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo:
- Mẹ có tiền mà. Vả lại mẹ có chi tiêu
gì đâu!.
Mẹ nói dối lần thứ sáu.
Cậu bé ở lại trường dạy hai năm, sau đó
thi đỗ học bổng học thạc sĩ ở một trường đại
học danh tiếng tại Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp
cậu ở lại làm việc tại một công ty nghiên cứu
máy móc. Sống ở Mỹ một thời gian, khi đã
có chút điều kiện, cậu muốn đưa mẹ qua Mỹ
sống để phụng dưỡng mẹ tốt hơn. Nhưng lại
bị mẹ từ chối. Mẹ bảo:
- Mẹ không quen!.
Mẹ nói dối lần thứ bảy.
Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh,
phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy
bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ già đi nhiều
và yếu quá rồi. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò
đến thập tử nhất sinh, thấy con trai đau đớn
vì thương xót mẹ. Mẹ lại bảo:
- Con trai, đừng khóc, mẹ không đau đâu.
Và đó là lời nói dối cuối cùng của mẹ.
Sau khi cha lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm
Những “lời nói dối dễ thương” của mẹ, nói
mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít dối vì yêu con!
ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng nuốt cay nuôi
con ăn học, cái khổ không lời nào kể xiết. Có
chú sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu
ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều
tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than,
gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé
tội nghiệp. Con người chứ đâu phải cây cỏ,
lâu rồi cũng sinh tình cảm. Xóm giềng biết
chuyện đều khuyên mẹ tái giá, việc gì phải
một mình chịu khổ thế. Nhưng qua nhiều năm
mẹ vẫn thủ thân như ngọc, kiên quyết không
đi “bước nữa”. Mọi người khuyên thế nào mẹ

5

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 2

TIN MỪNG THÁNG 2
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A (2.2.2020)
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN)
- Bài đọc 1: Ml 3,1-4
- Bài đọc 2: Dt 2,14-18
- Tin Mừng: Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32)
Ý TƯỞNG
1. “…vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà
Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân”.
SUY NGHĨ
1. Chúa Kitô được báo trước là ơn tha thứ của Chúa Cha gửi
đến cho muôn dân, nhưng bị người Do Thái phủ nhận.
Ý TƯỞNG
2. “…là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang
của Israel dân Chúa”.
SUY NGHĨ
2. Nếu ai thực thi Lời Người, sẽ biết thế nào là Ánh sáng.
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A (9.2.2020)
- Bài đọc 1: Is 42,1-4.6-7
- Bài đọc 2: Cv 10,34-38
- Tin Mừng: Mt 3,13-7
Ý TƯỞNG
1. “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà
ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa,
chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó”.
SUY NGHĨ
1. Kitô hữu mặn tình yêu thương, tức sống bằng yêu thương
mọi người như Chúa Kitô đã dạy... sẽ ướp mặn-tình cả thế giới.
Ý TƯỞNG
2. “Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên
núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn
rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng
cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu
giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của
các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.
SUY NGHĨ
2. Tình yêu thương mọi người cũng giải chiếu như ánh sáng,
vì bản chất tình yêu là chia sẻ và phân phương một cách mặc
định như ánh sáng.
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CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A (16.2.2020)
- Bài đọc 1: Hc 15,16-21
- Bài đọc 2: 1 Cr 2,6-103
- Tin Mừng: Mt 5,17-37 hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37
Ý TƯỞNG
1. “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các
tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn”.
SUY NGHĨ
1. Đã không hủy bỏ mà còn kiện toàn, có như thế là do tình
yêu. Thí dụ ai yêu kính cha mẹ thật lòng, người ấy giữ đạo hiếu
chẳng những không bỏ sót điều gì mà còn kiện toàn đạo hiếu
cách xuất sắc nữa.
Ý TƯỞNG
2. “…ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể
là người cao cả trong Nước Trời”.
SUY NGHĨ
2. Chỉ những ai đã thực thi Lời Chúa mới giữ và dạy người
khác giữ sự yêu thương mọi người.

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A (23.2.2020)
- Bài đọc 1: Lv 19,1-2.17-18
- Bài đọc 2: 1 Cr 3,16-23
- Tin Mừng: Mt 5,38-48
Ý TƯỞNG
1. “Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ
hung ác”.
SUY NGHĨ
1. Vì muốn chống-thắng kẻ ác, ta phải ác hơn.
Ý TƯỞNG
2. “Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương
thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và
cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các
con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt
trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên
người công chính cũng như kẻ bất lương”.
SUY NGHĨ
2. Tình yêu sẽ biến kẻ ác thành thiện. Nhưng trước khi biến
họ thành thiện, ta đã nên thiện toàn khi vừa bắt đầu yêu thương
họ.
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LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
CHỦ ĐỀ: SỐNG THEO LUẬT CHÚA

Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: “Việc trung thành tuân giữ
các giới răn là tùy ở ngươi”.
- Đáp ca: “Phúc đức những ai tiến thân
trong luật pháp của Chúa”.
- Tin Mừng: “Đừng tưởng Ta đến để hủy
bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để
hủy bỏ mà để kiện toàn”.
Minh họa
- Mille images 120 C
- “Thầy đến không để hủy bỏ lề luật,
nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17).

“Thầy đến không để hủy bỏ lề luật,
nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17)

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.
Anh chị em thân mến
Người ta thường nói: “Quốc hữu quốc
pháp, gia hữu gia quy”, nghĩa là nước có
luật nước, nhà có luật nhà. Chúng ta là
công dân của Nước Thiên Chúa nên chúng
ta cũng phải biết và tuân giữ Luật của Nước
Thiên Chúa.

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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Lời Chúa hôm nay sẽ dạy cho chúng ta biết
tinh thần của Luật Chúa là gì và sống theo
Luật Chúa thì ích lợi như thế nào.
Xin Chúa giúp chúng ta hiểu biết, yêu mến
và thi hành luật Chúa.
II. GỢI Ý SÁM HỐI.
- Chúng ta hãy xin Chúa tha thứ những lần
chúng ta lỗi phạm đến các điều răn của Chúa
và của Giáo Hội.
- Chúng ta hãy xin Chúa tha thứ vì chúng
ta chỉ lo giữ hình thức của luật mà không chú
ý đến tinh thần.
- Đặc biệt chúng ta hãy xin Chúa tha thứ
những tội phạm đến điều răn quan trọng nhất
là mến Chúa yêu người.
III. LỜI CHÚA.
1. Bài đọc I (Hc 15,16-21):
Đức Huấn Ca là một quyển sách do Ben
Sira biên soạn. Sách này là một sưu tập
những ý tưởng khôn ngoan của các bậc tiền
bối trong thiên hạ cách chung và trong dân
Do Thái cách riêng.
Trong đoạn được Phụng vụ trích đọc hôm
nay, Ben Sira cho rằng người khôn ngoan là
người tuân giữ Luật Chúa. Ông lập luận:
- Thực ra muốn giữ luật Chúa hay không
là tùy mỗi người, cũng như mỗi người đứng
trước hai con đường. Ai muốn đi con đường
nào tùy ý.
- Nhưng con đường thứ nhất là nước, sự
sống, sự lành; con đường thứ hai là lửa, sự
chết và sự dữ. Sống theo Luật Chúa chính là
chọn theo con đường thứ nhất.
2. Đáp ca (Tv 118):
Tác giả Thánh vịnh 118 xác tín rằng Thiên
Chúa ban luật cho con người chỉ nhằm lợi
ích cho họ, bởi vì Luật Chúa là con đường an
toàn và vững chắc dẫn tới sự sống. Vì xác tín
như thế, nên tác giả cầu nguyện: “Lạy Chúa,
xin tỏ cho con biết đường lối thánh chỉ Ngài
và dạy cho con biết tuân cứ luật pháp của
Ngài”.
3. Tin Mừng (Mt 5,17-37):

Trong các bài Tin Mừng của các Chúa nhựt
trước, chúng ta đã thấy Đức Giêsu như một
Môsê mới, đứng trên núi Sinai mới (núi Bát
Phúc) để ban hành Luật mới của Nước Trời
(Tám mối phúc thật).
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh luật mới của Ngài với luật cũ của
Môsê: Luật mới này không hủy bỏ luật cũ mà
kiện toàn nó.
Sau đó, Chúa Giêsu đưa ra 4 trường hợp
cụ thể:
a/ Luật cũ cấm giết người – Luật mới dạy
phải coi người khác là anh em và cấm “giết”
anh em mình (chữ “anh em” được dùng rất
nhiều lần trong tiểu đoạn này). Đã là anh em
với nhau thì phải thương yêu nhau, nếu có
gì bất hòa thì hòa giải với nhau. Phẫn nộ với
nhau, chửi nhau là ngốc là khùng, hay giữ
mãi sự bất hòa với nhau tức là không coi nhau
là anh em, nói cách khác, tức là “giết” chết
người anh em đó rồi, vì người đó không còn
là “anh em” của mình nữa mà đã trở thành
người ngoài, người dưng.
b/ Luật cũ cấm hành vi ngoại tình – Luật
mới ngăn chận ngoại tình từ ước muốn. Vậy
phải chận đứng tất cả những gì gây nên ước
muốn xấu xa đó, như con mắt, cái tay, cái
chân…
c/ Luật cũ quy định thủ tục li dị – Luật mới
triệt để cấm li dị.
d/ Luật cũ cấm thề gian – Luật mới dạy
sống chân thực. Khi đã sống chân thực rồi thì
không cần thề nữa.
Chú ý: Trong tiểu đoạn này, vì muốn nhấn
mạnh về những giáo huấn của Luật mới,
Chúa Giêsu nhiều lần dùng kiểu nói cường
điệu như: chửi anh em là khùng thì bị vạ lửa
địa ngục, để lễ vật lại ở bàn thờ, chặt tay móc
mắt v.v. Chúng ta đừng hiểu những kiểu diễn
tả cường điệu ấy theo sát nghĩa đen.
4. Bài đọc II (1 Cr 2,6-10) (Chủ đề phụ):
Phaolô nói tiếp về sự khôn ngoan đích
thực: đó là khôn ngoan của Tin Mừng.
Và ngài giải thích về hai loại khôn ngoan:
khôn ngoan thế gian chỉ dẫn đến hư vong; còn
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khôn ngoan của Thiên Chúa, tuy có thể bị thế
gian cho là ngu dại (khôn ngoan Thập giá)
nhưng đưa đến vinh quang.
IV. GỢI Ý GIẢNG.
1. Con đường sống
Trong bài đọc I, Ben Sira nói đến 2 con
đường: con đường được vạch ra bởi các giới
răn là con đường sống, con đường nước, con
đường sự lành; con đường thứ hai thực ra
không phải là đường mà là muốn đi đâu thì
đi, không có chỉ dẫn, không có định hướng,
không có ngăn cản… đó là con đường lửa,
con đường sự dữ, con đường sự chết.
Chỉ cần một thí dụ nhỏ cũng đủ để nhất trí
với Ben Sira: lái xe trên xa lộ. Muốn an toàn,
hay nói cách khác là muốn sống, người lái xe
phải tuân thủ rất nhiều luật: đoạn nào phải
chạy với tốc độ nào, chỗ nào được quẹo, chỗ
nào phải dừng lại, muốn vượt thì phải làm sao
v.v. và v.v.
Người lái xe nào nghĩ rằng tất cả những
luật ấy là bó buộc, là bóp chết sự tự do của
mình, rồi bất chấp tất cả. Kết quả sẽ thế nào?
Người đó chết. Chẳng những thế, có thể làm
cho nhiều người khác chết theo.
Đi trên một đoạn đường xa lộ mà đã
thế. Huống chi trọn cuộc hành trình của
đường đời.

2. Luật là luật!
Nhiều người nói “luật là luật”. Những
người này bám sát mặt chữ của các khoản
luật và buộc người ta tuân thủ một cách nô
lệ từng chữ ấy. Lúc đó, luật trở thành chủ,
và con người trở thành nô lệ. Cuộc sống quá
nặng nề, không chịu nổi. Luật của pharisêu
là như thế đó. Ngày sabát, nếu có người bệnh
cũng không được chữa, bởi vì “luật” cấm
không được làm việc gì trong ngày đó.

Nếu chú ý đọc hết bài giảng trên núi rất
dài của Đức Giêsu (từ đầu chương 5 đến hết
chương 7 Tin Mừng Mátthêu), chúng ta sẽ
ngạc nhiên là tuy Ngài nói đến luật cũ và luật
mới, nhưng Ngài chỉ giải thích những khoản
luật cũ chứ không đưa thêm khoản luật nào
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“mới” của Ngài cả. Đức Giêsu không thêm
luật, nhưng Ngài chỉ cho thấy tinh thần của
luật. Vì thế ta có thể nói: luật của Chúa Giêsu
không phải là luật, mà là tinh thần. Tinh thần
là sự sống của luật. Đã có quá nhiều khoản
luật, chỉ thiếu tinh thần và sự sống thôi.
Sau này, trong một cuộc đối thoại với một
luật sĩ, Đức Giêsu có nói tới hai khoản “luật”
quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người.
Nhưng thực ra hai khoản đó cũng đã có sẵn
trong bộ luật cũ Cựu Ước. Khoản luật thì vẫn
cũ, cái mới là tinh thần: tinh thần “yêu” và
tinh thần “mến”.
Tín hữu chúng ta đang cố gắng tuân giữ
rất nhiều luật: Luật Chúa và luật Giáo Hội.
Nhưng hãy lưu ý kỹ điều này: nếu chỉ giữ
“luật” mà không giữ đúng “tinh thần” của luật
thì ta sẽ thành nô lệ, sẽ thành pharisêu.
3. Luật gia đình: Cha con, anh em
Tinh thần bao trùm tất cả mọi khoản luật
là tinh thần gia đình: đối xử với Thiên Chúa
bằng tình hiếu thảo cha con và đối xử với
người khác bằng tình huynh đệ anh em.
Đọc lại Bài giảng trên núi rất dài từ chương
5 đến hết chương 7 Tin Mừng Mt, ta thấy mỗi
lần nói đến Thiên Chúa thì Đức Giêsu đều
nhắc ta nhớ Ngài là Cha, và mỗi lần nói đến
người khác thì Đức Giêsu cũng nhắc ta nhớ
họ là anh em của ta.
- Thí dụ như về luật đối xử với người khác
(Mt 5,21-26): “Ai giận anh em mình… Ai
mắng anh em mình… Ai chửi anh em mình…
Khi con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà
sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất
bình với con…”

- Thí dụ về những việc đạo đức (Mt 6,118): “Khi bố thí thì đừng có khua chiêng đánh
trống… Cha của anh, Đấng thấu suốt những
gì kín đáo, sẽ trả công cho anh… Khi cầu
nguyện… Hãy cầu nguyện với Cha của anh,
Đấng thấu suốt những điều kín đáo… Còn
khi ăn chay… Cha của anh Đấng thấu suốt
những gì kín đáo…”.
Thánh Kinh thường gọi Luật là “ách” và
“gánh”. Nhưng luật của Chúa Giêsu là luật
gia đình. Luật gia đình tuy cũng là “ách” và
“gánh” nhưng rất nhẹ nhàng, êm ái: “Ách Ta
êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng”.

4. “Đừng nổi giận với anh em mình”.
Đức Giêsu không bảo “Đừng nổi giận”, mà
bảo “Đừng nổi giận với anh em mình”. Nhận
xét này có nhiều ý nghĩa.
Xét về mặt tâm lý, giận là một trong “thất
tình”, nghĩa là một trong 7 thứ tình cảm tự
nhiên mà người lành mạnh nào cũng có. Nếu
ta biết yêu ta và tự trọng ta thì khi ai đó đối
xử bất công với ta thì tự nhiên ta nổi giận.
Khoa tâm bệnh học còn cho biết rằng cứ đè
nén cơn giận mãi còn có thể gây hại cho tâm
thần và cả sức khỏe nữa. Tự nó, tình cảm giận
không có gì xấu. Chính Đức Giêsu cũng từng
nổi giận khi thấy người ta buôn bán trong sân
Đền thờ Giêrusalem.
Chỉ xấu khi “nổi giận với anh em mình”,
nghĩa là vì giận quá mà không còn coi người
anh em mình như anh em nữa, trái lại coi họ
là người dưng, thậm chí là kẻ thù. Nói tóm lại
là giận đến nỗi mất tình huynh đệ.
(xem tiếp trang 44)
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường
NÚI
(CN 4 TN A - Mt 5,1-12a)
“Thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi.
Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên”
(Mt 5,1).
Nhiều tôn giáo coi núi như giao điểm
giữa trời và đất. Nhiều xứ có núi thánh riêng.
Thánh Kinh duy trì những niềm tin ấy, nhưng
đã thanh lọc ý nghĩa của nó: Thiên Chúa là
“Chúa của núi non” và đồng bằng (1V 20,2328), theo Đức Kitô, Sion không phải là trung
tâm vũ trụ (Ed 38,12) vì Thiên Chúa muốn
được thờ phượng trong tinh thần và sự thật
(Ga 4,20-24).
Vì tính cách bền vững, núi là biểu tượng sự
công chính trung thành của Thiên Chúa (Tv
36,7) nhưng Thiên Chúa có trước (Tv 90,2)
cân lượng chúng (Is 40,12) bảo trì (Tv 65,7),
đổi chỗ chúng (G 9,5) và chúng phải chúc
tụng Chúa (Đn 3,75 Tv 148,9). Núi là nơi ẩn
náu (St 19,17 Tv 11,1 Mt 24,16) nhưng nhìn
lên núi là nơi Chúa ngự mới có ơn phù trợ (Tv
121,1t).
Các thụ tạo khác, vài ngọn núi được dành
riêng một vai trò bền vững là.
Nơi mặc khải tuyệt hảo: Horeb là thánh địa,
nơi Môsê được gọi (Xh 3,1-5) nơi Thiên Chúa
ban luật (Xh 24,12-18) và bày tỏ vinh quang
(24,16). Đây cũng là nơi Êlia leo lên (1V 19,8).
Các tiên tri thích ngồi và cầu nguyện trên đỉnh
núi: Môsê ở Sinai (Kh 17,9t) Êlia và Êlisêu
trên núi Carmêlô (1V 18,42 2V 1,9 4,25).
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Nơi phụng tự giúp con người gặp được
Chúa (Kh 24,4t). Gêđêôn (Tl 6,26) Samuel
(1Sm 9,12) Salomon (1V 3,4) hay Êlia (1V
18,19t) đã tế lễ Chúa trên những nơi cao (1V
3,2). Nhưng vào thời thế mạt, chỉ Sion giữ
được giá trị cánh chung (Is 2,2t 11,9).
Chúa Giêsu thích lên núi để cầu nguyện
(Mt 14,23 Lc 6,12 9,28) và chắc chắn vì Ngài
tìm nơi thanh vắng (so sánh Lc 15,4 với Mt
18,12) và tránh nơi công cộng huyên náo
(Ga 6,15). Theo thánh Matthêu, các ngọn núi
Galilêa là nơi dành riêng để Đấng Cứu Thế tỏ
mình: dạy đám đông (5,1) chữa bệnh và nuôi
ăn (15,29) biến hình (17,1t) và trao quyền cho
các môn đệ (28,16). Theo Luca hành trình lên
Giêrusalem là hành trình long trọng (9,51
21,38) và tập trung vào Núi Cây Dầu nơi Ngài
được hoan hô (19,37) hấp hối (22,31) và lên
trời (Cv 1,12) ngọn núi được nhắc đến, cốt để
dạy ta đưa mắt lên Đấng được nâng lên khỏi
đất (Ga 3,13t 19,37).
MUỐI
(CN 5 TN A - Mt 5,13-16)
“Chính anh là muối cho đời” (Mt 5,13)
Muối làm cho đất đai khô chồi, nhưng
cũng đã được dùng để thanh tẩy và tạo nên
hương vị lâu bền.
1/ Muối và hoang địa: dân Palestina sống
gần biển Chết, xưa gọi là “biển Muối” (St
14,3 Gs 3,16 12,3 ...) chạy dài về phía nam
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thành thung lũng Muối (2Sm 8,13 2V 14,7).
Đây là hoang địa (Gr 17,6 Tv 107,34 G 39,6)
mà có lẽ do hình phạt mà muối là phương tiện
(St 19,26). Người ta thường rắc muối xuống
thành phố bại trận (Tl 9,45) khiến không gì
mọc được (Đnl 29,22). Nhưng nước từ bên
phải đền thờ chảy ra làm dịu biển mặn (Ed
47,8) và mầm sống mọc lên.
2/ Nhưng muối được dùng để thanh tẩy.
Theo nghi lễ cũ, mọi hy tế phải ướp muối (Lv
2,13 Ed 43,24). Như hương trầm (Xh 30,35)
muối dường như có công dụng thanh tẩy (2V
2,19-22). Chúa Giêsu dường như đề cập đến
tác dụng thanh tẩy này khi nói: “tất cả sẽ
được ướp mặn bằng lửa” (Mc 9,49).
3/ Muối với hương vị và sự lâu bền: Muối
là thức ăn cần thiết (Hc 39,26) “Ăn muối của
đền vua” (Er 4,14) có nghĩa là lãnh lương
của vua. Muối làm cho thức ăn thêm ngon (G
6,6). Giữ gìn thức ăn (Br 6,27), muối được
dùng để chỉ giá trị bền lâu của khế ước (Ds
18,19). Khi giao ước giữa Thiên Chúa và
Đavít (2Sb 13,5).
Chúa Giêsu nói: “Nếu muối lạt thì lấy gì
ướp nó mặn lại được” Lc 14,34 Mc 9,50).
Nếu hiểu là “muối giao ước”, câu nói có thể
có nghĩa là: nếu giao ước với Thiên Chúa đổ
vỡ, người ta không thể hàn gắn được. Thánh
Matthêu giải thích: người tín hữu phải là
“muối thế gian”, nghĩa là phải giữ cho thế
gian mặn nồng trong giao ước với Thiên
Chúa, bằng không, môn đệ đáng bị loại ra
ngoài (Lc 14,35). Muối vẫn tốt, vậy phải sống
hòa thuận với nhau (Mc 9,50), lời nói phải
luôn dịu dàng, ướp đầy muối mặn (Cl 4,6).
LUẬT VÀ THÁI ĐỘ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ.
(CN 6 TN A - Mt 5,17-37)
“Thầy đến không phải để phá bỏ luật
Môsê, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17)
Chúa Giêsu Kitô chấp nhận uy quyền của
Cựu Ước và coi mình là người đến để kiện
toàn mục tiêu của Cựu Ước.
Những cuộc tranh luận của Chúa Giêsu

Kitô với các người Pharisêu và các luật sĩ.
- Các người Pharisêu và các luật sĩ tố cáo
các môn đệ Chúa Giêsu Kitô không tuân giữ
truyền thống: “Người Pharisêu và kinh sư hỏi
Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không
theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô
uế mà dùng bữa” (Mc 7,5/ Mt 15,2).
- Chúa Giêsu Kitô tố cáo các người Pharisêu
và luật sĩ giả hình: “... các ông gạt bỏ điều răn
của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống loài
người được tuân giữ hơn là chính luật Thiên
Chúa”. Ông Môsê đã dạy rằng: “ngươi hãy
thờ cha kính mẹ... và các ông không để cho
người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa... các ông
còn làm nhiều điều khác giống như vậy” (Mc
7,10-13/Mt 15,3-6). Thánh Matthêu (23,136). Thánh Marcô (12,38-39) và Thánh Luca
(20,45-46) liệt kê một số những giáo huấn sai
lạc của họ chỉ vì giả hình và tham lam.
- Các người Pharisêu tố cáo Chúa Giêsu
phá đổ luật nghỉ ngày Sabát: “vào ngày Sabát,
đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường,
các môn đệ bắt đầu bứt lúa, người Pharisêu
liền nói với Đức Giêsu: ông coi, ngày Sabát
mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!”
(Mc 2,23-24/ Mt 12,1-2/ Lc 6,1-2).
- Và Chúa Giêsu Kitô cho thấy uy quyền
của Ngài trên ngày Sabát: “Con Người làm
chủ luôn cả ngày Sabát” (Mc 2,28/ Mt 12,8/
Lc 6,5).
- Chúa Giêsu Kitô thách thức các nhà lãnh
đạo suy nghĩ về các nguyên lý chứ không phải
chỉ về lề luật. Người nói với họ: “Ngày Sabát,
được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu
mạng người hay giết đi? Nhưng họ làm thinh”
(Mc 3,4/ Lc 6,9/ Mt 12,11-12 x. Lc 13,10-17:
chữa lành một phụ nữ còng lưng ngày Sabát).
Chúa Giêsu đến kiện toàn lề luật, Ngài
phán: “anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi
bỏ luật Môsê hoặc lời các tiên tri. Thầy đến
không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”
(Mt 5,17 x. Mt 5,21-22 Lc 20,13; Mt 5,27-28
Xh 20,14 cần vượt qua từ ngữ để hiểu ý nghĩa
của lề luật).
Ngài còn xác quyết tính vững chắc lâu bền
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của lề luật: “Thầy bảo thật anh em trước khi
trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề
luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự
được hoàn thành” (Mt 5,18-19/ Lc 10,25-28/
Mt 22,37-39/ Mc 12,29-34 Lc 10,29-37 16,16).
Chính Chúa Giêsu Kitô tuân phục lề luật và
các lệnh truyền trong việc:
- Tôn kính cha mẹ (Lc 2,41-51).
- Chịu phép rửa (Mt 3,13-15).
- Chống lại cơn cám dỗ (Lc 4,1-12/ Mt 4,111/ Mc 1,12-13).
- Giữ luật mừng lễ Vượt qua (Lc 22,7-8).
- Vâng phục ý muốn Thiên Chúa (Mt 26,39/
Mc 14,35-36/ Lc 22,41-42).
TRẢ THÙ
(CN 7 TN A - Mt 5, 38-48)
“Thầy bảo anh em: đừng chống cự người
ác” (Mt 5,39).
Thánh Kinh dạy rằng thật là sai lầm khi đánh
trả hay lấy ác báo ác, cách tức thời hay về sau
này. Công lý phải được thực hiện, nhưng bởi
tay Chúa hay những quyền lực được Thiên
Chúa trao ban.
Giáo huấn Cựu Ước về việc trả thù:
- Việc trả thù bị cấm trong Cựu Ước: Với
Cain sợ bị báo thù: “Đức Chúa phán với ông:
không đâu! Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp
bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Cain, để bất cứ ai
gặp ông khỏi bị giết” (St 4,14). “Ngươi không
được trả thù, không được oán hận những người
thuộc về dân ngoại. Ngươi phải yêu đồng loại
như chính mình”. (Lv 19,18 x. Đnl 19,5-7, 1113 23,7 Cn 20,22 24,23 Gr 29,8).
- Luật báo thù (lex talionis): “mạng đền
mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay,
chân đền chân” (Xh 21,23-25) không phải luật
để người ta trả thù nhau, nhưng là để bảo đảm
cho sự trừng phạt không bất công hoặc do ác ý
(x.Lv 24,17-21 Đnl 19,18-21).
Việc trả thù cá nhân bị ngăn cấm trong Tân
Ước:
- Do Chúa Giêsu Kitô (Mt 5,38-45 x. Lc
6,27-.38).
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- Do các tông đồ: “Đừng lấy ác báo ác, hãy
chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt”
(Rm 12,17 x 2Tx 5,15 1Pr 3,9 1Cr 13,4-5).
Những hậu quả tai hại của việc trả thù được
làm rõ trong cuộc đời của ông Samson, khi ông
thiêu hủy mùa màng của người Philitinh (Tl
15,1-8) khi họ lên đóng trại ở Giuđa và tràn ra
tới Lekhi để tìm bắt trói ông (Tl 15,9-10).
Những phương cách khác thay cho trả thù:
- Tránh xa để khỏi bị vướng mắc, bằng cách:
“Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm,
để sống hòa thuận với mọi người” (Rm 12,18),
“trước hết, anh em hãy lấy tình yêu thương
nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội
lỗi” (1Pr 4,8).
- Trốn thoát khi bị tấn công: “Khi người ta
bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn
sang thành khác” (Mt 10,23), như khi người
ta xô Chúa Giêsu xuống vực thì: “Người băng
qua giữa họ mà đi” (Lc 4,29-30).
- Chấp nhận sự bất công: “Tại sao anh em
chẳng thà chịu bất công” (1Cr 6,7). Lý do để
có thể kiên trì chịu sỉ nhục, bị hành hạ... bởi biết
rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại
vừa bền vững” (Dt 10,32-34).
- Sử dụng lề luật, như Thánh Phaolô nại đến
quyền công dân Rôma (Cv 22,25). Tiến tới luật
vĩnh cửu, luật Tin Mừng (1Cr 6,1-6).
- Tha thứ là nêu gương thứ tha, như Chúa
Giêsu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho
họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)
hay như thánh Stêphanô: “Lạy Chúa, xin đừng
chấp họ tội này” (Cv 7,59-60), “kẻ thù ngươi
có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống;
làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu
nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng
hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,19-21 x. Cn
25,21-22).
Thiên Chúa sẽ minh xét dân Người: “chẳng
lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ
Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu
Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?
Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng
minh xét cho họ” (Lc 18,7-8 x. Đnl 32,43 1Sm
24,12 2V 9,7 Tv 18,48 Kh 6,10 19,2).
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Nước Ý có nhiều thành phố rất lớn và có
nhiều di tích lịch sử. Ngoại trừ Roma là thủ
đô, và là trung tâm Công giáo thế giới, thì
Milan là thành phố lớn thứ nhì. Ở đây dân
giàu, của cải vật chất dư thừa, nhiều học giả
trí thức nổi tiếng. Cho nên có câu tục ngữ:
“Vật chất vào, thì tinh thần đạo đức đi ra”.
Đúng vậy, giáo dân và hàng giáo sĩ ở Tổng
Giáo Phận Milan càng ngày càng xuống dốc
thê thảm. Giáo sĩ thì lười biếng trễ nải chỉ lo
tích trữ tiền của làm giàu. Giáo dân thì khô
khan nguội lạnh, bỏ cả ngày lễ trọng và Chúa
nhật. Đứng trước tình trạng đen tối như vậy.
Đức Giáo hoàng đã phải lo đến việc chỉnh
đốn Tổng Giáo phận Milan này. Do đó Ngài
đã cử một vị Giám mục còn trẻ, nhưng rất có
lòng kính mến Đức Mẹ, và năng lần chuỗi
Mân Côi, làm Giám mục cai quản Tổng Giáo
phận này. Đó là Đức cha Carolô Bôromeô.
Đức tân Tổng Giám mục cầu xin Đức Mẹ
Khi được bổ nhiệm về làm Giám mục Milan, cho Ngài được can đảm cải tổ mọi hệ thống
Ngài chỉ mới có 22 tuổi.
từ trên xuống dưới. Để làm gương cho mọi
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người, Đức Tổng Giám mục đã sống bằng
gương sáng: bác ái, khổ hạnh và yêu mến
Đức Mẹ. Ngài siêng năng lần hạt và đọc kinh
Officium kính Đức Mẹ hằng ngày, ăn chay
các ngày thứ bảy, và các ngày lễ kính Đức
Mẹ. Ngài giao phó mọi sự cải tổ Tổng Giáo
phận cho Đức Mẹ. Đối với hàng giáo sĩ, Ngài
tổ chức các giáo xứ rất chu đáo. Các cha sở
nào ở một chỗ quá lâu, thì được đổi đi nơi
khác. Chương trình huấn luyện các tiểu chủng
viện và đại chủng viện, cũng được thay thế
cho phù hợp với tình thế hiện tại. Các dòng
tu phải được sống khắc khổ cho phù hợp với
luật dòng. Ngài đã tổ chức nhiều hội Mân Côi
cho giáo dân hưởng nhờ, và khuyến khích
mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi, tổ
chức rước kiệu trong các ngày lễ trọng kính
Đức Mẹ. Tôn xưng Đức Mẹ làm bổn mạng
cho Tổng Giáo phận, và các dòng tu. Đặt
tượng Đức Mẹ trong các cửa ra vào nhà thờ,
tại các công viên để giáo dân chào kính khi
đi qua. Tập cho toàn thể Giáo phận có thói
quen khi nghe chuông 12 giờ trưa, thì tất cả
đọc kinh Truyền tin. Bất kỳ ai ở đâu, ngoài
đường, trong nhà, ngoài cánh đồng, đang lao
động, đều qùy xuống đọc kinh Truyền tin kính
Đức Mẹ. Cũng như bây giờ ở Vatican, ngày
nào Đức Giáo hoàng cũng đọc kinh Truyền
tin cùng với giáo dân. Với lòng trông cậy và
phó thác vào Mẹ như con thảo, Ngài đã cải tổ
được hàng giáo sĩ, chinh phục được nhiều kẻ
tội lỗi trở về với Chúa với Đức Mẹ.
Ngày nay Tổng Giáo phận Milan là một
tổng giáo phận lớn thứ nhì nước Ý, đã và
đang sản xuất ra rất nhiều anh tài cho Giáo
hội Công giáo Âu Châu và toàn thế giới.
Tổng Giám mục Boromeo đã được giáo hội
phong hiển thánh, và ngày lễ kính Ngài vào
ngày 4/11 hằng năm.
.................................................................
Lời bàn: Xem qua câu truyện trên đây,
ta thấy bất cứ chỗ nào có tình trạng bê bối,
ngưòi ta sống bê tha tội lỗi, mà biết cậy trông
Đức Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi, thì Đức
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Mẹ sẽ cứu. Ở trong nhà tù, các anh em hết
sức chán nản ngã lòng. Có nhiều người đã
nghĩ đến tự tử, để kết thúc cuộc đời cho yên
một bề, cho vợ con được an phận lo tương
lai cho mình và con cái. Ngay trong lúc này,
thì chúng tôi kịp thời phát động chiến dịch
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, xin Mẹ giải
quyết mọi vấn đề cho tất cả các anh em. Quả
nhiên Đức Mẹ đã cứu thật. Cứu thế nào thì
các anh em đã biết rồi! Trong các nhà tù,
tự nhiên khởi sắc vui hẳn lên. Anh em sống
tin tưởng và có tinh thần đạo đức, năng lần
chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Kết qủa là hằng
năm, có 2, 3 đợt gọi trả tự do cho nhiều anh
em. Rồi cuối cùng là tha hết. Chính phủ VN
và Hoa Kỳ còn tạo điều kiện để anh em được
di tản sang Hoa Kỳ sinh sống. Vậy có phải là
Đức Mẹ đã cứu chúng ta không?
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Ở Thủ đô Paris, nước Pháp, có một linh
mục lâu năm rồi vẫn sống trong tội lỗi, gây
nhiều gương xấu. Linh mục này có người anh
là linh mục dòng. Thấy em sống ngang trái,
lầm lạc, hại họ đạo, xấu xa gia đình, người
anh đã tìm hết cách, khuyên lơn, rầy la, nhưng
xem ra vô hiệu. Cuối cùng, người anh chạy
đến kêu cầu Thánh Cả Giuse. Ngài dâng lễ
kính Thánh Giuse suốt 9 ngày và đồng thời
xin một số anh chị em giáo dân hợp ý cầu
nguyện.
Nội vụ, dường như đã bắt đầu chuyển biến.
Người em tội lỗi lâm bệnh, gần chết. Trong
lúc thập tử nhất sinh, người em suy đến tội lỗi
mình chồng chất nặng nề và được ơn thống
hối ăn năn, chê ghét quá khứ tội lỗi và quyết

tâm cải chừa, cùng sẵn sàng đền bù thiệt hại
do những gương xấu của mình đã gây ra. Ôi,
thật là lạ lùng! Thánh cả Giuse đã bảo trợ cho
linh mục ấy chẳng những được sống lại phần
hồn mà còn được phục hồi sức khỏe phần xác
nữa.
Khi nghe biết rằng đó là nhờ ơn Thánh
Cả Giuse đã đoái thương, vị linh mục kia đã
cảm động biết bao và hứa sống xứng đáng để
đáp đền phần nào ơn nghĩa của Thánh Cả. Và
quả thật, nhờ ơn Thánh Cả, vị linh mục kia
sau này sống rất vững vàng trên con đường
hồi tâm, luôn trao dồi nhân đức, nhiệt thành
cứu giúp các linh hồn và nhất là luôn tỏ lòng
tôn kính, trông cậy, học hỏi các nhân đức của
Thánh Cả Giuse để được ơn bền đỗ.
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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)
55. Con trai bà góa thành Naim chết được khiêng đi chôn, Lazarô chết thối trong mồ, Chúa
còn gọi chỗi dậy được. Con hãy hy vọng và khiêm tốn hối cải. Chúa sẽ cho con sống lại.
56. Mỗi ngày con phải bớt tự ái mà thêm bác ái. Mỗi ngày hãy bớt tự tin mà thêm tin Chúa.
57. Nếu con không quyết tâm bền chí, đừng nói: “tôi hiền”, phải nói: “tôi hèn”.
58. Con cứ than thở: tôi mà được ở chỗ này, được cộng tác với người kia, được nắm chức
vụ nọ, chắc tôi thành công rực rỡ. Làm việc Chúa giao cho, con ở nơi Chúa đặt con, đi thẳng.
Chạy lăng xăng không đến đích.
59. Trong tâm hồn con, có hai con người: Gioan và Giuđa. Bao lâu con còn bền chí phấn
đấu, là dấu con theo Gioan trung thành; giờ phút nào con hèn nhát đầu hàng, con chọn Giuđa
làm quan thầy và thắp hương tôn thờ “quan thầy phản bội” ấy.
60. Con bảo: “Khổ”. Đúng vậy. Thương khó, bỏ dễ. Khó mới quí, bỏ là quỉ.
(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: Phải hiểu như thế nào câu Chúa phán: “Đừng nhiều lời khi cầu nguyện”.
Có phải từ lâu chúng ta đã sai? (một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Chúa phán: “Khi cầu nguyện, anh em đừng nhiều lời như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói
nhiều là được nhận lời” (Mt 6,7).
Sự thường, lời và ý đi đôi, hễ có lời tất nhiên phải có ý, lời diễn ý, ý giữ lời, lời ý tương
xứng vân vân… cho nên khi Chúa bảo đừng nhiều lời ta tự hỏi: còn ý thì sao? Ta thử suy nghĩ
xem:
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Bảng phân tích này chỉ tạm gợi ý để hiểu như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai
tại sao Chúa phán: “đừng nhiều lời khi cầu lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi
nguyện”.
của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không
Kết luận, ý nghĩa câu: “Đừng nhiều lời dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện
khi cầu nguyện” là: thực thi Lời Chúa qua rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có
việc yêu thương mọi người (đạt tình trạng tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được
kết hiệp mật thiết với Chúa) tất cuộc đời biến khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả
thành cuộc cầu nguyện liên lỉ không dứt (đạt những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống,
trạng thái cầu nguyện lời ít ý nhiều, lời vụng và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Lc
ý hay, chưa lời mà ý tràn trề lai láng).
18,9-14).
..................................................................

(2)“Chẳng phải những kẻ nói cùng ta
rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, đều được vào
nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo
ý của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ
có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa,
lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh
Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa
mà trừ quỷ sao? Và cũng nhơn danh Chúa
mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán
rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm việc gian
ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui
ra khỏi ta!” (Mt 7,21-23). “Dân này tôn kính
Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa
Ta” (Mc 7,6).
(3)“Ai yêu mến Thầy thì vâng giữ lời Thầy,
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta
sẽ đến và ở trong người ấy” (Ga 14,21-26).

(1) Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau
đây với những ai hay tự hào mình là người
công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai
người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt
phái, một người thu thuế. Người biệt phái
đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa,
tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người
khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là

20

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - MỤC VỤ THÁNH NHẠC

PHA THĂNG
“Thật duy hà kỳ?” nghĩa là: Thực ở vào đâu?
Câu hỏi này giúp tìm ra căn cơ hay điểm cốt yếu của từng vấn đề.   

Ngồi trong phòng, cha sở nghe từ phòng
khách kế bên vọng vào tiếng cha phó giải
thích Thánh ca Phụng vụ (TCPV) cho ca
đoàn, cha sở nghĩ: cha phó giải thích như
thế thì đúng, nhưng kém sức thuyết phục, do
chưa đánh nổi cái “thật” của TCPV.
Giờ ăn trưa, sau vài câu dạo đầu, cha sở
bảo cha phó:
- Cái thực chất của TCPV là biết tận dụng
Lời Chúa nguyên văn và biết tận dụng cả khối
cộng đoàn để ca tụng tôn vinh Thiên Chúa.
Cha phó nghe điều cha sở vừa nói có vẻ
mới lạ, liền hỏi:
- Có phải biết tận dụng Lời Chúa nguyên
văn để đúng phụng vụ, biết tận dụng khối
cộng đoàn để họ hát mà tham dự phụng vụ
tích cực không thưa cha?
Cha sở đáp:
- Biết tận dụng Lời Chúa vì Lời Chúa là
Lời ban sự Sống, tức thần khí. Biết tận dụng
khối cộng đoàn vì cộng đoàn là sức mạnh
“tiếng dân là tiếng trời” (*).
Cha sở nói tiếp:
- Giống như nhắc lại lời cha mẹ nói mà

khen ngợi cha mẹ, giống như kéo cả anh chị
em trong nhà ra cùng khen ngợi cha mẹ.
Cha sở nói thêm:
- Cái thực của TCPV là biết tận dụng
những của quý Chúa ban: Lời Chúa và Dân
Chúa, để thờ phượng và tôn vinh Chúa.
Cha phó chăm chú lắng nghe, cha sở vừa
ăn vừa thong thả dẫn giải:
- Đâu cần phải chế tác ra lời ca tụng nào,
đâu cần phải cố tìm ra cách hát nghệ thuật
nhân loại… nào!
Cha phó tò mò:
- Biết tận dụng những gì mình đang có?
Cha sở:
- Đó là Lời Chúa và Dân Chúa… để thờ
phượng tôn vinh Thiên Chúa.
Cha phó có vẻ thích thú:
- Thực chất của TCPV là tận dụng hai
“chất liệu” sẵn có…
Cha sở gật đầu xác nhận:
- Chính xác!
..................................................................
(*) “Vox populi, vox Dei” (Latin): tiếng
dân là tiếng Trời.
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NGUYÊN NGUYÊN

Robert Johnson chơi guitar dở tệ cho đến khi ông biến mất trong
một thời gian, nhiều người nghi ngờ ông đã lập giao kèo với quỷ.

Robert Johnson sinh ra ở Hazlehurst, Mis- khó sinh. Khi gia đình rất mộ đạo của Travis
sissippi vào khoảng tháng 5/1911, là con nhìn thấy Johnson xuất hiện với cây đàn guitar trong tay, họ đổ lỗi cái chết của hai người
ngoài giá thú vì mẹ ông đã ngoại tình.
cho “thứ âm nhạc ma quỷ” của Johnson.
Johnson có hứng thú với guitar ngay từ
nhỏ. Ông dành nhiều thời gian tại các quán
giải trí của người da màu, nơi họ đến nghe
nhạc, khiêu vũ sau giờ làm việc. Là người
hâm mộ những nghệ sĩ tiên phong dòng nhạc
Delta blues như Son House và Willie Brown,
Johnson khát khao theo đuổi âm nhạc chuyên
nghiệp.
Khi 17 tuổi, Johnson kết hôn với Virginia
Travis, 14 tuổi, cả hai đều khai man tuổi trong
giấy chứng nhận kết hôn. Khi Travis sắp sinh
con, cô về lại nhà mẹ đẻ ở Penton để tiện
chăm sóc em bé. Johnson đi theo cô nhưng
nhiều lần dừng giữa đường để biểu diễn nhạc.
Khi Johnson đến được nhà Travis, vợ và
con ông đã được chôn cất, cả hai qua đời vì

22

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

Các học giả tin rằng cái chết của vợ con
càng thúc đẩy Johnson theo đuổi tham vọng
âm nhạc. Ở tuổi 19, Johnson biểu diễn trên
đường phố nhưng không được khán giả đón
nhận. Tuy nhiên, ông rất tự tin và luôn sẵn
sàng biểu diễn mọi lúc mọi nơi. Trong giờ
nghỉ giữa buổi biểu diễn của Son House và
Willie Brown tại Robinsonville, Johnson lấy
một cây guitar của họ và buộc khán giả phải
nghe những giai điệu vụng về của mình.
Các khán giả nói: “sao ông không ra
ngoài bắt cậu ta bỏ guitar xuống? Cậu ta làm
chúng tôi phát điên”, House kể. Những tiếng
la ó, giễu cợt của khán giả khiến Johnson rời
sân khấu và đi khỏi thị trấn.
Không ai biết tung tích của Johnson cho
đến vài tháng sau, khi ông xuất hiện tại một
chương trình khác của House và Brown ở
Banks, Mississippi. Johnson đã xin phép
House để mình chơi một đoạn trên sân khấu
và House đồng ý, có lẽ cảm thấy áy náy vì sự
việc trước đó.

Truyền thông gọi Johnson là một trong
những nghệ sĩ dòng nhạc blues vĩ đại nhất.
Phong cách chơi nhạc độc đáo và ca từ sáng
tạo đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ
sau này như B.B. King, Bob Dylan, Rolling
Stones và Led Zeppelin. Ca sĩ nổi tiếng người
Anh Eric Clapton nói rằng: “Khi lần đầu tiên
nghe bản thu âm của Johnson, tôi nhận ngay
ra rằng tôi đã tìm thấy một bậc thầy”.

Ngay khi Johnson bắt đầu chơi nhạc, ông
chứng minh mình không còn là nghệ sĩ “gà
mờ” trước đây. Ngón tay thon dài, khéo léo
gảy lên những giai điệu mê người. Lời bài hát
sống động và tràn đầy cảm xúc. “Cậu ấy chơi
Có nhiều đồn đoán về sự tiến bộ đột ngột
rất hay, tất cả chúng tôi đều há hốc mồm”, trong khả năng chơi nhạc của Johnson. Một
House kể.
giai thoại được lan truyền phổ biến là ông đã
Năm 1936, Johnson có cơ hội thu âm khi bán linh hồn cho quỷ. Sau khi Johnson bị la ó
hợp tác với hãng đĩa American Record tại San trong buổi biểu diễn ở Robinsonville và phải
Antonio, Texas. Đĩa đơn đầu tiên bán được rời khỏi thị trấn, ông đến một ngã tư ở Mississippi vào lúc nửa đêm và triệu tập một con
5.000 bản.
quỷ. Con quỷ hứa sẽ ban cho ông khả năng
Nhưng trước khi có thể tận hưởng thành âm nhạc siêu nhiên, miễn là Johnson từ bỏ
công, Johnson đột ngột qua đời một năm sau linh hồn.
ở tuổi 27 -độ tuổi nhiều huyền thoại âm nhạc
Tuy nhiên, các ghi chép lịch sử cho thấy
ra đi. Lý do Johnson chết cũng là đề tài đồn
đoán. Nhiều người tin rằng chồng của một Johnson đã học chơi guitar từ một nghệ sĩ có
người phụ nữ ngoại tình với Johnson đã đầu tên Isaiah “Ike” Zimmerman. Zimmerman
độc ông. Trong hồ sơ chứng tử của Johnson yêu cầu Johnson luyện đàn ở nghĩa địa để
có một tờ ghi chú nói rằng ông có thể đã chết không làm phiền người khác. Có những lời
kể khác nhau về thời gian Johnson biến mất,
vì bệnh giang mai.
có người nói ông đã đi 6 tháng, những người
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khác cho rằng ông đi 1,5 năm.
Tuy nhiên, giai thoại về quỷ dữ đã gắn
với Johnson trong nhiều thập kỷ. Việc ông
luyện đàn ở nghĩa địa cũng được cho là nhằm
liên lạc với quỷ. Không chỉ vậy, lời bài hát
của Johnson đôi khi cũng nhắc đến thế lực
siêu nhiên.
Johnson đã hát về “hồn ma” và “tội lỗi”,
đôi khi đề cập rõ ràng đến “quỷ dữ”. Một số
bài hát nhắc đến ma thuật của người châu Phi,
như chiếc túi bùa phép được phụ nữ sử dụng
để kiểm soát người yêu.
Tuy nhiên, một số người tin rằng câu
chuyện về cuộc trao đổi với quỷ chỉ nhằm hạ
thấp di sản của Johnson. “Đó là cách ám chỉ
rằng ‘không giống như chúng ta, làm việc nghiêm túc để hiểu âm nhạc, những gã da màu
Truyện trên cho ta thấy, sự tài giỏi được
chơi nhạc blues này chỉ cần bán linh hồn cho
quỷ dữ”, nhạc sĩ Elijah Wald nói. “Đồn đại người đời trọng vọng tối đa và mê thích cuồng
nhiệt; ngày nay, sự trọng vọng tối đa và mê
như vậy thật là xúc phạm nghệ sĩ”.
thích cuồng nhiệt được đẩy lên cao qua hiện
Phương Vũ (Theo ATI)
tượng “fan hâm mộ”, hiện tượng “sùng bái cá
................................................................. nhân”, hiện tượng người tài giỏi tự tử v.v…
Vậy sự tài giỏi mang lại lợi ích gì về sau cho
người hâm mộ và cho chính người tài giỏi?
Hay tất cả cũng chỉ là phù phiếm? Trả lời cho
những câu hỏi ấy là: Nếu sự tài giỏi mang lại
lợi ích tinh thần cho xã hội, sự tài giỏi ấy là sự
tài giỏi đích thực.
Bước sang lãnh vực thánh nhạc, tuy
không giống ngoài đời, nhưng nếu sự tài giỏi
không quy hướng về mục đích thờ phượng
tôn vinh Chúa, sự tài giỏi ấy cũng sẽ trở nên
phù phiếm như sự tài giỏi chỉ tôn vinh cá
nhân như ở ngoài đời. Giáo hội khôn ngoan,
truyền dạy Thánh ca Phụng vụ (TCPV), lối
ca hát mà nơi đó không cá nhân nào được nổi
lên. VÌ THỰC TÀI THÁNH NHẠC LÀ THỜ
PHƯỢNG TÔN VINH THIÊN CHÚA.
Tóm tắt, trong lãnh vực thánh nhạc, sự
tài giỏi nào quy hướng chỉ duy thờ phượng và
tôn vinh Thiên Chúa, sự tài giỏi ấy mới là sự
tài giỏi đích thực.
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PHÚC CHIÊU
Trong làng Uy Viễn của Nguyễn Công
Trứ có một ngôi chùa và vị sư trụ trì ở đây là
người tài cao học rộng nhưng rất kiêu ngạo,
hiếu thắng. Ông này thường tự cho mình là đệ
nhất thiên hạ và còn xem thường cả cậu nho
sinh tên là Củng, vốn từ lâu đã nổi tiếng thần
đồng khắp trong vùng. Biết vậy, nho sinh
Củng cũng hiếu thắng nên đã tìm dịp gặp để
thử tài cao thấp.

Nhân một hôm được nghỉ học và trên
đường từ tỉnh về thăm nhà, nho sinh Củng
bèn tìm tới chùa nọ để vãn cảnh và cũng là
để xem tài năng cũng như mặt mũi của vị sư
trụ trì ngôi chùa này như thế nào mà khẩu khí
nghe đồn cũng đã phải nể. Khi vừa bước qua
cánh cổng, thấy ngoài sân trong điện không
có ai và khi đó cậu Củng lại đang khát nước
nên đã đi thẳng vào bếp của nhà chùa để tìm
nước uống. Ngay lúc đó, cậu Củng gặp vị sư
trụ trì đang lúi húi bên bếp. Quay lại nhìn
người lạ, vị sư buông ra một câu không mấy
hiếu khách:
- Khách khứa kể chi ông núc bếp.
Ngay lúc đó, cậu Củng nhìn quanh, thấy
một cái vại (là đồ vật bằng sành dùng để muối
cà hoặc dưa) ở góc bếp, liền ứng khẩu đối lại:
- Trai chay mà có vại cà sư?
Câu này thực ra được nói lên rất vô tình,
nhưng vị sư kia lại cho rằng nho Củng thâm
ý châm biếm mình có tư tình với bà vãi, nên
chắp tay nhìn lên tượng Phật đọc một câu như
thanh minh cho sự đứng đắn của mình:
- Xin chứng minh cho, nam mô A Di Đà
Phật.
Ngay lúc đó, nho sinh Củng liền chỉ tay
vào cái kiềng ở trong góc bếp và cất tiếng đối
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lại rằng:
- Có giám sát đó, Đông Trù Tư mệnh Táo
quân!
Đông trù Tư mệnh Táo quân là thần coi
bếp, cầm giữ bản mệnh của gia chủ. Bên mời
Phật, bên nhờ thần… ra minh chứng, quả thực
là hay; lại Đông đối với Nam, Quân đối với
Phật thì thật là tài!
Đến đây thì vị sư trụ trì vừa tức vừa hoảng,
không ngờ gặp phải đối thủ trẻ tuổi mà cao
cường đến vậy, liền hạ một chiêu cuối cùng,
vừa là để muốn vỗ ngực ta đây không phải tay
vừa và cũng là để hăm dọa đối thủ:
- Thuộc ba mươi sáu quyển kinh, chẳng
thiên địa thánh thần nhưng khác tục!
Nho sinh Củng cũng quyết định tung ra
một đòn hạ gục đối thủ chơi ngông:
- Hay tám vạn tư mặc kệ, không quân thần
phụ tử đếch ra người!
Tới đây, vị sư đành nín thinh, chấp nhận
thua cuộc, từ đó không dám cao ngạo với bất
cứ ai trong làng nữa.
Tuy nhiên, cũng với giai thoại về cuộc gặp
giữa nho sinh Củng với vị sư trụ trì chùa làng
Uy Viễn, có người đã kể lại rằng: Khi cậu nho
sinh Củng đắc thắng ra về, nhưng vừa bước
đến giữa sân thì hai con chó nhà chùa xổ ra
cắn, cắn quyết liệt như thể trả thù cho chủ
vậy. May có chú tiểu ngăn mãi mới được.
Ngay lúc đó, nho sinh Củng dừng lại nhìn
quanh chùa rồi ngâm hai câu như một lời
nhắn gửi lại với vị sư trụ trì rằng:
- Bụt cũng hiền lành, sư cũng khá
Còn hai con chó chửa từ bi.
....................................................................
Lời bàn:
Cứ theo nội dung của giai thoại trên đây thì
quả là câu nói của người xưa rằng “Thiên hạ
nhân, thiên hạ tài” quả là chẳng hề sai. Bởi lẽ
trên đời này nếu xếp thứ bậc về những người
có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất thì có lẽ những
nhà sư trong các ngôi chùa là người đứng đầu
bảng. Vì có nhiều thời gian, lại được nghiền
ngẫm giáo lý nhà Phật nên không ít nhà sư có
kiến thức thâm sâu về Nho học. Song cũng
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chính vì thế mà đã có không ít người sinh ra
tính tự cao, tự mãn. Thậm chí còn có người tự
cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ và nhà sư
trong giai thoại trên là một minh chứng.

Vẫn biết rằng ở đời có người thông minh
xuất chúng và cũng có kẻ không được bình
thường, như từ thượng cổ cho đến nay, thời
nào và ở đâu cũng vậy, không có một ai mà
đọc, nhớ rồi hiểu và làm theo tất cả những gì
được ghi chép trong mọi cuốn sách. Hơn nữa,
với một vị sư suốt ngày quanh quẩn trong
chùa thì làm sao biết thiên hạ như thế nào mà
lại dám tự cho mình là đệ nhất. Và chính cái
sự ngông nghênh của vị sư kia chỉ tổ làm bia
cho thiên hạ cười. Đáng buồn là thời nay vẫn
còn có không ít kẻ dẫm phải dấu chân của
vị sư nọ. Bởi thế cho nên có không ít người
chỉ biết có từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan
về nhà... nhưng lúc nào cũng muốn dạy đời,
thậm chí có người còn tỏ ý coi thường thiên
hạ. Mong rằng bài học của vị sư trong giai
thoại này cũng là bài học của không ít nhưng
kẻ hậu sinh.
Qua truyện trên ta thấy người thực tài phải
là người vừa có tài vừa khiêm tốn (người khiêm tốn thường ít lời, không khoe tài, sống
giản dị và liêm minh chính trực, gọi tắt là có
đức). Như thế thôi vẫn chưa đủ! Người thực
tài là người biết dùng tài năng mình để yêu
thương và phục vụ mọi người.
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TÀI GIÒI THỰC SỰ NẰM Ở ĐÂU?
Đối với Kitô hữu, thực tài cũng như vậy,
biết tận dụng sự tài giỏi của mình để yêu
thương và phục vụ mọi người, gọi tắt là “
biết tận dụng tài năng của mình để mua Nước
Trời”. Lý do:
Tài rồi cũng chết. Dụ ngôn “Người quản lý
bất lương” (xem trang 64) do Chúa Giêsu kể,
người quản lý bất lương có tài giỏi đến mấy
cũng có ngày bị chủ đuổi việc, ám chỉ người
có tài lắm cũng tới ngày tàn, ngày hết tài, tức
ngày phải xuôi tay nhắm mắt, tức ngày chết.
Chết rồi, đương nhiên sự tài giỏi dù có
nhiều đến đâu cũng hóa thành vô nghĩa. Dụ
ngôn “Người quản lý bất lương” còn kể,
người quản lý dù tài giỏi, nhưng trước hung
tin bị đuổi việc, anh ta thấy sự tài giỏi của
mình rồi đây sẽ trở nên vô tích sự (làm ruộng
thì không nổi, ăn mày thì hổ thẹn…), hàm ý
chết xong, không ai đem theo sự tài giỏi của
mình sang đời sau.

Kitô hữu kể cả những người không có chút
gì gọi là tài năng ở đời, nhưng khi họ “biết
tận dụng bất cứ thứ gì mình có để mua Nước
Trời”, lập tức họ đều là những người có tài và
có thực tài.

MUA NƯỚC TRỜI BẰNG CÁCH
NÀO?
Dụ ngôn “Người quản lý bất lương” cũng
chỉ dẫn luôn: mua bạn hữu, hay nói đúng hơn
là mua tình thương, nghĩa là dùng tài năng để
mua tình thương. Nói đến đây ai cũng hiểu
mua Nước Trời bằng cách dùng thời gian,
sức khỏe, tài sản nếu có, trí khôn và bất kỳ
thứ gì mình có kể cả sự rủi ro, tai ách, hèn
kém, sỉ nhục, cô đơn, bất hạnh, bệnh tật, đau
khổ v,v… để yêu thương mọi người, bởi vì
yêu thương mọi người chính là tuân giữ giới
răn Chúa dạy, làm theo giới răn yêu thương
Chúa dạy chính là thực thi Lời Chúa, thực
thi Lời Chúa là tin Chúa, theo Chúa, là đạt
được Nước Trời ngay khi ta còn đang sống
ở đời này.
Thực tài là thực thi Lời Chúa bằng
Thực tài là biết lo cho mình cả ở đời sau. mọi cách.
Dụ ngôn “Người quản lý bất lương” kể anh
này thấy trước tương lai ảm đạm, liền dùng
tài năng của mình mua lấy tình người để sử
dụng sau khi bị đuổi việc; ám chỉ phải biến sự
tài giỏi thành công đức đời sau.
Lý do mạnh nhất đó là: “biết tận dụng tài
năng để mua Nước Trời”; đây là lời dạy từ
chính miệng Chúa ban ra.
Vậy, “biết tận dụng tài năng để mua Nước
Trời” chính là thực tài. Thực tài đến nỗi, mọi
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BIẾM HỌA THÁNG 2

Hồn nhiên

NGƯỜI PHÀM

 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Thật duy hà kỳ”?
 Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ là một “dòng” thánh nhạc có giá
trị?
 Ai là người tài giỏi thực thụ trong thánh nhạc?
(xem câu trả lời ở trang 50)

Bé Bo nói nhiều
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng
Ngày xưa, xưa lắm rồi. Xưa ơi là xưa. Xưa
đến nỗi chưa có ngày tháng, chưa có tháng
năm. Ngày đó chưa có hoa Sen. Hoa Sen mãi
sau này mới có.
Ngày đó có cô nàng tên Liên. Cha mẹ mất
sớm. Cô Liên phải mồ côi. Mồ côi sống nghèo khổ. Nhà cũng không có mà ở nữa vì phải
bán đi để trang trải nợ nần. Cô Liên phải đi ở
đợ cho người ta. Ở đợ người ta gọi là đi làm
người ở. Người ở người ta gọi là con Sen.
Cho nên Sen chính là tên người ở đợ cho
người khác. Con Sen là tên vậy đó.
Liên gọi là Sen. Gọi riết rồi cũng thành
quen. Người ta không nhớ cô ta tên Liên nữa
mà chỉ biết là cô tên là Sen thôi. Người ta gọi:
- Sen ơi là Sen.

Cô ta tới ngay. Cô ta chỉ nhớ là cô tên Sen.
Sen là tên cô ta. Cô ta chỉ nhớ vậy thôi. Sen
đi ở đợ cho một nhà giàu có trong vùng. Nhà
đó giàu lắm. Giàu nhất vùng luôn. Nhà đó có
nhà to. Nhà đó có cửa rộng. Nhà giàu đó có
vàng bạc nhiều lắm. Họ cất vàng bạc kỹ càng
hơn cả mạng sống.
Cô Sen không biết chủ nhà cất vàng ở đâu.
Chỉ có họ và con cái của họ biết chỗ cất vàng
mà thôi.
Trong nhà lớn đó có cậu con trai tuổi lớn
rồi mà không lo làm ăn gì cả. Chỉ lo đi chơi
thôi. Anh ta chỉ chơi mà không làm. Anh con
trai suy nghĩ:
- Nhà mình giàu có nhất vùng, làm gì cho
mệt, chơi thôi cũng không hết tiền.
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Nghĩ vậy nên anh ta không chịu làm gì cả.
Làm gì có cô Sen làm hết rồi mà.
Một hôm, cậu con trai ăn cắp bao vàng mà
đi chơi. Anh ta lấy hết cả bao vàng rồi đi mất.
Cô Sen lo làm mọi việc trong nhà. Sen lo nấu
cơm nấu nước. Sen lo giặt áo quần và mọi
thứ. Sen lo lau nhà. Sen lo chẻ củi. Sen lo mọi
thứ.
Thời gian trôi qua. Một hôm, chủ nhà lấy
bao vàng ra coi thì thấy đã bị mất. Chủ nhà
tìm quanh mà cũng không thấy nên vu cho
con Sen là người lấy bao vàng. Chủ nhà nói:
- Chỉ có con Sen lấy mà thôi. Dấu vết để lại
là của con Sen. Không ai khác ngoài con Sen.
Mọi người cũng cho là chỉ có con Sen lấy
bao vàng mà thôi. Không ai tin lời nói của
con Sen hết. Kể cả anh chàng con trai kia
cũng nói là con Sen lấy bao vàng. Sen nói sao
cũng không được. Sen nói:
- Sen không lấy bao vàng. Ngay cả chỗ cất
cũng không biết nên sao lấy được. Hơn nữa
Sen không lên trên đó nên sao lấy được.
Không ai tin Sen hết. Ai cũng cho là Sen
là người đã lấy bao vàng. Con Sen là con ăn
cắp. Ăn cắp mà còn la làng. La làng là con ăn
cắp. Sen nói sao cũng không được nên buồn
lắm. Sen chỉ còn một nước là chết mà thôi.
Hai hôm sau, Sen ra sông vắng. Sen ngửa mặt
lên khấn với trời:

- Trời ơi, con không lấy bao vàng, thế mà
không ai tin con. Ai cũng nói là con là tên
ăn cắp. Ôi, ăn cắp, con mang tiếng là tên ăn
cắp. Nếu trời cao có mắt thì hãy minh oan
cho con. Nếu con là tên ăn cắp thì con chết
rồi sẽ ra hoa thúi. Còn nếu con không phải là
tên ăn cắp thì con gieo mình xuống sông, chết
đi rồi, sẽ biến thành bông hoa thơm tho cho
đời biết lòng trinh trong của con. Con không
phải là tên ăn cắp! Con không phải là tên ăn
cắp!!!
Khấn rồi, cô Sen gieo mình xuống sông.
Nước chảy xiết. Sông sâu nước. Cô ta chết
thảm thương. Chỗ cô ta gieo mình xuống tự
vẫn có bùn nhiều. Chỗ cô ta chết mọc lên cây
hoa thơm ngát hương minh chứng rằng cô Sen
không phải là tên ăn cắp. Dù gần bùn nhưng
hoa Sen vẫn không bị ám mùi bùn. Dân gian
vẫn lưu truyền bài thơ:
Trong đầm gì đẹp bằng Sen
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Cây vươn lên, rồi ra những nhánh hoa
thơm ngát. Cây vươn lên, vươn lên. Hoa trổ
ra, trổ ra. Trên cả những vũng bùn, hoa và lá
vươn cao lên. Từ đó về sau người ta gọi hoa
đó là hoa Sen, hay có người còn gọi là hoa
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Liên theo tên của cô ta. Cô ta được gọi tên là
Chúng ta thế nào?
Sen hoặc là Liên đều được cả.
Chúng ta như “Con Sen” gần với bùn nhơ
Ngày qua ngày. Thời gian trôi. Anh chàng mà không hôi tanh mùi bùn nhơ không?
trai thấy cô Sen chết thảm thương nên hối
hận. Anh chàng trai đi kể hết cả những điều
anh ta giữ kín trong lòng lâu nay. Khi người
ta biết chuyện thì đã muộn. Cô Sen hay cô
Liên đã gieo mình xuống sông tự vẫn chết
mất rồi. Nhưng cây vẫn ra hoa và vươn lên
trong gió ngàn. Cây càng ngày càng lớn và
sinh ra nhiều cây khác. Cây Sen hay cây Liên
sống mãi, sống mãi.
Hoa Sen hay hoa Liên ra đời như vậy đó.
Hoa Sen ơi hoa Sen
Sen vươn cao trong gió.
Hoa Sen ơi hoa Sen
Sen nở trong nước ngàn.
Dù gần với bùn đen
Dù gần với hôi tanh
Mình vẫn gìn vẫn giữ
Vẫn thơm lừng ngát hương.
Vươn cao lên trong gió
Dù gần bùn hôi tanh
Hoa Sen với gió ngàn
Ngay bùn vẫn thơm hương.
Sen ngan ngát lá xanh
Sen khoe sắc nhị vàng
Sen đậm màu bông thắm
Sen tươi màu thơm hương.

Chúng ta như những người khác trong gia
đình vu oan cho “Con Sen” là lấy bao vàng
không?
Hay chúng ta chính là anh chàng đã lấy
bao vàng kia?
Chúng ta có lấy bao vàng mà chơi bời lêu
lổng không?
Chúng ta là ai đây? Chúng ta thế nào đây?

“Con Sen” thành “Hoa Sen”
Không lấy bao vàng đầy
Mà thành người lấy đó
Vì chỉ Sen – Người ngoài.
“Hoa sen” từ “Con Sen”
Từ bùn Sen vươn ngát
Từ bùn Sen sinh ra
Nhưng Sen vẫn là Sen.
...................................................................
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MỘC XUÂN
Một buổi chiều chủ nhật có một ni cô ở
Long Khánh xuống nhà nhạc sỹ Hoàng Phúc
mua sách nhạc. Trong buổi nói chuyện có gặp
Mộc Xuân, được Mộc Xuân giới thiệu sách
“Câu chuyện đời thường, bài học quí giá”,
trong đó có chuyện “Bắt đền”. Nghe qua câu
chuyện này, ni cô gật gù khen:
- Chuyện có ý nghĩa, trong cuộc sống
thường ngày người ta chỉ tranh đua hơn
thua nhau từng chút, từng ly, chỉ thích thắng
người. Đọc truyện của chị, người ta mới thấy
ý nghĩa của lòng quảng đại vị tha, tha cho
người tức là dọn đường tha cho mình. Người
ta sẽ giật mình sợ hãi không dám bắt chẹt, lừa
lọc kẻ khác.
Rồi ni cô kể lại một câu chuyện tương tự
có thật:
Có một anh thợ sửa xe, một buổi sáng anh
chở đứa con trai 3 tuổi ngồi trước xe gắn máy.
Xe đang bon bon trên đường nhựa, bỗng một
cụ già bên đường băng qua đâm sầm vào bánh
trước xe anh, bể vè xe một miếng. Ông cụ có
vẻ nghèo nàn nên khi thấy làm bể vè xe, ông
cụ lúng ta lúng túng, gãi đầu gãi tai rất khổ sở.
Anh thợ thấy vậy nói:
- Thôi không sao đâu cụ ơi! Nhưng cụ đi
cẩn thận, đường xe cộ nhiều lắm đó!.
- Cám ơn cậu! Cám ơn cậu!

32

Không bị bắt đền, ông cụ vui mừng rối rít
cám ơn. Hai người đường ai nấy đi. Độ mười
lăm phút sau, anh thợ sửa xe đang ngon trớn
bỗng ở trong ngõ hẻm một xe gắn máy vụt lao
ra đâm sầm vào bánh trước xe của anh. Phản
xạ tự nhiên anh ôm chặt đứa con trai đứng
sững, còn chiếc xe của anh thì gãy cổ, phần
trước tan nát. Nhìn chiếc xe thật khủng khiếp,
nhưng hú vía anh và đứa con trai không sao
cả! Ôi chắc có phép màu chứ làm sao bình
yên được như vậy?
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Sau một cơn sợ hãi, anh định thần bình
tĩnh tự hỏi:
- Trời đất! Sáng nay sao xui dữ vậy, mười
lăm phút trước mới bị một tai nạn nhỏ, bây
giờ lại bị tiếp, cũng cùng trên con đường này,
lần này khủng khiếp hơn, xe tan nát không
còn nhận ra nữa. Thật may mắn mình và đứa
con không hề hấn gì. Phải chăng mới tha cho
người bây giờ trời tha cho mình. Phải chăng
hành động tha cho người mà mình mới được
giải nạn!

Người đụng anh là một cậu học sinh, sau
khi gây tai nạn xe của cậu cũng bị hư. Cậu
đang bối rối, sợ bị lập biên bản, sợ bị giam
xe, sợ phải bồi thường mà cậu không có khả
năng. Cậu luôn miệng xin lỗi, năn nỉ. Trông
bộ dạng của cậu thật là tội nghiệp. Anh thợ
sửa xe cũng động lòng nói:
- Thôi tao tha cho mày đó, lần sau đi xe
cẩn thận, ở trong ngõ hẻm đi ra phải nhìn
trước nhìn sau, gây tai nạn chết người thì
phải ở tù đó nghe!
Cậu học sinh mừng rỡ quá chừng:
- Cám ơn anh nha! Thôi chào anh, chào
chú bé!.
Từ ngày đó, anh thợ sửa xe đối xử với
người khác với tấm lòng quảng đại vị tha.
Anh luôn tha thứ cho người khác không bắt

chẹt ai bao giờ.
Rồi ni cô nói thêm:
- Anh thợ sửa xe xử sự như vậy là người
khôn ngoan, tha cho người là dọn đường
mình được tha, đó là một nẻo thiên đường
nào ai có biết.
....................................................................
Lời bàn:
Câu chuyện bắt đền và câu chuyện này
không phải ai nghe đều hiểu và áp dụng. Có
một chị giám đốc một công ty thiết kế in ấn,
nhân viên khi làm sổ phiếu xuất kho, có sai
sót chữ nhận thành chữ giao và chỉ có 160
cuốn bị sai sót thôi, thế mà ông giám đốc
cùng bà vợ bên đặt hàng quỵt luôn tiền 1200
cuốn khác, chị giám đốc có gửi bài “bắt đền”
và bài “tưởng mất” cùng với lời lẽ giảng
luật quả báo. Nhưng lòng họ tham lam, đồng
tiền che tối mắt chẳng những họ không nghe,
không hiểu, họ còn chửi lại, còn thách thức:
“không trả làm gì được nhau”.
Vì là khách quen nên chị giám đốc công
ty thiết kế in ấn không làm hợp đồng, đành
lặng im chờ đối tác bị quả báo. Quả thật, quả
báo liền tay nên hơn một tháng sau, họ mới
chịu trả tiền, nhưng cũng ngắt véo hơn 1 triệu
đồng. Chị vẫn chấp nhận vì nghĩ rằng ai làm
khó dễ thì sẽ gặp khó dễ gấp trăm gấp ngàn
lần. Qua câu chuyện này ta thấy với người
tham thì đồng tiền rất to, rất nặng còn người
hiểu lý lẽ sống thì xem đồng tiền đến và đi là
vô thường, cái gì của ta mãi mãi là của ta.

33

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆP - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO

MICHEL NGUYỄN HẠNH

Kinh Hòa bình (còn có tên là Lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô (1181-1226) thành

Assisi) là một kinh nguyện rất phổ biến trong cộng đồng Công giáo. Lời văn của bài kinh được
cho là của Thánh Phanxicô thành Assisi, tuy nhiên trước đó, đã từng có ý kiến cho rằng, kinh
này là lời cầu nguyện khuyết danh.

Thánh Phanxicô thành Assisi (1181-1226)
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Kinh Lạy Cha là lời Chúa dạy các môn đệ
cầu nguyện, Kinh Tám Mối Phúc là điều Chúa
dạy các môn đệ thực hiện lời cầu nguyện trên,
còn kinh Hòa Bình chính là bản văn giải thích
và hướng dẫn cụ thể về Kinh Tám Mối Phúc.
Bản Kinh Hòa Bình dịch từ tiếng Ý năm
2005 của Đức Ông Phanxicô Borgia Trần
Văn Khả có nội dung:
“Lạy Chúa, xin hãy làm con nên khí cụ
bình an của Chúa:

1988) dịch Việt và Nhạc sĩ Linh mục Kim
Long phổ nhạc năm 1960:
“Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự
Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ
bình an của Chúa.
Phần 1:
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Đem an hòa vào nơi tranh chấp,
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Đem niềm vui đến chốn u sầu.

Phần 1:
Ở đâu có ghét ghen, xin làm cho con được
mang đến đó tình yêu thương,
Ở đâu có xúc phạm, xin làm cho con mang
đến sự thứ tha,
Ở đâu có bất hòa, xin làm cho con mang
đến sự hiệp nhất,
Phần 2:
Ở đâu có nghi nan, xin làm cho con đem
Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người
đến đức tin.
Ở đâu có sai lầm, xin làm cho con đem đến hơn được người ủi an.
Tìm hiểu biết người hơn được người
sự thật,
Ở đâu có thất vọng, xin làm cho con đem hiểu biết.
Tìm yêu mến người hơn được người
đến hy vọng,
Ở đâu có buồn sầu, xin làm cho con đem mến yêu.
đến niềm vui.
Phần 3:
Ở đâu có bóng tối, xin làm cho con được
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận
mang đến đó ánh sáng.
lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản
thân.
Phần 2:
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.
Lạy Thầy, xin làm cho con không lo tìm
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
kiếm để được an ủi, mà lại lo an ủi;
Ôi Thần Linh thánh ái, Xin mở rộng lòng
Không lo được hiểu biết, mà lại lo để
con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy
hiểu biết;
Không lo tìm được yêu mến, mà lại lo thiện chí Ơn an bình.”
yêu thương.
PHÂN TÍCH
Kinh Hòa Bình có sáu ý chính:
Phần 3:
Bởi vì, có như thế,
1. Nhận thức
thì khi cho đi, là người ta lãnh nhận,
“Lạy Chúa từ nhân!
khi thứ tha, thì được tha thứ;
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự
khi chết đi, thì sẽ sống lại tới tự sống
Chúa trong mọi người”
đời đời.”
Nghĩa là xin Thiên Chúa Toàn Năng hãy
Lời Kinh Hòa Bình do Đức Tổng Giám
mục Philipphê Nguyễn Kim Điền (1921- ban cho con ơn hoàn thiện mối tương quan

35

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO

chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần
tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống
dồi dào.” (Ga 10,10)
– Trong Thư gửi giáo đoàn Rôma, Thánh
Phaolô nhắc nhở rằng Chúa rễ cây ôliu thánh
nên các cành cây cũng thánh: “Một số cành
2. Sứ mạng
cây ôliu đã bị chặt đi, còn bạn là ôliu dại
Để thực hiện tầm nhìn trên, “xin hãy dùng đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng
con như khí cụ bình an của Chúa”. Bình an sự sống dồi dào từ rễ cây ôliu chính.” (Rm
đây không phải là việc đi ngược lại với chiến 11,17)
tranh hay xung đột mà là sự sống dồi dào
(fullness life or abundantly life) như ở phần
4. Đi bước trước
đầu của Kinh Lạy Cha. Khí cụ bình an là
“Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi
người vun đắp cho sự sống dồi dào đó.
người hơn được người ủi an.
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu
3. Hành động
biết.
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Tìm yêu mến người hơn được người mến
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
yêu.”
Đem an hòa vào nơi tranh chấp,
Nghĩa là xin Chúa dạy con biết đi bước
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
trước trong mối tương quan với tha nhân: an
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan,
ủi, hiểu biết, yêu mến.
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
5. Xác tín nghịch lý
Đem niềm vui đến chốn u sầu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận
Trong đó, “oán thù, lăng nhục, tranh chấp, lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản
lỗi lầm, nghi nan, thất vọng, tối tăm, u sầu” là thân.
biểu trưng của sự chết, khiến con người rời xa
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.
Thiên Chúa như xưa Adam và Eva đã sa ngã
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
và bị trục xuất ra khỏi vườn Eden; còn “yêu
Để đi bước trước thì con người phải xác tín
thương, thứ tha, an hòa, chân lý, tin kính, và chấp nhận những điều nghịch lý: hiến thân
trông cậy, ánh sáng, niềm vui” là biểu trưng là được nhận lãnh;
của sự sống dồi dào, sống viên mãn trong tình
quên mình là gặp lại bản thân;
yêu của Thiên Chúa.
thứ tha là được tha thứ;
– Trong Cựu Ước, sự sống – dồi dào là Đất
chết đi là vui sống.
Hứa mà Chúa ban cho dân Israel: “Họ chiếm
các thành trì kiên cố và đất đai màu mỡ phì
6. Ân sủng
nhiêu, rồi họ còn chiếm đoạt những ngôi nhà
Ôi Thần Linh thánh ái, Xin mở rộng lòng
của cải đầy dư, những hồ chứa nước đã đào con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy
sẵn, những gốc nho, những vườn ôliu và bao thiện chí Ơn an bình.”
nhiêu là cây trái. Họ được ăn uống thỏa thuê,
Để có thể đi bước trước, để xác tín và chấp
và trở nên to béo đẫy đà, vui hưởng một cuộc nhận những điều nghịch lý thì con người cần
sống dồi dào sung túc, nhờ lòng nhân hậu lớn có ân sủng của Thiên Chúa, đó là Thần Linh.
lao của Ngài.” (Nk 9,25)
– Trong Tân Ước, khi khẳng định mình là
Mục Tử nhân lành, Chúa Giêsu nói: “Kẻ trộm
ba chiều (biểu tượng của Thánh giá): chiều
dọc là mối tương quan của mình với Thiên
Chúa, chiều ngang là mối tương quan giữa
mình với tha nhân chiều sâu là chính tâm hồn
của mình.

36

NGHIÊNCỨU
CỨUTRẢI
TRẢINGHIỆM
NGHIỆM- -CHUYỆN
CHUYỆNRIÊNG
RIÊNGNGƯỜI
NGƯỜILỚN
LỚN- -NHÌN
NHÌNNGƯỢC
NGƯỢCVẤN
VẤNĐỀ
ĐỀ
NGHIÊN

PHÒNG TẬP GYMS

Người kiếm tiền bằng sự thọc mạch.

Phòng đốt bỏ sức lao động.

BÓNG ĐÁ

CỬA HÀNG BÁN KHÔNG KHÍ
Bán chất vô hình.
THỜI GIAN
Của quý luôn bị lãng quên và lãng phí.
GỎI CÁ (THỊT) SỐNG
Món: đao phủ trộn với thần chết rắc thêm
mầm bệnh nan y, chấm với nước sốt độc trùng
ác khuẩn.
TIẾT CANH
Canh máu.
YÊU NGƯỜI
Yêu nỗi oán niềm đau.
SỐNG
Chờ chết.
LƯƠNG Y
Y sĩ, y tá… phải có lương.
PHÁN XÉT (RIÊNG, CHUNG)
Xem lại camera cuộc đời.
KHÔN
Khả năng ngoi giỏi.
YOUTUBER (NHỮNG NGƯỜI QUAY
PHIM TUNG LÊN YOUTUBE)

Bộ môn giành giật, lừa xéo, ép lấn nhau…
được quốc tế hóa.
LIKE (THÍCH)
Tiền ảo của người sống ảo.
BAN KÈN ĐÁM MA
Nhạc cho ma.
“Ô DÙ”
Dụng cụ dùng để lẩn trốn sự minh bạch.
ĐỜI
Tổng hợp các cuộc đua khốc liệt.
MỐT CHƠI THÚ CƯNG
“Gần mực thì đen, gần thú thì… thú”.
FAN HÂM MỘ
Thế giới điên.
THỂ THAO
Quốc tế giáo thờ động vật.
CHẤT BẢO QUẢN
Bạn thân của “Hạn sử dụng”.
NGÁY
Ngủ… kêu (thành tiếng).
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Nếu đột nhiên bị đau đầu dữ dội, cảm thấy
Việc xoa bóp các khu vực này sẽ giúp
mệt mỏi, nhịp tim không đều và tức ngực, rất giảm căng thẳng cơ cổ và giúp lưu thông
có thể bạn đã bị tăng huyết áp.
máu lên não.
Dưới đây là 8 cách hiệu quả giúp giảm
huyết áp nhanh chóng mà không cần sử dụng
2. Bấm huyệt.
bất kỳ loại thuốc nào.
GB 20, Wind Pool, là một trong những
điểm bấm huyệt hiệu quả nhất trong việc điều
1. Massage tai và cổ.
trị huyết áp cao. Những điểm này nằm ngay
Có 3 điểm trên đầu và cổ có thể giúp hạ dưới đáy hộp sọ, trong vùng trũng ở hai bên
huyết áp trong vài phút:
cột sống. Dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên những
Điểm đầu tiên nằm sau dái tai. Từ điểm điểm này trong vòng từ 1-2 phút là có thể
đó vẽ một đường thẳng tưởng tượng xuống giảm tình trạng đau đầu.
phía dưới đến trung tâm của xương đòn, bạn
sẽ tìm thấy điểm thứ hai. Sử dụng ngón tay
3. Tập thở bằng mũi trái.
nhẹ nhàng xoa bóp cổ đồng thời động tác nhẹ
Thở sâu bằng lỗ mũi trái sẽ giúp thư giãn
lên hai điểm này, lặp đi lặp lại 10 lần ở hai mạch máu và giảm hormone gây căng thẳng,
bên cổ.
giúp kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả.
Cách thực hiện: Đầu tiên hãy ngồi trên
sàn hoặc trên ghế ở tư thế thoải mái với lưng
thẳng. Sau đó, đặt bàn tay trái lên bụng rồi
dùng ngón tay cái bịt lỗ mũi phải. Hãy hít một
hơi thật sâu qua lỗ mũi trái của bạn, giữ trong
vài giây, sau đó thở ra. Thực hiện hít thở chậm
và sâu bằng lỗ mũi trái trong khoảng 3-5 phút.
Điểm thứ ba nằm trên khuôn mặt, nằm ở
độ cao dái tai khoảng 1/2 cm so với tai. Sau
khi xác định được vị trí này, hãy massage
cả hai bên bằng ngón tay trong khoảng một
phút theo chuyển động tròn, ngược chiều kim
đồng hồ.
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4. Thử thở tiếng ong.
Bhramari pranayama, còn gọi là tiếng ong
thở hoặc thở luân phiên, sẽ giúp bạn thư giãn
khỏi những cơn đau đầu và đau nửa đầu do
tăng huyết áp gây ra.
Cách thực hiện: Đầu tiên hãy ngồi với tư
thế thật thoải mái, lưng thẳng. Sau đó đặt
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ngón tay trỏ vào phần sụn của cả hai tai, hít
một hơi thật sâu sao cho khi thở ra sẽ tạo ra
một âm thanh vo ve, giống như tiếng ong bay,
đồng thời thực hiện động tác ấn nhẹ lên phần
sụn tai. Lặp đi lặp lại bài tập này 7-10 lần.
5. Nghe nhạc cổ điển.
Âm thanh êm dịu từ nhạc cổ điển có thể
giúp giảm huyết áp, đặc biệt nếu kết hợp vừa
nghe nhạc vừa tập thở hoặc ngồi thiền. Quá
trình này sẽ có tác dụng làm dịu cơ thể và
giúp giảm hormone gây căng thẳng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, âm nhạc với
mục đích giúp giảm huyết áp thường phải nhẹ
nhàng và không có sự thay đổi nhiều về âm
lượng hoặc nhịp điệu và không có lời bài hát.
6. Uống một ly nước.
Trong một số trường hợp, thủ phạm gây ra
huyết áp cao có thể là do mất nước. Khi mất
nước, thể tích máu trong cơ thể sẽ giảm, đồng
thời làm tăng sức cản ngoại biên.
Để tránh tình trạng này, mỗi khi bắt đầu
cảm thấy các triệu chứng tăng huyết áp, hãy
cố gắng uống một hoặc hai ly nước tinh khiết.
Điều này sẽ giúp bạn khôi phục một lượng
máu đầy đủ cho cơ thể và giảm huyết áp.
7. Thư giãn với tư thế savasana.
Savasana, còn gọi là tư thế xác chết, có
thể giúp giảm nhịp tim và giảm huyết áp. Tất
cả những gì bạn cần làm là nằm ngửa, nhắm
mắt lại và cố gắng thư giãn, thả lỏng cơ thể.
Nghỉ ngơi trong tư thế này trong khoảng 1015 phút, bạn sẽ cảm thấy tình trạng sức khỏe
được cải thiện hơn, giúp ổn định huyết áp,
đồng thời cân bằng hệ thần kinh của bạn.
8. Ngâm chân trong nước nóng.
Ngâm chân trong nước nóng có thể giúp
hạ nhiệt trên đầu và cổ, ngăn tình trạng máu
chảy lên não. Bạn chỉ cần ngâm chân trong
nước trong vòng 10-15 phút, máu trên đầu sẽ
di chuyển về phía bàn chân và huyết áp sẽ dần
trở lại bình thường.
Minh Ngân (Theo Bright Side)
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Đàn ông ngoại tình người đời gọi

là lăng nhăng, còn đàn bà ngoại tình bị gọi
bằng những từ như lăng loàn, đĩ thõa. Đàn
ông ngoại tình thì người đời tặc lưỡi: “Đàn
ông ai chẳng như thế!”. Còn đến lượt đàn bà,
lại bị mỉa mai, khinh miệt: “Cái ngữ đàn bà
như thế dơ bẩn vô cùng”. Ai cũng nói ngoại
tình là tội nặng nhưng người đời lại phân biệt
giữa đàn ông và đàn bà. Phải chăng người đời
dung túng và tiếp tay cho đàn ông?

Họ có thể ngủ với bất kì người đàn bà
nào mà chẳng cần biết tên tuổi, nghề nghiệp,
chẳng cần hiểu cô ta là người thế nào. Chỉ cần
cô ta cho anh những giờ phút sung sướng trên
giường. Thế là đủ. Đàn ông ngoại tình đơn
giản lắm, chỉ vì một chữ Sướng mà thôi!

Còn đàn bà đâu phải là người dễ dãi để lên
giường với kẻ không phải chồng mình. Tình
dục với họ phải xuất phát từ tình yêu, từ sự
tin tưởng, là người khơi gợi những xúc cảm
yêu thương thật sự. Trước đó, họ cũng từng
yêu chồng, từng xem chồng là tất cả nhưng
Đàn ông ngoại tình, thường luôn sợ bị phát điều họ nhận được chỉ là sự vô tâm, những
hiện. Tâm trí họ luôn hiểu một điều rằng: Đây vết thương khổ sở.
chỉ là cuộc chơi mà thôi! Với đàn ông, lên
giường với phụ nữ lạ giống như ăn một món
ăn mới, lạ lẫm. Đàn ông ngàn đời luôn thích
những điều mới lạ, chuyện tình dục với họ
cũng thế thôi.
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Nhiều người đàn bà làm vợ trong một
cuộc hôn nhân vốn đã đổ nát từ lâu. Nghĩa
là trong ngôi nhà ấy không hề có hơi ấm của
một gia đình. Người đàn bà đã bao nhiêu đêm
rơi nước mắt, cô đơn vô cùng khi sống cạnh
chồng. Tình nghĩa vợ chồng đôi khi còn thua
người dưng nước lã. Đàn bà khóc chồng, kêu
chồng không được họ trở nên bất cần, buông
xuôi. Vào những lúc cô đơn nhất, họ rất dễ sa
ngã vào lòng một người đàn ông khác.

Người ngoài dễ phán xét, dễ khinh khi, dễ
kết tội một người đàn bà ngoại tình. Ai cũng
có thể dễ dàng xúc phạm họ bằng những từ
như lăng loàn, đĩ thõa, trắc nết… Nhưng hiếm
có ai có đủ bao dung để nhận ra rằng rất nhiều
người đàn bà ngoại tình là nạn nhân của một
người chồng tệ bạc. Phận đàn bà khổ sở, ngay
cả chuyện phản bội, ngoại tình tội lỗi giống
nhau thì người đời cũng sẽ tha thứ cho đàn
ông, còn phụ nữ thì không bao giờ!

Đàn bà đã đau lắm trong cuộc hôn nhân
của mình mới chọn ngoại tình. Sẽ không ai
chọn rời đi, chọn cách quay lưng lại với tổ
ấm của mình nếu còn một người chồng biết
trân trọng, biết thương yêu. Hơn ai hết, chính
Đàn bà biết rằng một khi đã ngoại tình thì
những người đàn bà ấy thấu hiểu cuộc hôn sẽ chẳng còn đường quay lại. Hạnh phúc gia
nhân của mình tệ hại ra sao. Họ hiểu rằng bản đình vốn dĩ là thứ đã mục ruỗng từ rất lâu rồi.
thân mình vô nghĩa với chồng ra sao.
Người đời thường chỉ biết đánh giá, biết chê
bai mà không hề nhìn thấu nguyên nhân cho
sự phản trắc ấy. Đàn bà ngoại tình rồi cả đời
bơ vơ, chẳng tìm thấy sự bình yên. Là đàn bà
đáng thương hay đáng trách nhiều hơn?
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 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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Haley sống tại Florida, Mỹ đi ba cửa hàng
tìm mua tặng con gái 6 tuổi Presleigh một
chiếc hộp bút màu hồng bắt mắt cho năm học
mới 2019-2020.
Nhận được chiếc hộp bút, con gái cô đã hét
lên: “Trông thật xấu xí. Con không thích cái
này, mọi người trong lớp con ai cũng có”, rồi
ném vào thùng rác.

“Khi thấy Presleigh phản ứng như vậy,
tôi đã phải rất bình tĩnh để không cáu giận
và quát mắng lại con bé”, Haley nói. Cô
cho rằng giá trị của chiếc hộp bút không lớn,
nhưng cách cư xử của Presleigh khiến cô thất
vọng vì cô bé chưa biết trân trọng những gì
mình đang có.
Haley quyết định làm cho Presleigh một
chiếc núi nylon có khóa dán ở phần đầu để
đựng bút thay vì thuyết phục con gái dùng
chiếc hộp bút mới. Trên túi nylon, Haley
viết tên của Presleigh và chú thích “túi đựng
bút chì”.

Sau đó, cô nhặt lại chiếc hộp bút trong
thùng rác, yêu cầu Presleigh mang đến tặng
một người bạn khác mà gia đình họ không đủ
tài chính để mua cho con cái bất kỳ đồ dùng
học tập mới nào.
“Tôi đã giải thích với Preleigh rằng con
bé nên cảm thấy biết ơn với những gì mình
may mắn có và chiếc hộp bút nên được tặng
cho người biết trân trọng hơn Preleigh”, Haley nói.
Hai mẹ con trở về nhà, Preleigh òa khóc
và ôm lấy chiếc túi nylon - vật dụng mình
sẽ phải dùng để đựng bút chì trong năm học
mới. Haley vẫn chưa quyết định có nên mua
lại cho cô bé một chiếc hộp bút mới hay chưa.

Haley cho rằng để thay đổi nhận thức của
một đứa trẻ cần dạy chúng từ những tình
huống nhỏ nhặt và gần gũi nhất. Câu chuyện
được Haley Hassel chia sẻ trên Facebook cá
nhân đã thu hút hơn 100.000 lượt thích và
gần 60.000 lượt chia sẻ.
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(tiếp theo trang 11)

b/ Tha thứ
Dick và Dorothy là hai chú bé luôn bị một
chú nọ to con bắt nạt. Hai chú tức mà không
làm gì được. Ngày nọ, hai chú đọc đoạn Tin
Mừng kể chuyện Phêrô hỏi Chúa: “Khi anh
em xúc phạm đến con, thì con phải tha bao
nhiêu lần? Có phải 7 lần không?”- “... Không
phải 7 lần, mà là 70 lần 7.” Dick làm tính
nhẩm: “Vậy là Chúa bảo tha 490 lần.” Hai
đứa thinh lặng một lúc, rồi Dorothy nói: “Ta
hãy mua một cuốn vở, mỗi khi tha cho hắn,
mình ghi vào.” Và Dick reo lên: “Sau lần thứ
490, tụi mình sẽ cho hắn biết tay!”

Trong trường hợp này “giận” đồng nghĩa
với “giết”: không phải giết chết một mạng
sống mà giết chết một mối tình, vì người trước
đây là anh em nay không còn là anh em nữa.
5. Chuyện minh họa.
a/ Giận dữ
Khi R. Weaver còn làm công nhân hầm
mỏ, có lần anh vô tình chọc giận một công
nhân khác. Anh này gầm lên:
- Chắc tao phải cho mày mấy bạt tai quá!
- Nếu anh thấy cần thì cứ làm đi.
Người ấy tát Weaver một cái. Anh đưa
má kia, tát nữa. Tất cả là 5 lần. Đến lần thứ
6, người kia hậm hực bỏ đi. Weaver còn nói
theo: “Chúa tha thứ cho anh. Tôi cũng thế.
Xin Chúa cứu anh.”
Sáng hôm sau khi xuống mỏ, người đầu
tiên mà Weaver gặp là người tát mình. Anh
mỉm cười lại gần. Người ấy chợt bật khóc:
“Ôi anh Richard, anh thực sự tha thứ cho tôi
V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI.
chứ?”
CT: Anh chị em thân mến
Cả hai ôm chầm lấy nhau. Rồi người ấy
Chúa ban lề luật để giúp những ai có niềm
nhập đạo.
tin luôn bước đi trong ánh sáng của Người và
được sống muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ
Chúa và dâng lời cầu xin.
1- Chúa Giêsu đã đón nhận niềm tin yêu
của Thánh Phêrô/ và trao cho Ngài nhiệm vụ
dẫn dắt đoàn chiên của Chúa/ Chúng ta hiệp
lời cầu xin cho đấng kế vị Ngài/ cũng được
lòng tin yêu như vậy.
2- Một trong những nguyên nhân quan
trọng gây ra biết bao đổ vỡ trong đời sống hôn
nhân và gia đình/ chính là sự gian dối và thiếu
chung thủy/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho
những ai đang sống trong bậc hôn nhân/ được
ơn trung thành với nhau đến cùng.
3- Ngày hôm nay/ nhiều trẻ em và thanh
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niên hư hỏng/ một phần do cha mẹ quá cưng
chiều/ một phần do cha mẹ bất hòa dẫn tới li
dị/ không ai quan tâm dạy dỗ con cái/ Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ/ luôn
sống hòa thuận thương yêu nhau/ và hết lòng
giáo dục đức tin/ và nhân bản cho con cái
của mình.

- Kinh Tiền tụng: nên dùng Kinh tiền tụng
Chúa nhựt thường niên số VII, nêu gương
vâng phục của Đức Giêsu.
- Trước kinh Lạy Cha: Luật Chúa Giêsu
dạy chúng ta đối xử với Thiên Chúa như con
đối với Cha, và đối xử với tha nhân như anh
em đối xử với nhau. Trong tình gia đình, tất
cả chúng ta cùng dâng lên Cha chúng ta lời
kinh sau đây.
VII. GIẢI TÁN.
Chúng ta đã cùng nhau tham dự Thánh lễ
trong tình nghĩa cha con, anh em. Giờ đây,
Thánh lễ đã hết, chúng ta ra về. Hãy tiếp tục
sống với Chúa và với nhau bằng tình nghĩa
gia đình ấy. Chúc anh chị em luôn bình an.

4- Sống trung thành/ không gian dối/ phải
là lối sống thường ngày của người Kitô hữu/
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo
xứ chúng ta/ luôn sống ngay thẳng và chân
thành như Chúa Giêsu đã dạy.
CT: Lạy Chúa là Thiên Chúa trung thành,
xin ban ơn trợ giúp để chúng con hiểu rằng
nếu muốn đứng vững giữa muôn ngàn thử
thách trên đường đời, cũng như muốn khỏi sa
vào hố diệt vong, chúng con cần phải giữ trọn
lề luật Chúa. Chúng con cầu xin…

VI. TRONG THÁNH LỄ.
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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Đâu rồi
(HÁT NÓI)

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Mùa Chay 2020, một chút suy gẫm
về thân phận bụi tro bùn đất của kiếp làm người…

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,*
“Kiếp tro bụi vẫn là thứ bụi tro...”(Kn 3,19)
Kiếp nhân trần như tiếng kêu Gioan Tiền Hô,
Là tiếng kêu hư vô trong hoang mạc!
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt,
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh. **
Đời con người như cây cỏ lúc bình minh,
Như bông hoa hữu tình nơi đồi trọc…
Một cơn gió thoảng rã rời… theo cơn gió thốc,
Một dấu vết nơi nó mọc cũng không còn!
Bạn bè xưa, đứa chết già, đứa chết non,
Đứa còn sống, đứa mỏi mòn bảy tám chục!…
Đứa làm thầy, đứa làm linh mục,
Đứa kỹ sư, đứa giám đốc, đứa ma sơ,
Đứa viết nhạc, đứa làm thơ thẫn thờ,
Đứa đâu rồi ngẩn ngơ nằm tê liệt…
Rồi đứa nào cũng tới chỗ… cô tịch!
Ai thắt lưng dẫn biền biệt ra đi,
Ai hương khói, ai nhang đèn làm chi,
Ai còn nhớ “bất tri tam bách dư niên hậu”!***
Một nấm mồ, một núm đất, một bia mộ,
Tên tuổi mờ như hơi thở, như gió đưa,
ĐÂU RỒI lớp lớp người xưa!...
_______________________________________

Gần trời xa đất
(HÁT NÓI)

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
Lên Núi Cúi thấy gần trời xa đất,
Ngẫm phút giây sống chết chốn gian trần:
Cầu Nữ Vương, cầu thiện tử, cầu bình an…*
Giờ sau hết, mong thiên đàng yên nghỉ…
Tử kỳ hữu định tại thiên ý,
Sinh ký tử qui phúc thiên đình.*
Khi đôi chân như rời khỏi thân mình,
Còn đoạn cuối là mông mênh mù mịt!..
Lúc nhợt nhạt mặt mày không nhúc nhích,
Khi đôi môi im thinh thích vô hồn,
Chờ trả lời Đấng chí đại chí tôn!...
Khi rũ rượi héo mòn đôi mắt,
Khi da thịt xanh xao liệm tắt,
Kêu tên Chúa lay lất chỉ đôi lần…,
Khi bần thần giọt lệ chảy bâng khuâng,
Việc lành dữ tử thần chờ phán xét!…
Khi thính giác dần dần lãng điếc,
Khi trí khôn rũ liệt mỏi mòn,
Khi ruột gan tim phổi chẳng còn…
Xin làm của lễ trong cơn hấp hối!…
Khi họ hàng thân thuộc vây quanh sớm tối,
Khi ngũ quan bối rối lim dim,
Khi hết hơi lặng lẽ im lìm,
Hồn bỏ xác…bỏ tim…bỏ nhịp...!
Xin vĩnh biệt thế gian muôn kiếp…
Trước Thiên Tòa, xin cho kịp diện kiến Thánh Nhan!
“Đức Bà là cửa Thiên Đàng”,
Xin Mẹ Cứu Giúp bước đường lâm chung,
ĐỨC MẸ NÚI CÚI HIỂN DUNG!
___________________________________

* Con người từ xưa ai mà không chết.
* Cầu thiện tử = cầu xin được chết lành
** Nghìn năm phú quý vẫn làm mồi cho sự tranh đoạt,
Bạn bè lúc nhỏ, nửa sống, nửa chết. (kẻ còn người mất) * Cái chết được định bởi thánh ý Chúa.
Sống gửi thác về phúc thiên đàng.
*** Không biết ba trăm năm sau… (Nguyễn Du)
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THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Linh mục Alphonso LICINIANA ĐẬU
(chịu xử trảm, 1702 - 1745)
Kính nhớ ngày 22.1
TÔI là linh mục, chủ đoàn chiên
CÓ NHIỆM VỤ làm cho nối liền
GIẢNG DẠY LỀ quen, thói tốt đấy
LUẬT là khuôn thước, để làm nền
CỦA Cha là Chúa đã truyền dạy
THIÊN CHÚA thương yêu con thảo hiền
LÀ LỀ LUẬT THÁNH THIỆN trời đất
VÀ CHÂN CHÍNH dạy cho con nên.

Tiến lên một bước nữa thôi...
THƠ: QUANG UY, Vũng Tàu, 4.7.2019

Dẫu cho mọi sự tưởng như mất rồi,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Dẫu cho xác tín vụt trôi xa vời,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Dẫu cho ảm đạm cuộc đời,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Dẫu cho kiệt sức hỡi ôi rã rời,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Tiến lên rồi sẽ thấy vui rạng ngời,
Luôn luôn ánh sáng tuyệt vời,
Bừng soi ở cuối đường đời tối đen.
Đây rồi, tia nắng bình yên
Vẫn chờ đến lúc lóe lên chân trời.
Tiến lên một bước nữa thôi,
Bình minh hy vọng, nụ cười an nhiên…
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Cử chỉ yêu thương đẹp hơn nghi thức

Một trong những bức ảnh được ghi lại vào phút cuối cuộc tông du của
Đức Thánh Cha Phanxicô ở Philippine từ ngày 15 đến ngày 19.1.2015.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 28)

TRẢ LỜI
 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Thật duy hà kỳ?” (thực ở vào đâu?) hàm
ý việc ca tụng Chúa bằng thánh nhạc cốt tại lòng hiếu thảo đối với Chúa; lòng hiếu
thảo khiến ta tuân thủ kỷ luật của Giáo hội về thánh nhạc, vâng nghe giáo huấn của
Giáo hội về hát ca trong phụng vụ.
 Điều làm cho TCPV trở nên một “dòng” thánh nhạc có giá trị là TCPV đóng
đúng vai trò “nữ tỳ của phụng vụ” (hát chung, đúng, nguyên văn một Bản văn phụng
vụ cùng với phụng vụ).
 Người thực sự tài giỏi trong lãnh vực thánh nhạc là người dùng tài năng Chúa
ban để tuân thủ kỷ luật và giáo huấn của Giáo hội về thánh nhạc mà ca tụng Chúa
theo sát phụng vụ cho xứng hợp… mà không làm theo ý riêng mình.
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng
giữa linh mục và pháp sư
(phần 52 của kỳ 53)

MA VĂN LIÊU

Cô Sáu và mọi người ở dưới bếp đã nấu

chè xong, mang lên mời cha sở và Thập bát
La hán, rồi tất cả cùng ăn.
Ngoài đường lại vọng vào tiếng người; có
lẽ người dân địa phương nhất quyết không ở
nhà ngủ khi cha sở và Thập bát La hán còn có
mặt ở trong ấp của họ.
Trời lạnh, chè nóng, cả hai tố chất ấy làm
mọi người tỉnh táo lên hẳn. Riêng cô Bảy, có
lẽ đói, cho nên ăn liền vài ba chén; ăn xong,
thần sắc của Cô tươi tỉnh và vui vẻ thấy rõ.
…
La hán thứ 15 chờ cho mọi người ổn định
và thinh lặng trở lại liền tiếp tục nêu thắc mắc
với cha sở:
Thưa thầy cả Luca! Có phải vì Thiên Chúa
là Tình yêu, cho nên mọi việc Chúa làm và
mọi vật Chúa dựng… đều là tình yêu… phải
không?
Cha sở đáp:
Đúng như vậy! Chúa Giêsu Kitô xuống
trần gian giảng dạy và làm chứng cho loài
người chân lý đầu tiên, nền tảng, căn gốc và

vĩ đại: “Thiên Chúa là Tình yêu, ai không
biết yêu là không biết Thiên Chúa” (1). Đó là
tất cả nội dung sách Phúc âm (2) quyển sách
chứa toàn bộ tin vui tin mừng cho nhân loại.
La hán thứ 15 tên A Thị Đa hỏi:
Vì sao Chúa… Ki… tô –ngập ngừng vì
không thuộc tên- chỉ tỏ cho một số người biết,
mà không tỏ cho toàn thể loài người biết chân
lý - tin vui “Thiên Chúa là Tình yêu”?
Cha sở vội cải chính ý nghĩ sai của tôn giả
A Thị Đa:
Thưa có chớ! Chúa sai các môn đệ: “Hãy
đi rao giảng cho muôn dân…” (3), tức là
cũng tỏ cho tất cả nhân loại.
Tôn giả A Thị Đa:
Tại sao Chúa Kitô không đích thân dạy tất
cả nhân loại như đã đích thân dạy người…?
Hiểu ý, cha sở cắt lời:
Người Do thái. Xuống thế làm người Do
thái và chỉ dạy bảo người Do thái với tư cách
họ được chọn làm Dân riêng để sai họ loan
truyền cho tất cả nhân loại… Điều đó cho
thấy Chúa không áp đặt, nhưng cho số nhân
loại còn lại giữ được sự tự do. Tại sao? Thưa
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vì bản chất tiên quyết của tình yêu là sự tự do
và tự nguyện; khi loài người có sự tự do, thì
họ cũng có sự tự nguyện khi đáp lại tình yêu
của Chúa. Để duy trì sự tự do và sự tự nguyện
đáp lại tình yêu của Chúa thì Chúa không thể
đích thân dạy bảo, mà phải nhờ dân Do thái
loan truyền cho phần nhân loại còn lại.
Dừng lại một lúc, cha sở nói tiếp:
Sự loan truyền có tính chất mời gọi; hễ có
sự mời gọi là có tuyển chọn. Tóm kết: Chúa
là tình yêu, tình yêu cần cho đi và cần được
đáp lại, nhưng sự đáp lại phải do tự nguyện,
muốn loài người đáp lại cách tự nguyện thì
không thể dạy bảo, đành phải chọn dân Do
thái để loan truyền, loan truyền là mời gọi,
mời gọi thì có tuyển chọn. Đó là tất cả mối
tương quan Thiên Chúa với loài người mà
Phúc âm chứa đựng.
Thập bát La hán rất chăm chú. Cha sở tiếp:
Ma quỷ được ban phép xen vào tiến trình
ấy. Thế là tiến trình ấy hay mối tương quan ấy
tăng thêm tính thanh lọc; càng có thanh lọc
càng thêm giá trị và ý nghĩa…
La hán A Thị Đa hỏi:
Vẫn còn có sự công bình… đúng không,
thưa thầy cả?
Cha sở hơi tròn mắt:
Thưa còn! Còn nguyên vẹn sự công bình!
Cha sở tiếp theo liền:
Trong tình yêu, mọi sự đều công bình. Thí
dụ khi cha mẹ thương yêu hết đàn con, thì tình
yêu ấy rất công bình do tất cả đàn con đều từ
cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng; nhưng sự
thể hiện tình yêu ấy của cha mẹ nơi từng đứa
con quả có khác nhau về hình thức tùy từng
đứa con và tùy từng hoàn cảnh, thể trạng
tâm lý và thể lý của từng đứa quả không thể
giống nhau; nhìn từ bên ngoài vào, trông có
vẻ không công bình. Còn có thể thí dụ thêm:
trong mảnh vườn, mọi cây cỏ đều tiếp nhận
được nhựa sống từ lòng đất như nhau, nhưng
tùy từng loại cây mà nhựa sống trổ sinh mỗi
cây có kích thước, hình dáng, hoa trái, hương
vị... khác nhau.
La hán A Thị Đa kêu lên:
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Vậy thì Thiên Chúa cũng thương yêu cả
Chúng tôi, và yêu thương Chúng tôi đây
ngang bằng với thầy cả và mọi người trong
nhà này!
Cha sở gật đầu xác nhận:
Kể cả những người tội lỗi, những người cố
tình chống lại Chúa.
Quay nhìn cô Bảy, cha sở nói:
Đây thôi! Chính cô Bảy đang là một bằng
chứng Chúa yêu thương mọi người cách công
bình dù nhìn từ bên ngoài vào thấy có sự khác
biệt.
Ngưng trong giây lát, cha sở lại nói:
Chúa chỉ cần nơi chúng ta một điều, điều
đó là: mỗi chúng ta nhận biết tình yêu của
Chúa đối với chúng ta và đáp lại bằng cách
thương yêu lẫn nhau, mặc cho chúng ta là ai,
làm gì và như thế nào.
Tôn giả A Thị Đa:
Ấy là Phúc âm ư?
Cha sở gật đầu:
Chính xác! Ấy là Phúc âm.
Cha sở bận bịu cho việc tập trung tâm trí để
trao đổi với La hán A Thị Đa, không thể cùng
lúc nghe thấy những gì xảy ra chung quanh,
cho nên ngài không nghe thấy cô Bảy đang
phải chiến đấu với tà thần ma quỷ -không thể
trong phút chốc mà Chúng dễ dàng chịu vuột
mất, chịu buông tha cho một thuộc hạ thân
tín của Chúng vào tay Thiên Chúa-. Đó là lý
do, người nào rời khỏi tình trạng ma ám quỷ
nhập sẽ rất dễ bị ma ám quỷ nhập trở lại; đã
vậy, khi bị ma ám quỷ nhập trở lại, tình trạng
người đó tồi tệ còn trở nên tồi tệ nặng nề hơn
lần trước (4)
Sau này theo lời kể của Cô Sáu, ông Tám
Ria và hai phụ nữ: sau khi ăn chè xong, cô
Bảy ôn lại cách làm dấu Thánh giá với lời
kinh ngắn cha sở vừa dạy… nhưng chỉ một
lúc sau, Cô bắt đầu làm dấu cách quờ quạng,
từ chỗ quờ quạng đi dần đến chỗ ngập ngừng,
hoang mang, lúng túng và ngờ vực, lộn lạo
dẫn đến rối ren cho đến một lúc, hình như Cô
không còn làm chủ được đôi tay của mình,
Cô bắt đầu khua khoắn lung tung như vẽ bùa,
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thậm chí bàn tay của Cô có lúc còn “bắt ấn”
như Cô và các pháp sư thường làm để yểm
bùa…
Thấy vậy, cô Sáu đến bên cô Bảy để ngăn
lại bằng cách nói nhỏ vào tai em gái của mình:
Dừng lại và nghỉ ngơi một lát đi em!
Cô Bảy không dừng lại và còn có vẻ như
không tự chủ.
Nhận thấy không thể vô lễ cắt ngang cuộc
trao đổi giữa cha sở với La hán thứ 15, cho
nên cô Sáu cứ nhìn cha sở chằm chằm chờ
đợi xem có lúc nào cha sở ngưng nói để xin
ngài giúp đỡ. Ông Tám Ria và hai phụ nữ
cũng nhận thấy tình hình có gì đó không bình
thường ở cô Bảy cho nên cũng nhìn về phía
cha sở Luca như cầu cứu.
Khi cha sở vừa ngưng nói, chị Hải là người
trực tính và mau miệng, liền thưa với cha sở:
Thưa ông cố! Có chuyện với cô Bảy rồi!
Cha sở Luca lẫn Thập bát La hán đều nhìn
cô Bảy, phát hiện ra Cô đang như người mộng
du, tức không còn ý thức và đang có vẻ như bị
ai đó khống chế. Cha sở và Thập bát La hán
hiểu ngay ma quỷ đang trở lại và đang tìm
cách tấn công cô Bảy. Cha sở nói với tôn giả
A Thị Đa:
- Chúng ta lại có “khách”! Và không
chừng… chúng ta phải mất nhiều giờ cho vụ
này thưa Chư vị.
Trừng mắt nhìn về phía cô Bảy, cha sở lớn
tiếng:
Người này đã là con cái Chúa, thuộc quyền
sở hữu của Chúa!
Thinh lặng...
Cha sở lớn tiếng hơn một chút, nhắc lại:
Người này đã là con cái Chúa, thuộc quyền
sở hữu của Chúa!
…
Đột nhiên “Rầm” một tiếng thật lớn từ
ngoài đường vang dội vào, lớn đủ để làm cho
mọi người hơi giật mình.
Cánh cổng sắt to đùng và nặng trịch bỗng
sịt mở toang ra. Từ ngoài đường một bóng
người phóng nhanh vào sân. Đến quá nửa sân
người ấy đứng lại la to:

- Thả má tôi ra! Thả má tôi ra! Đồ các
người hung ác! Đồ các người hung ác!
Nhìn kỹ ra, đó là một cậu con trai khoảng
14, 15 tuổi. Trong khi cậu trai đứng la hét ỏm
tỏi thì cô Sáu nhận ra trước tiên liền thưa với
cha sở:
- Thưa ông cố! Nó là thằng con nuôi của
em Bảy, tên là Bồ Rằng.
Nói xong, cô Sáu bước ra hiên nhà nói:
- Ai bắt giữ má con đâu mà con biểu thả
má con ra?
Mặc cho cô Sáu đang nói, Bồ Rằng không
cần nghe, miệng cứ la dường như không thèm
nghe cô Sáu nói; tuy nhiên, dù nói át tiếng cô
Sáu, nhưng khi cô Sáu vừa nhắc lại lần nữa
thì nó lại trả lời ăn khớp với câu cô Sáu vừa
hỏi bằng cách hét:
- Bắt chớ sao không bắt? –Nó giơ tay chỉ
thẳng vào nhà- Cả đám các người đang vây
chặt má tôi kia kìa! Thả má tôi ra, bằng không
tôi ăn thua với các người đó!
Cô Sáu vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo:
- Con đừng hồ đồ! Mọi người đang giúp
má con, con nói gì vậy?
Bồ Rằng là người thuần Việt, mồ côi cha
mẹ, được cô Bảy dưỡng nuôi từ nhỏ và đặt
cho cái tên Miên (Khmer), cho nên dáng nó
khá khôi ngô tuấn tú, nói năng rõ ràng. Nó
vốn lễ phép và luôn kính mến cô Sáu, nhưng
–về sau cô Sáu cho biết- hiện nó bỗng dưng
thay đổi khác hẳn, nói năng láo xược.
Cha sở hơi hồ nghi, liền hỏi lớn để
thăm dò:
- Chính Các Ông mới vây chặt cô Bảy.
Chính Các Ông thả cô Bảy ra mới phải!
Bởi vì giờ đây Cô ấy đã là con riêng của
Chúa rồi!
Quả nhiên cha sở đoán đúng, ông Lực
lượng đang nhập vào Bồ Rằng; qua cậu trai,
Ông trả lời:
Chúng ta không thể để mất một thuộc hạ
đắc lực! Chúng ta không đành lòng chịu
mất Nó!
Cha sở biết chắc ông Lực lượng đang dùng
Bồ Rằng để quấy phá ngài lần này -hy vọng
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là lần cuối trước khi chịu khuất phục và rời đi
hẳn khỏi cô Bảy- ngài nói to hơn:
- Ô hô… ô… Vậy Ông làm được gì khi cả
gan đối đầu với Thiên Chúa?
Bồ Rằng trả lời:
- Chúng ta không đối đầu với Ông Chúa,
nhưng không thể đã ban Nó cho Chúng ta bao
nhiêu năm qua bây giờ lại tự dưng lấy lại…
Cha sở:
- Ơ! Mọi sự đều là của Chúa. Các Ông mới
chính là kẻ giành giật những linh hồn yếu
đuối, khốn khổ, tội nghiệp...
Trong lúc này, cô Bảy vẫn còn đang cố làm
dấu Thánh giá… nhưng không thể được. Cha
sở nói với cô Sáu, ông Tám Ria và hai phụ
nữ:
- Trong Phúc âm, Chúa Giêsu dạy: “Khi
thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo
qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi.
Mà vì tìm không ra, nó tự nhủ: Ta sẽ trở về
nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó
thấy nhà được quét dọn tươm tất, nó liền đi
kéo thêm bảy quỷ khác dữ hơn nó, và chúng
vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy
lại còn tệ hơn trước” (5). Tình trạng linh hồn
của cô Bảy hiện giờ không khác lắm so với dụ
ngôn Chúa kể! Có điều ma quỷ chưa thể xâm
nhập vào Cổ được, do Cổ đã chịu phép rửa
tội và lòng đang đầy ơn Chúa Thánh Thần.
Vậy chúng ta hãy cùng nhau giúp Cổ thoát
khỏi tình trạng này bằng cách vây quanh Cổ
và cầu nguyện cho Cổ. Cầu nguyện như thế
này: “Giêsu Maria Giuse! Xin thương giúp
chúng con”.
Nghe theo lời dạy của cha sở, bốn người
vây quanh cô Bảy và đồng thanh lặp đi lặp lại
câu kinh ngắn ấy.
Ngoài sân, Bồ Rằng vẫn cứ la hét ầm ĩ cố
át tiếng cha sở dạy bốn người cách giúp cô
Bảy. Mặc kệ! Cha sở cứ dạy cho bốn người
đọc đi đọc lại lời nguyện tắt cho đến khi nào
cô Bảy thuộc lòng và tự đọc…
Cha sở bảo với bốn người:
- Có lẽ… đây mới thực sự là trận huyết
chiến đáng kể giữa tôi với ông Lực lượng! Tôi
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đã chờ đợi trận huyết chiến này từ mấy hôm
nay và bây giờ thì trận đấu ác liệt ấy bắt đầu
rồi đây! Mọi người cũng hãy cầu nguyện cho
tôi nữa!
(còn tiếp)
...................................................................
(1) 1 Ga 4,8
(2) Thập niên 50-60 Công giáo Việt Nam
chưa có danh từ “Tin mừng” như hôm nay
tức sau Công đồng Vaticanô II (bế mạc năm
1965); dùng danh từ “Phúc âm” cũng đã là
quá mới mẻ, nhiều nơi lúc đó còn dùng danh
từ “Ê-vang” phiên âm từ chữ “Evangelicum”
tiếng Latin.
(3) “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn
dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và
Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ
mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây
Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
thế”.(Mt 28,16-20).
(4) Chúa phán: “Khi một người mạnh được
vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì
của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có
người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được
người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy
vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì
đã lấy được” (Lc, 11,21-22).
(5) Lc 11,24-26
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

nghiệp vụ của cướp
Chàng cao bồi bước vào tiệm bán súng tại
Chicago, cao giọng:
- Cho một khẩu Rulô!
- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và
12 viên, ông cần thứ nào?
- Chờ một lát
Chàng cao bồi bước tới điện thoại quay số
và hỏi:
- Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho
hỏi ở đó có bao nhiêu người?...
Anh chàng nghe xong, quay sang người
bán hàng:
- Cho loại 12 viên.

tên ăn trộm ra tòa lần 6
Thẩm phán hỏi:
- Anh có muốn nói điều gì để biện hộ cho
mình không?
- Có, thưa ngài chánh án. Tôi muốn đề
nghị các ngài đừng đưa tôi vào tù để cải tạo
nữa. Đã 5 lần người ta đưa tôi đi tù mà có
đem lại được kết quả gì đâu?

giúp đỡ
Một Bác sĩ, một Thầy giáo và một Thẩm
phán là bạn chí thân của nhau. Một hôm đang
ngồi nhậu với nhau, Thầy giáo nâng chén nói:
- Ba anh em mình chơi với nhau đã lâu, coi
nhau như anh em ruột thịt. Hôm nay tôi đề

nghị cùng nâng chén thề sống chết có
nhau, giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn.
Ba người cùng uống rượu thề.
Thầy giáo:
- Tôi làm cái nghề dạy học. Khi con cái
hai bác đến tuổi đi học thì mọi việc cứ để đấy
tôi lo.
Bác sĩ khề khà:
- Tôi chuyên bên khoa mổ. Các bác hay
người thân có nhu cầu cắt bỏ bộ phận nào thì
cứ bảo tôi.
Thẩm phán gãi đầu:
- E hèm! Cái nghề của tôi khó giúp được
gì cho hai bác quá. Thôi thì bác nào muốn ly
hôn thì bảo với tôi một tiếng.

cảm ơn mẹ!!!
Một quý bà dắt cún cưng đi dạo. Trên
đường gặp một người ăn mày, bà ta cao
giọng nói:
- Nếu anh gọi cún cưng của tôi là bố, tôi sẽ
cho anh 100k.
Người ăn mày hỏi lại:
- Nếu tôi gọi 10 lần như thế thì sao?
Bà này đáp:
- Thì cho anh 1 triệu.
Người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to
mười lần “bố ơi”.
Người đi đường thấy lạ xúm vào xem.
Dưới sự chứng kiến của đám đông, quý bà
đành phải đưa tiền cho anh này. Lập tức, anh
này tươi cười rối rít nói:
- Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!
(xem tiếp trang 63)
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CÖÛA ÔI, HAÕY MÔÛ
THAÙNH VÒNH 23
ÑAÙP CA CN IV THÖÔØNG NIEÂN NAÊM A
Nhaïc: Xuaân Thi
Lôøi: Saùch leã Roma
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Cuba có thủ tướng đầu tiên sau 43 năm

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trình
ra quốc hội đề xuất
chỉ định ông Marrero làm thủ tướng
Cuba và đề xuất
được thông qua ngày
21/12. Động thái nằm
trong quá trình phân
bổ những quyền lực vốn tập trung vào vị trí chủ
tịch. Theo hiến pháp mới được thông qua vào
đầu năm nay, Chủ tịch Cuba không còn đứng
đầu Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.

Doanh nhân chi tiền làm đám cưới
cho 271 cô dâu mồ côi cha
TTO - Nhà kinh doanh kim cương Ấn Độ
Maheshbhai Savani
vừa chi tiền tổ chức
đám cưới tập thể cho
271 cô dâu mồ côi
cha. Đám cưới diễn ra
trong hai ngày 21 và
22-12 tại thành phố
Surat, nằm bên sông
Tapi thuộc bang Gujarat, phía tây Ấn Độ. Theo
phong tục của Ấn Độ, để tiến tới hôn nhân, nhà
gái phải tặng nhà trai của hồi môn bằng tiền mặt
và hiện vật. Bố cô dâu là người chịu trách nhiệm
trả tiền tổ chức đám cưới - một sự kiện rất tốn
kém vì thường được tổ chức rất lộng lẫy, xa hoa.
Với những cô gái độc thân mồ côi cha và nếu gia
cảnh nghèo khó, họ sẽ không có nhiều cơ hội lấy
chồng. Savani đã giúp tổng cộng 3.172 cô dâu
làm đám cưới..
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Lính gìn giữ hòa bình LHQ bị tố có hàng
trăm con rơi ở Haiti.

Các nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ
được cho là có hàng trăm con rơi khi thực
hiện nhiệm vụ tại Haiti, theo nghiên cứu
công bố hôm 17/12. “Các em gái, có em
mới 11 tuổi, đã bị lạm dụng tình dục và
mang thai” bởi những người lính gìn giữ
hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) đóng
quân ở Haiti từ năm 2004 đến 2017...
Nghiên cứu dựa trên các cuộc phỏng vấn
với 2.500 người dân Haiti sống gần các
căn cứ của nhân viên gìn giữ hòa bình
LHQ vào mùa hè năm 2017. Uruguay và
Brazil.

Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản thấp kỷ lục
trong 120 năm
Thống kê của cơ quan phúc lợi nhà
nước công bố ngày 24/12, số lượng trẻ
em sinh ra ở Nhật Bản đã giảm khoảng
5,9% trong năm 2019. Số trẻ mới sinh đạt
mức thấp nhất kể từ năm 1899, khi chính
phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu. Trong năm
2019, Nhật Bản có 864.000 ca sinh, giảm
54.400 ca so với năm ngoái. Tỷ lệ sinh
giảm phần nhiều là bởi tâm lý “ngại đẻ”
của phụ nữ từ 25 đến 39 tuổi.
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Phải chọn 1 trong 2:
hoặc bia rượu, hoặc lái xe
TTO - Từ 1-1-2020 luật ‘cấm rượu bia khi lái
xe’ có hiệu lực. Kể từ giờ khắc đón giao thừa
năm 2020, người dân phải chọn: đã uống bia
rượu thì không lái xe; hoặc lái xe - dù là xe đạp
- cũng không được uống một giọt bia rượu. Luật
mới về bia rượu khi lái xe thật ngặt nghèo: cấm
tiệt, không còn quy định nồng độ cồn trong máu
trên ngưỡng mới vi phạm như trước và mở rộng
các đối tượng khi tham gia giao thông.

Hà Nội yêu cầu sắp xếp lại lịch học
khi ô nhiễm không khí mức nguy hại
TTO - Sáng 25-12, chủ tịch UBND thành
phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ thị
các sở, ngành, quận, huyện triển khai ngay
biện pháp cải thiện chất lượng không khí và
chủ động phương án sắp xếp lại lịch học khi
ô nhiễm tới mức ‘nguy hại’…”Trong trường
hợp khi ô nhiễm không khí chạm mức “nguy
hại”, Sở Tài nguyên - môi trường có trách
nhiệm thông báo tới Sở Giáo dục - đào tạo
chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học sắp
xếp lịch học phù hợp. Thông báo tới Sở Y tế
để có biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân dân,
phòng ngừa bệnh về đường hô hấp” - chỉ thị
của UBND thành phố Hà Nội nêu.

ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
xét điểm học bạ lớp 12
TTO - Sáng 24-12, trao đổi với Tuổi Trẻ
Online, TS Trần Thiện Lưu - trưởng phòng
đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải
TP.HCM - cho biết tuyển sinh đại học chính
quy năm 2020 của trường có một số điểm
khác so với năm trước. “Nhà trường có thêm

hình thức đăng ký xét tuyển (bằng học bạ)
trực tuyến qua website trường. Xét điểm học
bạ lớp 12 (năm trước xét 3 năm lớp 10, 11,
12). Phương thức xét học bạ cho tất cả các
chuyên ngành. Nhà trường xét tuyển theo
chuyên ngành đào tạo”, ông Lưu chia sẻ.

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu
gắn chip điện tử

Theo quy định của luật Xuất nhập cảnh
của công dân Việt Nam vừa được Quốc hội
thông qua, có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, công
dân Việt Nam sẽ được sử dụng hộ chiếu điện
tử. Đây là loại hộ chiếu có gắn thiết bị điện
tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người
mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp,
sử dụng hộ chiếu điện tử cán bộ xuất nhập
cảnh chỉ việc quét hộ chiếu vào thiết bị thì
sẽ thể hiện rõ các thông tin về công dân, đủ
hay không đủ điều kiện xuất nhập cảnh, quá
trình xuất nhập cảnh... đều được thể hiện trên
hệ thống.
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Đức Hồng Y Tagle Tân Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo

Khoảng 12:30 hôm 20/11, Đức Thánh Cha
Ngày 8.12, Ðức Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức
Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle làm Bộ
trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân
tộc (còn gọi là Bộ Truyền giáo), theo trang tin
Eglises d’Asie. Như vậy, vị tân Bộ trưởng sẽ
chia tay Manila để nhận nhiệm vụ ở Tòa Thánh
và Tổng Giáo phận này sẽ trống tòa trong thời
gian tới.

Đức Hồng y Ouellet:
Truyền chức linh mục cho người có gia đình
không phải là giải pháp
Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ
Giám mục tuyên bố rằng truyền chức linh mục
cho những người có gia đình không phải là giải
pháp cho vấn đề khan hiếm linh mục. Trong
Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi tháng 10 năm nay, có 128 nghị phụ
bỏ phiếu ủng hộ đề nghị truyền chức linh mục
cho những người có gia đình, và 41 nghị phụ bỏ
phiếu chống. Đức Hồng y Ouellet nói: “Tôi đã
bỏ phiếu chống. Tôi không nghĩ rằng đề nghị
này là một giải pháp. Về vấn đề này, Thượng
Hội đồng Giám mục đã làm tôi thất vọng”…

Một phần ba ứng viên giám mục
từ chối nhận chỉ định
Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ 100 năm
ngày sinh Đức Gioan Phaolô II

Ngày thứ sáu, Đức Hồng y Ouellet, Tổng
trưởng Bộ Giám mục trả lời báo Tây Ban Nha
“Vida Nueva”: Trên toàn thế giới, ngày càng
trở nên khó tìm các ứng viên cho chức giám
mục: 30% giáo sĩ được Đức Phanxicô chọn đã
từ chối việc chỉ định này. Cách đây mười năm
con số này chỉ 10%. Rất nhiều ứng viên biện
minh cho việc từ chối của mình vì các lý do cá
nhân, hoặc họ không muốn tạo nguy cơ “làm
hại cho Giáo hội”…
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Hội đồng Giám mục Ba Lan thông báo,
vào ngày 17.5.2020 Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng thánh lễ mừng 100 năm ngày
sinh của Đức Gioan Phaolô II. Buổi lễ sẽ
được cử hành vào ngày 17.5.2020 tại Vatican, mặc dù Đức Gioan Phaolô II sinh ngày
18.5. Lý do là vì ngày 17.5 rơi vào Chúa
nhật, tạo điều kiện cho nhiều tín hữu cùng
tham dự. Đức Gioan Phaolô II là người đã
tấn phong Giám mục và bổ nhiệm Hồng y
cho Đức Phanxicô vào năm 1992 và năm
2001. Và chính Đức Thánh Cha Phanxicô
đã chủ sự lễ tuyên thánh cho Đức Gioan
Phalo II vào ngày 27.4.2014.
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Caritas Bùi Chu tri ân người hiến giác mạc

Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của
Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Hiến tặng một bộ phận nào đó của cơ thể
để cứu người khác là một việc làm cao thượng
được cả thế giới tôn vinh. Điều này cũng đang
được tiến hành khá tốt đẹp tại giáo phận Bùi
Chu. Thật thế, trong năm qua, giáo phận Bùi
Chu đã có 83 anh chị em ra đi về với Chúa
hiến tặng giác mạc cho những anh chị em
khác. Ý thức sâu xa điều ấy, sáng 19/12/2019,
Ban Caritas (Ban Bác ái Xã hội) giáo phận Bùi
Chu đã tổ chức lễ tri ân và tôn vinh những anh
chị em đã hiến tặng giác mạc cho người khác.
Đặc biệt Ban Caritas đã tổ chức thánh lễ đồng
tế cách trang trọng để cầu nguyện cho 83 anh
chị em hiến tặng giác mạc năm 2019.

Vào lúc 12g00
trưa (giờ Roma)
thứ Năm ngày 2
tháng 1 năm 2020,
tức 18g00 cùng
ngày tại Việt Nam,
Phòng Báo chí
Tòa Thánh công
bố: Đức Thánh
Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ chức
Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka của Đức
Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt,
Tổng Giám mục hiệu tòa Rusticiana, Algeria.Từ năm 1954 – 1959, cậu Tốt học Tiểu
học tại trường Công giáo Thánh Phaolô Lái
Thiêu, sau đó vào học tại Tiểu chủng viện
Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1959 – 1967.
Năm 1967 – 1974, du học tại trường
Truyền giáo Urbaniana, Roma và được thụ
phong linh mục ngày 24.3.1974 do Đức
Hồng y Agnelo Rossi, Tổng trưởng Thánh
bộ Truyền giáo.Từ năm 1974 – 1976, cha là
Phó Giám đốc Trường Truyền giáo Roma.
Năm 1976 – 1979, cha Phêrô được sai
đi truyền giáo tại nước Zaire, nay là Cộng
hòa Dân chủ Congo, châu Phi. Năm 1979,
cha rời Congo vào học tại Trường Ngoại
giao Tòa Thánh. Sau khi tốt nghiệp Trường
Ngoại giao, linh mục Phêrô Nguyễn Văn
Tốt nhận tước hiệu Đức ông ngày 1.5.1985,
rồi làm việc các Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại
Panama, Brasil, Congo, Ruanda và Pháp.
Ngày 25.11.2002, Đức ông Phêrô được
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm
làm Tổng Giám mục và làm Sứ thần Tòa
Thánh tại Benin và Togo.
Ngày 6.1.2003: thụ phong Tổng Giám
mục, hiệu tòa Rusticiana; khẩu hiệu
Giám mục: “Hãy đi rao giảng cho muôn
dân”.chiến.

Ngày Hội Ngộ Tài Xế lần đầu tiên
của Giáo phận Xuân Lộc
Sáng Thứ Hai 16/12/2019, khoảng 700 anh
chị tài xế đã quy tụ về Tòa Giám Mục Xuân
Lộc để tham dự Ngày Hội Ngộ Tài Xế lần
thứ nhất do Giáo Phận tổ chức. Ngày hội ngộ
này được thực hiện khởi đi từ ước mong và
sự quan tâm của Đức Cha Giuse Đinh Đức
Đạo, Giám Mục Giáo Phận với những tài xế,
là những người mà ngày sống và công việc của
họ thường bị áp lực nặng nề, cũng như khiến
người tài xế khó thực hành hay dễ dàng xao
nhãng đời sống đạo.
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V

thế giới” hàng ngày cứ chọc ghẹo ông chủ
ịt chơi khăm hổ bằng cách kích động, “đáng kính” của đầm nước và lần nào cũng
chọc ghẹo cho hổ xông tới tấn công mình, rồi khiến ông thành “đồ ngốc”. Hổ bất lực, tức
lanh lẹ lặn xuống nước và bơi ra chỗ nước sâu lắm và đành “gặm một khối căm hờn” trước
an toàn.
con vịt thông minh mà giảo quyệt.

Có vẻ như con vịt này sống thoải mái trong
đầm nước của hổ và không bận tâm về chúa
sơn lâm tên là Dzhular có trọng lượng 126 kg,
—theo tờ Telegraph. “Con vịt dũng cảm nhất
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“Từ từ, em nào cũng có phần, đừng chen lấn!”

CHỌN LỰA CỦA CON GÁI

(tiếp theo trang 55)

Một ông bố trêu con gái 4 tuổi của mình:
- Cái này giá 2 triệu, được chưa anh?
- Nhà mình sắp nuôi một con lợn, cần phân
- Vẫn còn dày. Chị lấy dùm tôi loại mỏng
chia công việc, một người sẽ cho nó ăn mỗi nhất và tốt nhất đi, nhớ ủi kỹ lưỡng nhé.
ngày, một người thì dọn phòng cho nó, một
- Dạ! Loại này giá 4 triệu.
người thì tắm cho nó. Con chọn việc gì?
Khi về nhà gặp vợ:
Cô bé đáp ngay:
- Vợ yêu, anh tặng em nè! Em vào mặc thử
- Con làm lợn.
có đẹp không?
Chị vợ vui vẻ vào phòng thay áo nhưng
mặc
vào chị thấy áo mỏng quá nên nghĩ mặc
CÁI ÁO MỎNG
cũng như không vậy là chị quyết định không
Ngày hết tết đến, chàng nọ quyết định mua mặc và chạy ra hỏi chồng:
một cái áo thật đẹp và hết sức gợi cảm để tặng
- Đẹp không anh?
vợ. Thế là, anh ta đến cửa hàng:
Anh chàng quay đầu nhìn vợ rồi làu bàu:
- Tôi muốn mua một cái áo cho vợ cao
- Bực cả mình! Mua cái áo tới 4 triệu mà
1m6, áo thật sự mỏng và có khả năng gợi cảm không chịu ủi thẳng cho người ta, để nhăn
cao, giá cả phải chăng.
nheo như thế! Lần sau chắc anh không mua
- Loại này giá 1 triệu nè anh!
đồ ở chỗ đó nữa.
- Sao dày thế, lấy loại mỏng hơn đi.
- !!!
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CHÚ THÍCH BÀI TRANG 1
(1) ”Lục thập nhi nhĩ thuận” nghĩa là:
người tới tuổi 60 tai đã thuần, nghe điều gì
là phân biệt, hiểu rõ được ngay. (Luận ngữ
thiền Vi chính)

Steven Anderson, người đã thực hiện
cú nhảy cao tới 3,65 mét. Steven Anderson
bị khởi tố với hai tội danh là trộm cắp và
hành hung.
Hiện chưa rõ Steven Anderson đã làm cách
nào để nhảy qua được một bờ tường cao đến
vậy. Hồ sơ tố tụng cho biết nghi phạm tới giờ
vẫn chưa tìm được luật sư nào biện hộ cho
mình. (Theo Dân trí)
(2) Dụ ngôn người quản lý bất lương: “Một
nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người
ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của
cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo:
“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy
phúc trình về công việc quản lý của anh, vì
từ nay anh không được làm quản gia nữa!”.
Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm
gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của
mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì
hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau

khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước
mình về nhà họ!”. Anh ta liền cho gọi từng
con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất:
“Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?”. Người
ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ôliu”. Anh ta
bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi
xuống mau, viết năm chục thôi”. Rồi anh ta
hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu
vậy?”. Người ấy đáp: “Một ngàn thùng lúa”.
Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác
đây, viết lại tám trăm thôi”. Và ông chủ khen
tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn
khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn
con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng
loại. Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết:
Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn
bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước
anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong
việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn;
ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất
lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không
trung tín trong việc sử dụng tiền của bất
chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của
cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em
không trung tín trong việc sử dụng của cải
của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của
cải dành riêng cho anh em?
Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ,
vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc
sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,
vừa làm tôi tiền của được”. (Lc 16,1-13).
(3) Loài người ai cũng vốn dĩ bất lương
(Mt 7,7-12).

o TBT: Ngọc Kôn, Phó TBT: Vũ Bá Tước, Nguyễn Anh Dũng, Thư ký: Bạch Thảo.
Thành viên: Thanh Vân, Xuân Thi, Phạm Tấn Huy, Hoàng Quân, Xuân Thiên Ân.
Thành viên không thường trực: Nguyễn Quang Huy, Lâm Thành - thiết kế bìa: Tâm Lê.
o Liên hệ: Trần Trịnh Thái Thị Bạch Thảo, 15/2 đường số 5, Kp I, Hiệp Bình Chánh,
Thủ Đức, TpHCM, 0933.20.7959 (B.Thảo), 0916.700.931 (T.Vân).
o Email: nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com
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