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Nghi binh
Nam tước Baden Powell (1857-1941), ông tổ của ngành 

Hướng đạo, hồi còn là đại tá chỉ huy những cuộc chiến tại Âu 
Châu, lần kia ông chỉ có 1.000 quân chống chọi với địch đông 
tới 9.000 quân. Suốt trong 217 ngày chờ cứu viện, ông dùng 
chiến thuật nghi binh:

Ban ngày thỉnh thoảng ông cho nổ chỗ này chỗ khác vài trái 
lựu đạn. Ban đêm trong một vùng rộng lớn, ông cho thắp đèn 
sáng tại nhiều nơi, mục đích để đánh lừa cho đối phương tin 
rằng ông có nhiều quân và hiện diện ở khắp nơi, chớ có liều lĩnh 
tấn công. Khi viện binh tới, ông mới tấn công đối phương và đã 
dành chiến thắng.

Giữa lúc chính phủ nước Anh định nâng ông lên cấp bậc 
thống tướng thì ông lại rút lui, để rồi lập nên phong trào Hướng 
đạo (Scout), huấn luyện thiếu nhi trở thành những người hữu 
ích cho bản thân, gia đình và xã hội bằng cách lúc nào cũng 
tỉnh thức và sẵn sàng để đương đầu với mọi hoàn cảnh.

Truyện gợi vài ý: - ba thù (ma quỷ, thế gian, xác thịt) rất đông 
đảo, ta đơn thân chống trả cho nên phải dùng chiến thuật nghi 
binh – nghi binh như thế nào?

Ma quỷ ác, thế gian tà, xác thịt hèn yếu, cả ba gộp lại thành 
phe địch thù đông đảo, để đương đầu ta chỉ có nước phải nghi 
binh. Nghi binh bằng 2 chiến thuật:

Một là luôn TỈNH THỨC: tỉnh thức giúp ta luôn dễ dàng 
quan sát nhất cử nhất động của kẻ địch.

Hai là luôn CẦU NGUYỆN: cầu nguyện là cách sẵn sàng 
ứng phó.

Nhớ lời Chúa dạy: “Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện 
luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững 
trước mặt Con Người!” (Lc 21,34-36)
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Noi gương Đức Mẹ vâng lời Chúa  
Bắt chước Mẫu Thân phục lụy Trời   

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 6

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

   . Ý CHUNG
Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn 
bị bước vào đời sống hôn nhân, để với sự nâng đỡ 
của cộng đoàn Kitô hữu, tình yêu, lòng quảng đại và 
sự trung tín của họ ngày càng triển nở.

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

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

Vườn tượng.

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

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

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

   KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

   Cúc Cung Cảm Tạ

Hát bài ca thực thi Lời Chúa
Đàn khúc nhạc vâng phục Ý Trời 

.  Thứ Bảy Kính 
Trái Tim Vô Nhiễm 

Mẹ Maria 
12.6.2021

.  Chúa Nhật Kính 
Mình Máu Thánh 

Chúa Giêsu 
6.6.2021 

.  Thứ Sáu Kính Trái 
Tim Cực Thánh Chúa 

Giêsu 11.6.2021         

.  Kính Thánh Phêrô 
& Thánh Phaolô 

29.6.2021 
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

 Huyền thoại Ấn Độ kể rằng: Thuở 
trái đất này còn hoang sơ, có một con thỏ tên 
là Pôlixa rất thương người, ai xin gì cũng cho, 
không bao giờ từ chối người nào. Ngày kia, 
một lão ông lom khom chống gậy tới than thở 
với thỏ Pôlixa:

- Suốt mùa nước lũ vừa qua, lão không 
có gì để ăn, đói lả người, chắc lão sẽ chết 
nay mai thôi. Trước khi chết, lão chỉ xin một 
miếng thịt thỏ mà lão rất thèm thuồng bấy 
lâu. Vậy thỏ Pôlixa có cho lão được không?

Thỏ Pôlixa nhìn ông lão hom hem yếu 
đuối, tội nghiệp, liền nói:

- Được rồi, ông chờ cháu một lát.
Thế là Pôlixa vội đi kiếm củi, xếp thành 

đống, mồi lửa và nói:
- Ông chờ thịt cháu chín, rồi ông lấy mà 

ăn nhé!
Nói xong, thỏ chụm chân nhảy vào lửa. 

Bỗng nhiên lửa tắt, ông lão biến mất.
Thì ra đó là một vị thần được sai tới để 

thử lòng thỏ. Về sau để thưởng công, Thượng 

Đế đã cho thỏ Pôlixa về vui đùa mãi bên 
mặt trăng.

Ta không thể bắt chước truyện này, nhưng 
có thể rút ra bài học: Đó là cứ luôn sẵn lòng 
với mọi người. 

Cũng chẳng dễ! Vì có lúc ta sẽ gặp những 
kẻ có tâm địa lợi dụng, những người vô ơn, 
những người cho rằng ta có bổn phận phải 
giúp họ; chưa hết, còn có nhiều kẻ nhận ơn trả 
oán... Thật khó để làm người lành!

Nhưng nhớ gương Chúa Giêsu, ta cứ sẵn 
lòng rồi… phó mặc!  
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 6

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B (6.6.2021)
CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ
- Bài đọc 1: Xh 24,3-8 
- Bài đọc 2: Hr 9,11-15 
- Tin Mừng: Mc 14,12-16.22-26

Ý TƯỞNG
1. Rước Mình Máu Chúa cần phải kèm theo thực thi 

Lời Chúa. 
SUY NGHĨ
1. Vì Chúa phán: “Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy 

truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy”. (Ga 15,9-11)
Ý TƯỞNG
2. “Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu 

nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong 
nước Thiên Chúa”.

SUY NGHĨ
2. Nếu không thực thi Lời Chúa, tâm hồn ta sẽ chẳng 

thể biến đổi được.

TIN MỪNG THÁNG 6

Ý TƯỞNG
1. Mỗi Lời Chúa phán là một hạt giống, vào tai và đến 

não như rơi vào đất…
SUY NGHĨ
1. Nếu não ta ôm giữ, suy nghĩ rồi hành động, Lời 

Chúa sẽ nảy mầm…
Ý TƯỞNG
2. Não biến Lời Chúa thành ý tưởng và hành động…

SUY NGHĨ
 2. Mỗi hành động sẽ sinh hoa trái…

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B (13.6.2021) 
- Bài đọc 1: Ed 17,22-24 
- Bài đọc 2: 2Cr 5,6-10 
- Tin Mừng: Mc 4,26-34
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- Bài đọc 1: Kn 1,13-15;2,23-24  
- Bài đọc 2: 2Cr 8,7.9.13-15 
- Tin Mừng: Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43)
Ý TƯỞNG
1.Tại sao phép lạ không ngăn dân Do thái phản bội 

Chúa?
SUY NGHĨ
1. Vì từ muôn đời, trong Thánh Ý Chúa đã có chủ định 

phế bỏ họ rồi.
Ý TƯỞNG
2. Ai là người được Chúa chọn?
SUY NGHĨ
2. Kẻ thầm lặng vâng lời Chúa mà không đòi thấy 

phép lạ.

- Bài đọc 1: G 38,1.8-11 
- Bài đọc 2: 2Cr 5,14-17 
- Tin Mừng: Mc 4,35-41
Ý TƯỞNG
1. Mỗi lần gặp đau khổ ta luôn cảm thấy đơn độc và 

rất lo sợ…
SUY NGHĨ
1. Ta kêu xin Chúa nhưng không thấy dấu hiệu gì, ta 

hơi nản…
Ý TƯỞNG
2. Đâu biết rằng chính Chúa an bài cho ta đau khổ để 

ta nhớ đến Chúa…
SUY NGHĨ
2. Thế là khi nhớ đến Chúa… ta thưa cùng người: 

“Lạy Chúa! Con đây”.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B (20.6.2021)

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (27.6.2021)



7

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B (20.6.2021)

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (27.6.2021)

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, 
thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên” 

(Mc 4,27)

CHÚA NHỰT XI THƯỜNG NIÊN
CHỦ ĐỀ: SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

- Mille images 78 E
- “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay 

thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc 
lên” (Mc 4,27)

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Êd 17,22-24): Dụ ngôn về 

một chồi cây nhỏ lớn lên thành cây hương 
nam vĩ đại.

- Tin Mừng (Mc 4,26-34): Nước 
Thiên Chúa giống như hạt giống được 
gieo vào lòng đất âm thầm phát triển 
thành một cây to.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
Chúng ta thường nghe nói chúng ta là 

công dân Nước Thiên Chúa và có bổn phận 
xây dựng Nước Thiên Chúa. Nhưng có lẽ 
chúng ta chưa hiểu bao nhiêu. Lời Chúa 
hôm nay sẽ dạy chúng ta những điều đó. 
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Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy lắng 
nghe Lời Chúa dạy và xin Chúa giúp chúng 
ta thực hành Lời Ngài. 

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta chưa sống đúng theo niềm tin 
của mình.

- Chúng ta không làm chứng cho những 
giá trị tốt của Tin Mừng.

- Chúng ta không quan tâm xây dựng Nước 
Thiên Chúa.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Êd 17,22-24)
Ngôn sứ Êdêkien rao giảng dụ ngôn này 

trong thời dân Israel đang bị lưu đày bên 
Babylon: 

- Cây hương nam cao nhất ám chỉ Nab-
uchodonosor và đế quốc của ông. Nó sẽ bị 
Thiên Chúa chặt xuống.

- Một chồi non được Thiên Chúa trồng và 
lớn lên thành cây hương nam vĩ đại ám chỉ 
dân Israel. Họ sẽ được Thiên Chúa cho hồi 
hương và đất nước họ sẽ thịnh vượng.

- Tất cả những cây rừng khác ám chỉ các 
vua và các nước khác. Họ sẽ nhận biết uy 
quyền của Thiên Chúa và vinh quang của 
Israel.

2. Đáp ca (Tv 91).
Tv này cũng so sánh người hiền đức như 

một cây là cây chà là: được vun trồng trong 
nhà Chúa, lớn lên và trổ sinh hoa trái như cây 
hương bá đất Liban.

3. Tin Mừng (Mc 4,26-34).
Đức Giêsu dùng hai dụ ngôn giúp người ta 

hiểu về Nước Thiên Chúa: 
- Nước Thiên Chúa giống như hạt giống 

được gieo xuống đất và dù người gieo thức 
hay ngủ, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ âm 
thầm mọc lên thành cây - Sức phát triển nội 
tại của Nước Thiên Chúa.

- Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải 
rất nhỏ gieo xuống đất nhưng dần dà lớn lên 

thành cây to đến nỗi chim trời đến núp dưới 
bóng của nó - Sức bành trướng rất mạnh của 
Nước Thiên Chúa.

4. Bài đọc II (2 Cr 5,6-10).
Giữa những gian truân khổ sở của cuộc 

đời, thánh Phaolô bày tỏ niềm trông cậy vào 
Chúa: 

- Bởi vì sống ở đời này cũng như bị lưu đày 
xa cách Thiên Chúa. Một ngày nào đó chúng 
ta sẽ thoát cảnh lưu đày mà về với Chúa.

- Trong khi chờ đến ngày đó, chúng ta hãy 
cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, để khi 
đến ngày đó chúng ta sẽ được Thiên Chúa xét 
xử và thưởng công.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. “Nước Thiên Chúa giống như người 
kia gieo hạt xuống đất”.

Cách Đức Giêsu dùng để mô tả Nước 
Thiên Chúa rất xa lạ với trí tưởng tượng 
của con người. Ngài không nói Nước Thiên 
Chúa giống như một đất nước đông đảo hay 
một đạo quân hùng mạnh, nhưng nói: “Nước 
Thiên Chúa giống như người kia gieo hạt 
xuống đất”. Câu này có nhiều ý nghĩa.

- Nước Thiên Chúa là một hạt giống: thực 
chất của Nước Thiên Chúa không phải là 
hệ thống tổ chức quy mô hay thế lực mạnh 
mẽ bề ngoài, mà là những giá trị bên trong, 
những giá trị mà Đức Giêsu đã rao giảng 
trong Tin Mừng, như yêu thương, tha thứ, 
hòa thuận v.v.

- Nước Thiên Chúa giống như người kia 
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gieo hạt: Xây dựng Nước Thiên Chúa không 
phải bằng cách lập hội kêu gọi càng nhiều 
người ghi tên vào càng tốt, hay đem quân 
xâm lấn để mở mang bờ cõi, mà là gieo hạt: 
đem những giá trị Tin Mừng vùi vào thế giới 
này, gieo vào lòng nhân loại này.

- Hạt giống sẽ dần dần mọc lên: Không nên 
nôn nóng mong chờ một sự phát triển nhanh 
chóng ngoạn mục mà phải kiên nhẫn chờ đợi. 
Nhưng đồng thời cũng phải lạc quan tin tưởng 
vì thế nào Nước Thiên Chúa cũng lớn lên. 

* 2. Nhỏ bé mà rất mạnh, âm thầm mà 
bền bỉ.

Nhỏ bé mà rất mạnh, âm thầm mà bền bỉ: 
đó là những đặc tính của hạt giống.

Đức Giêsu dùng hình ảnh hạt giống để 
dạy môn đệ Ngài sống và xây dựng Nước 
Thiên Chúa: 

- Chúng ta không cần làm những việc to tát 
vĩ đại. Chỉ cần làm cho tốt những việc nhỏ bé 
hằng ngày của mình. 

- Chúng ta không cần ồn ào phô trương hay 
quảng cáo cho niềm tin của chúng ta. Chỉ cần 
sống một cách âm thầm nhưng kiên trì những 
giá trị Tin Mừng mà mình đã nhập tâm.

* 3. Tính nóng vội
Thời nay có nhiều sản phẩm “xài liền”, 

như mì ăn liền, cà phê uống liền, chụp hình 
lấy liền v.v. Dù chúng ta biết phẩm chất của 
những thứ đó không được tốt, nhưng chúng ta 
vẫn thích, bởi vì đỡ tốn công và đỡ mất giờ.

Thế nhưng chúng ta quên rằng có nhiều 
thứ không thể hối thúc được. Phát triển thành 
một con người chín chắn là công việc của cả 
một đời người. Xây dựng một tương quan tốt 
đẹp với ai đó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Biết 
và hiểu con cái mình cũng đòi cha mẹ phải 
tốn nhiều thời giờ. Vượt qua tội lỗi và thói 
xấu cũng không phải là công việc một sớm 
một chiều.

Thời đại chúng ta ngày này cũng được 
gọi là thời đại nhấn nút. Nhấn nút một cái là 
đèn cháy, nhấn nút một cái là máy nổ, nhấn 
nút một cái là cửa mở ra… Quả thật nhiều 
phương tiện hiện đại nhằm tiết kiệm sức 

người là tốt. Thế nhưng kiểu sống “nhấn nút” 
như thế làm cho chúng ta có khuynh hướng 
tìm sự dễ dãi. Đi đến thăm một người già hay 
một người bệnh làm chi cho mất công, sao 
không gọi điện thoại cho tiện! Hơn nữa có rất 
nhiều chuyện không thể giải quyết bằng cách 
nhấn nút: không có nút nào thay thế việc nuôi 
dạy con cái cho nên người, cũng không có nút 
nào thay thế việc luyện tập thành thạo một kỹ 
năng…

Trong dụ ngôn hôm nay, người nông dân 
đã làm tất cả những gì phải làm, là dọn đất 
và gieo hạt giống. Sau đó là phần việc của 
hạt giống, phần việc này ngoài tầm của người 
nông dân. Người nông dân phải chờ, chờ 
trong kiên nhẫn và hy vọng.

Dụ ngôn này nhắc chúng ta rằng chúng ta 
có thể gieo hạt giống nhưng chúng ta không 
thể làm cho hạt giống mọc lên. Chính Chúa 
làm việc đó. Nếu chúng ta làm xong phần bổn 
phận mình thì chắc chắn Chúa sẽ cho sinh hoa 
kết quả. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn 
và đủ lòng trông cậy không? (Viết theo Flor 
McCarthy)

* 4. Những sự bắt đầu nho nhỏ

Dụ ngôn thứ hai của bài Tin Mừng hôm 
nay (hạt cải nhỏ mọc thành cây to) chứa đựng 
bài học này: có nhiều việc lớn phải bắt đầu 
bằng những việc nhỏ.

Có rất nhiều thí dụ: Muốn xây một tòa nhà 
thì phải bắt đầu bằng từng viên gạch; muốn 
viết một quyển sách thì phải bắt đầu bằng 
từng trang, thậm chí từng chữ; muốn làm một 
chuyến viễn du thì phải bắt đầu bằng từng 
bước; muốn xây dựng một tình bạn thì phải 
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bắt đầu bằng những lần gặp gỡ đổi trao v.v. 
Sự bắt đầu rất là quan trọng. Nếu bạn 

muốn con bạn lớn lên thành người tốt thì bạn 
phải bắt đầu chăm sóc dạy dỗ nó ngay từ nhỏ. 
Mà khi bắt đầu thì phải chú ý đến những điều 
rất nhỏ. Một tính tốt dần dần thành hình từ 
những thói quen tốt nho nhỏ. Một tính xấu 
cũng thành hình từ những thói quen xấu được 
lặp đi lặp lại.

* 5. Câu chuyện minh họa: 
a/ Hạt giống: 
Bà và cháu gái đang phân loại hạt giống 

chuẩn bị cho vụ mùa tới. Cô bé nhận xét khi 
kiểm tra những hạt trong tay: “Những mong 
đợi nhỏ bé và mỏng manh phải không bà? Có 
phải mỗi hạt là một niềm hy vọng không?”

- Phải, mỗi hạt là một niềm hy vọng. Nhưng 
vì là hy vọng, cần có những điều kiện để đi 
tới thành đạt.

Chúa cho chúng ta niềm hy vọng được an 
bình mỗi khi gặp đau khổ; được sức mạnh khi 
gặp thử thách; được ánh sáng cho những ngày 
tối tăm. Nhưng chúng ta phải có niềm tin và 
can đảm tiến về phía trước.

Hạt giống nhỏ bé phải chịu chôn vùi trong 
đất và phơi mình dưới mưa nắng, thì khả năng 
tốt đẹp của nó mới thành hiện thực.

b/ Chìa khóa vào thiên đàng.
Một thầy dòng là thợ may cho cộng đoàn. 

Ngày kia, ông đau nặng và chờ  chết. Ông 
nói với anh em: “Đưa cho tôi chìa khóa vào 
thiên đàng!” 

Anh em nhìn nhau bối rối. Họ không biết 
ông muốn nói gì. Nhưng ông chỉ lập lại lời 
đề nghị: “Đưa cho tôi chìa khóa vào thiên 
đàng”. Cuối cùng, họ đưa cho ông chiếc kim 
may. Một nụ cười mãn nguyện làm gương 
mặt thầy già sáng lên khi liếc nhìn chiếc kim 
trong tay và nói: “Tôi làm việc mỗi ngày với 
chiếc kim này vì vinh quang Chúa. Bây giờ nó 
là chìa khóa mở cửa cho tôi vào thiên đàng”.

* 6. Hạt giống cây tre tàu.
Nhà tâm lý học Weldon cho rằng hạt giống 

kỳ lạ nhất thế giới là hạt giống của cây tre 
Trung Quốc. Hạt giống này nằm yên dưới 

lòng đất đến 5 năm, rồi mới nhú chồi non lên 
mặt đất. Suốt thời gian 5 năm này, người ta 
phải vất vả chăm sóc nó, nào là tưới nước nào 
là bón phân, mà không hề nhìn thấy hệ thống 
rễ phức tạp đang bố trí trong lòng đất.

Cuối cùng, một sự sống đã vươn lên đầy 
kinh ngạc: Chỉ trong 6 tuần đầu, cây tre đã 
mọc cao lên gần 3 mét.

***
Hạt giống Nước Trời cũng tương tự như 

hạt giống cây tre Trung Quốc. Cần một thời 
gian dài “vùi sâu dưới lòng đất”, điều này đòi 
hỏi chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Khi hạt 
giống nẩy mầm lớn lên thành cây, nó phải 
đương đầu với tính khí thất thường của thời 
tiết, phải đối phó với cơn giận dữ của giông 
tố. Đây là lúc phải sống niềm tin: tin rằng 
Thiên Chúa sẽ đưa Nước Người đến thời viên 
mãn, bất chấp những cản trở của con người. 
Vì thế, chúng ta không ngừng gieo vãi Lời 
Chúa, cho dù không thấy hạt giống đang âm 
thầm phát triển.

Hạt giống Nước Trời cũng không khác chi 
hạt giống cây tre Trung Quốc. “Hạt bé nhất” 
lại cho cây lớn nhất. Nước Trời khởi đầu là 
Đức Giêsu và một nhóm nhỏ môn đệ dân 
chài. Sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã lan 
tràn khắp nơi, đến với mọi dân tộc.

Có thể nói Đức Giêsu đã gieo hạt giống Hội 
thánh vào giữa lòng thế giới. Sau đó Người 
biến mất khỏi dòng lịch sử, để hạt giống Hội 
thánh “âm thầm lớn lên” với bao gian nan 
thử và thử thách, yếu đuối và bất lực. Dường 
như Người dửng dưng trước bao khó khăn 
của Hội thánh. Dường như Người không biết 
đến bao tội ác đang lan tràn thế giới. Dường 
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như Người không quan tâm đến nỗ lực sống 
thánh của dân Người.

Nhưng với niềm tin yêu phó thác, chúng ta 
xác tín rằng: bên kia dòng thời gian, nơi cuộc 
sống vĩnh hằng, Thiên Chúa đang chờ đợi, 
nhìn xem và điều khiển cho hạt giống Nước 
Trời lớn lên và tăng trưởng sung mãn vào một 
mùa bội thu trong Ngày Cánh Chung sẽ tới.

Có thể nói Đức Giêsu cũng đã gieo hạt 
giống Đức tin vào tâm hồn chúng ta qua Bí 
tích Rửa tội. Người cũng đang chờ đợi hạt 
giống ấy mọc lên và tăng trưởng: qua những 
lời cầu nguyện âm thầm, qua việc siêng năng 
lãnh nhận các Bí tích, và qua đời sống chứng 
nhân của mỗi người. Đây là việc đòi hỏi sự 
kiên nhẫn lâu dài và lòng trung tín suốt đời. 
Đức Giêsu nói: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ 
ấy sẽ được cứu thoát” (Mt.10,22).

Wendell Holmes cho chúng ta một bí 
quyết: “Để vào Nước Trời, chúng ta luôn 
phải chèo lái con thuyền của mình, đôi khi 
thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có lúc phải 
lội ngược dòng. Điều quan trọng là phải luôn 
chèo chống, đừng neo thuyền lại”.

Thánh Phaolô dạy: “Hãy vui mừng vì có 
niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, 
và chuyên cần cầu nguyện” (Rm.12,12). Ngài 
cũng đã nêu gương bền chí: “Tôi đã chiến đấu 
trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng 
đường, đã giữ vững niềm tin” (2Tm.4,7).

***

Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian như hạt 
giống chôn vùi dưới lòng đất nhưng Chúa đã 
sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết 
âm thầm chết đi cho tội lỗi, để được lớn lên 
trong nguồn ơn Thánh Chúa. Amen (Thiên 
Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

CT: Anh chị em thân mến 
Đức Giêsu đã phán: “Khi nào có hai ba 

người họp nhau cầu nguyện thì có Ta ngự 
giữa”. Giờ đây chúng ta hãy hợp một ý một 
lòng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu 
nguyện của chúng ta: 

1. Hội Thánh chính là Nước Thiên Chúa 
hữu hình ở trần gian. Chúng ta hãy cầu xin 
Chúa cho Hội Thánh ngày càng vững mạnh 
và phát triển.

2. Thế giới ngày nay đang chạy theo những 
giá trị vật chất và xa dần những giá trị đạo 
đức. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp phát 
huy những giá trị Tin Mừng để hoán cải thế 
giới này.

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hỗ trợ đặc 
biệt những người đang âm thầm gieo những 
hạt giống Tin Mừng trong môi trường sống 
của họ.

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi 
người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta tích 
cực và kiên trì xây dựng Nước Thiên Chúa ở 
trần gian.

CT: Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã dùng dụ 
ngôn hạt giống âm thầm mọc để dạy các môn 
đệ Chúa hãy kiên trì và lạc quan xây dựng 
Nước Thiên Chúa. Sứ mạng ấy ngày nay 
được trao lại cho chúng con. Xin Chúa giúp 
chúng con chu toàn sứ mạng Chúa trao. Chúa 
là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Trong Kinh Lạy Cha 
sau đây, chúng ta hãy đặc biệt cầu nguyện cho 
Nước Cha được trị đến.

VII. GIẢI TÁN

Thánh lễ đã xong. Ước gì mỗi người anh 
chị em trở thành một hạt giống Nước Chúa 
giữa cuộc đời. Chúc anh chị em bình an.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Đang bữa ăn…” (Mc 16,22).
Bữa tiệc của Chúa hoặc “bữa ăn tối của 

Chúa” (1Cr 11,20) là từ ngữ dùng để chỉ việc 
tưởng nhớ bữa ăn tối sau hết của Chúa Giêsu 
Kitô và những lợi ích từ bữa ăn ấy đối với các 
tín hữu. Sau này các Kitô hữu còn dùng nhiều 
từ khác để chỉ bữa ăn này như: bữa tiệc “Hiệp 
thông”, “Tạ ơn”, “Thánh Thể”…

Các từ ngữ dùng cho “bữa tiệc của Chúa” 
trong Tân Ước:

Cv 2,42 “Lễ bẻ bánh”: có thể hiểu hai ng-
hĩa là ăn chung với nhau, cũng như là cử hành 
bữa tiệc của Chúa.

Cr 10,16 “dự phần vào” phiên dịch từ 
tiếng Hylạp koinonia, theo truyền thống được 
chuyển thành từ “hiệp thông” và nay được 
dùng là “rước lễ”.

1Cr 11,20 “bữa ăn tối của Chúa” và 1Cr 
11,24 nhấn mạnh “dâng lời chúc tụng tạ ơn” 
mà tiếng Hylạp là eucharisteo dẫn đến từ ngữ 
tiệc tạ ơn.

Việc Chúa Giêsu thiết lập bữa tiệc của 
Chúa được tường thuật trong các bản văn 
1Cr 11,23-25 Mt 26,26-28 Mc 14, 22-24 Lc 
22,17-20.

Tân Ước cũng ghi lại việc cử hành bữa tiệc 
của Chúa: như một bữa ăn thông thường (1Cr 
11,21). Hội Thánh không nhất thiết là đã 

lầm lẫn như đưa bí tích vào một bữa ăn 
thông thường. Bữa ăn này đã phải diễn ra 
trong cách thế và bầu khí thấm đượm tình 
thân ái.

Bữa tiệc của Chúa được cử hành vào ngày 
của Chúa, “ngày thứ nhất trong tuần” (Cv 
20,7).

Cách thức cử hành việc bẻ bánh gồm bốn 
động tác: “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 
rồi bẻ ra, trao ban” (Mt 26,26 Mc 4,22 Lc 
22,19 Ga 6,11 1Cr11,24). Chén được chia sẻ 
cho nhau uống (1Cr 11,25 Mt 26,27-28 Mc 
14,23-24  Lc 22, 20).

Những chủ đề liên kết với “bữa tiệc của 
Chúa: phải kể đến là Lễ Vượt Qua, vì: “Đức 
Kitô đã chịu hiến tế làm Chiên lễ Vượt Qua 
của chúng ta” (1Cr 5,7-8). Những lời của 
Caipha có ý nghĩa Vượt Qua này mà ông ta 
không biết (Ga 11,50.13,1  19,14.33.36. Xh 
12,46 Ds 9,12).

            BỮA TIỆC CỦA CHÚA
       (MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ B 

           Mc 14,12-16.22-26)
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(xem tiếp trang 43)

CHẾT ĐUỐI
(CN 12 TN B - Mc 4,35-41)

Giao Ước mới (1Cr 11,25 Mt 26,27-28 
Mc 14,23-24 Lc 22,20). Sự quy chiếu về giao 
ước mới này hàm chứa mối tương quan cả với 
Thiên Chúa và việc tha thứ tội lỗi.

Việc tưởng nhớ (1Cr 11,24 Lc 22,19).
Việc cảm tạ tình nghĩa thiết và sự hiệp 

nhất (1Cr 10,16 Mt 26,26-27 Mc 14,22-23 Lc 
22,19  1Cr 11,20-21).

Việc Chúa lại đến (1Cr 11,26 Mt 26,29 Mc 
14,25 Lc 22,16  1Cr 16,22 Kh 22,20).

Việc tránh xa tội lỗi (1Cr 10,21 11,27-32).
Việc nếm hưởng trước hương vị thiên 

đường (Mt 26,29 Mc 14,25).

“Thầy ơi, chúng ta chết (đuối) đến nơi 
rồi” (Mc 4,38).

Trong cơn bão táp, Thiên Chúa đã lên tiếng 
trả lời ông Gióp, cho ông rằng chính Ngài là 
chủ vạn vật. Ngài phán: “ngươi chỉ đến đây 
thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây 
là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành” 
(G 38,11). Chúa Giêsu cũng tỏ uy quyền của 
mình, uy quyền của một ngôi vị Thiên Chúa, 
khi Người truyền cho biển động vì cuồng 
phong: “Im đi, câm đi”. Gió liền tắt và biển 
lặng như tờ (Mc 4,39).

Bị chết đuối quả lá đáng sợ. Quân sĩ Ai 
Cập khi đuổi theo người Do Thái, đã chịu 
cảnh chết đuối thảm hại giữa lòng biển Đỏ 
(Xh 14,21-28). Trong khi đó, “nhờ đức tin, 
người Do thái đã băng qua Biển Đỏ như đi 
trên đất khô” (Dt 11,29). 

Sau phép lạ này, người Do thái đã hát vang 
Bài ca chiến thắng hát mừng Thiên Chúa mà 
họ đặt niềm trông cậy (Xh 15,1-5).

Chống lại Thiên Chúa, không muốn vâng 
lệnh Người chỉ rước thảm họa cho mình. Giô-
na đã trải qua kinh nghiệm đau thương này 
khi ông bị ném xuống biển và bị một con cá 
nuốt vào bụng (Gn 1) may thay, trong bụng cá 
ông đã hối hận, dâng lên Chúa kinh nguyện 
thống hối và được cứu thoát (Gn 2,2-7).

Chết đuối, kết cuộc thật thảm khốc. Đạo 
binh quỷ, qua lời tự thú phát ra từ miệng 
người bị chúng ám ở Ghêsara (Mc 5,10), thấy 
mình chỉ đáng nhập vào đàn heo nhơ uế và 
tự thân “từ trên sườn núi lao xuống biển và 
chết ngộp ở đó” (5,13). Vùi mình trong tội 
lỗi là chuốc lấy khổ vào thân. Cần nhận ra 
thảm trạng này như ông Gióp đã thú nhận 
bằng hình ảnh sống động: “Nếu con phạm tội, 
thì khốn cho con! Mà nếu có công chính, con 
cũng chẳng dám ngẩng đầu: tủi hổ đầy tràn, 
lỗi lầm chồng chất” (G 10,15).

Tội lỗi đáng bị chôn vùi, người cố tình 
phạm tội đáng bị chôn vùi theo. Người gây 
cớ khiến cho người khác sa ngã, “thà buộc cối 
đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển” (Mc 
9,42 Mt 18,6 Lc 17,1-2) cho chết đuối chết 
chìm còn hơn.

Thực tế cuộc sống nhiều khi cây muốn 
lặng mà gió chẳng ngừng. Một lần Chúa Giê-
su và các tông đồ đang trên thuyền đi tìm nghỉ 
ngơi, bỗng cuồng phong ập tới (Mc 4,31-45). 
Điều kỳ lạ là trong khi các tông đồ lo lắng 
“chúng ta chết (đuối) đến nơi rồi mà Chúa 
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Hầu hết những người Công giáo VN 
ở miền Thánh Jean Vianney được cả thế giới 
biết dưới danh hiệu “ Cha sở họ Ars” nước 
Pháp. Sinh hạ tại tỉnh Dardilly gần Lyon, 
trong gia đình rất đạo đức. Đi tu rất muộn, 
và cũng làm linh mục rất muộn, vì trí óc của 
Ngài không được thông minh. Nhưng tinh 
thần đạo đức quá trổi vượt, nhất là Jean Vi-
anney có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt, 
cho nên được Đức Giám mục địa phận phong 
chức linh mục, và cho về coi sóc xứ đạo nhỏ 

bé xa xôi, mà ở đấy người ta hầu như không 
còn hành đạo nữa. Cha về lo tu bổ, dạy dỗ 
giáo dân. Cha thức khuya dậy sớm, hãm mình 
đền tội. Mỗi đêm Cha chỉ ngủ chừng 3 tiếng 
đồng hồ, rồi dậy chầu Mình Thánh, và lần hạt 
Mân Côi kính Đức Mẹ. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, 
Cha đã ngồi toà giải tội, cho đến khi nào hết 
người xưng tội. Không phải chỉ giải tội cho 
giáo dân xứ mình, mà còn giải tội cho các 
người hành hương, từ khắp nơi đến với Cha. 
Thường mỗi ngày cha ngồi toà giải tội từ 16 
đến 18 giờ. Cha thánh Jean Vianney đã noi 
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gương thánh Louis Marie Grignion de Mont-
fort đặc biệt trong 2 vấn đề: Thánh Thể và 
Chuỗi hạt Mân Côi. Cha quỳ chầu Thánh Thể 
rất lâu giờ, và cũng chuyên chú lần chuỗi hạt 
Mân Côi hằng ngày. Đây là tài liệu viết về 
Cha, qua 2 vấn đề đó: “Everyone remembers 
him kneeling before the Blessed Sacrament, 
or before an image of Our Blessed Mother, 
always with the rosary beads in his hand” 
(người ta thường thấy cha quỳ gối trước 
Thánh Thể, hoặc trước ảnh Đức Mẹ, tay cầm 
chuỗi hạt Mân Côi). 

Cha thánh Jean Vianney có lòng kính mến 
Đức Mẹ đặc biệt cho đến nỗi Ngài đã nói câu 
bất hủ sau đây: “Thiên Chúa có thể tạo dựng 
được vũ trụ khác đẹp hơn vũ trụ này. Nhưng 
Chúa không thể tạo dựng được một phụ nữ 
nào khác, cao qúy hơn Đức Trinh Nữ Maria”. 
Câu nói có ý nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria mà 
chúng ta đang tôn kính đây, quả là tuyệt vời 
rồi, không còn thụ tạo nào cao hơn nữa. 

Cuộc sống cha Jean Vianney rất kham khổ, 
ăn chay hãm mình, cho đến độ ngài rất gầy 
gò, ốm yếu, mà vẫn làm việc cho Chúa và 
cho Đức Mẹ Maria. Đêm nào ma qủy cũng 
hiện về quấy phá, khiêng giường, bàn, ghế, 
bỏ chỗ này sang chỗ kia, không cho cha ngủ. 
Muốn được yên ngủ một đêm, cha thường vẽ 
dấu thánh giá chung quanh giường nằm, thì 
chúng mới để yên. Có rất nhiều người không 
tin là có ma quỷ hiện về phá phách như thế. 
Nhưng khi đến với cha 1 đêm, thì sợ không 
dám ở nữa. Sau khi làm tròn nhiệm vụ cha 
sở coi họ đạo 41 năm, Cha được Chúa gọi về 
năm 1859, hưởng thọ 63 tuổi. 

Được Đức Giáo Hoàng Pio Xl phong hiển 
thánh năm 1925, và đặt làm quan thày các cha 
Sở nước Pháp. 

  Thường bất cứ giám mục, linh mục nào, 
mà có lòng kính mến Đức Mẹ siêng năng lần 
chuỗi Mân Côi, như thánh Louis Marie Gri-
gnion de Montfort, hay thánh Jean Vianney, 
thì đều thành công trong công tác mục vụ. 
Còn những linh mục nào bê trễ trong việc lần 
chuỗi Mân Côi, thì chúng tôi thấy đa số đều 
thất bại. Cho nên dù giáo sĩ, giáo dân, nếu ai 
có lòng kính mến Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân 
Côi, thì đều được sự an lành phần hồn phần 
xác. Gia đình nào, vợ chồng con cái có lòng 
kính mến Đức Mẹ, tối sáng biết quây quần 
đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, thì gia đình ấy 
an vui hạnh phúc. Câu truyện cha thánh Jean 
Vianney trên đây. 
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Một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, sáu con, có chồng đi học tập ngoài Bắc. Bốn năm 
đầu, chị giữ tiết hạnh đáng khen. Nhưng về sau, chị đâm nản, tư tình đến mang thai. Từ đó, 
chị bỏ bê việc săn sóc con cái và tiếp tế cho chồng. Chị có ý định trốn ra nước ngoài mà không 
được. Nghe tin ấy, người chồng đau khổ ấy nhất quyết khi được trả tự do, sẽ dạy cho chị một 
bài học đích đáng rồi bỏ luôn. Hai năm sau, chú được trở về gia đình, chị vợ ôm con riêng 
lánh mặt. Một người thân trong gia đình đi khấn Thánh Cả Giuse, xin Người cứu giúp. Linh 
mục Giuse khuyên nên đoàn tụ, vì đạo mình không có cách giải quyết nào khác. Và như thế 
bảo đảm được Hạnh phúc cho các con và đôi vợ chồng. Nhờ ơn Chúa tác động, hai vợ chồng 
đã thỏa thuận về chung sống. Còn đứa con tư sinh thì gửi bà con nuôi giùm, để khỏi chướng 
mắt người chồng. Ít khi thấy một cuộc tái đoàn tụ lạ lùng như thế.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)

VII. CẦU NGUYỆN: CẦU NGUYỆN, NGHỀ CỦA TÔI (TT)
138. Tinh thần cầu nguyện cũng như một lò lửa nung đốt tâm hồn tông đồ của con. 

Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con hãy nhen vào đó những thanh gỗ lớn của hy sinh, của những 
cuộc tĩnh tâm và cả những que củi nhỏ của lời nguyện tắt và hy sinh thầm kín.

139. Dầu miệng con không nói ra, Chúa đã hiểu thấu lòng con, con hãy xem gương 
bà đau băng huyết: động đến gấu áo Chúa, được nhậm lời ngay.

140. Con tội lỗi không dám ra trước mặt Chúa, nhưng lời Hội Thánh khiến con vững 
tâm: “Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.” Tất cả sự thương khó Chúa Giêsu, công nghiệp 
Đức Mẹ và các Thánh không đủ bao bọc lời cầu nhỏ bé của con sao?

141. Con tưởng trẻ em chưa làm gì được, người bệnh không làm gì được cho Hội 
Thánh nữa? Không đâu, sau lời cầu chính thức của Hội Thánh, lời nguyện của trẻ em và 
bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa. Năng nhắc họ ý thức!

142. Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa là Cha, chứ không phải là giờ làm bài, 
là giờ của quả tim, chứ không phải là giờ của luận lý. Đừng nặn óc bóp trán để trình 
bày với Chúa.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  Chúa đã an bài tất cả sao lại 
còn nói con người có tự do? (một Kitô hữu 
giáo dân)

Trao đổi: 
Thiên Chúa đã an bài mọi sự một cách chi 

li nhiệm nhặt và tuyệt đối (1) nhất là đối với 
từng người.

Sau đó, Thiên Chúa mới ban thêm cho tùy 
từng người các loại tự do tương đối giống 
như…: được ăn trái các loại cây có trong 
vườn, nhưng trừ một cây ở giữa vườn (2); 
giống như ông chủ giao các đầy tớ số lượng 
không đồng đều các nén bạc (3). 

Như vậy, SỰ TỰ DO TƯƠNG ĐỐI NẰM 
TRONG NỀN AN BÀI TUYỆT ĐỐI; nói 

cách khác: trách nhiệm tương đối nằm trong 
kế hoạch tuyệt đối; còn có thể hiểu thêm: 
được thưởng hay chịu phạt tương đối nằm 
trong sự sắp xếp tuyệt đối...

 Có 2 thí dụ: 
- Ta có tự do sống, nhưng tự do ấy chỉ nằm 

trong giới hạn số tuổi tác rất có hạn do Chúa 
đã an bài. 

- Ta có tự do tiêu xài mua sắm, nhưng tự 
do ấy chỉ nằm trong giới hạn số tiền ta có khả 
năng Chúa đã an bài cho ta có khả năng kiếm 
được (4).

Hình vẽ tạm mô tả sư tự do tương đối ta 
được Chúa ban cho nằm gọn trong sự an bài 
kỳ vĩ tự muôn đời của Thiên Chúa.

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 
cùng là những giáo dân nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau trong hành trình theo chân Chúa.
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   .................................................................
(1) Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng 

đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn 
nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn 
đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ 
mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. 
Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và 
không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì 
vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, 
sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con 
nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng 
trên mái nhà”.

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của 
Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ 
giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm 
gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết 
phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, 
còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy 
bảo các con hãy sợ Ðấng ấy”.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được 
hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào 
bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, 
mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được 

đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con 

còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”. (Lc 12, 
1-7)

(2) St 3
(3) Mt 25,14-30
(4) Sự tự do của con người có 4 đặc điểm:
- Có chủng loại: Mỗi chủng loại có tên 

riêng: tự do trong tuổi tác (tức tự do sống), 
tự do trong tiền của, tự do trong sức khỏe, tự 
do trong kiến thức, tự do trong hiểu biết, tự do 
trong tài năng, tự do trong sắc đẹp v.v…

- Có giới hạn: Giới hạn sự tự do của ta 
chính là sự tự do của người khác, ví dụ ta có 
thể tự do mở nhạc to nhỏ tùy thích, nhưng nhà 
bên cạnh có tự do được hưởng sự yên tĩnh… 
hoặc bởi khả năng có hạn, hoặc bởi gien di 
truyền, hoặc bởi hoàn cảnh hay môi trường, 
hoặc bởi các loại tự do tùy thuộc vào nhau 
v.v…

- Có thời hạn: Loại tự do này tùy thuộc 
loại tự do khác, ví dụ ta có rất nhiều tiền của, 
kiến thức, sắc đẹp, quyền lực v.v… nhưng khi 
sự tự do tuổi tác bị đột ngột chấm dứt (chết), 
thì mọi loại tự do khác đều mất hết. 

CUỘC ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI

- Mũi tên: tượng trưng dòng đời.
- Các vòng tròn: tượng trưng các nén bạc “tự do” Chúa ban:
- Cuộc đời được Chúa an bài cách chi li và tuyệt đối; nhưng những nén bạc “tự do” thì 

tương đối (có giới hạn, không bền vững, không ai giống ai).
- Tự do được định nghĩa là khả năng tự quyết định của mình. Thí dụ: Tự do tiền của là khả 

năng tự  quyết định muốn mua sắm gì, muốn làm gì, muốn đi đâu thì đi...của tôi trong giới 
hạn số tiền mình có được do Chúa ban.
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Trọn câu là “Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân”, 
nghĩa là: người nghĩa khí cậy dựa chính bản thân mình, 

kẻ tầm thường cậy dựa vào người khác.

Cha phó giải thích cho các ca đoàn 
trong lần họp mặt lớn thường niên: 

- Nếu hát đúng Thánh ca Phụng vụ, dù là 
thánh lễ ở ngoài trời với hàng ngàn người 
tham dự… cũng sẽ chẳng khác gì thánh lễ 
trong phòng với vài mươi người.

Cha phó giải thích rõ hơn:  
- Tức không cần phải: dàn âm thanh khủng, 

thuê thêm ca sĩ chuyên nghiệp, ca đoàn đông 
đảo...    

Cha phó nói ngay:
- Vì một là hát Thánh ca Phụng vụ là hát cả 

Cộng đoàn; hát Thánh ca Phụng vụ là hát đối 
đáp; hát Thánh ca Phụng vụ là hát đơn giản, 
mộc mạc, chân chất, tự nhiên và dễ dàng…   

Cha phó dừng lại trong giây lát rồi tiếp:
- Thánh ca Phụng vụ ví như người quân tử, 

tự mình làm được tất cả mà không nhờ vả ai, 
cầu viện ai, dựa ai hay lệ thuộc vào ai.   

Một ca viên giơ tay xin hỏi:
- Thưa cha, có thuê thêm ca sĩ, có trang bị 

dàn âm thanh tốt, có chiêu mời thêm ca viên 

cho đông, có chọn bài hát thật hay vân vân… 
cũng vì muốn ca ngợi Chúa thôi. Có gì là sai?

Cha phó đáp:
- Sai là: thánh nhạc liên kết với phụng 

vụ cần hát đúng Bản văn phụng vụ để thánh 
nhạc được thánh thiện. Những thứ đó có làm 
cho thánh nhạc thánh thiện hơn đâu! Trái lại 
càng làm thánh nhạc tồi tệ hơn.

Cha phó nói ngay:
- Trước nhất thánh nhạc phải đúng là 

thánh nhạc. Kế đến Thánh nhạc phải theo sát 
phụng vụ và vì phụng vụ.

Cha phó nhận định:
- Nói ra cho rõ trắng đen, kỳ thực, tôi biết 

chẳng mấy ai quan tâm thánh nhạc phải ra 
sao…

Anh ca trưởng ca đoàn Mai Khôi đứng lên 
thưa với cha phó:

- Thưa cha! Đúng lắm! Vì thờ ơ, cho nên 
tất cả chúng con đều hát một thứ thánh nhạc 
“tiểu nhân”: chỉ dựa và hình thức phù phiếm 
bề ngoài. 

PHA THĂNG
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VỤ CƯỚP TIỀN TÁO TỢN 
50 NĂM CHƯA TÌM RA

THỦ PHẠM Ở NHẬT
 

Kẻ gian không dùng vũ lực, chỉ 
bằng vài câu nói đã lừa bốn nhân viên ngân 
hàng để cướp 300 triệu yên.

Ngày 6/12/1968, giám đốc chi nhánh thành 
phố Kokubunji Ngân hàng Nippon Trust nhận 
được thư nặc danh cắt ghép từ chữ in trong 
tạp chí với nội dung đòi giao 300 triệu yên 
Nhật vào 5h chiều hôm sau tại địa điểm nhất 
định. Nếu không đáp ứng, nhà riêng của ông 
sẽ bị đánh bom.

50 cảnh sát được phái tới nơi giao tiền 
nhưng không thấy ai xuất hiện. Ngôi nhà của 
vị giám đốc vẫn nguyên vẹn. Tuy vậy, cảnh 
sát vẫn tăng cường chú ý ngân hàng và thực 
hiện các biện pháp bảo vệ.

Sáng 10/12/1968, trời đổ mưa. Bốn nhân 
viên của Nippon Trust được giao nhiệm vụ hộ 
tống số tiền thưởng cuối năm cho 523 nhân 
viên nhà máy Fuchu Toshiba, lên tới 294 triệu 
yên. Thường chỉ có hai người hộ tống, do số 
tiền lớn nên giám đốc chi nhánh cử bốn người 
cùng đi trên chiếc Nissan Cedric.

9h20, ôtô đi ngang qua nhà tù Fuchu, chỉ 
còn 200m nữa là tới nhà máy. Bỗng một cảnh 
sát đi môtô đặc chủng vượt lên ra hiệu dừng 
lại. Người cảnh sát trẻ tuổi mặc cảnh phục 
thông báo nhà riêng của giám đốc chi nhánh 
đã bị đánh bom. Chiếc Cedric cũng có nguy 
cơ phát nổ.

Vụ án xảy ra khi ôtô đi ngang tường bao 
nhà tù. Ảnh: Int.

Bốn nhân viên tin lời xuống xe, để cảnh sát 
này chui vào gầm khám xét. Chỉ sau vài giây, 
khói và lửa bùng lên dưới xe. Viên cảnh sát 
lăn ra ngoài, hét to giục mọi người mau chạy 
vì bom sắp nổ. Bốn người vội vàng chạy ra 
xa, nấp sau tường bao nhà tù.

Nhưng vụ nổ không xảy ra. Khi bốn người 
nhìn lại, chiếc xe đã không cánh mà bay cùng 
số tiền thưởng. Ban đầu, họ tưởng rằng người 
cảnh sát lái xe tới chỗ an toàn nhưng khi gọi 
về thì biết nhà giám đốc không bị đánh bom...

Cảnh sát huy động lực lượng truy lùng 
dấu vết chiếc Cedric, tổ chức nhiều chốt 
chặn trên đường. Khoảng 10h18 cùng ngày, 
nhà chức trách tìm thấy ôtô bị bỏ cách hiện 
trường 1,3 km về phía bắc. Tên cướp được 

NGUYÊN NGUYÊN
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xác định đã chuyển tiền sang phương tiện 
khác để bỏ chạy.

Hiện trường có gần 120 mẩu vật chứng, 
trong đó có xác que pháo sáng, có vẻ là vật 
tạo hiệu ứng khói lửa. Chiếc “Yamaha” thực 
chất là Honda Dream xanh được đè sơn trắng 
và gắn nhiều thiết bị để giả xe cảnh sát, là 
tang vật của vụ trộm từ tháng 11/1968. Số 
vật chứng còn lại đều là vật dụng hàng ngày, 
dường như bị cố tình bỏ lại để đánh lạc hướng 
điều tra. 

Chiếc “Yamaha” thực chất là 
Honda Dream được sơn trắng.

Theo Japanese Nostalgiccar, cảnh sát xác 
định tên trộm hai lần đổi phương tiện. Lần 
đầu, hắn bỏ lại chiếc Cedric ở công viên 
và lên một chiếc Corolla. Nhiều người qua 
đường trông thấy vào hôm xảy ra vụ việc 
có chiếc Corolla phóng ẩu suýt gây tai nạn, 
nhưng không nhìn rõ người lái qua cửa kính 
ướt mưa. Thủ phạm ra tay vào ngày phát tiền 
thưởng, chứng tỏ cơn mưa ngoài dự kiến đã 
ảnh hưởng tới tay lái, nhưng cũng vô tình 
giúp che giấu danh tính.

Bốn tháng sau, nhà chức trách tìm thấy một 
chiếc Toyota bị bỏ lại ở bãi đỗ xe cùng nhiều 
hộp kim loại đựng tiền. Cả hai ôtô đều bị ăn 
trộm trước ngày xảy ra vụ việc nên không thể 
truy ra người lái.

Nghi phạm chính đầu tiên là con trai 19 
tuổi của một cảnh sát. Người này có ngoại 
hình khá giống mô tả kẻ trộm, là thủ lĩnh băng 
trộm cắp thiếu niên, từng có tiền án cướp tài 

sản nhưng được hưởng án treo. Anh ta cũng 
thường xuyên trộm ôtô và xe máy, có kỹ thuật 
lái xe điêu luyện. Làm việc với cảnh sát, nghi 
phạm 19 tuổi không đưa ra được bằng chứng 
ngoại phạm.

Ngày 15/12/1968, cậu ta uống xianua tự tử 
và sau này được loại khỏi danh sách tình nghi 
vì nước bọt không trùng với mẫu tìm được 
trên lá tem đính kèm thư đe dọa...

Tháng 12/1969, cảnh sát bắt nghi phạm 
chính thứ hai dựa trên điều tra của Mainichi 
Shimbun, một tờ báo lớn của Nhật Bản. Nghi 
phạm 26 tuổi làm việc cho văn phòng chính 
phủ của Canada tại Tokyo, có khả năng lái xe 
tốt, ngoại hình giống với mô tả. Tuy nhiên, 
người này cũng được minh oan vì hôm xảy 
ra vụ án, anh ta tham gia kỳ thi bị giám sát 
nghiêm ngặt để tránh thi hộ. Người ta phát 
hiện cáo buộc vô căn cứ, viên cảnh sát thực 
thi lệnh bị tố lạm dụng quyền lực.

Ngày 15/11/1975, một người bạn của 
thanh niên 19 tuổi nêu trên trở thành kẻ tình 
nghi chính cuối cùng. Nhà chức trách phát 
hiện người này sở hữu lượng lớn tiền không 
rõ nguồn gốc. Tuy vậy, người đàn ông không 
hợp tác với cảnh sát, cũng không hề tiết lộ số 
tiền trên từ đâu ra. Anh ta sau cùng được trả 
tự do vì cảnh sát không tìm được bằng chứng 
xác đáng.

Phác họa chân dung kẻ mạo danh cảnh sát.
Theo thống kê, lực lượng cảnh sát tham 

gia điều tra lên tới 170.000 người, số lượng 
nghi phạm 110.000 người, tiêu tốn 900 triệu 
yên. Đây là một trong những cuộc điều tra lớn 
nhất trong lịch sử Nhật Bản. Thậm chí, hai 
cảnh sát đã tử vong do khối lượng công việc 
quá nặng.

Theo Medium, qua tháng 12/1975, thời 
hiệu xử lý hình sự đã hết nhưng không có ai 
bị bắt. Tới 1988, thời hạn chịu trách nhiệm 
dân sự cũng kết thúc. Vào lúc này, kẻ cướp 
năm xưa có thể lộ diện mà không phải chịu 
bất cứ trách nhiệm pháp lý gì, nhưng cho tới 
nay, danh tính hắn vẫn còn là một bí ẩn.

Quốc Đạt
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.....................
“Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư 

nhân”, không cần nhiều người, không cần vũ 
lực, không cần táo tợn và sự hung hãn của 
người khác tiếp tay vào… tên cướp một mình 
vượt xa cả một hệ thống an ninh nội địa của 
một quốc gia.

Trong lãnh vực thánh nhạc, khi đã làm 
đúng bản chất thánh nhạc, không cần sự hỗ 
trợ của tiền bạc, của công nghệ, kỹ thuật, của 
ca sĩ danh tiếng, của bất kỳ hình thức phù 
phiếm bên ngoài nào… 

Thánh ca Phụng vụ ung dung tự mình là 
thánh nhạc.

LẬT LẠI CHUYỆN CŨ   
THẤY VẪN CÒN MỚI

I. Thư của Đức cha chủ tịch UBTN.HĐG-
MVN: 

Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Giám mục Nha Trang phụ trách Ủy ban 

Thánh nhạc toàn quốc thuộc Hội đồng Giám 
mục Việt Nam

Kính gửi: 
Đức giám mục Albert Malcolm Raljith
Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích 

00120 Cité di Vatican
Réf. Prot 217/94/L
Vấn đề: Việc soạn nhạc cho bộ lễ Kyrie và 

Thánh Vịnh Đáp Ca bằng tiếng Việt. 
Thưa Ngài,
Với tư cách người phụ trách Ủy ban Thánh 

nhạc toàn quốc, tôi mong có được từ Ngài 
những chỉ dẫn về việc soạn nhạc cho một số 
phần của Thánh lễ, cụ thể, phần Thánh vịnh 
Đáp ca và bộ lễ Kyrie.

Thư của Ngài đề ngày 8/2/1994, số 3b, đã 
trích dẫn các bản văn phụng vụ vốn “phải 
được dịch một cách trung thành và người 
soạn nhạc sẽ soạn các âm điệu cho các bản 
văn này nhưng không được sửa các bản văn”. 

1. Chúng tôi thấy bộ lễ Kyrie và Thánh 

vịnh Đáp ca không nằm trong danh sách các 
bản văn liên quan.

Vậy chúng tôi có thể từ đó rút ra kết luận 
là các bản văn (chính thức) của bộ lễ Kyrie và 
của Thánh vịnh Đáp ca có thể được thích nghi 
theo các yêu cầu của việc soạn nhạc?

2. Chúng tôi có thể làm như vậy không chỉ 
đối với các điệp ca mà cả với thánh vịnh của 
chính các bài ca nhập lễ, hiệp lễ (như số 3c 
của bức thư đã nói) và dâng lễ?

3. Vì trong tiếng Việt của chúng tôi, mỗi từ 
có thể có sáu dấu khác nhau, âm của mỗi dấu 
có một độ cao tương đối nào đó, và ý nghĩa 
của từ thay đổi tùy theo mỗi dấu. 

Do đó, nhạc của câu thánh vịnh thứ nhất 
không thể thích nghi với bất cứ câu thánh vịnh 
nào khác. Từ đó, việc soạn nhạc cho Thánh 
vịnh Đáp ca hay cho bất cứ bài ca thánh vịnh 
nào khác quả là khó khăn đối với chúng tôi.

Cho tới nay, chúng tôi đã cố gắng tìm cách 
để có thể hát thánh vịnh bằng ngôn ngữ của 
chúng tôi. Nhiều giải đáp khác nhau đã được 
giới thiệu, nhưng không có giải đáp nào làm 
thỏa mãn được cả. Điều các nhà soạn nhạc 
chờ đợi hơn hết đối với việc hát thánh vịnh, 
đó là họ được phép thích nghi bản văn theo 
yêu cầu của việc soạn nhạc. Và Thánh vịnh 
Đáp ca, ngoài hình thức đáp ca, liệu các nhà 
soạn nhạc có thể soạn dưới hình thức ca khúc 
không?

Tôi hy vọng rằng một khi hiểu rõ các khó 
khăn của ngôn ngữ chúng tôi trong lĩnh vực 
này, Ngài sẽ đưa ra những chỉ dẫn cần thiết. 

Xin Ngài nhận nơi đây tấm lòng thành của tôi.

Nha Trang, ngày 10/11/2008 
Phaolô Nguyễn Văn Hòa 

Giám mục Nha Trang 
phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc 

thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam s
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II. Thư trả lời của Bộ Phụng tự và Kỷ luật 
Bí tích về Bộ lễ Kyrie và Thánh Vịnh Đáp Ca 

Kính gửi:
Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
Giám mục Nha Trang, 
Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc 
Vatican, ngày 3/2/2010
Thưa Ngài,
Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích rất sẵn lòng 

được trả lời thư của Ngài về việc soạn các âm 
điệu cho các bản văn phụng vụ tiếng Việt, đặc 
biệt, cho bộ lễ Kyrie và cho các Thánh vịnh 
Đáp ca như sau:

1. Trong thư chúng tôi gửi Ngài vào năm 
1994 cũng về vấn đề này, chúng tôi đã không 
nói tới bộ lễ Kyrie và các Thánh vịnh đáp ca, 
nhưng chúng ta có thể hiểu rằng đây cũng là 
những bản văn phụng vụ của Ordo Missae và 
của việc cử hành Lời Chúa.

Do đó, chuẩn mực được áp dụng cho các 
bản văn phụng vụ khác cũng có giá trị cho các 
bản văn thuộc hai trường hợp này, nghĩa là, 
“có thể soạn các âm điệu cho các bản văn này 
nhưng không được sửa các bản văn”.

2. Về bản văn của các Thánh vịnh Đáp ca 
bằng tiếng Việt, Ngài có trình bày những khó 
khăn trong việc soạn các âm điệu vì tiếng Việt 
có tới sáu dấu, bởi vậy việc cho các dấu của 
ngôn ngữ hòa hợp với các nốt nhạc qủa rất 
khó. Bộ hiểu nỗi khó khăn này, nhưng đồng 
thời, Bộ cũng tin tưởng rằng Ủy ban Thánh 
Nhạc thuộc Hội đồng Giám mục sẽ tìm ra 
những giải đáp thỏa đáng để có được những 
âm điệu hay và xứng hợp cho các bản văn này 
(xin xem Huấn dụ De Liturgia Romana et In-
culturatione [Về Phụng vụ Roma và việc Hội 
nhập văn hóa, 25 /01/ 2004, số 40).

Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi 
đôi chút bản văn, cho dù là những lời rất đơn 
giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ 
chính thức này cuối cùng sẽ ra sao? Bản văn 
phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn. Các nhạc sĩ 
công giáo Việt Nam khi được các Đức Giám 
mục yêu cầu sáng tác các âm điệu cho các bản 
văn phụng vụ, thì cũng được yêu cầu chấp 

nhận hy sinh cần thiết trong việc soạn các âm 
điệu theo các chuẩn mực của Giáo Hội liên 
quan đến vấn đề.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cứu xét 
các chỉ dẫn trong Institutio Generalis Missa-
lis Romani, số 61, và trong các Praenotanda 
của Ordo Lectionum Missae, số 89.

Các số nêu trên của các văn kiện này viết: 
“để cộng đoàn có thể đáp lại Thánh vịnh một 
cách dễ dàng hơn, chúng ta đã tập hợp một 
số bản văn được chọn của các Thánh vịnh 
và của các điệp khúc cho các mùa phụng 
vụ khác nhau trong năm hay cho các bậc lễ 
kính Thánh khác nhau. Mỗi khi cần hát thánh 
vịnh, chúng ta có thể sử dụng các tập hợp này 
thay cho bản văn tương ứng với bài đọc”. 
Hội đồng Giám mục cũng có thể áp dụng lời 
khuyên này và tìm ra những bản văn được 
chọn của các Thánh vịnh và điệp khúc để hát 
thay cho các bản văn được đề nghị trong Sách 
Bài đọc (xem Ordo Lectionum Missae, các số 
173-174). 

3. Về phần các bài ca nhập lễ, dâng lễ và 
hiệp lễ, chúng ta sẽ theo các chỉ dẫn trong 
Institutio Generalis Missalis Romani, các số 
48, 74 và 87.

Các chỉ dẫn này cho biết, ngoài một số 
chuyện khác, rằng chúng ta có thể hát một bài 
ca thích ứng với phần lễ, với ngày lễ hay với 
mùa phụng vụ mà bản văn đã được Hội đồng 
Giám mục phê chuẩn. Do đó, Hội đồng Giám 
mục có thể phê chuẩn các bản văn của các bài 
ca được hát khi nhập lễ, dâng lễ và hiệp lễ, 
nếu trước đó chưa phê chuẩn.

Tôi xin nhân dịp này bày tỏ với Ngài lòng 
quý mến và sự tận tình của tôi trong Đức 
Kitô, Chúa chúng ta.

( + J. Augustine Di Noia, OP)  
Tổng giám mục Thư ký
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NHÀ THƠ TÚ XƯƠNG

Tên thật là Trần Tế Xương, tự Mặc Trai, 
hiệu Mộng Tích, Tử Thịnh. Tên bố mẹ đặt 
cho lúc đầu là Trần Duy Uyên. Ông sinh năm 
1870 ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh 
Nam Định, mất năm 1907.

Ông thuộc dòng dõi nho gia, vốn là họ 
Phạm, đổi thành họ Trần là bởi vào đời Nhà 
Trần lập công lớn được phong quốc tính (vua 
cho đổi theo họ nhà vua). Thân sinh của Trần 
Tế Xương là cụ Trần Duy Nhuận cũng là một 
nhà nho, thi nhiều khoa không đậu, sau làm 
Tự thừa ở dinh đốc học Nam Định, sinh được 
9 người con, 6 trai, 3 gái, Tú Xương là con 
trưởng. Trong tất cả các tài liệu nói về Tú 
Xương đều không thấy có ảnh, nhưng dáng 
hình cụ Tú được người bạn học là Hạc phong 
Lương Ngọc Tùng viết trong bài thơ “Nhớ rõ 
hình dung…”.

Cùng làng, cùng phố, học cùng trường
Nhớ rõ hình dung cụ Tú Xương,
Trán rộng, tai dày, da tựa tuyết,
Mồm tươi, mũi thẳng, mắt như gương.
Tiếng vàng sang sảng ngâm thơ phú,
Gót ngọc khoan khoan dạo phố phường.
Mấy chục năm trời đà vắng bóng,
Nghìn năm còn rạng dấu thư hương.
Ông đi học sớm và cũng sớm nổi tiếng 

thông minh. Hồi mới lên 10 tuổi, nhà có khách 
đến chơi, thấy trước nhà có một dãy chậu hoa, 
khách bèn ra cho bé Uyên một câu đối:

“Đình tiền ngũ sắc hoa” (trước sân có hoa 

  PHÚC CHIÊU
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năm sắc)
Uyên liền chỉ vào lồng chim khướu treo ở 

hiên và đối:
“Lung trung bách thanh điểu” (trong lồng 

có chim trăm tiếng).
Khách nghe đối tấm tắc khen nhưng lại 

thở dài:
- Đời thằng bé lại luẩn quẩn như chim nhốt 

trong lồng.
Ông học chữ Hán cụ kép làng Thành 

Thị, tên là Trần Chấn Thái, ngồi bảo học ở 
Thành Nam.

Cuộc đời ngắn ngủi có 37 năm của ông 
đã nằm gọn trong một giai đoạn bi thương 
nhất của đất nước. Trước lúc ông ra đời 3 
năm thì 6 tỉnh Nam kỳ mất trọn cho Pháp. 
Tú Xương lên 3 thì Bắc kỳ trong đó có Nam 
Định bị tấn công lần thứ nhất. Tú Xương 12 
tuổi, Bắc kỳ, Nam Định bị tấn công lần thứ 2 
và mất nốt. Hiệp ước Harmand 1883 rồi hiệp 
ước Patenôtre 1884 thừa nhận quyền thống 
trị của Pháp trên đất Việt Nam. Các phong 
trào kháng chiến chống Pháp diễn ra sôi nổi 
nhưng lần lượt thất bại. Tú Xương sinh ra và 
lớn lên trong bối cảnh sục sôi và bi thương 
đó.

Tú Xương lấy vợ năm 16 tuổi, vợ ông là bà 
Phạm Thị Mẫn.

Ông đi thi từ lúc 17 tuổi, đó là khoa Bính 
Tuất (1886). Các tài liệu khác chép nhầm là 
khoa Ất Dậu (1885).

Mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay 
bà Tú lo liệu. Điều đó đã đi vào thơ ca của 
ông: Tiền bạc phó cho con mụ kiếm hoặc là 
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ hay là Nuôi đủ 
năm con với một chồng, rồi ông cũng tự cười 
mình trong bài Phỗng sành:

Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành
Mắt thời thao láo, mặt thời xanh
Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi
Cứ việc ăn chơi chẳng học hành.

Cuộc đời ông chỉ gắn liền với thi cử, tính 
ra có tất cả 8 lần. Đó là các khoa: Bính Tuất 
(1886); Mậu Tý (1888); Tân Mão (1891); 
Giáp Ngọ (1894); Đinh Dậu (1897); Canh 
Tý (1900); Quý Mão (1903) và Bính Ngọ 
(1906). Sau 3 lần hỏng thi mãi đến lần thứ 
tư khoa Giáp Ngọ (1894) ông mới đậu tú tài, 
nhưng cũng chỉ là tú tài thiên thủ (lấy thêm). 
Sau đó không sao lên nổi cử nhân, mặc dù đã 
khá kiên trì theo đuổi. Khoa Quý Mão (1903). 
Trần Tế Xương đổi tên thành Trần Cao Xương 
tưởng rằng bớt đen đủi, nhưng rồi hỏng vẫn 
hoàn hỏng, đến phát cắu lên:

Tế đổi làm cao mà chó thế,
Kiện trông ra tiệp hỡi trời ôi!
Xã hội bấy giờ, cái bằng tú tài thuộc loại 

dang dở dở dang (tú tài không được thi Hội, 
cử nhân mới được thi, tú tài không được bổ 
quan, cử nhân mới được bổ). Cho nên đậu 
tú tài, muốn đậu cử nhân phải đợi 3 năm sau 
thi lại.

Cuộc sống của ông về vật chất rất thiếu 
thốn. Đúng năm ông đậu tú tài (1894) thì ngôi 
nhà số 247 phố Hàng Nâu (nay là phố Minh 
Khai) bị cháy. Cụ Nhuận làm lại xây bằng 
gạch Ông tu tác cửa cao nhà rộng, toan để 
cho dâu – câu thơ đó là Tú Xương nhắc đến 
sự kiện này – nhưng rồi ngôi nhà đó lại bị bà 
Hai An chiếm đoạt. Tú Xương đã phải than: 
Nhà cửa giao canh nợ phải bồi. Nghèo đói 
đã cứa xé Tú Xương. Sự đểu cáng đã vả vào 
Tú Xương. Hoàn cảnh đó được in đậm trong 
thơ phú của Tú Xương sự vất vả, cay cú, phát 
phẫn, buồn phiền.

  Họ Phạm làng Lương Đường, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương có nhiều người đỗ đạt. 
Tú Xương nhắc chẳng những Lương Đường 
có thủ khoa là nhắc đến làng quê của vợ ông. 
Gia đình bà Phạm Thị Mẫn đến đời bố mẹ thì 
dời sang sinh sống ở Nam Định. Bà Mẫn sinh 
trưởng tại đây. Cuộc kết hôn giữa ông Tú với 
bà là từ hoàn cảnh gần gũi đó. Bà sinh cho 
ông được 8 người con, trong đó có 6 trai và 2 
gái. Bà Tú là một phụ nữ tiêu biểu cho phụ nữ 
Việt Nam xưa ở nhiều phương diện như tần 
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tảo, thương chồng, thương con, nhẫn nại quên 
mình. Công việc kiếm sống cho gia đình của 
bà là buôn bán nhỏ (tiểu thương). Điều đặc 
biệt là chính bà đã đi vào thi phẩm của ông 
chồng như một nhân vật điển hình hấp dẫn.

Khi mất ngôi nhà số 247 phố Hàng Nâu 
của ông nội và bố để lại. Gia đình ông Tú 
chuyển đến nhà số 280 cùng phố mà sau này 
địa phương đã xếp hạng là di tích lưu niệm 
Tú Xương chính là do mẹ vợ nhà thơ (bà Hai 
Sửu) chia cho con gái.

Vịnh khoa thi Hương:
     Nhà nước ba năm mở một khoa,
     Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
     Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
     Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
     Lọng cắm rợp trời, quan Sứ đến,
     Váy lê quét đất, mụ đầm ra.
     Nhân tài đất Bắc nào ai đó?
     Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà!
Giễu người thi đỗ:
     Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
     Nó đỗ khoa này có sướng không?
     Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt,
     Dưới sân ông cử ngỏng đầu rồng!
Tính trào phúng được đẩy lên mức cao khi 

Tú Xương vừa phản ánh cái hiện thực vừa 
như trả đũa lũ quan lại nhũng nhiễu bằng cách 
giúi đầy phân vào miệng chúng.

Ông cò:
      Hà Nam danh giá nhất ông cò,
      Trông thấy ai ai chẳng dám ho.
      Hai mái trống toang đành chịu giột,
      Tám giờ chuông đánh phải nằm co.
      Người quên mất thẻ âu trời cãi,
      Chó chạy ra đường có chủ lo.
      Ngớ ngẩn đi xia may vớ được,
      Chuyến này ắt hẳn kiếm ăn to.
Đề tài người vợ trong thơ của Tú Xương 

cũng rất được quan tâm và đón nhận. Cuộc 
đời ông chỉ sống được có 37 năm, nhưng học 
hành thi cử đến 8 lần mới đỗ Tú Tài, mọi việc 
ở nhà đều là một tay của bà Tú gánh vác. 
Chính vì vậy, Tú Xương rất trân trọng vợ 
mình, ông viết về vợ như một sự tri ân.

Thương vợ:
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
Sự trân trọng, tri ân ấy còn được ông 

nâng lên đến mức làm hẳn một bài “Văn 
tế sống vợ”

 Văn tế sống vợ:
 Con gái nhà dòng, lấy chồng kẻ chợ
 Tiếng có miếng không, gặp chăng hay chớ
 Mặt nhẵn nhụi, chân tay trắng trẻo, ai dám 

chê rằng béo rằng lùn?
Người ung dung, tính hạnh khoan hoà, chỉ 

một nỗi hay gàn hay dở!
Đầu sông bãi bến, đua tài buôn chín bán 

mười
Trong họ ngoài làng, vụng lẽ chào dơi nói 

thợ
Gần xa nô nức, lắm gái nhiều trai
Sớm tối khuyên răn, kẻ thầy người tớ
Ông tu tác cửa cao nhà rộng, toan để cho 

dâu
Anh lăm le bia đá bảng vàng, cho vang mặt 

vợ
Thế mà:
Mình bỏ mình đi, mình không chịu ở
Chẳng nói chẳng rằng, không than không 

thở
Hay mình thấy tớ: Nay Hàng Thao, mai 

phố Giấy mà bụng mình ghen?
Hay mình thấy tớ: Sáng Tràng Lạc, tối Viễn 

Lai, mà lòng mình sợ?
Thôi thôi
Chết quách yên mồ
Sống càng nặng nợ
Chữ nhất phẩm ơn vua vinh tứ, ngày khác 

sẽ hay
Duyên trăm năm ông Nguyệt xe tơ, kiếp này 

đã lỡ
Mình đi tu cho thành tiên thành phật, để 
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rong chơi Lãng Uyển, Bồng Hồ
Tớ nuôi con cho có rể có dâu, để trọn vẹn 

đạo chồng nghĩa vợ.
Trần Tế Xương là cây Đại bút, chữ nghĩa 

giản dị nhưng điêu luyện, thần tình, đôi khi 
tục nhưng không thô, phá cách nhưng đầy 
dụng ý, không chút non nớt tầm thường đúng 
như Xuân Diệu viết về ông:

  Ông nghè ông thám vô mây khói
  Đứng lại văn chương một tú tài
  ...........
Danh nhân Tú Xương thông minh, nhưng 

nếu Ông thi đậu làm quan thì ngày nay chúng 
ta đã chẳng có một Tú xương thi sĩ… Chúa 
đã an bài Ông phải thi trượt thì 8 lần mà là gì, 
có 80 lần Ông cũng sẽ còn thi rớt. Vả chăng, 
thi rớt cũng là Thánh Ý Chúa để “nắn” Ông 
thành nhà thơ trào lộng về thân phận của 
chính mình. 

Bước sang chuyện bọn giết Chúa Giêsu 
Kitô ngày xưa chắc chắn cũng do Chúa an 
bài mà nên, nếu không, các Tiên tri xưa đã 
chẳng báo trước từng chi tiết ví dụ: “chúng 
sẽ nhìn xem Đấng chúng đã đâm thâu qua” 
(Ga 19, 31-37); Theo đó, việc Chúa Kitô xin 
Đức Chúa Cha tha tội cho bọn giết Người và 
bọn chúng được tha bổng… cũng nằm trong 
Thánh Ý của Thiên Chúa.

Vậy thì việc chúng ta tức điên lên mỗi khi 
nghĩ đến bọn giết Chúa với tội lỗi tầy đình 
như thế tự dưng được tha bổng… không còn 
cần thiết nữa, mà chỉ còn là việc chúng ta nên 

tìm hiểu xem Thánh Ý Chúa Cha muốn dạy 
chúng ta điều gì.

Thưa dạy duy nhất một điều, đó là tha 
thứ qua:

- Một là Đức Chúa Cha tha thứ cho 
chúng ta.

- Hai là để chúng ta nhìn thấy và tin vững 
rằng Đức Chúa Cha tha thứ cho chúng ta, 
Đức Chúa Cha sai chính Con Một của Người 
xuống để loan báo, rao giảng và thực hiện sự 
tha thứ của Đức Chúa Cha đối với chúng ta.

- Ba là ngay cả chính lúc chúng ta (*) lầm 
tưởng đến mức giết Chúa Con như là không 
tin, không nhận và “phủi” bỏ ơn tha thứ của 
Thiên Chúa ban cho... thì Thiên Chúa vẫn tha 
thứ như đã hứa.

Nói chung, sự tha thứ cao độ đến mức trên 
dương gian sẽ không có sự tha thứ nào lớn lao 
và trọng đại (hơn cả 70 lần 7) sánh bằng. Điều 
đó dạy chúng ta cũng tha thứ như Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Con. Nhiều trường hợp 
chúng ta tưởng như mình không thể nào tha 
thứ được vì kẻ thù của mình quá ác độc v.v… 
tuy nhiên, -có kẻ thù nào ác độc bằng chúng 
ta ác độc đối với Thiên Chúa không? Vậy mà 
Thiên Chúa cũng đã tha thứ cho chúng ta- nếu 
chúng ta dâng cho Chúa chỉ lòng muốn tha 
thứ thôi, lúc ấy chúng ta cũng sẽ được coi như 
đã tha thứ rồi. 

....................................................................
(*) Chữ “chúng ta” chỉ về tất cả nhân loại 

mà bọn giết Chúa Giêsu Kitô như là đại diện, 
như là hình bóng của sự phản trắc, vong ân 
và hung ác mang tên: nhân loại.
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“Tiên học lễ, hậu học văn”   

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 6

Bé Bo trong sạch

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ: “Quân tử cầu chư kỷ…”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Quân tử cầu chư kỷ…”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 48)

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Có con chó kia hay chạy chơi khắp 
nơi. Chó chạy nơi này. Chó chạy nơi kia. Chó 
chạy khắp chốn. Chó chạy lung tung. Chó 
đang chạy chơi như vậy thì thấy ngay một 
đàn gà. Đàn gà đang đi thơ thẩn kiếm ăn. 

Thấy đàn gà, chó reo lên:
- Ơ! Có trò chơi đây rồi!.
Reo lên rồi, chó lao đến nơi đàn gà mà vồ 

lấy vồ để. Đàn gà sợ hãi chạy tán loạn. Con 
thì chạy vội đàng đông. Con thì chạy vội đàng 
tây. Tán loạn. Tán loạn. Cả đàn gà vội chạy 
tán loạn. Con nào con nấy lo vội chạy thốt 
thoảng. Chạy trối chết. Chó vui quá cứ đuổi 
theo hết con này tới con khác. 

Đang chạy như vậy, bỗng nhiên con đầu 
đàn nghĩ bụng rằng :

- Tại sao mình chạy? Mình sợ ư? Mình 
quay lại đá chó thử xem sao.

...
Nghĩ rồi, gà đầu đàn quay lại, bung hai chân 

đá vô đầu chó. Chó đang vui vẻ, đang đuổi gà 

bỗng nhiên bị gà đầu đàn đá ngay đầu. Đau 
ơi là đau. Chó đau quá chợt bừng tỉnh. Bừng 
tỉnh rồi, chó quay đầu bỏ chạy. Chó chạy trối 
chết. Cả đàn gà thấy vậy thì đồng loạt quay 
lại rượt đuổi chó. Chó đang chạy, thấy cả đàn 
gà đuổi theo mình thì càng ra sức chạy.

Từ đó về sau, thấy chó là cả đàn gà rượt 
đuổi. Thấy cả đàn gà rượt đuổi thế là chó 
chạy. 

Từ đó về sau gà rượt chó.
...................................................................
Còn mình thì sao? Có giống chó không?
Nhiều khi trong cuộc đời mình ‘mềm nắn, 

rắn buông” đó.
Nhiều khi trong cuộc đời mình không dám 

quay lại để đá chó đó chứ.
Cứ quay lại đá một lần xem sao. Cứ làm 

hung một lần xem sao.
Đừng để người ta đuổi đánh mình hồi. 

Đừng để mình bị thua hòai. 
Hãy mạnh một lần bạn nhé.
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MỘC XUÂN

Chị Thịnh có một bầy 5 đứa con. Sáng 
sáng, chị đánh thức các con dậy, mỗi đứa tự 
đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, ăn sáng 
rồi tự đến trường. Tiền quà chị không bao giờ 
cho trẻ một đồng nào, nhưng trong tủ lạnh 
lúc nào cũng đầy trái cây, bánh kẹo, sữa tươi. 
Trong nhà lúc nào cũng có một thùng mì gói 
và cháo ăn liền. Các con muốn ăn gì thì cứ tự 
tiện mà lấy. Riêng buổi sáng chị đi mua điểm 
tâm bán sẵn trong xóm cho cả nhà ăn. Chúng 
ăn xong cũng phụ chị dọn dẹp rồi mới đi học.

Các con chị quen nề nếp này nên không 
biết xài tiền, mẹ cho gì thì ăn nấy không biết 
chê khen đòi hỏi nhưng cũng có lúc chúng 
dặn dò mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nọ mẹ mua trái vải ngon quá, 
hôm nay mẹ đi chợ mẹ mua nữa đi nhá! Con 
thích ăn lắm!

- Mẹ ơi, kỳ sinh nhật này mẹ làm bánh xèo 
nữa nhé, mẹ làm ngon hơn ở tiệm nhiều!

Khi muốn ăn gì các con đề nghị, chị đáp 
ứng, mặc dù không được lên nhà hàng 

nhưng chúng cũng cảm nhận mẹ nấu ngon 
và những buổi ăn sum họp gia đình thật đầm 
ấm hạnh phúc.

Lúc học mẫu giáo thì anh chị mới đưa đón 
con, còn lúc lên cấp 1 vì trường ở gần nhà 
không phải băng qua đường, chị để các con 
tự đi về không phải đưa đón. Có một chị hàng 
xóm cũng con đông như chị nhưng lại chảnh 
chọe hơn, từ mẫu giáo đến cấp 1 luôn luôn 
tìm trường điểm, ở cách xa nhà vài cây số, 
nộp đơn xin cũng là trần ai lai khổ.

Vì trường quá xa nên chị ta mỗi ngày phải 
đưa đón hết đứa này đến đứa kia thật cực khổ. 
Nhưng nào có phải học trường điểm là học 
sinh giỏi đâu, vẫn đứng bét lớp, phải mướn 
thầy đến kèm.

Còn ngày chủ nhật và ngày lễ chị Thịnh 
cũng không rỗi rảnh dẫn các con đi chơi. Chị 
kêu một chiếc taxi cho 5 đứa đi thảo cầm 
viên, chị giao tiền và trách nhiệm giữ em cho 
thằng con trai đầu:
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- Mẹ giao tiền để con trả tiền xe và tiền 
vé các trò chơi. Con phải coi chừng các em, 
chọn trò chơi nào không nguy hiểm. Mấy đứa 
phải vâng lời anh hai nghe chưa! Ngoan thì 
lần sau mẹ cho đi nữa!

Chúng tự đi chơi và tự giữ gìn nhau đến 
chiều thì về. Còn ở nhà chị bày nhiều trò để 
chúng cùng nhau chơi không đi hàng xóm như 
đánh cờ tướng, đứa thích nhạc thì chị mua 
một cái đàn organ rồi chồng chị dạy chúng, 
không ngờ là để giải trí cho chúng. Khi lên 
Đại Học, có đứa có nghề tay trái đi dạy đàn 
tư gia cũng kiếm được khá nhiều. Chị cũng 
dạy cho chúng học ảo thuật, cứ đến hè chúng 
lại dự thi ở phường và quận đều đoạt giải văn 
nghệ thiếu nhi hè, về sau có đứa thành nghề 
tay trái diễn ảo thuật tại các tụ điểm và nhà 
hàng. Có đứa có khiếu về vẽ chị mua sách tô 
màu để chúng tô màu vui chơi trong nhà, thế 
mà có đứa phát huy năng khiếu này, chị cho 
thi vào Đại Học mỹ thuật, về sau thành họa sĩ.

Vì là con bầy, chị bận lo kiếm tiền nuôi cả 
bầy cũng bở hơi tai nên không có thời gian 
đi đón con đi học cũng như đưa con chơi, chị 
phải tập cho các con có tính tự lập ngay từ 
thời tấm bé, bản tính này ăn sâu vào tâm khảm 
chúng cho đến lớn chúng sống một cách tự 
lập không hề dựa dẫm ỷ lại cha mẹ. 

Ngay cả việc xài tiền chị cũng không có 
tiền quà sáng nhưng chúng không bao giờ 
cảm thấy thiếu thốn, thèm ăn hoặc ngó miệng 
người khác vì lúc nào chị cũng mua đủ thứ để 
sẵn cho các con. Chị tập cho các con không 
biết xài tiền lúc nhỏ đến khi lớn thì không có 
thói vung tay quá trán. Vì vậy mỗi tết được 
tiền lì xì, chúng đều đưa cho mẹ. Nhưng chị 
Thịnh rất rạch ròi, tiền của đứa nào chị gửi 
tiết kiệm mang tên của đứa đó. Chúng rất yên 
tâm đưa tiền cho mẹ vì chị không hề tơ hào 
một cắc. Thói quen này cho đến lớn khi đã đi 
làm có tiền chúng vẫn gửi tiền cho mẹ. Khi 
số tiền đã nhiều, chúng nhờ mẹ dẫn đi mua xe 
gắn máy. Còn nếu có thiếu thì chúng mượn 
của bố mẹ thêm, chúng trả góp đầy đủ, không 
hề xin của bố mẹ.

Một bà bạn đến chơi thấy đám con của chị 
Thịnh, bà tấm tắc khen ngợi, bà thèm thuồng 
con mình được như thế, chị Thịnh giải thích:

 - Tại em con bầy nên em phải tập cho 
chúng tự lập chứ chị ít con nên chị có thời 
gian săn sóc, mỗi ngày phải đưa đón đi học. 
Chị thường dắt con vào tiệm ăn, vào nhà hàng 
nên bây giờ con chị thích ăn ở tiệm hơn là ăn 
ở nhà, chúng thích không khí ở quán cà phê 
hơn là không khí ở gia đình. Ở nhà chị không 
có điều kiện để bày các trò cho con chơi vì nó 
chỉ có một mình vì vậy nó thích đi hàng xóm 
chơi, dần dần nó không thích ở trong nhà như 
con em.

- Ờ chị nói đúng, đi chơi thì mình phải dẫn 
con đi chơi. Vì có mỗi một đứa nên cái gì tốt 
nhất, cái gì đẹp nhất mình đều giành cho con, 
lâu ngày nó thành cái tính chảnh, thích xài 
đồ ngoại, ngay cả ăn bánh kẹo cũng đòi đồ 
ngoại, bất cứ đồ dùng gì nó cũng xài đồ tốt 
đồ ngoại, nó không hề biết tiết kiệm. Lúc nào 
nó cũng đòi hỏi mình cung ứng cho nó, nó 
không biết tự lập như con chị. Hậu quả bây 
giờ mình lãnh đủ, nó là con nhưng mà nó đòi 
hỏi như cha mình, không đáp ứng là không 
được với nó, nó giận dỗi, nó không ăn cơm, 
nó giẫy đành đạch khóc lóc. Cuối cùng mình 
chịu thua, phải chiều nó, nó muốn ngăn nào 
được ngăn đó!

Cứ tưởng tính tình thằng bé được chiều 
chuộng chỉ có thế mà thôi, ai ngờ một thời 
gian sau chị bạn lại buồn rầu than thở rớm 
nước mắt:

- Chị coi, muốn cho con được tốt tôi luôn 
luôn tìm trường điểm, trường tốt nhất trong 
thành phố để cho con học với mong muốn con 
mình được đào tạo tốt không ngờ nơi đó cũng 
hội tụ những người cùng quan điểm với tôi, 
cũng hội tụ những đứa trẻ cũng như con tôi, 
nghĩa là con một được cưng chiều hết mức, là 
những đứa trẻ xài tiền như nước vung tay quá 
trán. Những kẻ buôn ma túy thấy đây là vùng 
đất tốt, chúng gạ gẫm cho con mình một ly cà 
phê có chất Heroin, thế là con mình vào con 
đường nghiện ngập ngoài ý muốn. Rồi ngưu 
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tầm ngưu, mã tầm mã chúng lập thành bầy đi 
cướp giật hoặc bán Heroin để có cái mà hút.

 - Chị ơi em khổ biết bao nhiêu vì đứa con 
nghiện ngập này, lúc nó lên cơn nghiện, đồ 
đạc trong nhà em có thứ gì nó lén ăn cắp đi 
bán ráo trọi. Nó còn qua nhà người quen lấy 
danh nghĩa của bố mẹ để mượn tiền đi hút. 
Nó làm vợ chồng em thật xấu hổ, muối mặt 
không dám gặp ai. Em đã đưa nó đi cai ng-
hiện nhiều lần, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó, 
nó không có ý chí, không có nghị lực, cùng 
với bạn bè hay rủ rê làm sao nó cai được! Nó 
là đứa con trai duy nhất mà nghiện ngập như 
thế này sẽ đến HIV thôi. Vợ chồng em tuyệt 
tự rồi chị ơi!

Lời than thống thiết của một bà mẹ, mong 
rằng các con nghiện hiểu nỗi khổ này mà ráng 
cai nghiện. Ít lâu sau chị Thịnh được tin bà 
bạn vì buồn con nghiện ngập, làm ăn thua lỗ, 
chồng chán cảnh gia đình lại mèo mỡ. Bao 
nhiêu là chuyện buồn dồn dập trút lên người 
chị và chị ngã bệnh, bị bệnh mã đao (ung thư 
hạch ở mang tai) chị phải sang Trung Quốc 
chữa bệnh. Khi về thằng con lại trộm cắp làm 
chị xấu hổ với xóm giềng, chị phải bán nhà đi 
ở nơi khác, ở nơi mới nó cũng chứng nào tật 
nấy, chị lại bán nhà lần thứ hai về quê ở mong 
tách rời con khỏi các bạn bè ở nơi phồn hoa.

...................................................................
Lời bàn: 
Người ta quan niệm có con ít thì nuôi dạy 

con tốt nhưng thực tế thì thấy trái ngược 
vì bậc làm cha mẹ không ý thức dạy con từ 
thuở còn thơ, mà lại cưng chiều quá đáng 
làm cho đứa trẻ hư hỏng đến lúc này thức 
tỉnh thì đã muộn.

Còn gia đình nào có con bầy thì cho rằng 
gánh nặng của gia đình và xã hội nhưng thực 
tế có những gia đình 12 đứa con tất cả đều 
thành đạt, thành ông này bà kia, lại còn hiếu 
đễ đáng khen. Đây là những thành phần tốt 
cho xã hội.

Con bầy hay con một không thành vấn đề 
mà cốt yếu cha mẹ biết cách dạy dỗ huấn 
luyện con biết cách tự lập từ thuở còn thơ thì 

những đứa con đó mới có ích cho gia đình và 
xã hội.

Cũng vì con một, nhiều cô gái đến tuổi 
cập kê, vẫn còn cái tính nhõng nhẽo. Khi nói 
chuyện với bà mẹ chồng tương lai, một khi 
không vừa ý chuyện gì thì dậm cẳng dậm chân 
đành đạch, hoặc cãi lấy cãi để tay đôi, đến 
nhà người lạ cũng không ý tứ chui đại vào 
phòng ngủ người khác như đứa trẻ lên 3. Bà 
mẹ chồng tương lai ngao ngán cho đứa con 
gái con một, lòng muốn thối lui không muốn 
cưới. Mà bà gặp rất nhiều cô như vậy chứ 
không phải một. Mộc Xuân nêu thực trạng 
này để các bậc cha mẹ nên ý thức dạy dỗ con 
cái, đừng quá nuông chiều vì chỉ có một đứa 
con duy nhất.

Mộc Xuân còn nghiệm thấy gia đình nào 
tạo nhiều phúc đức thì con cái thường được 
nên người, trong xóm có nhiều gia đình nhà 
giáo, lương họ rất khiêm tốn, nhưng nghề của 
họ là nghề trồng người, họ tận tâm với nghề 
nghiệp, cuộc sống của họ tạo nhiều phúc nên 
con cái của họ đều thành đạt và hiếu đễ với 
cha mẹ.

Có nhiều gia đình rất giàu có nhưng cuộc 
sống của họ không có đạo đức như buôn gian 
bán lận, tham nhũng… con cái của họ học 
hành chẳng ra gì, bất hiếu với cha mẹ, có đứa 
tụ hợp thành băng cướp hoặc nghiện ngập, 
chúng rơi vào thành phần xấu của xã hội.

Vì vậy ông bà ta thường khuyên nên ăn ở 
có đức để phúc cho con. Khi ta thành công 
trên đường đời không phải hoàn toàn do ta 
nỗ lực tạo nên mà có sự góp phần phúc đức 
của cha mẹ để lại, ta nên luôn luôn hiếu đễ 
với cha mẹ để đáp đền công ơn đó và cũng để 
làm gương cho con cái ta, và hiện nay chúng 
ta cũng không khuyến kích đẻ con bầy như 
chị Thịnh.



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - TÌM HIỂU NGUYÊN TỪ

34

Michel NGUYỄN HẠNH

 
TRIẾT LÝ CHỮ NIỆM

     

1. Nghĩa Từ: 

NIỆM 念/唸: Nghĩa gốc Hán:
NIỆM 念: 1. Nghĩ, nhớ. ‖ 2.  tụng, đọc. ‖ 

Niệm 念 theo lục thư ở dạng hội ý 會意, thuộc 
bộ tâm 心 (lòng) biểu ý một phần + chữ kim 
念 jīn (hiện tại) biểu ý một phần. Như vậy, 
niệm 念 có nghĩa là phải dùng tâm hiện tại 
(tâm 心 và kim 念) mà nghĩ, tránh trường hợp 
niệm 念 mà tâm lại nghĩ tưởng đến chuyện 
nơi khác hay lúc khác. 

NIỆM 唸: tụng, đọc. ‖ Niệm 唸 theo lục 
thư ở dạng hình thanh 形聲, thuộc bộ khẩu 
口 (miệng) biểu ý + chữ niệm 念 (suy nghĩ, 
tụng đọc) biểu âm. Như vậy, niệm 唸 có nghĩa 
là phải dùng tâm hiện tại (tâm 心 và kim 念) 
mà đọc (khẩu 口) hay nghĩ (niệm 念), tránh 
trường hợp niệm 唸 mà tâm lại nghĩ tưởng 
đến chuyện nơi khác hay lúc khác.

2. Giải Thích Từ: 

– NIỆM 念/唸 theo góc nhìn của Phật 
giáo: Mặc dù niệm là tụng đọc nhưng Niệm 
Phật 念佛 là một phép tu thuộc Tịnh Độ Tông  
淨土宗 (Phật giáo đại thừa). Trong đó, niệm 
念 là tưởng nhớ, niệm Phật 念佛 là tưởng 
nhớ đến danh hiệu Phật. Vì thế, khi niệm Phật 
phải tập trung tâm trí, ý nghĩ hướng về danh 
hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” hay “A Di Đà 
Phật” để hình dung tướng tốt và công hạnh 
của Phật. Phép niệm danh hiệu Phật là để chế 
ngự tâm 心. Phép niệm được thực hiện bằng 
cách đọc to hay đọc thầm nhằm giúp người 
niệm cảm nhận sự hiện diện của Phật A-di-đà 
và hai vị Bồ Tát tả hữu là Quán Thế Âm và 
Đại Thế Chí, cũng như biết trước được giờ 
chết của mình. Phật giáo nguyên thủy (Tiểu 
thừa) chú trọng tự lực – nhờ và chính sự tu 
tập của mình giác ngộ hoặc đốn ngộ, còn Phật 
giáo phát triển (Đại thừa) chú trọng tha lực – 
nhờ vào Phật lực để giải thoát cõi vô minh.

– NIỆM 念 theo góc nhìn của Công giáo: 
+ Niệm theo nghĩa tụng đọc – còn gọi là 

khẩu niệm 口念, như: tụng niệm Môi Côi 
kinh 誦念瑰經 (phép lần chuỗi Mân Côi N 
法吝瑰) – Phép lần chuỗi Mân Côi là cách 
nói bình dân để chỉ việc đọc Kinh Mân Côi, 
một hình thức cùng với Đức Mẹ cầu nguyện, 
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suy niệm và chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc 
đời Chúa Giêsu. 

+ Niệm theo nghĩa nhớ tới, như: kỷ niệm 
tụng 紀念誦 (kinh tưởng niệm N 經想念). 

Tưởng niệm là việc Hội Thánh nhớ lại Mầu 
Nhiệm Cứu Độ và nhờ tác động của Chúa 
Thánh Thần làm cho mầu nhiệm ấy trở thành 
hiện thực (x. GLHTCG 1099). Trong phụng 
vụ, đặc biệt trong Thánh Lễ, việc tưởng niệm 
luôn quy chiếu về những lần Thiên Chúa 
can thiệp để cứu độ nhân loại (x. GLHTCG 
1103). Qua Kinh Nguyện Thánh Thể, Hội 
Thánh tưởng niệm hy tế cứu chuộc của Chúa 
Giêsu Kitô trên Thập Giá và việc thiết lập Bí 
Tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly theo lệnh 
truyền: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến 
Thầy” (1 Cr 11,24). Việc tưởng niệm không 
chỉ nhớ lại, mà còn làm cho Mầu Nhiệm Cứu 
Độ được biểu lộ trong hiện tại, vì Thiên Chúa 
vẫn tiếp tục hoạt động và ban ơn cứu độ cho 
con người. Lời tung hô sau phần truyền phép 
gợi lên cách rõ ràng cộng đoàn đang “loan 
truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc 
Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”. 

Kinh Tưởng Niệm là lời kinh qua đó Hội 
Thánh kính nhớ Cuộc Khổ Nạn, sự Phục 
Sinh; mong đợi sự Quang Lâm vinh hiển của 
Đức Kitô Giêsu; dâng Người lên Chúa Cha 
như hy lễhoà giải nhân loại với Ngài (x. GL-
HTCG 1354). Kinh Tưởng Niệm trong Thánh 
Lễ là: “Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ 
Chúa, và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ 
cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi 
chết và lên trời vinh hiển của Ðức Kitô, Con 
Chúa, Chúa chúng con...”. Kinh này đi liền 
sau phần tường thuật việc thiết lập Bí Tích 
Thánh Thể.

+ Niệm theo nghĩa ngẫm nghĩ, như: 
Suy niệm N 推念: nghĩ đi nghĩ lại về một 

điều. Suy niệm là việc dùng các khả năng suy 
tư, tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn để tìm 
hiểu các mầu nhiệm đức tin − đặc biệt là mầu 
nhiệm Chúa Giêsu Kitô − trong tinh thần cầu 
nguyện. Mục đích của suy niệm không phải là 
nghiên cứu, học hỏi hay hiểu biết về lý thuyết 
mà là để cho điều đã suy tư trong đức tin trở 
nên của riêng mình, đồng thời khơi dậy tâm 
tình yêu mến và củng cố ý muốn phụng sự 
Thiên Chúa (x. GLHTCG 2723). Suy niệm 
còn được gọi là suy gẫm, suy ngẫm, suy ngắm. 

Chiêm niệm 瞻念. Chiêm niệm: ngắm 
nhìn và ngẫm nghĩ. Chiêm niệm là nhìn ngắm 
Chúa Giêsu trong đức tin, tham dự vào các 
mầu nhiệm của Người, lắng nghe Lời Chúa, 
và mến yêu Người trong thầm lặng (x. GL-
HTCG 2724). Chiêm niệm là một hồng ân 
Thiên Chúa ban tặng; là một tương quan 
Giao Ước Thiên Chúa thiết lập nơi đáy lòng 
con người; là sự hiệp thông với Ba Ngôi Chí 
Thánh, qua đó, con người được làm cho trở 
nên “giống Thiên Chúa” (x. GLHTCG 2713). 
Đời sống chiêm niệm là một lối sống đặt nặng 
việc phụng sự Thiên Chúa trong cô tịch và 
lặng lẽ, trong việc chuyên lo cầu nguyện và 
hãm mình. Theo cách phân chia truyền thống 
thì đời sống chiêm niệm là lối sống của các 
hội dòng chuyên chiêm niệm như Biển Đức, 
Cát Minh, Xitô, Clara, v.v. Tu sĩ của các dòng 
này sống cách biệt thế gian với những sinh 
hoạt riêng và dành nhiều thời gian cho việc 
cầu nguyện, suy niệm, chiêm ngắm Chúa 
để kết hợp mật thiết và sâu thẳm với Người 
trong thinh lặng. Những hội dòng ấy luôn có 
một chỗ đứng nổi bật trong Nhiệm Thể Đức 
Kitô, vì thế dù nhu cầu tông đồ có khẩn thiết 
thế nào đi nữa thì cũng không thể kêu gọi các 
tu sĩ của các dòng chiêm niệm ra khỏi nếp 
sống của mình để cộng tác vào các công việc 
mục vụ khác nhau (x. GL 674). Tính tông đồ 
của đời sống chiêm niệm được thể hiện ngay 
trong việc âm thầm cầu nguyện và hy sinh 
hãm mình vì ích lợi của các linh hồn. 
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DUYÊN NỢ

   Duyên là tình, nợ là nghĩa. 

LẰNG NGHE

   Chú ý (lắng) nghe.  

HÁT 

   Gồm có: hát ca (cantare) & hát xướng 
(cantillare).

KIÊU NGẠO

   Bảo vệ cái tôi, đánh bóng cái tôi và tôn 
thờ cái tôi.

KHÔNG BIẾT

   Còn là tình trạng “tưởng lầm mình 
biết”.

HỐI HẬN

   Tiếc và giận mình.

THẦM LẶNG

   Im lặng trong âm thầm.

THÁNH CA

   Bài hát tạo nên sự thánh thiện. 

CƯNG CON

   Tạo cho người khác ghét và bỏ con của 
mình. 

MẤT MÁT 

   Không còn đồ vật đến trống mát.  

SO SÁNH

   So chiếu và sánh ví.

NÓI TIẾNG VIỆT

   Nói dư (thừa) chữ (1).    

NÓI THẬT

   Nói khó nghe. 

CƯỜI  

   Động tác nhe răng và phát thành tiếng.

THỦ TRƯỞNG

   Cái tay lớn.

TIN 

   Bán mình. 

HÀNH ĐỘNG

   Làm (hành) và không ở yên (động). 

SINH NỞ

   Muốn sinh phải nở… ra (2).

ĂN UỐNG 

   Động tác đưa thức ăn vào bụng.

DẤU GIỌNG CỦA TIẾNG VIỆT 

   Phương tiện để tỏ tình, tô đậm cảm xúc 
và đẩy mạnh hiệu quả (3).

NHỮNG TỪ DƯ THỪA TRONG 
TIẾNG VIỆT

   Để nói và nghe không bị hụt hẫng.

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

(1) Thường là những từ không cần thiết, 
ví dụ: Xịn xò, chốc lát, chết tửng, sáng sủa…

(2) Người ta còn nói phụ nữ sinh em bé là 
“nở nhụy khai hoa”.

(3) Thường, tức không phải luôn luôn, 
người ta thêm vào những chữ phụ thêm, ví 
dụ: yêu đương, tha thiết, sáng trưng, im lặng, 
sau cùng, cay cú…  
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Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Bác 
sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khánh Nam - Bác 
sĩ Răng Hàm Mặt - Khoa Ngoại tổng hợp 
- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 
Trang.

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, 
xuất phát từ trong khoang miệng. Người bị 
hôi miệng thường cảm thấy bối rối, mất tự tin 
khi giao tiếp. Vậy nguyên nhân và cách chữa 
hôi miệng là gì?

. Nguyên nhân hôi miệng.
Nguyên nhân chủ yếu gây hôi miệng là do 

sự giải phóng các hợp chất sulphur dễ bay hơi 
trong khoang miệng. Dưới đây là các nguyên 
nhân khiến hợp chất này bị bay hơi.

  1. HÔI MIỆNG DO VI KHUẨN

Hợp chất sulphur dễ bay hơi là do các vi 
khuẩn kỵ khí phân giải protein Gram âm. 
Những vi khuẩn này thường định vị ở vùng ứ 
đọng của miệng, như các túi nha chu, bề mặt 
lưỡi hay vùng kẽ giữa các răng và trong sang 
thương sâu răng.

2. NGUYÊN NHÂN HÔI MIỆNG TẠM THỜI

•  Khi ăn uống các loại thực phẩm có chứa 

chất làm khô miệng, như rượu, thuốc lá, hoặc 
các thực phẩm cung cấp hàm lượng protein, 
lượng đường cao như sữa, khi phân huỷ trong 
miệng sẽ làm giải phóng các amino axit chứa 
rất nhiều hợp chất sulphur;

• Hành, tỏi cũng là các loại thực phẩm có 
chứa hàm lượng sulphur cao, có thể đi xuy-
ên qua lớp lót đường ruột vào trong máu, sau 
đó giải phóng vào trong phổi rồi bốc hơi ra 
ngoài;

• Hút thuốc lá vừa làm tăng hàm lượng 
chất dễ bay hơi trong miệng và phổi, vừa tình 
trạng hôi miệng trầm trọng thêm, do nó ảnh 
hưởng và làm khô niêm mạc miệng;

• Hơi thở có mùi vào buổi sáng sau khi ngủ 
dậy cũng có liên quan đến việc giảm sản xuất 
và tiết nước bọt, dẫn tới làm khô miệng tạm 
thời và gây hôi miệng.
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 3. NGUYÊN NHÂN HÔI MIỆNG XUẤT PHÁT 
TỪ MIỆNG

 • Các bệnh nha chu và nướu như viêm 
nướu, viêm nha chu, hoặc viêm nướu hoại tử 
lở loét cấp tính, viêm quanh thân răng, viêm 
quanh implant, áp xe gây ra hôi miệng;

• Vết lở loét do ác tính, nguyên nhân tại 
chỗ, aphthous hay tác dụng của một số thuốc 
cũng là nguyên nhân hôi miệng;

• Giảm tiết nước bọt tuổi tác, sử dụng dùng 
thuốc, xạ trị, hoá trị, hội chứng Sjogren gây 
hôi miệng;

• Vệ sinh răng miệng không kỹ, còn lớp 
cặn lưỡi, hoặc do nhiễm nấm Candida cũng 
gây ra bệnh hôi miệng;

• Lắng đọng các mảnh vụn trên các dụng 
cụ chỉnh nha như răng giả, khí cụ,... là một 
trong những nguyên nhân hôi miệng;

• Các bệnh về xương như viêm tủy xương, 
hoại tử xương, hoặc viêm ổ răng khô và bệnh 
ác tính khác cũng có thể gây hôi miệng.

Người bị hôi miệng thường cảm thấy bối 
rối khi giao tiếp

4. NHỮNG NGUYÊN NHÂN HÔI MIỆNG KHÁC

Bị hôi miệng thường xuyên có thể là do 
các nguyên nhân bên ngoài miệng như:

• Sử dụng một số thuốc: Các loại thuốc có 
thể gây hôi miệng như amphetamine, chloral 
hydrate, các thuốc gây độc tế bào, dimethyl 
sulphoxide, disulfiram, nitrate và nitrite, phe-
nothiazine;

• Các bệnh lý toàn thân: Nhiễm trùng mũi 
họng như rối loạn hô hấp (mũi, xoang, ami-
dan, vùng hầu), có thể dẫn đến hôi miệng;

• Các bệnh về dạ dày - ruột: Hôi miệng 
được xem là triệu chứng điển hình và thường 
xuyên của bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. 
Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori cũng gây 
viêm loét dạ dày, và đây cũng là nguyên nhân 
của chứng hôi miệng;

• Bệnh tiểu đường, các bệnh về gan, thận,... 
cũng có dẫn đến nguy cơ hôi miệng do sự 
phân huỷ mỡ trong cơ thể;

• Hội chứng mùi cá ươn: Đây là hội chứng 
di truyền rất hiếm gặp. Nguyên nhân là do cơ 
thể bị rối loạn chuyển hóa, không chuyển hóa 
trimethylamine có trong những thực phẩm 
có mùi tanh, làm cho hóa chất bị tích tụ bên 
trong cơ thể, đặc biệt là ở gan, trước khi chất 
này được bài tiết ra ngoài.
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N h i ệ t 
m i ệ n g 
thường xuất 
hiện ở nhiều 
người và 
nhiều lứa 
tuổi, nó gây 
ra cảm giác 
khó chịu, 
đau rát và sẽ 
càng đau khi 
ăn hoặc nói. 
Vì vậy bạn 
nên áp dụng 
một số mẹo 

chữa nhiệt 
miệng nhanh 
khỏi nhất 
dưới đây 
nhanh chóng 
thoát khỏi 
căn bệnh 
này nhé!

Vậy nhiệt 
miệng là 

gì?

Nói đến 

BÀI ĐỌC THÊM
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3 GIAI ĐOẠN DỄ TAN VỠ HÔN NHÂN

Theo chuyên gia về hôn nhân Kimberlee 
Sweeney (Australia), đời sống vợ chồng ở 
giai đoạn cuối những năm 30 tuổi, 50 tuổi và 
ngoài 60 tuổi dễ bị trục trặc và tan vỡ nhất.

Ở thời kỳ nguy hiểm đầu tiên là vào cuối 
những năm 30 tuổi tới đầu những năm 40 
tuổi, hôn nhân có thể gặp trục trặc do người 
phụ nữ có xu hướng muốn tìm lại giá trị, tiếng 
nói của mình. “Đây là giai đoạn mà con cái 
dần lớn hơn và họ nhận ra rằng cuộc sống 
còn nhiều điều hơn để trải nghiệm, điều này 
thôi thúc họ thay đổi. Nếu những thay đổi đó 
không xảy ra trong mối quan hệ và họ không 
thể cùng bạn đời hướng đến sự thay đổi đó, 
thì đó là giai đoạn mà họ quyết định chia tay”, 
Kimberlee Sweeney nói.

Ảnh minh họa: Shutterstock.
Độ tuổi phổ biến thứ hai mà mọi người 

hướng tới ly hôn là tuổi 50. Theo chuyên gia 
này, đây là độ tuổi mà phụ nữ trải qua thời kỳ 
mãn kinh trong khi bạn đời của họ chưa sẵn 
sàng cho điều đó, gây ra sự “lệch pha” cảm 
xúc và tâm sinh lý. Đây cũng là giai đoạn mà 
con cái lớn hơn, có thể chuẩn bị vào đại học, 
do đó những người phụ nữ cảm thấy họ được 
tự do hơn một chút để có thể làm những điều 
họ muốn.

Độ tuổi phổ biến thứ ba là tuổi ngoài 60. 
Đây được gọi là những cuộc “ly hôn hoa râm”. 
Giải thích vì sao giai đoạn này ly hôn trở nên 

phổ biến, cô cho rằng: “Đây là lúc các cặp vợ 
chồng nghỉ hưu, họ không thể chịu nổi việc ở 
nhà và dành cả ngày cho nhau. Do đó, họ kết 
thúc bằng việc chia đôi nhà cửa, sử dụng tiền 
hưu trí và bắt đầu một cuộc sống mới”.

Tại New Zealand, độ tuổi trung bình của 
phụ nữ khi nộp đơn ly hôn là 44,4 (thống kê 
năm 2019), trong khi năm 1999 là 38,4 tuổi. 
Với đàn ông, độ tuổi trung bình của nam giới 
khi ly hôn là 47 vào năm 2019, so với 41,2 
vào năm 1999. Điều này cho thấy ly hôn ở 
tuổi trung niên tăng dần theo thời gian.

Kimberlee Sweeney cũng chỉ ra một thực 
trạng, nếu một người có nhiều bạn bè ly hôn, 
người đó cũng dễ ly hôn hơn.

Trước đó, nghiên cứu khoa học được thực 
hiện bởi ba trường là Đại học Brown, Đại học 
California và Đại học Harvard cho kết quả, 
một người có nguy cơ ly hôn cao hơn 75% 
nếu có một người bạn thân đã ly hôn. Thậm 
chí, nếu có một vài người bạn đã ly hôn trong 
mạng xã hội của mình, người đó có nguy cơ 
ly hôn cao hơn 147%, so với những người đã 
kết hôn và có bạn bè không ly dị.

Trên thực tế, những người xung quanh có 
thể có tác động rất lớn đến khả năng ly hôn, 
dù đó có thể không phải người mà bạn thường 
xuyên tiếp xúc. Có anh chị em đã ly hôn có 
nghĩa là người đó có nguy cơ ly hôn cao hơn 
22%. Điều thú vị là anh chị em ruột thịt có 
vẻ ít ảnh hưởng hơn so với đồng nghiệp. Nếu 
đồng nghiệp quanh bạn là những người từng 
ly hôn, nguy cơ ly hôn của bạn sẽ cao hơn 
50%.

Thùy Linh (Theo Stu)
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Trang Verywell Family khuyên phụ huynh 
nên đưa ra câu trả lời dứt khoát và giải thích 
ngắn gọn lý do tại sao không đáp ứng yêu cầu 
của trẻ.

TRẢ LỜI DỨT KHOÁT

Khi từ chối một đứa trẻ, người lớn nên đưa 
ra câu trả lời dứt khoát. Nếu phụ huynh ngập 
ngừng hoặc nói: “có thể”, trẻ sẽ tiếp tục đòi 
hỏi hoặc nghĩ bạn chỉ đang đùa. Trong một số 
trường hợp, bạn có thể nói: “không phải lúc 
này” và hãy đưa ra một dấu mốc cụ thể chấp 
nhận đòi hỏi của trẻ.

ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH NGẮN GỌN

Lời giải thích ngắn gọn sau khi từ chối sẽ 
giúp trẻ hiểu vấn đề. Hãy cố gắng dùng cách 
giải thích dễ hiểu nhất với con, tránh từ ngữ 
dài dòng. Ví dụ khi con đòi đi bơi, bạn từ chối 

và nói rằng không có áo phao con sẽ bị chìm. 
Khi trẻ hiểu ra vấn đề hoặc những nguy hiểm 
tiềm ẩn, những lần sau khi bạn không có mặt 
ở đó, trẻ cũng ý thức tránh xa để không gặp 
rủi ro.
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                    Ảnh: Let grow

KIÊN ĐỊNH

Cho dù trẻ có năn nỉ hay ăn vạ, bạn cũng 
không nên nhượng bộ. Thay đổi câu trả lời từ 
“không” thành “có” chỉ khiến lời nói của bạn 
không nhiều ý nghĩa đối với trẻ. Đòi được 
một lần thì sẽ có những lần sau, trẻ biết bạn 
có thể nhượng bộ.

Ngay cả khi trẻ nói những câu như: “Nhưng 
tất cả bạn bè của con đều có” hoặc: “Bố mẹ 
thật vô lý, con ghét bố mẹ”, hãy trả lời: “Bố 
mẹ yêu con, nhưng đó là quy tắc” và ngừng 
cuộc tranh cãi.

Chú ý đến cảm xúc và cách phản ứng 
của con.

Nhiều trẻ sẽ la hét, quậy phá khi không 
được đáp ứng đòi hỏi. Khi đó, phụ huynh hãy 
đưa ra lời cảnh báo cần thiết, có thể là cất đồ 
chơi hoặc không cho con sử dụng máy tính 
trong một thời gian nhất định.

Cho con trải nghiệm những cảm xúc tiêu 
cực, thất vọng khi không được chiều theo nhu 
cầu cũng là một cách để trẻ thực hành cách 
xử lý cảm xúc của mình phù hợp với xã hội.

Hãy chắc chắn rằng bạn vẫn thường xuyên 
nói: “Có”

Luôn từ chối các yêu cầu của con không 
phải là việc làm tốt và được khuyến khích. 
Điều quan trọng là bạn cho phép con làm và 
giải thích lợi ích của việc đó.

Việc nói “có” sẽ khiến bạn vất vả hơn khi 
phải giám sát và trông chừng trẻ, đôi khi là 
tốn nhiều tiền để mua món đồ chơi trẻ muốn. 
Nhưng một đứa trẻ luôn cần được trao cơ 
hội để khám phá và trải nghiệm cái mới. Phụ 
huynh không nên quá nghiêm khắc mà khiến 
con không được sống đúng với lứa tuổi.

Thanh Hằng (Theo Verywell Family)
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( tiếp theo trang 13)
Giêsu vẫn “dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” 

(38). Chỉ có điều đáng sợ là tội lỗi và “chưa 
có lòng tin” (40).

“Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy thôi” 
(Mc 5,39).

Đáp lời mời của viên trưởng hội đường Gi-
airô để cứu sống con gái đã chết của ông (Mc 
5, 35) Chúa Giêsu lại nói: “đứa trẻ có chết 
đâu, nó ngủ đấy” (39), khiến có kẻ chế nhạo 
Người (40). Trường hợp của bạn Lazarô cũng 
vậy, ông ta đã chết (Ga 11,13) nhưng Chúa 
Giêsu lại nói: “Lazarô, bạn chúng ta đang an 
giấc, tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ta dậy” 
(11,11). Thánh Kinh thường dùng giấc ngủ 
như hình ảnh của sự chết nhằm cho thấy các 
tín hữu sẽ được đánh thức dậy để phục sinh 
trong ngày sau hết.

Sự chết được trình bày bằng hình ảnh biểu 
trưng như giấc ngủ. Trước hết, giấc ngủ sự 
chết là truyện thường đối với mọi người, 
“Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài 
phán bảo: “hỡi người trần thế, trở về cát 

bụi đi” (Tv 90,3-4). Số phận là như thế, nên 
Gióp than thở: “chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi 
trong cát bụi. Ngài có tìm cũng chẳng thấy 
con đâu” (G 7,21). Sau này, người ta thấy rõ 
hơn giới hạn của sự chết: “trong số những kẻ 
an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, 
người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì 
để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời” (Đn 
12,2). Chúa Giêsu thì nói rõ cái chết chỉ là 
giấc ngủ: “đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy 
thôi” (Mc 5,39 Mt 9,24 Lc 8,52-53).

Chết chỉ như giấc ngủ, nên khi chết, người 
ta như nghỉ yên với tổ tiên. Đó là cách nói về 
cái chết của Môsê (Đnl 31,16) Đavít (1V 2,10. 
2Sm 7,12) Salomon (1V 11,43) và các vua 
khác (1V 14,20-31. 16,6. 22,50 . 2V 14,16. 
15,7. 16,20. 20,21. 21,18). Những người chết 
trong Đức Kitô thì: “có tiếng từ trời phán 
rằng: ngươi hãy viết ngay từ bây giờ, phúc 
thay những người đã chết mà được chết trong 
Chúa... họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất 
vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo 
họ” (Kh 14,13). Họ thật sự là những người đã 
được an nghỉ trong Đức Kitô phục sinh (1Cr 
15,6.17-19).

Như vậy sự chết không phải là hết hiện 
hữu: “các ông chớ  ngạc nhiên về điều này, 
vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe 
tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm 
điều lành, thì sẽ sống lại để được sống, ai đã 
làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5, 
28-29). Thật hạnh phúc người công chính vì 
“khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 
Thánh Nhan” (Tv 17,15).

NGỦ VÀ CHẾT 
(CN 13TN  B - Mc 5,21-43)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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     *** Tháng 6, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô.

Mừng hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.
    Chúa gọi ông Gioan và các Tông Đồ bằng tiếng gọi huyền nhiệm

    từ trái tim đến trái tim… Chúa gọi, theo Chúa…Chúa yêu, yêu Chúa…
         Loài người đâu biết sao Chúa gọi!…

    Ngày ấy, Chúa gọi tức là Chúa chọn.
    Ngày nay, “Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít”!...

    Đó không phải là câu biện minh của người tôi tớ bất trung,   
    Mà ước gì đó là câu “FIAT mihi secundum verbum tuum”, 

    xin vâng theo ý Chúa!...(Xin làm cho con theo lời của Chúa)

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

      Đâu Biết Sao Chúa Gọi!...  

Chúa Giêsu kêu gọi từng môn đệ…
Họ xuống thuyền theo Chúa ra xa bờ,
Xa hỗn loạn, xa mặt nước dật dờ,
Gần mây trời, gần lời Thầy giảng dạy.

Chúa Giêsu bảo bao điều phải trái,
Bảo họ chèo ra ngoài chỗ nước sâu,
Bảo thả lưới, dù đã thả suốt đêm thâu…
Vì Chúa biết sự gì trong lòng biển!

Vâng lời Thầy, sự lạ liền tỏ hiện,
Cá đầy khoang, lưới gần rách, ghe hòng chìm,
Ôi kinh ngạc sững sốt bao nỗi niềm,
Xin phủ phục, phận thấp hèn ngu dại!
Nhưng Thầy bảo môn đệ đừng sợ hãi,
Từ nay họ ra khơi đánh lưới người,
Bỏ thân phận, bỏ suy nghĩ thói đời,
Vì Chúa gọi, người phàm sao hiểu nỗi!

Sao Chúa gọi dân chài, người tội lỗi,
Sao Chúa gọi người thu thuế cùng kẻ nghèo,
Sao Chúa gọi Mađalêna, gọi Gia-kêu,
Sao Chúa gọi mà không thấy ai do dự!...

Nghe lời Ngài, họ từ bỏ mọi sự!...
Thuyền vào bờ, họ ra khỏi u mê,
Họ theo Chúa đi lưới cá, quên đường về... 
Chúa gọi họ, ĐÂU BIẾT SAO CHÚA GỌI!…

Chúa gọi họ, gọi từ khắp nhân loại,
Sai họ đi, để sai họ ra đi,
Sinh hoa trái, để sinh hoa trái đúng thì,
SAO GỌI HỌ, GIỜ ĐÃ BIẾT SAO CHÚA GỌI!...
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Linh mục Luca VŨ BÁ LOAN (1756 - 1840) 
(chịu xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 5.6

PHÚC lộc Chúa dành cho các con
TỬ VÌ yêu Chúa dẫu mỏng giòn  

ĐẠO, TÔI ƯỚC muốn cho Danh Chúa
AO ĐÃ LÂU, MÀ BÂY bữa còn.

GIỜ ĐÃ GẦN kề, con thỏa dạ
ĐƯỢC, THÌ sung sướng đã vuông tròn

LẤY LÀM hoan hỉ về quê Mẹ
MỪNG RỠ LẮM, Cha ơi các con.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Ngư phủ Đaminh TRẦN VĂN TOẠI -  (1840 - 1862) 
(chịu chết thiêu)
Kính nhớ ngày 5.6

NÀO ANH EM HÃY cùng hy sinh
CAN ĐẢM, CHÚNG TA CHỊU KHỔ HÌNH
VÌ ĐỨC KITÔ, NÊN ĐÓN NHẬN
KHỔ ĐAU CÁCH NHẪN NẠI vì mình.
CHÚNG TA PHẢI kết đoàn trong Chúa
BỀN CHÍ ĐẾN CÙNG chính tự mình
VÀ NẾU CẦN HY SINH MẠNG đấy
SỐNG VÌ CHÚA để chính gia đình.

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

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Quân tử cầu chư kỷ…” hàm ý TCPV hát 
nguyên văn Lời Chúa và hát với Cộng đoàn là việc tự thân đã rất hay, không cần 
nhờ vào điều gì khác để nâng đỡ.        
	Điều dẫn tới hát TCPV: “Quân tử cầu chư kỷ…” là hát Lời Chúa nguyên 

văn và hát bằng cả Cộng đoàn khiến thánh ca đạt được 2 mục đích: Tôn vinh Thiên 
Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu ấy là quá cao đẹp.               
	Tại vì hát nguyên văn Lời Chúa và hát bằng Cộng đoàn là thánh nhạc liên 

kết chặt chẽ với phụng vụ, khiến thánh nhạc thánh thiện cao sang không thể tả.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Niềm hạnh phúc có con
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         Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật 
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

Ba tôi cười:
- Cái thằng lưỡi ngắn, nói chuyện bằng 

nguyên âm không hà, chỉ nói rõ được hai âm 
d và h… Anh Hai Cào cũng khoái “âm ự” 
(tâm sự) với nó lắm! Chỉ mình anh Hai mới 
hiểu nó, mới biết thêm phụ âm gì, mới thông 
dịch được…

Chưa nói xong, Út Ngọng đã tới đứng bên. 
Nó ngọng mà ham nói lắm. Nó hí ha hí hửng:

- “Dạ, ào Ú Ăm, ào Ú Hai, ào Ú Ảy!” 
(Dạ, chào Chú Năm, chào Chú Hai, chào 
Chú Bảy). 

Chú Hai Cào bẻ miệng nhái nó:
- “Dạ, ào…ào Út Ọng, ạ!!!”(Dạ, chào, 

chào Út Ngọng, ạ…).
Cả bốn người cùng cười rung rinh cả 

võ đài!…
Đêm khuya dần… Chưa ai thấy mặt ông kẹ 

Miên đâu cả… 
Người ta tắt bớt đèn măng-sông… Mọi người 

từ từ ra về, chờ đêm mai coi trận mở màn… 

Chiều hôm sau, chưa chi Chú Hai Cào đã 
đi ngang nhà thờ khi chuông vừa rung kinh 
chiều. Lại gặp Ông Cố Núi… Biết Chú Hai 
lật đật đi xem đấu võ, Ông Cố Núi lại ngoắc 
tới nói gì đó… Và Chú Hai lại gãi đầu gãi tai, 
lại cười thật đơn sơ:

- Dạ, con chết liền á, Ông Cố!...
Cha Núi cũng cười vui vẻ:
- Chết hả,… Cha làm phép xác cho!!!
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Ông Cố này cũng vui tính dữ!... 
Chú Hai lại cười cười, chạy ù tới nhà tôi, 

kéo ba tôi đi. Dượng Năm cũng cầm sẵn xâu 
bánh ú, chờ ở bờ sông. Bữa nay có thêm Út 
Ngọng đi chung nữa. Vui ơi là vui! Út Ngọng 
đi trước, tung tăng như con chuồn chuồn tát 
nước bằng đuôi! Đèn nhà ai leo lét lốm đốm 
giữa đêm tối mênh mông…

Út Ngọng quay lại phá tan bóng tối với 
Dượng Năm:

- Vui á à vui! Dạ, Ú Ăm ăn ánh ú, hả! (vui 
quá là vui! Dạ, Chú Năm ăn bánh ú, hả!)

Chú Hai chọc nó:
- Út Ngọng, mày nói chữ “ú” nghe rõ dữ, 

mậy!... Chắc Anh Năm cho nó ăn đúp-lê quá! 
Dượng Năm trả lời gọn lỏn:
- Hỏng có đâu! Một cái là bể bụng rồi!

Dì Năm nấu bánh với nếp nhà, đậu xanh 
nhà và mấy cục mỡ, nên bánh nó to như cái 
lồng đèn bánh ú trung thu vậy! Nhưn mỡ 
trong vắt, ăn vào mỡ nó chảy mát cái lưỡi 
luôn! Đậu xanh thì vàng như tơ, thơm phức 
mùi hành hương!

Thằng Ngọng nó vừa chảy nước miếng 
là bốn người đã đến võ đài… Võ đài căng 
dây luộc chung quanh bốn mặt. Ba hàng 
dây to bằng ngón cẳng cái. Bốn cọc ở bốn 
góc bọc bao bố dày cộm. Kỹ dữ, đánh chết 
bỏ mà kỹ dữ!...

Trăng sáng trưng. Đèn sáng trưng. Hai con 
mắt thằng Ngọng cũng sáng trưng. Nó rảo 
mắt tìm võ sư Miên. Bà con bu quanh võ đài 
đông đen, làm sao biết ông nào là Miên, ông 
nào là Việt! Nhiều người từ xa đến, thấy cũng 
ngâm đen như Miên! …

Chặp sau, ba tôi chợt thấy một người leo 
lên võ đài, liền kéo xoay đầu thằng Ngọng:

- Ổng kìa, dữ dằn hông!
Út Ngọng mở to mắt, la lớn:
- Ời ơi! Ự dữ! Ai dám ánh! “Vai ăm ấc 

ộng, ân ười ước ao!”(Trời ơi! Bự dữ! Ai dám 
đánh! “Vai năm tấc rộng, thân mười thước 
cao!”)
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Nghe thằng Ngọng đọc thơ, Chú Hai cười 
thật vui:

- Trời, Út Ngọng, mày đọc thơ Từ Hải 
nữa hả!

- Dạ, âu iết! Ông Ố dạy á! (Dạ, đâu biết! 
Ông Cố dạy á!)

 Ông Cố Núi có dạy chữ chút đỉnh cho 
mấy thiếu nhi ở nhà thờ. Ngài hay đọc Kinh 
Thánh, đọc Thánh Vịnh hoặc đọc thơ Kiều 
làm ví dụ… Út Ngọng cũng thuộc ít ít… Lâu 
lâu nó còn chế thơ Lục Vân Tiên ngọng nghịu 
làm hề:

-  Vân iên ồi dựa ốc dừa,    
(Vân Tiên ngồi dựa gốc dừa)
Dừa ô dớt uống, ể ầu Vân iên!”      
(Dừa khô rớt xuống, bể đầu Vân Tiên)
-  Vân iên õng ẹ i a,               
(Vân Tiên cõng mẹ đi ra)
Ạp ải ứt à, õng ẹ i vô.    
(Đạp phải cứt gà, cõng mẹ đi vô)
 -  Vân iên õng ẹ i vô,               
(Vân Tiên cõng mẹ đi vô)
Ụng ải ột ồ, õng ẹ i a…”    
(Đụng phải cột bồ, cõng mẹ đi ra…)
Mỗi lần nghe thằng Ngọng đọc thơ, ai 

cũng thấy khoái chí,  cười bò… Lần này, Ba 
tôi nhạo:

- Thôi cõng đi, Ngọng ơi! Đứng lại cho 
“Vân iên” coi đấu võ với, để ổng đạp ấy, bốc 
mùi ghê lắm…

Hồi nảy, nghe Út Ngọng miêu tả võ sư 
Miên, tuy ai cũng cười, mà lại thấy ớn ớn…

 Liền sau đó, lại thêm một người mặc đồ 
tây trắng nhảy lên võ đài. Út Ngọng nghĩ, đấu 
võ, sao mặc đồ bảnh dữ! Dám lên đấu với ông 
kẹ sao! 

Chú Hai và Ba tôi thấy vậy mới nói nhỏ 
với Út Ngọng:

- Trọng tài đó, ông!

 Hèn chi ổng còn đeo bao tay trắng và chải 
đầu láng o… Ổng xức bri-dăng-tin bóng hơn 
dầu dừa má tôi chải tóc nữa.

(còn tiếp)
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng 
giữa linh mục và pháp sư

 (phần 67 của kỳ 53)

Cô Sáu lại trợn tròn đôi mắt:
- Cha sở biết?
Cô Bảy gật đầu:
- Đúng!
Cô Sáu không tin:
- Làm sao em dám chắc?
Cô bảy tiết lộ:
- Vì ông cố đôi ba lần giơ tay lên định 

làm dấu… trên bọn chúng, nhưng không 
thể làm được.

Cô Sáu:
- Làm dấu gì?
- Làm dấu thánh…
Cô Sáu:
- À! Dấu thánh giá… Nhưng vào lúc nào?
- Lúc ban phép… gì đó… cho em.
Cô Sáu:
- Rửa tội. Trời đất! Vậy sao?
Cô Bảy không trả lời cô Sáu, nhưng 

nói tiếp:
- Em tin rằng, ông cố bị hất tay ra để không 

thể làm dấu thánh… giá trên bọn chúng. Đôi 
ba lần như thế tất nhiên ông cố phải biết bọn 
chúng là ai.

Cô Sáu phải công nhận, vì biết em gái 
mình từng giao tiếp với bọn quỷ ma, cặp mắt 

tuy lé, nhưng tinh tường về thế giới tâm linh 
hơn mình. Cô Sáu hỏi qua chuyện khác:

- Nhưng tại sao ông cố không ngưng ngay 
cuộc chuyện trò với bọn chúng đi?

Cô Bảy:
- Có lẽ ông cố giấu không cho bọn chúng 

biết Ổng nghĩ gì. Chơi với bọn chúng không 
thể không dè dặt, ý tứ và thiếu mưu mẹo…
được (1)

Cô Sáu:
- Nhưng tại sao bọn chúng không ám hại 

ông cố ngay, mà còn bày trò bàn luận về 
Thiên Chúa làm chi?

Cô Bảy lắc đầu:
- Em không biết rõ lắm… thế nhưng, em có 

cảm giác này, đó là ma quỷ hiểu biết rất cao 
thâm về Thiên Chúa, bọn chúng liền dùng sức 
cao thâm ấy để đánh bại ông cố như thế nào 
đó… tỷ như dắt ông cố đi lạc dần…

Cô Sáu hiểu ra ngay rằng, đã dùng đủ mọi 
cách để phá cha sở, nhưng ma quỷ không làm 
gì được trong mấy ngày qua, bọn chúng liền 
bày kế giả đội lốt Thập bát La hán để bắt bí 
cha sở cũng nên. Ôi một màn kịch quá dài, 
quá công phu và quá nguy hiểm mà cha sở 
phải đương đầu suốt từ 2 giờ trưa cho đến 2 

MA VĂN LIÊU
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giờ sáng.
Tuy nhiên cô Sáu vẫn mong cho mau sáng, 

để hỏi cha sở xem có phải đúng như em gái 
mình đã nghĩ như vậy hay không.

Trong khi chờ đợi, cô Sáu khai thác thêm ở 
em gái những chi tiết nhỏ. Cô Sáu hỏi cô bảy:

- Em nghĩ sao mà ám hại cha sở khi em 
chưa được Chúa gọi trở lại với Chúa?

Cô Bảy suy nghĩ câu hỏi của cô Sáu một 
lúc rồi trả lời:

- Nếu Chúa không dẫn em đi với Người lên 
thiên đàng, xuống địa ngục… chắc em vẫn 
còn theo bọn ma quỷ để làm hại cha sở.

Cô Sáu nói:
- Lúc đó em dữ như một con quỷ!
Cô Bảy lặng thinh không nói, lòng cảm 

thấy rất ân hận. Cô Bảy mở miệng nói rất 
nhỏ như thì thầm với chính mình:

- Cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế…
Cô Sáu nói:
- Cha sở nói Chúa an bài tất cả. Em được 

Chúa cứu và đưa về với Người khiến lòng chị 
thật là vui.

Trời sáng dần, cô Bảy bảo cô Sáu vào 
trong ngả lưng một chút cho khỏe.

Cô Sáu vào bên trong nghỉ, để lại cô Bảy 
ngồi thừ ra một mình chờ sáng.

…
Khoảng 9g sáng, cha sở Luca thức dậy. 

Không ai kêu ai, nhưng từ từ rồi mọi người 
cũng thức dậy theo. Cho đến gần 10g thì mọi 
người đã thức dậy hết. 4 người phụ nữ cùng 
nhau lo nấu cơm chuẩn bị bữa ăn vừa là ăn 
sáng mà cũng vừa là ăn trưa với sự phụ giúp 
của chị con dâu ông Tám Ria; người này luôn 

có mặt trong đám người dân hiếu kỳ để xem 
cha chồng của mình cần gì thì tiếp ứng ngay.

Trong giờ ăn trưa, không ai nói chuyện với 
ai, cũng chẳng ai hó hé gì với cha sở, nhưng 
tất cả im lặng để giúp ngài lấy lại sức sau một 
ngày bị Thập bát La hán làm phiền. Ăn xong 
vào khoảng 11g trưa, người dân lục tục lại 
kéo đến vây quanh cha sở. Thấy vậy, cha sở 
tỏ ra vui vẻ với họ; kẻ nói bâng quơ câu này, 
người nói bâng quơ câu khác; kẻ hỏi qua, 
người hỏi lại một cách xa xôi với nhau, một 
lúc rồi dần dần chạm đến cha sở. Cha sở hiểu 
ý người dân, hay nói chung cả người trong 
nhà là cô Sáu, cô Bảy, hai phụ nữ, ông Tám 
Ria và cả Bồ Rằng đều muốn được biết thêm 
chuyện về Thập bát La hán, về những chuyện 
lạ xảy ra trong những ngày qua.

Cha sở hình như cũng muốn trước khi rời 
bỏ nơi này, nên giải thích mọi hiện tượng 
giúp người dân trong vùng có cái nhìn chính 
xác và hữu ích. Cô Sáu mời cha sở lên nhà 
trên, ngồi vào một chiếc ghế đặt giữa nhà, rồi 
Cô mời tất cả mọi người dân trong vùng cùng 
tìm chỗ ngồi trật tự vây quanh cha sở để nghe 
cha sở nói chuyện.

Trước khi vào câu chuyện, cha sở hỏi 
mọi người:

- Ông bà anh chị em đã bớt sợ chưa? 
(còn tiếp)

...................................................................
(1) Tục ngữ Việt Nam có câu: “Đi với Bụt: 

mặc áo cà sa, đi với ma: mặc áo giấy”. Hàm 
ý: phải tùy cơ, tùy thời, tùy hoàn cảnh và tùy 
hạng người mà ứng biến cho thích hợp.



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - HÌ HÌ HÀ HÀ

54

Cụ già mắng một gã ăn xin:
- Khỏe mạnh như anh mà mở miệng xin 

tiền, không biết ngượng à?
- Có gì đâu mà ngượng, tôi đã bị ngồi tù vì 

tội lấy tiền mà không hỏi xin đấy!

Có đơn tố cáo của một thiếu nữ gửi tới cảnh 
sát rằng cô ta bị sàm sỡ trong thang máy của 
một toà nhà. Cơ quan điều tra hỏi nạn nhân để 
lấy thông tin.

- Thế anh ta trói 2 tay cô lại để thực hiện 
hành vi đồi bại đó à?

- Dạ không.
- Vậy sao cô không dùng tay để kháng cự 

lại hành động đó.
- Dạ vì một tay em phải bấm vào nút đóng 

thang máy và tay kia thì em chống vào thành 
thang máy cho khỏi ngã ạ.

Vừa về đến nhà, thấy con trai khóc rấm rức, 
Tý vội hỏi:

- Có chuyện gì thế con trai cưng của bố?
Cậu con trai ấm ức:
- Mẹ lại mới mắng con suốt mấy tiếng đồng 

hồ. Tất cả là tại bố, nếu ngày xưa bố lấy một 
người vợ hiền dịu thì giờ con đâu khổ thế này!

Vỗ về an ủi con trai hồi lâu, bỗng dưng 
nghĩ ra điều gì đó, Bố Tý quát:

- Đừng có đổ lỗi bừa! Không có mày thì bố 
mày cũng không bị ép cưới đâu con ạ.

- !?!

Hai bệnh nhân gặp nhau ngoài hành lang, 
một người thấy người kia bồn chồn lo lắng.

Người này tò mò hỏi:
- Trông bác có vẻ lo lắng, chắc bác có bệnh 

tình gì trầm trọng lắm?
- Tôi đến đây để thử máu.
- Chỉ có thế à? Không biết người ta sẽ làm 

gì khi thử máu hả bác?
- Muốn thử máu, họ sẽ chọc kim vào tay 

của… tôi. Trời ơi, mới nghĩ đến đã thấy rùng 
cả mình!

Nghe vậy, anh chàng kia mặt mày xám 
ngắt, cứ thọc tay vào túi quần, rồi run lên bần 
bật. Ông kia hỏi:

- Anh làm sao thế? Sao khi không lại hoảng 
sợ lên thế?

- Tôi đến để thử… nước tiểu.

Khách hàng khiếu nại:
- Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng có 

nửa năm đã hỏng, chỉ còn có nước quẳng đi. 
Thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng nó đến 
hết đời.

- Thưa ông, vì bữa đó, tôi nom sắc diện của 
ông kém lắm...

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

Ở TÙ VÌ KHÔNG HỎI XIN

TỐ CÁO BỊ SÀM SỠ

BỐ LẤY VỢ DỮ DẰN LÀ TẠI MÀY

THỬ NƯỚC TIỂU....

DÙNG SUỐT ĐỜI
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Hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi, cô vợ vừa 
khóc rấm rứt vừa nói:

– Anh bỏ ra có 2 chỉ vàng để cưới tôi mà 
lại đày đọa tôi cả đời vậy sao? Trong khi anh 
hãy lên trên mạng mà xem, người ta bỏ ra 
một đống tiền trên 16 tỉ cho một cô gái mà chỉ 
được phép dùng có 7 năm thôi.

Tay chồng kia cũng không vừa, gân cổ 
lên nói:

– Người ta dùng thuê bao trả trước, còn tôi 
dùng thuê bao trả sau. Cô thử tính đi, từ 2 chỉ 
vàng của tôi đặt cọc, đến lương lậu tháng nào 
tôi cũng nộp cho cô đủ cả, đó là chưa tính 
nhà cửa đất đai. Mấy cô gái đó sau vài năm 
là hết giá trị, có ai thuê bao tiếp thì bị hạ giá 
cho đến khi còn con số không. Còn riêng cô 
thì giá tăng theo lương, càng già càng tăng, 
khi hết hạn sử dụng cũng tăng. Tôi hợp đồng 
với cô là bản hợp đồng vô thời hạn, coi như 
là tôi bị đi tù chung thân khổ sai. Vậy cô xem 
cái nào hơn hả?

– !?!

Hai nhân viên phục vụ của một công ty gas, 
một người lớn tuổi và một người còn trẻ, đang 
đi kiểm tra ở một vùng ngoại ô.

Họ đậu xe ở cuối đường và đi bộ tới từng 
căn nhà. Sau khi kiểm tra đường ống dẫn gas 
ở ngôi nhà cuối cùng xong, người nhân viên 
lớn tuổi đề nghị một cuộc chạy đua về chỗ đậu 
xe để chứng minh ông có thể chạy nhanh hơn 
chàng trai trẻ kia.

Trong khi đang chạy hết tốc lực tới chiếc 
xe, họ nhận thấy người đàn bà trong ngôi nhà 
họ mới vừa ra khỏi đang hộc tốc chạy theo sau 
họ vừa thở vừa la. Họ dừng lại và hỏi:

- Có chuyện gì thế thưa bà?
- Chúa ơi, tôi cũng đang tự hỏi chuyện 

gì sắp xảy ra. Khi tôi thấy hai anh chạy bán 
mạng như vậy thì tôi nghĩ rằng, tốt nhất tôi 
cũng nên chạy theo!

Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ 
gật gọi dậy hỏi:

- Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ 
thần của An Dương Vương?

- Long: Thưa thầy, em…em không lấy ạ!
- Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp 

trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!
- LT: Thưa…thưa thầy, cũng không phải 

em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy 
cứ cho soát cặp sẽ rõ!

- Thầy:???
*********************
Lớp trưởng về nhà, mặt buồn rười rượi, 

thấy thế cha LT hỏi:
- Cha: Con sao vậy?
- Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai 

lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả 
lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi 
giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần 
truyện Nỏ thần nữa!

*********************
Hôm sau, cha của LT đến lớp gặp thầy 

giáo nói:
-Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi 

thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để 
tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà 
…cháu An Dương Vương nào đó đi học mà 
mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào!

Một cô gái vào hiệu ảnh:
- Anh chụp cho tôi một tấm ảnh chân dung 

vừa đẹp, vừa chân thật.
Người chụp ảnh lưỡng lự nhìn cô gái, 

rồi nói:
- Ở trường hợp của cô, chỉ nên chọn một 

trong hai điều đó thôi.

HÔN NHÂN LÀ HỢP ĐỒNG VÔ THỜI HẠN

CÓ CHUYỆN GÌ THẾ??

CÂY NỎ THẦN

HAI TRONG MỘT
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Mọi thư từ bài vở cộng tác mục DIỄN ĐÀN THÁNH CA 
xin gửi về Nhạc sĩ Thanh Lâm
Email: joelamnguyen.aia@gmail.com hoặc forestwel13@gmail.com
Cellphone-Zalo: 0942185195
Facebook: Nguyễn Thanh Lâm
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Kính mời quý độc giả thưởng thức tại: (Link: https://youtu.be/18L4EVe4rBE)
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Tim yêu của trời

Kính mời quý độc giả thưởng thức tại: (https://nhacthanhcavietnam.com/mp3/tim-yeu-cua-troi/)
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Con Thuyền Phê-rôCon thuyền Phêrô

Kính mời quý độc giả thưởng thức tại: (Link: https://youtu.be/7eJ5ZMMn924)
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Con thuyền Phêrô Ngài phải lớn lên

Kính mời quý độc giả thưởng thức tại: (https://nghenhacthanhca.com/music/listenone/4884/Ngai-
phai-lon-len/
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Ngài Phải Lớn Lên
(Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả)
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Thi tốt nghiệp THPT quốc gia là một trong 
những kỳ thi quan trọng nhất trong năm. Vậy 
năm nay, các thí sinh có nguyện vọng vào học 
tại các trường cao đẳng, đại học cần chuẩn bị 
gì trước kỳ thi THPT quốc gia 2021 sắp tới?

1. Làm căn cước công dân trước khi đăng 
ký thi.

2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp 
THPT trước ngày 12/5/2021.

3. Theo dõi và làm hồ sơ đăng ký xét tuyển 
học bạ.

Nhiều trường đã công bố điều kiện xét học 
bạ từ sớm, trước cả ngày thi tốt nghiệp THPT 
2021. Vì vậy, thí sinh nên chú ý theo dõi thông 
tin tuyển sinh từ các trường đại học, đặc biệt 
là các thông tin về đăng ký xét tuyển học bạ 
để kịp thời nắm bắt cơ hội được học tại các 
trường đại học mong muốn.
     Trên đây là giải đáp về thắc mắc: Cần chuẩn 
bị gì trước khi thi đại học năm 2021? Nếu còn 
vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 
1900.6192 để được hỗ trợ. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 
cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 
Chính phủ ngày 17.5.2021, Bộ Y tế đã phối 
hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tư pháp, xin ý kiến các thành 
viên Chính phủ để thống nhất việc mua vac-
cine phòng COVID-19 của Pfizer (Mỹ) và 
chuẩn bị ký thỏa thuận mua 31 triệu liều vac-
cine với Pfizer.

Quá trình đàm phán để đi đến thoả thuận 
này với Pfizer đã được Bộ Y tế liên tục thúc 
đẩy trong suốt thời gian qua. Đại diện Pfizer 
tại Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực và 
mong muốn của Bộ Y tế để có thể có vaccine 
cho người dân.

Nội dung thoả thuận giữa hai bên liên 
quan đến trách nhiệm pháp lý, vấn đề thanh 
toán, bồi hoàn và các rủi ro khi thực hiện 
thoả thuận trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ 
luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Như vậy, Việt Nam sẽ có 31 triệu liều vac-
cine của Pfizer được cung cấp vào quý III và 
quý IV trong năm nay, bảo đảm thực hiện 
theo lộ trình cung ứng vaccine mà hai bên 
đã trao đổi và thống nhất trong thời gian qua.

Những điều thí sinh cần chuẩn bị trước 
kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Việt Nam Mua 31 Triệu Liều Vacine 
Của Pfizer Trong Năm 2021
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Lúc 10 giờ sáng ngày 3/5/2021, Đức Thánh 
Cha đã chủ sự Công nghị Hồng y công cộng 
diễn ra tại Dinh Tông Tòa, với sự tham dự của 
các Hồng y cư trú hay đang có mặt tại Roma, 
để bỏ phiếu về việc tuyên thánh cho 7 chân 
phước, trong đó có cha Charles de Foucauld.

7 chân phước là những người hiến dâng 
mạng sống đến mức tử vì đạo, là những người 
anh dũng thực thi đức ái và nhân đức Kitô 
giáo, mỗi người đã góp phần mang chứng 
tá Tin Mừng cho thế giới. Các ngài sẽ được 
tuyên thánh trong thời gian tới, theo chương 
trình sẽ được ấn định sau.

Đức Hồng y Semerraro, Tổng trưởng Bộ 
Phong thánh đã nhận định: “Những vị chân 
phước này không chỉ được dân Chúa ngưỡng 
mộ vì sự rạng ngời các nhân đức của các ngài, 
nhưng còn được cầu khẩn như những người 
chuyển cầu cho các ân sủng và phép lạ.”
điều kiện thuận lợi cho việc phân phối.

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ HÈ: 
ANH - PHÁP- Ý

Khai giảng 1 tháng 7 đến 31 tháng 8
 I. ANH NGỮ HÈ CẤP TỐC - Intensive 

English Course
Thời Gian Học
o Các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến 

thứ Sáu 7:30 đến 11:00
o Lớp không quá 15 người.
Ban Giảng Huấn: Các giảng viên có kinh 

nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh, gồm 
cả các giảng viên nước ngoài.

II. PHÁP NGỮ HÈ CẤP TỐC - Cours In-

tensif de français
Trình Độ A1, Trình Độ A2, Tiếng Pháp 

Chuyên Biệt.
III. TIẾNG Ý TẬP TRUNG
IV. GHI DANH VÀ NƠI HỌC
1. Ghi danh
Từ 10 tháng 05 đến hết 25 tháng 06 năm 

2021 tại Văn Phòng Học Viện Công Giáo 
Việt Nam, 25 Đường Số 9, Kp. 1, P. Bình 
Thọ, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh hay Email: 
hocvienconggiao@gmail.com, Phone: 093 
890 5015 - 096 725 7483.

2. Nơi học:
HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM,
25 Đường Số 9, Kp. 1, P. Bình Thọ,
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngoài ra Học Viện Công Giáo sẽ liên tục 

chiêu sinh các lớp Anh Ngữ các cấp, các lớp 
Anh Ngữ du học và mục vụ, Anh Ngữ Viết Và 
Chia Sẻ Lời Chúa, Anh Ngữ Triết Thần, Anh 
Ngữ Kinh Thánh, Dâng Lễ và Giảng Lễ bằng 
Tiếng Anh, ect. Xin liên lạc với văn phòng 
hoặc email Học viện. Ban Giảng Huấn: Các 
giảng viên có kinh nghiệm trong việc giảng 
dạy tiếng Anh, Pháp, Ý, gồm cả các giảng 
viên nước ngoài..

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ
Tổng Thư ký HVCGVN

Đức Hồng y Luis An-
tonio, Tổng trưởng Bộ 
Loan báo Tin Mừng cho 
các Dân tộc, đã bổ nhiệm 
cha Tô-ma Nguyễn 
Đình Anh Nhuệ, dòng 

Phanxicô Viện tu, làm tân Tổng Thư ký Liên 
hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, và đồng thời 
làm Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền 
giáo và Giám đốc hãng tin Fides của Bộ Loan 
báo Tin Mừng cho các Dân. 

ĐTC chủ sự Công nghị tuyên thánh 
cho chân phước Charles de Foucauld 

và 6 chân phước khác

Học Viện Công Giáo Việt Nam 
Chương Trình Ngoại Ngữ Hè: 

Anh - Pháp - Ý
Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ được 
bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Liên 
hiệp Giáo hoàng Truyền giáo
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Diễn xuất là công cụ truyền tải cảm 
xúc đặc biệt mà bất kỳ diễn viên nào cũng 
phải thành thục. Để hỏi diễn xuất có khó 
không, thì câu trả lời chắc hẳn là có. Tuy khó, 
nhưng không phải chỉ con người mới có khả 
năng diễn xuất.

Thế giới động vật muôn màu cũng có vô 
vàn loài vật sở hữu nét diễn y như thật mà 
không cần qua một trường lớp đào tạo nào. 
Đơn cử, vừa mới đây, trên mạng xã hội, đoạn 
video quay lại cảnh một chú vịt sử dụng khả 
năng diễn xuất y như thật của mình để đánh 
lừa một chú chó đã được lan truyền với tốc độ 
chóng mặt.

Chú vịt gây sốt vì nét diễn không hề “giả 
trân” suýt đoạt giải Oscar.

Cụ thể, đoạn video bắt đầu bằng hình ảnh 
một chú vịt nằm im thin thít trên bãi cỏ do bị 
một chú chó đè lên. Thoạt nhìn qua, đa phần 
người xem tưởng rằng chú vịt này dường như 
đã chết. Vâng, và đó cũng là cảm giác mà chú 
vịt muốn tạo cho mọi người cũng như con 
chó đang đè lên cơ thể mình, lầm tưởng.

Diễn biến chưa dừng lại ở đó khi ít giây 
sau, chú chó bị thu hút bởi một thứ gì đó khác 
và chạy vụt đi, quên mất con vịt đang bên 
dưới chân mình. Không để thời cơ vụt qua, 
chú vịt nhanh chóng tỉnh lại và chạy đi trong 
sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Bên dưới đoạn video, người đăng tải còn 
kèm chú thích: “Và giải thưởng của Viện Hàn 
lâm Khoa học đã thuộc về chú vịt với nét diễn 
không hề ‘giả trân’”.
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
“Đàn ông các anh chỉ có lười và hôi… là giỏi!”

Ba nàng chim Cánh cụt ỷ đông hùa nhau xỉ vả anh chàng Hải cẩu

Ngay sau khi được đăng tải cách đây 
không lâu, đoạn video đã nhanh chóng thu 
hút được sự chú ý của đông đảo người dùng 
mạng, kèm theo đó là vô vàn bình luận bày tỏ 
cảm xúc: “Diễn rất đạt, không hề ‘giả trân’ 

một chút nào luôn đó mọi người ơi”, “Ủa đây 
là con vịt đó hả hay người đội lốt vịt vậy? 
Nếu được làm người, hẳn con vịt này sẽ là 
một diễn viên cừ khôi”. 

Một người khác ra chiều am hiểu tập tính 
của loài động vật này: “Mấy con này là diễn 
đỉnh lắm luôn, có khi giả vờ bị gãy một cánh 
nữa, vỗ cánh như bị thương và dẫn dụ những 
kẻ săn mồi ra khỏi tổ của nó rồi khi ở một 
khoảng cách an toàn, tụi nó sẽ bay đi rồi tìm 
chỗ trú”.

Trang Nature từng giải thích về tập tính 
này của loài vịt: “Khi đối mặt với cái chết, 
loài vịt nhất định sẽ bày ra một nét diễn 
chết giả. Đó là cơ chế tự bảo vệ hoàn toàn 
tự nhiên của loài này. Thật không may, trong 
một số trường hợp, mặc dù đã diễn rất đạt 
nhưng chúng vẫn bị ăn thịt. Một số loài động 
vật khác, bao gồm cả cá và rắn cũng thường 
làm điều tương tự”.

(Nguồn: Ladbible) 
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