VÀO ĐỀ THÁNG 9

Hồi đáp
Antôn, chàng trai châu Phi mồ
côi mẹ, sống với cha tại Pháp, không
giấy tờ, không việc làm… hai cha
con chui rúc trên một căn gác chật
hẹp. Trớ trêu! Antôn lại yêu Valery,
một cô gái Pháp thuộc gia đình
giàu nhưng nặng óc kỳ thị. Tình yêu
của đôi bạn vô cùng bấp bênh vì
khác màu da chủng tộc. Nhiều lần
cha mẹ của Valery đến gặp và nói rõ
với cha của Antôn rằng họ sẽ không
bao giờ cho phép con gái cưới một
“tên da đen”.
Quá đau khổ, đôi bạn quyết trốn
đi xa. Valery lấy cắp tiền của cha mẹ
và lên đường với Antôn; nhưng họ
bị cảnh sát bắt lại ngay trong đêm.
Chấn động dồn dập bởi nhiều cú
“sốc”, Valery bị nhồi máu cơ tim
phải nhập viện. Cha mẹ cô lợi dụng
dịp này để chia cắt đôi lứa bằng
cách báo cảnh sát tình trạng cha
con Antôn nhập cư lậu. Cảnh sát ập
vào căn gác nhưng không bắt được
Antôn vì lúc này cậu còn đang thất
thểu ngoài đường.
Bệnh viện cho biết Valery phải
được thay tim mới sống. Tình cờ
biết tin, Antôn lén ghé thăm người
yêu; trở về căn gác lại mất cha, cậu
đau khổ vật vã khóc suốt đêm. Lần
này khi cảnh sát ập đến thì Antôn đã
mê man bất tỉnh. Được đưa đến bệnh

viện nhưng Antôn qua đời vài tiếng
sau đó. Cảnh sát tìm thấy trong túi
áo Antôn một mảnh giấy di chúc với
dòng chữ: “Xin được trao tặng trái
tim này cho Valery, người yêu của
tôi”. Valery được cứu sống nhờ trái
tim của người tình da đen bất hạnh.
Truyện gợi vài ý: - Antôn đã có
một lời hồi đáp hoàn hảo cho cha mẹ
của Valery – tại sao? – làm cách nào
để có lời hồi đáp hoàn hảo cho kẻ
hung ác?
Dưới mắt Chúa, trả lời kẻ hung ác
bằng tấm lòng hiền dịu yêu thương
là cách hồi đáp hoàn hảo.
Vì Chúa dạy: “Đừng chống lại
kẻ hung ác, trái lại, nếu ai vả má
phải, thì con hãy đưa má kia cho
nó nữa…” (xem trg.64) có nghĩa:
kẻ hung ác ví như lửa; chống lại kẻ
hung ác ví như dùng lửa để chữa lửa.
Dùng sự hiền dịu yêu thương đáp lại
họ ví như dùng nước để dập tắt lửa.
Rất khó! Bản thân ta lại yếu
đuối... Nhưng nếu cố gắng cộng với
ơn Chúa ta sẽ dần làm được. Mà vì
Chúa thì luôn chực chờ ban ơn: “Ơn
Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta
nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của
con…” (2Cr 12,9-10)... cho nên cuối
cùng ta chỉ cần cố gắng.
NK
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG
Cầu cho các nguồn tài nguyên của trái đất.
. Ý TRUYỀN GIÁO

SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ

.Sinh nhật Đức Mẹ

Xin cho các nguồn tài nguyên của trái đất không
bị cướp đoạt, nhưng được chia sẻ công bằng và
tôn trọng.

Maria 8.9.2020

Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC

.Danh thánh Đức Mẹ
Maria 12.9.2020

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

. Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

.Suy tôn thánh giá

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

.
.

Chúa Giêsu Kitô
14.9.2020

CÂU ĐỐI THÁNG 9
CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

.Tổng lãnh Thiên

Đàn ca kính Chúa cần cẩn kính
Xướng hát dâng Người phải tôn nghiêm

Thần Micae, Gabrie,
Raphae 29.9.2020

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Hãy bỏ mình, vác thập giá đi theo Chúa
Nên sám hối, mang thương đau nối gót Người

Cúc Cung CảmTạ

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn

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

.

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

.

Ân nhân thầm lặng
- Cố, cựu và kim thành viên Ban Biên
Tập, Cộng tác viên và mọi độc giả.
- Ân nhân quỹ Phaolô Đạt và
Vườn tượng.
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CHÂU HÂN sưu tầm
(tiếp theo)
Tôn Tẫn đem sách về phòng, ngày đêm
nghiền ngẫm, trong 3 ngày thì thông thạo.
Ba ngày sau, Tôn Tẫn đem sách nộp cho
thầy. Tiên sinh theo từng thiên hỏi lại Tôn
Tẫn, Tôn Tẫn đối đáp rất trôi chảy. Tiên sinh
mừng rỡ nói:

Nói về Bàng Quyên, xuống núi thẳng đến
nước Ngụy, vào cầu quan Tướng quốc Vương
Thác. Vương Thác tiến cử Bàng Quyên lên
vua Ngụy Huệ Vương. Khi Bàng Quyên vào
chầu vua, gặp lúc nhà bếp dâng lên món thịt
dê. Bàng Quyên mừng thầm vì nhớ lời thầy
dặn, gặp dê thì vinh.
Bàng Quyên được Huệ Vương trọng dụng,
lần lần phong lên đến chức Nguyên Soái,
kiêm Quân sư. Con trai là Bàng Anh, cháu là
Bàng Thông, Bàng Mai đều được vua phong
làm tướng, cả nhà vinh hiển.
Lúc bấy giờ có Mặc Địch ghé Quỉ Cốc
thăm bạn cũ là Vương Hủ (Quỉ Cốc Tiên
sinh), Mặc Địch gặp Tôn Tẫn, đàm luận rất
hợp ý, bèn bảo Tôn Tẫn:
- Anh học nghệ đã thành, sao không đi lập
công danh?
- Tôi có người bạn học là Bàng Quyên, đã
ra làm quan ở nước Ngụy, có hẹn khi nào đắc
chí sẽ tiến cử tôi, nên tôi đợi.
- Bàng Quyên đã làm Nguyên soái nước
Chân dung Quỷ Cốc Tử , tranh: Hội họa triều Minh
Ngụy, để tôi vì anh mà đến đó dọ ý Bàng
- Ngươi biết dụng tâm như thế, Tổ phụ Quyên thế nào?
Mặc Địch từ giã Quỉ Cốc rồi đi vào nước
ngươi dầu đã qua đời chắc rất vui lòng.
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Ngụy, nghe Bàng Quyên cậy tài, nói quá
không biết thẹn, không có ý tiến cử Tôn Tẫn.
Mặc Địch vào nói cho Huệ Vương rõ các việc.
Huệ Vương liền đòi Bàng Quyên đến hỏi:
- Ta nghe nói Tôn Tẫn cùng học một thầy
với Nguyên soái, lại được học riêng binh
pháp bí truyền của Tôn Võ Tử, tài giỏi không
ai bằng, sao Nguyên soái chẳng vì Quả nhân
mà tiến cử người ấy đến giúp Trẫm.
- Tâu Bệ hạ, hạ thần không phải không
biết tài của Tôn Tẫn, nhưng Tôn Tẫn là người
nước Tề, nay làm quan nước Ngụy thì thế nào
cũng liên lạc với Tề. Nay Bệ hạ muốn triệu
Tôn Tẫn thì hạ thần xin viết thư gọi đến.
Bàng Quyên ở vào thế buộc phải viết thư
gọi Tôn Tẫn, nhưng thâm tâm rất sợ Ngụy
Vương trọng dụng Tôn Tẫn, bỏ rơi mình, nên
thầm tính kế hại Tôn Tẫn.
Bàng Quyên viết thư xong, Huệ Vương
dùng xe tứ mã và đồ lễ long trọng, sai người
đến Quỉ Cốc rước Tôn Tẫn.
Tôn Tẫn tiếp được thư của Bàng Quyên,
vội đem trình thầy. Tiên sinh bảo Tôn Tẫn đi
hái một cành hoa để bói coi tốt xấu. Tôn Tẫn
thấy bình hoa trên án có một cành hoa cúc,
bèn đến rút lấy đem trình thầy, rồi đem cắm
trở lại vào bình.

Tiên sinh đoán rằng: Cành hoa nầy bị bẻ,
không hoàn hảo, nhưng tánh chịu rét, dẫu có
bị tàn hại cũng không hề gì. Vả cắm trong
bình, mọi người đều quí trọng, mà cái bình
ấy lại là vàng đúc cùng một loại với chung
đỉnh, chắc rồi sẽ có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng
cành hoa nầy 2 lần cất nhắc lại cắm vào bình,
vậy sự nghiệp của ngươi chưa thể đắc ý ngay
được, mà kết cuộc sẽ làm nên ở quê mình.

Vậy ta đổi tên cho, có thể mong tiến thủ được.
Tên ngươi là TÂN, ta thêm một chữ NHỤC ở
bên tả thành chữ TẪN, vậy tên của ngươi là
Tôn Tẫn. (Tân là khách, Tẫn là bị chặt xương
đầu gối). Tiên sinh đổi tên như thế là vì Tiên
sinh biết trước học trò mình bị cái hoạ chặt
chân, nhưng không dám tiết lộ.

Chân dung Tôn Tẫn, tranh: Hội họa triều Minh.
Khi Tôn Tẫn lạy thầy từ biệt, Thầy trao cho
một bức cẩm nang, dặn kỹ khi nào gặp việc
nguy cấp mới mở ra xem. Tôn Tẫn lạy tạ thầy
lần nữa, rồi xuống núi, lên xe tứ mã thẳng đến
nước Ngụy, tạm ở trong phủ của Bàng Quyên.
Bàng Quyên biết Tôn Tẫn tài giỏi hơn mình,
sợ Ngụy Vương dùng Tôn Tẫn, bỏ rơi mình,
nên Bàng Quyên, ngoài mặt giả đò anh em
thân thiết, nhưng ngầm lập kế ám hại Tôn
Tẫn. Bàng Quyên giả mạo chứng cớ, cáo
buộc Tôn Tẫn tư thông nước Tề để hại nước
Ngụy. Huệ Vương nghe lời sàm tấu của Bàng
Quyên, bắt Tôn Tẫn chặt chân và thích vào
trán 4 chữ “Tư Thông Ngoại Quốc”.
Tôn Tẫn trở thành phế nhân, mỗi ngày
chịu ơn Bàng Quyên cung cấp 3 bữa ăn. Bàng
Quyên lại dùng thủ đoạn để gạt người bạn cũ
chép 13 thiên binh pháp truyền lại cho mình.
Tôn Tẫn vì lầm gian kế của Bàng Quyên nên
rất khổ sở, quá chán nản cho tình người đen
bạc, lại bị vết thương chặt chân hành hạ quá
đau đớn, muốn tìm kế thoát thân, nhưng chưa
biết phải làm sao, sực nhớ bức cẩm nang thầy
ban cho, liền bí mật mở ra xem, thấy thầy đề
2 chữ: “Giả điên”.
(còn tiếp)
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CHÚA NHẬT XXIII TN NĂM A (6.9.2020).
- Bài đọc 1: Ed 33,7-9
- Bài đọc 2: Rm 13,8-1
- Tin Mừng: Mt 18,15-20
Ý TƯỞNG
1. Những gì ta tha thứ cho anh em, Chúa cũng tha…
SUY NGHĨ
1. Đã vậy, Chúa còn tha tội cho chính ta vì ta đã tha
thứ cho anh em.
Ý TƯỞNG
2. Hiệp nhau cầu nguyện thì được Đức Chúa Cha
nhậm lời.
SUY NGHĨ
2. Vì Chúa luôn mong muốn chúng ta hiệp nhất trong
thương yêu.

CHÚA NHẬT XXIV TN NĂM A (13.9.2020).
- Bài đọc 1: Hc 27,30-28,9
- Bài đọc 2: Rm 14,7-9
- Tin Mừng: Mt 18,21-35
Ý TƯỞNG
1. Tha thứ mãi không ngừng… cho anh em.
SUY NGHĨ
1. Thật là khó! Nhưng phấn đấu cộng với ơn Chúa, ta
sẽ làm được.
Ý TƯỞNG
2. Đối với kẻ thù và loại người hung ác thì sao?
SUY NGHĨ
2. Hiền dịu yêu thương và cầu nguyện cho họ.
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CHÚA NHẬT XXV TN NĂM A (20.9.2020).
- Bài đọc 1: Is 55,6-9
- Bài đọc 2: Pl 1,20c-24.27a
- Tin Mừng: Mt 20,1-16
Ý TƯỞNG
1. Kẻ sau hết trở nên trước nhất…
SUY NGHĨ
1. Nước Trời tính sự phấn đấu, không tính thời gian
hay tính theo thứ tự. Tức không công bằng tính theo
hình thức.
Ý TƯỞNG
2. Những người được ban cho khả năng kém hơn, họ
phải phấn đấu nhiều hơn.
SUY NGHĨ
2. Công bằng của Nước Trời là lòng nhân hậu của
Chúa. Vì càng nhân hậu, càng soi sâu xét kỹ để đạt đến
sự công bằng tuyệt đối.

CHÚA NHẬT XXVI TN NĂM A (27.9.2020).
- Bài đọc 1: Ed 18,25-28
- Bài đọc 2: Pl 2,1-11
- Tin Mừng: Mt 21,28-32
Ý TƯỞNG
1. Người nghĩ rằng mình được ơn kêu gọi thì không
được chọn… và ngược lại.
SUY NGHĨ
1. Kẻ tự coi mình là hèn mọn thì phấn đấu nhiều hơn
và gay go hơn, nên họ được chọn.
Ý TƯỞNG
2. Ở đời, hơn kém nhau đong đo bằng hình thức. Ở
Nước Trời, hơn kém nhau đong đo tại tấm lòng.
SUY NGHĨ
2. Kẻ nghèo chỉ có một đồng nhưng dâng Chúa hết
một đồng thì lòng hiếu thảo và phấn đấu của họ cao hơn
người giàu có mười đồng, nhưng chỉ dâng Chúa năm
đồng.
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LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHỦ ĐỀ: LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA

Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: Thiên Chúa khuyến khích tội
nhân trở về với Ngài, đừng sợ Ngài trừng
phạt. Chắc chắn Ngài sẽ tha thứ, bởi vì:
“Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng
của các ngươi”
- Đáp ca: “Chúa tốt lành với tất cả
mọi người”
- Tin Mừng: Ông chủ vườn nho trả
lương cho người thợ làm giờ cuối cùng
cũng một đồng bằng với những người thợ
làm từ sáng sớm.
Minh họa
- Mille images 86 D
- “Những người vào làm trước nhất tưởng
“Những người vào làm trước nhất tưởng sẽ sẽ lãnh được nhiều hơn…” (Mt 20,10)
lãnh được nhiều hơn…” (Mt 20,10)
Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.
Anh chị em thân mến
Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ về Thiên Chúa,
chúng ta sẽ gặp nhiều bất ngờ. Thiên Chúa
mà ta tưởng rằng đã hiểu rất rõ lại không như
ta tưởng; suy nghĩ của Ngài nhiều khi không
giống suy nghĩ của chúng ta; cách đối xử của
Ngài cũng lắm bất ngờ.
Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy xin Chúa
giúp chúng ta hiểu Ngài hơn, và nhất là biết
suy nghĩ và cư xử như Ngài.
II. GỢI Ý SÁM HỐI.
- Chúng ta ít lo tìm hiểu Chúa nên đã không
sống như Ngài.
- Cách chúng ta đối xử với người khác
dựa trên quyền lợi bản thân hơn là dựa trên
lòng tốt.
- Nhiều khi thấy một người khác được điều
gì tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại khó chịu.
III. LỜI CHÚA.
1. Bài đọc I (Is 55,6-9):
Kẻ có tội thường sợ Thiên Chúa trừng phạt
nên trốn lánh Ngài. Mà càng trốn lánh Thiên
Chúa thì càng lún sâu trong tội.
Qua lời ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa khuyến
khích họ cứ an tâm trở về. “Tư tưởng của Ta
không phải là tư tưởng của các ngươi”: Ngài
không nghĩ đến trừng phạt mà chỉ nghĩ đến
cứu vớt, Người không bắt tội mà chỉ thứ tha.
2. Đáp ca (Tv 144):
Tv này ca tụng sự vĩ đại của Thiên Chúa,
sự vĩ đại này chính là tấm lòng của Ngài:
nhân hậu, từ bi, kiên nhẫn, xót thương và tốt
lành với tất cả mọi người…
3. Tin Mừng (Mt 20,1-16a):
Dụ ngôn này phản ảnh hai cách suy nghĩ:
- Cách suy nghĩ của đám thợ làm vườn nho
là suy nghĩ theo công bằng: kẻ làm ít giờ lẽ
ra phải được lãnh ít hơn người làm nhiều giờ.

Đây cũng là suy nghĩ của loài người chúng ta.
- Cách suy nghĩ của ông chủ vườn nho: vẫn
trả đủ lương cho những người làm nhiều giờ,
nhưng vì lòng tốt nên cũng trả cho người thợ
làm giờ cuối cùng đủ một đồng. Đây là cách
suy nghĩ của Thiên Chúa.
4. Bài đọc II (Pl 1,20c.24-27) (Chủ
đề phụ):
* Trong các Chúa nhựt XXV-XXVIII, bài
đọc II được trích từ thư Phaolô gởi tín hữu
Philipphê. (Xin xem bài giới thiệu tổng quát
về Thư Philipphê, ngay sau bài này).
Đây là bức thư Phaolô viết trong khi bị
cầm tù. Trong thời gian Phaolô ở tù, tín hữu
Philipphê đã thường xuyên thăm viếng, trợ
giúp và còn phái người tới chăm sóc cho Phaolô.
Trong đoạn thư này, Phaolô nghĩ đến hai
tình huống:
- Một là ông sẽ được tha tự do: khi đó ông
sẽ tiếp tục rao giảng Tin Mừng Đức Giêsu
Kitô, và Ngài sẽ được vẻ vang.
- Hai là ông bị xử tử: cái chết của ông vì
Tin Mừng cũng sẽ làm vẻ vang Đức Kitô.
Vì thế Phaolô kết luận: “Dù tôi sống hay
tôi chết, Đức Kitô cũng sẽ được vẻ vang nơi
tôi”.
IV. GỢI Ý GIẢNG.
1. Tư tưởng của Thiên Chúa không giống
tư tưởng loài người.
Loài người chúng ta suy nghĩ giống như
một người buôn bán: món hàng trị giá thế
nào, vậy phải mua thế nào, bán thế nào? Bao
nhiêu thì đúng, bao nhiêu thì sai?
Chúng ta áp dụng suy nghĩ ấy chẳng những
trong đối xử với người khác, mà còn cho cả
Thiên Chúa nữa: tôi đã làm gì và làm bao
nhiêu, cho nên Thiên Chúa phải ban cho tôi
ơn gì và ban bao nhiêu. Chúng ta cho rằng
như thế là công bằng.
Nhưng Thiên Chúa không muốn làm
người bán cũng không muốn làm người mua.
Ngài chỉ muốn làm người Cha, yêu thương
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chúng ta là con. Ngài chỉ có thương yêu và
chỉ dùng lòng tốt để đối xử. Đối với từng đứa
con, Ngài không xét xem nó đã làm được gì,
nó đáng được bao nhiêu. Ngài chỉ nghĩ nó cần
được chăm sóc như thế nào, ban cho nó cái gì
là tốt nhất…
Khi lẩm bẩm trách, những người thợ làm
nhiều giờ muốn lấy suy nghĩ của mình áp đặt
lên suy nghĩ của ông chủ, họ muốn ông đừng
làm người cha yêu thương mà hãy làm một
người buôn bán vô tình.
2. Công bình và thương xót.
Nhiều người đọc xong dụ ngôn này đã nghĩ
rằng Thiên Chúa đối xử không công bình vì
Ngài đã trả cùng một đồng cho những người
làm việc suốt ngày và người chỉ làm có một
giờ.
Thực ra chẳng có gì là không công bình
cả: Vì ông chủ đã thỏa thuận với thợ về tiền
công mỗi ngày là một đồng, nên nếu ông trả
không đủ một đồng thì mới bất công. Nói cho
đúng hơn: đối với những người làm suốt ngày
thì ông chủ công bình; còn đối với người làm
chỉ có một giờ thì ông chủ đã đối xử hơn mức
công bình: ông đối xử theo lòng thương xót.
Xem ra, đòi hỏi công bình là điều hợp lý.
Nhưng xét theo thực tế, chúng ta không chịu
nổi nếu Chúa cứ theo công bình mà đối xử
với chúng ta, đúng như lời Thánh vịnh: “Nếu
Chúa chấp tội thì ai nào đứng vững được”.
Cho nên, xét cho cùng thì chúng ta cần đến
lòng thương xót của Chúa hơn là đến đức
công bình của Ngài.
Vả lại, đối xử công bình là đối xử bằng lý,
còn đối xử với lòng thương xót là đối xử theo
tình. Mỉa mai thay, bất chính như con người
thì hay đòi đối xử bằng lý, còn công chính
như Thiên Chúa lại thích đối xử bằng tình.
Flor McCarthy đã chứng kiến một cảnh
tượng tương tự với dụ ngôn này và cho biết
ông đã thay đổi cách suy nghĩ ra sao sau khi
chứng kiến nó: có lần ông đến Cape Town
nước Nam Phi. Đó là một buổi sáng mùa hè.
Ông thấy một đám đông đứng ngoài đường
không làm gì cả. Ban đầu ông nghĩ rằng đó là
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những kẻ lười biếng, đang khi những người
khác lo làm ăn thì những người này đứng đó
chẳng làm gì cả. Đến trưa ông vẫn còn thấy
đám người ấy vẫn đứng đó, mồ hôi đã nhễ
nhại ướt đẫm lưng áo. Hỏi kỹ thì mới biết
họ là những người thất nghiệp. Họ đứng chờ
ngoài nắng, hy vọng có ai đến thuê họ đi làm
chăng. Mãi tới chiều ông vẫn thấy đám người
đó. Và khi hết ngày, họ lủi thủi ra về, trông rất
tội nghiệp. Hôm đó McCarthy rất hối hận vì
đã vội kết án những con người tội nghiệp ấy.
Và ông đã soạn một lời cầu nguyện như sau:
“Tư tưởng của Ta không giống tư tưởng
các ngươi
và đường lối Ta không giống đường lối các
ngươi”.
“Như trời xanh cao hơn đất bao nhiêu
thì đường lối Ta cũng cao hơn đường lối
các ngươi bấy nhiêu”.
Lạy Chúa
Tư tưởng chúng con rất nông cạn, đường
lối chúng con rất hẹp hòi.
Bởi vì trí óc chúng con nghèo nàn và con
tim chúng con chật chội.
Xin Chúa mở rộng trí óc và con tim chúng
con để chúng con suy nghĩ giống Chúa hơn,
và hành động giống Chúa hơn.
Xin giúp chúng con đừng bực bội vì lòng
tốt của Chúa đối với người khác
Xin giúp chúng con đừng cho rằng chúng
con đáng được Chúa thưởng công
Xin giúp chúng con ý thức rằng chúng con
cần đến lòng thương xót hơn là đức công bình
của Chúa. Amen.
3. Giờ thứ 11.
Cuối đoạn Tin Mừng này có một câu bất
ngờ: “Kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước
hết sẽ nên sau hết”.
Trong Tin Mừng có nhiều thí dụ minh họa:
Một chàng thanh niên giàu có và đạo đức hỏi
Đức Giêsu: tôi đã giữ các giới răn từ thuở
nhỏ, vậy tôi phải làm gì thêm để được sự sống
đời đời làm gia nghiệp? Lần kia Phêrô áy náy
trình với Chúa: Thưa Thầy, này chúng con đã
bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì sao? Bồn
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chồn hơn nữa, hai người con Ông Dêbêđê
nghĩ rằng mình thuộc số môn đệ đi theo Thầy
trước hết cho nên xin Thầy dành cho mình hai
chỗ tả hữu trong Nước của Ngài… Nhưng,
đối với những “kẻ trước hết” ấy, Đức Giêsu
đã không dành hai chỗ tả hữu ưu tiên, Ngài lại
ban chúng cho hai tên trộm cướp. Đúng vậy,
hai “kẻ sau hết” này đã ở hai bên tả hữu của
Thập giá.
Nói “trước hết” và “sau hết” là tính theo
thời gian. Nhưng liên hệ với Chúa không tính
bằng thời gian mà bằng sự gắn bó tình yêu.
4. Hãy có một não trạng mới.
Điểm sâu sắc nhất của dụ ngôn những
người thợ vườn nho là đặt đối lập nhau hai
não trạng:
a/ Não trạng của những thợ làm nhiều giờ
là óc tính toán: làm gì cũng là để tính công,
công càng nhiều thì phải được hưởng càng
nhiều.
Đây là não trạng của đa số tín hữu chúng
ta. Chúng ta tính toán mình đã giữ đạo bao
nhiêu năm, đọc kinh dự lễ bao nhiêu lần, làm
việc lành phúc đức bao nhiêu việc v.v.
Với não trạng ấy, chúng ta chăm chăm nhìn
đến những việc mình đã làm và cứ bo bo nhìn
vào sổ thu của mình. Chúng ta nghĩ rằng khi
đến cuối đời (hết ngày làm việc), trình quyển
sổ thu đó cho Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ mở
kho tàng ơn cứu độ và thanh toán sòng phẳng
cho chúng ta.
Nhưng trong não trạng ấy, ta là ai, Thiên
Chúa là ai, liên hệ giữa Thiên Chúa và ta là
gì? Ta chỉ là người làm công, Thiên Chúa là
người thuê mướn, liên hệ hai bên là hợp đồng
làm ăn.
Sống đạo theo não trạng này thật là nặng
nhọc và vô tình vô nghĩa.
b/ Thực ra, Thiên Chúa đâu có tự coi là
người thuê mướn và cũng đâu có coi chúng ta
là người làm công.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta theo hoàn
cảnh của mỗi người chúng ta. Người thì hoàn
cảnh này (đứng trước vườn nho từ sáng sớm),
người thì hoàn cảnh khác (đứng trước vườn

nho khi đã gần hết ngày), nhưng người nào
cũng được Thiên Chúa thương và ban cho ơn
cứu độ (được vào vườn nho, được lãnh một
đồng).
Não trạng thoải mái và hạnh phúc nhất
là cảm nhận tình thương ấy và đáp lại tình
thương bằng cách tận tâm tận lực canh tác
vườn nho, không tính toán làm lâu hay làm
mau, làm được nhiều hay làm được ít, chịu
cực khổ nhiều hay ít.
Cần phải thay đổi não trạng: sống đạo
không bằng tính toán mà bằng cả tấm lòng.
5. Chuyện minh họa.
Đây là diễn tiến một cuộc chạy đua 3000
mét.
Lúc bắt đầu, những tay đua chạy san sát
nhau thành một nhóm rất đông. Một lúc sau,
một nhóm nhỏ đã tách rời đám đông và chạy
phía trước. Còn vài chục mét nữa thì một
người vọt lên rất nhanh và tới đích.
Khán giả vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Một
số người ôm những bó hoa tới tặng nhà vô
địch. Các phóng viên xách Camera và máy
chụp hình tới, vừa bấm máy, vừa thu hình,
vừa phỏng vấn. Những người hâm mộ tới xin
chữ ký. Một số hãng thương mại đến đề nghị
ký hợp đồng với nhà vô địch.
Cuối cùng, ông chủ tịch Ban Tổ chức xuất
hiện. Người ta mời nhà vô địch lên đứng trên
một chiếc bục cao, người hạng nhì đứng trên
bục bên phải thấp hơn một chút, và người
hạnh ba bục bên trái thấp hơn chút nữa. Người
ta mang đến 3 chiếc huy chương để ông chủ
tịch đeo vào cổ họ.
Nhưng ông chủ tịch ngỏ ý muốn gặp 3
người tới đích cuối cùng. Ban tổ chức không
hiểu, nhưng vẫn làm theo lời ông. Khi họ tới,
ông tươi cười trao chiếc huy chương vàng
cho người hạng chót, chiếc huy chương bạc
thuộc về người áp chót, và chiếc huy chương
đồng cho người kế tiếp.
Nhà vô địch bực bội phản đối:
- Như thế là không công bình!
- Tại sao? Ông chủ tịch hỏi lại.
- Tôi hạng nhất, tôi phải được thưởng.
(xem tiếp trang 53)
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

NGƯỜI NGOẠI

(CN 23 TN A - Mt 18,15-20)
“Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe,
thì hãy kể nó như một người ngoại hay một
người thu thuế” (Mt 18,17).
Người ngoại, tiếng la tinh gentilis chỉ dân
ngoại. Hai từ Do thái (am và goy) đều có nghĩa là “dân”, các sách Cựu Ước sau này phân
biệt (am) để chỉ Israel và goyim để chỉ các
dân khác. Bản LXX phản ảnh cùng một cách
sử dụng khi chuyển ngữ am thành laos và
goyim thành ethnè.
Cách sử dụng từ dân ngoại của người Do
thái thường phản ánh trong Tân Ước: người
ngoại không đáng khen mấy (Mt 5,47) người
ngoại cầu nguyện dài dòng (6,7), lúc đầu, các
tông đồ không nhắm tới người ngoại (10,5);
Kitô hữu không chấp nhận lời khiển trách sẽ
bị loại như người ngoại (18,17) người ngoại
là những tác nhân gây nên cái chết của Chúa
Giêsu (Mt 20,19 Mc 10,33 Lc 18,32), người
ngoại tìm kiếm những sự thuộc về thế gian
này (Mt 6,32 Lc 12,30).
Việc sử dụng từ này không có trong Phúc
Âm thánh Gioan.
Trong quá khứ, Thiên Chúa để cho người
ngoại theo lối của họ (Cv 14,16). Các Kitô
hữu khi còn là người ngoại thì phân cách với
Đức Kitô, xa lạ với cộng đoàn Israel và giao
ước nên không có niềm hy vọng, không có
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Thiên Chúa (Ep 2,11tt), sống theo tư tưởng
phù phiếm (4,17), luân lý tính dục thiếu sâu
sắc (1Cr 5,1), thờ cúng ngẫu tượng (12,2),
nô lệ các đam mê và không biết Thiên Chúa
(1Tx 4,5).
Các Kitô hữu, dầu chính họ là dân ngoại
(Ep 3,1) vẫn theo một lối mà người Do thái
vạch ra giữa người ngoại và người Do thái.
Đây không phải là một thứ trích dẫn thiếu suy
xét các kiểu nói có sẵn, nhưng nó ám chỉ rằng
nay là Israel đích thực. Tuy nhiên thái độ đối
với người ngoại trong Tân Ước trái ngược
hoàn toàn thái độ của người Do thái. Thánh
Phaolô nhận mình là tông đồ dân ngoại (Rom
11,13) và nhiều chỗ trong Tân Ước nói Chúa
Giêsu và của các tông đồ có sứ mệnh đối với
dân ngoại.

THA THỨ

(CN 24 TN A - Mt 18,21-35)
“.... con phải tha đến mấy lần? Có phải
đến bảy lần không?” (Mt 18,21).
Trong Thánh Kinh, tội nhân là con nợ được
Thiên Chúa tha nợ (tiếng Do thái là salah: Ds
14,19). Việc tha thứ này công hiệu đến nỗi
tội lỗi như bị vất bỏ sau lưng Ngài (Is 38,17)
được cất đi (Do thái nasa: Xh 32,32) bị hủy bỏ
(dt: kippèr Is6,7 Lc 7,42 Mt18,25t). Các tông
đồ nhấn mạnh việc ban ơn Thánh Thần mà
hiệu quả là “ơn tha tội” (Lc 24,47 Cv 2,38).
Trước tội lỗi, lẽ ra Thiên Chúa hủy diệt
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toàn dân (Xh 32,30), thì Ngài lại tỏ ra là Đấng
nhân hậu, khiến Môsê yên tâm cầu bầu cho
họ (Xh 34,6-9). Thiên Chúa quả không như
loài người thích hủy diệt (Hs 11,8t), nhưng
thích dân hoán cải (Ed 18,23) để có thể ban
ơn tha thứ. Tư tưởng của Chúa thật vượt xa
tư tưởng loài người (Is 55,7t: Chúa tha thứ tội
nhân biết hối cải (Tv 32,5 2Sm 12,13), thay
vì muốn họ hư mất (Tv 78,38) Ngài tái tạo và
làm cho con tim thống hối được hoan lạc (Tv
54, 10-14.19 32,1-11); Ngài là người cha tha
thứ cho tất cả con cái (Tv 103, 3.8-14). Người
ta đã không ngừng kêu van Thiên Chúa đầy
lòng tha thứ (Nkm 9,17), đầy xót thương (Đn
9,9) luôn sẵn sàng đổi ý nếu con người biết
hối cải (Ge 2,13). Giona bất bình khi thấy
Chúa tha cho hết mọi người (Gn 3,10 4,2)
nhưng tác giả sách khôn ngoan ca tụng Thiên
Chúa thương xót mọi thụ tạo, để họ tin tưởng
vào Ngài (Kn 11,23 12,2), Ngài là Đấng Toàn
Năng luôn tha thứ (Kn 11,23.26).
Chúa Giêsu đã khiến thánh Gioan Tẩy Giả
phải thắc mắc (Lc 7, 19-23), khi kêu mời mọi
tội nhân hối cải (Mc 1,15) và cho biết Ngài
đến chỉ để chữa lành và tha thứ.
Ngài mang lửa xuống mặt đất (Lc 12,49)
nhưng với tư cách vị cứu tinh (Ga 3,17t 12,48)
Ngài kêu gọi hoán cải (Lc 5,32) và thúc đẩy
trở lại (Lc 19,1-10) vì Thiên Chúa là Cha
nhân lành (Lc 15) và không muốn ai bị hư
mất (Mt 18,12t). Ngài không chỉ kêu gọi mà
còn ban ơn tha thứ nữa (Mc 2,5-11 Ga 5,21).
Ngài là chiên xóa tội trần gian (Ga 1,29)
cầu nguyện (Lc 23,34) và đổ máu mình (Mc
14,24) để tha tội (Mt 26,28) làm cho người
được Ngài gánh tội nên công chính (1Pr 2,24
Mc 10,45 Is 53, 11t).
Ngài trao cho các tông đồ quyền tha tội
(Ga 20,22t Mt 16,19 18,18) lần tha tội lần đầu
tiên được ban trong phép rửa (Mt 28,10 Mc
16,16 Cv 2,38 3,19).
Cựu Ước cấm ghét bỏ anh em và oán hận
tha nhân (Lv 19,17t) và nối kết việc tha thứ
cho nhau với việc được Thiên Chúa tha thứ
(Hc 27,30-28,7), phải lấy lòng nhân từ của

Chúa làm mẫu mực (Kn 12,19-22) khi xét
đoán. Với Chúa Giêsu, tha thứ là điều kiện
để được thứ tha (Mt 18, 23-35 6,14 Lc 11,4),
nhưng phải tới mức “như” Chúa (Mt 6,12) đã
tha của kinh Lạy Cha.

NGƯỜI SAU HẾT... KẺ TRƯỚC HẾT
(CN 25TN A - Mt 20,1-16a)

“Kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước
hết sẽ nên sau hết” (Mt 20,16).
Đoạn Tin Mừng Mt 20,1-16a nối kết với
đoạn văn trước đó (19,16-30) bằng câu: “Kẻ
sau hết sẽ nên trước hết và kẻ trước hết sẽ
nên sau hết” (19,30 và 20,16) và đặt trong
bối cảnh nói về phần thưởng cho các môn đệ
(19,27). Thánh sử minh giải lời hứa của Chúa
Giêsu với các môn đệ rằng, hiện họ là những
người sau hết, nhưng sẽ là những kẻ trước hết
lãnh phần thưởng (20,8). Đoạn Tin Mừng này
có thể nhắm tới những người chống đối. Họ
chỉ trích Chúa Giêsu đã loan báo Tin mừng
nước trời cho những kẻ thu thuế và những
người tội lỗi (Mt 9,10-13).
Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” (đúng hơn
nên gọi là “chủ nhân tốt bụng”) (Mt 20,116a) đưa ra hình ảnh của Israel: vườn nho, và
chủ: Thiên Chúa như Isaia phác họa (5,1-7).
Như vậy, dân Israel là những người trước hết
được gọi vào làm việc trong công trình xây
dựng nước trời: “họ được Thiên Chúa nhận
làm con, được...” (Rm 9,4-5). Thánh Phaolô
hãnh diện vì là người Do thái (2Cr 11,22), và
không đáng ngạc nhiên, khi người Do thái,
nhất là những người lãnh đạo mà phần lớn
đang chống đối Chúa Giêsu cũng hãnh diện
như vậy. Nhưng số phận có thể bị đổi thay
“khi thấy các ông Abraham, Isaac và Giacob
cùng tất cả các tiên tri được ở trong Nước
Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài”
(Lc 13,28).
Không thể dựa vào công trạng của mình
mà đòi phần thưởng, càng không được ghen
tương vì tham lam trước Thiên Chúa nhân.....
(xem tiếp trang 55)
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N

ếu những ai là người cao niên hiện
nay, gốc Phát Diệm, Ninh Bình, thì đều có
nghe biết cha “thánh Trưởng”. Sở dĩ người ta
gọi ông là “thánh”, là vì Ông rất thánh thiện
đạo đức, cũng giống như cha thánh Jean Vianney xứ Ars bên Pháp. Cha rất có lòng sùng
kính Đức Mẹ, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi,
như cha Thánh Jean Vianney, hay là cha Padre Pio Năm Dấu Thánh. Ngài cũng là cha
chính xứ Như Sơn. Xứ đạo của cha nằm cạnh
bờ sông Đáy, một mặt chảy ra biển, một mặt
chảy lên Nam Định và Hà Nội; do đó có rất
nhiều người ỏ các tỉnh xa đến Như Sơn, để
xin khấn. Tuy cha là cha chính xứ, nhưng hầu
hết công việc nhà xứ, cha giao cho cha phó,
và các thày trông coi. Hầu như cả ngày cha
ở nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện và khấn cho
hết người này đến người khác. Thế mà tối
đến vẫn còn người khấn. Họ phải trọ ở lại qua
đêm. Có người phải ở đến 3, 4 ngày, chờ cho
được xin cha khấn. Khi chúng tôi còn nhỏ đã
có lần đến Như Sơn chơi và xem cha khấn.
Cha rất có lòng kính mến Đức Mẹ, cho nên
khi cha khấn, cha không quỳ gối kêu van
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như người ta vẫn làm, mà cha chỉ đơn sơ,
dắt người bệnh đến trước mặt tượng Đức Mẹ,
tay trái cầm chuỗi hạt Mân Côi, tay phải cha
giơ tay cao lên nói chuyện với Đức Mẹ, như 2
người nói chuyện với nhau. Có người nói: khi
cha khấn như vậy, thì thưòng Đức Mẹ hiện ra
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nói chuyện với cha, cha dắt tay người bệnh
lên và nói với Đức Mẹ:
- Mẹ thương lấy nó, gia đình nó khổ quá.
Chồng bỏ đi xa, con cái còn nhỏ nheo nhóc.
Nó thì bệnh nặng nguy hiểm. Mẹ cho nó khỏi
bệnh. Con sẽ bảo chồng nó về, chỉ trong vài
ngày nữa. Mẹ thương lấy nó. Hằng ngày con
bắt nó lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Có điều
gì Mẹ cho con biết, để con bảo gia đình nó.
Thế là xong một buổi khấn. Chị xin khấn
ra về bằng an. Chỉ 2, 3 hôm sau là chị khỏi
bệnh. Chồng chị ở đâu đó bò về, còn mang
theo mấy bao gạo nữa.
Có những người bị bệnh ung nhọt, hậu bối
(ngày nay ta gọi là ung thư) rất nguy hiểm,
chỉ còn chờ chết, thế mà đến với cha, cha
cũng khấn cho khỏi.
Có một linh mục bạn đến với cha, hỏi cha
khấn cách nào… mà ai cũng khỏi bệnh, hoặc
được như ý. Cha trả lời đơn giản:
- Trước khi cha khấn cho ai, cha đều lần
hạt trước, rồi cha mới khấn sau. Cha khấn
cho người ta chỉ bằng chuỗi hạt Mân Côi
mà thôi.
Đời sống cha Trưởng cũng giống hệt như
đời sống cha thánh Jean Vianney, cũng cam
khổ, ăn chay hãm mình. Ban đêm ma quỷ
cũng đến phá phách như cha Vianney vậy. Có
những đêm nó không cho cha ngủ, đập chỗ
này phá chỗ kia, khiêng bàn khiêng ghế, xếp
lộn xộn. Sáng ra có người đến xếp lại. Cha
bảo cứ để vậy, có xếp lại rồi đêm chúng nó lại
kéo đến phá thì cũng vậy thôi, thà rằng để mặc
chúng nó làm gì thì làm. Chỉ đêm nào cha cần
phải ngủ, để hôm sau làm lễ sớm, thì đêm ấy
cha không cho chúng nó đến phá. Muốn cho
chúng không đến phá, cách tốt nhất là cha đeo
tràng hạt khắp nơi: cửa ra vào buồng ngủ, nhà
khách... thì đêm ấy chúng để cha ngủ yên. Đức
cha Nguyễn Bá Tòng, giám mục Phát Diệm,
không tin. Đức cha bảo ông cha Trưởng này
bị bệnh thần kinh, chứ đâu mà có nhiều quỷ
đến phá như vậy. Đức cha cử linh mục Luca
San, tiến sĩ thần học, giáo sư Đại chủng viện
Phát Diệm, đến quan sát thật hư thế nào, về

báo cáo cho Đức cha. Cha San vâng lời Đức
cha đến Như Sơn, thăm cha Trưởng. Ngay khi
gặp cha San, cha Trưởng nói:
- Tôi biết Đức cha sai cha đến để xem quỷ
thế nào. Vậy tối nay mời cha đến nghỉ ở đây,
đêm cha sẽ thấy ma quỷ. Nếu cha ngủ không
được, thì cha phải cho tôi biết ngay, để mời
cha xuống nghỉ với các thày.
Cha San nhất định ngủ ở phòng bên, để
xem có gì về báo cáo với Đức cha. Quả thực
đêm ấy, ma quỷ về phá phách còn hơn cả
ngày thường nữa. Cha San sợ quá, không phải
sợ không ngủ, mà sợ ma quỷ có thể làm hại
gì mình không? Cho nên cha đã phải mời gọi
cha Trưởng dậy, mà trình bày rằng:
- Con tin cha, và sẽ về báo cáo cho Đức
cha biết, là ma quỷ có về phá phách cha thật.
Không phải truyện đùa!
Ngày hôm sau cha San xách vali về sớm.
Truyện này ai là người Phát Diệm cũng đều
biết.
Cho nên càng ngày người ta càng tin tưởng
Cha “thánh” Trưởng. Sau này khi về già, cha
xin được về hưu ở nhà dòng khổ tu Châu
Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, chỗ Đức cha Lê
Hữu Từ làm Bề trên nhà dòng. Người ta lại
càng đến khấn đông, còn hơn trước khi cha
ở Như Sơn. Số tiền dâng cúng, cha giao cho
nhà dòng hết, để xây một thánh đường rất
lớn, rất nguy nga, lấy tên là thánh đường Đức
Mẹ Mân Côi, tu viện Châu Sơn. Cha đã qua
đời trước ngày đồng bào Công giáo di cư vào
Nam năm 1954.
...................................................................
Lời bàn: Đọc qua truyện này, ta thấy hễ ai
có lòng tôn kính Đức Mẹ và năng lần chuỗi
Mân Côi thì đều thành công hết. Cha Jean
Vianney, cha Padre Pio Năm Dấu Thánh,
đều là những linh mục thánh thiện đạo đức.
Thánh thiện đạo đức không phải các Ngài đã
làm nên những công trình vĩ đại to lớn, mà
chỉ là những việc bình thường: kính mến Đức
Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi. Ta thử xem có
ai năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ mà
Đức Mẹ bỏ rơi không!
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A

nh Giuse Nguyễn Văn Đảm, giáo xứ Hương Long,
Bàu Cá, Long Khánh, có con gái tên là Maria Nguyễn Thị Ngọc
Anh. Khi cháu được 4 tuổi thì bị bại liệt: hai chân teo lại, đầu
không cất được, nằm ngửa hơ hơ, không nhúc nhích. May có bà
Maria Nguyễn Thị Sen đến khấn tòa Thánh Giuse tại Chí Hòa
cho cháu. Thì ngay đêm đó cháu khóc đòi dẫn đi. Và từ đó cháu
đi được. Ngày 28.3.1987, bà Sen đưa cháu đến tạ, thì cháu đi tốt
tuy còn hơi dệnh dạng. Trí khôn minh mẫn hơn các trẻ đồng tuổi.
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - CHỨNG TỪ CÁC THÁNH

Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

V. SỐNG NỘI TÂM
Đời chiêm niệm được cụ thể hóa trong hành động

(tiếp theo)

90. Cứ mỗi năm con dốc lòng trừ một tính xấu, hàng ngày sửa một chút, ngày nay con đã
bớt bao nhiêu khuyết điểm.
91. Con hỏi phải khởi sự sống nội tâm từ lúc nào? Phải khởi sự ngay từ bây giờ và phải
khởi sự lại mỗi ngày.
92. Ai phải nên thánh? Tất cả mọi người, không có luật trừ. Khởi sự từ chính mình con, vì
Chúa mời gọi tất cả.
93. Trên đời không gì quí bằng ơn Thánh. Đã khởi sự thiên đàng trong lòng ngay từ
trần gian.
94. Hạt kim cương óng ánh, đắt giá, quí báu, được cấu tạo từ ngàn vạn năm trong lòng đất,
trong khối đá. Con có trưởng thành từ bên trong vậy không?
95. Hãy chạy khắp thế gian và la lớn tiếng với mọi người: “Có một người đã chết cho bạn.”
(còn tiếp)
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm,
cùng là những giáo dân
nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn,
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau
trong hành trình theo chân Chúa.

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: Đền thờ Giêrusalem đang yên
đang lành, tại sao Chúa bảo phá hủy đi để
nội trong ba ngày Người sẽ xây lại? (một
Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Toàn bộ câu chuyện (1) là một dụ ngôn cỡ
lớn (2); trong dụ ngôn loại “tầy đình” này, ta
nhận thấy:
- Đền thờ Giêrusalem tượng trưng cho dân
tộc Do thái (3 và 4); riêng trong câu chuyện
này, đền thờ Giêrusalem còn tượng trưng cho
một nền phụng vụ, tức nền “thờ phượng Đức
Chúa Cha” của dân Do thái.
- Cảnh tượng buôn bán súc vật và đổi
tiền… bát nháo trong đền thờ tượng trưng
nền thờ phượng Đức Chúa Cha của dân Do
thái lúc ấy đang bị dân Do thái làm ra ô uế
đến mức không thể chịu được dưới mắt Đức
Chúa Giêsu.
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- Chúa Giêsu đánh đuổi bọn con buôn
tượng trưng Thiên Chúa không còn chịu đựng
được nữa sự thờ phượng kiểu khinh nhờn
xúc phạm của dân Do thái... khinh nhờn xúc
phạm đến nỗi Người phải nổi cơn thịnh nộ ra
tay phá hủy và dẹp bỏ (5).
- Người Do thái phản đối Chúa Giêsu
tượng trưng mọi người, từ giới lãnh đạo cho
đến toàn dân, đã không nhận ra tội lỗi để ăn
năn, xin ơn Thiên Chúa tha tội và hoán cải…
mà còn phản ứng thách thức và chống trả
Đấng được sai đến để tái tạo, Đấng ấy là Đức
Chúa Giêsu.
- Chúa Giêsu phán: “Phá hủy đền thờ này
đi!” hàm ý họ sai quấy qúa nhiều, quá lớn và
quá trầm trọng đến nỗi có nêu ra cũng chỉ tốn
công vô ích lại chẳng thể thuyết phục được cả
một dân tộc đã trở nên mù điếc này. Thà phá
hủy còn hơn.
- Và Chúa nói tiếp: “Nội trong ba ngày Ta
sẽ xây dựng lại” hàm ý cuộc thương khó, tử
nạn và phục sinh của Người chỉ diễn ra nội
trong 3 ngày, ấy chính là cuộc Chúa Giêsu tái
thiết Dân riêng khác -Giáo hội Công giáo- để
Dân riêng mới này sẽ cử hành một nền thờ
phượng mới đích thực -“trong thần khí và
chân lý”.
Không biết rồi đây, Chúa Giêsu, Vị Thượng
tế Tối cao có phải phán lại câu: “Phá hủy đền
thờ này đi!” một lần nữa hay không!? Cơn
đại dịch –còn đang tiếp diễn- mang lại cho
nhiều người trong chúng ta nhiều suy nghĩ.
....................................................................
(1) Lễ Vượt Qua của dân Do thái gần đến,
Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở
trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên,
chim câu và cả những người ngồi đổi tiền
bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi
tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ.
Người hất tung tiền của những người đổi bạc,
xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người
bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này
đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành
nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh

Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu
đốt tôi”.
Bấy giờ người Do thái bảo Người rằng:
“Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là
ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả
lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội
trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do thái
đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây
được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại
trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có
ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi
Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ
mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin
lời Người đã nói” (Ga 2,13-25).
(2) “Mở miệng ra, Ta sẽ kể dụ ngôn”
(Mt 13,44-46 và 47-53). Với dụ ngôn tựa như
với hình ảnh cụ thể, Chúa ân cần dạy ta tựa
như người mẹ dạy con thơ… những điều cao
siêu ngoài tầm hiểu của loài người qua nhiều
thời đại với sự tiến hóa.

(3) Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương
thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi
hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi!
Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi
mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ
bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng
sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái
ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá
nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận
biết giờ ngươi được thăm viếng” (Lc 19,4144).
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(4) Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái
đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy
lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan
giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi
nói với con cáo đó rằng: “Ðây Ta trừ quỷ và
chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi
ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm
nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn
phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết
chết ngoài thành Giêrusalem”. “Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri
và ném đá những người đã được sai đến cùng
ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái
ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế
mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các
ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho
các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem
thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng:
“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”
(Lc 13,31-35).

(5) Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi
là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của
Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi
nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ
thứ sáu.
Một người đàn bà xứ Samaria đến xách
nước, Chúa Giêsu bảo: “Xin bà cho tôi uống
nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua
thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại:
“Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin
nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (vì
người Do-thái không giao thiệp gì với người
Samaria). Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận
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biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người
đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”,
thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà
nước hằng sống”. Người đàn bà nói: “Thưa
Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì
sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng
Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi,
người đã cho chúng tôi giếng này, và chính
người đã uống nước giếng này cũng như các
con cái và đoàn súc vật của người?”. Chúa
Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ
còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì
không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho
ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước
vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa:

“Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng
còn khát, và khỏi phải đến đây xách nước
nữa”. Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu:
“Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri.
Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn
các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem”. Chúa Giêsu đáp: “Hỡi bà, hãy tin Ta,
vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa
Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Ðấng mà các người
không biết, còn chúng tôi thờ Ðấng chúng
tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến.
Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những
kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong
tinh thần và chân lý, đó chính là những người
tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là
tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải
tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý”. (Ga
4,5-15.19b-26.39a.40-42).
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PHA THĂNG

C

Trọn câu là: “Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ”:
Thiên hạ cùng về (một mối) dù rằng đường đi khác nhau.

ha sở dâng thánh lễ buổi chiều ngày
thứ hai trong tuần với vỏn vẹn chỉ có mười
người tham dự. Thánh lễ kết thúc, ngài ra
trước nhà thờ thì bắt gặp một bà cụ:
- Thưa cha! Ít người đi lễ quá cha có
buồn không?
Cha sở:
- Thưa bà! Tôi không buồn. Còn bà?
Bà cụ:
- Con cũng không buồn vì con biết Chúa
cũng không buồn.
- Sao bà dám chắc Chúa không buồn?
- Con cái đứa vầy đứa khác, nhưng đều rồi
sớm muộn cũng phải đi về với Người mà thôi,
cha ạ! Chạy đi đâu cho thoát?
Cha sở giật mình với tư tưởng lạ.
- Bà có kinh nghiệm qua đám con cái
của bà…
Nói đến đó cha sở cười, gật gù nói cho
hết ý:
- Phải! Phải! Bà dạy đúng lắm!
…
Trong giờ cơm chiều, cha sở nói với cha phó:
- Cổ nhân nói đúng: “Thiên hạ đồng quy
nhi thù đồ”. Con người rồi phải về với Chúa
hết ráo; khác nhau cách trở về như thế nào
đó… mà thôi.
Cha phó góp ý vào:

- Về với cung cách của đứa con hiếu thảo
hay với cung cách của đứa con không hiếu
thảo… phải không thưa cha?
Cha sở gật đầu (*).
...................................................................
(*) Chú thích của người viết: Ca hát thờ
phượng Chúa cũng vậy, mọi người đều phải
ca hát phụng thờ Chúa (đồng quy), nhưng
khác nhau, có người ca hát tiến dâng Chúa
với cung cách đứa con hiếu thảo, có người ca
hát mang tiếng “tiến dâng Chúa” nhưng thực
chất để làm vui lòng linh mục chủ tế, giáo
dân, ca đoàn, bình luận viên trên các mạng
xã hội v.v… (nhi thù đồ). Khẩu hiệu nghe
có vẻ “đồng quy”, nhưng thâm tâm lại “thù
đồ” tức là khác hẳn nhau một trời một vực.
Đừng bảo rằng đồng phục 6, 7 bộ giống màu
áo chủ tế, hát ầm ĩ vời dàn âm thanh đắt tiền,
bài hát nhiều bè đuổi nhau chí chóe không ai
hiểu hát gì, ca trưởng múa như vũ công, số
ca viên đông đứng chật cả cánh phải bàn thờ,
hát xong thì thăm dò dư luận, tìm kiếm danh
hiệu “ca đoàn hát hay nhất hạt”, tiệc tùng ì
xèo nối tiếp nhau suốt cả năm, đi du lịch tới
cả nước ngoài, giành nhau hát lễ danh giá
do đức cha chủ sự v.v… là ca hát thờ phượng
Chúa nghe! Đó là chỉ đề cập giới ca đoàn,
chưa nói đến giới nhạc sĩ viết thánh ca.

21

THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

N

NGUYÊN NGUYÊN

hà hóa học Carl Wilhelm Scheele nổi
tiếng thế kỷ 18 là người có nhiều phát hiện,
sáng chế đáng chú ý. Trong số này có việc
ông tạo ra màu xanh ‘chết chóc’ đoạt mạng
nhiều người, bao gồm cả hoàng đế Napoleon.
Hoàng đế Napoleon nổi tiếng của Pháp qua
đời năm 1821. Kết quả phân tích mẫu tóc của
ông cho thấy có lượng lớn arsen. Ông hoàng
lừng lẫy một thời này nhiễm độc arsen và tử
vong được cho là do phát minh rùng rợn của
Carl Wilhelm Scheele.

Cụ thể, nhà hóa học Carl Wilhelm Scheele
sống vào thế kỷ 18 có nhiều phát hiện và sáng
chế quan trọng. Trong số này, đáng chú ý là
việc ông tạo ra màu xanh tuyệt đẹp nhưng
“chết chóc”. Người ta gọi nó là màu xanh
Scheele.

Hoàng đế Napoleon của Pháp. Ảnh: Int.

Nhà hóa học Carl Wilhelm Scheele. Ảnh: Int
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Scheele phát minh ra màu xanh này sau phẩm chứa màu xanh này sau một thời gian
nhiều thí nghiệm với arsen oxide (As2O3), bị ẩm sẽ tạo ra phản ứng hóa học giải phóng
Na2CO3 và dung dịch đồng sulfate (CuSO4). arsen bay hơi vào không khí.

Màu xanh mà Scheele tạo ra nổi trội hơn
so với tất cả màu xanh được sản xuất từ đồng
carbonate (CuCO3).
Thêm nữa, màu xanh của Scheele gây ấn
tượng với khả năng lưu màu rất lâu và dễ
dàng chế tạo với nguyên liệu sẵn có.

Khi ấy, những người tiếp xúc với màu
xanh Scheele sẽ nhiễm độc arsen mà không
hay biết. Sau một thời gian dài, người tiếp
xúc sẽ mắc bệnh về hô hấp, ung thư, thậm chí
là tử vong.
Căn phòng nơi hoàng đế Napoleon ở
những năm tháng cuối đời được sơn màu
xanh Scheele và dùng giấy dán tường loại
này. Chính điều này khiến Napoleon “hấp
thụ” lượng lớn arsen dẫn đến mắc nhiều bệnh
tật và qua đời.

Chính vì vậy, màu xanh do Scheele nghiên
cứu tạo ra được ứng trọng trong sản xuất nến,
nhuộm vải, giấy dán tường, đồ gia dụng và đồ
chơi trẻ em.
Các sản phẩm sử dụng màu xanh Scheele
được sử dụng rộng rãi trong đời sống của
người dân ở nhiều nước châu Âu khi ấy.
Tuy nhiên, mọi người không hề biết rằng
màu xanh Scheele vô cùng độc hại, nguy hiểm
tính mạng. Điều này xuất phát từ việc các sản
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Người đời có câu: “Thiên hạ đồng quy
nhi thù đồ”, nghĩa là mọi người cùng về (một
mối) dù rằng đường đi khác nhau. Cho nên
dù là ai, dù làm gì, dù làm với mục đích gì và
cho dù có loay hoay, tất tả đến đâu, tất thảy
đều phải chết, đều phải về trình diện trước
Thiên Chúa với mình trần thân trụi; quy về
một mối thì MỐI ẤY là THIÊN CHÚA CHÍ
THÁNH CHÍ TÔN, QUYỀN NĂNG và CỰC
KỲ MẪN TIỆP. Nếu vậy tại sao khi sống ta
không quy về một “mối ấy” ngay?

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy,
ca hát quy về một mục đích: tôn vinh Thiên
Chúa với sẵn cách thức (1) Giáo hội từ lâu
dạy; lại không đâu! Cứ lăng xăng ca hát vu
vơ với hình thức mù mờ (2) chỉ tổ dẫn đến
sự mạo phạm bất kính với Thiên Chúa. Thật
là… đường đi thẳng tắp sạch sẽ sáng sủa dọn
sẵn không đi, lại chui vào bụi rậm rắn rết dơ
bẩn dễ mất phương hướng… để đi!
“Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ” áp dụng
trong lãnh vực thánh nhạc rất chí lý! Tức thờ
phượng và ca tụng Thiên Chúa dù với cách
nào rồi cũng phải trả lời với Chúa sau này
không tránh khỏi.
.................................................................

Lăng xăng làm chuyện này, xoay chuyện
nọ, chế tác, khai phá nhăng nhít chuyện kia…
chi cho có khi lại còn sinh tội! Chi bằng cứ
tuân giữ giới răn, thực thi Lời Chúa là tất cả
vấn đề con người; mà đó lại chính là việc làm
của người có trí khôn ngoan thượng đẳng!

(1) Cách thức là hát Thánh ca Phụng
vụ do Giáo hội dọn sẵn: hát nguyên văn Lời
Chúa và hát với Cộng đoàn.
(2) Hát vu vơ với hình thức mù mờ là thay
vì hát Bản văn phụng vụ (Lời Chúa nguyên
văn) với các hình thể chuẩn xác do Giáo hội
thiết lập cốt giúp Cộng đoàn cùng hát được…
thì lại hát lời tự chế tác “cần phải có imprimatur của giáo quyền mới yên tâm” với hình
thể ca khúc ngoài đời đang phổ dụng.
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Nguyễn Xí

Nguyễn Xí. Cha con Nguyễn Hội và Nguyễn
Biện thường chở muối ra bán ở vùng Lương
Giang, huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá, do đó
rất thân quen với Lê Lợi khi đó là phụ đạo ở
Lam Sơn.
Năm lên 9 tuổi (1405), Nguyễn Xí đến
gặp Lê Lợi lần đầu. Cùng năm ấy cha ông bị
hổ vồ chết tại quê nhà Thượng Xá, ông theo
anh đến làm người nhà Lê Lợi. Khi hơi lớn,
Nguyễn Xí đã tỏ ra vũ dũng hơn người, được
Lê Lợi quý như con cháu trong nhà.
Lê Lợi sai ông nuôi một đàn chó săn 100
con. Ông chia cơm, dùng hiệu chuông dạy
chó rất tài, cả đàn răm rắp nghe theo lệnh. Lê
Lợi cho rằng ông có tài làm tướng nên sai ông
quản đội Thiết đột thứ nhất.
Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn.

Danh nhân Nguyễn Xí. Ảnh: Internet
Ông nội Nguyễn Xí là Nguyễn Hợp, cha là
Nguyễn Hội. Nguyễn Hợp dời nhà đến sống
Đại phá Vương Thông ở Tốt Động
tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc nay
là xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Năm 1418, Lê Lợi xưng Bình Định vương
Tại đây Nguyễn Hợp đã cùng Nguyễn Hội
khai dân lập ấp, mở mang nghề làm muối. phát động khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí
Nguyễn Hội sinh hai con trai: Nguyễn Biện và cùng tham gia, lúc đó ông 22 tuổi. Ông thường
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theo hầu hạ bên Lê Lợi những lúc hiểm nghèo
ở núi Chí Linh.
Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ
từ Thanh Hoá đến Thuận Hoá, Lê Lợi chia
quân cho các tướng làm 3 cánh Bắc tiến. Phạm
Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả, Lê Triện ra phía
Tây bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía Đông
bắc; Đinh Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan.
Lê Triện tiến đến gần Đông Quan gặp Trần
Trí kéo ra, liền đánh bại Trí. Nghe tin viện
binh nhà Minh ở Vân Nam sắp sang, Triện
chia quân cho Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả ra
chặn quân Vân Nam, còn Triện và Đỗ Bí hợp
với quân Đinh Lễ, Nguyễn Xí đánh Đông
Quan (Thăng Long, Hà Nội).
Phạm Văn Xảo phá tan viện binh Vân
Nam. Quân Vân Nam chạy về cố thủ ở thành
Xương Giang. Vua Minh lại sai Vương
Thông, Mã Anh mang quân sang tiếp viện.
Thông hợp với quân ở Đông Quan được 10
vạn, chia cho Phương Chính, Mã Kỳ. Lê
Triện, Đỗ Bí đánh bại Mã Kỳ ở Từ Liêm, lại
đánh luôn cánh quân của Chính. Cả hai tướng
thua chạy, về nhập với quân Vương Thông ở
Cổ Sở. Lê Triện lại tiến đánh Vương Thông,
nhưng Thông đã phòng bị, Triện bị thua phải
rút về Cao Bộ, sai người cầu cứu Nguyễn Xí.
Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ đem quân đến đặt
phục binh ở Tốt Động, Chúc Động. Nguyễn
Xí bắt được thám tử của Vương Thông, ông
biết Thông định chia dường, hẹn nhau khi
pháo nổ thì quân mặt trước mặt sau cùng
đánh úp Lê Triện. Ông và Đinh Lễ bèn tương
kế tựu kế dụ Thông vào ổ mai phục Tốt Động,
rồi đốt pháo giả làm hiệu cho quân Minh tiến
vào. Quân Vương Thông thua to, Trần Hiệp,
Lý Lượng và 5 vạn quân bị giết, 1 vạn quân
bị bắt sống. Thông cùng các tướng chạy về cố
thủ ở Đông Quan.

phía nam thành.
Tháng 2 năm 1427, tướng Minh là Phương
Chính đánh úp Lê Triện ở Từ Liêm, Triện bị
tử trận. Tháng 3 Vương Thông đánh trại quân
Lam Sơn ở Tây Phù Liệt. Nguyễn Xí cùng
Đinh Lễ mang 500 quân thiết đột tiếp viện,
đánh đuổi quân Minh đến My Động. Hậu
quân Lam Sơn không theo kịp, Vương Thông
bèn quay lại đánh, hai tướng cưỡi voi bị sa
xuống đầm lầy, bị quân Minh bắt mang về
thành. Đinh Lễ không chịu hàng bị giết, còn
Nguyễn Xí nhân một đêm mưa gió dùng mưu
lừa quân gác ngục trốn thoát trở về. Lê Lợi
thấy ông về mừng rỡ.
Sau đó ông lại cầm quân tham gia trận
chiến Xương Giang tiếp ứng cho Lê Sát bắt
được Hoàng Phúc, Thôi Tụ là đạo viện binh
sót lại sau khi Liễu Thăng bị chém. Đó là trận
thắng lợi kết thúc khởi nghĩa Lam Sơn.

Công thần 4 đời vua

Năm 1428, Nguyễn Xí được phong chức
Long hổ tướng quân Suy trung bảo chính
công thần.
Năm 1429, khi khắc biển công thần,
Nguyễn Xí được xếp hàng thứ 5, được phong
làm huyện hầu.
Năm 1437 đời Lê Thái Tông, ông làm chức
quan chính sự kiêm Tri từ tụng.
Năm 1442, vua Lê Thái Tông mất, ông
cùng Trịnh Khả, Lê Thụ nhận di chiếu phò
vua Lê Nhân Tông.
Năm 1445, vua Nhân Tông còn nhỏ,
Nguyễn Thái hậu nhiếp chính, ông làm Nhập
nội đô đốc, nhận lệnh cùng Lê Thận mang
quân đi đánh Chiêm Thành, nhưng chưa đi thì
bị quyền thần tố cáo tội lỗi nên bị bãi chức.
Năm 1448 Nguyễn Xí được phục hồi chức
thiếu bảo.
Vượt ngục Đông Quan
Tháng 10 năm 1459, anh Nhân Tông
là Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân giết vua
Lê Lợi được tin thắng trận liền tiến đại lên ngôi, đặt niên hiệu Thiên Hưng. Các
quân ra bắc, vây thành Đông Quan. Nguyễn đại thần Đỗ Bí, Lê Thụ, Lê Ngang mưu lật
Xí được lệnh cùng Đinh Lễ mang quân vây đổ vua Thiên Hưng bị bại lộ đều bị giết.
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Nguyễn Xí bàn mưu với Lê Lăng (con Lê
Triện), Lê Niệm (cháu nội Lê Lai) lật đổ
Nghi Dân lần nữa.
Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 1460 Nguyễn
Xí phát động binh biến, chém bầy tôi thân cận
của Nghi Dân là Phạm Đồn, Phan Ban ở nghị
sự đường, nắm lấy cấm binh, đóng chặt cửa
thành, sai Lê Ninh Thuận bắt vây cánh và phế
vua Thiên Hưng làm Lệ Đức hầu, rước con
út của Thái Tông là Tư Thành lên ngôi, tức
là vua Lê Thánh Tông nổi tiếng trong lịch sử
Việt Nam.
Tháng 6 năm 1460, Nguyễn Xí được phong
làm khai phủ nghi đồng tam ty, Nhập nội kiểm
hiệu thái phó Bình chương quân quốc trọng
sự Á quận hầu, giúp việc chính sự. Tháng 10
năm đó ông được phong làm Sái quận công.
Năm 1462, con Nguyễn Xí là Nguyễn Sư
Hồi không hợp cánh với một số đại thần nên
làm thơ vứt ra đường để vu cho họ làm loạn
nhưng việc bị phát giác. Vua Thánh Tông nể
công lao của ông nên không trị tội Sư Hồi.
Năm đó ông được phong chức Nhập nội
hữu tướng quốc. Năm 1463 lại được phong
chức thái uý.
Năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, thọ 69 tuổi,
được truy tặng làm thái sư, thuỵ là Nghĩa Vũ.

Phần mộ Nguyễn Hội và Nguyễn Xí.
Ảnh: Wikipedia
Theo Đại Việt thông sử, ông có 16 người
con trai và 8 người con gái. Con cháu Nguyễn
Xí về sau theo giúp nhà Lê trung hưng.
..............
Danh nhân Nguyễn Xí khởi từ nhỏ mà nên
lớn; nhỏ tuổi và nhỏ thân thế; lớn tuổi và lớn
thân danh lẫn sự nghiệp.

Đền thờ Nguyễn Xí. Ảnh từ vanhien.vn
Nhân nói về thân danh, sự nghiệp v.v… ta
nói về sự nhỏ bé.
Đã là người được sinh ra và sống trên đời,
không ai muốn mình nhỏ bé trước người
khác. Nhưng Chúa Kitô dạy ngược hẳn: phải
nên nhỏ bé, còn hơn cả nhỏ bé, phải nên như
trẻ thơ (1).
Tạm gác lại những hiệu ích tuyệt vời trong
Nước Trời của sự tự hạ trở nên nhỏ bé tựa trẻ
thơ, chỉ đề cập một hiệu ích đơn giản và thiết
thực nhất, đó là trở nên nhỏ bé tựa trẻ thơ để
sẽ khỏi phải bị “quê” (2) ở đời sau, tức sau
khi người ta chết đi.
Bị “quê” ở đời sau gồm có 3 cấp độ cao
thấp:
- Cấp độ thấp tạm gọi là cấp độ “hơi bị
quê”: Vì quy luật tự nhiên gọi nôm na là “sinh
ra tay trắng, chết hoàn trắng tay”, cho nên lúc
sống càng là “ông này bà nọ”, càng tự nâng
mình lên thành lớn lao, quan trọng v.v… lúc
chết bỗng bị lột sạch, mất sạch và trần trụi
như mọi người thì cảm thấy “hơi bị quê”.
- Cấp độ trung tạm gọi là “khá là quê”: Vì
quy luật tự nhiên “đời người khi lên voi, lúc
lại xuống chó” được diễn dịch thành câu tục
ngữ cửa miệng: “Không ai giàu ba họ, chẳng
ai khó ba đời”, cho nên lúc sống “lên voi”
làm “ông này bà nọ”, đương nhiên được tận
hưởng vinh hoa phú quý, chết rồi bỗng tựa
như “xuống chó”, không còn hào hoa gì nữa
thì cảm thấy “khá là quê”.
- Cấp độ cao tạm gọi là “quá quê”: Vì quy
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luật tự nhiên “gieo nhân nào, gặt quả nấy”,
cho nên lúc sống do làm “ông này bà nọ” dễ
sinh ỷ thế hiếp người thấp bé hơn mình bằng
cách này cách nọ ngay cả bằng lời ăn tiếng
nói theo kiểu: “Miệng nhà quan có gang có
thép” v.v… gây ra nhiều nỗi oan sai khổ lụy
cho người “thấp cổ bé miệng”, chết xong bỗng
phải đền trả “cho đến đồng xu cuối cùng” thì
cảm thấy “quá quê”.
Chúa dạy dụ ngôn “Bá hộ và ông Ladarô”
(3), ta lấy đó mà hình dung.
Đến đây có lẽ ta nên quyết định: thà lúc
sống ta tự nhỏ bé –nhỏ bé có kỳ hạn- để chết
xong ta được làm lớn –làm lớn lâu dài đến vô
kỳ vô hạn- như thế ta vừa khỏi phải bị “quê”,
vừa được hiển vinh muôn đời bên Chúa.
....................................................................
(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức
Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất
trong Nước Trời?” Đức Giêsu liền gọi một
em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo:
“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không
trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em
nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước
Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này
vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mt
18,1-5).

(2) “Quê”: Tiếng lóng một thời rất phổ
biến trong xã hội VN từ sau năm 1975, chỉ
tình trạng tự hổ thẹn.
(3) Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa
là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại
có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn
nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,
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thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy
rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con
chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.

Thế rồi người nghèo này chết, và được
thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông
nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông
ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở
tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng
tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ
Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh
La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ
trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa
thiêu đốt khổ lắm!”. Ông Áp-ra-ham đáp:
“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã
nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô
suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây
giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con
thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng
ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn,
đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng
không được, mà bên đó có qua bên chúng ta
đây cũng không được”. Ông nhà giàu nói:
“Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh
La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn
năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh
cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình
này!”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có
Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời
các vị đó”. Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ
Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng
nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ
ăn năn sám hối”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu
nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng
chẳng chịu tin” (Lc 16,19-31).
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Văn hóa “Du-thúp”

NGƯỜI PHÀM

 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Đồng quy nhi thù đồ”?
 Điều gì dẫn đến hát Thánh ca Phụng vụ “Đồng quy nhi thù đồ”?
 Tại sao?
(xem câu trả lời ở trang 50)

Bé Bo hát ca thờ phượng Chúa

THIÊN ÂN
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gày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa
thật là xưa. Có hai người yêu nhau. Họ yêu
nhau ghê lắm. Họ yêu nhau như chưa từng
được yêu nhau. Họ yêu nhau như chưa từng
có tình yêu trên mặt đất này. Họ yêu nhau
yêu ơi là yêu. Họ yêu nhau như thể cha mẹ
họ chưa từng yêu nhau. Nói chung là họ yêu
nhau nhiều lắm. Cha mẹ họ nói ra, họ coi như
không có cha mẹ. Bạn bè họ nói ra, họ coi
như không có bạn bè. Ai nói ra, họ đều coi
như không có người đó.
Chính vì yêu nhau ghê gớm như vậy nên
họ đã đến với nhau. Người con trai thề hứa
với người con gái:
- Anh mà thiếu em là anh chết. Anh yêu em
đến trọn đời.
Người con gái cũng thề hứa với người con
trai:
- Em cũng vậy. Em mà thiếu anh thì chỉ có
cái chết mà thôi. Em sẽ yêu anh đến trọn đời.
Trong tình yêu đó, người con trai và người
con gái nên vợ nên chồng với nhau. Trong
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tình yêu đó, họ sống với nhau thật là đằm
thắm và ngát tình yêu thương. Với tình yêu,
họ nêu cao tấm gương vợ chồng cho mọi
người chung quanh. Họ sống và yêu nhau.
Người con trai làm nghề sửa xe. Còn cô
vợ cũng phụ chồng và làm việc nhà. Cả hai
người càng ngày càng lớn tuổi.
Tháng ngày dần trôi qua, trôi qua.
Một ngày kia, có người đến xin học việc.
Anh chồng nhận người đó vào học việc. Chị
vợ cũng coi thường người học việc. Mới đầu
anh và chị thấy mọi việc bình thường lắm.
Người học việc cũng thấy mọi việc bình
thường lắm.
Thời gian dần trôi qua, trôi qua.
Anh chồng tuổi theo tháng ngày nên lớn
dần lên và bắt đầu lơ là cô vợ. Thỉnh thoảng
anh chồng mới đến với vợ. Anh chồng chiều
nào cũng đều đi nhậu với bạn bè, bỏ vợ ở nhà
với người học việc. Người học việc được ở
ngay trong nhà để giảm chi phí thuê mướn
nhà ở.

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - NGỤ NGÔN CHA PHI

Người học việc trẻ trung hơn anh chồng
nhiều. Người học việc rất siêng năng. Ngoài
việc làm với anh chồng, người học việc còn
giúp người vợ nhiều việc nữa. Này nhé, nào
là giúp giặt đồ nè, nào là giúp xách nước vào
nhà tắm nè, nào là múc nước giúp nè, nào
là giúp nấu ăn nè. Nói chung là giúp tất cả
những gì mà vợ chồng làm. Người học việc
siêng năng lắm, giúp làm tất cả những gì có
thể làm được.
Người vợ mới đầu thấy bình thường.
Nhưng với tháng ngày, người vợ thấy thương
anh học việc, rồi yêu anh ta lúc nào không
hay biết nữa. Anh chồng thì chiều nào cũng đi
nhậu. Chưa kể hôi hám dầu mỡ lem luốc mà
chẳng hề nhìn ngó để ý đến cô vợ. Còn anh
học việc thì giúp làm hoài thôi. Anh ta còn để
ý đến mình nữa chứ.
Cô vợ lén lút quan hệ với anh học việc dù
anh ta trẻ tuổi hơn mình. Mà anh ta còn trẻ
nữa nên quan hệ hơn hẳn chồng mình. Người
vợ và anh học việc lén lút quan hệ một thời
gian rồi rủ nhau trốn ra đi. Cô vợ quên mất lời
ước hẹn năm xưa với anh chồng. Người vợ
quên mất thời gian yêu nhau với chồng năm
xưa. Người vợ quên hết chỉ thấy trước mắt là
anh chàng học việc mà thôi. Người học việc
và cô vợ rủ nhau trốn đi mất.
Anh chồng về thì thấy vợ mình và người
học việc đã bỏ trốn đi mất nên đi tìm nhưng
tìm ở đâu đây?
Người chồng vẫn yêu vợ mình lắm. Người
chồng quý vợ mình lắm. Người chồng vẫn
nhớ mãi lời thề hứa của người vợ, nhưng
người vợ đã trốn đi với người học việc của
mình. Quá đau buồn người chồng chết thảm
thương trong cô đơn cay đắng, trong chua xót
nghẹn ngào, trong buồn bã uất hận.
Người chồng chết hóa thành con chim.
Con chim bay đi tìm vợ mình. Chim bay đi và
kêu mãi kêu hoài. Chim kêu lên rằng:
- Nuôi trai mất vợ! Nuôi trai mất vợ!
Chim kêu hoài kêu mãi. Chim kêu từ sáng
tới tối. Chim kêu từ khi mới ra khỏi tổ đến khi
vào lại trong tổ. Cả ngày chim bay đi tìm vợ

mình với tiếng kêu:
- Nuôi trai mất vợ! Nuôi trai mất vợ!
Chim “Nuôi Trai Mất Vợ” ra đời như vậy
đó. Người ta từ đó có con chim “Nuôi Trai
Mất Vợ”. Người ta từ đó nhìn thấy con chim
bay đi và hót hoài, hót mãi. Chim hót tiếng
hót ca thán, xót xa. Chim hót tiếng ai oán,
buồn rầu. Hót từ sáng đến tối, hót từ khi rời
khỏi tổ cho đến khi vào lại tổ. Chim bay đi
tìm vợ trong đau xót thảm thiết, chim hót như
tự răn mình rằng:
- Nuôi trai mất vợ! Nuôi trai mất vợ!
.......................
Chúng ta là con người, chúng ta thế nào đây?
Chúng ta là ai đây?
Chúng ta là cậu con trai sửa xe hay chúng
ta là cậu học việc đây?
Chúng ta là cô gái trong truyện hay là con
chim “Nuôi Trai Mất Vợ” đây?
Chúng ta sống thế nào đây?
Chúng ta là con người mà.
Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi của mình.
Chúng ta sống thế nào để xứng đáng với
câu trả lời của mình, xứng đáng với mình là
ai trong câu trả lời của mình.
Chim “Nuôi Trai Mất Vợ”
Từ chàng trai mà ra
Chàng trai nhớ vợ mình
Nhớ lời thề, lời hứa.
Vợ thốt ra bằng lời
Thề: “Yêu anh trọn kiếp!
Thề: “Yêu anh trọn đời!”
Thế mà… đời chẳng mơ.
Chàng trai mất vợ mình
Vì học viên yêu mến
Vì vợ mình bỏ đi
Chàng trai mất vợ mình.
Chàng trai nhớ vợ mình
Chàng trai chết thành chim
Kêu hoài và kêu mãi
“Nuôi Trai Mất Vợ” mình.
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MỘC XUÂN

V

ào thời bao cấp, hàng hóa rất ít, lại
do nhà nước phân phối, đi mua phải xếp hàng,
cảnh chen lấn thật bát nháo. Có khi xếp hàng,
chen nhau cả buổi trời, đến lượt mình thì
không còn cái ngon nữa, nhiều người không
mua. Cung ít cầu nhiều là thế đó, người bán
độc quyền, nhiều khi lại cân ăn gian, cân
thiếu, người được mua là đã may, nên không
ai dám phàn nàn nạn cân đong đo đếm thiếu,
họ sợ lần sau gặp mặt người bán từ chối hoặc
bán cái dở nhất.
Không biết Thượng Đế nhìn thấy điều này
mà phạt người bán hay sao mà mỗi lần chị
Loan đi mua thịt, mua gạo v.v… thường được
thối dư tiền, mỗi lần như vậy, chị đều đem
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tiền đến trả cho người bán. Sự kiện này xảy
ra thường nhật, làm chị Loan hơi ngạc nhiên
và suy ngẫm:
- Quái, sao cứ nhè mình thối lộn tiền hoài
vậy! Mình đâu có tham của này, mình đem trả
lại cho người bán không phải là thượng sách,
thôi để đem bố thí cho người bán vơi bớt tội.
Nghĩ là làm, từ hôm đó chị Loan thôi trả lại
tiền thối dư, dư bao nhiêu chị đem bố thí hết
bấy nhiêu. Điều kỳ lạ có hôm thối dư hơn số
tiền chị đưa.
Có một người bạn của chồng chị tên Minh,
sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đi
học tập về bị bệnh mù cả hai mắt, chị thường
sang chữa trị giúp. Tiền thối dư chị cũng hay
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đem sang biếu anh Minh.
Hoàn cảnh anh thật tội nghiệp, từ khi đi
học tập, mọi người trong gia đình tan tác khắp
nơi lo mưu sinh. Khi học tập về anh thui thủi
một mình ở nhà, hai mắt bị bệnh phải đi mổ
nhưng rồi anh vẫn bị mù chỉ thấy lờ mờ như
sương khói.
Thói đời bạc bẽo khi anh còn đương chức
đương quyền, vợ con quanh quẩn săn sóc,
phục vụ anh, còn bạn bè qua lại nườm nượp.
Bây giờ tay trắng lại bệnh tật, người thân nhất
là vợ và các con cũng lạnh nhạt bỏ đi.
Mù lòa mà anh phải tự mò mẫm nấu cơm,
tự nấu ăn lấy, chợ búa thì có một đứa mua về
hoặc anh nhờ hàng xóm mua hộ.
Còn bệnh tật anh chẳng có tiền chữa trị,
đành cam chịu chờ chết. Hoàn cảnh đáng
thương như vậy, hai vợ chồng chị Loan
thường sang bắt mạch hốt thuốc cho anh hoàn
toàn miễn phí.
Khi được tiền thối dư, chị lại đem sang
biếu, có khi chị móc tiền túi cho. Anh Minh
rất cảm kích chị Loan, một hôm chị Loan
sang có một mình, anh Minh xin phép sờ bàn
tay chị, chị Loan cũng đồng ý. Anh Minh rờ
rẫm đôi bàn tay chị, rồi anh đưa lên mũi hôn.
Lúc này chị Loan chợt hiểu:
- Ôi thôi! Anh chàng này lúc còn đương
chức đương quyền, đẹp trai tiền nhiều cũng
tay nắm tay dắt vô số gái đẹp, bây giờ bị quả
báo đây, vẫn không hiểu, không thức tỉnh
nữa ư?
Chị chỉ thầm nghĩ thôi chứ không nói ra
và kể từ hôm đó chị tránh mặt anh Minh,
thuốc thang hay tiền bạc chị đều nhờ con trai
lớn hay chồng chị đem sang, tuyệt nhiên chị
không kể chuyện sờ tay cho chồng con biết vì
chị không muốn chồng chị và anh Minh mất
tình bạn.
Ít lâu sau, anh được phép làm giấy tờ đi
diện H.O sang Mỹ. Thời gian sắp sửa đi, vợ
con anh lại kéo về đoàn tụ, mọi người lại săn
đón, chăm lo cho anh như thuở anh còn đương
chức đương quyền.
Nhìn cảnh này chị Loan buồn cho thế thái

nhân tình, họ đoàn tụ đâu phải vì tình yêu
thương, tất cả vì quyền lợi. Rồi sau đó, anh
cũng được sang Mỹ cùng với gia đình. Anh
chỉ là cái cầu mà thôi. Khi sang Mỹ, họ lại
tản mát đi khắp nơi, bỏ anh cô đơn một mình,
nhưng lúc này anh được cơ quan an sinh xã
hội Mỹ cấp cho một đệ tam nhân săn sóc anh
vì anh bị mù.
Nhưng anh Minh cũng rất tốt, anh không
bao giờ nói xấu vợ con, có lẽ vì sĩ diện. Mỗi
lần về Việt Nam thăm lại quê hương bạn bè
chẳng bao giờ thấy vợ với con anh đâu cả chỉ
thấy anh đi với cô đệ tam nhân được trả lương
săn sóc cho anh.
....................................................................
Lời bàn:
Giới buôn bán cân đong đo đếm thường
không chính xác, khách hàng bị thiệt thòi.
Nhưng ông Trời nào có đi vắng, có lẽ vì vậy
mà họ luôn thối lộn tiền. Chị Loan đem số
tiền thối lộn đi làm phúc, cách hành xử này
thật hay, gỡ tội dùm cho kẻ ăn gian nhưng
không có sức răn đe những người này, không
biết làm cách nào để họ hiểu, để họ chừa cái
tính gian lận.
Còn gia đình ông trung tá Minh, khi giải
phóng là lúc họ trả quả, lúc đương chức
đương quyền, ông ta lả lướt đào hoa bao
nhiêu thì lúc này vợ ông ta lại bỏ đi tặng ông
một cặp sừng, con cái cũng bỏ đi để ông ta bơ
vơ một mình không hiểu ông ta có biết đây là
một quả báo hay không?
Đến khi ông ta được đi Mỹ theo diện H.O
vợ con lại lục tục quay về ra vẻ thương yêu
săn sóc ông, nhưng chẳng qua họ coi ông là
một cây cầu. Thế thái nhân tình là thế đó.
Tình thâm trong một gia đình lỏng lẻo, nhạt
như nước ốc như thế thì gia đình này làm sao
có hạnh phúc và xã hội làm sao được tốt đẹp.
Nếu ta hiểu quả báo thì ngay bây giờ ta
phải tự hoàn thiện để cuối đời ta được sung
sướng hạnh phúc, để cái đức thắng quả báo
mà ta đã làm trong quá khứ, để con cháu ta
hưởng cái đức của ta, cuộc đời chúng luôn
luôn tốt đẹp.
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DU KHẢO ĐỒI THẬP GIÁ, ĐÀ LẠT
(tiếp theo)
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NGHIÊNCỨU
CỨUTRẢI
TRẢINGHIỆM
NGHIỆM--CHUYỆN
CHUYỆNRIÊNG
RIÊNGNGƯỜI
NGƯỜILỚN
LỚN--ĐẶC
NHÌNNGỮ
NGƯỢC
VẤN
ĐỀ
NGHIÊN
CÔNG
GIÁO

SIÊU THỊ
Bẫy “mua sắm”.
ĂN CƯỚP ONLINE
…với nạn nhân online.
XE TỰ VẬN HÀNH
Công trình sa thải tài xế hàng loạt.

NHẠC SĨ, CA TRƯỞNG, NGƯỜI
ĐỆM ĐÀN, CA VIÊN, GIÁO LÝ VIÊN,
LỄ SINH, TRÙM…
Những nghề “bất lương” (bất=không,
lương=tiền công).
DỊCH CORONA

Nền văn minh giao tiếp “không cần nhìn
SHIPPER (NGƯỜI GIAO HÀNG ON- mặt”.
LINE)
DÂN NHẬU
Nghề “chạy có cờ” (*).
ĐẦU BẾP
Nghề làm cho sướng miệng thực khách.
DIỄN VIÊN KỊCH NÓI
Nghề “giả sao cho thật”.
THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA CHA
HIỆN NAY
Trong thần khí (nội tâm = ở nhà) và chân lý
(thực thi Lời Chúa = yêu thương mọi người).
MẠNG XÃ HỘI
Thế giới “Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”.
TIỀN BỐI

Những người hành nghề “tự chà đạp nhân
phẩm”.
NHẠC QUẢNG CÁO
Nhạc chế giễu nghề sáng tác nhạc
(nhạc sĩ).
THỜI YOUTUBE
Thời người người làm phim.
THIỆP MỜI TIỆC CƯỚI
Mời “ăn trả tiền giá cao”.
MUA BÁN “TRẢ GIÁ”
Hài kịch vụng về diễn cảnh “mất niềm tin
lẫn nhau giữa con người”.

Cái lưng (bối) ở phía trước (tiền).

BỆNH VIỆN

THÀNH PHỐ

Nơi “Tỉnh thức và… cầu nguyện”.

Chợ to trùm chợ nhỏ.

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

DỰ ÁN
Chuẩn bị (dự) vụ án (án tù).
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(*) Do thành ngữ VN: “Chạy như cờ lông
công” tả những bưu tá thời xưa “chạy thư”
đội nón gắn lông của con chim Công vừa cao
ngất ngưỡng vừa rung rinh để người ở xa dễ
nhìn thấy.
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hiều người thường chúc nhau một
giấc ngủ êm đềm, không mộng mị. Nhưng
theo nghiên cứu mới của Mỹ, coi chừng…
chết sớm nếu ngủ mà không hoặc ít nằm mơ.
Công trình đứng đầu bởi tiến sĩ Eileen
Leary từ Đại học Stanford ở Palo Alto, California, Mỹ. Bài công bố trên JAMA Neurology cho biết nguy cơ chết sớm sẽ tăng từ 1317% khi giấc ngủ REM bị giảm 5%.

Ngủ cùng bạn đời là một trong những
cách để có giấc ngủ REM chất lượng –
Ảnh minh họa từ Internet.

Giấc ngủ REM, tức “giai đoạn chuyển
động mắt nhanh” trong giấc ngủ, chính là
lúc bạn ngủ sâu nhất và nằm mơ. Khác với
suy nghĩ trước đây cho rằng việc hay mộng
mị khiến giấc ngủ kém chất lượng, khoa học
hiện đại chứng minh chính giấc ngủ có giai
đoạn REM đầy đủ mới là giấc ngủ đủ sâu và
chất lượng.
REM chính là giai đoạn quan trọng nhất
đối với sức khỏe khi bạn ngủ, giúp cơ thể sửa
chữa những chỗ bị tàn phá trong ngày, đặc
biệt là đối với bộ não. Từng có nghiên cứu
chứng minh những người có giấc ngủ REM
tốt sẽ đẩy lùi được nguy cơ mất trí nhớ.
Công trình mới này khẳng định không chỉ
não bộ mà mọi cơ quan trong cơ thể đều phải
chịu thiệt thòi nếu chủ nhân có những giấc
ngủ ngắn, chập chờn và không kịp nằm mơ.
Theo nghiên cứu mới này, cần có chiến
lược đối với trưởng thành có ít hơn 15% giấc
ngủ là giai đoạn REM. Thông thường nếu thời
gian ngủ quá ngắn, bạn sẽ không kịp hoặc chỉ
mới nằm mơ đã thức giấc, tức giai đoạn REM
bị hạn chế.
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2.600 tình nguyện viên đã tham gia cuộc
khảo sát kéo dài 12 năm; 1.400 người khác
được theo dõi tận 21 năm để phục vụ cho nghiên cứu này.
Ngoài thời gian ngủ đủ, một nghiên cứu
khác cũng vừa công bố cách đây vài tuần của
Trung tâm Tâm thần tích hợp (ZIP – Đức)
còn gợi ý một cách thú vị để có giấc ngủ
REM chất lượng: ngủ cùng bạn đời. Nghiên
cứu cho thấy việc ngủ 2 người không những
không khiến bạn dễ thức giấc mà còn giúp
giai đoạn ngủ REM sâu hơn, chất lượng hơn.
Đủ thứ bệnh từ 3 thức uống bị WHO cho
vào “danh sách đen”.
Thường xuyên uống 3 loại nước được Tổ
chức Y tế Thế giới liệt vào danh sách đen sẽ
khiến bạn đối mặt với nguy cơ ung thư, bệnh
tim mạch và nhiều rủi ro sức khỏe khác.

dù là nước lọc, nước trà hay là nước trong các
loại thực phẩm như súp, lẩu đều có nguy cơ
gây ung thư thực quản.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi các
nhà khoa học Anh đã chỉ ra rằng, uống 700
ml nước trà ở 60 độ C hoặc nóng hơn liên
quan chặt chẽ với việc tăng nguy cơ ung thư
thực quản so với người uống đồ uống ở nhiệt
độ thấp hơn. Kết luận này được đưa ra sau
khi nhóm tác giả tiến hành theo dõi thói quen
uống nước hoặc trà, cà phê của 50.045 người
trong độ tuổi từ 40 - 75 từ năm 2004-2017.
Thậm chí, thực quản không phải là nạn
nhân duy nhất, mà thói quen ăn uống đồ nóng
còn gây tổn thương trực tiếp đến tế bào miệng
và dạ dày.

RƯỢU

NƯỚC NÓNG

Lạm dụng rượu cũng như các loại đồ uống
chứa cồn có liên quan đến nhiều loại ung thư
Uống nước nóng hay trà nóng gây tổn như: ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung
thương lớp niêm mạc mỏng manh ở thực thư miệng, ung thư gan…
quản. Càng nhiều lần bị tổn thương, các tế
bào niêm mạc sẽ càng tăng sinh và dày lên,
để chống lại tác động của nước nóng. Mặt trái
của hiện tượng này là làm tăng nguy cơ các tế
bào niêm mạc thực quản bị ung thư hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước nóng
trên 65 độ C có thể làm tăng rủi ro khởi phát
ung thư thực quản. Chính vì vậy, Cơ quan
Nghiên cứu Ung thư thuộc Tổ chức Y tế thế
giới đã xếp các loại thức uống nóng vào các
chất gây ung thư nhóm 2A. Ở nhiệt độ này,
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Khi vào cơ thể, rượu sẽ được chuyển hóa
thành Acetalhehyde là một chất độc, sau đó
chuyển thành Acetate không độc. Tuy nhiên,
khả năng chuyển hóa Acetalhehyde thành
Acetate của gan lại có giới hạn. Nếu hấp thu
lượng rượu quá lớn vượt khả năng chuyển
hóa của gan khiến lượng Acetaldehyde được
sản sinh với một mức quá lớn sẽ dẫn đến tình
trạng tổn thương tế bào gan, gây tình trạng
viêm gan, xơ gan. Bên cạnh đó, rượu và các
chất chuyển hóa còn có thể gây đột biến vĩnh
viễn và không thể phục hồi trong các tế bào
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gốc tạo máu khỏe mạnh, từ đó làm tăng nguy
Các bằng chứng khoa học cũng cho thấy
cơ ung thư. Cũng chính vì lý do này mà tổ rằng, uống hơn 100 ml đồ uống có hàm lượng
chức y tế thế giới đã xếp Acetalhehyde vào đường cao mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc
nhóm 120 chất gây ung thư hàng đầu.
ung thư tổng quát lên 18%, với ung thư vú
con số này lên đến 22%.

ĐỒ UỐNG NHIỀU ĐƯỜNG

Kết quả - được công bố trên tạp chí Circulation – cho thấy, những người uống 2 lon
nước ngọt trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử
vong vì bệnh tim cao hơn 31%. Và mỗi lon
nước ngọt có ga hoặc đồ uống có đường khác
Một nghiên cứu được thực hiện bởi các có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao hơn
nhà khoa học Pháp đã chỉ ra rằng, đồ uống 10%.
có lượng đường cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc
ung thư, nguyên nhân được xác định là do
ảnh hưởng của lượng chất béo trong nội tạng
do đường được chuyển hóa thành, cũng như
việc chỉ số đường huyết cao làm kích thích
các phản ứng viêm, vốn là yếu tố nguy cơ của
ung thư.

Bên cạnh bệnh tim, uống từ 2 lon nước
ngọt mỗi ngày làm tăng 21% nguy cơ tử
vong sớm do mọi nguyên nhân, so với những
người uống nước ngọt có đường dưới 1 lần
mỗi tháng.
Minh Nhật Theo Aboluowang
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“Tha thứ” được mô tả là hình thức tối
thượng của tình yêu, bởi nó kiểm tra độ sâu
sắc, sức mạnh tình cảm của một cặp đôi.
Sự tha thứ được ví như một nghệ thuật có
thể khiến ai đó phải mất cả đời để có thể thành
thạo, một điều mà con người không ngừng
học hỏi trong cả cuộc đời mình.

Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối,
nhượng bộ. Trái lại, nó cho thấy sức mạnh
của chính mỗi người, khiến họ trở nên mạnh
mẽ hơn. Ảnh: Shutterstock.
Tha thứ là biểu hiện của một tình yêu vô
điều kiện, nếu không có điều đó, sẽ rất khó để
các cặp đôi có thể vượt qua những cơn bão,
hay những trở ngại trong mối quan hệ. Tha
thứ không có nghĩa là yếu đuối, nhượng bộ.
Trái lại, nó cho thấy sức mạnh của chính mỗi
người, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.
Việc học cách tha thứ một cách thực sự
ngăn mỗi người cảm thấy ngột ngạt hay bế
tắc, khi vấn đề về mối quan hệ xảy đến. Tha
thứ giúp mỗi người hàn gắn, phát triển, biến
đổi bản thân trong một mối quan hệ. Đó cũng
là cách để hai bên chữa lành và hòa giải, nếu
có thể, và sau đó một lần nữa thiết lập lại mối
quan hệ.
Nathalie Sommer, chuyên gia về quan hệ
hôn nhân của Đại học Yale, Mỹ, nhận định
rằng tha thứ là một trong những khía cạnh
quan trọng và khó khăn nhất của một mối

quan hệ. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn có
một mối quan hệ thực sự sâu sắc, mỗi người
buộc phải học cách tha thứ.
“Cảm xúc dằn vặt, khổ đau là điều không
thể tránh khỏi, khi bạn yêu một người và bị
đối xử không tốt. Cho dù đó chỉ là một lời
nói không tử tế, một hành động nhỏ thể hiện
sự thiếu chân thành, hay một hành động lớn
tạo ra sự tổn thương sâu sắc (ngoại tình, dối
trá), theo thời gian, chúng chồng chất, gây
ra gánh nặng to lớn cho chúng ta. Tuy nhiên,
nếu không có sự tha thứ, thật khó để duy trì
kết nối và trải nghiệm mối quan hệ gắn kết
sâu sắc mà mỗi người chúng ta tìm kiếm”,
Nathalie Sommer nói.
Cô cũng nhận định, việc tha thứ tạo ra một
không gian an toàn để khám phá giữa các cá
nhân ở mức độ sâu sắc, cho phép mỗi đối tác
bày tỏ sự tổn thương của họ. Và nhờ thế, nó
củng cố mối quan hệ.
Theo giải thích của Nathalie Sommer, khi
một người bị tổn thương bởi nửa kia, phản
ứng tự nhiên của chúng ta là bảo vệ chính
mình, sau đó chúng ta chuyển sang trạng thái
“xù lên” để chiến đấu, hoặc trở nên đóng băng
cảm xúc. Điều này đồng nghĩa với việc rút lại
mọi tình cảm, ngừng mọi biểu hiện tình yêu,
bởi chúng ta cố gắng làm giảm sự tổn thương
của chính mình trong tương lai. Một số người
thậm chí chuyển sang chế độ phòng thủ, hoặc
bị kích động đến mức chuẩn bị cho mình
“một kho vũ khí những lời chỉ trích”, nhằm
mục đích trả đũa trong trường hợp những nỗi
đau bị kích hoạt trong tương lai.

41

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

Đi ngược với cảm xúc tự nhiên này, Nathalie Sommer cho rằng việc tha thứ, buông
bỏ có thể giúp tạo ra những đột phá: “Thử
nghĩ xem, chẳng ai chiến thắng sau cùng, nếu
nỗi đau không được giải quyết. Tha thứ giúp
ta vượt qua nỗi đau của chính mình, giúp ta
chữa lành và phát triển. Nó cũng là món quà
dành cho đối tác, sau sai lầm. Sự tha thứ ảnh
hưởng đến cả người cho đi, và người nhận
lại, đồng thời khuyến khích họ duy trì kết nối,
thay vì giữ sự oán hận, mặc cảm... “.
Tuy nhiên, theo vị tiến sĩ, tha thứ là một
quá trình chứ không thể nào là một quyết định
tức thời: “Nếu muốn thực hành tha thứ, việc
đầu tiên là học cách đưa ra các quyết định có
ý thức, để tha thứ cho đối tác của bạn”. Cô
cũng nói rằng đó là lựa chọn của chính bản,
nhằm rũ bỏ những nỗi đau, sự tổn thương,
chứ không phải là trông đợi sự nhận thức của
đối phương về điều đó.

“Giao tiếp rất quan trọng trong quá trình
tha thứ. Với người mắc sai lầm, giao tiếp là
cách tốt nhất để có được sự tha thứ, từ người
mà bạn làm tổn thương. Hãy suy nghĩ về
cách mà bạn đã làm tổn thương một nửa, giải
thích, xin lỗi và cho biết bạn đã thấu hiểu nỗi
đau của họ. Bạn cần nhận trách nhiệm xem
mình sai ở đâu, đừng bào chữa hay đổ lỗi
cho người khác. Bạn cũng cần phải cho đối
phương biết dự định sẽ làm gì, để đưa mọi
thứ trở lại đúng đắn trong tương lai”, Nathalie Sommer nói.
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Thêm vào đó, việc tha thứ cho bản thân
cũng rất quan trọng, bởi mặc cảm xấu hổ,
tội lỗi cũng đè nặng lên cảm xúc, khiến
chúng ta trở nên hèn nhát, không dám thú
nhận sai lầm.

Vậy làm thế nào để tha thứ cho
đối tác của mình?
Theo Nathalie Sommer, có 4 bước quan
trọng của quá trình này, đó là:
Dành thời gian xử lý cảm xúc của chính
mình, quanh nỗi đau, sự tổn thương mà đối
tác gây ra.
Hãy xem sự tổn thương ấy tác động thế
nào đến bạn, và bạn phải làm gì để có thể
buông bỏ được nỗi đau đó.

Một khi đã quyết định tha thứ, hãy quên
đi, đừng lôi nó ra nói đi nói lại trong các cuộc
cãi vã.
Sự chấp nhận là quan trọng, và đó là giai
đoạn cuối cùng của sự buông tay.
Làm thế nào để có được sự tha thứ từ đối
tác, sau những sai lầm của chính mình?
Đừng xấu hổ hay giấu giếm, hãy thành thật.
Giải thích cảm xúc của bạn, đưa ra lời xin
lỗi chân thành.
Chấp nhận các phản ứng và cảm xúc của
đối tác, đừng chỉ trích, đừng trốn chạy.
Chịu trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện các
cam kết.
Kiên nhẫn với đối tác, bởi hành trình hồi
phục phụ thuộc rất lớn vào các mức độ tổn
thương mà đối phương phải chịu đựng.
Thùy Linh (Theo SCMP)
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Trẻ 2-3 tuổi có thể học cách nhận biết màu
sắc, hình dạng của đồng tiền và khi con ở tuổi
thiếu niên, chúng nên được khuyến khích
thảo luận về ngân sách gia đình.
Tiến sĩ Jann Gumbiner, nhà tâm lý học
và giáo sư tại Đại học California, Đại học Y
khoa Irvine, cho biết, từ khi học lớp ba, một
ngân hàng Mỹ đã đến trường, mở cho bà và
các học sinh trong lớp một tài khoản.
“Họ chỉ cho chúng tôi cách nhập, đóng
dấu và ghi ngày vào mỗi khoản tiền gửi. Sau
đó, hàng tuần, đại diện ngân hàng đến để các
học sinh gửi tiền. Đây là một bài học tuyệt vời
về tài chính. Tôi thích nhìn thấy tài khoản của
mình tăng lên”, bà nhớ lại.
Nhưng không đợi đến khi trẻ lên lớp ba,
có một số điều quan trọng hơn về tiền bạc mà
cha mẹ có thể dạy cho con mình ở bất kỳ lứa
tuổi nào.

giúp chúng nhận dạng. Con bạn có thể phân
biệt sự khác nhau của các đồng tiền, màu sắc,
hình dạng. Hãy để con nhận dạng đồng xu
thông qua mô tả của bạn, sau đó thảo luận về
tên gọi.

Lưu ý, cần giám sát chặt chẽ
khi con chơi với tiền xu

Trẻ 2-3 tuổi
Tiến sĩ giáo dục Dorothy Singer, nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Yale, cho rằng
trẻ ở độ tuổi từ 2-3 không hiểu giá trị của
đồng tiền nhưng có thể bắt đầu bằng bài học
phân biệt các đồng tiền. Một trò chơi có thể

Chơi các trò mua bán cũng là cách dạy
con về chi tiêu. Ảnh: Brightside.
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Trẻ nhỏ thích nhất là chơi trò mua bán
trong shop tại nhà. Theo tiến sĩ Dorothy, bạn
có thể dạy con những điều mới về chi tiêu
mà không cần phải ra ngoài. Đổi tiền lấy thực
phẩm, chỉ cho con phiếu giảm giá và nói về
việc mua bán như một trò chơi thú vị. Chuyên
gia đề nghị bạn nên sử dụng giấy giả làm tiền,
rồi dùng hộp ngũ cốc và trái cây làm hàng hóa
trong cửa hàng. Chỉ cần khiến con hào hứng,
bé sẽ thích thú tìm hiểu chủ đề này.

Trẻ 4-5 tuổi
Trước khi đến siêu thị, hãy cầm theo phiếu
giảm giá. Khi đến nơi, đưa cho con bạn vài tờ
và hỏi xem chúng có thể tìm mua dưa chuột
hay các sản phẩm khác không. Làm vậy con
vừa giúp đỡ được bạn mà cũng thấy mình làm
được việc quan trọng.
“Đó là cách dễ dàng và thú vị để giải
thích với con về việc tiết kiệm tiền”, Neale
S. Godfrey, chủ tịch và người sáng lập Mạng
lưới tài chính của trẻ em ở Chester, New Jersey, Mỹ, nói.
Cách khác dạy trẻ về tiền bạc là thiết lập
một nhà hàng tại gia. Bạn hãy vờ như đang
ăn tối ở một nhà hàng thực sự và giải thích
cho con cách ứng xử, cách đặt bàn ăn. Hãy
nhắc con phải thanh toán hóa đơn sau bữa
tối. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng
tiền tượng trưng.

Bạn cũng nên dạy cho con về sự quan
trọng của việc chờ đợi. Đó là kỹ năng cần
thiết giúp trẻ biết cách tiết kiệm và chi tiêu.
Không cần giải thích quá chi tiết. Cùng con
xếp hàng và giải thích với đứa trẻ: “Khi con
muốn làm gì phải biết chờ đợi, đó là một
phần của cuộc sống”.
Bạn có thể thực hành bằng cách tìm món
đồ có giá hợp lý mà con muốn. Sau đó, bạn
dặn con chờ đợi và tiết kiệm để mua được
món đồ đó. Mỗi tuần, cha mẹ có thể cho con
một khoản nhỏ, một đô la chẳng hạn, đừng
cho tiền một lúc.

Từ 6 - 8 tuổi
Khi cho con tiền, bạn phải dạy chúng cách
cất giữ. Cha mẹ có thể gợi ý cho con cất tiền
trong một chú heo đất hoặc bình, cho các mục
đích khác nhau.
Bạn cũng có thể giúp con mở tài khoản
ngân hàng để tiết kiệm.
Cha mẹ có thể giải thích cho đứa trẻ hiểu
sẽ tuyệt vời thế nào nếu gửi tiền thường xuyên và các quy định của ngân hàng.

Chờ đợi để mua được thứ mình muốn là
cách dạy con về tiêu tiền. Ảnh: Brightside.

Tuổi từ 9 -12

Cùng con mua sắm ở siêu thị để chúng ý
thức về giá trị của tiền bạc. Ảnh: Brightside.
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Khi con 9 tuổi, bạn có thể bắt đầu cùng con
đọc giá trên sản phẩm và so sánh giá cả, chất
lượng. Bạn có thể thử dùng một cuộn giấy vệ
sinh trong toilet một tuần, sau đó sử dụng một
(xem tiếp trang 53)

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - SỢI CHỈ ĐỎ (TT)

sống chứng nhân của mình.
4- Tính ganh tị làm cho con người trở nên
mù quáng/ hẹp hòi/ ích kỷ/ thậm chí vu khống
để bôi nhọ danh dự/ để hạ người khác xuống/
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo
xứ chúng ta/ biết can đảm sửa chữa tận gốc tật
xấu kinh niên này.
CT: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con
biết sống như Chúa: luôn cư xử quảng đại và
khoan dung với hết thảy mọi người, nhờ đó
(tiếp theo trang 11) chúng con sẽ nên hoàn thiện như Chúa Cha
- Thì anh đã được thưởng rồi. Này nhé trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị…
khán giả đã vỗ tay hoan hô anh, báo chí đã
chụp hình anh, những người hâm mộ đã tặng
VI. TRONG THÁNH LỄ
hoa cho anh, những hãng thương mại đã ký
hợp đồng với anh… Anh đã được thưởng quá
- Trước kinh Lạy Cha: Chúng ta đây, kẻ
nhiều rồi. Bây giờ anh hãy nghĩ tới những thì biết Chúa vào giờ thứ nhất, người thì chỉ
người chạy sau chót: họ cũng cố gắng như mới biết Ngài vào giờ thứ 11. Nhưng Chúa đã
anh, vất vả không kém gì anh, và cũng chạy thương tất cả chúng ta, cho tất cả chúng ta
hết đoạn đường 3000 mét như anh. Anh thử làm con trong nhà Ngài. Vậy tất cả chúng ta
nghĩ xem có công bình không khi anh thì hãy trìu mến dâng lên Ngài lời kinh mà chính
được tất cả còn họ thì chẳng được gì?
Chúa Giêsu đã dạy.
V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI
CT: Anh chị em thân mến
Thiên Chúa là tình yêu. Người yêu thương
và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta
cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
1- Chúa Giêsu đã giao cho hàng Linh mục
sứ mạng rao giảng Tin Mừng/ và cử hành các
bí tích mà phục vụ dân Chúa/ Chúng ta hiệp
VII. GIẢI TÁN
lời cầu xin cho các ngài luôn trung thành/
khôn ngoan và nhân hậu.
2- Trên thế giới ngày nay/ hình như lòng
khoan dung không còn ngự trị trong các sinh
hoạt trần thế/ do đó con người vẫn còn điên
cuồng tàn sát lẫn nhau/ Chúng ta hiệp lời cầu
xin cho lòng khoan dung ảnh hưởng đến mọi
sinh hoạt trong đời sống con người.
3- Hiện tại có biết bao người đang âm thầm
hy sinh cả cuộc đời trên cánh đồng truyền
giáo/ để giới thiệu Chúa cho những anh chị
Thiên Chúa đối xử với mọi người bằng
em chưa nhận biết Chúa/ Chúng ta hiệp lời lòng tốt. Xin Chúa giúp anh chị em ra về cũng
cầu xin Chúa giữ gìn/ và nâng đỡ những anh đối xử bằng lòng tốt với mọi người.
chị em ấy/ giữa muôn vàn thử thách trong đời
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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Người Mẹ ấy
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
* Thiên Thần kính mừng Mẹ “ĐẦY ƠN PHÚC”,
Mẹ đính hôn cùng Giuse thuộc chi tộc Đavít,
Mẹ chịu thai Đức Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần,
Mẹ là Mẹ Đấng Emmanuel,
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa !...*
…Mà trước tiên, Mẹ là là MẸ SẦU BI cùng SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU…(lễ kính 14/9 và 15/9)

Người Mẹ ấy ở một nơi “không có gì hay cả”,
Làng Naza đâu đó tận Ga-li-lê-a…
Sống âm thầm trăm việc vặt quê nhà,
Mà lắng nghe, “trong lòng luôn ghi nhớ…”
Người Mẹ ấy có lời thề từ thuở nhỏ
Ở đồng trinh mong đợi Đấng Cứu Tinh…
Bởi mọn hèn nào dám mộng sinh thành
Đấng Mê-si-a, Con Giavê chí tôn chí đại!…
Người Mẹ ấy đâu ngờ được triều bái:
Kính mừng Đầy Ơn Phúc, Thiên Chúa ở cùng”,
Được cưu mang Đấng Cứu Độ nơi cung lòng,
Đức Kytô, như lời xưa phán hứa!…
Người Mẹ ấy nhẹ nhàng như hơi thở
Sinh con thơ, sinh hạ Em-ma-nu-ên,
Trong hang không, trong bao la mông mênh,
Đám mục đồng bàng hoàng nghe lòng rộng mở!...
Người Mẹ ấy ôm Con Vua Trời, - khiếp sợ!
Trốn Hêrôđê, qua xứ lạ muôn dân,
Xa lánh vua, ngỡ ngàng chốn gian trần,
Mà lắng nghe trong lòng Vua muôn thuở…
Người Mẹ ấy ra đi, trở về, như tôi tớ,
Như tội đời, như hát dạo hát rong,
Như lưu đày khắc khoải kiếp lông bông,
Mà suy niệm cao vời Đường Lối Chúa…
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Người Mẹ ấy dâng con bao bỡ ngỡ,
Mà lắng nghe lời ông cụ Si-mê-ong:
Một lưỡi gươm đâm thấu quả tim hồng…
Trẻ nhỏ này nên cớ cho người vấp ngã!...
Người Mẹ ấy “trong lòng luôn ghi nhớ!...”
Trẻ Giêsu uy nghi ngự đền thờ,
Bao học sĩ, bao trưởng lão ngẩn ngơ
Ngắm oai phong thần thái Con Thiên Chúa!…
Người Mẹ ấy từng bước rợn rùng héo úa,
Buổi chong chênh Đường Cứu Độ kinh hoàng,
Chiều sấm sét trên Núi Sọ tan hoang,
“Đây, Mẹ con, còn đây là con Mẹ!...”
Người Mẹ ấy bên phút giây cứu thế,
Cùng dang tay nối đất với trời xanh…
Được chúc phúc, được công bố tin lành:
Biết lắng nghe và tuân hành Lời Chúa…”
Người Mẹ ấy, Gabriel truyền hứa,
Thánh Thần Người sẽ ngự xuống bình an,
Đấng Toàn Năng phủ rợp bóng cánh đại bàng,
Để Mẹ Vô Nhiễm muôn đời muôn thế hệ!…
NGƯỚI MẸ ẤY,
CON CHÚA TRỜI LÀ CON MẸ!..

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

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Linh mục Phêrô NGUYỄN VĂN TỰ
(chịu xử trảm, 1796-1838)
Kính nhớ ngày 5.9

Bị tù, đánh đập, các con Cha
BẮT bớ, hành hung, chúng khảo tra
VÌ ĐẠO THÁNH con xin cảm tạ
LÀ con chiên Chúa dẫu phong ba.
MỘT lòng kiên vững không từ bỏ
HỒNG phúc ngập tràn có Mẹ, Cha
ÂN lộc bao la, đời hạnh phúc
CHÚA BAN, Mẹ thưởng, con về nhà.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Linh mục Emmanuel NGUYỄN VĂN TRIỆU
(chịu xử trảm, 1756-1798)
Kính nhớ ngày 17.9

THƯA có hay không, đời chẳng sao
KHÔNG là lẽ sống, phải ra vào
TÔI LÀ mục tử chủ chiên đấy
ĐẠO TRƯỞNG, TÔI đây như thế nào?
THÀ CHẾT cho chiên được sống hết
CHỚ KHÔNG lẩn trốn, tránh làm sao
BỎ bê sứ vụ, là sai trái
VIỆC GIẢNG ĐẠO Trời, vui biết bao.
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Trẻ em nghèo

Một bé gái đang tìm kiếm đồ ăn trong bãi rác ở Islamabad, Pakistan.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI
 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Đồng quy nhi thù đồ” (cùng nhau đi về một mối
nhưng khác đường) hàm ý nói TCPV là một sự đồng quy cao về một mối thờ phượng Chúa.
 Hát TCPV là hát nguyên văn Lời Chúa và hát với Cộng đoàn; Lời Chúa giúp mọi
người đồng quy vào một lòng thờ kính, hát Cộng đoàn giúp mọi người đồng quy vào một
tâm tình yêu thương nhau.
 Tại vì không có ca từ nào thu họp mọi người vào một ý nguyện thờ kính cho bằng
Lời Chúa, cũng không có sự đồng quy yêu thương nhau nào hiệu quả bằng Cộng đoàn hiệp
nhất trong hát ca.
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng
giữa linh mục và pháp sư
(phần 59 của kỳ 53)

MA VĂN LIÊU

Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già:
- Thưa thầy cả! Dựng nên muôn loài là
việc đầu tiên Thiên Chúa làm để thể hiện
Tình yêu của Người sao?
Cha sở:
- Đúng như vậy! Tình yêu là chia sẻ; đối
với Thiên Chúa, chia sẻ là sáng tạo, sáng tạo
không ngừng. Khi con người yêu, con người
cũng chia sẻ cũng sáng tạo (1). Ganh ghét
thù hận là tiêu diệt, tiêu diệt chung quanh
để giành giật sự sống cho riêng mình nhưng
không ngờ đó lại là tiêu diệt chính bản thân
mình.
Tôn giả thứ 16, Hán Đồ Bạn Trá Già:
- Phải rồi! Việc thứ đến Tình yêu phải làm
là gì?
- Là sửa chữa hoặc gọi chung là tái tạo; vì
muôn loài được dựng nên trên con đường tự
sáng tạo chính mình mà ta gọi là tiến hóa, sẽ
có va chạm và hư hao hay biến dạng bởi sự
ác, cho nên Tình yêu Thiên Chúa giúp tái tạo.
Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già:
- Việc tiếp theo nữa của Tình yêu là gì?
- Là canh tân, đổi mới hay còn gọi là tạo
một sức sống mới để hoàn thiện.

Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già rất thông
minh, cho nên Ông nhìn ra ngay:
- Vì thế mà sinh ra một Tình yêu có Ba
Ngôi vị…
Không để Tôn giả thứ 16 nói xong, cha sở
xác nhận La hán thứ 16 đã nghĩ đúng và nói
đúng:
- Thiên Chúa là Một Chúa Ba Ngôi. Nhưng
vì Thiên Chúa là Tình yêu, cho nên Tình yêu
có Ba Ngôi; Ngôi Thứ Nhất: Tạo, Ngôi Thứ
Hai: Tái tạo, Ngôi Thứ Ba: Làm Mới. Nhìn
vào tình yêu nơi loài người, chúng ta thấy
cũng có hình dáng ba “ngôi vị”, hy sinh, tha
thứ và làm mới lại; người nào yêu mà không
qua đủ ba giai đoạn thuộc về chức năng ấy,
tình yêu là giả tạo, không là tình yêu đúng
nghĩa, không là hình ảnh của Tình yêu Thiên
Chúa.
La hán thứ 16:
- Nhưng thưa Thầy cả! Tại sao Thiên Chúa
đau khổ? Có phải ma quỷ làm Thiên Chúa
đau khổ? Đau khổ làm vẫn đục tình yêu đúng
không?
La hán thứ 16 hỏi dồn dập. Cha sở đáp:
- Tự Tình yêu là hy sinh, là chia sẻ, là đau
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đớn như người mẹ hy sinh-chia sẻ-đau đớn
mỗi khi tự nguyện phân thân để cho ra đời
một đứa con. Ma quỷ không can dự gì được
trong Tình yêu, Chúng đứng cách xa Tình yêu
đến không thể “mò” đến được, hay Chúng
chẳng hiểu gì về Tình yêu đã vậy, còn thù nghịch đến đối lập với Tình yêu.
La hán thứ 16:
- Hóa ra… có đến hai loại đau khổ sao?
- Một đau khổ vì “tự hủy để tái sinh” như
hột giống thối đi để nẩy mầm, một đau khổ vì
“hư hỏng dẫn đến chỗ hủy diệt”.
E ngại đi lạc đề, cha sở Luca quay lại Tình
yêu Thiên Chúa:
- Trong Tình yêu, đau khổ để tái sinh. Đau
khổ để tái sinh là hạnh phúc. Thế là trong
Thiên Chúa vẫn có đau khổ, nhưng đau khổhạnh phúc. Trong số các lực sĩ chạy đua (2),
người về nhất đau khổ nhất nhưng hạnh phúc
nhất.
La hán thứ 16 không dấn sâu vào đề tài
đau khổ được nữa, nên Ông quay trở lại đề tài
Thiên Chúa Tình yêu Ba Ngôi (3).
- Vạn vật ở khắp mọi nơi đều là kết quả
của Tình yêu Thiên Chúa, nhưng chỉ có loài
người là được mang Tình yêu ấy trong mình…
Cha sở nói tiếp theo:
- Giá phải vâng lời Thiên Chúa đừng ăn
trái cấm theo sự xúi xiểm của ma quỷ, loài
người chỉ có một thứ đau khổ sản sinh, và
không có đau khổ huỷ diệt.
La hán thứ 16 tự kết luận:
- Cho nên trên thiên đàng vẫn có đau khổ
(4). Còn Niết bàn nơi Chúng tôi ở, không có
hạnh phúc đậm đà ấy (5).
La hán thứ 16, Hán Đồ Bạn Trá Già hỏi:
- Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình
yêu có chứa vừa sáng tạo, vừa tái tạo và vừa
hoàn thiện, cho nên tình yêu ấy là hạnh phúc
có chứa chất đau khổ… Tại sao Thiên Chúa
để cho ma quỷ phá Tình yêu Thiên Chúa trong
loài người làm gì?
Cha sở:
- Ở vườn địa đàng, ma quỷ phá tình yêu
được Thiên Chúa chia sẻ cho loài người…
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do Người muốn thanh luyện loài người. Qua
cuộc thanh luyện, Người lại còn muốn tỏ cho
loài người biết Ngôi Hai và Ngôi Ba Tình yêu.
Sau nữa, Người muốn thanh lọc để lấy được
một số người làm Dân riêng trong Nước Trời.
Vừa nói đến đây, cha sở kịp dừng lại; bởi
vì nếu nói tiếp, Thập bát La hán sẽ buồn tủi
vì Chư vị chỉ ở Niết bàn, tức không thuộc về
số Dân riêng trên Nước Trời tuy rằng được
Chúa ban phép trở về trần gian để học biết về
Thiên Chúa.
Tuy là vậy, cũng không tránh khỏi nỗi tiếc
nuối vì Thập bát La hán rất thông minh, cho
nên hiểu biết tất cả. Hiểu biết phận mình chỉ
được ở Niết bàn, nhưng Chư vị không buồn
lòng. Thật đúng như Thánh nữ Têrêsa Hài
Đồng Giêsu nói: “trên thiên đàng, mỗi người
mỗi vui thỏa niềm hạnh phúc riêng Chúa
thưởng ban, không ai phân bì, so đo hay xét
nét nhau mà làm chi, vì sức chứa của tâm hồn
có bao nhiêu, thì được ban thưởng đầy tràn
theo sức chứa ấy”.
Thế nên, Thập bát La hán vẫn hồn nhiên vô
tư, La hán thứ 16 hỏi tiếp:
- Thưa thầy cả Luca, tại sao Thiên Chúa
phải thanh lọc loài người để có được một
giống nòi chứa trong mình toàn là tình yêu…
làm chi?
Cha sở:
- Thưa Tôn giả! Nước Trời là Tình yêu;
tình yêu là thanh lọc qua sự thanh luyện.
Có thanh lọc qua thanh luyện là vì sự tiến
hóa. Giống như muôn loài luôn tranh sống,
thứ nào khỏe thì tồn tại, thứ nào yếu thì bị
hủy diệt để giống nòi tiến hóa tốt mãi lên, thì
Nước Trời cũng tiến hóa; tiến hóa là tự sáng
tạo. Tình yêu cũng tự sáng tạo không ngừng,
để tiến hóa nên tốt hơn không ngừng.
Cha sở nhìn sang thấy ông Tám Ria, hai
phụ nữ, Bồ Rằng đều ngủ gà ngủ gật; chỉ
riêng cô Sáu và cô Bảy, hai chị em nhà này
thuộc gia đình thông minh nên mở mắt thao
láo chăm chú lắng nghe cuộc trao đổi.
Cha sở nói với hai chị em:
- Hai Cô có hiểu hết những gì chúng tôi

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

đang trao đổi hay không?
Cô Sáu gật đầu, cô Bảy hơi ngập ngừng.
Cha sở nói tiếp như thể nhắm tới cô Bảy:
- Việc gì hiểu thì tạ ơn Chúa, điều nào
không hiểu thì không lo, vì Thiên Chúa không
cần ta phải hiểu mọi lẽ, chỉ cần ta yêu mến
Người và thương yêu mọi người là đủ tất cả.
Trước khi trở lại với Thập bát La hán, cha
sở nhắc thêm:
- Yêu mến làm cho chúng ta hiểu được tất
cả mọi sự. Bởi vì tình yêu là khởi đầu tất cả
cho nên tình yêu là chìa khóa mở được tất cả
mọi cánh cửa.
(còn tiếp)
...................................................................

(tiếp theo trang 44)
...cuộn của nhãn hàng khác vào tuần tiếp
theo. Cùng thảo luận sự khác nhau giữa hai
cuộn giấy với con và đưa ra quyết định nên
mua loại nào.
Trao quyền cho con nếu bạn thiết lập một
quầy bán đồ thanh lý của gia đình. Đứa trẻ có
thể tự tìm hiểu để thiết lập giá trị món hàng,
đưa ra quyết định và mặc cả với khách hàng.
Bằng cách này, trẻ học cách chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, đừng tạo quá nhiều áp lực lên con

Tuổi 13-15
(1) “Những gì của cha đều là của con”
(Lc 15,11-32) trong dụ ngôn Đứa con trai
hoang đàng.
(2) Vận động viên điền kinh môn chạy bộ.
(3) Tiếc cho người Công giáo, không được
nghe trình bày Thiên Chúa là Một Chúa Ba
Ngôi dưới nhãn quan Tình yêu, cho nên vẫn
hoài khó có thể thông hiểu mầu nhiệm Một
Chúa Ba Ngôi.
(4) Đau khổ trong tình yêu là đau khổ-hạnh
phúc. Thế mới nói: không hạnh phúc nào mà
không hàm chứa nỗi đau khổ. Nồi chè ngọt
đằm khi trong ấy có muối.
(5) Hạnh phúc của người tự nhiên có nhiều
tiền do trúng số, khác hẳn hạnh phúc của
người kết quả có nhiều tiền do đổ mồ hôi sôi
nước mắt làm ra được. Hạnh phúc thiên đàng
là hạnh phúc thứ 2, vì tình yêu mang lại hạnh
phúc thứ 2.

Đây là tuổi lý tưởng để học về thị trường
chứng khoán.
Chuyên gia Godfrey gợi ý, bạn có thể vờ
đầu tư vào công ty mà con quen thuộc như
Nike, Coca-Cola,... Xem tin tức tài chính
cùng nhau và giải thích mọi thứ bằng các
thuật ngữ đơn giản. Hãy cố khơi dậy những
lợi ích con có được bằng cách thảo luận về
khoản lợi nhuận, nhưng cũng đừng quên đề
cập đến rủi ro.
Đứa trẻ trong độ tuổi thiếu niên cũng cần
được khuyến khích thảo luận về ngân sách
gia đình.
Nhật Minh (Theo Brightside)
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)
Cô gái nức nở nói:
- Em ngủ quên, giờ thì đi quá ga mất rồi.
BẮT QUẢ TANG
Người nhân viên vỗ nhẹ vai cô nói:
- Không sao đâu em, nhưng trước hết em
Có một ông giám đốc và cô thư ký xinh
đẹp bước ra từ khách sạn… Gặp ngay bà vợ cần phải bù tiền vé đã.
đứng tại quầy lễ tân… Ngay lập tức bà vợ
chạy đến bắt quả tang chồng ngoại tình…
CHỜ BÉ QUYẾT ĐỊNH
Còn ông giám đốc nhanh miệng nói lớn:
Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú
- Khách sạn này giá tốt, cơ sở vật chất tốt
thái độ phục vụ rất chu đáo… em cứ thế mà nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu
tiến hành ký hợp đồng cho nhân viên lưu trú ăn sữa. Bực mình, bà mẹ liền mắng:
- Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.
và để tiếp khách nhé!
Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ
Cô thư ký tiếp lời:
- Mọi thứ đều ổn Sếp ạ… Chỉ có cái giường vẫn không chịu bú. Đến lúc này, cậu thanh
là hơi ọp ẹp… Và cái nệm thì cứng quá… nằm niên trẻ ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng:
- Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi
đau hết cả lưng.
chờ. Tàu đã chạy quá 5 ga rồi!

PHẢI XƯNG HÔ ĐÚNG CÁCH

Trong một quán thịt chó, một ông khách
sành ăn phàn nàn với chủ quán:
– Này ông chủ, con chó này thế nào mà
vừa già vừa cứng, ăn gãy cả răng!
Chủ quán quay ra mắng:
– Anh kia, ăn nói phải có lễ phép một chút
chứ, không được hỗn!
Ông khách rất bực mình, bèn vặc lại:
– Ông bảo ai hỗn? Mọi người xem tôi nói
có sai không nào?
Lúc này, chủ quán mới lên tiếng:
– Anh phải gọi là “cụ chó” chứ!

MUA THẮNG MỚI CHO XE

Giám đốc một công ty gọi điện cho cứu hỏa:
- Xin các anh tới ngay! Chúng tôi đang bị hỏa
hoạn, một số tài liệu quan trọng sắp bị cháy!
Nếu cứu kịp, tiền thưởng là 100.000 USD.
- Phải 200.000 chúng tôi mới tới!
- Đồng ý.
Lát sau, một chiếc xe cứu hỏa phóng hết
tốc độ lao vào giữa văn phòng bất chấp cửa
không mở và lửa đang cháy ngùn ngụt xung
quanh. Sau đó các giấy tờ quan trọng đã lấy
được hết. Khi trao tiền thưởng, giám đốc hỏi
nhân viên cứu hỏa:
PHẢI BÙ TIỀN VÉ ĐÃ
- Các anh sẽ làm gì với số tiền này?
- Hiện tại chúng tôi chưa biết, nhưng việc
Một cô gái ngồi khóc rấm rứt trên tàu hỏa,
nhân viên soát vé thấy vậy liền tiến lại gần hỏi: đầu tiên là mua ngay bộ thắng mới cho chiếc
xe này.
- Có chuyện gì thế em?
(xem tiếp trang 63)
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CÔNG CHÍNH

hiệu ý muốn Thiên Chúa (Cn 8,20 Hc 14,7
16,22 ).
Thiên Chúa là Đấng công chính không
dung túng cho những lỗi phạm nên xử với
lương dân theo luật tự nhiên và với dân Israel theo việc giữ giao ước (St 18,25 Is 56,1).
người trừng phạt các thù địch của Israel và
cả dân ưu tuyển khi họ lỗi phạm (Đnl 33,21
Tv 50,6). Nhưng vì những ràng buộc của giao
ước, Thiên Chúa giữ sự công chính bằng việc
trợ giúp dân, như thời các Thủ lãnh (Tl 5,11),
nhất là việc ban ơn tha thứ (Tv 51,16 65,6).
Như thế sự công chính là tình trạng được cứu
độ (Is 61,3 10-11), có khi đi đôi với tình yêu
(Tv 145,17). Thời Thiên Sai là thời thiết lập
quyền và lòng nhân từ của Thiên Chúa (Is 9,6
61,1-3).

“Ông Gioan đến chỉ đường công chính
cho các ông, mà các ông không tin ông ấy”
(Mt 21,32)
Từ công chính gợi lên ngay một trật tự
pháp lý khi mỗi người tôn trọng pháp luật,
hay ý niệm luân lý khi trả mỗi người được trả
phần xứng của họ và như vậy đó phải có sự
bình đẳng. Tôn giáo nói đến tương quan giữa
loài người với Thiên Chúa. Sự công chính
trong tôn giáo vì vậy đề cập tới Thiên Chúa
như thẩm phán chí công. Nhưng Ngài cũng
là Đấng nhân từ, nên phải nhìn sự công chính
trong viễn tượng này và ta phân biệt sự công
chính của loài người với sự công chính của
Thiên Chúa.
Trong Cựu Ước, sự công chính của loài
người trước hết là sự phù hợp với luật pháp
và công lý, giữa một người với đồng loại (Is
32,1), nhất là trong phạm vi pháp lý (Am
6,12). Theo nghĩa rộng, sự công lý có nghĩa
là thánh đức, đối nghịch với tội lỗi (St 18,23).
Từ đó, công chính chủ yếu là hành động hợp
ý Chúa (Ed 18,5) và là phần thưởng, một thứ
công trạng do việc tuân hành ý Chúa (Đnl
6,25 24,13 Cn 21,21). Sau thời lưu đày người
ta nhấn mạnh đến việc giữ luật vì luật biểu

Trong Tân Ước quan niệm về sự công chính
vừa tiếp nối Cựu Ước vừa theo hướng khác.
Các tổ phụ được coi là công chính theo nghĩa
là bạn hữu với Thiên Chúa (Mt 23,29), cũng
vậy những người tuân giữ luật như Dacaria
và Elisabéth (Lc 1,6) Giuse (Mt 1,19) Simêon
(Lc 2,25). Chính Chúa Giêsu cũng muốn
“chu toàn đức công chính” (Mt 3,15). Nhưng
Người đòi các môn đệ phải vượt qua đức
công chính theo lề luật kiểu những người biệt
phái (Mt 6,1), phải tìm kiếm sự công chính
của Nước Trời (Mt 6,33 5,48). Bị bách hại vì
đức công chính là một mối phúc (Mt 5, 5-6).
Thánh Phaolô đề cập đến đức công chính
của Thiên Chúa, với đức công chính bằng
việc làm (Rm 10,3). Nước cánh chung là ân
sủng thuần túy (Rm 1,17 3,5), nên đức công
chính thuộc thiên giới, do Thiên Chúa ban
không nhờ lòng tin và thanh tẩy (Rm 3,25).

(tiếp theo trang 11)
....hậu và quảng đại đối với mọi người (Mt
20,15). Trước lòng thương xót bao dung của
Thiên Chúa, đúng nhất là phải biết cảm tạ tri
ân và “ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc
14,10), muốn làm thầy thì phải làm đầy tớ
(Mt 20,27).

(CN 26 TN A - Mt 21,28-32)
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Naøo ca ngôïi danh thaùnh Chuùa ñi, (cho ñeán muoân muoân ñôøi).

2. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời, ca ngợi
danh Thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà, (luôn mãi không ngừng).
3. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt qua trời cao
thẳm, ai sánh tầy thượng đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, (nghe tiếng
ta ca ngợi).
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Thời sự góp nhặt - lược tin thế giới

Hiện nay hơn 21,5 triệu người
nhiễm nCovid toàn cầu
Thế giới ghi nhận hơn 21,5 triệu người
nhiễm nCoV, hơn 767.000 người chết, nhiều
nước tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới
tăng đột biến.
213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận
21.581.256 ca nhiễm và 767.743 ca tử vong
do nCoV, tăng lần lượt 259.979 và 5.564 ca
sau 24 giờ, trong khi 14.311.840 người đã
bình phục, theo thống kê của trang cập nhật
dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Tháng tới, Nga sẽ tiến hành
tiêm vaccine COVID-19 đại trà
Trước đó, ông Ginzburg thông tin rằng,
vaccine COVID-19 của Nga, được gọi là
Sputnik V, sẽ trải qua các thử nghiệm sau khi
đăng ký trong khoảng từ 7-10 ngày trên hàng
chục nghìn người tham gia.
“Việc tiêm chủng đại trà sẽ có chút chậm
trễ 2-3 tuần hoặc thậm chí 1 tháng do cần
nghiên cứu sau khi đăng ký, sau đó, sẽ được
bán cho người dân” - Sputnik dẫn lời ông
Ginzburg giải thích. Theo các nhà khoa học,
thông thường nghiên cứu sau khi đăng ký
vaccine có thể mất tới 6 tháng.

Mỹ cam kết sẽ cung cấp vaccine
COVID-19 miễn phí cho người dân
New Zealand hoãn tổng tuyển cử
do đại dịch COVID-19
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern
ngày 17/8/2020 đã tuyên bố hoãn cuộc tổng
tuyển cử ở nước này đến ngày 17/10 sau khi
bùng phát COVID-19 ở thành phố Auckland.
Thủ tướng Ardern khẳng định muốn đảm
bảo cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và các cử tri
được cảm thấy thoải mái và an toàn khi đi
bỏ phiếu. Theo dự kiến ban đầu, cử tri New
Zealand sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 19/9 tới.

58

AFP dẫn lời ông Paul Mango, quan chức
cấp cao của Bộ Y tế, cho biết sẽ không bỏ qua
hoặc giảm bớt sự nghiêm ngặt khi đánh giá
và phê duyệt vaccine COVID-19.
Washington đã đầu tư hơn 10 tỉ USD vào
6 dự án vaccine COVID-19 và đã ký hợp
đồng đảm bảo cung cấp hàng trăm triệu liều
vào tháng 1.2021 nếu chúng được phê duyệt
sau các thử nghiệm lâm sàng. Chính phủ Mỹ
sẽ tự chi trả chi phí vaccine COVID-19.
Tuy nhiên, Francis Collins, Giám đốc Viện
Y tế Quốc gia (NIH), bày tỏ “sự lạc quan một
cách thận trọng” hơn khi cho biết, ít nhất 1
trong 6 loại vaccine mà Mỹ đầu tư sẽ có vào
cuối năm nay.

Thời sự góp nhặt - lược tin trong nước

Phó thủ tướng đồng ý chủ trương
thành lập Thành phố Thủ Đức

Cụ thể, theo văn bản của Văn phòng Chính
phủ (ngày 14-8), ngày 31-7, tại Trụ sở Chính
phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa
Bình đã chủ trì cuộc họp về Đề án không tổ
chức HĐND quận, phường tại TP.HCM và Đề
án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM.
Tham dự họp có Bí thư Thành ủy Nguyễn
Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn
Thành Phong, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ
quan: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng,
KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ và đại diện
Ban Tổ chức Trung ương, đại diện các Sở, ban,
ngành của TP.HCM.
Sau khi nghe lãnh đạo TP.HCM báo cáo, ý
kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Phó Thủ
tướng Thường trực đã kết luận về các vấn đề.

TPHCM: Sẽ có gói hỗ trợ thứ hai cho
doanh nghiệp gặp khó vì COVID-19

Trước tình hình hơn 21.000 doanh nghiệp
ngừng kinh doanh, giải thể vì những biến
động do COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM
Nguyễn Thành Phong đã có chỉ đạo nóng về
việc tái hỗ trợ doanh nghiệp qua gói hỗ trợ thứ
hai. Chiều ngày 17.8, tại buổi họp trực tuyến
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19, ông
Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM) cho biết, ông vừa nhận được số liệu thống
kê từ Cục Thuế TPHCM về tình hình hoạt động
của doanh nghiệp trên địa bàn.
“Đề nghị trong tuần tới, Sở Kế hoạch và Đầu
tư có báo cáo. Cần phải có giao ban để tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh
doanh tại địa bàn.” ông Nguyễn Thành Phong
chỉ đạo.

Thêm nhiều tỉnh, thành phố công
bố lịch tựu trường mới nhất

Theo đó, ngày tựu trường (ngày tập trung
học sinh tại trường để chuẩn bị cho lễ khai
giảng) sớm nhất là 1.9.2020. Bên cạnh đó,
học sinh các bậc học, cấp học trên địa bàn
tỉnh khai giảng ngày 5.9.2020 và bắt đầu
học chính khóa ngày 7.9.2020. Học kỳ I sẽ
kết thúc ngày 16.1.2021. Ngày hoàn thành
kế hoạch giảng dạy và học tập là 25.5.2021
(đối với khối giáo dục thường xuyên là
ngày 18.5.2021). Ngoài ra, ngày kết thúc
năm học là 31.5.2021.
Trước ngày 15.6.2021, xét công nhận
hoàn thành chương trình tiểu học và THCS.
Trước ngày 31.7.2021, tổ chức tuyển sinh
vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT.
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Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích
Rửa tội với nghi thức được sửa đổi
tùy tiện là không thành sự

xã hội của tình mẫu tử và bảo vệ sự sống
của con người ngay từ khi bắt đầu được
hình thành. Luật còn kêu gọi các trung tâm
tư vấn phải có nhiệm vụ khắc phục những
nguyên nhân có thể khiến phụ nữ phải phá
thai. Theo Hàn Lâm viện cần phải hết sức
nâng đỡ phụ nữ có thai, giúp họ vượt thắng
những hoàn cảnh khó khăn, cả về mặt kinh
tế, để việc phá thai trở thành một biến cố
phải chịu đựng hơn là chọn lựa.

Tình liên đới của ĐTC dành cho
những người đói khổ ở Zambia
Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời,
được Đức Thánh Cha phê chuẩn, liên quan
đến câu hỏi nghi ngờ thành sự về việc cử hành
Bí tích Rửa tội với công thức: “Nhân danh cha
mẹ, cha/mẹ đỡ đầu, ông bà, các thành viên
trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng
tôi (số nhiều) rửa con nhân danh Cha và Con
và Thánh Thần”, thay vì công thức chính thức
của Giáo hội là: “Tôi/cha rửa anh/chị/con,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Công đồng Vatican II xác định rằng không
một ai, ngay cả linh mục có quyền thực hiện
theo sáng kiến của mình, nghĩa là loại bỏ
hoặc thêm bất cứ điều gì trong các chất thể
phụng vụ.

Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Sự sống
phê bình “Hướng dẫn chấm dứt thai
kỳ tự nguyện” của Bộ Y tế Ý
Ngày 12/8 vừa qua, Bộ Y tế Ý cho công
bố “Hướng dẫn chấm dứt thai kỳ tự nguyện”.
Liên qua đến hướng dẫn này, Hàn Lâm viện
Tòa Thánh đã lên tiếng phê bình vì xét thấy
rằng nó gây thêm tổn thương cho phụ nữ.
Để làm rõ ý nghĩa và những rủi ro có thể
xảy ra của hướng dẫn mới, Hàn Lâm viện nhắc
lại luật số 194 được ban hành năm 1978 về
phá thai tự nguyện. Luật này nhìn nhận giá trị
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Trước hoàn cảnh đói khổ của người dân
Zambia, nơi mà theo Liên Hiệp Quốc 2
triệu rưỡi người bị đói triền miên, qua Hội
đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã bày tỏ
tình liên đới bằng cách trao tặng 100 ngàn
euro cho đất nước châu Phi này.
Đức cha George Cosmas Lungu, Giám
mục Chipita và Chủ tịch HĐGM Zambia
nói về nghĩa cử này của Đức Thánh Cha:
“Chúa Giêsu nói ‘Anh em hãy gõ thì cửa sẽ
mở cho’. Đức Thánh Cha đã làm đúng điều
này theo nghĩa đen. Ngài đau buồn trước
tình trạng hàng triệu đồng bào của chúng
tôi không có thức ăn do cuộc khủng hoảng
lương thực được Liên hiệp Quốc xác định
là ‘chưa từng có’ và giờ đây họ còn phải
chiến đấu chống lại virus corona”.
Cánh cửa mà Đức cha Lungu gõ gần
đây là cánh cửa của Đức Thánh Cha. Đức
Thánh Cha đã mở nó bằng cách trao tặng
100 ngàn euro cho Giáo hội địa phương
nhằm đáp ứng nhu cầu tức thời cho những
người gặp khó khăn nhất.
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Tóm tắt Thư Đại diện Tòa Thánh gửi
hàng giáo phẩm và tín hữu Việt Nam

Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Cha
Laurensô Chu Văn Minh tại
Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Lần cuối tôi rời Việt Nam vào ngày 5 tháng
1 vừa qua khi kết thúc chuyến thăm Tổng Giáo
phận Huế nhân dịp khai mạc Năm Thánh kỷ
niệm 170 năm thành lập Tổng Giáo phận miền
Trung lịch sử này. Kể từ đó, dường như chúng
ta bị chia cách do tình trạng giãn cách xã hội
và cách ly của cơn đại dịch toàn cầu. Tôi phải
hủy bỏ các chương trình thăm mục vụ các
giáo phận Hà Tĩnh, Qui Nhơn, và Thanh Hóa,
cả chương trình tổ chức Thánh lễ và tiếp tân
mừng Ngày Giáo hoàng tại Hà Nội và Thành
phố Hồ Chí Minh.
Việc tạm dừng các đường bay từ Singapore
đã giới hạn sự hiện diện hữu hình của tôi ở
giữa anh chị em, nhưng không thể hoàn toàn
ngăn trở sứ vụ của tôi. Tôi luôn trao đổi thông
tin với anh chị em, lắng nghe những trăn trở
của anh chị em và tiếp tục phục vụ các nhu cầu
của Hội Thánh tại Việt Nam. Chúng ta cùng ở
trong sự hiệp thông!
Tôi nhắc lại với từng cá nhân lời tri ân sâu
sắc vì những gì anh chị em đã làm trong giai
đoạn phức tạp này. Xin Chúa Giêsu chúc lành
cho anh chị em và xin Đức Nữ Đồng Trinh, mà
hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Lên Trời,
canh giữ anh chị em luôn mãi. Với phép lành
Tông Toà,Tổng Giám mục Marek Zalewski.

Vào lúc 18h30, thứ Hai, ngày 10/8/2020,
tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội đã diễn ra
Thánh lễ mừng Bổn mạng Thánh Laurensô, quan thầy Đức cha Laurensô Chu
Văn Minh, nguyên Giám đốc Đại Chủng
viện Thánh Giuse Hà Nội.
Hiệp dâng trong Thánh lễ có cha Tổng
Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, cha
Brunô Phạm Bá Quế, Giám đốc Đại Chủng
viện Thánh Giuse Hà Nội, quý Cha Giáo
Đại chủng viện, quý Cha đồng tế và cách
riêng là có sự tham dự của Đức Tổng Giám
mục Giuse Vũ Văn Thiên. Ngoài ra còn có
sự của tham dự của quý Tu sĩ nam nữ và
cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Tổng
Đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã thay
lời cho quý Cha và cộng đoàn hiện diện bày
tỏ tấm lòng biết ơn và chúc mừng Đức Cha
Laurensô nhân ngày mừng lễ Bổn mạng và
dâng lên ngài lẵng hoa tươi thắm.
Đáp lại tấm chân tình ấy, Đức cha Laurensô bày tỏ niềm xúc động và cám ơn
những tình cảm yêu mến mà quý Cha và
cộng đoàn đã dành cho ngài. Đồng thời,
Đức cha cũng nhắn gửi mọi người hãy tiếp
tục yêu thương và cầu nguyện cho ngài.
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Tại sao hầu hết những loài cá sống trong
bóng tối mênh mông của đáy biển sâu có
màu sắc siêu đen đến mức máy ảnh không
thể chụp được? Các nhà nghiên cứu mới đây
đã làm sáng tỏ bí mật đằng sau đặc điểm này.

thể phản chiếu ít hơn 0,5% lượng ánh sáng
chiếu vào chúng.
Phát hiện này dựa trên quá trình nghiên
cứu 16 loài phù hợp với những đặc điểm kể
trên. Chúng được phân thành 6 hạng mục,
mỗi hạng mục là một nhóm lớn các loài có
chung lịch sử tiến hóa, nhằm thể hiện rằng sự
biến đổi này phát triển một cách độc lập giữa
các loài với nhau.

Cá rồng đen Thái Bình Dương
Ảnh: Reuters
Theo các nhà nghiên cứu, những loài sinh
vật như cá răng nanh, rồng đen Thái Bình
Dương, cá vây chân hay cá biển đen đã tự
biến đổi hình dạng, kích thước và những sắc
tố trên da của chúng xuống đến mức chỉ có

Cá răng nanh siêu đen. Ảnh: Reuters
“Trong một đại dương sâu thẳm và rộng
mở, sẽ không có nơi nào để ẩn nấp và có rất
nhiều kẻ săn mồi đói khát”. Nhà nghiên cứu
động vật học Karen Osborn thuộc Bảo tàng
Lịch sử Tự nhiên của Viện Smithsonian ở thủ
đô Washington D.C, Mỹ, đồng tác giả của ng-
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hiên cứu, cho biết. “Nên lựa chọn duy nhất
của những sinh vật này là hòa lẫn với khung
cảnh xung quanh chúng.”

(tiếp theo trang 54)

SƠ CỨU

Cá rồng đen Thái Bình Dương
Ảnh: Reuters
Rất ít ánh sáng Mặt Trời có thể xuyên qua
độ sâu hơn 200 mét dưới bề mặt đại dương,
trong khi một số loài sinh vật thường cư trú
ở độ sâu tới 5.000 mét so với mặt biển. Ở độ
sâu như vậy, phát quang sinh học –khả năng
phát xạ ánh sáng của các sinh vật sống- là
nguồn sáng duy nhất. Một số loài cá siêu đen
có khả năng phát quang sinh học trên cơ thể
chúng để dụ dỗ con mồi.
Da của những loài cá này là một trong
những vật liệu đen nhất được biết đến. Chúng
có khả năng hấp thụ ánh sáng tốt đến mức
ngay cả dưới ánh sáng mạnh nhất, chúng nhìn
bề ngoài như những cái bóng. Đó là những
gì nhà nghiên cứu Karen Osborn phát hiện ra
khi bà cố gắng chụp ảnh những loại cá này
sau khi chúng được đưa lên trên mặt biển.
“Các phân tử sắc tố trên da chúng có kích
cỡ và hình dạng hoàn hảo để nghiền nát những
nguồn sáng không thể hấp thụ”, bà Osborn
giải thích. “Các phân tử ấy được xếp thành
từng lớp mỏng, nhưng gom lại thành mảng
dày. Vậy nên thay vì phản xạ, chúng tán xạ
ánh sáng ra thành nhiều lớp mỏng, như thể
một dạng bẫy ánh sáng.
Cơ chế để tạo ra những sinh vật siêu đen
mỏng và linh hoạt này có thể được sử dụng để
tạo ra các vật liệu siêu đen cho ngành quang
học công nghệ cao hoặc làm vật liệu ngụy
trang cho các hoạt động vào ban đêm”.

Trung tâm cấp cứu nhận được một cú
điện thoại:
- Alô! Cho một xe cấp cứu đến ngay khách
sạn H, tại bàn tính tiền có một khách hàng
bị ngất!
Bác sĩ trực trả lời:
- À, ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi
hãy làm những động tác sơ cứu sau:
Bước 1: Gỡ ngay hoá đơn tính tiền ra khỏi
tay khách hàng.
Bước 2: Đặt khách hàng yên tĩnh trong một
phòng hạng 3.
Bước 3: Dùng tấm biển đại hạ giá đặt
trước mặt khách hàng.

ĐẾN CHÚA CŨNG KHÔNG NHẬN RA
Trong một giấc mơ thấy Chúa, bà lão 75
tuổi hỏi mình còn được sống bao lâu nữa.
Chúa bảo bà còn thọ tiếp 25 năm. Sau giấc
mơ đó, bà lão đến thẩm mỹ viện căng da, sửa
mũi, cắt mí mắt, hút mỡ bụng...
Trên đường trở về nhà, bà bị một chiếc xe
hơi cán chết.
Lên đến thiên đàng, gặp Chúa, bà lão
hậm hực:
- Chúa làm ăn cái kiểu gì vậy? Làm tôi tốn
tiền sửa sang, vỡ hết kế hoạch!
Chúa vò đầu bứt tai:
- Là bà đấy ư? Bà khác trước quá, nên tôi
đã không nhận ra!
- !!!
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

“Tâm trạng”

CHÚ THÍCH BÀI VIẾT TRANG 1
Mt 5,38-42.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt,
răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu
ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt
áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con
hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.
o TBT: Ngọc Kôn, Phó TBT: Vũ Bá Tước, Nguyễn Anh Dũng, Thư ký: Bạch Thảo.
Thành viên: Thanh Vân, Xuân Thi, Phạm Tấn Huy, Hoàng Quân, Xuân Thiên Ân.
Thành viên không thường trực: Nguyễn Quang Huy, Lâm Thành - thiết kế bìa: Tâm Lê.
o Liên hệ: Trần Trịnh Thái Thị Bạch Thảo, 15/2 đường số 5, Kp I, Hiệp Bình Chánh,
Thủ Đức, TpHCM, 0933.20.7959 (B.Thảo), 0916.700.931 (T.Vân).
o Email: nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com
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