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Hy vọng
Trường đại học California (Mỹ) 

đã thực hiện một cuộc thí nghiệm 
về sức chịu đựng của loài chuột 
đồng Na Uy. Những con chuột này 
được thả vào chậu nước buộc phải 
bơi cho đến khi kiệt sức chết chìm. 
Trong lần thí nghiệm thứ nhất, 
người ta khám phá các chú chuột 
Na Uy có khả năng bơi 7 giờ liền 
trước khi kiệt sức.

Lần thí nghiệm thứ hai được 
thực hiện cũng như lần trước, 
chỉ khác một điều là: khi các con 
chuột gần như kiệt sức, không thể 
bơi được nữa, chúng được vớt ra 
cho nằm nghỉ một lát rồi lại thả 
vào chậu nước. Những con chuột 
này lại có thể bơi 20 tiếng đồng hồ 
trước khi chết.

Các nhà nghiên cứu kết luận, 
sở dĩ những con chuột trong nhóm 
thứ hai có thể bơi lâu hơn nhóm 
thứ nhất là do chúng có hy vọng. 
Chúng đã có kinh nghiệm được vớt 
một lần và những gì giúp chúng 
tiếp tục bơi gần 20 tiếng sau đó 
chính là niềm hy vọng sẽ được vớt 
lần nữa.

Chuyện gợi vài ý: - cần tìm cho 
mình một niềm hy vọng ở đời sau 
– niềm hy vọng ấy nên đặt tên là
“niềm hy vọng Giêsu” – làm sao

để “niềm hy vọng Giêsu” ngày 
càng lớn mạnh trong ta?

Xưa nay giới khoa học thường 
thí nghiệm loài chuột để hiểu loài 
người; qua chuyện trên, ta nên tìm 
cho mình một niềm hy vọng ở đời 
sau giúp ta mạnh sức vượt mọi khổ 
đau, thoát âu lo (rằng: không biết 
đời sau mình có được thẳng về với 
Chúa hay không).

Niềm hy vọng ấy nên đặt tên là 
“niềm hy vọng Giêsu”, nghĩa là: 
đặt hy vọng vào Chúa Giêsu; bởi 
vì Chúa Giêsu phán: “Không ai 
đến được với Cha mà không qua 
Thầy” (Ga 14,1-6). 

Muốn “niềm hy vọng Giêsu” 
ngày càng lớn mạnh trong ta, hoặc 
muốn hy vọng thành hiện thực… 
ta thực thi Lời Chúa (yêu thương 
mọi người), vì Chúa phán: “Ai yêu 
mến Thầy, 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). Người 
Rôma cổ chơi chữ: “Nomen est 
omen” (tên là điềm báo – thử xoay 
trở tên của bạn theo mọi chiều, bạn 
sẽ thấy tên ấy nói đúng về bạn). 
“Niềm hy vọng Giêsu” là niềm hy 
vọng được cứu rỗi (xem tr.64).
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   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Tin tưởng Chúa không hề thất vọng
Hy vọng Người chắc mẫm no vui  

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 8

   . 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  

Thánh ca phải phụng vụ
Phụng vụ phải tuân thờ

   . Ý CHUNG
Cầu cho môi trường biển.
  
 . Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho những người đang lao động và sống 
trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, 
người đánh cá và gia đình họ luôn được bình an.

. 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.

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

   Cúc Cung CảmTạ

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
15.8.2020

ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG 
22.8.2020



SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - THỜI VỤ THÁNG 8 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

4

                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Tôn Tẫn là người nước Yên, cha là Tôn 
Tháo, mẹ là Công Chúa Yên Đơn, ông nội là 
Tôn Võ Tử

Công Chúa Yên Đơn thọ thai 48 tháng mới 
sanh ra Tôn Tẫn. Lúc sanh ra là lúc Công 
Chúa Yên Đơn đương bị khổn trong trận do 
Hỗn Thiên Tán của Túy Vân, nên nằm bất 
tỉnh rồi lâm bồn đúng giờ Tý tại núi Kinh Kha 
nước Yên.

Lúc Tôn Tẫn lên 9 tuổi thì Tôn Tháo mất, 
Tôn Kiều là chú đang làm quan Đại Phu nước 
Tề đem Tôn Tẫn về nuôi dưỡng. Sau đó Tôn 
Kiều gặp nạn, phải lánh sang nước Châu, gia 
đình sa sút, Tôn Tẫn phải đi làm thuê để sinh 
sống.

Tôn Tẫn lớn lên, nghe đồn Quỉ Cốc Tiên 
Sinh có tài cao phép lạ, nên tìm đến xin thọ 
giáo. Nguyên ở Dương Thành thuộc địa phận 
nhà Châu, có một chỗ gọi là Quỉ Cốc, vì nơi 
ấy có núi cao rừng rậm, âm khí nặng nề. Trong 

núi ấy có một ẩn sĩ họ Vương tên Hủ, trước ở 
núi Vân Mộng cùng Mặc Địch hái thuốc, tu 
Tiên, sau đến ẩn nơi Quỉ Cốc, nên người ta 
thường gọi là Quỉ Cốc Tiên Sinh.

Quỉ Cốc Tiên Sinh có học vấn uyên bác, 
tu Tiên đắc đạo, tinh thông lý số, thông hiểu 
lẽ huyền vi của Trời Đất, lại cũng tinh thông 
binh thư đồ trận. Học trò của Quỉ Cốc Tiên 
Sinh có nhiều người tài giỏi như: Tôn Tẫn, 
Bàng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi v.v... Tôn 

Tẫn và Bàng Quyên thì học về binh pháp. Còn 
Tô Tần và Trương Nghi thì học về du thuyết.

Bàng Quyên học được 3 năm, tự cho mình 
đã giỏi rồi, nên xin thầy cho xuống núi đi lập 
công danh.

Quỉ Cốc bảo Bàng Quyên đi hái một cành 
hoa đem vào đây để thầy đoán vận mạng cho. 
Bàng Quyên đi ra khỏi động, nhằm lúc khí 
trời nóng nực, cây cối không ra hoa, chỉ thấy 
một bông hoa cỏ, liền nhổ lên cả gốc, toan 
đem trình thầy, bỗng nghĩ rằng bông hoa nầy 
mềm yếu và không đẹp nên ném xuống đất, 
rồi đi tìm hoa khác, nhưng không tìm được 
cành hoa nào, đành trở lại chỗ cũ, nhặt cành 
hoa đã bỏ lúc nãy, bỏ vào túi áo, rồi vào trình 
thầy rằng:

- Trong núi mùa nầy không có hoa.
- Không có hoa thì vật gì trong túi áo của 

ngươi đó?
Bàng Quyên không giấu được, buộc phải 

đưa ra trình.
- Nhà ngươi có biết cái hoa nầy tên gì 

không? Nó là hoa Mã Đâu Linh, mỗi lần nở 
12 bông, ứng với số năm vẻ vang của ngươi. 
Hoa nầy hái ở Quỉ Cốc, thấy mặt Trời thì héo, 
bên chữ QUỈ có chữ ỦY, thành chữ NGỤY, 
nhà ngươi xuất thân ở nước Ngụy. Sau nầy 
nhà ngươi vì việc lừa dối người mà bị người 
lừa dối lại. Vậy nên lấy điều đó mà răn mình. 
Ta có 8 chữ nầy, nhà ngươi khá nhớ: “Gặp dê 
thì vinh, gặp ngựa thì hỏng.



5

SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - THỜI VỤ THÁNG 8 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

TIN MỪNG THÁNG 8

Bàng Quyên lạy thầy 2 lạy nói rằng:
- Lời giáo huấn của thầy, đệ tử hết lòng 

ghi nhớ.
Tôn Tẫn tiễn Bàng Quyên xuống chân núi. 

Bàng Quyên nói:
- Đệ cùng huynh kết nghĩa anh em, thề 

giàu sang cùng hưởng, khốn nàn cùng gánh. 
Chuyến đi nầy nếu đệ lập được công danh thì 
sẽ tiến cử huynh để cùng lập cơ nghiệp.

Hai người chia tay, Tôn Tẫn buồn rớm 
nước mắt, trở lên núi. Quỉ Cốc Tiên sinh hỏi 
Tôn Tẫn:

- Ngươi bảo cái tài của Bàng Quyên làm 
được đại tướng không?

- Nhờ ơn thầy dạy bảo đã lâu, lẽ nào Bàng 
Quyên không làm được đại tướng?

- Không làm được, nhất định không làm 
được.

Tôn Tẫn nghe thầy nói vậy thì lấy làm lạ 
nhưng không dám hỏi thầy lý do. Hôm sau, 
Quỉ Cốc bảo các học trò:

- Ban đêm, ta rất khó ngủ, ta rất ghét tiếng 

chuột kêu. Các trò phải luân phiên nhau thức 
mà đuổi chuột cho ta.

Các trò đều vâng lời, chia phiên thức gác. 
Tới phiên Tôn Tẫn, Tiên sinh lấy một quyển 
sách trao cho Tôn Tẫn nói:

- Đây là 13 thiên binh pháp của ông nội 
nhà ngươi tên là Tôn Võ Tử, xưa đem dâng 
cho vua Hạp Lư nước Ngô, nhờ đó mà Hạp 
Lư phá tan quân Sở. Hạp Lư giữ cuốn sách 
nầy làm gia bảo, bỏ vào hộp sắt, giấu vào cột 
Cô Tô Đài. Từ khi quân nước Việt đốt Cô Tô 
Đài, cuốn sách ấy mất tích luôn. Ta có chơi 
thân với ông nội ngươi, nên được xem sách 
ấy, ta nhớ và ghi lại, tự tay ta chú giải thêm 
nhiều điều bí mật trong cách hành binh. Ta 
chưa từng cẩu thả giao sách cho ai, nay thấy 
ngươi trung hậu, nên ta giao cho ngươi học, 
trong 3 ngày giao lại cho ta. Học cuốn sách 
nầy, khéo dùng thì làm lợi cho thiên hạ, không 
khéo dùng thì hại rất lớn. Bàng Quyên không 
là người tốt, nên ta không dạy.

(còn tiếp)

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (2.8.2020) 

- Bài đọc 1: Is 55,1-3 
-  Bài đọc 2: Rm 8,35.37-39 
- Tin Mừng: Mt 14,13-21

Ý TƯỞNG
1. Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.
SUY NGHĨ
1. Yêu thương mọi người là phép lạ hóa bánh ra nhiều.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao?
SUY NGHĨ
2. Vì tình yêu nhỏ trong ta, phân phát đủ hết cho bao 

la muôn người.
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Ý TƯỞNG
1. Chúa có kỳ thị không?
SUY NGHĨ
1. Không! Chúa dùng người phụ nữ để dạy chúng ta 

bền tin qua thử thách.
Ý TƯỞNG
2. Có rất nhiều vụ bỏ ngang nửa chừng niềm tin của 

mình.
SUY NGHĨ
 2. Ơn được ban càng trọng thì thử thách càng cao.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A (16.8.2020)

- Bài đọc 1: Is 56,1.6-7  
- Bài đọc 2: Rm 11,13-15.29-32 
-Tin Mừng: Mt 15,21-28

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A (9.8.2020)

- Bài đọc 1: 1 V 19,9a.11-13a  
- Bài đọc 2: Rm 9,1-5 
- Tin Mừng: Mt 14,22-33
Ý TƯỞNG
1. Chúa Giêsu đi trên mặt nước biển.
SUY NGHĨ
1. Mọi phép lạ nhằm củng cố đức tin người yếu tin.
Ý TƯỞNG
2. Nhưng đau khổ dành cho những người có đức tin 

dũng mãnh.
SUY NGHĨ
2. Vì tin là thực thi Lời Chúa.
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CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (23.8.2020)

- Bài đọc 1: Gr 20,7-9 
- Bài đọc 2: Rm 12,1-2 
- Tin Mừng: Mt 16,21-27
Ý TƯỞNG
1. Mọi sự hiểu biết điều lành đều do Thiên Chúa 

thương mạc khải.
SUY NGHĨ
1. Vì tự bản thân, cộng thêm ma quỷ mách bảo và thế 

tục lôi cuốn, chúng ta rất dại khờ.
Ý TƯỞNG
2. Thông thái vạn điều trần thế không bằng hiểu biết 

một lẽ nhỏ trong chân lý Nước Trời.
SUY NGHĨ
 2. Dù thông kim quán cổ, nhưng không hiểu một Lời 

Chúa dạy thì cũng  bằng không.

 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (30.8.2020)

- Bài đọc 1: Gr 20,7-9
- Bài đọc 2: Rm 12,1-2
- Tin Mừng: Mt 16,21-27
Ý TƯỞNG
1. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống đời 

đời của mình, thì được ích gì?
SUY NGHĨ
1. Chúng ta có nhiều bằng chứng vua quan thế gian 

đều trắng tay sau khi chết.
Ý TƯỞNG
2. Muốn theo Chúa hãy bỏ mình và vác thập giá của 

chính mình.
SUY NGHĨ
2. Nhìn thấy ai vinh hiển hạnh phúc… ta biết ngay 

người ấy đang là gì.
 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A (9.8.2020)

- Bài đọc 1: 1 V 19,9a.11-13a  
- Bài đọc 2: Rm 9,1-5 
- Tin Mừng: Mt 14,22-33
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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

“Một người đàn bà Canaan kêu lên: Lạy Ngài 
là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” 

(Mt 15,22).

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A
CHỦ ĐỀ: THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA MỌI NGƯỜI, YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI

Sợi chỉ đỏ: Tất cả các bài đọc hôm nay, 
kể cả bài đọc II (thường không trùng với 
chủ đề của bài đọc Cựu Ước và bài Tin 
Mừng) đều có cùng một ý tưởng: Thiên 
Chúa muốn cứu độ hết mọi dân tộc.

- Bài đọc I: Thiên Chúa ban ơn cứu độ 
chẳng những cho dân Do thái biết giữ ngày 
Sabbat, mà còn cho những người thuộc 
ngoại bang.

- Tin Mừng: Đức Giêsu cứu chữa con 
gái một phụ nữ ngoại xứ Canaan.

- Bài đọc II: Thánh Phaolô nói: “Tôi là 
tông đồ dân ngoại”. 

Minh họa:
- Mille images 114 E
- “Một người đàn bà Canaan kêu lên: 

Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng 
thương tôi” (Mt 15,22).
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I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
Trong khi chúng ta đang tập họp nhau trong 

nhà thờ này để thờ phượng Chúa, thì có nhiều 
người khác, tuy cũng là Kitô hữu, không có 
mặt; và còn biết bao anh chị em người lương 
chưa biết Chúa.

Thiên Chúa là Cha của hết mọi người, yêu 
thương hết mọi người và muốn ban ơn cứu độ 
cho hết mọi người.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin 
Chúa cho các Kitô hữu nguội lạnh trở về với 
tình thương của Chúa, và cho anh chị em 
người lương có dịp cảm nếm tình thương của 
Chúa.

II. GỢI Ý SÁM HỐI.

- Chúng ta có thành kiến coi thường những 
người ngoài tôn giáo của chúng ta.

- Chúng ta không quan tâm giới thiệu Chúa 
cho lương dân.

- Nhiều khi cuộc sống của chúng ta còn 
thua kém người lương nữa.

III. LỜI CHÚA.

1. Bài đọc I (Is 56,1.6-7).
Phần thứ ba của sách Isaia gồm các chương 

56-66, được gọi là Đệ Tam Isaia. Phần này 
được viết sau khi dân Israel thoát ách lưu đày 
Babylon, hồi hương về thánh địa.

Đoạn được trích đọc hôm nay mở đầu phần 
này. Đại ý: Thiên Chúa đã đưa dân Ngài hồi 
hương từ chốn lưu đày. Ngài muốn mở rộng 
dân này, để không chỉ có người Israel mà có 
cả lương dân nữa, vì: “nhà Ta là nhà cầu 
nguyện cho mọi dân tộc”.

2. Đáp ca (Tv 66).
Đây là một Thánh vịnh tạ ơn. Nhưng lời tạ 

ơn này đặc biệt do hai điểm:
- Tác giả kêu mời các “dân ngoại” cùng 

hợp tiếng với mình mà tạ ơn Chúa: “Chư dân 
hãy ca tụng Ngài”

- Tác giả cầu xin Chúa tỏ mình ra cho mọi 
dân tộc trên địa cầu nhìn biết Ngài.

3. Tin Mừng (Mt 15,21-28).
Câu chuyện xảy ra ở miền Tyrô và Siđon, 

tức là ngoài lãnh thổ Palestina. Nên nhắc lại là 
dân Israel nghĩ rằng Thiên Chúa là Chúa của 
riêng họ, Ngài không ban ơn cho dân ngoại. 
Người phụ nữ trong chuyện là một người 
ngoại. Chắc bà cũng chia xẻ quan niệm trên. 
Vì thế khi đến với Đức Giêsu, bà rất khiêm 
tốn, tự nhận mình là “chó con” và chỉ dám xin 
ăn những vụn bánh thừa từ bàn ăn của con cái 
trong nhà rớt xuống.

Nhưng Đức Giêsu, sau khi làm ra vẻ lạnh 
nhạt để thử đức tin của bà, đã phải nhìn nhận 
bà có đức tin rất mạnh. Và chính vì có đức tin 
cho nên bà được kể là con cháu của Abraham 
và do đó đáng được Đức Giêsu ban ơn.

Qua chuyện này, Đức Giêsu cho thấy: con 
cháu đích thực của Abraham -mà cũng là dân 
Thiên Chúa đích thực – không phải là những 
người cùng huyết thống với Abraham, nhưng 
là những người có đức tin như Abraham, kẻ 
được gọi là “Cha của những người tin”.

4. Bài đọc II (Rm 11,13-15.29-32). 
Thánh Phaolô nói với những tín hữu Rôma 

vốn trước kia là lương dân nay đã tin vào Đức 
Kitô:

- Tôi là tông đồ dân ngoại
- Do việc đi rao giảng cho dân ngoại, nếu 

Phaolô có làm cho đồng bào Do thái của ông 
phải phân bì, thì ông cũng chấp nhận, miễn là 
dân ngoại cũng được cứu độ.

IV. GỢI Ý GIẢNG.

1. Tin và yêu
Vào tháng 12 năm 1987 một cơn động 

đất lớn đã xảy ra ở xứ Armênia thuộc Liên 
Xô cũ giết chết hằng ngàn người. Trong số 
những người bị chôn dưới đống gạch vụn có 
hai mẹ con bà Suzanna. Hai mẹ con may mắn 
nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ. Tất 
cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. 
Nhưng chẳng bao lâu hũ mứt cũng hết sạch. 
Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: “Mẹ ơi con 
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khát quá”. Bà Suzanna không biết tìm đâu ra 
nước cho con. Nhưng tình mẫu tử đã gợi cho 
bà một sáng kiến táo bạo: bà dùng một miếng 
kính vỡ cắt đầu ngón tay mình cho máu chảy 
ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Một 
lúc sau nữa nó lại kêu khát, bà lại cắt một đầu 
ngón tay nữa. Cứ như thế cho đến cuối cùng 
người ta cứu hai mẹ con ra. Sau khi ra ngoài, 
bà mẹ cho biết rằng: “Lúc đó tôi biết thế nào 
tôi cũng chết. Nhưng tôi muốn con tôi sống”.

Bà mẹ Canaan trong bài Tin Mừng hôm 
nay cũng giống Bà mẹ Armenia trong chuyện 
trên. Vì thương đứa con gái bị quỷ ám, bà đã 
lặn lội đi tìm Đức Giêsu, nài nỉ van xin Ngài, 
bị xua đuổi Bà vẫn kiên trì, bị Đức Giêsu nói 
nặng là “đồ chó”, Bà vẫn không nản.

Những sự kiên trì và khiêm tốn ấy chẳng 
những chứng tỏ một tình yêu mãnh liệt mà 
còn chứng tỏ một đức tin không gì lay chuyển 
nổi. Chính Đức Giêsu đã đánh giá sự kiên trì 
của Bà là một bằng chứng đức tin: “Này Bà, 
Bà có lòng tin mạnh. Bà muốn sao thì được 
như vậy”.

Tin và Yêu đi đôi với nhau ban cho người 
ta một sức mạnh vô địch giúp người ta can 
đảm, kiên trì và khiêm tốn.

2. Đức tin của một người phụ nữ ngoại.
Người phụ nữ Canaan, tuy biết rằng những 

người Do thái mà bà đang khẩn cầu này nhìn 
bà cách kinh tởm, vẫn cứ nài nỉ dai dẳng. Các 
môn đệ, những người rất tôn trọng truyền 
thống, gợi ý với Thầy mình: Xin Thầy làm 
phép lạ cho bà ấy đi, để chúng ta được yên.

Đây là cuộc gặp gỡ do Chúa Quan Phòng 
xếp đặt. Vì lòng kiên trì của người phụ nữ sẽ 
thắng thái độ thinh lặng “theo luật” của Đức 
Giêsu. Nào Người sẽ giữ thái độ khép kín 
trong bốn bức tường định kiến của dân tộc 
Người chăng? Nhưng vị tiên tri Nadarét đã 
phản ứng cách bất ngờ và gây sốc biết bao. 
Bằng chỉ một lời, Đức Giêsu đã quét sạch mọi 
cấm kỵ, mọi luật lệ, mọi quy ước do những 
con người nhỏ nhen tạo ra, và bắt đầu một 
cuộc đổi đời mà sẽ trở thành cuộc hiệp thông 
giữa mọi người.

Đứng trước nhóm biệt phái tức tối và nhóm 
môn đệ bàng hoàng, Đức Giêsu đã trân trọng 
lời của một phụ nữ, trân trọng đức tin của 
một người ngoại đạo, thái độ chứng tỏ cho 
mọi người thấy tâm hồn cao thượng và lòng 
tin tưởng sâu xa của bà. Bà nhận được phép 
lạ như lòng mong ước, đồng thời nhận được 
tình bạn của vị tôn sư, điều mà bà không dám 
nghĩ tới.

Giờ đây, người “dơ” trở nên mẫu mực 
cho người “sạch”. Người mà đáng lẽ phải bị 
ruồng bỏ giờ đây được đón tiếp, người đáng 
lẽ bị nguyền rủa giờ đây được chúc mừng. 
Người phụ nữ Canaan bị các môn đệ khinh bỉ, 
giờ đây được sư phụ của họ tôn vinh. Người 
khách lạ trở nên người thân thuộc, và “con 
chó nhỏ” được ngồi vào bàn ăn của Chúa, sát 
bên Người.

Chúng ta cũng có những phụ nữ Canaan, 
những con chó nhỏ. Tinh thần Ghetto (pháo 
đài) về giai cấp, địa vị luôn rình rập ta. Tính 
tự cao tự đại khiến ta nghi kỵ ra mặt, khinh bỉ 
người khác không dấu diếm, hoặc kiêu căng 
nghĩ mình là trên hết. Nhưng nhiều khi những 
“con chó nhỏ” giúp ta nhảy qua rào cản của 
bè phái để mở ra đón nhận sự phong phú từ 
người khác, và mở ra đón nhận tình huynh đệ 
toàn cầu. Đâu là những “người khách lạ” khi 
chúng ta tham dự tiệc Thánh Thể? (F. Declos, 
được trích dịch bởi Fiches dominicales, năm 
A, trang 262-263).

3. Còn hơn là truyền giáo.
Giáo huấn Chúa nhựt hôm nay có vẻ như 

mời gọi chúng ta truyền giáo, đem Tin Mừng 
của Chúa đến những anh em lương dân.

Thực ra nó còn hơn là truyền giáo nữa. Vì 
khi truyền giáo, chúng ta muốn dẫn người 
khác vào đạo của chúng ta. Đối với những 
người nào mà ta thấy không có hy vọng đem 
vào đạo thì chúng ta “dừng bước”.

Giáo huấn hôm nay không “dừng bước” 
trước bất cứ người nào, cho dù họ nhất định 
không theo đạo Chúa, cho dù họ còn không 
cảm tình với đạo Chúa. Cho dù họ thế nào đi 
nữa, ta vẫn xác tín rằng Chúa cũng thương 
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(xem tiếp trang 15)

yêu họ như thương yêu chúng ta. Từ niềm xác 
tín ấy, chúng ta không loại trừ họ, không kh-
inh bỉ họ, không coi họ là “người khác hệ”. 
Trái lại chúng ta tôn trọng: tôn trọng suy nghĩ 
của họ, tôn trọng chọn lựa của họ. Chúng ta 
cũng yêu thương: yêu thương họ như Chúa 
yêu thương họ.

4. Chuyện minh họa.
a/ Tôn giáo nào có Chúa?
Ngày nọ, Chúa và tôi đến một hội chợ, 

không phải hội chợ thương mại, mà là Hội 
chợ Tôn giáo. Nhưng những người tham dự 
luôn tỏ ra hung bạo và tuyên truyền ầm ĩ.

Tại quầy hàng của người Do thái, chúng 
tôi nhận được những tờ quảng cáo nói rằng 
Chúa là Đấng thương xót và dân Do thái là 
dân được Ngài tuyển chọn. Ngoài những 
người Do thái, không ai khác được chọn 
như họ.

Tại quầy hàng của người Hồi giáo, chúng 
tôi học biết rằng Chúa đầy lòng khoan dung 
và Mohammed là ngôn sứ duy nhất của Ngài. 
Sự cứu độ đến nhờ việc nghe ngôn sứ duy 
nhất của Chúa.

Tại quầy hàng của người Kitô giáo, chúng 
tôi khám phá ra Chúa là tình yêu và không 
có sự cứu độ ở ngoài giáo hội. Hoặc gia nhập 
giáo hội hoặc phải chịu kết án đời đời.

Trên đường trở ra, tôi hỏi Chúa: “Ngài 
nghĩ gì về những điều nói về Chúa?” 

Chúa nói: “Ta không tổ chức Hội chợ đó. 
Ta thấy xấu hổ ngay cả khi đến thăm nó”.

b/ Các tôn giáo.
Chúa Giêsu nói rằng Ngài chưa bao giờ 

xem bóng đá. Vì thế, bạn tôi và tôi dẫn Ngài 
đi xem một trận. Đó là trận đấu gay cấn giữa 
những người Tin lành và những người Công 
giáo.

Người Công giáo ghi bàn thắng trước. 
Chúa Giêsu reo hò và tung mũ lên. Rồi đến 
người Tin lành ghi bàn thắng, Chúa Giêsu 
cũng reo hò và tung mũ. Điều này gây khó 
chịu cho anh thanh niên ngồi sau chúng tôi. 
Anh vỗ nhẹ lên vai Chúa Giêsu và hỏi: “Này 
anh bạn tốt, anh ủng hộ bên nào?” 

Lúc này Chúa Giêsu thấy hứng thú vì trận 
đấu, Ngài trả lời: “Tôi hả? Ồ, Tôi không đứng 
về bên nào. Tôi chỉ thưởng thức trận đấu”.

Anh quay sang người bạn bên cạnh, nhếch 
mép cười: “Hừ, kẻ vô thần”.

Trên đường trở về, chúng tôi cho Chúa 
Giêsu biết về tình trạng các tôn giáo trên thế 
giới ngày nay: “Chúa ạ, thật buồn cười về 
những người trong các tôn giáo. Dường như 
họ luôn nghĩ rằng Chúa chỉ đứng về phía họ 
và chống lại những người khác”.

Chúa Giêsu đồng ý: “Đó là lý do tại sao 
Ta không ủng hộ các tôn giáo. Ta ủng hộ con 
người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. 
Con người quan trọng hơn ngày Sabát”.

Một trong chúng tôi nói với vẻ lo lắng: 
“Ngài phải thận trọng. Ngài biết, Ngài đã 
một lần bị đóng đinh vì nói như thế”.

5. Một lời cầu nguyện của dân Ai-len.
Chúa tốt lành với bạn trong suốt mọi ngày
Chúa nhân ái với bạn trên mọi nẻo đường 
Chúa ban sức mạnh cho bạn lúc thánh giá 

đè nặng trên vai.
Chúa gửi ánh sáng cho bạn lúc mây mù 

vây phủ
Chúa ban bình an trong những cơn 

xung đột
Chúa chúc phúc cho đời bạn chan 

chứa ơn lành
Chúa gửi niềm vui trong những lúc 

ưu phiền
Chúa dẫn đường bạn đến tận cửa Thiên 

đàng (Brian O’ Higgins).

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

CT: Anh chị em thân mến 
Thiên Chúa là Chúa của mọi người, mọi dân 

tộc. Ngài yêu thương tất cả và muốn cứu độ tất 
cả. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa.

1- Hội Thánh là ánh sáng của muôn dân, 
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giúp Hội 
Thánh biết cách giới thiệu hình ảnh Thiên 
Chúa yêu thương cho tất cả mọi người trong 
thế giới hôm nay.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

BÁNH
(CN 18 TN A - Mt 14,13 - 21)

“Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai 
con cá” (Mt 14,19).

Hai lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để 
nuôi dân (Mt 14,17 –21 Mc 8,5-9), bởi bánh 
là nhu cầu thiết yếu (Am 4,6 St 28,20), là ân 
huệ Chúa ban (Lc 11,3), là dấu chỉ của ân huệ 
lớn lao nhất trong các ân huệ (Mc 14,12).

Trong cuộc sống đời thường, hương vị của 
bánh tùy thuộc hoàn cảnh: người đau khổ như 
bị Chúa chối bỏ và phải ăn bánh “nước mắt” 
(Tv 42,4 80,6 102,10 Is 30,20); người vui ăn 
bánh hân hoan (Gv 9,7); tội nhân ăn bánh vô 
đạo (Cn 31,27).

Bánh cần được chia sẻ: ăn với ai tức ban 
người ấy (Tv 41,10 Ga 13,18); hiếu khách kh-
iến bánh của bản thân thành bánh của lữ hành 
Thiên Chúa sai đến (St 18,5 Lc 11,5 –11); 
chia bánh cho người nghèo đói là tinh thần 
đạo đức của người Do thái (Cn 22,9 Ed 18,7-
16 G 31,17 Is 58,7 Tb 4,16) và là dịp để lãnh 
nhận được nhiều hơn (2Cr 9,10).

Sau khi tạo dựng loài người (St 1,29) và 
sau lụt hồng thủy (9,3), Thiên Chúa cho biết 
những gì con người có thể ăn được và phải 
đổ mồ hôi mới có mà ăn (3,19). Từ đó bánh 
trở thành dấu chỉ cho thấy được dồi dào là vì 
Thiên Chúa ban phúc (Tv 37,25 132,15 Cn 
12,11) và bị thiếu hụt là vì bị sửa phạt (Gr 
5,17 Ed 4,16 Ac 1,11 2,12). Vì vậy con người 

phải biết khiêm nhường cầu xin (Mt 6,11) và 
tin tưởng (6,25). Phép lạ Êlisê thực hiện (2V 
4,42tt) và Chúa Giêsu cũng làm (Mt 14,13-21 
Mc 8,5-9) là bài học giúp con người vững tin 
vào quyền năng và tình thương Chúa, Đấng 
cho mọi người được no nê (Tv 78,25)

Bánh là ân huệ tối cao của thời cánh chung, 
hoặc riêng cho từng người (Is 30,23) hoặc 
trong bữa tiệc Đấng Thiên Sai hứa ban cho 
những người được chọn (Gr 31,12). Những 
bữa tiệc Chúa Giêsu dùng với các môn đệ 
chuẩn bị cho những bữa tiệc cách chung (Mt 
11,15). Nhất là trong bữa tiệc Thánh Thể, 
khi Chúa Giêsu ban chính Thân Mình Người 
(Mt 26, 21-25 Mc 14,22-24 Lc 22,19-20 1Cr 
11,23-25), bánh nên dấu chỉ ân huệ lớn lao 
nhất nuôi dưỡng sự sống đời đời (Ga 6,58) và 
là nguồn hiệp nhất cho Hội Thánh (Cv2,42 
1Cr 10,17).

“Người đi trên mặt biển mà đến với các 
môn đệ” (Mt 14,25).

Khác với người HyLạp và người Phênici 
là dân biển, dân Do thái không mạo hiểm trên 
biển cả. Những tổ chức hàng hải của Salo-
mon (1V 9,26) và Giosaphat (22,49) không 
có tương lai. Điều này có lẽ giải thích tại sao 
tiếng Do thái cũng một từ (yàm) vừa chỉ biển 
vừa chỉ hồ (tương ứng tiếng Hy lạp là thalassa 

BIỂN
(CN 19 TNA - Mt 14,22-33)
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(xem tiếp trang 63)

QUỶ ÁM
(CN 20TNA - Mt 15,21-28)

và limnè). 
Kinh Thánh nói về Địa Trung Hải gọi là 

“biển lớn” (Ds 34,6 Gs 1,4) “biển người Phi-
litinh” (Xh 23,31), biển Jafta (Er 3,7) hay 
còn gọi là “biển Tây” (Đnl 11,24), về biển 
Chết, biển Đỏ, biển Sậy và về biển Galilê (Mt 
4,18 Mc 7,31). Tiếng Do thái (yàm) hẳn cũng 
được dùng để chỉ sông Nil (Nk 3,8) hay sông 
Euphrate (Gr 51,36).

Biển, kỳ quan của công trình tạo dựng 
(Tv 93,3t) đã do Thiên Chúa tạo nên (Tv 
95,5 146,6). Ngài ra lệnh cho nó bằng việc 
ấn định ranh giới cho nó (St 1,9). Như thế, 
Thiên Chúa hành quyền trên biển (Is 51,9 G 
38, 8-11) và việc vượt qua biển Đỏ là một 
trong những bằng chứng rõ ràng (Xh 14, 16 
Tv 106,9). 

Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng Thiên 
Chúa ở trong tay Người, bởi vì biển cũng 
phải vâng lời Người (Mc 4,39) và Người đi 
trên biển (Ga 6,19 Mt 14,25).

Thực tế lâu đời, biển luôn khích động 
tưởng tượng của loài người, vì sức mạnh tàn 
phá của nó (Ed 26,3-4), vì sự hung hãn (G 
38,8), vì chiều rộng mênh mông (G 11,9), vì 
chiều sâu thăm thẳm (Gn 2,6t) và vì những 
quái vật mà biển chứa trong lòng nó (Đn 7,2 
Kh 13,1).

Nhưng vào lúc kết tận thời gian, biển 
không còn nữa (Kh 21,1). “Trước ngai, có 
cái gì như biển trong vắt tựa pha lê” (Kh 4,6 
15,2), biểu tượng của tinh khiết và an bình.

“Đứa con gái tôi bị qủy ám khổ sở lắm” (Mt 
15,22).

Cựu Ước quy trách nhiệm về bệnh tật 
cho ma qủy, như quan niệm chung miền 
Mêsôpôtania. Nhưng riêng dân Israel cho 
rằng ma qủy phục quyền Thiên Chúa. Cơn 
bệnh u uất của vua Saulê được chẩn đoán là 
“do thần khí hung ác được Giavê sai đến” 
(1Sm16,14 18,10) nhưng không thể kết luận 

là chứng “qủy ám” đúng nghĩa.
Tân Ước cho thấy nhiều vụ bị qủy ám như 

người Ghêrasa (Mc 5,1-20), con gái một bà 
gốc Phênixi xứ Syri (Mc 7,25-30 Mt 15,21-
28), em nhỏ bị bệnh kinh phong (Mc 9,14-
29), Maria Madalêna (Lc8, 2). Người ta nói 
họ bị “thần ô uế” nhập vào, tác động mạnh mẽ 
vượt quá sức người hay bệnh tật và tai nạn. 
Chúa Giêsu “xua đuổi” ma qủy, ra lệnh cho 
chúng như một ông chủ, hoặc nhân danh chính 
Người hoặc nhân danh Thánh Thần Chúa (Mc 
5,13 Mt 12,28).

Có trường hợp là trừ qủy đúng nghĩa (như 
trường hợp người ở Ghêrasa). Có khi là trừ 
qủy nhưng hình thức giống như chữa bệnh 
(như vụ đứa trẻ bị kinh phong). Thật khó xác 
định các trường hợp bị qủy ám: thời Chúa 
Giêsu, người ta thường coi các trường hợp bị 
bệnh tâm thần là do qủy ám. Các tường thuật 
việc bị qủy ám và được chữa lành thường có 
bố cục giống nhau. Trừ những vụ rõ ràng là 
qủy ám (Mc 5,7), các bệnh động kinh, suy 
nhược thần kinh và các bệnh khác bị quy 
cho Satan là thủ phạm vì nó muốn làm chủ 
thế giới. Chúa Giêsu đã trừ qủy chữa bệnh 
như là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đã đến (Mt 
12,25-29).

Chúa Giêsu ban cho các tông đồ quyền trừ 
qủy và chữa bệnh (Mt 10,1), các ông hành xử 
quyền đó rất hữu hiệu (Lc 10,17-20). Giáo 
Hội thời sơ khai cũng hành xử theo cùng một 
đường lối (Cv 5,16 8,7 16,16-18).

“Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui 
lại đàng sau Thầy...” (Mt 16,25).

Satan, nguyên ngữ có nghĩa là “địch thủ” 
hay “công tố viên” (x. Tv 109,6). Tân Ước 
dùng cả hai tên Satan (Do thái sătan - địch 
thủ) hoặc qủy (Hy lạp diabolos - kẻ vu khống) 
cả hai từ đó được dùng để chỉ một nhân vật vô 
hình hoạt động trong kẻ khác. 

ĐÁ TẢNG
(CN 21TN A - Mt 16,13-20)
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Khoảng từ năm 1947 trở đi. Ở Châu 
Âu có phong trào rước tượng Đức Mẹ Fati-
ma Mân Côi thánh du qua các nước. Tại sao 
lại gọi là Đức Mẹ Fatima Mân Côi? Là vì 
khi hiện ra lần cuối cùng ngày 13/10/1917, 
Đức Mẹ đã xưng mình: Ta là Nữ Vương Mân 
Côi. Để xác định rõ ràng Đức Mẹ là Đức Mẹ 
Mân Côi. Không còn hồ nghi gì nữa, mà cũng 
không còn lý do gì để tranh cãi tước hiệu Đức 
Mẹ Mân Côi. Chính vì lòng sùng kính Đức 
Mẹ Fatima Mân Côi, mà giáo dân Âu châu nô 
nức cung nghinh Đức Mẹ, khi Mẹ đến nước 
nào. Tại thành phố Toledo, thuộc nước Tây 
Ban Nha, năm ấy cũng được vinh dự nghinh 
đón Đức Mẹ thánh du đến viếng thăm. Một 
thiếu phụ bị bệnh bất toại lâu năm, chân tay 
co quắp. Chị không thể tự mình cử động, bất 
cứ việc gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. 
Khi nghe nói Đức Mẹ Fatima Mân Côi đến 
thành phố Toledo. Chị xin mọi người giúp đỡ 
mình được đến xin Đức Mẹ chữa cho khỏi 
bệnh kinh niên này. Xin cho được đến chiêm 
ngưỡng tôn nhan Mẹ. Trong mấy ngày có mặt 
tại Toledo, chị chăm chú đọc kinh Mân Côi 
dâng kính Đức Mẹ, và thầm mong ướcđược 

ơn Đức Mẹ cứu giúp. Hình như muốn thử 
thách lòng tin của chị, Đức Mẹ làm thinh, như 
không nhận lời. Khi bế mạc đại hội, chị trở về 
mà lòng tràn ngập vui sướng, sự an ủi thiêng 
liêng, và sự trông cậy tuyệt đối, mặc dù bệnh 
tình không thấy thuyên giảm. 

Dọc đường chị cứ nằm mà đọc kinh lần 
chuỗi Mân Côi, không hề nói truyện với ai. 
Có nhiều người hỏi chị: 

- Sau khi chiêm ngưỡng Đức Mẹ, chị có 
thấy gì thay đổi trong con người không?

Chị không trả lời, và cứ vẫn tin tưởng 
trông cậy tuyệt đối vào lòng từ bi của Đức 
Mẹ. Khi xe chở chị rẽ vào con đường làng. 
Bỗng chốc chị cảm thấy biến cố lạ thường, 
tình cờ chị nhấc chân tay lên được. Chị vội 
vàng đứng thẳng người lên, cao rao quyền 
phép Đức Mẹ. Phép lạ nhãn tiền. Tất cả hành 
khách đều cảm động. Họ đề nghị ngừng xe 
lại, chạy về báo tin cho gia đình và toàn thể 
dân làng đến tổ chức biểu tình hoan hô, cao 
rao quyền phép Đức Mẹ Fatima Mân Côi. Họ 
xếp thành hàng ngũ vừa đi vừa hát kinh và 
lần hạt Mân Côi cảm tạ Đức Mẹ. Về đến nhà 
thờ, cha sở thân chinh ra đón chị, và tổ chức 
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chầu Thánh Thể, để tạ ơn Chúa, đã ban cho 
chị, và cho giáo dân một phép lạ cụ thể. Từ đó 
giáo dân hết sức sốt sắng đọc kinh Mân Côi 
hằng ngày. Chị đã được trở về đời sống bình 
thường mạnh khỏe, và cáng đáng mọi công 
việc nội trợ trong gia đình. Đi đâu chị cũng 
cao rao quyền phép Đức Mẹ Fatima Mân Côi. 

...................................................................
Lời bàn: 
Những phép lạ nhãn tiền như vậy, đã được 

xảy ra rất nhiều lần tại Lộ Đức, Fatima, nếu 
ta tuyệt đối tin tưởng vào quyền phép Đức 
Mẹ. Chỉ khi nào ta còn hồ nghi chưa hết lòng 
tin tưởng vào Mẹ, thì lúc ấy Đức Mẹ chưa 
ban, hoặc còn thử thách. Do đó khi chúng ta 
khấn xin Đức Mẹ điều gì, thì việc tiên quyết 
là phải vâng theo thánh ý Chúa. Có khi Đức 
Mẹ không cho cái này, nhưng Đức Mẹ lại cho 
cái khác tốt hơn, có ích cho linh hồn hơn. 
Năm 1974, trong lúc tình hình chiến sự hết 
sức gay go, căng thẳng, thì chúng ta tổ chức 
rước tượng Đức Mẹ thánh du sang Việt nam. 
Ai cũng cầu xin cho được hoà bình. Từ phi 
trường Tân Sơn Nhất về Gò Vấp, người ta qùy 
cầu nguyện 2 bên lề đường cho bệnh nhân, và 
xin cho nước VN được hoà bình. Đức Mẹ đã 
cho hòa bình. 

2- Trên thế giới, có nhiều nơi đang xảy ra 
chiến tranh, nhiều nơi nghèo túng khốn khổ. 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo 
những nơi ấy tìm ra những biện pháp hữu hiệu 
để tái lập hòa bình và giúp dân mình được no.

3- Đất nước chúng ta có nhiều tôn giáo và 
nhiều người không tôn giáo nào cả. Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đối xử với 
nhau trong tinh thần tôn trọng và yêu thương.

4- Do thành kiến đạo mình là tốt nhất, nhiều 
Kitô hữu có thái độ khinh miệt những người 
khác không cùng tín ngưỡng, khiến cho hình 
ảnh của Thiên Chúa và của Giáo Hội trở thành 
méo mó xấu xa trước mặt người khác. Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ 
chúng ta sống hòa thuận, tôn trọng và tương 
thân tương ái với hết mọi người trong phạm vi 
giáo xứ của mình.

CT: Lạy Thiên Chúa là Cha hết mọi người, 
Đấng cho mặt trời chiếu sáng trên kẻ lành 
người dữ, cho mặt trời mọc lên trên tất cả mọi 
người. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng 
đại bao la của Chúa, để chúng con có thể tôn 
trọng và yêu thương hết mọi người như Chúa 
đã yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. TRONG THÁNH LỄ.

- Kinh Tiền Tụng: Nên đọc Kinh Tiền tụng 
Chúa nhật thường niên III, nói tới ơn cứu độ 
cho toàn thể nhân loại.

- Trước kinh Lạy Cha: Trong lời kinh Lạy 
Cha hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu xin cho 
“Nước Cha trị đến” nơi tâm hồn tất cả mọi 
người và mọi dân tộc trên khắp thế giới.

VII. GIẢI TÁN.

Tuần này, khi gặp gỡ những người khác 
tôn giáo, những người chưa biết Chúa, chúng 
ta hãy đối xử tôn trọng và yêu thương họ như 
Chúa yêu thương.

(tiếp theo trang 11) 
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Lúc 6 giờ chiều ngày 1.6.1983, sau 
khi đi dạo mát như thường lệ, tôi đến thăm 
chú Giuse Vũ Xuân Trực 50 tuổi tại số 5 Mai 
Khôi, Chí Hòa, vì nghe chú đau không đến 
phục vụ nhà thờ như thường lệ.

Người nhà dẫn tôi lên lầu, qua một cầu 
thang khá dốc. Lúc đó chú đang ngồi trên 
chiếc chiếu trải trên sàn nhà, chân trái duỗi 
thẳng, bôi thuốc đỏ ngầu.

Số là cách đó 6 ngày, chú rửa hồ chứa 
nước, vì sắp đến mùa mưa. Chẳng may trượt 
té, ống chân trái đập vào thành hồ nước, đau 
đớn lắm, không đi lại được. Người y tá đã 
phải chích thuốc chống sài uốn ván cho chú.

Sau khi thăm hỏi, tôi bảo đem đến một ly 
nước lã, để xin Thánh Cả làm phép cho nên 
linh dược, như tôi đã quen làm xưa nay. Rồi 
lấy lòng trông cậy, tôi đặt tay lên vết thương, 
xin Chúa Giêsu chữa người anh em này, vì 

công nghiệp thánh Giuse, để anh tiếp tục phục 
vụ nhà thờ. Tôi trao ly nước cho anh uống, rồi 
xức vào chân anh, sau đó tôi chào anh ra về.

Chừng 15 phút sau, tôi đang ở trên 
lầu, thì được báo có chú Trực sang 
thăm. Tôi lẩm bẩm một mình: “Cái anh 
này không đi được mà đêm hôm còn 
sang đây làm gì, lỡ té ngã thì khốn”. 
Tôi xuống phòng khách. Vừa thấy tôi, chú 
Trực ở dưới chân cầu thang nhảy lên ba 
chặp, để tỏ là mình đã khỏi thật. Và hai 
chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, tạ ơn 
Chúa Giêsu đã ban ơn mau kíp vì sự cầu 
bầu của thánh Giuse.

Trước khi ra về, chú còn nhảy mừng, ngợi 
khen Chúa một lần nữa, làm cho tôi liên 
tưởng đến người bất toại trong sách Công vụ 
Tông đồ.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)
V. SỐNG NỘI TÂM

Đời chiêm niệm được cụ thể hóa trong hành động

85. Con muốn đốt cháy cả thế giới bằng tình yêu truyền giáo, chinh phục cả năm châu. Mỗi 
giây phút của con phải là một tia lửa của nhiệm vụ, của tuân phục của nhẫn nại..., tia lửa sẽ 
bốc cháy sáng cả thế giới.

86. Thinh lặng bên ngoài, nhất là thinh lặng bên trong là bầu khí của cuộc sống nội tâm.
87. Tất cả mọi người không cần tài ba lỗi lạc mới nên thánh được, chỉ cần ơn Chúa và ý 

chí của con. Ít người làm thánh, vì học tập thành tài dễ hơn là thay đổi cả cuộc sống để nên 
thánh.

88. Con hăng say phụng sự Chúa rất tốt, nhưng lòng sốt sắng không đi đôi với sự canh tân 
tâm hồn thì không đẹp ý Chúa.

89. Thế gian sợ thinh lặng vì họ sẽ thấy mình trống rỗng cô đơn. Những người sống nội 
tâm quý sự thinh lặng, vì họ tìm thấy một thế giới mới mẻ tốt đẹp, trong cuộc sống thân mật 
với Chúa Ba Ngôi, mà thế gian không thể khám phá được.

(còn tiếp)
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Vấn nạn: 
Tại sao Chúa để Giáo hội cứ mắc sai 

lầm? (một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi:
Giáo hội được hiểu là toàn thể Dân Chúa 

trong đó có giáo dân, đương nhiên có bạn 
và tôi. 

Vì tỷ như giới y khoa (bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, 
y tá, khoa học gia, các hãng dược, các trường 
y…) hễ bất kỳ ai trong số họ phạm phải sai 
lầm liền nhìn ra ngay hậu quả, sau đó, phải 
lãnh trách nhiệm, phải chịu phạt và nhất định 
phải sửa sai và rút kinh nghiệm để không 
mắc phải sai lầm vừa phạm; do chuỗi mắc 
xích này mà họ chăm chỉ học hành, tận tụy 
tập luyện và cần mẫn làm việc thay cho nói 
huyên thuyên… cho nên vấn đề là: họ nhìn 
thấy sai lầm cụ thể thông qua hậu quả tai hại 
cụ thể do mình mắc phải.

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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“Si vis pacem, para bellum” (nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh)

Cha sở đang ngồi thư giãn trên ghế đá 
ngoài sân, cha phó chạy xe gắn máy từ ngoài 
đường ào vào sát bên; tắt máy xe, gạt chống, 
bước xuống ngồi phịch bên cạnh cha sở, cha 
phó nói với cha sở: 

- Không chịu tìm hiểu ất giáp gì, mấy tay 
ca trưởng định chống lại chúng ta bằng cách 
không đi hát lễ nữa… thưa cha!   

Cha sở:  
-  Tôi đã dự đoán tình hình là như vậy mà!   
Thấy cha sở bình thản đến lạ (*), cha phó 

cũng yên tâm theo. Cha sở nói tiếp:
- Chúng ta phải kiên trì giải thích thôi!
…
Hai linh mục một già một trẻ gắng sức mở 

nhiều phiên họp ca đoàn để giải thích cho họ 
hát Thánh ca Phụng vụ không loại bỏ Thánh 
ca Bình dân Tôn giáo họ đang hát.

Qua vài tuần với hơn mười phiên họp, các 
ca trưởng “cho phép” hai linh mục thử ng-
hiệm bằng hát đáp ca với thể loại Thánh ca 
Phụng vụ.

Sau khi thành công, hai linh mục nói với 
nhau: như vậy là tạm đủ, hãy tạm bằng lòng 
với bấy nhiêu trước đã, thay đổi quan niệm 
lẫn thói quen giống như chiến đấu với loại 
giặc dẻo dai khó “nhằn”. Có lần cha phó nhắc 
lại lời cha sở:

- Cha nói đúng! “Nếu muốn hòa bình hãy 
chuẩn bị chiến tranh”. 

Cha sở cười…
Một lúc sau cha sở quay lại chuyện cũ, nói:
- Phải làm cho các ca trưởng và các ca 

đoàn thấy rằng hát Thánh ca Phụng vụ là 
không loại bỏ Thánh ca Bình dân Tôn giáo, 
là ca đoàn vẫn còn chỗ đứng, là không phải 
đi tập hát nhiều lần trong tuần, là họ vẫn có 
chỗ để lĩnh xướng, là bình dân vừa hàn lâm, 
là tiến chứ không lùi v.v…  

Cha phó chép miệng:   
- Như một cuộc chiến thật sự!  
Cha phó nói tiếp:
- Nhưng nếu ngại sợ chiến tranh chống 

giặc ù lỳ thì làm sao có hòa bình của tiến bộ 
trong chân lý!

Cha sở gật đầu.
....................................................................
(*) Bởi vì khi chủ trương cho họ đạo của 

mình hát Thánh ca Phụng vụ (TCPV), ông 
cha sở này đã cầm chắc hát như vậy không bị 
lệ thuộc vào ca đoàn như các cha sở hiện nay 
bị ca đoàn”kẹp cổ” cứng ngắt. Trong khi hát 
TCPV là hát cả Cộng đoàn; hát Cộng đoàn, 
chỉ cần một người biết tập hát cho Cộng đoàn 
và đánh nhịp cho họ, một hay hai người lĩnh 
xướng (ca xướng viên) với giọng hát không 
cần đẹp, hay và một người đàn là đủ. Dĩ nhiên 
đó là trường hợp xấu nhất, còn lại có ca đoàn 
vẫn không thừa… nhưng vắng ca đoàn vẫn 
không thiếu. 

PHA THĂNG
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NGUYÊN NGUYÊN

Đối với các bộ lạc thổ dân ở Nigieria, việc rạch thân để tạo ra các vết sẹo là một nghi 
thức khá phổ biến và có mặt từ rất lâu đời. Tùy từng bộ lạc, việc rạch thân sẽ diễn ra theo 
nhiều cách khác nhau, cùng với quan niệm về giá trị của những vết sẹo cũng khác nhau.

Tục rạch thân ở châu Phi

Trong căn phòng tối tăm, nữ thầy cúng 
dùng dao rạch hai đường dài ngay sát dưới 
mắt của đứa trẻ. Vết cắt ứa ra những dòng 
máu đỏ trong tiếng khóc ngằn ngặt vang lên 
khắp phòng.

Sau đó, vị thầy cúng lấy một con ốc sên 
chà lên má của đứa bé để chất dịch sên tiết 
ra sẽ bám lên bề mặt vết thương, rồi bôi tro 
lên đó để cầm máu và tạo nên những vết sẹo 
sâu và rõ. Để kết thúc nghi thức rạch mặt, 
một con gà sống được đưa qua đầu đứa bé 
nhiều lần.

- Nhớt của ốc sên sẽ giúp làm dịu vết 
thương, giống như lửa gặp nước vậy, và con 
gà sẽ giúp đẩy lùi bệnh tật ra khỏi cơ thể đứa 
trẻ. Con gà này sẽ được mang đi cúng tế hai 
ngày sau đó. Thầy cúng Ifaponle Ogunjinmi 
giải thích.

Nghi lễ diễn ra chỉ vài phút, nhưng những 
vết sẹo và nỗi đau mà nó mang lại sẽ ám ảnh 
cả cuộc đời.

- Vết rạch đó là dấu hiệu nhận dạng của bộ 
tộc và mỗi gia đình. Mỗi người trong gia đình 
đều phải có nó. Ifaponle nói.

Đoạn phóng sự của hãng tin CNN thu hút 
hàng triệu người xem trên các trang mạng 
xã hội. Thậm chí, nhiều trang còn cảnh báo: 
“Không dành cho người yếu tim!” 



THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

21

Rạch thân để tránh kiếp nô lệ

Đối với các bộ lạc thổ dân ở Nigieria, việc 
rạch thân để tạo ra các vết sẹo là một nghi 
thức khá phổ biến và có mặt từ rất lâu đời. 
Tùy từng bộ lạc, việc rạch thân sẽ diễn ra theo 
nhiều cách khác nhau, cùng với quan niệm về 
giá trị của những vết sẹo cũng khác nhau.

Tương truyền, những thổ dân Nigieria lo 
sợ một ngày nào đó các vị vua châu Phi sẽ 
xâm chiếm mảnh đất trù phú mà họ đang sinh 
sống và chinh phục các bộ lạc của họ. Do đó, 
họ thường tạo ra các vết sẹo trên mặt và cơ 
thể như một hình thức đánh dấu chủ quyền.

Họ tin rằng, nếu một ngày nào đó mà bị 
xâm lược, nhờ vết sẹo này, họ sẽ không bị 
bắt làm nô lệ và sẽ nhận ra nhau, vì mỗi gia 
đình sẽ có một kí hiệu riêng trên đó. Mặt 
khác, những người dân nơi đây cho rằng, việc 
rạch thân cũng giống như một loại nghệ thuật. 
Những vết sẹo khắp mặt và cơ thể tựa như 
những đường “trang trí” mà nhờ chúng, trông 
họ sẽ đẹp hơn và mạnh mẽ hơn.

Hủ tục rùng rợn

Để tạo ra những vết sẹo lồi trên cơ thể, 
những thổ dân Nigieria thường làm theo hai 
cách. Cách thứ nhất, một số người thường tạo 
sẹo bằng cách dùng lưỡi câu cá thật nhọn, 
móc lên da, kéo căng rồi dùng lưỡi dao để 
rạch lên bề mặt và tạo các đường nét trên đó.
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Một số khác thì lại dùng lưỡi dao nhọn để 
“chạm trổ” cho dễ. Với lưỡi dao đó, họ có 
thể thoải mái “sáng tạo” những đường nét 
trên cơ thể theo ý muốn. Vết cắt nặng hay 
nhẹ tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi gia đình. 
Vài người chỉ có những đường rạch rất nhẹ. 
Trong khi nhiều người khác có những vết 
rạch sâu với sẹo dài khoảng một ngón tay. Vết 
sẹo có thể mang nhiều hình thù với ý nghĩa 
khác nhau.

Phổ biến nhất là những đường sọc thẳng 
hay hoa văn trên bề mặt da để phân biệt 
theo dòng tộc và khu vực. Ngoài ra, còn có 
những vết sẹo mang hình con rắn, thằn lằn 
hay bọ cạp. Tất cả các vết sẹo đều mang ý 
nghĩa tâm linh.

Sau khi đã có những vết cắt trên da, họ bôi 
lên đó một số thứ khiến vết thương lâu lành 
và sưng tấy để tạo sẹo lồi. Thậm chí để cho 
vết sẹo lồi rõ hơn, thổ dân ở đây còn đổ lên 
đó bột thuốc súng, bột than hay xát tro để tô 
màu cho chúng và tạo những dấu hiệu đặc 
biệt trên da.

Với những người đàn ông, việc có càng 
nhiều sẹo càng chứng tỏ sự mạnh mẽ của 
mình. Nhưng với phụ nữ thì lại khác. Họ 
không tạo sẹo lồi một cách vô tội vạ, mà chỉ 
tạo những vết sẹo trong các dịp quan trọng.

Chúng biểu thị các giai đoạn sống khác 
nhau, những bước ngoặt lớn của người phụ 
nữ như bắt đầu tuổi dậy thì, kết hôn, sinh con 
đẻ cái hay khi người chồng của mình qua đời. 
Còn đối với trẻ con, chúng được dạy rằng 
những vết sẹo được tạo ra trên khuôn mặt từ 
lúc mới sinh luôn là niềm tự hào vì là thành 
viên của bộ tộc.

Cùng với việc nhận dạng gia đình và bộ 
tộc, những thổ dân nơi đây khẳng định việc 
tạo sẹo lồi ở một số chỗ “tế nhị” cũng là biện 
pháp tăng độ hấp dẫn với người khác giới. 
Bên cạnh đó, một số người có niềm tin rằng, 
đây là một trong những cách phân biệt giữa 
con người với động vật. Bởi động vật không 
có khả năng tự rạch thân mình để làm sẹo, 
đồng thời cũng không có ý thức dòng tộc và 
gia đình như con người.

Bên cạnh đó, người thổ dân Nigeria còn 
sử dụng việc rạch thân như một phương pháp 
phòng và chữa bệnh. Theo như thầy cúng If-
aponle Ogunjinmi giải thích, sau mỗi nghi lễ 
rạch mặt cho một đứa trẻ, một con gà sẽ được 
đưa qua đầu đứa trẻ nhiều lần để xua đuổi 
bệnh tật ra khỏi cơ thể còn non nớt và nhỏ bé.

Khi những đứa trẻ bị các bệnh như co 
giật, viêm phổi, đau dạ dày, sỏi thận, chúng 
cũng thường được điều trị bằng cách rạch 
một đường trên da. Nếu nặng và phải mổ thì 
các vết mổ sẽ được thực hiện ở gần các khớp 
xương, ngực, bụng, thắt lưng. Sau đó, các vết 
mổ sẽ không được khâu lại, thay vào đó, họ 
rắc thuốc lên bề mặt để chúng hòa cùng dòng 
máu và tạo nên những vết sẹo.

Phong tục rạch mặt của các bộ tộc ở Ni-
gieria đã có từ lâu đời và vẫn được lưu truyền 
cho tới tận ngày nay, đặc biệt là ở các vùng 
nông thôn. Chính phủ Nigera đã quyết định 
đưa phong tục này trở thành trái pháp luật, 
sau khi có rất nhiều ý kiến phản đối và cho 
rằng đây thực sự là một hủ tục, một sự hành 
xác với đầy suy nghĩ mê tín.

Bạn đang đọc bài viết Những tập tục ghê 
rợn: Tục rạch thân ở châu Phi tại chuyên 
mục Phóng sự của Báo Nông Nghiệp Việt 
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Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui 
lòng gửi về hòm.

PHƯƠNG NGUYỄN
....................................................................

Nếu muốn thay đổi một quan niệm, ta phải 
gây chiến với quan niệm ấy và với những 
người khư khư giữ quan niệm ấy; làm vậy 
thì gay go như gầy một cuộc chiến tranh… 
cho nên người Roma cổ mới nói: “Si vis pa-
cem, para bellum” (nếu muốn có hòa bình, 
hãy sửa soạn chiến tranh)… À thì ra! Chúa 
Giêsu phán: “Ta đến không phải để mang sự 
hòa bình, mà là mang gươm giáo” (Mt 10,34-
39), tức là để xóa bỏ những thói hư hèn của 
ta ví dụ xóa bỏ lối “thờ phượng ở Giêrusalem 
hay ở núi này” (thờ phượng hình thức) v.v… 
để thay vào lối “thờ phượng Chúa Cha trong 
thần khí và sự thật”, 

Chúa Giêsu phải tuyên chiến với cách 
thờ phượng sai trái ấy và tuyên chiến với 
giới lãnh đạo Do thái giáo lẫn dân Do thái là 
những kẻ khư khư giữ cách thờ phượng sai 
trái như vậy; Chính quyền Nigeria muốn bỏ 
hủ tục rạch thân họ cũng phải tuyên chiến với 
người dân khư giữ hủ tục ấy.

Muốn cho Giáo hội Việt Nam hát Thánh 
ca Phụng vụ (TCPV) thì phải sửa soạn chiến 
tranh với mọi người đang xem Thánh ca Bình 
dân Tôn giáo là tất cả. Muốn có hòa bình 
tức sự ổn định và trật tự của lẽ phải, buộc 
phải chuẩn bị chiến tranh tức là làm mất lòng 
những người đang bảo thủ cố giữ sự không 
đúng, không thật cùng với những râu ria hình 
thức đi theo nó.
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PHÚC CHIÊU

           

Tượng thờ Ngô Thì Nhậm trong Điện thờ 
Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung, 

Bình Định).

NGÔ THÌ NHẬM

Ngô Thì Nhậm còn gọi là Ngô Thời 
Nhiệm (1746–1803), tự là Hy Doãn, hiệu 
là Đạt Hiên, là danh sĩ, nhà văn đời hậu Lê–
Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp 
triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Ngô Thì 
Nhậm xuất thân gia đình vọng tộc chốn Bắc 
Hà, là con Ngô Thì Sĩ, người làng Tả Thanh 
Oai, ngày nay thuộc huyện Thanh Trì Hà Nội.

Ngô Thì Nhậm thông minh, học giỏi, sớm 
có những công trình về lịch sử. Ông thi đỗ giải 
nguyên năm 1768, rồi tiến sĩ tam giáp năm 
1775. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan ở 
bộ Hộ dưới triều Lê–Trịnh, được chúa Trịnh 
Sâm rất quý mến. Năm 1778 làm Đốc đồng 
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Kinh Bắc và Thái Nguyên. Khi đó cha ông 
làm Đốc đồng Lạng Sơn. Cha con đồng triều, 
nổi tiếng văn chương trong thiên hạ.

Sau Vụ án năm Canh Tý (1780), ông bị 
nghi ngờ là người tố giác Trịnh Khải nên phải 
bỏ trốn về quê vợ ở Bách Tính Nam Định 
(Nay là Bách Tính, Nam Hồng, Nam Trực, 
Nam Định) lánh nạn.

Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai, 
xuống lệnh “cầu hiền” tìm kiếm quan lại của 
triều cũ. Danh sĩ Bắc Hà đã đầu quân cho nhà 
Tây Sơn từ trước đó mới chỉ có Trần Văn 
Kỉ, Ngô Văn Sở và Đặng Tiến Đông. Tuy vậy, 
tới thời điểm này thì cả vua Lê lẫn chúa Trịnh 
đều đã đổ. Ngô Thì Nhậm và một số thân sĩ 
Bắc Hà khác như Phan Huy Ích, Bùi Dương 
Lịch; các tiến sĩ Ninh Tốn, Nguyễn Thế Lịch, 
Nguyễn Bá Lan; Đoàn Nguyễn Tuấn (anh 
rể Nguyễn Du); Vũ Huy Tấn; Nguyễn Huy 
Lượng (tác giả “Tụng Tây Hồ phú”)... lần 
lượt ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Sử cũ viết 
khi được Thì Nhậm, Nguyễn Huệ mừng mà 
rằng: “Thật là trời để dành ông cho ta vậy”, 
và phong cho ông chức Tả thị lang bộ Lại, sau 
lại thăng làm thượng thư bộ Lại -chức vụ cao 
cấp nhất trong Lục bộ.

Cuối năm Mậu Thân (1788) do vua Lê 
Chiêu Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh 
kéo sang Đại Việt, với chiêu bài diệt Tây Sơn 
dựng lại nhà Lê. Ngô Thì Nhậm đã có kế lui 
binh về giữ phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn 
(Ninh Bình) góp phần làm nên chiến thắng 
của nhà Tây Sơn.

Năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho 
Ngô Thì Nhậm giữ chức Binh bộ thượng thư. 
Tuy làm ở bộ Binh, nhưng Thì Nhậm chính là 
người chủ trì về các chính sách và giao dịch 
ngoại giao với Trung Hoa. Ông là người đứng 
đầu một trong những sứ bộ ngoại giao sang 
Trung Hoa.

Sau khi Quang Trung mất, ông không còn 
được tin dùng, quay về nghiên cứu Phật học.

Sau khi Gia Long tiêu diệt nhà Tây Sơn, 
Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thế 
Lịch và một số viên quan triều Tây Sơn thì bị 

đánh bằng roi tại Văn Miếu năm 1803. Nhưng 
do trước đó có mâu thuẫn với Đặng Trần 
Thường nên cho người tẩm thuốc vào roi. Sau 
trận đánh đòn, về nhà, Ngô Thì Nhậm chết.

Tương truyền Ngô Thì Nhậm và Đặng 
Trần Thường có quen biết với nhau.

Lúc Ngô Thì Nhậm được vua Quang 
Trung trọng dụng thì Đặng Trần Thường đến 
xin Nhậm tiến cử. Trông thấy vẻ khúm núm 
làm mất phong độ của kẻ sĩ, Nhậm thét bảo 
Thường:

- Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có 
hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào 
luồn ra cúi thì đi nơi khác.

Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi vào 
Nam theo Nguyễn Phúc Ánh.

Sau khi nhà Tây Sơn mất, các võ tướng và 
một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử 
phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó 
có Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Chủ trì 
cuộc phạt đánh đòn đó là Đặng Trần Thường.

Vốn có thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu 
hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:

“Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần 
ai, ai dễ biết ai”.

Ngô Thì Nhậm khẳng khái đáp:
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời 

thế, thế thời phải thế”.
Có thuyết nói rằng, nguyên câu đối lại của 

Ngô Thì Nhậm là:
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, dù thời 

thế, thế nào cũng thế”.
hoặc là:
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời 

thế, thế nào vẫn thế”.
Đặng Trần Thường bắt ông phải sửa lại như 

câu nói “thế đành theo thế” (hay “thế thời 
theo thế” hoặc là “thế thì phải thế”). Ngô 
Thì Nhậm không nói lại. Thường tức giận sai 
người dùng roi tẩm thuốc độc đánh ông.

Sau trận đòn về nhà, Phan Huy Ích không 
bị đánh bằng thuốc độc nên còn sống. Còn 
Ngô Thì Nhậm bị thuốc độc ngấm vào tạng 
phủ, biết mình không qua khỏi, trước khi qua 
đời ông có làm bài thơ gửi tặng Đặng Trần 
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Thường như sau:
Ai tai Đặng Trần Thường
Chân như yến xử đường
Vị Ương cung cố sự
Diệc nhĩ thị thu trường
Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường. 

Nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như 
chim yến làm tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ 
khốn đến nơi. Giống như Hàn Tín giúp Hán 
Cao tổ, rồi bị Cao tổ giết ở cung Vị Ương. Kết 
cục của ngươi rồi cũng thế đó.

Tạm dịch:
Thương thay Đặng Trần Thường
Tổ yến nhà xử đường
Vị Ương cung chuyện cũ
Tránh sao kiếp tai ương?
Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, 

Thường bị Gia Long xử tử.
Chú thích
Ngô Thì Nhậm trùng với tên húy vua 

Tự Đức (Hồng Nhậm, Nguyễn Phúc 
Thì) nên phải đọc và viết thành Ngô 
Thời Nhiệm (theo Họ và tên người Việt 
Nam, PGS.TS Lê Trung Hoa, Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội, 2005).

(Nguồn: Wikipedia)

Đặng Trần Thường. Ảnh: Internet

Danh nhân Ngô Thì Nhậm hay Ngô Thời 
Nhiệm cũng như các danh nhân khác: ở thời 
vua này thì được ưu đãi, ở thời vua khác có 
thể bị bạc đãi; chỉ có một số rất ít vị thời nào 
cũng được vua lẫn mọi người nể trọng, đó là 
những vị danh nhân xuất chúng, nhân cách đã 
đến độ đạt đạo -đạo làm người-

Trong Công giáo, đạt đạo –đạo làm Kitô 
hữu- thì sao? - Thưa đạt đạo là được Chúa ở 
cùng (1)

Cách để đạt đạo đơn giản là: Thực thi Lời 
Chúa yêu thương mọi người (2)

............................................................
(1) “Đạt dạo” là kiểu nói của người các 

tôn giáo khác, xin tạm mượn để nói gọn hiểu 
nhanh là đạt được cái Đạo. Đạt được cái 
Đạo theo thánh Phaolô là: “Tôi sống, nhưng 
không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống 
trong tôi” (Gl 2,20).

(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). Ai đạt được tình trạng lý tưởng 
này thì gọi là “đạt đạo” đúng thánh Phaolô 
mô tả.
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“Tuy gần mà xa”

NGƯỜI PHÀM

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 8

Bé Bo thực thi Lời Chúa

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Si vis pacem, para bellum”?

	Điều gì dẫn đến hát Thánh ca Phụng vụ phải “Si vis pacem, para bellum”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Hồi ấy, chim vui vẻ lắm. Chim chỉ 
việc ca hát rồi bay đi kiếm mồi. Vui ơi là vui. 
Chim vui vẻ hát ca rằng:

- Là la lá la la
Ta vui là ta ca
Ta ca vì ta vui
La la lá la là.
Chim vui ca cả ngày. Hồi ấy hoa ít lắm. 

Hoa chỉ nở lác đác thôi. Không nhiều như 
bây giờ đâu. Bây giờ hoa nở nhiều lắm. Hoa 
nở sáng rực cả một vùng trời. Này nhé, hoa 
thông nở vàng cả một quả đồi. Hoa dã quỳ nở 
vàng cả một quả núi. Hoa mào gà nở đỏ cả 
một cánh đồng. Hoa mi mô sa nở trắng tím 
cả một con suối. Hoa… nhiều lắm. Kể không 
thể nào hết được. Chỉ biết là hoa nở nhiều vô 
số kể. Chỗ nào cũng nở hoa. Nơi nào cũng trổ 
hoa. Khắp nơi hoa đua nở. Đúng như người 
ta nói:

- Hoa xinh hoa nở khắp nơi

Đỏ xanh vàng tím… đẹp tươi muôn vàn.
Người ta đua nhau đi xem hoa nở. Người 

ta đến bên hoa. Người ta chơi với hoa. Người 
ta khen ngợi hoa:

- Hoa ơi, hoa nở đẹp vô ngần. Hoa nở sáng 
tươi mọi nơi nơi.

Người ta khen hoa nhiều lằm. Nhớ không 
nổi nữa. Họ chỉ biết rằng càng nắng hoa càng 
nở đẹp hơn.

Riêng chim thì ghét trời nắng vô cùng, 
vì chim bị dị ứng. Không phải riêng chim 
thôi đâu. Tất cả những ai sống trong vùng 
đó, người ta gọi là cư dân, đều bị dị ứng với 
phấn hoa cả. Hoa nở đúng là đẹp thật vì tạo ra 
những vùng, những mảng màu sắc tươi thắm 
khác nhau. Nơi thì đỏ thắm. Nơi thì vàng 
tươi. Nơi thì trắng hồng. Nơi thì… thôi thì 
đủ màu đủ sắc.Trời càng nắng hoa càng nở 
nhiều. Hoa càng nở nhiều thì phấn hoa càng 
nhiều. Phấn hoa càng nhiều thì hạt phấn bay 
ra càng nhiều hơn.
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Chim và cư dân ở đó bị dị ứng với phấn 
hoa. Chim bị đổ nước mắt nước mũi mỗi khi 
thở, rồi bị nổi mẫn ngứa nữa, rồi bị bệnh nữa. 
Nhiều cư dân ở đó bị giống như chim.

Một hôm, trời mưa. Ngày hôm mưa đó, 
chim không bị dị ứng gì cả. Chim chợt nhận 
ra rằng: Trời mưa sẽ tạo ra những giọt mưa. 
Những giọt mưa đó sẽ cuốn đi những hạt bụi 
phấn. Không có những hạt bụi phấn thì không 
bị dị ứng nữa. Không bị dị ứng thì sống khỏe.

Thế là chim ghét trời nắng. Chim thích trời 
mưa. Trời mưa thì những giọt mưa sẽ cuốn đi 
những hạt bụi phấn. Thế là trời trong xanh, 
không có những hạt bụi phấn nữa. Thế là 
không bị dị ứng. Cho nên cùng với bao nhiêu 
cư dân khác, chim thích trời mưa chớ không 
thích trời nắng.

Hôm nào trời nắng thì chim và cư dân buồn. 
Hôm nào trời mưa thì chim và cư dân vui. 
Nhưng đối với người ta thì ngược lại. Hôm 
nào trời nắng thì người ta đi chơi và ngắm 
hoa nở được nên vui. Hôm nào trời mưa thì 
người ta phải ở nhà, không ngắm hoa nở được 
nên buồn.

Chim cùng cư dân ở đó ngược hẳn trạng 
thái với người ta chỉ vì các loài hoa. Các loài 
hoa không biết điều đó. Chúng chỉ biết là nở 
cho đẹp đời mà thôi.

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

Chúng ta là con người, chúng ta sẽ thế nào?
Chúng ta có giống như chim và cư dân 

kia không?
Hay chúng ta giống như các loài hoa? Chỉ 

lo làm đẹp cho đời, còn ai, thế nào thì kệ họ?
Hoặc chúng ta giống như những người đi 

thưởng thức các loại hoa nở hoa?
Chúng ta là ai đây?
Chúng ta thế nào đây?

Hoa nở đẹp cho đời
Hoa nở sáng cả núi
Phấn hoa bay khắp nơi
Vương lên đầy mọi chỗ.

Người ta đi xem hoa
Người ta đi ngắm hoa
Người ta khen ngợi quá
Hoa nở đẹp vô ngần.

Chim bị dị ứng hoa
Hoa tung đầy bụi phấn
Bụi phấn dị ứng chim
Chim ghét hoa vô cùng.

Trời nắng hoa nở rộ
Trời mưa hoa khép mình
Chim chỉ ưng trời mưa
Chim chỉ thích trời mưa.
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MỘC XUÂN

Chị Loan có học đông y, chị thường 
châm cứu miễn phí giúp đỡ bà con trong xóm, 
chị học toàn khoa gồm: châm cứu, bắt mạch, 
hốt thuốc, nho, y, lý số.

Chị có trực giác rất mạnh, mỗi khi đêm 
khuya có người đến kêu cấp cứu, chị hầu như 
linh tính biết trước nên đầu hôm chị đã sửa 
soạn đèn bão (vì thời điểm này hay cúp điện 
vào ban đêm), cùng với các đồ nghề như máy 
châm cứu bằng xung điện, máy cứu bằng 
điện v.v…. Y như rằng, khoảng 2 giờ đêm có 
người hàng xóm sang đập cửa kêu sang nhà 
cấp cứu cho người nhà bị ói mửa và tiêu chảy.

Thế là chị choàng dậy ôm đồ nghề chạy 
sang nhà bệnh nhân. Đến nơi chị Loan thấy 
bệnh nhân nằm lả người, mồ hôi ra như tắm, 
người nhà báo cáo:

- Em tôi buổi chiều ăn trúng thực, đến gần 
nửa đêm thì bắt đầu ói, lại tiêu chảy. Tôi có 
cho uống một ly chanh đường nóng. Sau đó, 

bệnh nhân vã mồ hôi như tắm, đã lau người 
hết ba cái khăn lông to.

Chị Loan nghe biết người nhà đã chữa sai, 
có thể đi đến chết người vì mồ hôi ra nhiều 
như thế đó là vong dương nặng, nhưng chị 
không dám nói vì bệnh nhân và người nhà 
đang sốt ruột, lo âu. Chị Loan hỏi người nhà:

- Nhà mình có gừng không chị? 
- Dạ có!
- Chị giã tôi một củ gừng pha với nước 

nóng cho bệnh nhân uống ấm. 
Sau khi cho bệnh nhân uống ly gừng nóng, 

chị Loan châm và cứu. Bệnh nhân hết đổ mồ 
hôi, hết ói mửa, hết đau bụng và đi cầu. Bệnh 
nhân tươi tỉnh, khỏe hẳn, lúc bấy giờ chị Loan 
mới giải thích cái sai của người nhà:

- Bệnh nhân trúng thực là dạ dày cũng 
như đường tiêu hóa của họ bị lạnh, ta phải 
cho uống gừng nóng để cho dạ dày và đường 
tiêu hóa ấm lại. Chị lại cho uống nước chanh 
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đường, tính chất của nó là giải nhiệt, dạ dày 
và đường tiêu hóa đã lạnh càng lạnh thêm, 
có một chút hơi ấm ở dạ dày và đường tiêu 
hóa thì bị nước chanh làm bốc thoát ra ngoài 
nên mới sinh ra mồ hôi như tắm, dương khí đi 
hết bệnh nhân sẽ chết nếu không cứu kịp thời. 
Chanh đường là uống sai, chị nhớ gặp trường 
hợp này phải uống gừng nóng thì mới chữa 
được, nhớ nhé! 

- Mỗi lần bị bệnh em không dám đi cấp cứu 
ở bệnh viện vì có một lần em đưa người nhà 
đến cấp cứu ở bệnh viện chỉ 15 phút sau khi 
tiêm một mũi thuốc thì bệnh nhân thăng thiên. 
Từ đó, em kinh hãi nên em mới nhờ chị chứ 
không đi cấp cứu ở bệnh viện.

- Khi bệnh nhân bị cảm, khí huyết bị đình 
trệ nên khi chích thuốc dễ bị chết bằng chứng 
là hễ bệnh nhân bị cảm, máu thường không 
chảy, ta phải cạo gió khí huyết lúc đó mới lưu 
thông, ta lể mới ra máu, sau khi cạo gió xong 
ta mới nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, khi 
đó chích thuốc bệnh nhân sẽ không bị chết vì 
khi đó máu huyết đã lưu thông. Chị nên ghi 
nhớ nằm lòng điều này khi đưa bệnh nhân đi 
cấp cứu nếu không chỉ 15 phút sau sẽ đưa xác 
bệnh nhân về như chị từng chứng kiến. (*)

- Ồ! Đây là bài học quý giá em sẽ nhớ 
nằm lòng.

Sáng ngày hôm sau, bệnh nhân đi lại làm 
việc như thường. Vì cứu là đem năng lượng 
cung cấp trực tiếp cho hệ thần kinh nên hệ 
thần kinh được hồi phục nhanh chóng hơn là 
uống thuốc. Do đó, bệnh nhân sức khỏe hồi 
phục nhanh chóng.

....................................................................
Lời bàn:
Cấp cứu bên đông y có nhiều trường hợp 

rất là nhanh chóng. Rất tiếc vào thời Pháp 
thuộc, người Pháp muốn dân ta dùng thuốc 
tây của họ sản xuất nên họ muốn diệt đông y 
của ta, đông y không có trường lớp tử tế nên 
bị mai một, không được phát huy như Trung 
Quốc, lại phần dân ta sính ngoại, nên chê bai 
không thèm ngó ngàng gì đến đông y. Nhưng 
bên thuốc tây có nhược điểm là bị phản ứng 

phụ, nhiều khi chữa bệnh cảm là một bệnh nhẹ 
nhưng uống thuốc tây bị phản ứng phụ: bị suy 
gan, suy thận, hại bộ phận tiêu hóa sinh ra 
bệnh xơ gan, yếu thận gây rối loạn lipit sinh 
ra bệnh béo phì hoặc bị loãng xương, xương 
dòn, loét dạ dày, tiểu đường… Những bệnh do 
phản ứng phụ gây ra lại nặng hơn bệnh cảm, 
như vậy chữa một bệnh nhẹ lâu ngày lại mang 
một bệnh nặng hơn khó chữa hơn vậy uống 
thuốc để làm gì để chuốc cái hại to lớn về sau.

Mộc Xuân có một ý kiến giúp các bạn là: 
khi bị cảm các bạn nên tuyệt đối không uống 
thuốc tây (vì thuốc cảm nào cũng bị phản ứng 
phụ, uống lâu dài không tốt cho sức khỏe), 
các bạn nên châm cứu, hoặc cạo gió, xông, 
ăn cháo cảm (nấu cháo trắng cho hành lá 
hoặc hành tím thật nhiều. Nếu có điều kiện 
thì ta nấu cháo với một quả cật heo thái mỏng 
sau khi đã bỏ cái phần trắng ở giữa cật heo 
rất khai, và hai lạng gan heo, giã ít gừng, 
cho hành lá thật nhiều, cho tiêu chứ không 
dùng ớt, ăn lúc nóng, ăn xong vã mồ hôi là 
hết bệnh).

Mộc Xuân cần nhắc nhở các bạn khi bị 
cảm đã ra mồ hôi thì không nên xông, nếu 
không có mồ hôi mới xông cho ra mồ hôi.

....................................................................
(*) Bài viết trên không nhằm quảng bá ý 

kiến riêng của tác giả, nhưng đăng như một 
câu chuyện.
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PHONG TRÀO “BLACK LIVES MAT-
TER” (MẠNG SỐNG NGƯỜI DA ĐEN 
CŨNG ĐÁNG GIÁ).

Muốn được người thương, mình phải dễ 
thương. Muốn được bình đẳng, mình phải tự 
bình đẳng. 

MUA BÁN ONLINE.

Chợ “vong hồn”. 

XE GRAB.

Cứu tinh của hành khách ít tiền.

MÌ GÓI GIẤY

Đáp án cho những khi túi tiền sắp cạn.

THẾ GIỚI HIỆN NAY.

Trên là trời tin tức, dưới là bể bình luận.

CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI

Ván cờ không bao giờ kết thúc.    

HÀNG HÓA.

Đồ biến hóa: Cần là hàng, hết cần là rác..

BIẾT, KHÔNG BIẾT.

Khả năng ở xa bên ngoài kiến thức, tiền, 
quyền, danh, tuổi tác… 

LÒNG NGƯỜI.

Người không thể biết. 

NHÀ THỜ.

Hình ảnh tượng trưng cho cả một nền thờ phượng.  

BÌNH LUẬN TRÊN MẠNG

Xả rác.

NHẠC SĨ THÁNH CA 

Học hàm học vị tự đẽo, tự mang và tự 
sướng.   

NHỮNG NGƯỜI TUNG TIN VỊT. 

“Đánh bùn sang ao”. 

NIỀM TIN  

Vật đang đi vào Sách Đỏ (*).

CA ĐOÀN

Những người hát bất chấp. 

GIỚI TRẺ

Giới sống bằng sự phân vân. 

GIỚI GIÀ  

Giới sống bằng sự phàn nàn.

BIẾT

Tình trạng “tưởng mình biết”.

SẠCH

Chưa thấy dơ.

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

(*) Tức sắp tuyệt chủng… “Nhưng khi 
Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng 
tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8).
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Ngủ ngáy là một trong những thói quen 
không tốt, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa 
ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người 
bên cạnh. Dưới đây là một số bí quyết giúp 
bạn chữa bệnh ngủ ngáy và có được một giấc 
ngủ ngon:

1. Tránh ăn quá no.

Trong các bữa ăn hằng ngày, nhất là bữa 
tối các bạn không nên ăn quá no. Vì việc đó 
vừa có ảnh hưởng không tốt cho dạ dày, vừa 
là nguyên nhân gây nên chứng ngủ ngáy vào 
ban đêm cho bạn. Chính vì thế khi ăn xong 
sau bữa tối, bạn nên đi bộ thể dục để giúp 
việc tiêu hóa được nhanh hơn và đồng thời 
cũng giúp bạn có được giấc ngủ hơn, sâu hơn. 
Tránh ăn quá no trước khi đi ngủ.
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2. Thay đổi tư thế khi ngủ.

Với hầu hết mọi người, thay đổi cách ngủ 
và tư thế ngủ có thể giảm, thậm chí chấm dứt 
việc ngáy ngủ. Ngáy thường xuất hiện với 
những người nằm ngửa khi ngủ, khi lưỡi bị 
đẩy tụt xuống, đáy lưỡi nâng lên và che mất 
đường hô hấp, gây ra một âm thanh rung động 
trong khi ngủ. Bởi vậy hãy thử nằm nghiêng 
hoặc bạn có thể thử ngủ cao đầu, kê gối cao 
để giúp bạn dễ thở hơn. Thay đổi tư thế ngủ 
có thể giúp bạn chữa bệnh ngủ ngáy đấy.

3. Uống nước ấm trước khi đỉ ngủ.

Uống nước ấm trước khi đi ngủ là một 
trong những cách để “điều trị” tật ngủ ngáy. 
Nó giúp tạo độ ẩm cho cổ họng, làm hạn chế 
tình trạng ngáy khi ngủ. Các bạn cũng có thể 
uống trà nóng như trà xanh, trà hoa cúc, trà 
thảo mộc… Chúng không chỉ có tác dụng giữ 
ẩm cho cổ họng mà còn làm cho giấc ngủ sâu 
hơn, từ đó “đẩy lùi” tình trạng ngủ ngáy.

4. Tránh uống rượu bia trước khi ngủ.

Uống rượu trước khi đi ngủ 4 – 5 tiếng sẽ 
làm cho chứng ngáy tệ hơn vì loại đồ uống 
này kích thích các mô trong cổ họng hoạt 
động mạnh, tạo nên tiếng động (ngáy).

Có người lúc bình thường ngủ không ngáy 
nhưng khi uống rượu sẽ ngáy. Vậy nên bạn 
thỉnh thoảng ngủ ngáy, hãy tránh uống rượu 
trước khi đi ngủ, bởi rượu làm giãn đường hô 
hấp trong khi ngủ, góp phần làm bạn ngáy.
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5. Tạo thói quen uống trà.

Trà được coi là một trong những thực 
phẩm có tác dụng ngăn chặn,  chữa trị ngủ 
ngáy hiệu quả tốt nhất. Nó có tác dụng làm 
giảm sự tắc nghẽn ở cổ họng nhờ công dụng 
làm sạch chất nhày ở cổ họng làm cho không 
khí được lưu thông được dễ dàng hơn. Bạn có 
thể sử dụng các loại trà xanh, trà bạc hà hay 
trà đen thông thường cũng có tác dụng rất tốt 
trong việc điều trị chứng ngủ ngáy cho bạn. 
Ngoài ra bạn có thể kết hợp các loại trà với 
chanh hoặc mật ong để có hiệu quả tốt nhất.

6. Giữ mũi thông thoáng.

Dị ứng và cảm lạnh có thể làm tắc nghẽn 
đường hô hấp và gây khó thở. Hãy cố giảm 
các yếu tố gây dị ứng như bụi, lông động 
vật… nhiều nhất có thể. Nếu bị ngáy do cảm 
lạnh hay do dị ứng thời tiết, bạn hãy thử ngậm 
bạc hà trước khi đi ngủ. Thêm một giọt tinh 
dầu bạc hà vào nước, súc miệng vài phút sẽ 
giúp chữa bệnh ngủ ngáy.

Bạn nên tắm nước nóng trước khi đi ngủ 
để hít thở tốt hơn. Ngoài ra, hãy giữ một chai 
nước muối trong phòng tắm. Rửa mũi với 
nước muối cũng giúp mũi thông thoáng hơn 
rất nhiều.

Ngoài những cách chữa bệnh ngủ ngáy 
trên đây, để bạn đi vào giấc ngủ một cách êm 
ái, không phát ra tiếng ồn thì bạn cũng cần 
giữ cho mình tinh thần thư giãn, thoải mái, 
tránh stress, có chế độ ăn uống khoa học.

Nhật Anh (t/h)
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BÀI ĐỌC THÊM



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

41

Theo chuyên gia tâm lý Vera Hà 
Anh (Công ty Tư vấn Tâm lý và Đào tạo 
VERA), nhiều cặp vợ chồng thiếu hạnh 
phúc trong hôn nhân. Nguyên nhân chính 
là do các cặp vợ chồng rất mơ hồ về vai trò, 
bổn phận của mình.

 
 

Ảnh minh họa

Phản ứng tiêu cực khi được hỏi 
hôn nhân là gì?

Mới đây trong nhóm kín trên mạng xã hội 
bàn về hôn nhân gia đình, có một thành viên 
viết một dòng status rất ngắn rằng: “Theo 
bạn, hôn nhân là gì?”. Ngay lập tức, status 
nhận được sự thu hút và tham gia bình luận 
rôm rả của các thành viên trong nhóm. Có 
một điều hết sức đáng quan tâm đó là phần 
lớn lượng comment bình luận trả lời câu hỏi 
và “chủ thớt” đưa ra là hết sức… tiêu cực. Có 
khoảng trên 80% lượng bình luận trong hàng 
ngàn ý kiến cho rằng, hôn nhân là điều gì đó 
hết sức đau khổ, đắng cay. Những bình luận 
kiểu như: Hôn nhân là mộ phần tình yêu, hôn 
nhân là cái WC người ở trong muốn ra nhưng 
người ở ngoài muốn vào, hôn nhân…

Đề cập đến vấn đề này, chuyên gia tâm lý 
Vera Hà Anh chia sẻ, qua quá trình làm tư vấn 
cho các cặp vợ chồng trong những năm gần 
đây, chị cũng nhận ra một thực tế là số người 
đạt được hạnh phúc trong hôn nhân không 
nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc 
các cặp vợ chồng không hạnh phúc nhưng 
trong đó, nguyên nhân căn bản, gốc rễ là bởi 

hầu hết những người khi bước vào đời sống 
vợ chồng đều thiếu hụt kiến thức về hôn nhân.

Theo chuyên gia Hà Anh, nguyên nhân 
của việc thiếu hiểu biết này là bởi từ trước 
đến nay, trường học cũng như trong gia đình, 
thậm chí cả sách vở đều không đề cập hay 
quan tâm đến. Từ đó, dẫn đến việc thiếu hụt 
kiến thức về hôn nhân, kiến thức về phòng 
the, giao tiếp... Đa số chúng ta học theo kiểu 
ky cóp nhặt nhạnh từ mẹ cha là chủ yếu. Trái 
tim người mẹ là môi trường cho con, người 
cha là người vĩ đại, con cái là mô thức của 
đấng sinh thành, chúng ta chỉ mô thức theo 
cha mẹ mà cha mẹ lại là người không hiểu, 
cha mẹ lại sai, cha mẹ lại copy từ ông bà, ông 
bà thì copy từ cụ kỵ…Vì thế mà từ cái sai này 
tiếp đến cái sai khác. Vì cái gốc không có nên 
sai từ trên xuống dưới. Đó là nguyên nhân 
quan trọng nhất, gốc rễ nhất khiến cho tỷ lệ 
các cặp vợ chồng không hạnh phúc trong hôn 
nhân quá nhiều.

5 điều nho nhỏ làm nên 
hạnh phúc nhờ sự hiểu biết
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Theo các chuyên gia, hạnh phúc không tự 
dưng mà có mà nó là cả quá trình vợ chồng 
cùng xây đắp, gìn giữ. Khi đã có sự hiểu biết 
về vai trò, bổn phận, trách nhiệm của mình 
thì các cặp vợ chồng mới biết cách làm thế 
nào để nuôi dưỡng được tình yêu, sống với 
nhau có tình có nghĩa. Hạnh phúc từ đó mới 
được đơm bông. Trên thực tế có những cặp 
vợ sống yêu nhau đậm sâu bởi những điều 
sau đây:

Tình yêu

Yêu là thứ xúc tác tuyệt vời mà người ta 
không ngần ngại được cho đi và nhận lại. Nó 
khiến vợ chồng gắn bó với nhau hơn, gẫn gũi 
với nhau hơn. Mỗi người có một cách thể hiện 
tình yêu khác nhau, có người thì lãng mạn, có 
người quan tâm chu đáo, có người bao dung 
những nhược điểm của nhau, nhưng cũng có 
người sẽ tìm cách để kiểm soát. Dù gì thì một 
cuộc hôn nhân không thể thiếu những cảm 
xúc bắt nguồn từ trái tim. Nó khiến tình cảm 
trở nên thăng hoa và cuộc sống chung trở nên 
dễ chịu.

Sự hòa hợp

Người ta thường nói, khi hai người khác 
biệt về mọi thứ mà yêu nhau giống như hai 
cực trái dấu hút nhau vậy. Đó là sự bù đắp lẫn 
nhau, làm mình cảm thấy thú vị về những thứ 
mình có mà bạn đời không có và ngược lại. 
Thế nhưng khi thời gian qua đi, cuộc sống 
chung đòi hỏi nhiều sự đồng nhất thì sự hòa 
hợp chính là điều vô cùng cần thiết để gia 
đình luôn yên ấm. Sự hòa hợp ở đây đòi hỏi 
cả về tinh thần lẫn thể xác. Có thể hiểu đó là 
cùng quan điểm sống, cùng cách nhìn nhận 
về các vấn đề xã hội, nuôi dạy con cái, đối 
nội, đối ngoại. Thêm nữa, hòa hợp tình dục 
là yếu tố không thể xem nhẹ, nó không chỉ 
khiến cho phút giây chăn gối mặn nồng mà 
còn giúp cho đời sống vợ chồng mĩ mãn và 
hạnh phúc hơn.
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Lắng nghe và chia sẻ

Không có gì tuyệt vời bằng việc luôn có 
một người ở cạnh bên, biết lắng nghe và chia 
sẻ những khúc mắc, những vấn đề, những 
khó khăn trong cuộc sống mà mình đang đối 
mặt. Chia sẻ không chỉ việc lớn mà còn là 
những việc không tên, nhỏ nhặt trong nhà. Sẽ 
thật ngột ngạt nếu hai người sống chung mà 
không tìm được tiếng nói chung, không biết 
lắng nghe nhau và chỉ nghĩ đến bản thân mình 
mà không đặt mình vào vị trí của người khác 
để hiểu.

Biết hy sinh

Chúng ta có thể hiểu, hy sinh ở đây là hi 
sinh một cách tự nguyện, là vì bản thân muốn 
thế. Đó có thể người đàn ông hi sinh một chút 
thời gian trong công việc để dành thời gian 
nhiều hơn cho gia đình. Là người vợ bớt đi 
một số sở thích cá nhân nếu nó khiến chồng 
mình khó chịu. Nếu có phải lựa chọn, thì 
mình muốn chịu thiệt thòi để bạn đời mình 
vui. Chứ không phải là thứ hi sinh ép buộc, 
áp đặt theo ý muốn của người khác theo cách 
phải chấp nhận, chịu đựng.

Có khả năng độc lập, tự chủ

Độc lập về kinh tế rất quan trọng. Nếu bạn 
không kiếm ra tiền và tiêu tiền của chồng hoặc 
vợ thì cũng không sao. Nhưng không có độc 
lập thì sẽ mất tự do. Thật tốt nếu mỗi người 
đều có một công việc riêng để làm, có chút 
đam mê riêng để dưỡng nuôi chăm chút mà 
không phải dựa dẫm hay phụ thuộc hoàn toàn 
vào bạn đời. Khi bạn độc lập, bạn có quyền 
tự quyết và được đối phương tôn trọng hơn.

Theo Ngân Khánh 
Gia đình và Xã hội
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Đôi khi bố mẹ nóng giận, có lời nói 
nặng nề hay hình phạt quá nghiêm khắc với 
con. Khi bình tĩnh, phụ huynh mới thấy hối 
hận, tìm cách hòa giải.

Trang VerwellFamily đưa ra các cách hữu 
ích mà bố mẹ có thể áp dụng.

Đừng giả vờ như chưa nói gì

Khi bình tĩnh lại, bố mẹ đôi khi giả vờ 
như chưa có chuyện gì xảy ra và lơ đi những 
lời nói hay hình phạt mình đã đưa ra để dọa 
con. Điều này không hề tốt và còn có thể đưa 
ra những thông điệp sai cho con, hoặc thậm 
chí khiến con nhờn vì nghĩ rằng bố mẹ chỉ 
nói mồm.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa bố mẹ 
phải làm đúng những gì đã nói khi tức giận. 
Cách tốt nhất là bố mẹ giảm nhẹ hình phạt, 
đưa ra mức phạt hợp lý hơn. Ví dụ, khi bố mẹ 
giận vì con xem tivi nhiều mà không chịu học 
tập rồi nói quá lên là sẽ vứt tivi ra khỏi phòng. 
Thay vì hành động quá khích kia, bố mẹ chỉ 
cần cắt giảm thời gian xem tivi của con, hoặc 
cấm con xem đến khi nào làm xong bài.

Đừng bao giờ giả vờ như bản thân chưa nói 
gì, vì điều đó sẽ khiến con cảm thấy lo lắng và 
bứt rứt không biết bố mẹ sẽ xử lý ra sao sau 
khi đe dọa mình, cũng như hồi hộp khi nào thì 
hình phạt tới.

Có một cuộc nói chuyện 
thẳng thắn với con
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Sau khi bình tĩnh và nhận ra mình đã cư 
xử quá nóng giận, làm tổn thương đến tâm lý 
của con, cách tốt nhất để sửa sai là bố mẹ hãy 
ngồi xuống, cùng con nói chuyện thẳng thắn.

Bố mẹ hãy thành thật thừa nhận sai lầm 
của bản thân cũng như chịu trách nhiệm cho 
hành vi của mình. Nói xin lỗi với con, đảm 
bảo rằng mình không hề có ý nghĩ như những 
lời nói lúc nóng giận hay sẽ không áp dụng 
hình phạt quá nghiêm khắc.

Câu nói: “Bố/mẹ xin lỗi. Bố/mẹ rất buồn 
vì những điều lỡ nói” sẽ giúp giải tỏa căng 
thẳng và giúp con bạn đỡ tổn thương hơn.

Bố mẹ cần xem lại bản thân

Xem ngay khúc mác thường gặp 
khiến con khó nói lời yêu thương 

cha mẹ

Bố mẹ cần thẳng thắn thừa nhận lỗi của 
mình. Ảnh:VerywellFamily

Đôi khi bố mẹ nóng giận quá mức với con 
là bởi bản thân đang gặp những vấn đề về tâm 
lý. Nhiều khi đi làm về trong tình trạng mệt 
mỏi, hay đang gặp rắc rối về tiền bạc, quá 
căng thẳng, bạn tìm cách trút giận lên con để 
giải tỏa ức chế của bản thân.

Trường hợp này, hành vi của bạn chính là 
dấu hiệu cảnh báo mức độ căng thẳng tâm 
lý của bạn đang rất cao. Hãy cố gắng kiềm 
chế bản thân và áp dụng một số cách giảm 
stress như hít thở sâu, nghe nhạc, nghỉ ngơi, 
ăn uống đầy đủ để không khiến cảm xúc của 
mình ảnh hưởng đến con.

Nhiều trường hợp, bố mẹ thường xuyên 
nóng giận và trách phạt nghiêm khắc sẽ khiến 
con bị tổn thương tâm lý, đâm ra hoảng sợ 
hoặc tệ hơn là ghét bỏ bố mẹ. Hãy tự nghĩ 
đến những hậu quả có thể xảy ra để kiềm chế 
bản thân.

Còn nếu bố mẹ gặp khó khăn trong việc 
kiểm soát các cơn giận thì hãy nghĩ đến sự 
trợ giúp từ những người chuyên nghiệp, như 
bác sĩ, chuyên gia tâm lý để được giúp cách 
điều chỉnh cảm xúc, cải thiện cả kỹ năng làm 
cha mẹ.

Thanh Hương (Theo VerwellFamily)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Ngày 29/8, kính nhớ Thánh Gioan Tiền Hô bị xử trảm…
   Ngày 15/8, lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI…  Cùng nhau suy niệm… 

    Xưa, bên sông Jordan, ông Gioan dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, cứu chuộc loài người …
  Nay, bên bờ hồ Trị An, Đức Maria chắp tay cầu xin Chúa ngự về Núi Cúi, hộ phù dân Nam…

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Đức Mẹ Núi Cúi 
                và ông Gioan Tiền Hô

Tôi đã thấy ông Gioan Tiền Hô,
Bên dòng Jordan nước lững lờ,
Ông làm phép rửa, giảng sám hối,
Ông là Tẩy Giả, Gioan Tiền Hô…

Tôi đã thấy Đức Maria tiền hô
Bên hồ Trị An sóng nhấp nhô,
Mẹ đứng chắp tay nhìn trăm họ,
Gọi mời đến với Đức Kytô.…

Gioan ăn châu chấu, uống mật ong, 
Mặc áo lạc đà, dáng oai phong,
Mà đời khiêm hạ nơi hoang địa,
Tiếng kêu sa mạc, có như không!

Maria nghèo khó ở Naza,
Vợ ông thợ mộc ở quê nhà,
Âm thầm nội trợ, đời miệt thị:
 “Chẳng phải là con bà Maria!?...”

Ông Gioan Tiền Hô, hỡi ông Gioan,
Ông hô gì mà khắp giang san
Chịu quay đầu ăn năn trở lại,
Chịu dìm mình trong nước Jordan!

Maria, hỡi, Mẹ là ai,
Mẹ hô gì mà khắp Đồng Nai
Về Trị An trèo lên Núi Cúi,
Dập dìu như sóng nước bên Thánh Đài… 

Gioan hô có Đấng cao trọng hơn mây,
Còn ông không đáng cởi dây giày,
Ông dọn đường chờ ngày thỉnh Chúa,
Chỗ quanh co phải sửa cho ngay…

Maria nói chỉ mấy lời:
- “Này tôi là tôi tớ Chúa Trời,
Tôi xin vâng như lời Thiên Thần bảo…”
- “Con ơi, nhà cưới hết rượu rồi!...”

Gioan hô lồi lõm dọn cho bằng,
Rồi hô Nước Chúa đã đến gần,
Ông hô sẽ thấy ơn cứu độ,
Đấng Uy Quyền phán xét muôn dân…

Maria được hô giữa đám đông,
Khi khen kẻ cho bú ẵm bồng:
 “Ai nghe và tuân giữ Lời Chúa,
Còn có phúc hơn cho bú ẵm bồng!”

 “Phải làm gì”, dân hỏi thơ ngây,
  Họ nghe Gioan, sám hối ngày ngày…
  Sợ “cái rê tay sàng sảy lúa,” (Lc 3,17)
  Sợ “cái rìu để sẵn gốc cây!” (Lc 3,9)

  Maria hỏi “Việc ấy xảy ra thế nào!...”
 Thiên thần bảo “Quyền năng Đấng Tối Cao…
 Đấng sinh ra là Con Thiên Chúa…
 Việc Chúa làm, chẳng sợ gì đâu!...”

Ông Gioan Tẩy Giả, hỡi ông ơi,
Sao ông biết Đấng Xóa Tội Đời,
Sao Thánh Thần Chúa ông cũng biết,
Ông Gioan giỏi thật, ông Gioan ơi!

Maria, hỡi, Maria, ơi,
Mẹ hát bài MAGNIFICAT tuyệt vời, 
Sao Mẹ biết “sẽ khen Tôi diễm phúc”, 
Còn biết “Lòng Thương Xót Chúa muôn đời!”
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         Chú thích:  ** Ave Maria gratia plena (tiếng La tinh): Kính mừng Maria đầy ơn phúc.

Nhờ Gioan, trên dòng sông bình yên,
Ba Ngôi Chúa hiển dung linh thiêng…
Suốt dọc dài lịch sử cứu chuộc,
Nghe “Con Yêu Dấu” lần đầu tiên!... (Lc 3,21)

Nhờ Mẹ, bên bờ hồ Trị An, 
Chúa hiển linh toàn cõi nước Nam,
Bên Đài Vô Nhiễm MẸ NÚI CÚI,
TIẾNG KÊU SỰ SỐNG cứu trần gian!

Ông Gioan Tiền Hô, ông dọn đàng,
Cha bị câm, còn ông miệng vàng:
Báo cho dân Đấng Thiên Sai đến,
Chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian!...

Mẹ Maria “suy niệm trong lòng”,
Giuse không nói, Mẹ cũng không,
Im lặng theo Chúa lên Núi Sọ,
Nay về Núi Cúi, “Mẹ là Mẹ con!”

Ông Gioan Tiền Hô sống ở đời,
Ông hô gì mà Hêrôd ghét nhất đời,
Vợ con vua nguyền rủa ngày ấy,
Chặt đầu bỏ dĩa trả thù đời!

Mẹ Maria, ơi, trọn cuộc đời,
Ở Naza kiếp hèn mọn với đời…,
Lặng lẽ ĐỒNG CÔNG buổi chiều ấy,
Cùng Chúa đóng đinh cứu tội đời…

Thương Ông Gioan, Ngôn Sứ cuối cùng,
Chung số phận với kẻ điên khùng,
Nói chân lý, đầu rơi máu chảy,
Tử đạo tiên khởi như tôi trung!...

Thương Đức Mẹ đỉnh Can Vê chiều tà,
Nay Núi Cúi nhìn khắp sơn hà,
Chắp tay thanh khiết MẸ VÔ NHIỄM,
Ngợi ca chúc tụng Chúa bao la…

Đức Kytô cất tiếng ngợi khen:
 “Hỡi con cái người nữ thấp hèn,
Có ai trọng hơn Gioan Tẩy Giả”, (Lc 7,28)
Ông phải nhỏ đi, còn Chúa lớn lên!...

Sứ thần Chúa bái chào hoan ca:
 “Ave Maria, gratia  plena,**
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
Giêsu Thiên Chúa, Con lòng Bà…”

KỶ NGUYÊN NÚI CÚI Vô Nhiễm Đài,
Mùa XUÂN nẩy LỘC khắp Đồng Nai,
Xưa Jordan, Gioan dọn đường cho Chúa,
Nay Núi Cúi, Mẹ trao Đấng Thiên Sai!...

Trăm năm ĐẤT MỚI đến ngàn năm,
ĐỨC MẸ NÚI CÚI như trăng rằm,
Lung linh hào quang ĐÀI VÔ NHIỄM,
KỶ NGUYÊN NÚI CÚI độ dân Nam…

Chánh trương Antôn NGUYỄN TIẾN ĐÍCH
(chịu xử trảm, 1769-1838)

Kính nhớ ngày 12.8

                              

Đức Mẹ Núi Cúi 
                và ông Gioan tiền hô

NẾU HẠT LÚA không biến đổi thì

MÌ RƠI XUỐNG ĐẤT để làm chi

MÀ ta sao thấy điều kì lạ

KHÔNG THỐI ĐI THÌ NÓ có gì

TRƠ TRỌI, cô đơn, không bạn hữu

MỘT MÌNH, NHƯNG NẾU thay điều chi

THỐI ĐI THÌ NÓ SINH NHIỀU được

BÔNG HẠT chen nhau, đã đến thì.
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ẢNH NIỆM THÁNG 8

(trả lời câu hỏi ở trang 27)
TRẢ LỜI

	 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Si vis pacem, para bellum” (nếu muốn hòa 
bình hãy chuẩn bị chiến tranh) hàm ý nếu muốn mọi người hát TCPV để thờ phượng 
Chúa một cách xứng hợp thì phải tranh đấu với người và quan niệm không muốn hát 
TCPV, chỉ muốn hát Thánh ca Bình dân Tôn giáo dễ dãi, nghe êm tai và để làm vui 
lòng người.    
	 Hát TCPV là hát nguyên văn Lời Chúa và hát với Cộng đoàn, đi ngược ý thích 

của nhiều người làm cho mọi người dửng dưng, lạnh nhạt, chống đối dù chưa thuyết 
phục được mọi người thì cũng đã bị mọi người xa lánh.  
	 Tại vì 3 nguyên nhân: a/ Người ta không thấy những cái sai do hát như hiện 

nay dẫn đến; b/ Người ta ngại thay đổi những gì đã quen; c/ Người ta không tha thiết 
yêu mến Thiên Chúa. Trong 3 nguyên nhân, nguyên nhân cuối cùng là lớn nhất.  

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Người Nghèo

Một phụ nữ vô gia cư và con nhỏ của cô đang ngủ trên vỉa hè ở Addis Ababa, 
thủ đô của Ethiopia...
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 58 của kỳ 53)

La hán thứ 15 hỏi thêm:
- Thiên Chúa vô cùng thượng trí! Người an 

bài số phận từng con người một cách chi li 
tuyệt đối, nhưng số phận người này lại “dây 
mơ rễ má” tức dính dấp đến số phận của 
những người lân cận…

Vừa nói đến đó, trí khôn của La hán thứ 15 
như bừng tỉnh:

- Và thế là tự do từ từ nảy sinh… có đúng 
vậy không thưa thầy cả?

Cha sở bổ túc thêm:
- Đã vậy Thiên Chúa là Đấng tự do tuyệt 

đối, Người chia sẻ tự do của Người cho mỗi 
người (1); mỗi số phận đều có tự do của 
Thiên Chúa, giống như mỗi quân cờ có số 
phận, nhưng người đánh cờ chia sẻ tự do của 
hắn cho mỗi quân cờ. Thế là sự tự do chúng 
ta có khi đang được an bài tiền định, chính là 
được thông phần vào bầu trời tự do của Thiên 
Chúa như dụ ngôn ba người đầy tớ với các 
nén bạc (2).

La hán thứ 15 kêu lên:
- À thì ra! Biến hóa là như vậy.
Cha sở gật đầu xác nhận:
- Số phận là của chúng ta, tự do là của 

Thiên Chúa tựa như số phận lệ thuộc là của 
các đầy tớ, nhưng các nén bạc tự do là của 
ông chủ ban cho và lấy lại lúc nào tùy ý ông.

Đến đây, các vị La hán vui mừng, người thì 
vỗ tay, kẻ thì đập mạnh vào đùi, người thì xoa 
bụng trần cách khoái trá, kẻ khác vung tay, có 
vị đứng lên vươn vai thở ra khoan khoái như 
muốn la muốn hét lên để biểu lộ sự thỏa mãn. 
Thường thấy những ai say mê tìm kiếm triết 
lý, chân lý, lẽ phải khi đạt được, họ vui mừng 
như những thương gia nhận được một món 
tiền lời lớn, nhà khoa học phát hiện ra một 
điều bí ẩn, cầu thủ bóng đá đưa banh vào lưới, 
nghệ sĩ nhận được một giải thưởng v.v…

Đợi cho mọi người dịu bớt cơn hưng phấn, 
La hán thứ 16 mình trần trùng trục trong khi 
áo tuột xuống thắt lưng không màng kéo lên 
mà cứ khoanh tay như cố chịu lạnh; Ông đứng 
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lên kính cẩn nghiêng mình trước cha sở xin tự 
giới thiệu:  

- Kính thưa Thầy cả Luca, tôi tên Hán Đồ 
Bạn Trá Già (3); xin cho tôi được học hỏi. Tại 
sao Thiên Chúa yêu thương, dạy loài người 
yêu thương, rồi còn nêu gương nhịn nhục 
và thứ tha cho đến nỗi chết trên thập giá vô 
cùng đớn đau khốn cực, dạy thua thiệt vì yêu 
thương, dạy chịu xuôi tay trước bất công ức 
hiếp, dạy nhỏ bé, mềm dịu đến bỏ cả bản thân 
mình… tóm chung là dạy và nêu gương toàn 
điều tiêu cực (4) và chết chóc? Người không 
còn cách nào khác hay hơn để khỏi phải cho 
chính con của Người là Đức Chúa Con xuống 
trần dạy và nêu gương chịu sự thối mục để 
nảy mầm sinh sôi? Có người hỏi Thầy cả vấn 
đề này rồi, nhưng tôi muốn hỏi thêm một lần 
nữa để được nắm vững.

Cha sở:
- Đúng là Thiên Chúa có vô vàn cách khác 

để cứu chuộc loài người, nhưng vì Người là 
Tình yêu. Bản chất tình yêu đòi phải như thế. 
Tình yêu. Tình yêu không cố tìm chiến thắng. 
Tình yêu thì hy sinh đến quên mình. Tự thân 
tình yêu chấp nhận cả cái chết, tự thân tình 
yêu chấp nhận mọi sự thua thiệt trong khi 
yêu thương.

La hán Đồ Bạn Trá Già hoàn toàn bị thuyết 
phục. Ông đứng lên hỏi tiếp:

- Kính thưa Thầy cả! Nhưng khó quá! 
Thiên Chúa là Tình yêu, mỗi người được sinh 
ra giống hình ảnh Người nên cũng là tình 
yêu. Nhưng tại sao ở nơi Chúng tôi, Chúng 
tôi không nhận ra điều đó và rất khó để yêu 
thương mọi người? Chúng tôi thấy chỉ có từ 
bi hỉ xả và cố tập điều đó mà không thấy tình 
yêu ở đâu hết! Nói tóm, con người chẳng ai 
tự thấy tình yêu, mà chỉ thấy ghen ghét, thù 
hận, trả thù, chiến thắng và tiêu diệt thôi!… 
Nếu ai cũng tự thân nhận thấy tình yêu thì 
đâu đến nỗi!

Cha sở:
- Chính vì thấy loài người được sinh ra 

giống hình ảnh Tình yêu của Thiên Chúa, cho 
nên Satan cám dỗ Bà Eva và Bà sa ngã làm 

hư cả nhân loại, để từ đó trí óc nhân loại bị 
lu mờ, thần thái bị che khuất. Nhưng đó cũng 
không qua khỏi ý đồ của Thiên Chúa. Chính 
Người muốn như thế để loài người đừng bắt 
chước Satan mà kiêu ngạo.

La hán thứ 16, Hán Đồ Bạn Trá Già:
- À thì ra! Tình yêu là tất cả chân lý “tự hạ 

đến cùng cực để tình yêu được thể hiện”.
Cha sở:
- Thưa Tôn giả! Tôn giả đã thấu đạt.
Cha sở nói tiếp theo:
- “Amor vincit omnia”, “Amor mundum 

fecit” (5)
La hán thứ 16 hỏi:
- Chúng tôi chưa biết tình yêu –vừa nói 

đến đây, la hán thứ 16 vừa nhìn lướt qua 17 
vị la hán còn lại khắp một lượt như hỏi xem 
có đồng tình với tôn giả hay không- Có phải 
Chúng tôi chưa thể hiểu tình yêu hay không? 
Chúng tôi cần làm gì để hiểu tình yêu?

Cha sở trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Kỳ thực Chúa không cho Chư vị về đây 

để được học hiểu điều gì hơn là học hiểu tình 
yêu. Vì chẳng có tôn giáo nào dạy tình yêu 
ngoại trừ Công giáo. Dù vậy, không phải tất 
cả mọi người theo Công giáo đều hiểu và đạt 
được. Chỉ có một số ít người từ muôn đời đã 
được tuyển chọn để hiểu và sống tình yêu.

Thập bát La hán nhìn nhau có vẻ thất vọng:
- “Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, 

của Cesar trả về Cesar” nghĩa là ai thuộc về 
tình yêu thì sẽ đi về với Tình yêu, ai thuộc về 
những thứ khác thì sẽ đi với những thứ đó (6).

Nếu cha sở đứng lên chấm dứt buổi tra vấn 
thì kể như cuộc trở về trần gian để học hỏi của 
Thập bát La hán trở thành mất công vô ích. 
Biết rõ như vậy cho nên cha sở tự cho rằng, 
cuộc tra vấn đến đây mới là lúc ngài cần giúp 
cho Thập bát La hán. Ngài nói:

- Sau khi Chư vị đã tra vấn hết mọi điều, tôi 
sẽ trình bày cho Chư vị cách để yêu thương.

Ngưng vài giây, cha sở nói tiếp:
- Còn bây giờ xin tôn giả Hán Đồ Bạn Trá 

Già nêu tiếp ý kiến gì mà tôn giả thấy cần, 
thưa tôn giả!
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Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già:
- Thưa thầy cả Luca! Hiện Chúng tôi thấy 

đã đủ, không cần hỏi gì thêm, chỉ muốn được 
học về tình yêu.

Cha sở mau mắn:
- Dạ được! Xin kính mời Chư vị.
Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già:
- Thưa thầy cả! Nhờ đâu mà loài người 

biết được Thiên Chúa là Tình yêu?
Cha sở:
- Thưa tôn giả! Nhờ chính Lời Chúa qua 

lời của thánh Gioan Tông đồ: “Thiên Chúa 
là Tình yêu” (7).

Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già:
- Thưa thầy cả! Thiên Chúa làm gì với tình 

yêu của Người?
- Thiên Chúa dựng nên muôn vật. Lời 

Chúa phán: “Địa cầu chứa chan tình thương 
của Chúa” (8). 

(còn tiếp)
...................................................................
(1) “Những gì của cha đều là của con” 

(Lc 15,11-32) trong dụ ngôn Đứa con trai 
hoang đàng.

(2) Dụ ngôn các nén bạc (Mt 25,14-30).

(3) Vị La Hán thứ mười sáu: Tôn giả Hán 
Đồ Bạn Trá Già. Ông là em của vị La Hán 
Thán Thủ. Sau khi xuất gia, mỗi lần ông đi 
hóa duyên đều dùng nắm tay gõ cửa từng nhà 
để họ ra bố thí. Phật cho rằng cách của ông 
không ổn nên đã ban cho ông một cây gậy tích 
trượng. Lúc ông hóa duyên thì dùng cây gậy 
này rung lắc trước cửa, chủ nhà nghe thấy 
thanh âm này sẽ vui mừng mà ra cửa bố thí. 
Vì vậy ông được gọi là “Khán Môn La Hán”.

Khán Môn La Hán (Ảnh: Internet)
(4) Ngày xưa, danh từ “tiêu cực” được 

dùng để chỉ những hành vi thụ động. Ngày 
nay, được dùng để chỉ những hành vi xấu xa, 
băng hoại…

(5) Tình yêu chiến thắng tất cả, Tình yêu 
dựng nên thế giới.

(6) “Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là 
các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ 
lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày 
tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người 
sẽ sai các thiên thần của Người tập trung 
mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ 
làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của 
Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, 
chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ 
người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, 
trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe” 
(Mt 13,36-43).

(7) 1 Ga 4,16
(8) Tv 33,5 
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

Bà vợ ngồi đọc báo quay sang nói với chồng:
- Mình ơi, để đo nhiệt độ người ta dùng 

nhiệt kế...
Bà nói tiếp:
- Đo cường độ dòng điện người ta dùng 

ampe kế; đo hiệu điện thế họ dùng vôn kế.
Ông chồng ngẩn người:
- Rồi sao em?
Bà vợ tiếp tục:
- Để đo sự bền vững của con tim, khối óc đàn 

ông người ta dùng ‘mỹ nhân kế’. Vậy còn để đo 
sức khỏe của mình thì dùng kế gì hả mình?

Ông chồng cau mày đáp:
- À, để đo được sức khỏe của anh chắc 

phải dùng... vợ kế em à!
- !!!

Bác sĩ hỏi nữ y tá:
- Hôm nay có mấy ca vậy?
Nữ y tá nhanh nhảu đáp:
- Dạ có hai ca thưa bác sĩ, một ca nhẹ và 

một ca cực kỳ nguy hiểm.
- Ca nhẹ bị làm sao? - bác sĩ điềm tĩnh hỏi.
- Ca nhẹ là do tai nạn giao thông.
Bác sĩ hỏi tiếp:
- Vậy còn ca nguy hiểm?
Y tá thở dài:
- Ông kia để vợ biết mật khẩu Facebook.
- !!!

Sau khi cắt tóc, chàng khách hàng nói với 
chủ tiệm:

- Anh cạo râu cho tôi luôn đi, nhưng phải 
thật nhẵn nhụi đấy nhé!

- Ok thôi, chỉ cần anh ngậm quả bóng bàn 
này vào miệng, phùng má lên để tôi có thể 
thực hiện những đường cạo nghệ thuật và 
chính xác.

Quả thực quả bóng bàn khiến cho việc cạo 
râu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc cạo xong, 
chàng khách bắt chuyện:

- Nhưng mà này, quả bóng hơi nhỏ, nhỡ tôi 
nuốt mất thì làm sao.

Chủ tiệm tỉnh bơ:
- Thì ngày mai anh mang nó đến trả cho 

tôi, những khách hàng trước đây vẫn làm vậy!

Buổi họp lớp cấp 3, Tèo tâm sự:
- Hồi xưa thầy giáo bảo ráng học, sau 

này không thành công cũng thành nhân; lúc 
đấy mình còn không tin, nhưng giờ thì có cả 
hai rồi.

- Ồ, vậy cậu đang làm nghề gì mà vừa 
thành công lại vừa thành nhân? - người bạn 
tò mò.

Tèo cười đáp:
- Thì mình làm công nhân.
- !!!

ĐO SỨC KHỎE ĐÀN ÔNG BẰNG CÁI GÌ? CẠO RÂU SÀNH ĐIỆU

HẬU QUẢ KHI CHO VỢ BIẾT MẬT KHẨU 
FACEBOOK

NGHỀ GÌ VỪA THÀNH CÔNG,
VỪA THÀNH NHÂN
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2. Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và
vinh quang của Chúa, vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng 
ca ngợi khen Ngài, (đến muôn đời muôn kiếp).

3. Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con 
được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan 
hỉ, chúc khen Ngài mãi mãi.

4. Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỷ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh 
hồn con bám thân vào Chúa và tay hữu Chúa nâng đỡ người con, (khỏi tai họa đau đớn).
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  Hơn 14,1 triệu người nhiễm 
nCovid toàn cầu

Tính đến thời điểm hiện tại 18.7.2020. 
Thế giới ghi nhận hơn 14,1 triệu ca nhiễm 
nCoV và gần 598.000 người chết, nhiều nơi 
phải tái siết chặt biện pháp kiểm soát để ngăn 
Covid-19 lây lan.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 
14.151.873 ca nhiễm và 597.904 ca tử vong 
do nCoV, tăng lần lượt 234.893 và 6.348 
trong 24 giờ qua, trong khi 8.410.376 người 
đã bình phục.

Lũ lụt nghiêm trọng nhiều nơi 
trên thế giới

Theo  TTXVN, lũ lụt và lở đất ở khu vực 
Kiu-siu, tây-nam Nhật Bản, khiến ít nhất 54 
công trình văn hóa, gồm cả các di sản thế 
giới được Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và 
Khoa học Liên hợp quốc (UNESCO) công 
nhận, bị hư hại.

Ngày 15-7, giới chức Nhật Bản cho biết, 
trong số các công trình bị hư hại có hai di sản 
thế giới là Mỏ than Mi-i-ke và Khu Cơ đốc 
giáo bí ẩn ở vùng Na-ga-xa-ki.

Tại Trung Quốc, lũ lụt do mưa lớn gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của 
khoảng 6,42 triệu người dân tỉnh Giang Tây. 
654.000 người đã phải sơ tán và 583.900 ha 
cây trồng bị nhấn chìm trong nước lũ. Ước 
tính, thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 
1,7 tỷ USD.

Lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Bắc Lu-
uy thuộc tỉnh Nam Xu-la-uê-xi, In-đô-nê-
xi-a khiến ít nhất 16 người chết và hàng chục 
người mất tích. Số nạn nhân có thể tăng vì 
lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận một số địa 
điểm. Lũ lụt cũng làm ảnh hưởng tới 4.930 
gia đình, hàng trăm ngôi nhà và các cơ sở 
công cộng bị chôn vùi dưới bùn đất.

Tại Ấn Ðộ, các trận mưa liên tiếp tại bang 
đông-bắc A-xam khiến tình hình lũ lụt tại 
đây trở nên nghiêm trọng hơn. Khoảng 2,2 
triệu người tại 22 huyện bị ảnh hưởng bởi lũ 
lụt. Ước tính, 763 ngôi làng và hơn 100.000 
ha đất nông nghiệp bị ngập.

Ít nhất hai người chết và 11 người bị 
thương do lũ lụt ở tỉnh Rai-dơ, đông-bắc Thổ 
Nhĩ Kỳ. Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, khiến 
nhiều tuyến đường và cây cầu bị phá hủy, 
nhiều phương tiện bị mắc kẹt, gây ảnh hưởng 
toàn khu vực.

Theo thông báo 
của Bộ Ngoại giao 
Mỹ, một số trường 
hợp là thành viên gia 
đình của những người 
có thị thực ở Mỹ cũng 
được miễn lệnh cấm 
nhập cảnh. Đây được 

xem là một phần trong nỗ lực mở cửa biên 
giới cho du khách quốc tế sau nhiều tháng 
Mỹ áp đặt hạn chế ngăn chặn đại dịch.

Quyết định mới nhất được đưa ra vài ngày 
sau khi Chính quyền Tổng thống Trump đề 
xuất lệnh buộc hàng chục nghìn du học sinh 
phải rời Mỹ nếu theo học chương trình học 
trực tuyến. Đề xuất này sau đó nhận không 
ít chỉ trích từ giới du học sinh Mỹ và nhiều 
trường đại học lớn ở nước này khiến Tổng 
thống Mỹ đã phải từ bỏ ý định trên.

Mỹ miễn lệnh cấm nhập cảnh cho 
sinh viên các nước Châu Âu
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Dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng các 
cuộc gọi điện thoại thông báo có quà từ nước 
ngoài, nợ cước điện thoại hay thậm chí mạo 
danh công an, tòa án... nhằm chiếm đoạt tiền 
vẫn đang diễn ra khắp nơi.

Để tránh bị lừa, nhà mạng VNPT đưa ra các 
dấu hiệu khách hàng có thể nhận biết cuộc gọi 
và tin nhắn lừa đảo qua một số dấu hiệu như 
các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế sẽ hiển thị dấu 
cộng (+) hoặc 00 ở đầu nhưng hai số tiếp theo 
không phải là 84 (mã nước VN). Các cuộc gọi 
này xuất hiện dưới dạng nháy máy hoặc có kết 
nối thời lượng rất ngắn với nội dung thông báo 
yêu cầu khách hàng gọi lại; tin nhắn cũng sẽ có 
nội dung yêu cầu gọi lại. Đối với các cuộc gọi 
mang tính đe dọa và yêu cầu nạn nhân cung 
cấp tài khoản, mật khẩu để phục vụ công tác 
điều tra thì tuyệt đối không thực hiện theo bất 
cứ yêu cầu nào.

Cuộc gọi lừa đảo lại bùng phát

Bắt buộc phải đổi từ biến số trắng 
sang biển số vàng kể từ ngày 1/8 đến 

trước ngày 31/12/2021

Khoảng 2 triệu ô tô kinh doanh sẽ bắt 
buộc phải đổi từ biến số trắng sang biển 
số vàng kể từ ngày1/8 đến trước ngày 
31/12/2021. Những kinh nghiệm hữu ích 
sau sẽ giúp tài xế tránh khỏi việc mất thời 
gian, tiền bạc do đi lại nhiều lần. Thông tư 
58/2020/TT-BCA quy định, ô tô kinh doanh 
vận tải bắt buộc phải đổi biển số xe sang 
màu vàng từ ngày 1/8. Đây là điểm rất mới, 
lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, đo 
đó nhiều cá nhân, doanh nghiệp không khỏi 
bỡ ngỡ.

Dưới đây là một số điểm quan trọng mà 
người kinh doanh vận tải cần lưu ý:

Cần mang theo gì khi đến đăng ký cấp 
đổi biển?

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu (có thể 
download và khai trước)

- Giấy đăng ký xe;
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn 

cước công dân hoặc sổ hộ khẩu của chủ xe.  
Đối với người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài có thể xuất trình hộ chiếu (còn giá trị 
sử dụng);

- Đối với người được ủy quyền đến giải 
quyết các thủ tục đăng ký xe, ngoài giấy tờ 
của chủ xe ở trên, còn phải xuất trình thẻ 
Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân 
dân của mình.

- Hai biển số cũ.
Lưu ý: Cấp đổi biển không cần phải 

mang trực tiếp xe đến và không phải cà số 
khung, số máy.

Theo quy định, xe taxi công nghệ hoạt 
động thời gian ngắn cũng phải đổi sang 
biển số màu vàng. Khi không còn kinh do-
anh, chủ xe có thể tới các điểm đăng ký xe 
sẽ làm thủ tục cấp đổi sang biển trắng như 
ban đầu. Tại Điều 5, Thông tư 229/2016/
TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức phí cấp đổi giấy đăng ký kèm 
theo biển số:

- Đối với ô tô là 150.000 đồng;
- Đối với xe rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc 

đăng ký rời là 100.000 đồng.
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Hôm 16/7/2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã cho 
công bố Chỉ Nam về thủ tục cần tuân thủ trong 
việc giải quyết các trường hợp lạm dụng trẻ vị 
thành niên.

Tài liệu gồm 30 trang, 9 chương là một 
câu trả lời chính xác và đúng lúc cho các câu 
hỏi thường gặp về thủ tục cần tuân thủ trong 
việc giải quyết các trường hợp lạm dụng trẻ vị 
thành niên của giáo sĩ.

Vì vậy, đây không phải là một quy luật hoặc 
luật lệ mới, mà là một tài liệu giúp các vị Bản 
quyền và các viên chức giáo luật thi hành cụ 
thể các quy định của Giáo luật hiện hành liên 
quan đến những tội nặng gây tổn thương cho 
toàn thể Giáo hội, là vết thương sâu đậm và 
đau thương đòi phải được chữa lành.

Được yêu cầu trong Hội nghị của các chủ 
tịch Hội đồng Giám mục thế giới về bảo vệ 
trẻ vị thành niên trong Giáo hội, tổ chức tại 
Vatican vào 02/2019, Chỉ Nam này được gọi 
là “1.0” vì dự kiến nó sẽ được cập nhật định kỳ 
dựa trên sửa đổi luật hiện hành hoặc các thực 
hành của Bộ Giáo lý Đức tin.

Bộ Giáo lý Đức tin công bố Chỉ Nam 
về thủ tục xử lý các trường hợp 

lạm dụng trẻ vị thành niên 

Thổ Nhĩ Kỳ 
đã quyết định 
biến đền thờ 
sự Khôn ngo-
an Thiên Chúa 
thành đền thờ 
Hồi giáo.

Tổng thống 
Thổ Nhĩ Kỳ 
Recep Tayyip 

Erdogan đã ký sắc lệnh chuyển đổi Ha-
gia Sophia – nguyên là nhà thờ chính tòa 
sự Khôn ngoan của Thiên Chúa – thành 
một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hồi giáo 
Ayasofya, như được biết đến trong tiếng 
Thổ Nhĩ Kỳ, giờ đây sẽ nằm dưới sự 
giám sát của Hội đồng quản trị tôn giáo 
của chính phủ.

Hagia Sophia nguyên là nhà thờ chính 
tòa Byzantine, được khánh thành năm 537 
dưới thời Hoàng đế Giustiniano, sau đó 
bị biến thành đền thờ Hồi giáo, khi Otto-
man chinh phục Constantinople năm 1453 
và đổi tên thành thành phố Istanbul. Vào 
năm 1934, với sắc lệnh của Mustafa Ke-
mal Ataturk, người sáng lập nước Cộng 
hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đền thờ được chuyển đổi 
thành một bảo tàng.

Hôm Chúa Nhật 12/07, sau khi đọc Kinh 
Truyền Tin, Đức Thánh Cha. Khi nói về 
Chúa Nhật Biển, Đức Thánh Cha đề cập 
đến đền thờ Santa Sophia, một đền thờ 
nguyên là nhà thờ chính tòa của Công giáo 
và Chính Thống giáo, mới bị biến thành 
đền thờ Hồi giáo: Và biển đưa tu tưởng của 
tôi đi xa một chút, đến Istanbul. Tôi nghĩ 
đến đền thờ Santa Sophia (nguyên là đền 
thờ sự Khôn ngoan của Thiên Chúa), và tôi 
rất đau lòng.

ĐTC Phanxicô: Tôi nghĩ đến 
đền thờ Santa Sophia 

và tôi rất đau lòng
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Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo là thành 
viên mới của Hội Đồng Giáo Hoàng về 

Đối Thoại Liên Tôn

“Chúa Kitô đang sống! Người là niềm hy 
vọng của chúng ta, và là tuổi trẻ đẹp nhất của 
thế giới này” (Christus vivit, số 1)

Lời của Tông huấn đã trở nên một lời mời 
gọi, một niềm hy vọng cho chị em trong giai 
đoạn Huấn luyện khởi đầu của Hội Dòng. Vào 
ngày 16.7.2020, tại nôi Mẹ đã diễn ra ngày hội 
giới trẻ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị em cùng 
nhau tạ ơn Hồng Ân Năm Thánh, vui chơi, sinh 
hoạt và lắng nghe tiếng Thần Khí trong thế kỷ 
thứ hai của Hội Dòng.

Trong số các thành viên mới của Hội Đồng   
Giáo Hoàng cho việc Đối Thoại Liên Tôn do 

Ngày hội giới trẻ Con Đức Mẹ 
Vô Nhiễm

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm, có 
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng 
Trưởng của Bộ Truyền Giáo cho các Dân 
Tộc, và ĐHY Michael Czerny, Dòng Tên, 
Tổng Thư Ký Phân bộ Người di cư và tị 
nạn của Bộ Phục vụ Phát triển nhân bản 
toàn diện. Và trong số các thành viên mới 
cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại 
Liên Tôn đến từ nhiều nơi trên thế giới 
có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám 
Mục Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam – là 
một trong số các thành viên có tên trong 
thông báo bổ nhiệm của Đức Thánh Cha.

Niềm Tín Thác Của Mẹ Hai Bé Diệu 
Nhi & Trúc Nhi Đã Nắm Tay 2 Bé Làm 

Dấu Thánh Giá Xin Chúa Gìn Giữ

BS Trương Quang Định – Giám đốc 
bệnh viện Nhi đồng Thành phố, người trực 
tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho ca song 
sinh dính liền sáng 15-7-2020. Bố mẹ hai 
bé gái song sinh dính nhau vùng bụng chậu 
ѕụt ѕùi nước mắt, LÀM DẤU THÁNH 
GIÁ XIN CHÚA GÌN GIỮ 2 CON, và hồi 
hộp nhìn con vào phòng мổ.

Trải qua bao lần hội chẩn không đếm 
nổi, để ngày hôm nay đi đến quyết định 
thực hiện ca mổ hiếm gặp và khó khăn này.
Nhờ ơn Chúa soi sáng, 14h10, hai bé song 
sinh dính liền đã được tách rời thành công 
và chuyển sang giai đoạn chỉnh, tạo hình 
các cơ quan! Mừng quá! Chúng ta cùng tạ 
ơn và tiếp tục cầu nguyện!
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Bức ảnh chụp một con dơi có kích 
cỡ lớn như một người được treo ngược trên 
mái nhà ở Philippines đang được chia sẻ 
nhiều trên mạng xã hội.

Hình ảnh về loài vật được cho là dơi quả.

Hai bức ảnh do tài khoản @ AlexJoe-
star622 đăng trên Twitter cho thấy một con 
dơi khổng lồ. “Các bạn có nhớ tôi từng nói 
Philippines có những con dơi to như người 
không? Vâng, đây là điều tôi đang đề cập”, 
tài khoản Alex chia sẻ vào ngày 24/6.

Con vật mà Alex nhắc tới là Dơi quả (Gi-
ant golden-crowned flying fox).

Bài đăng lập tức nhận sự chú ý lớn từ 
người dùng. Nhiều người cho biết họ không 
biết một loài động vật có vú như vậy tồn tại.

Dòng tweet của Alex hiện đã thu hút được 
hơn hàng trăm lượt thích và hàng chục lượt 
chia sẻ.

Đến bây giờ, vẫn chưa rõ liệu bức ảnh có 
thực sự là một con dơi quả không.

Dơi quả là một loài dơi quạ hiếm và là một 
trong những loài dơi lớn nhất. Đây là một loài 
bị đe dọa và phải đối mặt với khả năng tuyệt 
chủng do săn bắn trái phép và nạn phá rừng. 
Đây là loài đặc hữu của Philippines. Loài này 
có thể đạt cân nặng 1,2 kg và sải cánh 1,7 
m. Thức ăn của chúng thường đơn giản, gồm 
một số loại trái cây và quả sung.

Giống như nhiều loài dơi, dơi quả cũng 
được coi là một trong những loài có khả năng 
truyền nhiễm bệnh.
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Thánh Kinh cũng rất dè dặt, chỉ cho chúng 
ta biết có nhân vật này, mưu mô của hắn và 
cách đề phòng.

Thực vậy, Cựu Ước rất ít nói về Satan và 
chỉ dưới hình thức vừa bảo vệ tính siêu việt 
của Thiên Chúa duy nhất, vừa tránh đưa Isra-
el đến quan niệm tôn giáo nhị nguyên. Xuất 
hiện như thiên thần tại triều đình, Satan muốn 
chống lại ý định của Thiên Chúa đối với loài 
người (G 1-3), không tin tình yêu vô vị lợi (G 
1,9), muốn Gióp sa ngã. Nó trở thành địch 
thủ thực sự đối với tình yêu Thiên Chúa dành 
cho Israel (Dcr 3,1-5). Đàng khác, sách Sáng 
Thế nói đến con Rắn qủy quyệt (3,1) là kẻ 
quyến rũ (3,13 Rm 7,11 Kh 12,9 20,8t), tên 
sát nhân và dối trá ngay từ đầu (Ga 8,44) mà 
sách Khôn ngoan đặt tên nó là ma qủy (2,24).

Từ đầu lịch sử, nhân loại chiến bại thấy 
trước chiến thắng của mình trước địch thủ (St 
3,15). Đó là sứ mệnh của Đức Kitô, Đấng đến 
làm tê liệt ma qủy (Dt 2,12) phá hủy công 
trình của nó (1Ga 3,8) bằng cách đem vương 
quyền của Chúa Cha thay thế vương quyền 
Satan (1Cr 15,24-28 Cl 1,13t). Đời sống công 
khai của Người được trình bày như cuộc 
chiến chống Satan. Con của Ađam (Lc 3,38) 
đối đầu với ma qủy và thắng vượt nó: Người 
giải thoát kẻ bị qủy ám, chứng tỏ Nước Thiên 
Chúa đã đến (Mc 3,22t), quyền của Satan đã 
chấm dứt (Lc 10,17-20). Một cách âm thầm, 
Đức Kitô phải đương đầu với người Do thái 
cứng lòng, những con cái đích thực của ma 
qủy (Ga 8,44 Mt 13,38), dòng giống rắn độc 
(Mt 3,7t 12,34 23,33). Cuộc chiến đi đến cực 
điểm vào giờ khổ nạn mà thánh Luca nối liền 
với cơn cám dỗ  (Lc 4,13 22,53). Dường như 

Satan chủ động, nhưng thực sự nó không có 
quyền gì trên Đức Kitô: tất cả là công trình 
tình yêu và vâng phục của Người Con (Ga 
14,30) và lúc Thủ lãnh thế gian tưởng đã 
thắng thì hắn đã bị quật ngã (Ga 12,31 16,11 
Kh 12,9-13)!

Nếu Đức Kitô đã đánh bại Satan, thì cuộc 
chiến đấu chỉ kết thúc trong “Ngày của Chúa” 
(1Cr 15,24-28). Các Kitô hữu phải chạm trán 
với Địch thủ. Nó gieo cỏ lùng vào ruộng 
của Chúa Cha (Mt 13,39), nhổ hạt giống lời 
Chúa khỏi lòng người (Mc 4,15) như sư tử 
tìm mồi để cắn xé (1Pr 5,8), cố xúi giục loài 
người phạm tội (1Tx 3,5 1Cr 7,5) hoặc Thần 
Ác hoặc Thần Chân Lý (1Ga 5,18t), kết hợp 
với Đức Kitô nhờ đức tin (Ep 6,10) và kinh 
nguyện (Mt 6,13 26,41). Người Kitô hữu sẽ 
chiến thắng.

(tiếp theo trang 13)
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Lạc đà “tám chuyện”

CHÚ THÍCH BÀI VIẾT TRANG 1
Mt 1,18-25. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông 

Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh 
Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định 
tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo 
mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông 
về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai 
và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của 
họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn 
sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-
ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ 
thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, 
và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Sau một ngày dài vất vả đung đưa đi dưới nắng nóng đổ lửa giữa sa mạc, 
đêm khuya là thời điểm tuyệt cú để các cô nàng lạc đà xinh đẹp tâm sự , 
“gỡ rối tơ lòng” cho nhau, chia nhau những chuyện “em biết hỏi ai?”
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