VÀO ĐỀ THÁNG 5

S

Ý nghĩa

áng sớm ngày 12/8/2003
tại một chi nhánh ngân hàng thuộc
thành phố Abilene, bang Texas
(Mỹ), nữ nhân viên ngân hàng
nhận phong bì ghi chữ “Cướp
đây” từ cụ ông đứng trước mặt
với dáng gầy gò, hơi gù, đội mũ
lưỡi trai. Cô gái hỏi:
- Ông đang đùa đấy à?
Ông cụ không cười, chỉ tay
vào hộc bàn của cô gái và ra lệnh
cho tiền vào phong bì. Lúc này,
nữ nhân viên mới tin ngân hàng
mình đang bị cướp. Cô nhét tiền
mệnh giá 5, 10, 20 USD và một ít
tờ tiền đã được đánh dấu số sê-ri
từ trước vào phong bì, tổng cộng
khoảng 2.000 đô.
Cầm lấy phong bì “cụ cướp”
bước ra xe. “Cụ cướp” không
chạy trốn được xa vì nữ nhân viên
đã kịp ghi lại biển số chiếc xe màu
trắng 4 chỗ của cụ. Khoảng 20
phút sau, cảnh sát -với màn rượt
đuổi không hề nghẹt thở- bắt được
tên cướp ngân hàng “thứ dữ” –
cướp không súng-. Tên cướp từ
tốn bước xuống xe trao mình cho
cảnh sát, tên cụ là Hunter Rountree, 91 tuổi bị kêu án 12 năm tù

vì 3 lần cướp trước đã được khoan hồng do tuổi già và do ăn cướp
cho khuây khỏa chớ không vì tiền;
lần này coi như “cụ cướp phải
ăn đời ở kiếp với nhà tù. Ngày
12/10/2004, Hunter chết trong tù
ở tuổi 92 đạt danh hiệu “Kẻ cướp
ngân hàng già nhất thế giới” (xem
trg.63).
Truyện gợi vài ý: - cuộc sống
không ý nghĩa sẽ rất buồn chán –
nên tìm cho đời mình một ý nghĩa
– ý nghĩa gì để cuộc đời vui đang
khi sống và sau khi chết.
Một lúc nào đó, sau khi đạt
được, hoặc không đạt được mục
tiêu tiền, tài, danh hay lợi… người
ta sẽ rất chán đời.
Lấy câu Chúa dạy: “Hãy yêu
tha nhân như chính mình ngươi”
(Mc 12,34), làm ý nghĩa cho cuộc
đời mình, ta sẽ thấy vui sống.
Bởi vì mỗi con người là một
hình ảnh của Thiên Chúa Tình yêu,
cho nên yêu thương mọi người là
sống đúng bản chất “người”. Sống
đúng bản chất “người” là sống có
ý nghĩa, sống có ý nghĩa vừa vui
đời này vừa hạnh phúc đời sau.
NK
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG
Cầu cho các phó tế.
. Ý TRUYỀN GIÁO

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA

Xin cho các phó tế, khi trung thành phục vụ Lời
Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động
cho toàn Giáo Hội.
Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC

.Thứ Sáu Lễ kính thánh Giuse thợ
1.5.2020

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

. Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

.Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên
24.5.2020

CÂU ĐỐI THÁNG 5

.

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

.

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Ca Lời Chúa thánh lễ thêm cao trọng
Hát cộng đoàn hy tế đậm hiếu trung.
Chuỗi Mân Côi đưa ta về Lời Chúa
Kinh Kính Mừng dắt bạn đến Phúc Âm.

.Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống 31.5.2020

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

M

ột vị quan lớn mở tiệc mời nhiều
người đến dự. Tất cả các người được mời đều
ăn mặc sang trọng và dùng xe đi đến. Trong
số ấy có một người khách già. Rủi thay, vì
già yếu nên ông cụ này khi xuống xe đã trượt
chân té vào vũng bùn. Khách đến dự tiệc thấy
vậy phá lên cười.
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Xấu hổ và cảm thấy mình không xứng
đáng, ông quyết định quay về. Gia nhân nài nỉ
cách mấy ông cũng không chịu ở lại dự tiệc.
Khi đó vị quan chủ tiệc bước ra sân, đi tới
chỗ vũng nước đó, rồi cũng cố tình té ngã vào
vũng nước. Thế là áo quần của ông quan cũng
dơ dáy y như cụ già kia. Mọi người chung
quanh chẳng ai dám cười nhạo nữa. Sau đó,
vị quan lớn cầm tay ông cụ đưa vào phòng
tiệc. Ông cụ chẳng còn lý do nào để chối từ.
Thiên Phúc

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 5

TIN MỪNG THÁNG 5
CHÚA NHẬT LỄ IV PHỤC SINH NĂM A (3.5.2020)

CHÚA CHIÊN LÀNH
- Bài đọc 1: Cv 2,14a.36-41
- Bài đọc 2: 1 Pr 2,20b-25
- Tin Mừng: Ga 10,1-10
Ý TƯỞNG
1. “Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi,
người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân”.
SUY NGHĨ
Chỉ duy đến với Chúa Kitô Mục tử, ta mới được vào
Nước Chúa.
Ý TƯỞNG
2. “Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được
sống dồi dào”.
SUY NGHĨ
Chỉ nhờ duy Đức Kitô, ta mới được sống đời sống hạnh
phúc và bất diệt.
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A (10.5.2020)

- Bài đọc 1: Cv 6,1-7
- Bài đọc 2: 1 Pr 2,4-9
- Tin Mừng: Ga 14,1-12
Ý TƯỞNG
1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai
đến được với Cha mà không qua Thầy”.
SUY NGHĨ
1. Chỉ cần tin và theo Chúa Kitô, ta sẽ được tất cả.
Ý TƯỞNG
2. “Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy
đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn,
vì Thầy về với Cha”.
SUY NGHĨ
2. Việc Chúa Kitô đã làm là tha thứ vì yêu thương.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A (17.5.2020)
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA
THIÊN CHÚA
- Bài đọc 1: Cv 8,5-8.14-17
- Bài đọc 2: 1 Pr 3,15-18
- Tin Mừng: Ga 14,15-21
Ý TƯỞNG
1. “Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó,
thì người ấy là kẻ mến Thầy”.
SUY NGHĨ
1. Yêu thương mọi người như chính mình là giữ luật
Chúa Kitô truyền.
Ý TƯỞNG
2. “Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và
Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.
SUY NGHĨ
2. Giữ được luật yêu thương Chúa Kitô truyền như
trên, ta sẽ được tất cả.
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM A (24.5.2020)
CHÚA THĂNG THIÊN
- Bài đọc 1: Cv 1,1-11
- Bài đọc 2: Ep 1,17-23
- Tin Mừng: Mt 28,16-20
Ý TƯỞNG
1. “…giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền
cho các con”.
SUY NGHĨ
1. Chúa dạy yêu thương mọi người.
Ý TƯỞNG
2. “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
thế”.
SUY NGHĨ
2. Chúa ở cùng kẻ thực thi Lời Chúa.

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
NĂM A (31.5.2020)

- Bài đọc 1: Cv 2,14.22-33
- Bài đọc 2: 1 Pr 1,17-21
- Tin Mừng: Lc 24,13-35
Ý TƯỞNG
“Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy
cũng sai các con”
SUY NGHĨ
Bình an do yêu thương mà tha thứ và Chúa sai đi tha
thứ như Người đã tha thứ.
Ý TƯỞNG
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội
cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì
tội người ấy bị cầm lại”.
SUY NGHĨ
Hễ ta tha thứ cho anh em thì Chúa Cha cũng tha thứ cho
họ và cùng lúc, cũng tha thứ luôn cho ta. Được Chúa
Cha tha thứ, ta và họ được vào Nước Trời. Chìa khóa
Nước Trời là tha thứ trong yêu thương.
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LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
CHỦ ĐỀ: SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI
Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc 1: Cộng đoàn tín hữu sơ khai
gặp khó khăn; giải quyết bằng cách lập định
chế phó tế; số tín hữu gia tăng.
- Bài đọc 2: Mỗi tín hữu là một viên
đá sống động xây dựng đền thờ của Chúa
Thánh Thần.
- Bài Tin Mừng: Sống theo Đức Giêsu là
Đường, sự thật và sự sống.
Minh họa
- Mille images 124 C
- “Thầy là đường, là sự thật và là sự
sống” (Ga 14,6)
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Có một điều chúng ta hay quên nên
Thánh lễ hôm nay muốn nhắc chúng ta
“Thầy là đường, là sự thật và
nhớ. Đó là chúng ta tuy ở giữa thế giới này
là sự sống” (Ga 14,6).
nhưng lại thuộc về một “dân thánh”, “dân
Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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được Thiên Chúa tuyển chọn”. Đây là một
vinh dự, đồng thời là một trách nhiệm. Nếu
như chúng ta cảm thấy mình chưa xứng đáng
với vinh dự này và chưa chu toàn trách nhiệm
này, thì hãy đến với Chúa trong Thánh lễ.
Ngài sẵn sàng thanh luyện chúng ta và thêm
sức giúp chúng ta.
II. GỢI Ý SÁM HỐI
- Là thành phần của một cộng đoàn được
Chúa quy tụ, nhưng chúng ta hay chia rẽ nhau.
- Là dân được Thiên Chúa tuyển chọn,
nhưng chúng ta ít quảng đại hiến thân cho
Chúa.
- Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự
sống. Nhưng nhiều khi chúng ta không bước
theo Ngài, học với Ngài và sống như Ngài.
III. LỜI CHÚA.
1. Bài đọc I: Cv 6,1-7
Bài tường thuật này mô tả nếp sống của
cộng đoàn tín hữu sơ khai, một cộng đoàn
không thiếu những khó khăn nội bộ, nhưng
đã biết cách giải quyết thỏa đáng nên vẫn tiếp
tục lớn mạnh.
- Khó khăn phát xuất từ việc phân phối
những nhu cầu đời sống, gây ra những sự kêu
trách.
- Các tông đồ đã đưa vấn đề ra tập thể, đề
nghị một giải pháp theo hướng chia sẻ trách
nhiệm (chọn 7 phó tế lo việc đời sống), và tập
thể đã nhất trí.
- Nhờ khéo giải quyết nên cộng đoàn lại
đoàn kết yêu thương và tăng số.
2. Đáp ca: Tv 32
Chúng ta có gì phải sợ trên con đường
dương thế? Đã có chính Đức Giêsu đi bên
cạnh chúng ta; Ngài dẫn chúng ta về nhà
Chúa Cha; Ngài nuôi chúng ta bằng tình yêu
thương của Ngài; Ngài luôn bênh vực chúng
ta và cứu chúng ta thoát khỏi cái chết đời đời.
3. Bài đọc II: 1 Pr 2,4-9
Thánh Phêrô nhắc tín hữu nhớ đến phẩm

giá cao quý và trách nhiệm của họ:
- Phẩm giá: Tín hữu là dòng giống được
Thiên Chúa tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên
lo tế tự và là dân riêng của Thiên Chúa.
- Trách nhiệm: Hãy để Thiên Chúa dùng
mình như những viên đá sống động xây nên
ngôi đền thờ của Thánh Thần; hãy dâng những
của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa; hãy
loan truyền những công trình vĩ đại của Ngài.
4. Bài Tin Mừng: Ga 14,1-12
Bài Tin Mừng kêu gọi tín hữu đi theo Đức
Giêsu, học với Ngài và sống với Ngài, bởi vì
Ngài là đường, sự thật và sự sống:
- Đức Giêsu là đường vì Ngài dẫn tín hữu
đến với Chúa Cha, nguồn hạnh phúc đích
thực.
- Đức Giêsu là sự thật vì Ngài phát xuất từ
Chúa Cha là nguồn chân lý, và Ngài dạy cho
chúng ta biết Chúa Cha.
- Đức Giêsu là sự sống vì “sự sống đích
thật là nhận biết Chúa Cha và Đấng Ngài sai
đến” (Ga 17,3).
IV. GỢI Ý GIẢNG
1. GIÁO HỘI VỪA THÁNH THIỆN
VỪA TỘI LỖI
Bài đọc thứ hai (thư Phêrô) trình bày vẻ
thánh thiện của Giáo Hội: Giáo Hội là “giống
nòi được tuyển chọn, là hoàng gia chuyên
lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên
Chúa”. Vì thế tín hữu hãy “để Thiên Chúa
dùng như những viên đá sống động xây nên
ngôi đền thờ của Thánh Thần… dâng những
của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa…”
Nhưng bài đọc 1 (sách Công vụ) cho thấy
trong cộng đoàn Giáo Hội vẫn có bất công,
sinh ra tranh chấp và kêu ca. Thành thử “ngôi
đền thờ của Thánh Thần” cũng khó mà xây
dựng, những “viên đá sống động” khó mà
ăn khớp với nhau, và “những của lễ thiêng
liêng” khó mà đẹp lòng Thiên Chúa.
Tuy nhiên, bài Tin Mừng khuyến khích
chúng ta hãy an tâm, cứ vững tin và trung
thành đi theo Đức Giêsu thì mọi sự sẽ ổn, bởi
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vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống.
2. Xao xuyến.
Có biết bao điều làm cho con người xao
xuyến: bệnh tật, khủng hoảng kinh tế, xa cách
người thân v.v.
Đức Giêsu biết tất cả những điều đó, nhưng
Ngài vẫn khuyên “Lòng chúng con đừng xao
xuyến”, vì Ngài nhìn mọi sự từ trên cao. Từ
cao nhìn xuống, cái nhìn của Ngài bao quát
hơn và thấy trọn vẹn hơn: Ngài không chỉ thấy
hiện tại đang bế tắc mà còn thấy tương lai xán
lạn. Nhờ cái nhìn ấy nên mặc dù trong Vườn
Cây Dầu Ngài thấy hình như đang đứng trước
ngõ bí nhưng Ngài vẫn tiến bước nên cuối
cùng đã đến ánh sáng phục sinh.
Bởi thế, Ngài kêu gọi chúng ta: “Anh em
đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và
tin vào Thầy”.
Nếu tin thì không còn xao xuyến nữa.
3. Chia sẻ công việc trong Giáo Hội.
Những công việc trong Giáo Hội rất là
nhiều, nhưng số Giám mục và Linh mục lại
quá thiếu. Nhìn trong phạm vi một giáo xứ
cũng thế: giáo dân thì đông nhưng những
người lo việc thì ít. Chỉ có Cha Xứ, vài tu
sĩ và một ít thành viên Hội đồng giáo xứ.
Khủng hoảng.
Những cơn khủng hoảng này đã có ngay
từ hồi Giáo Hội sơ khai. Và Giáo Hội sơ khai
đã giải quyết một cách khéo léo bằng cách
chia sẻ trách nhiệm: các tông đồ chuyên lo rao
giảng Lời Chúa, các phó tế lo cho đời sống.
Có lẽ từ kinh nghiệm này mà Thánh Phêrô đã
đề ra nguyên tắc mọi người tham gia vào việc
chung của Giáo Hội: “Anh em hãy để Thiên
Chúa dùng anh em như những viên đá sống
động xây nên ngôi đền thờ Thánh Thần”. Mỗi
người đều là một viên đá. Người thì xây nền,
người thì xây tường, người khác xây cổng v.v.
Thực ra, một cộng đoàn mà sinh động thì
tất nhiên phát sinh thêm những công việc. Và
nếu các thành viên của cộng đoàn thiết tha
với sức sống của cộng đoàn thì sẽ biết cách
thu xếp để chu toàn mọi công việc theo hướng
cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Và được như
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thế thì chắc chắn “số các môn đệ sẽ ngày càng
thêm đông”.
4. Chuyện minh họa: “Ta là đường, sự
thật và sự sống”.
a/ Đường
Một người đố bạn mình:
- Đố anh trong Tin Mừng câu nào ngọt
ngào nhất?
- Thiên Chúa là Tình yêu.
- Không phải.
- Vậy chứ câu nào?
- “Ta là đường”
-!!!???
b/ Sự thật: Sự thật ở đâu?
- Một tai nạn xe hơi xảy ra trong một thành
phố nhỏ. Đám đông vây kín nạn nhân khiến
một nhà báo không sao nhìn thấy được. Anh
ta chợt nảy ra một ý nghĩ và kêu lên “Tôi là
bố của nạn nhân đây. Tránh ra”. Đám đông
tránh lối cho anh ta lại gần. Khi chứng kiến
cảnh tượng, anh ta mới vô cùng mắc cỡ, vì
nạn nhân là một con lừa! (Anthony de Mello,
“Lời kinh của con ếch”)
- Một nhà xuất bản gởi tới tác giả của một
bản thảo lời từ chối sau đây: “Chúng tôi đặc
biệt thích thú đọc bản thảo của ông. Tuy
nhiên chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi xuất
bản tác phẩm của ông, chúng tôi sẽ hoàn toàn
không bao giờ còn có thể xuất bản một tác
phẩm nào khác ngang tầm giá trị được với
nó. Và chúng tôi không thể hình dung được
làm sao trong vòng một trăm năm nữa lại có
một tác phẩm nào khác có thể sánh được với
tác phẩm của ông. Vì thế chúng tôi rất tiếc
phải buộc lòng gởi lại ông bản văn tuyệt vời
này. Và ngàn lần chúng tôi xin ông tha lỗi cho
vì sự thiển cận và yếu kém của chúng tôi”.
(Anthony de Mello, “Lời kinh của con ếch”)
c/ Sự sống
Một bà đạo đức áy náy vì một vài tật xấu bà
đã cố gắng hết sức mà vẫn không chừa được.
Bà đến than thở với cha linh hướng. Ngài nói:
“Con có để ý thấy không, vào mùa đông, lá
sồi rụng nhiều, nhưng vẫn còn vài chiếc. Gió
đông thổi mạnh cũng không làm chúng rụng

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

xuống. Nhưng khi mùa xuân đến, chúng tự
động rụng nhường chỗ cho lá non nẩy lộc.
Vậy cái gì làm cho chúng rơi rụng? Thưa đó
là sự sống mới lưu chuyển trong thân cây. Với
chúng ta cũng vậy, khi sự sống mới của Đức
Kitô nảy nở trong đời sống, ta sẽ mau thăng
tiến trên đường đạo đức.”

công trình vĩ đại của Người”. Xin cho chúng
con luôn sống xứng đáng với tình thương của
Chúa và thực hiện trọn vẹn vai trò chứng nhân
của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitoo
Chúa chúng con. Amen

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

- Kinh Tiền Tụng: Nên dùng Kinh Tiền
Tụng Phục sinh 5 vì có nói tới Đức Giêsu như
của lễ, bàn thờ và tư tế.
- Trước kinh Lạy Cha: Đang khi đọc kinh
Lạy Cha, chúng ta hãy có những tâm tình của
chính Đức Giêsu: mong cho Nước của Chúa
Cha trị đến trên trần gian này, một nước đầy
tình thương, công chính và bình an.

CT: Anh chị em thân mến
Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự
sống. Không ai đến được với Thiên Chúa mà
không qua Người. Tin tưởng vào ơn trợ giúp
của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
1- Một trong những mục tiêu Hội Thánh
luôn theo đuổi/ là tạo được sự hiệp nhất giữa
những người cùng tin vào Đức Kitô/ Chúng
ta hiệp lời cầu xin/ cho công trình đại kết của
Hội Thánh sớm đạt được kết quả mong muốn.
2- Trên thế giới ngày nay/ có biết bao người
đang noi gương Đức Kitô/ xả thân phục vụ
những người nghèo khổ nhất trong xã hội/ ở
các trại phong/ các bệnh viện tâm thần/ nơi
những vùng rừng thiêng nước độc đầy dẫy
hiểm nguy/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/
luôn gìn giữ và nâng đỡ những con người
quảng đại ấy.
3- Con người vốn bản tính yếu đuối nên rất
dễ nản lòng/ tuyệt vọng trước những đau khổ/
những khó khăn trong đời sống thường ngày/
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị
em đang gặp thử thách/ luôn biết tin tưởng vào
tình yêu vô biên/ và sự quan phòng kỳ diệu
của Chúa.
4- Ngay trong một xứ đạo/ nhiều khi sự
chia rẽ/ mất đoàn kết/ vẫn còn rất trầm trọng/
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn
giáo xứ chúng ta/ biết dẹp bỏ mọi tị hiềm/
để sống hiệp nhất và yêu thương nhau như
Chúa đã dạy.
CT: Lạy Chúa, thánh Phêrô đã bảo chúng
con: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn,
là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân
riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những

VI. TRONG THÁNH LỄ

VII. GIẢI TÁN
Anh chị em là thành phần của một xã hội
trần thế nhưng đồng thời cũng là thành phần
của một dân thánh được Thiên Chúa tuyển
chọn. Anh chị em hãy trở về lo xây dựng xã
hội nhưng đồng thời cũng đừng quên xây
dựng Nước Thiên Chúa.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

CỬA CHUỒNG CHIÊN
(CN 4 PS A Ga 10,1-10)

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,7)
Cửa mở để qua lại, ra vào: cửa diễn tả sự
đón tiếp (G 31,32 1Cr 16,19), cửa cũng ngăn
cản để bảo vệ (Ga 20,19) hoặc từ chối (Mt
25,10).
Cửa đồ sộ của một thành bảo đảm an ninh
cho dân chúng, cả khách ngoại kiều (Xh
20,10). Nhịp sống của thành diễn ra ngay
bên cửa, nơi gặp gỡ (G 29,7 Tv 69,13), buôn
bán (St 23,11-18 R 4,1-11), vận động chính
trị (2Sm 15,1-6), xuất quân (1V 22,10) và xử
án (Đnl 21,19 22,15 25,7 Am 5, 10-15...). Do
đó, cửa đồng hóa với thành (Đnl 28,52-57) và
đôi khi hàm ý “quyền năng của thành, chiếm
đóng cửa thành là làm chủ thành (St 22,17),
lãnh chìa khóa thành là được trao quyền cai
quản thành (Is 22,22). Theo nghĩa loại suy
cửa shêol là nơi bí nhiệm (Tv 107,18 Is 38,10)
mà chỉ Thiên Chúa biết lối vào (G 38,17), chỉ
Ngài mới thắng nổi (Tv 9,14 Kn 16,13 x. Mt
16,18).
Giêrusalem là thành tuyệt hảo có những
cánh cửa cổ kính (Tv 24,7t), Thiên Chúa ưa
thích (Tv 87) và củng cố chúng (Tv 147,13).
Dân vui sướng tiến về (Tv 122) và được an
tâm. Các tiên tri mơ thấy một Giêrusalem
mới, mở cửa đón chư dân (Is 26,1-5 60,11).
Cửa trời được mở cho mưa và manna (Tv
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78,29) và mọi chúc lành (Ml 3,10) đổ xuống.
Nhưng cửa Thiên đàng đã đóng lại và Israel hiểu rằng con người không thể lên trời, họ
kêu xin xé trời ngự xuống (Is 63,19), xin Ngài
dẫn đầu và đưa qua cửa (Mk 2,12t Ga 10,4).
Chúa Giêsu nhận mình là cửa chuồng
chiên, ai qua cửa đó mới thuộc đàn chiên cửa
Ngài và Ngài dẫn qua cửa ra đồng cỏ ban sự
sống (Ga 10,9-10). Người còn giữ chìa khóa
vương quốc (Kh 3,7 x.Mt 16,19), cũng như
chìa khóa của sự chết và âm phủ (Kh 1,8).

ĐƯỜNG
(CN 5 PS A Ga 14,1-12)

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”
(Ga 14,6).
Trong cuộc sống du mục, đường đi giữ vai
trò thiết yếu. Vì vậy, từ này được dùng để nói
về đời sống tôn giáo và luân lý.
Đáp lại lời Thiên Chúa, Abraham đã lên
đường (St 12,1-5). Đường Chúa lại thật lạ
lùng (Is 55,8) và vấn đề chính lại là nhận ra
đường lối Chúa mà bước theo.
Cuộc xuất hành là một kinh nghiệm thế nào
là “đi với Thiên Chúa mình” (Mk 6,8). Chúa
đi trước mở đường bằng một cột mây, cột lửa
(Xh 13,21t). Biển cả không chặn nổi bước
chân Ngài (Tv 77,20). Trong hoang địa (Tv
68,8), Thiên Chúa chăm sóc dân (Đnl 1,3031) nhưng cũng sửa dạy họ (Đnl 8,2-6), khiến
đường Chúa dẫn thật lâu dài và quanh co (Đnl
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2,1t) nhưng dẫn tới đích và dân sẽ được no
thỏa (Đnl 6, 7-10). Đường lối Chúa là tình
yêu và chân lý (Tv 25,10 136) và chính trực
(Đnl 32,4). Các tiên tri thời Thiên Chúa cũng
đi với con cái Ngài là lý tưởng (Hs 11,1t).
Vào được Đất Hứa, Israel phải tiếp tục
“đi trong đường lối Chúa” (Tv 128,1) và biết
được đường lối Chúa là một đặc ân lớn lao
(Tv 147,19t). Bất tuân luật pháp là một lầm
lạc (Đnl 31,17), dẫn tới lưu đày (Lv 26,44t)
và phải dọn đường trong hoang địa (Is 40,3)
chính Ngài vạch lối (Is 43,19) biến núi non
thành đường phẳng (Is 49,11) chờ khải hoàn.
Đấng Cứu Thế đến, dẫn dân tới tận nơi an
nghỉ của Thiên Chúa (Dt 4,8t). Chúa Giêsu,
Môsê mới, đồng hành và cổ võ (Lc 24,15
9t 3,5t 12,2t) cuộc xuất hành mới. Ngài gọi
mọi người bước theo (Mt 4,19 Lc 9,57-62 Ga
12,35t). Đường Ngài đi là đường thập giá (Mt
16,23 Lc 24,26 9,23 Ga 16,28) Chính Ngài
nên hy tế (Lc 9,51 22,22-23) hy tế thông đến
tận trời (Dt 9,24) mở đường cho chúng ta vào
cung thánh đích thực. Con đường cứu độ là
chính Đức Giêsu Kitô (Ga 14,6).

ĐẤNG BẢO TRỢ
(CN 6 PS A - Ga 14,15-21)

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban
cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga
14,16).
“Đấng Bảo Trợ” (tiếng Hi lạp là paraklêtos) là từ ngữ chỉ có thánh Gioan sử dụng,
để xác định nhiệm vụ “người được gọi đến”
para-kalêo (Hi lạp) hay ad-vocatus (latinh)
làm phụ tá, trạng sư, bảo trợ, nâng đỡ. Chính
Chúa Giêsu giữ nhiệm vụ này (1Ga 2,1) và
Chúa Thánh Thần cũng vậy, vì Người hiện tại
hóa sự hiện diện .
Chúa Giêsu ra đi liên hệ với việc sai
Đấng Bảo Trợ đến (Ga 16,7) và đánh dấu
sự hiện diện mới của Thiên Chúa giữa loài
người. Dầu là Đấng Phù Trợ khác (14,16),
Chúa Thánh Thần ở trong các môn đệ (14,17

17,23), ở với các tín hữu (14,17 17,25) ở mãi
(14,16 Mt 28,20) và cho hưởng trước chỗ ở
mà Chúa Giêsu dọn trước (14,21). Ngài là
Thần Chân Lý (14,17 16,13). Mà chân lý đó là
chính Chúa Giêsu (14,6), đối nghịch với cha
sự dối trá (4,44), chân lý này xác định tính
chất việc thờ phượng (4,23t). Ngài là Thánh
Thần mà Chúa Giêsu, Đấng Thánh (6,69) ban
xuống (20,22 7,39) để thánh hiến họ (17,17)
nhờ sự thánh hiến của Người (17,19).
Đấng Phù Trợ hiện diện sống động trong
cộng đoàn các môn đệ, là ký ức sống động
của Giáo Hội, Chúa Giêsu ban phát mọi sự từ
Chúa Cha (16, 15 17,10), Chúa Thánh Thần
lấy nơi Chúa Giêsu mà truyền lại (16,14t), nghĩa là Ngài “dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”
(16,13), Ngài diễn lại dưới ánh sáng Phục
sinh các biến cố đã qua (x. 2,22 7,39 11,51t
12,16 13,7). Do đó, Chúa Thánh Thần, Đấng
Phù Trợ làm chứng về Đức Kitô (15,26) và
làm cho các môn đệ nên những chứng nhân
với Chúa (15,27).

GALILÊA
(LỄ THĂNG THIÊN A - Mt 28, 16-20)

“Mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi
Chúa Giêsu đã chỉ trước” (Mt 28,16).
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TỪ NGỮ THÁNH KINH

Galilêa (tiếng Do thái là gàlil, tiếng Hilạp
là galilaias) có nghĩa là “vòng tròn” “khu”,
miền đất phương Bắc miền Palestina, giới
hạn bởi đồng bằng Yizreel, sông Gioađan,
miền Tyr và Siđoan.
Miền Bắc Galilêa được gọi giản dị là “núi”
(Gs 11,2) hoặc “những ngọn núi Nepthali”
(Gs 20,7). Tính chất địa dư của Galilêa hướng
nó về miền Nam, do đó trong lịch sử thánh
kinh, nó được nối kết với Samaria và Giuđa với đồng bằng Esdraelon và thung lũng
Giođan, Galilêa là tiếp điểm của nhiều ngã
đường quan trọng mở ra mọi hướng, khiến
dân cư ở đây pha trộn nhiều chủng tộc và
trong phần lớn các giai đoạn lịch sử, nó được
mệnh danh là “miền đất của dân ngoại” (Is
8,23).
Cuộc chinh phục Galilêa do Giosuê thực
hiện (Gs 11) có lẽ đã thu gọn cả một tiến trình
xâm nhập lâu dài, vì các thành Kedesh và
Yanoam vẫn tồn tại ở phần đất này của các
bộ tộc Do thái Zabulon, Nephtali, Asher và
Isaachar. Các bộ tộc này đã được Barak và
Debora hướng dẫn trong cuộc chiến chống
Sisera (Tl 4-5). Galilêa cũng là nơi diễn ra
cuộc chiến của Simon (1Mcb 5,14-23) và
cuối cuộc chiến Simon đã đưa người Do thái
ở Galilêa về Giuđêa.
Galilêa không quan trọng gì trong lịch sử
Cựu Ước từ thời Salomon đến Tân Ước. Phần
lớn các biến cố trong Tin mừng nhất lãm diễn
ra ở Galilêa, nơi Chúa Giêsu trải qua phần lớn
cuộc sống và sứ vụ của Ngài. Người Do thái
ở Giêrusalem coi thường dân Galilêa, nhưng
chính từ “miền đất của dân ngoại” này (Mt
4,15) mà Chúa Giêsu trao sứ mệnh đến với
muôn dân (Mt 28,19...), như đã được gợi ý
(2,1-12 4,15-16 23-25 8,5-13 10,18 15,21-28
22,1-10 24,14 25,12 26,13).

Sự kiện xảy ra vào ngày lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống đầu tiên của kỷ nguyên Kitô
giáo (Cv 2,1-13) là một phép lạ về ngôn ngữ.
Các dân tộc trên mặt đất nói “đủ mọi thứ
tiếng”. Thánh Kinh dùng kiểu nói cụ thể này
để diễn tả sự khác biệt về văn hóa, sự khác
biệt ngôn ngữ này vừa cho thấy trí phong
phú của loài người, vừa tạo ra sự bất thông
cảm mà tháp Babel (St 11) gợi nên. Biến cố
ngày lễ Hiện Xuống (Cv 2,1-13) hàn gắn sự
chia rẽ của loài người: Thánh Thần lấy hình
lưỡi lửa ngự trên các Tông đồ để Tin Mừng
họ rao giảng để mọi dân tộc nghe được bằng
chính tiếng nói của họ (Cv 2,11). Ngôn ngữ
duy nhất của Thánh Thần là đức ái sẽ hòa giải
loài người.

Đoàn sủng khiến các tông đồ nói được các
thứ tiếng:
Vừa là một hình thức cầu nguyện phấn
khởi ngợi khen Thiên Chúa (Cv 2,4 10,4.6).
Vừa là một hình thức tiên tri loan báo cho
loài người biết những kỳ công của Thiên
Chúa (Cv 2,6.11 19,6).
Quy định việc sử dụng đoàn sủng này,
thánh Phaolô ca tụng hình thức thứ nhất,
nhưng lại chuộng hình thức thứ hai hơn, vì nó
hữu ích cho mọi người (1Cr 14,5).
Phép lạ ngôn ngữ ngày lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống cho thấy Hội Thánh từ
TIẾNG / NGÔN NGỮ
buổi sơ khai đã là Công giáo (x. Is 66,18 Kh
(CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A - Cv 2,1-11)
5,9 7,9). Như vậy “mọi thứ tiếng đều xưng
“Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông tụng Đức Giêsu là Chúa trong vinh quang của
nói tiếng bản xứ của mình” (Cv 2,6).
Thiên Chúa Cha” (Pl 2,11).
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S

au ngày chế độ Việt Nam tại miền
Nam sụp đổ, có nhiều người sợ đi kinh tế
mới... nên đã tìm đường vượt biên. Một cô ca
sĩ, không phải Công giáo, rất nổi tiếng, bụng
mang dạ chửa, khi thấy sóng gió nguy ngập,
cô liều mạng ra đứng trên boong tàu, cầm giơ
chuỗi hạt Mân Côi ngửa mặt cầu xin Đức Mẹ
đoái thương đến toàn thể con tàu, đang gặp
cơn nguy biến. Tức thì Đức Mẹ đoái thương
nhận lời, cho sóng gió bão táp ngừng ngay.
Cô đã rất cảm động, và không ngừng cảm tạ
Đức Mẹ trọn cả đời, mặc dù vì nhiều lý do,
cô chưa thể theo đạo Công giáo trong lúc này
được. Nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng cho đến
ngày cuối đời, chắc chắn cô sẽ được Đức Mẹ
đoái thương nhìn đến trong những giờ phút
sau hết.
Hầu như tất cả những người Công giáo khi
ra biển đánh cá hoặc di tản, đều đã lần hạt
Mân Côi, xin Đức Mẹ cứu cho qua cơn sóng
gió bão táp để đến bến bình an.
....................................................................

Lời bàn: Trong bài thánh ca xưa, có câu:
“Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con lúc
vượt biển thế gian…”. Phải, Đức Mẹ đã cứu
bao nhiêu người vượt biển, hoặc đi đánh cá
ở ngoài biển khơi. Thật gian nan nguy hiểm.
Và qủa thật Đức Mẹ đã cứu họ. Tất cả nói lên
sự tin tưởng tuyệt đối vào chuỗi hạt Mân Côi
kính Đức Mẹ.
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - thánh cả giuse - tích truyện thánh giuse

N

ơi một Nhà Nguyện tại thành phố
Santa Fe thuộc bang New Mexico bên Hoa
Kỳ, có chiếc cầu thang thật đặc biệt với nguồn
gốc lạ thường đáng được nhắc đến trong khuôn khổ tháng 3 dâng kính Thánh Cả GIUSE.
Cách đây gần 140 năm – vào năm 1872
–Giám mục giáo phận Santa Fe là Đức Cha
Jean Baptiste Lamy (1814-1888), gốc Pháp,
dự định xây cất một Nhà Nguyện dâng kính
Đức Bà Loreto (Loretto Chapel) với mục đích
làm nơi thờ phượng cho cộng đoàn gồm 4 nữ
tu thành Loreto (Sisters of Loretto). Các Chị
vừa thành lập Cộng đoàn ở đây.
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Công việc xây cất ủy thác cho kiến trúc sư
P. Mouly, người Pháp. Ông khởi công ngày
25-7-1873 và hoàn thành 5 năm sau đó. Nhà
Nguyện dài 22,5 mét, rộng 7,5 mét và cao
25,5 mét. Nhà nguyện dâng kính Thánh Cả
GIUSE.
Khi Nhà Nguyện hoàn thành thì người ta
mới thấy có một thiếu sót trầm trọng. Nhà
nguyện không có cầu thang đi lên gác-đàn
(dành cho ca đoàn). Nhiều nhà chuyên môn
được mời đến để nghiên cứu xem phải giải
quyết vấn đề như thế nào. Mọi người đều thấy
không còn chỗ để xây cầu thang, ngoại trừ

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - thánh cả giuse - tích truyện thánh giuse

việc làm một đường hầm hoặc xây một cầu
thang theo hình trôn ốc.
Sau khi nghe các ý kiến, các nữ tu cảm
thấy vô cùng bối rối và lo âu. Nhưng các
Chị đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp
đặc biệt của Thánh Cả GIUSE, Đấng mà các
Chị rất sùng kính. Các Chị quyết định làm
Tuần Cửu Nhật dâng kính Thánh Cả GIUSE,
van xin Người cầu bầu cùng THIÊN CHÚA
Quan Phòng.
Vào ngày cuối Tuần Cửu Nhật, có một
người khách lạ xuất hiện nơi cửa tu viện.
Ông có mái tóc muối tiêu và mang theo con
lừa trên lưng chở vật dụng. Người khách xin
gặp Mẹ Bề trên lúc ấy là Nữ tu Maddalena.
Khi Mẹ Bề trên ra tiếp thì người khách lạ
cho biết ông sẵn sàng chấp nhận công tác xây
chiếc cầu thang.
Kể sao cho xiết nỗi vui mừng của Mẹ Bề
trên và toàn thể Cộng đoàn. Các Chị thấy rõ
lời cầu xin đã được THIÊN CHÚA lắng nghe.

Người thợ mộc bắt tay ngay vào việc. Các
Nữ tu thỉnh thoảng ghé qua chiêm ngắm công
việc của ông.
Để làm chiếc cầu thang, người thợ mộc
chỉ dùng 3 dụng cụ: cái cưa, thước đo góc và
cái búa. Rồi thay vì dùng đinh, Ông chỉ dùng
các chốt bằng gỗ và ngâm các chốt này trong
nước. Vỏn vẹn sau ba tháng, chiếc cầu thang
hoàn thành.
Khi công việc xong xuôi, Mẹ Bề trên
Maddalena chuẩn bị tiền để trả công cho
người thợ mộc. Nhưng ông biến mất không
để lại dấu vết và tông tích.
Các Nữ tu dò hỏi các tiệm thủ công-nghệ
và tiệm bán đồ gỗ trong thành phố thì không
nơi nào đã bán bất cứ vật dụng gì cho người
thợ mộc. Vả lại, loại gỗ được dùng để xây cầu
thang cũng không tìm thấy trong vùng.
(còn tiếp 1 kỳ nữa)
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - CHỨNG TỪ CÁC THÁNH

Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
(tiếp theo)

IV. TIẾNG GỌI
Động viên toàn lực theo tiếng Chúa

71. Con đừng lấy làm lạ, lúc theo Chúa, con nghe tiếng
gọi của khoái lạc, của danh vọng, của cả bản thân, cha
mẹ, quyến rũ con bỏ đường Chúa. Cứ tiến lên, Chúa đã nói
trước: “Ai cầm cày còn ngoảnh mặt lui, không đáng làm
môn đệ Ta.”
72. Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong mọi việc
nhỏ: “Hãy theo Thày!” và tiếng “Vâng” của con cũng tiếp
tục cho đến hơi thở cuối cùng.
73. Thưa: “Vâng” là dễ, nhưng hãy xem Chúa Giêsu theo
tiếng gọi cho đến chết trên thánh giá. Hãy bỏ mình, vác
thánh giá mỗi ngày và đóng đinh mình trên thánh giá ấy.
74. Chúa bảo con: “Hãy đi rao giảng Phúc Âm.” Chúa
không ra thời khóa biểu, không vạch kế hoạch, Chúa để con
sáng kiến và vượt đi, miễn là con mang Phúc Âm.
75. Công đồng Vatican II dạy ta “trở về nguồn”. Con hãy
khám phá lại đời sống các tông đồ, những người đã sống,
đã nghe, đã sờ tận tay Chúa Cứu Thế và làm chứng về Ngài.
(còn tiếp)
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TÌNH HUỐNG TIN MỪNG

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:
Lắng lòng trong đại dịch corona, ta nghe
được tiếng Chúa nói với ta điều gì? (một
Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi:
Tiếng Chúa nói với chúng ta: hãy ăn năn
hối cải và sinh hoa kết trái (1).
Ăn năn hối cải: vì thế giới ngày càng tiến
bộ thì càng giỏi giang trong việc phạm tội.
Sinh hoa kết trái: vì mỗi người là một hình
ảnh Tình yêu của Thiên Chúa, nhưng cây
tình yêu-mỗi người đã không sinh hoa kết
trái tình yêu do: a/ vật chất ngày càng tràn
ngập; b/ lời nói dối ngày càng tràn lan; c/
mưu đồ ác ý ngày càng đầy dẫy; 3 điều này
làm cho cây tình yêu-mỗi người không sinh
hoa kết trái (2).
....................................................................
(1) “Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho
Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy
người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với
máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo:
“Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê
bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi

hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư?
Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu
các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các
ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như
mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè
chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những
người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các
ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không
ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ
bị hủy diệt như vậy”. Người nói với họ dụ
ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong
vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó
mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn
rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây
vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi,
còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta
đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm
nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón
phân; may ra nó có quả chăng, bằng không
năm tới ông sẽ chặt nó đi” (Lc 13,1-9).
(2) Để ăn năn hối cải và sinh hoa kết trái,
kính mời mọi người đến với chimgoidan.com
(website tên là Chim gọi đàn) để cùng nhau
Tu tại nhà – Thực thi Lời Chúa.
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THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - mục vụ thánh nhạc

Trọn câu là: “Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn. Trí giả động, nhân giả tĩnh.
Trí giả lạc, nhân giả thọ”. (Ung Dã - Luận ngữ) (*).

C

ha phó nói với 3 ca đoàn:
- Anh chị em hát thánh ca hiện nay, đó là
thánh ca Bình dân Tôn giáo viết theo hình thể
ca khúc, còn gọi là thánh nhạc thể loại thứ
5 trong 6 thể loại thánh nhạc của Giáo hội
Công giáo; đây là thể loại thánh nhạc hát lời
của con người, mà lời ca và ý tưởng do con
người dệt nên thì nghèo nàn, hát hoài cũng
quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Còn nếu chúng
ta hát Thánh ca Phụng vụ là thánh nhạc thể
loại thứ 1, chuyên hát nguyên văn Lời Chúa;
Lời Chúa là lời hằng sống…
Một ca viên ngắt lời cha phó, hỏi:
- Thế nào là lời hằng sống, thưa cha?
Cha phó đáp:
- Đơn giản lắm! Lời hằng sống là lời
mang lại sự sống cho tâm hồn ta khi ta thực
thi lời ấy.
Một ca viên khác giơ tay:
- Xin cha cho một thí dụ đi ạ!
Cha phó trưng ra thí dụ:
- Thí dụ câu Chúa phán: “Hãy tỉnh thức và
cầu nguyện luôn!”. Người nào luôn dọn mình
sẵn sàng để chết tất luôn sống trong bình an,
can đảm và cảm thấy từng ngày trôi qua có
ý nghĩa.
Các ca viên ngồi lặng im suy nghĩ. Cha
phó nói tiếp:
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- Và người đó nhìn thấy sự sống bên kia
đang chờ mình.
Cha phó tiếp theo liền:
- Càng thực thi Lời Chúa, càng hiểu. Càng
sống Lời Chúa, càng thấy Lời Chúa linh hoạt,
vận chuyển trong đời sống ta. Như vậy hát
Lời Chúa là hát sự linh hoạt và sống động.
Cha phó nói tiếp khi chưa thấy ai có ý
kiến gì:
- Biết được điều ấy, ta thích hát Thánh ca
Phụng vụ, vì Thánh ca Phụng vụ linh hoạt
và dịch chuyển lẫn biến thiên như nước chảy.
Trí hiểu biết và nước giống nhau: linh hoạt,
tiến hóa và đầy sức sống. Anh chị em hãy
nhìn người nào thông hiểu trong họ đạo xem!
Người đó luôn mới mẻ, sống động và thu hút
mọi người.
Cha phó kết luận:
- “Trí giả nhạo thủy” cơ mà! Bởi vì họ
mới hoài mới mãi như dòng nước đang chảy
dưới sông.
....................................................................
(*) Trí giả thông đạt đạo lý nên yêu thích
cái lưu động không ngừng của nước. Nhân
giả an nhiên thi hành đạo lý nên yêu thích cái
vững vàng bất dịch của núi. Trí giả nhận thức
linh động, nhân giả tâm hồn an tĩnh. Trí giả
sống vui vẻ, nhân giả sống thọ.

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - quan điểm thánh nhạc

NGUYÊN NGUYÊN

N

gày 4 lần, chị em sinh năm nhà Dionne được đưa vào sân chơi riêng, xúc cát
hoặc lội nước trước sự chứng kiến của hàng
nghìn người.
Đó là một sân chơi bình thường, nếu bỏ
qua hàng dây thép gai cùng bảng chữ: “Xin
vui lòng hợp tác, yêu cầu im lặng, không chụp
hình những đứa trẻ”.
“Những đứa trẻ” ở đây chính là năm chị
em gái nhà Dionne bao gồm Yvonne, Annette, Cécile, Émilie và Marie. Là trường hợp
sinh năm đầu tiên trên thế giới sống sót qua
năm đầu đời, họ được mệnh danh “kỳ quan
thế giới thứ tám”. Nhờ năm chị em, vùng Callander ở Ontario (Canada), quê hương của họ,
trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Những
năm 1930, nơi đây thu hút khoảng ba triệu du
khách, nhiều hơn cả thác Niagara.
Suốt thời gian dài, Yvonne, Annette,
Cécile, Émilie, Marie sống trong môi trường
chẳng khác nào sở thú. Tuy nhiên, theo Sarah
Miller, tác giả cuốn The Miracle & Tragedy of
the Dionne Quintuplets, chuỗi ngày “bị cầm
tù” này lại là “những năm hạnh phúc nhất, ít
phức tạp nhất” với năm chị em nhà Dionne.
Trước khi năm chị em ra đời, gia đình
Dionne rất nghèo khó. Oliva Dionne, người
đàn ông trong nhà, nuôi gia đình tám miệng

ăn bao gồm người vợ đang mang thai với
mức lương 4 USD từ công việc chở vật liệu
xây dựng.
Ngày 28/5/1934, vợ Oliva là Elzire chuyển
dạ, sớm hai tháng so với dự kiến. Bác sĩ chưa
kịp tới nơi, một em bé tí hon nặng 1,5 kg đã
chào đời. Đầu bé to bằng quả cam, toàn thân
có thể nằm gọn trong bàn tay người lớn. Đứa
trẻ gần như không thở.
Tiếp đó, bốn bé gái khác lần lượt chui ra,
đứa sau nhỏ hơn đứa trước. Marie, đứa trẻ
cuối cùng, nặng chưa đầy 1 kg. Tổng cộng,
năm chị em nặng 6 kg.
Hoảng hốt vì thấy mình sinh năm, Elzire
hét lên: “Tôi sẽ làm gì với những đứa trẻ
này đây”.

Elzire bên năm đứa con sinh năm. Ảnh: AP.
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Ban đầu, cơ may sống sót của năm chị em nhượng quyền nuôi dưỡng các con cho hội
nhà Dionne gần như bằng không. Trước họ, Chữ Thập Đỏ vào tháng 7/1934.
trường hợp sinh năm khác ở Lisbon (Bồ Đào
Nha) năm 1866 qua đời trong vòng 55 ngày
sau sinh. Những đứa trẻ không chỉ gặp vấn đề
nghiêm trọng về hô hấp mà còn bị tác động
bởi điều kiện khó khăn ở nông thôn.

Bác sĩ đỡ đẻ Allan R. Dafoe đến thăm 5
chị em nhà Dionne trong sinh nhật một tuổi.
Ảnh chụp năm 1935.
Bác sĩ địa phương Allan Roy Dafoe, người
có mặt lúc năm chị em nhà Dionne ra đời,
tuyển dụng các y tá để giữ cho năm đứa trẻ
sống sót. Họ khử trùng trang trại, thay tã, giữ
ấm và cho các bé ăn hai tiếng một lần.
Tin tức về năm chị em nhà Dionne nhanh
chóng lan xa. Giới báo chí đổ xô tới Ontario,
cắm trại qua đêm để kiếm cơ hội chụp ảnh
những đứa trẻ. Khách tham quan từ khắp nơi
cũng kéo về, làm tắc đường. Hai người Mỹ
đề nghị mua chiếc giường nơi năm chị em ra
đời với mức giá hàng nghìn USD. Một người
thậm chí cố gắng đột nhập vào nhà Dionne.
Lúc những đứa trẻ sinh năm được vài ngày
tuổi, một nhà triển lãm ở Chicago thuyết
phục Oliva ký hợp đồng cho phép trưng bày
các con để đổi lại toàn bộ chi phí y tế, nhà ở,
bữa ăn cộng thêm 250 USD mỗi tuần và một
phần doanh thu bán vé. Tuyệt vọng và túng
thiếu, Oliva đồng ý nhưng sau đó nghĩ lại. Để
thoát khỏi bản hợp đồng, ông ký giấy chuyển
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Sinh nhật 2 tuổi của các chị em nhà
Dionne. Ảnh chụp năm 1936.
Dưới sự điều hành của bác sĩ Dafoe, hội
Chữ Thập Đỏ xây cho năm đứa trẻ nhà Dionne một “ốc đảo trẻ em” với đầy đủ tiện
nghi. “Chúng tôi có mọi thứ mình muốn.
Trong ngôi nhà đó, chúng tôi được đối xử như
những nàng công chúa”, năm chị em kể trong
hồi ký We Were Five năm 1965.
Dù chỉ cách nhà bố mẹ một con đường, nơi
ở của năm chị em sinh năm như thuộc về thế
giới khác. Mỗi ngày bắt đầu từ 6h30 với bữa
sáng là nước cam và dầu gan cá tuyết. Các y
tá không thể hiện sự thiên vị hay tình cảm.
Khi phạm lỗi, những đứa trẻ sẽ nhận hình
phạt ngay. Ví dụ, nếu cho tay vào tã trong lúc
ngủ, các bé sẽ bị buộc tay vào thanh cũi. Elzire và Oliva không bao giờ được chào đón ở
chỗ các con. Dù bố mẹ nói tiếng Pháp, năm
chị em lại học tiếng Anh.
Về mặt luật pháp, Yvonne, Annette, Cécile,
Emilie và Marie thuộc quyền sở hữu của
chính quyền Ontario đến tuổi 18. Nhận thấy
tiềm năng kinh tế từ năm chị em, Hội Chữ
Thập Đỏ mở quỹ ủy thác cho họ và thu về
khoản tiền khổng lồ từ các cơ quan báo chí,
doanh nghiệp muốn sử dụng hình ảnh những
đứa trẻ.
Bác sĩ Dafoe đưa ra ý tưởng “show diễn trẻ
em” nhằm lôi kéo khách du lịch tới Calland-
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er. Mỗi ngày bốn lần, năm đứa trẻ nhà Dionne được đưa ra sân chơi để khán giả chiêm
ngưỡng. Nếu một bé bị ốm, y tá sẽ bí mật đưa
một bé khác ra hai lần, đảm bảo người xem có
cảm giác đã nhìn thấy năm chị em giống hệt
nhau. Thỉnh thoảng, những đứa trẻ bị đẩy ra
ngoài sân chơi dưới thời tiết xấu hoặc trong
tình trạng không khỏe.

trường làm việc quá khắc nghiệt, không y tá
nào trụ quá 3 năm.
Năm 1943, vợ chồng Oliva đâm đơn kiện
Dafoe và giành lại quyền nuôi dưỡng các con.
Tuy nhiên, đó không phải cuộc hội ngộ ngọt
ngào. Nhờ tiền từ quỹ ủy thác của các con,
gia đình Dionne chuyển tới một ngôi nhà lớn.
Năm chị em sinh năm, lúc ấy 9 tuổi, chẳng
biết gì về cuộc sống bên ngoài khu nhà cũ. Do
thời gian chia cách quá dài, gia đình với họ
không khác gì người xa lạ. Lần đầu tiên trong
đời, năm đứa trẻ không được ngồi cạnh nhau
trong bữa ăn và phải ngủ khác phòng.

Năm chị em sinh năm nhà Dionne trở thành
“miếng mồi” du lịch. Ảnh: Bettmann Archive.
Ước tính mỗi ngày, Callander đón khoảng
3.000 du khách tới nhìn năm bé gái kia chơi
đùa. Gia đình Dionne mở một cửa hiệu bán
đồ lưu niệm đối diện nơi ở của các con. Trong
số khách du lịch đến đây, có những ngôi sao
nổi tiếng như Clark Gable, James Stewart,
Bette Davis, James Cagney, Mae West và nữ
phi công Amelia Earhart.
Du khách được thông báo rằng năm đứa
trẻ không bị làm phiền bởi sự có mặt của
đám đông nhưng điều này không đúng. Hai
y tá chăm sóc chị em nhà Dionne từng tiết
lộ: “Mỗi ngày, những đứa trẻ đều chạy về
phía chúng tôi, than phiền về những khán
giả tò mò. Rất nhiều lần, chúng sợ hãi, trốn
tránh và không chịu chơi. Ác mộng cũng
xuất hiện thường xuyên”. Có lẽ vì môi

Cuộc sống của gia đình Dionne sau khi
đón các con về chung sống trở nên rất khá
giả. Tất cả là nhờ số tiền mà các cô bé kiếm
về cho cha mẹ nhờ xuất hiện tại các sự kiện.
Để kiếm tiền, năm chị em vẫn phải ăn
mặc giống hệt nhau, thường xuyên xuất hiện
trong các cuộc phỏng vấn và tới Mỹ cho công
chúng chiêm ngưỡng. Ngoài ra, Elzire bắt các
con làm việc nhà và sẵn sàng lăng mạ, đánh
đập nếu thấy chúng làm không tốt. Oliva cũng
tấn công các con. Một lần, Cécile thấy Émilie dưới tầng hầm, người co rúm và run rẩy.
Émilie không kể điều gì đã xảy ra nhưng khi
Cécile hỏi “Bố à” thì Émilie òa khóc.
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“Họ không đối xử với chúng tôi như trẻ
nhỏ. Chúng tôi bị coi là người hầu, nô lệ”,
Annette nói về bố mẹ đẻ với New York
Times năm 2017.

Hai người còn lại trong năm chị em sinh
năm nhà Dionne: Cécile và Annette.
Ảnh: Aaron Vincent Elkaim.
Năm chị em nhà Dionne lúc trưởng
thành. Ảnh: AP.
Năm 18 tuổi, năm chị em thoát ly khỏi gia
đình và chuyển tới Québec. Yvonne và Cécile
theo học điều dưỡng còn Marie và Annette
vào đại học.
Émilie gia nhập trường dòng nhưng qua
đời ở tuổi 20 do chứng động kinh. Đối với
bốn cô gái còn lại, mất mát này là bi kịch
nhưng cũng mở ra lối thoát: Từ nay, bộ năm
chị em nhà Dionne không còn nữa. Họ nhận
phần tiền của mình trong quỹ ủy thác, mỗi
người 183.000 USD (tương đương 1,3 triệu
USD ngày nay).
Năm 1970, Marie tử vong ở tuổi 35 vì
“nguyên nhân không rõ ràng”. Tuy nhiên,
tác giả Miller cho rằng cô tự tử. Annette và
Cécile lập gia đình, có con nhưng sau đó đều
ly dị. Yvonne sống độc thân. Năm 1998, Annette, Cécile, Yvonne kiện chính phủ Canada
vì hành vi bóc lột ngày trước và nhận khoản
bồi thường 2,8 triệu USD.
Năm 2001, Yvonne qua đời vì ung thư. Hai
người còn lại nay đã 85 tuổi. Annette sống ở
một căn hộ ngoại ô Montreal. Còn Cécile, bi
kịch hơn, bị con trai rút hết tiền nên rơi vào
túng thiếu.
Minh Trang (Theo New York Post).
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Vì không biết, người ta –là cha mẹ, bác sĩ,
y tá, hội Hồng Thập tự, du khách- đã đối xử
với năm chị em, cho dù cũng là con người
như họ, tàn nhẫn như đối xử với súc vật. Bởi
vậy loài người cần lắm cái trí BIẾT!
Trong lãnh vực thánh nhạc cũng thế! Thánh
ca Phụng (TCPV) là chân lý thách thức con
người cần cái trí BIẾT; gọi TCPV là VỐN
BIẾT, ai hát TCPV là người có trí BIẾT (1),
người có trí BIẾT gọi là trí giả, thức giả v.v…
đã là trí giả thì nhạo thủy (2), tức ưa thích
sự lưu chuyển, linh động, biến chuyển, bởi
vì Chúa là Đấng biến dịch, lưu chuyển khôn
lường và không ngừng sáng tạo. Người ta lên
mặt trăng hay sao Hỏa, việc đầu tiên là tìm
xem có nước ở đó hay không, nếu có nước
là có dấu hiệu của sự sống; trí giả thích nước
cũng là thích sự sống vì cái trí BIẾT là dấu
hiệu của sự sống linh hồn.
.................................................................
1. Biết Chúa là Đấng nào, biết hát thờ
phượng Chúa thì phải hát gì, biết phải hát ra
sao mới xứng thờ phượng và ca ngợi Người,
biết thế nào là mạo phạm đến Thiên Chúa
Chí Thánh Chí Tôn, Uy linh và Cao Cả…
2. “Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn”:
người có trí BIẾT thì thích nước, người có
lòng NHÂN thì thích núi; nước thì dịch
chuyển, linh động không ở yên, núi thì đứng
vững và bền bỉ.
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PHÚC CHIÊU

Tướng quân Võ Tánh,
sẵn sàng hy sinh vì nghiệp lớn
Cuộc nội chiến Tây Sơn – Chúa
Nguyễn thế kỷ XVIII- là cuộc nội chiến kết
thúc thời kỳ gần 250 năm đất nước chia cắt.
Bởi thế, cuộc nội chiến này đã diễn ra, kết
thúc và sự trả thù tàn bạo của bên chiến thắng.
Trong số những nhân vật dũng tướng đã ghi
tên mình trên bầu trời nội chiến Đại Việt thế
kỷ XVIII đó, có một viên tướng mà cái chết
của Ngài đã nói lên tất cả lòng trung nghĩa
của một danh tướng cần phải có trong buổi
chiến chinh. Đó là một trong Gia Định tam
hùng – Tướng quân Võ Tánh.
Tướng quân Võ Tánh sinh tại Biên Hòa,
nay là tỉnh Đồng Nai. Ông không rõ năm
sinh, chỉ biết năm 1783 do không thần phục

quân Tây Sơn, nên ông đã cùng anh mình là
Võ Nhàn xây dựng lực lượng tại Hóc Môn
ngày nay để chiến đấu chống lại quân đội
Tây Sơn. Lực lượng của ông lấy tên là Nghĩa quân Kiến Hòa (dân hay gọi là Kiến Hòa
đạo). Trong khoảng thời gian trước khi đầu
quân cho Chúa Nguyễn, quân đội Kiến Hòa
nhiều lần giao tranh với quân Tây Sơn nhưng
hầu như đều thất bại. Sau đó, Võ Tánh dời lực
lượng về Gò Công cho đến năm 1785, Chúa
Nguyễn Ánh từ Xiêm La về nước, biết tiếng
của ông nên đã sai người đến mời ông về làm
tướng cho mình. Từ đó, Võ Tánh theo Chúa
Nguyễn cho đến khi tuẫn tiết năm 1801.
Khi theo chúa Nguyễn Ánh, Tướng quân
Võ Tánh được phong chức Khâm sai Chưởng
cơ Tiên phong doanh, được Chúa gả em gái
mình là công chúa Ngọc Du làm vợ ông. Sử
liệu Nhà Nguyễn như Đại Nam liệt truyện,
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Cương mục hầu như đều thống nhất khi ghi
lại cuộc đời chinh chiến của ông.
Tháng 7 năm 1788, sau khi đã theo về với
Nguyễn Ánh, Võ Tánh góp công lớn trong
việc đánh thắng đại quân Tây Sơn do tướng
Phạm Văn Tham dẫn đầu đang trấn thủ Gia
Định. Việc Chúa Nguyễn lấy được thành
Gia Định và đất Nam hà có một ý nghĩa cực
kỳ quan trọng trong việc xây dựng quân lực
đương cự với quân đội Tây Sơn, và Võ Tánh
đã xuất sắc góp công lớn trong chiến dịch thu
phục Gia Định này.
Năm 1793, Nguyễn Ánh tung ra một lực
lượng hùng hậu gồm các tướng Võ Tánh,
Võ Duy Nghi, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn
Huỳnh Đức, Philippe Vannier, Lê Văn
Duyệt… nhằm đánh chiếm các thành trì tại
miền Trung, với mục tiêu tiến đánh thành
Hoàng Đế của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc.
Sau đó, lực lượng Phú Xuân vào giải cứu nên
quân Chúa Nguyễn phải rút về.
Năm 1794, Nguyễn Ánh sai Võ Tánh trấn
thủ thành Diên Khánh lần thứ hai thay cho
Hoàng tử Cảnh rút về Gia Định. Cuối năm
đó, một trong “Tây Sơn thất hổ tướng” là
đô đốc Trần Quang Diệu kéo quân vào đánh
Diên Khánh, hợp lực cùng Lê Trung cắt đứt
đường tiếp viện của Võ Tánh từ Bình Thuận.
Nhưng đúng lúc này, Võ Văn Dũng giả lệnh
vua, triệu Trần Quang Diệu về Phú Xuân, nội
bộ Tây Sơn bất hòa nên thành Diên Khánh
được giữ vững.
Tháng 3 âm lịch năm 1799, Nguyễn Ánh
thân cầm quân tiến đánh thành Quy Nhơn.
Quân Tây Sơn trong thành quyết chiến để giữ
cho bằng được và xin viện binh từ Phú Xuân.
Nhưng viện binh bị chặn không đến được,
lương lại ngày càng thiếu hụt, các tướng Tây
Sơn giữ thành Bình Định ra hàng. Nguyễn
Ánh giao Võ Tánh trấn giữ thành Bình Định.
Cuối năm 1799, Trần Quang Diệu dẫn bộ binh
và Vũ Văn Dũng dẫn thủy binh (đầm Thị Nại)
tới vây thành Quy Nhơn.
Võ Tánh mặc dù ra sức chống cự, nhưng
quân Tây Sơn xây chiến lũy quanh thành,
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viện binh từ xa không đến được, cộng thêm
các hàng tướng Tây Sơn trước đây tìm đường
về chủ cũ, dẫn đến tình trạng của Võ Tánh và
quân Nguyễn ngày càng khó khăn hơn.
Ngày 27 tháng 2 năm 1801, quân Chúa
Nguyễn đại thắng thủy quân Tây Sơn tại đầm
Thị Nại, hơn 20.000 người và 1.800 thuyền
chiến Tây Sơn bị thiêu cháy. Tư đồ Võ Văn
Dũng phải gấp rút đưa quân về hội cùng Trần
Quang Diệu, quân Tây Sơn lại càng quyết
đánh thành Bình Định hơn nữa. Mặc dù đại
thắng tại Thị Nại, nhưng quân Nguyễn không
tài nào tiến đến giải vây được thành Bình
Định. Chúa Nguyễn Ánh cho người lẻn vào
thành, gọi Võ Tánh bí mật trốn khỏi thành
nhưng ông không chấp nhận.
Võ Tánh sai người mang bức huyết thư
gửi Chúa Nguyễn, kêu gọi Nguyễn Ánh nhân
dịp đại quân Tây Sơn đang quyết đánh Bình
Định mà mang quân đánh chiếm Phú Xuân,
để từ đó tạo gọng kiềm tiêu diệt chủ lực Tây
Sơn đang do Trần Quang Diệu và Võ Văn
Dũng thống lĩnh. Chính vì mưu kế này của
Võ Tánh, tinh binh Tây Sơn tập trung toàn
bộ tại Bình Định hơn 1 năm và tạo điều kiện
cho Chúa Nguyễn mang quân tấn công thành
Phú Xuân, đến ngày 3 tháng 5 năm 1801 thì
chiếm được thành, Quang Toản phải bỏ chạy
ra Bắc Hà.
Phú Xuân thất thủ, Trần Quang Diệu dẫn
quân về tiếp cứu nhưng bị Lê Văn Duyệt chặn
lại tại Quảng Nam. Hai đô đốc Tây Sơn càng
quyết tâm hạ thành Bình Định hơn nữa. Tình
thế thành Bình Định ngày càng nguy cấp,
lương thực ngày càng cạn kiệt. Võ Tánh và
Ngô Tùng Châu bàn nhau cùng tuẫn tiết và
xin Tây Sơn tha mạng cho dân lính Nguyễn
trong thành. Một bức huyết thư được soạn ra.
Hiệp trấn Ngô Tùng Châu uống thuốc độc tự
vẫn trước, tướng giữ thành Võ Tánh chất củi
ở lầu Bát Giác rồi châm thuốc súng tự thiêu,
đó là ngày 7 tháng 7 năm 1801.
Trần Quang Diệu vào thành, tiếp đọc bức
huyết thư:
“Như đã nói cùng Đô đốc Võ Văn Dũng,
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thân làm tướng, ta không giữ được thành tất
phải chết theo thành. Chỉ có một nguyện vọng
sau cùng, quân sĩ trong thành vô tội, xin các
ngài hãy vì đức lớn mà không làm hại, cũng
như ngày trước khi chiếm được thành Quy
Nhơn, quân Nguyễn đã không giết hại những
binh sĩ Tây Sơn giữ thành”.
Tướng Tây Sơn đọc được bức huyết thư,
cảm khái cho lòng trung nghĩa của vị đại
tướng thờ khác chủ. Trần Quang Diệu sai
người đắp mộ, an táng cho hai vị trung liệt
của quân Nguyễn một cách đường hoàng,
đồng thời không giết hại bất kỳ một quân dân
họ Nguyễn nào.
Hiện nay, có hai lăng mộ tướng Võ Tánh
tại TP.HCM, 1 điện thờ ông ở Gò Công và 1
ở Quy Nhơn, quanh năm vẫn nhang khói đều
đặn. Điều đó đủ nói lên tấm lòng của nhân
dân đối với vị dũng tướng đã không tiếc đời
mình mà chinh chiến, đến khi tuẫn tiết vẫn
hết lòng lo cho dân chúng và binh lính.

Lăng tướng quân Võ Tánh trong di tích
thành Hoàng Đế. Ảnh Intrenet
Cuộc nội chiến Tây Sơn – Chúa Nguyễn đã
diễn ra vô cùng khốc liệt. Quân Tây Sơn đã
từng quật mộ Liệt Thánh nhà Nguyễn thế nào
thì sau khi lên ngôi, Gia Long đã trả thù tàn
bạo quân Tây Sơn như thế ấy. Nhưng cũng

chính lòng nhân nghĩa tướng nhà Nguyễn
không giết hại hàng quân Tây Sơn như thế
nào, thì tướng Tây Sơn cũng đã không giết
hại hàng quân nhà Nguyễn như thế. Chiến
tranh thì luôn luôn tàn khốc, nhưng chính nghĩa dân tộc thì luôn luôn sinh ra trong người
tướng nhân nghĩa.
Trong thời chiến, tướng bên nào theo chúa
bên nấy và lấy chính nghĩa mỗi bên làm cùng
đích đời mình. Giá như cuộc chiến Tây Sơn
– Chúa Nguyễn kết thúc như cách kết thúc
của cuộc bao vây thành Bình Định giữa Trần
Quang Diệu và Võ Tánh thì hay biết mấy. Kẻ
thắng trận thì giữ được lòng đại nghĩa, người
thất bại cũng giữ được lòng thanh cao, trung
tín với dân, với quân, với chúa. Nhưng đáng
tiếc, hầu như kẻ chiến thắng bao giờ cũng
luôn cho mình quyền sinh sát, chỉ tội cho dân
chúng và quân tướng không phải lúc nào cũng
được theo thờ những đại anh hùng như Trần
Quang Diệu hay Võ Tánh – những bậc tướng
cầm quân xứng đáng là nhân-nghĩa-tướng.
Nguồn: Yeusuviet.com.
Người nghĩa khí nào cũng biết kiềm chế,
hãm dẹp và làm chủ bản tính tự nhiên bên
Phật giáo gọi là “tham, sân, si” hay “tam bành
lục tặc” (1) của mình; trong sự kiềm chế và
hãm dẹp cá tính có sự hãm dẹp tính nóng, tính
giận, tính ghét, tính thù hận… hãm nhiều lần,
hãm nhiều sự nóng giận sinh chấn thương lá
gan (2), một trong 5 nội tạng quan trọng của
cơ thể con người.
Các thánh đều là những người nghĩa khí,
họ cũng dễ nóng, giận, tức, ghét, thù, hận…
hơn mọi người; (3) có điều họ phấn đấu,
chiến đấu với bản thân để dằn lòng, để nén
chịu, cố xua bỏ những nổi “bốc hỏa” ấy (tha
thứ); đã vậy lại còn biến đổi những phản ứng
rất tự nhiên ấy thành sự yêu thương (thi ân và
cầu nguyện) (4) quay trở ngược 180 độ kiểu
đó càng gây thương tổn lớn lao cho lá gan
hơn biết bao! Cho nên nói các thánh, thánh
nào cũng đau gan (5), bị mắc bệnh gan không
ở dạng này cũng ở dạng khác… đâu có sai!
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Kitô hữu, người quyết vâng nghe lời Chúa
tức thực thi Lời Chúa: “Hãy yêu tha nhân như
chính mình” (Mc 12,28b-34), nên chuẩn bị lá
gan! Rồi cũng sẽ bị đau gan như các thánh mà
thôi! Tuy nhiên, không sợ! Vì Chúa lại dạy
tiếp theo ở chỗ khác: “Ai giữ mạng sống mình
thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống vì Thầy
thì sẽ tìm lại được” (Mt 10:39).
............................................................
1. “Mụ nghe nàng nói hay tình, bấy giờ
mới nổi tam bành mụ lên” (Nguyễn Du).
Trong con người, thượng có Bành Cừ vốn ở
đầu; trung có Bành Chất vốn ở bụng; hạ có
Bành Kiên ở chân. 3 thần này tên là thần Tam
Bành xúi giục người ta làm bậy. Ðến ngày
Canh Thân, ba vị thần này lên tâu với Ngọc
hoàng Thượng đế cho người mau chết để khỏi
phải theo dõi nữa. Người ta tin rằng những
sự giận dữ, nóng nảy là do thần Tam Bành
xúi giục gây ra cốt để con người dễ làm bậy”.
Chính vì sự giận dữ nóng nảy sân hận này,
mà người ta gây ra không biết bao nhiêu điều
họa hại. Chẳng những họa hại cho chính bản
thân mình mà còn làm khổ lụy tổn thương
cho không biết bao nhiêu người khác. Sự thù
hận chém giết lẫn nhau của nhân loại ngày
nay, cũng do con người không kềm chế được
lòng sân hận nóng nảy này mà ra. Chính do
điển tích trên, mà mỗi khi con người nổi nóng
lên chửi bới đánh đập hoặc hành hung sát
hại người khác, thì người ta thường nói, ông
đó hay bà đó tam bành đang nổi lên dữ tợn
thấy mà phát sợ! Ðó là nói Tam bành. Còn
Lục tặc, người ta theo giáo lý nhà Phật, Lục
là 6, tặc là giặc. 6 giặc gồm có: “sắc, thinh,
hương, vị, xúc, pháp”. Sắc là chỉ chung cho
các thứ sắc đẹp người và vật. Thinh là những
thứ âm thanh có năng lực quyến rũ hấp dẫn
kích động lòng người. Hương, nói chung là
các loại mùi thơm. Vị là mùi vị của các loại
phẩm vật. Xúc là sự tiếp xúc giao nhau giữa
căn và trần. Pháp là pháp trần là những hạt
giống gieo vào trong tâm thức do sự tiếp xúc
giữa căn và trần mà có. Tại sao gọi 6 thứ này
là giặc? Vì 6 thứ này làm cho người tu hành
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không được an ổn. Nó có một ma lực hấp dẫn
lôi cuốn làm cho sáu căn (6 giác quan: mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân, ý), của người tu hành
luôn luôn bị dao động xáo trộn bất an. Chính
vì 6 căn đắm nhiễm ở nơi 6 trần nên gây ra
cho người tu một chướng ngại rất lớn trên
bước đường tu hành. Do đó, Phật học gọi nó
là 6 thứ giặc.
2. Các thầy thuốc Đông y cho rằng: “Nộ
thương can, ưu thương phế, cụ thương thận”
v.v… nghĩa là: nóng giận sinh thương tổn
gan, buồn rầu sinh thương tổn phổi, sợ hãi
sinh thương tổn thận v.v… Bùng nổ sự nóng
giận hay đè nén không cho bùng nổ cũng như
nhau, đều dẫn đến sự phương hại cho lá gan.

3. Vì hễ người nghĩa khí thì “Kiểu giả dị
ô” (trắng quá dễ dơ, quả chuông thanh quá
thì dễ bị chọc cho kêu, con dao hay mũi nhọn
nào đó vì sắc bén quá cũng sẽ dễ bị bẻ gãy,
sứt mẻ). Tức người nghĩa khí càng cao càng
dễ tự ái, dễ bị thương tổn. Dân gian có câu:
“Quân tử ứ hự cũng đau, tiểu nhân dùi đục
phang đầu chưa hay”.
4. Ai mà không giận, tức, ghét, thù, hận!
Nhưng dẹp bỏ hẳn cũng là quá lắm, đàng này
lại còn quay ngược trở lại để yêu thương kẻ
thù thì thật: hiếp đáp bản tính tự nhiên quá
sức!
5. Võ sĩ càng cao thâm càng dễ bị đau gan
chưa cần nói đến các thánh. Nói chung hễ
dằn lòng, kiềm chế, đè nén và khuất phục bản
năng nóng, giận, tức, ghét, thù, hận… của
mình đều phải chịu thương tổn lá gan. Lý đời
đâu cho phép ngăn sông, đắp đập, chặn dòng
chảy… mà yên ổn như chẳng hề có chuyện gì
được!
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Tưởng bở

NGƯỜI PHÀM

 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Trí giả nhạo thủy”?
 Điều gì dẫn đến hát Thánh ca Phụng vụ “Trí giả nhạo thủy”?
 Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)

Bé Bo tĩnh tâm
THIÊN ÂN
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

C

him mập ú. Lông bóng láng. Chân
lanh lanh. Cánh đập đập. Ăn toàn gạo.
Toàn gạo ngon. Người ta cúng. Cúng cho
chim. Nên chim ăn. Nên chim mập. Mập ú
ù. Lông sáng bóng.
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Chim kia mập ú vì ăn toàn gạo ngon. Gạo
người ta cúng ấy mà. Chim không biết nữa,
chỉ biết là khi người ta cúng thì người ta dùng
cây gì đó cháy một đầu, làm khói bay lên nghi
ngút. Rồi người ta ngúc ngúc, quay quay. Rồi
quay lại hướng cũ mà ngúc ngúc. Rồi ngúc
ngúc. Sau đó người ta cắm những cái cây
cháy một đầu đó vào trong một cái bình. Rồi
lấy gạo mà rãi ra. Rồi lấy bổng rãi ra. Chim
chỉ việc sà xuống mổ gạo và bổng mà ăn lấy
ăn để.
Chim ăn gạo và bổng hoài nên mập ú ra.
Tháng nào cũng vậy, người ta cúng và rãi gạo
cùng bổng cho chim ăn. Chim quen rồi. Quen
cứ mỗi tháng người ta cúng cho chim gạo và
bổng. Chim quen nên cứ mỗi tháng chim lại
đến để mổ ăn cái mà người ta cho chim ăn.
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Chim hiểu là cứ mỗi khi người ta rãi gạo
và bổng có nghĩa là người ta mời gọi chim
đến để mổ ăn những hạt gạo, hạt bổng đó.
Người ta thương chim quá nên cứ lâu lâu là
người ta lại rãi gạo và bổng cho chim mổ ăn.
Người ta thương chim thật tình ghê vậy đó.
Thời gian trôi qua, trôi qua. Chim quen quá
đi mà. Chim cứ đến mỗi khi chim xem lịch
Một hôm kia, chim lại đến như chim đã
quen làm mỗi khi xem lịch vào đầu tháng.
Nhưng hôm nay khác với mọi hôm. Chim
thấy lạ lạ, khác khác. Hôm nay chim cũng
sà xuống mổ ăn những hạt gạo và bổng khi
người ta rãi ra. Chim thấy người ta đuổi chim
đi. Người ta la lên:
- Đi chỗ khác! Đi chỗ khác!

- Con người là con vật khó hiểu quá trời
quá đất!!! Con người là con vật khó hiểu
nhất trong các con vật!!! Con người là con
vật rắc rối!!!
Trong cuộc đời, nhiều khi có những chuyện
chúng ta chẳng hiểu gì cả.
Trong cuộc đời, nhiều khi có những việc
chúng ta chẳng hiểu gì cả.
Có khi cuộc đời mời gọi. Có khi cuộc đời
cho ăn. Nhưng cũng có khi cuộc đời đuổi
đánh. Có khi cuộc đời không cho mình ăn.
Mình chẳng hiểu gì cả về cuộc đời.
Lắm khi không hiểu được cuộc đời.
Cuộc đời rắc rối ghê.
Chim bay đến
Ăn gạo, bổng
Tháng qua tháng
Ngày qua ngày.
Chim quen rồi
Quen ăn gạo
Quen ăn bổng
Người rãi ra.
Một hôm kia
Người đuổi đánh
Không cho ăn
Dù rãi đó.

Chim chẳng hiểu gì cả. Ngày nào thì mời
gọi chim bằng cách rãi gạo và bổng để chim
đến mổ ăn. Mà ngày nay thì cũng rãi gạo và
bổng rồi lại đuổi chim đi chỗ khác nữa chứ?
Là sao đây? Chim chẳng hiểu mô tê chi cả.
Con người khó hiểu quá hè? Ngày thì mời
gọi. Ngày thì đuổi đánh. Chẳng hiểu ra làm
sao cả.
Chim bay đi đậu trên cành cây cao nhưng
chẳng hiểu gì cả. Đúng là con người. Con
người là khó hiểu mà. Rãi gạo và bổng mà
chim không đến thì rãi làm gì cơ chứ? Rãi cho
ai bây giờ đây? Ai ăn? Ai dùng những hạt gạo
và bổng đó? Nếu không có chim thì sao đây?
Chim chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết là như
người ta nói:

Chim chẳng hiểu
Vì sao đuổi
Vì sao đánh
Sau khi rãi.
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MỘC XUÂN

T

ruyện xảy ra trước tháng 4 năm 1975 mới đón về Ngài đã cho thoát trộm. Hồi tối
này ngài có báo mộng cho nhà tôi thấy ở tầng
vài tháng.
Con hẻm nhà chị Oanh được nâng cấp lên dưới xe cộ mất hết ráo!
nửa thước, nhà nào cũng phải sửa cổng lại
mới mở cửa được, còn nhà nào có tiền thì
nâng nền lên để tránh nạn trời mưa nước tràn
vào nhà. Các công ty xây dựng, các nhóm
mời chào tưng bừng .
Có năm nhóm đến mời chào, chị Oanh
khảo giá cuối cùng chị nhận nhóm của anh
Lộc, giá mềm, anh Lộc mời chào dẻo miệng
gây tin tưởng cho khách hàng.
Ngày đầu tiên nhóm đến làm, chị Oanh có
giới thiệu bàn thờ Tổng lãnh Thiên thần Micae:
Tổng lãnh thiên thần Michael
- Tổng lãnh Thiên thần Micae do một
Ảnh: Steam Community
người bạn tặng lại, Ngài rất linh thiêng lúc
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Vừa nghe xong đám thợ giật nảy người,
chị Oanh ngạc nhiên thầm nghĩ:
Ủa! Chuyện ông Tổng lãnh Thiên Thần
linh thiêng có liên quan gì đến họ, mà sao
đám thợ này đồng loạt giật nảy người vậy
kìa?
Sự thắc mắc này làm chị Oanh cảnh giác.
Tối đó khi đám thợ đã về, chồng chị Oanh đột
nhiên bị mất ngủ; giữa khuya không biết làm
gì, anh chạy xuống nhà xem xét lại cửa nẻo,
anh kêu vợ:
- Em ơi! Chuông báo động bị tháo mất
một bên rồi, nó không còn báo động nữa, cái
khoen để móc ống khóa vào khóa bên trong
bị tụi nó cưa gần đứt. Đám thợ hồ này là đạo
chích ngụy trang, mình phải cẩn thận mới
được!
Sáng hôm sau chị Oanh kể lại cho đám
thợ nghe đồng thời chị cũng tạ ơn Đức Tổng
lãnh, chị cũng quan sát gương mặt và thái độ
của đám thợ. Chị thấy có anh thợ chính nước
da bủn xì, hai tay hơi rung, chị than thầm:
- Tên này đích thị là xì ke rồi, ở trong trại
cai nghiện chúng được học nghề thợ hồ, khi
về chúng không từ bỏ được ả phù dung, chúng
phải hành thêm nghề đạo chích mới đủ tiền
thỏa mãn cơn nghiện.
Đám thợ thấy không hành nghề đạo chích
được với gia đình chị Oanh nên qua ngày
hôm sau đồng loạt xin nghỉ chỉ duy anh thầu
vì uy tín hứa sẽ mướn đám khác tiếp tục làm.
May mắn cho chị đám thợ này là dân thợ hồ
chính cống.
Trong thời gian này mấy nhà trong xóm
cũng sửa nhà, vì không cảnh giác nên người
thì mất xe gắn máy, người thì mất máy bơm
nước, thôi thì đủ thứ mất, bạ cái gì chúng lấy
cái đó.
Có nhà vì tin tưởng nhà thầu nên ứng tiền
trước hơi nhiều, làm chẳng được bao nhiêu,
chúng lặn mất quỵt luôn tiền. Phải đi tìm
nhóm khác đến làm, nhưng chúng thấy công
việc bị bỏ dở dang chúng eo sèo đòi tiền cao
mới chịu làm.
Có nhà chỉ hợp đồng bằng miệng, nhà thầu

làm không đúng ý lại cãi vã om sòm.
Có nhà bị đám thợ hồ chơi khăm biết chủ
nhà sửa không xin phép, họ báo cho ban
quản lý đô thị phường xuống phạt. Khổ chủ
bị phạt oan vì luật đã bỏ giấy phép sửa chữa
nhỏ. Khổ chủ có người muốn cho êm chuyện
nên lót tay một ít tiền, có người chịu phạt. Có
người không chịu bị phạt uất ức làm đơn thưa
lên quận, lên thanh tra, kéo dài lằng nhằng
mấy tháng trường, rồi huề cả làng. Chỉ khổ
cho chủ nhà mất ăn mất ngủ vì thưa kiện. Sửa
cổng và nâng nền nhà xong thì chủ nhà sụt
cân vài ký lô.
Nay con đường đã làm xong ai đi qua
cũng thấy mặt tiền nhà khang trang đẹp đẽ,
không ai biết khổ chủ đã trải qua những bi
kịch đau lòng.

...................................................................
Lời bàn:
Có một khoảng thời gian ngắn xô bồ trước
năm 1975, giới thợ hồ là giới tạp nham nhất,
người mới ở tù ra, không ai dám mướn, nhảy
vào nghề thợ hồ là xong, người vô gia cư,
không chỗ ở, cứ nhảy vô làm thợ hồ, tối ngủ
lại công trình là xong. Dân xì ke lúc ở trong
trại cai nghiện được học nghề xây dựng, khi
ra ngoài làm thợ chính nhưng họ vẫn không
đoạn tuyệt được với hêrôin, họ tái nghiện, với
lương thợ chính không đủ mua ma túy nên họ
hành thêm nghề đạo chích tuy nhiên cũng có
người thợ hồ chân chính, số người này rất
khiêm tốn. Khi ta cần đến thợ hồ nên cảnh
giác cao.
Hằng ngày ta đọc báo thấy ở các công
trường xây dựng bị chôm chỉa xi măng, gạch,
đá, sắt… có khi chôm cả xe gắn máy của
người cùng làm. Đây là bài học cảnh giác ta
nên chú ý.
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MICHEL NGUYỄN HẠNH
(tiếp theo)

Theo Google map, vị trí của nhà thờ Pater Noster và các điểm thánh tích khác liền
kề như nhà nguyện Thăng thiên (Ascension
Tu viện của các nữ tu dòng Carmel nằm Chapel), nhà thờ Chúa Khóc (Dominus Flevtại khu vực tàn tích của Vương cung thánh it Church), Núi Cây Dầu (Mt. Olives), nghĩa
đường Eleona, được Constantine Đại đế (280- trang Núi Cây Dầu (Mt. Olives Cemetery).
337) xây dựng vào thế kỷ thứ IV. Nhà thờ
Thời kỳ Byzantine nơi đây là Vương cung
kiểu Byzantine được xây dựng trên một hang
thánh đường Eleona
động, theo truyền thống là nơi Chúa Giêsu
ẩn náu với các môn đệ và dạy lời cầu nguyện
“Cha của chúng ta” (Pater Noster), một trong
Trong thế kỷ thứ IV, Constantine Đại đế
những lời cầu nguyện quan trọng nhất trong cho xây dựng Vương cung thánh đường EleKitô giáo. Thập tự quân đã xây dựng lại một ona tại địa điểm được Thái hậu Helena, mẹ
phần của nhà thờ, và một tu viện mới được của Constantine Đại đế ghi dấu. Đó là một
xây dựng vào thế kỷ thứ XIX.
trong bốn nhà thờ được xây dựng bởi hoàng
đế La Mã Kitô giáo đầu tiên ở Thánh địa.
Thánh đường được xây dựng tại địa điểm
Chúa Thăng thiên và được gọi là Vương cung
thánh đường Eleona (Mt Olives trong tiếng
Hy Lạp).
Cấu trúc tráng lệ của Vương cung thánh
đường Eleona được xây dựng trên sườn Núi
Cây Dầu với ba cấp. Nhà thờ được xây dựng
Vị trí của nhà thờ Pater Noster trên Google map. ở cấp độ cao nhất là một vương cung thánh

… ĐẾN NHÀ THỜ KINH LẠY CHA (PATER NOSTER) Ở KHU VỰC NÚI CÂY DẦU
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đường 30m x 18,6m (một hội trường hình trị ở Jerusalem trong những năm 1267-1480.
chữ nhật dài với hai hàng cột).

Thời kỳ Ba Tư và Ả Rập - hủy diệt
Nhà thờ bị người Ba Tư phá hủy vào tháng
5 năm 614, sau 21 ngày bao vây thành Jerusalem. Hầu hết các nhà thờ Thiên Chúa giáo
ở Jerusalem đã bị san bằng. Hàng chục ngàn
Kitô hữu bị bắt trong thành phố, và hơn một
ngàn Kitô hữu bị bắt trên Núi Cây Dầu.
Năm 638, người Ả Rập đã thay người Ba
Tư làm người chinh phạt nhưng Giáo hội
vẫn bị hủy diệt.
Năm 1868, trong quá trình xây dựng, sàn
tầng thứ 5 của Nhà thờ Eleona đã được khám
phá. Sàn khảm hai dòng chữ Hy Lạp: “CHÚA
giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho
đến mãi muôn đời” (Tv 121,8) và “Đây là
cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự, chỉ những người
công chính mới được qua” (Tv 118,20).

Thời kỳ cuối Ottoman - Tái thiết

Sau hơn 500 năm sau, dân số Kitô giáo và
Do Thái được phép xây dựng các công trình
mới, và thành phố được mở rộng ra bên ngoài
các bức tường Ottoman. Một tu viện Carmel được thành lập vào năm 1872 tại vùng đất
được Bossi Aurelia, Công chúa de la Tour
Touruvergne mua trước đó. Ngôi mộ của
công chúa (mất năm 1889) đặt ở đây trong
một chiếc quách bằng đá cẩm thạch.
Năm 1874, nhà thờ hiện tại được xây dựng
ở phía bắc của nhà thờ đổ nát. Một tu viện
lớn cũng được xây dựng liền kề với nhà thờ
và hang động. Năm 1873, nhà thờ và tu viện
được các Nữ tu Công giáo Carmel quản lý.

Thời kỳ thập tự chinh - Pater Noster
Thập tự quân đã chiếm thành phố vào năm
1099 và xây dựng lại các phần của tàn tích.
Năm 1152, một nhà thờ nhỏ mới được xây
dựng lại bởi anh em Đan Mạch là Giám mục
Svein và Đô đốc Eskill Sveinsson. Họ được
chôn cất trong nhà thờ và mộ đá của họ đã
được phục hồi vào năm 1869, được đưa vào
nhà thờ hiện tại. Nhà thờ Thập tự chinh được
đổi tên thành “Pater Noster”, đánh dấu nơi
Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình lời cầu
nguyện. Địa điểm Thăng thiên được chuyển
đến nhà nguyện kế bên, nhà nguyện Thăng
thiên (Ascension Chapel).

Thời kỳ Ả Rập và Mamlukes - Trong tàn tích

Năm 1920, nhà thờ dang dở
Năm 1920, nhà thờ mới của Thánh Tâm đã
được xây dựng trên hang động, nhưng việc
xây dựng nó đã bị dừng lại và chỉ có cơ sở
của tòa nhà và các phần của bức tường được
hoàn thành.
Một phần của nhà thờ dang dở được tìm
thấy bên dưới (1920, nhà thờ Thánh Tâm).
Trên tường là một số gạch men với đoạn cầu
nguyện theo Luca 11,2-4 bằng nhiều ngôn
ngữ khác nhau.

Hiện tại
Nhà thờ Thập tự chinh đã bị hư hại sau
cuộc thất bại của Thập tự quân trước lực
Tu viện, nhà thờ và hang động mở cửa cho
lượng Saladin vào năm 1187. Nhà thờ bị san
bằng hoàn toàn vào năm 1345 bởi Mamlukes, công chúng tham quan. Điểm nổi bật của địa
người đã thay thế người Ả Rập làm người cai điểm này là hang động nơi Chúa Giêsu dạy
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các môn đệ trong hành trình cuối cùng của Người và một bộ sưu tập lớn bằng gạch men trên
các bức tường của mang theo lời cầu nguyện theo Luca 11,2-4. Kinh Lạy Cha (Pater Noster)
được viết bằng hơn 70 ngôn ngữ.

+ Lối vào hội trường + Lòng nhà thờ

Lối vào tu viện

Lòng nhà thở
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Hành lang phía Đông có 4
bức men ghi Kinh Lạy Cha.

Hành lang phía Nam, có
nhiều bức ghi Kinh Lạy Cha.

Dọc theo tường là
Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha bằng
Tiếng Việt
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+ Hang động, nơi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện

Lối vào hang động, phía dưới phần nhà
thờ xây dang dở vào năm 1920.

Một phần hang động bị sụp

Sơ đồ Vương cung thánh đường Eleona
(nhà thờ Kinh Lạy Cha, Pater Noster).

Thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Michel Nguyễn Hạnh
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LOÀI NGƯỜI
Loài bội bạc.
DÂN NHẬU THỜI COVID
Do vợ quản lý (trực thuộc bà xã).
THẾ GIỚI NGÀY NAY
Sân khấu diễn tham vọng.
ĐỊCH THỦ VÔ HÌNH
Địch thủ khó chống đỡ.
THÁNH LỄ ONLINE
Phim thánh.
Ở NHÀ THỜI CÚM TẶC
“Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt”
(Thơ: “Hổ nhớ rừng” của Thế Lữ).
“ALÔ”
Một từ thông dụng trong ngôn ngữ chung
của dòng giống con người.
NGƯỜI VÔ GIA CƯ
Người vô hình giữa xã hội hữu hình.
NGƯỜI GIÀU
Càng giàu.
SAI LẦM

HỌC ONLINE
“Nỗi buồn hoa phượng” (nghỉ hè vẫn phải
học).
XE GRAB
Bản án dành cho dân “xe ôm chặt chém”.
CÁCH LY
Lòng đã xa nay lại càng xa (con người vốn
đã vô cảm với nhau).
SỐNG, CHẾT
Chết chắc, sống không chắc (Ngạn ngữ
Latin: “Mors certa, vita incerta”).
ĐỜI SAU
Đời “để tính sau… đi!”.
NGƯỜI LÀM LỚN
Người gây ra nhiều nỗi sợ… lớn.
CAO SU (CAOUTCHOUT)
Hỗn hợp: mềm + cứng (âm là đàn hồi +
dương là độ bền).
TU
Tự phong tỏa và tự cách ly vì dễ bị lây
nhiễm virus thế tục.
LƯỚI TRỜI (THIÊN VÕNG)

Không đúng do nhầm lẫn hay do giả bộ
Thưa (không nhìn thấy) nhưng đố ai
nhầm lẫn.
thoát (“thiên võng khôi khôi nhân sơ chi
bất khả lậu”).
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ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH

CÁCH TẬP NHƯ SAU:
1. Hai bàn chân song song, cách nhau bằng
vai của chính mình.
2. Mắt nhìn thẳng ra trước.
3. Đầu lưỡi chạm vòm họng.
4. Nhíu hậu môn.
5. Hơi bấu các phần thịt của ngón chân
xuống bề mặt sàn nhà hoặc đất.
6. Hai tay đánh mạnh ra trước lên cao
khoảng ngang bụng, rồi buông xuống đánh
về phía sau mạnh đến nỗi mức bụng nẩy lên
và đếm 1 lần… Người trẻ đánh tay 1.800 lần/
ngày (tương đương 30 phút), người trên 60
tuổi đánh 900 lần (tương đương 15 phút) buổi
sáng, 900 lần buổi chiều... cho mỗi ngày.
7. Nơi tập nên tránh gió luồng, hoặc ở hẳn
trong phòng kín gió, hoặc ở hẳn ngoài sân

thoáng gió.
8. Buổi sáng nhìn về hướng mặt trời mọc,
buổi chiều nhìn về hướng mặt trời lặn.
9. Nếu tập không có mặt trời thì quay về
hướng Nam.
10. Hai tay khi đánh ra trước thì úp xuống
đất; khi đánh đến hông thì úp vào hông và để
vậy khi ra đến sau lưng.
11. Có thể mang dép hay chân trần.
12. Tập xong sau 30 phút mới được tắm,
rửa, điện thoại, ngồi quạt, vào máy lạnh…
13. Đều đặn mỗi ngày thì toàn cơ thể sẽ
được sửa chữa, phục hồi lại như còn trẻ, hết
dần mọi thứ bệnh nặng nhẹ, kể cả bệnh nan y
như ung thư, nhưng không thể đòi hỏi phải có
kết quả nhanh như uống thuốc, mà phải kiên
trì và chịu khó chờ đợi, vì tính bằng năm chứ
không thể tính bằng ngày bằng tháng.
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Có một câu nói khá giống nhau của các
ông chồng mà phụ nữ ghét cay ghét đắng đó
là: “Ở nhà không làm gì mà bây giờ mới nấu
cơm; ở nhà không làm gì mà để con ốm; ở
nhà không làm gì mà để nhà cửa bừa bộn…”.
Để trả lời những câu phán như đinh đóng cột
này của các ông chồng, chị em phụ nữ ngay
lập tức đã “ra đòn” bằng việc đưa ra những
bức ảnh thực tế sống động, chứng minh rằng
các ông chồng đã sai.
Giadinh.net.vn xin đăng lại những bức ảnh
thật như chưa bao giờ thật hơn thế cuộc sống
của những bà vợ lựa chọn cuộc sống ở nhà
nội trợ để bạn đọc hiểu thêm một góc khuất
trong đời sống hôn nhân gia đình.

Nhìn những bức ảnh trên, có lẽ các ông
chồng sẽ không còn dám phàn nàn, phiền
trách vợ mình ở nhà không làm gì, ở nhà có
mỗi việc trông con mà làm cái khác không
nên hồn...
Thấu hiểu là chất liệu của yêu thương. Các
ông chồng nên thấu hiểu công việc nhà của vợ
để có thể giơ một cánh tay ra đỡ đần cho vợ,
hoặc chí ít là không còn phàn nàn và chê trách
vợ mình nữa, ngược lại là thông cảm và yêu
thương vợ mình hơn. Có như vậy, hạnh phúc
mới luôn tràn đầy trong tổ ấm của mình.
Ngân Khánh
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Nhiều cha mẹ Việt bắt con mình luôn phải chào hỏi, nhường nhịn và khiêm tốn.

B

không nên vội vàng ép buộc trẻ đi ngược lại
ài viết: “Ba phép lịch sự gây hại tính cách.
cho con bạn” đang gây tranh luận trên VnMinh147
Express về phương pháp dạy trẻ của các bậc
cha mẹ Việt ngày nay.
Khiêm tốn quá mức như kiểu tự hạ thấp
Nhiều người ủng hộ việc dạy con theo
kiểu hiện đại, thực dụng của phương Tây, mình so với người khác (thay vì khen đối
không bắt trẻ phải chào hỏi, khiêm tốn, phương), sẽ khiến trẻ tự ti. Chia sẻ với người
nhỏ tuổi hơn kiểu “cứ nhỏ tuổi hơn phải
nhường nhịn.
nhường” thì khi đó sẽ hình thành thói ỷ lại.
Còn chào hỏi người lạ có thể tiêu cực nếu trẻ
Nguyễn Hoàng Đạt
có sẵn bản tính phòng vệ. Ngày nay, chúng
ta đang hội nhập, cứ giữ mấy lễ nghĩa cổ hũ
Việc bắt buộc trẻ phải làm gì đó có thể lấy đấy thì đừng mong con bạn phát triển như con
đi sự chủ động của một số đứa trẻ, khiến cho các nước khác. Người Nhật giờ cũng tiếp thu
trẻ cảm thấy ức chế, có phản ứng ngược lại nhiều thứ hay từ phương Tây, dù họ cũng là
với mong muốn của cha mẹ. Thay vì thế, nên nước phương Đông như mình.
dạy trẻ bằng cách trở thành tấm gương cho
KHKT Nam
chúng và dạy trẻ dần dần ý nghĩa của những
hành động đó. Dạy trẻ phải kiên nhẫn và
Bạn vẫn có thể dạy con nhường đứa bé
nắm bắt tâm lý trẻ, người khác nói gì thì nói,
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hơn, đó là hành động nhân văn nhưng không
phải trước mặt nó quát bảo bắt nhường. Phải
làm sao để trẻ tự động nhường em một cách
vui vẻ. Bạn vẫn có thể dạy con chào hỏi người
lớn, nhưng không phải ra lệnh mà bằng cách
nào đó để bé tự nguyện. Trẻ có thành tích
hoặc hành động tốt cũng cần được động viên
nhưng đừng đưa bé lên mây xanh hoặc tạo áp
lực kiểu thế này ăn thua gì, cần phải phấn đấu
hơn nữa, sẽ làm trẻ thiếu tự tin, đặc biệt trẻ
cực kỳ ức chế khi bố mẹ mang bạn bè ra so
sánh hơn kém này nọ để làm gương bắt con
phải cố gắng theo.

Nguyenthiquang035

Mỹ Lê
Nếu đã là bậc cha mẹ thì nên có trách
nhiệm hướng dẫn con cái những điều nên làm
chứ không phải là bắt, ép, buộc. Muốn con cái
tâm phục khẩu phục và không cảm thấy bị ức
chế thì đó là do bản lĩnh của cha mẹ nữa. Chứ
đứa trẻ đâu phải tự nhiên mà biết hết được?
Muốn trẻ khôn ngoan thì cha mẹ cũng nên
khôn ngoan đã. Hãy làm cho trẻ thấy được
công bằng và có lý trong các tình huống.

Spectre1451991

Thương con thì đừng bắt ép con phải có
lối suy nghĩ cổ hũ như chúng ta đã từng bị
cha mẹ dạy bảo theo kiểu bắt buộc. Thời buổi
này, cuộc sống không như lúc trước, áp lực
rất nhiều. Nếu bắt con phải thế này, phải thế
nọ, mà lỡ con mình kỹ năng sống kém sẽ dẫn
đến hậu quả khôn lường. Nhiều trẻ lúc nhỏ bị
như thế này, sau khi lớn xíu hay có suy nghĩ
tiêu cực.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng,
mỗi quốc gia có một nền văn hóa và lối sống
riêng, không thể mang ra áp dụng cho nước
khác:
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Việt Nam và một số nước châu Á như Nhật
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... có nền văn hóa
và lối sống đã hình thành từ lâu, chúng ta sống
theo văn hóa tổ chức hàng xóm láng giềng,
anh em bạn bè. Coi trọng lễ nghĩa, kính trên
nhường dưới và sự khiêm tốn sẽ làm chúng
ta có thể dễ dàng nói chuyện với người xung
quanh hơn. Mặt khác, thể chất của chúng ta
cũng hoàn toàn khác với phương Tây. Tư
duy và suy nghĩ của trẻ em phương Tây luôn
trưởng thành sớm hơn hẳn so với trẻ em các
nước châu Á, nhưng sẽ nhanh chóng trở nên
già hơn vì dòng gen là khác nhau rất nhiều.

Vì vậy, không phải cái gì của khác văn hóa
đất nước này cũng có thể áp dụng được lên
đất nước khác. Thật sai lầm khi bạn để con
mình gặp người lớn không chào mà chỉ nhìn
bằng ánh mắt lầm lỳ; thật sai lầm khi để con
cái không biết khiêm tốn và đứa trẻ đó khi lớn
lên cho mình luôn là đúng. Vậy thì sự khoác
lác, kênh kiệu của trẻ sẽ vô tình đánh mất rất
nhiều cơ hội giao lưu bạn bè hoặc học hỏi
được rất nhiều từ người giỏi hơn nếu khiêm
tốn.
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Le Phuong
Nhiều người cứ máy móc áp dụng. Tốt
nhất, nên dạy con lịch sự với đúng người, nếu
vài lần trẻ chào mà người ta không hồi đáp
thì lần sau miễn bàn đến, không cần thiết phải
chào nữa. Chứ trẻ con thấy người lớn mà mắt
cứ giương lên chờ người ta chào mình trước
thì thật chối. Hơn nữa, dạy con lễ phép và lịch
sự là điều nên làm trong xã hội bây giờ. Dạy
con hãy lịch sự với đúng người là điều nên
làm, đừng cân nhắc theo một phương pháp
nào cả, cái nào phù hợp thì làm, Âu - Mỹ
chưa hẳn đã hay hết mà phương Đông chưa
hẳn đã dở.

Nguyễn Ngọc Long
Cái này gọi là khác biệt văn hóa Đông
Tây, chúng ta không nên máy móc rập khuôn. Thực tế, bên Tây, con nít gặp người lớn
lạ vẫn gật đầu xã giao. Chỉ là xã giao, không
thân thiện, không gần gũi, không cho thông
tin. Đã là cách cư xử lịch thiệp thì Tây hay Ta
đều đúng vì nó là chân lý.
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Nguyenanhduchlu
Nếu những đứa trẻ không được hướng dẫn
thế nào là kính trên nhường dưới, thế nào
là khiêm tốn, thế nào là sẻ chia, thì khi lớn
lên sẽ trở thành con người ích kỷ, không có
lễ nghĩa. Chẳng phải tình nghĩa là điều con
người chúng ta luôn mong muốn nhận được
từ người khác sao?

“Người biết điều sẽ gặp nhiều may mắn,
người không biết điều sẽ gặp nhiều cay đắng”.
Khiêm tốn là đức tính rất cần thiết, nhất là
khi ra ngoài tiếp xúc với xã hội, ở các nước
Á Đông như Việt Nam. Nền văn hoá phương
Tây khiến con người ta cảm thấy bình thường
trước sự kiêu ngạo của đối phương, còn người
châu Á (đa phần) không thế. Đừng nên áp đặt
những tiêu chuẩn của một nền văn hoá này
sang một nền văn hoá khác. Đó là điều rất
khó.

Còn với tôi, không nên áp đặt trẻ, tuy nhiên
khiêm tốn, lễ phép, biết chia sẻ, là những đức
tính tốt cần phải dạy cho trẻ. Nó không ảnh
hưởng tới việc phát triển của bản thân trẻ sau
này, thậm chí còn giúp nó trở thành một con
người phát triển toàn diện hơn.
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CHỦ ĐỀ THÁNG 5

Mẹ truyền giáo

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Tháng 5, THÁNG HOA DÂNG MẸ MARIA,
xin cầu nguyện đặc biệt cho ƠN GỌI LINH MỤC...
Về Tòa Giám Mục Xuân Lộc, mà chiêm ngắm Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm bằng đá trắng
tinh, ngự trị giữa sân Đại Chủng Viện nguy nga đồ sộ, nơi đào tạo ươm mầm truyền giáo... với
các khu nhà liên hợp uy nghi tráng lệ… mà sẽ vững bền lâu dài theo năm tháng cho cánh đồng
truyền giáo trên quê hương Việt Nam...

Mẹ ở đây để chung lòng với Mẹ,
Bao công trình quanh Mẹ, bao ước mơ,
Đường Hy Vọng, bao ánh mắt mong chờ,
“VÌ TÌNH YÊU ĐỨC KYTÔ TẤT CẢ ...” *

Mẹ dọn đường cho Alter Christus,
Sống chứng nhân, dù Dũng Lạc anh hào,
Không vấn vương, chẳng vương vấn lao đao
Của phù vân, của César hư ảo!..
.
Ngày Ngũ Tuần, Mẹ dọn đường giảng đạo,
Bảy ơn thiêng ngọn lửa Chúa Thánh Thần,
Nhớ lời Người, loan báo khắp muôn dân
Tin Mừng Chúa, cao rao Tin Mừng Chúa.

Cùng Giêsu ba mươi năm vất vả,
Nay bên Mẹ cho hạt giống nẩy mầm,
Người gieo trồng, Người vun xới bón chăm,
Như tiếng hát ru con chiều lặng lẽ.

Mẹ Vô Nhiễm trinh nguyên như lời hứa,
Chắp hai tay theo ý Chúa đơn sơ,
Chắp hai tay ĐỜI DÂNG HIẾN tông đồ,
MẸ TRUYỀN GIÁO cho hạt vàng thơm ngát!

Mẹ ở đây để dọn đường hiến tế,
Hiến tấm thân mà tế Chúa trên cao,
Đồi Can-vê giọt nước thấm máu đào,
Cho sấm chớp long trời chiều cứu độ...

“Lúa đầy đồng” không còn thiếu thợ gặt ...
Mẹ chắp tay nghe gió lộng giang san,
Bốn phương trời vang vọng tiếng Jordan:
“Gánh tội trần, này là Chiên Thiên Chúa”!

Cho đớn đau rã rời chân thập giá,
Lời tiên tri se sắt trái tim hồng,
Chúa trao Gioan mà lệ chảy vào trong,
Mẹ ở đây để cùng Con cứu chuộc.

Đức Kytô, Đấng Gioan làm phép rửa,
Lời tiền hô :
“Ecce Agnus Dei,
Qui tollis peccáta mundi”...
Khúc dạo đầu cho một THIÊN TÌNH SỬ!

Mẹ chắp tay trắng ngần như nguyên thủy,
Dáng Mẹ hiền mơn mởn bãi cỏ xanh,
Mẹ xin vâng nên ĐẤT MỚI hữu tình,
Mẹ trinh trong mà dọn đường cứu thế.

Maria, người thầy xưa mẫu mực,
Sống như Người mà lòng mở thênh thang :
Con chim có tổ, con cáo có hang,
Mà gối đầu, Người còn không có chỗ!...
Không bao bị, chẳng dép giày lỡ dở,
“Bán hết đi” rồi theo Chúa tay không:
Thời Tẩy Giả, ăn châu chấu với mật ong,
Thuở Vượt Qua, chỉ manna với chim cút !...
____________

*Châm ngôn của ĐGM Đaminh NCTrinh
“Omnia propter amorem Christi”
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Giữa đất trời, Golgotha, thập tự!
Lời thống khổ :
“Eli, Eli, lamma sabactháni!”
Ngài dang tay cứu độ lúc sinh thì,
Kéo mọi người lên, khi “mọi điều hoàn tất”!
Chắp hai tay, Mẹ giao hoà trời đất ...
Loan Tin Mừng cho một cõi dân Nam !

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

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Linh mục Giuse NGÔ DUY HIỂN
(chịu xử trảm, 1796 - 1840)
Kính nhớ ngày 9.5

TÔI THỜ duy nhất Chúa Ba Ngôi
LẠY CHÚA, MỘT đời quá khứ trôi
THIÊN CHÚA là Cha, con cát bụi
CÓ Cha tạo dựng, một lời thôi.
LẼ nào không biết, sao không biết
NÀO để cho ai những kẻ tôi
TÔI BƯỚC QUA, to gan đến thế?
ẢNH NGÀI là Chúa, Chúa Ba Ngôi.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT
Trùm nhất Giuse NGUYỄN VĂN LỰU
(chịu chết rũ tù, 1790 - 1854)
Kính nhớ ngày 2.5

XIN CHA CẦU NGUYỆN CHO đoàn chiên
CON ĐƯỢC LÒNG tin nối kết liền
MẠNH MẼ VỮNG VÀNG CHO ĐẾN chết
CON ĐI ĐÀY, PHÚ MỌI bình yên.
SỰ TRONG TAY CHÚA còn chi sợ
CON yếu đuối, mong được vững bền
TRÔNG CẬY tình Cha, con nhỏ dại
LÒNG NHÂN TỪ CHÚA MÀ THÔI, chiên.
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ẢNH NIỆM THÁNG 5

Mẹ và con

Ôm chặt lấy mẹ nào, mẹ sẽ đưa con qua giông tố cuộc đời.
Nhân ngày của Mẹ (ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5), hãy cùng ngắm lại
những hình ảnh cảm động về mẹ đã làm lay động hàng triệu trái tim.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI
 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Trí giả nhạo thủy” (người có trí thì
thích nước) hàm ý TCPV là thể loại thánh ca biết thờ phượng Chúa do Giáo hội
đặt ra; người hát TCPV là người biết hát để thờ phượng Chúa. TCPV và người
hát TCPV đều đạt đạo lý hiếu thảo và thờ phượng Chúa, cho nên cả hai đều linh
động và vui thỏa.
 Một là hát tuân theo Giáo hội thì an bình an lạc (Obedientia et pax: vâng phục
thì bình an), hai là hát đúng, ba là hát đạt, bốn là hát làm cho lòng thánh thiện.
 Tại vì hát nguyên văn Lời Chúa và hát với tất cả cộng đoàn.
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng
giữa linh mục và pháp sư
(phần 55 của kỳ 53)

MA VĂN LIÊU

C

ó như thế thật! Chẳng bao lâu, cậu
ta mấp máy môi đọc theo khi nhìn vào trong,
thấy mẹ nuôi tức cô Bảy, lúc này cũng đã đọc
kinh thành tiếng. Vì còn nhỏ tuổi, trí lòng
còn trong trắng (1), cho nên xem chừng Bồ
Rằng sẽ là người thuộc kinh còn mau hơn mọi
người đang hiện diện.
Chị Hương đưa mọi người vào chuỗi kinh
Mân Côi. Tuy nhiên với 15 ngắm, chị không
thuộc hết, cho nên cứ sau 10 kinh Kính mừng,
chị đọc một ngắm không trọn vẹn vì chị quên
chỗ này, thiếu chỗ kia, sai chỗ nọ… mọi người
chẳng ai biết đâu vào đâu, cho nên chị Hương
cứ bạo miệng với ngắm nào không thuộc thì
đọc nhiều lần sẽ thuộc dần; tuy chuỗi kinh
Mân Côi không ra đầu ra đuôi ở các ngắm,
hoặc “râu ông nọ cắm cằm bà kia” giữa các
ngắm v.v… mọi người vẫn đọc chăm chỉ,
thành khẩn và sốt sắng.
Thế là ngôi nhà của cô Sáu hiện đang trở
thành nhà nguyện nhỏ, trong đó tất cả mọi
người đang hiện diện đều quay lên bàn thờ
trống trơn mà đọc kinh.

Những người dân trong xóm thấy mọi
người quay mặt vào bên trong, tiện lợi cho sự
tò mò của họ, nên họ tiến dần vào trong sân
nhà cô Sáu để xem chuyện gì đang xảy ra.
Họ lân la rồi tiến dần vào càng lúc càng gần
phòng khách nhà cô Sáu. Khi đã vào đứng
sát bậc tam cấp, những người dân đứng ngây
người ra nhìn mọi người trong nhà đang ra
sức đọc kinh… Thấy thế, họ quá sức ngạc
nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Có một vài người cũng đã mấp máy môi lẩm
nhẩm vô thức đọc kinh theo khi nhìn thấy
Thập bát La hán ngồi đọc kinh cách chăm
chú. Cho dù người dân không hiểu việc gì ra
việc gì, không hiểu tại sao bỗng dưng Thập
bát La hán và mọi người kể cả cô Bảy và Bồ
Rằng lại đọc kinh và đọc kinh say sưa như
thế để làm gì. Gần hai mươi người dân già trẻ
lớn nhỏ trong ấp cứ đứng trân trối vừa nhìn
vừa máy môi đọc kinh theo trông thật ngộ nghĩnh. Thế là số người đọc kinh theo sự dẫn
dắt của chị hương càng đông thêm… tất cả
tạo ra bầu khí trầm lắng và thánh thiện tưởng
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chừng như Ông Lực lượng
không thể ngờ tình hình lại
bỗng hóa ra bất lợi cho Ông
đến thế! Chị Hương bỗng
hóa ra lại làm được một việc
lạ lùng không ai có thể ngờ.
Thật vậy! Cứ chỉ nhìn vào
một hiện tượng này thôi thì
đủ biết! Đó là từ đầu hôm, cô
Sáu chỉ thắp có hai ngọn đèn
dầu, một ngọn để ở phòng
khách là một chiếc đèn ống
khói cổ khá lớn như những
chiếc đèn trong các nhà giàu
thời này thường dùng, và một
chiếc đèn trứng vịt, loại đèn
ống khói nhỏ đặt trong gian
bếp… thế mà bây giờ ánh
sáng từ đâu đã tràn ngập ngôi
nhà từ phòng khách lan xuống
nhà bếp giống như nhà đang
thắp rất nhiều đèn. Thời kỳ
này, đất nước đang phát triển
dần, cho nên chỉ có những
thành phố mới có điện, mà
điện ở mỗi thành phố chỉ là
do thành phố nào tự sắm máy
phát điện riêng cho thành
phố đó mà thôi, còn thôn quê
khắp nơi đêm đến đều chìm
trong bóng tối với những ánh
đèn phát ra từ những chiếc
đèn dầu lớn nhỏ; nhà giàu thì
sáng hơn nhà nghèo, có nhiều
nhà nghèo chỉ dùng đèn dầu
mù u (2), dầu dừa, dầu cá…
thậm chí rất nhiều nhà nghèo
chẳng có lấy chút ánh sáng
nào, đêm về chỉ lo mà đi ngủ
thật sớm thôi. Chẳng trách
thời kỳ càng trở về xa xưa,
thế giới càng tăm tối và hiện
tượng ma quỷ càng dễ xuất
hiện hay dễ được thêu dệt ra
bởi trí tưởng tượng của người
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dân vùng quê; chính vì bối
cảnh như thế cho nên ngôi
nhà của cô Sáu dù chỉ với hai
chiếc đèn mà giờ đây bỗng
tràn ngập ánh sáng một cách
lạ thường.
Vì chuỗi kinh Mân Côi
gồm nhiều kinh Kính mừng
ráp lại, đọc nhiều lần tiếp nối
nhau khi nghe hoặc khi đọc,
người ta tất phải dễ thuộc
và thuộc nhanh hơn cho nên
kinh Mân Côi hiện đang là
một phương thuốc rất linh
nghiệm cho tâm hồn người
đang bệnh hoạn vì tội lỗi sinh
nguội lạnh, vừa là một vũ khí
rất lợi hại cho ai bị ma quỷ
đang rình rập hoặc đang tấn
công… cho nên 6 người đang
hiện diện gồm cô Sáu, cô Bảy,
ông Tám Ria, chị Hương, chị
Hải, hiện có thêm Bồ Rằng
nữa, có lẽ tất cả đều đang dần
được ơn thiêng của Đức Mẹ
nâng đỡ. Điều đó thể hiện rõ
nhất qua cô Bảy và Bồ Rằng,
cả hai bỗng dưng đọc kinh
không cần ai thúc giục hay
khuyên bảo (3).
So với những ngày giờ
-mới trước đây không bao
lâu- vừa qua, nhà cô Sáu là
nơi rất đáng sợ, đáng nghi
ngại… giờ đây đọc kinh nhất
là kinh Mân Côi bỗng hóa ra
là nơi đầy sức sống và vui
tươi lành mạnh thấy rõ.
Có lẽ nhờ đọc kinh nhất
là kinh Mân Côi mà cha sở
Luca không còn có vẻ quá
sức căng thẳng như lúc trước,
dù đôi mắt cha vẫn nhắm,
hai tay vẫn nắm thành ghế và
dáng người vẫn không thoải

mái, vẫn còn giống như đang
trong tình trạng phải đối phó
với việc gì đó xảy ra trong
tâm trí... sau này, cha sở Luca
kể lại những khoảnh khắc đó
đại khái: sau khi đã cám dỗ
cha một lượt Bảy mối tội đầu
cách dữ dội nhưng vô ích,
Ông Lực lượng cùng bè lũ
làm cho lòng cha bỗng thất
vọng, nghi ngờ về tất cả...
trong trí cha nảy ra những suy
luận hoài nghi, mất hy vọng
và không biết bám vào đâu;
đang suy sụp cha bỗng nghe
tiếng đọc kinh Mân Côi, cha
liền để cho tâm trí mình đọc
theo. Thế là một lúc sau cha
cảm thấy an tịnh trở lại (4).
Cũng sau này khi hỏi cha tại
sao cha phải bám chặt vào
thành ghế một cách căng
thẳng, cha sở bảo tất cả cơn
cám dỗ xảy ra trong trí ngài
thật rất khó nhọc để chống trả
lại (5). Những lúc ấy không
còn phân biệt được thứ tiếng
nói trong lòng, tiếng nào là
tiếng của lương tâm mình và
tiếng nào là tiếng của ma quỷ.
Dù tiếng nào đi nữa cũng ào
ạt xối xả thúc giục sự nghi
nan, thất vọng, chán chường
v.v… đến độ rất căng thẳng.
Trong số những người
hiếu kỳ trong thôn xóm kiên
trì tụ tập ở cổng nhà cô Sáu,
có cả con dâu của ông Tám
Ria, sau này khi cô đã được
rửa tội… đã kể lại rằng:
- Chính nhờ chứng kiến
cảnh tượng đọc kinh làm cho
ma quỷ khiếp sợ mà tôi tin
kính và nguyền đi theo Chúa.
Cô kể nhiều về chuyện
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này, nhưng có một chi tiết lạ:
(2). Cây mù u cho trái ép ra thành dầu như
- Người dân tụi tôi không chịu về nhà mà dầu ô liu, người miền quê dùng nó để thắp
cứ lai vãng trước nhà cô Sáu do tụi tôi thấy đèn dầu khi chưa có dầu lửa (hỏa) như hiện
nhiều chuyện lạ: thứ nhất là thấy có nhiều nay.
bóng đen tràn ngập trong ngoài, lố nhố ở sân,
đeo bám trên mái ngói, ngồi cả trên nóc nhà
lẫn các cành cây, rồi khi trong nhà đọc kinh
thì bóng đen tan dần đi nhường chỗ cho các
bóng trắng…
(còn tiếp)
...................................................................
(1). Cha sở Luca dạy tôi (tác giả) rằng, tâm
trí của mỗi người chính là nơi ma quỷ dễ diễn
trò, tấn công và bày mưu tính kế nhất. Thử
nghĩ khi ta ngủ chiêm bao cũng là sân khấu
của tâm trí, ta suy nghĩ cũng là lúc sân khấu
tâm trí diễn tuồng, ta mơ mộng, nghĩ quẩn
nghĩ quanh, tưởng tượng, hồi ức, hình dung,
liên tưởng… đều là tâm trí hoạt động, thậm
chí khi chúng ta hấp hối tạm trong cơn bệnh
nặng, hay hấp hối thật sự cũng là buổi diễn
của tâm trí. Tóm lại, tâm trí là nơi chúng ta có
thể phạm tội, lập công hay chiến đấu chống
lại ma quỷ. Người ta bảo:“Ngu si hưởng thái
bình” nghĩa là người ngu dại, tâm trí ít bị dao
động, người càng khôn ngoan, thông thái,
hiểu biết… càng khổ vì tâm trí, bởi vì tâm trí
của người khôn ngoan hay thông thái v.v…
chính là một thế giới đầy cạm bẫy; các nhà tư
tưởng, nghệ sĩ vì là những người hoạt động
tâm trí nhiều hơn người khác, cho nên họ là
những người rất vui với tâm trí mà cũng rất
khổ với tâm trí phong phú của họ.

(3). Nếu chuỗi Mân Côi không có giá trị
như phương thuốc thần diệu và như vũ khí
lợi hại che chở cho tâm hồn thì Đức Mẹ đã
không dạy cho Giáo hội Công giáo. Điều
đó cho thấy ai xem thường chuỗi Mân Côi
là người không biết, lầm tưởng và đáng chê
trách.
(4). Những ai có đời sống nội tâm phong
phú, hay sống nhiều bằng lý trí v.v… thì
những cơn cám dỗ sẽ xảy ra trong lãnh vực
trí óc. Những cơn cám dỗ xảy ra trong trí óc
gây nhiều khốn đốn, khổ cực và khó nhọc khi
phải chống đỡ, ai từng bị stress (trầm cảm)
khi đọc đến đây ắt biết ngay sự cám dỗ của
ma quỷ trong trí não khó chịu như thế nào!
Tuy nhiên nói chung, không cơn cám dỗ nào
là dễ chống trả. Nói về sự đê hèn, ma quỷ là
số một, cho nên có những cơn cám dỗ rất đê
hèn, ma quỷ xúi giục tâm trí hỗn láo với Chúa
bằng những trò rất con nít.
(5). Ma quỷ cám dỗ những ai? – Thưa
không thể biết ai bị ai không, vì Chúa Giêsu, Các Thánh… còn bị thì đừng nói ai được
chuẩn chước. Nói tóm, ai cũng bị cám dỗ, chỉ
khác nhau người nặng người nhẹ… và sự tệ
hại nhất chính là không nhận ra mình đang bị
cám dỗ. Sự cám dỗ nào cũng rất nặng nề, chỉ
nhẹ khi nào ta chiều theo cơn cám dỗ mà thôi.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

CHIA TAY
Một bợm nhậu làm ăn xa, nhân được nghỉ
vài ngày phép liền về quê thăm gia đình và
thường nhậu bí tỉ với ông bạn lối xóm. Ngày
cuối trước khi lên đường trở lại nơi làm việc,
sau tiệc nhậu, bợm ta và người bạn chia tay
nhau tại sân ga. Ôm nhau, khóc lóc nhìn thảm
lắm!
Còi tàu ngân dài và đã đến lúc biệt ly, một
chàng nhảy lên tàu... 2 người vẫy tay nhau
luyến lưu từ biệt… Tàu từ từ chuyển bánh rồi
tăng tốc.. Bỗng chàng dưới sân ga mới hoảng
hốt vừa với tay chạy theo tàu mỗi lúc một
nhanh, miệng hét lên một câu gì đó… Lực
lượng bảo vệ ga lao theo giữ lại đề phòng anh
ta bị cuốn vào đường ray. Càng giữ càng giãy,
càng giãy càng siết chặt... Khi tàu đã chạy
khá xa mọi người mới dám thả anh ta ra và
an ủi.
- Sao lại thảm thiết vậy, khóc lóc chia tay
sướt mướt rồi phải để người ta đi chứ, sẽ có
ngày gặp lại mà, chạy theo chi nữa.
Thở dốc một lúc anh ta mới thều thào trong
hơi men:
- Mẹ kiếp! Tao mới là thằng đi, còn thằng
kia là thằng tiễn!!!

- Anh có kìm không?
- Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi.
- Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả… hở…
gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.
Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất
hiện ở cửa:
- Anh có cái cờ lê to không?
- Cờ lê à? Lạy Chúa, điều gì đã xảy ra với
vợ tôi?
- À… không sao, nhưng tôi cần một cái cờ lê.
Người chồng ngắm cái cờ lê rồi miễn
cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng
kim loại va chạm nhau loảng xoảng, két…
két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt
tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát,
thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu
ra cửa quát:
- Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ,
nếu chậm thì không kịp mất!
Đến nước này, anh chồng không chịu nổi
nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền
nhà ngổn ngang kìm, búa… và hòm dụng cụ
thì… chưa mở được.

BỨC TRANH TẢ THỰC

Trong rạp chiếu phim, có cặp trai gái nọ cứ
ngồi tán chuyện.
Một bà khách xem phim ngồi bên cạnh có
GAY CẤN CA ĐẺ
vẻ bực mình lên tiếng:
- Ồn quá!
Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay
Anh con trai quay sang sinh sự:
mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca
- Cô nói gì?
đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà
- Tôi nói phim chiếu ồn quá, tôi không
nói với người chồng:
nghe được câu chuyện của hai anh chị.
- Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi.
Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút
(xem tiếp trang 62)
sau, bà thò đầu ra cửa và nói:
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Thời sự góp nhặt - lược tin thế giới

Những con số về Dịch Covid-19 thế giới
tính đến ngày 18.4

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế
giới vượt mốc hơn 2,2 triệu ca, ở con số
2.247.659, trong đó có 154.086 ca tử vong,
theo số liệu của Worldometers tính đến 6h
ngày 18.4 (giờ Việt Nam).
Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu thế giới
với hơn 708.800 ca mắc và gần 38.000 ca
tử vong. Tiếp theo là Tây Ban Nha với hơn
190.800 ca mắc và hơn 20.000 ca tử vong,
Italia ghi nhận hơn 172.400 ca và hơn 22.700
người tử vong, Pháp có gần 148.000 ca và
18.681 người chết.
Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu thế giới
với hơn 708.800 ca mắc và gần 38.000 ca
tử vong. Tiếp theo là Tây Ban Nha với hơn
190.800 ca mắc và hơn 20.000 ca tử vong,
Italia ghi nhận hơn 172.400 ca và hơn 22.700
người tử vong, Pháp có gần 148.000 ca và
18.681 người chết.

chữa bệnh giun chỉ Onchocerca, một bệnh
nhiệt đới khiến người bệnh ngứa dữ dội, nổi
mụn dưới da và có thể gây mù lòa.
Thuốc được sử dụng định kỳ mỗi 6-12
tháng để tiêu diệt ấu trùng và giun trưởng
thành. Giới y học còn dùng nó cho bệnh nhân
HIV, sốt xuất huyết và Zika. Đây có thể là
lý do các nhà nghiên cứu thử nghiệm Ivermectin trong quá trình điều trị người nhiễm
SARS-CoV-2.
Nhóm khoa học từ Viện khám phá y sinh
(BDI) thuộc ĐH Monash cùng Viện nhiễm
trùng và miễn dịch Peter Doherty kết luận Ivermectin có thể là cơ sở để phát triển vaccine
Covid-19.
“Chúng tôi phát hiện chỉ một liều duy nhất
cũng có thể loại bỏ hoàn toàn RNA virus
trong vòng 48h, và chỉ sau 24h, nó đã tiêu
diệt lượng virus đáng kể”, Tiến sĩ Kylie Wagstaff của BDI nói.

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện loại thuốc
có thể tiêu diệt virus corona trong 48 giờ
ở phòng thí nghiệm.
Theo BGR, các nhà nghiên cứu từ Australia vừa phát hiện Ivermectin, loại thuốc tiềm
năng có thể loại bỏ virus SARS-CoV-2. Nó
có khả năng tiêu diệt mọi dấu vết của virus
chỉ trong vòng 2 ngày, nhưng mới giới hạn ở
các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.
Ivermectin được phát triển từ giữa thập
niên 70 thế kỷ trước để chữa bệnh ký sinh
trùng bao gồm chấy, ghẻ và các bệnh liên
quan đến giun. Thuốc cũng được dùng để
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Ông Kylie cho biết thêm họ mới thử nghiệm thuốc trong ống nghiệm và cần thử nghiệm trên người mới kết luận được thuốc có
khả năng điều trị Covid-19 không. Bước tiếp
theo, nhóm nghiên cứu sẽ xác định tác dụng
của thuốc đối với virus corona ở liều lượng
thích hợp dành cho người.
Hiện chưa rõ liệu Ivermectin có được thử
nghiệm trên bệnh nhân Covid-19 hay không
và tiến hành vào lúc nào.

Thời sự góp nhặt - lược tin TRONG NƯỚC

Ý tưởng “ATM gạo miễn phí”
được phổ biến rộng khắp Việt Nam
Chiếc máy độc đáo sở dĩ được gọi là “ATM
gạo” vì cấu tạo bao gồm một nút bấm kết nối
với van tự động và một thùng chứa gạo mà
khi nhấn nút thì gạo sẽ tự động chạy ra từ
trong thùng chứa gạo. Đây là sáng tạo của anh
Hoàng Tuấn Anh, Công ty PHGLock (quận
Tân Phú), nhằm góp phần san sẻ cùng những
mảnh đời khó khăn trong mùa dịch Covid-19,
đặc biệt là giai đoạn cả nước thực hiện “giãn
cách xã hội” phòng chống dịch.

Được biết, siêu thị 0 đồng tại Hà Nội nằm
trong chuỗi chương trình “Siêu thị Hạnh
phúc 0 đồng” trên cả nước (gồm 8 siêu thị
ở Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh,
Hải Dương, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên) do
Tập đoàn Apec Group và Quỹ Khai Trí đứng
ra tài trợ để chung tay hỗ trợ cồng đồng đẩy
lùi dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tỉnh thành thay đổi kế hoạch thi vào
lớp 10 2020-2021

Tính đến nay mô hình ATM gạo nghĩa tình,
đã được những tấm lòng hào hiệp nhân nghĩa
nhân rộng khắp mọi miền đất nước Việt Nam
để mọi người cùng giúp đỡ nhau qua cơn dại
dịch khó khăn.

Sau ‘ATM gạo’ đến siêu thị ‘0 đồng’ cho người
nghèo trụ vững mùa dịch Covid-19
“Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng” ở phía sau tòa
nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Hà
Nội. Theo đại diện siêu thị, mỗi người được
mua tối đa 2 lần/tuần. Siêu thị 0 đồng mở cửa
từ 8 giờ đến 17 giờ, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,
trừ ngày lễ, Tết.

Một số tỉnh cũng giảm môn thi và hướng
dẫn ôn tập theo hướng dẫn tinh giản chương
trình mà Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành
trước đó. Theo đó, học sinh thi vào lớp 10
với 3 môn thi: ngữ văn, toán và Tiếng Anh..

Như vậy, so với kỳ thi vào lớp 10 THPT
năm ngoái, Sở Giáo dục và đào tạo Hải
Phòng bỏ bài thi tổ hợp gồm 2 môn thi
tiếng Anh và 1 môn trong số các môn tự
chọn như: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử,
địa lý, giáo dục công dân. Dự kiến, lịch thi
tuyển vào lớp 10 THPT công lập sẽ diễn
ra ngày 16/7; thi vào lớp 10 THPT chuyên
Trần Phú ngày 18, 19/7.
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Thời sự góp nhặt - lược tin CÔNG GIÁO

ĐTC Phanxicô đưa ra “kế hoạch hồi sinh”
sau đại dịch Covid-19

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đại dịch
này cần phải được điều trị bằng kháng thể của
tình liên đới. Ngài nhấn mạnh: “Mỗi hành
động cá nhân không phải là một hành động đơn
độc”. Tốt hơn hay tệ hơn, tất cả các hành động
của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác.
Mỗi người là một nhân vật chính của lịch sử và
có thể phản ứng với những tệ nạn ảnh hưởng
đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Ngài
nói: “Nó không cho phép chúng ta viết lịch sử
hiện tại và tương lai bằng cách quay lưng lại
với đau khổ của rất nhiều người.”

Theo một báo cáo gần đây, tại quốc gia
này đã có 94 người bị nhiễm virus corona. Ông Ummy Mwalimu, Bộ trưởng Y tế
cho biết: Các ca bệnh được phát hiện tại thủ
đô thương mại Dar es Salaam, ở thành phố
Mwanza trên bờ hồ Vittoria và ở phía bắc
Kilimangiaro. Đã có bốn người chết.
Tanzania không áp đặt bất kỳ hạn chế
nào đối với việc di chuyển hoặc đóng cửa
biên giới, nhưng đình chỉ các buổi tụ họp
xã hội và ra lệnh đóng cửa các tổ chức giáo
dục. Nhưng những nơi thờ phượng vẫn mở
cửa. Các nhà thờ Công giáo ở Tanzania vẫn
mở như những nơi thờ phượng khác. Các
nguồn tin của Giáo hội cho biết hàng ngàn
người đã tham dự Thánh lễ có sự hiện diện
của giáo dân sau khi có chỉ thị của tổng
thống cho phép các nhà thờ và đền thờ Hồi
giáo vẫn mở, để mọi người có thể tìm được
sự an ủi tinh thần và viện trợ vật chất.

Đức Hồng y Pell được Tòa án Tối cao Úc
tuyên bố vô tội

Virus corona: Tổng thống Tanzania tuyên bố
toàn quốc cầu nguyện ba ngày
Nguyên thủ Quốc gia, một tín hữu Công
giáo đã nói trên một kênh truyền hình: “Hỡi
đồng bào Tanzania, vì đại dịch, tôi mời gọi
mọi người trong ba ngày, từ 17-19/4, cùng cầu
nguyện, cầu xin sự che chở và chữa lành của
Thiên Chúa”.
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Sáng thứ Ba 07/04, các thẩm phán của
Toà án Tối cao của Úc đã thông báo quyết
định đảo ngược phán quyết kết tội Đức
Hồng y George Pell về tội lạm dụng tính
dục trẻ vị thành niên của tòa cấp dưới,
tuyên bố ngài vô tội và ngài được trả tự do
ngay lập tức. Đức Hồng Y Pell đã trải qua
hơn 400 ngày bị giam giữ trong tù kể từ khi
bị bắt hồi tháng Hai năm ngoái.

Thời sự góp nhặt - lược tin CÔNG GIÁO

Caritas TGP Sài Gòn: tiếp bước lan tỏa yêu
thương Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn
Ngày 1.4, văn phòng Caritas TGP đã nhận
được danh sách các anh chị em nghèo từ các
giáo hạt gửi đến. Theo số liệu thống kê của
văn phòng Caritas TGP, tính đến 16g00 ngày
06.04.2020, văn phòng đã tiếp nhận và hỗ trợ
hơn 5008 các anh chị em có hoàn cảnh nêu
trên, tại 120 giáo xứ thuộc 14 giáo hạt trong
Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Tại văn phòng Caritas TGP ở Tòa Tổng
Giám Mục, các nữ tu và các nhân viên vẫn hiện
diện từ sáng đến chiều tất cả các ngày trong
tuần (thậm chí cả ngày thứ 7), để tiếp nhận sự
đóng góp từ khắp nơi và chuyển khoản tiền hỗ
trợ ấy đến cho các giáo hạt, giáo xứ.
Văn phòng đã nhận được sự đóng góp hiện
kim từ các tổ chức và công ty của Giới Doanh
Nhân Công Giáo TGP, các vị ân nhân đang
sống trong nước cũng như ngoài nước, với
những hình thức đóng góp như: chuyển khoản,
đóng góp trực tiếp tại văn phòng...
Bên cạnh phần hiện kim, các anh chị em
nghèo còn được nhận các phần cơm, nước
uống, món tráng miệng. Nguồn thực phẩm này
đến từ các Công ty: Công ty thực phẩm Mina,
Công ty Thép Pomina, Công ty Ánh Hồng.
Theo danh sách thống kê, có hơn 581 ân
nhân, trong số đó có cả những người tôn giáo
bạn cũng sẵn sàng đóng góp với tất cả sự quan
tâm và lòng quảng đại. Tất cả đều nói lên sự

đồng cảm, nâng đỡ đầy tình yêu thương
và bác ái của cộng đồng con cái Chúa từ
khắp mọi nơi trước đại dịch toàn cầu. Dịch
bệnh đã làm con người phải cách xa nhau
về mặt địa lý, nhưng lại mang đến sự gần
gũi và cảm thông về mặt tâm hồn. Chính sự
liên đới, hiệp nhất trong tình yêu giữa mọi
người với nhau đã tạo nên sức mạnh lớn
lao, đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho
những anh chị em kém may mắn hơn trong
thời điểm này.

10 điều bạn nên làm khi
Thánh lễ bị đình chỉ
1. Xem hoặc nghe Thánh lễ. online vào
lúc 5g30 sáng, lúc 17g30, và xem lại bất kỳ
lúc nào trong ngày.)
2. Đọc và suy niệm những bài đọc thánh
lễ mỗi ngày.
3. Đọc kinh Magnificat.
4. Lần hạt Mân Côi và Lần chuỗi Lòng
Chúa Thương Xót.
5. Rước lễ thiêng liêng với lời nguyện
tự phát, hoặc sử dụng lời cầu nguyện do
Thánh Alphonsô Liguori.
6. Đi chầu Thánh Thể và làm Một Giờ
Thánh nếu nhà thờ giáo xứ bạn vẫn mở.
7. Cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp cho tất cả những người đã nhiễm
coronavirus cùng những người sẽ mắc bệnh
trong tương lai và làm Tuần chín ngày cầu
xin Đức Mẹ Monte Berico bảo vệ chúng ta
thoát khỏi dịch bệnh.
8. Khơi dậy lòng sùng kính nơi người
hấp hối để dẫn đưa họ an toàn đi vào vòng
tay của Chúa Giêsu.
9. Xem video “The Veil Removed - Bức
màn được gỡ xuống” để đào sâu niềm yêu
mến Thánh lễ.
10. Mở Kinh thánh ra mà đọc.
Patti Armstrong (ncregister) / Phêrô
Quốc Vũ chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG
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THỜI SỰ GÓP NHẶT - ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Quả cây xúc xích có nhiều ở châu Phi, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh
nhưng từng khiến nhiều người tử vong vì rơi trúng đầu.

C

ây xúc xích (Kigelia Africana) sở
hữu một trong những loại quả kỳ lạ nhất thế
giới thực vật. Tên gọi của cây được đặt theo
hình dáng quả. Quả xúc xích rất lớn, có thể
dài tới một mét, nặng 10 kg và mất một năm
mới chín. Việc ngồi dưới gốc cây không thể
nào là việc thư giãn vì chính xác là việc không
an toàn vì thế giới từng ghi nhận nhiều trường
hợp tử vong do bị quả xúc xích rơi trúng đầu.
Loài cây này cùng họ với phượng tím,
thường mọc gần sông suối và có thể cao đến
20 m. Mỗi mùa xuân, nó nở hoa trong vài
tuần. Hoa xúc xích đỏ rực, tỏa mùi hương hấp
dẫn nhiều loài động vật. Chúng tỏa hương
mạnh nhất vào ban đêm, thu hút dơi ăn quả,
loài vật chính giúp cây thụ phấn.  
Quả chưa chín rất độc nếu cho người ăn.
Khi chín, đây lại là chất gây nôn hiệu quả,
thậm chí được dùng để nấu bia. Cách chế biến
an toàn là đem phơi nắng rồi ủ với đường mía
ít nhất 24 giờ, sau đó phơi khô lần nữa. Cuối
cùng, cho quả vào thùng chứa đường và tiếp
tục lên men 4 ngày. Nhiều loài ăn cỏ thích
lá cây xúc xích, ví dụ như voi và linh dương
kudu. Quả xúc xích cũng là thức ăn của khỉ,
nhím, hà mã, chim. Khi chúng rơi xuống rồi
khô lại, bên trong sẽ có ruột mềm, dai, nhiều
xơ và chứa đầy hạt. Hạt sẽ được rải đến nơi
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khác nhờ những loài thú như ngựa vằn hoặc
hươu cao cổ ăn quả rồi thải ra.

Quả xúc xích được dùng làm thuốc và
có nhiều công dụng, đặc biệt là điều trị các
bệnh về da và kích ứng. Một biện pháp truyền
thống để điều trị vết muỗi hoặc côn trùng đốt
là thái quả, nấu sôi, để nguội và dùng nước để
rửa vết đốt nhiều lần. Cách này giúp giảm tấy
đỏ, loại bỏ cảm giác ngứa.
Kem từ cây xúc xích có thể điều trị Eczema, ung thư da và vảy nến. Nó cũng được
dùng trong một số phương pháp làm đẹp và
được coi là chất chống oxy hóa, chống lão
hóa hiệu quả. Quả và một số bộ phận khác
của cây còn có tác dụng điều trị sốt rét, đau
đầu, thấp khớp và các bệnh đường ruột. Gỗ
cây xúc xích cũng rất hữu dụng với khả năng
chống nước và không dễ nứt gãy, có thể làm
thuyền hoặc mái chèo.
Thu Thảo (Theo Africa Geographic).
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C

hàng trai xứ Wales đã tìm ra cách
cầu hôn bạn gái, khi anh viết dòng chữ: “Alice, lấy anh nhé!” lên mình con bò trong
nông trại.
Sion Thomas, 24 tuổi, ở Pembrokeshire
(xứ Wales) cho biết đã trăn trở rất lâu mới
chắc chắn con bò - một trong những vật nuôi
ở nông trại - sẽ giúp anh có màn cầu hôn ấn
tượng nhất.

Sion bên chú bò trắng của mình. Ảnh:Metro.

có tên Alice hạnh phúc và bật khóc.
“Tôi muốn dùng một cách đáng nhớ để cầu
hôn - thật là đáng để nhìn thấy biểu cảm trên
khuôn mặt cô ấy. Lúc đó cô ấy lúi húi trong
bếp và màn cầu hôn thực sự khiến cô ấy sốc”.

Sion và bạn gái. Ảnh: Metro.

Sion đã vẽ một trái tim màu xanh (bằng
Những người bạn đã nhắn tin chúc mừng
sơn có thể rửa sạch) trên mình con bò và viết khi nghe nói Sion cầu hôn thành công. Sion
lên dòng chữ: “Alice, cưới anh nhé!”. Sau đó và Alice đang lên kế hoạch cho lễ cưới vào
anh để con bò đi qua cửa sổ nhà bếp của trang năm tới.
trại, nơi đó người phụ nữ anh yêu đang nướng
Bảo Nhiên (Theo Metro)
bánh. Nhìn thấy dòng chữ trên chú bò, cô gái
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Thỏa thuận ngừng... “cắn”

Đúng rồi! Với giống chó Pitbull (con chó nhỏ trong hình) là giống chó
cực dữ, được mệnh danh là “chó chiến binh”, đã cắn rồi thì không nhả (ra),
các giống chó khác nên ký thỏa thuận ngừng cắn với nó là phải!

(tiếp theo trang 54)

SAU PHẪU THUẬT
Một ông chồng gặp tai nạn giao thông,
não bị ảnh hưởng, phải phẫu thuật ở bệnh
viện. Bạn bè hỏi thăm vợ ông ta:
- Sau khi phẫu thuật ông nhà thế nào?
- Tốt lắm -vợ đáp- Bây giờ, ông ấy tỏ ra
vô cùng khôn khéo trong xã giao. Trước kia,
ông ấy hầu như chẳng quen biết ai cả, nhưng
bây giờ gặp ai, ông ấy cũng cười toe toét,
chào hỏi vồn vã.
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PHỤ NỮ
Một phụ nữ nói với chồng:
Anh này, em sang nhà hàng xóm xin một
ít rau mùi tây, 5 phút nữa em sẽ về.
Chồng: OK!
Vợ: Anh đừng quên cứ nửa tiếng lại cho
thêm nước vào nồi thịt gà đấy nhé!

THỜI SỰ GÓP NHẶT - CHÚ THÍCH TRANG 1

CHÚ THÍCH BÀI TRANG 1

N

hân viên ngân hàng không dám tin vào
mắt mình khi nhận phong bì ghi chữ “Cướp
đây” từ cụ ông 91 tuổi với dáng gầy gò.
Đứng trước nữ nhân viên là người đàn ông
lớn tuổi tên Hunter Rountree với dáng người
mảnh khảnh và hơi gù, chiếc mũ lưỡi trai trên
đầu ông ta không che hết được cái trán hói và
những chấm đồi mồi.
“Ông đang đùa đấy à?”, nữ giao dịch viên
cất tiếng hỏi lại người đàn ông vào sáng sớm
ngày 12/8/2003, tại một chi nhánh ngân hàng
thuộc thành phố Abilene, bang Texas.
Trước câu hỏi của giao dịch viên, Hunter
không chút đùa cợt chỉ tay vào hộc bàn của cô
gái và yêu cầu cho tiền vào phong bì. Khi ấy,
nữ giao dịch viên mới bắt đầu nhét tiền mệnh
giá 5, 10, 20 USD và một ít tờ tiền đã bị đánh
dấu số sê-ri từ trước vào phong bì, tổng cộng
khoảng 2.000 USD.
Với phong bì trong tay, ông lão quay
người bước ra khỏi ngân hàng, lên xe. Tuy
vậy, Hunter không chạy trốn được xa vì nhân
chứng đã kịp ghi lại biển số của chiếc xe màu
trắng bốn chỗ. 30 phút sau, cụ ông bị cảnh sát
chặn xe trên đường cao tốc với cuộc rượt đuổi
với tốc độ có lúc lên tới 90 dặm một giờ. Tên
cướp 91 tuổi từ tốn bước xuống xe đầu hàng
trước mũi súng của cảnh sát.
Sinh năm 1911, Hunter “Red” Rountree lớn
lên tại một nông trại cách thành phố Brownwood, bang Texas 7 dặm về phía Nam.

Hunter khi bị bắt giữ. Ảnh: GQ.
Trong cuộc khủng hoảng kinh tế những
năm 1940, Hunter kể đã phải làm việc cật
lực để chăm sóc gia đình. Nhờ lao động hăng
say và một chút may mắn, Hunter thành công
trong ngành sản xuất và kinh doanh tời xích
cho các giàn khoan dầu ngoài khơi. Ông bán
công ty vào những năm 1970 và nghỉ hưu với
số tiền gửi tiết kiệm một triệu USD.
Tuy vậy, Hunter kể đã buộc phải đi làm trở
lại khi nguồn tiền tiết kiệm cạn dần. Ông mau
chóng tìm được việc làm tại công ty cung
ứng mỏ dầu, sau đó mua xưởng đóng tàu và
vay ngân hàng hai triệu USD để chế tạo tàu
thuyền. Việc kinh doanh thua lỗ, ngân hàng
bất ngờ ngưng cho vay và đòi tiền, Hunter buộc phải tuyên bố phá sản. Cũng từ đó,
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Hunter kể bắt đầu ôm thù với ngân hàng vì lẽ
ra đã có thể trả hết nợ nếu có thêm thời gian.
Điều không may liên tiếp xảy tới với Hunter. Đầu tiên, người con trai riêng của vợ mà
ông coi như con đẻ chết trong tai nạn giao
thông. Bốn người anh em trai của Hunter
cũng lần lượt qua đời. Nhưng cú sốc lớn nhất
với Hunter có lẽ là khi người vợ gắn bó hơn
50 năm chết vì ung thư vào năm 1986. Ông
cho biết “cuộc sống không còn điều gì tốt đẹp
sau khi vợ mất”.
Cô đơn ở độ tuổi 75, Hunter kể đã “phát
điên” và bắt đầu ngừng qua lại với bạn bè,
bỏ bê việc kinh doanh. Một năm sau khi vợ
mất, Hunter cưới người phụ nữ 31 tuổi gặp tại
quán bar. Khi phát hiện vợ thứ hai nghiện ma
túy nặng, Hunter bỏ ra 500.000 USD đưa chị
ta đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành
công. Ít lâu sau, Hunter ly hôn.
Năm 1998, ở tuổi 86, Hunter bắt đầu đi
cướp ngân hàng. Lần cướp đầu tiên, ông ta
chỉ đơn giản bước vào trong ngân hàng tại
thành phố Biloxi, bang Mississippi và yêu
cầu nhân viên đưa tiền. Dù đã cầm tiền trong
tay, tên cướp lớn tuổi không thể chạy xa và
lập tức bị bắt.
Do tuổi tác đã cao, Hunter chỉ bị phạt ba
năm quản chế cùng 260 USD, đồng thời bị
cấm đặt chân tới bang Mississipi. Nhưng lần
đầu tiếp xúc với bộ máy pháp luật không làm
Hunter chùn bước. Hunter kể lại trong lúc bị
tạm giam chờ xét xử, Hunter ở cùng một trong
những kẻ cướp ngân hàng nổi tiếng nhất thế
giới và được hắn ta dạy cách “hành nghề”.
Hunter nói không bao giờ cần súng và chỉ
việc đi vào ngân hàng, đưa tờ giấy ghi mệnh
lệnh cho giao dịch viên rồi bước ra ngoài với
vài nghìn USD. Khi chọn mục tiêu, Hunter
sẽ chọn ngân hàng cách xa nơi ở và sẽ không
bao giờ quay lại nơi đó.
Được trang bị những mánh khóe như vậy
nhưng Hunter vẫn bị bắt giữ trong lần cướp
thứ hai tại thành phố Pensacola, bang Florida,
một năm sau vụ cướp ở bang Mississippi. Lần
này, Hunter không còn được pháp luật nương
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tay và bị phạt ba năm tù về tội Cướp tài sản.
Ngồi sau song sắt, Hunter kể trở nên khá nổi
tiếng tại địa phương vì là phạm nhân lớn tuổi
nhất trong hệ thống nhà tù bang Mississippi.
Vì cải tạo tốt, tháng 7/2002, Hunter được
ra tù sớm sau hai năm 6 tháng ở độ tuổi 90.
Một năm sau, tại ngân hàng thuộc thành phố
Abilene, bang Texas, Hunter tiếp tục ra tay
lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng của lão
tướng cướp “khởi nghiệp” ở độ tuổi bát tuần.
Hunter nói sai lầm của ông ta là không tìm
được chỗ dừng xe để che biển số nên đã nghĩ
chỉ cần giấu kín xe là được. Trên thực tế, lão
tướng cướp hoàn toàn không cố giấu giếm và
đã đỗ ngay bên ngoài ngân hàng, theo GQ.
Sau vụ cướp này, ông ta sau đó lãnh án 12
năm tù trong nhà tù liên bang, coi như “án tử
hình” cho người ở độ tuổi 91 như Hunter.
Hunter nói thực ra không cần tiền vì không
thể tiêu hết 1.000 USD tiền trợ cấp được nhà
nước phát mỗi tháng. Tuy nhiên, ông muốn
trả mối thù bị ngân hàng ngưng cho vay vốn
dẫn tới công ty bị phá sản, đồng thời muốn
tìm cảm giác hưng phấn.

Hunter sau song sắt nhà tù. Ảnh: GQ.
Năm cuối đời, cứ mỗi 30 phút, Hunter được
cán bộ trại giam kiểm tra để đảm bảo ông ta
vẫn còn sống. Ngày 12/10/2004, Hunter chết
trong tù ở tuổi 92, được chôn cất tại nghĩa
trang gần nhà tù Springfield, bang Missouri.
Quốc Đạt
(Theo GQ, The New York Times, KCBD)

