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Đức Tổng giám mục 
Fénelon thời danh của giáo phận 
Cambrai nước Pháp vào đầu thế 
kỷ XVIII được mọi người thán 
phục và kính nể vì ngài đạo đức 
và thông thái. Ngài sáng tác cuốn 
sách thiêng liêng rất hay, nhan đề: 
“Cắt nghĩa các câu châm ngôn 
của Các Thánh”. 

Ngày kia, khi sắp lên tòa giảng 
để giảng một bài quan trọng trước 
một cử tọa đông người đang thán 
phục, ngài được tin Đức Giáo 
hoàng Inôsentê XII lên án cuốn 
sách của ngài và cấm lưu hành. 
Đến giờ giảng, ngài vẫn bình tĩnh 
bước lên tòa giảng, nhưng không 
phải để giảng bài ngài dọn, mà 
để giảng một bài về sự vâng phục 
Giáo hội. Ngài nói:

- “Đức Thánh Cha đã lên án 
cuốn sách của tôi. Tôi xin hoàn 
toàn vâng phục quyền bính Giáo 
hội cho đến chết để làm gương cho 
anh em. 

Và để tỏ lòng vâng phục công 
khai một cách khiêm tốn, ngài cho 
điêu khắc cảnh thiên thần đang 
chà đạp dưới đất những tác phẩm 
bị Giáo hội lên án, trong đó có 

cuốn sách của ngài, nhan đề: 
“Cắt nghĩa các câu châm ngôn 
của Các Thánh”.

Truyện gợi vài ý: - nếu bà Eva 
đứng cạnh Đức Mẹ Maria, ta thấy 
gì? – Vâng lời Chúa là đỉnh điểm 
của sự thánh thiện – để vâng lời 
Chúa, ta làm gì?

Bà Eva: không vâng lời Chúa 
(ma quỷ thắng, nhân loại mất bản 
năng tốt lành), còn Đức Mẹ Maria: 
vâng lời Chúa (ma quỷ thua, Đức 
Mẹ đưa Chúa Kitô đến cứu rỗi 
nhân loại)… tức ta thấy: vâng lời 
Chúa là điều Chúa muốn ở nhân 
loại; Thánh Ý này thể hiện xuyên 
suốt trong Cựu Ước lẫn Tân Ước 
đến nỗi Chúa Kitô đến thế gian 
cũng chỉ “…vâng lời cho đến chết, 
và chết trên thập giá...” (Pl 2,8-9).      

Vì vậy, vâng lời Thiên Chúa là 
tột đích đời ta, vì Chúa Kitô là Con 
Thiên Chúa mà còn nói: “Lương 
thực của Thầy là thi hành ý muốn 
của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất 
công trình của Người” (Ga 4,34).    

Để vâng lời Chúa: ta THỰC THI 
LỜI CHÚA. Để thực thi Lời Chúa: 
ta YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI.

NK

Vâng lời
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   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Vâng lời trọng hơn của lễ
Tuân phục cao ví kính yêu.    

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 6

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

Hát theo Giáo Hội vui lòng Chúa
Ca trong vâng lời đẹp ý Cha.      

   . Ý CHUNG
Cầu xin Thánh Tâm mở lối
  
 . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm 
được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh 
Tâm Chúa Giêsu.

. Ân nhân thầm lặng
- Cố, cựu và kim thành viên Ban Biên 

Tập, Cộng tác viên và mọi độc giả. 
- Ân nhân quỹ Phaolô Đạt và 

Vườn tượng.

. Ân nhân cũ đã qua
- Ông Bà Lâm Thành (XL)

- Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện 
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn
- Thầy Họa sĩ Tâm Lê (TpHCM)
- Ông Bà Minh Châu & Cty (TpHCM)
- Cô Nguyễn Võ Kiều Trang (TpHCM)
- Sư huynh Phêrô Nguyễn Đình Long,
Bề trên nhà tập dòng Lasan Việt Nam (XL)
- Nhà quay phim Vũ Ngọc Thiện (TpHCM) 
- Bề trên & Quý Tu sĩ Anh Em Đức Mẹ 
Người Nghèo (Thủ Đức, TpHCM)
- Quý ca trưởng, ca xướng viên, 
nghệ sĩ và nghệ nhân Thánh Thi.

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

   Cúc Cung CảmTạ

.Thứ Hai Đức Mẹ 
Maria Mẹ Hội thánh

 1.6.2020

.Chúa nhật Chúa 
Ba Ngôi 7.6.2020   

.Chúa Nhật Mình Máu 
Thánh Chúa  
14.6.2020

.Thứ Sáu lễ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu 

19.6.2020 
        

.Thứ Hai lễ kính 
thánh Phêrô và thánh 

Phalô 29.6.2020 
        



SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - THỜI VỤ THÁNG 6 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

4

                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Những viên sỏi thần (John Wayne 
Schlatter).

- Tại sao chúng em phải học tất cả những 
điều ngu ngốc này?

Trong tất cả những câu hỏi và phản đối 
mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao 
nhiêu năm dạy học, đây là câu mạnh nhất. 
Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu 
chuyện sau:

“Đêm kia, một đám người du mục chuẩn 
bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy 
mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ 
tin là Thiên Thần đang đến với họ. Họ chờ 
đợi với niềm tin rằng Thiên Thần sẽ nói cho 
họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho 
họ thôi.
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Một giọng nói vang lên: “Hãy nhặt tất cả 
những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào 
trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một 
ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và 
cả nỗi buồn”.

Sau khi Thiên Thần biến mất, những người 
du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi 
một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ 
trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế 
giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một 
việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, 
nghĩ đến lời nói của Thiên Thần, mỗi người 
cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không 
hài lòng chút nào.

Hôm sau đi suốt một ngày, khi đêm đến họ 
dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những 
viên sỏi đã trở thành những viên kim cương 
sáng lóa. Họ vui mừng vì có kim cương, 
nhưng cũng buồn vì tiếc đã không lấy nhiều 
viên sỏi hơn”.

Tôi có một học trò tên Alan, từ thời kỳ đầu 
tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên 
là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất 
giỏi “gây chuyện” và hay bị đuổi học. Cậu ta 
đã trở thành một tên “anh chị” trong trường 
và trở thành bậc thầy về “chôm chỉa”.

Mỗi ngày tôi cho học trò học thuộc lòng 
những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi 
đọc vế đầu của câu danh ngôn; để được điểm 
danh, học trò phải đọc nốt vế cuối của câu 
danh ngôn. Thí dụ:

- Alice Adams, “Không có thất bại ngoại 
trừ...”

- “Không tiếp tục cố gắng”, em có mặt 
thưa thầy Schlatter!

Như vậy đến cuối năm, những học trò của 
tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.

Alan là người phản đối nhiều nhất về cách 
học này. Một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường 
và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu 
ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo 
lãnh ra khỏi trại cải tạo.

Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị 
chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì 
những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét 

chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt 
cổ tay mình.

Cậu kể:
“Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự 

sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt 
nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em 
chép đi chép lại 20 lần một ngày: “Không có 
sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng”. 
Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em 
còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em 
để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. 
Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu 
và bắt đầu một cuộc sống mới”.

Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên 
sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm 
quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên 
kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm 
cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận 
được những viên kim cương.



SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 6

6

Ý TƯỞNG
1. Trong thánh lễ có 2 bàn tiệc: tiệc Lời Chúa và tiệc 

Thánh Thể.
SUY NGHĨ
1. Ai cảm thấy mình rước Mình Máu Chúa mà không 

hoán cải, thì hãy rước Lời và Ý Chúa để đem về thực thi.
Ý TƯỞNG
2. Vì Chúa Kitô là Ngôi Lời của Đức Chúa Cha…
SUY NGHĨ

    2. Cho nên Lời Chúa Kitô cũng chính là Mình Chúa, 
là Bánh hằng sống từ trời xuống.

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A (14.6.2020)
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

- Bài đọc 1: Đnl 8,2-3.14b-16a  
- Bài đọc 2: 1 Cr 10,16-17 
- Tin Mừng: Ga 6,51-58

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM A (7.6.2020)
CHÚA BA NGÔI

- Bài đọc 1: Xh 34,4b-6.8-9 
- Bài đọc 2: 2 Cr 13,11-13 
- Tin Mừng: Ga 3,16-18

 Ý TƯỞNG
1. “…vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng 

trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con 
của Người mà được cứu độ”.

SUY NGHĨ
1. Chúa Kitô đến để tha thứ cho nhân loại chúng ta.
Ý TƯỞNG
2. “Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai 

không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh 
Con Một Thiên Chúa”.

SUY NGHĨ
2. Chính sự không tin đã là sự bất hạnh tột bậc, đó là 

không được chọn.
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CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A (21.6.2020)

- Bài đọc 1: Gr 20,10-13  
- Bài đọc 2: Rm 5,12-15 
- Tin Mừng: Mt 10,26-33
Ý TƯỞNG
1. “Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói 

nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng 
trên mái nhà”.

SUY NGHĨ
1. Bổn phận chúng ta là được mạc khải thì hãy chia sẻ 

rộng rãi. Ai giấu hay cất giữ mạc khải riêng cho mình thì 
mang trọng tội.

Ý TƯỞNG
2. “Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm 

cả rồi”.
SUY NGHĨ

     2. Đừng sợ khi rao giảng Lời Chúa.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (28.6.2020)

- Bài đọc 1: 2 V  4,8-11.14-16a  
- Bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11 
- Tin Mừng: Mt 10,37-42

Ý TƯỞNG
1.”Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng 

đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn 
Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng 
sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống 
mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”.

SUY NGHĨ
1. Bỏ đi những tình cảm và cảm xúc do bản năng mang 

đến để chỉ nhận lấy những quyết chí đi theo Chúa.
Ý TƯỞNG
2. Mọi người phải đón tiếp Lời Chúa mà không từ nan 

vì bất cứ lý do gì.
SUY NGHĨ

    2. Vì Lời Chúa phải được loan truyền và rao giảng.
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” 
(Ga 6,51)

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
CHỦ ĐỀ: THIÊN CHÚA LÀ LƯƠNG THỰC

- Bài đọc I: Nhắc tới Manna trong sa 
mạc.

- Đáp ca: Chúa cho ngươi no đầy lúa mì 
tinh hảo.

- Bài đọc II: Chúng ta chia sẻ cùng một 
tấm bánh.

- Tin Mừng: Thịt Ta thật là của ăn.
Minh họa
- Mille images 61 A
- “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” 

(Ga 6,51)

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Thánh lễ là Bàn tiệc. Rước lễ là ăn uống 
chính Mình và Máu Thánh Chúa, thứ lương 
thực tuyệt hảo nuôi sống và bổ dưỡng linh 
hồn chúng ta. Nếu linh hồn chúng ta yếu, 
Mình Máu Thánh Chúa sẽ bổ sức cho 
mạnh; nếu ta đang chán nản, Chúa sẽ ban 
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lại cho ta niềm hy vọng; nếu chúng ta cảm 
thấy người khác khó thương, Ngài sẽ ban 
thêm cho ta lòng mến.

Chúng ta hãy sốt sắng tham dự Thánh Lễ 
này, nhất là sốt sắng rước Chúa vào lòng để 
cho Ngài nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta lo tìm lương thực phần xác hơn 
là lương thực phần hồn.

- Chúng ta cùng tham dự một bàn tiệc 
Chúa, cùng ăn một thứ lương thực là Mình 
Máu Chúa, nhưng chúng ta không đoàn kết 
yêu thương nhau.

- Chúng ta được nuôi dưỡng bằng bánh bởi 
trời, nhưng chúng ta còn quá lo lắng trước 
những khó khăn trần thế.

III. LỜI CHÚA.

1. Bài đọc I: Đnl 8,2-3,14-16
Cuối cuộc hành trình trong sa mạc và trước 

khi bước vào Đất hứa, Môsê khuyên bảo dân 
đừng bao giờ quên những ơn lành Chúa đã 
ban cho họ, đặc biệt Ngài đã nuôi sống họ 
bằng Manna từ trời rơi xuống và nước từ tảng 
đá vọt ra.

2. Đáp ca: Tv 147
Thánh vịnh này kêu gọi tín hữu ca tụng 

Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài ban 
xuống cho họ.

3. Bài đọc II: 1 Cr 10,16-17
Thánh Phaolô nhắc tín hữu Côrintô ý thức 

rằng vì họ cùng ăn một bánh và cùng uống 
một chén nên họ không được chia rẽ, trái lại 
phải đoàn kết yêu thương nhau.

4. Tin Mừng: Ga 6,51-58
Đây là bài diễn từ của Đức Giêsu sau phép 

lạ hóa bánh ra nhiều. Dân chúng đã được ăn 
no nê thừa thãi thứ bánh vật chất mà Ngài 
vừa làm phép lạ cho có nhiều. Bây giờ Ngài 
hướng họ đến một thứ lương thực cao quý 
hơn, đó chính là Mình và Máu Ngài: “Tôi là 
bánh trường sinh… Bánh tôi sẽ ban chính là 

thịt tôi, để cho thế gian được sống…Ai ăn thịt 
và uống máu tôi thì sẽ được sống muôn đời, 
và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau 
hết”.

IV. GỢI Ý GIẢNG

1. Tại sao Thánh Thể là của ăn?
Mỗi khi một nơi nào đó xảy ra nạn đói thì 

hầu như cả thế giới xúc động gởi thực phẩm 
đến tới tấp để cứu đói. Nhưng có mấy ai quan 
tâm đến những cái đói tinh thần: đói yêu 
thương, đói công bình, đói chân lý, đói tha 
thứ, đói cảm thông…? Mà loại đói sau này 
không ai cứu nổi, ngoại trừ một mình Đức 
Giêsu. 

Tuy nhiên không phải hễ cứ rước lễ là 
chúng ta sẽ no. Muốn cho Đức Giêsu thực sự 
trở thành của ăn bổ dưỡng thì chúng ta cần 
phải kết hợp với Ngài, cũng như cành nho có 
kết hợp với cây nho thì mới nhận được nhựa 
sống truyền sang.

2. Người đói mới cần ăn.
Theo quy định của Giáo Hội, người đang 

mang tội trọng trong mình thì không được 
rước lễ. Đúng vậy, vì rước lễ như thế là xúc 
phạm Mình Thánh Chúa.

Nhưng từ ý thức tôn trọng Mình Thánh 
Chúa trên đây, nhiều người đã vô tình xa cách 
thứ lương thực tuyệt vời Chúa ban: họ không 
dám rước lễ khi thấy mình yếu đuối về đức 
tin, chao đảo trong đức cậy và nguội lạnh về 
đức mến. Nghĩ vậy là sai, chẳng khác gì nghĩ 
rằng khi nào tôi đói thì tôi không được ăn.

Ngày xưa trong sa mạc, mặc dù dân Do thái 
luôn làm Chúa buồn lòng, nhưng Ngài vẫn 
ban cho họ Manna mỗi ngày; Trong Thánh lễ 
đầu tiên ở nhà Tiệc ly, Đức Giêsu đã cho tất 
cả các tông đồ rước Mình và Máu Ngài, mặc 
dù trước đó họ còn tranh cãi với nhau, và sau 
đó họ đã bỏ Chúa mà trốn chạy.

Đúng là chúng ta bất xứng, và sẽ mãi mãi 
còn bất xứng với Mình Máu Thánh Chúa. 
Nhưng ý thức bất xứng ấy không được làm 
chúng ta xa cách thứ lương thực tuyệt vời cứu 



SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

10

chữa cho ta bớt bất xứng.
Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa vào 

nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh 
hồn con sẽ lành mạnh.

3. Thánh Thể là bí tích thông hiệp.
Ngày xưa ở giáo đoàn Côrintô có một 

thói quen tốt, đó là mỗi khi cử hành bữa tiệc 
Thánh Thể, tức Thánh lễ (Cena), người ta 
cũng tổ chức một bữa ăn huynh đệ (Agape): 
mọi người mang thức ăn đến góp chung để 
mọi người cùng ăn. Nhưng thói quen tốt này 
đã biến thành một tệ nạn là những người giàu 
đem nhiều thức ăn và toàn thức ăn ngon. Họ 
vội vã cùng nhau ăn trước, không chia sẻ cho 
những người nghèo. Bởi thế bữa ăn Agape 
này đã mất đi ý nghĩa yêu thương huynh đệ, 
trái lại là dịp gây chia rẽ đố kỵ nhau.

Thánh Phaolô rất buồn về tình trạng đó, 
nên trong đoạn thư này Ngài nhắc tín hữu 
mình nhớ đến ý nghĩa chung của bữa ăn: bữa 
ăn là dấu chỉ thông hiệp yêu thương. Tín hữu 
cùng tham dự một bữa ăn thì lẽ nào lại chia rẽ 
nhau? Huống chi trong bữa tiệc Thánh Thể, 
họ cùng ăn một thức ăn chung là Mình Máu 
Thánh Đức Giêsu! Vì thế mỗi khi tham dự 
Thánh Lễ, họ phải lưu ý đến việc thông hiệp: 
chẳng những thông hiệp với Đức Giêsu mà 
còn thông hiệp với nhau.

Hình như những ý nghĩa căn bản này 
không được chúng ta lưu ý lắm: mỗi khi dự lễ 
và rước lễ, nhiều người chỉ coi đó là một việc 
đạo đức mình phải làm. Họ không chú ý kết 
hiệp với Đức Giêsu bao nhiêu; và càng không 
lưu ý thông hiệp với nhau bao nhiêu.

4. Bánh và những thứ đói.
Đức Giêsu là một thứ Bánh có thể thỏa 

mãn mọi cơn đói của loài người:
- Với những người theo Ngài trong sa mạc 

đã ba ngày và đang đói, Ngài đã cho họ bánh 
tự nhiên thỏa mãn cơn đói thể xác của họ.

- Với người cùi bị mọi người ghê tởm lánh 
xa, Ngài đã cho anh bánh chữa lành cơn bệnh.

- Với người phụ nữ nhiều chồng bên bờ 
giếng Giacóp, Ngài đã cho chị thứ bánh 
nhân ái làm thỏa mãn cơn đói muốn được 

chấp nhận.
- Với những người tội lỗi, Ngài ban bánh 

thứ tha.
- Với những người bị xã hội ruồng bỏ, 

Ngài cùng ăn với họ và ban cho họ bánh cảm 
thông để thỏa mãn cơn đói muốn được người 
ta nhìn nhận phẩm giá của mình.

- Với người mẹ Naim đang đi chôn đứa 
con độc nhất của mình, và với Matta, Maria 
đang khóc vì Ladarô vừa mới chết, Ngài ban 
bánh sự sống cho người thân của họ sống lại.

- Với người thu thuế Giakêu bấy lâu nay 
đã quen ăn cắp phần bánh của người nghèo, 
Ngài đến nhà và ăn cùng bàn với ông, ban cho 
ông bánh một đời sống mới tốt đẹp hơn.

- Với tên trộm bên phải thập giá Ngài, 
Ngài ban cho hắn bánh hòa giải và một chỗ 
trên bàn tiệc thiên quốc.

Tuy nhiên, cũng có những người không 
rộng tay đón nhận bánh của Ngài:

- Đó là người thanh niên giàu có đã buồn 
bã bỏ đi khi Ngài khuyên anh từ bỏ tài sản.

- Đó là những người biệt phái và luật sĩ 
nhiều lần cố tình không muốn hiểu Tin Mừng 
của Ngài.

- Đó là dân thành Giêrusalem đã khiến 
Ngài phải khóc vì họ không đón nhận bình an 
Ngài mang tới.

- Và đó là Philatô đã mỉa mai khi Ngài 
xưng mình là chứng nhân của Sự Thật.

5. Ý nghĩa tấm bánh.
Tấm bánh mà hằng ngày ta dâng lên trên 

bàn thờ và sau đó rước vào lòng chứa đựng 
rất nhiều ý nghĩa:

- Đó là thành quả của biết bao công lao: 
của đất, của ánh mặt trời, của những giọt 
mưa, của lao động và trí óc con người. 

- Trước khi đến tay chúng ta, nó cũng đã 
qua tay người thợ gặt, người thợ xay và người 
thợ làm bánh.

- Và đương nhiên chúng ta không thể quên 
vai trò của Thiên Chúa tạo dựng và quan 
phòng.

- Là một tấm bánh, nhưng nó là kết hợp 
của rất nhiều hạt bột từ rất nhiều hạt lúa rải 
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rác trên các cánh đồng.
Bởi thế, khi chủ tế dâng bánh lên, ngài đã 

đọc: “Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, chúc 
tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh 
này là hoa màu ruộng đất và lao công của 
con người”.

Còn Thánh Phaolô trong bài đọc II hôm 
nay thì coi tấm bánh ấy là biểu tượng của sự 
hợp nhất các tín hữu: “Chúng ta tuy nhiều 
người, nhưng chỉ là một thân thể, vì hết thảy 
chúng ta thông phần cùng một tấm bánh”.

6. Chuyện minh họa.
a/ Đói tình thương. 
Nước Êthiôpia phải chịu một nạn đói khủng 

khiếp trong những năm 1984 đến 1986. Đức 
Hồng Y Hume của giáo phận Wesminster kể 
về một câu chuyện xảy ra lúc ngài đến thăm 
xứ này giữa thời gian đó. Người ta đã dùng 
một chiếc trực thăng chở ngài đến một ngọn 
đồi nơi dân chúng đang tập trung chờ cứu trợ.

Khi ngài vừa bước xuống chiếc trực thăng 
thì một cậu bé khoảng 10 tuổi chạy đến níu 
lấy cánh tay của Ngài. Em chẳng mặc gì ngoài 
một chiếc khố. Em cũng chẳng biết ngoại ngữ 
nên chỉ làm cử điệu tay chân: tay trái em chỉ 
vào miệng, và tay phải em cầm lấy tay ngài 
đặt lên má em.

Đức Hồng Y hiểu: chỉ vào miệng nghĩa là 
em đói thức ăn, và đặt lên má nghĩa là em đói 
tình thương.

Người ta không chỉ đói thức ăn, mà còn 
đói nhiều thứ khác.

b/ Không thể hiểu được.
Một người đến gặp linh mục và muốn khôi 

hài một chút về niềm tin của mình, nên anh 
hỏi: “Làm thế nào mà bánh và rượu trở nên 
thịt và máu Chúa Giêsu được?” 

- Chẳng khó gì. Chính anh cũng biến đổi 
thức ăn thành thịt và máu. Tại sao Chúa Giê-
su lại không làm được điều tương tự như vậy?

Chưa chịu thua, anh hỏi: “Bằng cách nào 
mà Chúa Giêsu ngự trọn vẹn trong tấm bánh 
nhỏ như vậy?” 

- Cũng tương tự, quang cảnh bao la ở trước 
con mắt nhỏ bé của bạn.

Nhưng anh vẫn cố chấp: “Làm sao Chúa 
Giêsu có thể hiện diện ở tất cả các nhà thờ 
cùng một lúc?” 

Linh mục cầm chiếc gương, đập bể nát, rồi 
cho anh nhìn vào và nói: “Chỉ có một mình 
anh nhưng bây giờ anh có thể nhìn thấy mặt 
mình được phản chiếu trong mỗi mảnh gương 
vỡ này cùng một lúc”.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

CT: Anh chị em thân mến
Lời Chúa cũng như Mình Máu Thánh Chúa 

Kitô là hai nguồn lương thực thiêng liêng nuôi 
dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu. 
Với tâm tình mến yêu bí tích kỳ diệu này, 
chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

1. Hội Thánh không ngừng khuyên các 
Kitô hữu tham dự thánh lễ một cách ý thức/ 
linh động/ tích cực và có hiệu quả/ Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho các tín hữu/ hiểu được tầm 
quan trọng của thánh lễ trong đời sống đức tin/ 
và tham dự thánh lễ đúng như Hội Thánh dạy.

2. Trên thế giới ngày nay/ việc phân phối 
tài nguyên thiên nhiên/ cũng như của cải vật 
chất không đồng đều/ vì thế có những vùng 
quá giàu/ trong khi đó có những vùng lại quá 
nghèo/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nước 
giàu/ biết quảng đại giúp đỡ các nước nghèo/ 
mà một phần dân chúng phải sống dưới mức 
tối thiểu.

3. Nghèo đói/ lạc hậu/ dốt nát/ cũng là 
những thứ giặc mà mọi người cần phải hợp 
sức tận diệt/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các 
Kitô hữu/ biết tích cực cộng tác với những 
người thành tâm thiện chí/ để diệt trừ những 
thứ giặc đáng sợ này.

4. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương 
thực hằng ngày”/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho 
cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết rộng rãi chia 
sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo đói/ để 
mọi người đều có lương thực hằng ngày.

CT: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con 
hiểu rằng thánh lễ là trung tâm đời sống thờ 

(xem tiếp trang 31)
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

CON MỘT THIÊN CHÚA
(CHÚA BA NGÔI A Ga 3,16-18)

“Kẻ không tin, thì bị kết án rồi, vì đã không tin 
vào Danh Con Một Thiên Chúa” (Ga 3,18).

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, 
để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu 
độ” (Ga 3,16).

Tước hiệu Con Thiên Chúa đã được dành 
cho dân tộc Israel (Xh 4,22 Đnl 32,6). Tước 
hiệu này gợi lên ý tưởng về quyền sở hữu 
(Xh19,5). Lúc sắp hồi hương, tước hiệu này 
có nghĩa tinh thần nhiều hơn tiêu chuẩn huyết 
nhục (Is 43,36. x Tv 73,15). Vào thế kỷ cuối, 
tước hiệu con Thiên Chúa trở thành đồng ng-
hĩa với tước hiệu “Đấng Thánh”.

Các Thiên Thần cũng được mang tước hiệu 
“con Thiên Chúa” (G1,6 Tv 29,1).

Sự khôn ngoan được nhân hóa và sách 
Châm Ngôn nói là do Thiên Chúa “sinh ra” 
(Cn 8,24).

Trong thế giới Sêmít, Vua là “Con Thiên 
Chúa” theo nghĩa rộng.

Với lời hứa cho Đavít qua miệng tiên tri 
Nattan, tước hiệu “Con Thiên Chúa” đi vào 
bình diện Giao Ước, để chỉ về Đấng Cứu Tinh 
(Tv2,7).

Trong Tân Ước, “Con Thiên Chúa” là tước 
hiệu dành cho Chúa Giêsu: như lời sứ Thần 
nói với Đức Maria (Lc 1,35) hay như lời các 
tông đồ (Mt 14,33 16,16) và ngay cả như lời 

của ma qủy (Lc 4,41). Chính Chúa Giêsu 
lại rất ám chỉ hay quả quyết Người là “Con 
Thiên Chúa” (Mt 11,27 Mc 12,1-11 16,61-62) 
vì những hiểu lầm có thể gây ra trước quan 
niệm qúa trần tục đương thời về vị Cứu Thế.

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, ánh sáng 
Phục Sinh đã rọi sáng về nguồn gốc thệt về 
Chúa Giêsu. Đối với thánh Phaolô, Đức Giê-
su – Con Thiên Chúa là khởi điểm cho cuộc 
suy tư sâu xa (xGl 4,4 2,20 Rm 8,3 5,10  1Cr 
1,9  Cl 1,13...) Với thánh Gioan, về thần học 
về tử hệ thần linh của Chúa Giêsu trở thành 
một đề tài chủ yếu: cha – Con thống nhất về 
hành động và vinh quang (Ga 5,13-23 1Ga 
2,22t) về quyền tác sinh (Ga 5,21-25t) và 
quyền phán xét (5,22.27)... Vậy phải tin vào 
Người (6,29 20,32 1Ga 3,23 5,5-10) không 
tin thì không có sự sống đời đời (6,40) và bị 
kết án (3,18).

“Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là 
của uống” (Ga 6,55)

Chúa Giêsu quả quyết: “Tôi là bánh hằng 
sống từ trời xuống” (Ga 6,51) và Người bày 
tỏ tiếp: “Bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi 
đây, để cho thế gian được sống”. Trước một 
xác quyết như vậy, một cuộc tranh luận nổ ra: 
“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt 
ông ta được?” (6,52). Đáp lại, Chúa Giêsu 

BÍ TÍCH THÂN THỂ ĐỨC KI-TÔ
(MÌNH MÁU THÁNH CHÚA TI-TÔ A Ga 6,51-58)
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(xem tiếp trang 17)

KÍNH SỢ THIÊN CHÚA
 (CN XII TN A - Mt 10,26-33)

xác định: “thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi 
thật là của uống” (6,55).

Thực hiện lời rao giảng trên, Chúa Giêsu 
đã lập bí tích Thánh Thể và các thánh sử đã 
tường thuật lại (Mt 26,26-29 Mc 14,22-25 
Lc 22,15-20 1Cr 11,23-25). Các bản tường 
thuật này chứng tỏ rằng, việc Chúa Giêsu 
lập bí tích Thánh Thể được thực hiện trong 
viễn tượng thập giá đã cận kề, nghĩa là nó 
bộc lộ cái chết thể lý của Chúa Giêsu: “đây 
là Mình Thầy, hiến tế vì anh em” (1Cr 11,24) 
và “đây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì 
muôn người” (Mc 14,24). Như vậy, trước khi 
chịu chết và sống lại, thân thể Chúa Giêsu 
không chỉ ngự trên trời bên hữu Chúa Cha 
(Dt 10,12), vì trước đó Người đã thực hiện 
một nghi thức để tiếp tục sự hiện diện trần 
gian thân thể đã hiến tế của Người. Bánh và 
rượu được thánh hiến là dấu chỉ của sự hiện 
diện này.

Hội Thánh lập lại nghi thức Chúa Giêsu đã 
truyền làm, để tưởng nhớ cái chết của Chúa 
Giêsu (1Cr 11,24tt). Nhưng sau biến cố Phục 
Sinh, thân thể Đức Kitô đã trở nên “thần khí 
tác sinh” (15,45). Nghi thức cử hành Thánh 
Thể còn có chiều kích cánh chung loan báo 
Chúa sẽ đến và mời gọi chúng ta là những kẻ 
đang đợi Người (11,26). Cử hành Thánh Thể, 
Hội Thánh có được kinh nghiệm độc đáo: 
“hiệp thông vào thân thể Đức Kitô”.

“Anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả 
hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10, 28).

Người ta thường quá dễ dàng khi phát biểu 
luật Cựu Ước là luật kính sợ và luật Tân Ước 
là luật tình yêu. Thật sự, nếu sự kính sợ quan 
trọng trong Cựu Ước thì nó hàm chứa tình 
yêu và ngược lại. Trong hai giao ước, kính 
sợ và tình yêu luôn đi đôi với nhau, khiến 
sự kính sợ của tính chất tôn giáo, khác hẳn 
với những nỗi sợ hãi thường tình (vd. Gr 6,25 
20,10). Khi sự kính sợ pha lẫn với sự sợ hãi 

thì nó không còn tinh tuyền nữa. (vd. Is 2,10. 
19 Kn 5,2 Mt 28,4).

Trong đời sống đức tin chân thực, sự kính 
sợ Thiên Chúa có sự quân bình nhờ niềm tin 
tưởng nơi Thiên Chúa. Hiện ra với loài người, 
Thiên Chúa không muốn làm ai khiếp sợ, 
nên trấn tĩnh: “đừng sợ” (Tl 6,23 Đn 10,12 
Lc 1,13.30). Chúa Giêsu cũng từng lặp lại 
như vậy (Mc 6,50). Không như các bạo chúa 
chuyên quyền, Thiên Chúa tỏ ra là cha nhân 
từ với các tổ phụ (St 15,1 26,24) với dân Israel 
trong đau khổ (Is 40,10.13t 43,1-5 44,2). Nơi 
các tiên tri khi họ gặp thử thách (Gr 1,8 Ed 2,6 
3,9 x.2V1,15). Chúa Giêsu khích lệ các môn 
đệ (Mt 10,26-31), vì Nước Trời họ sẽ được 
cha cho hưởng (Lc 12,32 Mt 6, 25-34).

Trước nhan Chúa toàn năng cao cả phải 
biết kính sợ, như Abraham (St 15,1) Giacóp 
(28,17), Môsê (Xh3,6), Isaia Is6,5) Zacaria 
(Lc1,12) Đức Maria (1,30) các mục đồng 2,9-
10) Gioan (Kh1,17). Càng phải biết kính sợ, 
vì Thiên Chúa đã tự tỏ mình như thẩm phán 
(Xh 20,5t 23,31) với lời đe dọa sửa phạt (Tv 
2,11t). Nhưng chỉ những tội nhân cứng lòng 
mới phải run sợ (Gc 5,1 Kh 6,15t). Tin tưởng 
vào ơn Chúa (Rm 3,23t) thì chỉ còn thái độ 
mới, tinh thần mới của nghĩa tử (Rm 8,15) hết 
mọi sợ hãi (1Ga 4,18). 

Kính sợ Thiên Chúa như vậy là ơn của 
Chúa Thánh Thần (Is 11,2), là đầu mối sự 
khôn ngoan (Cn 1,7 Tv 111, 10). Tin tưởng 
vào Chúa, các tín hữu kính sợ Thiên Chúa mà 
không còn phải sợ hãi (Tv 23,4 27,1 91,5-13).

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy...” 
(Mt 10,40)

Hiếu khách là một nhu cầu thực tiễn của 
đời sống du mục đã vậy, Thánh Kinh còn coi 
đó là một việc thiện hảo, một chứng tá đức tin.
Người khách không nhà đến xin trọ nhờ (Cn 
27,8 Hc 29,21t) nhắc nhớ Israel rằng chính họ 

HIẾU KHÁCH
 (CN XIII TN A - Mt 10,37-42)
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Sau khi miền Nam sụp đổ, thì toàn thể 
anh chị em công chức, quân nhân đều phải 
trình diện học tập cải tạo. Cái hay của chính 
quyền cộng sản là họ bắt các anh em cấp hạ sĩ 
quan, và công chức cấp nhỏ đi học tập trước 
chừng 10 ngày, ngay tại địa phương. Còn các 
cấp sĩ quan từ trung úy trở lên, sẽ được học 
tập khoảng 1 tháng. Họ thông báo phải đem 
lương thực đi ăn khoảng 1 tháng. Cho nên ai 
nấy háo hức đi trình diện học tập, để còn về 
đi làm ăn. Có người còn chạy với cán bộ địa 
phương để được học tập trước, kẻo lỡ cơ hội. 
Nhưng than ôi, sự thực không phải vậy. Khi 
đã vào trại rồi, thì được đưa đến nơi xa xôi 
hẻo lánh, nói là để các anh em an tâm học tập. 
Ngay đêm đầu tiên, khoảng đúng 12 giờ, có 
lệnh tất cả đều thức dậy đi hành quân. Hành 
quân gì mà đi giờ này? Có anh bạn ghé tai tôi 
nói nhỏ: 

- Chắc họ đem tụi mình đi bắn bỏ. 
Tôi yên ủi anh bạn: 
- Không sao đâu! Đã có bùa hộ mạng mà! 

TRUYỆN TÍCH 42.
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Tôi có ý nói: Đức Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta. 
Quả thực đêm hôm ấy chỉ là chuyển trại mà 
thôi. Rồi ngày qua ngày, hết tháng này qua 
tháng khác, cán bộ thông báo:

- Vì tình trạng an ninh ở ngoài chưa ổn 
định, cho nên các anh chưa về được. 

Cho đến khi còng tay di chuyển ra Bắc, 
bấy giờ mới biết là mình bị đi tù. Ra đến miền 
Bắc, mấy tù hình sự mới bảo: 

- Các chú phải đi tù theo diện 3 năm. Ng-
hĩa là cứ 3 năm, thì được cứu xét. Nếu chưa 
tiến bộ, thì phải ở tù 3 năm nữa. 

Sự thể là như vậy, biết làm sao bây giờ. 
Không lẽ cứ ôm đầu mà chờ chết! Nhưng 
không sao, chúng tôi đã có kế hoạch tự yên 
ủi lấy nhau. Trong số anh em chúng tôi, có 
rất nhiều người Công giáo. Chúng tôi đã 
phát động ngay chiến dịch đọc kinh Mân 
Côi, kính Đức Mẹ, xin Mẹ yên ủi, cứu giúp 
chúng con trong những lúc khó khăn như thế 
này. Chương trình phát động, rất được nhiều 
anh em hưởng ứng. Tự nhiên trong trại tù, 
có khí thế vững mạnh tin tưởng. Chúng tôi rỉ 
tai nhau: ai nấy phải hết lòng tin tưởng vào 
quyền năng Đức Mẹ, bằng chuỗi Mân Côi. 
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các anh em, 
già có, trẻ có, chiều chiều đi bách bộ trên sân 
cỏ, ai cũng lần chuỗi Mân Côi. Chỉ một thời 
gian, chúng tôi thấy tất cả anh em đều trở nên 
đạo đức, ai nấy đều vui vẻ hồn nhiên. Đi lao 
động cũng vui, mà ở nhà cũng vui. Tối đến 
khi đã đóng cửa, thì anh em được tự do ca 
hát, nói chuyện, đọc kinh, hợp nhau lần chuỗi 
Mân Côi. Mỗi ngày thứ bảy, chủ nhật thì 
kể như ngày hội. Anh em ở buồng này sang 
buồng khác nói chuyện, hát thánh ca. Không 
khí càng ngày càng phấn khởi. Nhất là từ 
ngày chúng tôi được tin tướng Vessy, đại diện 
chính phủ Mỹ, sang Việt Nam thương thảo, 
thì chúng tôi biết ngay là có bàn tay Đức Mẹ 
giơ tay cứu vớt. Từ đó chúng tôi tổ chức hát 
thánh ca, chầu Mình Thánh, phụng vụ thánh 
lễ, y như ở ngoài. Đến giờ rước lễ, thì chia 
Mình Thánh Chúa cho anh em rước lễ. Khi 
đã có bàn tay Đức Mẹ, thì anh em tin tưởng 

tuyệt đối ở Đức Mẹ. Đã có rất nhiều anh em 
tân tòng xin theo đạo Chúa. Có cả hơn 100 
người được rửa tội ngay trong trại. Ngày nay, 
anh em giữ đạo rất tốt. Cho nên nói chung, 
không khí trong những ngày tù cải tạo rất là 
vui, do hồng ân Đức Mẹ ban xuống. Cho đến 
ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi tổ chức công 
khai, đàn hát mừng Giáng sinh rất sốt sắng. 
Có những buổi hoà nhạc thính phòng, cán bộ 
và gia đình cũng đến tham dự. 

Chúng tôi thường nói với các anh em là 
việc gì có bàn tay Đức Mẹ, thì không ai cản 
trở nổi. Chương trình phát động lần chuỗi 
Mân Côi không phải chỉ ở 1 trại, mà sau này 
lan sang cả các trại khác, do sự chuyển đổi 
tù nhân từ trại này sang trại khác, mà còn từ 
gia đình thăm nuôi, nay đi trại này, mai đi trại 
khác nữa. 

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

Lời bàn: 
Theo đúng quy luật của nhà tù chiến tra-

nh là không có ngày về. Điều đó chứng minh 
rõ ràng ngay ở Liên Xô. Những người bị đầy 
đi Siberie, thì có đi, mà không có về. Đó là 
quy luật tất yếu. Chúng tôi cũng tin tưởng 
như vậy. Vì ngay khi đã ở tù được hơn 6, 7 
năm gì đó, thì chúng tôi được chính Trung 
tướng Nguyễn Hữu Có đến trại thuyết trình 
về việc quy hoạch một vùng định cư rất lớn, 
ở miền rừng núi Thanh Hóa, để định cư cho 
tất cả các anh em quân cán chính. Ai muốn 
cho vợ con ra ở, làm ăn thì ra, mà không, thì 
coi như các anh được ở đây làm ăn sinh sống 
cho đến chết. Đó là sự thật. Vậy tại sao bây 
giờ chúng ta được tha, và được định cư tại 
Mỹ?. Có phải là phép lạ không? Có phải là 
do bàn tay Đức Mẹ cứu giúp chúng ta không? 
Có phải là do những chuỗi hạt Mân Côi mà 
anh em chúng ta đã đọc, dâng kính Đức Mẹ 
trong nhà tù không? Tôi chỉ xin đặt vấn đề, để 
rồi chúng ta tự suy nghĩ lấy. Đã có rất nhiều 
nhân chứng hiện còn đang sinh sống tại Mỹ 
này, làm chứng điều đó.
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Riêng về chiếc cầu thang thì thật là lối 
kiến trúc diệu kỳ, độc nhất và khác thường, 
không trông thấy ở bất cứ nơi đâu. Cầu thang 
bỗng trở thành đối tượng tò mò cho các cuộc 
viếng thăm hiếu kỳ. Ai ai cũng nức lời trầm 
trồ khen ngợi.

Cầu thang gỗ có tất cả 33 bậc và xoay 
quanh trên hai vòng xoắn đúng 360 độ. Cầu 
thang khởi đầu dưới hầm và lên đến tận gác 
đàn dành cho ca đoàn. Chỉ có thế thôi. Cầu 
thang không hỗ trợ đỡ nâng bởi bất cứ cột trụ 
nào khác. Nghĩa là cầu thang tự đứng thẳng 
trên chính nó. Thêm vào đó, khi bước trên 

các bậc thang người ta có cảm giác êm ái nhẹ 
nhàng nhún nhẩy như đi trên các bậc thang 
làm bằng chất nhựa mềm. Thật lạ lùng và thật 
khác thường!

Rất nhiều kiến trúc sư và các nhà xây cất 
đến tận nơi xem xét và chiêm ngắm chiếc cầu 
thang lạ lùng. Điều kỳ diệu hơn nữa là trải 
qua hơn 130 năm, chiếc cầu thang được sử 
dụng lên xuống hàng ngày vậy mà nó vẫn 
đứng vững nguyên vẹn, không bị sụp đổ!

Loại gỗ dùng làm cầu thang cũng không 
thể xếp vào thứ gỗ nào. Nó cũng không được 
tìm thấy bất cứ nơi đâu trong toàn tiểu bang 

(tiếp theo và hết)
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New Mexico của Hoa Kỳ và cũng không rõ 
đến từ vùng nào miền nào trên trái đất này.

Riêng về phía các nữ tu Loreto, Các Chị 
không dám quả quyết Người Thợ Mộc khác 
lạ kia chính là Thánh Cả GIUSE. Chỉ có điều 
chắc chắn là Các Chị xác tín rằng Chiếc Cầu 
Thang hoàn thành nhờ lời chuyển cầu của 
Thánh Cả GIUSE, Đấng mà Các Chị đặt trọn 
lòng tin tưởng phó thác và đã cùng nhau sốt 
sắng làm Tuần Cửu Nhật dâng kính Thánh Cả 
GIUSE.

Chiếc cầu thang kỳ lạ trên đây hàng năm 
thu hút khoảng hơn 250 ngàn du khách hiếu 
kỳ đến viếng thăm. 

…Kinh THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE.
Con thân lạy Thánh Cả GIUSE, là bầu chủ 

và Cha kẻ đồng trinh. Bởi Thánh GIUSE giữ 
lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ Chúa KITÔ 
là chính sự vẹn sạch, và Đức Nữ Đồng TRinh 
MARIA. Nhân vì Đức Chúa GIÊSU và Đức 
Mẹ là hai của cầm châu báu Đức Chúa CHA, 
thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi bợn 
nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn 
sạch hầu con nên trung thành tinh khiết cùng 
Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ cho đến muôn 
đời. Amen.

Lm Trần Đức Phương 
(Sưu tầm từ internet)

                                    (tiếp theo trang 13)

đã một thời là ngoại kiều bị làm nô lệ (Lv 
19,3t Cv 7,6) và vẫn là khách lữ hành trần 
gian (Tv 39,13 Dt 11,13 –13,14). Vậy cần 
tiếp khách với tình yêu và nhân danh Chúa 
(Đnl 10,18t), không được thoái thác (St 19,8  
Tl 19,23t) dù bị phiền toái (Lc 11,5t). Đã có 
những mẫu gương hiếu khách như Abraham 
(St 18,2-8), Giob (St 31,31t), phụ nữ ở Sunêm 
(2V 8,16a) . Người Kitô hữu phải thực thi bác 
ái huynh đệ và lòng hiếu khách với tất cả mọi 
người (Rm 12,13-13,8).

Chính đức tin làm nên nền tảng của lòng 
hiếu khách. Ngày chung thẩm sẽ tỏ lộ rõ mầu 
nhiệm của sự hiếu khách vì chính Đức Kitô 
được tiếp rước hay bị xua đuổi qua người lữ 
khách (Mt 25,35-43). Thực ra, khi sinh ra 
Chúa Giêsu đã không có được chỗ trọ (Lc 
2,7) và đến cuối đời, Người vẫn bị từ chối (Ga 
1,9tt). Nhưng những ai tin vào Chúa Giêsu 
thì tiếp nhận sứ giả của Người (Ga 13,20) và 

tiếp nhận mọi người, cả đến những 
kẻ bé mọn nhất (Lc 9,48). Họ nhận 
ra nơi người lữ khách là chính Chúa 
(Mt 10,40 Mc 9,37). Vì thế, ta đón 
khách không như một của nợ (Ac 
29,24-28) đáng nghi (11,34). Nhưng 
vui vẻ (1Pr 4,9) đón cả người không 
có cách đáp đền (Lc 14,13-14).

Mọi Kitô hữu (1Tm 5,10) và đặc biệt “Giám 
mục” (1Tm 3,2 Tt 1,8) phải thấy nơi người gõ 
cửa nhà mình (Kh 3,20) là con Thiên Chúa 
đến cùng với Chúa Cha (Ga 14,23). Rồi chính 
các khách trọ thần linh sẽ đưa các Kitô hữu 
con cái vào nhà (Ga 14,21t Ep 2,19). Chính 
Chúa sẽ hầu bàn (Lc 12,37) và mời chia sẻ 
bữa ăn (Kh 3,20).
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)
IV. TIẾNG GỌI

Động viên toàn lực theo tiếng Chúa
76. Chương trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ 

dở, hoạt động hăng say phải bó tay. Nhiệm vụ đang 
quan trọng phải hạ tầng công tác! Uất ức và chán 
nản! Chúa gọi con “hãy theo Thầy” hay “hãy theo 
việc nọ, người kia”? Để đó, Chúa sẽ liệu.

77. Con không tin ai, không trao công việc cho 
ai, không chịu nhường chỗ cho ai. Con toàn năng 
hơn Chúa nữa sao?

78. Tại sao con khư khư ôm lấy công việc nọ, 
công việc kia, không chịu buông ra khi thượng cấp 
thuyên chuyển? Việc đó của Chúa hơn là của con! 
Có Chúa lo.

79. Lúc con tự mãn về công việc tông đồ của con 
là lúc nguy hiểm nhất. Ma quỷ tập trung lực lượng 
để đánh úp con.   

(còn tiếp)
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Vấn nạn: 
Mười điều răn Chúa tóm chỉ 2 điều trọng 

nhất: Kính mến Chúa hết lòng và yêu thương 
mọi người. Tại sao tôi phải yêu thương mọi 
người? (một Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi:
Mọi người 1/ Vốn dĩ rất khó để yêu thương 

(1). 2/ Vả lại, họ đâu có dễ thương để cho tôi 
yêu thương (2) đâu? 3/ Yêu thương mọi người 
tôi được lợi ích gì? 4/ Yêu thương mọi người 
sẽ mang lại ích lợi gì cho họ? 5/ Nếu muốn 
yêu thương mọi người, tôi phải làm cách 
nào để yêu thương được họ vì họ chẳng có 
mối liên hệ gì với tôi?... Và còn nhiều vướng 
vấp khác xoay quanh việc “yêu thương mọi 
người”…

Là những Kitô hữu giáo dân nhỏ bé, cùng 
giúp nhau nên thánh, chúng ta dìu nhau trong 
suy nghĩ.

1. Thiên Chúa là Tình yêu. 
2. Thiên Chúa dựng nên chúng ta giống 

hình ảnh Người, tức chúng ta cũng là tình yêu. 
3. Chúng ta ví như chiếc đèn phải đặt trên 

giá để soi sáng cho cả nhà (3) mà không cần 
phải hỏi tại sao và không cần phải hỏi những 
vật tôi phải soi là ai và họ như thế nào. 

4. Nhưng phải hỏi ngược lại rằng nếu tôi 
là đèn mà không soi thì tôi có phải là đèn hay 
không? 

5. Đèn soi thì mới là đèn. Chúa còn ví 
chúng ta là muối, là men; mặn lan ướp chung 
quanh mới là muối, nồng say cho chung 
quanh mới là men. 

6. Đồ vật được soi sáng, ướp mặn, và nồng 
say mới trở nên có giá trị (4). Đèn không soi, 
muối không mặn, men không nồng thì mọi 
vật không có giá trị mà chính đèn muối men 
cũng vô tích sự.

7. Tam vô tư là đạo trời: “Thiên vô tư phủ, 
địa vô tư tải, nhật nguyệt vô tư chiếu”. Nghĩa 

Đương đạo LINH MAI LINH

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.
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là bầu trời vô tư che phủ, đất vô tư mang chở, 
mặt trời vầng trăng vô tư soi chiếu. Vậy nên 
con người cũng phải vô tư yêu thương nhau 
mới đúng.  

....................................................................
(1) Có câu: “Homo homini lupus est” 

(người với người là chó sói) đúc kết mọi 
người đối với nhau rất xấu.

(2) Nghĩa là mọi người không phải ai cũng 
hiền lành, tốt tính…

(3)“Các con là muối đất. Nếu muối đã 
lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? 

Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, 
chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp 
lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một 
thành phố xây dựng trên núi, không thể che 
giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn 
rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá 
đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. 
Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra 
trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những 
việc lành của các con mà ngợi khen Cha các 
con trên trời” (Mt 5,13-16).

(4) Nếu không có ánh sáng soi đến, dù vàng 
bạc, đá quý… có quý cỡ nào cũng đều vô giá 
trị. Mọi người khi được chúng ta yêu thương, 
họ sẽ trở nên có giá trị đối với chúng ta.   
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“Fiat voluntas tua” (trích kinh Lạy Cha - Mt 6,10) nghĩa là vâng ý Cha (1).

Trong 15 phút giải lao, một trong ba anh ca 
trưởng đang hiện diện trong buổi họp liên ca 
đoàn giáo xứ nêu thắc mắc với cha phó: 

- Thưa cha, cha thấy gì qua hiện tượng Hội 
thánh cứ sửa kinh hoài mãi?   

Hỏi xong, anh ca trưởng phải giải thích 
thêm câu hỏi vì cha phó chưa hiểu hết ý của 
câu anh vừa nêu. Nghe xong cha phó trả lời: 

-  Hiện tượng cứ sửa kinh hoài… cho thấy có 
2 dấu hiệu: Một là Giáo hội còn phải chịu thân 
phận sai lầm hoài ở một số chuyện nào đó...   

Một số ca viên của 3 ca đoàn đứng gần đó 
đồng loạt bật cười khi nhìn thấy gương mặt 
méo xệch của anh ca trưởng nêu thắc mắc sau 
khi nghe cha phó giải đáp. Cha phó tiếp:

- Hai là não trạng con người tiến bộ thêm 
lên hoài, cho nên ngày càng không chịu một 
số lời kinh cũ.

Một ca viên hỏi ngay:
- Thưa cha, có lúc não trạng cũng lùi… 

chứ không tiến bộ thêm lên đâu ạ! 
Cha phó trừng mắt nhìn cô gái vừa nói… 

Không nao núng, cô gái nói ngay:
- Ví dụ trong kinh Lạy Cha, câu kinh đang 

là “trâu lành”: “vâng ý Cha dưới đất cũng 
như trên trời” thì sửa thành “trâu què”: “ý 
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.  

Các ca viên nhìn cha phó cười khì khì. Cha 
phó hỏi cô gái:   

- Ơ!... Ở đâu mà chị biết đến như thế?  
Cô gái ca viên nêu thắc mắc tên Thúy trả lời:
- Thưa cha ở trên mạng.

Cha phó ngạc nhiên:
- Có như thế à?      
Cha phó nói sau vài giây suy nghĩ:
- Vụ này tôi sẽ hỏi cha sở xem Ngài nghĩ 

sao… -cha phó lắc đầu nói một mình- Phải! 
Từ muôn thuở đến muôn đời, Đức Chúa Cha 
chỉ muốn loài người vâng lời Người thôi! (2)

Cha phó lẩm bẩm một mình xong, quay ra 
nói với cô gái tên Thúy:

- Phải! Câu “vâng ý Cha dưới đất cũng 
như trên trời” có tầm cỡ của “lịch sử ơn cứu 
độ” hơn!

Chị ca trưởng của một ca đoàn vốn rất đam 
mê việc hát Thánh ca Phụng vụ nói ngay:

- Cho nên hát Thánh ca Phụng vụ là hát 
theo Giáo hội; ấy là hát vâng lời.

....................................................................
(1) Nguyên bản kinh Lạy Cha tiếng Latin: 

“Pater noster, qui es in coelis. Sanctificetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat vol-
untas tua…”. 

(2) Từ khi loài người được dựng nên cho 
đến hôm nay tạm chia làm 2 giai đoạn: Giai 
đoạn còn nguyên sơ ở vườn địa đàng Đức 
Chúa Cha dạy phải vâng lời Người thế mà 
loài người nghe theo ma quỷ đã không vâng 
lời. Giai đoạn cứu độ tức là sau khi loài người 
đổ đốn nhờ Đức Mẹ Maria nói tiếng “fiat” 
(xin vâng) mà Đức Chúa Con xuống thế chuộc 
lại. Hiểu chữ “fiat” là lệnh truyền tổng thể và 
nhất quán Đức Chúa Cha muốn ở nhân loại 
mới thấy nên đọc kinh Lạy Cha với chữ “fiat”. 

     PHA THĂNG
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NGUYÊN NGUYÊN

Thái hậu thời nhà Thanh Trung 
Quốc đeo móng tay giả không chỉ vì thẩm 
mỹ mà còn bảo vệ sức khỏe, giấu ít thuốc 
độc phòng thân.

Móng tay giả hay còn được gọi là “hộ giáp” 
là đồ trang sức được ưa chuộng nhất vào thời 
kỳ nhà Thanh Trung Quốc. 

Theo Sohu, người Trung Quốc xưa quan 
niệm rằng móng tay, răng và tóc là của cha 
mẹ sinh ra nên cứ để mọc tự nhiên. Họ rất kỵ 
cắt móng tay, nếu không may móng tay bị gãy 
thì có thể gặp chuyện xui xẻo. Vì lý do này, 
hộ giáp sinh ra để bảo vệ móng tay. 
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Lịch sử ghi chép Từ Hy Thái hậu thời nhà 
Thanh là một người rất thích đeo móng tay 
giả làm bằng kim loại, đá quý như vàng, ngọc 
trai. Bà đeo hộ giáp bằng vàng ở bên tay phải, 
hộ giáp ngọc trai ở bên tay trái. 

Tương truyền các thầy thuốc trong cung 
thường xuyên nhìn móng tay để có thể đoán 
sức khỏe của thái hậu.

Không chỉ làm trang sức, Từ Hy thái hậu 
đeo hộ giáp còn để bảo vệ móng tay khỏi bụi 
bẩn, ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm, từ đó giữ 
gìn sức khỏe. 

Đặc biệt, trong hộ giáp của Từ Hy thái hậu 
có giấu thuốc độc phòng thân. Những quan 
thần nào âm mưu làm hại Từ Hy thái hậu sẽ 
bị bà cho uống thuốc độc.

Ngày nay, khoa học đã chứng minh việc 
nuôi móng tay dài có 
thể góp phần làm lây 
lan một số bệnh nhiễm 
trùng như giun kim. 
Theo Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng tránh 
Dịch bệnh Mỹ, bạn nên 
giữ móng tay ngắn vừa 
phải và thường xuy-
ên làm sạch mặt dưới 
móng tay bằng nước, xà 
phòng.

Nguyễn Xuân

Vâng theo mệnh Trời 
thì bình an trong tâm 
hồn. Không vâng theo 
mệnh Trời thì bất an 
trong tâm hồn; bất an 
thì sinh nghi ngờ, phòng 
thủ dẫn đến tâm địa độc 

ác và sáng chế ra những trò độc hiểm.
Trong lãnh vực thánh nhạc cũng không 

khác, hát vâng lời Giáo hội chỉ dạy (hát 
nguyên văn Lời Chúa và hát với cộng đoàn) 
thì tâm hồn bình an, hoan lạc và sinh hoa kết 
trái đời sống.   

Hộ giáp trên tay Từ Hy thái hậu. Ảnh: Sohu.
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PHÚC CHIÊU

Tô Hiến Thành - Vì 
nước tiến cử người hiền, 

không vì ơn riêng

Những người yêu lịch sử 
Việt Nam hẳn khó quên được 
chuyện Tô Hiến Thành cương 
quyết tiến cử người có tài 
năng, đức độ gánh việc nước 
thay mình lúc lâm chung, nhất 
định không tiến cử người ngày 
đêm phục dịch ông chuyện 
cơm nước, thuốc thang…

Tô Hiến Thành sinh ngày 
22 tháng Giêng (không rõ năm 
sinh) và mất năm 1179, phục 
dịch dưới 2 đời vua Lý, Anh 
Tông và Cao Tông.             Tượng danh nhân Tô Hiến Thành. Ảnh: Intrenet.
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Tô Hiến Thành sinh ra tại Hạ 
Mỗ (nay là xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, 
Hà Nội). Bố Tô Hiến Thành là Tô 
Trung, mẹ là Nguyễn Thị Đoan, đều 
là người hiền lành, tử tế, được bà 
con chòm xóm rất mực ngợi khen.

Ngày bé, Tô Hiến Thành được cha 
mẹ cho theo học cả văn lẫn võ. Lớn 
lên, ông trở thành người văn võ toàn 
tài. Tô Hiến Thành nổi tiếng tài năng 
tới mức vua Lý Anh Tông cũng biết 
tên, được đích thân vua cho mời vào 
cung làm việc. Năm 1138, nhân dịp 
có khoa thi, Tô Hiến Thành xin vua 
đi thi và đỗ đạt cao. Là người có thực 
tài, lại ngay thẳng, không lụy tiền 
tài, danh vọng nên Tô Hiến Thành 
được vua Lý Anh Tông rất mực tin 
yêu và trọng dụng. Ở vị trí nào, Tô 
Hiến Thành cũng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được nhà vua ủy thác, 
nên nhà vua càng thêm phần yêu 
mến, phong cho ông tới chức Thái 
phó. Những mẩu chuyện kể về đức 
độ và tài năng của Tô Hiến Thành 
trong chính sử và trong dân gian có 
rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất là hai 
chuyện, một là chuyện ông quyết 
một lòng trung trinh phò ấu chúa, hai 
là chuyện ông không vị thân tiến cử 
hiền tài lúc bệnh nặng.

Về chuyện thứ nhất, khi vua Lý 
Anh Tông lâm bệnh nặng, biết mình 
khó qua khỏi đã gọi ông vào dặn dò 
giao phó việc phò giúp thái tử Long 
Cán, khi ấy còn quá nhỏ tuổi, lên 
ngôi báu. Nguyên trước đó, vua Lý 
Anh Tông lập người con lớn là Long 
Xưởng làm thái tử. Nhưng do Long 
Xưởng ăn ở vô đạo, vào cung thông 
dâm với phi tần của vua cha, nên bị 
vua cha truất ngôi thái tử, con thứ 
là Long Cán được cho làm thái tử. 
Khi Lý Anh Tông băng hà, mẹ Long 
Xưởng là Chiêu Linh Thái hậu bèn 

             Cổng vào đền danh nhân Tô Hiến Thành. Ảnh: Int.

             Bên trong đền danh nhân Tô Hiến Thành. Ảnh: Int.

            Bàn thờ danh nhân Tô Hiến Thành. Ảnh: Int.
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đem vàng bạc đút lót cho vợ của Tô Hiến 
Thành để mong Tô Hiến Thành giả di chiếu, 
phế Long Cán và tái lập Long Xưởng lên ngôi 
báu. Tô Hiến Thành biết chuyện, bèn khảng 
khái nói:

Khi còn sống Vua Lý Anh Tông luôn tin 
dùng Tô Hiến Thành. Ảnh Int.

– Ta là đại thần, nhận mệnh tiên tổ lo giúp 
vua còn bé. Nay lại ăn của đút mà làm chuyện 
phế lập thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế 
ở dưới suối vàng?

Biết chuyện, Thái hậu lại cho gọi ông vào 
cung để dỗ dành, thuyết phục, nhưng Tô Hiến 
Thành kiên quyết không nghe theo:

– Làm việc bất nghĩa mà được giàu sang, 
kẻ trung thần nghĩa sĩ há chịu? Huống chi, 
lời tiên đế còn văng vẳng bên tai. Thái hậu lại 
chẳng nghe việc của Y Doãn, Hoắc Quan hay 
sao? Thần không dám vâng lệnh!

Cuối cùng, Long Cán vẫn được lập lên 
ngôi thiên tử theo đúng di mệnh của Lý Anh 
Tông. Đó là vua Lý Cao Tông, lên ngôi khi 
mới được 3 tuổi ta (tính như bây giờ là mới 
được 2 tuổi). Tô Hiến Thành giữ quyền phụ 
chính Thái sư, hết lòng hết sức phò giúp ấu 
chúa nên trong ngoài đều yên ấm.

Không may, năm Cao Tông lên 7 tuổi ta, 
Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Bấy giờ, trong 
triều có quan Gián nghị đại phu Trần Trung 
Tá là người đức độ, tài năng, vì mải lo việc 
công nên không mấy khi tới thăm hỏi ông 
được. Một vị quan khác là Tham tri chính sự 
Vũ Tán Đường thì ngày đêm túc trực, phụng 
dưỡng cơm nước, thuốc thang cho ông. Đây 
là đầu mối của câu chuyện thứ hai.

Lựa rằng Tô Hiến Thành khó bề qua khỏi, 
Đỗ Thái hậu (mẹ vua Lý Cao Tông) bèn tới 
thăm, hỏi ông chuyện người có thể thay thế 
ông cầm cương, giữ lái chuyện triều chính:

– Nếu có mệnh hệ nào thì ai là người có 
thể thay thế ông được?

Tô Hiến Thành không cần suy nghĩ, 
đáp luôn:

– Người thay thế thần chỉ có thể là Trần 
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Trung Tá!
Thái hậu ngạc nhiên, hỏi:
– Tán Đường ngày ngày hầu hạ, thuốc 

thang cho ông, sao ông không tiến cử? Trần 
Trung Tá luôn thờ ơ với ông, sao ông lại ưa 
chuộng làm vậy?

Tô Hiến Thành nói rành rẽ:
– Nếu Thái hậu hỏi người lo việc đại sự 

quốc gia, thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần 
người phục dịch cơm nước, thuốc thang, thì 
ngoài Võ Tán Đường, chẳng còn ai hơn được!

Thái hậu hết lời ngợi khen Tô Hiến Thành 
vì tấm lòng cương trực, không lụy tình riêng 
mà quên việc đại sự.

Do bệnh nặng, Tô Hiến Thành không 
qua khỏi, mất nhằm ngày 12-6 năm Kỷ Hợi 
(1179). Nghe tin ông mất, Lý Cao Tông bãi 
chầu bảy ngày, ăn chay 3 ngày để tỏ lòng tiếc 
thương với ông.

Tiếc rằng, sau này, Đỗ Thái hậu không nghe 
theo lời ông mà lấy em trai mình là Đỗ An Di 
thay Tô Hiến Thành giữ quyền phụ chính. Do 
bất tài, kém đức, Đỗ An Di đã làm hư hỏng 
Lý Cao Tông, đưa Cao Tông vào con đường 
trở thành vị vua tăm tối, tạo mầm mống phá 
vỡ cơ đồ nhà Lý.

Sử thần Ngô Sĩ Liên: Ảnh: Int...

Bình về việc này, sử thần Ngô Sĩ Liên viết: 
“Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, 
hết lòng trung thành, khéo xử trí khi biến cố, 

tuy bị gió lay sóng đập nhưng vẫn đứng vững 
như cột đá giữa dòng, khiến trên yên dưới 
thuận, không thẹn với phong độ của đại thần 
đời xưa. Huống chi cho tới lúc sắp chết còn 
vì nước tiến cử người hiền, không vì ơn riêng, 
Thái hậu không dùng lời nói của Hiến Thành 
là việc không may cho nhà Lý vậy”.

Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – 
Hà Nội.

....................................................................
Người quân tử dù không thấy bóng vua 

hiện diện nhưng vẫn cứ vâng lời vua vì họ 
biết mình là “tôi thì phải trung”, trung thì 
vâng lời.

Kitô hữu đều là bậc quân tử -được Chúa 
chọn cho lãnh bí tích Thánh tẩy để tái sinh 
làm Dân riêng Chúa và được mời gọi theo 
Chúa- cũng quyết vâng lời Chúa vì biết 
mình là “con thì phải hiếu thảo”, hiếu thảo 
thì vâng lời.

Đúng như vậy thật! Đức Chúa Cha đã nói 
ra cho nhân loại biết Thánh Ý “phải vâng lời 
Người” qua bao thế hệ:

* Trong Cựu Ước:
- Qua ông bà Nguyên tổ ngay sau khi hai 

ông bà được dựng nên.
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- Qua các tổ phụ nổi bật nhất nơi ông Abraham.
- Qua các tiên tri nổi bật nơi tiên tri Giona.
- Qua dân Do thái.

* Trong Tân Ước:
- Qua Đức Mẹ Maria trong biến cố truyền 

tin và cả một cuộc đời “Nữ tỳ” sáng chói..

- Qua Thánh Cả Giuse cứ thầm lặng 
vâng phục.

- Nhất là qua Chúa Giêsu Kitô nổi bật ở 
3 lần Người hiện đến trong áng mây và cuộc 
thương khó.

- Qua Giáo hội thời các tông đồ.
- Qua các thánh với bao là gương lành để 

lại cho hậu thế.

Cho nên đã là Kitô hữu thì cuộc sống phải 
được gồm tóm trong hai chữ “vâng lời”, tức 
vâng lời Đức Chúa Cha mà chẳng cần phải đi 
tìm lý thuyết gì xa xăm ở đâu đâu thêm nữa.
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NGƯỜI PHÀM

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 6

Bé Bo trong thời đại dịch

Historia de un Amor
(Lịch sử một cuộc tình) (*)

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Fiat voluntas tua”?
	Điều gì dẫn đến hát Thánh ca Phụng vụ “Fiat voluntas tua”? 
	Tại sao? (xem câu trả lời ở trang 50)

(*) Historia de un Amor (tiếng Tây Ban Nha) dịch ra tiếng Việt: Lịch sự một cuộc 
tình. Bài hát danh tiếng và tiêu biểu của dòng Bolero này do nhạc sĩ người Pana-
ma tên Carlos Eleta Almarán viết năm 1955 khi cô em dâu của ông bị tai nạn chết.
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Sáo sống thật thà nên chết oan ức, còn 
cú sống giả dối mà cứ lên chức ào ào. Thế 
mới tức chớ.

Câu chuyện xảy ra như sau:
Sáo sống thật thà và sống ngay thẳng lắm. 

Sáo có sao nói nấy, không gian dối tí nào. Nào 
là thấy cú đậu ở cây bàng thì nói là cú đậu ở 
cây bàng. Thấy chích chòe đứng ăn trái cây 
ở nơi Đông thì nói là chích chòe đứng ăn trái 
cây ở phía Đông. Nói chung là sáo thấy sao 
nói vậy, không hề thêm bớt tí nào. Ai cũng tin 
lời nói của sáo.

Cú thì ngược lại, nói thêm nói bớt, nói 
ngược nói xuôi, nói không đúng sự thật, 
không ai tin vào lời nói của cú cả. Thế mà cú 
sống tốt và lên chức ào ào.

Cú mới làm mõ làng đó mà đã lên chức 
ông biện rồi. Cú thấy cậu sáo đậu ở cây khế 
thì nói là cậu sáo đậu ở cây sao. Thấy cu tước 
đứng ở đằng Tây thì nói là cu tước đứng ở 
đằng Đông. Cú toàn là nói láo nên không ai 
tin lời nói của cú cả.

Sáo là nông dân mãi mãi là nông dân. Có 
bầu bán mấy lần đều là nông dân. Không ai 
bầu bán cho sáo để sáo làm ông biện, còn cú 
thì người ta bầu bán lên chức ào ào.

Người ta bầu cho cú làm ông biện vì nghĩ 
rằng cú sẽ khiến cho cuộc sống của họ trở nên 
dễ thở hơn. Còn sáo thì thật thà ngay thẳng 
quá sẽ làm cho cuộc sống của họ ngày càng 
tồi tệ và xấu hơn mà thôi.

Thì ra thật thà ngay thẳng quá cũng chết, 
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như sáo kia kìa. Còn cú thì không ai tin cả thế 
mà người ta bầu bán cho làm ông biện. Thế 
mới lạ! 

Cuối cùng cú làm ông biện cho mọi người, 
còn sáo thì nông dân cứ làm nông dân và 
muôn đời vẫn là nông dân.

Sáo nói:
- Sao sáo ta sống thật thà lương thiện thì 

cứ vậy thôi hà? Sao cú kia sống dối gian lươn 
lẹo thì cứ lên chức ào ào vậy cà?

....................................................................
Cuộc sống cũng vậy. Cuộc sống thật thà 

lương thiện thì không được gì cả. Còn cuộc 
sống gian dối lươn lẹo thì lại lên chức hà 
rầm à.

Chúng ta là con người, chúng ta thế nào 
đây?

Chúng ta sống thật thà, ngay thẳng, lương 
thiện hay gian dối, quanh co, lươn lẹo đây?

Chúng ta là con người, chúng ta sống như 
sáo hay như cú đây?

Sáo ngay thẳng
Chết ngay đơ.
Cú quanh co
Sống lên chức.

Ta là người
Thế nào đây?
Sống thật thà
Hay gian dối???

 (tiếp theo trang 11)
phượng của Hội Thánh và của từng người 

chúng con, vì trong thánh lễ Hội Thánh 
dùng Lời Chúa để giáo dục đức tin của 
chúng con, và dùng Mình Máu Thánh Chúa 
để bồi dưỡng đời sống đức tin ấy. Xin cho 
chúng con siêng năng tham dự thánh lễ với ý 
thức đầy đủ, và rước lễ một cách xứng đáng. 
Chúa hằng sống…

VI. TRONG THÁNH LỄ.

- Trước kinh Lạy Cha: Chút nữa đây khi 
đọc câu: “Xin Cha cho chúng con lương 
thực hằng ngày”, chúng ta hãy nhớ rằng 
lương thực ấy không phải chỉ là cơm nước 
vật chất, mà còn là tất cả những gì cần thiết 
cho cuộc sống linh hồn chúng ta. Chúng ta 
hãy tha thiết xin Cha trên trời ban cho chúng 
ta cả hai thứ lương thực ấy.

- Trước lúc rước lễ: Rước lễ chính là 
kết hợp với Mình Máu Thánh Đức Giêsu, 
là được hưởng dùng lương thực tuyệt hảo. 
Xin cho việc rước Mình Máu Chúa thánh 
hóa chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng 
kết hợp mật thiết hơn với Chúa. “Đây Chiên 
Thiên Chúa…”

VII. GIẢI TÁN.

Chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng chính 
Mình Máu Đức Giêsu. Khi ra về, chúng ta 
hãy quan tâm chia sẻ và giúp đỡ anh chị em 
chúng ta để họ cũng được thoát khỏi những 
cơn đói cả vật chất lẫn tinh thần.



32

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN -  CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

MỘC XUÂN

Ông Hiển có nuôi một con chó cái Mina 
giống chó ta,  lông  màu vàng, 4 chân mang 
vớ trắng, tai vảnh mõm nhọn, mũi đen, nó 
cao nửa thước dài gần một thước. Nó có biệt 
tài bắt chuột như mèo, đêm đêm nó giữ nhà 
thật tuyệt vời, ai vừa lấp ló ở cửa, người nhà 
không hề nghe thấy thế mà nó đã biết, sủa 
inh ỏi báo động cho chủ. Trong xóm nhà ai bị 
trộm, riêng nhà ông Hiển trộm phải kiêng dè 
con chó, không dám đến viếng.

Hằng ngày chủ tớ rất thân mật, nó thường 
đến nũng nịu cọ vào chân bà chủ để xin ăn. 
Đến bữa ăn nó biết vị trí của nó ở sau bếp, nó 
thường ngồi chờ sẵn, bữa nào thức ăn không 
ngon, nó chê không ăn, nó chạy theo bà chủ 
kéo ống quần để xin ăn, hôm nào cả nhà ăn 
xong, con bà Hiển có nhiệm vụ cho chó ăn 
nhưng cứ ngồi xem ti vi, Mina không được ăn 
đói quá, nó chạy đến kéo tay bà chủ, hí hí như 
muốn méc với bà đến giờ này nó chưa được 
ăn. Ai cũng khen con chó khôn tuyệt vời.
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Ở nhà hàng xóm có một con chó đực 
thường sang lân la, ve vãn với con chó cái 
của ông Hiển và rồi con Mina mang bầu và 
sinh được 4 con chó con. Từ ngày có con, con 
Mina trở nên hung dữ lạ thường, ai đến gần ổ 
con nó, nó gầm gừ nhe răng đòi cắn, mắt long 
lên sòng sọc. Đã mấy lần nó chực cắn người, 
ông Hiển kinh hãi:

- Dạo này mùa hè nóng quá, con Mina 
chắc nổi điên, trông nó gầm gừ mắt long lên 
sòng sọc rất dễ sợ. Chắc nó điên phải giết nó 
thôi, nhỡ nó cắn người thì mang họa. Ở tỉnh 
lẻ làm gì có thuốc ngừa chó dại, nó cắn người 
ta chết, mình phải đền nhân mạng. Nó điên 
ắt con nó cũng lây máu điên, giết nó thì phải 
giết luôn cả con thì mới hết mang họa.

Vì nghĩ như vậy nên ông Hiển kêu anh 
hàng chó đến giết làm thịt. Tội nghiệp con 
gái út ông Hiển nó quá thương con chó nên 
khóc can ngăn nhưng ông Hiển nói:

- Con ơi không nuôi nó được đâu, nó đã 
nổi điên con không thấy sao, nhỡ nó cắn 
người mình phải đền nhân mạng đó con!

Thế là năm mẹ con Mina bị anh hàng chó 
giết sạch, thật là tội nghiệp. Bây giờ sau nhiều 
lần nuôi chó mới hiểu giống thú vật khi sinh 
con, nó rất dữ để bảo vệ con nó, chứ nào nó 
có bị điên đâu mà giết oan nó.

...................................................................
Lời bàn:
Sự thiếu hiểu biết là nguyên nhân gây ra 

tội ác cũng như ông Hiển, vì ông muốn bảo 
vệ người khác khỏi bị chó cắn, lây bệnh điên 
nhưng cũng vì ông thiếu hiểu biết mà ông trở 
thành kẻ giết oan năm con chó. Thỉnh thoảng 
trên báo chí có đăng vì thiếu hiểu biết cả làng 
người Thượng xúm nhau giết người vì cho 
rằng người đó là ma lai. 

Để tránh lỗi lầm như ông Hiển khi quyết 
định việc gì ta nên tìm hiểu cặn kẽ vấn đề 
mặc dù lòng ta không ác nhưng cũng lãnh 
quả  báo.
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MICHEL NGUYỄN HẠNH

Tin Mừng theo Thánh Luca được mở 
đầu bằng biến cố truyền tin cho ông Dacaria 
tại Nơi Cực Thánh của Đền Thờ (Lc 1,5-25). 
Đền Thờ cũng chính là con người của chúng 
ta, vì: “Nhưng nói về Xion, thiên hạ bảo: 
“Người người sinh tại đó.” Chính Đấng Tối 
Cao đã củng cố thành. (Tv 87, 5)

Tên Jerusalem có gốc từ Ai Cập cổ đại, 
Urusalim, nghĩa là thành của thần Salim, vị 
thần hòa bình của người Canaan. Jerusalem 
còn gọi là Salem hay Gia Liêm. “Tôi mừng 
vui mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta tiến lên 
đền thờ Thiên Chúa. Đây Gia Liêm, ta dừng 
chân ngắm cửa tiền đường”. (Tôi mừng vui, 
Kim Long)

Tiền thân của Jerusalem thời vua Solomon 
là ngôi đền “Nhà của Yahweh” của người Ca-
naan ở Tel Arad, phía tây Biển Chết. Ngôi 
đền này được xây vào khoảng năm 2650 tCN 
và được làm cho kiên cố vào thời vua David. 
Ngôi đền này bị phá bỏ cùng lúc với Đền Thờ 
Jerusalem bị quân Babylon bao vây năm 587 
tCN. (Xem phim Tìm hiểu về Đền thờ Jerusa-
lem 4:50-5:52)

HÌNH ẢNH NƠI CỰC THÁNH CỦA 
NGÔI ĐỀN NHÀ CỦA YAHWEH Ở 

TEL ARAD
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TÀN TÍCH NGÔI ĐỀN NHÀ CỦA 
YAHWEH Ở TEL ARAD

Đền Thờ Jerusalem đầu tiên được vua 
Salomon xây dựng (x. 2 Sm 7,5-13) như lời 
Thiên Chúa báo trước với vua David. Đền 
Thờ này đã bị quân Babylon phá hủy vào năm 
587 tCN. Sau đó Đền Thờ được Zorobabel 
/ Dơ-rúp-ba-ven (x. Er 5,1-2) xây dựng lại 
khoảng những năm 520–515 tCN (x. Er 6,15; 
Kg 1,1-15).

ĐỀN THỜ JERUSALEM THỒI VUA 
SOLOMON

Đền Thờ Jerusalem được trùng tu và mở 
rộng thời vua Herodes Cả vào khoảng năm 
20 tCN. Đền Thờ này cuối cùng đã bị quân 
Roma phá hủy vào năm 70. Đền Thờ có chu 

vi khoảng 1.500 m, gồm hai phần chính: phần 
dành cho dân ngoại và phần dành cho người 
Do Thái – gồm nơi dành cho nữ giới, 

tiếp đến là nơi dành cho nam giới, gần 
bàn hiến tế là nơi dành cho các tư tế - gọi là 
Nơi Thánh (Holy), và trong cùng là Nơi Cực 
Thánh (Holy of Holy), chỉ có thượng tế mới 
được vào trong mỗi năm một lần vào lễ Xá tội 
(x. Xh 30,10).



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

36

(còn tiếp)
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THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA CHA 
THỜI ĐẠI DỊCH 

Luyện tập thờ phượng đúng lời dạy của 
Chúa Kitô (1). 

RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA THỜI 
COVID

Thực thi Lời Chúa qua yêu thương mọi 
người (2). 

KITÔ HỮU GIÁO DÂN THỜI ĐẠI 
DỊCH

Thực thi Lời Chúa: đức tin trưởng 
thành (3).

THÁNH LỄ ONLINE
Nếu thực thi Lời Chúa, không cần phải 

“rước lễ thiêng liêng”.
GIÁO SĨ THỜI DỊCH VŨ HÁN

Trải nghiệm “thờ phượng Chúa Cha 
trong thần khí và chân lý” (xem chú thích 1).

Ở NHÀ
Tập tính bớt đi hoang và tiêu xài.    

MUA HÀNG ONLINE
Siêu tiêu xài.

THỜI ĐẠI DỊCH
Cơ hội luyện tập “sống cho có ý nghĩa”. 

TÌNH YÊU ONLINE
Tình yêu “thực từ ảo”.

MÙA ĐẠI DỊCH
Mùa ăn năn và hoán cải.  

MẮM
Bạn của rau sống.

TIN TỨC 
Tin mà tức.   

NHỮNG MỐI TÌNH SIÊU LỆCH (4) 
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngạc 

nhiên bằng thừa! 

BÚN ĐẬU MẮM TÔM (BÚN+ĐẬU 
HŨ+MẮM TÔM)  

Bình dân phối hợp với bình dị.
YÊU

Tình nguyện đi vào chốn khổ lụy.
NGƯỜI CHẾT

Người sống không cần xác. 
MUA TRẢ GIÁ  

Đánh đu niềm tin.
KHẨU TRANG

Thời che miệng.
TỰ TIN

Tự tín nhiệm mình khi người chưa tín 
nhiệm.

....................................................................
(1)“Giờ đã đến – và chính là lúc này đây 

– những người thờ phượng đích thực sẽ thờ 
phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. 
(…) Thiên Chúa là thần khí, nên những kẻ thờ 
phượng Người phải thờ phượng trong thần 
khí và sự thật”. (Ga 4,22-24).

(2)“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của 
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. 
(Ga 14, 23).

(3)“Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ 
lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến 
Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu 
người ấy, và tỏ cho người ấy biết Ta”, ông 
Giuđa thắc mắc với Ngài: “Lạy Chúa, vì sao 
Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ 
mình cho thế gian?” (Ga 14,21-24) .

(4) Mối tình mới nhất ở Indonesia, chàng 
16, nàng 70 tuổi.
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10 năm nay, từ khi bắt đầu bước sang 
tuổi 40, Chị Đặng Thị Lan Hương (49 tuổi, 
Bến Tre) đã gặp phải nhiều vấn đề về sức 
khỏe khiến chị không khỏi lo lắng: “Đêm tôi 
ngủ không ngon giấc, tôi cố ngủ nhưng cứ 
chập chờn đến 2,3 giờ sáng chị mới ngủ được 
chút xíu. 1 tuần thì 5 ngày là tôi mất ngủ như 
thế, có hôm là thức trắng đêm luôn. Nhiều 
đêm tôi tỉnh giấc rồi cứ đi đi lại lại khiến mọi 
người trong nhà cũng thức giấc theo đó. Thế 
nên ban ngày tôi lúc nào cũng mệt mỏi, người 
cứ lừ đừ, cảm giác như không còn sức lực để 
làm gì luôn.”

Suốt nhiều năm qua, một giấc ngủ ngon 
luôn là điều xa xỉ với chị Hương, chưa kể đến, 
những cơn bốc hỏa hay cáu gắt vô cớ lại càng 
khiến chị bế tắc, chán nản. “Nhiều hôm đang 
đêm tôi thấy người nóng bừng bừng mặt, mồ 
hôi chảy ướt hết cả áo, chị bỏ chăn ra, bật 
quạt số to nhất cho mát. Rồi 5,10 phút sau lại 
rét run, lạnh đến nỗi phải lấy chăn đắp. Đêm 

thì vậy còn ban ngày thì tôi hay bị nóng giận 
vô cớ, các con bảo là ngày xưa thấy mẹ hiền 
mẹ dễ thương, sao giờ mẹ hay nhăn hay la tụi 
con. Tôi biết là vô cớ nhưng khi đã nóng nảy 
lên rồi tôi kiềm chế không có được”.

Bế tắc vì “vái tứ phương” hoài mà vẫn 
“thao thức năm canh”.

Mất ngủ kéo dài khiến da chị sạm đi, quầng 
thâm mắt ngày càng nhiều hơn. Cơ thể mệt 
mỏi, tinh thần uể oải, da mặt xấu đi nên chị 
Hương ngày càng lo lắng, hoang mang. Chị 
Hương lao vào công cuộc “có bệnh thì vái 
tứ phương”. Bạn bè, người thân mách thuốc 
nam, thuốc bắc là chị tìm mua liền. Kiên trì 
sắc, uống mà không cải thiện được là bao: 
“Tôi uống hết loại này đến loại kia, có dùng 
cả sản phẩm nhập ngoại nhưng mà không 
ăn thua. Nhiều lúc tôi nghĩ có khi mình phải 
“sống chung” với “mất ngủ” cả đời. Tuổi 
“toan về già” rồi chắc ai cũng vậy, phải chấp 
nhận thôi, chứ biết sao giờ”. Càng lo lắng 

 “Sống chung” với mất ngủ 10 năm, sức khỏe “xuống dốc không phanh”.
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càng mong chữa khỏi, nhưng càng chữa lại 
càng bế tắc hơn khiến chị Hương có lúc muốn 
“buông xuôi”.

Tìm lại giấc ngủ ngon chỉ sau 1 tháng nhờ 
tham gia chương trình Tìm lại thanh xuân của 
Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Đang trong lúc hoang mang không lối 
thoát, chị được chương trình Tìm lại thanh 
xuân do Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức 
thực hiện, chị được các chuyên gia tư vấn và 
được chương trình tặng cho sản phẩm Viên 
uống nội tiết tố nữ Bảo Xuân. Ban đầu chị 
cũng “bán tín bán nghi”, nên lên mạng tìm 
hiểu thông tin về sản phẩm: “Tôi đọc thì thấy 
sản phẩm có thành phần chính là tinh chất 
mầm đậu nành, giúp bổ sung nội tiết tố nữ 
estrogen. Ngoài ra, Bảo Xuân cũng có thành 
phần nhân sâm giúp ngủ ngon, giảm căng 
thẳng, lo âu. Thế là chị uống theo chỉ dẫn 4 
viên/ngày chia 2 lần. Bất ngờ là sau 1 tháng 
sử dụng, tôi ăn ngon, ngủ ngon. Dùng đến 
tháng thứ 2 thì thấy giảm hẳn bốc hỏa, cáu 
gắt vô cớ, các con tôi đều khen dạo này mẹ 

dịu dàng hẳn lên. Giờ trong nhà thì đầy ắp 
tiếng cười”.

Giờ đây, giấc ngủ không còn là điều xa xỉ 
với chị Hương, chị có sức khỏe tốt, tinh thần 
thoải mái để chăm lo cuộc sống gia đình và 
giao lưu với bạn bè, hàng xóm. Chị chia sẻ: 
“Cứ nghĩ là phải sống chung với lũ nhưng 
thật may mắn với chị, như “hợp thầy hợp 
thuốc” mà cuộc sống đã trở lại bình thường, 
da dẻ lại sáng hơn. Tôi cảm thấy mình thật 
may mắn vì đã được chương trình Tìm lại 
thanh xuân quan tâm, nhờ đó tôi tìm được sản 
phẩm tuyệt vời. Chồng và các con tôi cũng 
khuyên tôi nên uống Bảo Xuân đều đặn để có 
hiệu quả lâu dài. Mỗi khi có điều kiện tôi lại 
giới thiệu Bảo Xuân với bạn bè, người thân, 
đặc biệt là các chị em bước vào tuổi tiền mãn 
kinh, mãn kinh, nội tiết tố nữ giảm mạnh. Vì 
phụ nữ mà, níu kéo tuổi xuân ở lại với mình 
càng lâu càng tốt, để lúc nào mình cũng trẻ, 
khỏe, đẹp như thời thanh xuân!”

Xem VIDEO CHIA SẺ CỦA CHỊ HƯƠNG 
TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TÌM LẠI THANH 
XUÂN – THVL1
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Giãn cách xã hội do những ảnh hưởng của Covid – 19 giúp chị em phụ nữ có nhiều 
thời gian cho gia đình hơn. Không ít người khá thư giãn với quãng thời gian sống chậm này 
nhưng cũng có ngàn lẻ một những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí nhiều gia đình “căng 
như dây đàn” vì những va chạm không tránh khỏi khi sống chung nhiều thế hệ.

Ngượng chín người khi đang họp online. 
Đang ngồi họp với khách hàng và sếp tổng qua Skype ở phòng riêng ở nhà, chị Vũ Thanh 

Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội) tá hỏa khi thấy con trai lên 3 tuổi cởi truồng tồng ngồng đi vào 
phòng nói với dung lượng lớn nhất: “Mẹ ơi, ị đùn rồi”. Chị Hòa ra dấu cho con đi ra ngoài và 
tiếp tục trình bày nội dung kế hoạch.

Chưa đầy 2 phút sau, cả mẹ chồng, cả con trai vẫn cởi truồng đã đứng ngay trước cửa 
phòng. Chị nghe câu được câu chăng khi mẹ chồng chị vừa lườm vừa nói với tông giọng cao 
nhất: “Ở nhà mà không trông con, lên phòng ngồi tán chuyện với bạn bè thế đấy”. Chị Hòa 
chỉ còn nước muốn độn thổ vì tham gia cuộc họp bên cạnh sếp, đồng nghiệp thì còn có cả 
đối tác.

Do dịch Covid, cả 2 vợ chồng chị đều làm việc ở nhà, công việc cũng “tắc bụp”, khi nào 
sếp giao thì làm, còn không giao thì anh chị “auto” nghỉ. Còn ông bà nội cu Kem đã có một 
“luật” bất thành văn, cứ khi nào 2 vợ chồng ở nhà thì phải tự trông con. Chị đã giao hẹn với 
anh, chị họp thì anh trông con, nhưng sáng đó, anh lại có một việc gấp cần phải đến công ty.

Mâu thuẫn gia đình thời “Cô Vy”: tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng.

Trước đây ngày đi làm, tối mới về nhà, chị Hòa cảm thấy việc sống chung với mẹ chồng 
không phải là trở ngại lớn lắm. Thậm chí từ khi có con, chị Hòa còn cảm thấy may mắn khi 
có sự hỗ trợ của ông bà nội. Thế nhưng quãng thời gian giãn cách xã hội này, chị Hòa mới 
thấy việc sống chung với mẹ chồng có những vấn đề thực sự ngột ngạt. Bình thường cả hai 
vợ chồng cùng đi làm cả ngày, con đi học, chỉ gặp nhau trong bữa cơm tối nên ít chuyện. Nay 
“giãn cách xã hội” thì ở nhà cùng nhau 24/24, nhiều va chạm, hiểu lầm không đáng có xảy ra 
như cơm bữa.
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Bố mẹ nên tránh thảo luận về những chủ đề thể hiện sự vô trách nhiệm của người lớn; 
không so sánh và kiểm soát mọi hành vi của trẻ.

1. Tâng bốc thái quá.

Bạn đã bao giờ nói những câu như: “Con là 
người đặc biệt và duy nhất trên thế giới này” 
để xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng của 
trẻ? Mục đích của bạn rất đúng đắn, nhưng 
nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học 
Tiểu bang Ohio (Mỹ) đã cảnh báo về hậu quả 
bất ngờ của những câu nói tương tự. 

Brad Bushman, đồng tác giả của nghiên 
cứu cho rằng việc khích lệ trẻ là rất quan 
trọng. Tuy nhiên, nếu nhấn mạnh thường 
xuyên và tâng bốc thái quá, bạn có thể khiến 
trẻ trở nên kiêu căng và cho bản thân là quan 
trọng nhất. Do vậy, phụ huynh cần chú ý tìm 
điểm cân bằng. 

2. Tránh mọi chủ đề nhạy cảm.

Một số phụ huynh có xu hướng tránh thảo 
luận các chủ đề liên quan đến giới tính và tình 
dục với con. Ngay cả khi con đã là thanh thiếu 
niên, họ vẫn nghĩ chủ đề này quá nhạy cảm và 
con không nắm đủ ngôn từ thích hợp để thảo 
luận. Họ hy vọng con sẽ tự tìm hiểu ở trường 
hoặc từ bạn bè. Tuy nhiên, theo nghiên cứu 
khoa học, quan điểm này thể hiện sự vô trách 
nhiệm của phụ huynh. 

Nếu bố mẹ thường xuyên phớt lờ và không 
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trò chuyện nghiêm túc để định hướng, thanh 
thiếu niên có thể quan hệ tình dục sớm hoặc 
thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn. 

3. Thường xuyên dọa dẫm.

Đôi khi phụ huynh tỏ ra hung dữ để trẻ sợ 
và điều chỉnh hành vi. Chẳng hạn, họ có thể 
nói: “Nếu con không ngừng lại, mẹ sẽ vứt con 
cho người đàn ông kia và ông ta sẽ nhốt con 
đấy!”. Chiến thuật dạy con này có thể khá 
hiệu quả, nhưng các nhà tâm lý học khuyên 
phụ huynh không nên dùng. 

Thực tế, khi sợ hãi, trẻ không thể nghĩ kỹ 
về hành vi của mình. Trẻ cũng rất lo lắng khi 
nhìn thấy cảnh sát, bác sĩ hay những người 
mà bố mẹ thường lôi ra để dọa nạt. Hơn nữa, 
do não bộ đã quen xử lý nhanh thông tin gây 
sợ hãi, trẻ càng dễ cảm thấy sợ hãi hơn trước. 
Do vậy, dọa nạt không phải cách kỷ luật mang 
lại hiệu quả lâu dài mà còn gây ra nhiều vấn 
đề trong tương lai. 

4. La hét.

Hãy tưởng tượng con bạn đang cư xử 
không đúng mực. Bạn yêu cầu con bình tĩnh 
hơn, từ việc nhắc một lần đến hai ba lần rồi 
không chịu được và bùng nổ. 

La hét thực sự là phương pháp hiệu quả, 
giúp chúng ta giải tỏa cảm xúc ngay lập tức. 
Một số người tin rằng la hét còn là cách giải 
quyết vấn đề tiện nhất. Tuy nhiên, bạn có bao 
giờ suy ngẫm về hậu quả của cách dạy con 
này? Thực tế, la hét có thể khiến hành vi của 
trẻ trở nên tệ hơn, thậm chí đó còn là nguyên 
nhân của chứng trầm cảm ở trẻ.

5. Tìm cớ đổ lỗi cho hành vi xấu   
của trẻ.

Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái có thể 
được phản ánh qua câu nói: “Bạn sẽ gặt hái 
những gì bạn gieo trồng”. Các nghiên cứu 
khoa học xác nhận rằng trẻ hấp thu những 
giá trị từ bố mẹ nhiều hơn từ bất kỳ ai khác. 
Chúng sao chép hành vi của bạn. Do đó, nếu 
trẻ dành hầu hết thời gian ở bên bố mẹ và 
có hành vi xấu, bạn hãy tự nhìn lại bản thân 
đầu tiên. 

Nếu bạn sợ xã hội là nguồn tác động chính 
đến trẻ, các chuyên gia cũng khẳng định rằng 
trường học hay môi trường bạn bè có chức 
năng chính là củng cố kiến thức và những giá 
trị mà trẻ đã nhận được ở nhà. 
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6. Kỳ vọng quá cao.

Không phụ huynh nào muốn trẻ trở 
thành kẻ thất bại. Tuy nhiên, một số người 
lại đặt ra kỳ vọng quá cao. Những kỳ vọng 
sẽ thúc đẩy trẻ thể hiện tốt hơn, nhưng nếu 
mục tiêu không thực tế, trẻ có thể mắc các 
chứng rối loạn như mất ngủ, giận dữ, mệt 
mỏi hoặc lo lắng. 

Ryan Hong, nhà khoa học của Đại học 
Quốc gia Singapore giải thích: “Trẻ em trở 
nên sợ mắc lỗi khi bố mẹ mong chúng làm mọi 
thứ một cách hoàn hảo. Hãy dành chút thời 
gian và suy nghĩ xem liệu bạn có đốc thúc con 
nhiều hơn mức cần thiết hay không”. 

7. Không nhất quán.

Một ngày nọ, bạn yêu cầu trẻ tự dọn dẹp 
đồ chơi, rồi ngày hôm sau, bạn dọn giùm con 
mà không nói một lời. Hôm qua, bạn rất tức 
giận và phạt trẻ vì một trò đùa vô hại, nhưng 

hôm nay bạn vui vẻ và cho phép trẻ làm mọi 
thứ chúng muốn trong suốt cả ngày. Khi mẹ 
đang cau mày thể hiện sự không vừa ý với 
hành vi của trẻ, bố lại nhìn trẻ mỉm cười. Đây 
là những ví dụ về môi trường không ổn định, 
khiến trẻ bối rối không biết mình có đang làm 
đúng những gì bố mẹ mong đợi hay không.  

Các nhà khoa học nói rằng sự không ổn 
định này có thể tác động tiêu cực đến sự phát 
triển lòng tự trọng, gây tổn thương và trầm 
cảm. Do đó, bạn nên chú ý đặt ra những quy 
tắc và giới hạn thích hợp trong gia đình, ng-
hiêm túc tuân thủ để trẻ hiểu về những gì sắp 
xảy ra và chuẩn bị cách phản ứng. 

8. Hay so sánh.

Bố mẹ đã bao giờ so sánh bạn với ai đó 
chưa? “Jack ngoan thế mà con thì hư thế 
này!”, “Emily có thể đếm đến 100, còn con 
thì mới sau số 10 đã ngắc ngứ”... 
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Các nhà khoa học khuyên chúng ta không 
lặp lại sai lầm này với các con, bởi việc so 
sánh trẻ với người khác làm hạ thấp lòng tự 
trọng và giá trị của trẻ. Nó cũng tạo ra khoảng 
cách giữa bố mẹ và con cái, bởi trẻ thường 
cảm thấy bất an và mất niềm tin vào bạn. Trẻ 
cần tình yêu thương và sự ủng hộ của bố mẹ 
trong mọi hoàn cảnh, do đó thay vì cố nói 
những câu so sánh để trẻ chán nản và thất 
vọng, bạn hãy tập trung nói về vấn đề và tìm 
cách giúp trẻ cải thiện. 

9. Phạt bằng đòn roi.

Nhiều người tin rằng đòn roi là cách rèn 
kỷ luật tốt nhất. Họ tích cực sử dụng phương 
pháp này khi dạy con. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lạm 
dụng thể chất dẫn đến rất nhiều hậu quả, trong 
đó có hành vi chống đối xã hội, rối loạn tâm 
lý, nghiện rượu bia và chất kích thích. Đứa trẻ 
thường xuyên bị phạt đòn roi còn có nguy cơ 
mắc bệnh về tim mạch và hen suyễn cao hơn. 

10. Kiểm soát mọi hành vi của trẻ.

Các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Tâm lý 
Mỹ lưu ý những phụ huynh kiểm soát con 
thái quá sẽ khiến trẻ không biết cách tự quản 

lý cảm xúc của bản thân. Khi thường xuyên bị 
bố mẹ chỉ bảo trong mọi việc, trẻ sẽ gặp nhiều 
vấn đề về khả năng thích nghi xã hội, kết bạn 
hay phân tích hành vi. 

Do đó, nếu nhận thấy trẻ có khả năng xử 
lý tình huống mà không cần sự giúp đỡ, phụ 
huynh hãy để trẻ tự làm điều đó. Bạn có thể 
hướng dẫn trẻ cách vượt qua tình huống khó 
khăn nhưng không nên áp đặt. Trò chuyện 
về cảm xúc hiện tại và chia sẻ một số cách 
đối phó với căng thẳng sẽ giúp ích cho trẻ về 
lâu dài. 

Thùy Linh - Theo Bright Side
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Nếu là linh mục, vẫn là con,
Con cha, con mẹ, thuở còn son,
Con cháu xóm giềng trong giáo xứ,
Đường làng quen thuộc từng lối mòn.

Nếu là linh mục, vẫn là con,
Là bé hôm xưa, đầu tròn tròn,
Mắt sáng, tóc quăn, cười mỉm mỉm,
Ngày ấy quê nhà như chim non.

Nếu là linh mục, vẫn là con,
Học hành bè bạn lưu bút còn,
Thầy cô thương mến, trường thương mến,
Cha Cố mỏi mòn chờ đợi con.

Nhưng làm linh mục, không là con…
Là người theo Chúa dạ sắt son,
Bao năm tu luyện đi theo Chúa,
Giờ không là con,... nhưng là con.

Ngư phủ Đaminh  NGUYỄN VĂN HUYÊN
(chịu chết thiêu, 1817 - 1862)

Kính nhớ ngày 5.6

Mừng Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA,
ai cũng thành tâm cầu nguyện 

cho sự thánh thiện của các linh mục thời @...
(Mừng học trò cũ chịu chức Linh Mục,

Giáo phận Xuân Lộc, 8/8/2011)

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Nếu là linh mục

Thầy bảo linh mục: người cõi trên,
Ai cũng gọi “cha”, chẳng gọi tên.
Lại còn xưng “con”, nghe thấy sợ,
Làm cha thật sự nào dám quên...

Nếu làm linh mục, tức làm cha,
Cha cố, cha đạo, dòng dõi Cha,
Loan truyền Lời Chúa, dạy giáo lý.
Giảng đạo thương người cả đời Cha.

Nếu làm linh mục, theo gương Thầy,
Sớm trưa chiều tối giảng thật hay,
Đêm về, cầu nguyện trong chân lý,
Việc Chúa việc mình cả hai tay.

Nếu là linh mục, vẫn là con,
Nhưng làm linh mục, không là con,
Vừa rất linh thiêng, vừa trần tục,
Con cầu xin Chúa vẫn là con...
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THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

PHÀM tục thế trần còn dại ngu 
AI TUYÊN BỐ Chúa, Đức Giêsu
NHẬN THẦY là Chúa, là Thiên Chúa
TRƯỚC MẶT người đời, không dại ngu.
THIÊN HẠ bao người được biết Chúa
THÌ THẦY CŨNG nhận họ khiêm nhu
SẼ TUYÊN BỐ NHẬN NGƯỜI con Chúa
ẤY TRƯỚC MẶT CHA THẦY được ru.

Ngư phủ Đaminh  NGUYỄN VĂN HUYÊN
(chịu chết thiêu, 1817 - 1862)

Kính nhớ ngày 5.6

Thủ bạc Phaolo VŨ VĂN ĐỔNG
(chịu xử trảm, 1802 - 1862)

Kính nhớ ngày 3.6

CHỚ GÌ con hiểu con là ai
SỐNG kính phụng thờ, đời miệt mài

CHẾT sẽ về đâu, về cát bụi 
TÔI là tro bụi, tôi là ai.

ĐƯỢC Cha tạo dựng sống trần thế
GIỮ MỘT LÒNG trung thờ kính Ngài

KÍNH MẾN, tin yêu, đời chúc tụng
CHÚA TÔI là Chúa, con yêu Ngài.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 6

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Fiat voluntas tua” (vâng ý Cha) hàm ý 
TCPV là thể loại thánh ca do Giáo hội đặt ra, hát TCPV là hát vâng lời Giáo hội, vâng 
lời Giáo hội là vâng lời Chúa.   
	Hát TCPV là hát theo phụng vụ để thánh nhạc giữ đúng vai trò là “nữ tỳ của 

phụng vụ”. 

	Tại vì trong lãnh vực nghệ thuật, người ta đặt nặng sự tư do cá nhân, đặt nặng 
dấu ấn cá nhân qua sự sáng tạo; hát TCPV hy sinh hết tất cả những thứ đó, chỉ chú 
trọng chữ vâng lời mà thôi.  

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Dáng vẻ của niềm... HẠNH PHÚC

Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của người cha được con hôn lên má.
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 56 của kỳ 53)

Cô con dâu của ông Tám Ria kể rằng, 
từ trước đến nay, ai đi ngang nhà cô Sáu, 
đều chỉ thấy một ngôi nhà bề thế dường như 
của một người trong hoàng tộc Campuchia 
chạy sang Việt Nam để lánh nạn; ngôi nhà 
cứ quanh năm suốt tháng im lìm ẩn dật thế 
thôi, không ngờ chỉ mấy ngày qua, bỗng 
có nhiều hiện tượng lạ lùng xảy ra làm mọi 
người trong xóm như bị xới đến rối tung lên 
khiến họ bàn tán xôn xao với nhau đủ mọi 
chuyện… nhưng càng ngày càng thấy ra toàn 
những chuyện linh thiêng ma mỵ làm cho họ 
càng thêm bị lôi cuốn dù chẳng hiểu ất giáp 
gì. Dân trong xóm đa số là người Việt chính 
gốc, chỉ một phần năm là những người nghèo 
Campuchia lưu lạc sang quy tụ gần nhà cô 
Sáu mong tìm sự chở che nào đó, bởi vì cô 
là người gốc Campuchia như họ, lại là người 
của hoàng tộc và giàu có cho nên họ tụ tập ở 
gần để mong không bị xua đuổi hay ức hiếp 
trên đất khách quê người. Những chuyện xảy 
ra mấy ngày qua làm họ kinh động dữ dội, 
cho nên vì hiếu kỳ mà họ lẩn quẩn để xem, 

tuy chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì nhưng 
họ đoán mò có lẽ đạo Chúa và đạo Phật đang 
đấu với nhau; đạo Chúa có cha sở Luca và 
hai người phụ nữ, đạo Phật có Thập bát La 
hán. Họ cũng đơn sơ suy đoán rằng, hiện đạo 
Chúa đang thắng thế, họ không biết đạo nào 
tốt hơn đạo nào, nhưng nhìn thấy những bóng 
trắng bay lượn và xua đuổi những bóng đen 
bay ra khỏi khu vực và chạy trốn thì lòng họ 
cảm thấy bình an hơn cho nên họ đi lấn dần 
vào nhà và cả gan đến gần hơn khi nghe đọc 
kinh, tiếng đọc kinh khiến họ không còn sợ 
sệt như trước.

…
Khi chị Hương hướng dẫn mọi người đọc 

kinh bằng chuỗi Mân Côi được gần hết ba 
tràng 50 kinh thì cha sở bỗng mở mắt ra. Sau 
này cha kể lại khi cha đang nguy khốn bị vây 
hãm giữa những cơn “cám dỗ bằng hình ảnh” 
tưởng không thể thoát ra thì kinh Kính mừng 
đến giải cứu cha, tiếng kinh như những bóng 
trắng đến xua đuổi những bóng đen trong tâm 
trí, bao nhiêu nỗi rối rắm tan dần, cha bất giác 



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

52

cùng đọc kinh theo, càng đọc cha càng thoát 
ra khỏi một biển hình ảnh đè nặng tâm trí cha, 
đưa cha vào bờ và dần thoát ra một cách an 
toàn. Như bước lên bờ, cha cảm thấy được 
giải cứu và nhẹ nhõm rồi mở mắt trở về với 
thực tại. 

Cha sở mở mắt ra và sau vài phút có vẻ như 
để trấn tỉnh lại, ngài đọc kinh chung với mọi 
người một lúc lâu để tâm hồn dần trở lại bình 
thường (1).

Khi tâm hồn cha sở thoát khỏi cuộc chiến 
đấu ác liệt với ma quỷ xong, tâm hồn cha 
bình an trở lại và cùng đọc kinh; trong khi 
đọc kinh, cha sửa chữa dần những chỗ bị đọc 
sai, những chỗ bị thiếu sót hay không rõ… 
sau đó cha còn dạy mọi người đọc thêm kinh 
Đức Chúa Thánh Thần, kinh Hãy nhớ, kinh 
Ăn năn tội v.v… 

Thật không ngờ chị Hương, nhân lúc cha 
sở “đi vắng”, đã tạo ra một lối gia nhập đạo 
bằng kinh nguyện với kết quả mỹ mãn không 
thể tin được; nhưng xuyên qua việc này, mọi 
người, nhất là những người dân tụ tập ngoài 
sân, hiểu rằng hiệu lực của việc đọc kinh 
chung của đạo Công giáo có sức xua đuổi ma 
quỷ như thế nào (2).

Sau khi vừa xong một chuỗi nữa của kinh 
Mân Côi, cha sở ra hiệu cho mọi người dừng 
lại, cha cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho 
mình thoát khỏi cuộc chiến đấu gay go và 
bình an trở lại. Nhìn thấy Bồ Rằng ngồi ở bậc 
thềm nhà sát cửa ra vào phòng khách, cha sở 
ngoắc cậu ta vào.

Ngập ngừng giây lát, với sự thúc giục của 
vài người dân trong xóm đang đứng dưới đất 
sát bậc tam cấp, Bồ Rằng thận trọng đứng lên 
rồi từng bước tiến vào nhà.

Khi đã băng qua hàng ghế của Thập bát La 
hán, Bồ Rằng vào đến tận bên trong gần hai 
phụ nữ, cha sở hỏi cậu:

- Con có muốn ngồi đây –cha giơ tay chỉ 
vào cô Bảy- với mẹ của con hay không?

Bồ Rằng vừa đi vừa lấm lét nhìn cha sở, do 
dự thoáng chốc rồi gật đầu.

Lúc này cậu ta có vẻ bình tĩnh, hiền lành 

trong dáng vẻ của một cậu con trai mười lăm 
tuổi có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn 
vừa đi lần từng bước vừa nhìn cha sở không 
nháy mắt như muốn thăm dò xem có bị cha sở 
làm gì hại cậu ta hay không.

Có vẻ như Bồ Rằng không hề biết mình 
vừa rồi đã làm gì, cho nên cậu bé nhấp nhử đi 
vào bên trong; khi vừa qua khỏi Thập bát La 
hán, cậu trai tơ nhảy một bước đã đến ngay 
bên cạnh cô Bảy, mẹ nuôi của cậu ta và gọn 
gàng ngồi sát bên cạnh mẹ.

Lúc này cô Bảy cũng bình thường trở lại, 
cũng đưa tay nắm lấy tay cậu con trai kéo về 
với mình.

Từ lúc cha sở đi vào trận chiến cam go 
với ma quỷ cho đến lúc bước ra, Thập bát La 
hán kiên nhẫn ngồi im chờ đợi mà không hề 
nói năng hay phản ứng gì, ngược lại, tất cả 
ngồi yên một cách bình tĩnh đã vậy lại còn 
đọc kinh chung với mọi người một cách có 
chủ ý; đây thật là một điều lạ không ai có thể 
giải thích được, nếu không nói rằng có bàn 
tay Đức Mẹ can thiệp thì không biết giải thích 
ra sao. Có lẽ thấy Chư vị chờ đợi mình đã lâu, 
cha sở xin lỗi và xin Chư vị La hán tiếp tục 
cuộc trao đổi.

Sau một lúc đắn đo, vị La hán thứ 15, A Thị 
Đa, đứng lên hỏi:  

- Kính thưa thầy cả Luca, tại sao Thiên 
Chúa đã là tình yêu mà không tha thứ cho ma 
quỷ để lôi kéo Chúng ăn năn trở lại với Chúa?

Cha sở còn ngượng nghịu, chưa lấy lại vẻ 
hoạt bát như lúc đầu; ngài suy nghĩ một lúc 
mới trả lời:

- Thưa tôn giả! Vì ma quỷ cố chấp. Có câu: 
“Errare humanum, perseverare diabolicum 
est” (3), nghĩa là bản tính loài người luôn 
mắc phải sai lầm, bản tính của ma quỷ luôn 
khư khư cố chấp. Giả như Chúng không cố 
chấp, nhưng ăn năn, thì đã được tha, đàng 
này Chúng cương cường cố chấp, dứt khoát 
không ăn năn, cho nên Thiên Chúa dù nhân 
từ đến mấy cũng không thể tha thứ cho Chúng 
được (4).

Tôn giả A Thị Đa tức La hán thứ 15 lại 
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đứng lên với vẻ bức xúc:
- Kính thưa thầy cả! Tôi thật thấy khó 

hiểu tại sao Thiên  Chúa cho phép luôn có 
một đám ôn giặc (ám chỉ ma quỷ) luôn cứ 
quấy rối… đến như thầy cả mà cũng chẳng 
được yên?

Thương cho cha sở Luca! Vừa mới bị ma 
quỷ thử thách nặng nề, lại còn phải chịu Thập 
bát La hán chất vấn… trông ngài có vẻ rất 
mệt mỏi, nhưng chẳng ai giúp gì được cho 
ngài… ngài đáp sau một lúc suy nghĩ có vẻ 
rất nặng nhọc, giọng gần như khàn đặc:

- Tôi xin sơ lược như thế này: Khi phẩm 
thiên thần Lucifer nổi máu kiêu ngạo muốn 
bằng Thiên Chúa nên phản nghịch cùng Thiên 
Chúa, phẩm ấy liền bị phạt trí khôn từ sáng 
láng bỗng hóa ra tối tăm u ám; tối tăm u ám 
đến mức thành “đầu sỏ”, thành thủ lãnh của 
bóng tối (5), hắn vừa ganh tức với loài người 
được Thiên Chúa thương yêu và Chúng vừa 
muốn vương quốc Bóng tối của Chúng bành 
trướng để chiến thắng vương quốc Ánh sáng 
của Thiên Chúa… cho nên Chúng luôn cám 
dỗ loài người để loài người đi lầm đường lạc 
lối và tối tăm theo cùng với Chúng. Tất cả 
đều do sự an bài của Thiên Chúa. Sự an bài 
ấy là: Trong thế giới vạn hữu do Thiên Chúa 
dựng nên, phải tồn tại 2 cực, cực Ánh sáng 
và cực Bóng tối. Chỉ có khi nào về được trên 
Nước Trời, ta mới không sống với  2 cực…

Cha sở nói đến đây bỗng ngài ngã vật ra 
ghế và bất tỉnh nhân sự.    

(còn tiếp)
..............................................................

(1) Cha sở Luca cảm nghiệm thế nào về 
kinh Mân Côi thì không ai biết, nhưng từ hôm 
ấy trở đi, mỗi lần nói về kinh Mân Côi, cha sở 
say sưa thuyết phục mọi người năng đọc kinh 
Mân Côi, tức lần chuỗi dâng kính Đức Mẹ.   

(2) Làn sóng mới trong giáo dân sau 
này xem thường việc đọc kinh nhất là kinh 
Mân Côi… là đáng tiếc. Lý do là nhiều hội 
đoàn tụ tập đọc kinh rầm rộ rồi sau đó quay 
sang kháo chuyện sinh giận hờn ganh ghét, 
hoặc nhiều người lợi dụng việc đọc kinh để 

ăn uống, khoe khoang, tạo nhiều hình thức 
gây gương xấu… Vậy nếu chấn chỉnh, việc 
đọc kinh nhất là kinh Mân Côi sẽ là một việc 
thiêng liêng rất đáng quý trọng và gìn giữ. 
Chẳng gì! Cứ lấy một ý tưởng này mà nói: 
Khi chưa biết làm gì ta cứ đọc kinh, vì tiếng 
kinh là tiếng ma quỷ không muốn đến gần khi 
nghe thấy. 

(3) Triết gia Seneca. Ngày xưa, vì phụng 
vụ được cử hành bằng tiếng Latin, cho nên 
các linh mục phải học tiếng Latin ngay từ tóc 
còn để chỏm; chính vì thế khi mở miệng ra, 
các ngài thường trưng dẫn bằng La ngữ như 
một thói quen tự nhiên.

(4) Chúa Giêsu phán: “Thầy bảo thật 
anh em: mọi tội của con cái loài người, kể 
cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng 
nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được 
tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần 
thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội 
muôn đời.” (Mc 3,28-29). Vì cố chấp mà chối 
bỏ ơn soi sáng thúc giục thì hẳn nhiên phải ra 
tối tăm liên tiếp từ tội này đến tội khác.  

(5) Nếu khôn ngoan, ma quỷ đã ăn năn. Ta 
thường thấy bọn lưu manh lừa gạt người lành, 
bọn ấy chỉ xảo quyệt tức khôn ranh trong giả 
trá, gian manh và trong bóng tối.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

Ngày 14.2, một anh chàng đi mua thiệp, 
anh ta nhìn chăm chú vào mấy tấm thiệp rồi 
hỏi chủ cửa hàng:

- Có tấm thiệp nào ghi: “Anh chỉ yêu mình 
em” không?

Chủ cửa hàng nhìn chàng trai:
- Có, em à!
- Vậy lấy cho em 10 tấm.

Trong chiếc thang máy đông đúc, bà vợ 
tức điên lên khi thấy ông chồng mình cứ dán 
mắt nhìn vào một cô nàng tóc vàng bốc lửa. 
Khi chiếc thang xuống đến tầng trệt, cô nàng 
tóc vàng bỗng quay phắt lại, tát ông này một 
cú nảy lửa và nói:

- Bài học cho kẻ đi nhéo người khác.
Quá choáng váng, trên đường đi ra bãi đỗ 

xe, ông chồng lắp bắp nói với vợ:
- Anh... anh không hề nhéo cô ta.
- Tất nhiên là không phải anh rồi! Chính 

em mà! -bà vợ đắc thắng nói-.

Tèo than với mẹ:
- Cô giáo tiếng Anh của con “đồng bóng” 

quá mẹ ạ!.
- Tại sao?
- Giờ văn phạm, cô hỏi con: “Cái quần 

số nhiều hay số ít?”. Con trả lời: “Dạ, đoạn 
trên số ít, đoạn dưới số nhiều”. Cô cười.

- Cười là phải. -Mẹ nói-.
- Nhưng sau đó cô nổi quạu.

- Lý do?
- Cô hỏi con: “Khi tôi nói Tôi rất đẹp thì 

có nghĩa là quá khứ, hiện tại hay tương lai?”. 
Con trả lời: “Thưa cô, quá khứ!”.

Một sinh viên làm thêm với công việc giao 
bánh pizza. Bữa đầu, sau khi giao bánh, vị 
khách hỏi anh:

- Thường thì tiền boa là bao nhiêu?
- Đây là lần đầu cháu đi giao bánh, nghe 

mấy đồng nghiệp bảo, nếu bác cho cháu chỉ 
25 xu thôi là đã ổn rồi.

- Có thế thôi à? -Vị khách khịt mũi nói- 
Nếu thế bác sẽ cho họ thấy họ nhầm lẫn thế 
nào. Bác cho cháu 5 đô.

- Cảm ơn bác! -Chàng thanh niên đáp- 
Cháu sẽ dành tiền để đóng học phí.

- Thế cháu học chuyên ngành gì vậy?
- Dạ, môn tâm lý học ứng dụng ạ!

Hai anh chàng trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại 
học Bách khoa phấn khích nói chuyện về 
viễn cảnh tương lai trong lúc họ chui vào 
chiếc taxi. Sau khi nghe họ nói chuyện một 
lúc người tài xế hỏi:

- Hai cậu vừa tốt nghiệp đại học Bách 
khoa hả?

- Vâng! Khoá 94! -họ tự hào đáp-.
Người lái xe taxi thò tay ra bắt tay và nói: 
- Khoá 58 đây!

THIỆP TẶNG NGÀY TÌNH NHÂN

CHƯA ĐẾM

CÁI NHÉO

ỨNG DỤNG

BI ĐÁT

(xem tiếp trang 64)
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Anh cảnh báo nguy cơ không có 
vaccine Covid-19

Bộ trưởng Kinh doanh Anh Sharma cảnh 
báo nước này có thể không điều chế vaccine 
Covid-19 thành công.

“Có khả năng chúng ta không bao giờ tìm 
thấy vaccine Covid-19 hiệu quả”, Bộ trưởng 
Kinh doanh Anh Alok Sharma phát biểu 
trong cuộc họp báo tại số 10 phố Downing, 
London, hôm 17/5.

Tuy nhiên, Sharma nói thêm “hai trong số 
những đơn vị tiên phong trên thế giới về phát 
triển vaccine đang ở ngay tại Anh, là tại Đại 
học Oxford và Đại học Hoàng gia London”.

Bộ trưởng Kinh doanh Anh cũng công bố 
tài trợ mới của chính phủ cho cả hai chương 
trình vaccine. “Thử nghiệm lâm sàng đầu 
tiên trong chương trình vaccine của Oxford 
đang tiến triển tốt. Tất cả những người tham 
gia giai đoạn một đã nhận được liều vaccine 
đúng lịch vào đầu tuần này. Họ đang được 
theo dõi chặt chẽ bởi nhóm thử nghiệm lâm 
sàng “, Sharma cho biết.

Thế giới đánh thức ‘công chúa 
ngủ trong rừng’

Thời tiết mùa hè khiến người dân các 
nước đổ ra ngoài, khi những điểm nóng 
Covid-19, từ Mỹ đến Italy, Tây Ban Nha nới 
lỏng phong tỏa.

Người dân đang quay lại các bãi biển, 
công viên và đường phố khi một đợt nắng 
nóng bao trùm phía nam châu Âu và nhiệt 
độ ấm áp như mùa xuân cho phép người Mỹ 
cởi bỏ những chiếc áo ấm. Khi ra ngoài, hầu 
hết họ vẫn giữ khoảng cách và một số người 
đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình 
cũng đang đốt nóng từ Đức đến Anh, Mỹ, 
phản đối các biện pháp hạn chế của chính 
phủ là vi phạm tự do cá nhân và phá hủy nền 
kinh tế.

Người Hy Lạp đổ ra biển hôm 16/5 khi 
500 bãi biển mở cửa lại giữa thời tiết 34 độ 
C. Những chiếc ô che nắng được đặt cách 
nhau 4 mét, với vành ô phải rộng trên một 
mét. Hy Lạp đang nỗ lực vừa bảo vệ người 
dân trước Covid-19 vừa hồi sinh ngành du 
lịch, vốn là kế sinh nhai của nhiều người.

Thế giới mò mẫm cách mở cửa 
giữa Covid-19

Các thành phố 
và quốc gia giờ như 
“phòng thí nghiệm” 
để tìm cách hiệu quả 
và an toàn nhất trong 
giai đoạn thử nghiệm 
mở cửa đầy rủi ro. 

Không thể chờ đợi 
vô thời hạn cho tới khi 

giới khoa học lý giải mọi bí ẩn về Covid-19, 
các chính phủ đang thúc đẩy chính sách mở 
cửa được xây dựng dựa trên những hiểu biết 
chưa hoàn thiện về nCoV.

Với rất ít sự đồng thuận về cách cân bằng 
tốt nhất giữa sức khỏe cộng đồng với kinh tế 
- xã hội, các quốc gia tự tìm con đường riêng 
bằng cách chấp nhận đánh đổi giữa sinh kế 
và mạng người.



Thời sự góp nhặt - lược tin trong nước

59

Trái ngược tình hình ở những quốc gia xa 
xôi khác, hay những “tấm gương” chống dịch 
thành công được biết đến rộng rãi như Đài 
Loan hay New Zealand, Việt Nam chưa có bất 
cứ ca tử vong nCoV nào. Philippines, quốc gia 
nằm gần Việt Nam với quy mô dân số và kinh 
tế tương đồng, ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm 
và hơn 820 ca tử vong.

Cả Việt Nam lẫn bang Kerala của Ấn Độ gần 
đây phải chiến đấu với những dịch bệnh chết 
người, trong đó có đợt bùng phát Hội chứng 
viêm phổi cấp tính nặng (SARS) năm 2003 và 
cúm H1N1 năm 2009. Việt Nam và Kerala đều 
hưởng thành quả nhờ quá trình đầu tư lâu dài 
vào y tế công cộng, đặc biệt là chăm sóc y tế 
cơ bản dưới sự quản lý tập trung và mạnh mẽ. 
Hệ thống y tế công cộng của Việt Nam và Ker-
ala trải rộng từ thánh phố đến buôn làng xa xôi 
với nhiều nhân viên lành nghề.

Một số cho rằng cơ cấu dân số tương đối 
trẻ có thể giảm số ca nhiễm nCoV ở Việt Nam 
và bang Kerala. Số khác nêu giả thuyết việc 
tiêm chủng rộng rãi vaccine BCG ngừa lao 
và phong giúp cho dân địa phương ít bị ảnh 
hưởng.

Kết luận buổi làm việc, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội thống nhất trình không sửa Nghị 
quyết 88 do “thực tế nội dung nghị quyết 
không sai” và Quốc hội sẽ báo cáo việc thực 
hiện nghị quyết này tại kỳ họp khai mạc ngày 
20/5.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 
mới, từ năm học 2020-2021 học sinh lớp 1 sẽ 
học chương trình mới và sách giáo khoa mới; 
năm học 2021-2022 áp dụng với lớp 2, 6; năm 

Báo Anh ca ngợi chống Covid-19 
‘giá rẻ’ kiểu Việt Nam và Ấn Độ

Chương trình mới, 
sách giáo khoa mới

học 2022-2023 với lớp 3, 7, 10; năm học 
2023-2024 với lớp 4, 8 và 11; năm học 
2024-2025 với lớp 5, 9 và 12.

Từ 15.5 đến 14.6.2020, CSGT toàn quốc 
được dừng xe, thực hiện tổng kiểm soát tất 
cả các loại giấy tờ theo quy định như: giấy 
đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe... Đồng 
thời, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Theo Cổng thông tin điện tử Cục CSGT, 
từ ngày 15.5 đến hết 14.6, CSGT toàn quốc 
sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật tập trung kiểm soát các loại phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung 
vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, 
container, ô tô con và mô tô, xe máy.

Trước những diễn biến phức tạp trở lại 
của tình hình trật tự an toàn giao thông, 
nhất là sau đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và nới lỏng 
thực hiện giãn cách xã hội phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, Cục CSGT đã ban 
hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện 
giao thông đường bộ.

CSGT tổng kiểm soát, dừng xe kiểm 
tra giấy tờ từ ngày 15.5 - 14.6
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“Ta xin chia sẻ niềm vui tới những tín hữu 
cuối cùng có thể đoàn tụ để hội chúng phụng 
vụ (tập hợp để thực hiện các nghi lễ tôn giáo). 
Đó là dấu hiệu hy vọng cho toàn xã hội”, Giáo 
hoàng Francis nói trong buổi cầu nguyện trực 
tuyến hôm 17/5.

Italy là một trong những nước đầu tiên thực 
hiện lệnh phong tỏa để ngăn Covid-19 từ hai 
tháng trước. Nước này bắt đầu nới hạn chế từ 
ngày 4/5 và tới 17/5. Người đi bộ và đi xe đạp 
đã tấp nập trên đường phố Rome.

Các quán ăn, quán bar, quán cà phê, cửa 
tiệm và hàng làm tóc cùng một số cơ sở kinh 
doanh không thiết yếu khác được phép mở cửa 
trở lại từ hôm nay. Các hoạt động tụ tập đông 
người cũng được nối lại.

Vatican mở cửa nhà thờ Thánh Peter

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế 
giới người Di dân và Tị nạn lần thứ 106

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới người 
Di dân và Tị nạn lần thứ 106, được cử hành 
vào ngày 27/09 năm nay, Đức Thánh Cha 
suy tư về thảm kịch của người di dân nội 
địa và mời gọi các tín hữu nhận ra gương 
mặt Chúa Giêsu nơi những người di dân 
này. Trong sứ điệp, ngài muốn nói đến thảm 
kịch của tất cả những người đang phải chịu 
đựng sự bấp bênh, bị bỏ rơi, bị gạt ra và bị 
từ chối do Covid- 19.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
của thánh Gioan Phaolô II vào ngày 
18/05/2020, nhà xuất bản Vatican đã 
phát hành cuốn sách “Thánh Gioan Pha-
olô II. 100 năm. Lời nói và hình ảnh”. 
Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng sách 
có thể đến tay những người trẻ để kể cho 
họ biết về một chứng tá đức tin vĩ đại, 
một con người cầu nguyện.

Nhà sách Vatican phát hành 
cuốn sách “Thánh Gioan 

Phaolô II. 100 năm
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Cảnh giác phong trào làm youtube 
về Ẩm thực

Ngày 13-05-2020, Văn phòng Tòa giám 
mục Hưng Hóa thông báo quyết định bổ nhiệm 
Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý 
mới cho Giáo phận. Sau đây là thông báo bổ 
nhiệm:

- Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến làm Tổng 
đại diện.

- Cha Antôn Vũ Thái San (Vũ Văn Bưu) làm 
quản lý của Giáo phận.

Vài năm gần đây, ở Việt Nam rộ lên phong 
trào ‘youtube ẩm thực’, tức phong trào của 
những người quay các video clip về nấu ăn, 
rồi đưa lên youtube để kiếm tiền. Tất nhiên, 
có những kênh trong số này mang lại các giá 
trị giải trí lành mạnh, thậm chí cho thấy những 
mức độ sáng tạo đáng ghi nhận. Hơn nữa, đây 
cũng là một hình thức kiếm tiền chính đáng. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, rất nhiều các kênh vid-

Giáo phận Hưng Hóa có Linh mục Tổng 
Đại diện và Linh mục Quản lý mới

eo loại này có vấn đề lệch chuẩn và phản 
giáo dục, nhưng lại thu hút được số lượng 
người đăng ký theo dõi rất lớn, trong đó có 
cả trẻ em. Vì thế, thiết tưởng cần phải có 
một phân tích và cảnh báo về hiện tượng 
này, để chúng ta có thể tránh được những 
ảnh hưởng tiêu cực của chúng, nhất là để 
các phụ huynh hướng dẫn nhân bản cho 
con cái; và hy vọng các youtuber biết điều 
chỉnh cách tiếp cận của họ.

Trong số những khía cạnh phản giáo 
dục từ các video đó, hai vấn đề nổi lên một 
cách phổ biến là (1) khía cạnh phản văn 
hoá trong cách thức ăn uống, và (2) sự phí 
phạm và thiếu tôn trọng đồ ăn thức uống.
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(Kiến Thức) - Thường rất giỏi xoay sở, chui rúc vào những nơi chật hẹp, thế nhưng 
cũng có lúc, các động vật không tự lượng sức mình, cố tình đến nơi mình không thể ra 

và bị mắc kẹt lại, cuối cùng đành “muối mặt” và “quê xệ” nhờ con người giúp.

Chuột sống trong các thành phố thường 
rất giỏi trong việc ra vào giữa các đường ống 
ngầm và cống rãnh. Tuy nhiên, một con chuột 
cống mập mạp ở Đức rõ ràng là quá béo và 
bị mắc kẹt, không thể di chuyển khi động vật 
chui qua lỗ của nắp hố ga.

Tại Alaska, Mỹ, trong lúc thò cổ vào bộ 
xương cá voi xem còn “chút cháo” (thịt) nào 
không, con gấu trắng Bắc cực bị mắc kẹt đầu 
trong đó. Động vật rơi vào tình cảnh oái oăm.

Chú ngựa tội nghiệp này đã gặp rắc rối khi 
đi qua cầu, nhưng rất may một người dắt chó 
đi dạo đã nhìn thấy điều này ở Alfreton, Der

Chú chó thừa năng lượng này đã mắc kẹt 
đầu vào giữa hai thanh sắt hàng rào khi đang 
được chủ nhân dắt đi dạo. Chú chó Juno được 
RSPCA giải cứu hôm 23.3.

Một con cóc đã rơi vào tình huống rất 
xấu hổ. Nó mắc kẹt trên sàn gỗ ngoài sân 
vườn của một gia đình, mặt cúi xuống đất, 
chân chổng lên trời. Sự việc xảy ra ngày 20.7 
ở Norwich.

Những hình ảnh chó và mèo vụng về kh-
iến con người không thể không cảm thấy hài 
hước. Đi chơi quên giờ về, mèo cưng hậu đậu 
tưởng bị nhốt vĩnh viễn ngoài đường. Nó điên 
cuồng cào cửa kính như muốn nói: “Cho tôi 
vào!”
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Vốn định lén lút lao lên đẩy ngã cây thông 
Noel, chú mèo này lại bị mắc kẹt khiến chủ 
nhân bắt quả tang tại trận.

Khoảnh khắc này sẽ là một trong những 
khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời chú chó 
luôn kiêu ngạo và hống hách cho rằng không 
gì có thể làm khó được mình. (Theo L25)

Sử dụng ghế sai mục đích, con vật ngốc ng-
hếch này đành đứng trước cổng mong ngóng 
chủ về giải cứu. (Theo L25)

Ham hố những chiếc kẹo đặt trong quả bí 
ngô, con sóc nghịch ngợm mắc kẹt trong quả 
bí ngô điêu khắc mặt quỷ trông rất dọa người. 
(Theo L25)

Tham ăn, con chuột đã bị chui vào bẫy, 
không thể tìm được lối ra, chỉ còn biết cầu 
khấn người tìm thấy nó sẽ tốt bụng mà thả nó. 
(Theo L25)

Chú bò này chắc cũng có một kỷ niệm đáng 
nhớ đời là mắc kẹt cái đầu vào cầu thang, 
chắc chắn đang cần trợ giúp của Bác nông 
dân nào gần đâu đó....

Có ai đó không? Cứu tôi với......Có ai đó 
không? Làm ơn lấy cái ghế xuống dùm....
Hic...hic...hic...
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(tiếp theo trang 54)

Chồng bàn với vợ:
– Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương 

lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó
sẽ làm linh mục.

Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước 
tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

– Phương án thứ tư…
Vợ sốt ruột hỏi:
– Là sao hở anh?
– Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ

Bé khoái chí

Lần đầu được mẹ dẫn đến sông tắm nước, voi con bỡ ngỡ và khoái chí.


