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An bài
Hai người ăn mày -một cao to, một 

nhỏ thó- hằng ngày đi ngang một nhà 
giàu. Chủ nhà giàu này đều đặn cho mỗi 
người vài đồng; cứ hễ nhận được tiền, 
người cao to nói lớn: 

- Cám ơn ông chủ ạ!
Người nhỏ thó nói nhỏ:
- Tạ ơn Chúa!
Chủ nhà giàu ban đầu không để ý, 

nhưng dần dần ông chợt nhận ra và 
nghĩ: “Kỳ lạ! Là mình cho tiền, mà 
thằng nhỏ con không cảm ơn mình lại 
cảm ơn Chúa? Phải cho nó một bài học 
mới được!”.

Chủ nhà giàu mua 2 ổ bánh mì bằng 
nhau, rạch một ổ ra nhét vàng vào trong; 
hôm sau đưa ổ bánh có vàng cho người 
ăn mày cao to; rồi vừa đưa ổ không có 
vàng cho người ăn mày nhỏ thó vừa 
mắng thầm: “Cho mầy biết, cảm ơn ta 
và cảm ơn Chúa khác nhau ra sao”.

Cầm ổ bánh thấy nặng lạ, người ăn 
mày cao to nghĩ: “Có lẽ bánh này thiu 
rồi”, liền nói với người ăn mày nhỏ thó:

- Đổi bánh của anh cho mình được không?
Không biết ất giáp gì, nhưng người 

ăn mày nhỏ thó vừa đổi vừa thầm nhủ: 
“Chắc Chúa an bài gì đây?”. 

Hôm sau, thấy chỉ có người ăn mày 
cao to đi xin ăn tiếp tục, chủ nhà giàu 
giật giọng hỏi: 

- Ơ! Đã ăn bánh chưa?
- Dạ, tôi ăn rồi!
- Vậy vàng đâu?
- Vàng?... Vàng gì? 
Người ăn mày cao to vốn lém lỉnh nên 

hiểu ngay mọi chuyện. Anh ta rên rỉ: 
- Trời! Tưởng ổ bánh ấy thiu. Đổi 

mẹ… nó cho thằng kia!...
Truyện gợi vài ý: - Chúa an bài chi li 

tuyệt đối mọi sự – an bài như thế nào? – 
lấy gì minh chứng?

Chúa phán: “Tóc trên đầu các con đã 
được đếm cả rồi” (Lc 12, 1-7), ý nói Chúa 
an bài chi li tuyệt đối không sót mảy may 
thứ gì... Bởi vì nếu tin Chúa toàn năng, 
tất phải tin Chúa an bài mọi sự đến từng 
chi tiết; có câu: “Curandum, omnipotens 
est” (an bài là toàn năng).

Mỗi người một ơn gọi (đường đời) 
riêng biệt không ai giống ai. Đó là an 
bài. Những đứa trẻ chưa kịp chào đời 
đã bị giết chết; những vụ chết oan hàng 
loạt, những giọt lệ sầu có gieo chưa thấy 
gặt được gì… do đâu nếu không phải do 
an bài?

Chúa Kitô được các tiên tri miêu tả 
từng chi tiết từ ngàn năm trước là một 
minh chứng cho sự an bài của Chúa. 
Sách Khải huyền là cuốn phim chiếu sự 
an bài của Chúa. 
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Vinh danh Thiên Chúa vì Người phép tắc an bài  
Ổn phúc thiện nhân bởi họ tin yêu phó thác.   

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 12

   . 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 các giáo lý viên. 
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, họ 
được kêu gọi để loan báo Lời Chúa. Xin cho họ trở 
thành chứng nhân can trường và sáng tạo của Lời 
Chúa trong sức mạnh của Chúa.

. 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.

   ĐÓN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA

   Cúc Cung Cảm Tạ

Hát bằng lòng yêu, yêu tất hát 
Yêu mở miệng hát, hát vì yêu.

.Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 
8.12.2021

.Chúa Nhật Thánh Gia Thất 
26.12.2021

.Chúa Giáng Sinh
25.12.2021
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1. LẮNG NGHE (CẦU NGUYỆN)

Lời đầu tiên Đức Giáo Hoàng ngỏ với công 
chúng là: “chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho 
nhau… chúng ta cùng cầu nguyện cho toàn 
thế giới…Tôi xin anh chị em cầu xin Chúa 
chúc lành cho tôi”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi đầu một 
ngày mới của mình bằng việc cầu nguyện. 
Ngài nói: “mỗi sáng tôi đọc các giờ kinh 
phụng vụ. Tôi thích cầu nguyện bằng các 
thánh vịnh. Sau đó, tôi dâng lễ, rồi lần chuỗi 
Mân Côi. Điều tôi thật sự ưa thích vào ban 
chiều là Chầu Thánh Thể, mặc dù đôi lúc có 
chia trí và suy nghĩ về những điều khác, thậm 
chí ngủ gật…Tôi ở trước Thánh Thể một giờ 
để thờ lạy. Tôi cũng thường cầu nguyện trong 
tâm trí ngay cả khi chờ nha sĩ hay những lúc 
khác trong ngày. Tôi thường tự hỏi mình: “tôi 
đã làm gì cho Đức Kitô? Hiện tôi đang làm gì 
cho Đức Kitô? Tôi sẽ làm gì cho Đức Kitô?”

2. TÍNH GIẢN DỊ

Đúng như tên gọi, Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô đã chọn lối sống giản dị. Khi còn 
là Hồng Y coi sóc Tổng Giáo Phận Buenos 
Aires, người thường xử dụng xe buýt hay 
xe điện và sống trong một căn hộ đơn giản. 
Làm Giáo Hoàng, ngài sử dụng chiếc xe hơi 
cũ hiệu Ford và mặc áo chùng trắng dài giản 
dị. Việc ngài cho ngưng chức một Giám Mục 
người Đức, người đã chi 42,5 triệu Mỹ kim 
để sửa nhà (trong đó 20,500 cho phòng tắm) 
cho thấy một đường hướng mà các vị lãnh 
đạo trong Giáo Hội phải nhắm tới.

Khi chọn sống trong khu nhà khách Vat-
ican, Đức Giáo Hoàng giải thích: “Tôi cần 
cộng đoàn… tôi cần sống với người khác”. 
Rõ ràng là đối với Đức Giáo Hoàng, dân 
chúng quan trọng hơn là không gian riêng 
tư mà điện Giáo Hoàng đem lại cho ngài, và 
ngài coi việc sở hữu vật chất là điều mau qua.

 CHÂU HÂN sưu tầm
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SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 12 - điểm nhấn ý nghĩa

3. TÁI TẬP TRUNG

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời chúng ta 
suy nghĩ cách rộng hơn. Khi được hỏi về vấn 
đề đồng tính, ngài trả lời: “Tôi là ai mà xét 
xử? Nếu người đồng tính là người có ý hướng 
tốt và đang kiếm tìm Thiên Chúa, thì tôi không 
thể là người xét xử.” Một số suy nghĩ của 
ngài gợi lên sự thay đổi trong giáo huấn của 
Giáo Hội. Quả vậy, ngài nói: “Giáo huấn của 
Giáo Hội thật rõ ràng và tôi là một người con 
của Giáo Hội, nhưng không cần thiết lúc nào 
cũng bàn đến các vấn nạn này (Phụ nữ làm 
linh mục, phá thai, ly dị, hôn nhân đồng tính, 
ngừa thai)… Điều quan trọng nhất là phải 
luôn công bố: Đức Giêsu đã cứu thoát bạn.”

Khi kêu gọi “lòng thương xót vượt trên tất 
cả”, ngài nói về tình trạng tội lỗi của mình: 
“Tôi bị các tù nhân thu hút; tôi cũng là người 
như họ.” Vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 
ngài đã rửa chân cho 12 tù nhân đang bị giam 
giữ (trong đó có hai phụ nữ và hai người theo 
Hồi Giáo), ngài đã cử hành Thánh Lễ với 
các tù nhân người Argentina, đã gặp gỡ các 
tù nhân tại Sardinia và Rio. Khi diễn tả Giáo 
Hội như một “bệnh viện tại chiến trường”, 
nơi mà dân chúng tìm đến để được chăm sóc 
với tình thương cảm, ngài kêu mời các linh 
mục hãy lãnh đạo với khuôn mặt nhân từ của 
Đức Kitô. Không chuyển dịch ranh giới giữa 
đúng và sai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời 
gọi chúng ta, thay vì xét xử, hãy chia sẻ lòng 
thương xót của Thiên Chúa.
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C (5.12.2021)
- Bài đọc 1: Is 40:1-5,9-11 
- Bài đọc 2: 2 Pr 3:8-14 
- Tin Mừng: Mc 1:1-8

Ý TƯỞNG
1. Tại sao phải sửa sang tâm hồn để đón Chúa đến?
SUY NGHĨ
1. Vì có sửa sang tâm hồn, khi nghe Lời Chúa, người ta 

mới hiểu.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao Chúa không nói lời dễ hiểu cho hết mọi 

người?
SUY NGHĨ

     2. Vì không có hạt giống nào có thể mọc lên từ mọi 
loại đất.

TIN MỪNG THÁNG 12

Ý TƯỞNG
1. “Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, 

rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không 
hề tắt!”

SUY NGHĨ
1. Bằng những Lời Chúa Kitô phán dạy.
Ý TƯỞNG
2. Những lời dạy trong Tin mừng của Chúa có sức 

mạnh cứu thế và phân loại hay sao?
SUY NGHĨ
 2. Đúng vậy! Chỉ bằng những lời phán dạy, Chúa Kitô 

đã cứu độ chúng ta và phân loại người tuân nghe & đi 
theo Chúa với những người  không tuân nghe & đi theo 
Chúa.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C (12.12.2021)
- Bài đọc 1: Is 61:1-2,10-11 
- Bài đọc 2: Lc 1:46-48,49-50,53-5415 
- Tin Mừng: Ga 1:6-8,19-28



7

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - TIN MỪNG THÁNG 12

- Bài đọc 1:St 15:1-6 
- Bài đọc 2: Dt 11: 8,11-12,17-19  
- Ep 4,1-6 Tin Mừng: Lc 2:22-39-40
Ý TƯỞNG
1. Tại sao Chúa Giêsu tự để mình lạc mất cha mẹ?
SUY NGHĨ
1. Mục đích để nhắc cha mẹ nhớ rằng, Người chính là 

Thiên Chúa, Ngôi Thứ Hai là Con.
Ý TƯỞNG
2. “…Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người 

ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì 
tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước 
mặt Thiên Chúa và người ta”.

SUY NGHĨ
2. Những lời tường thuật của Tin mừng muốn nhấn 

mạnh về bản tính nhân loại, Chúa Giêsu cũng phải phát 
triển tuần tự như mọi người ở trần gian.

- Bài đọc 1:2 Sm 7:1-5,8-12,14,16 
- Bài đọc 2: Rm 16:25-27 
- Tin Mừng: Lc 1:26-38 
Ý TƯỞNG
1. Mẹ của Đấng Cứu thế đi giúp mẹ của vị Tiền hô.
SUY NGHĨ
1. Lòng khi đã tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần thì tự 

muốn đi rao giảng.
Ý TƯỞNG
2. “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng 

Bà sẽ được thực hiện”.
SUY NGHĨ
2. Nhân gian được bao người tin vào lời Chúa phán?

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM C 
(26.12.2021)

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C (5.12.2021)
- Bài đọc 1: Is 40:1-5,9-11 
- Bài đọc 2: 2 Pr 3:8-14 
- Tin Mừng: Mc 1:1-8

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C (12.12.2021)
- Bài đọc 1: Is 61:1-2,10-11 
- Bài đọc 2: Lc 1:46-48,49-50,53-5415 
- Tin Mừng: Ga 1:6-8,19-28

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C (19.12.2021)
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CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (18.7.2021)

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

Đức Maria đi viếng Bà Êlisabeth 
(Lc 1,39-45)

CHÚA NHẬT IV VỌNG NĂM C
CHỦ ĐỀ: THIÊN CHÚA SẮP ĐẾN

- Mille images 14 C
- Đức Maria đi viếng Bà Êlisabeth (Lc 

1,39-45)
Sợi chỉ đỏ:
Sau tuần đầu tiên nói về ngày Chúa đến, 

tuần II kêu gọi hãy dọn đường cho Ngài và 
tuần III kêu gọi hãy vui mừng vì ngày đó, Lời 
Chúa ngày hôm nay giới thiệu Đấng sắp đến 
là ai: đó là Chúa Giêsu.

- Trong bài đọc I (Mk 5,1-4), ngôn sứ 
Mikha cho biết Đấng sắp đến sẽ là người có 
quê quán tại Bêlem Ephrata thuộc chi tộc Gi-
uđa.

- Trong bài Tin Mừng (Lc 1,39-45), 
Thánh Luca giới thiệu những người thân của 
Ngài: Đức Maria và Bà Êlisabét.

- Và trong bài đọc II (Dt 10,5-10), tác 
giả thư Do thái ghi lại lời của Đấng Cứu Thế: 
“Này con xin đến để thực thi ý Chúa”.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
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Anh chị em thân mến: 
Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi, chúng 

ta sẽ cử hành lễ mừng sinh nhật Chúa Giêsu. 
Chúa sẵn sàng đến với những ai nhận thức 
mình cần Ngài. Vậy bây giờ chúng ta hãy tới 
gần Ngài, mang theo tất cả những sự nghèo 
nàn thiêng liêng, những thương tích và những 
tội lỗi của chúng ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Lạy Chúa, chúng con là những người yếu 
đuối hèn hạ. Xin Chúa thương xót chúng con.

- Lạy Chúa, chúng con đầy dẫy tội lỗi. Xin 
Chúa thương xót chúng con.

- Lạy Chúa, chúng con khổ sở nhiều mặt. 
Xin Chúa thương xót chúng con.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Mk 5,1-4)
Ngôn sứ Mikha cho biết trước một số nét 

về Đấng Cứu thế sẽ đến:
- Ngài không xuất thân từ thủ đô Giêrusa-

lem hay một thành phố lớn, nhưng từ một thị 
trấn nhỏ bé khiêm nhường là Bêlem.

- Mặc dù vậy, Ngài có sứ mạng thống lãnh 
Israel.

- Quyền lực Ngài sẽ trải rộng ra đến tận 
cùng trái đất, chính Ngài sẽ đem lại hòa bình.

2. Đáp ca (Tv 89)
Bối cảnh của Thánh vịnh này là đất nước 

Do thái đang chia rẽ thành hai, Israel ở phía 
Bắc và Giuđa ở phía Nam. Như vậy là đoàn 
chiên Chúa bị phân tán, và vườn nho Chúa 
cũng tan hoang.

Tác giả Thánh vịnh hình dung Đấng Mes-
sia là một mục tử, khi Ngài đến Ngài sẽ quy tụ 
các chiên về thành một đoàn duy nhất; và như 
một người chủ vườn trở lại thăm nom và chăm 
sóc vườn nho cũ.

3. Tin Mừng (Lc 1,39-45)
Bài Tin Mừng hôm nay cho biết về Mẹ 

Đấng Cứu thế sắp sinh ra.

Thánh Luca cố ý viết câu chuyện này 
giống với chuyện Đavít mang Hòm Bia về 
Giêrusalem (2.Sm 6), để nói rằng Đức Maria 
chính là Hòm Bia Tân Ước. Sau đây là các chi 
tiết:

 a. Hòm Bia tiến về hướng Giêrusa-
lem, ghé nhà của ông Ôbed-Êdom. Maria đi 
từ Nagiarét theo hướng Giêrusalem, ghé nhà 
Êlisabét.

 b. Đavít đã “kêu lên” rằng: làm sao 
Hòm Bia của Chúa đến nhà tôi được. Êlisabét 
cũng “kêu lên”: làm sao mà mẹ của Chúa tôi 
đến nhà tôi.

 c. Nhờ Hòm Bia ghé ở nhà Ôbed-Êdom 
mà ông này được Thiên Chúa ban phúc. Đức 
Maria ghé nhà Êlisabét khiến gia đình bà (kể 
cả thai nhi) được phúc.

 d. Hòm Bia ở nhà Obed-Êđom 3 tháng; 
Đức Maria cũng ở nhà Êlisabét 3 tháng (xem 
câu 56).

4. Bài đọc II (Dt 10,5-10)
Tác giả thư Do thái thì hình dung Đấng 

Messia là một vị Thượng Tế và Chức thượng 
tế của Ngài trổi vượt chức thượng tế Cựu Ước:

- Lễ tế Ngài sẽ dâng lên không phải là lễ 
toàn thiêu hay lễ xá tội của Cựu Ước, mà là 
chính thân thể Ngài và việc thực thi thánh ý 
Thiên Chúa.

- Lễ tế ấy không cần phải dâng lên nhiều 
lần, mà một lần duy nhất có giá trị vĩnh cửu.

IV. GỢI Ý GIẢNG.

1. Đức Mẹ và Lễ Giáng Sinh
Lời Chúa ngày Chúa nhật cuối Mùa Vọng 

luôn đề cao Đức Mẹ. Trong Chúa nhật thứ IV 
năm nay, Đức Mẹ được mô tả là “người phụ 
nữ sinh con” (bài đọc I). Còn bài Tin Mừng 
thì tường thuật việc Người đi thăm viếng Bà 
Êlisabét. Cũng như con của mình, Đức Mẹ là 
người “đến để thực thi ý Chúa” (bài đọc II). 
Gương Đức Mẹ có thể giúp chúng ta biết cách 
chuẩn bị Lễ Giáng sinh.

a/ Đức Mẹ luôn tin vào Lời Chúa, như 
nhận xét của Bà Êlisabét: “Em thật có phúc, vì 
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đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài 
đã nói với em”. Chuẩn bị Lễ Giáng sinh là 
quan tâm đọc Lời Chúa và tin vào Lời ấy. 

b/ Đức Mẹ luôn vâng theo ý Chúa: Trong 
biến cố Truyền tin, Người đã thưa với Thiên 
thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng”. 
Chuẩn bị lễ Giáng sinh là tỉnh táo nhận ra ý 
Chúa đối với mình và cố gắng vâng theo.

c/ Đức Mẹ sẵn sàng giúp đỡ người khác: 
dù đường xá xa xôi, Đức Mẹ không ngại và 
đến thăm để giúp đỡ Bà Êlisabét. Chuẩn bị lễ 
Giáng sinh là quan tâm đến người khác và sẵn 
sàng giúp đỡ họ.

2. Thăm viếng. 
a/ Viếng thăm là một hành động biểu lộ 

tình thương.
Vừa nghe sứ thần truyền tin cho biết bà 

Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, Maria liền 
vội vã lên đường đến thăm bà. Bà Ê-li-sa-bét 
sống ở miền núi, chắc chắn cuộc hành trình 
của Maria lên miền núi để thăm người bà con 
không tránh được mệt nhọc, vất vả. 

Chắc chắn việc Đức Maria đến thăm bà 
Ê-li-sa-bét là do sự thúc đẩy của yêu thương. 
Ngài không đến thăm thì bà Ê-li-sa-bét chẳng 
trách Ngài được, lý do là bà ấy đâu biết rằng 
Ngài biết bà mang thai. Vả lại chính Ngài cũng 
đang mang thai, mà đường xá lại xa xôi. Chính 
tình thương đã thúc đẩy Ngài đi, vì Ngài rất 
giàu tình thương. Và cũng chính vì giàu tình 
thương mà Ngài xứng đáng làm Mẹ của Chúa 
Giêsu, là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. 

Tình yêu đòi hỏi phải biểu lộ ra, chứ không 
giữ kín bên trong. Một tình yêu giữ kín, không 
được biểu lộ thành hành động, không phải là 
một tình yêu đích thực. Tương tự như lời thánh 
Giacôbê: “Đức tin không có việc làm là đức 
tin chết” (Gc 2, 26). Cũng vậy, tình yêu không 
việc làm, không được biểu lộ là tình yêu chết. 
Tình yêu phải được biểu lộ ra thành sự quan 
tâm, chăm sóc, năng tìm cách gặp gỡ người 
thân, làm cho người thân trở nên tốt đẹp, hạnh 
phúc hơn. Câu tục ngữ: “Yêu nhau tam tứ núi 
cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo 
cũng qua” có nghĩa như thế! 

Tình yêu đích thực đòi hỏi phải năng gặp 
nhau, nhất là những lúc người mình yêu có 
chuyện vui hoặc buồn. Đức Phật nói: “Yêu mà 
không được ở gần nhau thì sẽ đau khổ”. Tục 
ngữ có câu: “Nhất nhật bất kiến như tam thu 
hề!”. Vì thế, đi thăm viếng nhau là đòi hỏi của 
tình yêu đích thực, là biểu lộ sự quan tâm đến 
nhau. Vì thế, chúng ta hãy năng thăm viếng 
những người chúng ta yêu mến. Mà đã là người 
Kitô hữu, tất nhiên chúng ta có rất nhiều người 
mình phải yêu mến, nhất là những người lâm 
cảnh đau khổ, túng thiếu, những người lâm 
vào thế kẹt, những người cần chúng ta tới thăm 
viếng hơn cả. Đến thăm nhau là một cách tuyệt 
vời để biểu lộ tính gia đình, tình huynh đệ, tình 
yêu thương của Kitô giáo. 

b/ Đến thăm để đem Chúa đến cho người 
mình thương

Khi Đức Maria đến thăm bà Ê-li-sa-bét, 
thì Ngài cũng đem Chúa đến cho bà ấy. Nhờ 
Đức Maria mang Chúa đến, nên không chỉ bà 
Ê-li-sa-bét vui mừng, mà hài nhi trong bụng 
Bà cũng vui mừng theo, đến nỗi phải “nhảy 
lên” trong bụng mẹ. Và chắc chắn cũng chính 
vì Đức Maria mang Chúa đến, mà niềm vui của 
bà Ê-li-sa-bét và hài nhi mới tăng lên một cách 
lạ thường như thế. Sự hiện diện của Đức Maria 
cùng với bào thai Giêsu còn biến đổi hai mẹ 
con bà Ê-li-sa-bét, khiến hai người được tràn 
đầy Thánh Thần, và nhận ra được sự hiện diện 
của Thiên Chúa nơi Đức Maria, đồng thời tin 
vào Thiên Chúa vững mạnh hơn. 

Đến thăm không chỉ là một phương cách 
biểu lộ tình yêu, nói lên sự quan tâm, mà còn là 
một dịp thuận lợi để đem Chúa đến cho người 
mình thăm viếng. Nhờ ta đem Chúa đến, mà 
niềm vui của người được thăm tăng lên gấp bội, 
và họ nhận lãnh được Thánh Thần nhờ sự hiện 
diện của Chúa do ta mang đến. Chính Thánh 
Thần của Chúa trong ta sẽ thánh hóa, biến đổi 
họ nên tốt lành, thánh thiện, chứ không phải ta. 

Đem Chúa đến cho người mình thăm 
viếng, không có nghĩa là mình nói thật nhiều 
thật hay về Chúa cho họ nghe. Rất nhiều người 
nói về Chúa rất nhiều rất hay, nhưng thật sự 
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(xem tiếp trang 39)

không mang Chúa trong mình. Chúa là tình 
thương, mình chỉ mang Chúa đến cho họ, khi 
chính mình yêu thương họ thật sự, bằng một 
tình yêu chân thực. Đức Maria có nói gì về 
Chúa với bà Ê-li-sa-bét đâu! Mình chỉ mang 
Chúa đến cho họ, khi mình đến với họ với ý 
muốn làm hiện thân của Chúa. 

c/ Hãy là hiện thân của Chúa khi đi thăm 
viếng

Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại vô 
cùng, nên Ngài đã đến với con người trong lịch 
sử, cách đây 2000 năm, để cứu độ và đem hạnh 
phúc đến cho mọi người, cho từng người. Khi 
còn tại thế, Ngài đã đến thăm nhiều người, săn 
sóc nhiều người, cải hóa nhiều người, biểu lộ 
tình yêu thương cho nhiều người. Nhưng vì 
nhập thể làm người, Ngài bị giới hạn trong 
không gian và thời gian, Ngài chỉ sống tại thế 
có 33 năm, chỉ quanh quẩn trong đất nước Do 
Thái, và chỉ có thể tiếp xúc được với một số 
rất ít người. Nhưng tình yêu vô biên phổ quát 
của Ngài khiến Ngài muốn tiếp xúc với tất cả 
mọi người trên trần gian, để phục vụ, săn sóc 
họ, từng người một. Ngài không thể làm điều 
đó bằng chính thân xác của Ngài. Vì thế, Ngài 
muốn nhờ chính chúng ta làm điều ấy. Ngài 
muốn trở thành chính bản thân chúng ta để làm 
những công việc ấy, và chúng ta có thể giúp 
Ngài được toại nguyện ý đó. 

Ngài muốn dùng chính bản thân chúng ta 
để thăm viếng những người chúng ta quen biết, 
yêu thương. Ngài muốn an ủi, vỗ về, khuyến 
khích, khuyên lơn, cảnh tỉnh họ bằng miệng 
lưỡi của ta. Ngài muốn săn sóc, làm việc phục 
vụ họ bằng chính bàn tay của ta. Ngài muốn 
yêu thương họ bằng chính trái tim của ta. Ngài 
muốn quan tâm tới họ bằng chính tâm trí của 
ta. Qua ta, Ngài muốn biểu lộ tình thương vô 
biên của Ngài cho họ. Muốn thế, Ngài mong 
muốn ta trở thành hiện thân của yêu thương, 
thứ yêu thương bằng hành động chứ không 
phải chỉ bằng lời nói. Ta có là hiện thân của 
tình thương, thì ta mới trở nên hiện thân của 
Ngài. Và chính lúc ấy, ý muốn của Ngài là yêu 
thương phục vụ họ mới được thỏa mãn hoàn 

toàn. 
Vấn đề là ta có muốn trở nên hiện thân của 

Ngài hay không. Ngài không bao giờ muốn ép 
buộc ta, thúc bách ta, nhưng luôn luôn mời gọi 
ta. Ta có nghe thấy tiếng Ngài mời gọi không? 
Nếu có, hãy đáp lại lời mời ấy một cách quảng 
đại. Đó là cách chứng tỏ cụ thể nhất rằng ta yêu 
mến Ngài. Yêu mến Ngài thì phải yêu thương 
giống như Ngài, chứ không phải yêu Ngài 
bằng cách dâng lên Ngài thật nhiều thánh lễ, 
đọc thật nhiều kinh kệ, và quỳ hàng giờ trước 
nhà tạm. Nếu ta yêu Ngài thật sự, thì hãy yêu 
Ngài, phục vụ Ngài trong những người anh chị 
em gần gũi ta. 

Ngài đã chẳng từng nói: “Không phải bất 
cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” 
là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ 
những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là 
Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi!” 
(Mt 7,21). Mà ý muốn của Thiên Chúa là: 
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là 
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 
thương anh em”. (Ga 13,34). Về việc dâng 
quá nhiều lễ tế, đọc kinh kệ quá nhiều mà thiếu 
lòng yêu thương nhau, Thiên Chúa đã dùng 
miệng ngôn sứ Isaia để nói lên sự chán ngấy 
của Ngài: “Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối 
với Ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên 
cừu, mỡ bò mập, Ta đã ngấy (…) Thôi đừng 
đem những lễ vật vô ích ấy đến nữa. Ta ghê tởm 
khói hương, ta chịu không nổi những ngày đầu 
tháng, những ngày sabát, ngày đại lễ, không 
chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại 
cứ lễ lạc linh đình (…) Khi các ngươi dang tay 
cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn, vì tay các 
ngươi đầy những máu…” (Is 1,11-15; xem bài 
đọc 2 được nêu ở trên). Chỉ có tình yêu đích 
thực mới làm Chúa hài lòng!

                                ***
Lạy Chúa, xin giúp con trở thành hiện thân 

của Chúa để giúp Chúa phục vụ mọi người qua 
chính bản thân của con. Xin cho con biết quan 
tâm đến niềm vui, nỗi khổ, và nhu cầu của từng 
người sống chung quanh con. Xin giúp con 
biết hy sinh thì giờ cho dù rất quí báu của con 



SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

12

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

Thánh Gioan “kêu gọi người ta chịu phép 
rửa tỏ lòng sám hối” (Lc3,3). Danh từ phép 
rửa có nghĩa là “dìm, rửa”. Trong các tôn 
giáo, nước được dùng để chỉ sự thanh tẩy và 
sự sống, nhưng sự tương đồng của việc dìm, 
rửa với bí tích Kitô giáo chỉ có tính cách bên 
ngoài. 

Vai trò thanh tẩy của nước nổi bật trong 
Cựu Ước, như biến cố lụt (1Pr 3,20) hay cuộc 
vượt qua Biển Đỏ (1Cr 10,1tt). Các tiên tri 
loan báo tính thanh tẩy của nước (Dcr 13,1) 
và cả tính cánh chung với ân huệ của Thiên 
Chúa (Ed 36,24-28 Tv 51,1-12tt). Do thái 
giáo sau này tăng thêm nhiều nghi thức tẩy 
rửa tỉ mỉ đến thái quá (Mc 7,15). Các Rabbi 
làm phép rửa cho người tân tòng (Mt 23,15). 

Thánh Gioan làm phép rửa nhằm tháp 
nhập vào hậu duệ của Abraham (Mt 3,9), 
vào nhóm còn lại của Israel (Mt 37,10) đón 
chờ Đấng Cứu Thế đang đến. Đó là phép rửa 
nhằm đạt sự thống hối và ơn tha thứ (Mc 1,4). 
Nó bao hàm việc thú nhận tội lỗi và nỗ lực 
hoán cải (Mt 3,6tt), nhưng không buộc phải 
bỏ nghề nghiệp và nhiệm vụ như thu thuế, 
quân sự (Lc 3,10-14).

Phép rửa của Gioan chỉ có tính chất tạm 
thời, chuẩn bị cho phép rửa của Đấng Cứu 
Thế trong Thánh Thần và lửa (Mt 3,11 Cv 1,5 
11,6 19,3).

Trong bầu khí mùa Vọng, Chúa Nhật III 
mời gọi “hãy vui lên” (Pl 4,4). Chính mặc 
khải về Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ khơi 
lên niềm vui trong lòng người: có những niềm 
vui tự nhiên của cuộc đời, nhưng chính Chúa 
mới là nguồn vui viên mãn, bất diệt (Tv 95,1). 

Niềm vui là đề tài quan trọng trong Cựu 
Ước, nhất là trong các Thánh vịnh. Rất tự 
nhiên, người ta vui khi được đầy đủ về vật 
chất (Tv 104, 15), khi nhìn được kết quả mình 
làm ra (Gv 3,22), lúc ăn uống lẫn khi nhàn 
rỗi (2,24 3,12tt). Vui hơn nữa khi được đoàn 
tụ với hiền thê (Gv 9,9) với đức hạnh và sự 
duyên dáng của nàng (Cn 5,18 Hc 26,2.13). 
Đông con nhiều cháu cũng là nguồn hoan lạc 
(1Sm 2,1-5 Tv 113,9). Cũng có những niềm 
vui kín đáo, không nói ra được (Cn 14,10), 
nhưng lại là nguồn sức mạnh (Cn 17,22 Tv 
5,12 33,21). Giêrêmia còn ngẫu nghiến lời 
Chúa là niềm vui của tâm hồn (Gr 15,16). 

Lên án những thú vui đồi trụy (Cn2,4), 
nhất là khi kẻ ác vui vì thấy người hiền gặp 
nạn (Tv 13,5 35,26). Thiên Chúa ban cho dân 
Ngài niềm hoan lạc cao qúy hơn. Cộng đoàn 
vui mừng phụng sự Chúa (Tv 33,1), được ở 
trước nhan Người (Đnl 12,18), được Chúa 
nhận làm vua của họ (Tv149,2). Những người 
khiêm nhường kết thành đoàn dân đích thực 
của Chúa (Tv 149,4t) và đặt niềm vui trong 
Chúa (Tv 33,21 37,4), họ được hỉ hoan (Tv 

NIỀM VUI
(CN III MV C - Sp 3,14 Pl 4,4)

           PHÉP RỬA CỦA GIOAN
        (CN II MV C - Lc 3,3)
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(xem tiếp trang 42)

34,3 69,33 70,5 105,3), niềm hỉ hoan có chiều 
hướng vĩnh cửu (Tv 16,9tt). 

Trong các sách Phúc Âm chất đầy niềm 
vui Chúa Giêsu mang đến. Đức Maria (Lc 
1,46) Gioan Tẩy Giả (Lc 1,44) vui mừng khi 
Chúa Giêsu còn trong lòng thân mẫu. Khi 
Người sinh ra, các thiên thần kêu gọi (Lc 2,10) 
vui mừng, cả Abraham cũng mong mỏi ngày 
này (Ga 8,56). Xuất hiện công khai, Israel 
vui mừng như Tân Nương gặp Tân Lang (Ga 
19,37). Các tông đồ vui vì được ghi tên trên 
trời (Lc 10,20). Ngay giữa các nghịch cảnh 
họ vẫn vui, vì buồn rầu có thể biến đổi thành 
niềm vui (Ga 16, 19-22). Niềm vui ấy thành 
hiện thực khi Chúa Giêsu sống lại, nhất là lên 
trời (Lc 24,52). Từ đó, các ông còn vui mừng 
khi được chịu đau khổ vì Thầy (Cv 5,41). Với 
thánh Phaolô, niềm vui gắn với niềm tin và 
nảy sinh ngay giữa đau khổ (Cv 13,52 16,25 
2Cr 7,4 Cl 1,11-24). 

Dĩ nhiên, niềm vui Kitô giáo sẽ đạt cao 
điểm trong ngày chung thẩm, ngày Chúa lại 
đến trong vinh quang chiến thắng quyền lực 
sự dữ (Kh 19,1-8).

Chúa đến thiết lập Nước Chúa và ai sẽ 
thuộc về Nước này ? Nhóm còn lại, thời cổ 
xưa, kẻ bại trận thường bị tiêu diệt (bị giết 
hoặc bị lưu đày). Thiên Chúa đã hứa cho Abra-
ham được con đàn cháu đống (St 12,3), cho 
nhà Đavít mãi tồn tại (Tv 2,8 110,1). Nhưng 
Israel lại ở giữa các lân bang hùng mạnh nên 
thường bị đe dọa. Chính bối cảnh này làm nảy 
sinh đề tài “Nhóm còn lại”. 

Từ “Nhóm còn lại” có thể chỉ đại họa (Is 
10,22 Gr 11,23), hoặc niềm hy vọng nhờ sự 
sống sót của Nhóm còn lại (Gr 40,11). Từ xa 
trước, Noe được gọi là “Còn lại” (Hc 44,17). 
Trước lưu đày, Amos cho biết các thử thách 
làm giảm bớt số dân (Am 5,15) và trong viễn 
tượng cánh chung, Israel sẽ giảm xuống thành 
nhóm nhỏ (3,12 5,3), chỉ còn những người 

công chính (9,8tt). Theo Isaia, Nhóm còn 
lại sẽ thông phần sự thánh thiện của Thiên 
Chúa (Is 4,3), làm nền tảng hình thành Nước 
Chúa (28,16). Xôphônia cho biết Nhóm còn 
lại là những người nghèo (Xp 3,12), họ quy 
tụ quanh Đấng Messia (Is 10,21 x 9,5. Họ 
sẽ được tôi luyện và thành một nước hùng 
mạnh (mt 4,70. Giêrêmia dùng từ Nhóm còn 
lại để chỉ những người thoát cảnh lưu đày 
(Gr 40,11), nhưng chính những người bị lưu 
đày lại được hưởng lời hứa về Đấng Messia 
(24,1-6 23,3 31,7). Từ đó, Nhóm còn lại tách 
rời khỏi cộng đoàn trần thế, khỏi quốc gia Gi-
uđêa. Edêkien cũng theo chiều hướng đó, khi 
cho rằng những người sống sót sau tai họa 
năm 587 không tốt hơn những người chết (Ed 
6,8-12.15 14,12). Chỉ người công chính mới 
được cứu thoát (9,4tt) và cuộc phán xét chung 
mới tách rời kẻ bất lương khỏi “Nhóm còn 
lại” thánh thiện (20,38 34,20). 

Như vậy, từ “Nhóm còn lại”có hai ý ng-
hĩa: đó là “Nhóm sống sót” (Am 5,15 Is 37,4 
Gr 6,9 Ed 9,8), hoặc Nhóm còn lại thời cánh 
chung (Mk 5,6 Xp 3,12 Is 4,4 Gr 23,3). Từ 
cuộc lưu đày, Nhóm còn lại là nhóm trung 
thành và Tân Ước đặt tên này cho họ (Rm 
11,5). Thực sự Nhóm còn lại đã xuất hiện 
dưới tên “ Israel tôi tớ Giavê” (Is 49,3) mang 
sứ mạng đối với toàn dân (49,5). Trong nhóm, 
Người tôi tớ là hiện thân và mang vận mạng 
của Nhóm. Người hoàn thành sứ mạng bằng 
cái chết cứu chuộc (52,13 53,12). Cả Israel, 
cả chư dân sáp nhập vào Nhóm còn lại, kết tụ 
nơi một Đấng Messia (49,6 53,11). 

Nhóm còn lại trung thành được áp dụng 
cho thành phần dân Chúa tin vào Đức Kitô 
(Rm 11,5 Mt 3,9-12 22,14 Lc 12,32 Ga 1,11 
1,47 Rm 2,28 1Cr 10,18 Gl 6,16) Nhóm còn 
lại bây giờ là Giáo Hội (Rm 9,11).

(tiếp theo trang 13)

Sau khi được tách khỏi hỗn mang nguyên 
thủy (St 1,1-5) ánh sáng soi chiếu địa cầu ...

NHÓM CÒN LẠI
(CN IV MV C)

NGÔI LỜI LÀ ÁNH SÁNG THẬT
(LỄ GIÁNG SINH - LỄ BAN NGÀY Ga 1,9)
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Hầu hết người Công giáo VN, ai 
cũng nghe nói đến trung tâm hành hương 
La Vang ở Quảng Trị (VN), là nơi Đức Mẹ 
đã hiện ra năm xưa, để cứu giáo dân khỏi bị 
bách hại dưới thời vua Quang Toản, con trai 
vua Quang Trung, vào thế kỷ 18. Đã có rất 
nhiều sách vở báo chí đề cập đến sự tích này. 
Ngày nay trung tâm hành hương La Vang đã 
trở thành trung tâm hành hương quốc gia VN, 
đã được Hội Thánh Công giáo chấp thuận. 
Ở đây chúng tôi chỉ tóm lược, nói lên sự vô 
cùng hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi, mà 
giáo dân đã họp nhau, đọc kinh lần hạt, kêu 
cầu Đức Mẹ cho họ được thoát khỏi tay quan 
quân của nhà Tây Sơn, đang thời kỳ cấm đạo 



SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - SỐNG KINH MÂN CÔI - 100 TRUYỆN TÍCH MÂN CÔI - TRUYỆN TÍCH 56

15

khốc liệt. Sự tích như sau: Cách xa tỉnh Quảng 
Trị về phía Tây, khoảng 5 km, có 1 khu rừng 
toàn cây lá vằng, loại cây được nhiều người 
ưa chuộng dùng làm thuốc. Dân làng Cổ Vưu 
thường vào đây làm rẫy, kiếm củi. Vì ở xa, 
họ phải ở lại dựng trại để coi sóc hoa màu.. 
Trong số dân vào làm rừng, có nhiều người 
lương cũng như giáo, trà trộn lén lút, để tránh 
sự tò mò của quan quân vua Tây Sơn. Dân 
càng ngày càng đến ở đông, thành ra phường 
La Vang (tiếng nói trại của chữ lá vằng). Đây 
là nơi rừng thiêng nước độc, có nhiều thú dữ, 
nên người dân phải canh gác đêm khuya bảo 
vệ hoa màu. Khu vực này có cây đa cổ thụ rất 
to, toả bóng mát rộng lớn. Dưới gốc cây có 
miếu nhỏ thờ các thần rừng. 

Một số dân Công giáo người làng Cổ Vưu 
và Thạch Hãn, cũng thường vào đây làm ăn, 
tập trung dưới gốc cây, ăn uống xong, thì họp 
nhau đọc kinh lần hạt, phó thác trong tay Đức 
Mẹ, xin Mẹ gìn giữ cho được sự may mắn 
yên ổn. Thói quen của giáo dân ở đây là đọc 
kinh lần chuỗi Mân Côi, suốt những lúc nhàn 
rỗi không phải làm gì. Họ khẩn khoản cầu xin 
Đức Mẹ che chở cho đoàn con của Mẹ, khỏi 
bị bắt bớ hành hạ, hoặc bị chém giết. Có một 
đêm nọ, đang lúc giáo dân đọc kinh lần hạt, 
thì họ thấy một Bà rất đẹp hiện ra, tay bồng 
chú bé, xuất hiện ở cây đa cổ thụ này, có 2 
vị cầm đèn chầu. Họ nhận ra đó là Đức Mẹ 
bồng Chúa Hài đồng Giêsu, có 2 thiên thần 
chầu chực. Đức Mẹ hứa rằng: Hễ ai đến cầu 
khẩn tại chốn này, sẽ được Đức Mẹ ban ơn 
như ý. Hễ ai tin tưởng vào quyền phép Mẹ, 
mà lấy “lá vằng” đem về uống, thì cũng được 
Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh. Đức Mẹ còn 
hiện ra với họ nhiều lần nữa, và đã ban cho 
họ rất nhiều ơn lành, và chữa lành bệnh cho 
nhiều người lương, cũng như giáo. Đức Mẹ 
đã làm rất nhiều phép lạ tại đây, mà chính 
những người bên lương cũng đã nhận thấy 
như vậy. Họ đã làm chứng một chùa của Phật 
Giáo, sau được đổi thành nhà thờ kính Đức 
Mẹ Chúa Trời, do sự quyết định của chức sắc 
bên giáp lương. Thật là một điều vô cùng kỳ 

lạ. Tin đồn ra, người ta kéo đến cầu khẩn, và 
được rất nhiều ơn lạ phần hồn phần xác. 

Ngày nay khi nói đến Đức Mẹ La Vang, thì 
tất cả mọi người Công giáo VN ở trong nước, 
cũng như ở hải ngoại, đều tỏ lòng tôn kính, 
cầu khẩn cùng Đức Mẹ La Vang. 

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

Lời bàn: Trên thế giới này đã có biết bao 
nhiêu nơi Đức Mẹ đã hiện ra như thế, mà 
còn hiện ra vĩ đại hơn rất nhiều như ở Fati-
ma, Lộ Đức. Nhưng ý của Đức Mẹ là hiện 
ra với những nơi thôn dã nghèo nàn, hoặc 
hiện ra với các kẻ chăn chiên nghèo khó, như 
với Bernadetta, Lucia, Phanxico và Giaxinta. 
Để người ta khỏi bảo là những người trí thức 
có thể bịa ra những câu truyện hiện ra, để 
đánh lừa dân chúng ngu ngốc. Nhưng đối với 
các con trẻ, thì các em thấy thế nào nói vậy, 
không thêm bớt. Các quan bắt phải nói sai, 
các em cũng không chịu. Đấy mới là chính 
xác. Do đó các trung tâm hành hương Fati-
ma, Lộ Đức là chính xác trăm phần trăm.
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Anh Đoàn Chí Dũng 27 tuổi, nguyên chú tiểu tu hành ‘theo đạo Phật, hiện ở Phú Nhuận, 
Sài gòn, kể lại tích sau đây:

Khoảng tháng 3 năm 1981: tôi đến thăm bà mẹ của cô Têrêxa Nguyễn Thanh Xuân, tình 
cờ gặp cuốn sách “Thánh Giuse trong Phúc âm” tác giả Châu Thủy. Mở đọc mấy bài đầu thấy 
hay hay, liền mượn về xem, càng xem càng cảm phục tư cách của ông thánh. Đọc xong cuốn 
sách thì tôi đem lòng mến Ngài và ước ao nhập đạo. Sau mấy tháng trau dồi giáo lý dưới sự 
hướng dẫn của cha Phêrô Hưởng, tôi được ơn chịu đạo nhận tên thánh là Giuse; tên này chính 
tôi tự chọn lấy để muôn đời ghi nhớ ơn Thánh Cả. Sau đó, ngày 11 tháng 10 năm 1981, tôi làm 
lễ thành hôn với cô Têresa Xuân tại nhà thờ Tân Định. Từ đó đến nay đã 11 năm, tôi còn nhờ 
ơn Người nhiều lắm: đau yếu thì được khoẻ; thất nghiệp lại có việc làm, hiếm muộn thì cho con 
trai. Để tạ ơn Chúa, vợ chồng tôi đều phục vụ trong nhà thờ Tân Định.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)

VIII. HY SINH: 
HY SINH LÀ DẤU CHỨNG CỦA TÌNH YÊU 

148. Hy sinh và nguyện ngắm đi đôi: nếu con không hy sinh, con đừng phàn nàn vì nguyện 
ngắm nguội lạnh.

149. Con phải hy sinh nhiều khi sống giữa những người khác chính kiến con, khác địa vị, 
khác lý tưởng con. Hãy xem gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa; Ngài sống giữa loài người tội 
lỗi, 33 năm hy sinh liên lỉ.

150. Gặp người làm khổ, con có thể có hai thái độ: “Người này hại tôi; người này thánh 
hóa tôi”.

151. Thiên hạ nói: “Người này là mối họa cho tôi!” Con phải nói: “Người này là khí cụ 
Chúa dùng biến đổi tôi!”

152. Ai cũng kính trọng những người được in Năm Dấu Thánh, nhưng ai cũng sợ Chúa in 
Năm Dấu Thánh trên mình bằng hy sinh.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  
Nghĩ sao về an bài khi đứng trước nhiều bất công oan khốc trên đời? 

(một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi:
Càng bất công, càng lộ rõ có bàn tay Chúa an bài, bởi vì Chúa là Đấng rất mực công minh 

(Tv 145,17). Hình vẽ dưới đây mơ ước miêu tả phần nào sự công minh ấy: 

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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Nền bên trái diễn tả đời này (trần gian) là 
nơi đau khổ; nền bên phải là đời sau (thiên 
đàng) là nơi hạnh phúc (1); đậm màu diễn tả 
mức độ nhiều, nhạt màu diễn tả mức độ ít.

Mỗi người ví như một cán cân (bằng hình 
một đường với 2 mũi tên gắn ở 2 đầu), một 
đầu ở bên trái diễn tả sống ở trần gian, một 
đầu ở bên phải diễn tả sau khi chết về thiên 
đàng (2). 

Nếu sống đời này với nhiều đau khổ thì sau 
khi chết chắc chắn sẽ về nơi nhiều hạnh phúc 
(đối xứng như cán cân); nếu khi sống đời này 
với ít đau khổ thì sau khi chết chắc chắn sẽ về 
nơi ít hạnh phúc (đối xứng như cán cân) (3).

Bàn tay an bài của Chúa nằm ở trục cân 
(hình tròn nằm ở ranh giới giữa 2 nền), gồm 
đủ mọi tính năng như: an bài, công bình, yêu 
thương, nhân hậu v.v... (4)

.........................................................
(1) Đời này là nơi đau khổ (chỉ là nhiều 

hay ít mà thôi), nếu có hạnh phúc đi chăng 
nữa, những thứ hạnh phúc ở đời này chỉ là 
ít ỏi, có tính giai đoạn, phù du, hoặc chỉ để 
dẫn đến đau khổ khác mà thôi; bằng chứng là 
ngay cả Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm 

người cũng phải chịu đau khổ ngay khi vừa 
giáng trần và kéo dài cho đến chết. Xin lưu ý 
thêm: hình vẽ tuy chỉ đề cập cặp đôi Đau khổ-
Hạnh phúc, nhưng thực ra, còn có thể hiểu 
thêm cho các cặp đôi khác như: Mất-Được. 
Thấp-hèn. Cao-trọng. Nhỏ-Lớn. Tối-Sáng. 
Buồn-Vui. Thưởng-Phạt v.v…  

(2) Trong hình này tạm gác ý niệm thiên 
đàng, luyện ngục và hỏa ngục…

(3) Khi còn đang sống ở đời này gặp 1 
trong 4 trường hợp “nhân quả”: a/ làm lành 
gặp lành, b/ làm dữ gặp dữ, c/ làm lành gặp 
dữ, d/ làm dữ gặp lành... đó thực ra do bàn 
tay an bài của Chúa, khiến ta nhiều lúc không 
sao hiểu được... Còn có thể nói, luật nhân quả 
xảy ra ngay trong đời này kiểu “gieo gió gặt 
bão”, “có vay có trả”… luật nhân quả thực 
ra rất tương đối.   

(4) Xin chỉ vẽ 2 đường tượng trưng cho ơn 
gọi của 2 loại người: một loại gặp nhiều đau 
khổ khi sống ở trần gian sẽ nhận được nhiều 
hạnh phúc ở thiên đàng, một loại gặp ít đau 
khổ khi sống ở trần gian sẽ nhận được ít hạnh 
phúc ở thiên đàng.   
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Trọn câu: “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích”, nghĩa là: 
Người quân tử thì thanh thản thư thái, kẻ tiểu nhân thì luôn mải lo lắng bồn chồn.

Sau một giờ chơi bóng chuyền với 
thanh niên trong họ đạo, cha sở ngồi nghỉ mệt 
ở hàng ghế đá trước nhà xứ, một anh thanh 
niên hỏi cha:  

- Sao tự nhiên nhà thờ đang hát thánh ca 
vui, cha cho đổi thành thánh ca buồn thưa 
cha?

Cha sở ngạc nhiên một lúc, trả lời:
- Vì thánh ca “buồn” có tính cầu nguyện 

hơn.    
Cha sở liền giải thích Thánh ca Phụng vụ 

là thế nào… Nghe giải thích xong, anh thanh 
niên phát biểu:

- Hèn gì!... Thánh ca buồn hay Thánh ca 
Phụng vụ nghe thư thả và trầm lắng hơn.    

Cha sở nói:
- Bạn thấy không! Thánh ca Phụng vụ hát 

nguyên văn Lời Chúa, Lời Chúa là chân lý và 
sự sáng cho nên nghe điềm đạm thư thái. 

Cái gì chân nguyên mỹ hạnh đều thư thái 
an nhiên, các cô gái đẹp không cần son phấn 
“bẹo hình bẹo dạng”, vàng ngọc thì cất trong 
đáy kho, đèn sáng không la lên “tôi sáng”. 
Chính “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương 
phong lập” (*) mà cái gì có thực chân giá trị 
đều “thản đãng đãng”.     

Cha sở ngưng lại để giải thích câu danh 
ngôn “Quân tử thản đãng đãng…” rồi tiếp:

- Cái tính “buồn” mà anh nói chính là tính 
phong lưu an thái, đĩnh đạc chân nhiên… mà 
giới trẻ ngày nay chịu không nổi. 

Anh thanh niên:
   - Dạ vâng! Chịu sao nổi khi quen thói ăn 
nhanh uống gấp, nghe không phân biệt, nói 
không cân nhắc, hóng hớt nhẹ dạ mà cứ 
tưởng cao thâm!

............................................................
(*) “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương 

phong lập” nghĩa là có mùi thơm thì tự tỏa 
hương, cần chi đứng trước gió.  

PHA THĂNG
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Phụ nữ Việt Nam, Nhật Bản xưa nhuộm 
răng đen, ảnh hưởng đến sức khỏe do thành 
phần hóa chất độc hại trong thuốc nhuộm.

Nhuộm răng đen là tục phổ biến ở Nhật 
Bản và Việt Nam, có từ khoảng năm 200. 
Người xưa cho rằng răng đen là biểu tượng 
của sức khỏe, sắc đẹp, địa vị quý tộc. Nhuộm 
răng đen ở Nhật Bản được gọi là ohaguro, 
thường dành cho phụ nữ đã có chồng, ngoài 
ra nam giới và nữ giới đến tuổi dậy thì đôi khi 
cũng nhuộm. 

Họ dùng dung dịch chứa sắt acetate và bột 
có chứa tannin để nhuộm răng. Dung dịch 
chứa sắt là dạng lỏng thu được bằng cách 
hòa tan sắt trong giấm hay còn gọi là nhuộm 
răng dưới nước (Kanemizu). Trong quá trình 
nhuộm răng đen, phải sử dụng tannin có chiết 
xuất từ các loại rau và trà. Hai thành phần 
này kết hợp với nhau trở thành chất không tan 

trong nước và bám vào răng. Để có được bộ 
răng đen như ý muốn phải nhuộm rất nhiều 
lần.

Các chuyên gia nhận định, tục nhuộm răng 
ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng do các 
thành phần hóa học được sử dụng để làm đen 
răng gây nhiều bệnh. Năm 1870, chính phủ 
Nhật Bản bỏ tục lệ này.

NHUỘM RĂNG ĐEN

NGUYÊN NGUYÊN
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Giày cao gót thời cổ đại được thiết kế rất 
đặc biệt, điển hình là giày Chopines từ thời 
kỳ Phục Hưng (thế kỷ 15-17). Chúng có đế 
rất nặng và chiều cao 70 cm, là sự lựa chọn 
yêu thích của phụ nữ Italy. Những chiếc giày 
lênh khênh này gây khó khăn và nguy hiểm 
cho người đi.

Ngày nay, giày cao gót đã được cải tiến rất 
nhiều để vừa đẹp lại tiện lợi. Tuy nhiên theo 
các chuyên gia, chúng vẫn có thể gây đau 
chân, hại đến xương khớp và dây thần kinh. 
Chưa kể đến khi ngã hay vấp, bạn có thể bị 
bong gân hoặc gãy mắt cá chân.

Quan niệm về vẻ đẹp của một vòng eo siêu 
nhỏ thịnh hành trong nhiều thế kỷ. Eo nhỏ tạo 
hiệu ứng khiến ngực và hông trở nên gợi cảm 
hơn, nữ tính hơn. Từ thế kỷ 16, con người 
dùng áo nịt để eo thon.  Áo Corset bắt nguồn 
từ châu Âu, thít chặt vào vòng eo, giúp phụ 
nữ có được thân hình “đồng hồ cát”. Do cơ 
chế thít chặt, bó nghẹt mà những người diện 
loại áo nịt chẽn này phải chịu đau đớn, khó 
thở, có người gãy xương sườn, dồn ép nội 
tạng quá mức làm chảy máu trong.

TÓC GIẢ  

Vào thế kỷ 17, tóc dài là một biểu tượng địa 
vị, vua Louis XIII (Pháp) lại có dấu hiệu hói 
đầu phải đội tóc giả. Từ đó những bộ tóc giả 
cỡ lớn được làm từ lông ngựa và dê lan rộng 
khắp châu Âu. Chúng được trang trí công phu 
đến mức người đội nó thường phải ngủ ngồi 
để giữ phong cách.

Qua thời gian, những bộ tóc giả này không 
thực sự được rửa sạch, dẫn đến lây nhiễm 
chấy, rận, bướm đêm và đôi khi cả chuột gây 
bệnh. Mái tóc giả bằng bột tồn tại cho đến 
cuối thế kỷ 19.

THỜI TRANG CRINOLINE

Váy crinoline, thường được gọi là váy 
hoop, thịnh hành ở châu Âu thế kỷ 19, có 
hình dạng khung bên trong như một chiếc 
lồng. Đây là kiểu váy phồng sơ khai, có độ 

GIÀY CAO GÓT LÊNH KHÊNH

ÁO NỊT EO
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xòe lớn, rất nặng nề và kỳ công, khi mặc cần 
sự trợ giúp của nhiều người. Ban đầu những 
chiếc váy này được làm từ lông ngựa hoặc 
vải thô, thường gây kích ứng da và phát ban. 
Hình dáng của váy cũng khiến việc di chuyển 
khó khăn, đặc biệt là đi qua các ô cửa hẹp, 
dễ vướng vào bánh xe làm nhiều phụ nữ bị 
thương.

Ngày nay, các nhà thiết kế vẫn ứng dụng 
những kỹ thuật tạo bồng khéo léo mà không 
cần cồng kềnh như xưa để tạo nên những 
chiếc váy.

CỔ ÁO CỨNG

Cũng trong thế kỷ 19 có một trào lưu dành 
cho đàn ông là cổ áo cứng tháo rời. Loại cổ 
áo này có màu trắng, cao đến sát cằm và bó 
chặt. Nó được mệnh danh là thứ phụ kiện giết 
người vì có thể gây ngạt thở nếu không cẩn 
thận. 

Thúy Quỳnh (Theo The Richest)
Sách Luận ngữ có câu: “Quân tử thản đãng 

đãng, tiểu nhân trường thích thích” (người 
quân tử thanh thản thư thái, kẻ tiểu nhân luôn 
áy náy lo âu. Áp dụng vào trường hợp này: 
Những phụ nữ vốn đã đẹp tự nhiên thì thanh 
thản thư thái, những phụ nữ không đẹp lúc 
nào cũng áy náy lo lắng tìm mọi cách để cho 
mình được đẹp lên.

Bước sang lãnh vực thánh nhạc càng đúng 
hơn: Hát Thánh ca Phụng vụ thì thanh thản 
thư thái, hát “linh tinh” thì lúc nào cũng cố 
làm ra vẻ đúng đắn và sao cho lôi cuốn được 
mọi người để họ khen mình hát hay.  
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  PHÚC CHIÊU

NỮ THI SĨ HỒ XUÂN HƯƠNG

Năm lên 13 tuổi cha mất, bà theo mẹ về 
làng Thọ Xương gần kinh đô Thăng Long 
sinh sống và đi học. Vì điều kiện kinh tế quá 
khó khăn nên bà chỉ đi học một thời gian sau 
đó thì phải đi ở đợ (làm ô-sin) để kiếm sống.

Thuở nhỏ, Hồ Xuân Hương đã nổi tiếng 
chăm chỉ, thông minh và làm thơ rất hay. Sinh 

ra và lớn lên trong giai đoạn xã hội phong 
kiến Việt Nam có nhiều biến động tiêu cực, 
bà đã chứng kiến được cảnh người phụ nữ 
bị chà đạp với tư tưởng lúc bấy giờ là “trọng 
nam khinh nữ”. Chính điều này đã ít nhiều 
ảnh hưởng lên các sáng tác của bà sau này.

Hồ Xuân Hương rất xinh đẹp, tính tình 
nghệ sĩ, quen biết rất rộng rãi nhưng cuộc 
đời và tình duyên của bà khá lận đận và gặp 
nhiều bất hạnh. Bà có 2 đời chồng nhưng 
ngang trái thay! Bà đều làm vợ lẽ của hai 
người chồng đó.

(tiếp theo)
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Người chồng đầu có tên là Tổng Cóc, 
là một người giàu có, yêu thơ nhưng lại ăn 
chơi và tiêu xài rất hoang phí. Bà vợ cả của 
ông thì rất ghen tuông, tìm mọi cách để hãm 
hại nên Hồ Xuân Hương đã bỏ nhà ra đi khi 
đang mang thai để tránh bị vợ cả và dân làng 
soi mói.

Nhà của Ông Tổng Cóc. Ảnh: Int.
Sau đó một thời gian bà đã sinh được một 

đứa con gái nhưng không may lại mất khi vừa 
mới hạ sinh. Bà lấy chồng hai là ông phủ Vĩnh 
Tường, cũng sống kiếp vợ lẽ và sinh cho ông 
một người con, éo le thay chỉ mới sống chung 
với nhau hơn 2 năm thì người chồng thứ hai 
của bà cũng mất và bà sống một mình, cô độc 
đến cuối cuộc đời.

Sự nghiệp văn học của nhà thơ Hồ Xuân 
Hương.

Sở dĩ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là 
“bà chúa thơ nôm” là vì rất nhiều người thán 
phục cách sử dụng chữ Nôm của bà. Hai lần 
mất chồng và thấm thía nỗi đau của những 
người phụ nữ phải chịu cảnh vợ lẽ nên bà 
đã sáng tác ra rất nhiều bài thơ thể hiện nỗi 
xót xa và đồng cảm sâu sắc với số phận của 
những người phụ nữ lúc bấy giờ.

Hầu hết những bài thơ của bà đều được viết 
theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật (tám 
câu bảy chữ) và thất ngôn tứ tuyệt (bốn câu 
bảy chữ).

Một số tác phẩm thơ nôm tiêu biểu của bà là:
Bà Lang khóc chồng
Bạch Đằng giang tạm biệt
Bài ca theo điệu xuân đình lan

Bánh trôi nước
Cảnh làm lẽ
Cái quạt giấy 1, 2
…
Trong đó bài thơ “Bánh trôi nước” được 

rất nhiều thế hệ độc giả yêu thích và được đưa 
vào sách giáo khoa Trung học cơ sở giảng 
dạy. Trong bài thơ này Hồ Xuân Hương đã lấy 
hình tượng bánh trôi nước để biểu tượng cho 
số phận trọng nam khinh nữ, đa thê thiếp kh-
iến cho người phụ nữ phải chịu biết bao nhiêu 
cảnh bất hạnh, đau thương đồng thời ca ngợi 
vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn trong sáng, tình 
nghĩa, sắt son của người phụ nữ Việt Nam.

Ngoài ra bà còn nổi tiếng với rất nhiều sáng 
tác bằng chữ Hán, tuy nhiên hiện nay chỉ còn 
lại rất ít bài, tiêu biểu như:

Hải ốc trù
Nhãn phóng thanh
Độ Hoa Phong
Trạo ca thanh
Thuỷ vân hương

Con người Hồ Xuân Hương phóng túng, 
tài hoa, có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo vì vậy 
phong cách nghệ thuật của bà rất sáng tạo và 
đặc biệt vừa thanh vừa tục, kết hợp với nét 
phóng túng - tiềm ẩn, đậm đà chất văn học 
dân gian nên thơ của bà luôn gây nguồn cảm 
hứng vô tận cho hậu thế từ ngôn ngữ cho đến 
hình tượng.

Đặc biệt, bà còn có biệt tài sử dụng điệp 
khúc, âm điệu, tiết tấu thích hợp với từng ý, 
từng hoàn cảnh với thái độ rất tự nhiên, duyên 
dáng và giàu khả năng gợi cảm.
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Có thể nói Hồ Xuân Hương được coi là 
hiện tượng độc đáo “Nhà thơ phụ nữ viết về 
phụ nữ” độc đáo có một không hai trong văn 
học sử Việt Nam. Với tư tưởng mới mẻ cùng 
lối làm thơ phá cách, ngôn ngữ bình dị và 
sáng tạo nên các tác phẩm của bà đã đem lại 
nhiều ý nghĩa, giá trị và sức sống lâu bền đến 
hiện tại.

Danh nhân hay Nữ sĩ Hồ Xuân Hương nổi 
bật với tài làm thơ vừa hay vừa có thể hiểu 
thanh trong thanh hoặc tục trong thanh. Thực 
ra thanh hoặc tục nằm trong đầu chúng ta, bởi 
vì thơ của bà nếu được giới tu hành, người 
sống độc thân, trẻ em hoặc thanh thiếu niên 
còn trong trắng ngây thơ… đọc, thơ sẽ cảm 
thấy rất thanh; nhưng nếu để giới ăn chơi, 
những tay đàn ông phóng túng… đọc, thơ sẽ 
mang màu sắc rất tục. 

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều câu nói 
cũng hàm chứa ý nghĩa lưỡng cực giống như 
vậy. Không khác! Có nhiều vật dụng hằng 
ngày được chế tạo với công dụng tốt, nhưng 
rơi vào tay kẻ xấu sẽ trở thành những phương 
tiện rất xấu. Chẳng có gì lạ ở đây! Chỉ là Chúa 
ban cho con người trí óc vô cùng vi điệu. 

Từ đó suy ra, tu hành cũng có 2 đường:  
- Đường tu của người độc thân: vào dòng tu. 
- Đường tu của người có gia đình: ở tại nhà. 
Dứt khoát phải như vậy rồi! Vậy thì tại sao 

tu dòng có tổ chức, có đầu tư tim óc, có đặt ra 
hiến pháp, có danh phận, cơ sở tinh thần lẫn 
vật chất v.v… còn tu tại nhà thì không có bất 
cứ thứ gì? Tu tại nhà “nhẹ thể” hơn hay sao? 
Tu tại nhà “mạnh ai nấy lo” hay sao? Người 
có gia đình kém giá trị hơn người độc thân 

hay sao? Tu tại nhà không phải là tu thật hay 
sao? V.v…

Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta 
cùng nhau thử “quy hoạch” việc tu hành.

QUY HOẠCH TRONG TƯ TƯỞNG
Hai giới răn trọng nhất do chính Đức Chúa 

Cha ban dạy cho nhân loại ai cũng thuộc lòng 
đó là: Kính Chúa & Yêu người. Để tuân giữ 
Hai giới răn ấy một cách thành công, mọi 
Kitô hữu tùy khuynh hướng riêng, phải chọn 
một trong hai cách (hay còn gọi là bậc) sống: 

• Tu dòng: cho những người có khuynh 
hướng sống độc thân. Họ sẽ chuyên tâm lo 
tuân giữ giới răn thứ nhất: Kính Chúa, tức coi 
giới răn thứ nhất (Kính Chúa) là ưu tiên số 
một, không xem thường và bỏ bê giới răn thứ 
hai, nhưng để giới răn thứ hai tự đến, sau khi 
đã hoàn thiện giới răn thứ nhất xong (*)

• Tu nhà: cho những người có khuynh 
hướng sống “đời sống gia đình”. Họ sẽ 
chuyên tâm lo tuân giữ giới răn thứ hai:  Yêu 
người tức là coi giới răn thứ hai (Yêu người) 
là ưu tiên số một (không xem thường và bỏ 
bê giới răn thứ nhất, nhưng để giới răn thứ 
nhất tự đến sau khi đã hoàn thiện giới răn thứ 
hai xong.

(còn tiếp 1 kỳ nữa)
...................................................................

(*) Vì cùng một bản chất VÂNG LỜI ĐỨC 
CHÚA CHA, cho nên giới răn nào cũng trọng 
như nhau và hiệu quả giống nhau, nghĩa là 
thực hiện được giới răn này xong thì giới răn 
kia tự đến. 
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Chuyện “Học online” truyền kỳ     

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 12

Bé Bo đơn sơ

(xem câu trả lời ở trang 48)

NGƯỜI PHÀM

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ: “Quân tử thản đãng đãng…”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Quân tử thản đãng đãng…”?
	Tại sao?



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

28

LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà NẵngBên trong khác hẳn bên ngoài

Bên trong đầy ứ bên ngoài mới ra.
Bên trong khắc khoải kêu la
Bên ngoài mới thấy kêu ca hãi hùng.
Bên trong tức giận lùng bùng
Bên ngoài lộ rõ ùng ùng xung thiên.
Bên trong tâm có trung khiên
Bên ngoài tỏ hiện tâm xuyên lạ lùng.
Bên trong trí có khùng khùng
Bên ngoài miệng nói lung tung chuyện đời.

Bên trong ai biết gì đâu
Bên ngoài mới biết cái âu vuông tròn.
Bên trong chắc hẳn cũng còn
Bên ngoài trông mỏn trông mòn cũng ra.
Bên trong nào thấy B, A
Bên ngoài mới thấy chữ A thế nào.
Lòng đầy miệng mới nói ra
Nếu lòng không có miệng đâu nói gì. 
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Hiếu là một Việt kiều Pháp thường xuy-
ên về thăm quê hương. Lần nào về anh cũng 
đi ngang đường Ngô Gia Tự, ngắm nhìn căn 
nhà của người yêu đầu đời. Lắm lúc Hiếu ước 
mong gặp lại Hương nhưng có một luồng tư 
tưởng khác chống đối lại:

- Mày không nên gặp lại Hương, đây là 
mối tình non dại thuở học sinh, mày đã để lại 
cho cô ta một cái thai, bây giờ còn muốn gặp 
lại làm gì nữa?

- Ừ mình không nên gặp nữa thì tốt hơn. 
Thuở đó Hương là con một sĩ quan, nhà khá 
giả, Hương ăn chơi nhảy đầm đúng mốt hiện 
sinh. Còn mình là con một thương gia, cũng 
thừa tiền lắm bạc, mình cũng ăn chơi không 
kém gì Hương. Mình gặp Hương ở những 
dancing, Hương đẹp lộng lẫy, không e dè 
suồng sã với bạn trai. Lúc đó mình cũng là 
thanh niên mới lớn, gặp một bông hoa đẹp 
sống hiện sinh, nhảy đầm tưng bừng, lúc nào 
cũng như mời gọi đàn ông vì vậy mình đã sa 
vào vòng tay của Hương, hậu quả là Hương 
đã có thai. Lúc đó là thập niên 60 không có 
phong trào phá thai. Mình và Hương thật lúng 

túng không biết xử lý cái hậu quả điên cuồng 
một đêm ra sao. Thật tình mình thích Hương 
ở cái đẹp lộng lẫy, ở bước nhảy điệu nghệ, ở 
cái mời gọi sẵn sàng hiến dâng chứ thật sự 
trong thâm tâm mình không chọn Hương làm 
vợ. Lấy Hương mình sợ đầu sẽ mọc nhiều 
sừng, mình đã phân định rõ ràng Hương chỉ là 
người tình chơi bời chứ không phải là người 
vợ đích thực. Vả lại lúc đó mình chỉ là một 
học sinh không có nghề ngỗng gì, làm sao 
dám lấy vợ. Vì vậy lúc đó mình không tiến tới 
hôn nhân. Lúc đầu Hương sợ hãi nhưng vì gia 
đình Hương giàu có, nên đã đưa Hương lên 
Đà Lạt để tránh tai tiếng, tại đây Hương gặp 
một ông cha quen, cha cũng không hề biết 
Hương đã có thai, Hương òn ỉ nhờ cha giới 
thiệu một đấng lang quân, cha sẵn lòng giới 
thiệu một ông giáo mới ra trường, đẹp trai 
nhưng quá khù khờ, đã lãnh đạn giùm mình.

Khi đứa bé ra đời nhiều lần mình muốn 
đến gặp nhưng mình đã dằn được lòng ước 
muốn điên khùng đó. Vả lại mình là người 
có lỗi, hãy để cho Hương hạnh phúc với bến 
đò mới và để cho ông giáo ngu ngốc nọ hạnh 

MỘC XUÂN
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phúc nuôi chim tu hú. Hắn ngu đến nỗi thằng 
bé không giống hắn chút nào, ác nỗi lại giống 
mình như đúc. Điều này có phải Thượng Đế 
chơi cắc cớ không? Vì hầu như đứa trẻ ngoại 
hôn nào cũng giống bố như đúc, có lẽ Thượng 
Đế muốn ngày sau họ dễ nhận nhau hay sao? 

Nhưng rồi tình cha con làm mình tìm cớ 
đến nhà ông giáo, mình mạo nhận là học sinh 
trường của ông dạy ngày xưa nay về nước ghé 
thăm thầy cũ. Khi mình đến thăm ngực đánh 
lô tô sợ ông ta nhận ra mình và thằng con 
ông ta giống nhau như đúc nhưng may mắn 
Hương đã ly dị và đã dắt con đi sang Mỹ. Ôi 
may mắn cho mình, ai lấy người đàn bà này 
đều phải bị mọc sừng. Tội nghiệp ông giáo 
hiền lành không thoát khỏi cái trắc nết của 
Hương. Mình thầm tự khen mình đã đánh giá 
Hương đúng, không lấy Hương cũng đúng. 
Bây giờ nghe đâu rất nhiều người đàn ông đi 
qua đời Hương. Bản chất con người như thế 
đi đến kết cục như thế thì cũng đúng thôi. 

Thỉnh thoảng khi về Việt Nam mình vẫn 
đến thăm ông giáo với thân phận học trò. 
Lòng mình thầm cám ơn ông đã nuôi nấng 
yêu thương con mình. Bây giờ nếu có thể gặp 
lại con mình vẫn không nhận được vì mình 
đã có gia đình đang êm ấm, và cũng không 
muốn gây tổn hại tình cảm của ông giáo đáng 
quý, vả lại ông giáo có địa vị hơn, còn mình 
chỉ là anh thợ sửa xe có một ga ra ở bên Pháp. 
Mình để cho con có một cái ảo tưởng bố là 
người có học thức địa vị thì tốt hơn. Vậy mà 
lúc nào mình cũng muốn tìm lại... thật là oái 
oăm đáng trách.

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

Lời bàn:
  Hồi thập niên 60 có phong trào hiện 

sinh, nam nữ choai choai con nhà khá giả 
ăn chơi hết mình, chúng nhảy đầm uống 
rượu rồi ngủ với nhau xả láng như chó với 
mèo, nhưng thời đó không có chương trình 
kế hoạch hoá gia đình hay phá thai nên khi 
các cô nàng bị mang thai là lãnh đủ. Con 
nhà giàu thì họ đi tỉnh khác sinh đẻ rồi vất 

vào cô nhi viện. Có người có gan nhờ cô mụ 
phá thai dẫn đến tử vong. Có những cô nàng 
ranh ma đi gạt gẫm những chàng trai khù 
khờ lãnh dùm cái nợ đời. 

     Các cô gái ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa 
tới chỉ thấy thuyết hiện sinh mới mẻ mới đâm 
đầu vào nhưng có biết đâu các chàng trai chỉ 
thích mình ở hoàn cảnh chơi bời còn cưới 
mình làm vợ thì họ suy xét lại, và lẽ dĩ nhiên 
gia đình họ không ai chấp nhận nàng dâu bạt 
mạng, trong khi những gia đình chàng trai 
này đều giàu có và có địa vị trong xã hội. 
Hiện nay thì có phong trào sống thử, lại có 
điều kiện phá thai nhưng các cô đều phải trả 
một cái giá rất đắt là tuyệt đường sinh nở 
hoặc ung thư tử cung, hoặc lây bệnh HIV.

Là thanh niên phải ý thức mình là rường 
cột trong gia đình, là cây tùng cho vợ con núp 
bóng. Trước khi vào đời, người thanh niên 
phải chuẩn bị cho mình một cái nghề để bảo 
đảm kinh tế gia đình mai sau. Như Hiếu chỉ 
biết lo ăn chơi, ỷ lại gia đình giàu có không lo 
chăm chỉ học hành, chỉ lo đàn đúm vui chơi, 
đến khi Hương mang thai, Hiếu mới hoảng 
hốt, tay trắng làm sao nuôi được vợ con. 
Người chồng người cha trong gia đình không 
có nghề nghiệp vững chắc thì gia đình đó khó 
có được hạnh phúc và dĩ nhiên gia đình sẽ 
rơi vào địa ngục. Đừng có lối sống như Hiếu 
đến khi Hương mang thai không dám thẳng 
thắng nhận trách nhiệm, đành để Hương đi 
gạt gẫm người khác lãnh hộ của nợ để rồi 
sau đó lương tâm trỗi dậy biết bao lần muốn 
nhìn con nhưng không sao nhìn được. Thật 
đáng xấu hổ!

Ta nên hiểu từ tình yêu đến hôn nhân còn 
một khoảng cách khá xa. Không phải cứ yêu 
nhau là đến hôn nhân. Còn nhiều yếu tố nữa 
mới cấu thành hôn nhân như: nghề nghiệp, 
trình độ học lực của hai đối tượng có ngang 
nhau hay quá chênh lệch, nhất là nữ mà học 
cao hơn nam thì cuộc hôn nhân thành đôi 
đũa so le khó thành đạt, còn nhiều vấn đề khó 
lường, người đời thường gọi là có duyên có 
nợ với nhau hay không?
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HỌC ONLINE
Học không bạn bè. 

GIAO HÀNG TẬN NHÀ
Chợ cho một người.  

GIAO THỨC ĂN TẬN NHÀ 
Nhà hàng một thực khách.

KHẨU TRANG
Thời che miệng.

THÁNH LỄ ONLINE
Thánh lễ không bí tích.

TỰ DO
Bởi mình.

PHÁ CÁCH
Có CÁCH rồi mới phá.

NHẠC NHẸ 
Nhạc nặng được làm nhẹ. 

TÂM LÝ
Cái lý nơi cõi không có lý. 

CÁCH MẠNG 
Sửa đổi (cách) số phận (mạng).  

NGHỆ THUẬT NẤU ĂN

Đánh lừa vị giác.
THẾ GIỚI BÊN KIA

Nơi của các loại năng lượng nhẹ.    
SAU DỊCH NẠN

Loài người sạch hơn. 
YOUTUBER (NGƯỜI LÀM YOUTUBE)  

Nhà báo không tòa soạn.
KIẾM TIỀN

Bản năng của mọi người.
VỢ CHỒNG 

Nếu không có tình yêu sẽ là NỢ CHỒNG 
CHẤT. 

“TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN”
Trước là nộp tiền học phí (lễ độ), sau mới 
được dạy (văn). 

ĐẠI HỌC 
Học lớn những điều lớn do người biết lớn 
dạy.

NHẠC RAP 
Ráp chữ lại với tiết tấu nhanh.

YÊU THẬT
Lụy thật.
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Yếu sinh lý, rối loạn xuất tinh, ung thư 
tuyến tiền liệt là các bệnh nguy hiểm, ảnh 
hưởng khả năng sinh sản của nam giới.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học 
và Hiếm muộn Việt Bỉ, cho biết nhiều quý 
ông mắc bệnh lý nam khoa song ngại chia 
sẻ với người khác, dẫn đến biến chứng nguy 
hiểm.

YẾU SINH LÝ

Yếu sinh lý, thuật ngữ chuyên môn gọi là 
rối loạn cương, là tình trạng dương vật không 
có khả năng cương cứng hoặc không duy trì 
được trạng thái cương cứng khi quan hệ nam 
nữ. Bác sĩ cho biết tình trạng này hay gặp ở 
độ tuổi trung niên, tỷ lệ người mắc căn bệnh 
này cũng tăng theo độ tuổi.

Tuổi tác là nguyên nhân hàng đầu gây yếu 
sinh lý ở nam giới, chủ yếu ở người trên 45. 
Cơ thể phải đối diện với quá trình lão hóa kh-
iến hormone nam testosterone suy giảm, kéo 
theo hàng loạt những thay đổi tiêu cực trong 
cơ thể. Bên cạnh đó là việc sử dụng các chất 
kích thích như thuốc lá, uống rượu bia không 
chỉ ảnh hưởng đến sinh lý mà còn tác động 
đến sức khỏe nói chung.

Các bệnh ở tinh hoàn như viêm tinh hoàn, 
giãn tĩnh mạch thừng tinh... hay một số bệnh 
lý khác về tim mạch, tiểu đường, gan... không 
tác động trực tiếp đến khả năng sinh lý nhưng 
trong quá trình điều trị, các thuốc ít nhiều ảnh 
hưởng đến dây thần kinh quanh bộ phận sinh 
dục. Nam giới khó khăn để đạt được độ cương 
cứng như mong muốn.

Thói quen tình dục bừa bãi, thủ dâm quá 
mức cũng làm tăng tỷ lệ yếu sinh lý.

Yếu sinh lý không những ảnh hưởng đến 
vấn đề tình dục mà còn tác động trực tiếp tới 
sức khỏe sinh sản và thể lực của nam giới, 
tăng nguy cơ vô sinh, hiếm muộn do tinh 
trùng chất lượng kém. Để phòng tránh, nam 
giới nên đi tầm soát xem có bệnh lý về tinh 
hoàn hay không. Với nguyên nhân do tuổi tác, 
trong điều trị có những thuốc giúp khả năng 
cương cứng tốt lên. Nam giới khi có biểu hiện 
yếu sinh lý nên đi khám sớm và điều trị.
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RỐI LOẠN XUẤT TINH

Rối loạn xuất tinh là rối loạn bệnh lý về 
sức khỏe tình dục phổ biến ở nam giới với 
hai bệnh cảnh chủ yếu gồm: xuất tinh sớm và 
xuất tinh muộn. Ngoài ra, còn có một số dạng 
khác như không xuất tinh, xuất tinh ngược 
dòng, di tinh...

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới rối loạn 
xuất tinh như một số bệnh mãn tính (đái tháo 
đường, bệnh tim mạch) hay do công việc quá 
căng thẳng, các bệnh về tâm lý... Các nhóm 
và các loại rối loạn xuất tinh khác nhau sẽ 
có phương pháp điều trị khác nhau. Sau khi 
khám, bác sĩ sẽ có phương án điều trị phù hợp 
với từng nhóm bệnh như dùng thuốc điều hòa 
xuất tinh, phẫu thuật, điều hòa tâm lý hoặc hỗ 
trợ sinh sản...

UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Tiền liệt tuyến nằm phía dưới bàng quang 
và phía trên trực tràng, nằm cạnh tuyến tiền 
liệt là túi tinh (seminal vesicles), đường dẫn 
nước tiểu (Uretha) đi xuyên qua trung tâm 
của tuyến tiền liệt, chức năng tạo chất dịch 
để nuôi dưỡng và vận chuyển tinh trùng khi 
xuất tinh, đồng thời góp phần kiểm soát dòng 
nước tiểu.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh hay gặp 
ở nam giới trên 50 tuổi. Hầu hết tế bào ung 
thư tuyến tiền liệt thuộc loại ung thư biểu mô 
tuyến. Ung thư tuyến tiền liệt thường tiến 
triển rất chậm, không có biểu hiện ở giai đoạn 
sớm. Chính vì vậy, nhiều người phát hiện 
bệnh ở giai đoạn muộn, điều trị rất khó khăn.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể chữa khỏi ở 
giai đoạn đầu. Khi ấy bệnh còn nhẹ, bác sĩ sẽ 
điều trị loại bỏ các tế bào ung thư tận gốc, xạ 
trị, cắt bỏ tuyến hạch huyết ở vùng chậu. Kết 
hợp quá trình điều trị tích cực thì bệnh nhân 
có thể chữa khỏi bệnh.

Khi ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, 
khả năng điều trị thành công thấp hơn nhiều. 
Phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt 
giai đoạn cuối gồm hóa trị, xạ trị, điều trị nội 
tiết tố, phẫu thuật cắt đi tuyến tiền liệt.

Bác sĩ Mạnh khuyên để phát hiện và điều 
trị sớm các bệnh lý nam khoa, khi có biểu 
hiện bất thường, nam giới cần vượt qua ngại 
ngần và thăm khám, tránh để lâu bệnh thành 
mạn tính.
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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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BÀI ĐỌC THÊM

Nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy, 
đàn ông thường có cảm giác không thoải mái 
khi hẹn hò với những cô gái thông minh.

Phim ảnh hay tiểu thuyết lãng mạn thường 
có cốt truyện phụ nữ thông minh, thành đạt 
sẽ đánh bại các cô gái xinh đẹp nhưng kém 
thông minh để chiếm trái tim các chàng trai. 
Điều này khiến nhiều cô gái nghĩ rằng cách để 
chiến thắng trên tình trường là phải thật thông 
minh. Đáng buồn, khoa học chứng minh điều 
đó là sai.

Một nghiên cứu mới của nhóm ba nhà tâm 
lý học ở ĐH Texas, ĐH Buffalo (Mỹ) cho thấy 
nhiều phụ nữ thông minh vẫn độc thân dù đã 
cố gắng hẹn hò. Nghiên cứu với sự tham gia 
của 121 người Anh cho thấy trong mối quan 
hệ tình cảm khác giới, phụ nữ có trí thông 
minh cao được xem là “có vấn đề”. Tất nhiên, 
những đặc điểm tương tự ở nam giới lại được 
xem là một chuẩn mực.

Vậy tại sao đàn ông lại không thích phụ nữ 
thông minh?

Theo phóng viên tài chính John Carter của 
tờ Atlantic (Mỹ), kinh nghiệm nhiều năm làm 
việc với giới tài phiệt và những người thành 
đạt của anh cho thấy, đàn ông có chút thành 
công thường lựa chọn hẹn hò với những phụ 
nữ kém giỏi giang. Lựa chọn này đơn thuần 
là để tìm một người phụ nữ quan tâm đến họ 
thay vì chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Theo lý giải này, về cơ bản, đàn ông không 
muốn một người phụ nữ sử dụng trí tuệ của 
mình vào các công việc quan trọng. Họ thích 
việc có một người phụ nữ sẵn sàng lui về phía 

sau, thay vì người đàn bà chốn nào cũng dám 
dấn thân.

Một nghiên cứu khác của trường Kinh tế 
Warsaw (Ba Lan) cũng cho thấy, đàn ông 
không bị thu hút bởi những người phụ nữ 
thông minh trừ khi họ có ngoại hình đẹp. Ng-
hiên cứu chỉ ra, đàn ông thường bị kích động, 
khó chịu bởi sự khôn khéo, thông minh của 
phụ nữ.

Chưa hết, nghiên cứu được công bố trên 
tạp chí Personality and Individual cũng cho 
thấy, trong nhận thức của nam giới, đặc điểm 
thông minh của phụ nữ là một “điềm xấu về 
kinh tế”.

Vậy những quý cô thông minh phải làm gì 
nếu không muốn độc thân cả đời?

Câu trả lời, theo Linda Hirshman, tác giả 
của cuốn Get to Work, chính là ở bên một 
người đàn ông không có trình độ quá cao. 
“Nếu bạn muốn đeo đuổi các mục tiêu sự ng-
hiệp và cần một người đàn ông hỗ trợ điều 
đó, hãy áp dụng phương pháp của đàn ông: 
đặt cược vào cửa an toàn”.

Điều đáng ngạc nhiên là nhiều phụ nữ nghe 
theo lời khuyên này. Theo khảo sát năm 2012 
của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 21% phụ nữ 
đã kết hôn với bạn đời có học thức kém họ.

Thùy Linh (Theo The Atlantic/Tango)
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Bị mẹ mắng là ngốc, đứa con đáp lại 
có 3 loài chim ngốc, trong đó tệ nhất là 
loài không bay nổi nên đẻ quả trứng bay 
hộ mình.

Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng vô hạn, thành 
quả mà trẻ đạt được sau này phần lớn dựa vào 
cách giáo dục của cha mẹ. Tuy nhiên có hai 
kiểu cha mẹ khó tạo nên đứa con thành công:

Dân gian từng lưu truyền câu chuyện về 
một đứa trẻ vì thành tích không tốt mà bị mẹ 
ví là con chim ngốc. Đứa trẻ không phục nói: 
“Trên đời này có 3 loài chim ngốc, một là 
biết mình chậm nên bay trước, hai nghĩ sẽ 
mệt nên không bay”. Người mẹ hỏi: “Loài 
thứ 3 thì sao?”. Đứa trẻ nói: “Loài này đáng 
ghét nhất, tự mình bay không nổi liền đẻ một 
quả trứng để bay hộ mình”.

1. CHA MẸ KHÔNG CÓ CHÍ TIẾN THỦ MÀ 
YÊU CẦU CON PHẢI CHĂM CHỈ, GIỎI GIANG
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Câu chuyện này châm biếm một bộ phận 
bố mẹ lười biếng, không cố gắng nhưng luôn 
đòi hỏi con mình phải giỏi giang. Đối với họ, 
công việc đều rất qua loa, có thời gian cũng 
chỉ xem tivi, chơi game, xem điện thoại... 
Không có hứng thú với bất kì sở thích nào, 
càng không nghĩ đến việc đọc sách, mở mang 
kiến thức.

Cha mẹ không chăm chỉ, nỗ lực thì khó 
mà hướng cuộc đời con theo hướng tốt đẹp 
hơn. Ảnh: HK01

Vậy là họ bắt đầu đặt kỳ vọng lên con cái 
để thỏa mãn hư vinh của bản thân: “Con phải 
học tập thật tốt, không được thua kém bố mẹ, 
biết chưa?”, “Con phải làm thật tốt, cả gia 
đình sau này nhờ vào con”.

Đây là một lối giáo dục ích kỷ. “Cá chép 
hóa rồng”, không sai, nhưng một phụ huynh 
không tự nâng cao trình độ bản thân, thì không 
thể đủ lập trường để dạy đứa trẻ làm như vậy. 
Chỉ bằng lời nói miệng, hoàn toàn không đủ 
thuyết phục được trẻ. 

Hơn nữa, đứa trẻ ngày ngày bị dội vào 
đầu kỳ vọng sẽ sinh ra một áp lực rất lớn. So 
với những trẻ hành trang vào đời nhẹ nhàng 
thì nhóm trẻ này sẽ thiếu một phần can đảm, 
tự tin và quyết đoán trên con đường trưởng 
thành.

Khi Mo Yan (nhà văn nổi tiếng Trung 
Quốc) đạt giải Nobel, ông nói rằng: “Điều đầu 
tiên mỗi người khi sinh ra nhận được chính là 
giáo dục gia đình, ảnh hưởng lớn nhất cũng 
là giáo dục gia đình. Đây là cách giáo dục 
bằng lời nói và hành động, tức là dạy người 

khác thế nào, mình phải làm như vậy. Bản 
thân tôi cũng cảm thấy giáo dục bằng hành 
động quan trọng hơn lời nói. Trong gia đình 
bạn sống, cách người lớn đối xử với công 
việc, với người khác có ảnh hưởng trực tiếp, 
vô thức làm thay đổi đứa trẻ”.

Nhà văn và dịch giả nổi tiếng Yang Lan 
từng mô tả ảnh hưởng của cha mẹ đối với 
cô trong bài viết của mình: “Bố nói có tình 
có lý, xuất khẩu thành chương, ăn nói mạnh 
mẽ”. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò, thỉnh 
giáo bí quyết, bố tôi nói: “Bí quyết nào? Đọc 
nhiều sách, đọc thật nhiều cuốn sách hay mà 
thôi”. Mẹ vất vả làm việc nhà, nhưng lúc rảnh 
rỗi lại mang sách cổ điển và tiểu thuyết hiện 
đại ra đọc. Tôi học được từ bố mẹ điều đó và 
rất thích đọc sách từ nhỏ. Là một tấm gương 
cho trẻ, cha mẹ trước hết cần trưởng thành và 
cải thiện bản thân nhiều hơn con cái.

Sau khi làm cha mẹ, cũng đừng quên theo 
đuổi mục tiêu làm giàu tri thức cho bản thân, 
đó mới là cách giáo dục con có tính thuyết 
phục nhất.

2. CHA MẸ TỰ CHO MÌNH LÀ ĐÚNG, 
KHÔNG NHÌN NHẬN LẠI MÌNH, 

KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI

Trong bộ phim tài liệu “Gương”, sản xuất 
tại Trung Quốc năm 2017, ba gia đình gặp rắc 
rối vì con cái bỏ học, không có lựa chọn nào 
khác ngoài việc gửi đến trường đặc biệt. Khi 
được tiếp cận lối giáo dục chạm đến tâm hồn, 
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những đứa trẻ này lại trở về ngoan ngoãn, 
khác biệt hẳn trước đây. Bộ phim thể hiện rõ 
thông điệp trẻ em là tấm gương của gia đình 
và gia đình là tấm gương của xã hội. Những 
ông bố bà mẹ trong bộ phim tài liệu này đã 
thất bại trong việc dạy con, thậm chí biến con 
thành trẻ hư. 

Sau khi xem phim, Yu Minhong (người 
sáng lập một tổ chức giáo dục) nói: “Trẻ em 
đều là những đứa trẻ ngoan, hãy xem cha mẹ 
có phải là cha mẹ tốt không”.

Cha mẹ nên nhìn lại mình trước khi trách 
mắng con. Ảnh: Verywellfamily.

Nhiều bậc cha mẹ mắc lỗi khi giáo dục 
con cái. Nhưng khi con phạm sai lầm, họ chỉ 
thường nhìn thấy lỗi của con và cố hết sức để 
thay đổi đứa trẻ mà không học cách thay đổi 
bản thân. Đây là kiểu cha mẹ không biết suy 
nghĩ và ngoan cố.

Họ luôn đưa ra lý do cho sự thất bại:

 “Con tôi đến trường tất cả đều dựa vào 
giáo viên”, “Tôi không học cao, không biết 
dạy con”, “Tôi rất bận rộn không có thời 
gian để giáo dục con cái”... Hay như dưới 

mỗi bài viết dạy con, kiểu gì cũng có một số 
bình luận: “Nói thì dễ, nhưng có mấy người 
làm được”; “Tôi đã làm qua như vậy, nhưng 
vẫn không tốt lên”...

Trong xã hội, hiện tượng thờ ơ, nhẹ dạ, ca 
ngợi quá mức, kỳ vọng quá mức và không 
quan tâm đến con cái vẫn còn phổ biến.

Khi một đứa trẻ có vấn đề, đầu tiên cha mẹ 
hãy nghĩ về hành vi của mình, xem mình có 
sai không. Chẳng hạn, hành vi nói dối của trẻ, 
có thể xuất phát từ việc cha mẹ quá nghiêm 
khắc khiến trẻ phải nói dối để không bị mắng.

Không có cha mẹ sinh ra đã hoàn hảo để 
giáo dục con cái, nhưng chắc chắn rất khó để 
giáo dục con cái nếu cha mẹ ngừng học tập và 
từ chối trưởng thành.

Huyền Trang (Theo Haiwai)
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để năng đến gặp gỡ họ, thăm viếng họ, hầu nhờ 
đó thông cảm được những nỗi vui buồn và nhu 
cầu của họ. Xin giúp con biết sẵn sàng chia vui 
sẻ buồn và tìm mọi cách để thỏa mãn những 
nhu cầu chính đáng của họ. Amen. (Nguyễn 
chính Kết) 

3. Maria dám tin
Một doanh nhân giàu có ở Mỹ có sáng kiến 

ngộ nghĩnh để thử lòng người: ông cho in 
rất nhiều bích chương và dán khắp nơi trong 
thành phố nơi ông đang ở. Đại khái nội dung 
của bích chương loan báo: Bất cứ ai mắc nợ, 
nếu đến văn phòng của ông ngày đó, tháng đó 
từ 9g đến 12g đều được ông giúp đỡ để trả nợ. 
Dĩ nhiên, mọi người đều bàn tán về lời mời gọi 
này, nhưng đa số đã xem đây là một trò đùa.

Đúng ngày hẹn, doanh nhân ngồi trong văn 
phòng của mình. Hai giờ trôi qua mà không 
thấy người nào đến. Mãi tới 11 giờ mới có một 
người đàn ông rụt rè đến... Doanh nhân ký cho 
ông một ngân phiếu để trả hết nợ. Gần 12 giờ 
một vài người nữa cũng đến. Và dĩ nhiên họ 
cũng được giúp đỡ tận tình. Còn tất cả những 
người khác khi hiểu được lời mời gọi của do-
anh nhân thì đã muộn.

Lời hứa của doanh nhân trong câu chuyện 
trên đây quá lớn, nên đa số đã không tin. 
Chính vì không tin nên họ đã bỏ lỡ một cơ hội 
ngàn vàng. Đức Maria, trái lại, Mẹ đã dám tin 
vào lời Chúa hứa nên Mẹ đã được tràn đầy ân 
phúc. Bà Êlisabét nói: “Em thật có phúc, vì đã 
tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã 
nói với em” (Lc 1,4 5).

Tin là để cho Chúa thay đổi hướng đi của 
cuộc đời mình.

Tin là để cho chương trình cứu độ của 
Người đảo lộn chương trình sống của chúng 
ta.

Tin là chấp nhận lên đường, làm một cuộc 
hành trình mạo hiểm với Chúa.

Trước khi thưa lời “Xin Vâng”, Đức Ma-
ria đã có chương trình của Mẹ là sẽ sống đời 
đôi bạn với thánh Giuse (Lc 1,27). Và qua lời 
“Xin Vâng” Mẹ đã chấp nhận hoàn toàn để 
cho Thiên Chúa thay đổi hướng đi cuộc đời 
mình, để cho Người đảo lộn chương trình 
sống, và cùng Người bước vào một cuộc mạo 
hiểm với trọn niềm tin yêu phó thác.

Mẹ ra đi mà không biết mình đi đâu, chỉ 
biết ra đi theo sự hướng dẫn của Chúa.

Mẹ đã đi từ bước phiêu lưu này đến cuộc 
phiêu lưu khác: Từ việc hạ sinh Con Thiên 
Chúa cách đơn nghèo, cho đến khi lạc mất con 
trong đền thánh; từ những lời cứng cỏi của con 
ở Cana và Caphanaum cho đến khi gặp con 
dưới chân thập giá.

Mẹ đã “Suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19) 
vì những kỷ niệm ấy quả là khó hiểu dưới con 
mắt loài người.

Mẹ xứng đáng là Mẹ Đấng Cứu thế vì mẹ 
đã dám tin vào lời Chúa và để Chúa thay đổi 
cuộc đời mình theo chương trình cứu độ của 
Người.

Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ đã chấp nhận lên 
đường làm một cuộc phiêu lưu với Chúa trong 
tin yêu và phó thác: “Xin Chúa làm cho tôi 
như lời Ngài nói” (Lc 1,38).

Chính vì Mẹ diễm phúc mà lòng Mẹ đã là 
mái ấm đầu tiên, là Đền Thánh cho Con Thiên 
Chúa ngự trước khi bước vào cuộc đời.

Chính vì Mẹ là Đền Thánh nên đấng Thánh 
trong lòng Mẹ đã thánh hoá Gioan trong cuộc 
hạnh ngộ đầy linh thánh.

Chính vì cuộc hạnh ngộ đầy linh thánh giữa 
Mẹ và bà chị họ, mà Thánh Thần đã linh ứng 
cho bà nhận ra điều mắt thường không thể 
thấy, đó là chuyện cô em Maria thụ thai Đấng 
Cứu Thế.

Chính vì niềm hứng khởi và những lời chúc 
mừng của Êlisabét đã khiến Mẹ cảm nhận thật 
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sâu xa hồng ân cao cả, và lời ngợi ca Thiên 
Chúa đã vỡ oà trên bờ môi hạnh phúc trong lời 
kinh Magnificat (x. Lc 1,46-54).

Vâng, chính cuộc sống tin yêu và phó thác 
của Mẹ đã tuôn chảy dòng sông của ân phúc, 
cuộc sống ấy đang toả hương thơm cửa thiên 
đàng.

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương tuyển chọn 
Đức Maria và bà Êlisabét, đã cho các ngài 
mang thai cách diệu kỳ, để hạ sinh Đấng Cứu 
Thế và vị Tiền Hô của Người.

Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ: 
Tin vào lời Chúa và chương trình cứu độ của 
Người. Xin cho chúng con biết ngoan ngoãn 
để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con với 
trọn niềm tin tưởng mến yêu. Amen. (TP) 

4. “Em có phúc vì đã tin”
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Bà Êlisabét 

nói với Đức Maria: “Em có phúc vì đã tin”. 
Tin và hạnh phúc, đó là hai điều liên hệ chặt 
chẽ với nhau, một liên hệ nhân quả. Chúng ta 
có thể tìm thấy rất nhiều bằng chứng trong các 
sách Tin Mừng:

- Chúa Giêsu nói với viên đại đội trưởng 
rằng: “Ông cứ về đi. Ông tin thế nào thì được 
như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được 
khỏi bệnh” (Mt 8,13)

- Chúa Giêsu quay lại nói với người đàn bà 
bị băng huyết: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin 
của con đã cứu chữa con”. Và ngay từ giờ ấy, 
bà được cứu chữa (Mt 9,22).

- Chúa Giêsu nói với hai người mù đi theo 
Ngài: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy 
không?” Họ đáp: “Thưa Ngài chúng tôi tin”. 
Bấy giờ Ngài sờ vào mắt họ và nói: “Các anh 
tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở 
ra. (Mt 9,28-29).

Chúng ta có thể nói chủ đề chính của Tin 
Mừng là hạnh phúc cho những kẻ tin. Tất cả 
những lời Chúa Giêsu giảng dạy là nhằm khơi 
lên đức tin trong lòng người nghe. Tuy nhiên, 
chỉ tin thôi thì chưa đủ mà còn phải làm theo 
như mình tin. Người ta nói ma quỷ cũng tin 
Chúa đó, nhưng nó không làm theo ý Chúa.

Đức tin không biến cuộc sống của ta thành 

dễ dàng. Ngược lại là đàng khác, vì tin đòi hỏi 
chúng ta phải chiến đấu, phải kiên trì.

Đức Maria được chúc phúc vì Người không 
chỉ tin mà còn hành động theo điều Người 
tin. Ngay sau khi được Thiên sứ viếng thăm, 
Người đã vội vàng đi thăm viếng Bà Êlisabét. 
Qua đó, chúng ta thấy rằng sống đạo không 
phải chỉ là tin suông mà còn phải thể hiện đức 
tin bằng việc làm.

Lễ Giáng sinh có thể giúp ích chúng ta rất 
nhiều trong đức tin, vì dù sao trong dịp này 
chúng ta cũng thấy Chúa gần gũi với mình 
hơn những lúc khác. Nhưng cốt lõi của sứ 
điệp Giáng sinh là Con Thiên Chúa đã nhập 
thể trong một đứa trẻ nghèo nàn yếu ớt. Trong 
lễ Giáng sinh đầu tiên, có những người đã tin 
vào điều ấy, và cũng có những người không 
tin. Nhưng chỉ những người tin mới được chúc 
phúc. (FM)

5. Chúa Giáng sinh mang lại gì mới?
Người ta thích những điều mới. Một món 

hàng mới xuất hiện trên thị trường, người ta 
đổ xô đi mua. Một thời gian sau, món đồ ấy 
không còn mới nữa, người ta nhàm chán. Thế 
là nhà sản xuất phải nghĩ ra cái khác mới hơn. 
Hiện tượng này cho thấy 2 điều: một là khu-
ynh hướng thích cái mới thúc đẩy sự tiến bộ; 
hai là cái gì mới rồi cũng sẽ cũ đi.

Có cái gì vẫn luôn luôn mới chứ không bao 
giờ cũ không? Nếu có cái đó thì cái đó mới là 
cái thực sự mới.

Đó chính là cái mà Chúa Giáng sinh mang 
lại. Đó là tình yêu hiến dâng. Chúa đến trong 
lòng Đức Mẹ. Lòng Đức Mẹ đổi mới. Đức Mẹ 
lập tức mang điều mới mẻ đó trao ban cho Bà 
Êlisabét.

Trong số những điều mới mẻ trên thế giới 
và trong Giáo hội, những cái vẫn còn mới và 
tồn tại mãi qua dòng thời gian chính là những 
thứ giúp phát triển tình yêu và sự dâng hiến. 
Chúa Giêsu giáng sinh là người đầu tiên mang 
điều mới mẻ ấy cho nhân loại.

6. Lời nguyện Mùa Vọng
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến
Xin hãy bước vào những yếu đuối của 



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG (TT)

41

chúng con
Xin hãy bước vào những nỗi sợ hãi của 

chúng con
Xin hãy bước vào những lo lắng của chúng 

con
Xin hãy bước vào những thất bại của 

chúng con
Xin hãy bước vào những chia rẽ của chúng 

con
Xin hãy bước vào những buồn phiền của 

chúng con
Xin hãy bước vào những cô đơn của chúng 

con
Xin hãy bước vào những bóng tối của 

chúng con
Xin hãy bước vào những hoài nghi của 

chúng con
Xin hãy bước vào những thất vọng của 

chúng con
Xin hãy bước vào những nghèo hèn của 

chúng con
Xin hãy bước vào cuộc tìm kiếm của chúng 

con
Xin hãy bước vào những niềm vui và hy 

vọng của chúng con
Xin hãy bước vào cuộc hấp hối của chúng 

con.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến
V. Lời nguyện cho mọi người 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, thật hạnh 

phúc cho những ai biết tin tưởng vào Thiên 
Chúa là Đấng toàn năng và là Cha nhân ái. 
Trong niềm hân hoan vì Ngôi Hai Thiên Chúa 
sắp ngự đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh cần những mục tử tài đức và 
thánh thiện để hướng dẫn Dân Chúa/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội thánh/ 
luôn có nhiều mục tử như lòng ước mong.

2. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria/ nhiều sứ 
giả của tình thương đã vội vã lên đường/ đem 
niềm vui cho những người sầu khổ/ đem ủi 
ban cho những ai đang gặp bế tắc trong cuộc 
sống/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giữ gìn 
những anh chị em đang dấn thân phục vụ tha 
nhân/ luôn được an lành.

3. Hiện nay/ có rất nhiều bạn trẻ đang tích 
cực cộng tác với các vị mục tử/ trong việc dạy 
giáo lý cho các em thiếu nhi/ Chúng ta hiệp 
lời cầu xin cho các giáo lý viên/ tìm được niềm 
vui trong công việc cao quý này.

4. Đức tin không việc làm là đức tin chết/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo 
xứ chúng ta/ biết thể hiện niềm tin sống động 
của mình/ bằng việc luôn vâng theo thánh ý 
Chúa/ hết lòng phó thác và tận tụy phục vụ 
như Đức Maria.

Chủ tế: Lạy Chúa, ngày xưa Đức Trinh Nữ 
Maria đã vội vã lên đường mang Chúa Giê-
su đến cho người khác; ngày nay, xin Chúa 
cho chúng con cũng biết noi gương Người 
mà nhiệt tình đem Chúa đến cho anh chị em 
chúng con, bằng chính đời sống thấm nhuần 
tinh thần Tám Mối Phúc thật của chúng con. 
Chúng con cầu xin….

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Chúa Cha đã yêu 
thương chúng ta đến nỗi sai Con Một của Ngài 
sinh xuống trần gian để sống với chúng ta và 
cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên 
Ngài tâm tình tạ ơn sốt mến.

VII. GIẢI TÁN

Còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Anh 
Chị Em hãy tích cực chuẩn bị đón Chúa, bằng 
cách cầu nguyện nhiều hơn và sống bác ái với 
tha nhân hơn.
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(tiếp theo trang 13)
ngày và đêm (1,14-19). Thiên Chúa sai đi và 
gọi về, ánh sáng run rẩy vâng phục (Br 3,33). 
Tối tăm cũng ở tình trạng tương tự (Is 45 Am 
4,13). Vì vậy, cả ánh sáng lẫn tối tăm đều 
chúc tụng Đấng Tạo Hóa (Tv 19,2 148,3).

Ánh sáng ở với Thiên Chúa, bao quanh 
Ngài (Tv 104,2). Ánh sáng là yếu tố diễn tả 
việc thần hiển (St 15,17 Xh 19,18 Ed 1,13). 

Như bóng tối là nơi cư ngụ của vong nhân 
(G 10,22), ánh sáng gắn liền với sự sống (Tv 
56,14). Hơn nữa, như trí thức là ánh sáng dẫn 
đường, người tôi trung của Thiên Chúa sẽ nên 
ánh sáng cho muôn dân (Is 42,6 49,6). Với 
những ý nghĩa trên, ánh sáng là yếu tố cứu độ 
thời Thiên Sai: dân đi trong tăm tối được thấy 
ánh sáng (Is 9,1 58,8). Đêm tối không còn nữa 
(Is 49,9), chính Thiên Chúa sẽ là ánh sáng cho 
dân Người (Dcr 14,7 và Is 60,19-20). 

Chúa Giêsu đến, hoàn thành những điều 
các tiên tri đã loan báo trước (Mt 4,16). Ngài 
là mặt trời chiếu soi những ai ngồi trong tối 
tăm (Lc 1,78 Ml 3,20 Is 8,1 42,7), là ánh sáng 
chỉ đường cho muôn dân (Lc 2,32 Is 42,6 
49,6). Người sống lại, chính là để loan báo 
ánh sáng cho các dân tộc và các dân ngoại 
(Cv 26,23). Chính Chúa Giêsu cũng tự mặc 
khải là ánh sáng thế gian (Ga 9,5) và giải 
thích thêm: “Ai theo Ta, không đi trong tối 
tăm, nhưng sẽ có ánh sáng sự sống” (Ga 8,12 
12,46). Là ánh sáng đích thực chiếu soi mọi 
người (1,9). Chúa Giêsu phải trải qua bi kịch 
vì thế gian tội lỗi cố dập tắt ánh sáng (3,9). Ra 
khỏi nhà tiệc ly để nộp Chúa, Giuđa đi vào 
bóng đêm (13,30) và giờ Chúa Giêsu bị bắt, 
lúc ấy là giờ của quyền lực tối tăm (Lc 22,53). 

Trong cuộc xung đột giữa ánh sáng và tối
tăm, loài người có thể thành con cái tối tăm 
hay con cái ánh sáng (Lc 16,8), là dân của 
Nước Chúa, chúng ta đến cùng ánh sáng (Ga 
3,19), tin vào ánh sáng để nên con cái sự sáng 
(Ga 12,36) và sẽ được chiêm ngắm nhan Chúa, 
được ánh sáng Người chiếu dọi (Kh 22,4).

GIA ĐÌNH
(LỄ THÁNH GIA THẤT)
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Gia đình thời tổ phụ gồm người cha và các 
thê thiếp, các con chưa lập gia đình, các con 
trai có gia đình và thê thiếp, các gia nhân và cả 
những người nước ngoài sống ở đó (St 46,8-
26). Gia đình nền tảng của gia tộc. Người cha 
nắm quyền sát sinh đối với mọi người trong 
gia đình (St 38,24 Xh 21,7) của cải gia đình 
không thể chuyển nhượng và tội giết người sẽ 
bị đền trả. 

Gia đình sau này chỉ gồm cha mẹ, con 
cái chưa lập gia đình (2Sm 13,7 8,20) và các 
nô lệ, các người làm công. Luật pháp hạn chế 
việc lấy máu đền máu. Quả phụ, người mồ côi 
phải tự xoay sở (Is 1,17 Gr 7,6). Người dân 
Israel không buộc phải chuyển nhượng tài sản 
gia đình (1V 21). 

Trong Tân Ước, gia đình xem ra có vai trò 
quyết định đối với các phần tử gia đình, chẳng 
hạn các cuộc trở lại của cả gia quyến viên đại 
đội trưởng (ga 4,53), của gia đình lính áp giải 
Phaolô (Cv 16,34), của gia đình ông trưởng 
hội đường ở Corintô (Cv 18,8). 

Cần ghi nhận là gia đình Chúa Giêsu ngăn 
cản Người thi hành sứ vụ (Mc 3,21), nhưng 
sau lại muốn lợi dụng danh tiếng của Người 
(Ga 7,2-5), Chúa Giêsu hòa giải vấn đề bằng 
việc mời gọi mọi người hướng tới gia đình lớn 
hơn, gia đình con cái Thiên Chúa (Mc 3,31-35 
Mt 10,35-37). 

Gia đình Thiên Chúa là điều có thực (Ep 
2,19): Chúa Kitô là trưởng tử của đàn em 
đông đảo (Rm 8,29) và các Kitô hữu là những 
kẻ thừa tự với Đức Kitô (Rm 8,17). Được tái 
sinh (Ga 3,5 1Cr 4,15 Gl 4,19), nghĩa là Thiên 
Chúa kêu gọi, được Ngôi Lời Nhập thể cứu 
chuộc và được Thánh Thần thánh hóa, người 
Kitô hữu thực sự là người nhà của Thiên Chúa. 
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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(còn tiếp)
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THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

     Vua vũ trụ làm người phàm  

 Duy giang thượng chi thanh phong,  
      Dữ sơn gian chi minh nguyệt.* 

Đêm Giáng Sinh thấy bầu trời xanh biếc,
Mây tầng tầng gió biền biệt lâng lâng, 
Cõi xa xăm muôn tinh tú trong ngần,
Bài hát Vinh Danh các thiên thần cung chúc!

Cao sơn lưu thủy, nhạc vạn khúc,** 
Nghe du dương thao thức tận thiên đình,
Vượt non ngàn lấp lánh chốn trường sinh,
Nghe trăng sao lung linh ngàn năm tuổi...

Đất với trời bao la, ai hiểu nỗi,
VUA VŨ TRỤ, ôi vời vợi cao xa,
Biển mênh mông lấp lánh dải ngân hà,
Ôi kỳ vĩ, núi đồi sông hồ muông thú...

 Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ,
Vật hoán tinh di tự thiên thu.***

VUA VŨ TRỤ chọn kiếp bèo bọt phù du,  
LÀM NGƯỜI PHÀM 

                                 trong ngục tù bụi cát…

VUA VŨ TRỤ, Đấng dựng nên trời đất,
LÀM NGƯỜI PHÀM 
                       cho ngây ngất thế gian!…

Vinh danh Thiên Chúa cao quang,
Chúc tụng Thiên Chúa bình an muôn đời.
     Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Chúc tụng Thiên Chúa làm người trần gian!
  VUA VŨ TRỤ, Chúa cửu hoàn,
  LÀM NGƯỜI PHÀM TỤC 
                            muôn vàn trầm luân,
NGÔI HAI THIÊN CHÚA GIÁNG TRẦN!...

   

(Thể Hát Nói)
   

          Chú thích: * Chỉ ở trên sông, có gió mát,
                     Và trong khoảng núi, có trăng sáng.

                ** Núi cao, nước chảy, nhạc vạn bài.
              *** Kiếp người trời đất như một quán trọ,

                     Vật đổi sao dời, từ ngàn năm nay…
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Trùm họ Simon PHAN ĐẮC HÒA 
(1787 - 1840) (chịu xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 12.12

CHÚNG TA giáo hữu là con chiên
CÓ SỐNG vì đoàn có chủ chiên

LÀ SỐNG cho Người, chính Chúa chủ
       CHO chiên giáo hữu nên ngoan hiền.

CHÚA MÀ thương đến, phúc ân lộc
CÓ CHẾT CŨNG vui được kết liên
LÀ CHẾT CHO đời con biết Chúa
CHÚA ơi, tha tội nhiều cho chiên.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Thầy giảng Phêrô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG
(1808-1838) (chịu xử giảo)
Kính nhớ ngày 18.12

BƯỚC QUA, ai dám bước qua nào 
THẬP GIÁ là giường, không nhớ sao
LÀ TỰ GIẾT hồn, thân xác, đấy
CẢ hai phải chết chẳng ra vào
LINH HỒN bất diệt, xác tro bụi
LẪN lộn thế nào đám thế sao
XÁC bụi tro tàn về cát bụi
ĐỜI ĐỜI thưởng phạt, có sai nào.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 12

(trả lời câu hỏi ở trang 27)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường 
thích thích” hàm ý TCPV hát theo sát từng nghi thức Phụng vụ bằng cách hát đúng 
Bản văn Phụng vụ của từng Thánh lễ; hát như thế không lo lắng gì đến việc phải 
“tô lục chuốt hồng”, chẳng lo gì cộng đoàn bình phẩm hay dở…      
	Điều dẫn tới hát TCPV nghe “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích 

thích” là làm gì đúng bản chất, nhiệm vụ, quy tắc, luật lệ... thì tâm hồn an yên tự tại.
	Tại vì hát thánh ca phải theo Phụng vụ, cho Phụng vụ, vì Phụng vụ. Không có 

thánh ca để biểu diễn, để trang hoàng, để làm phương tiện lôi cuốn hoặc cố cho vui tai..

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Niềm vui vớt vát

Người phụ nữ lớn tuổi trong ảnh đã mất đi đứa con trai trong một vụ tai nạn. Anh 
đã hiến tặng tim mình cho một cô gái trẻ. Bây giờ, bà mẹ có thể nghe được tiếng đập 

của trái tim con trai trong lồng ngực một người khác.
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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

Ông Huyện mới lên tiếng có mấy phút mà chả 
đã nổi nóng, cao ngạo phách lối, dám lớn giọng, 
còn dám chửi rủa nữa! Ông Miên này muốn toi 
mạng sao ta!

Bà con im bặt! Khích cỡ đó thì chắc có người 
sẽ nhào lên thôi! Ai cũng căng mắt dòm lên võ 
đài… hồi hộp… hồi hộp…

Bỗng nghe “Úi da! Úi da! Ẹ… ó!!!” (Úi da, 
úi da! Mẹ nó!)…Mọi người quay dồn về phía Ba 
tôi… Hai Cào, đứng kế Ba tôi, đang giơ tay trấn 
thằng Ngọng ngồi xuống… Nó dám hỗn ra lệnh 
cho Chú lên đấu :“Dơ, Ú Hai, Ú Hai, dọng ó… 
i, dọng ó… i, dớ!!!”(Chú Hai, Chú Hai, dọng nó 
đi, dọng nó đi!). Chú Hai sợ người ta nghe, bụm 
miệng nó, ém nó ngồi thấp xuống… Bởi nó tức, 
nó khó chịu, mà nó cũng biết Chú Hai có nghề 
nữa, mới la to như vậy …

Không biết chuyện gì, bà con lại nhìn trở lên 
võ đài, vẫn chỉ thấy cái xấc xược láo cá của ông 
kẹ Miên mà thôi… Ai dám khớp mỏ chả đây!... 
Lại ráng chờ coi, chờ coi… Võ sư Miên lại tru 
tréo cay độc hơn, chồng chéo đủ thứ tiếng:

Dớ, Yun sà ke, Yun sà ke, Yun chết nhát, đồ 
chó chết… dớ, cẩu xực Yun, dớ!!!(Việt chó, Việt 
chó, Việt chết nhát, đồ chó chết, chó cắn Việt đi!)

Võ sư Miên nói ngắn mà sốc quá!… 
Chú Hai Cào bị chạm mạch dân tộc, chịu hết 

nỗi!... Chú đột ngột nhéo thằng Ngọng một cái, 
rồi buông tay, thúc Ba tôi một cái, rồi gằn giọng:
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(còn tiếp)

Anh Bảy, tui lên đánh, nghe!...
Ba tôi cản lại kịp khi Chú Hai vừa nhích người 

bước tới. Ba tôi nói:
Bậy nè! Nó sỉ anh môt phát là lọt đài liền!
Giỡn, anh! Tui sỉ nó thì có!
Thôi đi, anh! Hết chuyện chơi rồi sao!...
Tui nói thiệt mà!
Ừ, thì anh nói thiệt! Tui cũng nói thiệt!... Huề 

vốn nghe!
Chú Hai cứ lải nhải đòi lên đấu. Ba tôi cứ 

cản lại… Vùng vằng hoài không xong, Ba tôi 
bèn bán cái cho Dượng Năm:

- Anh Năm, Hai Cào nhờ anh gì nè!
Dượng Năm hăm hở: Sao, Hai Cào?
- Hai Cào mừng quá, tưởng Dượng Năm 

đồng ý can thiệp giùm, mới nói to:
- Anh Năm, tui lên đấu, hạ chả, nghe!?
Dượng Năm hết hồn:
- Trời, chú nói sao, bộ hổng có vợ con mà 

liều cái mạng cùi được à!... Về hỏi Ông Cố 
Núi đi! Còn phải bảo lãnh, còn phải cam kết 
chết bỏ gì nữa, mệt lắm! Dẹp đi, Hai Cào ơi! 

Dưới này dằng co, trên kia ông Miên ăn 
nói bậy bạ… Bà con tức quá rồi, chạm mạch 
tùm lum rồi! Sao giờ ta? Sắp có hỗn chiến 
chăng! Sợ quá! Còn mấy thằng đệ tử của chả, 
mặt ngầu ngầu, tóc tai không giống ai, ăn 
mặc như hải tặc, bao quanh bảo vệ chả gần 
võ đài… thấy phát ớn!

Không ai dám đấu lại, không ai dám nói 
lại… Sợ bùa “dô cà thay” bay vô miệng, bay 
vô bụng…, bụng bự riết mà chết! Người ta 
nói bị “ếm xì bùa, bị thư” đó!

Nản quá, chán quá… bà con đành bỏ về từ 
từ… chờ tối mai xem sao! Ba tôi và Dượng 
Năm ghìm chặt Hai Cào, nan nỉ Chú về nhà 
thờ, gặp Ông Cố Núi… 

Nói gặp Ông Cố Núi là cớ để hoãn binh 
thôi. Chú Hai lại tưởng thiệt, trên đường về, 
quyết đòi lên Ông Cố Núi cho bằng được!... 
Thua Chú luôn!

Tới nhà thờ, không cản Chú Hai được, Ba 
tôi và Dượng Năm đành phó mặc… Thằng 
Ngọng cũng chạy vô theo. Ông Cố Núi đang 
đọc kinh tối, nghe tiếng cãi vã, nhanh nhẹn 
bước ra cửa, gặp ngay bốn người:

- Sao, Hai Cào, bị “nốc ao”rồi, phải không!
- Dạ, đâu có, Ông Cố. Con dợm chân rồi, 

mà hai anh này cản không cho, cứ biểu về 
gặp Ông Cố đó!

Ông Cố Núi hiểu chuyện, mau mắn nháy 
nháy Dượng Năm, cùng một lúc bảo Ba tôi: 

-  Mấy chú cứ đứng ra bảo lãnh cho Hai Cào 
đi… Cha còn một lổ đẹp ngoài Đất Thánh!... 
Chú Năm Châu ký tờ giấy bằng tiếng Tây 
được mà! (Dượng Năm tôi tên Châu).

Dượng Năm ngạc nhiên:
- Ông Cố nói thiệt hả?
- Ừ, mà…  vừa chơi, vừa thiệt… Chú Bảy 

Sển học thiếu lâm biết “Ngọa hổ tàng long” 
là gì mà!... 

Ba tôi hoang mang quá, nói nhỏ với 
Dượng Năm:

- Vậy Ông Cố nói Hai Cào là “long ẩn” hả?
Ông Cố Núi nghe, nhưng chỉ cười cười, 

không trả lời, lại nhắc Dượng Năm thêm một 
lần nữa, rồi khoan thai bỏ vào nhà trong đọc 
kinh tiếp: 

- Chú Năm, ngày mai nhớ dẫn Hai Cào 
lên huyện ký giấy bảo lãnh và cam kết đi!...

Không ai hiểu nỗi… Út Ngọng trố mắt ra… 
Dượng Năm chào thua, nhưng không biết tại 
sao… Còn Ba tôi thì đã đoán đoán được sơ 
sơ rồi… 
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MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và 
pháp sư, phần 69 của kỳ 53

Cha sở kết luận:
- Cho nên không thể có việc lành trơn tru 

dễ làm, không thể có việc thiện suôn sẻ dễ 
thực hiện, vì Chúa đã phán: “…cửa và đường 
đưa tới sự sống thì chật hẹp và ít kẻ tìm thấy” 
(1). Do việc lành khó làm cho nên ít người 
làm việc lành.

Một phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi hỏi:
- Tại sao không dễ… để nhiều người có thể 

làm việc lành. Khó mà làm chi để ít có người 
làm?

Cha sở:
- Vì làm việc lành giống như leo dốc núi. 

Leo dốc núi khó hơn đi xuống dốc núi; đã vậy 
còn dễ tuột dốc do ma quỷ cản phá.

Người phụ nữ có vẻ khá khôn ngoan: 
Chúa… xin hãy đừng đứng cao trên đầu dốc 
núi! Xin hãy làm cho việc lành vừa tầm tay 
người nghèo, dốt, dở và vụng dại như chúng 
tôi… Như thế có tốt hơn không? Bày ra khó 
khăn mà làm chi!...

Chưa kịp trả lời cho chị áo đen, chị áo bông 
đã chen vào hỏi cha sở:

- Đạo Chúa có dễ vô không thưa Ông?
Cha sở hướng lòng bàn tay về phía chị áo 

bông, ra hiệu chờ cha một chút, quay về chị 

áo đen cha trả lời:
- Có mà! Chúa xuống thế làm người và đến 

với người nghèo để giúp họ leo dốc núi cùng 
với Chúa. Chúa Giêsu đó!

Chị áo đen hơi ngượng vì “tin tức quá 
sốt dẻo” cha sở vừa loan. Cha sở trông thấy 
gương mặt ngạc nhiên của chị liền cười và 
bảo: 

- Cho nên…
Ngài khéo léo móc nối 2 câu hỏi của 2 phụ 

nữ vào làm một khi quay qua người phụ nữ 
áo bông:

- …gia nhập vào đạo Công giáo dễ như trở 
bàn tay! Vì chỉ cần tin vào Chúa Giêsu Kitô 
thì đã là người Công giáo hết phân nửa rồi.

Một người đàn ông gầy gò đen đúa chen 
vào:

- Vào thì dễ, giữ đạo mới khó… các bà ơi!
Cha sở vội nói:
- Giữ đạo cũng dễ luôn, ông bạn!
Thấy cha sở trả lời nhanh như tép nhảy, 

mọi người cười ồ. Cha sở cũng cười và nói:
- Giữ đạo rất dễ là chuyện chắc như bắp... 

Đây nghe tôi nói! Đừng nghe lời đồn! Đạo dễ 
theo mới là đạo thật! Đạo dễ giữ mới là đạo 
thật! Đạo đơn giản mới là đạo ngay! Đạo rõ 
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ràng sáng sủa mới là đạo chính! Đạo gần gũi 
với mọi người mới là đạo Trời! Bởi vì chính 
miệng Chúa Giêsu Kitô nói: “Ách Ta êm ái, 
gánh Ta nhẹ nhàng” (2).

Cha hỏi:
- Ai muốn gia nhập Công giáo? 
Tất cả giơ thẳng tay lên ngay lập tức làm 

cho mọi người có cảm giác nghe “một cái 
rần”: Thật tức cười! Có 2 em bé đang ngồi 
trong lòng mẹ cũng bắt chước giơ 2 cánh tay 
bé bỏng, trắng trẻo mà ú na ú nần lên theo 
sau vài giây trông rất buồn cười và dễ thương. 
Cha sở cười:

- Được rồi!...
- …lát nữa ghi tên ở cô Sáu là xong.
Mọi người ồn ào ra vẻ phấn khởi hỏi nhau: 
- Dễ vậy sao?
- Cho 3 đứa con của tui vào với!
- Cho cha tui vào với!
- Cho chồng tui vào với!
- - …

Cha sở liên tục trả lời cho hết người này 
đến người kia. Có mấy người kháo láo với 
nhau:

- Tưởng đạo Chúa khó vào, ai dè!...
- Sao dễ vậy ta?
- Vào đạo Chúa xong có cần phải bỏ đạo 

Phật không?
- Bỏ đạo Phật có bị Phật quở không?
- Không! Đạo Chúa mạnh hơn!
- Tui sẽ về nói cả xóm vô luôn!
- Uizzz! Không ngờ dễ quá trời quá đất!
- …
Cha sở cứ ngồi vừa cười vừa nhìn mọi 

người, bởi vì cha thấy họ như những đứa con 
nít rất vô tư trong hạnh phúc. Cha nói: 

- Ai cũng vào được miễn là tin Chúa Giê-
su Kitô là Thiên Chúa từ trời xuống lập đạo 
Công giáo để cứu chuộc mình và đưa dắt 
mình về trời. Tin Người là được. Chỉ cần tin 
Chúa Giêsu Kitô là được.

Có người hỏi:
- Thưa ông cố! Tin Chúa Giê… su… mới 

chỉ được phân nửa, vậy còn phân nửa kia là 
gì?

Cha sở:
- Là lãnh phép Rửa tội.
- Khi nào chúng tôi mới được lãnh phép 

Rửa tội?
- Hôm nay tôi cứ về nhà tôi đi đã, ông bà 

anh chị em cứ về nhà suy nghĩ cho kỹ, vài hôm 
tôi trở lại đây để lo việc dạy đạo và làm phép 
rửa tội cho ai quyết tâm gia nhập đạo.

Chị Hải đếm đầu người và nói lớn cho cha 
sở nghe:

- 48 người vừa lớn vừa nhỏ, thưa ông cố!
Cô Sáu liền lấy giấy, viết ra ghi tên ngày 

với sự giúp đỡ của cô Bảy.
(còn tiếp)
..................................................................

(1) Mt 7, 6.12-14. Có 3 điều khiến cho 
việc lành trở nên khó thực hiện: 1/ Làm việc 
lành giống như leo núi; leo lên khó hơn đi 
xuống. 2/ Làm việc lành là làm ngược với 
số đông người; làm việc lành giống như lội 
ngược dòng nước đang chảy; lội ngược dòng 
nước khó hơn thả trôi xuôi. 3/ Người ta không 
“lành” tất cả để ta làm việc lành; người ng-
hèo không phải lúc nào, người nào, hoàn 
cảnh nào cũng dễ thương, bởi vì phần đông 
trong số họ rất vô ơn, phản phúc, lấn hiếp, vô 
tình, gian dối hoặc lợi dụng v.v…

(2) Mt 11, 28-30
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30 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai 
nào, Hoa khóc lóc hỏi bố:

- Bố ơi, có phải con xấu xí quá không?
Bố cô nghe vậy liền trợn tròn mắt:
- Ai bảo thế? Con gái bố đang sở hữu vẻ 

đẹp mà mọi thằng đàn ông đều ao ước đấy 
biết không?

Hoa lau nước mắt, phấn khích hỏi lại:
- Thật thế à bố?
Bố Hoa gật đầu chắc nịch:
- Thật chứ! Giọng thô, lông mày sâu róm, 

cằm vuông, vai rộng, tay to và làn da đen 
bóng nữa. Khối thằng ước được như con đấy!

- !!!- 

Trong một phiên xét xử, quan tòa hỏi bị cáo:
- Bị cáo có biết mình bị bắt đến đây vì tội 

gì không?
- Dạ, vì em bị ho - bị cáo đáp.
Quan tòa tức giận:
- Anh đùa với tôi ấy à? Chẳng có ai bị ho 

bị bắt ra tòa cả.
Bị cáo run rẩy:
- Dạ em nói thật, em ho trong lúc đang làm 

việc nên mới bị bắt ạ.
Quan tòa mất kiên nhẫn:
- Vô lý! Làm quái gì có công việc nào 

không cho nhân viên ho chứ!
Bị cáo mếu máo:
- Dạ thì em đang cạy két sắt thì ho lên một 

cái xong bị bắt đến đây luôn.
- !!!

Vì muốn tạo sự bất ngờ cho chồng trong 
thời gian chồng phải đi công tác xa dài ngày, 
Cúc lén dành dụm tiền đi phẫu thuật phẩm 
mỹ. Sau vài tuần lột xác xinh đẹp, biết chắc 
chồng xong công tác đã về và ở trong nhà, cô 
hồi hộp ấn chuông nhà chờ đợi. Chồng cô mở 
cửa ngạc nhiên hỏi:

- Em... em là...
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngại của chồng, Cúc 

ngẩng cao mặt hỏi:
- Sao nào, anh không nhận ra em à?
Chồng Cúc nghe thế mắt sáng rỡ, ngó dáo 

dác xung quanh rồi đon đả nói:
- Vào nhà ngay đi em, bà vợ anh đi công 

tác vắng nhà rồi!
- !?!

Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau.
- Em làm bài tập chưa Tí?
- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi.  

Em đã tag cô vào luôn rồi đấy.
- Cô vào xem nhớ like và comment cho em 

nhé.
- Tốt lắm. Cô cũng vừa post bảng điểm của 

em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi. Em 
nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho 
cô nhé.

- !?

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

KHỐI THẰNG ƯỚC ĐƯỢC NHƯ CON GÁI BỐ

BỊ BẮT VÌ HO TRONG GIỜ LÀM VIỆC

CHỒNG GẶP HỌA 
KHI VỢ TRỞ NÊN XINH ĐẸP LẠ THƯỜNG

HỌC HÀNH THỜI FACEBOOK

(xem tiếp trang 63)
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««««
nhạc & lời: Miên Ly

«̇«««
đông gió

«̂«««

===========================&•
# 34 Ó . «̇«««

Màn tuyết

œ»»»» »̇»»»
trắng giăng

œ»»»» »̇»»»
trên bầû
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Uḣ
««««««
«
.˙ . «̇«««««

«̇
«̂««««««̂ «̇«««««̇ «̂«««««̂ «̇«««« .˙ .l

lllll l

lllll l

lllll l

lllll l

lllll l

lllll ”

”””””

D.C.

Tin Vui Mùa Đông



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - LƯỢC TIN CÔNG GIÁO 

58

Toà Thánh đã công bố lịch trình chuyến 
viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Sýp và 
Hy Lạp từ ngày 2-6/12 sắp tới, theo đó, ngài 
thăm Đảo Sýp 2 ngày đầu, và 3 ngày sau dành 
cho Hy Lạp.

Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021 ROMA 
- LARNACA - NICOSIA. Thứ Sáu ngày 
3 tháng 12 năm 2021 NICOSIA. Thứ Bảy 
ngày 4 tháng 12 năm 2021. Chúa Nhật ngày 
5 tháng 12 năm 2021. ATHEN - MYTILENE 
(LESVOS) – ATHEN. Thứ Hai ngày 6 tháng 
12 năm 2021 ATHEN - ROMA.

Đại hội Thánh Thể Quốc gia sẽ diễn ra tại 
Indianapolis từ ngày 17-21/7/2024. Đức cha 
Andrew H. Cozzens, mới được bổ nhiệm cho 
giáo phận Crookston, bang Minnesota, một 
trong những nhà tổ chức sáng kiến, cho biết 
rằng Đại hội này sẽ là đại hội đầu tiên thuộc 
loại hình này ở Hoa Kỳ trong gần 50 năm. Đại 
hội Thánh Thể cuối cùng của Hoa Kỳ đã diễn 

ra ở Philadelphia vào năm 1976. Trước đây, 
các sự kiện Thánh Thể quốc gia như vậy được 
tổ chức mười năm một lần.

Đức cha Cozzens nói: “Mục tiêu của chúng 
tôi là đưa mọi người đến cuộc gặp gỡ sâu sắc 
hơn với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh 
Thể để cuộc sống của họ có thể được biến 
đổi”. Đức cha cho biết, sáng kiến kéo dài ba 
năm là vì các giám mục muốn rằng nó sẽ có 
ảnh hưởng đến Giáo hội ở mọi cấp độ, với các 
sáng kiến khác nhau dành cho các giáo xứ, 
giáo phận và toàn quốc nói chung. 

Sáng thứ Bảy 13/11, Bộ Phục vụ Phát triển 
Con người Toàn diện công bố chủ đề Sứ điệp cho 
Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 55, 01/01/2022: 
“Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ: 
các công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài”.

Với câu hỏi “làm thế nào để xây dựng một nền 
hoà bình lâu dài?” Trong chủ đề của sứ điệp tiếp 
theo cho Ngày Hoà bình, Đức Thánh Cha xác 
định ba bố cảnh thực tế để suy tư và hành động.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 
ĐẾN ĐẢO SÝP VÀ HY LẠP

SÁNG KIẾN HỒI SINH LÒNG SÙNG KÍNH 
THÁNH THỂ TẠI HOA KỲ

CHỦ ĐỀ SỨ ĐIỆP NGÀY HOÀ BÌNH THẾ 
GIỚI 2022: “GIÁO DỤC, LAO ĐỘNG, ĐỐI 

THOẠI GIỮA CÁC THẾ HỆ”
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CHIA TAY LM CHÁNH XỨ HÀNG XANH, 
KIÊM HẠT TRƯỞNG HẠT GIA ĐỊNH

Linh mục (Lm) Giuse Maria Phạm Hồng 
Thái - chánh xứ Hàng Xanh kiêm Hạt trưởng 
hạt Gia Định - đã chủ tế thánh lễ chia tay các 
thành phần dân Chúa giáo xứ Hàng Xanh và 
các vị Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo hạt Gia 
Định vào lúc 18g chiều thứ Năm 18/11/2021. 
Cùng đồng tế với Lm chánh xứ có Lm phụ tá 
Vinhsơn Vũ Đức Toàn và Lm Gioan Baotixi-
ta Vũ Huy Hoàng.

Việc cử hành này đã được thực hiện theo 
hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt 
Nam, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho hơn 
23.000 người trên cả nước - trong đó có hơn 
17.000 người tại Sài Gòn - đã tử vong vì 
dịch bệnh.

Và hòa chung tâm tình với người dân cả 
nước, vào lúc 20g30 tối hôm thứ Sáu ngày 
19.11.2021, các nhà thờ và nhà nguyện 

trong Tổng giáo phận Sài Gòn đã đồng loạt 
đổ chuông sầu khoảng 5 phút, để tưởng nhớ 
đồng bào đã tử vong trong đại dịch Covid-19.

Khoảng gần 1 giờ trước đó, phái đoàn của 
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn - gồm Đức 
Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, linh 
mục Phêrô Kiều Công Tùng và linh mục Gi-
use Đào Nguyên Vũ - cũng đã đến Hội trường 
Thống Nhất để - cùng với các vị đại diện 
đồng bào cả nước - đặc biệt tưởng niệm và 
cầu nguyện cho những người dân Việt Nam 
đã vĩnh biệt cõi thế vì Covid, cũng như để 
chia buồn với các gia đình có người thân đã 
ra đi mãi mãi vì dịch bệnh.

Anh Shibu Devasia, từ Ấn Độ, người phát triển 
Ứng dụng điện thoại di động Đài Chân Lý Á 
Châu, cũng sẽ trình bày tổng quan cùng với video 
ngắn quảng bá về ứng dụng mới này.

Linh mục Plathottam, Tổng Thư ký FABC-
OSC cho biết Đài Chân Lý Á Châu hiện diện trên 
mạng kỹ thuật số để dấn thân trở nên “Tiếng nói 
của Kitô giáo Á Châu”, như lời Đức thánh Giáo 
hoàng Gioan Phaolô II khẳng định, khi viếng 
thăm Đài Chân Lý Á Châu vào năm 1995, nhân 
dịp Đài kỷ niệm 25 năm thành lập. Thánh nhân 
nói: “Việc Tin mừng được lắng nghe qua nhiều 
ngôn ngữ của đại lục này thật sự đã làm cho Đài 
Chân Lý Á Châu trở thành tiếng nói của Kitô 
giáo Á châu”.

Còn Linh mục Bernard Dashi Tang, người 
Myanmar, Giám đốc Chương trình Đài Chân Lý 
Á Châu thì cho biết: “Với Ứng dụng điện thoại 
di động Đài Chân Lý Á Châu, người sử dụng dễ 
dàng hơn trong việc cho lựa ngôn ngữ mình muốn 
nghe. Hiện nay, Đài Chân Lý Á Châu hằng ngày 
phát trực tuyến bằng tiếng Anh và 21 ngôn ngữ 
của Á châuSinhala, Tamil, Telugu, Urdu, tiếng 
Việt và Zo”.

ĐÊM TƯỞNG NIỆM 
NẠN NHÂN COVID-19

KHAI TRƯƠNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 
MỚI CỦA ĐÀI CHÂN LÝ Á CHÂU
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Một ngày trước đó, Ngân hàng Trung ương 
Nhật Bản báo cáo giá bán buôn đã tăng 8% 
trong tháng 10 so với một năm trước, mức 
tăng mạnh nhất trong hơn 4 thập kỷ. Nguyên 
nhân là do giá dầu thô tăng và đồng yen yếu 
đã đẩy chi phí nhập khẩu lên cao.

Giá xăng dầu và các sản phẩm than đã tăng 
hơn 44%. Tương tự, giá gỗ tăng 57%, trong 
khi thép và sắt tăng gần 22%, kim loại màu 
tăng 31,4%.

Các hộ gia đình Nhật Bản vì thế phải chứng 
kiến giá hóa đơn tăng vọt, với điện, gas và 
nước đều tăng gần 11%. Chính phủ đang có 
kế hoạch đưa ra các biện pháp nhằm giảm áp 
lực lên ngân sách hộ gia đình trong gói kích 
thích kinh tế trị giá 55,7 nghìn tỷ yen (488 tỷ 
USD) sắp công bố.

MỸ- Xe bọc thép chở tiền làm rơi lượng lớn 
tiền mặt trên cao tốc ở California, gây cảnh hỗn 
loạn khi các tài xế tranh nhau nhặt.

Chiếc xe bọc thép chở tiền hôm 19/11 đang di 
chuyển từ khu vực biên giới sát Mexico, thuộc 
bang California, đến Canada thì cửa bị bật ra, kh-
iến một túi tiền rơi xuống đường. Những tờ tiền 

bay khắp các làn đường trên cao tốc liên bang gần 
thành phố San Diego.

Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy các 
tài xế dừng xe, lao xuống lòng đường, nhặt tiền 
và thậm chí tung những nắm tiền màu xanh lên 
không trung để ăn mừng.

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ trong năm 
nay vượt năm ngoái, giữa lúc ca nhiễm có xu 
hướng tăng trở lại.

Theo dữ liệu hôm 20/11 của Đại học Johns 
Hopkins, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 770.691 người 
chết vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. 
Trong khi đó, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy 
tổng số trường hợp tử vong vì Covid-19 tại nước 
này trong năm 2020 là 385.343. Như vậy, ít nhất 
385.348 ca tử vong đã được ghi nhận trong năm 
nay, cao hơn năm ngoái và sẽ tiếp tục tăng trong 
thời gian tới.

Giới chức Mỹ đang nỗ lực đạt mục tiêu nâng tỷ 
lệ tiêm chủng Covid-19 đầy đủ cho người trưởng 
thành lên 60% trên toàn quốc. Theo dữ liệu của 
CDC, khoảng 69% dân số Mỹ đã được tiêm ít 
nhất một mũi vaccine, trong khi 59% hoàn thành 
tiêm chủng. Nhóm từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm 
chủng cao nhất, với gần 100% đã tiêm một mũi và 
86% được tiêm đầy đủ.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
Mỹ (FDA) hôm 19/11 phê duyệt tiêm liều vaccine 
tăng cường của Pfizer và Moderna cho toàn bộ 
người trưởng thành, đồng thời tiếp tục kêu gọi 
những người từ 50 tuổi trở lên tiêm mũi thứ ba. 
CDC cũng đã đồng ý với quyết định này.

DÂN NHẬT QUAY CUỒNG 
GIỮA BÃO GIÁ

TRANH NHAU NHẶT TIỀN 
TRÊN CAO TỐC

CA TỬ VONG VÌ COVID-19 TẠI MỸ 
VƯỢT NĂM NGOÁI
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Nếu Nhật Bản sửa luật, các lao động nước 
ngoài, gồm nhiều người từ Việt Nam, sẽ được 
phép gia hạn visa vô thời hạn và được mang 
theo gia đình.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hiro-
kazu Matsuno cho biết chính phủ vẫn xem xét 
thay đổi này, song lưu ý thêm visa vô thời hạn 
không có nghĩa là lao động nước ngoài cũng 
tự động có quyền thường trú nhân.

Nhập cư từ lâu là vấn đề nhạy cảm ở Nhật 
Bản với lý do “đồng nhất chủng tộc”. Tuy 
nhiên, do dân số ngày càng giảm và già hóa, 
Nhật Bản ngày càng chịu áp lực tiếp nhận 
thêm lao động nước ngoài.

“Trong bối cảnh quy mô dân số ngày càng 
giảm trở thành vấn đề nghiêm trọng và nếu 
Nhật Bản muốn được coi là lựa chọn tốt cho 
lao động nước ngoài, họ cần phải thể hiện là 
nước có cơ chế phù hợp để chào đón những 
lao động đó”, giám đốc điều hành Trung tâm 
Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Toshihiro Menju 
nhận định.

Theo số liệu được Cục Quản lý lao động 
ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội 
công bố năm ngoái, Nhật Bản đến năm 2019 
đã tiếp nhận hơn 200.000 thực tập sinh Việt 
Nam và khoảng 30.000 lao động kỹ thuật.

Quan chức Mỹ nói Việt Nam sẽ định hình 
tương lai châu Á

Kurt Campbell, quan chức Mỹ phụ trách 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, 
nói Ấn Độ và Việt Nam nằm trong số những 
nước “định hình tương lai châu Á”.

Kurt Campbell, điều phối viên Hội đồng 
An ninh Quốc gia Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, mô tả Việt Nam là nước quan 
trọng ở khu vực, tại sự kiện do Viện Hòa 
bình Mỹ tổ chức ngày 19/11. Ông nhấn mạnh 
“sự tăng trưởng đáng kể của Việt Nam trong 
công nghệ và các lĩnh vực tương tự”, khi chỉ 
ra nhiều công ty sản xuất và công nghệ cao 
ngày càng tìm tới Việt Nam để đa dạng hóa 
cổ phần, đầu tư và mô hình thương mại ở 
châu Á.

Năm 2022, Tết dương lịch rơi vào thứ bảy 
cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ 
bù thứ hai tuần kế tiếp. Thời gian liên tục từ 
1-1-2022 đến hết ngày 3-1-2022.

Từ năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 11 
ngày nghỉ lễ, Tết chính thức. Số lượng ngày 
nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tăng thêm một ngày 
liền kề trước hoặc sau và được Chính phủ 
quyết định. Trường hợp ngày lễ rơi vào ngày 
cuối tuần thì người lao động được nghỉ bù 
ngày kế tiếp.

NHẬT XEM XÉT CHO LAO ĐỘNG 
VIỆT Ở LẠI VÔ THỜI HẠN

QUAN CHỨC MỸ NÓI VIỆT NAM 
SẼ ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI CHÂU Á

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ 3 NGÀY 
TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022
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Khoảng 150 con bò rừng đã bất ngờ vây 
quanh một chiếc xe hơi đang di chuyển bên 
trong công viên quốc gia Yellowstone, bang 
Wyoming, Mỹ.

Đàn bò rừng bất ngờ di chuyển trên một 
con đường ở gần lối vào công viên, khiến 
hoạt động giao thông phải tạm thời dừng lại. 
Đặc biệt hướng di chuyển của đàn bò khiến 
chúng đồng loạt đi về phía một chiếc xe hơi, 
khiến những người ngồi trong xe hơi cảm 
thấy vừa thích thú vừa sợ hãi. Mất khoảng 
3 phút để toàn bộ đàn bò rừng đi qua chỗ có 
chiếc xe hơi.

Thoạt tiên, nhóm du khách ở trong xe cảm 
thấy lo sợ rằng đàn bò rừng có thể sẽ quay ra 
tấn công chiếc xe của họ, nhưng các chuyên 
gia về động vật tại công viên quốc gia Yel-
lowstone cho biết rằng bò rừng trong công 

viên đã quen với hình ảnh những chiếc xe 
hơi di chuyển trong công viên nên chúng biết 
cách di chuyển sao cho an toàn và không mấy 
khi có ý định tấn công xe hơi.

Trên website của công viên có hướng dẫn 
cách để du khách xử lý khi đang di chuyển 
trong công viên bằng xe hơi thì gặp bò rừng 
đi ngang qua: “Hãy kiên nhẫn chờ cho bò 
rừng đi qua theo đúng hướng mà nó mong 
muốn, khi có thể di chuyển được rồi, hãy di 
chuyển làm sao để không gây phiền toái cho 
nó. Tuyệt đối không bấm còi xe”.

Trong công viên Yellowstone có khoảng 
4.680 con bò rừng. Có những con nặng tới 
hơn 900kg. Bò rừng có thể bất ngờ trở nên 
hung hăng, hiếu chiến nếu cảm thấy bị kích 
động, bị đe dọa.
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

- Lương tháng này của anh 
dành ra mua cái máy giặt cửa 
ngang nhé!

Anh chồng càu nhàu:
- Em cứ vẽ chuyện!
- Chứ cái máy giặt cửa đứng 

nhà mình giặt hại quần áo lắm! - 
vợ giải thích.

Anh chồng nhún vai:
- Nếu em thích, anh sẽ vật ngửa 

cái máy giặt cửa đứng nhà mình 
ra, vậy là nó thành cái máy giặt 
cửa ngang rồi. Mua bán gì cho 
lãng phí!

- !!!

Sau khi chụp đầy thẻ nhớ ảnh 
tự sướng nhưng không chọn được 
tấm nào ưng ý, Hồng nhăn mặt nói 
với chồng:

- Anh à, hình như em chụp ảnh 
ngày càng xấu đi thì phải.

Chồng Hồng an ủi:
- Yên tâm, vấn đề nằm ở điện 

thoại chứ không phải do em xấu 
đi đâu.

Hồng cười tươi rói:
- Thật vậy à chồng?
Chồng Hồng dịu dàng với vợ:
- Thật mà, nhan sắc em trước 

giờ vẫn vậy. Chẳng qua do điện 
thoại độ phân giải ngày càng cao 
nên chụp ảnh ngày càng rõ hơn 
thôi.

- !!!

“Anh ơi cứu em!” (tiếp theo trang 53)

HÌNH CHỤP XẤU VÌ ĐIỆN THOẠI

VỢ NỔI ĐÓA VỚI SÁNG KIẾN 
CỦA CHỒNG
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