


   vào đề THÁNG 1

Để các nước Âu châu thần 
phục, Napoléon mời Đức Giáo 
Hoàng Piô VII đến tấn phong 
ông làm hoàng đế nước Pháp. 
Sẵn tiện, ông yêu cầu Đức Piô 
VII dời tòa thánh về Paris, thủ 
đô nước Pháp. Nghe những lời 
vừa đe dọa vừa vuốt ve của 
ông, Đức Piô VII cười:

- Hài kịch của Ngài thật 
xuất sắc.

Tự ái, Napoléon cầm lấy 
sơ đồ Đại Vương Cung Thánh 
đường Thánh Phêrô xé và nói:

- Đây là điều mà ta sẽ làm 
cho Hội Thánh. Ta sẽ dẫm nát 
Hội Thánh ra từng mảnh.

Đức Piô VII không cười nữa:

- Bây giờ thì đến bi kịch.

Bi kịch mở màn bằng 
Napoléon tống giam Đức Piô 

VII rồi chiếm đất của Giáo 
Hội. Nhưng 4 ngày sau, ông 
bại trận lần đầu tiên, cùng lúc, 
ông bị Đức Piô VII ra vạ tuyệt 
thông.

Napoléon gầm lên:

- Ngài nghĩ vạ tuyệt thông 
sẽ làm binh sĩ của ta buông 
súng ư?

Vài năm sau, từ những 
cánh đồng băng giá nước Nga, 
một điện tín khẩn gửi về Pháp:

- Binh sĩ của chúng ta đã 
buông súng.

Cuối cùng, năm 1812, 
Napoléon đại bại ở Nga. Năm 
1813 ông đầu hàng đồng 
minh rồi tại chính biệt thự 
Fontainebleau làm nơi giam 
giữ Đức Piô VII, ông thoái vị 
và sụp đổ.

(xem tiếp trang 3)

Giới hạn
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ TRANG CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH NHẠC 
XEN GIỮA NHỮNG BÀI VIẾT BỔ ÍCH THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC

     Giới hạn

                         (tiếp theo trang 1)

Truyện gợi vài ý: - mọi sự đời này 
đều có giới hạn – nếu khôn ngoan, 
người ta có thể đẩy giới hạn ra xa hơn 
chút ít – Chúa nắm giữ mọi giới hạn.

Quyền lực, giàu sang, danh vọng… 
đều có giới hạn, vì ngay cuộc sống đã 
giới hạn mà kiến thức về sự giới hạn lại 
càng bị giới hạn –chẳng biết cái gì tồn 
tại bao lâu và tại sao- Thật là giới hạn 
chồng giới hạn, quanh ta trùng trùng 
giới hạn. 

Có câu: “Bene diagnoscitur, bene 
curatur” (chẩn đoán giỏi thì chữa trị 
giỏi); chẩn đoán giỏi là gì? – Là khôn 
ngoan. Còn chữa trị giỏi? - Là tỉnh thức.

Để đối phó với vô vàn sự giới hạn, 
Chúa Kitô, Đấng vô giới hạn, dạy ta: 
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 
luôn” (Lc 21,36). Tỉnh thức và cầu 
nguyện bằng cách thực thi Lời Chúa: 
yêu người. Yêu người là yêu Chúa, vì 
đã tuân giữ giới răn Chúa.
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 “QUOD NON COGNOSCATUR…”

          CHỦ ĐỀ THÁNH NHẠC

THÁNH CA PHỤNG VỤ,
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Ý CHUNG
Cầu cho giới trẻ

Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu 

Mỹ Latinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời 
mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới 

niềm vui Tin Mừng.

Ý THÁNH NHẠC
Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi người biết đến.
Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY
Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, ân nhân và các tín hữu đã qua đời. 

 Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1      
CỦA GIÁO HỘI

   Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1 
               RIÊNG TƯ

               
                    CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC
  Thánh ca hôm nay cần được đưa ra ngoài Phụng vụ  
   Phụng nhạc sắp tới phải nên tiến tới trong Chân ca 

Cúc Cung CảmTạ
Ân nhân hiện còn tiếp diễn
Thầy TÂM LÊ (TpHCM)
Ông Bà MINH CHÂU & Cty (TpHCM)
Ông Bà LÂM THÀNH (XL)
Cô NGUYỄN VÕ KIỀU TRANG (TpHCM)
AC. Vũ Ngọc Thiện, (TpHCM) quý ca trưởng, ca xướng viên, nghệ sĩ và nghệ nhân 

Thánh Thi
Ân nhân cũ đã qua
Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)
Bề trên & Quý Tu sĩ Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo (Thủ Đức, TpHCM)
Ân nhân thầm lặng
CỐ, CỰU & KIM THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP, CỘNG TÁC VIÊN, MỌI ĐỘC GIẢ
ÂN NHÂN QUỸ PHAOLÔ ĐẠT & VƯỜN TƯỢNG

         
       CÂU ĐỐI ĐỨC TIN
   Cuối năm tính sổ: thực thi Lời Chúa
    Đầu xuân mưu đồ: yêu kẻ khó yêu

 CÂU ĐỐI THÁNG 1

  hiệp nhất yêu thương
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Hồi ấy Frederick, một ông vua nước Đức, tự cho 
mình là thông minh thượng trí. Ông ta lấy bút 
mực tỉ mỉ tính toán rằng: cứ mỗi năm chim sẻ 
trời trong nước ăn hao hụt mất hai triệu thùng 
lúa. Và ông truyền phát động chiến dịch "bài 
tước" (tước là chim sẻ) trong toàn quốc. Mỗi đầu 
sẻ là mỗi thưởng! Toàn dân của ông từ già đến 
trẻ, từ phái mạnh cho đến phái yếu, một sáng, 
một chiều, thảy đều trở nên những tay thiện xạ.
Thương hại cho đàn chim bé bỏng!... Chẳng bao 
lâu không còn sót lại một bóng sẻ nào trên đất 
nước của Federick nữa. Vụ mùa năm ấy hẳn đầy 
hứa hẹn. 
Ngờ đâu, khi ngày mùa vừa tới, thì những đoàn 
quân sâu bọ mũ xanh mũ đỏ đủ màu, những đám 
cào cào châu chấu trùng trùng xuất hiện, tràn 
ngập khắp lãnh thổ như nước lũ tràn về, không 
binh pháp nào, không quỉ thần nào có thể đàn 
áp nổi! Mỗi bụi cỏ, mỗi ngọn lúa, dẫu núp ngay 
bên ngưỡng cửa ra vào, cũng đều được chúng 
tới viếng thăm. Tiếng rên xiết khóc than rộn lên 
khắp hang cùng ngõ hẻm.
Frederick ngồi trên điện rồng nhìn qua cửa sổ, 
vuốt mặt hổn hển thở ra, dở cười dở khóc:

"Bây giờ đất thấp trời cao
Ăn làm sao nói làm sao bây giờ?" 

CHÂU HÂN sưu tầm

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN  
            Tết Dương lịch

 1.1.2019 NĂM C PHỤNG VỤ 

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 

6.1.2019 NĂM C PHỤNG VỤ

CHÚA NHẬT HIỂN LINH 

AÕY NHÔÙ ÑEÁN 
MOÁI DAÂY LIEÂN ÑÔÙI

Thời vụ THÁNG 1

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH  NĂM C (6.1.2019)
Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 Bài đọc 2:  Tt 2,11-14 ; 3,4-7 Tin Mừng: Lc 3,15-16.21-22

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Vua người Do-Thái mới sinh ra hiện đang ở 
đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người 
ở phương Ðông, và chúng tôi đến để triều bái 
Người”.

Chúa an bài cho các đạo sĩ làm “rối 
tung” lên cốt báo tin cho toàn dân Do 
Thái Người đã đến. Mỗi đối tượng 
được Chúa mạc khải mỗi cách rất 
riêng. Ta không vội xét đoán. 

“…vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, 
Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Israel hôm nay chính là Giáo hội Công 
giáo.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
Tại sao Chúa Giêsu cũng phải chịu phép rửa của 
Gioan?

Vì Người tự trở nên giống mọi người 
trần thế trong hoàn cảnh đó.

Hiệu quả của ngôn sứ Gioan Tẩy Giả rất mờ 
nhạt, có đúng vậy không?

Đúng! Vì người Do Thái đã quá chai lỳ 
và ương ngạnh.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C (20.1.2019)
Bài đọc 1: Is 62,1-5  Bài đọc 2: 1 Cr 12,4-11 Tin Mừng: Ga 2,1-11

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, con với bà có 
can chi đâu, giờ con chưa đến”.

Lần thứ hai, Chúa “nâng cấp” Mẹ mình 
(*)

Bảo là “giờ chưa đến”, nhưng tại sao Chúa lại 
làm phép lạ nước hóa rượu?

Hễ ai thực thi Lời Chúa, Chúa sẽ chiều 
ý hết mức giống như đã chiều ý Đức 
Mẹ, vì Đức Mẹ là Đấng tiên phong và 
mẫu mực trong việc thực thi Lời Chúa. 
Chúa không chiều ý vì người ấy là giáo 
hoàng, vua, quan…

CHÚA NHẬT chúa chịu phép rửa  NĂM C (13.1.2019)
Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 Bài đọc 2:  Tt 2,11-14 ; 3,4-7 Tin Mừng: Lc 3,15-16.21-22

    TIN MỪNG THÁNG 1
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Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu 
cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người 
nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, 
loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho 
người mù được trông thấy, trả tự do cho những 
kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen 
thưởng”.

Chúa Kitô được báo sẽ đến với người 
bất hạnh và tội lỗi. Vì Người là Đấng 
Cứu chuộc. Người không đến với kẻ 
công chính, tốt lành, hoàn hảo, đạo 
mạo…

Có phải vì người Do Thái quên bẵng mình là tội 
nhân, cho nên họ quan niệm Đấng Cứu Thế theo 
nghĩa phàm tục?

Phải! Cả chúng ta nữa. Vì con người 
là tội nhân lại cứ hay quên mình là tội 
nhân; hơn nữa, ai cũng tự nghĩ mình là 
thánh nhân.

chúa nhật iii thường niên năm (27.1.2019)
Bài đọc 1: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 Bài đọc 2: 1 Cr 12,12-30 Tin Mừng: Lc 1,1-4 ; 4,14-21

(*) Nâng cấp: Là nâng tâm hồn lên 
tầm cao hơn tầm hiện có. Khi Chúa muốn 
nâng tâm hồn ai lên tầm cao hơn, Người 
hạ bậc thang giá trị phàm tục của người 
đó xuống; lúc đó, dưới con mắt người đời, 
người đó như bị hạ bậc. Để giáo dục loài 
người, Chúa cũng làm như thế với Đức 
Mẹ. Có ít là 6 lần Chúa hạ bậc Đức Mẹ 
để nâng cấp Đức Mẹ lên: Lần 1: Chúa 
tự lạc mất ở Giêrusalem. Lần 2: Chúa từ 
chối Đức Mẹ khi Đức Mẹ xin Người giúp 
nhà đám tiệc cưới Cana. Lần 3: Chúa 
không hoan hô Đức Mẹ khi nghe tin Đức 
Mẹ đến thăm lúc Người đang giảng dạy. 
Lần 4: Chúa không hùa khen khi một 
phụ nữ buột miệng đề cao sự diễm phúc 
của Đức Mẹ (“dạ đã mang” và “vú đã 
cho bú”). Lần 5: Sau một chuỗi thương 
khó đau lòng, Chúa không hiện ra ngay 
cho Đức Mẹ khi Người vừa sống lại. Lần 
6: Chúa không mời Đức Mẹ đến dự giờ 
Người lên trời vinh hiển. Nhưng ngày 
nay đã rõ: Đức Mẹ đã được nâng cấp 
đến tột cùng: nhận lãnh nhiều đặc ân và 
nhiều tước hiệu vinh quang cao quý tột 
đỉnh trong Nước Trời.
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CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
CHỦ ĐỀ:

HÔN ƯỚC GIỮA THIÊN CHÚA VỚI LOÀI NGƯỜI

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

II. Gợi ý sám hối.
- Chúa đã yêu thương chúng con rất 
nhiều, nhưng đáp lại, chúng con yêu 
thương Chúa quá ít.
- Vì yêu thương chúng con nhiều, nên 
Chúa hy sinh rất nhiều cho chúng con, 
thậm chí Chúa đã chịu nạn chịu chết vì 
chúng con. Phần chúng con vì yêu thương 
Chúa ít nên chúng con ít khi chịu hy sinh 
vì Chúa.
 Yêu thương là cho đi. Chúa yêu thương 
chúng con vô cùng nên đã ban cho chúng 
con vô vàn ơn sủng. Còn chúng con thì 
chẳng có gì để dâng cho Chúa.

III. Lời Chúa.
1. Bài đọc I (Is 62,1-5).
Bài thơ này của Đệ Tam Isaia được 

sáng tác sau khi dân Do Thái được thoát 
cảnh lưu đày, hồi hương về cố quốc.

- Mille images 55 D.
- Chúa Giêsu hóa nước thành rượu (Ga 2,1-11).
Sợi chỉ đỏ: 
Tình yêu hôn nhân rất tốt đẹp. Vì thế Chúa Giêsu 
đã tới Cana để dự tiệc cưới và chúc phúc cho đôi 
tân hôn (Bài Tin Mừng). Thiên Chúa còn dùng 
hình ảnh hôn nhân loài người để giúp người ta 
hiểu được phần nào tình yêu của Ngài đối với 
nhân loại (Bài đọc I).
I. Dẫn vào Thánh lễ.
Anh chị em thân mến. 
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng 
ta sẽ nghe Thiên Chúa ngỏ lời "tỏ tình" với loài 
người chúng ta. Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên 
Chúa phán: "Như trai tài sánh duyên cùng thục 
nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô 
dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm 
vui cho Thiên Chúa ngươi thờ”.
Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được tình Chúa yêu 
thương chúng ta đến mức nào.

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

Răng-Cần Thơ

   THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG
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Khi nhìn ngược về quá khứ, 
tác giả hiểu rằng lưu đày là 
hình phạt xứng đáng đối với 
tội bất trung của dân. Nhưng 
khi nhìn vào hiện tại,
-tác giả cảm nhận được tình 
yêu nồng nàn của Chúa: dù 
dân đã phản bội nhưng Chúa 
vẫn yêu thương. Ngài đã cứu 
họ khỏi cảnh khốn cùng: 
“Chẳng còn ai réo tên ngươi 
là đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi 
hết bị tiếng là phận bác duyên 
đơn”. Chẳng những thế, Chúa 
còn yêu thương họ như người 
chồng rất mực yêu thương 
người vợ mới cưới: “Như trai 
tài sánh duyên cùng thục nữ, 
Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới 
ngươi về. Như cô dâu là niềm 

vui cho chú rể, ngươi cũng 
là niềm vui cho Thiên Chúa 
ngươi thờ”.

2. Đáp ca (Tv 95).
Thánh vịnh 95 là tâm 

tình của người ý thức tình 
thương Thiên Chúa: vui 
mừng, ca tụng và loan báo: 
“Hãy kể cho muôn dân được 
biết những kỳ công Chúa đã 
làm”.

3. Tin Mừng (Ga 2,1-12).
Tường thuật này không 

phải đơn giản nói về một bữa 
tiệc cưới, nhưng còn là “dấu 
chỉ đầu tiên” qua đó Chúa 
Giêsu “bày tỏ vinh quang của 
Ngài” để cho “các môn đệ tin 
vào Ngài” (câu 11). Chúa 
bày tỏ những gì?

1. Trước hết Ngài cho 

thấy Ngài là Đấng khai mở 
một thời kỳ hoan lạc mới. 
Thánh Kinh thường dùng 
hình ảnh tiệc cưới để chỉ thời 
hoan lạc Messia, và hình ảnh 
chú rể để chỉ Đấng Messia. 
Trong đám cưới ở Cana, lẽ ra 
chú rể phải cung cấp đủ rượu 
cho khách dự tiệc, và như thế 
bữa tiệc mới vui mừng trọn 
vẹn. Thế nhưng chú rể ấy đã 
không chu toàn. Kẻ cung cấp 
rượu và làm cho bữa tiệc vui 
mừng trọn vẹn lại chính là 
Chúa Giêsu.

2. Ngài còn cho thấy 
Ngài đến để thiết lập một 
tín ngưỡng mới thay thế tín 
ngưỡng đã quá lỗi thời của 
người Do Thái: bài tường 
thuật có nhắc đến những 

Chúa Giêsu hóa nước thành rượu (Ga 2,1-11).

chum đựng nước để cho 
người ta thanh tẩy trước khi 
dự tiệc. Đấy là một tục lệ 
tiêu biểu của đạo cũ. Hôm 
nay những chum ấy đã được 
Chúa Giêsu cho tràn ngập 
rượu mới, lại là thứ rượu 
ngon vượt sức tưởng tượng 
của người ta. Nghĩa là tín 
ngưỡng mới mà Chúa Giêsu 
thiết lập vượt xa tín ngưỡng 
cũ quá bám víu vào hình thức 
bề ngoài.

3. Bài tường thuật cũng 
nói tới “giờ” (Chúa Giê-
su nói với Đức Maria: “Giờ 
con chưa đến”). “Giờ” là lúc 
Chúa Giêsu được vinh quang 
khi chịu chết trên Thập giá 
để tuôn ơn cứu độ cho loài 
người. Hôm nay ở Cana, tuy 
chưa tới “giờ” ấy, nhưng Ngài 
cũng tỏ chút vinh quang cho 
các môn đệ và người ta thấy 
trước qua việc Ngài làm phép 
lạ cho nước hóa thành rượu.
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Vinh quang Chúa đã được hé lộ trước cũng 
do công của Đức Maria, Người đã tế nhị thấy 
hoàn cảnh khó khăn của chủ nhà và chủ động 
đến xin Chúa Giêsu can thiệp.

4. Bài đọc II (1 Cr 12,4-11) (Chủ đề phụ).
Có nhiều chia rẽ, đố kỵ và tranh chấp 

trong giáo đoàn Côrintô: người có tài thì kh-
inh chê kẻ khác, kẻ bất tài thì đố kỵ, những kẻ 
có tài lại ganh ghét nhau.

Thánh Phaolô nhắc cho họ nhớ: (1) tất 
cả mọi tài năng đều là do Chúa Thánh Thần 
ban; (2) mà ơn Chúa Thánh Thần ban thì khác 
nhau nơi mỗi người; (3) và tất cả những ơn 
ban đó đều nhằm phục vụ lợi ích chung của 
Giáo Hội.

IV. Gợi ý giảng.
* 1. Tình yêu của Chúa.
Trong các thứ tình yêu, tình yêu nào nồng 

nàn tha thiết nhất? Thưa là tình cha mẹ dành 
cho con cái, và tình vợ chồng đối với nhau. 
Nếu so sánh hai thứ tình đó với nhau thì tình 
yêu hôn nhân chắc là mạnh hơn. Bởi đó sách 
Sáng thế đã viết: “Người nam sẽ lìa bỏ cha 
mẹ và khắn khít với vợ mình” (St 2,24). Chúa 
Giêsu cũng đồng ý như thế nên đã trích dẫn lại 
câu ấy khi tranh luận với các người biệt phái 
(Mt 19,5). Cũng vì lý do đó nên khi muốn tỏ 
cho loài người biết Thiên Chúa yêu thương 
loài người đến mức nào, Thiên Chúa đã dùng 
hình ảnh tình yêu vợ chồng để minh họa.

Trong tình yêu vợ chồng, điều gì đáng 
quý nhất? Thưa đó là sự hy sinh cho nhau 
và chung thủy với nhau. Hy sinh cho nhau 
nhiều chừng nào thì đó là bằng chứng yêu 
thương nhau nhiều chừng ấy. Dù gặp phải 
bao sóng gió, dù những khuyết điểm lỗi lầm 
thường xuyên đe dọa, nhưng vợ chồng vẫn 
yêu thương nhau đến chết, đó mới là tình yêu 
chân thật vững bền.

Thế nhưng, trong một trăm đôi vợ chồng, 
có bao nhiêu đôi hy sinh và chung thủy được 
như thế.

Rốt cuộc, dù con người được nếm vị ngọt 
của nhiều loại tình yêu, nhưng rất nhiều lần 
cũng phải thất vọng với những tình yêu nhân 
loại, cho dù đó là tình vợ chồng tha thiết nhất.

Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới là tình 

yêu chân thật và cao cả nhất: vì yêu thương 
chúng ta, Chúa Cha đã hy sinh ban chính Con 
Một của Ngài cho chúng ta; vì yêu thương 
chúng ta, Chúa Giêsu đã hy sinh đến nỗi chịu 
chết vì chúng ta: “Không có tình yêu nào cao 
trọng bằng tình yêu của người dám thí mạng 
vì người mình yêu”. Mặt khác, dù loài người 
luôn phản bội, Thiên Chúa vẫn tha thứ và 
vẫn cứ yêu. Loài người đã nhiều lần bỏ Chúa, 
nhưng Chúa không bao giờ bỏ loài người.

Con người là một sinh vật yêu thương: 
con người cần yêu thương và cần được yêu 
thương. Chúng ta hãy tìm đến tình yêu Thiên 
Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ chẳng phải thất 
vọng bao giờ.

2. Phép lạ ở Cana.
Thời nay đang có một cuộc khủng hoảng 

về gia đình: số người lập gia đình rồi li dị 
càng ngày càng nhiều; nhiều người trẻ không 
muốn lập gia đình; một số người chủ trương 
nếu thích nhau thì cứ sống chung với nhau, 
đến khi nào không thích nhau nữa thì chia tay, 
cần gì mà phải cam kết sống chung suốt đời.

Cuộc sống gia đình quả là rất khó khăn: 
Ngày mới cưới, tình yêu vợ chồng thắm nồng 
như ly rượu tân hôn. Nhưng chẳng bao lâu 
sau, rượu nhạt tình phai, thậm chí còn thiếu 
rượu. Tình yêu thủy chung, luôn cho đi mà 
không hề mệt mỏi, không ngừng nhường nhịn 
nhau và tha thứ cho nhau. Một tình yêu như 
thế ở thời nay quả là một phép lạ.

Ở Cana, Chúa Giêsu đã làm phép lạ như 
thế: khi người ta thiếu rượu, Ngài đã làm cho 
có rượu dồi dào; và rượu ấy Ngài đã làm ra từ 
những chum nước lã. Phép lạ này ngày nay 
Chúa vẫn tiếp tục làm, cho những ai thực lòng 
cầu xin Ngài. Tại sao những đôi vợ chồng 
đang gặp khó khăn không cầu xin phép lạ 
ấy? Tại sao anh chị em không nhờ Đức Mẹ 
chuyển lời cầu xin?.

* 3. Ý nghĩa sâu xa của phép lạ hóa nước 
thành rượu.

Tin Mừng theo Thánh Gioan thường có ý 
nghĩa rất sâu xa. Chẳng hạn đoạn Tin Mừng 
này, tuy nói về một đám cưới nhưng ý nghĩa 
không chỉ gói gọn trong đời sống hôn nhân 
mà bao trùm cả đời sống mọi người; tuy nói về 
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nước hóa thành rượu nhưng 
chỉ đến tất cả những thứ mà 
quyền năng Chúa Giêsu có 
thể biến đổi.

Việc Chúa Giêsu hóa 
nước thành rượu được Thánh 
Gioan gọi là “dấu chỉ” và còn 
là “dấu chỉ đầu tiên để bày tỏ 
vinh quang của Ngài”. Dấu 
chỉ là cái gì đó trước mắt chỉ 
tới cái khác. Cái trước mắt ở 
Cana là nước thành rượu. Cái 
khác mà nước thành rượu chỉ 
tới là gì? Thưa là điều được 
ngôn sứ Isaia tiên báo trong 
bài đọc I: đó là ngày mà 
Thiên Chúa biến đổi cuộc 
sống con người thành hoan 
lạc như tiệc cưới: “Như trai 
tài sánh duyên cùng thục nữ, 
Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới 
ngươi về. Như cô dâu là niềm 
vui cho chú rể, ngươi cũng 
là niềm vui cho Thiên Chúa 
ngươi thờ”.

Chúa Giêsu đã đến khai 
mạc ngày hoan lạc ấy. Ở 
Naim, Ngài đã biến đổi những 
giọt nước mắt đau thương 
của người mẹ khóc con thành 
những giọt lệ vui mừng khi 
con mình sống lại. Ở Giêricô, 
Ngài đã biến đổi cõi lòng héo 
úa vì ích kỷ của ông Dakêu 
thành một tâm hồn tươi tốt 
quảng đại. Cho tới lúc đã bị 
đóng đinh trên thập giá, Ngài 
vẫn tiếp tục biến đổi người 
trộm lành đang tuyệt vọng 
thành người khách mời đầu 
tiên dự tiệc thiên quốc. Và 
nhất là trong biến cố phục 
sinh, Ngài đã biến đổi sự chết 
thành sự sống.

Nếu đời bạn đang tẻ nhạt 
như nước lã. Hãy đến với 
Chúa Giêsu. Ngài sẽ biến đổi 

cho nước lã ấy thành rượu 
ngon tuyệt vời.

4. Hạnh phúc mong 
manh.

Ở đất Vũ Bình có giống 
vượn đỏ như vang, nõn nà 
như tơ, trông xa lấp lánh rất 
là đẹp mắt. Có hai mẹ con 
vượn, mẹ thì khôn ngoan, 
tinh anh, con thì ngây ngô, 
nhẹ dạ, nhưng lúc nào mẹ 
con cũng đi bên nhau. Người 
đi săn không thể nào nhử mồi 
đánh bẫy được, mới lấy thuốc 
độc sát vào đầu mũi tên, rình 
lúc vượn mẹ vô ý thì bắn. Khi 
vượn mẹ bị trúng tên, biết 
mình không thể sống được, 
liền vắt sữa ra cho con uống, 
xong rồi lăn ra chết.

Người đi săn quay về 
phía vượn con, cầm roi quất 
vào xác vượn mẹ. Vượn con 
trông thấy kêu gào thương 
xót chạy lại gần, người đi săn 
liền vồ lấy mà bắt sống. Lúc 
về nhà, cứ đêm đêm, vượn 
con nằm phục bên xác mẹ 
thì mới yên, đôi khi lại ôm 
lấy mẹ kêu gào thảm thiết. 
Không được mấy hôm vượn 
con cũng lăn ra chết. 

*
Tình mẫu tử của giống 

vượn lông đỏ làm cho chúng 
ta vô cùng xúc động: Tuy 
nhiên, chúng ta cũng có một 
người mẹ, hết lòng chăm lo 
cho từng đứa con còn lớn lao 
hơn gấp bội. Đó chính là Mẹ 
Maria.

Có thể nói, một trong 
những trang đẹp nhất của 
sách Tin Mừng Gioan, chính 
là bài tường thuật về “Tiệc 
cưới Cana”. Chính nơi tiệc 
cưới này, Mẹ đã bày tỏ thật 

sâu sắc tình mẫu tử của người.
Theo tập tục Do Thái, 

đám cưới kéo dài suốt bảy 
ngày, nhưng mới đến “ngày 
thứ ba” thì tiệc cưới Cana 
đã hết rượu. Thật là một tai 
họa bất ngờ, chủ tiệc vô cùng 
bối rối khó xử. Duy chỉ có 
Mẹ Maria nhận ra được tình 
thế gay go ấy. Sự nhạy cảm 
và lòng thương yêu của tình 
mẫu tử đã khiến Mẹ mạnh 
dạn thưa với Chúa Giêsu: 
“Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). 
Một câu nói ngụ ý nài xin kín 
đáo.

Nhưng lời đáp trả của 
Chúa Giêsu mới làm cho 
chúng ta thật sửng sốt: “Tôi 
với bà có can chi? Giờ tôi 
chưa đến” (Ga 2,4). Qua câu 
này Chúa Giêsu chỉ muốn 
xác quyết tính siêu việt của 
Người: Hoàn toàn lệ thuộc 
Chúa Cha. Chắc Mẹ cũng 
không hiểu rõ chữ “Giờ” tức 
là giờ vinh quang của Chúa 
Giêsu sau cuộc tử nạn và 
phục sinh. Nhưng Mẹ vẫn 
một mực hoàn toàn tin tưởng 
vào Con của Mẹ, Mẹ mong 
Con làm một điều gì đó: 
“Người bảo gì, các anh cứ 
việc làm theo” (Ga 2,5). Quả 
thật, Chúa Giêsu có bảo và 
các người giúp việc đã làm.

Thế là Chúa Giêsu quyết 
định thực hiện một phép lạ 
đầu tiên trong cuộc đời công 
khai rao giảng, một phép lạ 
kiểu mẫu của các phép lạ kế 
tiếp. Tuy “Giờ” tôn vinh chưa 
đến, nhưng ngay lúc này, 
Người muốn biểu lộ giờ vinh 
quang ấy qua phép lạ Người 
sắp thực hiện để “Các môn đệ 
tin vào Người” (Ga 2,11).
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Nhờ sự can thiệp của Mẹ mà phép lạ Cana 
đã được thực hiện, để đức tin của các môn đệ 
được củng cố và triển nở.

Nhờ sự đóng góp của Mẹ mà sáu chum 
nước lã đã biến thành 700 lít rượu ngon, để 
niềm vui của đôi tân hôn và khách dự tiệc 
được trọn vẹn.

Ngày nay, Mẹ vẫn nói nhỏ bên tai Chúa: 
“Họ hết rượu rồi”.

Để cho bao mối tình đang nhạt phai được 
trở nên nồng thắm và tràn đầy tin yêu.

Để cho bao gia đình thiếu vắng tình yêu 
được củng cố và thuận hòa yêu thương.

Để cho bao tâm hồn đang chao đảo giữ 
vững được niềm tin và hy vọng.

Nếu ngày xưa Chúa Giêsu đã biến nước lã 
của Cựu Ước thành rượu ngon của Tân Ước, 
để mở ra một thời đại mới, thời đại thiên sai; 
thì ngày nay, Người cũng muốn chúng ta biến 
cuộc đời lạt lẽo của mình thành rượu nồng 
tình yêu: yêu Chúa và yêu tha nhân, để mọi 
người được chan chứa niềm vui cứu độ. 

Nếu Chúa Giêsu đã biến thứ nước tẩy uế 
của Do Thái giáo thành rượu ngon hảo hạng, 
để thiết lập một trật tự mới; thì Người cũng 
mời gọi chúng ta hãy biến đổi trái đất này 
thành một thế giới mới: chân thật, công bằng 
và yêu thương. 

Lạy Chúa, chúng con luôn khát khao 
kiếm tìm hạnh phúc, nhưng dường như hạnh 
phúc thật mong manh. Xin Chúa hãy đến dự 
những bữa tiệc cuộc đời chúng con, để mang 
lại cho chúng con một hạnh phúc vững bền.

Xin Mẹ Maria luôn là đấng Bầu Cử cho 
chúng con trước tòa Chúa mỗi khi chúng con 
gặp khó khăn bối rối, nhất là khi chúng con 
đã vơi cạn rượu nồng tình yêu. Amen. (TP) 

5. Đức Maria, gương mẫu của sứ vụ.
Tin Mừng thánh Gioan chỉ nhắc tới Đức 

Maria có hai lần: một lần ở Cana lúc Chúa 
Giêsu mới bắt đầu sứ vụ, và một lần dưới 
chân thập giá lúc Ngài hoàn thành sứ vụ. Hai 
lần ở đầu và cuối, ngụ ý bao hàm tất cả. Các 
Tin Mừng nhất lãm nói rõ hơn về điều này.

Trong biến cố Truyền tin, khi được hỏi 
có muốn làm mẹ Đấng Cứu Thế hay không, 
Người đã bỏ ý riêng sang một bên để quảng 

đại “Xin Vâng” theo thánh ý Chúa. Sứ vụ đôi 
khi có nghĩa là sẵn sàng gác sang một bên 
những chương trình riêng của mình, để đáp 
lại lời Chúa mời hợp tác trong chương trình 
của Ngài.

Trong biến cố Thăm viếng, khi vừa hay 
tin người chị họ của mình đã mang thai 6 
tháng và đang cần người giúp đỡ, Đức Maria 
đã vội vã đến nơi. Sứ vụ đôi khi có nghĩa là 
phải có sáng kiến: thấy nhu cầu, và mau mắn 
phục vụ.

Trong biến cố Cana, Đức Mẹ thoáng 
nhận ra vẻ bối rối của nhà chủ, Người hiểu 
ngay là họ thiếu rượu, và Người đã xin Con 
giúp đỡ. Sứ vụ đôi khi cần phải tế nhị: nhận 
ra điều người ta đang cần, nhưng ý thức rằng 
bản thân mình không làm gì được, nên giới 
thiệu cho kẻ có khả năng giúp đỡ.

Trên đồi Golgotha, Đức Mẹ đứng dưới 
chân thập giá nhìn con yêu dấu đang hấp hối, 
rất đau lòng nhưng chỉ biết lặng thinh. Sứ 
vụ có khi còn có nghĩa là chấp nhận bất lực 
không làm gì được, chỉ biết phó thác.

Tất cả chúng ta đều được Chúa trao sứ 
vụ: sứ vụ đối với gia đình, sứ vụ với Giáo 
Hội, sứ vụ với xã hội, sứ vụ với tất cả mọi 
người. Chúng ta hãy nhìn gương Đức Mẹ và 
bắt chước Người. (FM)

6. Chuyện minh họa.
a/ Con sâu trong tảng đá. 
Một hôm Đức Ala gọi một Thiên sứ đến 

và truyền lệnh: “Ngươi hãy xuống trần gian 
để đưa về đây người đàn bà góa có 4 đứa con 
thơ”. Thiên sứ ra đi, gặp ngay người đàn bà 
góa đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn 
người đàn bà với 4 đứa con dại, rồi lại lên Đức 
Ala để tha thiết nài xin rút lại lệnh truyền. 
Làm sao có thể nhẫn tâm tách lìa người mẹ 
khỏi những đứa con thơ ấy? Nhưng lời van 
xin của Sứ thần chẳng mảy may đánh động 
được Đức Ala. Cuối cùng Sứ thần đành phải 
vâng lệnh Đức Ala mà cướp người mẹ góa 
khỏi bầy con thơ và đưa về trời. 

Hoàn thành công tác, nhưng xem chừng 
vị thiên sứ lại có vẻ buồn. Phải, làm sao vui 
được trước cảnh chia ly giữa mẹ và con? Thấy 
sứ thần buồn, Đức Ala gọi đến và đưa vào sa mạc. 
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Ngài chỉ cho sứ thần thấy một 
tảng đá lớn và bảo đập nó ra. 
Tảng đá vừa vỡ đôi, sứ thần 
ngạc nhiên vô cùng, vì từ trong 
tảng đá một con sâu nhỏ từ từ bò 
ra. Chợt hiểu được ý nghĩa của 
sự kiện ấy, sứ thần bỗng thốt 
lên: “Ôi lạy Đấng tối cao, mầu 
nhiệm thay công cuộc sáng tạo 
của Ngài. Với sự khôn ngoan 
thượng trí và tình yêu vô biên, 
Ngài đã không bỏ mặc một tạo 
vật bé nhỏ như con sâu 
kia, thì hẳn Ngài cũng 
sẽ không quên được 4 
đứa trẻ mồ côi là con 
cái của Ngài.” (Trích 
“Món quà giáng 
sinh”). 

b/ Cái nhìn của 
bậc thánh nhân.

Một buổi trưa 
hè nóng bức, Thánh 
Phanxicô Assisi sau 
khi đi đường mệt nhọc 
đã tìm được một chỗ 
nghỉ chân rất thoải 
mái. Chỗ đó là dưới 
một gốc cây có tàng lá 
che mát, bên dưới là một dòng 
nước trong lành mát rượi. Thánh 
nhân rửa tay rửa mặt xong xuôi 
rồi ngả mình dưới tàng lá. Bỗng 
dưng người bật khóc. Vì người 
nghĩ: từ không biết bao đời, 
Chúa đã biết hôm nay mình đến 
đây, Chúa biết mình mệt, cho 
nên Chúa đã đặt sẵn ở đây một 
bóng mát và một dòng suối để 
cho mình nghỉ ngơi.

Cái nhìn của bậc thánh 
nhân đã nhận ra những điều mà 
người phàm không bao giờ thấy 
được.

V. Lời nguyện cho mọi người. 
Chủ tế: Anh chị em thân 

mến, chỉ Thiên Chúa mới có 

thể đem lại cho con người niềm 
vui chân thật và hạnh phúc trọn 
vẹn. Tin tưởng vào tình thương 
và quyền năng của Chúa, chúng 
ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh là đại gia đình 
của những ai tin Chúa/ Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi 
thành viên trong đại gia đình này/ 
không chân thành yêu thương và 
quảng đại nâng đỡ nhau.

2. Trên thế giới ngày nay/ 

tình trạng đổ vỡ trong đời sống 
hôn nhân và gia đình đang gia 
tăng đến mức báo động/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho các gia 
đình luôn được hạnh phúc và 
bình an.

3. Gia đình tốt thì xã hội và 
Giáo hội mới tốt được/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho các gia 
đình Kitô hữu/ luôn quan tâm 
giáo dục đức tin và nhân bản 
cho con cái của mình.

4. Một trong những điều 
kiện hết sức quan trọng/ đem 
lại hạnh phúc lâu dài cho đời 
sống hôn nhân và gia đình/ đó 
là cần tìm hiểu kỹ lưỡng và 
chuẩn bị chu đáo trước khi kết 

hôn/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho giới trẻ của giáo xứ chúng 
ta/ biết tích cực tham gia các 
khóa dự bị hôn nhân/ trước khi 
cử hành bí tích Hôn phối.

Chủ tế: Lạy Chúa, nếu 
không có Chúa ban ơn giúp sức, 
chúng con không thể làm được 
việc gì thành công. Vậy xin 
thương ban ơn trợ giúp để mọi 
việc làm của chúng con, từ khởi 
sự cho đến hoàn thành, đều nhờ 

bởi ơn Chúa. Chúng con 
cầu xin.

VI. Trong Thánh Lễ
- Trước kinh Lạy 

Cha: Ở tiệc cưới Cana, 
Chúa Giêsu đã làm 
phép lạ cho nước hóa 
thành rượu, nhờ lời 
chuyển cầu của Đức 
Mẹ Maria. Giờ đây, 
chúng ta cũng hãy nhờ 
Đức Mẹ chuyển cầu và 
kết hợp tâm tình với 
Chúa Giêsu, dâng lên 
Chúa Cha những lời 
nguyện chân thành của 
chúng ta.

- Trước kinh Đây Chiên 
Thiên Chúa: Rượu ở tiệc 
cưới Cana là hình bóng 
của Bàn Tiệc Thánh mà 
chúng ta sắp được tham dự. 
Chúng ta hãy cảm tạ lòng 
nhân lành Chúa vì hồng ân 
này.

VII. Giải tán
Chúng ta đã cảm nghiệm 

được tình yêu Thiên Chúa 
qua Thánh lễ vừa tham dự. 
Giờ đây tuy Thánh lễ sắp 
kết thúc nhưng chúng ta 
hãy tiếp tục sống trong tình 
yêu của Ngài, nhất là hãy 
trở thành dấu chỉ tình yêu 
ấy trước mặt mọi người.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY 
Gp.Phú Cường 

ĐẠO SĨ - NHÀ CHIÊM TINH - BA VUA
(CN LỄ HIỂN LINH C)

Việc các đạo sĩ đến Belem là kỷ niệm nhắc 
nhở trong lễ Hiển Linh. Họ là ai? Mấy nhà 
đạo sĩ từ Phương Đông đến Giêrusalem (Mt 
2,1) lên tiếng hỏi: “Đức vua dân Do Thái mới 
sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao 
của Người xuất hiện...” (2,2). Sự kiện trên kh-
iến người ta nghĩ tới các tư tế Ba Tư chuyên 
về thiên văn vẫn nghĩ sao trời làm chủ sức 
mạnh huyền bí. Từ đạo sĩ (mago có thể chỉ 
một loại phù thủy) (x. Cv 8,9 13,6).

Chân dung của “các đạo sĩ từ phương 
Đông” không được xác định, có thể là những 
người thờ thần Mithra là những vị vua (theo 

hội họa) con số các vị được trình bày có khi là 
2 (nghĩa thánh Phêrô và Marcellinô), có khi là 
4 (nghĩa Đômitilô). Con số 3 vị là căn cứ vào 
lễ vật và điểm này lại do ảnh 

hưởng của Is 60,5. Lễ vật các vị dâng là 
vàng, hương, và mộc dược, được các giáo 
phụ coi là giá trị biểu trưng vương quyền và 
thần linh của Chúa Giêsu.

Sự kiện các đạo sĩ đến dâng lễ vật cho 
Chúa Hài Đồng được coi là ứng nghiệm lời 
sấm của tiên tri: các dân sẽ tôn vinh Thiên 
Chúa (Is 60,5).

  TỪ NGỮ THÁNH KINH
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PHÉP RỬA CỦA CHÚA GIÊSU

     (CN LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA) 

“Khi toàn dân chịu phép Rửa, Chúa Giêsu 
cũng chịu phép Rửa” (Lc 3,21).

Phép rửa của Gioan là phép rửa thống 
hối, nhắm đến sự hoán cải và ơn tha thứ (Lc 
3,3 Mc 1,4). Đáng ngạc nhiên là chính Chúa 
Giêsu đã đến với Gioan và lãnh phép rửa của 
ông. Làm như vậy, Người muốn tuân phục 
ý Cha (Mt 3,14) và khiêm tốn xếp mình vào 
hàng tội nhân, vì “là Chiên Thiên Chúa, Đấng 
xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Vậy phép 
Rửa của Chúa Giêsu ở bờ sông Giođan báo 
trước cũng như chuẩn bị phép Rửa “trong cái 
chết” của Người (lc 12,50 Mc 10,38) và đời 
sống công khai của Người đóng khung giữa 
hai phép rửa này.

Kết thúc phép Rửa Gioan làm cho Chúa 
Giêsu, Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim 
bồ câu và Chúa Cha tuyên bố tử hệ Thần Linh 
của Chúa Giêsu. Việc này vừa cho thấy lời 
sấm của Is 11,2 42,1 61,1 được ứng nghiệm, 
vừa loan báo lễ Ngũ Tuần sẽ khai mào phép 
Rửa trong Thánh Thần cho Giáo Hội (x.Cv 
1,5 11,16) và cho mọi người sẽ nhập vào Giáo 
Hội (Ep 5,25-32 Tt 3,5tt). Còn lời tuyên nhận 
tử hệ Thần Linh của Chúa Giêsu, cũng là lời 
loan báo việc tham dự của các tín hữu vào tử 
hệ này, như hiệu quả của ân ban Thánh Thần 
(x.Gl 4,6). Thật vậy, khi Chúa Giêsu chết đi 
và sống lại, nhân tính Chúa Giêsu lãnh nhận 
viên mãn Thánh Thần (1Cr 15,45), sẽ thông 
ban Thánh Thần cho những ai tin vào Người.

Chiêm ngưỡng phép Rửa của Chúa Giêsu, 
chắc chắn chúng ta phải nghĩ tới phép rửa của 
Kitô hữu, có sự liên kết Thánh Thần, nước 
và máu (x. 1Ga 5,6-8) phép Rửa trong Thánh 
Thần và lửa (Mt 3,11).

 

Rượu nho cùng với lúa mì và dầu là thành 
phần thực phẩm hằng ngày tại Thánh địa (đnl 8,8 
11,14 1Sbn 12,41). Rượu làm vui thích lòng người 
(Tv 104,15 Tl 9,13) nên nó là yếu tố trong bữa tiệc 
của Đấng Mêsia, là bữa Tiệc Thánh Thể.

Trong đời sống thường nhật, khi gán cho ông 
Noe là người phát minh ngành trồng nho và cho 
thấy ông bị say vì rượu nho (St 9,20t), truyền thống 
Đa-vít cho thấy rượu nho vừa tốt lành vừa nguy 
hại. Là dấu chỉ của sự thịnh vượng (St 49,11t Cn 
3,10), rượu nho làm vui đời sống (Hc 32,6 40,20), 
khi biết dùng cách điều độ (31,27-29...).

Trong đời sống phụng tự, rượu nho có một địa 
vị riêng. Người ta đã mang rượu đến đền thánh ở 
Silô (1Sm 1,24). Rượu nho được dùng trong hy lễ 
(Hs 9,4 Xh 29,40 Ds 15,5-10), là một trong các của 
đầu mùa dâng cho các tư tế (Đnl 18,4 Ds 18,12). 
Sau cùng, nó cũng giữ một vai trò quan trọng trong 
giao ước mới chấm dứt nghi thức cũ. 

Về phương diện tôn giáo, biểu trưng của rượu 
nho nằm trong viễn ảnh cánh chung. Phạt dân, 
Thiên Chúa cho biết họ sẽ không còn được uống 
rượu nho (Am 9,14 Mca 6,15 Xp 1,13) và chỉ 
còn rượu giận dữ, choáng váng (Is 51,17 Kh 14,8 
16,19). Ngược lại, hạnh phúc dành cho tín hữu 
được diễn tả dưới hình thức đầy rượu (Am 9,14 
Ds 2,24 Gr 31,12 Is 25,6...) Trong Tân Ước, rượu 
mới biểu hiện thời của Đấng Mêsia. Giao Ước mới 
là rượu mới làm vỡ bình cũ (Mc 2,22). Tại Cana, 
rượu mới là dấu chỉ niềm vui khách mong đợi (Ga 
2,10 4,23 5,25). Sau cùng, rượu mới gợi lên tiệc 
cánh chung (Mt 26,29), rượu đã trở thành máu 
Chúa đổ ra (1Cr 10,16). Kitô hữu dùng rượu để tạ 
ơn (Cl 3,17) và còn để nhắc nhớ đến hy lễ là nguồn 
cứu độ và nguồn vui vĩnh cửu (1Cr 11,25tt).

 

RƯỢU

         (CN II THƯỜNG NIÊN NĂM C) 
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Đối với người Công giáo, Tin Mừng (Phúc 
Âm), chỉ bản văn kể lại cuộc đời Chúa Giêsu 
mà thánh lễ thường đọc một trích đoạn. Theo 
nghĩa thường của người Hy lạp, tin mừng có 
nghĩa là tin tốt, tin lành, tin vui đặc biệt tin 
chiến thắng.

Từ Tin mừng trong tiếng Do Thái thường 
dùng loan báo cái chết của kẻ thù (2Sm 
18,1t.9), chiến thắng (Tv 68,12), sự giải cứu 
Giuđa (Nk 2,1). Từ này mang giá trị tôn giáo 
đặc biệt trong Is 40,66 dứt cảnh lưu đày và 
Nước Thiên Chúa sắp đến (52,7), Thiên Chúa 
trở lại với Sion (40,1t.9). Tin Mừng này quả 
là một sức mạnh thần linh trong hành động 
(52,1t), được rao trên núi (40,9), liên hệ đến 
mọi dân (52,10 Tv 96,2).

Chúa Giêsu áp dụng cho mình đoạn Is 
61,1t được xức dầu để loan Tin Mừng cho 
người nghèo khổ, khi Người rao giảng tại hội 
đường Nagiarét (lc 4,16-21), khi trả lời các sứ 
giả của Gioan Tẩy Giả (1t 11,4t). Tin Mừng 
là chính Chúa Giêsu (Mc 1,1). Vì vậy, khi 
Chúa Giêsu sinh ra, các thiên thần loan báo 
đó là tin mừng (Lc 2,10t). Với Người, triều 
đại Thiên Chúa hiện diện (Mt 12,28) và ai bỏ 
mình “vì Tin Mừng” sẽ nhận được gấp trăm 
ngay ở đời này (Mc 10,30). Dân vây quanh 
muốn giữ Người lại, nhưng Tin Mừng Nước 
Thiên Chúa phải được loan truyền rộng rãi 
(Lc 4,43).

Đáp lại Tin Mừng, phải có lòng thống hối 
và lòng tin (Mc 1,15) người nghèo (Mt 5,3tt), 
kẻ bé mọn (Mt 11,28 Lc 9,48) và ngay các 
tội nhân (Lc 15,1t 18,9-14), dân ngoại (Mt 
8,10t 15,21-28) đều là những môn đồ của Tin 
Mừng (Mt 9,36 14,14 Lc 7,47-50 19,1-10).

       TIN MỪNG
         (CN III THƯỜNG NIÊN NĂM C)
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Từ trên thánh giá nhìn xuống,
Chúa Giêsu thấy những ai?

Nguyên bản tiếng Pháp: Ceux que Jésus voyait du haut de la Croix. 
A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes, Paris 1924.

Bản dịch tiếng Việt: Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

. 10 .

ĐÁM ĐÔNG DÂN CHÚNG

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giê-
su thấy đám đông dân chúng.

Họ là những người thấy Chúa Giêsu vác 
thập giá đi trên những con đường Giêrusa-
lem dẫn đến pháp trường, và những người tập 
trung trên đồi Canvê để xem Chúa Giêsu bị 
đóng đinh. 

Họ có những suy nghĩ gì? Rất khác nhau.
Trước hết, có những người đã kêu to 

trước tòa Tổng trấn Philatô: “Hãy thả Bara-
ba và đóng đinh Giêsu”. Trong số họ, có cả 
những người mới vài ngày trước đây thôi 
khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, đã 
hô lớn: “Hoan hô con vua Đavít. Hoan hô 
anh hùng giải phóng chúng tôi”. Nhưng hôm 

nay những người này đã bị những kẻ thù ghét 
Chúa Giêsu mua chuộc nên quay lưng chống 
lại Người. Họ không suy nghĩ xem những kẻ 
mua chuộc họ có lý hay không. Họ chỉ biết đi 
theo những người đang thắng thế. Đối với họ, 
Chúa Giêsu trước đây mấy ngày có thể là một 
anh hùng giải phóng dân tộc, nhưng hôm nay 
đã trở thành kẻ thù số một có thể khiến cho 
đất nước lâm cảnh điêu tàn. Do đó phải khử 
trừ Người càng sớm càng tốt. Chính vì họ đã 
kêu gào ầm ĩ nên cuối cùng Philatô đành giao 
Chúa Giêsu cho họ đem đi đóng đinh.

Kế đến, có những người không hung hăng 
lắm. Họ nhìn thấy Chúa Giêsu vác thánh giá 
đi lên đồi Canvê. Họ nhìn thấy Người bị đóng 
đinh. Nhưng họ dửng dưng. Có thể họ cũng 
đã nghe nói về Người, có thể họ cũng từng 
gặp Người, có thể họ cũng được hưởng vài 
phép lạ của Người nữa. Thế nhưng họ nghĩ 
rằng chính quyền đã kết án Người nên chắc 

(xem tiếp trang 19)

ThÁNH KINH DÃ SỬ
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100 Truyện tích 

MÂN CÔI
TRUYỆN TÍCH 25

Chỉ đọc   1   kinh Kính mừng 
mà thoát khỏi quỷ bóp cổ 

Có 2 thằng bạn bợm nhậu, ăn chơi trác 
táng, thường rủ nhau la cà đến chốn Bình 
khang (xóm gái mại dâm). Một tên là Rich-
ard. Một hôm 2 đứa rủ nhau đến chơi tại nhà 
một cô gái điếm. Sau khi ăn nhậu và thỏa 
mãn thú vui xác thịt. Richard về nhà trước, 
để thằng bạn ở lại một mình về sau. Loạng 
choạng về đến nhà, chưa kịp cởi quần áo, đã 
lăn ra ngủ. Nhưng anh chàng nhớ lại hôm 
nay chưa đọc kinh Kính mừng, kinh mà mẹ 
anh ta dạy từ khi còn nhỏ. Chàng ta cố gắng 
ngồi dạy đọc trệu trạo cho xong. Vì quá say 
sưa, cho nên ngủ như vùi. Tỉnh giấc, chàng ta 
nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh. Chưa kịp ra 
mở, thì chàng ta sửng sốt thấy thằng bạn đứng 
sững trước mặt, với bộ mặt biến dạng, trông 
rất ghê gớm. Richard kêu kên: 

- Ai đây? 
- Tao là bạn của mày, không nhớ à? 
- Sao hình thù mày ghê gớm quá vậy? 
- Khốn thân tao, vừa ra khỏi nhà con điếm, tao 

bị thằng quỷ chặn lại bóp cổ.  

Xác tao còn nằm sóng sượt ngoài phố,  nhưng 
linh hồn tao đã bị quăng xuống hỏa ngục. 
Còn mày, tao bảo cho biết, nhờ Đức Mẹ Đồng 
Trinh gìn giữ mày, nhờ có mấy kinh Kính 
mừng mày đọc hằng ngày, mà được thoát 
khỏi nanh vuốt quỷ dữ. 

Nói rồi hắn mở áo ngoài  ra, lửa bốc cháy  
ngùn ngụt, khét lẹt mùi diêm sinh. Rồi hắn 
biến mất. 

Richard vội vàng sấp mình xuống đất, ăn 
năn thống hối các tội mình đã phạm từ xưa. 
Đức Mẹ đã cứu mình khỏi bị chết trong tay 
quỷ dữ là nhờ quyền lực của kinh Kính mừng. 

Từ đó chàng ta quyết chí cải tạo cuộc đời, 
sống đạo đức thánh thiện. Bỗng chốc nghe 
tiếng chuông báo hiệu hát kinh sớm mai trong 
tu viện thánh Phanxico. Biết là có ơn Chúa 
kêu gọi, Richard lập tức xin vào dòng tu, và 
trình bày mọi sự việc cho các thày dòng. Hai 
cha dòng liền đến quan sát hiện trường. Và 
quả thật, xác của bạn chàng bị bóp cổ cháy 
đen như hòn than. Richard đã xin vào dòng 
thánh Phanxico, sống cuộc đời hết sức thánh 

SỐNG KINH MÂN CÔI
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(tiếp theo trang 17)
là chính quyền có lý. Họ không muốn mất 
công tìm hiểu cặn kẽ chi cho mệt. Có lẽ họ 
thấy Chúa Giêsu tội nghiệp. Nhưng thôi mặc 
kệ.

Sau cùng, có những người cảm thông 
và thương khóc Chúa Giêsu. Những người 
này biết rõ Chúa Giêsu suốt đời chỉ làm ơn 
làm phước cho mọi người, thế mà hôm nay 
bị hành hạ đau đớn nhục nhã như một tên 
trọng phạm. Nhìn thấy Chúa Giêsu như thế, 
lòng họ vô cùng đau xót. Trên đường lên đồi 
Canvê, Chúa Giêsu đã gặp một nhóm phụ nữ 
trong số họ. Các bà này khóc thương Người. 
Người đã dừng lại an ủi họ: “Các bà đừng 
khóc thương tôi làm chi. Hãy khóc thương 
chính các bà và con cháu các bà.”. Ý Chúa 
Giêsu muốn nói rằng chính vì tội lỗi của họ, 
vì tội lỗi của con cháu họ, và vì tội lỗi của cả 
nhân loại mà Người phải chịu khổ hình đau 
đớn như thế.

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống Chúa 
Giêsu cũng thấy tôi.

1. Phải chăng tôi cũng giống như dân 
chúng Do Thái ngày xưa đã chọn Baraba 
thay vì Chúa Giêsu: tôi đã bỏ Chúa mà theo 
bè bạn để ăn chơi phóng túng, nhậu nhẹt, 
quậy phá và thậm chí sa vào tội lỗi…?

2. Có những người ở tuổi tôi sống ng-
hiêm túc, siêng năng học giáo lý để hiểu 
biết Chúa hơn, hăng hái nhiệt thành giúp 
cho người khác biết Chúa và yêu mến Chúa. 
Nhưng phải chăng tôi đã phớt lờ không quan 
tâm gì đến những hoạt động ấy?

3. Có khi nào tôi biết buồn khi thấy người 
ta tội lỗi, nguội lạnh, không sống đạo tử tế? 
Có khi nào tôi dám mạnh dạn khuyên can 
những người ấy? Có khi nào tôi hối tiếc vì 
chính vì tội lỗi tôi mà tôi làm gương xấu cho 
người khác cũng phạm tội không?

CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI SỐT SẮNG
Cách đọc sốt sắng: Giai đoạn I: 

Mỗi chuỗi kinh, rán đọc cho được 1 
kinh thật sốt sắng. Giai đoạn II: Mỗi 
chuỗi đọc cho bằng được 2 kinh Kính 
mừng thật sốt sắng và cầm trí. 

thiện. Được cử đi giảng đạo ở Ấn Độ, 
rồi qua Nhật Bản. Bị án thiêu sinh, được 
phúc tử đạo. Năm 1867, Hội Thánh đã tôn 
phong chân phước cho chàng, tức là chân 
phước Richard de Hamme-sur-hawre. 

Lời bàn: Câu truyện đã xảy ra năm 
1604 tại tỉnh Flandres, phía đông nước Bỉ. 
Chân Phước Richard là 1 bằng chứng nói 
lên quyền lực của kinh Kính mừng. Thánh 
Louis Marie Grignion de Montfort thường 
khuyên chúng ta mỗi khi đi qua tượng ảnh 
Đức Mẹ, hãy đọc 1 kinh Kính mừng để 
chào kính Mẹ. Truyện tích kể trên cho ta 
thấy chỉ 1 kinh Kính mừng mà Đức Mẹ đã 
cứu giúp như vậy. Huống hồ hằng ngày lần 
hạt 1 chuỗi Mân Côi, thì còn được Đức Mẹ 
ban nhiều ơn lành biết bao! Tại thành phố 
Napoli nước Ý, giáo dân có thói quen dựng 
tượng Đức Mẹ ngay các ngã tư, góc phố để 
người ta qua lại, chào kính Đức Mẹ bằng 1 
kinh Kính mừng.
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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.

Vấn nạn: Chúng ta có thể biết trước được 
chút gì về sự  “đổi đời” sau khi chết không? 
(một Kitô hữu giáo dân).

Trao đổi.

Thưa có thể biết trước! Biết trước được 
nhiều là khác. Biết trước qua cách sống của 
mình khi soi mình vào Tin mừng. 

Tin mừng mô tả chết như là đi qua chiếc 
cổng kỳ diệu; đi qua đó chúng ta:

- Bị lột sạch để mọi người “vô sản” 
như nhau.

- Bị thay đổi cực khủng đến mức như 
đảo hoàn toàn.

Bị lột sạch: Chiếc cổng sự chết lột bỏ nơi 
ta mọi thứ ta LÀ (khi sống ta là ai, là gì, là thế 
nào) và lột bỏ nơi ta mọi thứ ta CÓ (khi sống 
ta có thân xác, hoàn cảnh, tư tưởng, tự do, 
kiến thức, của cải, danh vọng, quyền lực, sự 
nghiệp, mọi mối liên hệ). Bị lột sạch sẽ đến 
mức độ không còn sót chút gì, chỉ còn trơ lại 
một tấm linh hồn ngơ ngác, run rẩy… trước 
vô vàn sự lạ lẫm. Thế là ông hoàng bà chúa 
lẫn thứ dân bần hàn nhất… tất thảy đều trở 
nên trần trụi như nhau và bằng nhau.

Bị thay đổi đến lộn ngược: Chiếc cổng 
sự chết đảo ngược thân phận từng người 
một cách không ngờ; đảo ngược tựa như 
đảo trắng bỗng ra đen, đảo đen bỗng ra 
trắng, đảo to thành nhỏ, đảo nhỏ thành 
to, đảo đầu thành cuối, đảo cuối thành 
đầu… như Chúa dạy: “Những kẻ đứng 
chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ 
đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót” (Mt 
20,16a), “…ai tự hạ, coi mình như em 
nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất 
Nước Trời”. (Mt 18,1-5) (1).

Vài thí dụ bị lột sạch và bị đảo ngược căn 
cứ vào dụ ngôn ông Ladarô và phú ông (2), 
căn cứ vào lời khuyên hãy trở nên trẻ nhỏ, 
căn cứ vào lời dạy hãy tỉnh thức (3), chỉ nói 
về sự đảo lộn chứ chưa bàn gì đến số phận 
tiếp theo.

Bằng chứng hùng hồn nhất về sự “đổi 
đời” đảo lộn đến mức sống và chết tỷ lệ ng-
hịch với nhau… nơi Chúa Kitô, vì Người 
dùng chính cuộc đời mình để dạy chúng 
ta. Chính vì sự “đổi đời” cực kỳ trái ngược, 
chúng ta mới biết được sau khi chết, chúng 
ta sẽ ra sao.

  TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG
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TỶ LỆ NGHỊCH (3) GIỮA SỐNG & CHẾT

(1) “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất 
trong Nước Trời?”. Đức Giêsu liền gọi 
một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và 
bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em 
không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ 
chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, 
coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là 
người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón 
một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là 
tiếp đón chính Thầy”. (Mt 18,1-5).

(2) Có nhiều Lời Chúa dạy trong Tin mừng, cụ 
thể dụ ngôn Ladarô và phú ông: 

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là 
gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một 
người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy 
mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được 
những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà 
ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ 
chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được 
thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà 
giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta 
ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng 
xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy 
giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin 
thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu 
ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì 
ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!”. Ông Áp-ra-
ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con 
đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô 

suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, 
La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu 
khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con 
đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua 
bên các con cũng không được, mà bên đó có qua 
bên chúng ta đây cũng không được”. Ông nhà giàu 
nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-
da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người 
anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ 
lại cũng sa vào chốn cực hình này!”. Ông Áp-ra-
ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì 
chúng cứ nghe lời các vị đó”. Ông nhà giàu nói: 
“Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, 
nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ 
sẽ ăn năn sám hối”. Ông Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê 
và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì 
người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.
(Lc 12,16-21). 

(3) Tỷ lệ nghịch là mối tương quan giữa hai 
đại lượng, mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu 
lần thì đại lượng kia giảm bấy nhiêu lần. 

LÚC CÒN 
ĐANG SỐNG

SAU KHI 
ĐÃ CHẾT

Khổ Sướng 
Sướng Khổ
Sang Hèn
Hèn Sang
Giàu Nghèo

Nghèo Giàu
Lớn Nhỏ
Nhỏ Lớn
Cao Thấp
Thấp Cao

Cho (bố thí) Được. 
Mất (hy sinh) Còn
Khôn ngoan Dại khờ

Dại khờ Khôn ngoan
V.v…
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PHA THĂNG

(1)	 (tiếp theo trang 22)
(2)	 “Khi ấy, Chúa Giêsu phán 

cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn 
rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: 
nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào 
đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm 
mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà 
không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi 
hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, 
sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều 
mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”. (Lc 8,16-18)
(3)	 Quy luật “chọn mặt gửi vàng” 

còn được Thiên Chúa sử dụng trong mọi lãnh 
vực. Bởi vì để giữ được của quý truyền lại, 
người ấy phải mạnh, mạnh về đức độ. Vả lại, 
của quý trao tràn lan cho hết mọi người thì 
đâu còn là của quý.

                   John Corcoran  

MỤC VỤ THÁNH NHẠC

(xem tiếp trang 23)

M
ười Phố, một ông giáo dân rặc 
chất “Hai Lúa” đứng khoanh 
tay kiên nhẫn chờ cha sở -sau 

thánh lễ sáng thứ ba- trước bậc tam cấp 
dẫn lên nhà xứ. 

Lễ xong khoảng 6g05, từ bên nhà thờ cha 
sở về nhà xứ, mời ông Mười Phố vào nhà xứ. 
Cha sở hỏi:     

- Ông có cần gấp để về nhà ra ruộng không?               

Ông Mười Phố lắc đầu đáp:  

- Thưa không!      
Cha sở đưa ông vào nhà xứ, giải quyết 

hết mọi yêu cầu của ông xong liền mời 
ông ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng 
uống một ly trà nóng, hỏi vài câu về gia 
cảnh của ông; được dịp ông mở lòng:

- Không tính trước, nhưng hôm nay sẵn 
dịp đi xin lễ giỗ cho ông bà Nội của bọn trẻ, 
gặp trực tiếp cha, con xin cha giải đáp giúp 
con một thắc mắc: Giấu vợ con tài sản của 
ông bà để lại… con có mắc tội không?  

Chuyện là –ông Mười Phố kể- song thân 
quá cố của ông, cả hai trước khi qua đời, đều 
trối lại cho ông một khối tài sản khá lớn, ông 
mãi đến giờ vẫn giấu kín vợ con… 

Sau khi hỏi han thêm và đã nắm rõ mọi 
nguồn cơn, cha sở trả lời:  

- Không có tội. Vì động cơ giấu kín đã có từ 
song thân của bác, truyền lại đến bác, và hiện giờ 
động cơ ấy là động cơ tốt cho gia đình.        

Cha sở nói thêm:
- Chỉ có điều: Bác định giấu đến bao giờ?  
Ông Mười Phố như đã có sẵn kế hoạch, 

trả lời ngay: 
- Con truyền lại cho một trong năm đứa 

con đáng tin nhất, và dặn nó cũng làm như 
ông bà Nội và cha nó trừ khi gia cảnh đâm 
túng quẫn hay sao đó.  

Cha sở bàn:
- Phải! Đứa con ấy sẽ giữ kín và truyền lại 

đời sau cũng bằng cách ấy cho đến khi dòng 
họ cần đến nó.   

Cha sở gật đầu: 
- Như thế cũng chẳng phải là giấu kín, mà 

là chọn người để cất giữ cho dòng họ.
Vì là chuyện kín của cả một dòng tộc, cho nên 

cha sở cũng trân trọng giữ kín cùng với họ, cha chỉ 
lấy đó làm bài học nêu ra khi giảng:

- Ơn tha thứ của Chúa Cha truyền cho 
Chúa Con, Chúa Con cũng “chọn mặt gửi 
vàng”, truyền lại cho những ai tin Người; 
chưa hết, trong số những kẻ tin, Người lại 
còn chọn riêng ra kẻ thực thi LỜI Người.    

  Trọn câu là:  Non enim est absconditum, quod non cogn catur...”  
(không có gì ẩn giấu mà không bị bại lộ).
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(1)	 (tiếp theo trang 22)
(2)	 “Khi ấy, Chúa Giêsu phán 

cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn 
rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: 
nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào 
đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm 
mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà 
không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi 
hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, 
sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều 
mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”. (Lc 8,16-18)
(3)	 Quy luật “chọn mặt gửi vàng” 

còn được Thiên Chúa sử dụng trong mọi lãnh 
vực. Bởi vì để giữ được của quý truyền lại, 
người ấy phải mạnh, mạnh về đức độ. Vả lại, 
của quý trao tràn lan cho hết mọi người thì 
đâu còn là của quý.

CÁCH HÁT NGỢI KHEN CHÚA TRONG PHỤNG VỤ

John Corcoran lớn lên tại bang 
New Mexico, Mỹ vào những 
năm 1940 trong gia đình sáu anh 

chị em. Ông tốt nghiệp trung học, 
lên đại học, trở thành giáo viên trong 
những năm 1960 và cống hiến cho sự 
nghiệp suốt 17 năm sau đó. Trên BBC 
ngày 15/4, câu chuyện về cuộc đời ông 
được kể lại, hé lộ bí mật phi thường.

Khi còn nhỏ, tôi được bố mẹ khích lệ 
rằng tôi là người chiến thắng, và trong 
sáu năm đầu đời đã luôn tin như vậy.

Dù biết nói muộn, tôi đến trường 
với hy vọng học đọc giống các chị của 
mình. Năm đầu tiên, mọi thứ trôi qua 
êm đềm vì trường không có quá nhiều 
yêu cầu đối với học sinh lớp 1 ngoài 
việc xếp đúng hàng lối, ngồi xuống, 
giữ yên lặng và đi vệ sinh đúng giờ.

Lên lớp 2, chúng tôi phải học cách 
đọc. Nhưng đối với tôi, việc này giống 
như mở một tờ báo tiếng Trung và nhìn 
vào, tôi không hiểu những dòng đó là 
gì. Khi là đứa trẻ nhỏ, tôi đã không biết 
cách giải bày về vấn đề của mình.

Tôi nhớ mình từng cầu nguyện vào 
ban đêm: “Cầu Chúa, người hãy cho 
con biết đọc vào ngày mai, khi con thức 
dậy”. Đôi khi, tôi thậm chí còn bật đèn 

                   John Corcoran               Ảnh: BBC

QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

   ngUYÊn ngUYÊn
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lên, giở một cuốn sách và nhìn vào đó để xem 
mình có phép lạ hay không. Nhưng tôi không 
có phép lạ đó.

Cuối cùng, tôi được xếp vào “nhóm câm” 
gồm những đứa trẻ gặp khó khăn trong việc 
học đọc. Tôi không biết tại sao mình lại ở đó, 
không biết làm thế nào để thoát ra và chắc 
chắn không biết phải hỏi câu gì.

Giáo viên không gọi đó là “nhóm câm”, 
không hề có sự ác ý nào, nhưng những đứa 
trẻ đã tự gọi mình như vậy. Và khi bạn ở 
trong nhóm đó, bạn bắt đầu nghĩ rằng mình 
thật ngu ngốc.
Trong những buổi họp phụ huynh, giáo viên 
đã nói với bố mẹ tôi: “Nó là một cậu bé 
thông minh, nó sẽ học được”, và họ chuyển 
tôi lên lớp 3.

Câu nói này cũng đã giúp tôi lên lớp 4, lớp 5. 
Nhưng tôi vẫn không biết đọc.

Năm lớp 5, về cơ bản tôi đã từ bỏ khái 
niệm biết đọc. Mỗi ngày, tôi thức dậy, mặc 
quần áo, đến trường mà như đang ra trận. Tôi 
ghét lớp học. Đó là môi trường đầy vẻ thù 
địch và tôi phải tìm cách để sống sót.

Đến năm lớp 7, tôi phải vào ngồi trong 
phòng hiệu trưởng suốt ngày. Tôi đánh nhau, 
tôi ngang bướng, tôi là một chú hề, tôi là kẻ 
phá rối, tôi bị đuổi học.

Nhưng hành vi đó không phải bản chất 
bên trong. Tôi muốn trở thành một người 
khác, tôi khao khát thành công, tôi muốn là 
học sinh giỏi, nhưng không thể.

Gian lận suốt thời đi học.
Lên lớp 8, tôi mệt mỏi vì xấu hổ với bản 

thân và gia đình. Tôi quyết định sẽ cư xử theo 
cách mình muốn ở trường trung học. Do đó, 
tôi thành trò cưng của thầy cô, làm mọi thứ 
cần thiết để vượt qua cấp học này.

Tôi muốn làm một vận động viên. Tôi 
có những kỹ năng của vận động viên và kỹ 
năng làm toán. Tôi có thể đếm tiền, đổi tiền từ 
trước khi đi học và thuộc thời gian biểu.

Tôi cũng có những kỹ năng xã hội. Tôi 
đi chơi cùng sinh viên đại học, tôi hẹn hò 
với thủ khoa - học sinh đạt điểm cao nhất, 
đại diện phát biểu trong ngày tốt nghiệp. Tôi 
được chọn là “vua” trong lễ chào đón cựu học 
sinh trở về trường. Tôi có nhiều bạn gái giúp 
đỡ làm bài tập về nhà.

Tôi có thể viết tên mình và vài từ có thể 
nhớ, nhưng không thể viết trọn một câu. Khi 
đó, tôi đang là học sinh trung học và khả năng 
đọc chỉ ngang lớp 2, lớp 3. Tôi chưa bao giờ 
nói với ai về việc không biết đọc.

Khi làm một bài kiểm tra, tôi sẽ xem bài 
của người khác, hoặc chuyển bài của mình để 
bạn bè làm hộ. Việc này khá dễ dàng, là sự 

John từng hoạt động thể thao năng nổ thời 
đi học, và che giấu bí mật không biết đọc, 

biết viết. Ảnh: BBC
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gian lận nghiệp dư. Nhưng khi tôi vào đại học 
với học bổng toàn phần dành cho vận động 
viên, đó lại là một câu chuyện khác.

Ở trường đại học, tôi cố gắng tham dự các 
lớp cùng một người bạn nào đó có thể giúp 
đỡ mình. Sinh viên thường gian lận bằng cách 
tìm bản sao của các đề thi cũ, bởi nhiều giáo 
sư thường dùng một đề thi từ năm này sang 
năm khác. Nhưng đôi khi tôi cũng phải viện 
đến các chiêu sáng tạo và tuyệt vọng hơn.

Một lần, giáo sư viết bốn câu hỏi lên bảng 
để sinh viên làm bài. Tôi ngồi cuối lớp, gần 
cửa sổ, tỉ mẩn chép lại các câu hỏi ra cuốn sổ 
xanh. Tôi không biết những câu hỏi đó nói gì.

Tôi đã sắp xếp để một người bạn nấp bên 
ngoài cửa sổ. Cậu ta có lẽ là người thông minh 
nhất trong trường, nhưng luôn nhút nhát. Tôi 
đã giúp cậu làm quen với Mary để cùng đến 
lễ hội khiêu vũ mùa xuân.

Đẩy cuốn sổ xanh ra ngoài cửa sổ, tôi chờ 
bạn làm bài giúp. Trong khi đó, tôi lôi một 
cuốn sổ làm bài thi màu xanh khác từ dưới áo 
ra, vờ như đang viết lên đó. Tôi đã liều mình 
vì tuyệt vọng, chỉ cần vượt qua được khóa học.

Một lần khác, tôi cạy cửa sổ văn phòng 
giáo sư vào nửa đêm bằng một con dao và rón 
rén bước vào trong như một tên trộm mèo. Tôi 
đã vượt qua giới hạn đạo đức, không chỉ là một 
sinh viên gian lận mà trở thành một tội phạm.

Tôi nhìn quanh để tìm đề thi, nhưng không 
thấy. Có một chiếc tủ đựng hồ sơ bị khóa, nó 
hẳn phải nằm trong đó.

Tôi đã làm việc này hai hoặc ba đêm liên 
tiếp để tìm đề thi nhưng không có kết quả. Vì 
vậy, khoảng 1h sáng một ngày nọ, tôi rủ thêm 
ba người bạn cùng đến đó. Chúng tôi lôi chiếc 
tủ hồ sơ bốn ngăn kéo, đặt lên một chiếc xe và 
đưa đến một căn phòng trong trường đại học. 
Tôi gọi một thợ khóa đến.

Mặc vest và thắt nơ, tôi vờ như mình là 
một doanh nhân trẻ sẽ đến Los Angeles vào 

ngày hôm sau và tay thợ khóa sẽ giúp tôi giữ 
được công việc của mình bằng cách mở chiếc 
tủ. Anh ta đã làm thế, và đưa cho tôi một chìa 
khóa, khiến tôi nhẹ nhõm với 40 bản sao đề 
thi trắc nghiệm ở ngăn kéo trên cùng.

Tôi lấy một bản về ký túc xá, nhờ một 
sinh viên học giỏi làm bài thi, cung cấp mọi 
câu trả lời chính xác. Sau đó, chúng tôi mang 
tủ hồ sơ trả lại chỗ cũ. Năm giờ sáng, tôi rảo 
bộ về phòng mình, nghĩ bụng, “Nhiệm vụ bất 
khả thi đã hoàn thành!”, và cảm thấy mình 
quá thông minh.

Nhưng rồi tôi bước lên cầu thang, đặt 
mình xuống giường và bắt đầu khóc như một 
đứa trẻ. Tại sao tôi không yêu cầu sự giúp đỡ? 
Bởi vì tôi không tin bất kỳ ai ngoài kia có thể 
dạy tôi đọc. Đây là một bí mật và tôi quyết 
tâm bảo vệ nó.

Giáo viên và bố mẹ đã nói rằng những ai 
có bằng đại học thì sẽ có công việc tốt hơn, 
cuộc sống tốt hơn, và tôi cũng tin như vậy. 
Động lực của tôi chỉ là lấy được tấm bằng 
đó. Có thể bằng cách cầu nguyện, có thể bằng 
một phép màu khiến tôi biết đọc vào một 
ngày nào đó.

Thầy giáo không bao giờ viết.
Tốt nghiệp đại học, tôi được đề nghị làm 

giáo viên, bổ sung vào một vị trí đang khu-
yết. Đó là điều phi logic nhất mà bạn có thể 
tưởng tượng.

Khi nhìn lại, tôi thấy thật điên rồ vì đã 
chọn công việc này. Nhưng tôi đã vượt qua 
thời trung học, đại học mà không bị phát hiện, 
có lẽ trở thành giáo viên là cơ hội tốt để tiếp 
tục giấu giếm. Không ai ngờ rằng một giáo 
viên lại không biết đọc.

Tôi đã dạy rất nhiều thứ. Tôi là huấn luyện 
viên thể thao. Tôi dạy các môn xã hội. Tôi 
dạy đánh máy - tôi có thể đánh máy kiểu copy 
65 từ một phút nhưng không biết mình đang 
gõ cái gì. Tôi không bao giờ viết lên bảng đen 
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hay in bài gì ra cho lớp. Chúng tôi cùng nhau 
xem rất nhiều bộ phim và liên tục thảo luận.

Nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tôi. Tôi không thể 
điểm danh mà phải bảo học sinh tự đọc tên 
mình lên. Tôi luôn nhờ hai hoặc ba em trong 
lớp giúp đỡ, chúng là người đọc và viết tốt 
nhất trong lớp. Chúng trợ giảng cho tôi và 
không mảy may nghi ngờ.

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi 
là các buổi họp khoa. Chúng tôi phải họp mỗi 
tuần một lần. Thi thoảng, hiệu trưởng sẽ gọi 
giáo viên nào đó trình bày ý tưởng lên bảng. 
Tôi sống trong nỗi sợ ông có thể gọi tôi, do 
đó thu xếp cho mình một kế hoạch dự phòng. 
Nếu bị gọi, tôi sẽ ra khỏi ghế, bước hai bước, 
ôm lấy ngực, ngã xuống sàn và hy vọng họ 
gọi 911. Nhưng việc đó chưa bao giờ xảy ra.

Đôi khi tôi cảm thấy mình là giáo viên 
giỏi, vì tôi rất chăm chỉ và thật sự chú tâm đến 
việc mình làm. Nhưng điều này thật sai trái. 
Tôi không thuộc về lớp học, tôi đã xâm phạm 
nơi này. Nhẽ ra tôi không nên ở đây. Đôi khi, 
việc đang làm khiến tôi mệt mỏi về thể xác, 
nhưng tôi bị mắc kẹt và không thể nói với ai.

          

Hé lộ bí mật động trời.

Tôi kết hôn khi đang là giáo viên. Kết hôn 
là một điều thiêng liêng, bạn phải cam kết 
trung thực với bạn đời. Đó là lần đầu tiên tôi 
nghĩ, “Được rồi, mình sẽ tin tưởng người này, 
mình sẽ nói với cô ấy”.

Tôi luyện tập trước gương: “Cathy, anh 
không thể đọc được. Cathy, anh không thể 
đọc được”.

Một buổi tối, chúng tôi ngồi trên ghế dài 
và tôi đã nói ra. Nhưng cô ấy không thực sự 
hiểu tôi đang nói gì. Cô ấy chỉ nghĩ tôi không 
đọc nhiều lắm. Bạn biết đấy, tình yêu mù 
quáng mà.

Chúng tôi lấy nhau, có một đứa con. Tôi 
thường đọc sách cho con gái ba tuổi, nhưng 
không thực sự đọc. Tôi thêm thắt các tình tiết 
thú vị khi kể câu chuyện mà mình biết, chẳng 
hạn “Goldilocks và gia đình nhà gấu”.

Nhưng đến khi gặp một cuốn sách mới, 
Rumpelstiltskin, con gái tôi bảo: “Bố chẳng 
đọc giống mẹ gì cả”.

John và con gái Kayla Mertes, người vô tình khiến bí mật của ông bị tiết lộ. Ảnh: BBC
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Vợ nghe tôi cố gắng đọc từ một 
cuốn sách thiếu nhi. Đó là lần đầu 
tiên cô ấy nhận ra. Tôi đã luôn nhờ 
vợ viết giúp những thứ liên quan 
đến trường học, và cuối cùng cô ấy 
đã hiểu sự việc nghiêm trọng đến 
mức nào.

Nhưng không có màn đối chất 
nào xảy ra, cô ấy chỉ một lòng giúp 
đỡ tôi.

Điều này không khiến tôi nhẹ 
lòng, trong thâm tâm tôi thấy mình 
thật ngu ngốc và giả dối. Tôi luôn 
sợ học sinh trở thành người tìm 
kiếm sự thật và chính tôi là kẻ nói 
dối trắng trợn nhất. Sự giải thoát 
chỉ đến khi tôi cuối cùng cũng 
biết đọc.

      Đối mặt với nỗi sợ hãi

Tôi dạy ở trường trung học từ 
năm 1961 đến năm 1978. Tám năm 
sau khi rời bục giảng, mọi thứ mới 
bắt đầu thay đổi.

Năm đó khi 47 tuổi, sắp bước 
sang tuổi 48, tôi nhìn thấy Barbara 
Bush, đệ nhất phu nhân nước Mỹ, 
nói về chương trình xóa nạn mù 
chữ trên TV. Tôi chưa từng nghe 
ai nói về điều này trước đó, tôi đã 
nghĩ mình là người duy nhất trên 
thế giới ở trong hoàn cảnh này.

Một ngày, khi đang xếp hàng 
trong tiệm tạp hóa, tôi nghe hai 
người phụ nữ đứng trước trò 
chuyện về một người đàn ông lớn 
tuổi đã đến thư viện thời gian gần 
đây. Đó là anh trai họ, người đang 
học đọc và vô cùng hạnh phúc. Tôi 
không thể tin vào tai mình. 

Do vậy, một buổi chiều thứ sáu, tôi mặc bộ complet 
sọc nhỏ, bước vào thư viện và yêu cầu gặp giám đốc 
chương trình xóa mù chữ. Tôi ngồi xuống và trình bày 
việc mình không biết đọc. 

Một phụ nữ 65 tuổi làm gia sư tình nguyện cho 
tôi. Bà không phải giáo viên, chỉ đơn giản rất thích đọc 
sách và không nghĩ một người có thể sống trên đời mà 
không biết đọc.

Trong giai đoạn đầu, bà bảo tôi cố gắng viết ra những 
suy nghĩ trong đầu. Thứ đầu tiên tôi viết là một bài thơ 
về cảm xúc của mình. Một điều đặc biệt về thơ là bạn 
không cần phải viết một câu hoàn chỉnh. 

Bà cho tôi đọc ở trình độ lớp 6. Tôi đã khóc rất nhiều 
trong quá trình này, rất đau đớn và thất vọng, nhưng 
việc đó đã lấp đầy lỗ hổng lớn trong tâm hồn tôi. Những 
người lớn không biết đọc bị mắc kẹt trong thời thơ ấu, 
về cảm xúc, tâm lý, học vấn, tinh thần. Chúng tôi chưa 
thật sự trưởng thành.

Tôi mất khoảng bảy năm để cảm thấy mình là một 
người biết chữ. Khi người hướng dẫn khuyến khích kể 
lại câu chuyện học đọc để truyền cảm hứng cho người 
khác và thúc đẩy xóa mù chữ, tôi từ chối với lý do không 
muốn gia đình, vợ con xấu hổ. 

Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã đi đến quyết định nói 
với bất kỳ ai muốn lắng nghe. Bí mật được bảo vệ trong 
nhiều thập kỷ được tôi nói ra với cả thế giới.

Đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng tôi muốn 
mọi người biết rằng ở đâu có hy vọng, ở đó sẽ có cách 
giải quyết. Chúng ta không phải là người ngu xuẩn vì 
không biết đọc. Chúng ta có thể học đọc, chưa bao giờ là 
quá muộn. Trong 48 năm, tôi đã ở trong bóng tối. Nhưng 
tôi đã bước ra khỏi nó và chôn được bóng ma quá khứ 
của mình.

Thùy Linh

Có những sự thật “đau lòng” đến nỗi người ta không 
dám thú nhận, hay cả đến… không muốn chấp nhận.

Thánh ca Phụng vụ là một trong những sự thật đó. Có 
người biết sự hiện hữu của Thánh ca Phụng vụ, nhưng 
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làm ngơ, không dám thú nhận mình đã 
biết, sợ rằng nếu người ta hỏi nó ra sao thì 
không nói được; có người không dám chấp 
nhận sự hiện hữu của Thánh ca Phụng vụ, 
nhưng giả vờ không biết có nó, vì nếu chấp 
nhận sự hiện hữu của nó, thì không thể trả 
lời rằng tại sao mình không làm (sáng tác, 
đàn, hát…). (1).

Tuy nhiên, không thể bằng cách này 
hay cách khác cứ phủ nhận mãi, vì Chúa 
dạy: “…chẳng có gì kín nhiệm mà không 
bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không 
bị lộ ra cho người ta biết” (Lc 8,17), và 
cũng không thể không đối diện với việc 
cần phải học nó (2).

(1)	Vì vấn đề không nằm ở chỗ 
biết hay không biết, chấp nhận hay phủ 
nhận… mà nằm ở chỗ phải học Thánh ca 
Phụng vụ. Không học thì không thể làm 
được.
(2)	Khó nhất là phải học. Giống 

như bài phát biểu dưới đây của Đức Thánh 
Cha Phanxicô mới chỉ nêu lên sự thật: 
“cộng đoàn phải hát”; nhưng để “cộng 
đoàn hát” thì phải học cách nào đó, học 
ở đâu? Học với ai?... mới có thể giúp cho 
“cộng đoàn hát”. 

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các 
ca đoàn và các ca viên trên toàn thế 
giới thúc đẩy cộng đoàn tham gia và 

cầu nguyện trong các cử hành phụng vụ, chứ 
không hát thay cho cộng đoàn.

“Các con đã đánh thức Vatican!”, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã nói vui như thế để tỏ 
ý khen ngợi buổi trình diễn âm nhạc của các 
tham dự viên Hội nghị Quốc tế các Ca đoàn 
lần thứ 3, trong buổi tiếp kiến hôm thứ Bảy 
24/11/2018 tại Sảnh đường Phaolô VI.

“Tiếng nhạc và lời ca của các con thực sự 
là công cụ Phúc Âm hóa bằng những chứng từ 
bám sâu vào Lời Chúa, vốn lay động tâm hồn 
mọi người. Các con cũng Phúc Âm hóa bằng 
cách giúp cộng đoàn cử hành các bí tích, nhất 
là bí tích Thánh Thể, khiến mọi người cảm 
nhận được vẻ đẹp của Thiên đàng”.

Khoảng 7.000 nhạc sĩ và ca viên đang tham 
dự Hội nghị Quốc tế các Ca đoàn do Hội đồng 
Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa tổ chức trong 
3 ngày.

Buổi Hội nghị quốc tế các ca đoàn
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Linh hoạt viên phụng vụ

Đức Thánh Cha khuyến khích các ca viên 
cứ hát lên những tâm tình của cộng đoàn 
Giáo hội.

“Thường âm nhạc và bài ca có thể làm 
nên những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc 
sống con người, bởi vì những khoảnh khắc 
ấy sẽ trở thành kỷ niệm quý giá ghi dấu trong 
cuộc đời họ”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các ca 
đoàn đừng để mình bị cám dỗ mà phô diễn 
tài năng lấn lướt cộng đoàn, khiến cho các tín 
hữu không thể tích cực tham gia Thánh Lễ.

“Ca đoàn là các linh hoạt viên về thánh 
nhạc, thánh ca cho toàn thể cộng đoàn. Đừng 
chiếm chỗ của cộng đoàn, đừng làm cho dân 
Chúa mất đi cơ hội được cùng hát với các 
con và làm chứng cho một cộng đoàn cầu 
nguyện của Hội Thánh”.

Đức Thánh Cha còn khen ngợi các ca 
viên biết tìm kiếm cách thức “thúc đẩy sự cầu 
nguyện trong các cử hành phụng vụ”.

Lòng đạo đức bình dân

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi 
họ dành chỗ cho các hình thức diễn tả lòng 
đạo đức bình dân: “Lễ kính các thánh bổn 
mạng, rước kiệu, vũ điệu, và các bài thánh ca 
của các dân tộc là di sản tôn giáo đích thực, 
đáng được trân trọng và ủng hộ, vì dù sao 
những cách thức diễn tả lòng đạo đức ấy vẫn 
là do tác động của Chúa Thánh Thần trong 
lòng Hội thánh”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng âm 
nhạc cần phải trở thành phương tiện thúc đẩy 
sự hiệp nhất. Ngài nói: “nếu chúng ta biết 
phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa Cha” 
thì âm nhạc có thể “làm cho Phúc âm sinh ơn 
ích trong thế giới ngày nay nhờ vẻ đẹp vẫn 
luôn cuốn hút và thúc đẩy người ta đón nhận 
đức tin”.

(Nguồn: Vatican News,     24.11.2018)

    Minh Đức. Tin Giáo Hội Hoàn Cầu
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 Chúa là Đấng công bình vô cùng, loài người chỉ là hình 
ảnh Người, cho nên con người dẫu có công bình đến đâu, 

cũng chỉ là phấn đấu được chút ít mà thôi

Vị quan xử án công tâm khiến chúa 
Trịnh Sâm không thể bênh vực.

Dưới triều Lê có vị quan xử án công 
minh, sẵn sàng kết tội cả tay chân của Tuyên 
phi Đặng Thị Huệ.

Ông Nguyễn Bá Dương, người làng 
Nguyên Xá, huyện Thần Khê, trấn Sơn Nam 
hạ, nay là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình có tính hay uống rượu, lúc học trọ ở 
Thăng Long, nợ nần nhiều đến mức bị người 
đàn bà bán rượu đón đường đòi nợ, may có cô 
gái làng Mơ trả hộ mới yên thân. Từ đó, ông 
tu chí học hành, nhưng nhà nghèo, không có 
giấy bút phải viết văn lên cả trên mặt bàn.

Năm 1766, ông về quê tham gia kỳ thi 
Hương. Qua các kỳ thi hạch ở huyện và ở trấn, 
ông nức tiếng là người hay chữ. Khoa ấy ông 
thi đỗ Hương tiến, năm sau lại đỗ Tiến sĩ cùng 
10 người khác, lúc đó mới 18 tuổi. Ông được 
khắc tên vào bia Tiến sĩ với chú thích “thiếu 
tuấn”, tức thi đỗ lúc còn trẻ, dưới 20 tuổi.

Sau khi thi đỗ, ông lên kinh đô xin cưới 
cô gái làng Mơ làm vợ chính. Có bà phu 
nhân muốn gả cháu gái, ông cũng chỉ cưới 
làm vợ thứ. Việc lựa chọn của ông khiến 
người dân ở Kinh đô nức nở ngợi khen.

Làm quan tại triều, ông được tiếng là 
thẳng tính. Khi giữ việc hình án ở Ái Châu 
(Thanh Hóa ngày nay), có viên Án trấn cậy 
thế bà Chính cung của chúa Trịnh là Tuyên 
phi Đặng Thị Huệ nên làm càn ăn của đút 
lót, ông đã bắt trói, yêu cầu bồi hoàn, nếu 
không sẽ đánh trượng cho chết. Viên án trấn 
phải nộp 400 lạng vàng đã nhận. Ông nhốt 
hắn vào ngục, đưa xe về kinh, đem vàng lễ 
ấy dâng nộp.

Tờ khai trình đến Chúa Tĩnh Đô Vương 
Trịnh Sâm, Đặng Phi nghe tin việc tay chân 
của mình bị kết tội đã khóc kêu. Chúa Trịnh 
Sâm nói:

- Số vàng tang vật hiện đủ đây, còn kêu 
oan gì nữa.

CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

PHÚC CHIÊU
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Lúc bấy giờ, Tuyên phi Đặng Thị Huệ 
nhờ có sắc đẹp nên được Chúa Trịnh Sâm mê 
đắm và sủng ái. Ấy thế mà trước sự cương 
trực của Nguyễn Bá Dương, Chúa Trịnh cũng 
phải phục. Nghe lời phán, Tuyên phi đành hổ 
thẹn không dám nói mà lặng lẽ lui. Tên Án 
trấn đành phải chịu tội.

Trong sách Tang thương ngẫu lục của hai 
tác giả Phạm Đình Hồ và Nguyễn Án, hoàn 
thành những năm đầu thời vua Gia Long triều 
Nguyễn, kể rằng: “Người châu Ái đến nay 
hãy còn khen và nhắc đến chuyện đó”.

Sau đó, Nguyễn Bá Dương được lưu lại 
kinh đô Thăng Long bổ dụng làm quan, lần 
lượt trải qua các chức Hàn lâm viện đãi chế, 
Tế tửu Quốc tử giám. Tương truyền, dù làm 
quan to nhưng ông không vì thế mà tư lợi, bởi 
thế rất được chúa Trịnh Sâm cũng như triều 
đình nể vì, trọng dụng. Ông mất năm 1785, 
khi mới 46 tuổi.

Lê Tiên Long

Vừa nêu vấn nạn vừa giải đáp:

Vấn nạn 1: Ai cũng khao khát sự công 
minh hay công bình, nhưng tại sao chẳng ai 
có được nó? (2) 

Vấn nạn 2: Nói đến công bình, kẻ có quyền 
lực nào cũng ra cái điều: “Thượng bất chính hạ 
tất loạn” (trên không minh, dưới ắt hỗn loạn), 
nhưng tại sao họ không công bình được? (3).

Vấn nạn 3: Đọc Lời Chúa: “Công lý đi tiền 
phong trước mặt Người, mở lối cho Người 
đặt bước chân” (Tv 84,12 và 14) nhưng tại 
sao đan cử bạn của BBT, là Kitô hữu rất tin 
vào Chúa, van xin Chúa hoài mà kẻ lừa cướp 
tiền của họ vẫn không trả, đã vậy bà này còn 
vừa nhởn nhơ đi nhà thờ, làm từ thiện, cho 
các cha tiền nọ tiền kia… vừa nhẫn tâm cười 
nhạo và thách thức bạn ấy? An ủi, khuyên 
nhủ bạn tôi mãi… đến nay tôi đã không còn lời 

nào nữa; huỵch tọet ra mà nói, nhiều lúc đang 
khuyên “ngon trớn”, bạn tôi hỏi đố một câu gì 
đó, thế là tôi “đứng hình” (4).

Giải đáp:

Chẳng giải đáp nổi vấn nạn nào trong 3 vấn 
nạn trên, ta chỉ còn cách võ đoán:

Công bình là chủ đề ai cũng né tránh, do 
không ai trong số loài người chúng ta có thể 
giữ nổi sự công bình tuyệt đối, chính vì thế, 
Chúa bảo: “…Vậy nếu các ngươi là những 
kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình…”. (Lc 
11,5-13). (5)

Chỉ duy một mình Chúa, Người mới có sự 
công bình tuyệt đối, Kinh thánh viết: “Công lý 
từ trời cao nhìn xuống…”.

Chúa là Đấng công bình vô cùng, loài người 
chỉ là hình ảnh Người, cho nên con người dẫu 
có công bình đến đâu, cũng chỉ là phấn đấu 
được chút ít mà thôi. 

Phấn đấu yêu thương nhau, vì chỉ có tình 
yêu mới giúp ta có công bình thật sự.

   
(1) Vưu vật: vật lạ, quý, hiếm; còn chỉ người 

đàn bà đẹp.

(2) Vì ai cũng vừa mới công bình ở đầu này, liền 
bất công ở đầu kia, giữ công bình cho người này thì 
liền bất công với người khác, công bình hình thức, 
công bình chỉ ở môi miệng... Cho nên Chúa mới 
bảo loài người chúng ta là loài gian ác. 

(3) Các lãnh đạo trên thế giới nay người này, 
mai người khác… bị khui ra nào tham nhũng, nào 
chia chác bất công. Người lớn đã có công bình đâu!

(4) Ví dụ có lần học trò tôi hỏi: “Thầy nói Chúa 
rất công bình… sẽ trả lại mọi sự cho ta v.v… 
nhưng tại sao đến giờ, hơn 10 năm rồi mà Thầy 
vẫn sống khốn khổ?”.  
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1. Tại sao Thánh ca Phụng vụ là sự “không thể giấu”?
2. Nếu không để tránh Thánh ca Phụng vụ ta phải làm gì? 
3. Thánh ca Phụng vụ có khó quá để học không? 

 (xem câu trả lời trang 53)

THIÊN ÂN

NGƯỜI PHÀM

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

  NÓI NHỎ NHAU NGHE

Nuï cöôøi “voâ ñoái”...

câu hỏi đố bạn
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Ngày xửa, ngày xưa, xưa 
ơi là xưa, xưa như thời muôn 
loài muôn vật là bạn bè thân 
thiết với nhau, luôn xem nhau 
như anh em ruột thịt vì tất cả 
đều từ cùng một nguồn gốc 
sinh ra. Người ta gọi nguồn đó 
là Nguồn Thiêng, là cội nguồn 
của chung tất cả vũ hoàn.

Trong thời ngày xưa đó, 
chó và mèo là đôi bạn rất 
thân thiết với nhau. Chó thì 
thông minh, mèo thì thông 
thái. Chó và mèo vẫn luôn 
chơi đùa với nhau, luôn dẫn 
đưa nhau đi nhà hàng cùng 
khoản đãi nhau ăn uống vui 
vẻ. Khi thì chó thông minh 
khoãn đãi. Khi thì mèo đáp 
lại khoản đãi.

Một hôm kia, chó thông 
minh mời mèo thông thái 
đi dạo chơi du khảo khu du 
lịch sinh thái Địa Đàng. Đôi 
bạn đang dung dăng dung dẻ 
tay trong tay dạo bước trên 
đường với tràn đầy hoa thơm 
cỏ lạ. Bỗng nhiên mèo thông 

thái lên tiếng:

- Ê, chó thông minh, bạn 
có thấy gì không?

Chó nghe mèo nói liền 
đưa mắt nhìn quanh rồi nhoẻn 
miệng cười tươi rói trả lời:

- Mình đâu có thấy gì đâu.

Mèo liếm thoắn:

- Ánh nắng chan hòa tràn 
đầy chung quanh chúng mình 
mà bạn không thấy gì cả sao. 
Quả đúng như ông bà mình đã 
từng nói: Có đôi mắt mà không 
nhìn thấy. Có đôi tai mà chẳng 
được nghe. Có cái mõm mà im 
thin thít. Có bộ não mà chẳng 
nghĩ suy. Bạn phải biết mở to 
đôi mắt để mà nhìn ngó, biết 
vểnh rộng đôi tai để mà nghe 
ngóng, biết há bự cái mồm chó 
mà sủa mà nói, biết vận dụng 
bộ não để mà suy luận đi chứ. 
Sao mà cất tất cả ở nhà mất 
rồi. Làm thân phận chó thông 
minh thì phải cố gắng mà học 
hỏi. Cần gì học hỏi ai đâu xa 
xôi. Chỉ cần bạn học hỏi ở mèo 

thông thái mình đây là phải 
học đến cả mười đời bạn cũng 
không học hết đó. Bạn biết 
chưa nợ!”

Nghe mèo thông thái nói 
một thôi dài, chó thông minh 
nghiêm mặt hỏi cộc lốc:

- Xong chưa?

Mèo thông thái chẳng hiểu 
gì cả nhưng cũng đáp lại:

- Xong rồi.

Chó thông minh liền nói:

- Xong rồi thì đứng dậy kéo 
quần lên.

Mèo thông thái nghễn mặt 
mèo ngơ ngơ thắc mắc:

- Mình vẫn mặc quần nãy 
chừ mà, đâu có tụt quần ra 
đâu mà phải kéo lên.

Chó thông minh đáp:

- Chớ nãy chừ bạn phụt ra 
toàn là những thứ thúi tha hơn 
cả đi ỉa nữa vậy không chịu 

        (xem tiếp trang 39)

  NGỤ NGÔN CHA PHI
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Hằng ngày, chị Loan rất 
bận, thời gian 24 giờ 
một ngày đối với người 

khác thì dài lê thê nhưng đối với 
chị thì không đủ để làm việc.

Chị y như là tề thiên đại thánh 
một mình sắm rất nhiều vai. Sáng 
sớm, chị dậy đã thủ vai osin, lau 
nhà cửa, dọn dẹp, các con chị đều 
đi làm hết nên chị không có ai 
giúp đỡ.

Đến 8 giờ các nhân viên đến 
làm việc, chị đóng vai giám đốc 
điều hành, ngoài ra chị còn phải 
trực điện thoại. Khi có khách 
đặt hàng, chính chị là người 
tính toán giá thành, khâu phát 
hành sách cho chồng, chính chị 
đảm nhận. 

Chị còn cộng tác với một 
nguyệt san, hàng tháng phải gửi 
bài. Tâm nguyện lớn lao của chị 
là giúp mọi người thoát khỏi 
chông gai của cuộc đời, tìm 
được hạnh phúc, xã hội ngày 
càng được tốt đẹp hơn.

Do đó, chị nỗ lực viết sách 
ghi lại những chuyện đời thường, 
chị bàn bạc để mọi người rút kinh 
nghiệm sống, để mọi người thay 
đổi tư duy, hầu thay đổi cuộc 
sống tốt đẹp hơn.

Đến 11 giờ, chị trở thành bà 
nội trợ, sách giỏ đi chợ về nấu 
ăn, chị tính toán làm sao cho 
thời gian vừa đủ để đến 13 giờ 
30 phút, chị lại quay về cương 
vị giám đốc để điều hành công 
việc.

Chị có học đông y do đó chị 
săn sóc sức khỏe cho cả gia đình 
cũng như nhân viên, chị cũng có 
khách hàng đến xem mạch bốc 
thuốc. Ối thôi công việc của chị 
ngập đầu ngập cổ, đến 1 giờ đêm 
chị mới đi ngủ được.

Ấy vậy những dịp lễ, chị rũ 
bỏ hết mọi công việc, chị đi du 
lịch, chị thích đi chỉ có hai vợ 
chồng. Ngày xưa, khi đám cưới 
xong, vợ chồng chị phải đi dạy 
nên không có tuần trăng mật. 

Bây giờ hai người đi du lịch 
riêng lẻ, thời gian này chị cảm 
thấy như tuần trăng mật.

Chị thích bãi biển Hàm Tân 
không có khách, chỉ có hai vợ 
chồng chị tắm biển, bãi biển 
sạch và đẹp. Tắm xong anh chị 
tay trong tay đi dạo đồi dương, 
thời gian như lắng đọng, hai 
người kể chuyện cho nhau nghe 
những chuyện xảy ra trong nghề 
nghiệp, phân tích tâm lý những 
người quen, những người có 
quan hệ làm ăn, thôi thì đủ thứ 
chuyện kể cho nhau nghe.

Anh Tân cảm tạ Chúa đã 
cho anh gặp cái xương sườn quý 
giá của mình, anh đã được ban 
tặng viên ngọc quý, anh cảm 
thấy mình được hạnh phúc sống 
trong thiên đường, hai người 
rong ruổi trên đồi dương, bỗng 
chị Loan sáng mắt chỉ tay vào 
đám cây cỏ xước:

- Anh nè, đám cỏ xước này 
đã già bây giờ nó rụi lá, để mùa 

MỘC XUÂN

TRUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ
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mưa năm sau lại mọc lại, chắc rễ nó đã mập mình 
đào lấy rễ nó về làm thuốc tốt lắm đây!

- Thật hết biết, em luôn luôn có bệnh nghề ng-
hiệp, đang đi chơi mà cũng nghĩ đến thuốc.

- Mình là đông y mà! Thấy cây thuốc không lẽ 
bỏ nó chết rụi thì uổng quá đi. 

Sử sách có chép lại rằng, thời xưa khi Mã Viện 
sang đánh nước ta, khi về nước ông ta mang vô số 
ý dĩ đem về. Dân ta ngơ ngác hỏi nhau:

 - Ủa, tưởng ông ta đem cái gì quý báu về 
nước, lại đem món ý dĩ là vật tầm thường và đầy 
rẫy ở Việt Nam ta!

Hỏi tức là khẳng định trình độ hiểu biết yếu 
kém của ta về dược liệu. Ý dĩ của ta tốt gấp bội lần 
ý dĩ của Trung Quốc, là món thuốc quý về bệnh 
phổi nhất là ung thư phổi. Ấy  vậy mà hiện nay, 
nhiều vị đông y vẫn xính ngoại thích dùng ý dĩ của 
Trung Quốc, chất lượng kém xa mà giá mắc hơn.

Một buổi hai vợ chồng chị đang thơ thẩn dung 
dăng dung dẻ ở bãi biển Mũi Kê Gà. Chị Loan 
thấy trên bờ biển, sau một đợt sóng đánh, củ cỏ 
gấu nằm phơi đầy rẫy trên cát.

Khách tắm biển thì không biết đây là loại thuốc 
quý cứ dẫm đạp lên mà đi. Chị Loan mừng rỡ cùng 
chồng lom khom nhặt củ cỏ gấu. Có những người 
khách tò mò đến hỏi:

- Chị nhặt củ gì đấy?
- Củ cỏ gấu, củ này là thuốc quý của đông y để 

trị gan uất, nhất là phụ nữ mới sanh bị uất giận, 
khí đưa ngược lên như một quả cầu chặn họng 
nghẹt thở. Nếu đi siêu âm sẽ không thấy gì hết vì 
đây là khí uất làm sao mà thấy được nên họ khó 
chữa bệnh uất khí này, chỉ có bên đông y bắt mạch 
mới biết khí uất. Do đó, bệnh sản hậu bên đông y 
chữa mới hay.

Hôm đó, có mấy đứa trẻ nhặt bao ny lông, đến 
phụ anh chị nhặt củ cỏ gấu, nó tìm đâu được cái 
bao to, nhặt cả buổi trời được đầy bao, chị trả công 
cho chúng bằng bánh trái chị mang theo, chúng là 
những đứa trẻ hồn nhiên, được ăn là vui mừng như 

sự tích “thằng bờm và cái quạt mo”. 

Buổi chiều trên bãi biển thật là đẹp, ánh hoàng 
hôn đỏ rực, tia nắng sậm và nóng hơn ánh bình 
minh, mặt trời đỏ gay, to như cái nia dần dần lặn 
xuống rặng cây phía tây.

Trên bầu trời mây biến thiên đủ màu, lúc thì đỏ 
rực như mang cái nóng đi chôn vùi xuống biển, lúc 
thì màu cam như báo hiệu một cuộc chiến tranh 
đang diễn ra đâu đó trên trái đất rồi biến sang màu 
tím báo hiệu một ngày sắp tàn mà ước mơ của ta 
chưa thực hiện trọn vẹn.

 Hình thù của mây cũng biến thiên muôn hình 
muôn vẻ. Tùy theo tâm trạng của mỗi người mà 
hình dung ra. Người thì nhìn thấy hình Chúa Giêsu 
báo hiệu một nạn kiếp sắp diễn ra, người thì thấy 
Phật bà quan âm cầm một lọ nước cam lồ và cành 
dương liễu, thế là họ nghĩ đến bệnh sắp hết, người 
thì nhìn thấy muông thú, người thì nhìn thấy cảnh 
núi non sông nước.

 Mây đẹp như tranh thủy mạc thỉnh thoảng 
điểm xuyết đàn chim vỗ cánh bay về tổ. Khi đậu 
vào các lùm cây chúng ríu rít kể cho nhau nghe 
những chuyện xảy ra trong ngày, tiếng ríu rít như 
bản nhạc đang hòa tấu. Những cảnh như vậy người 
ta thường tức cảnh sinh tình ngậm thơ. Ôi cảnh 
hoàng hôn đẹp làm sao! 

Ghe thuyền lần lượt kéo về bến, gương mặt 
mọi người đều hồ hởi vì ghe đầy tôm cá, kết quả 
một ngày lao động cật lực, mọi cực nhọc đều tan 
biến, họ vui vẻ về đoàn tụ với vợ con trong buổi 
cơm chiều.

(còn tiếp)
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TIỂU BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn linh mục trưởng ban Từ Vựng Công Giáo, 
Phêrô Nguyễn Chí Thiết đã cho phép tòa soạn đăng nhiều kỳ các từ trong quyển TỪ ĐIỂN 
CÔNG GIÁO 500 MỤC TỪ của Ban Từ Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, 

Nxb Tôn giáo, 2011.

H
(tiếp theo)

HOÀN CẢNH:

環境, Contextus, Context, 
Situation de Vie

Hoàn (環): xung quanh; 
cảnh (境): tình huống. 
Hoàn cảnh: tình huống xung 
quanh.

Hoàn cảnh là những nhân 
tố bên ngoài tác động đến 
cuộc sống hay hoạt động của 
con người.

Hoàn cảnh là những điều 
kiện và yếu tố ngoại tại, 
nhưng gắn liền với hành vi 
nhân linh và biến đổi ý nghĩa 
luân lý của hành vi đó.

Hoàn cảnh không biến 
đổi căn tính của con người và 
cũng không phải mọi hoàn 
cảnh đều ảnh hưởng tới giá 
trị đạo đức của một hành vi. 
Hoàn cảnh chỉ mang ý nghĩa 
luân lý khi nó làm tăng thêm 
hay giảm bớt giá trị luân lý 
của hành vi, hoặc tạo nên hậu 
quả phụ.

Hoàn cảnh có thể làm cho 
một hành vi:

- Vốn tốt trở nên tốt 
hơn hay bớt tốt đi.

- Không tốt không xấu 
trở nên tốt hay xấu.

- Xấu trở nên bớt xấu 
hay xấu hơn.

(x. Hành vi nhân linh)

HOÀN CẢNH SỐNG:

生活環境 (sinh hoạt hoàn 
cảnh), Contextus Vitae, 
Life Settings, Milieu de Vie

Hoàn cảnh sống tiếng 
Đức là Sitz im Leben, có 
nghĩa đen là “vị trí trong 
cuộc sống”. Đây là đặc ngữ 
trong khoa nghiên cứu Thánh 
Kinh, được dùng đầu tiên bởi 
học giả người Đức Hermann 
Gunkel.

Hoàn cảnh sống là bối 
cảnh trong đó một bản văn 
Thánh Kinh được viết ra hay 
được dùng đến. Kiến thức về 

hoàn cảnh sống của bản văn 
giúp các chuyên viên Thánh 
Kinh có thể phân chúng ra 
thành nhiều loại thể văn 
(genera litteraria): thư từ, thơ 
ca, dụ ngôn, bài hát, v.v.

Theo nghĩa rộng hơn, 
hoàn cảnh sống là bối cảnh 
chính trị, xã hội, văn hoá có 
ảnh hưởng đến cộng đoàn 
trong đó các bản văn được 
viết ra.

Ngoài ra, hoàn cảnh sống 
của bản văn cũng bao gồm 
thông tin về tác giả, vai trò 
của họ trong cuộc sống, độc 
giả của bản văn, v.v. Nếu bị 
đem ra ngoài hoàn cảnh sống, 
bản văn sẽ mất đi ý nghĩa ban 
đầu của nó.

Ngày nay, từ hoàn cảnh sống 
được dùng cho nhiều ngành ng-
hiên cứu văn chương, chứ không 
chỉ cho khoa nghiên cứu Thánh 
Kinh. Từ này khác nghĩa với từ 
hoàn cảnh theo nghĩa luân lý. 

(x. Chú giải; Giải thích 
(Thánh Kinh); Khoa –)

                          (còn tiếp)

từ vựng công giáo
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Giảng viên: 
Michel Nguyễn Hạnh

TƯỢNG ĐÀI CHÚA 
KITÔ VUA

Đôi nét văn hoá và tâm linh

Phía bên trái là bức phù điêu Chúa Giáng 
Sinh có ba vị đạo sĩ Phương Đông đến bái lạy. 
Bức phù điêu như gợi cho khách hành hương 
nhớ đến biến cố Chúa Giêsu Giáng Sinh và 
qua đó như như muốn nhắn gửi tới họ thông 
điệp tình yêu. Vì yêu Ngôi Hai Thiên Chúa 
đã “xé trời” xuống thế làm người và sinh ra 
trong máng cỏ nghèo hèn… Bên cạnh đó, 
hình ảnh Ba vị đạo sĩ phương đông đến bái 
lạy là hình ảnh đại biểu trưng nói lên lòng 
khao khát đi tìm chân lý trong tâm thức của 
con người nói chung và người Việt nói riêng.

Phía bên phải là bức phù điêu Chúa Giêsu 
ra trước tòa Philatô. Bức phù điêu giúp cho 
khác hành hương nhớ về biến cố khổ nạn và 
Phục Sinh của Chúa Giêsu. Đồng thời, cũng 

1  Anpha (A) trong tiếng Do Thái có nghĩa là khởi nguyên/khởi đầu, còn Omega(Ω) có nghĩa 
là tận cùng.
2  Hình thập (†) biểu tượng cho thập chữ giá

nhắn gửi đến khách hành hương thông điệp 
tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. 
Vâng, vì yêu Thiên Chúa đã xuống thế làm 
người, và cũng vì yêu Ngài đã chấp nhận bước 
đi trên con đường thập giá và chết trên thập 
giá. Lan can của tầng lầu 2 được làm bằng 
48 chữ “Anpha (A) và 48 Omega (Ω)”1 lồng 
vào nhau cùng với 48 hình “chữ thập (†)”2 
được bố trí xen lẫn vào. Như muốn nhắn nhủ 
cho khách hành hương rằng Đức Giêsu Kitô 
chính là Thiên Chúa cửu trùng, Ngài là khởi 
nguyên và là tận cùng của mọi sự. ‘Nhưng để 
cứu độ con người Ngài đã chấp nhận từ bỏ 
địa vị Thiên Chúa, trở nên hoàn toàn giống 
con người ngoại trừ tội lỗi, Ngài chịu chết 
trên cây thập giá,... Đức Giêsu Kitô là Chúa’1

Học viên: 
Anton Phan Thanh Đồng, S.J

Vinc Nguyễn Bá Minh Tâm, S.J
Giuse Nguyễn Văn Viện, S.J

Hình 42 Phù điêu phía tay trái và tay phải Tượng Chúa

(còn tiếp)

đặc ngữ công giáo

(tiếp theo)
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     THẤT NGHIỆP  

Chế độ “tự trả lương”

      CAMERA AN NINH

Sự tiến bộ đáng buồn cho một phần nhân loại gian phi

HIỆU THUỐC TÂY

Nơi sinh thêm nhiều bệnh 

     CÂY CÂN Ở CHỢ

Tự… tin

     THỊT CHÓ

Loại thịt nhiều tình lắm tội   

     NGƯỜI MUA “VE CHAI”  

Mua rác  

     MẮM TÔM

     Thức ăn thơm ta thối người

     HƯỞNG THỤ

“Hủ thượng” (nói lái) tức: hưởng lạc 
phần hạ (xác), hư tổn phần thượng (hồn)

THÁNH NHẠCTRONG NÃO TRẠNG 
CÁC CA ĐOÀN

1/ Hát dâng Chúa nhưng vì người. 

2/ Không cần phải học. 

3/ Đồng phục đẹp, hát to, đàn khỏe… 
thế là xong!

HÁT LỄ HIỆN NAY  

1/ Cố giành hát với cộng đoàn. 

2/ Cố biểu diễn giống nhạc đời nhưng 
cứ dở tệ. 

3/ Cố hát to gây chú ý. 

4/ Cố “chịu đấm ăn xôi” (mặc Chúa sẽ 
luận tội, miễn được người khen).

CỘNG ĐOÀN  

        Những người bị buộc phải ngồi nghe     

     ca đoàn.

NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
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kéo quần lên mà còn phụt ra 
tiếp thì ai chịu cho nổi.

Mèo ra vẻ không hiểu nói:
- Nãy chừ mình nói với 

bạn mà, chứ đâu phải đi ỉa 
đâu mà thúi với tha.

Chó tỏ vẻ bực tức đáp:
- Thay vì đi ỉa tuôn ra 

đường dưới thì nó trào ngược 
lên tuôn ra đường trên cho 
nên cũng giống như nhau thôi.

Nghe thế, mèo thông thái 
biết mình bị mắc lỡm nên im 
thin thít, mặt hầm hầm tức 
giận. Nghĩ suy tính toán kế 
hoạch sâu cay để chơi lại chó 
thông minh cho bõ tức.

Cả hai im lặng đi bên nhau 
một đỗi xa. Vừa đi mèo thông 
thái vừa lấy chiếc khăn tay 
trắng cứ phẩy phẩy trước mũi 
mình như đang xua đuổi cái 
gì đó. Trông thấy hành động 
lạ kỳ của mèo thông thái, chó 
thông minh tò mò hỏi:

- Bạn làm hành động gì 
mà lạ lùng quá vậy?

Chỉ chờ có thế, mèo thông 
thái liền đốp lại ngay:

- Thối quá! Thối quá! 
Thay vì tuôn ra ở lỗ dưới thì 
giờ tuôn ra ở lỗ trên. Ngậm 
ngay cái lỗ mồn thối của bạn 
lại kẻo mình ngạt thở mà chết 
toi ngay bây giờ. Ôi, thối 
quá! Thở không nổi! Tổn thọ 
rồi! Tổn thọ rồi!

Biết mình bị lỡm nên chó 
thông minh căm tức im mồm 

lại ngay.
Đôi bạn lại im lặng cùng 

sóng đôi bên nhau. Không 
khí bao trùm dường như nặng 
nề đến cả hàng tấn. Đi được 
một đỗi xa, đến trước một nhà 
hàng, chó im lặng chìa tay ra 
hiệu mời mèo thông thái bước 
vào ăn. Nhìn kỹ bảng hiệu 
thì ra đó là nhà hàng BÁNH 
ƯỚT-BÁNH ÍT-BÁNH GAI.

Bước vào nhà hàng, đôi 
bạn an vị trên ghế quanh 
chiếc bàn nhỏ, chó thông 
minh làm hiệu đưa hai tay 
lên miệng làm như thể xé cái 
miệng ra. Trông thấy thái độ 
ngộ nghĩnh của chó thông 
minh, mèo thông thái bật 
cười khanh khách rồi gật đầu 
ra chiều OK.

Nãy giờ bị khóa miệng 
không được nói vì nói ra là bị 
mắc lỡm ngay nên cảm giác 
khó chịu bức bối giờ như 
được tan biến hết. Ôi, cảm 
giác thỏa mái làm sao! Sung 
sướng quá trời!

Mèo thông thái chụp vội 
lấy tấm menu và gọi món 
ăn ngay. Bồi bàn đưa ra hai 
mâm bánh ướt, bánh ít, bánh 
gai với tô nước mắm tỏi ớt đỏ 
tươi thơm phức cay xé lưỡi. 
Nhìn chằm chằm vào mâm 
bánh, nuốt nước miếng cái 
“Ực” rồi mèo thông thái nói 
với bạn chó thông minh ngay:

- A lê hấp! Nhào dzô! Đớp!
Chó cũng không kém 

phần phấn khích, toe miệng 
cười tươi rói, chắp tay như 
bái mà nói:

- Mời bạn hiền xực. Mời 
bạn hiền xực.

Nói rồi đôi bạn vùi đầu 
vào mâm bánh của mình mà 
ăn lấy ăn để, ăn như thể đã 
đói từ lâu, nuốt thật mau như 
sợ không trôi vào họng. Đang 
ăn một hồi lâu, cũng lưng 
lưng cái bụng, tự nhiên mèo 
thông thái đột ngột buông 
đũa, ngẩng mặt nhìn vào mặt 
bạn chó thông minh nói:

- Ô. Bạn chó ơi, bạn thấy 
có gì lạ lùng không?

Chó đang ăn ngon trớn 
nửa chừng bị hỏi chặn nghẹn 
họng nên dừng phắt đôi đũa 
lại, nhìn tới nhìn lui rồi trả lời:

- Có cái quái gì lạ lùng 
đâu mà thấy. Toàn bánh là 
bánh thôi mà.

Mèo thông thái mỉm cười 
thủng thẳng nói:

-  Đó đó. Lạ lùng là chỗ 
bánh đó đó.

Chó ngơ ngác ngờ nghệch 
thắc mắc:

- Lạ là sao? Bánh là sao?
Mèo thông thái mỉm 

cười nói:
- Ôi, rõ chán! Thông minh 

như chó mà không nhận ra 
sao. Này mở não to ra mà 
nghe đây này. Đây là bánh gì?

(còn tiếp)

(tiếp theo trang 33)BAÙNH ÖÔÙC (ÖÔÙT)...
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1. Ăn cá ba lần một tuần, đi du lịch mỗi 
năm một lần giúp con người kéo dài tuổi 
thọ, nâng cao chất lượng sống.

Trong cuộc sống, mỗi cá nhân chúng ta 
lại gặp các vấn đề sức khỏe khác nhau. Tuy 
nhiên, nắm vững các phương pháp tăng cường 
sức khỏe dưới đây do People đúc kết giúp 
mọi người, đặc biệt là các cụ già kéo dài cuộc 
sống khỏe mạnh.

2. Ngủ trưa.
Một nghiên cứu của Đại học Y Washing-

ton (Mỹ) chỉ ra việc mất ngủ hay ít ngủ sẽ 
tăng nguy cơ lão hóa nhanh. Khoa Tâm lý của 
Bệnh viện Dưỡng lão Bắc Kinh (Trung Quốc) 
khuyên một giấc ngủ tốt có vai trò quan trọng 
trong việc hồi phục tinh thần, sức khỏe, tăng 
cường trí nhớ và hệ miễn dịch. Người cao tuổi 
thường mắc chứng mất ngủ hoặc ngủ không 
ngon nên buổi trưa là khoảng thời gian tốt để 
nghỉ ngơi.

3. Tập thể dục thường xuyên.
Tập thể dục giúp “đốt cháy” lượng đường 

và chất béo trong cơ thể, cải thiện chức năng 
tim và phổi, tăng cường sức đề kháng. Các 
bài tập được khuyến khích bao gồm chạy bộ, 
bơi lội, đạp xe, khiêu vũ, thể dục nhịp điệu.

Trước khi tập, cần khởi động làm nóng 
người. Lúc kết thúc, không nên dừng đột ngột 

mà thực hiện vài động tác điều hòa cơ thể. 
Bạn hãy chọn tập ở nơi bằng phẳng, khô ráo 
đồng thời mang giầy chống trơn.

Lưu ý, nếu thấy xuất hiện các triệu 
chứng đau tim, tức ngực, nhức đầu, chóng mặt 
thì dừng tập ngay và lập tức đến cơ sở y tế. 

4. Tránh vấp ngã.
Cùng với tuổi tác, khả năng cân bằng và 

ổn định của cơ thể người già ngày một giảm 
đi, chức năng điều chỉnh phối hợp cũng suy 
yếu dẫn đến nguy cơ bị ngã tăng cao. Bên 
cạnh đó, nhiều người cao tuổi có vấn đề về 
loãng xương dễ bị gãy xương sau khi ngã.

Vì các lý do trên, bác sĩ khuyến cáo người 
cao tuổi không làm việc quá sức như mang 
nặng, bước lên ghế hay thang để lấy đồ trên 
cao. Ngoài ra, không nên mặc quần quá dài 
hay quá rộng, khi đi giày hạn chế mang giày 
có quai hoặc dây. Đặc biệt khi xuống cầu 
thang phải xuống từng bước một.

5. Mỗi ngày một quả trứng.
Protein là chất dinh dưỡng thiết yếu nhất 

cần có trong cơ thể con người. Thiếu protein, 
các chức năng sinh lý sẽ chịu ảnh hưởng tiêu 
cực. Các nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ hấp thụ pro-
tein của người trên 60 tuổi chỉ bằng một phần 
ba so với người trẻ. Do vậy, người cao tuổi 
nên chú ý bổ sung protein.

SỨC KHỎE TRÊN HẾT
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Bác sĩ Cơ Trường Trân, Phó chủ nhiệm 
văn phòng dinh dưỡng Bệnh viện Dưỡng lão 
Bắc Kinh cho biết cơ thể rất dễ hấp thụ lòng 
trắng trứng; các chất khoáng, vitamin, leci-
thin trong lòng đỏ cũng có lợi cho sức khỏe 
người già. Để tăng cường thể chất, người cao 
tuổi nên được khuyến khích ăn một quả trứng 
mỗi ngày. Đối với những ai có lượng choles-
terol cao thì giảm thành nửa quả. 

6. Mỗi tuần ăn cá ba lần.

Hàm lượng protein trong cá không quá 
cao nhưng lại vô cùng quan trọng. Các chất 
dinh dưỡng trong cá cũng dễ hấp thụ hơn so 
với thịt bò, thịt cừu; phù hợp với hệ tiêu hóa 
lúc về già. 

7. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 
một lần.

Khám định kỳ giúp kịp thời phát hiện và 
điều trị các vấn đề sức khỏe. Đối với người 
cao tuổi mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, 
huyết áp cao, khám định kỳ còn có tác dụng 
theo dõi biến chứng, đánh giá hiệu quả điều 
trị cũng như tác dụng phụ của thuốc để từ đó 
điều chỉnh liều lượng, cách dùng thuốc.

8. Du lịch mỗi năm một lần.

Có nhiều thời gian rảnh rỗi sau khi nghỉ 
hưu, người cao tuổi dễ cảm thấy buồn chán và 
mất đi giá trị bản thân. Lúc này, đi du lịch là 
phương thức giải tỏa hiệu quả. Trong chuyến 
đi chơi, các cụ già còn có cơ hội làm quen và 
trò chuyện với những người bạn mới, giúp 
cải thiện tâm trạng cũng như thể chất. 

Nguyễn Xuân
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Người đàn ông nào cũng 
muốn đồng hành suốt đời cùng 

cô gái tự tin về tài chính, biết 
cách bày tỏ tình yêu và giữ gìn 

sự chung thủy.

Nếu bạn yêu người phụ nữ 
có những đặc điểm dưới đây, 
có thể chắc chắn rằng nàng là 

người hoàn hảo để lấy làm vợ, 
theo Yourtango:

1. Cô ấy độc lập về tài chính, 
có mục tiêu cho công việc

Một phụ nữ hiện đại cần có 
sự chủ động về tiền bạc, thay 
vì luôn phải nhờ tới ví đàn ông. 
Sau khi kết hôn, cô ấy có thể 
cùng bạn xây dựng tổ ấm, mua 

sắm nhà cửa, chia sẻ việc nuôi 
con cái... Nhờ vậy, bạn cũng 
không quá bị áp lực kinh tế.

2. Cô ấy bảo vệ được 
bản thân

Đàn ông rất sợ những cô nàng 
hay phàn nàn, than thở. Họ cũng 
không thích các cô công chúa yếu 
ớt, luôn ỷ lại trong mọi vấn đề. 
Khi gặp khó khăn, cô ấy vững 
vàng vượt qua. Điều đó không có 
nghĩa là cô ấy không cần đến bạn, 
mà là bạn sẽ không phải cố mạnh 
mẽ 24/7. Nàng thậm chí có lúc 
còn là điểm tựa cho bạn những 
lúc mềm yếu. 

ĐỂ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC & GIA ĐÌNH BỀN VỮNG

Hôn nhân đâu phải chuyện dễ, chuyện chơi, chuyện thời vụ! Hôn nhân là chuyện 
khó, chuyện quan trọng và là chuyện sống còn của đời người và của cả nhân loại. Nếu 
xã hội hiểu rạch ròi, quan tâm đúng mức, đầu tư nặng vốn hơn nữa cho hôn nhân, nếu 
giảng viên hôn nhân được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và đặt hết tâm hồn mình vào 
đó nhiều thêm nữa, chắc sẽ có nhiều cuộc hôn nhân thành công và nhiều gia đình bền 
vững trong hạnh phúc. THIÊN KIM 

seõ laø ngöôøi vôï tuyeät vôøi

CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

ĐẶC ĐIỂM Ở CÔ GÁI
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                                        Ảnh: Scientific American

3. Cô ấy tin vào bạn và năng  lực 
của bạn

Sự động viên từ bạn đời là vô cùng quan 
trọng trong hôn nhân, bởi ai cũng sẽ trải qua 
những ngày khó khăn. Lòng tin cũng vô cùng 
quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng.

4. Cô ấy biết cách bày tỏ tình yêu

Những phụ nữ tinh tế luôn biết cách thể 
hiện tình cảm với người mình yêu, không chỉ 
bằng lời nói mà còn bằng hành động. Tuýp 
phụ nữ như vậy sẽ biết đối nhân xử thế và tôn 
trọng gia đình bạn.

5. Cô ấy muốn kết hôn và sinh con với bạn

Việc nàng sẵn sàng về chung nhà với bạn 
cho thấy tình yêu, lòng quyết tâm của cô ấy 
trong mối quan hệ này. Điều này cũng cho thấy 
cô ấy có lòng tin vào sức mạnh của tình yêu.

 6. Cô ấy biết bản thân muốn gì

Một phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và hiểu 
được điều mình muốn cũng như làm sao để 
đạt được mục tiêu đó sẽ khiến cuộc sống của 
người đàn ông bên họ dễ chịu. Bạn không cần 
luôn phải đoán xem nàng muốn gì và chịu 
những cơn giận dỗi mà chẳng hiểu tại sao. 
Khi chung sống với cô ấy, bạn cũng được 
truyền động lực, sự tự tin để thực hiện những 
mục tiêu của mình.

 7. Cô ấy tôn trọng sự chung thủy

Sẽ thật tệ nếu bạn lấy một người vợ và phát 
hiện cô ấy ngoại tình. Nếu nàng tôn trọng tình 
yêu, luôn chấm dứt các mối quan hệ cũ trước 
khi đến với người hiện tại, đó là dấu hiệu cho 
thấy nàng đề cao tính chung thủy.

                                                      Linh Linh

ĐẶC ĐIỂM Ở CÔ GÁI
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Sau khi nướng bánh, 
bạn có thể hướng dẫn con 
cắt bánh thành một phần 
tư, làm quen với khái niệm 
phân số.

1. Chuyển con số thành 
con vật.

Nếu trẻ không thể nhớ các 
con số, bạn hãy thử phương 
pháp sáng tạo hơn. Đầu tiên, 
viết con số lên một tờ giấy 
trắng, sau đó tùy khả năng 
sáng tạo để biến nó thành 
con chim, bông hoa hay bất 
kỳ vật nào bạn có thể nghĩ 
ra. Với những bố mẹ chưa 
biết bắt đầu từ đầu, Youtube 
có rất nhiều video hướng dẫn 
cách vẽ đơn giản.

2. Học toán thông qua 
nấu ăn.

Nướng bánh là cách 
thú vị để dạy con học đếm 
và phân số. Sau khi hoàn 
thành chiếc bánh hình tròn 
hay hình vuông, bạn có thể 
hướng dẫn con cắt thành 
một phần tư, một phần 
tám bằng dao nhựa. Chính 
những miếng bánh vừa cắt 
ra là công cụ để con làm tính 
cộng. Chẳng hạn, 1/4 chiếc 
bánh + 1/4 chiếc bánh bằng 
1/2 chiếc bánh.

GIÁO DỤC GIỚI TRẺ
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3. Học toán khi đi siêu thị.

Mua sắm là cơ hội tốt để giúp trẻ học tập 
thông qua thực tiễn. Trước khi đi chợ hoặc siêu 
thị, bạn hãy lên danh sách thực phẩm cần mua, 
yêu cầu con ước tính chi phí mỗi món đồ. Tại 
quầy thanh toán, trẻ sẽ so sánh được chi phí thực 
tế với dự toán.

 

4. Tạo một câu chuyện có kết thúc mở.

Phương pháp này giúp trẻ học từ mới và ôn lại 
những từ đã biết. Bạn cần vài tờ giấy, bút chì, bút 
màu và trí tưởng tượng. Bố mẹ và con có thể ngồi 
cùng nhau, sáng tác một câu chuyện hài hước bắt 
đầu bằng cụm từ “ngày xửa ngày xưa” và giới 
thiệu một vài nhân vật chính. Sau đó, bạn khuyến 
khích trẻ tư duy mạch câu chuyện kế tiếp. Hình 
vẽ và màu sắc rực rỡ trên giấy khiến trẻ nhớ câu 
chuyện và các từ vựng trong đó lâu hơn.

5. Biến việc nhà thành chất liệu 
học tập.

Việc giặt giũ, xếp quần áo khá tẻ nhạt 
nhưng hoàn toàn có thể trở nên hấp dẫn 
nếu bạn yêu cầu con phân loại theo màu 
sắc, kích cỡ hay thể loại, sau đó đếm số 
lượng. Bạn cần lái xe đến cửa hàng để 
mua đồ sinh hoạt? Trên đường đi, bạn 
hãy đề nghị con tìm những chiếc xe có 
màu giống nhau, những loại cây cùng 
loại hay biển báo có cùng hình dạng.

Thùy Linh -Theo Bright Side
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TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

TIN MỪNG DÀNH CHO THIẾU NHI
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Michel Nguyễn Hạnh
  Nhóm Lasan 100
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NGÀY tháng sẽ qua, ngắn lại đường

NÀO ai chối bỏ, ngắn dài đường

TRONG ANH có thấy được tường tận

EM ĐẠP LÊN rồi, lòng chán chường. 

THÁNH GIÁ, KHI QUAN THA trả lại

VỀ TÔI SẼ ĐUỔI không còn đường

KHỎI LÀNG, CHẾT thối không ai ngó

VÔ ĐỊA TÁNG thân kẻ bất lương.

MÌNH nhớ mãi làm chi chuyện xưa

QUÊN đi sẽ bớt chuyện dư thừa

NỢ lần thay đổi đời thay đổi

NGƯỜI trước ta sau ai đón đưa

CHÚA xuống thế gian để cứu chuộc

QUÊN nhiều tội lỗi, nắng hay mưa

TỘI nhân Chúa chữa, người thương xót

MÌNH Chúa cô đơn, tối, sáng, trưa.

THI CA CÔNG GIÁO
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Người cứ đến, dừng đây, nơi Cửa Đẹp

Sẽ hân hoan khi đồng nội xanh chồi

Khi đất trời mừng bông hạt sinh sôi

Khi lúa hát, mỗi đầu ngày tươi tốt.

Người cứ đến, dừng đây, nơi Cửa Đẹp

Sẽ hân hoan khi đồng nội xanh chồi

Khi đất trời mừng bông hạt sinh sôi

Khi lúa hát, mỗi đầu ngày tươi tốt.

Người đứng ngẩn, trông vời cây đương lộc

Vỗ tay reo, vin quả ngọt man vàn

Đây là thời măng sữa của trần gian

Vẫn lá thắm, bốn mùa ong làm mật.

Người cứ nếm thử mùi hương của đất

Còn thơm tho, nguyên vẹn buổi cầu kinh

Khi từ trời, thiên sứ đến đưa tin

Cây giáp tuổi, bỗng nên trầm, nên tích.

Vì đêm ấy mới là đêm trừ tịch

Xác-hồn-thiêng-vô-nhiễm trổ thành hoa

Giữa ba tòa sen ngát ánh dương pha

Giữa băng tuyết rỡ ràng muôn phước lạ.

Hai nghìn năm, Mẹ sầu bi hóa đá

Lạnh vô cùng, tím ngắt những hoàng hôn

Con hiểu rồi, khi còn đứng trên non

Với giá máu, Mẹ đi qua Cửa Đẹp.

Người cứ đến, dẫu đời con mở-khép

Có hoa thơm, mật đắng của từng ngày

Là nỗi lòng con mặn, nhạt, chua, cay

Là những sân ga, buồn vui, Mẹ ạ.

Người ta đã đặt chân lên sao Hỏa

Thấy mênh mông, bao vật thể vô hồn

Chẳng tìm ra một dấu vết cỏn con

Của sự sống, của nguồn ơn cứu rỗi.

Của cái xóm nghèo xưa, khi tiệc cưới

Mẹ dự phần vào phép lạ đầu tiên

Để bây chừ những đôi lứa thân quen

Trong vườn Thúy, chờ trăng lên hoa nở.

Trời với đất đã nên duyên nên nợ

Đất với trời, tơ sợi buộc vào nhau.
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Cô Sáu kể tiếp:
“Nếu không được ở kề bên 

Bóng Sáng, nếu không được 
Bóng Sáng ban ơn thêm sức, con 
Bảy đã chết vì kinh khiếp”.

Cô Sáu thêm:
“Con Bảy không thể kể hết 

những gì nó đã được nhìn thấy. 
Những gì nó được nhìn thấy 
thì nhiều gấp nhiều lần so với 
những gì nó ấp úng kể ra được, 
bởi vì chị em hiểu nhau từ nhỏ, 
tôi biết cái kiểu nó muốn nói 
nhiều nhưng không thể… bản 
chất của nó rất mạnh mẽ, mạnh 
mẽ đến ương ngạnh, lại thêm 
tính ít nói; nhưng một khi nó đã 
nói thì chuyện không nhỏ, và một 
khi muốn nói mà nói không được 
thì phải là có rất nhiều chuyện 
cần kể, thế là do không thể kể hết 
mọi chuyện lòng khao khát muốn 
kể, cho nên lắm lúc nó bật khóc, 

từ đó tôi mới biết chuyện lớn lao 
và khủng khiếp như thế nào”.

“Sau khi nhìn thấy tầng 
đáy của địa ngục, con Bảy như 
hoàn hồn tỉnh giấc khi thấy 
mình được Bóng Sáng nắm tay 
đắt đi trở lên”.

“Càng lên càng mát dịu dần 
và nó được Bóng Sáng cho đi 
lướt qua cõi âm ty” (1).

“Nếu cõi địa ngục với mỗi 
tầng rộng lớn đến bao la bát 
ngát như một thế giới, thì cõi 
âm ty cũng rộng lớn không kém, 
tuy cũng là nơi giam cầm ngột 
ngạt khó thở, những người chết 
chưa được lên cõi thiên đàng, 
may mắn không bị rơi vào địa 
ngục… nhưng cũng là nơi người 
ta không nên nghĩ đến”.

“Nếu linh hồn người ở địa 
ngục trụi lủi và tối đen, thì linh 
hồn của những người ở cõi âm 

ty lại khác, người nào cũng có 
hào quang bao quanh, tuy hào 
quang của mọi người không 
sáng, có những hào quang mờ 
đục, nhờ nhờ hay nhạt phếch 
hoặc loang lổ những vết đen, 
méo mó, xô lệch, không đều…” 
(2), nhưng ai cũng có hào 
quang quanh người”.

“Âm ty cũng có nhiều tầng, 
càng ở tầng trên thì hào quang 
càng được lành lặn, sáng, dày, 
đầy đặn, sung mãn… hơn, có lẽ 
do đã được thanh luyện, tu bổ, 
sửa chữa bằng cách họ chịu đền 
tội đã gần mãn hạn”.

“Nếu ở địa ngục, lửa diêm 
sinh nóng khủng khiếp, thì ở âm 
ty, lửa không cực nóng, mà dịu 
hơn. Người ở đây cũng khác, 
không biến dạng, không sứt mẻ 
hoặc hóa thành thú vật, không 
tức tối, căm thù, giày xéo lẫn 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư
phần 37 của kỳ 54

MA VĂN LIÊU

TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO
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nhau, nhưng ai nấy bình tĩnh và 
im lặng chịu đựng; không giống 
như ở địa ngục, nơi đó người ta 
không còn gì để mất nên hung 
hãn và trút hết thú tính trong 
người ra, còn ở âm ty, người ta 
chốc chốc lại nhìn lên với ánh 
mắt hy vọng và chờ đợi ngày 
được giải thoát; con Bảy bảo 
rằng, nhờ thấy âm ty, nó mới 
hiểu thêm địa ngục và biết thêm 
ở địa ngục không giống như 
người ta ở tù, mà là nơi mất hết 
mọi hy vọng, ý thức sự đời đời 
là một ý thức khủng khiếp không 
thể diễn tả đối với những ai chịu 
phạt trong địa ngục”.

“Ở âm ty, con Bảy không 
cảm thấy sợ lắm như lúc ở địa 
ngục. Tuy người ta cũng ào ào 
rơi xuống như chim sa, nhưng cứ 
chốc chốc lại có người vụt bay 
lên thiên đàng khi hào quang 
bao quanh linh hồn họ rực sáng 
lên đủ mức ấn định; hễ một linh 
hồn được bay lên thoát nạn, 
được thiên thần rước đi, người 
ấy vui không thể tả, những người 
khác còn ở lại cũng vui lây. Nói 
chung, nơi này đầy hy vọng và 
nơi này cho dù ở tầng nào đi 
nữa cũng không tối tăm, mịt mù, 
khốn nạn… như ở địa ngục”.

Cô Sáu cho biết cô Bảy bỗng 
tự có cảm giác cha của hai Cô 
đang ở luyện ngục, nhưng cô 
Bảy không được ghé thăm hoặc 
nhìn thấy hay được biết ông đang 
ở tầng nào… nhưng biết ông sẽ 
được lên thiên đàng, điều đó đã 
quá đủ cho cô Bảy vì Cô quá sợ 
hỏa ngục. Kể đến đây có vẻ như 
cô Sáu cũng vui vì có ngày cha 

và hai Cô sẽ được gặp lại.
Cô Sáu kể tiếp:
“Con Bảy được Bóng Sáng 

cho lướt qua âm ty chứ không 
bay đi vào hẳn bên trong để thăm 
viếng và để chứng kiến từng tầng 
âm ty như đã đến cõi địa ngục. 
Tuy nhiên có một điều làm nó 
rất ngạc nhiên khi được Bóng 
Sáng soi trí cho biết: ở địa ngục 
có cả người không biết Chúa lẫn 
người biết Chúa, nhưng ở âm 
ty, chỉ có người biết Chúa, tức 
người có đạo (3) vì làm mất hay 
làm hư hỏng, hao hụt hào quang 
bao quanh mình mà phải vào 
đây để thanh luyện và tu bổ lại, 
tuyệt nhiên không có người ở các 
tôn giáo khác hoặc người không 
tín ngưỡng lẫn người vô thần; nó 
chẳng hiểu lý do, nhưng không 
dám mà cũng chẳng còn tâm trí 
để thắc mắc, thời gian chỉ đủ để 
nó chứng kiến những gì Bóng 
Sáng cho thấy mà thôi”.

Cha sở Luca, về sau này, giải 
thích: Chúa Giêsu Kitô là Ngôi 
Thứ Hai, cũng là Con Thiên 
Chúa được sai đến trần gian để 
rao giảng và ban ơn tha thứ, ta 
còn gọi là ơn cứu rỗi, của Đức 
Chúa Cha gửi cho nhân loại; vì 
thế, ai nghe và tin Chúa Giêsu 
Kitô, thực thi Lời Người, kẻ ấy 
được cứu thoát, ta quen gọi là 
“được rỗi linh hồn”; ai không 
nghe, không được nghe, hoặc 
nghe mà không tin, lại còn đi 
theo hướng khác hoặc vô thần… 
thì tùy vào cách sống mà xuống 
hỏa ngục, vào nơi riêng nào đó 
hay có người còn được thưởng 
ở thiên đàng nữa. Nhưng vẫn có 

sự công bình nhất định, nghĩa 
là người đã được biết, nghe, tin 
Chúa Giêsu Kitô, nhưng không 
thi hành những gì Chúa giảng 
dạy, lại đi theo đường tội lỗi, tức 
đã được chọn mà bội phản, khi 
bị phạt, họ sẽ chịu nặng hơn gấp 
nhiều lần so với những người 
không được biết, nghe hay tin 
Chúa Giêsu Kitô.

Cô Sáu kể tiếp:    
“Ở địa ngục, chỉ có Bóng 

Sáng họa hiếm mới đến thăm, 
còn ở âm ty, chẳng những Bóng 
Sáng thường đến thăm, mà Đức 
Thánh Mẫu –chúng ta đang nghe 
cô Bảy nói theo ngôn ngữ của 
Cô- thường ghé thăm, các thiên 
thần lui tới tấp nập và thường 
xuyên “như cơm bữa”, lại nữa, 
người đến thì tất nhiên là đông 
đúc đến ào ạt, nhưng người 
chịu thanh luyện xong rời ra đi 
về thiên đàng cũng đông ào ào 
không kém, kẻ nào rời đi thì rời 
đi trong trạng thái hân hoan 
không thể tả… tất cả đã khiến 
cho âm ty mang một bầu khí 
khác hẳn địa ngục, trong khi bầu 
khí của địa ngục là bầu khí tuyệt 
vọng, thì bầu khí của âm ty là 
bầu khí hy vọng”.

“Vả lại, khi người nào đã 
mãn cực hình ở âm ty, hào quang 
quanh người họ rực sáng trở 
lại, thì sự rực sáng ấy tựa như 
ánh bình minh, làm cho âm ty 
sáng lây, thế là tạo nên quang 
đãng, lại nữa khi các thiên thần 
đến đón họ với tiếng đàn ca hát 
xướng, thì mọi người càng thêm 
rộn ràng, hưng phấn, nôn nao 
chờ ngày tới phiên mình”.
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Cô Sáu kể thêm:
“Ở âm ty không có quỷ dữ. 

Đó là điều lớn nhất khiến cho 
âm ty khác địa ngục. Điều khác 
biệt to tác thứ hai là ở đây không 
có thù hận, đay nghiến và tức 
tối, người ở âm ty không trả 
thù, không hiếp đáp lẫn nhau… 
ngược lại, ở đây có tình yêu; hễ 
nơi nào có tình yêu là nơi đó có 
hạnh phúc. Ở đây hình phạt là 
tự mình dày vò. Người ta tự ân 
hận vì mình sống không tình yêu, 
hay nếu có chút tình yêu nào đó 
thì tình yêu ấy thuộc loại tình 
yêu máu huyết, nam nữ, vì đó là 

những thứ tình yêu ích kỷ”.
Cô Sáu hơi ấp úng kể:
“Cuối cùng, con Bảy vui 

mừng vô cùng khi bỗng nhìn thấy 
người cha thân yêu của mình 
đang có mặt trong âm ty; tuy 
ông ở một nơi rất xa, tức ở một 
tầng âm ty sâu bên dưới, nhưng 
điều ấy không hề gì đối với nó, 
miễn nó thấy được cha ở đây là 
nó an tâm rằng cha mình không 
rơi vào địa ngục khủng khiếp vô 
phương cứu thoát, vì cha cũng 
làm cái nghề quái quỷ như nó và 
còn truyền dạy lại cho nó nữa. 
Nhìn cái cách người cha tỏ ra 

đau đớn lắm, nhưng không có vẻ 
gì thảm hại. Con Bảy không hiểu 
tại sao cha mình không có đạo, 
mà lại được cứu và được vào 
nơi đây, trong khi ngó hoài vẫn 
không thấy mẹ. (4) 

Kể ra thì cô Sáu cũng rất 
mừng khi nghe tin này, nhưng 
Cô còn băn khoăn về người mẹ, 
không biết hiện giờ bà đang ở 
đâu. Tuy nhiên cô Sáu tin rằng, 
với cách sống lương thiện của 
mẹ, không thể nào mẹ ở nơi 
khủng khiếp được. 

Âm ty là từ của cô Bảy gọi, cha 
sở Luca nghĩ là: có lẽ Cô muốn nói 
đến Luyện ngục. 

Chúa dựng nên loài người 
giống hình ảnh Chúa (sách Giáo 
lý Công giáo). Bởi vì Chúa là Tình 
yêu, cho nên hình ảnh của Chúa 
cũng phải là tình yêu, bản sao tình 
yêu; bởi vì Chúa là Ánh sáng, cho 
nên hình ảnh của Chúa cũng phải 
là ánh sáng, bản sao ánh sáng; bởi 
vì Chúa là Chân lý tức Sự Thật, cho 
nên hình ảnh Chúa cũng phải là 
sự thật, bản sao của sự thật; bởi vì 
Chúa là Sự Sống, cho nên hình ảnh 
Chúa cũng phải là sự sống, bản sao 
của sự sống… Tổng hợp những hình 
ảnh ấy lại làm nên hào quang –mắt 
thường không thể thấy- bao quanh 
mỗi người khi họ vừa mới chào đời. 
Nhưng do loài người sinh ra trong 
trần gian, nơi ma quỷ được phép 
hoành hành –giá như còn ở vườn 
địa đàng, loài người sẽ không chịu 
ma quỷ tự tung tự tác đến thế này- 
chúng gắng sức ngày đêm quấy phá 
để làm hư hỏng những thứ hình ảnh 
ấy của Chúa; hễ hư hỏng thì mất 

dần đi hào quang bao quanh ấy; 
nếu ai biết phấn đấu gìn giữ, hào 
quang sẽ còn và nhờ phấn đấu mà 
được sáng thêm, nếu ai không phấn 
đấu, hào quang mất dần hoặc hư 
hỏng, tàn phế v.v… Nếu chẳng may 
đúng vào lúc ai đó chết, hào quang 
còn sáng mà sáng đủ mức độ nào 
đó thì kẻ đó được lên thiên đàng, 
nhưng giả sử chết đang lúc hào 
quang bị hao hụt ánh sáng –tuy vẫn 
còn- hoặc ánh sáng bị vàng vọt yếu 
ớt, thì người ấy phải xuống luyện 
ngục để thanh luyện lại hào quang; 
thế là ta hiểu ngay người nào đúng 
vào lúc chết mà không còn hào 
quang, tức người của họ trơ trụi tối 
đen, tất nhiên họ phải vào hỏa ngục.

Người có đạo là người tin 
Chúa Kitô thuộc nhiều tôn giáo: 
Công giáo, Chính Thống giáo, Tin 
Lành giáo v.v… nói chung những 
người biết và tin Chúa Kitô thì cô 
Bảy gọi là “người có đạo”. Mới 
biết: Tin Chúa Kitô là một ân 
sủng lớn lao chứ nào phải chuyện 
thường như người ở thế gian tưởng.
Thực tế chỉ có những ai được rửa 

tội, nhưng không thực thi Lời Chúa 
tức không tin đúng mức (đúng mức 
là thực thi Lời Chúa), mới vào 
luyện ngục –cô Bảy gọi là âm ty 
vì không biết cách nói của người 
Công giáo- Tuy nhiên, có đến 3 
cách chịu phép rửa tội: a/ Rửa tội 
bằng Nước, b/ Rửa tội bằng Máu, 
c/ Rửa tội bằng Lửa. Có lẽ cha của 
cô Sáu và cô Bảy được rửa tội bằng 
Lửa ao ước; ta còn nhớ, lúc gần 
chết, ông nắm trên tay thật chặt cây 
thánh giá không rời; hẳn ông khao 
khát được rửa tội, lòng khao khát 
ấy chính là Lửa. Cha sở Luca còn 
bảo, bằng 2 cách rửa tội bằng Máu 
và rửa tội bằng Lửa, ở Luyện ngục, 
bảo đảm, đang có nhiều linh hồn 
những người ngoại đạo ta không 
thể ngờ, mà vì không ngờ nên biết 
đâu được có những vị cao tăng 
của các tôn giáo khác, và vì không 
thể ngờ cho nên có thể có linh 
hồn của những người chối Chúa 
bai bải rồi trong tích tắc trước 
giờ chết, họ hồi tâm sao đó… thế 
là được rửa tội không biết chừng.

(còn tiếp)      
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           (trả lời câu hỏi ở trang 31)

	Thánh ca Phụng vụ (TCPV) có từ lâu đời trong Giáo Hội với “bao bì” là Bình 
ca. Thể loại thánh nhạc này cao đẹp và bất hủ, có muốn giấu, phủ nhận, từ chối… cũng 
không thể được. Mọi người phải đón nhận nó, nếu không, sẽ bị nó khai trừ giống như 
chân lý khai trừ kẻ chống đối chân lý vậy. 

	 Phải đón nhận, yêu quý và hát TCPV, vì TCPV hát nguyên văn Lời Chúa và hát 
đối đáp giữa cộng đoàn: 2 trọng điểm Giáo hội kêu mời liên tục, 2 trọng điểm làm nên 
thánh ca khác hẳn nhạc đời, 2 trọng điểm mang lại tính chất thánh nhạc Công giáo (tôn 
vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu). Hãy hát TCPV ngay lập tức đừng chần chờ 
suy nghĩ, vì trễ một ngày, là một ngày ta bất xứng với Thiên Chúa trong việc thờ phượng 
và tôn vinh Người. Chúng tôi đã làm mẫu, gợi hứng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất 
để mọi người ai cũng có thể dễ dàng đến với TCPV (xin xem bìa 2 tờ báo này).

	Học và làm TCPV không hề khó! Vả lại, “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông 
cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).

Phút thư giãn của Đức Thánh Cha

(còn tiếp)      

ẢNH NIỆM THÁNG 1

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
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LTS. Tạm ngưng 1 kỳ các thánh ca do độc giả gửi về tham gia mục Diễn Đàn Thánh Ca, 
để quý độc giả xem qua một văn bản lưu hành nội bộ một giáo xứ, cho thấy mối tận tâm 

của một cha sở đối với vấn đề thánh nhạc.

(xem tiếp trang  63 )

GIÁO HỘI  CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM

 GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH

 GIÁO HẠT CHÍ HÒA

 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Quy định
Về việc hát Thánh ca 

trong phụng vụ

I. Quy định chung toàn Giáo hội

1. Hát trong phụng vụ có mục đích thờ phượng 
Chúa, làm vinh danh Chúa và thánh hóa các 
tín hữu.

2. Những người làm công tác ca nhạc phải tuân 
thủ những quy định của Hội Thánh. Ai không 
muốn tuân thủ thì xin làm công tác khác phù 
hợp với ý mình – không phục vụ Thánh nhạc.

3. Ca trưởng, nhạc trưởng, người đàn (theo 
nguyên tắc chung) phải học lớp phụng vụ 
Thánh nhạc của Giáo hội – có chứng chỉ mới 
được trao nhiệm vụ (các nước Âu Mỹ trả 
lương cho những người này nên họ đòi phải 
có bằng chuyên nghiệp) còn ở Việt Nam?

4. Mẫu ca hát lý tưởng nhất mà Giáo hội 
chủ trương là ca đoàn làm nòng cốt, cả 
cộng đoàn cùng tham gia ca hát, “không 

gì long trọng và linh đình hơn cảnh 
tượng đó” (Huấn thị về Thánh Nhạc 
Trong Phụng Vụ của Hội Thánh).

5. Bài ca tốt nhất là bài có đầy đủ 2 yếu tố 
này: hoàn hảo, thánh thiện trong lời ca 
điệu nhạc, và có hình thức tốt đẹp [kỹ 
thuật sáng tác + hình thể phù hợp: đối 
ca, xướng đáp, đáp ca, Thánh thi, ngâm 
tụng (Thánh vịnh), ca tiếp liên – choral, ca 
khúc. Thánh ca phụng vụ của Giáo Hội sử 
dụng nhiều nhất là đối ca, đáp ca, xướng tụng 
Thánh vịnh, Thánh thi – ít nhất là ca khúc. 
Thánh ca Việt Nam toàn ca khúc – 19 tập của 
nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh chỉ có 1 bài viết theo 
hình thể Thánh thi, có thể hát choral đó là bài 
Chúa ở cùng tôi; cả cuốn Hương Thánh Kinh 
chỉ có 1 bài viết hình thể Thánh thi đó là bài 
Kìa ai. Lm. Hoàng Kim có 1 bài viết theo lối 
xướng đáp (responsorium brevis) đó là bài 
Vinh quang của Ta].

6. Ưu tiên khuyến khích dựa vào Thánh Kinh 
và phụng vụ để sáng tác (những ca từ sai 
văn phạm, sai dấu giọng, nội dung phàm tục; 
những điệu nhạc khiêu vũ trên vũ trường… 
không phù hợp với khung cảnh phụng vụ).

7. Nhạc cụ thích hợp nhất là phong cầm (Or-
gan), các nhạc cụ khác chỉ được chấp nhận 
khi biểu diễn theo phong cách phụng vụ.

8. Tất cả bài ca phụng vụ phải được Đấng bản 
quyền cho phép (Imprimatur = chuẩn ấn). 

DIỄN ĐÀN THÁNH CA
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Trong tay ông chồng suốt 
ngày từ sáng đến tối chỉ toàn đọc 
báo, người vợ phàn nàn:

- Tôi mà là tờ báo thì có tốt 
hơn không, nhờ thế mà tôi sẽ 
ngày ngày được trong tay ông. 

Ông chồng nghĩ: Tôi cũng chỉ 
mong có thế, nhờ vậy mà ngày 
nào tôi cũng thay được một tờ 
báo mới!!!

THAY BÁO MỚI

Bà mẹ có ba cô con gái. 
Một hôm, chúng hỏi mẹ: 

- Mẹ ơi! Con nghe bà hàng 
xóm nói chúng con giống bố?

- Cả ba đứa mày đều giống 
bố cả, giống như đúc!

- Thế tại sao ba chị em 
chúng con chẳng đứa nào 
giống đứa nào hả mẹ?

- Thế chúng mày tưởng bố 
của chúng mày giống nhau 
hay sao?

- !!!

BỐ GIỐNG NHAU

Chồng say rượu
Nửa đêm người chồng say 

rượu vẫn còn hơi men trong người, 
lay tỉnh người vợ của mình và nói:

- Em ơi nhà mình có ma.

Người vợ hỏi:

- Sao anh biết?”

- Vừa rồi anh đi vệ sinh, mở 
cửa thì đèn tự sáng-lúc anh đi xong 
rồi đóng cửa thì đèn cũng tự tắt…”

Người vợ hỏi vội:

- Có phải anh còn thấy một 
luồng gió mát thổi ra?

- Đúng vậy, là một luồng gió 
mát lạnh.

Người vợ quát:

- Trời ơi ông lại đái vào tủ 
lạnh của tôi rồi!!!

NGHỀ CỦA CON
Thánh Phêrô được 

Chúa giao cho giữ chìa 
khóa Thiên đàng. 

Sau khi chịu tử đạo, Ngài 
vui mừng hớn hở, tay cầm 
chìa khóa, tiến thẳng về Trời. 
Với dáng vẻ rất tự đắc, vừa 
đi, Ngài vừa nghĩ thầm rằng 
mình sẽ là người đầu tiên vào 
Thiên đàng. Tuy nhiên, khi 
vừa mở cửa bước vào, thánh 

nhân rất đỗi ngạc nhiên vì 
thấy trong Thiên đàng đã có 
anh trộm lành, người xưa kia 
cùng chịu đóng đinh với Thầy 
mình.

- Chìa khoá thì ta giữ. 
Làm sao nhà ngươi có thể vào 
được? – Thánh Phêrô hỏi.

- Thưa Thánh nhân, đơn 
giản thôi, nghề của con mà! – 
anh ta trả lời.

hàm răng khít
Hai vợ chồng già ngồi 

nói chuyện với nhau.

- Bà xem răng tôi thế 
nào rồi?

- Không tệ đâu, được 
cái đều và khít.

- Thật sao? Ông 
chồng hỏi.

- Ừ hàm trên 2,4,6, hàm 
dưới 3,5,7 ngậm vào vừa 
khít!!!

(xem tiếp trang  63 )

VUI CƯỜI GIẢI TRÍ
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC          
(Tổng hợp)  Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời

     

  Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời hôm 
thứ Sáu, ngày 30/11/2018, thọ 94 tuổi. Vị Tổng 
thống thứ 41 của Mỹ, người đã phục vụ một nhiệm 
kì duy nhất trong Nhà Trắng từ năm 1989 đến 
1993, sẽ được cử hành tang lễ cấp nhà nước vào 
ngày 5/12/2018 tại Thánh đường Quốc gia ở Wash-
ington. Ông sẽ được an táng vào ngày 6/12/2018 
tại thư viện tổng thống của ông ở bang Texas.

Cuba triển khai dịch vụ Internet cho điện thoại 
di động trên toàn quốc

 Đêm 4.12, Cuba công bố việc cung cấp dịch 
vụ Internet cho điện thoại di động trên phạm vi 
cả nước bắt đầu từ tuần này, động thái đưa Cuba 
trở thành một trong những quốc gia cuối cùng 
cung cấp dịch vụ này, theo AP. Mayra Arevich - 
Chủ tịch ETECSA - công ty viễn thông nhà nước 
Cuba, phát biểu trên truyền hình rằng, người dân 
Cuba có thể bắt đầu ký hợp đồng dịch vụ 3G bắt 
đầu từ ngày 6/12. Cuba là một trong những quốc 
gia có tỷ lệ sử dụng Internet thấp nhất thế giới 
nhưng có sự gia tăng nhanh chóng kể từ khi Tổng 
thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Raul Cas-
tro tuyên bố bình thường hóa quan hệ năm 2014.

Vừa nhậm chức, Tổng thống Mexico rao       
bán chuyên cơ

Ngay sau khi chính thức trở thành người 
đứng đầu Mexico vào ngày 1/12/2018, ông Ab-
dres Manuel Lopez Obrador đã cho bán chuyên 
cơ dành riêng cho tổng thống. Chiếc Boeing 787-
8 Dreamliner trị giá khoảng 368 triệu USD đang 
tìm kiếm một chủ nhân mới, còn tân Tổng thống 
Mexico sẽ bay trong các chuyến bay thương mại. 
Máy bay này đã bắt đầu được đưa vào sử dụng 
cách đây 2 năm, sau khi cựu Tổng thống Felipe 
Calderón đặt hàng nhà sản xuất vào năm 2012.

George H.W. Bush

Thanh thiếu niên ở Cuba

Chuyên cơ tổng thống Mêxicô rao bán

LƯỢC TIN THẾ GIỚI
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Hàn Quốc cấp visa 5 năm cho người có hộ 
khẩu Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 23/11 thông 
báo công dân Việt Nam có hộ khẩu tại ba 
thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng sẽ 
được cấp thị thực 5 năm để nhập cảnh vào 
Hàn Quốc, với lý do đây là những thành phố 
“có thu nhập tương đối cao”. Những năm qua, 
làn sóng du lịch và nhu cầu mua bán hàng 
hóa, thực phẩm từ xứ sở Kim chi của người 
Việt Nam bùng nổ, giúp Hàn Quốc thu nhiều 
lợi ích. Đây được cho là nguyên nhân chính 
góp phần khiến chính phủ nước này nới lỏng 
quy định về visa đối với công dân Việt Nam. 
Theo ước tính, người Việt Nam du lịch tới 
Hàn Quốc trong năm 2018 đạt 440.000 lượt 
người, xếp thứ 2 chỉ sau Thái Lan.

Sau bạo loạn ở Paris, Pháp nhượng bộ 
hoãn tăng thuế nhiên liệu

AFP dẫn nguồn tin từ chính phủ nói thủ 
tướng Pháp sẽ công bố quyết định đình chỉ 
việc tăng thuế nhiên liệu, nguyên nhân trực 
tiếp các cuộc bạo loạn ở Paris vài ngày qua. 
Trước đó, quyết định tăng giá xăng của chính 
phủ Pháp, với lý do là thực hiện cam kết 
chống biến đổi khí hậu, đã châm ngòi sự tức 
giận trong dân chúng và kéo theo phong trào 
biểu tình “áo khoác vàng” khắp Paris tuần 
qua. Người biểu tình lập ra các lô cốt, hàng 
rào thủ công bằng bàn ghế gỗ và phế liệu, đốt 
lửa thiêu rụi nhiều phương tiện giao thông, 
ném đá vào đội hình cảnh sát chống bạo động, 
cướp phá nhiều cửa hàng địa phương.

Nhật Bản sắp có tàu sân bay đầu tiên sau 
70 năm

Nikkei Asian Review dẫn các nguồn thạo tin 
cho biết, chính phủ Nhật Bản đã đạt được thỏa 
thuận mua thêm 100 máy bay chiến đấu F-35 của 
Mỹ. Một trong số các mẫu “chim sắt” trong đơn 
hàng là chiếc F-35B với khả năng cất cánh và hạ 
cánh thẳng đứng, phù hợp cho các hoạt động tác 
chiến trên biển. Để có thể vận hành các máy bay 
này, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự kiến phải 
nâng cấp các tàu chiến cũ để biến chúng thành tàu 
sân bay. Theo Guardian, Tokyo sẽ nâng cấp 2 tàu 
sân bay trực thăng lớp Izumo trở thành tàu sân bay 
có khả năng vận hành được máy bay chiến đấu 
nói chung và F-35B nói riêng. Theo Sputnik, sau 
thương vụ F-35B, số máy bay chiến đấu thế hệ 5 
của Nhật Bản sẽ tăng từ 42 lên 142 chiếc. Tokyo 
hiện đang trong quá trình hiện đại hóa gần một nửa 
phi đội F-15 vốn đã lỗi thời.
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Sắp có tuyến buýt ‘5 sao’ từ 
Tân Sơn Nhất đi Vũng Tàu

UBND TP HCM vừa giao Sở 
Giao thông vận tải thành phố 
chịu trách nhiệm triển khai 
tuyến xe buýt không trợ giá 
từ sân bay Tân Sơn Nhất đi 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 
ngược lại. Tuyến dài 105 km, 
điểm đầu là sân bay, điểm 
cuối là bến xe Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Thời gian hoạt động từ 
0h đến 23h30 - phù hợp lịch 
bay tại Tân Sơn Nhất. Để kịp 
phục vụ du khách dịp lễ tết 
cuối năm, TP HCM sẽ khai 
trương tuyến buýt hạng sang 
vào đầu tháng này. Giá vé 
từ sân bay Tân Sơn Nhất về 
Vũng Tàu dự kiến áp dụng 
mức chung như các hãng xe 
hiện nay là khoảng 180.000 
đồng, trong đó có tiền bảo 
hiểm rủi ro trên đường.

Cục Hàng không lập tổ 
điều tra máy bay Vietjet 

rơi bánh

Ghi nhận tại hiện trường, sau 
khi hạ cánh xuống Buôn Ma 
Thuột tối 29/11, máy bay 
Vietjet VJ 356 không còn 
hai bánh trước. Nhà chức 
trách đã tìm kiếm và đến 
hơn 10h sáng 30/11 thì thấy 
một bánh cùng ba mâm giữ 
bánh. Bánh máy bay được 
tìm thấy tại khu vực bên trái 
đường cất hạ cánh số 9 trong 
tình trạng khá nguyên vẹn. 
Cảng hàng không Buôn Ma 
Thuột (Đăk Lăk) phải đóng 
cửa sân bay để cơ quan chức 
năng khắc phục sự cố. Sáng 
2/12, bánh máy bay thứ hai 
bị văng ra sau sự cố hạ cánh 
của Vietjet đã được tìm thấy.

Cầu vượt biển dài nhất Việt 
Nam bị rải đinh dày đặc

Ghi nhận của VnExpress 
trên quãng đường chưa đầy 
20 m có gần 30 chiếc đinh các 
loại, nhiều chiếc dài 5-7 cm, 
có chiếc đã qua sử dụng cong 
queo. Với tốc độ lưu thông 
cho phép 70 km/h, nguy cơ 
tai nạn nghiêm trọng khi xe 
cán đinh là rất cao. Đầu giờ 
sáng 4/12, công nhân của Xí 
nghiệp quản lý bảo dưỡng 
đường ôtô Tân Vũ - Lạch 
Huyện (đơn vị bảo dưỡng, 
vận hành cầu) đã gom được 
khoảng 0,3 kg. “Đơn vị bảo 
trì cầu đã dùng xe phun nước 
rửa trôi đinh và xe hút đinh 
nhưng không xuể”, lãnh đạo 
Xí nghiệp cho hay. Trung tá 
Lê Anh Sơn, Đội trưởng đội 
4, Phòng CSGT Công an Hải 
Phòng cho biết, ban giám 
đốc đã giao công an quận 
Hải An điều tra. Đội cảnh 
sát giao thông sẽ tăng cường 
lực lượng tuần tra, mật phục 
để ngăn chặn hành vi xấu tái 
diễn. Phía doanh nghiệp cũng 
dự kiến lắp camera an ninh 
hai đầu cầu, bố trí phương 
tiện cứu hộ xe gặp nạn.

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC          
(Tổng hợp)

LƯỢC TIN TRONG NƯỚC
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Nhà vườn TP.HCM tiếp tục 
nhổ bỏ hoa mai, hoa nền vì 
mưa ngập

Bão số 9 đã qua, nhưng hiện 
dọc khu vực các quận ngoại 
thành như Q.12, Thủ Đức... 
vẫn dễ dàng nhìn thấy những 
cây mai chết khô hoặc đang 
vàng vọc, những chậu hoa 
cúc, ớt kiểng, dừa cạn trồng 
Tết chỉ còn chậu vì cây đã 
chết khiến nhiều nhà vườn 
thẫn thờ. Theo ông Trần Nhật 
Minh (P. Thới An, Q.12), 
trong hai ngày 25 và 26/11 
cơn mưa lớn đã khiến 70% 
trong gần 4.000 chậu hoa 
cúc, ớt kiểng trồng bán Tết 
của gia đình bị chết úng, 
nước lớn cuốn trôi. Tuy các 
chậu vớt vát lại bị ngâm nước 
quá lâu nên úng rễ và chết 
dần. Theo bà Nguyễn Thị 
Bạch Mai - chủ tịch hội nông 
dân TPHCM, qua thống kê sơ 
bộ, đợt mưa bão số 9 vừa qua 
khiến khoảng 1.000 ha hoa 
màu, thủy sản của TP (chủ 
yếu 9 quận, huyện phát triển 
nông nghiệp) bị ảnh hưởng.

An Giang cấm sử dụng âm 
thanh dụ chim yến trong đêm

Ngày 1/12, UBND tỉnh An 
Giang cho biết đã ban hành 
quyết định về quản lý nuôi 
chim yến trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, các vùng không 
được phép xây dựng mới nhà 
nuôi chim yến gồm một số 
phường, xã thuộc TP.Châu 
Đốc, TP.Long Xuyên, TX-
Tân Châu…

Các tổ chức, cá nhân xây 
dựng nhà nuôi chim yến 
có quy mô diện tích từ 500 
m2 sàn trở lên phải lập báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường trình Sở TN-MT phê 
duyệt; sử dụng âm thanh với 
các thiết bị hiện đại để dẫn 
dụ cường độ không vượt 
quá 70 dBA trong thời gian 
từ 6 - 21 giờ; không được sử 
dụng âm thanh dẫn dụ trong 
thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ 
hôm sau.

Mỗi ngày có 10 cặp vợ chồng 
ở Cần Thơ xin... ly hôn

Ngày 5/12, tại Hội trường 
UBND TP Cần Thơ, HĐND 
TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021 tổ chức khai 
mạc kỳ họp thứ 10. Tại phiên 
họp, báo cáo về tình hình hoạt 
động năm 2018 và nhiệm 
vụ năm 2019 của TAND TP 
Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh 
Thiên - Chánh án TAND TP 
Cần Thơ cho biết, năm 2018 
án hôn nhân gia đình tiếp tục 
tăng. “Năm trước tôi có báo 
cáo loại án này tăng, năm 
nay vẫn vậy. Án hôn nhân và 
gia đình mỗi ngày mỗi tăng. 
Khi phân tích lại thì thấy án 
liên quan tới xin ly hôn là 
đa số, trung bình trên địa 
bàn tòa tiếp nhận 300 vụ/
tháng, tương đương 10 vụ, 
10 cặp xin ly hôn/ngày…”.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC          
(Tổng hợp)

Chính quyền Ai Cập hợp thức hóa 168 
nhà thờ của người Kitô Giáo

Cairo – Linh Mục Rafic Greiche, Phát ngôn 
viên của Giáo Hội Công Giáo Ai Cập cho cơ quan 
truyền thông Asia News biết chính quyền Ai Cập 
đã hợp thức hóa hơn một trăm nhà thờ và những 
nơi thờ phượng khác của người Kitô giáo. Cha nói 
đây là một bước đi tích cực, cho thấy chính quyền 
Ai Cập muốn thi hành luật về nơi thờ tự đã được 
hội đồng Bộ Trưởng phê duyệt cách đây hơn một 
năm rưỡi. Trước thời cải cách vào năm 2016, các 
nhóm Kitô Giáo rất khó xin được giấy phép xây 
dựng nhà thờ. Theo thống kê chính thức, các giáo 
hội Kitô Giáo ở Ai Cập đã nộp 3.800 đơn xin chính 
quyền cho hợp thức hóa thánh đường. Tưởng cũng 
nên biết dân số Ai Cập vào khoảng 95 triệu người 
trong đó 90% là người Hồi Giáo. Kitô giáo nói 
chung chỉ chiếm 10% dân số. 

Với sắc lệnh của Bộ Giáo dục Công giáo 
ban hành ngày 26/10, lần đầu tiên bà Ana Maria 
Jorge, 56 tuổi, nữ tiến sĩ giáo dân sẽ là người 
đứng đầu Khoa Thần học của Đại học Công giáo 
Bồ Đào Nha. Tiến sĩ Jorge chuyên ngành nghiên 
cứu lịch sử tại Khoa Văn và Triết học của Đại 
học Công giáo Lovanio, là thành viên của Học 
viện Lịch sử Bồ Đào Nha, Hiệp hội Nghiên cứu 
trung cổ Bồ Đào Nha và Hội Khoa học Đại học 
Công giáo, nơi bà dạy môn lịch sử Giáo hội và 
Kitô giáo, cũng như phương pháp luận. Bà còn là 
người điều phối các nghiên cứu về tôn giáo, giữ 
vai trò chỉ đạo ở Trung tâm Nghiên cứu về Lịch 
sử Tôn giáo và tạp chí “Lusitania sacra” từ 2007 
đến 2010.

Nữ thần học Ana Maria Jorge 56 tuổi

LƯỢC TIN THẾ GIỚI

Lần đầu tiên một phụ nữ đứng đầu Khoa 
Thần học của Đại học Công giáo

Nhà thờ ở Ai Cập
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Khả năng Huynh Đoàn Thánh Piô X quay lại với 
Giáo Hội mờ mịt hơn bao giờ

Cha Davide Pagliarani, Bề Trên Tổng Quyền Huynh 
Đoàn, đã có cuộc gặp gỡ trong vòng hai giờ trong ngày 
22/11 với Đức Hồng Y Luis Francisco Ladaria Ferrer, 
tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, tại Vatican. Sau cuộc 
gặp gỡ với Đức Hồng Y Ladaria, cha Pagliarani nói: 
“Trong cuộc họp vấn đề cơ bản được nhắc đến thực sự 
là vấn đề tín lý… Vì sự khác biệt tín lý không thể chối 
cãi này, trong bảy năm qua mọi nỗ lực nhằm soạn thảo 
một bản tuyên ngôn về tín lý chấp nhận được cho cả 
hai bên đã không thành công. Đây là lý do tại sao vấn 
đề tín lý vẫn tuyệt đối là cần thiết.” Vì thế, theo cha 
Pagliarani, khả năng Huynh Đoàn Thánh Piô X quay 
lại với Giáo Hội còn rất xa xôi.

 Các hạ sĩ quan mới của Đội Vệ binh Thụy sĩ của 
Đức Giáo hoàng

Hôm 03/12/2018, Vatican đã áp dụng việc cải cách 
về Đội Vệ binh Thụy sĩ của ĐGH khi thăng chức hạ 
sĩ quan cho 14 vệ binh Thụy sĩ. Trong đợt thăng chức 
này có 2 trung sĩ, 4 hạ sĩ và 8 phó hạ sĩ, tất cả đều nằm 
trong số 110 vệ binh đang hoạt động tại Vatican. Việc 
thăng chức này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018. Theo 
việc cải cách về tổ chức nội bộ của Đội Vệ binh Thụy 
sĩ của ĐGH, vào ngày 29/04/2018, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô đã cho phép gia tăng số vệ binh từ 110 lên 
135; điều này cũng tạo cơ hội cho việc thăng chức hạ 
sĩ quan trong nội bộ của Đội vệ binh.

Thánh Lễ truyền chức Linh Mục – 

Dòng Tên Việt Nam

Ngày 03.12.2018, Đức Tổng Giám Mục Giuse 
Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận 
Huế chủ sự Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 6 thầy 
phó tế của dòng Tên Việt nam. Cùng đồng tế với Ngài, 
có Cha Arturo Sosa- Bề Trên Cả Dòng Tên và quý cha 
Phụ tá của ngài, Cha Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, Giám 
Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, và khoảng 110 linh mục 
trong và ngoài Dòng.
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Theo Chinanews, hình ảnh về 
chú chó nhỏ trung thành chạy 
theo xe cưới diễn ra ở Cam 

Túc cuối tháng 1 vừa qua.

Khi về nhà chồng, cô dâu rất muốn 
mang theo “người bạn thân” đã ở bên 
mình suốt 6 năm nhưng mọi người đều 
can ngăn. Như hiểu được chuyện gì sắp 
xảy ra, chú chó quanh quẩn bên cô chủ 
suốt ngày. Đến khi cô lên xe về nhà 
chồng, nó vội vàng chạy theo xe dâu.

Cô dâu mở cửa xe, liên tục ngoái lại 
nhìn chó cưng chạy theo nhưng không 
dừng xe lại vì ai cũng can ngăn, xe cũng 
phải chạy để kịp giờ đến nhà trai. Cô 
chỉ nói được với tài xế chạy chậm lại và 

Chú chó chạy theo xe chở cô chủ suốt 6 km. 
Ảnh: Weibo

“ C h ú 
chó ở Trung Quốc đã chạy suốt 

theo chiếc xe chở cô chủ tới 6 km, 
trước khi dừng lại vì quá mệt”.

hy vọng khi mệt, nó sẽ quay về. Chú chó đã chạy 
theo xe dâu suốt 6 km, cho đến khi kiệt sức mới 
dừng lại.

Khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người chỉ 
trích cô dâu không quan tâm đến chú chó đáng 
thương. “Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ bất chấp dừng xe 
đón chú chó lên”, “Nó đã chạy suốt 6 km đến kiệt 
sức, thế mà cô ấy vẫn không mang nó đi theo”... 
Tuy nhiên, một số người cho rằng nếu quyến luyến, 
chú chó sẽ nhất quyết đi theo và không quay về, cô 
dâu dù đau khổ nhưng đã hành động đúng.

Mộc Miên

ĐỌC BÁO GIÙM BẠN
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(tiếp theo trang 54)
Những bài ca sinh hoạt tôn giáo dành cho 
các buổi sinh hoạt ngoài phụng vụ (không hát 
trong phụng vụ), thí dụ bài Hành trang tuổi 
trẻ.

9. Hát vừa đủ nhu cầu phụng vụ - không quá sự 
cần thiết.
Nhập lễ: chủ tế tới ghế chủ tọa thì kết thúc.
Dâng lễ: chủ tế rửa tay thì kết thúc.
Rước lễ: chủ tế đem bình Thánh lên bàn thờ 
thì kết thúc, cần 1 phút thinh lặng thánh.
Kết lễ: bắt vài nốt là vào ngay và kết sớm.

II. Quy định riêng của giáo xứ (những 
điểm chính)

1. Các ca đoàn vâng lời Cha Đặc trách (ai 
không muốn vâng lời xin cứ rút lui).

2. Mỗi ca đoàn có quy chế tổ chức ca trưởng, 
trưởng, phó… phân nhiệm với những điều lệ 

của ca đoàn. Tất cả phải được Cha Đặc trách 
thông qua. Muốn tổ chức gì với danh nghĩa 
ca đoàn cũng thông qua Cha Đặc trách.

3. Những người gia nhập hoặc rút lui đều phải 
có sự đồng ý của Cha Đặc trách (không còn 
tình trạng ai muốn tới muốn lui tùy tiện). 
Mời ai ở nơi khác đến phải trình cha Sở trước 
và trình diện trước khi bắt đầu sinh hoạt.

4. Ca nhập lễ chọn bài phù hợp. Ca hiệp lễ buộc 
phải hướng về Chúa, về Thánh Thể, tâm tình 
cảm tạ, ngợi khen, tri ân… không hát ngợi 
khen Đức Mẹ hay các thánh vào lúc này.

Lưu ý đặc biệt: chọn bài quen thuộc để cộng đoàn 
cùng tham gia. Thỉnh thoảng thêm bải mới, những 
bài này phải hát đi hát lại nhiều lần để thành quen 
thuộc với cộng đoàn. Tránh kiểu trình diễn bài mới 
không ai tham gia được.

5. Các bài ca đoàn chọn  phải ghi rõ nguồn sách 

Quy định...
Taâm söï khoù ... noùi

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
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nào, Imprimatur của Giám mục nào, nộp 
trước cho Cha Đặc trách.

6. Riêng Đáp ca:
•	 Đọc kỹ thơ xin phép và trả lời của Tòa 

Thánh.

•	 Từ nay các ca đoàn cần chấp hành ý 
Tòa Thánh, đọc nguyên văn Thánh 
Vịnh, không hát các bài thay thế có sự 
thay đổi Lời Thánh Vịnh.

 Lý do:

a) Xướng nguyên văn Thánh vịnh 
như Roma yêu cầu. Các ca khúc 
thế không đáp ứng được điều này 
vì Đáp ca là thánh phần Lời Chúa 
– không thể tùy tiện thay đổi.

b) Xướng tụng, ngâm vịnh là cung sách 
cung ngắm truyền thống của dân tộc 
rất phù hợp để xướng Thánh Vịnh.

c) Hình thể xướng đáp (Đáp ca) là hình 
thể phụng vụ chính thức. Ca khúc quá 
nhiểu trở nên đơn điệu, nhàm chán (nhập 
lễ ca khúc, Đáp ca ca khúc, dâng lễ ca 
khúc, Hiệp Lễ ca khúc, kết lễ ca khúc).

d) Ca đoàn có thêm giờ tập trung cho bài 
nhập lễ và rước lễ.

7. Dâng lễ là bài ca ít quan trọng nhất. Trọng 
tâm là ca ngợi, chúc tụng Chúa không 
phải là bánh với rượu. Thí dụ: dâng lễ 
Chúa nhật III Mùa Chay theo Sách Lễ 
Rôma: “Sự công chính của Chúa thì ngay 
thẳng làm phấn khởi tâm hồn, ngọt ngào 
hơn mật vì thế tôi tớ Chúa sẽ tuân theo.” 
(Việt Nam quá quen với việc dâng bánh 

rượu, không sai nhưng chưa đúng ý Giáo 
Hội). Hình thức hoàn hảo nhất vẫn là đối 
đáp giữa chủ tế và cộng đoàn như Sách 
Lễ Rôma. Quy chế tổng quát cho phép 
dạo đàn êm dịu hoặc im lặng không hát.

Các ca đoàn có thể đối đáp với Chủ tế, 
thỉnh  thoảng dạo đàn êm dịu, hoặc im lặng 
không hát (một tháng 2 lần hát, 1 lần đối đáp, 
1 lần dạo đàn hay im lặng).

8. Người đàn phụng vụ phải đàn êm dịu, 
rước tiếng hát lên chứ không át tiếng 
hát. Tránh các điệu nhảy, kiểu vuốt lên 
vuốt xuống như nhà hàng, đệm chùm 
(blockchord) đệm trải nhẹ nhàng theo 
hợp âm. Bắt bài hát rõ nốt, ngắn gọn và 
không đệm hợp âm, chỉ cần 2-3 nốt đơn.

Mong mọi người làm công tác ca nhạc 
phụng vụ đặt yêu cầu của Mẹ Hội Thánh trên 
những sở thích cá nhân, để ca nhạc trở thành 
phương tiện giúp phụng vụ thêm long trọng, 
làm vinh danh Chúa và thánh hóa loài người.

Nếu biết chọn những bài ca có nội dung 
Thánh Kinh thì ca hát phụng vụ trở thành 
việc công bố Lời Chúa – có nhiều trường hợp 
người ta nghe lời ca rồi suy nghĩ, thấm thía và 
trở lại đạo.

 Tân Sa Châu, ngày 28 tháng 10 năm 2018
Giuse Nguyễn Hữu Triết

 Nguyên Trưởng ban Phụng vụ Giáo phận,
 Nguyên Phó ban Thánh nhạc Giáo phận,
 Nguyên nhạc trưởng tiểu chủng viện Phát Diệm 
 và Đại chủng viện Sài Gòn.

o TBT: Ngọc Kôn, Phó TBT: Vũ Bá Tước, Nguyễn Anh Dũng, Thư ký: Bạch Thảo. 
Thành viên: Thanh Vân, Xuân Thi, Phạm Tấn Huy, Hoàng Quân, Xuân Thiên Ân - thành 
viên không thường trực: Nguyễn Quang Huy, Lâm Thành - thiết kế bìa: Tâm Lê. 

o  Liên hệ: Trần Trịnh Thái Thị Bạch Thảo, 15/2 đường số 5, Kp I, Hiệp Bình Chánh, 
Thủ Đức, TpHCM, 0933-20.7959 (B.Thảo), 0916-700.931 (T.Vân). 

email. thanhnhacngaynay@yahoo.com
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