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Cư dân vùng nọ khốn khổ vì nạn chuột; 
chúng tàn phá mùa màng và cắn nát tất cả. 
Mọi cách diệt chuột đều vô hiệu. Đã vậy, 
người ta thấy các chú mèo đùa giỡn với đàn 
chuột, những con rắn chết vì bội thực do ngốn 
quá nhiều chuột.

Tỉnh phải mở cuộc họp khẩn cấp để các 
nhà khoa học hiến kế chống chuột. Nhưng 
các giải pháp do những bộ óc uyên bác nhất 
đưa ra đều bị bác bỏ, bởi không có gì mới. 
Đang lúc bế tắc, một người đàn ông vào nói 
nhỏ với vị chủ tịch mấy câu... 

Vài ngày sau, hàng ngàn tờ rơi được phát 
tán khắp nơi với những cái tít giật gân: “Tinh 
hoàn chuột: Loại viagra của thế kỷ 21!”. Tờ 
rơi dẫn chứng: Cụ ông Dương Liệt 90 tuổi ở 
bản Tù Mù, mắc bệnh vô sinh từ trẻ, chỉ dùng 
1 tá tinh hoàn chuột hấp mật ong, sinh được 
quý tử nặng 4,2kg. Bài thuốc “Trường sinh 
bất lão” chế từ bao tử chuột ngâm rượu, có 
khả năng trẻ hóa các tế bào, giúp loài người 
đạt ngưỡng thọ 120 tuổi. Tờ rơi dẫn chứng: 
Cụ bà Phạm Thị Tịt ngót 100 tuổi, ốm liệt 
giường 10 năm, lúc hấp hối muốn đợi con 
cháu về, người nhà bón cho 2 muỗng rượu 
thuốc, cụ ngồi dậy và khỏe đến nay, làm được 
việc nhà. Một người đàn ông bị tâm thần từ 
nhỏ được ăn “Óc chuột tần lá dâu”, chỉ sau 
12 ngày, từ một người ngớ ngẩn, đã trở nên 
tỉnh táo… 

Một đồn mười, mười đồn trăm... người ta 
rỉ tai nhau: Các nhà y học đang chiết xuất từ 
mật chuột loại thuốc chữa ung thư và HIV. 
Chỉ trong vòng 1 tháng, các loài chuột bố, 

chuột mẹ, chuột con, chuột cháu, chuột cống, 
chuột đồng, chuột nhắt... đều bị săn bắt không 
còn một mống.

Theo lệnh của tỉnh, người ta tìm người đàn 
ông có sáng kiến diệt chuột tuyệt vời nọ để 
khen thưởng. Nhưng chẳng ai xa lạ! Đó là 
anh nhân viên của một công ty quảng cáo. 
(Theo TTC 322).

Truyện gợi vài ý: - nói là cần, nhưng nói 
nhiều là họa – thế giới hôm nay nói quá nhiều 
– làm gì để loài người nói ít?

Dân gian bảo: “Nhang năng thắp năng 
khói, lời năng nói năng lỗi” nhằm khuyên ta 
nói ít. Ngạn ngữ Latin bảo: “Si decem habeas 
linguas, mutum esse addecet” (nếu có 10 cái 
lưỡi, anh cũng phải giữ gìn cả 10) cũng nhắc 
ta nói ít.   

Nhưng, cứ xem: ai cũng kè kè điện thoại 
bên mình, kèm theo là net (mạng), các mạng 
xã hội (facebook, Youtube…) giúp mọi người 
nói bằng miệng, bằng tay, nói nhiều, nói vang 
xa, nói đủ thứ, đủ kiểu, ai cũng có thể nói, 
phán, phê, dạy, nhắn, nhủ, khen, chê, nhạo, 
cười, mắng, chửi, xạo, nói với bất cứ tư cách 
gì, mục đích gì, bất cứ với ai, nói bất cứ lúc 
nào, ở đâu, nói mà không ngại, sợ trách 
nhiệm... thì biết thế giới hôm nay nói quá 
nhiều. Lời nói hiện nay giống như con thú 
7 sừng -sách Khải huyền- miêu tả đang xổ 
lồng. (xem thêm tr.64). 

Để nói ít, hễ mở miệng ra là ta nói lời thật, 
thực thi đúng lời Chúa dạy: “lời anh em phải: 
có thì nói có, không thì nói không; nói thêm 
thắt là do sự dữ mà ra”. (Mt 5, 33-37)

Lời nói
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 . ĂN LỜI UỐNG Ý

   . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

“Nhưng lời các con phải: có thì 
nói có, không thì nói không; nói 
thêm thắt là do sự dữ mà ra”. (Mt 
5, 33-37).

 
   THỰC THI LỜI CHÚA

Khi nói, người ta thích nói một 
cách hoa mỹ, khéo léo (nói hoa mỹ 
hay nói khéo léo là tiền thân của sự 
nói những điều không có thật). 

Nói hoa mỹ hay nói khéo léo có ít 
là 3 mục đích: Một là để lời nói của 
mình có sức lôi cuốn khiến mình 
thêm nổi trội. Hai là để che giấu tội 
hoặc khuyết điểm của mình. Ba là 
để đạt được một mục đích hay ý đồ 
nào đó. Từ “nguyên ủy” này sinh ra 
7 cách nói gian dối (7 đầu 10 sừng 
tức là nhiều không thể kể hết những 
cách nói gian nói dối):

Nói một lời hai nghĩa. 
Nói khiêu khích.
Nói đổ lỗi.
Nói gây bất hòa.   
Nói lấp lửng.
Nói hứa suông.
Nói vu oan.
Đây mới chỉ là khái quát 7 cách 

nói gian dối tiêu biểu do ma quỷ ở 
vườn Địa đàng khai mào và gieo 
rắc vào lòng con người khi cám 
dỗ bà Eva nhằm làm hư giống nòi 
nhân loại Chúa vừa mới dựng nên.

Thực thi câu Lời Chúa: nói thật, 
để chúng ta tiêu diệt dần con thú 
lời nói gian dối.
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CHÂU HÂN Sưu tầm

Quỷ Cốc tôn sư có hai học trò xuất sắc: 
Tôn Tẩn và Bàng Quyên. Một hôm để thử tài 
hai học trò, ông bảo:

- Ta ngồi trong động, trò nào mời ta ra 
ngoài được?

Bàng Quyên vội vàng giành mời trước, 
thưa:

- Bạch thầy, ngoài cửa động có rồng chầu 
phượng múa rất đẹp!

Quỷ Cốc nói:
- Hôm nay hung nhật (ngày xấu), làm gì có 

việc đó?
Bàng Quyên lại thưa:
- Có Bạch Hạc Đồng Tử mời thầy đi 

đánh cờ.
Quỷ Cốc lắc đầu:
- Hôm qua ta đã chơi cờ với họ rồi.
Bàng Quyên nóng máu đổi giọng:
- Nếu thầy không ra, con nổi lửa đốt động…
Quỷ Cốc mỉm cười.
Đến lượt mình. Tôn Tẩn thành kính thưa:
- Đệ tử không thể mời thầy từ trong ra ngoài 

được. Nhưng nếu thầy ở ngoài động, đệ tử có 
cách mời thầy vào trong được ạ!

Quỷ Cốc lấy làm lạ bèn truyền đem ghế ra 
ngoài ngồi… xem Tôn Tẩn sẽ mời bằng cách 
nào. Khi thấy thầy mình đã an tọa, Tôn Tẩn 
quỳ xuống thưa:

- Thưa thầy, vậy đệ tử đã mời thầy ra ngoài 
được rồi phải không ạ?

Quỷ Cốc phục cái trí của Tôn Tẩn.
Chuyện trên gợi vài ý: - dùng giả dối để 

khiến người không được thì nổi máu hung tàn 
– kẻ tài trí chỉ dùng lẽ thật mà nên việc – vì 
mưu kế nào hay bằng sự thật, bí mật nào kín 
bằng công khai?

Thật vậy! Lừa gạt không được thì nổi máu 
côn đồ… tự cổ chí kim thói này thông dụng 
đã thành “công thức”, bởi yếu hèn sinh giả 
dối, giả dối sinh hung tàn; vòng tròn khép kín 
“yếu hèn – giả dối - hung tàn” là tất yếu. 

Kẻ tài trí dùng lẽ thật, thậm chí không dùng 
giả dối để moi sự thật; dùng lẽ thật thành công 
đến khiển cả sư phụ cũng phải nghe theo; bởi 
mạnh mẽ sinh chân thật, chân thật sinh nhân 
ái; vòng tròn khép kín “mạnh mẽ - chân thật 
– nhân ái” là đương nhiên.

Tránh vòng tròn thứ 1 bằng cách sống thật 
(nghĩ thật, nói thật, làm thật) ắt một bước đã 
vào được vòng tròn thứ 2. “Veritas vos lib-
erabit” (Ga 8,32 - sự thật sẽ giải phóng các 
bạn). Dễ hiểu! Vì Chúa Kitô là sự thật (chân 
lý), đến với sự thật đồng nghĩa đến với Người, 
Người cứu độ ta ngay (khỏi vòng tròn thứ 1) 
để ta ở trong Người (vào vòng tròn thứ 2).  
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PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” 
(Ga 20,22).

CHÂU HÂN Sưu tầm

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

Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG
CHỦ ĐỀ: CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: Tường thuật việc Chúa Thánh 

Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần.
- Đáp ca: Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần 

tới, để canh tân địa cầu.
- Bài đọc II: Chúng ta đã được chịu phép 

Rửa nhờ một Thánh Thần để trở nên một 
thân thể.

- Tin Mừng: Buổi chiều ngày Phục sinh, 
Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho 
các môn đệ.

Minh họa.
- Mille images 196 A
- “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 

20,22)

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Lễ Hiện xuống hôm nay kết thúc mùa Phục 
sinh. Chúng ta hãy nhìn lại những bước mà 
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Phụng vụ đã dẫn chúng ta đi qua: Chúa Giê-
su đã nhập thế sống với loài người, Ngài đi 
khắp nơi rao giảng Tin Mừng, rồi Ngài chịu 
nạn chịu chết, nhưng Ngài đã sống lại và lên 
trời. Hôm nay Ngài sai Chúa Thánh Thần 
đến để thánh hóa loài người. Như thế, Chúa 
Thánh Thần là Đấng hoàn tất chương trình 
cứu độ của Thiên Chúa. Dâng Thánh lễ hôm 
nay, chúng ta hãy xin Chúa tuôn đổ đầy tràn 
Thánh Thần xuống trên chúng ta, để chúng ta 
hoàn thành sứ mạng cứu độ bản thân chúng ta 
và mọi người.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta có lỗi vì ít nghĩ đến Chúa Thánh 
Thần là Đấng Thiên Chúa đã ban để hỗ trợ 
chúng ta.

- Chúng ta thường làm việc theo suy nghĩ 
riêng chứ không theo sự soi sáng hướng dẫn 
của Chúa Thánh Thần.

- Chúa Thánh Thần muốn mọi người hiệp 
nhất với nhau, nhưng chúng ta thường chia rẽ.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Cv 2,1-11: Tường thuật việc 
Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần.

- Vâng theo lời căn dặn của Chúa Giêsu 
phục sinh, các tông đồ tụ họp trong nhà Tiệc 
Ly để chờ đón nhận điều Ngài đã hứa.

- Sáng ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Giêsu thực 
hiện lời hứa ấy: Chúa Thánh Thần đã ngự 
xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. 
Lưỡi tượng trưng cho lời nói. Lửa tượng 
trưng tình yêu và lòng nhiệt thành. Nhờ Chúa 
Thánh Thần, các tông đồ đã nhiệt thành rao 
giảng Tin Mừng, làm chứng cho Chúa Giêsu.

2. Đáp ca: Tv 103 
Tv này ca tụng những việc kỳ diệu mà 

Thiên Chúa đã làm do “sinh khí” của Ngài, 
tức là do Chúa Thánh Thần.

3. Bài đọc II: 1 Cr 12,3b-7.12-13
Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu đoàn kết hiệp 

nhất nhau trong Chúa Thánh Thần:

- Trong Giáo Hội sơ khai, Chúa Thánh 
Thần ban nhiều đặc sủng khác nhau cho các 
tín hữu. Nhưng mọi đặc sủng đều nhằm phục 
vụ lợi ích chung của cộng đoàn.

- Vì thế, một mặt các tín hữu phải tránh 
chia rẽ nhau, mặt khác phải tận dụng mọi ơn 
ban của Chúa Thánh Thần để xây dựng thân 
thể Giáo Hội.

4. Tin Mừng: Ga 20,19-23 
Buổi chiều chính hôm lễ Phục sinh, Chúa 

Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đệ 
(Theo quan điểm của Luca thì Thánh Thần 
được ban hôm lễ Ngũ tuần).

Chúa Thánh Thần được ban đồng thời với 
lời chúc bình an, quyền tha tội và lời sai các 
ông ra đi. Từ đó, ta có thể thấy được những ý 
nghĩa sau:

- Ơn ban cao trọng nhất của Chúa Thánh 
Thần là Bình an, đặc trưng của thời Messia.

- Ơn cao trọng thứ hai của Chúa Thánh 
Thần là Tha tội: chính nhờ được tha tội mà 
con người được bình an thật.

- Ơn ban Thánh Thần nhằm giúp Giáo Hội 
ra đi loan Tin Mừng cứu độ.

 IV. GỢI Ý GIẢNG

1. Hiệp nhất
Sách Công vụ tường thuật rằng khi Chúa 

Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ thì 
có nhiều hiện tượng lạ xảy ra, trong đó có hiện 
tượng các tông đồ giảng trước một đám đông 
thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau thế mà ai 
cũng hiểu được.

Thứ tiếng mà hôm đó các tông đồ nói là thứ 
tiếng gì? Có nhiều giải thích khác nhau:

a/ Giải thích thứ nhất, các tông đồ nói ngoại 
ngữ: Hằng ngày các ông chỉ biết nói tiếng Do 
thái (đúng ra là tiếng Aram), vài ông cũng biết 
bập bẹ vài tiếng Hy lạp. Nhưng hôm đó, do ơn 
Chúa Thánh Thần các ông đột nhiên nói được 
ngoại ngữ khiến cho những người không phải 
Do thái mà cũng không phải Hy lạp cũng hiểu 
được.

Giải thích này không đúng, bởi vì dù các 
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tông đồ nói ngoại ngữ thì cũng chỉ một vài 
ngoại ngữ mà thôi. Thế mà hôm đó thính giả 
thuộc nhiều ngôn ngữ: Bài tường thuật đã 
liệt kê đến mười mấy thứ tiếng. Làm sao các 
ông có thể nói đồng thời mười mấy thứ tiếng 
ấy được!

b/ Giải thích thứ hai, các tông đồ nói bằng 
một thứ tiếng hoàn toàn mới lạ, từ chuyên 
môn trong Thánh kinh gọi đó là Glossolalie: 
nghĩa là không phải tiếng Do thái, cũng không 
phải tiếng Hy lạp, cũng không phải thứ tiếng 
nào trong mười mấy thứ tiếng kia. Nhưng 
Chúa Thánh Thần khiến cho mọi người đều 
hiểu. Giải thích này cũng chưa đúng, bởi vì 
tuy Thánh kinh cũng ghi nhận nhiều trường 
hợp các Kitô hữu có nói glossolalie, nhưng vì 
tiếng này quá lạ cho nên phải có người cũng 
được ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần giúp 
người đó hiểu và dịch lại cho những người 
khác. Trong bài tường thuật này, ta thấy thính 
giả không cần ai dịch mà vẫn hiểu, cho nên đó 
không phải là glossolalie.

c/ Giải thích thứ ba, các tông đồ nói bằng 
tiếng Do thái quen thuộc của các ông, nhưng 
Chúa Thánh Thần giúp cho thính giả hôm 
đó thuộc đủ mọi thứ tiếng khác nhau cũng 
hiểu được.

Việc giải thích chi tiết tiếng nói hôm đó của 
các tông đồ còn nhiều khó khăn, nhiều bất 
đồng và đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Nhưng có điểm này được hầu hết các nhà 
chuyên môn về Thánh kinh đều nhất trí: đó 
là câu chuyện hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện 
xuống là đối ảnh của câu chuyện tháp Babel 
ngày xưa. Ngày xưa ở Babel, con cháu ông 
Noe đang nói cùng một thứ tiếng, nghĩa là 
đang hiểu nhau, bỗng dưng vì tội kiêu ngạo 
muốn xây một cái tháp cao hơn trời để tỏ ra 
mình hơn Thiên Chúa nên bị phạt khiến họ 
nói nhiều thứ tiếng, làm cho người này không 
hiểu người kia được nữa. Chuyện Tháp Babel 
ngụ ý rằng khi con người không được Thiên 
Chúa quy tụ thì sẽ chia rẽ nhau, không hiểu 
nhau và không thông cảm được cho nhau.

Chúa Thánh Thần hiện xuống sửa lại sự hư 

hại đó: Hôm lễ Ngũ Tuần, tất cả mọi người dù 
thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ khác 
nhau nhưng đã hiểu nhau. Nhờ đâu? Thưa nhờ 
Chúa Thánh Thần quy tụ họ lại. Chúa Thánh 
Thần nối kết họ lại.

Bài tường thuật trong sách Công vụ cho 
chúng ta một bài học về sự đoàn kết hiệp nhất 
giữa những người vốn có nhiều điểm bị biệt 
nhau.

1. Ai ai cũng thấy đoàn kết hiệp nhất là cần 
thiết, quan trọng và hữu ích:

- Ca dao có câu: “Một cây làm chẳng 
nên non…”

- Và còn một câu khác: “Đoàn kết thì sống, 
chia rẽ thì chết”. 

- Còn sách Công vụ thì kể rằng sở dĩ thuở 
ban đầu giáo hội phát triển nhanh rộng là nhờ 
các tín hữu rất đoàn kết yêu thương nhau, 
người lương thấy cuộc sống hiệp nhất yêu 
thương ấy quá tốt đẹp và đầm ấm nên thích và 
xin gia nhập Giáo hội.

2. Nhưng làm sao để có đoàn kết và hiệp 
nhất?

- Theo thiển ý, muốn có đoàn kết hiệp nhất 
thì trước hết phải biết tôn trọng sự dị biệt. 
Nhiều khi những người sống chung trong tập 
thể cứ hục hặc nhau hay buồn phiền nhau chỉ 
vì người này khó chịu vì người kia có tính tình 
khác mình, có cách suy nghĩ khác mình, có sở 
thích khác mình… Thấy người ta khác mình 
là mình bực bội, mình phê phán, mình ghét 
bỏ. Thực ra “bá nhân bá tánh”. Và khi Thiên 
Chúa dựng nên người ta, Người cũng dựng 
nên mỗi người có nét riêng của người đó. Nói 
theo từ ngữ triết học thì mỗi người là một hữu 
thể độc đáo. Ta phải tôn trọng sự dị biệt nơi 
người khác. Đừng ai bắt ai phải có cùng một 
cá tính, một cách suy nghĩ, một cách làm việc, 
một sở thích giống y như mình. Thấy người ta 
khác mình nhưng mình vẫn tôn trọng người ta, 
đó là cơ sở thứ nhất tạo sự đoàn kết hiệp nhất.

- Điều kiện thứ hai, khi ta đã tôn trọng sự 
dị biệt nơi người khác thì ta phải biết tương 
nhượng, nghĩa là nhường nhịn nhau. Vì bá 
nhân bá tánh nên có nhiều lúc trong cuộc sống 



PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - thánh lễ sống động

8

chung, ý của người này và người kia khác 
nhau. Nếu hai bên cứ khăng khăng đòi người 
kia phải theo ý mình thì đương nhiên sẽ dẫn 
tới cãi cọ hoặc bất mãn không hợp tác. Cho 
nên mỗi bên phải nhường một chút. Quyết 
định chung là kết quả của sự dung hòa ý kiến 
của hai bên.

- Điều kiện thứ ba, nhưng là điều kiện quan 
trọng nhất, đó là mọi người đều ý thức rằng 
mình có chung một nguồn gốc, một tinh thần. 
Cũng như anh chị em trong gia đình dễ tương 
nhượng nhau, dễ tha thứ nhau, dễ đoàn kết 
hiệp nhất với nhau và nhờ mọi người ý thức 
mình là con của cùng một cha mẹ sống chung 
trong một mái nhà. Thì cũng thế chúng ta ý 
thức rằng ai ai dù thế nào đi nữa thì cũng là 
con người, cũng là đồng bào với nhau thì sẽ 
dễ đoàn kết nhau hơn. Đối với chúng ta những 
người Kitô hữu, nếu chúng ta ý thức thêm rằng 
chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu là Con Thiên 
Chúa thì chúng ta cũng dễ yêu thương nhường 
nhịn và đoàn kết với nhau hơn. Nhưng ai sẽ 
nhắc chúng ta ý thức điều đó và ai sẽ giúp 
chúng ta thực hiện đoàn kết hiệp nhất theo ý 
thức đó? Thưa Chúa Thánh Thần.

Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy 
tha thiết cầu xin Ngài giúp chúng ta.

- Trước hết là biết tôn trọng sự dị biệt nơi 
những người sống chung với ta.

- Thứ hai xin Ngài giúp mỗi người chúng ta 
thêm khiêm tốn để có thể tương nhượng người 
khác khi có bất đồng.

- Và nhất là xin cho mọi người ý thức mình 
đều là con Chúa, đều là môn đệ Chúa cho nên 
đều phải yêu thương nhau.

2. Tái tạo.
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện các 

môn đệ Chúa Giêsu tự nhốt mình trong một 
căn phòng đóng kín các cửa, lòng đầy sợ sệt. 
Nhưng sau đó Chúa Giêsu đến với họ và sai 
họ ra đi, khi đó lòng họ vui mừng và bình an.

Chuyện xảy ra với các môn đệ ngày xưa 
cũng là chuyện thường xuyên xảy ra cho 
chúng ta ngày nay. Vậy chúng ta hãy xem lại 
từng bước câu chuyện này.

1. Bước thứ nhất: các môn đệ nhốt mình 
trong phòng kín. Đây là tâm lý co cụm, khép 
kín. Một tâm lý thường xảy ra. Chắc nhiều 
người đã biết chuyện Lan và Điệp. Hai người 
yêu nhau tha thiết. Nhưng Điệp bị gài bẫy nên 
bị bó buộc phải cưới một người khác. Lan buồn 
quá. Rồi Lan làm gì? Lan co cụm lại bằng cách 
đi vào trốn trong chùa. Lan không muốn gặp 
gỡ ai cả nên trong chùa có một chiếc chuông 
để khi ai muốn gặp người nào trong chùa thì 
kéo chuông. Lan cắt đứa luôn sợi dây chuông 
ấy, nghĩa là cắt đứt hẳn mọi liên hệ với một 
người khác.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta vì 
nhiều lý do nên cũng rơi vào tâm lý co cụm 
khép kín như thế. Lý do của Lan là thất tình. 
Có người khác co cụm vì thất vọng. Có người 
khác nữa vì mặc cảm tội lỗi. Còn lý do của 
các tông đồ trong tường thuật này là sợ: các 
ông coi ai cũng là kẻ thù có thể hại mình bất 
cứ lúc nào nên co rút vào trong phòng và đóng 
kín các cửa lại. Nhưng ta nên biết con người 
là một hữu thể mang tính xã hội. Làm người 
là phải sống với những người khác. Càng sống 
với chừng nào thì càng đúng là người chừng 
nấy. Khi ai đó co cụm lại, rút vào vỏ sò thì kể 
như người ấy không còn là người nữa, người 
ấy như đã chết.

2. Ta hãy trở lại câu chuyện Lan và Điệp. 
Vì Lan đã cắt đứt dây chuông nên Điệp không 
đến với Lan được. Hai người không bao giờ 
gặp nhau nữa và dần dần chết héo chết mòn. 
Chuyện tình của họ đi vào ngõ cụt không lối 
thoát. Còn câu chuyện trong bài Tin Mừng 
này thì khác hẳn. Các tông đồ đóng kín cửa 
không muốn gặp ai, nhưng Chúa Giêsu thì chủ 
động tìm gặp họ. Họ không có khả năng đến 
với Chúa thì Chúa chủ động đến với họ. Như 
thế là Ngài phá vỡ một chiều hướng của sự 
co cụm. Nói cách khác, Chúa Giêsu mở cho 
họ một cánh cửa, cánh cửa mở ra phía Chúa. 
Ngài còn mở cho họ cánh cửa thứ hai hướng 
về phía tha nhân bằng cách sai họ đi, đi ra khỏi 
thế co cụm của mình để đến với người khác. 
Con người là một hữu thể có tính xã hội, làm 
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người là phải sống với người khác. Khi con 
người cắt đứt mọi liên hệ thì người đó kể như 
chết. Nay Chúa Giêsu đến với các tông đồ và 
còn sai họ đến với người khác tức là Ngài nối 
lại những mối giây liên hệ, tức là Ngài làm 
cho họ sống lại. Nói đúng hơn, Chúa Giêsu đã 
tái tạo các môn đệ.

3. Nhờ đâu mà Chúa Giêsu tái tạo được các 
môn đệ như thế. Thưa nhờ Chúa Thánh Thần. 
Bài Tin Mừng này có một chi tiết hàm chứa 
ý nghĩa rất sâu. Đó là Chúa Giêsu thổi hơi 
trên các môn đệ. Cũng như ngày xưa Adam 
ban đầu chỉ là một tượng bằng bùn đất, nhưng 
ngay khi Thiên Chúa thổi hơi vào thì tượng 
bùn đất ấy trở thành người. Thì ngày nay cũng 
thế, Chúa Giêsu thổi hơi vào các tông đồ. Làn 
hơi ấy chính là Chúa Thánh Thần, nhờ Chúa 
Thánh Thần mà các môn đệ đã được tái tạo lại 
thành những con người mới.

4. Những con người mới này có những gì 
đặc biệt: thưa cái đặc biệt thứ nhất là niềm vui. 
Bài Tin Mừng nói: “các tông đồ vui mừng vì 
thấy Chúa”; cái đặc biệt thứ hai là bình an: 
không còn sợ gì nữa cả nhưng lòng rất thanh 
thản. Bài Tin Mừng viết: “Chúa Giêsu đứng 
giữa các ông và nói: bình an cho chúng con”; 
và cái đặc biệt thứ ba là mang ơn tha thứ đến 
cho những người khác. bài Tin Mừng nói: 
“Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng 
con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha”.

Nhiều khi chúng ta rơi vào tâm trạng sợ sệt, 
bất an, mặc cảm tội lỗi. Khi đó chúng ta co 
cụm lại, rút lui vào nỗi cô đơn của mình và 
không muốn gặp ai cả. Tình trạng này thật là 
buồn chán. Phải sống trong tình trạng này thì 
chẳng khác nào như đã chết. Do đó cần phải 
có ai đó giúp chúng ta thoát khỏi tâm trạng bất 
thường ấy. Người ấy là ai? Thưa chính là Chúa 
Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng tái tạo 
những gì suy sụp và hư mất. Hôm nay cùng 
với Giáo Hội chúng ta mừng kính Chúa Thánh 
Thần. Nếu có gì đang khiến chúng ta buồn sầu 
co cụm khép kín, chúng ta hãy bày tỏ với Ngài 
và xin Ngài giải thoát chúng ta, tái tạo chúng 
ta thành con người mới, an bình, vui tươi, vui 

sống với mọi người.
3. Ngôn ngữ của toàn cầu.
Ngôn ngữ là phương cách thông tin, biểu lộ 

tâm tình cho nhau và dùng để liên lạc với nhau 
trong cuộc sống. Bất cứ dân tộc nào trên mặt 
đất cũng đều có ngôn ngữ cho mình. Trong 
niềm tin đạo giáo chúng ta dùng ngôn ngữ gì 
để bày tỏ tâm tư của mình với Chúa? Và Chúa 
dùng ngôn ngữ gì để thông tin nói với ta?

Nói với Chúa chúng ta dùng ngôn ngữ của 
ta, vì Ngài hiểu được hết. Còn khi Chúa nói 
với chúng ta, Ngài cũng dùng ngôn ngữ của 
chúng ta. Nhưng khi nói loan truyền lời Chúa 
cho các dân tộc khác nhau về ngôn ngữ, ngôn 
ngữ gì được xử dụng để mọi người có thể nghe 
hiểu được? 

Kinh Thánh thuật lại phép lạ ngày lễ Chúa 
Thánh hiện xuống như sau: Gió thổi đến và 
lửa chiếu dọi ánh sáng cùng mang hơi nóng 
trên các Tông Đồ. Đó là dấu chỉ sự hiện diện 
của Chúa Thánh Thần, người từ nay thay 
Chúa Giêsu cùng đồng hành với họ và trong 
Hội Thánh Công Giáo. Khi Chúa Thánh Thần 
xuống trên các Tông Đồ, Ngài mang đến cho 
các Ông luồng gió mới. Luồng gió mới này 
làm các ông phấn khởi tung cửa đứng ra trước 
công chúng nói về Chúa Giêsu là con Thiên 
Chúa đã sinh ra, đi khắp nơi rao giảng Tin 
mừng nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật 
cho người đau ốm, mang niềm an ủi cho người 
bị bỏ rơi, bị đau khổ, sau cùng đã chết và đã 
sống lại. Các ông được ơn lạ nói những thứ 
ngôn ngữ của tất cả những người hôm đó hiện 
diện nghe các ông. Chúa Thánh Thần ban cho 
các Tông Đồ ân đức nói thứ ngôn ngữ mà tất 
cả mọi người cùng hiểu được, bất kể họ đến từ 
xứ sở nào... 

Phép lạ này nói lên quyền năng của Thiên 
Chúa thực hiện nơi con người. Ngày xưa, con 
người cũng đã có lần toan tính xây cây tháp 
Babel chạm tới tầng trời, nhưng Thiên Chúa 
đã phá huỷ toan tính kiêu ngạo của họ bằng 
các ngôn ngữ khác nhau. Vì ngôn ngữ bất 
đồng, họ không thể thông hiểu nhau, nên công 
trình đó đã tan hoang. (St 11,1-9)
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Máy vi tính ngày nay là phát minh mới lạ 
của con người. Máy cũng có một thứ ngôn 
ngữ riêng. Ngôn ngữ của máy vi tính xây 
dựng trên cơ sở lý luận toán học và sự chính 
xác. Ngôn ngữ máy vi tính giúp con người rất 
nhiều trong việc thông tin và trao đổi liên lạc 
với nhau nhanh chóng.

Trong đời sống, con người chúng ta dùng 
ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ như Anh, Pháp, Việt 
Nam... cho nhu cầu thông tin liên lạc với nhau. 
Nhưng có một thứ ngôn ngữ ngay từ thuở sơ 
sinh ai chúng ta cũng có, cũng biết: ngôn ngữ 
tình yêu, ngôn ngữ vỗ về âu yếm, ngôn ngữ 
sưởi ấm tâm hồn. Khi ngôn ngữ này được nói 
ra bằng âm thanh hay biểu lộ qua nét mặt nụ 
cười của ông bà cha mẹ, anh chị em, tất cả mọi 
người đều hiểu được cả. 

Ngôn ngữ tình yêu này phát xuất từ trái tim 
tâm hồn, nên gọn nhẹ trong sáng và truyền đi 
tín hiệu nhanh chóng nhậy cảm ngay từ những 
giây phút đầu tiên của sự sống một con người. 
Qua ngôn ngữ này mối liên lạc tình người 
được xây dựng từ cha mẹ tới con cái còn thơ 
bé, con người với nhau trong đời sống, Thiên 
Chúa với công trình sáng tạo của Ngài trong 
hoàn vũ và con người với Thiên Chúa.

Ngôn ngữ này không viết bằng mẫu tự A B 
C hay hình vẽ biểu tượng như chữ Nho, chữ 
Thailan, chữ Ảrập... cũng không bằng những 
dấu hiệu chương trình lý luận toán học như 
ngôn ngữ của máy vi tính. Nhưng ngôn ngữ 
này từ bẩm sinh nằm ẩn sâu trong trái tim tâm 
hồn mỗi người. Mỗi người đều có chương 
trình ngôn ngữ này và đều có thể sử dụng được 
chương trình này.

Dù là tiếng mẹ để, ta cũng cần phải học, phải 
mài dũa, phải sửa đổi mới hoàn chỉnh trong 
sáng văn phạm cùng câu cú. Dù là ngôn ngữ 
đã được hệ thống và cài sẵn chương trình chạy 
trong máy vi tính, người sử dụng máy cũng 
vẫn phải học cách sử dụng điều khiển sao cho 
đúng không bị sai lầm.

Những sai lầm trong tiếng mẹ đẻ và trong 
ngôn ngữ máy vi tính là do con người sử dụng 
gây ra. Và chúng ta phải điều chỉnh lại cách 

sử dụng cho đúng. Trong ngôn ngữ tình yêu 
cũng thế, khi chương trình ngôn ngữ này chạy 
không đúng là do con người gây ra. Thiên 
Chúa ghi trong tâm hồn mỗi người chương 
trình ngôn ngữ này, nhưng khi sử dụng hoặc là 
con người không dùng đúng chương trình này 
hoặc là muốn sử dụng chương trình sai riêng 
của mình. Vì thế sinh ra sai lầm và không còn 
truyền đi tín hiệu thông tin, hiểu nhau được 
nữa.

Những sai lầm này là thiếu tình liên đới với 
nhau, khi chỉ chú ý đến quyền lợi riêng tư của 
mình. Ngôn ngữ tình yêu kêu gọi sự hiểu biết 
thông cảm với nhau, mang niềm vui, niềm hy 
vọng, sự tha thứ làm hoà và tình liên đới trong 
cuộc sống.

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 
xưa, các Thánh Tông Đồ đã tìm ra được ngôn 
ngữ chung cho hết mọi người. Ngôn ngữ này 
do Chúa mang đến và ghi khắc trong tâm hồn 
con người. Qua ngôn ngữ này ai cũng hiểu 
được Tin mừng ơn cứu độ của Chúa và cùng 
nhau tìm về với Chúa, với nhau là anh em con 
một Chúa: ngôn ngữ tình yêu. 

Chúa Thánh Thần mang từ trời cao đến cho 
con người ngôn ngữ của Chúa Cha, ngôn ngữ 
này khác gì là “tiếng mẹ đẻ” của con người: 
ngôn ngữ tình yêu - ngôn ngữ của toàn cầu. 
(Lm Nguyễn Ngọc Long, Vietcatholic).

4. Chứng từ: Người thầy giáo da đen
Năm 1917, tại một xóm nghèo bang Mis-

sissipi Hoa Kỳ, một toán người da trắng quá 
khích đã bủa vây bắt trói một thanh niên da 
đen vì nghi ngờ anh đang diễn thuyết kêu gọi 
đồng bào anh nổi loạn chống lại họ. Anh ta 
tên là Lawrence. Anh bị lôi đến một gốc cây, 
tròng dây thòng lọng vào cổ, dưới chân xếp 
một đống củi to. Đám đông ra lệnh cho anh 
được nói những lời cuối cùng trước khi chết... 

Lawrence thầm cầu nguyện với Chúa Thánh 
Thần, rồi sau đó hiên ngang lên tiếng lặp lại tất 
cả những gì anh đã diễn thuyết trước đó cho 
người da đen. Anh bắt đầu bằng cách phác họa 
cảnh sống của hai dân tộc anh em da đen và 
da trắng trong sự tương trợ đoàn kết. Anh ngỏ 
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ý sẽ tổ chức một ngôi trường để dạy cho đồng 
bào anh để họ xứng đáng sống bên cạnh người 
da trắng. Từ đó, hai bên sẽ dễ dàng hiểu biết 
và giúp đỡ nhau. Anh nêu tên một số người da 
trắng có uy tín trong vùng đã hứa tài trợ cho 
anh. Anh còn khéo léo nói vài câu duyên dáng 
làm cho đám đông bật cười. Cuối cùng, anh 
khẳng định: anh đấu tranh với sự dốt nát mù 
chữ và chống lại sự nghèo nàn lạc hậu, chứ 
không hề có ác ý với ai cả.

Anh vừa dứt lời, đám đông mới đây còn đòi 
giết anh, giờ đây lại hò reo hoan hô anh nhiệt 
liệt, ùa nhau đến tháo giây thòng lọng và công 
kênh anh lên. Lại có người đứng ra kêu gọi 
mọi người hãy giúp đỡ anh. Thế là người ta 
có bao nhiêu tiền đều móc ra, ném như mưa 
xuống dưới chân anh da đen nghèo xác xơ 
nhưng giàu thiện chí và hảo tâm...

Sinh ra ở miền Bắc Hoa Kỳ, Lawrence là 
con một bác thợ hớt tóc, được gia đình dành 
dụm nuôi ăn học đến hết bậc đại học. Ra đời, 
anh có thể tìm được việc ngay và có một đời 
sống sung túc nơi quê nhà, thế nhưng, cảnh 
cơ cực lam lũ của những đồng bào da đen đã 
thôi thúc anh bỏ tất cả để lưu lạc xuống miền 
Nam xin một chân thầy giáo làng cho người 
da đen. Chính ở đây, anh hiểu được nguyên 
nhân mọi khốn cùng người da đen phải gánh 
chịu là ở chỗ: đã dốt nát mù chữ mà lại còn mê 
tín dị đoan, và trắng tay, không biết một thứ 
nghề nào, từ đó họ lại càng bị người da trắng 
khinh bỉ đầy đọa. Ban ngày, Lawrence vất vả 
dạy học, tối đến, anh tự học thêm nghề trồng 
trọt, chuẩn bị cho ước mơ sẽ truyền nghề lại 
cho đồng bào.

Mùa xuân năm 1909, vừa tròn 24 tuổi, Law-
rence khăn gói tìm tới khu xóm Braston có 
đông người da đen, dự định chọn nơi đây để 
mở trường. Anh đi tìm những người trại chủ 
da trắng để xin phép mở trường dạy nghề trồng 
trọt cho người da đen. Họ chả mấy tin tưởng 
vào lập luận của anh, nhưng họ cũng không có 
ý ngăn cản làm gì. Sau đó, anh lại đi vận động 
những người da đen chịu gom góp mỗi người 
một chút để có thể dựng trường. Họ vui mừng 

hy vọng lắm, nhưng vì nơi đây vừa mới bị mất 
mùa do nạn côn trùng tàn phá, họ lại quá ng-
hèo nên chẳng góp được gì đáng kể. Nhưng 
Lawrence nhất quyết không chịu bó tay...

Một hôm, anh cầm theo cuốn Kinh Thánh, 
tìm ra ven rừng thanh vắng ngồi một mình 
dưới bóng một cây cổ thụ. Đang mải mê suy 
tư cầu nguyện, anh chợt bắt gặp một em bé da 
đen đang rụt rè nhìn anh từ xa. Anh gọi: “Nào 
em bé, lại đây chơi với anh đi!” Đứa bé tiến 
lại, nó thấy anh có cuốn sách đẹp thì mượn 
và cũng bắt chước cầm lên đọc chăm chú ra 
vẻ biết chữ. Lawrence phì cười khi thấy em 
cầm ngược đầu cuốn sách, anh vỗ vai em hỏi: 
“Chắc em thích đọc sách lắm phải không? 
Vậy thì ngày mai em hãy trở lại đây, anh sẽ 
bắt đầu dạy cho em biết đọc biết viết nhé!”

Hôm sau trở lại gốc cây, Lawrence đã thấy 
em bé có mặt cùng với hai đứa nữa. Thế là 
ngôi trường đã khai giảng ngay dưới tán cây 
ven rừng với 3 trò nhỏ đầu tiên, hiệu trưởng 
kiêm thầy giáo duy nhất chính là Lawrence, 
và giáo án là cuốn Kinh Thánh! Anh chọn 
bài giảng và tập đọc đầu tiên là một đoạn Lời 
Chúa nói về tình yêu thương. Được một lúc, 
anh nhìn quanh đã thấy một số người lớn da 
đen lấp ló ở các bụi cây gần đó, mải mê theo 
dõi như uống lấy từng lời giảng dạy giáo lý 
của anh. Thế là anh mời tất cả cùng ngồi vào 
để tập đọc đoạn văn được viết nắn nót trên tấm 
ván cũ. Sĩ số lớp học giờ đây gồm 5 trẻ em và 
7 người lớn.

Ngày lại ngày, tiếng đồn lan ra, Lawrence 
thu nhận được hơn 50 học sinh. Mùa đông về, 
lớp học dời vào một căn nhà cũ nát bỏ hoang. 
Người trại chủ tốt bụng biết chuyện, tặng luôn 
cho anh căn nhà cùng với 16 mẫu đất bỏ hoang 
chung quanh và số tiền 50 đô-la. Các học sinh 
lớn xúm lại sửa chữa vách và mái nhà, làm lò 
sưởi và quét vôi. Anh lại tìm đến một trại chủ 
khác xin được một số lớn gỗ ván và mua chịu 
các vật dụng cần thiết cho ngôi trường.

Năm 1917, thoát được vụ hành quyết oan 
uổng như đã kể từ đầu, anh tạ ơn Chúa ...

(xem tiếp theo trang 54) 
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Ngũ tuần” có nghĩa là lễ cử hành sau lễ 
Vượt Qua 50 ngày. Lễ này trước hết là lễ đồng 
áng, sau đó là lễ kỷ niệm việc ký giao ước, cuối 
cùng thành lễ ban Chúa Thánh Thần xuống. 

Trong Do thái giáo, lễ Ngũ tuần là một trong 
ba lễ người Do thái phải trình diện tại nơi Ngài 
chọn để ngự trị (Đnl 6,6). Lúc đầu là lễ mùa, 
ngày vui mừng và tạ ơn (Xh 23,16 Ds 28,26 
Lv 23,16tt). Có lẽ từ tk II trước công nguyên, 
nó biến thành lễ giáp năm kỷ niệm ngày ký 
giao ước (Xh 19,1-16). 

Vào ngày lễ Ngũ tuần của người Do thái, 
khi các tông đồ đang họp nhau cầu nguyện, 
Chúa Thánh Thần đã hiện xuống (x. Cv 2,1-
4). Với những dấu chỉ kèm theo như gió và 
lửa, ơn ban Thánh Thần là một cuộc thần hiển 
như trong Cv, phép lạ xảy ra cho thấy ý nghĩa 
của biến cố này: các tông đồ nói tiếng lạ (Cv 
2,4) và mọi người hiểu được (Cv 2,5-11). Như 
vậy, Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

- Thời cánh chung đã mở màn, đúng như lời 
các tiên tri đã loan báo (Gc 3,1-5 Ed 36,27), và 
Chúa Giêsu xác nhận (Cv 1,5) 

- Kết thúc cuộc vượt qua của Đức Kitô. 
Người được tôn vinh và hoàn tất công trình 
cứu độ bằng việc đổ tràn Thánh Thần trên các 
tông đồ (Cv 2,23-33). 

- Quy tụ cộng đoàn thiên sai, những người 
bị phân tán được quy tụ trên núi Sion, người 
Do thái và chư dân hợp nhất trong tình huynh 

đệ quanh tiệc Thánh Thể (Cv 2,42t). 
- Khởi đầu việc truyền giáo (Cv 1,8). Lễ 

Chúa Thánh Thần hiện xuống khai mào thời 
gian của Giáo Hội vì Chúa Thánh Thần hướng 
dẫn và hoạt động việc truyền giáo của Giáo 
Hội (Cv 4,8- 13 2-15.28 16,6) cho tới ngày 
Chúa lại đến.

Ba Ngôi, từ không có trong Kinh Thánh, 
nhưng lại là một từ diễn tả mầu nhiệm chính, 
trọng nhất của Kitô giáo, dĩ nhiên dựa trên nền 
tảng Kinh Thánh. 

Cựu Ước đã có những bước chuẩn bị cho 
mặc khải Ba Ngôi, nhưng luôn khẳng định 
Thiên Chúa là Duy Nhất. Khi tạo dựng 
loài người, Thiên Chúa tự xưng ở số nhiều: 
“Chúng ta hãy... giống như Chúng ta...” (St 
1,26). Thiên Chúa gặp gỡ Abraham tại Man-
brê (St 18,1-2) và Ba vị mà tổ phụ đã gặp, các 
giáo phụ coi là điểm tiên báo về Ba Ngôi. 

Tân Ước mặc khải rõ hơn về Ba Ngôi, khi 
thì biểu lộ từng Ngôi riêng biệt, khi thì trong 
công thức Ba Ngôi. 

Chúa Giêsu đã nói Người đồng hàng với 
Chúa Cha (Ga 10,30) và hứa sẽ sai Chúa 
Thánh Thần đến (Ga 14,26). Ba Ngôi hiển 
diện đầy đủ nhất trong biến cố sau khi Chúa 
Giêsu chịu phép rửa ở bờ sông Jorđano (Mt 
3,16-17): khi ấy Chúa Giêsu được Đức Chúa 
Cha công bố là Con và Chúa Thánh Thần ngự 

BA NGÔI 
(CN LỄ CHÚA BA NGÔI C)

     LỄ NGŨ TUẦN 
(LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG C) 
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MELKISÊĐÊ 
(LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ C)

TỰ DO 
(CN 13 TN C - Gl 5,1.13-18)

xuống trên Người dưới dạng chim bồ câu. 
Công thức Ba Ngôi có khá nhiều trong Tân 

Ước. Chúng ta có thể lược qua một số công 
thức như: 1Cr 12,4-6 2Cr 13,13 Rm 1,1-4 Gl 
4,6 Pl 2,1 Ep 1,3-4 Tt 3,5-7 1Pr 1,2 Kh 1,4-5. 
Riêng công thức Ba Ngôi rõ ràng nhất nơi Mt 
28,19 có lẽ do ảnh hưởng của phép rửa sau 
này (so sánh với phép rửa ban đầu trong Đức 
Kitô (x. Cv 2,38 10,48).

 Melkisêđê được coi như người bảo trợ 
Abraham, vị tiền nhiệm của Đavít và như hình 
ảnh của Chúa Giêsu. 

 Melkisêđê là vua và vì thế cũng là tư tế của 
Salem (mà Tv 76 đồng hóa với Giêrusalem). 
Ông đã đãi Abraham một bữa ăn gồm bánh và 
rượu như một nghi thức giao ước (St 31,44-
46 Gs 9,12-15). Ông chúc lành cho Abraham 
và Abraham dâng cống vật cho ông. Các ng-
hĩa cử trên được thực hiện trước Thiên Chúa 
tối cao mà đối với Abraham là Thiên Chúa 
duy nhất. 

Khi đóng đô tại Giêrusalem, Đavít đã đồng 
hóa vua Giêrusalem như người kế vị Mel-
kisêđê để vừa làm vua, vừa là tư tế. Kiểu nói: 
“Con là tư tế muôn đời” (Tv 110) xem ra quá 
đáng, nhưng lại thích hợp để chỉ Đấng Được 
Xức Dầu cuối cùng. Đấng Cứu Thế sẽ liên kết 
chức tư tế và vương quyền nơi mình. Các tiên 
tri cũng loan báo như thế (Gr 33,14-22 Dcr 
3-6). Dòng họ Macabê đã ủy thác vương quyền 
cho vị thượng tế (1Mcb 10,20-65 14,41-47). 
Nơi Đức Giêsu Kitô, quả đã có sự liên kết chặt 
chẽ giữa vương quyền (đã được thanh luyện) 
với chức tư tế đích thực. 

Theo thư gửi người Do thái, Chúa Giêsu đã 
hoàn thành chức vụ tư tế vương giả của Đấng 
Cứu Thế dòng họ Đavít, kế vị Melkisêđê (Tv 
110 x Dt 7,5-6.10 6,20). Vị tư tế này xem ra 
trổi vượt mọi tư tế Lêvi vì chính Abraham đã 
cúi mình nhận phép lành và dâng lễ vật cho 
ông. Giao ước mới Chúa Giêsu thiết lập dưới 

dấu chỉ Bánh và Rượu được tiên báo trong 
hiệp ước của Melkisêđê xưa là phần tử của 
“chư dân”, ông là chứng nhân cho tính phổ 
quát của ơn cứu độ.

Dân Israel đã từng bị đàn áp bên Ai Cập 
rồi được cứu thoát. Trong nước, họ luôn bị 
dân Canaan rồi dân Philitinh đe dọa. Nhưng 
Thiên Chúa cứu họ nhờ các thủ lãnh. Thời lưu 
đày và thời Antiôchô Epiphanê, họ cũng được 
giải thoát. Thời lệ thuộc Rôma, dù không 
nhận mình bị thống trị (Ga 8,33), người ta 
vẫn khao khát Đấng Cứu Thế đến cứu độ 
(Lc 24,21). Ý tưởng giải phóng rất gần với ý 
tưởng cứu chuộc. 

Kitô hữu được mời gọi sống tự do (Gl 5,13). 
Thật vậy, người Kitô hữu thoát khỏi tinh thần 
nô lệ và sợ sệt, để sống tinh thần hiếu thảo 
(Rm 8,15-18). Thiên Chúa giải thoát Isra-
el khỏi mọi lầm lỗi (Tv 130,8). Người tôi tớ 
Thiên Chúa mang lấy tội lỗi mọi người và giải 
hòa họ với Thiên Chúa (Is 53,5-6) và Kitô 
hữu được giải thoát nhờ máu Đức Kitô (Rm 
8,2), đưa họ vào nước của Con Thiên Chúa 
(Cl 1,14). 

Tử thần bị tiêu diệt (1Cr 15,55) và chúng ta 
được chia sẻ ơn phục sinh (Rm 6,3-4),vượt qua 
cõi chết mà vào sự sống (1Ga 3,14). Không 
còn sợ hãi và chết chóc nữa (Rm 6,23). Lề 
luật thánh thiện và thiêng liêng (Rm 7,12-14) 
dẫn đến Đức Kitô (Gl 3,24). Nhưng việc giữ 
lề luật và nghi lễ là một gánh nặng vô ích (Cv 
15,10 Gl 4,9-10) chẳng giúp ta làm điều lành 
cũng như chẳng giúp ta tránh điều ác (Rm 7). 
Ơn cứu độ chỉ có nơi Đức Kitô (Gl 2,21) và sự 
thật mới giải thoát (ga 8,32). 

Nhưng tự do không có nghĩa là được làm 
mọi sự (Gl 5,13), nhưng phải đưa đến sự tuân 
phục Đức Kitô và Hội Thánh. Người Kitô hữu 
phải là “người nô lệ cho đức công chính” để 
nên thánh (Rm 6,19). Trên tự do phải có đức 
ái (1Cr 8-10).
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Nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không 
nói đến thánh Dominico là thiếu sót. Thánh 
Dominico sinh ngày 24/6/1170 tại Caleruega, 
nước Tây ban Nha, qua đời ngày 6/8/1221 
tại Bolonia, nước Ý, hưởng thọ 51 tuổi. Đức 
Giáo Hoàng Gregorio lX phong Ngài lên bậc 

hiển thánh ngày 11/7/1234. Bài này chúng 
tôi không chủ trương viết tiểu sử thánh nhân, 
mà chỉ chú trọng đến khía cạnh duy nhất, là 
thánh nhân đã được Đức Mẹ hiện ra với Ngài, 
trao cho Ngài nhiệm vụ truyền bá kinh Mân 
Côi. Vì những tai họa do bè rối Albigense phá 
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hoại, nhất là tại miền Nam nước Pháp. Một 
hôm thánh nhân đang cầu nguyện cho bè rối 
Albigense ăn năn trở lại, thì Đức Mẹ hiện ra 
với Ngài, có 3 vị Nữ Hoàng và 50 trinh nữ 
theo hầu. Đức Mẹ phán bảo thánh nhân: 

- Hỡi con, Mẹ xin Thiên Chúa ơn cải tử 
hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó 
đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện 
bằng kinh Mân Côi. 

Nói đến đây Đức Mẹ chỉ vào 3 đoàn trinh 
nữ, mặc 3 thứ màu áo khác nhau: trắng, đỏ, 
vàng. Người tiếp tục dạy cho thánh nhân ý 
nghĩa các màu nhiệm: 5 sự Vui, 5 sự Thương 
và 5 sự Mừng. 

Nhờ thị kiến đó mà thánh nhân biết rằng: 
kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực, đánh 
bại các phe phái lạc giáo, cứu vãn Giáo Hội 
và nhân loại. Ngài đi đến đâu cũng giảng về 
chuỗi hạt Mân Côi. Một hôm từ Fanjeaux 
đến thành Prouille giảng kinh Mân Côi. Ngài 
đến nhà thờ Prouille đọc kinh Mân Côi. Bỗng 
nhiên Đức Mẹ hiện ra phán bảo: 

- Hỡi con Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính 
của con dâng lên Mẹ, như những đoá hoa 
hồng hái trong mưa ướt. 

Dominico ngửa mặt lên mà chẳng thấy gì. 
Ngài lại tiếp tục đọc kinh Mân Côi, và cầu xin 
cho dân thành Prouille ăn năn trở lại. Bỗng 
nhiên lại có tiếng nói: 

- Hỡi con, con hãy hái cho Mẹ những hoa 
hồng bất diệt, để Mẹ cứu các linh hồn. 

Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ: 
- Mẹ chỉ cho con những hoa hồng nào hoàn 

hảo nhất. 
Đức Mẹ trả lời: 
- Hoa hoàn hảo nhất là những kinh Kính 

Mừng mà con đang đọc. 
Dominico sung sướng vì đã tìm được bí 

quyết với niềm hy vọng trào dâng lên. Bấy 
giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng 
mình và nâng cửa nhà thờ Prouille cho 
Dominico bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, 
áo trắng như tuyết. Ở tay và chân Đức Mẹ, 
có hoa hồng tươi nở, toả hương thơm ngào 
ngạt. Dominico quay nhìn Đức Mẹ và chào 

kính: Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Lập 
tức 9 phẩm thiên thần hoà nhịp ca tụng Đức 
Mẹ. Ngài cũng được Đức Mẹ dẫn dắt lên trời 
thờ lạy Chúa Ba Ngôi, và thấy những chục 
kinh Kính Mừng mà Ngài đã đọc, được dính 
lác rác trên Ngai tòa Chúa. Tảng sáng, Ngài 
trở về Fanjeux rao giảng chuỗi Mân Côi. 
Nhờ đó bè rối Albigense bị tan rã. Giáo Hội 
lại được thanh bình. Đó là tất cả nguồn gốc 
kinh Mân Côi mà thánh Dominico đã truyền 
cho nhân loại. 

..........................................
Lời bàn: Việc thánh Dominico vâng lời 

Đức Mẹ truyền giảng kinh Mân Côi đã được 
rất nhiều sách vở nói rất rõ ràng đã từ lâu. 
Chúng tôi chỉ lặp lại chút sự tích để nói lên sự 
quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Như vậy 
là chính Đức Mẹ truyền ban kinh Mân Côi 
cho nhân loại. Thánh nhân chỉ là người trung 
gian mang đến cho nhân loại phương thức đọc 
kinh Mân Côi. Chứ thánh nhân không phải là 
đấng sáng lập kinh Mân Côi. Do đó, ta có thể 
nói kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi là do 
từ trời ban xuống cho nhân loại. Hiểu được 
như vậy, ta mới thấy quý trọng kinh Mân Côi, 
và chuỗi hạt Mân Côi biết chừng nào! 
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Bà Maria Phạm Thị Bích Ngọc, 64 tuổi 
đường Nguyên Tấn Phát, Sài gòn. Bị thần 
kinh kẹt vào xương sống đau đớn lắm, không 
nằm ngồi được. Như vậy đã 10 ngày, các y sĩ 
đều bó tay.

Sáng ngày 29/3/1982. Chồng bà là y sĩ 
Phạm Hữu Nghi đến xin khấn. Ông đưa về 
một gói hoa khô đã trưng trước bàn thờ Thánh 
Cả, sắc lên cho bà uống. Bà vừa uống xong 
thì thấy đau bội lên, nhưng sau đó bà ngồi lên 

được và hết đau. Hôm sau, ông bà và các con 
vui mừng lên tạ ơn, dâng bó hoa với cặp bình 
đồng để tỏ lòng kính mến.

.........................................
(Lời bàn của linh mục Giuse: Chân 

phước Anrê Canada lấy dầu đền thánh Gi-
use mà xức cho bệnh nhân, nhiều người 
được khỏi. Hành động ấy biểu lộ lòng tin, 
đức tin đã chữa họ. Hoa Thánh Cả Gi-
use thiết tưởng cũng tương tự như thế). 
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Đương đạo LINH MAI LINH

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

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

Trăn trở: 
Đối với Nước Trời, câu: “Có thực mới 

vực được đạo” là đúng hay sai? (một Kitô 
hữu giáo dân).

Trao đổi:
Sai. 
Câu này chỉ đúng với người thuộc nước thế 

gian, coi trọng thế gian và họ dùng câu nói 
này để bao biện cho thái độ không tha thiết 
với Nước Trời.

“Thực” là ăn, nghĩa bóng là điều kiện tốt. 
“vực” là làm cho đứng dậy, “đạo’” là giữ đạo, 
nghĩa bóng là theo Chúa.

 Nước Trời nói câu này bằng cách sửa đổi 
cho khác đi, thí dụ như: “Có thực mới vực 
được đạo là xòang, không thực mà vẫn vực 
được đạo mới “ngon” (người “ngon” có nghĩa 
là người có bản lãnh). Hãy xem: 

Bà góa không thực (nghèo và cô độc) 
nhưng vẫn vực được đạo (bố thí tức bác ái) 
“ngon” đến mức được Chúa khen là đã bố thí 
nhiều nhất.

Anh trộm lành không thực (đang thụ hình 
trên thập giá) vẫn vực được đạo (ăn năn sám 
hối, bênh vực tuyên xưng Chúa và cầu khẩn) 
anh trở nên “ngon” đến mức được Chúa hứa 
Nước Trời.

Các người thu thuế và gái điếm không thực 
(sống trong tội) vẫn vực được đạo (đến nghe 
Chúa dạy) họ bỗng “ngon” đến mức được 
Chúa nói họ sẽ được vào Nước Trời sớm hơn 
các kinh sư, luật sĩ hay người Biệt phái.

Con nhiều trường hợp không thực vẫn vực 
được đạo… khác nữa, nhưng đâu đã hết làm 
cho ta bỡ ngỡ! Đang có thực (thanh niên giàu 
có) thế mà Chúa bảo bỏ thực đi cho “sạch sẽ” 
(bán hết tài sản đem tiền phân phát cho người 
nghèo) sẽ vực được đạo (được Nước Trời làm 
sản nghiệp).

Nước Trời coi sự phấn đấu là cốt lõi.
Có của ăn của để (tức có thực) mới theo 

Chúa thì còn gì để mà phấn đấu nữa!    
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“Quý hồ tinh bất quý hồ đa” là: người, vật hay việc… gì quý ở chỗ tinh nhuệ, 
không quý ở chỗ có đông, có nhiều.

Cha sở huấn đức cho 3 ca đoàn:  
- Chúng ta đừng làm như ở các đám tiệc: âm 

nhạc nhiều, lớn và ồn nhưng chẳng ai màng 
nghe mà còn khó chịu… Nhưng hát ít thôi!

Đợi cho cha sở nói xong, một anh ca viên hỏi:
- Thế nào là hát ít, thưa cha?     
Cha sở khều nhẹ cha phó; cha phó ngồi bên 

cha sở liền trả lời:
- Hát theo nghi lễ.    
Cha phó giải thích:
- Nghi lễ Nhập lễ, Dâng lễ và Hiệp lễ là 

nghi lễ đi rước (1) ta hát Đối ca; nghi lễ Đáp 
ca là nghi lễ ngồi (2), ta hát Đáp ca. Giáo 
hội thiết kế nghi lễ nào hình thể thánh ca đó; 
hễ nghi lễ dừng, ta dừng tụng (3). Đó là hát 
ít. Trong thực tế, khi ca đoàn hát đối đáp với 
Cộng đoàn, tự nhiên tạo nên hiệu ứng “hát 
ít”, chưa kể hát theo nghi lễ là hát rất “có 
liều lượng”.

Cha sở kết luận:
- “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” là như thế.       
.......................................................
(1) Nhập lễ là nghi lễ đi rước vào nhà thờ 

của Cộng đoàn (nay chỉ còn là chủ tế và lễ 
sinh đi ra bàn thờ). Dâng lễ là nghi lễ Cộng 
đoàn đi lên dâng lễ vật trên bàn thờ (nay họa 
hiếm ở lễ lớn còn xảy ra). Hiệp lễ là nghi lễ 
Cộng đoàn đi rước Mình Thánh Chúa (nay 
vẫn còn nguyên). Ở 3 nghi lễ này, có sự kết 
hợp nghi lễ đi rước cộng với ca hát kiểu đối 
đáp. 

(2) Đáp ca là nghi lễ ngồi cộng với hát 
đối đáp. 

(3) Tụng (psallère) hay Hát xướng (cantil-
lare) các câu Thánh vịnh… được phép Giáo 
hội hát bao nhiêu câu tùy ý, cho nên muốn 
ngưng lúc nào cũng được.

PHA THĂNG
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(tiếp theo)

Các vị vua chúa châu Âu xưa liên tục đổi chỗ ở vì cung điện nhanh chóng bốc 
mùi, phụ nữ quý tộc luôn đi đứng nhẹ nhàng, chậm rãi vì sự cố trang phục rất dễ 
xảy ra. Đi ngược về quá khứ, có nhiều bí mật của hoàng gia còn xa lạ với số đông. 
Những sự thật dưới đây sẽ khiến nhiều người sửng sốt.

NGUYÊN NGUYÊN

HOÀNG GIA LIÊN TỤC DI CHUYỂN 
GIỮA CÁC LÂU ĐÀI

Vua chúa đương nhiên có nhiều chỗ ở và 
họ thường di chuyển giữa chúng. Nữ hoàng 
Elizabeth I (Anh) cùng đoàn tùy tùng thường 
chuyển chỗ ở vài tuần một lần. Lý do là hệ 
thống thoát nước thải của cung điện thường 
xuyên bốc mùi. Bất kể ở cung điện nào cũng 
có những đoàn tùy tùng sẵn sàng tiếp đón, 
phục vụ khi họ chuyển đến. 

Những dinh thự hoàng gia sẽ là nơi nghỉ 
dưỡng và làm việc cho quân vương.

(tiếp theo)
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HOÀNG HẬU TƯƠNG LAI ĐƯỢC LỰA 
CHỌN THẾ NÀO?

Hoàng hậu tương lai được lựa chọn qua 
ảnh chân dung trước khi gặp mặt trực tiếp.

Hôn lễ của hoàng gia châu Âu là sự kiện 
quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của cả 
đất nước. Một số đức vua đính hôn khi còn 
rất trẻ. Vẻ ngoài của hoàng hậu tương lai rất 
được coi trọng. Do đó các đức vua thường 
yêu cầu được xem chân dung các ứng cử viên 
cho ngôi vị hoàng hậu tương lai.

CÁCH CÁC HOÀNG HẬU CHIẾM 
TRÁI TIM HOÀNG ĐẾ

Hoàng hậu Catherine, người vợ đầu tiên 
của Henry VIII nước Anh và hoàng hậu Anne 
Boleyn - vợ thứ hai của vị vua này, đã nỗ lực 
dùng phục trang làm đẹp cho mình trong cuộc 
chiến giành lấy và chiếm giữ trái tim quân 
vương. Hoàng hậu Catherine thậm chí đã tăng 
50% chi tiêu cho những bộ trang phục mới.

Kiểu mũ cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho 
người nào trong hoàng gia. 

Trang phục cũng được giới quý tộc và quan 
chức triều đình sử dụng để thể hiện mình đang 
ủng hộ ai trong hoàng gia. Ví dụ, những người 
theo phe hoàng hậu Catherine sẽ đội mũ trùm 
đầu kiểu Anh, trong phe ủng hộ hoàng hậu 
Anne Boleyn lại thích biến thể kiểu Pháp của 
chiếc mũ này.

CÁCH TẠO MÙI HƯƠNG CHO 
TRANG PHỤC HOÀNG GIA

Vào thời Tudor, giới quý tộc luôn yêu cầu 
thay khăn trải giường sạch cho mỗi ngày 
trong tuần. Trang phục hoàng gia được giặt 
bằng các sản phẩm làm sạch tự nhiên. Để 
tạo hương thơm, những trang phục này sẽ 
được phơi khô trên các bụi cây hương thảo 
và oải hương. Đôi khi chúng được đặt ngay 
trên bãi cỏ.

Trang phục hoàng gia luôn có một mùi. 
(còn tiếp)
..............................................
Đọc bài trên, ta thấy nổi lên một điều: dù 

sang trọng cách mấy, mỗi người chỉ ăn được 
chừng đó mỗi bữa ăn, ngủ được chừng đó 
không gian mỗi giấc ngủ, vui vẻ chừng đó 
mỗi cuộc vui, chết chôn chừng đó ván hòm 
và huyệt mộ khi chết… quan trọng là sống 
thế nào cho ra giá trị một con người như Chúa 
muốn. Đó là ý nghĩa của câu nói trứ danh xưa: 
“Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, nghĩa là quý ở 
chỗ tinh nhuệ, không quý ở số nhiều.      

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy, Thánh 
nhạc quý ở chỗ có làm đẹp lòng Chúa (1) hay 
không, không quý ở chỗ hát nhiều và hát làm 
vui lòng người trần thế. Ta sẽ dễ hình dung 
nếu xem qua bản phân tích sau:
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.....................................................................
(1)  Theo ý Giáo hội, đẹp lòng Chúa được hiểu là: “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tâm 

hồn tín hữu”.
(2) Bản văn phụng vụ gồm: Lời Chúa, Thánh vịnh và các kinh do Giáo hội soạn. Tất cả đều 

phải được hát nguyên văn, không thêm bớt hay sửa đổi một chi tiết nào.
(3) Thánh ca trong các nhà thờ hiện nay tuy là thể loại Thánh ca Bình dân Tôn giáo (cantus 

religiosus popularis) nhưng lại hát không bình dân, tức chỉ Ca đoàn được hát mà thôi, Cộng 
đoàn bị loại, ngồi nghe mà không được hó hé gì.

Ảnh: Trích từ Website thanhnhacngaynay.vn
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Các câu đối có tính lịch sử (tiếp theo):

9. CÂU ĐỐI ĐÓN XUÂN CỦA 
NGUYỄN CÔNG TRỨ

Thủa còn hàn vi gian khó, xuân đến khi còn 
nợ nần nhiều, Nguyễn Công Trứ đã làm đôi 
câu đối rằng:

“Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp 
thằng Bần ra cửa”

“Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay 
bồng ông Phúc vào nhà”.

Nguyễn Công Trứ còn có một câu đối tự 
đánh giá về cuộc đời chìm nổi của mình, được 
các nhà nghiên cứu văn chương nhiều thế hệ 
đánh giá là, rất hay và rất chuẩn như sau:

“Cũng may thay, công đăng hoả có là bao, 
theo đòi nhờ phận lại nhờ duyên: quan trong 
năm bảy thứ, quan ngoài tám chín phen, nào 
cờ, nào quạt, nào mão, nào đai, nào hèo hoa 
gươm bạc, nào võng tía dù xanh, mặt tài tình 
mà trong hội kiếm cung, khắp trời nam biển 
bắc cũng tung hoành, mùi thế trải qua ngần 
ấy đủ”.

“Thôi quyết hẳn, cuộc phong trần chi nữa 
tá, ngất ngưởng chẳng tiên mà chẳng tục: hầu 
gái một vài cô, hầu trai dăm bảy cậu, này cờ, 
này kiệu, này rượu, này thơ, này đàn ngọt hát 
hay, này chè chuyên chén mẫu, tay thao lược 
đã ngoài vòng cương toả, lấy gió mát trăng 
thanh làm tri thức, tuổi trời ít nữa ấy là hơn”. 

PHÚC CHIÊU

“Viết riêng cho Ban Biên tập”
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10. CÂU ĐỐI TRÊU GHẸO ĐOÀN THỊ 
ĐIỂM CỦA TRẠNG QUỲNH

Một ngày xuân đi hội cùng nhau, Đoàn Thị 
Điểm nhìn thấy cây xương rồng, ra vế đối 
muốn thách Trạng Quỳnh:

“Cây xương rồng trồng đất rắn, long vẫn 
hoàn long”

Long tiếng Hán nghĩa là rồng, nghĩa tiếng 
Nôm là lỏng, không chặt…

Trạng Quỳnh liền đối lại là:
“Quả dưa chuột tuột thẳng gang, thử chơi 

thì thử”
Thử tiếng Hán là con chuột, nhưng tiếng 

Nôm nghĩa là làm thử, chưa phải làm thiệt. 
Chữ nghĩa rất chỉnh mà nội dung lại thể hiện 
được khả năng “đĩ mồm” của Quỳnh.

Qua các câu đối ngày xưa, chúng ta thấy 
cha ông rất coi trọng nguyên tắc:“Quý hồ 
tinh, bất quý hồ đa” nghĩa là quý ở chỗ 
tinh nhuệ, không quý ở số nhiều, qua việc 
không nói nhiều, chỉ nói bằng thơ, làm thơ 
không làm nhiều, chỉ tranh tài cao thấp với 
nhau bằng cặp câu đối tổng cộng chỉ một ít 
chữ nghĩa.

Nước Trời cũng sử dụng nguyên tắc: “Quý 
hồ tinh bất quý hồ đa” bằng những lời Chúa 
phán trong Tin mừng, ví dụ lời Gọi thì nhiều, 
Chọn thì ít, Những ai mạnh mẽ và can đảm 
mới chiếm được Nước Trời, hay Nước Trời 
như ngư ông đánh bắt cá… lựa cá tốt cho vào 
giỏ còn cá xấu thì quăng đi v.v…

“TINH NHUỆ” CỦA NƯỚC TRỜI

Đối với Nước Trời, “tinh nhuệ” là:
- Tình yêu. Vì “Thiên Chúa là Tình yêu” 

cho nên người nào lòng đầy tình yêu, người 
ấy được coi là tinh nhuệ, được vào Nước 
Trời. Nhưng Tình yêu ở đây phải là thứ tình 
yêu của lý trí, tuyệt nhiên không phải tình yêu 
của bản năng; đồng thời phải yêu tha nhân, 

người thù địch như Chúa dạy (yêu như thế 
tức thực thi Lời Chúa) để chứng tỏ tình yêu 
đối với Chúa.

- Phấn đấu: Vì con người được dựng nên 
với thân xác (thể vật chất), cùng với những 
nén bạc tự do có tên sức khỏe, trí óc, tài năng, 
tiền của, nhan sắc… con người lại được đặt 
trong trần gian (nơi thuộc thể vật chất), bị 
vây quanh bởi mạng lưới ma quỷ để cám dỗ 
và xúi bẩy… tất cả những điều vừa kể buộc 
con người phải phấn đấu cật lực và không 
ngừng để mình có tình yêu mà lại là tình yêu 
lý trí không có bản năng xen vào, để mình giữ 
được tình yêu lý trí và để mình phát huy tình 
yêu loại này trong lòng bằng sức phấn đấu 
gian khổ, phấn đấu từng ngày từng giờ cho 
đến chết.

- Đau khổ: vì phấn đấu để có được tình yêu 
lý trí đối với Chúa qua yêu thương tha nhân 
và địch thù, cho nên con người phải chịu đau 
khổ; cũng bởi vì như vậy nên Chúa mới gọi: 
“Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình, vác thập giá 
mình mà theo Ta”.

KHÔNG PHẢI MUỐN “TINH NHUỆ” 
MÀ ĐƯỢC

Để “tinh nhuệ” (yêu, phấn đấu và đau khổ), 
phải được Chúa an bài-tuyển chọn từ thuở đời 
đời, tuyệt nhiên không phải muốn mà được… 
thậm chí người không được an bài-tuyển chọn 
cũng chẳng có ý thức mình phải “tinh nhuệ” 
để được vào Nước Trời. Chỉ một điều kiện 
“tinh nhuệ” (yêu, phấn đấu và đau khổ) thôi, 
cũng đã gạn lọc đi nhiều người, an bài-tuyển 
chọn còn loại bỏ không biết bao nhiêu người. 
Chỉ những người “tinh nhuệ” (yêu, phấn đấu 
và đau khổ) mới được vào Nước Trời. Vì bộ 
sàng lọc gắt gao như thế, cho nên Kẻ trước 
nhất trở nên bét nhất, người bét nhất lại trở 
nên trước nhất. 

    AI ĐƯỢC AN BÀI-TUYỂN CHỌN?
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Không thể biết ai được Chúa an bài-tuyển 
chọn, vì chỉ Chúa mới biết; nhưng có vài dấu 
hiệu của sự an bài-tuyển chọn ta có thể thấy 
được: nghèo, hèn và đau khổ mặt thể chất 
hoặc mặt tinh thần; tuy là vậy, nhưng những 
người nghèo, hèn và đau khổ kéo dài từ nhỏ 
cho đến tận giờ lâm chung (tuyệt nhiên không 
phải chỉ nghèo, hèn hoặc đau khổ một thời 
gian, rồi sau đó được bù đắp), bởi vì họ phải 
phấn đấu với nghèo, hèn và đau khổ trong thể 
chất hoặc trong tinh thần triền miên, dai dẳng 
đến tận hơi thở cuối cùng (1).

NHƯNG MỖI NGƯỜI VẪN CÓ CƠ HỘI?

Tuy được an bài-tuyển chọn, nhưng mỗi 
người vẫn được Chúa ban cho cơ hội để “tinh 
nhuệ” (yêu, phấn đấu và đau khổ) bằng những 
nén bạc tự do mang những cái tên như: tuổi 
đời, sức khỏe, tiền của, trí khôn, nhan sắc, 
tài năng, gien di truyền… giống như ông chủ 
biết anh đầy tớ vô dụng, nhưng vẫn trao cho 
anh một nén bạc để sinh lợi.

ĐỂ ĐƯỢC Ở VÀO SỐ NGƯỜI 
“TINH NGHUỆ”.

Việc đầu tiên: phải coi cuộc sống đời này 
là cuộc đi đường, để không bấu víu vào nó, 
để không tìm sự an nghỉ, an hưởng, về hưu, 
thành đạt ý nghĩa, thành đạt lý tưởng, thành 
đạt mơ ước… Việc kế tiếp: thực thi Lời Chúa 
(phấn đấu với bản thân, làm ngược lại bản 
năng, yêu tha nhân và thù địch bằng tình yêu 
lý trí và chấp nhận mọi đau khổ vì làm như 
vậy không ngừng nghỉ cho đến hơi thở cuối 
cùng) cho đích đến là đời sau.

KẾT LUẬN KHÓ NGHE

Số người “tinh nhuệ” (yêu, phấn đấu và 
đau khổ) rất ít, nhưng Nước Trời lại coi trọng 
số rất ít ấy bằng hình ảnh 1 LỚN HƠN 99; để 

diễn tả lý số lạ đời “1 lớn hơn 99”. Chúa 
phán: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người 
tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín 
người công chính không cần hối cải”. (Lc 
15, 10) (2)

 ................................................................   
 (1) Chúng ta hãy biết sợ hãi những chữ 

như “thành đạt”, “thành công”, “đạt được 
lý tưởng”, hay “đã đạt được ước mơ” v.v… 
vì những từ này chỉ ra rằng: không còn phải 
phấn đấu nữa; những từ này nói lên điều 
giống như người đi đường đã về đến nhà, từ 
nay hưởng thụ, nghỉ ngơi, không còn phải 
phấn đấu nữa v.v… Nếu không biết sợ hãi mà 
ngược lại, còn tin chắc như thế thì ôi thôi! 
Thật là lầm lẫn tai hại! Bởi vì một khi ai còn 
đang sống ở trần gian, ngươi ấy chưa đến 
nhà, chưa về được nhà mình, chưa an nghỉ, 
chưa thể an hưởng, chưa thể về hưu, chưa 
thể dừng lại và tự mãn v.v… khi chưa về đến 
nhà và chưa thể an nghỉ, tức là vẫn còn đi 
trên đường, nhà vẫn còn ở xa. Ai cho mình đã 
thành đạt và khoái chí trong tự mãn thì giống 
như  người trên đường đi, ghé vào một quán 
trọ để tận hưởng vinh hoa phú quý, quên hẳn 
việc còn phải đi về nhà. Tóm lại, ai tưởng 
mình đã thành đạt rồi khoan khoái tận hưởng 
sự thành đạt hư ảo ấy, tức là người đó không 
được an bài-tuyển chọn… cho nên nói rằng 
phải sợ hãi là như vậy.

(2) Thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Một ông 
thánh buồn là một ông thánh đáng buồn” ngụ 
ý: buồn là không có gì phải phấn đấu, tức 
công chính tự bẩm sinh; đáng buồn là trên 
trời chẳng thấy vui mừng khi ông vào thiên 
đàng. Nguyên văn là: “Un saint triste est un 
triste saint” (Francois de Sales).
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Trách nhiệm?

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

Bé Bo dịu dàng

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Cò và bò là đôi bạn thân với nhau. Cò và bò 
yêu thương nhau lắm. Cò luôn ở gần bên bò 
và mổ ruồi muỗi cho bò làm bò đỡ ngứa. Mỗi 
lần cò đến bên bò, bò vui lắm. Cò lo tìm mấy 
con ruồi, con muỗi mà mổ. Bò vui lắm vì đỡ 
ngứa, lại còn có bạn nữa chứ. Bò vui lắm vì 
mỗi khi cò đến là cò kể cho bò nghe đủ thứ. 

Này nhé, chuyện đông chuyện tây bò đều 
biết cả vì cò kể lại. Cò bay trên trời nên thấy 
mọi thứ.  Cò bay trên trời nên biết mọi thứ. 
Chuyện chi cò cũng thấy và biết, mà cò biết 
là bò biết. Cò kể:

- Bò biết không?
Bò nói:
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- Bò không biết. Cò chưa kể răng mà bò 
biết được.

Cò vừa cười vừa nói:
- Đúng rồi. Cò chưa kể răng mà bò biết 

được. Ngày hôm ni người ta gặt lúa nì.
Bò nói:
- Cái ni bò biết rồi. Ngày hôm ni bò nghỉ mà.
Cò nói:
- Lúa năm ni trĩu hạt nì. Năm ni người ta 

được mùa nì.
Bò gật gù nói:
- Tưởng chi chớ chuyện ni bò cũng biết rồi 

nì. Bò cày ruộng cho người ta mà.
Cò lại nói:
- Năm ni được mùa nên rơm rạ nhiều lắm nì.
Bò nói:
- Năm ni được mùa chắc chắn lúa nhiều 

mà rơm rạ cũng nhiều. Lúa nhiều thì rơm rạ 
nhiều thôi. Chắc chắn rứa rồi chớ chi nữa.

Cò trợn tròn mắt:
- Trời ơi, cái chi bò cũng biết hết. 
Bò cũng trợn tròn mắt:
- Cò kể toàn những chuyện đồng áng không 

à, những chuyện ni bò biết hết rồi. Thôi cò kể 
chuyện khác đi.

Cò nói:
- Bò biết không?
Bò trả lời:
- Cò chưa nói răng mà bò biết được.
Cò cười nói:
- À quên. Cò chưa nói mà răng bò biết được.
Cò nói tiếp:
- Ở làng, người ta tụ tập đông lắm vì có lễ mà.
Bò hỏi:
- Lễ gì mà người ta tụ tập đông rứa?
Cò nói:
- Lễ chi cò không biết. Cò nghe người ta 

nói lễ của làng. Cò thấy người ta tụ tập lại 
đông nên kể lại cho bò nghe thôi.

Bò trả lời:
- Vậy hở. Rứa mà bò cứ tưởng là lễ hội 

nữa chớ.
Vừa nói cò không quên tìm ruồi muỗi mà 

bắt cho bò. Bò yêu thương cò lắm vì nhờ có 
cò mà bò đỡ ngứa. 

Cả hai cùng yêu thương nhau, nương nhờ 
vào nhau mà sống. Cả hai cùng vui vẻ hạnh 
phúc. Cò bắt ruồi muỗi cho bò. Nhờ có bò mà 
cò no bụng vì ăn ruồi muỗi đậu trên mình bò. 
Bò yêu thương cò vì nhờ cò bắt ăn ruồi muỗi 
mà bò đỡ ngứa.

.........................................................
Còn mình là con người thì sao?
Mình có yêu thương nhau không?
Mình có nương nhờ nhau mà sống không?
Này nhé, áo quần mình đang mặc do đâu, 

do ai? Mình đang ăn uống nhờ đâu, nhờ ai? 
Dép giày mình đang mang từ đâu, từ ai? Mình 
hớt tóc, làm tóc ở đâu, ở ai?... Nhiều lắm… 
sách vở… máy móc… giấy tờ… hình ảnh…

Ước chi con người chúng ta biết yêu thương 
nhau, nương nhờ nhau mà sống vui vẻ như cò 
và bò.

Cò và bò
Yêu thương nhau
Nương nhờ nhau
Cùng nhau sống.

Cò mổ ruồi
Bò đỡ ngứa
Bò mời cò 
Ăn no bụng.

Mình con người
Yêu thương nhau
Nương nhờ nhau
Cùng nhau sống.

Mình con người
Sao thua cò
Sao thua bò
Con người mà.
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MỘC XUÂN

Ông Xuân là một thương binh bị cụt 2 chân 
đến tận đầu gối, còn vợ ông là một thường 
dân, bị đạp mìn nên mất hết một bàn chân. 
Đôi vợ chồng này tuy tật nguyền nhưng vẫn 
chí thú làm ăn. Ông chồng tuy ngồi một chỗ, 
suốt ngày ngồi se nhang, bà vợ thì đem bỏ 
mối có khi đi xa đến Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong thời kỳ ông bị thương, ông không 
chịu ngồi yên dưỡng thương, ông đi lại nhiều 
nên ruột sa đì, do đó khi chữa trị ông bị bệnh 
hiếm muộn. Căn nhà nhỏ của ông thiếu tiếng 
trẻ thơ nên hạnh phúc không được hoàn hảo. 
Hai vợ chồng đã có ý định xin con nuôi, thì 
bất ngờ một hôm ông đang ở chợ Bình Triệu 
có một người bạn gọi nói:

- Anh Xuân, có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở chợ 
ban quản lý chợ đã giao cho công an tạm giữ, 
anh có cần xin con nuôi không đến đó mà xin 
đi! Thằng bé cũng kháu khỉnh lắm đó!

Ông Xuân nghe vậy vội vàng chạy đến 
công an bày tỏ nguyện vọng muốn xin con 
nuôi. Vào đến nơi thấy thằng bé đang khát 
sữa khóc thét, mấy anh đang lúng túng không 
biết xử lý ra sao nay thấy anh Xuân muốn xin 
nên đồng ý và có ra điều kiện:

- Ừ, anh đem về nuôi đi nhưng anh phải đưa 
chứng minh nhân dân cho tôi ghi lại. Ở đây 
chúng tôi sẽ ra bảng thông báo trong vòng một 
tuần nếu không có ai đến nhận lãnh chúng tôi 
sẽ làm giấy tờ cho anh nuôi đứa trẻ này. 
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Ông Xuân mừng rỡ ẵm đứa bé về nhà, hai 
vợ chồng vui mừng khôn siết. Cặp vợ chồng 
nào cũng có lòng mong ước được làm cha 
làm mẹ, tiếng trẻ thơ rất cần cho các tổ ấm. 
Anh chị Xuân sung sướng đặt tên cho thằng 
bé là Phước với ước vọng thằng bé luôn luôn 
được phước. Anh chị cũng phòng hờ thằng bé 
sẽ tủi thân khi biết nó không phải là con ruột 
nên dặn tất cả mọi người thân không bao giờ 
được hé môi chuyện thân thế của bé.

Thằng bé được chăm bẫm thật đầy đủ, 
nhưng vì có lẽ mẹ nó mang thai trong hoàn 
cảnh thiếu thốn nên bé hay bệnh tật, có lần bị 
bệnh sốt xuất huyết anh chị chạy lo sốt vó rồi 
bệnh cũng qua đi. Nhưng có lần bé bị bệnh, 
bị nghi ung thư máu… đây là một bệnh vừa 
tốn kém vừa nghiệt ngã. Bé phải thay máu 
liên tục tiền bác sĩ thuốc men tốn kém quá 
chừng, anh chị mắc nợ tứ giăng. Với cái nghề 
se nhang, bán nhang làm gì giàu có nhưng 
với lòng thương con vô bờ anh chị bất chấp 
nợ nần miễn sao cho thằng bé khỏi bệnh. Anh 
chị vái tứ phương, cầu nguyện khắp nơi cuối 
cùng lòng thành cũng được đền đáp, thằng bé 
thoát khỏi bệnh hiểm nghèo.

Với thời gian thằng bé lớn dần, khi đi học 
anh chị sợ con học thua kém bạn bè phải 
mướn gia sư dạy kèm nhưng thằng bé cũng 
khó tính nó ra điều kiện:

- Ba má mướn gia sư cho con phải là người 
đậu đại học hạng cao, giỏi con mới học.

Nhờ có người kèm cặp suốt nên thằng bé 
học lúc nào cũng trong tốp đầu của lớp. Thấy 
con học hành giỏi gian, chăm ngoan, anh chị 
Xuân rất mừng. Có một năm anh chị làm ăn 
hơi kém để tiết giảm tiền chi tiêu, anh chị cho 
gia sư nghỉ. Không có người kèm cặp bên 
cạnh, mẹ thì đi bán hàng xa còn cha thì suốt 
ngày se nhang, thằng bé rảnh rỗi thế là đi chơi 
với bạn bè. Thằng bé như chim non khi rời 
khỏi tổ dễ bị bạn bè lôi cuốn dần dần sự học 
bị sa sút, nó trốn học đi chơi với bạn nhiều 
hơn, đến khi trường đuổi học anh chị Xuân 
mới tá hoả, bấy giờ thằng bé khẳng định nó 
học không vô nữa. Bà mẹ rất lo lắng cho đứa 

con, thôi thì học chữ không được thì cho nó 
học nghề vậy. Chị có người nhà là một nhạc 
sĩ có mở lớp dạy nhạc, chị dắt thằng bé sang 
nhờ dạy đàn organ.

Phước học được một tháng, bản tính nó 
thông minh nên cũng tiếp thu được nhưng 
về nhà nó làm eo làm sách với mẹ, phải mua 
ngay cho nó một cây đàn organ. Mẹ Phước 
chưa có tiền ngay nên lần lữa hẹn với con:

- Để đầu tháng mẹ hốt hụi mua cho.
- Mẹ không mua ngay cho con thì con không 

học nữa.

Thằng bé giận dỗi và bỏ học luôn. Lại đàn 
đúm với bạn bè. Có một người hàng xóm xấu 
miệng tiết lộ cho Phước biết Phước chỉ là con 
nuôi chứ không phải con đẻ của anh chị Xuân.

Tin này làm Phước hụt hẫng và đau khổ hết 
một thời gian, cuối cùng Phước hỏi cha, lúc 
bấy giờ anh Xuân đành phải thú thật :

- Ba má không muốn cho con biết sự thật 
vì điều này chẳng hay ho gì, con muốn biết 
sự thật thì lên công an ở chỗ chợ Bình Triệu 
mà hỏi. Ba má không có công sinh nhưng có 
công dưỡng, những lần con đau thập tử nhất 
sanh ba má thức đêm thức hôm còn mắc nợ, 
điều này con có nghĩ đến công nuôi dưỡng 
của ba má không hay con lại nghe lời người 
ngoài xấu miệng đâm thọt gia đình ta.

Chị Xuân thật khốn đốn với con, chị đành 
xoay ra tìm nơi cho Phước học nghề in lụa. 
Mới đầu người chủ lợi dụng không trả lương 
và cũng không thật tâm dạy chỉ lường công 
của học viên. Nghe con về báo cáo lại tình 
hình, mẹ Phước lại ra công tìm một nơi khác, 
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lần này người chủ có lương tâm, họ có trả 
lương học nghề và dạy Phước thành công. 
Nhưng thằng bé vẫn hay tụ tập với đám bạn 
bè xấu, một lần cả bọn ăn cắp một con chó 
đem về làm thịt nhậu, khi người chủ phát hiện 
đuổi cả lũ ra khỏi cơ sở. 

Trong thời gian tụ tập với bạn bè Phước 
quen với một đứa con gái có biệt danh là hủ 
tiếu vì cô ta bán hủ tiếu. Từ quen hai đứa đi 
đến yêu nhau. Nhưng đứa con gái này khôn 
hơn, sành sỏi hơn Phước nên cô ta có sự lựa 
chọn khi thấy một chàng thanh niên khác đến 
làm quen. Cô ta có một sự so sánh thấy Phước 
còn trẻ người non dạ vì Phước mới có 18 tuổi, 
Phước chưa có nghề gì để có thể làm cây tùng 
cho cô ta núp bóng, còn cha mẹ Phước cũng 
không giàu có. Còn anh chàng kia thì hơn 
Phước đủ mọi điều nên cô ta quyết tâm chia 
tay với Phước và chọn người kia.

Đây là mối tình đầu của Phước, Phước 
rất cay cú, cứ rình mò hễ đôi này gặp nhau 
Phước chạy ra gây sự đánh nhau, nhưng đối 
thủ to con hơn nên Phước đành phải lép vế. 
Có lẽ đây là mối tình trẻ thơ không có gì sâu 
đậm lắm nên Phước cũng thức tỉnh chia tay. 
Phước tự nhủ:

- Nó mới quen với mình, khi gặp thằng khác 
mà đã thay lòng vậy mình lấy nó sau này ắt 
mình sẽ có hai cái sừng to tổ bố. Người như 
vậy không đáng cho mình yêu thương, thôi để 
thằng kia ôm củ chuối thối đi!

Thế rồi Phứơc chia tay với lòng khinh ghét 
người bạn gái này.

Sau đó Phước đi làm cho một người chị 
họ không còn thời gian trống vắng nên cũng 
dễ quên mối tình này, hơn nữa người chị này 
tính tình cứng rắn mạnh mẽ hay khuyên can 
và ảnh hưởng với Phước mong Phước chọn 
đúng con đường để đi.

.........................................................
Lời bàn:
Công nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người 

nặng hơn công sinh thành đứa trẻ, có lẽ hiểu 
điều này nên về sau Phước bỏ hết ngoài tai 
những lời đàm tiếu của xóm giềng mà sống 

vui thuận với cha mẹ nuôi. Thật vậy với tình 
yêu vô bờ bến của cha mẹ nuôi thật đáng trân 
trọng biết bao, biết bao đứa trẻ rơi vào hoàn 
cảnh cha mẹ bất nhân, có đứa bị chính mẹ 
ruột đem đi bán trinh, có đứa bị chính cha 
mình dạy đi ăn trộm, ăn cắp đem tiền về cho 
ông ta nhậu nhẹt cờ bạc. Những đứa trẻ này 
thật đáng thương, Phước phải sung sướng 
hãnh diện vì có được cha mẹ nuôi đầy tình 
thương bao la lo lắng cho Phước đủ mọi điều. 
Phải chăng cuộc đời Phước đúng như cái tên 
của mình đã đặt, Phước nên giữ chặt và trân 
trọng cái phước này và báo đáp công ơn này 
mới xứng đáng là con người ở trên đời.

Bà chị họ thấy Phước còn trẻ người non 
dạ nên có khuyên Phước khi gặp người bạn 
gái nào cũng nên đem về trình diện với bố 
mẹ để bố mẹ góp ý vì kinh nghiệm sống của 
người lớn luôn luôn đáng trân trọng và quý 
giá hơn giới trẻ, họ luôn luôn có cái nhìn thấu 
đáo hơn giới trẻ, chị khuyên Phước đừng e 
ngại khi đưa bạn gái về vì bố mẹ nào cũng 
muốn con cái được hạnh phúc, họ sẽ cố vấn 
để cho con cái lựa chọn đối tượng, đó là thái 
độ khôn ngoan nếu muốn tìm hạnh phúc cho 
cuộc đời mình.



31

CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM - TÌM HIỂU NGUYÊN TỪ

Michel NGUYỄN HẠNH

SUY TƯ VỀ TỪ HẰNG HỮU
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(Còn tiếp)
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ĐAU KHỔ

Đau + khổ. 

XE HƠI Ở VIỆT NAM 

Mức độ người “Không phải dạng vừa”.  

QUỐC GIA 

Nước (quốc) + Nhà (gia).

GIỚI TRẺ

Giới kè kè xe và phôn.

THÁM HIỂM

Thăm dò sự nguy hiểm.

ĐƯỜNG PHỐ`

Đường + Phố.

 NHÀ THỜ LÀ NƠI THỜ KÍNH CHÚA

Cho nên nơi nào thờ kính Chúa, nơi đó là 
nhà thờ.

CON NGƯỜI 

Động vật (con thú) tên là “người”. 

BIẾT

Biết mình mới thật là biết. 

KHÔN 

Giấu khôn mới thật là khôn.  

THÁNH

Chiến sĩ thầm lặng suốt đời chống lại 
chính mình.

DANH NGÔN

Những lời nói có tên.    

HỌC

Phương pháp giúp không lùi. 

TIẾN SĨ  

Người tiến tới.

QUÊN

Ngoài tầm nhớ.

XẢ STRESS

Gỡ mìn trong não. 

NHẠC BOLERO  

Âm nhạc dằn vặt. 

KIẾN THỨC 

Cái biết đã vô hệ thống thực hành.

VIỆT KIỀU 

Người đổi nỗi khổ này lấy nỗi khổ khác.

TÍNH CÁCH ĂN UỐNG

Chỉ số tuổi thọ.
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Sụt trên 5% trọng lượng cơ thể trong sáu 
tháng đến một năm nhưng không do ăn kiêng, 
tập luyện, căng thẳng… là một trong những 
dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Ông Phạm Văn Lợi (49 tuổi, Mê Linh, Hà 
Nội) thường xuyên uống bia rượu sau một 
ngày làm phụ hồ. Ông còn có thói quen hút 
thuốc lá trên 25 năm qua. Công việc nặng 
nhọc, cộng thêm gia cảnh khó khăn, chỉ khi 
bệnh rất nặng ông mới đến bệnh viện.

Dạo gần đây, nhiều người bảo ông “ốm 
trông thấy” nhưng ông không để ý, đỉnh điểm 
ông giảm gần 6 kg trong hai tháng. Đến khi 
ho khan nhiều, cơn đau tức ngực tưởng chừng 
không thở nổi, bệnh nhân mới đến khám tại 
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Kết quả thăm 
khám cho thấy, ông Lợi mắc ung thư phổi giai 
đoạn muộn.

Sụt cân là một trong những dấu hiệu dễ 
nhận thấy của nhiều người mắc ung thư. 
Theo Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, khi 
được chẩn đoán mắc ung thư, khoảng 40% 
số bệnh nhân có triệu chứng sụt cân không rõ 
nguyên nhân; có tới 80% bệnh nhân ung thư 
giai đoạn muộn bị sụt cân và suy kiệt. Theo 
số liệu của Cơ quan nghiên cứu ung thư Anh, 

80% người bị ung thư tuyến tụy, thực quản 
hoặc dạ dày đã sụt cân đáng kể khi họ được 
chẩn đoán mắc bệnh; ung thư phổi là 60% các 
trường hợp.

TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung 
bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, 
cho biết, sụt cân bất thường có thể là dấu hiệu 
của bệnh ung thư hoặc cũng có thể là các vấn 
đề sức khỏe khác như căng thẳng, rối loạn ăn 
uống, nhiễm trùng, viêm loét dạ dày tá tràng, 
suy dinh dưỡng... Nếu một người giảm hơn 
5% trọng lượng cơ thể trong sáu tháng đến 
một năm, không do chế độ ăn uống, vận động, 
căng thẳng... thì nên thăm khám bác sĩ sớm.

Các loại ung thư thường gây sụt cân như 
ung thư phổi, thực quản, dạ dày, tuyến tụy... 
Các bệnh ung thư khác chẳng hạn như ung 
thư buồng trứng cũng có thể khiến cân nặng 
giảm khi khối u phát triển lớn chèn lên dạ dày 
và khiến người bệnh cảm thấy no nhanh hơn.

Sụt cân khoảng 5 kg trở lên trong 6 tháng 
đến một năm là dấu hiệu cảnh báo ung thư. 
Ảnh: Shutterstock

Ung thư cũng làm tăng tình trạng viêm 
nhiễm. Viêm là một phần phản ứng miễn dịch 
của cơ thể chống lại khối u, tạo ra các cy-

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
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tokine gây viêm và làm thay đổi sự trao đổi 
chất của cơ thể. Điều này dẫn đến rối loạn 
các hormone điều chỉnh sự thèm ăn, thúc đẩy 
sự phân hủy chất béo. Khối u đang phát triển 
còn sử dụng năng lượng của cơ thể, làm tăng 
mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi, gây 
sụt cân.

Bác sĩ Khiêm cho biết, có nhiều trường hợp 
người có dấu hiệu sụt cân đột ngột, nhanh và 
nhiều trong thời gian ngắn đến thăm khám 
phát hiện ung thư. Mức độ sụt giảm cân do 
ung thư còn phụ thuộc vào các giai đoạn bệnh. 
Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân có dấu hiệu giảm 
cân nhẹ (dưới 5% trọng lượng cơ thể), kèm 
theo dấu hiệu như chán ăn, mệt mỏi... Song, 
người bệnh có thể không nhận thấy. Giai đoạn 
sụt cân nhanh và nhiều, không kiểm soát có 
thể hơn 10% trọng lượng cơ thể. Ngoài sụt 
cân, các triệu chứng khác kèm theo như mệt 
mỏi, mất năng lượng, ăn ngủ không ngon, ốm 
yếu, suy kiệt....

Tuy nhiên, không phải tất cả các bệnh ung 
thư đều gây ra các triệu chứng hoặc rất mơ 
hồ trong giai đoạn đầu. Ở giai đoạn muộn, 
một số loại ung thư có dấu hiệu điển hình như 
ho kéo dài, khó thở, đau ngực... ở bệnh nhân 
ung thư phổi; chảy dịch, chảy máu đầu vú, 
có hạch ở nách hoặc cổ... nếu mắc ung thư 
vú; ung thư gan thường có biểu hiện nặng tức 
vùng hạ sườn phải, chướng bụng, rối loạn tiêu 
hóa, vàng da...

THĂM KHÁM SỚM KHI BỊ SỤT CÂN 
BẤT THƯỜNG

TS.BS Vũ Hữu Khiêm khuyến cáo, nếu một 
người bị sụt cân bất thường thì nên đến bác 
sĩ thăm khám sớm. Bác sĩ có thể chẩn đoán 
bệnh và đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp nếu 
bị ung thư. Sau khi xem xét tiền sử bệnh bao 
gồm các loại thuốc đang dùng (nếu có), bác sĩ 
sẽ tiến hành khám lâm sàng kèm thực hiện xét 
nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang, siêu 
âm... để tìm kiếm các dấu hiệu của ung thư 
hoặc một tình trạng khác ảnh hưởng đến cân 

nặng của bệnh nhân.
TS.BS Vũ Hữu Khiêm tư vấn cho bệnh nhân 

tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh 
viện cung cấp

Ở một người bệnh mắc ung thư, chế độ 
dinh dưỡng tốt có thể giúp cơ thể hồi phục, 
tăng cân. Bởi vì khi nạp quá ít calo, người 
bệnh không chỉ bị sụt cân mà còn giảm hiệu 
quả của liệu pháp điều trị đặc hiệu.

Bên cạnh đó, các phương pháp điều trị 
ung thư cũng có thể gây sụt cân. Tác dụng 
phụ của xạ trị và hóa trị khiến người bệnh bị 
loét miệng, buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi... 
dẫn đến ăn uống không ngon miệng, ăn kém, 
ăn uống khó tiêu. Nhiều người mắc ung thư 
thường than phiền chán ăn, dù vậy, các bác sĩ 
khuyên nên cố gắng điều chỉnh chế độ ăn dễ 
tiêu, đa dạng thành phần, giàu năng lượng, 
chất xơ và vitamin, ngoài ra có thể dùng thêm 
các thực phẩm khác để bồi bổ như yến, nhân 
sâm... Thay vì ăn các bữa ăn lớn ba lần mỗi 
ngày, bệnh nhân có thể chia nhỏ các bữa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các 
chuyên gia ung bướu sẽ phối hợp cùng chuyên 
gia dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn phù hợp 
với từng người bệnh cụ thể giúp họ duy trì 
cân nặng hợp lý, đảm bảo sức khỏe đáp ứng 
quá trình điều trị tốt hơn.

Tên nhân vật đã được thay đổi
Kim Uyên
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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 

Một số phụ nữ lấy được những người chồng “điểm mười”. Một số khác cho rằng 
người phụ nữ ấy may mắn. Nhưng không hẳn! Những người phụ nữ lấy được chồng 
tài giỏi đều có chung những đặc điểm sau mà bạn có thể tham khảo và học hỏi.

BÀI ĐỌC THÊM
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1. NHU MÌ VÀ BIẾT ỨNG XỬ

Dân gian có câu: “Thú thê bất thú ngưỡng 
đầu nữ” (Chọn vợ không chọn gái ngẩng 
đầu). Ngưỡng đầu nữ tức là gái ngẩng đầu, ở 
đây chính là chỉ kiểu phụ nữ không hiểu đạo 
lý, cao ngạo, không biết cách đối nhân xử thế. 
Với tư tưởng và hành vi thường quá mạnh 
mẽ, cố chấp, họ thường khiến người khác 
cảm thấy áp lực về gánh nặng trong tâm. Sau 
khi về nhà chồng họ rất khó giữ được thái độ 
ôn hòa, dịu dàng, khiêm nhu lễ phép - vốn là 
chuẩn tắc cần có khi về nhà chồng của người 
phụ nữ thời cổ đại.

Nếu một người vợ cao ngạo, thích “chèn 
ép” chồng thì gia đình sẽ khó yên ấm, dẫn tới 
“âm thịnh dương suy”, “chồng chưa già đã 
yếu”. Thậm chí nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh 
hưởng tới con cái, khiến con cái cũng khó có 
thể thành người khiêm cung lễ phép.

Những người đàn ông tài giỏi “không cần” 
thêm một người nữa “ngẩng đầu” trong gia 
đình. Và họ có xu hướng thu hút bởi những 
cô gái nhu mì, hiền lành nhưng tinh tế và 
hiểu biết.

2. CÓ TÂM HỒN TRONG SÁNG

Cơ bản con người sinh ra là thiện tâm. 
Nhưng có một số đổi lỗi cho sự đưa đẩy của 
số phận để làm cho tâm mình không còn sáng 
trong như thuở nào. Ngược lại, có những phụ 
nữ luôn giữ mình trong một tâm thế trong 
sáng, sạch sẽ, xây dựng một nội tại mạnh mẽ 
bên trong một vẻ ngoài khiêm nhường. Càng 
qua thời gian, người phụ nữ ấy càng rèn tâm 
hồn trở nên trong trẻo sáng lạn. Và người phụ 
nữ ấy được những người đàn ông “cùng cung 
bậc” lựa chọn. Họ tự thấy nhau hấp dẫn và đi 
dần về phía nhau.

Hãy nhớ rằng, tâm thế của bạn sẽ tạo nên 
cuộc sống của bạn, cuộc sống của bạn thế 
nào sẽ thể hiện vận mệnh của bạn như thế. 
Tâm sinh tướng, tâm càng sáng trong, dung 
mạo càng rực rỡ; tâm càng lương thiện, vẻ bề 
ngoài càng phúc hậu, thu hút. Phụ nữ có một 
tâm hồn trong sáng không bao giờ nhạt nhòa 
trong mắt đàn ông, càng theo tháng năm càng 
đẹp rạng ngời.
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3. VỪA ĐỘC LẬP, VỪA DỰA DẪM

Dựa dẫm ban đầu thường được đàn ông 
thích, nhưng lúc nào cũng vậy dần sẽ khiến 
họ chán ghét. Họ cũng có sự nghiệp, không 
thể ở bên suốt. Đặc biệt là những người đàn 
ông có một sự nghiệp thành công nhiều khả 
năng ưu tiên số một là tập trung vào sự ng-
hiệp. Để chiếm được trái tim của một người 
đàn ông như vậy phải đủ độc lập. Bạn phải 
có mục tiêu cho riêng mình để phấn đấц và 
không rơi vào trạng thái lửng lơ, lúc nào cũng 
mong chờ, nhớ nhung và oán trách.

Người ta thường nói rằng khoảng cách tạo 
ra vẻ đẹp. Một người phụ nữ đã mất mình để 
chạy theo một người đàn ông thì không còn 
vẻ đẹp nữa. Ngược lại, một người phụ nữ biết 
cách duy trì một khoảng cách nhất định và có 
cá tính độc đáo của riêng mình, tự tin và lạc 
quan sẽ khiến đàn ông mê mẩn.

Phụ nữ thông minh luôn đủ độc lập để sống 
tốt cuộc sống của mình để đàn ông bớt lo, bớt 
nghĩ. Nhưng họ cũng sẽ biết yếu đuối khi cần 
để chồng biết họ muốn chồng ở bên, vẫn còn 
giá trị với chồng.

Phụ nữ độc lập có thể tự lo cho chính mình, 
tự làm ra tiền, tự làm vui cuộc sống của mình. 
Họ khiến đàn ông tôn trọng, càng yên tâm khi 
ra ngoài. Phụ nữ có cá tính này luôn thu hút 
đàn ông dù là ở độ tuổi nào. Vì đơn giản, đàn 
ông cảm thấy thoải mái khi bên họ, thay vì áp 
lực bị dựa dẫm và trách nhiệm quá nhiều.

Theo Gia đình và Xã hội
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Theo nghiên cứu của Anh, sinh viên tốt 
nghiệp giỏi, xuất sắc từ các đại học tốp giữa 
kiếm được nhiều tiền hơn bạn bè ở trường top 
đầu nhưng bằng cấp loại kém hơn.

Anh phân loại bằng cử nhân theo các mức: 
First class honours (1, hạng nhất, tương tự 
loại Xuất sắc của Việt Nam), Upper second 
class (2:1, tương tự loại Giỏi), Lower sec-
ond class (2:2, loại Khá), Third class (3, loại 
Trung bình), Ordinary degree (được xét tốt 
nghiệp, dưới mức này sinh viên không được 
nhận bằng).

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Tài 
chính (IFS) vào tháng 4/2022, sinh viên Anh 
sở hữu bằng loại 1 hoặc 2.1 có thu nhập trung 
bình ở độ tuổi 30 cao hơn hẳn những người 
loại 2.2, bất luận tốt nghiệp từ trường nào. 
Báo cáo nhận định, xếp loại bằng cử nhân 
quan trọng hơn danh tiếng trường đại học.

Báo cáo sử dụng dữ liệu của chính phủ, cho 
thấy 5 năm sau khi tốt nghiệp, thu nhập trước 
thuế hàng năm của cả phụ nữ và nam giới có 
bằng 2.2 thấp hơn 3.800 bảng so với những 
người tốt nghiệp loại 2.1.
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Những người độ tuổi 30, từng tốt nghiệp 
đại học loại 2.2 từ các trường lớn như Ox-
ford, Cambridge, Imperial College London 
và trường Kinh tế London, có thu nhập ít 
hơn 20% so với đồng nghiệp có bằng 2.1, bất 
kể họ học trường nào. Số liệu cũng cho thấy 
để đạt thành tích tốt, sinh viên ở các đại học 
tốp giữa sẽ gặp ít khó khăn hơn so bạn bè ở 
trường top đầu.

Đại học Cambridge, ngôi trường danh giá 
bậc nhất nước Anh. Ảnh: Alamy

Ben Waltmann, nhà nghiên cứu kinh tế cấp 
cao tại IFS và là đồng tác giả của báo cáo, 
cho biết các cử nhân tương lai và phụ huynh 
nên “thoải mái hơn” khi chọn trường đại 
học. “Những phát hiện mới ám chỉ rằng xếp 
loại bằng cấp quan trọng hơn thứ hạng của 
trường trong việc mang đến thu nhập cao sau 
này”, ông nói.

Đại học Harvard, ngôi trường danh giá 
nhất nước Mỹ. Ảnh Interner

Jack Britton, Phó giám đốc IFS và là đồng 
tác giả báo cáo, cho biết tại nhiều lĩnh vực, 
chênh lệch thu nhập giữa cử nhân 2.2 và 2.1 
không đáng kể. Dù vậy, một số mảng như 
kinh tế, luật, kinh doanh, máy tính và dược 
học, khoảng cách là rõ ràng.

Chẳng hạn, với ngành luật hoặc kinh tế, cả 
nam và nữ giới - những người tốt nghiệp loại 
2.2 - thu nhập thấp hơn ít nhất 15% người 
cùng lĩnh vực nhưng có bằng 2.1.

Đại học Sydney, là một trong những trường 
danh giá của Úc. Ảnh Internet

IFS cũng ghi nhận mức chênh lệch 14% của 
nam so với nữ trong việc đạt được bằng cấp 
cao, cho thấy ngày càng ít phụ nữ đạt thành 
tích cao để có mức thu nhập hấp dẫn. Walt-
mann cho biết sự chênh lệch lương theo giới 
phần lớn do cách lựa chọn môn học và tình 
trạng phụ nữ rời bỏ thị trường lao động ở độ 
tuổi 30 để sinh con.



TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - THI CA CÔNG GIÁO

42

   Phao-lô ngã ngựa ai ơi,
Bao nhiêu tham vọng tiêu đời phút giây!
   Bây giờ mù mắt rồi đây,
Làm sao mà bắt được Thầy, ông ơi!…
   Chói lòa lồng sáng trên trời,
Như từ trên đỉnh Sinai rạng ngời…
   Như từ Horeb bụi gai,
Lửa hồng huyền nhiệm tỏ bày thiên cơ…
   Như từ hang đá hoang sơ,
Ánh sao thiên tử Trẻ Thơ giáng trần,
   Như từ trên đỉnh núi thần
Tabor rực rỡ hào quang thiên đàng,
   Như từ sông nước Jordan,
Còn hơn sấm sét bàng hoàng nhân gian:
   Ba Ngôi Thiên Chúa vinh quang
Ngôi Hai nhập thể muôn vàn uy linh.
   Phao-lô khuất phục thất kinh,
Dấu ấn ngã ngựa phục sinh đổi đời
   Thành tâm quyết liệt muôn nơi,
Không gì có thể tách rời Giêsu,

   Gian truân, bắt bớ, ngục tù,
Trần truồng, đói khát, đui mù, tối tăm,
   Cho dù rét buốt căm căm,
Gian trần, địa ngục ầm ầm quỉ ma…
   Cho dù sống chết can qua,
Không gì có thể tách ra khỏi Người!
   Trời cao vực thẳm rụng rời,
Phao-lô thành Tarse trọn đời kiên trung.
   Trên đường Damas điên khùng,
Cú ngã lịch sử: quan phòng của Cha…
   Chúa phạt, Chúa có cách tha,
Chúa kêu, Chúa chọn, xin là Hồng Ân…
   Té ngựa gãy gánh một lần,
Tách đôi hai hướng chia phần Phao-lô…
   Một phần quá khứ Sao-lê,
Một phần hiện tại đường về Tin Yêu!
   Tông Đồ dân ngoại sớm chiều,
Giêsu thúc bách đốt thiêu suốt đời!
 “Trong tôi, Ngài sống trong tôi” 
Phao-lô quyết liệt Nước Trời giảng rao!...

                     Ngày  29/6 kính thánh  Phêrô và Phaolô. 
	 	 Thánh	Phêrô	là	tông	đồ	cả.	Thánh	Phaolô	là	tông	đồ	lớn…
	 	 Thánh	Phaolô		được	Chúa	gọi	cách	đặc	biệt:	cho	ngã	ngựa
	 	 và	mù	mắt…	Cho	lỗ	tai	còn	nghe	được…	để	chỉ	còn	nghe	
	 	 Chúa	và	tin	vào	Chúa:	“	PHÚC	CHO	AI	KHÔNG	THẤY	MÀ	TIN”

Tôi Đã Thấy Phao-Lô Ngã Ngựa
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
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	Ngư	phủ	Phêrô	ĐINH	VĂN	DŨNG
	(1800	-	1862)	(bị	thiêu	sống)

																								Kính	nhớ	ngày	6.6

XIN vui đón nhận Chúa yêu ta
ĐỪNG KHÓC thế gian cũng bỏ mà 

NHƯNG HÃY đứng lên, Chúa đã đến
VUI MỪNG ánh sáng chiếu gần xa.

BỞI TÔI ĐƯỢC thấy sáng tường tận
DÂNG HIẾN xác thân tro bụi là

MẠNG SỐNG ngắn dài gang tấc nhỏ
MÌNH VÌ DANH CHÚA KITÔ mà.

Thu	thuế	Vinhsơn	PHẠM	VĂN	DƯƠNG
(1821	-	1862)	(bị	thiêu	sống)
Kính	nhớ	ngày	6.6

TÔI LUÔN TUÂN PHỤC LỆNH VUA QUAN
TRONG NHỮNG ĐIỀU dù sống bất an
PHẢI LẼ CÒN VIỆC BẮT TÔI chịu
PHẢI TỪ BỎ VIỆC THỜ lo toan
PHƯỢNG, THIÊN CHÚA CỦA TÔI THÌ sao được 
KHÔNG THỂ coi thường, con phải ngoan
VÂNG LỆNH VUA MÀ CHỐI BỎ thế
CHÚA TÔI ĐƯỢC phụng kính hân hoan.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

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

Cha và con gái

Sau khi cha làm lễ cưới xong, chú rể hỏi:
- Thưa cha, làm lễ cưới bao nhiêu tiền.
Cha trả lời:
- Tiền lễ thì tùy ở cô dâu đẹp hay xấu. 

Đẹp thì 100.000$, xấu thì 50.000$.
Chú rể liền đưa cho cha 100.000$, cám 

ơn và bước đi. Cha liền gọi:
- Khoan đã, con chờ cha một chút đã.
Chú rể ngạc nhiên quay lại chưa kịp hỏi 

thì cha lại nói tiếp:
- Chờ cha lấy tiền thối lại cho con 

50.000$.
Chú rể há to miệng: ???!!!!

Bà ngoại, ba, và mẹ Tí sinh sống ở ba 
miền khác nhau. Bà ngoài gọi Chúa là 
Đức Chúa Giời, mẹ Tí gọi Chúa là Đức 
Chúa Lời và ba Tí gọi Chúa là Đức Chúa 
Trời. Tí đang học lớp giáo lý xưng tội lần 
đầu. Một hôm, Đức Giám Mục ghé thăm 
giáo xứ và cha xứ dẫn ngài tham quan lớp 
học. Đức Giám Mục chợt hỏi thử Tí:

- Con cho biết Đức Chúa Trời có mấy 
ngôi?

Tí mỉm cười trả lời dễ dàng:
- Thưa có ba ngôi.
Đức Giám Mục gật đầu hỏi tiếp:
- Con kể ra ba ngôi xem:
Tí gãi đầu ấp úng:
Thưa, ngôi thứ nhất là Đức Chúa Trời, 

ngôi thứ hai là Đức Chúa Giời, ngôi thứ 
ba là Đức Chúa Lời.

Cha xứ trốn luôn.

XIN LỄ CƯỚI

THIÊN CHÚA BA MIỀN
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TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - truyện ký luận sự

         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 nội thì không đi quyền, mà bước tới 
đứng trước đầu bộ ván ngựa gõ mun dày cả 
tấc, xuống trung bình tấn, vận công, hai tay 
đấm vào đầu ván, làm bật lên rớt xuống rầm 
rầm ba cái, rồi bái chào, về lại chỗ… Mấy 
ông kia vỗ tay quá trời!... 

Ông nội chỉ dạy võ cho hai tá điền để giữ 
ruộng… chớ đâu có dạy gì cho Hai Cào… 

Ông nội sống trung trực, chan hòa, đạo 
đức… Biết Hai Cào bái ba cái là bái biệt, ông 
nội lấy làm lạ, chưa hiểu sao… thì Chú Hai 
đã ứa nước mắt quỳ xuống tạ từ, không cho 
ông nội nói lời nào:

- Con xin bái biệt… Cám ơn Ông Chín đã 
nuôi dạy con…

- Nói rồi, Hai Cào đứng phắt dậy, quay 
lưng xách túi đệm chạy mất… 

- Ông nội chưa kịp…, lật đật sai chú Tư 
tá điền đuổi theo, đưa cho chú Hai chút 
tiền lộ phí…

Chú Hai quẹo vào nhà thờ, quỳ gối trước 
mặt Ông Cố Núi. Hai Cào nói một hơi, không 
cho Ông Cố Núi chen vô lời nào:
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- Thưa Ông Cố, con sai rồi! Tại nó lăng 
nhục tổ tiên mình, con nhịn không nỗi nữa…

Ông Cố Núi nhanh miệng, chen vào:
- Sao rồi, Hai Cào, nó tiêu rồi phải không?
Hai Cào nghẹn ngào, hối hận:
- Dạ, con xin lỗi Ông Cố!.. Con sai rồi…
Con xin về Thất Sơn sám hối… 
Con xa Ông Cố, chứ không xa Chúa đâu!… 
Ông Cố yên tâm, đời người ngắn ngủi 

tạm bợ, Chúa mới hằng hữu, đời sau mới 
vĩnh cửu…

“Đời là khổ, là đớn đau lòng ta, đời là chết 
mặc ai, ai đâu màng!”

Con luôn ghi nhớ 

“Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào 
được ích gì!”

Con cũng nhớ luôn bài thơ Ông Cố dạy nữa:
Ai cũng trầm trồ tán dương nhau,
Quên điều truyền dạy thuở ban đầu :
 “Lời lãi thế gian dù tất cả,
 Mà mất linh hồn, ích gì đâu!...”

Hai Cào nói một hơi, không để Ông Cố Núi 
kịp phản ứng, Hai Cào cúi đầu sát mặt đất, 
rồi vội vàng đứng bật dậy, chạy biến mất...

Hai Cào ra đi biền biệt… Không bao giờ 
quay lại nữa… Cho đến hôm nay, chưa có ai 
gặp lại Hai Cào cả, không biết ở đâu, cũng 
không biết sống chết ra sao… 

Chú có nhắn Ông Cố Núi nói giùm vài lời 
từ giã Năm Châu, Bảy Sển và Út Ngọng, là 
những “anh em ruột thịt” của Chú… 

Và Chú cũng nhắn với ông Huyện là chừng 
nào hết Tây thì Chú về mở lò dạy võ …

Từ đó, M. HAI CÀO mất tăm mất tích trên 
vùng núi Thất Sơn xa xôi trùng trùng điệp 
điệp thanh vắng hoang vu…

Nhớ Hai Cào, nhớ Ông Cố Núi, nhớ Dượng 
Năm Châu, nhớ Bảy Sển, nhớ Út Ngọng, nhớ 
câu nói:

 “CÂN TÀI CHỨ KHÔNG CÂN THỊT,
 CÂN NÃO CHỨ KHÔNG CÂN MỠ” của 

Hai Cào, còn vang vọng khắp các họ đạo miệt 
ruộng đồng sông nước miền tây!...

HẾT

KỲ TỚI, THÁNG 7/2022, XIN MỜI ĐÓN ĐỌC 
TRUYỆN NGẮN “CHÍN NGƯU VÕ SƯ DẠY GIÁO 
LÝ” của tác giả PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI,
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Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao (1), 
phần 3 của kỳ 54

 Trong khi anh đạp xe lôi, vốn miệng “tép 
lặn tép lội”, chối bai bải: “Ai biết đâu!”, “Ai 
biết đâu!”… thì người đàn bà “đi rước cha” 
ậm ừ trong miệng một lúc rồi dịu giọng nhưng 
nói một cách khó khăn:

- Thì… có biết đâu là đâu!...
Cha sở Luca:
- Tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi 

rằng: “ai có biết đâu”?
Giọng của cha sở nghe như còn hơi đùa 

nhưng ý của cha thì không đùa:
- Tôi chỉ có nhiệm vụ đối với người trong 

phạm vi họ đạo của tôi; nếu muốn tôi giúp 
người ngoài họ đạo, chỉ cần thật lòng cho tôi 
biết… chớ ai lại dối gạt nhau như vậy?

Thấy cả hai người đều lặng thinh không 
một lời đáp trả, cha sở động lòng nói thêm 
với giọng vui vẻ:

- Tôi nói không đúng sao?
Người đàn bà nhẹ giọng hơn nữa và nói 

cách lo lắng:
- Thôi thì… làm ơn làm phước… ơ… ơ… 

ông cố ơi!... giúp người sắp chết đi ông ơi!…
Không rõ người đàn bà, từ đầu vốn cứng 

cỏi, bây giờ bỗng dưng “xuống giọng” với 
cha sở Luca, vì lợi ích của ông Tư Bá hay vì 
lợi ích –sắp bỏ túi bộn bạc- của bà ta. Nghĩ 
vậy cha sở cảm thấy rất buồn cười liền chọc 
ghẹo thêm:   

- Hay là… thôi! Tôi trở về đây!
Cả hai người như bị phỏng nước sôi, rộ lên:
- Thôi! Thôi! Thôi! Thôi! Đừng! Đừng!...
- Chết tụi tôi ông cố ơi!
- Rán đi ông cố ơi!
- …
Đủ mọi thứ lời lẽ năn nỉ được hai người 

mang ra để cha sở tiếp tục đi với họ; càng 
năn nỉ, họ càng để lộ ra rằng, họ chỉ lo cho lợi 
ích riêng của họ –sắp hoàn thành nhiệm vụ 
với khoản thù lao hậu hĩ- mà thôi. Cha sở lúc 
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này tỏ ra ung dung đĩnh đạc ngồi ngất ngưởng 
trên xe lôi giữa màn đêm đen đặc… miệng cố 
nén để không bật ra tiếng cười.

Thấy cha sở lặng thinh không tỏ ý thoái lui 
nữa, người đàn bà “đi rước cha” hơi yên tâm, 
liền lên giọng và lớn tiếng trở lại, thúc giục 
anh đạp xe lôi chạy cho mau. Chiếc xe lao đi 
vùn vụt. 

Chiếc xe lôi chạy nhanh hơn hẳn, chạy gần 
như muốn… thục mạng và làm như muốn… 
để cha sở có cố cũng không thể nhảy xuống 
khỏi xe cho được. 

Khi chiếc xe lôi chạy đến khúc đường bắt 
đầu có lác đác vài căn nhà của người dân ở 
dọc hai bên đường thì cha sở Luca biết đã sắp 
đến bến đò.

Trời vẫn đen kịt. Không một bóng người. 
Qua hai cái cua, chiếc xe chạy chậm dần và 
cuối cùng đến nơi, dừng ngay trước một ngọn 
đèn dầu loại mà người dân vùng này quen gọi 
là “đèn trứng vịt” đang được đặt dưới đất. 
Có tiếng người đàn ông đứng gần đó hỏi với 
giọng mừng rỡ:

- Hơ… tới rồi đó hả?
Vừa hỏi, người đàn ông vừa cầm đèn trứng 

vịt giơ cao khỏi đầu vừa đi lại bên chiếc xe lôi 
để soi cho rõ với mục đích tận mắt nhìn thấy 
chắc chắn rằng “ông cố đạo” có mặt trên xe. 
Người đàn bà “đi rước cha” nhanh như sóc, 
nhảy xuống xe đứng hẳn rồi trả lời với giọng 
kính nể: 

- Dạ!... tới rồi.
Người đàn ông –có lẽ là một trong những 

mắc xích của dây chuyền những người được 
sai đi đón cha sở cho ông phú hộ Tư Bá- tới 

sát bên xe căng mắt nhìn cha sở và kêu lên 
với vẻ an tâm và phấn khởi vì đã trút được 
một gánh nặng:

- Chà! Chà!... Được lắm! Được lắm!
Ông ra lệnh:
- Đưa ông cố qua sông lẹ lên!
Quay lại với cha sở, ông kính cẩn:
- Thỉnh ông cố xuống trẹt (1) qua sông.
Cha sở ngạc nhiên khi thấy anh đạp xe lôi 

cũng nhảy phóc xuống đất, rồi lẹ làng dắt xe 
lôi phăng phăng đi về phía trước.

Cha sở lúng túng với nhiều thắc mắc: Đã 
tới sông Vàm Nao hay chưa? Nếu đã tới thì 
sao không bảo mình xuống chiếc đò chèo của 
“con mẹ điên” nào đó mà lại dắt nguyên chiếc 
xe lôi đi xuống trẹt? Còn nếu chưa tới sông 
Vàm Nao thì sông này là sông gì?... Mải lo 
suy nghĩ, cha sở chẳng biết nên làm gì, nên 
xuống xe hay cứ ngồi yên; mà lạ lắm! Chẳng 
ai bảo cha phải xuống xe đi bộ cùng với họ, 
nhưng cứ để mặc cho cha ngồi chễm chệ và 
ngất ngưỡng trên xe cho anh đạp xe lôi dắt đi; 
tự thấy mình đang ở trong tư thế một mình 
ngồi cao lêu nghêu như ngồi trên chiếc kiệu, 
cha sở nhổm dậy nhún mình nhảy xuống đất; 
thấy vậy, người đàn ông cầm đèn trứng vịt đi 
sau xe kêu lên:     

- Hơ! Thưa ông cố! Ông cố cứ ngồi trên xe 
đi chớ!

Cha sở chưa kịp trả lời thì đã đến bên bờ 
sông; cha bước đi theo sau chiếc xe lôi và 
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người đàn bà… xuống trẹt. Thấy gió không 
vù vù thổi, sóng không rì rào vỗ, khí trời 
không toát lạnh, mặt sông không loang loáng 
sáng… như khi người ta đứng trước một con 
sông lớn, cha sở biết đây chưa phải là sông 
Vàm Nao; bởi vì tuy chưa lần nào đến sông 
Vàm Nao, nhưng tai cha đã nghe rất nhiều 
lời đồn đại về sự hùng vĩ, dữ dội với bao mối 
nguy hiểm rất đáng sợ của nó. 

Chưa xuống trẹt hẳn, không rõ anh đạp xe 
lôi đã nói gì hay làm gì mạo phạm đến người 
đàn bà “đi rước cha”, nhưng đột nhiên có 
tiếng bà ta quát to:

- Mày nhắm mày chịu nổi một roi của tao 
không thì nói!

Anh đạp xe lôi im thin thít.
Bỗng cha sở sực nghĩ: người đàn bà đang 

cầm khúc cây… chắc không phải là một khúc 
cây bình thường mà là roi võ; cầm khư khư 
không rời… chắc hẳn là vũ khi để tự vệ; giờ 
đây lại còn thốt ra câu hỏi thách thức lẫn hăm 
dọa “nhắm mày chịu nổi một roi” đối với anh 
đạp xe lôi tuy không rõ dáng dấp của anh ta 
ra sao, nhưng cứ xem anh ta khỏe đến độ coi 
chiếc xe lôi như đồ chơi… chắc hẳn bà ta là 
một tay võ nghệ cao cường.

Cha lại sực nghĩ thêm: những ông trọc phú 
khác gì những tay đầu lãnh hay chúa đảng, bộ 
hạ của họ không thể là những tay mơ… chắc 
chắn người đàn bà này không phải là một 
người đồng bóng đơn giản; theo dòng luận 
lý (2) mà suy, cha sở bỗng giật thót mình khi 
nghĩ: thì ra đây là một vụ bắt cóc mình chứ 
chẳng phải “đi rước cha” cho kẻ liệt… vậy 
thì… chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc nãy mình từ 
chối và không chịu đi?...

Khi xe và người xuống trẹt xong, người 
đàn ông cầm đèn trứng vịt giơ cao nói như 
ra lệnh:

- Rồi! Đi mau lên!
- Ô-rờ-voa (3) ông cha!
Chiếc trẹt quay mũi ra giữa dòng sông rồi 

từ từ tách bến với một người ở phía sau lái 
vừa chống bằng cây sào dài vừa điều khiển 
hướng đi của chiếc trẹt.

Trong bóng đêm dày đặc, cha sở Luca –từ 
giờ trở đi- tự coi mình như một tù nhân bị bắt 
cóc đưa vào hang hùm ổ cọp; bất giác cha hơi 
rùng mình có lẽ vì lạnh mà cũng vì sợ.

Chiếc trẹt tuy nhỏ, lòng trẹt chỉ đủ chứa 
một chiếc xe lôi có thể quay đầu lại được, 
nhưng nó cũng nặng nề như một chiếc ghe 
bầu chở cả trăm giạ lúa, vậy mà chỉ duy nhất 
một người đàn ông dùng sào chống thôi, lại 
có thể lướt băng băng trên sông như chiếc 
xuồng ba lá… chứng tỏ người đàn ông lái trẹt 
chẳng phải là tay vừa. Để cho chắc ăn, cha sở 
nhìn kỹ thấy ở đuôi chiếc trẹt chỉ có độc nhất 
một bóng người chống trẹt với dáng vẻ ung 
dung thoải mái lắm… cha nghĩ: cũng là một 
tay anh chị trong làng võ nghệ nữa đây…  

 (Còn tiếp)
............................................

(1) Trẹt là chiếc phà nhỏ dùng để chở nông 
cụ sang sông hẹp hoặc kênh hay rạch… 

(2) Logique (lô gích): phép lý luận còn gọi 
là luận lý.

(3) Au revoir (tiếng Pháp) nghĩa là 
“tạm biệt”. 



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - hì hì hà hà

50

Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi 
đến khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước 
vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng 
chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngủ trên 
giường. Anh ta lôi chàng trai ra trói vào ghế. 
Trong lúc trói cô gái lại trên giường, anh ta 
hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi 
tên tù đã ở trong phòng tắm, chàng trai thì 
thào nói với cô vợ:

- Nghe này, hắn là một tên tù, nhìn quần 
áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều 
năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ 
nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi 
thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng 
cự, hắn có thể rất nguy hiểm đấy, nếu hắn 
tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé 
cưng, anh yêu em!

Người vợ trả lời:
- Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ 

nói khẽ vào tai em rằng hắn là “gay”, hắn 
trông thấy anh rất đáng yêu... Thôi cố gắng 
lên, cưng của em!

Một anh thanh niên đạo Công giáo ngoan 
đạo đã đem lòng yêu tha thiết một cô hàng 
xóm vốn rất đẹp người đẹp nết. Quen nhau 
đến tuần thứ 3 thì anh chàng đã ôm hôn cô ta 
bất ngờ ở một điểm vắng! Sự việc xảy ra quá 
bất ngờ khiến cô nàng không biết phản ứng 

như thế nào và chàng ta cũng không hiểu ma 
lực nào đã đưa mình đến con đường đó.

Là một chàng trai tốt anh ta hối hận lắm về 
hành vi thiếu đứng đắn của mình bèn đến nhà 
thờ xưng tội.

- Thưa cha, con đã phạm một lỗi lầm to lớn 
với người con yêu mặc dù con mới quen nàng 
được 3 tuần thôi: con đã ôm hôn cô ta và làm 
nhiều cử chỉ khác!

- Oh, con không có tội đâu, đừng cảm thấy 
áy náy trong lòng con ạ! -người phía sau tấm 
rèm đáp.

- Nhưng mà con thấy mình đã bị cám dỗ 
ghê gớm quá cha ạ! -anh thanh niên cũng thở 
dài đáp lại.

- Không sao đâu con, nếu cha là con thì 
cha đã làm ngay tuần đầu rồi con ạ!

Hai vợ chồng kia có đứa con đã năm tuổi 
rồi mà không nói được tiếng nào, hai vợ 
chồng lấy làm lo lắng. Bỗng một hôm nó lên 
tiếng gọi:

- Ông ngoại.
Hai vợ chồng mừng vô hạn, nhưng niềm 

vui mừng chưa được bao lâu, thì ngày hôm 
sau ông ngoại thằng nhỏ qua đời.

Thế rồi thằng nhỏ lại tiếp tục tịnh khẩu. 
Một tháng sau, chợt nó gọi:

- Bà Ngoại.
Qua ngày hôm sau thì bà ngoại nó theo ông 

ngoạị. Bây giờ hai vợ chồng lại lo, sao thấy 

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

THÔI CỐ GẮNG LÊN CƯNG!

CON KHÔNG CÓ TỘI

CHẾT ANH RỒI!
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mỗi lần thằng nhỏ cất tiếng gọi ai thì người đó 
từ giã cõi đời ngay.

Bẵng đi một tháng sau thằng nhỏ cũng 
không nói tiếng nào. Rồi hôm ấy, nó cao hứng 
kêu lên:

- Ba ơi.
Anh chồng run lập cập, bảo bà vợ:
- Chết anh rồi em ơi! Nó gọi anh thì thế nào 

anh cũng lìa đời.
Anh chồng lo lắng vô cùng, chỉ còn biết 

chờ tử thần đến rước. Nhưng qua ngày hôm 
sau, anh chồng vẫn bình an vô sự, mà lại có 
tin anh nhà đối diện đã trút hơi thở cuối cùng.

Một cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến 
một ngôi nhà mới. Một ngày nọ, ông chồng 
đi làm về nhà và cô vợ nói:

- Anh yêu, một đường ống trong phòng tắm 
trên gác bị rò rỉ, anh sửa nó nhé?

Ông chồng giương mắt lên nhìn và nói: 
- Em trông anh giống ai chứ, một thợ sửa 

ống nước chắc?
Vài ngày sau, anh ta đi làm về và cô vợ lại 

nhờ vả: 
- Anh à, cái xe không khởi động được. Em 

nghĩ nó cần nạp ắc-quy. Anh thay hộ em nhé?
- Cô trông tôi giống ai chứ, thợ cơ khí chắc.
Một vài tuần trôi qua, trời mưa nặng hạt. 

Cô vợ phát hiện ra chỗ thấm nước trên trần 
nhà. Cô nài nỉ chồng mình khi anh ta vừa vào 
đến cửa.

- Anh ơi, trần nhà mình bị thấm nước. Anh 
có thể chữa được không?

Ông chồng lại bực mình quát:
- Trông tôi giống ai chứ, thợ nề chắc?
Và rồi anh ta ngồi xuống với lon bia và bật 

TV.
Đến một ngày cuối tuần, ông chồng thức 

dậy thấy trời mưa như trút, nhưng trần nhà 
đã hết thấm nước. Ông vào phòng tắm cũng 
không thấy đường ống bị rò rỉ nữa. Đúng lúc 

đó cô vợ trở về nhà, anh ta liền hỏi: 
- Em à, làm sao mà chỗ rò rỉ đã hết, chiếc 

xe lại chạy rồi hả em?
Cô nàng thờ ơ đáp: 
- Ồ hôm nọ em tình cờ gặp anh hàng xóm 

mới của chúng ta. Thật là một người tử tế. 
Anh ấy đã đến và sửa hết mọi thứ.

- Ồ, thế anh ta có đòi công không? Ông 
chồng nghi ngờ?.

- Không, anh ấy chỉ nói sẽ làm miễn phí nếu 
em làm cho anh ấy một cái bánh nướng hoặc 
ngủ với anh ta -cô vợ trả lời.

- Tuyệt. Thế em đã làm bánh nào cho anh ta 
vậy -ông chồng hỏi.

- Bánh á? Anh trông em giống ai chứ, thợ 
làm bánh chắc?

Một cha khách nọ được cha xứ nhờ đến 
dâng lễ. Cha khách đi lạc đường, chợt thấy 
mấy đứa trẻ đang chơi liền hỏi:

- Các con chỉ cho cha đường nào gần 
nhất để tới nhà thờ

Đám trẻ chỉ tay về hướng bên phải và 
cùng đi với ngài. Trong thánh lễ, cha khách 
bắt đầu bài giảng bằng câu hỏi:

- Anh chị em có biết con đường nào về 
nước trời gần nhất không.

Một đứa trẻ trong bọn giơ tay đáp:
- Thưa cha, cha còn đi lạc đường tới nhà 

thờ huống chi là chúng con làm sao biết 
được ạ.

Cha khách:
- !!!???

GIỐNG AI

CHA CÒN ĐI SAI ĐƯỜNG HUỐNG CHI LÀ..
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 LỜI TÒA SOẠN: 
Thánh ca Phụng vụ có nhiều thể loại, trong đó có nhiều hình thể; căn cứ vào mục đích sử dụng 

Giáo hội chia ra thành 3 mảng lớn: 
- Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp (gồm Đối ca Nhập lễ, Đáp ca, Ca tiếp liên, Đối ca Alleluia, Đối 

ca Dâng lễ & Đối ca Hiệp lễ). 
- Mảng 2/ Bộ Lễ (gồm kinh Thương xót, Vinh danh, Tin kính, Thánh thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa 

& Công thức Giải tán). Mảng 3/ Cung Đọc (gồm Cung Sách, Cung Nguyện & Cung Xướng-Đáp). Ở 
đây xin chỉ giới thiệu Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp, bởi vì 2 Mảng còn lại chưa tiện ghi ra.

CÁC BÀI CA TIẾN CẤP
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TẠI SAO PHẢI QUAN TÂM ĐẾN THÁNH CA PHỤNG VỤ

1. Vì Thánh nhạc là nữ tỳ của Phụng vụ.
2. Những gì Phụng vụ đọc là Bản văn Phụng vụ, tất nhiên những gì Thánh nhạc hát, cũng phải 

là Bản văn Phụng vụ của Phụng vụ.
3. Thánh nhạc hát nguyên văn Bản văn Phụng vụ được gọi là Thánh ca Phụng vụ.
4. Nếu quan tâm Phụng vụ, buộc phải quan tâm Thánh ca Phụng vụ.
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...rồi lại quyết định mở một cuộc họp, mời 
tất cả những người da đen cùng các ân nhân 
người da trắng trong vùng đến nghe anh nói 
chuyện về dự kiến tương lai. Anh cho biết 
đây sẽ là ngôi trường nội trú cho các học sinh 
ở rải rác khá xa. Các em sẽ vừa học vừa làm 
để tự nuôi sống bằng việc canh tác khu đất 
quanh đây. Anh cũng xin mọi người có mặt 
đóng góp thêm để xây dựng một dãy lớp học 
mới vì sĩ số học sinh đã quá cao. 

Vừa dứt lời, các ân nhân đã trao ngay cho 
anh một số tiền khá lớn, còn đồng bào da đen 
thì góp chung từng đồng xu lẻ dành dụm chắt 
bóp. Có người còn hứa tặng một phần hoa lợi 
vụ mùa sắp tới, người khác về nhà mang tới 
một bao bông vải hoặc nửa con lợn, một cặp 
ngỗng... và hầu hết đều hứa sẽ giúp công góp 
sức. Thế là hôm sau, cả đoàn những người 
đàn ông trai tráng kéo đến đốn cây, xẻ ván, 
dậm nền, dựng cột, xây vách. Phía các bà 
các cô thì buổi trưa mang cơm nước đến cho 
cánh thợ.

Qua năm 1910 thì ngôi trường hoàn tất, 
mang tên là “Ngôi Trường Thôn Quê”, cùng 
với số cả trăm học sinh tại chỗ còn có thêm 18 
em từ xa về nội trú. Tất cả được học chữ, nấu 
bếp, cắt may và nghề mộc. Buổi tối, lớp xóa 
mù chữ có gần 100 em nhỏ. Mọi học sinh đều 
mang tới góp, người thì bao bột mì, người thì 
chú heo con để sử dụng chung thay vì đóng 
học phí và tiền ăn. Lawrence cũng mời được 
một số thầy cô giáo thiện chí đến giúp. Anh 
thường nhắc họ luôn cầu nguyện trong niềm 
chắc tin rằng mọi sự đều do Chúa ban và lo 
liệu, nhưng phần mình vẫn phải nỗ lực làm 
việc để cộng tác với Người...

Năm 1912, Lawrence cưới vợ, cả hai vừa 
gắng công dạy học, lại vừa đi khắp nơi xin 
các mạnh thường quân hỗ trợ để trả lương 
giáo viên và nuôi sống các học trò nghèo. Anh 
chị hễ cứ gặp những trẻ bơ vơ lang thang là 
lại dắt về nuôi ăn và cho học hành tử tế. Đặc 
biệt có một em 14 tuổi sống như thú hoang 
trong rừng, đã được Lawrence tìm thấy đem 
về trường. 8 năm sau, cậu thi đỗ tốt nghiệp 
trung cấp hướng nghiệp, và trong ngày nhận 
bằng, cử tọa đã say mê nghe cậu thuyết trình 
về điện và các loại động cơ. Lại còn gia đình 
anh Collins cùng bầy con 12 đứa nheo nhóc 
được nhận vào trường, 12 năm sau, ông bố 
Collins cũng cùng lên nhận bằng với vợ con.

Tính đến năm 1953, trường đã đào tạo 
được 1.700 học sinh đậu tú tài và 325 người 
tốt nghiệp đại học. Không ít những học viên 
giờ đây là trại chủ, dược sư, giáo sư, nhạc sĩ, 
ca sĩ, sĩ quan, linh mục và mục sư. Có người 
học tiếp để lấy bằng tiến sĩ ở đại học Chica-
go. Năm 1960, trường có sĩ số 500 em với 40 
thầy dạy, 650 mẫu đất sở hữu cùng với những 
dãy lớp khang trang, những vườn cây ăn trái 
và hoa màu, cả những xí nghiệp chế tạo bơ, 
sữa tươi và những cơ xưởng hướng nghiệp 
được trang bị tối tân.

Nhà cầm quyền bang Mississipi cuối cùng 
cũng đã nhìn ra công lao hy sinh tận tụy và 
lòng yêu thương vô hạn đối với đồng bào da 
đen khốn khổ của ông Lawrence. Họ chính 
thức trao tặng ông tước hiệu “Công Dân Số 
Một của Bang Mississipi”. Sau khi ông qua 
đời, mới đây không lâu, người ta đã dựng 
tượng để ghi nhớ một tấm lòng vị tha cao 
quý. Tượng đài ghi hàng chữ: “Ông John 
Lawrence, một người con ngoan của Chúa, 
một thầy giáo tận tụy và một người bạn thân 
thương nhất của mọi người...” (Vietcatholic 
trích từ Tạp chí Tin Vui, 1974).

5. Lễ Hiện xuống mới.
Lần đầu tiên thành viên của 56 phong trào 

đoàn sủng và cộng đoàn mới của Giáo Hội 
tập họp lại theo lời mời của vị Đại Diện Chúa 
Kitô. Đức Gioan Phaolô II muốn cuộc tập 

(tiếp theo trang 13)
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họp khổng lồ này chứng tỏ để mọi người thấy 
Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hiện xuống và 
đang canh tân bộ mặt trái đất.

Hôm ấy là thứ bảy 30/5/1998, ngày áp lễ 
Hiện Xuống, có tới nửa triệu người đến từ 
khắp nơi trên thế giới. Riêng Âu Châu chừng 
2,000 xe buýt chở khách tới Roma. Hàng 
triệu người coi truyền hình theo dõi biến cố 
này, qua 20 hệ thống truyền thông. Chưa bao 
giờ công trường Đền Thờ thánh Phêrô lại 
chật ních người tới mức đó, kể từ Năm Thánh 
1950 đến nay.

Nhưng có phải chính Chúa Thánh Thần 
đã khơi dậy những phong trào đoàn sủng và 
những cộng đoàn mới này của Giáo Hội? Ta 
hãy thử coi một số trường hợp. 

Cộng Đoàn Thánh Êgiđiô. 
Cộng đoàn thánh Êgiđiô là cộng đoàn từng 

tổ chức những buổi cầu nguyện do các vị lãnh 
đạo tôn giáo vì hoà bình thế giới, tại Assidi và 
ở nhiều nơi khác. Cộng đoàn này còn tổ chức 
những cuộc hoà đàm để chấm dứt chiến tra-
nh tại Libăng, Ensavađo, Guatemala, Anbani, 
Acmêni, Angiêri, Etiôpi, Namibia, Môgiam-
bic, v.v... Thế mà người khởi xướng, 30 năm 
trước đây, chỉ là một học sinh trung học cùng 
với các bạn trẻ 17-18 tuổi. Họ rắp tâm sống 
Tin Mừng và phục vụ người nghèo. Cậu học 
sinh lãnh đạo nhóm tên là Anrê Đinh Khang 
Đệ (Andrea Ricardi), nhưng số người nhập 
nhóm nay đã lên tới 15,000 người thuộc đủ 
mọi lứa tuổi và hiện có mặt trên 20 quốc gia. 
Sở dĩ họ tự xưng là Cộng Đoàn Thánh Êgiđiô, 
vì chính tại ngôi thánh đường nhỏ này ở 
Rôma, họ từng hẹn nhau tới họp. Ba điểm đặc 
sắc cơ bản của cộng đoàn này là cầu nguyện, 
tình bạn và phục vụ người nghèo. Ở đâu cộng 
đoàn này có mặt cũng đều có những chương 
trình phục vụ người nghèo như, bếp nấu cháo 
cho người nghèo, các bà săn sóc trẻ em túng 
thiếu nơi xóm nghèo, chương trình kèm học 
sinh sau giờ học, chương trình tự nguyện săn 
sóc bệnh nhân tại gia hoặc tại bệnh viện.

Lý do Cộng Đoàn Thánh Êgiđiô tham gia 
sinh hoạt liên tôn như tổ chức những buổi cầu 

nguyện tại Asidi, Nagasaki, v.v... hoặc tham 
gia sinh hoạt ngoại giao vì hoà bình thế giới, 
chính là để bảo vệ người nghèo mà thôi. Có 
thể nói, chiến tranh là mẹ đẻ ra khổ đau và 
chết chóc trên thế giới. Trong chiến tranh, 
chỉ có người giàu được hưởng lời nhờ bán vũ 
khí và những dụng cụ khác, còn người nghèo 
chỉ là nạn nhân. Thậm chí tôn giáo từng bị 
lạm dụng gây chết chóc tang thương cho dân 
nghèo. Do đó nhu cầu bảo vệ người nghèo 
khỏi chiến tranh bằng những sinh hoạt ngoại 
giao và những buổi cầu nguyện vì hoà bình 
thế giới.

Phong Trào FOCOLARE. 
Phong trào Focolare khởi đi từ một kinh 

nghiệm thần bí. Một cô sinh viên sư phạm 
nhân dự đại hội Công Giáo Tiến Hành tại 
thành phố Loretô, miền Nam Italia, chỉ muốn 
vào nhà thờ cầu nguyện một chút. Cô sinh 
viên 19 tuổi này tuyệt nhiên không tìm cho 
mình một bậc sống hoặc một đường tiến thân 
nào. Thế mà khi bước vào căn nhà Nadarét 
trong lòng nhà thờ Loretô, cô Chi Lan Lưu 
Bích (Chiara Lubich) bỗng thấy mình như bị 
tràn ngập trong một mầu nhiệm lớn lao. Mầu 
nhiệm nào? Mầu nhiệm Thánh Gia Thất Chúa 
Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Tai cô như 
được nghe tiếng nói bập bẹ của cậu bé Giêsu 
và tiếng hát của Mẹ Maria vọng lại từ bốn 
bức tường. Công trình của thánh Giuse cũng 
hiển hiện trước mắt cô.

Thời gian đại hội kéo dài, ngày nào Chi Lan 
cũng một mình trở lại căn hộ Nadarét thân 
thương ấy với cũng một cảm xúc mạnh, cũng 
một ấn tượng sâu, như thể con người cô hoàn 
toàn ngập chìm giữa bao hồng ân từ trời cao. 

Ấn tượng nổi bật trong thánh lễ kết thúc 
đại hội ấy là đám đông nữ sinh viên đội lúp 
trắng tràn ngập nhà thờ Loretô. Cô Lưu Bích 
được cho biết từ nội tâm rằng đó là hình ảnh 
về đám đông sẽ theo lối sống của cô. Lối sống 
nào? Khi cha sở họ đạo nơi cô dạy học, hỏi cô 
về kết quả đại hội, cô liền thưa: “Con đã tìm 
ra lối sống cho con.” “Vậy là con sẽ lập gia 
đình?”. “Thưa không.” “Con sẽ vào dòng tu 
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chăng?” “Thưa không.” “Con sẽ sống độc 
thân giữa đời?” “Thưa không.” Cha sở hoàn 
toàn không hiểu gì về lối sống trinh tiết giữa 
đời mà lại khăng khít trong liên đới cộng 
đoàn, là lối sống mà Chúa Giêsu, Mẹ Maria 
và Thánh Giuse đã sống. 

Điều gây ngạc nhiên là bốn năm sau đó 
chẳng có gì xảy ra như hậu quả của kinh ng-
hiệm thần bí nói trên, nhưng khi nó xảy ra 
thì lại ở giữa một hoàn cảnh rất bất lợi, tức 
là giữa những cuộc dội bom, bất kể đêm hay 
ngày, vào cuối thế chiến thứ hai tại Italia. 
Chi Lan và các bạn mỗi khi chạy đến hầm 
trú đã không quên mang theo sách Phúc Âm. 
Chính nơi hầm trú và giữa cảnh chiến tranh 
tàn khốc, họ được ban cho ơn nhận biết Thiên 
Chúa là Tình Yêu như lý tưởng duy nhất đời 
họ. Thâm tín ấy mãnh liệt đến nỗi đời họ 
được lôi kéo tham dự vào Tình Yêu của chính 
Thiên Chúa. Tới nay đã hơn nửa thế kỷ rồi thế 
mà họ vẫn sung sướng cam kết với nhau lời 
cam kết: “Em yêu chị tới mức sẵn sàng chết 
vì chị” hoặc: “Chị yêu em tới mức sẵn sàng 
chết vì em”. Cũng tình yêu ấy thúc đẩy họ 
phục vụ tha nhân. 

Những bạn đầu tiên của cô Lưu Bích chẳng 
phải là những con người nổi nang, như Nga 
(Natalia Dallapiccola), cô gái mồ côi cha từ 
tuổi 16 nên phải lo vừa đi học vừa đi làm; 
hoặc Đỗ Thị Ri (Doriana Zamboni), cô học 
trò không được lên lớp nên đến với cô Lưu 
Bích ban đầu chỉ để được kèm mà thôi v.v... 
Nhưng chính qua những con người loại đó 
mà ngọn gió Tin Mừng do Chúa Thánh Linh 
thổi cách mãnh liệt. Tại hầm trú họ đọc Tin 
Mừng chỉ để đưa ra thực thi. Kết quả thật lạ 
lùng. Những người theo gương họ ùn ùn kéo 
đến ban đầu từ 58 thôn xã nhỏ xung quanh 
thành phố Tân Đô tức Trentô. Khi chiến tranh 
chấm dứt năm 1945, đám người ấy mà con số 
lên tới 500, phải tìm đến họp tại phòng họp 
của nhà Dòng Tên tại Tân Đô thay vì tại nhà 
các cha Phanxicô như trước kia họ vẫn họp.

Ban đầu họ chỉ kể mình là Kitô hữu có bổn 
phận thực thi Phúc Âm nhưng Chúa an bài 

để Focolare trở nên như một cây xum xuê 
hiện nay với hơn 100,000 thành viên nòng 
cốt và hơn 2 triệu thân hữu đang góp phần 
xây dựng nền văn minh tình yêu hướng tới 
thế giới hiệp nhất. 

Rao giảng Tin Mừng và huấn luyện các 
Kitô hữu vững theo bề sâu.

Điều xảy ra với Cộng Đoàn Thánh Êgiđiô 
và Focolare minh họa lời Đức Gioan Phaolô II 
nói ngày 30/5/1995. Ngài nhắc nhở mọi người 
có mặt về lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
đầu tiên có Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và 
các môn đệ của Người tại nhà Tiệc Ly. “Điều 
đã xảy ra 2000 năm trước đây tại Giêrusalem 
thì nay như được làm mới lại nơi công trường 
Đền Thờ Thánh Phêrô như tâm điểm của Kitô 
giáo.” Điều mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh 
là cần phải nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, 
đồng thời huấn luyện những Kitô hữu vững 
vàng theo bề sâu. Ngài nói rằng chính các 
phong trào và các cộng đoàn mới của Giáo 
Hội là một đáp trả do Chúa Thánh Thần khơi 
dậy để đối phó với thách đố gay cấn ở cuối 
thiên niên kỷ thứ hai. Vậy Đức Gioan Phaolô 
II hướng về phía các thành viên các phong 
trào và các cộng đoàn mới của Giáo Hội và 
nói với họ: “Chính anh chị em là một đáp trả 
sống động với thách đố cuối thiên niên kỷ thứ 
hai.” Và để kết luận, ngài nói với họ: “Hôm 
nay, từ công trường này, Chúa Giêsu kêu gọi 
từng người giữa anh chị em khi tuyên bố: các 
con hãy đi đến với thế giới và hãy rao giảng 
Tin Mừng cho mọi thọ tạo (Mc 16,15). Quả 
thật, Chúa Giêsu tin tưởng nơi mỗi người anh 
chị em và Giáo Hội cùng chung một niềm tin 
tưởng đó.”

Vậy bài Tin Mừng hôm nay (Ga 20,19-
23) nói về Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra và 
ban Thánh Thần xuống trên các môn đệ xưa 
không thể xa lạ với những điều được người kế 
vị tông đồ Phêrô xác chuẩn như vừa nói. 

Xưa Đức Kitô sống lại đến với các môn đệ 
để ban cho họ ơn bình an (20,19-21) và niềm 
vui (20,20). Cở sở của bình an và niềm vui 
chính là tình yêu toàn thắng của Đức Kitô 
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như được ghi lại nơi tay và cạnh sườn Người 
(c.20).

Nhưng Chúa Giêsu phục sinh đến không 
chỉ để làm cho các môn đệ được vui và bình 
an. Những ơn ấy phải tràn ngập thế giới. Lý 
do vì các môn đệ tiếp nối cùng một cuộc sai 
phái khởi đi từ Chúa Giêsu: “Như Chúa Cha 
đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (c. 
21). Sức sống mới mà các môn đệ đón nhận 
từ Đấng Phục Sinh là Thánh Thần mà Chúa 
Giêsu thổi trên các ông (c.22). Xưa trong Cựu 
Ước, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào con 
người (St 2,7) và ban sự sống, thì nay Đấng 
Phục Sinh cũng thổi Thần Khí của Người trên 
các môn đệ. Đó là công cuộc tạo thành mới 
do Đức Kitô Phục Sinh nhờ Thánh Thần và 
qua các môn đệ.

Các môn đệ đón nhận sự sống mới của 
Đấng Phục Sinh nhờ Chúa Thánh Thần nên đã 
làm chứng và loan Tin Mừng đó cho thế giới. 
Giáo Hội tiếp nối cũng công trình đó. Cho 
nên cuộc tập họp thành viên của 56 phong 
trào đoàn sủng và cộng đoàn mới của Giáo 
Hội ngày 30/5/1998 thực là hình ảnh của một 
lễ Hiện Xuống được nối dài. (Linh mục Au-
gustine, sj. Trích Vietcatholic)

6. Quyền Năng Tha Tội.
Trong một lần giáo huấn, Chúa Giêsu đã 

quả quyết với các Tông đồ: “Sự gì các con 
cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. 
Sự gì các con cởi mở dưới đất, trên trời cũng 
cởi mở” (Mt 18,18). Và hôm nay, sau ngày 
phục sinh, trong một lần hiện ra với họ, Chúa 
Giêsu đã phán: “Các con hãy nhận lấy Thánh 
Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy 
được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy 
bị cầm lại”. (Gn 19, 22-23). Khi nói lên lời 
đó, Ngài chính thức thiết lập Bí tích Giải tội, 
ủy thác cho Hội thánh quyền năng tha thứ và 
cầm buộc. Quyền năng nầy không chỉ được 
trao ban cho các Tông đồ nhưng còn thông 
chuyển đến các đấng kế vị là các Giám mục 
và những linh mục hiệp thông với các ngài.

Qua lời tuyên bố thiết lập Bí tích Giao hòa 
Chúa Giêsu muốn nói với các vị thừa tác viên 

đầu tiên và những người kế nghiệp rằng: một 
khi dưới đất họ đọc lên lời tha tội “Nhân danh 
Cha và Con và Thánh Thần” thì lập tức trên 
trời Ngài sẽ chuẩn y, và dù tội con người có 
thẫm như máu đào cũng sẽ được biến đổi tinh 
trắng như bông.

Trong Tông thư Reconciliation and Pen-
ance, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã 
khẳng định: “Khơi dậy lòng sám hối và thay 
đổi tâm hồn nhân thế cùng trao ban cho con 
người tặng phẩm giao hòa chính là sứ mạng 
đặc thù của Hội thánh khi tiếp nối công trình 
cứu độ của Đấng Sáng Lập”.

Có người đặt vấn đề : Tại sao lại phải đi 
xưng tội với một linh mục ? Tới thẳng với 
Chúa không được sao ?

Lẽ dĩ nhiên Chúa Giêsu có trăm muôn ngàn 
cách tha thứ tội lỗi con người, nhưng phương 
cách Ngài “làm người” để cứu thế và “chọn 
con người” để thi hành quyền năng tha tội là 
một ý định tỏ tường. Tuy nhiên, bên cạnh ý 
định của Thiên Chúa cũng có đó một số lý do 
khiến cho việc xưng tội với một linh mục trở 
nên cần thiết.

Catholicism and Life có chỉ ra những lý do 
như sau:

Thứ nhất, vì “có những tội được tha và có 
những tội bị cầm” nên hối nhân phải xưng 
tội mình ra thì linh mục mới có thể xác định 
được tội nào được tha và tội nào bị cầm.

Thứ hai, việc xưng tội với một linh mục sẽ 
giúp cho con người trở nên khiêm tốn. Người 
ta dễ chừa tội hơn khi biết rằng nếu mình 
phạm, mình sẽ phải xưng.

Thứ ba, chắc chắn hối nhân sẽ đón nhận 
được ơn thánh hóa từ bí tích Hòa giải. Nhưng 
trước đó, họ sẽ nhận được những lời khuyên 
hữu ích từ vị linh mục, giúp họ thăng tiến hơn 
trên đường thiêng liêng.

Thêm vào đó, có không ít khuynh hướng 
nhiệm nhặt hay buông thả khiến cho có người 
quá khắt khe, thấy điều chi cũng tội, hay có 
người qua lỏng lẻo đến nỗi bao tội tày trời 
cũng cho là chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí 
có khi còn biện minh để lương tâm thấy tội 
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nhẹ đi hay không còn tội lỗi gì nữa. Vì vậy, 
nếu không có sự trợ giúp của vị linh mục làm 
sao người ta có thể quân bình với chính mình 
và chân thành với Thiên Chúa được.

Cuối cùng, khi ban ơn tha tội, vị linh mục 
thay mặt Chúa sẽ bảo đảm ơn tha thứ cho 
hối nhân. Đối với người đi “xưng thẳng” với 
Chúa, ai sẽ đoan quyết cho điều đó? Chắc 
chắn không ai hết.

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cảnh 
cáo những người cho mình không cần Bí tích 
Giải tội như sau: “Thật là điên rồ và kiêu 
căng đối với những ai tự ý coi thường phương 
thế trao ban ơn sủng và cứu thoát mà chính 
Chúa Giêsu thiết lập, nhất là đối với những 
kẻ cho rằng không cần đến Bí tích Giải tội để 
được tha tội”.

Có nhiều người vì ý thức lệch lạc nên coi 
thường xưng tội, nhưng cũng có không ít 
người vì đánh mất cảm thức về tội nên không 
còn thấy cần đi xưng tội nữa. Thậm chí có 
người xấu hổ ngại ngùng khi phải thú nhận 
tội mình với kẻ khác. G.K. Chesterton, một 
nhà văn trở lại Công giáo đã viết: “Không 
việc gì phải xấu hổ về những dại dột của 
mình... Đã là con người không ai không có 
lỗi lầm, nhưng lỗi lầm kinh khủng nhất của 
con người là cho mình không có lỗi”. Thánh 
Gioan Tông đồ viết thẳng thừng hơn: “Nếu 
ta nói: ta không có tội là ta tự lừa dối mình, 
và sự thật không có trong ta” (1 Gn 1,8). Trái 
lại: “Nếu ta xưng thú tội lỗi mình thì Người 
trung tín và công chính đủ để tha thứ tội lỗi 
cho ta, và tẩy ta khỏi mọi bất chính” (1 Gn 
1,9).

Một điều luôn gắn liền với Bí tích Giải tội 
là “ấn tòa” mà tất cả mọi linh mục phải tuân 
giữ. Không một điều gì nghe trong toà mà cha 
giải tội lại được phép nói ra cho người thứ ba, 
dù tính mạng của mình bị đe dọa hay an ninh 
quốc gia được bảo toàn.

Lịch sử Giáo hội ghi nhận biết bao hình ảnh 
hào hùng của những con người dám lấy máu 
đào bảo vệ đức tin, trong đó cũng có hình ảnh 
của những linh mục dám lấy mạng sống bảo 

vệ “ấn tòa giải tội”.
Cha Gioan Nepomucene là mẫu gương tiêu 

biểu trong thế kỷ 14. Ngài là cha giải tội của 
Hoàng hậu Jane, nước Bohemia. Vua Wenc-
eslaus là người đa nghi và ghen tuông. Vì 
muốn biết Hoàng hậu đã làm điều chi thầm 
lén nên vua yêu cầu cha Gioan thuật lại những 
gì nàng xưng ra với Ngài.

Tưởng rằng quyền lực và uy thế của mình 
có thể khui được ít nhiều bí mật nơi miệng 
cha Gioan, nhưng vua đã lầm. Vị linh mục 
của Chúa nhất quyết không hé lộ bất cứ điều 
gì. Kết quả, ngài bị nhốt vào hầm tối, và một 
đêm kia, bị nhận nước cho đến chết.

Ba trăm năm sau, khi khai quật lăng mộ 
cha Gioan, những người hữu trách ngỡ ngàng 
chứng kiến thân thể ngài mục hoàn toàn, ngoại 
trừ chiếc lưỡi vẫn nguyên vẹn như lúc còn 
sống. Ngày nay, trên chỗ ngài bị giết người 
ta dựng lên một tượng đài, phía dưới chân có 
khắc dòng chữ: “Nơi đây vị chứng nhân của 
Ấn toà Giải tội đã nằm xuống”.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao ban 
cho các Tông đồ món quà vô giá là Chúa 
Thánh Thần và quyền năng tha tội. Sứ mạng 
của các ngài và những người kế vị sẽ là việc 
làm nảy sinh hoa trái cho toàn nhân loại. Biết 
khiêm tốn mở lòng đón nhận ơn tha thứ, con 
người sẽ tìm thấy bình an và sự sống đích 
thực, dù thần chết có đang hăm he rình chờ. 
Biết tìm đến cùng tòa cáo giải, tâm hồn sẽ 
được chữa lành và ngập tràn hân hoan. (Lm 
Bùi Quang Tuấn, CSsR, Trích từ Vietcatho-
lic).

6. Khai sinh giáo hội truyền giáo.
Giải Nobel Hòa bình năm 2000 đã được 

trao cho Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-
Jung, một con người đã từ 30 năm nay đấu 
tranh không mệt mỏi cho công bằng, dân chủ 
và hòa hợp.

Tổng thống Kim là một người Công giáo, 
được Đức cố Tổng Giám Mục Seoul rửa tội 
vào năm 1956. Trong một đất nước chỉ có 
10% dân số là Công giáo thì sự kiện này cũng 
đang nhắc nhớ về sự dấn thân của Giáo hội 
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Công giáo tại lục địa Á Châu này.
Phần thưởng này đã được các vị lãnh đạo 

và chức sắc tôn giáo ở Hàn Quốc hân hoan 
chúc mừng. Một vị Hòa thượng lãnh đạo một 
Tông phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc 
nhận định như sau: “Tổng thống Kim Dae-
Jung sẽ được ghi nhớ như một vị lãnh đạo nổi 
bật của thế giới”.

***
Lễ Hiện Xuống là lễ khai sinh một Giáo 

hội truyền giáo. Và nỗ lực đấu tranh cho công 
bằng, dân chủ và hòa bình với danh nghĩa là 
người Công giáo như Tổng thống Kim Dae-
Jung chính là một công cuộc truyền giáo.

“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai 
anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và 
bảo. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 
20,21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh 
Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần 
đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.

Từ chỗ không hiểu gì cả, thì nay các ngài 
đã hiểu rõ tất cả.

Từ sự nhát đảm, run sợ, cửa đóng then cài, 
thì nay các ngài mạnh dạn can đảm mở toang 
cửa ra.

Từ những dân chài ít học, thì nay các ngài 
nói được nhiều thứ tiếng khác nhau.

Bằng chứng là Phêrô, trước đây run sợ 
trước câu hỏi của một cô đầy tớ, thế mà 
nay dám đứng lên rao giảng giữa những 
người đã giết chết Thầy mình, khiến cho 
3000 người gia nhập Giáo hội với chỉ một 
bài giảng duy nhất.

Không những các ngài can đảm rao giảng 
Đức Kitô chịu đóng đinh, mà còn dám hy 
sinh cả tính mạng vì danh Thánh ấy. Tất cả 
các ngài đều đã chịu tử vì đạo. Và sau Phêrô, 
39 vị Giáo hoàng tiên khởi đều anh dũng chết 
vì đạo thánh.

Người ta tưởng các ngài say rượu, nhưng 
thật sự thật các ngài đang say Chúa.

Người ta nghĩ các ngài điên dại, nhưng quả 
thật thì các ngài đang đầy tràn Thánh Thần.

Lễ Hiện Xuống không chỉ là ngày khai 
sinh Giáo hội, mà Lễ Hiện Xuống vẫn còn 

tiếp diễn, nghĩa là Chúa Thánh Thần vẫn hoạt 
động trong Giáo hội.

Người ta gọi Công đồng Vatican II là một 
Lễ Hiện Xuống mới, một luồng gió mới đã 
thổi vào Giáo hội để canh tân cho thích hợp 
với tốc độ chóng mặt của thế giới ngày nay.

Công đồng đã long trọng khẳng định: “Tự 
bản tính, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo” 
(TG 2). Đức Gioan Phaolô II nhận định: “Đã 
đến lúc phải dốc toàn lực trong giáo hội vào 
một cuộc loan báo Tin Mừng mới và vào sứ vụ 
đến với muôn dân. Không một ai trong những 
người tin vào Đức Ki tô, không một tổ chức 
nào trong Giáo hội được miễn khỏi trách vụ 
cao cả này: Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi 
dân tộc” (Sứ vụ Đấng Cứu Độ, 3).

Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ sau khi tham 
dự Hội nghị toàn thể lần thứ bảy liên Hội 
đồng Giám mục Á châu đã có cảm nhận rất 
sâu sắc này: “Giáo hội tại châu Á phải là một 
Giáo hội truyền giáo”. Ngài giải thích: “Vì 
Chúa Giêsu là người châu Á, Giáo hội Thiên 
Chúa đã được phát sinh tại châu Á, và ý định 
của Thiên Chúa là cứu độ hết mọi người, thế 
mà hôm nay lại rất ít người châu Á biết Chúa 
và tin theo Chúa” (CGDT số 1250). Quả thật, 
tại châu Á, đông dân nhất năm châu mà chỉ có 
3% dân số tin theo Chúa. Đó là nỗi ray rứt của 
mỗi người chúng ta, mà cũng là thách thức 
từng ngày của mỗi tín hữu Kitô.

***
Lạy Chúa, xin hãy thôi thúc nơi chúng con 

khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia 
sẻ niềm tin và hạnh phúc, văn minh và an bình 
cho tha nhân, nhất là khát vọng muốn giới 
thiệu Chúa Giêsu cho thế giới; nhưng trước 
hết, là cho những người bên cạnh chúng con 
bằng đời sống phục vụ và yêu thương. Amen. 
(TP, năm C).

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, cùng với các 
thánh tông đồ và những người đầu tiên đã 
lãnh nhận Chúa Thánh thần, chúng ta cùng 
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dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin 
tha thiết của chúng ta:

1. Khi được nâng cao trên Thập giá/ Chúa 
Giêsu Kitô đã cho mạch nước trường sinh trào 
ra từ cạnh sườn của Người/ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin Người ban Thần Khí cho Hội thánh/ 
để mọi thành viên trong đại gia đình này được 
sống dồi dào.

2. Khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất/ Thần 
khí của Người bay lượn trên mặt nước/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin Chúa cho phát sinh một thế 
giới mới/ một thế giới trong đó công lý/ bình 
an và tình thương luôn ngự trị ở khắp mọi nơi.

3. Chúa Giêsu Kitô đã ban Thánh thần cho 
các tông đồ/ và sai các ngài đem ơn tha thứ 
cho người tội lỗi/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
Chúa/ thương xóa bỏ tội lỗi của những ai tin 
Chúa là Cha nhân hậu từ bi.

4. Thánh Phaolô nói: “Anh em phải chiếu 
sáng như những vì sao trên vòm trời”. Chúng 
ta hiệp lời cầu xin Chúa/ ban Thánh thần là 
nguồn mạch tình yêu xuống trên cộng đoàn 
giáo xứ chúng ta/ để mỗi thành viên trong đại 
gia đình giáo xứ/ trở nên những vì sao chiếu 
sáng tình yêu Chúa/ qua công việc bác ái yêu 
thương của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh 
Thần làm cho Hội thánh nên dấu chỉ cứu độ 
của Chúa cho muôn dân. Xin cũng ban Thánh 
Thần để chúng con trở nên những chứng nhân 
can trường cho tình yêu của Chúa giữa biết 
bao người chưa tin nhận Chúa là Đấng hằng 

sống và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Chúa Thánh Thần 
ngự trong chúng ta và cầu nguyện thay cho 
chúng ta bằng những tiếng than van khôn tả. 
Vậy chúng ta hãy cùng Chúa Thánh Thần 
dâng lên Chúa Cha lời kinh Lạy Cha sau đây.

- Sau kinh Lạy Cha: “Lạy Cha xin cứu chúng 
con khỏi mọi sự dữ, cách riêng là sự chia rẻ 
nhau. Xin đoái thương cho những ngày chúng 
con đang sống được bình an, và được hiệp 
nhất với nhau trong Chúa Thánh Thần. Nhờ 
Cha rộng lòng thương cứu giúp…”

- Trước lúc rước lễ: Chúng ta sắp được ăn 
cùng một tấm bánh là chính Chúa Giêsu. Xin 
Chúa giúp chúng ta hiệp nhất với nhau. “Đây 
Chiên Thiên Chúa…”

VII. GIẢI TÁN

Anh chị em đã được soi sáng bởi Chúa 
Thánh Thần và được thêm sức bởi hơi thở 
tình yêu của Ngài. Giờ đây anh chị em hãy ra 
về như những sứ giả của Tin Mừng và Bình 
an đối với mọi người anh chị em sẽ gặp gỡ.
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Ngày 12/09, trên Baidu, một tài khoản có 
tên Từ Lai ở Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam, Trung 
Quốc) đã đăng tải đoạn video ghi lại hình 
ảnh chú chó Tiếu Tiếu của mình đang chơi 
vui vẻ đột nhiên bị hụt chân ngã lăn xuống 
đất. Anh bạn nhỏ nằm xải lải trên sàn, bất 
động một hồi mà không thấy ai đến đỡ đành 
ngậm ngùi tự đứng dậy.

                             

Thấy người ta té mà không đỡ dậy, còn 
cười nữa. (Ảnh: Baidu)

 Khi bình ổn lại tinh thần, việc đầu tiên mà 
Tiếu Tiếu làm đó là trưng ra bộ mặt tức giận 
với chủ nhân. Dường như cu cậu đang oán 
trách cô chủ Từ vì sao thấy mình té mà không 
lao ra đỡ, đã thế lại còn lấy điện thoại chụp 
choẹt rồi cười hả hê.

Điều khiến mọi người thấy thích thú chính 
là trạng thái thay đổi xoành xoạch của anh 
bạn. Từ giận dỗi chuyển sang tủi thân. Dáng 
vẻ đau khổ hệt kiểu thất tình, hai mắt rưng 
rưng ngập nước như thể muốn trách: “Ủa, 
mấy người hết thương tui rồi hả, tính đá tui 
hay gì?”.

                                      

 Tiếu Tiếu giận dỗi vì tổn thương. 
(Ảnh: Baidu)

(Xem tiếp trang 62)
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
Tin không vui

                           

 Anh bạn quay lưng bỏ đi vì tủi thân. 
(Ảnh: Baidu)

Từ Lai cho biết: “Tôi không thể nhịn cười 
khi thấy cái tướng của nó ngã, trông tấu hài 
lắm. Rồi cả ánh mắt rưng rưng kia nữa. Ơi là 
trời, tại sao có thể đáng yêu thế chứ? Chắc 
là lần này nó dỗi tôi lâu lắm đây. Trông bề 
ngoài Tiếu Tiếu mạnh mẽ chứ thật ra yếu đuối 
lắm, một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ, 
haha.”

                                               

Từ Lai sảng khoái chia sẻ. 
(Ảnh: Chụp màn hình)

Đoạn clip của Tiếu Tiếu sau khi được 
truyền tay nhau trên mạng xã hội đã thu hút 
được lượng lớn tương tác của dân tình. Hàng 
loạt “con sen” bị đốn tim trước những hình 
ảnh cưng xỉu của cu cậu. Bên cạnh đó, có 
nhiều ý kiến cho rằng chú chó rất có tiềm 
năng, nét diễn không hề giả trân chút nào. 
Đồng thời, một số netizen “đổ đứ đừ” trước 
ánh mắt biết nói kia, còn xin gia nhập hội fan 
cuồng của đại “boss”.

(Tiếp theo trang 61)
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CHÚ THÍCH TRANG 1

“1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới 
biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên 
mười sừng đều có vương miện, và trên các 
đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa.2 
Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, 
chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. 
Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai 
báu của mình cũng như một quyền hành lớn 
lao.3 Một trong các đầu của nó dường như đã 
bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã 
được chữa lành.

Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo 
Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó 
đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng 
thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với 
Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? 
“5 Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói 
huênh hoang và phạm thượng, và được ban 
cho quyền hành động trong vòng bốn mươi 
hai tháng.

6 Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, 
đến danh Người, đến lều thánh của Người, và 
những đấng ở trên trời.

7 Nó được phép giao chiến với dân thánh 
và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi 
chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.8 
Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; 
đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa 
không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh 
của Con Chiên đã bị giết.9 Ai có tai thì hãy 
nghe.10 Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết 
vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân 
thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.
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 XIN THÊM

Một buổi sáng đầu năm, một người nông 
dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.

– Chào cha ạ! Người nông dân lễ phép.
– Chào đứa con của quỷ sa tăng. Cha xứ 

trả lời.
– Thưa cha, xin cha ban phước lành cho 

con, vì đêm qua con mơ thấy…
– Tôi không quan tâm tới những giấc mơ 

của kẻ khác. Cha xứ ngắt lời.
– Dạ, nhưng con mơ thấy những điều 

về cha.
– Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
– Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang 

đi lên thiên đàng
– Lên thiên đàng?.
Cha xứ kêu lên. Anh không bao giờ lên 

thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.

– Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. 
Con thấy một cái thang rất dài và một thiên 

thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần 
đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: 
“Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ 
thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã 
phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội 
thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên”. 
Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên 
khá xa thì con trông thấy một người đàn ông 
đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người 
ấy chính là… cha.

– Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
– Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. 

Con đã hỏi cha và cha trả lời: “Tao xuống xin 
thêm phấn”.

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi 
lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, 
và nói năng như một Con Mãng Xà.12 Nó thi 
hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, 
trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng 
như những người sống trên mặt đất, thờ lạy 
Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được 
chữa lành.13 Nó làm những dấu lạ lớn lao, 
khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống 
đất trước mặt người ta.

14 Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm 
trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người 
sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con 

Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã 
hồi sinh.15 Nó được quyền thổi thần khí vào 
tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng 
nói được và ra lệnh giết những ai không thờ 
lạy mình.16 Nó bắt mọi người, không phân 
biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, 
phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 
Không ai có thể mua bán, nếu không mang 
dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số 
tương đương với tên nó.

18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. 
Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên 
Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số 
của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu”. 
(Kh 13) 


