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VÀO ĐỀ THÁNG 9

Tuổi đã cao, sức đã yếu, vị cao tăng nọ muốn tìm 
một người kế vị mình. Ngặt nỗi, người kế vị chỉ cần 
có một, mà đồ đệ thì nhiều, vị cao tăng nghĩ ra một kế 
và tiến hành để chọn ra một người kế vị trong số các 
môn sinh.

Cứ khoảng vài ba ngày, vị cao tăng tự đem giấu 
một món đồ vật và phàn nàn với đồ đệ rằng nơi đây 
có trộm.

Ít lâu sau, vào khoảng giữa khuya, vị cao tăng bỗng 
hô hoán:

- Trộm! Trộm! Có trộm!
Nghe tiếng thầy kêu, dù đang ngon giấc, các đồ đệ 

đều bật dậy, vội chạy tới. Ali là một đồ đệ rất siêng 
năng, nhanh nhẹn, tháo vát, luôn quí trọng thầy, 
thương yêu và sẵn lòng giúp bạn, có uy tín vào bậc 
nhất trong các đồ đệ của vị cao tăng. Ali chạy đến 
trước tiên, hy vọng sẽ giúp thầy tìm bắt kẻ trộm, bảo 
vệ tài sản.

Thấy Ali, vị cao tăng vội túm lấy áo của Ali và la 
lớn: 

- Bắt được kẻ trộm rồi!
Trước đông đảo các môn đệ, vị cao tăng tuyên bố:
- Ali là kẻ trộm ta vừa bắt được. Hãy đuổi hắn đi 

cho khuất!
Bị thầy đuổi, không một lời thanh minh, không một 

tiếng oán thán, Ali nhẫn nhịn ra đi.
Ba ngày sau, Ali rón rén trở lại đạo tràng, quỳ trước 

vị cao tăng và thưa:
- Thưa thầy, con ngộ được rồi!
Vị cao tăng đỡ Ali dậy, trong lòng cảm thấy rất vui 

vì đã chọn được người kế vị xứng đáng đúng như lòng 
mong muốn.

Truyện gợi vài ý: - nhẫn nhịn là việc rất khó làm – 
đã vậy còn bị người đời cho là hèn nhát – Chúa Kitô, 
Đấng cực nhẫn nhịn.

“Thiện nhân bất biện, biện nhân bất thiện” (Lão 
tử - người thật không cãi, người cãi không thật); khởi 
đầu của nhẫn nhịn là tâm trong sáng, kế đến là lòng 
khiêm nhu đặt mình ở dưới mọi người; nhưng trí cao, 
“aquila non capit muscas” (phượng hoàng không bắt 
ruồi) và lòng bác ái. Người “chân, nhu, trí, ái” dễ 
nhẫn nhịn.

Chúa Kitô, Đấng cực đại “chân, nhu, trí, ái”, cho 
nên Người cực nhẫn (không biện hộ) và cực nhịn (tha 
bổng tất cả). 

Vì nhẫn nhịn là bản lãnh của người gieo trồng. 
 NK
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      ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN:

 

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

THỜI VỤ THÁNG 9
 

HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

Không qua thánh giá khó về Nước Chúa       
Có trải khổ đau dễ đến Quê Trời 

Thánh ca Phụng vụ chân tâm thờ phượng   
Thiên nhạc Triều dâng thiện trí tiến dâng 

1. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 9 CỦA GIÁO HỘI
Ý CHUNG

Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi.
Ý TRUYỀN GIÁO

Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được 
giáo dục và lao động trong chính đất nước của 

mình.
2. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 9 RIÊNG TƯ

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. 

CHÂU HÂN sưu tầm

Ân nhân hiện còn tiếp diễn
Thầy TÂM LÊ (TpHCM)

Ông Bà MINH CHÂU & Cty (TpHCM)
Ông Bà LÂM THÀNH (XL)

ÔB. ĐINH THỊ HOÀNG OANH (TpHCM)
Cô NGUYỄN VÕ KIỀU TRANG (TpHCM)

AC. Vũ Ngọc Thiện, 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 

Ân nhân th  ầm lặng
CỐ, CỰU & KIM THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP, 

CỘNG TÁC VIÊN, MỌI ĐỘC GIẢ
ÂN NHÂN QUỸ PHAOLÔ ĐẠT 

& VƯỜN TƯỢNG

(tiếp theo)
 Một người ủng hộ tổng thống Trump boa nhân 

viên phục vụ 450 USD
Jason White và hai người bạn đều ủng hộ Trump 

đến Washington DC để dự lễ nhậm chức tổng thống. 
Họ dừng ở tiệm Busboys và Poets để ăn, rồi nhận ra 
nhà hàng được trang trí bằng những hình ảnh người 
Mỹ gốc Phi.

White gợi ý một người bạn của mình tháo chiếc 
mũ “Make American Great Again” (khẩu hiệu của 
Trump) xuống, nhưng mối lo ngại về chính trị của 
anh bị đẩy lùi sau mẩu đối thoại thân thiện với cô 
hầu bàn 25 tuổi Rosalind Harris. 

Khi nhận được hóa đơn 72,6 USD cho bữa ăn 
của ba người, White để lại thêm 450 USD tiền boa 
với lời nhắn dành cho Harris: 

“Chúng ta có thể đến từ các nền văn hóa khác 
nhau và có thể không đồng tình về những vấn đề 
nhất định. Nhưng nếu mọi người chia sẻ nụ cười và 
sự tử tế của họ như cách bạn đã làm, đất nước chúng 
ta sẽ hợp nhất thành một người. Không chủng tộc. 
Không giới tính. Chỉ đơn giản là người Mỹ”.

(còn tiếp)

• SINH NHẬT ĐỨC MẸ 8.9.2018
• TÔN VINH THÁNH GIÁ 14.9.2018
• TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, 

RAPHAEL, GABRIEL 29.9.2018

Kính tôn Thánh giá
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TIN MỪNG THÁNG 9

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B (2.9.2018)
NGÀY QUỐC KHÁNH CẦU CHO TỔ QUỐC
Bài đọc 1: Đnl 4,1-2.6-8 Bài đọc 2: Gc 1,17-18.21b-22.27 Tin Mừng: Mc 7,1-8a.14-15.21-23.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để 
nắm giữ tập tục loài người”.

Nghiêm giữ bao là luật, lệ, tục, nếp… của đạo,  
nhưng quên bác ái. 

“Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những 
tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm 
cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu 
khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu 
đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Tâm trí con người nghĩ ra không biết bao nhiêu 
là tội ác… không lo, lại lo vệ sinh thực phẩm, 
vệ sinh môi trường.

 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (9.9.2018)
Bài đọc 1: Is 35,4-7a Bài đọc 2:  Gc 2,1-5 Tin Mừng: Mc 7,31-37

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Vì Chúa không muốn được tôn vinh ngay lúc 
còn đang trong sứ mệnh cứu thế.

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh 
hơn.

Loài người vốn bản tính “làm ngược”, ví dụ: 
thi ơn mắc oán, thương ai phải lụy người ấy, 
giàu keo, nghèo xởi”, không có lại hay khoe  
v.v…

 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (16.9.2018)
Bài đọc 1: Is 50,5-9a  Bài đọc 2: Gc 2,14-18 Tin Mừng: Mc 8,27-35.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Satan, hãy lui đi! Vì ngươi không biết việc Thiên 
Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Kitô hữu tin Chúa thì biết việc của Thiên Chúa 
là: yêu thương, cứu chuộc (tha thứ) nhân loại.

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình 
mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, 
thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì 
Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Thực thi Lời Chúa ta sẽ bị thiệt thòi, ví dụ để 
tha thứ cho anh em như Chúa dạy, ta phải bóp 
nát con tim, ta phải quên mình là ai, ta phải 
quên mình bị thiệt hại gì...

 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B (23.9.2018)
Bài đọc 1: Kn 2,12.17-20 Bài đọc 2: Gc 3,16-4,3 Tin Mừng: Mc 9,30-37.

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi 
Người.

Hiện tại, có những Lời Chúa rất đơn giản, thế 
mà nhiều Kitô hữu vẫn còn chưa hiểu thấu.

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và 
làm đầy tớ mọi người”.

Vì bản tính của loài người là “làm ngược” cho 
nên Tin mừng dạy đi ngược.

 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (30.9.2018)
Bài đọc 1: Ds 11,25-29 Bài đọc 2: Gc 5,1-6 Tin Mừng: Mc 9,38-43.45.47-48.

(Xem tiếp trang 14)
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THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

                             Cái Răng  - Cần ThơCHÚA NHẬT XXIV
Chủ đề:

NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ
  
  vui lòng xem các chúa nhật còn lại trên website:
           http://www.thanhnhacngaynay.vn

“Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của 
Thiên Chúa, mà là của loài người” 

(Mc 8,33)
- Mille images 70 C
- “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của 

Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8,33)
Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Is 50,5-9a): Hình ảnh Người Tôi Tớ 

Giavê bản thân vô tội nhưng phải chịu rất nhiều đau 
khổ vì tội loài người.

- Tin Mừng (Mc 8,27-35): Đức Giêsu loan báo 
cho các môn đệ biết Ngài sắp chịu nạn chịu chết.
I. Dẫn vào Thánh  lễ

Anh chị em thân mến. 
Ai mà không thích sung sướng và sợ đau khổ. 

Tuy nhiên có những thứ khổ rất đáng kính trọng, 
chẳng hạn cha mẹ chịu cực chịu khổ để nuôi dạy con 
cái. Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta biết chính 
Đức Giêsu cũng chọn cách cứu chuộc loài người 
bằng con đường đau khổ của Thập Giá.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy dâng lên 
Chúa những đau khổ của chúng ta và xin Ngài giúp 
chúng ta biết thánh hóa đau khổ, biến đau khổ thành 
nguồn ơn thánh cho chúng ta và cho mọi người.

II. Gợi ý sám hối
- Vì sợ khổ và muốn trốn tránh đau khổ bằng mọi 

giá, nhiều khi chúng ta không chu toàn bổn phận.
- Vì chưa ý thức giá trị của đau khổ nên khi gặp 

khổ, chúng ta chán nản thất vọng, thậm chí còn kêu 
trách Chúa.

- Chúng ta không vác thập giá mình hằng ngày 
mà đi theo Chúa.
III. Lời Chúa

1. Bài đọc I (Is 50,5-9a).
Trong phần II sách Isaia, còn gọi là Đệ nhị Isaia 

(Is 40-55), có 4 bài ca viết về một nhân vật rất đặc 
biệt được gọi là Người Tôi Tớ của Giavê (Is 42,1-4  
49,1-6  50,4-9 và 52,13—53,12). Bài ca được trích 
đọc hôm nay là bài thứ ba.

Người Tôi Tớ Giavê này bản thân vô tội nhưng 
phải chịu rất nhiều đau khổ vì tội loài người.

Người Tôi Tớ này là ai? Ý nghĩa đầu tiên của nó 
là nói về dân Israel, họ phải chịu bao đau khổ trong 
kiếp lưu đày để chuộc tội cho muôn dân. Về sau, 
hình ảnh này được hiểu về Đấng Messia. Đức Giêsu 
làm ứng nghiệm lời tiên tri này: Ngài chịu nạn, chịu 
chết trên Thập giá để cứu chuộc loài người.

2. Đáp ca (Tv 114).
Tâm tình của người tín hữu trung kiên: dù đang 

bị bủa vây giữa muôn vàn đau khổ nhưng vẫn một 
lòng tin tưởng Chúa và hy vọng Chúa sẽ giải thoát.

3. Tin Mừng (Mc 8,27-35).
Bài Tin Mừng hôm nay có hai phần: 
a/ Đức Giêsu dò hỏi các môn đệ xem dư luận 

nghĩ sao về Ngài. Các môn đệ phản ảnh: có nhiều dư 
luận hơi khác nhau, nhưng tựu trung mọi người đều 
nghĩ Đức Giêsu là một ngôn sứ. Phần Phêrô thì lên 
tiếng nói thay cả Nhóm 12: “Thầy là Đức Kitô”.
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b/ Sau đó Đức Giêsu tiên báo về cuộc chịu nạn 
của mình. Phêrô ngăn cản liền bị Chúa trách nặng 
nề là Xatan. Rồi Ngài cho biết ai muốn làm môn đệ 
Ngài thì cũng phải đi theo con đường Ngài đi, đó là 
con đường thập giá.

- Các câu 33-35 “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ 
chính mình, vác thập giá mình mà theo”

. “Ai muốn theo tôi” nghĩa là ai muốn làm môn 
đệ Đức Giêsu (“đi theo” ai là làm môn đệ cho người 
đó)

. “Từ bỏ chính mình”: xem ra từ bỏ mình nghĩa là 
tha hóa, vong thân (aliénation), mình không còn phải 
là mình nữa. Xét theo tâm lý học thì điều này không 
tốt, vì mỗi người phải giữ cái độc đáo của mình. 
Nhưng xét theo thần học thì lại rất tốt: tuy ta không 
còn là mình nữa nhưng ta hóa nên giống Đức Giêsu 
thì thật tuyệt vời. Lý tưởng mà thánh Phaolô luôn 
nhắm tới  là được trở nên “đồng hình đồng dạng” với 
Đức Giêsu. Hơn nữa đây thực sự không phải là “tha 
hóa” mà là tìm lại chính mình, bởi vì từ đầu Thiên 
Chúa đã tạo dựng nên con người “giống hình ảnh” 
Ngài. Chỉ sau đó do tội lỗi nên con người bị “tha 
hóa”. Nay cố gắng trở nên giống Đức Giêsu chính là 
tìm lại hình ảnh ban đầu.

. “Vác thập giá mình”: Kiểu nói này có nhiều 
nghĩa: a/ Đón nhận những khổ cực của mình, cũng 
như Đức Giêsu đã đón nhận những khổ cực của 
Ngài; b/ Theo luật hình sự Rôma, người bị kết án 
đóng đinh phải tự mình vác lấy thập giá của mình ra 
pháp trường. Như thế, “vác thập giá mình” nghĩa là 
coi như mình đã bị kết án tử; c/ câu 35 giải thích câu 
34: “Quả thật ai liều mất mạng sống mình vì tôi…”. 
Như thế “vác thập giá” có nghĩa là “liều mất mạng 
sống”, hay nói nôm na là “liều mạng” vì Chúa.

4. Bài đọc II (Gc 2,14-18) (Chủ đề phụ).
Thánh Giacôbê bàn về đức tin và hành động. Cả 

hai đều cần thiết và phải đi đôi với nhau: “Đức tin 
mà không có hành động thì là đức tin chết”.
IV. Gợi ý giảng.

* 1. Giêsu là ai?
Đức Giêsu là ai? Đó là một câu hỏi được đặt ra 

không phải chỉ trong thời Đức Giêsu còn ở dưới 
thế, mà còn được đặt ra ngay trong thời đại chúng 
ta ngày nay. Câu hỏi được đặt ra không phải chỉ vì 
tò mò muốn biết dư luận nghĩ sao về nhân vật Giêsu, 
nhưng nó được đặt ra để chờ đợi một câu trả lời có 
ảnh hưởng quyết định trên lối sống của người trả lời.

Ngày xưa, nhiều người Do Thái trả lời rằng 
Giêsu cũng chỉ là một người nào đó như các tiên tri, 

như Êlia, như Gioan hay như bất cứ một tiên tri nào 
khác. Mà theo họ nghĩ, tiên tri là những người tuy 
rao giảng một giáo thuyết hay, tuy làm được một số 
việc lạ lùng hơn người, nhưng nhiều khi cũng quấy 
rầy cuộc sống bình an của họ. Bởi thế khi không 
muốn bị quấy rầy nữa thì họ không ngại giết chết các 
tiên tri: họ đã lùng bắt Êlia, họ đã bỏ tù Giêrêmia, 
họ đã chém đầu Gioan Tẩy Giả và họ cũng đã đóng 
đinh Giêsu.

Riêng Phêrô thì trả lời rằng Giêsu chính là Đức 
Kitô, nghĩa là một người có thừa khả năng để cứu rỗi 
đời mình và đáng cho mình đi theo cho đến hơi thở 
cuối cùng. Chính vì thế mặc dù muốn theo Thầy thì 
phải bỏ mình vác Thập giá, nhưng Phêrô đã sẵn sàng 
trung thành với Thầy cho đến chết.

Giêsu là ai? Câu hỏi này ngày nay cũng gặp được 
nhiều câu trả lời khác nhau, và mỗi câu trả lời kéo lôi 
theo một nếp sống khác nhau. Có hai câu trả lời tiêu 
biểu sau đây ở trong 2 quyển tiểu thuyết: 

. Quyển “The last temptation” (Cơn cám dỗ 
cuối cùng) mô tả Giêsu như một chàng thanh niên 
khoẻ mạnh, đẹp trai, nhiều khả năng. Chàng có một 
người yêu tên là Mađalêna. Nhưng một ngày nào 
đó, Giêsu bỗng bị ám ảnh rằng mình không thể sống 
nếp sống tầm thường mà phải sống như siêu nhân. 
Vì thế chàng từ bỏ tình yêu của nàng Mađalêna và 
lên đường rao giảng một thứ giáo thuyết siêu nhiên. 
Mađalêna thất tình buông trôi cuộc đời trong nếp 
sống trụy lạc, đĩ thoả. Còn Giêsu thì thu thập được 
một số đồ đệ và hăng say truyền bá lý tưởng siêu 
nhiên. Nhưng lý tưởng đó lại không phù hợp với 
những mục đích chính trị của các tư tế, biệt phái và 
luật sĩ. Cho nên cuối cùng, Giêsu bị họ bắt và kết án 
đóng đinh. Trong những giây phút hấp hối trên thập 
giá, Giêsu bị hôn mê, cơn hôn mê khiến Giêsu nhìn 
lại cuộc đời của mình. Chàng mơ thấy mình từ bỏ lý 
tưởng siêu nhiên, cưới Mađalêna làm vợ, sinh được 
một bầy con ngoan, đẹp, sống rất hạnh phúc với gia 
đình, nhưng bị các đồ đệ và các tín đồ nhiếc móc. 
Giêsu bừng tỉnh dậy lắc đầu xua đuổi cơn cám dỗ 
ấy. (Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ cuối cùng). 
Nhưng sau đó gục đầu tắt thở.

Đó là một câu trả lời, rằng: Giêsu chỉ là một người 
phàm, tuy người phàm này theo đuổi một lý tưởng 
siêu nhiên và do đó cũng đáng được người khác kính 
trọng, nhưng cái lý tưởng đó không thể thực hiện 
được. Thành thử chúng ta dù kính trọng Ngài nhưng 
không thể sống theo Ngài được.

Có lẽ đó là câu trả lời của rất nhiều người thời 
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nay. Họ nhìn nhận Giêsu là một vĩ nhân, họ nhìn 
nhận đạo Đức Giêsu là đạo tốt. Nhưng cái đạo đó 
chẳng giúp ích gì cho cuộc sống. Cuộc sống của họ 
cần có vật chất, cần có tiền bạc, cần có sự nghiệp, 
công danh, chứ không cần đến lý tưởng tôn giáo bao 
nhiêu. Vì thế họ lao mình vào cuộc sống vật chất, để 
sang một bên những vấn đề lý tưởng tôn giáo cho 
hạng đàn bà, trẻ nít, hay có cho mình thì cũng là tới 
khi về già, gần đất xa trời.

. Câu trả lời thứ hai chúng ta gặp trong quyển 
“Quo vadis”: quyển truyện này lấy khung cảnh thời 
Hoàng Đế Neron của đế quốc Lamã đang thịnh trị. 
Tất cả các nước chư hầu đều phải gửi một con tin 
sang thủ đô Rôma. Đó là một cách để bảo đảm sự 
tùng phục của các chư hầu. Trong số các con tin ấy 
có một nàng con gái đẹp tuyệt vời làm cho người 
cháu của Hoàng Đế Néron si mê. Chàng này vừa có 
địa vị, vừa có thế lực, vừa có bạc vàng. Chàng tin 
chắc mình sẽ chinh phục được con tim của người 
đẹp. Lúc đó bạo chúa Neron cũng đang thẳng tay bắt 
giết những người theo đạo Đức Giêsu. Phêrô đã phải 
sợ hãi bỏ thành Rôma chạy trốn. Nhưng đang khi đi 
trên đường thì Phêrô gặp Đức Giêsu từ ngoài thành 
vác thập giá đi vào. Phêrô hỏi: “Quo vadis”, tiếng 
Latinh nghĩa là: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” 
Đức Giêsu trả lời: “Ta vác thập giá vào Rôma để 
chịu đóng đinh một lần nữa, vì con đã không dám 
chịu đóng đinh”. Phêrô nghe vậy vội trở vào Rôma 
và cùng với các tín hữu khác chịu đựng những cuộc 
bắt bớ, cho đến chết. Tấm gương anh dũng của các 
tín hữu Đức Giêsu đã làm cho nàng con gái đang làm 
con tin ấy cảm phục và tìm ra được lý tưởng cho đời 
mình.

Đó là câu trả lời: “Thầy là Đức Kitô con Thiên 
Chúa hằng sống. Con xin theo Thầy cho dù phải vác 
thập giá và phải bỏ mình vì Thầy!”

Đức Giêsu không phải chỉ là siêu nhân mà còn 
là Con Thiên Chúa. Và vì là Con Thiên Chúa cho 
nên lý tưởng Ngài đề ra cho ta không phải chỉ là một 
thứ lý tưởng viễn vông không thể thực hiện. Là Con 
Thiên Chúa, Ngài thừa sức giúp chúng ta thực hiện 
được lý tưởng của Ngài cho dù có phải trải qua muôn 
ngàn gian truân khổ sở. Mà chính cái lý tưởng ấy mới 
khiến chúng ta sống xứng đáng là người. Con người 
nếu chỉ biết mê ăn uống, có tiền bạc, có vật chất, sinh 
ra để ăn, ăn rồi đói, đói rồi phải kiếm ăn, cứ như vậy 
cho đến lúc chết thì chẳng khác gì hơn con vật. Đức 
Giêsu muốn giúp chúng ta sống hơn con vật, cho nên 
Ngài đã chọn kiếp là người, sống cho chúng ta thấy 

và sống theo để chúng ta sống xứng đáng là người. 
Chẳng những là người mà còn là Con Thiên Chúa 
như Ngài. Mà muốn được như Ngài, chúng ta phải đi 
theo Ngài, phải bỏ mình đi, phải vác thập giá... Nghĩa 
là phải cố gắng vươn lên, vươn lên cao hơn những 
nhu cầu vật chất xác thịt tầm thường. Chúa Giêsu đã 
tiên phong sống được như thế và Ngài sẽ giúp chúng 
ta sống được như thế, nếu chúng ta nhớ làm theo Lời 
Ngài: “ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá 
mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình 
thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và 
vì Tin Mừng thì sẽ được sống đời đời”.

Trên đây là hai câu trả lời tiêu biểu cho câu hỏi: 
“Giêsu là ai?”. Còn câu trả lời của chúng ta là gì? 
Nếu chúng ta trả lời như Phêrô: “Thầy là Đức Kitô” 
thì chúng ta cũng hãy cam đảm bỏ mình và vác thập 
giá đi theo Thầy.

* 2. Từ bỏ chính mình.
Wiliam Oscar Wilde kể một huyền thoại sâu sắc: 

“Họa mi và bông hồng đỏ”. Một sớm mùa hè, họa 
mi làm tổ trên cành dương đã nghe trọn lời than thở 
của một chàng trai bên cửa sổ: “Nếu anh không kiếm 
nổi bông hồng đỏ để em cài ngực áo trong buổi dạ 
hội đêm nay, em sẽ xa anh mãi mãi”. Họa mi dư 
hiểu chàng trai đã lang thang khắp các nương đồng. 
Nhưng tìm đâu ra một bông hồng đỏ dưới nắng cháy 
mùa hạ này? Trời ơi, người tình sẽ chắp cánh bay xa. 
Họa mi không chịu nỗi dằn vặt bi thương của chàng. 
Họa mi phải ra tay thôi. Nàng khép cánh trước cây 
hoa hồng bên giếng nước nài xin: 

- Chị hồng ơi, chị có vui lòng tặng em một bông 
hồng đỏ thắm không?

- Họa mi ơi! Em vô tâm như những chiếc gai trên 
thân chị. Mùa hạ nắng cháy sao em lại xin hoa hồng 
đỏ?

Chị hồng rung rung cành lá giận dỗi. Họa mi tiếp 
tục tìm kiếm. Nàng nép mình đậu trên một cành hồng 
ngoài xa hàng giậu.

- Chị hồng ơi có phép mầu nào nở cho em một 
bông hồng đỏ?

- Họa mi ơi! Đời cần hoa chi cho thương đau?
- Sao cũng được, miễn em kết chặt một mối tình.
- Được, nhưng phép màu cần phải có màu đỏ.
- Bằng mọi giá chị ạ.
- Bằng giá sinh mạng?
- Kể cả sinh mạng em.
- Họa mi ơi! Hãy đặt cổ em trên gai nhọn của chị, 

hãy hót cho chị, cho cây cỏ, cho đất trời khúc tình ca 
thắm thiết nhất đời em. Hãy đổ máu cho bông hồng 
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nở. Hãy nhuộm máu cho bông bồng đỏ. Mình sẽ có 
một bông hồng đỏ như máu đẹp nhất trần gian.

Họa mi đã hót đến giây phút cuối cuộc đời, đã đổ 
đến giọt máu cuối cùng, đã chết rũ trên cành hồng 
cạnh đóa hồng bí nhiệm đỏ thắm.

Chàng trai mừng vui tiếng cười mở hội. Bông 
hồng được hái về trau chuốt trước khi có mặt trong 
đêm dạ hội. Điều lạ lùng nhất mà cũng phi lý nhất, 
phi lý như chính cuộc đời phi lý, là người tình đã 
khước từ đóa hồng bí nhiệm, vì trên ngực áo một 
bông hồng giả đang ngự trị… Sáng hôm sau, dân 
làng bắt gặp một đóa hồng bị nghiền nát, nằm tả tơi 
dưới vết bánh xe bò.

*
Câu chuyện trên đây là một huyền thoại, nhưng 

huyền thoại chuyên chở một nội dung rất thực: Đó là 
nét thực của tình yêu, của tự do, của hy sinh. Tình yêu 
phải được nuôi dưỡng bằng hy sinh, bằng máu, bằng 
cả sinh mạng. “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình” 
(Mc.8,34). Đây là một lời mời gọi hoàn toàn tự do. 
Con người có toàn quyền lựa chọn. Chúa không bắt 
buộc nhưng mời gọi. Người mời gọi chúng ta từ bỏ 
mình, nghĩa là từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống.

Nói đến từ bỏ là đụng đến hy sinh, nói đến hy sinh 
là phải thiệt thòi mất mát. Cũng như nói đến tình yêu 
là đụng đến tự do, và đụng đến tự do là phải dấn thân 
mạo hiểm. Có thể được chấp nhận hay bị từ khước. 
Có thể “được cả” mà cũng có thể “ngả về không”. 
Chính cái bấp bênh trong tình yêu, trong chọn lựa, 
mới làm bừng sáng nét cao đẹp của hy sinh, từ bỏ.

Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của hạnh 
phúc. Từ bỏ bao giờ cũng cho tâm hồn nét thanh cao. 
Hy sinh và từ bỏ là chuẩn bị luống cày cho hạt giống 
mọc lên.

Nhưng “Từ bỏ chính mình” không phải là quyết 
định một lần để thay cho suốt cả đời mà là thái độ 
luôn sẵn sàng từ bỏ trong mọi giây phút của cuộc 
sống.

“Ai liều mạng sống vì Ta sẽ được sống” (Mc.8,35). 
Quả thật, bỏ mình vì Chúa, chúng ta chẳng lỗ lã chút 
nào. Chúng ta chối từ cái tương đối để được Đấng 
Tuyệt đối, khước từ cái mau qua để đón nhận cái 
vĩnh hằng, từ bỏ cuộc sống hay chết để được sự sống 
đời đời, vì “Ai biết chết thì sẽ biết sống”.

*
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng mang mầm 

ích kỷ; thích hưởng thụ hơn là hy sinh, thích thu tích 
hơn là cho đi, thích cai trị hơn là phục vụ.

Xin dạy chúng con biết chiến đấu mà không sợ 

thương tích, làm việc cực nhọc mà không tìm nghỉ 
ngơi, biết hy sinh mà không đòi phần thưởng, nhưng 
chỉ biết rằng: chúng con đang thực thi thánh ý Chúa. 
Amen. (Ignatiô Loyola). (Thiên Phúc, “Như Thầy đã 
yêu”) 

3. Hai loại đức tin
Có hai loại đức tin: Loại thứ nhất là tin theo niềm 

tin của ông bà, cha mẹ, thầy cô… Có thể gọi đây là 
đức tin thừa hưởng; Loại thứ hai là tin vì mình đã suy 
nghĩ, cân nhắc rồi thấy đáng tin nên tin. Có thể gọi 
đây là đức tin cá nhân.

Người có đức tin thừa hưởng có được cái lợi này 
là không dễ bị cám dỗ làm lung lạc đức tin: cho dù 
gặp phải những lập luận ngược với điều anh vẫn tin 
thì anh cũng không nao núng, bởi vì anh được cả một 
truyền thống nhiều thế hệ nâng đỡ đức tin của anh. 
Tuy nhiên anh cũng có cái bất lợi là đức tin ấy không 
đủ vững để làm nền tảng cho cuộc sống của anh, và 
cũng không đủ mạnh để thôi thúc anh loan truyền 
đức tin cho người khác.

Người có đức tin cá nhân cũng có cái lợi là bởi 
vì đức tin ấy do chính anh nghiền ngẫm suy nghĩ mà 
tìm ra cho nên nó rất vững mạnh. Tuy nhiên cái bất 
lợi là nó khiến anh phải tiếp tục tra vấn và suy nghĩ. 
Có thể một lúc nào đó anh lại hồ nghi và cũng có thể 
anh sẽ bỏ đức tin. Bởi vì đức tin thực chất là một ơn 
ban miễn phí chứ không phải là kết quả tìm tòi của 
con người.

Người hạnh phúc nhất là người có đức tin thuộc 
cả hai loại: vừa do thừa hưởng từ những thế hệ trước, 
vừa được củng cố bởi những xác tín cá nhân.

Bởi thế, trong bài Tin Mừng này, trước hết Đức 
Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nghĩ Thầy là ai?” 
Câu hỏi nhằm kiểm tra những gì các ông thu nhận 
được từ người khác. Nhưng Đức Giêsu còn hỏi tiếp: 
“Phần chúng con, chúng con nghĩ Thầy là ai?”. Câu 
hỏi này nhằm khuyến khích các ông suy nghĩ và có 
lập trường cá nhân, để đạt tới một xác tín cá nhân.

Chúng ta cám ơn Chúa vì cho chúng ta thừa 
hưởng đức tin từ các thế hệ cha ông. Nhưng chúng ta 
cũng phải cố gắng suy nghĩ và đào sâu đức tin ấy để 
nó trở thành một niềm xác tín cá nhân. Và luôn luôn 
chúng ta hãy xin Chúa gìn giữ và củng cố ơn ban đức 
tin của chúng ta. (Viết theo Flor McCarthy).

4. Đức tin và việc làm
Một chiếc đồng hồ bằng vàng mà không chỉ đúng 

giờ thì vô ích.
Một cây xum xuê cành lá mà không có trái thì 

cũng vô ích.
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Một chiếc đèn cẩn đầy kim cương mà không cháy 
sáng được thì cũng vô ích.

Cho nên Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có 
việc làm là đức tin chết”.

Hoa trái của cầu nguyện là đức tin
Hoa trái của đức tin là tình yêu
Hoa trái của tình yêu là phục vụ
Và hoa trái của phục vụ là bình an. (Viết theo 

Flor McCarthy). 
5. Nhận ra Đức Giêsu 
Nhận ra Đức Giêsu là Kitô. 
 Trước khi Đức Giêsu đặt câu hỏi: “Anh em bảo 

Thầy là ai?”, Ngài đã từng làm nhiều dấu lạ trước 
mặt các môn đệ. Tại Galilê, Ngài đã hai lần làm cho 
bánh hoá nhiều để nuôi đám đông dân chúng (Mc 
6,30-44; 8,1-10). Ngài đã từng đi trên mặt biển mà 
đến với các môn đệ (6,45-52). Ngài cũng đã trừ quỷ 
cho một bé gái (7,24-30), chữa một người câm điếc 
(7,31-37), và một người mù (8,22-26). Tất cả những 
việc Ngài làm và những lời Ngài dậy đã từ từ vén 
mở cho họ thấy Ngài là ai, mặc dù họ thường bị Ngài 
chê là đần độn và chậm hiểu (7,18; 8,17.21). Đức 
Giêsu không trực tiếp nói cho các môn đệ biết căn 
tính của mình. Ngài dẫn họ đi trên con đường để họ 
tự khám phá ra Ngài. Xê-da-rê Phi-lip-phê là nơi mà 
Đức Giêsu thấy có thể đặt cho các môn đệ câu hỏi 
quan trọng này: “Anh em bảo Thầy là ai?”. Người 
ngoài chỉ có một cái nhìn mơ hồ và thiếu sót về Đức 
Giêsu. Họ coi Ngài là Gioan Tẩy Giả, là ngôn sứ Êlia 
hay một ngôn sứ nào đó. Đức Giêsu chờ đợi một câu 
trả lời rõ ràng và đầy đủ hơn từ phía các môn đệ thân 
tín. Phêrô, đại diện cho cả nhóm, nói lên niềm xác tín 
của mình: “Thầy là Đức Kitô.” Phêrô đã nói đúng, 
nhưng hình ảnh của Phêrô về Đức Kitô vẫn không 
khác với quan niệm thông thường của đám đông dân 
chúng: một Đức Kitô oai phong lẫm liệt, không hề 
biết đến thất bại. Đức Kitô đó không phải là Đức 
Kitô Giêsu. 

 Đức Kitô: Con Người chịu đau khổ 
 Dù sao nhờ câu tuyên xưng của Phêrô mà Đức 

Giêsu bắt đầu nói đến cuộc khổ nạn của Ngài và nói 
một cách không úp mở. Đây là điều mới mẻ cả về 
nội dung lẫn hình thức trình bày. Ngài không dùng 
dụ ngôn nữa, nhưng nói thẳng về định mệnh đang 
chờ đợi mình. Có người cho rằng lời tiên báo của 
Đức Giêsu về cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh chỉ là lời 
được viết dựa trên các biến cố đã xảy ra. Thật ra, Đức 
Giêsu đã thấy những phản ứng chống đối lời giảng 
dạy của Ngài, Ngài biết mình phải đương đầu với các 

nhà lãnh đạo Do Thái giáo, và Ngài thấy bóng dáng 
của cái chết đang rình rập mình. Nhưng Đức Giêsu 
không thối lui, dù Ngài có thể thối lui. Ngài không 
đi tìm cái chết, nhưng Ngài muốn tiếp tục trung tín 
với Cha và phục vụ loài người, dù phải trả giá bằng 
mạng sống. Đó là sự lựa chọn của Đức Giêsu, lựa 
chọn của một người có lòng tin. Đức Giêsu tin rằng 
dù kẻ thù có cướp được sinh mạng của Ngài ở đời 
này thì Cha cũng chẳng bao giờ bỏ rơi Ngài, chẳng 
“để cho Ngài phải thấy sự hư nát” (Tv 16,10 bản 
LXX). Đức Giêsu mang tâm tình của một chứng 
nhân hiên ngang ra pháp trường. Cái chết là giá phải 
trả để trung tín về một tình yêu. 

 Lời tiên báo về cuộc Khổ Nạn và Tử Nạn của 
Đức Giêsu làm cho Phêrô choáng váng. Ông không 
sao hiểu được những điều khủng khiếp như vậy, bởi 
ông còn mải mê với một Đức Kitô vinh quang. Ông 
phản ứng ngay, ông kéo Đức Giêsu lại mà trách Ngài. 
Chẳng rõ ông đã nói gì với Ngài, nhưng chắc chắn 
đó là những lời can ngăn đầy tình yêu thương chân 
thành. Một lời can ngăn như thế thật nguy hiểm. Đức 
Giêsu nhận thấy đây là một cơn cám dỗ của Satan 
qua môn đệ Phêrô. Ngài bảo ông: “Satan, hãy lui 
lại sau Ta”. Ngay từ khi gọi Phêrô ở ven hồ Galilê, 
Đức Giêsu đã cho ông thấy chỗ của ông: “Hãy đi sau 
Ta”. Chỗ đứng của môn đệ là ở sau Thầy. Đức Giêsu 
muốn đưa Phêrô về đúng chỗ của ông, bởi ông muốn 
dẫn đường cho Ngài, muốn đi trước Ngài. “Vì anh 
không nghĩ những điều của Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ 
những điều của loài người.” Đức Giêsu thấy rõ đâu là 
con đường Thiên Chúa muốn mình đi, và đâu là con 
đường thế gian chờ đợi. Con đường của Thiên Chúa 
thì vượt trên những tính toán khôn ngoan nhân loại. 
“Bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan 
hơn loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì 
mạnh mẽ hơn loài người.” (1C 1,25) 

 Thân phận của người môn đệ 
 Những câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng trên 

đây nhắm vào cả dân chúng lẫn môn đệ. Nói cách 
khác, nhắm đến mọi Kitô hữu, không phân biệt bậc 
sống. “Nếu ai muốn đi sau Ta”. Đi sau Đức Giêsu 
là mẫu số chung của mọi Kitô hữu. Từ Đức Giáo 
Hoàng đến các giáo dân, tất cả đều là môn đệ đi sau 
Thầy Giêsu, với một lòng tự nguyện. Bất cứ ai muốn 
thì đều được mời gọi đi theo, mà theo là phải từ bỏ. 
Các môn đệ đầu tiên đã bỏ chài lưới, bỏ cả thân phụ 
cùng những người làm công để theo Đức Giêsu. 
Còn bây giờ, điều Đức Giêsu đòi hỏi thì tận căn hơn 
nhiều. Không phải chỉ bỏ một vật nào đó, mà là từ bỏ 
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chính mình. Từ bỏ này là gốc rễ của mọi từ bỏ khác. 
 Từ bỏ chính mình là không còn sống cho chính 

mình nữa, là vác lấy thập giá của mình mà theo Đức 
Giêsu. Như thế Đức Giêsu cho chúng ta một hình 
ảnh về người Kitô hữu. Kitô hữu là người vác thập 
giá mình đi sau Đức Giêsu vác thập giá. Vác thập 
giá là công việc dành cho chính tử tội trên đường 
đến nơi chịu đóng đinh. Có thể chúng ta không được 
phúc tử đạo, nhưng chắc chắn mỗi Kitô hữu đều 
được chịu cái chết thiêng liêng, chết cho chính mình 
để rồi sống cho Thiên Chúa. Con đường Khổ Nạn - 
Phục Sinh của Đức Giêsu là con đường Phêrô không 
thể hiểu được và cũng không chấp nhận, nhưng rồi 
đó cũng sẽ là con đường của ông, và của tất cả chúng 
ta. “Khi đã về già, anh sẽ giang tay ra và người khác 
sẽ thắt lưng cho anh và lôi anh đến nơi anh không 
muốn.” (Ga 21,18). Đức Giêsu đã vác thập giá, cái 
dụng cụ giết người mà cả người Do Thái lẫn Hy Lạp 
đều coi là nhơ nhuốc. Thập giá của Đức Giêsu là do 
Ngài gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Còn thập giá của 
chúng ta là do chúng ta lãnh lấy sứ mạng rao giảng 
Tin Mừng của Đức Giêsu và muốn làm chứng cho 
Ngài. Chúng ta chấp nhận liều mất mạng sống mình 
vì Đức Kitô và vì Tin Mừng (c.35). 

 Từ bỏ chính mình là điều kiện tiên quyết, nếu 
không thì việc gánh vác sứ mạng của Đức Giêsu sẽ 
chỉ là một ảo tưởng chẳng đi tới đâu. Ngay cả người 
đã theo Chúa cũng bị cám dỗ vì chính lòng tận tụy 
trung tín của mình. Điều này đã xảy ra nơi các môn 
đệ. Sau khi họ đã bỏ cha mẹ, vợ con, nghề nghiệp, tài 
sản… để theo Chúa, họ chợt thấy mình trở nên quan 
trọng. Cái tôi có nguy cơ lớn lên song song với lòng 
quảng đại hiến thân của họ. Nhóm Mười Hai bắt đầu 
tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong 
Nhóm (Mc 9,33). Vậy trở ngại đầu tiên và cuối cùng 
vẫn là cái tôi. Từ bỏ cái tôi là nỗ lực liên tục của mọi 
Kitô hữu, dù là tu sĩ hay giáo dân, già hay trẻ, trí thức 
hay ít học. 

 Thanh tẩy tội lỗi của mình nhờ ơn Chúa giúp, 
là điều không khó lắm. Nhưng thật là khó khi phải 
thanh tẩy mình khỏi những nhân đức và biết bao 
công trạng mình đã lập được. Với ơn Chúa, chúng ta 

có thể làm được điều khó khăn này. (Lm Augustine 
sj, Vietcatholic 2001)
V. Lời nguyện cho mọi người. 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô 
đã cứu độ mọi người bằng đi qua đường thập giá 
để đem họ vào vinh quang Nước Trời; đó cũng là 
đường mà mọi người phải đi qua để có thể vào Nước 
Trời. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện: 

1. Xin cho các vị chủ chăn và mọi con chiên 
trong Hội thánh không lùi bước trước khó khăn gian 
khổ/ nhưng luôn trung thành bước đi theo Đức Giêsu 
trên đường thập giá.

2. Xin cho các nhà cầm quyền và dân chúng 
trong các nước chậm tiến, kém phát triển/ biết sẵn 
sàng chấp nhận mọi gian nan thử thách/ để xây dựng 
đất nước theo công lý và hòa bình.

3. Xin cho mọi người đang gặp khổ nạn/ biết liên 
kết với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô/ để tìm 
thấy ý nghĩa và niềm hy vọng cho cuộc sống.

4. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta là 
môn đệ Chúa/ biết trung thành đi theo Chúa/ và sẵn 
sàng liều mạng sống vì Chúa và vì Tin mừng của 
Người.

Chủ tế: Lạy Đức Giêsu, xin cho Lời Chúa và 
Thánh Thể Chúa bồi dưỡng chúng con, để chúng con 
luôn sẵn sàng chia sẻ với cuộc khổ nạn của Chúa, và 
cũng được chia sẻ vinh quang thiên quốc với Chúa. 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị.
VI. Trong Thánh lễ.

- Trước kinh Lạy Cha: Thánh Kinh nói: “Chúa 
luôn gần gũi những tấm lòng tan nát khiêm cung”. 
Mỗi người chúng ta đều mang cõi lòng tan nát vì bao 
nỗi khổ đau. Chúng ta hãy dâng hết lên Chúa cùng 
với Lời kinh Lạy Cha.

- Trước lúc rước lễ: Đức Giêsu mà chúng ta sắp 
rước vào lòng chính là Con Chiên Thiên Chúa gánh 
lấy mọi đau khổ và mọi tội lỗi của loài người.
VII. Giải tán.

Thánh lễ đã xong. Khi về nhà, anh chị em hãy ghi 
nhớ Lời Chúa dạy hôm nay: “Ai muốn theo Ta, hãy 
từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo”. 
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LUẬT LỆ, CHỮ VIẾT VÀ TINH THẦN
(CN 22 TN B – Mc 7,1-8a 14-15.21-23)

“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy 
trì truyền thống của người phàm” Mc 7,8)

Trước khi tiến vào Đất Hứa, nhà lập luật Môsê 
dặn dò dân Chúa: “đừng thêm gì vào lời tôi truyền 
cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những 
mệnh lệnh của Thiên Chúa” (Đnl 4,2). Thời Chúa 
Giêsu, những người Pharisêu và kinh sư lại “gạt bỏ 
điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống 
của người phàm” (Mc 7,8)

Sự gắn kết chặt chẽ với chữ viết của luật lệ thường 
che dấu tính giả hình và chối bỏ tinh thần của luật lệ, 
chính xác là phải lấy Thiên Chúa vào trọng tâm đời 
sống và phải đặt người khác lên trên bản thân.

Coi trọng chữ viết, người ta lo giữ một vài phần 
của lề luật như việc phải rửa tay trước khi ăn, rửa 
rau, rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng (Mc 7,1-8 
Mt 15,1-2) Isaia nói rõ: “chúng chỉ kính sợ Ta theo 
lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ” (Is 
29,13). Thực sự, Thiên Chúa “muốn lòng nhân chứ 
đâu cần lễ tế” (Mt 19,10-13 Mc 2,15-17 Lc 5,29-
32). Người ta có thể giả hình khi nhắm tuân giữ 
luật lệ: “các ông thật khéo coi thường điều răn của 
Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông” 
(Mc 7,9-13 Mt 15,3-6). Những thí dụ điển hình về 
sự giả dối này, chính Chúa Giêsu và thánh Phaolô đã 
phanh phui ra không phải là ít (Mt 23,1-3 Lc 11,37-
52 18,9-14 Ga 9,1-16 Rm 2,17-24).

Tố giác những giả hình của các người pharisêu 
và kinh sư Chúa Giêsu cũng đưa ra các chỉ dẫn dài và 
cụ thể để hiểu tinh thần của luật lệ (Mt 5,17 – 6,15). 
Tuân giữ luật lệ Thiên Chúa, tất nhiên phải biết bỏ 
mình, quy hướng về Thiên Chúa nhờ trọng tâm của 
đời sống. Đó là điều Chúa Giêsu khuyên người thanh 
niên giàu có khi anh tỏ ý muốn tìm kiếm sự trọn lành 
(Mt 19,16-30 Mc 10,17-22 Lc 18,18-30).

Thực sự lề luật Thiên Chúa ban hành là vì hạnh 
phúc của loài người chúng ta. Đây là điều Chúa 
Giêsu nói về ý nghĩa luật nghỉ việc ngày sabbát (Mc 
2,23 – 3,6 Mt 2,1-14 Lc 6,1-11 Mc 1,21-28 Lc 4,31-

37 14,1-6 Ga 5,1-16 7,21-24). Vì tình yêu là tinh 
thần của luật lệ, nên Chúa Giêsu đã có thái độ đặc 
biệt khi đối diện với người phụ nữ bị bắt quả tang vì 
phạm tội ngoại tình (Ga 8,2-11). Điều răn trọng nhất 
là luật yêu thương (Mt 22,34-40 Mc 12,28-34).

Tầm quan trọng của sự tuân phục và những thái 
độ đúng đắn nặng ký hơn những hành động bên 
ngoài (Rm 5,25-29 x. 1Sm 15,22-23 Tv 51, 16-17 
Cn 21,3 Is 1,11-17 Gr 7,21-23 Hs 6,6 Am 5,21-24 
Gl 3,1-5).

Tinh thần của luật lệ hóa thân vào giao ước mới 
(2Cr 3,3-6 Ga 4,19-24 Rm 7,4-6 8,1-11 1Cr 15,45-
46 2Cr 13,13-18 Gl 5,18 Dt 7,18-22 8,1-13 Gr 31, 

31-34).

ĐIẾC.
(CN 23 TN B – Mc 7,31-37)

“Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến 
với Chúa Giêsu” (Mc 7,31-37).

Điếc là tình trạng của một người hoàn toàn hoặc 
một phần nào không nghe được. Từ điếc có thể dùng 
để diễn tả những giới hạn về thể lý hay thiêng liêng. 
Nó thường được dùng để mô tả sự nổi loạn thiêng 
liêng.

Thiên Chúa làm chủ sự điếc lác:“ ...Ai làm cho 
con người phải câm phải điếc… há chẳng phải là Ta, 
Thiên Chúa, đó sao?” (Xh 4,11). “Tai để nghe, mắt 
để thấy, Thiên Chúa làm nên cả hai” (Cn 20,12). 
Ông Dacaria trở thành điếc câm vì không tin vào Lời 
Chúa (Lc 1,20-62).

Có sự điếc lác thể lý và ta phải biết cảm thương: 
“ngươi không được rủa người điếc” (Lv 19,14). 
Bệnh điếc có thể do qủy dữ gây nên (Mc 9,25) và 
được Chúa Giêsu chữa lành (Mt 11,5 Lc 7,22 Mc 
7,32-37). Tại núi cây Dầu, Chúa Giêsu chữa lành 
cho người bị thánh Phêrô chém đứt tai (Lc 22,49-
51).

Có những tình trạng điếc lác thiêng liêng. Trước 
hết Thiên Chúa bịt tai trước đám đông nổi loạn: “anh 
em đã khóc lóc trước mặt Thiên Chúa, nhưng Thiên 
Chúa đã không nghe tiếng anh em và không để tai 
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nghe anh em” (Đnl 1,45). Dĩ nhiên ta phải kêu cầu 
Chúa “xin đừng giả điếc làm ngơ” (Tv 28,1) “xin 
Ngài lắng tai nghe” (Tv 39,13). Trong khi đó, trước 
quân thù, “phần con như kẻ điếc chẳng nghe gì” (Tv 
38,13).

Loài người nổi loạn “coi thường lời Thiên Chúa 
như một trò cười không hứng thú gì” (Gr 6,10), 
“chúng sẽ lấy tay bịt miệng, tai chúng sẽ ù đi” (Mca 
7,16), “chúng đã làm cho tai chúng ra nặng để khỏi 
phải nghe” (Dcr 7,11). Bưng tai bịt mắt trước lời 
Chúa, quả là đần độn và mất ơn cứu độ (Is 6,10). 
Có thể người ta nghe lời Chúa, “nhưng không ai 
trong bọn chúng đem ra thực hành” (Ed 33,32). Và 
“ai bưng tai chẳng muốn nghe lề luật, cả “lời nó 
nguyện cầu cũng đáng ghê tởm” (Cn 28,9). Tội lỗi 
đã gây nên sự điếc lác thiêng liêng tai hại (Mt 13,15 
Mc 4,9-12 Lc 8,10 Ga 12,40 Cv 28,26-27 2Tm 4,4). 
Nhưng Thiên Chúa vẫn muốn khơi dậy sự sống cho 
nhân loại đã chết (Ed 37,4), ai có tai thì hãy nghe 
điều Thần Khí nói với Hội Thánh: “Ai thắng, Ta sẽ 
cho ăn quả cây sự sống” (Kh 2,7).

Các ngẫu thần dĩ nhiên “không nhìn, không 
nghe, không nói” (Đnl 4,28 Tv 115,6 135, 17 Đn 
5,23) Kh 9,20), không thể đặt niềm tin vào chúng 
được. Trái lại, tin vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ được 
giải thoát khỏi sự điếc lác, nếu biết hối cải (Is 29,18 
35,5 42,18), nhất là khi Chúa Giêsu đến (Lc 7,22 
Mt 11,5). Người đã thực hiện việc chữa lành người 
điếc, ngọng (Mc 7,31-51) như các tiên tri đã báo 
trước (Is 35,4-7).

CON NGƯỜI
(CN 24 TN B – Mc 8,27-35)

“Con Người phải chịu nhiều đau khổ…” (Mc 8,31).
“Con Người” là danh hiệu Chúa Giêsu thích 

dùng cho mình. Từ ngữ này hướng tới nhân tính và 
thân phận tôi tớ của Đức Kitô. Nhưng từ ngữ này 
cũng phản ánh thị kiến của tiên tri Đaniel về con 

người đến để phán xét và với uy quyền.
Chúa Giêsu Kitô là Con Người trong nhân tính 

của Người. Cựu Ước dùng từ “Con Người” với 
nghĩa phàm nhân: “Thiên Chúa không phải là phàm 
nhân” (Ds 23,19 x. G 25,6 35,8 Tv 8,4 80,17 144,3). 
Chính Chúa Giêsu tự mô tả là Con Người để nhấn 
mạnh nhân tính của mình: “Con Người không có 
chỗ tựa đầu” (Mt 8,20 Lc 9, 58 x.Mt 18,9 Lc 9.58 
Mt 11,19 Lc 7, 34 Mt 16, 13.15 Lc 6,22 Ga 9,35). 
Có lẽ vì thế mà lời nói xúc phạm đến Con Người có 
thể tha thứ được (Mt 12,32 Lc 12,10).

Như là Con Người, Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ 
tiên tri: Danh xưng này đã được gán cho Êdêkiel 
(Ed 2,1). Chúa Giêsu rao giảng lời Chúa (Mt 13,37-
43). Ngài ban lời mang lại sự sống đời đời (Ga 
6,27.53.63.68).

Như là Con Người, Chúa Giêsu chịu đau khổ 
và chịu chết: Người tự hiến làm tôi tớ phục vụ (Mt 
20,28 Mc 10,45). Người đã đến để chịu đau khổ, 
chịu chết và được phục sinh (Lc 24,6-7) như dấu 
chỉ Giôna (Mt 12,40 Lc 11,30) và cuộc biến hình 
(Mt 17,9 Mc 9,9) đã báo trước. Chính Chúa Giêsu 
đã từng báo trước cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục 
sinh của Ngài (Mt 17,22-23 Mc 9,31 Lc 9,44 Mt 
20,18 Mc 10,33 Lc 18,31 Mt 26,24 Lc 22,22 Mc 
8,31 Lc 9,22 Ga 3,14 12,33 13,31).

Như là Con Người Chúa Giêsu thực hiện uy 
quyền thống trị của mình. Thị kiến của Đaniel về 
Con Người cung cấp bối cảnh chính để hiểu được 
ý tưởng của Chúa Giêsu khi Người tự nhận là Con 
Người (Đn 7,13-14) Ngài dùng danh hiệu này để 
nhấn mạnh uy quyền và sự thống trị của Ngài, đồng 
thời cũng cho thấy vinh quang Ngài đạt được phải 
qua sự hạ nhục trên thánh giá. “Con Người có nghĩa 
là con của Ađam (St 1,26). Như là Con Người, Chúa 
Giêsu thừa kế quyền thống trị trên các tạo thành mà 
Ađam đánh mất khi phạm tội (Rm 5,14 1Cr 15,45 
Dt 2,6-9 Tv 8,4-6). Chúa Giêsu có quyền dưới đất, 
có quyền tha tội (Mt 9,6 Mc 2,10 Lc 5,24) làm chủ 
ngày Sabbat (Mt 12,8 Mc 2,28 Lc 6,5). Nay Ngài 
đã lên trời vinh quang (Cv 7,55-56 Kh 1,13 14,14). 
Ngài sẽ trở lại để phán xét và cai quản mọi sự (Mt 
16,27-28 Mc 8,38 Lc 9,26 Mt 10,23 24,20 Mc 
13,26 Lc 21,27). Ngài sẽ lại đến, nhưng thời điểm 
thì không được tiết lộ (Mt 24,44 Mc 12,40). Trước 
mặt thượng Hội đồng, Chúa Giêsu nói rõ việc “Con 
Người” đến (Mt 26,64 Mc 14,62 Lc22,69 Lc 18,8 

21,36 Ga 5,27). 

ĐAU KHỔ CỦA CHÚA GIÊU KITÔ
(CN 25 TN B – Mc 9,30-37).

“Con Ngừoi sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết 
chết Người…” (Mc 9,32)

Chúa Giêsu Kitô đã chịu khổ vì dân mình. Cuộc 
khổ nạn của Người cho thấy thực chất của nhân tính 
nơi Người lẫn tình yêu của Người đối với nhân loại. 
Những khổ đau này đạt tới đỉnh điểm là những đau 
khổ Chúa Giêsu phải chịu trên thánh giá, qua đó 
Thiên Chúa đã chọn để cứu chuộc thế giới.

Cựu Ước đã tiên báo cuộc khổ nạn của Chúa 
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Giêsu, nên Tân Ước thường hay trích dẫn Cựu Ước 
(Lc 24,25-26. 46 Cv 3,18 17,2-3 26, 22-23 1Cr 
15,3). Có những kiểu mẫu và hình bóng báo trước 
cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, như việc hiến tế 
Isaac (St 22,28,13) Con chiên Vượt qua (Xh 22,22-
23), Đavít liều mạng để cứu dân (1Sm 12,5). Người 
bị khổ vì chính người thân (2Sm 16,11-12), bởi kẻ 
quyền thế tham lam (1V 21,15 Tv 55,12-14 57,14).

Có những lời nói tiên báo về cuộc khổ nạn của 
Chúa Giêsu Kitô. Chúa Cứu Thế sẽ bị cám dỗ “cắn 
vào gót” (St 3,15). “Vua chúa trần gian cùng nổi 
dậy… chống lại Đấng Người đã xức dầu phong 
vương” (Tv 2,2). Cuộc khổ nạn thật khủng khiếp 
(x. Tv 22,7-8.12.18 69,21 Is 53,3-12).

Chính Chúa Giêsu đã nói trước về cuộc khổ 
nạn của mình. Ba lần Chúa Giêsu đã báo trước như 
thế: lần 1 (Mt 16,21 Mc 8, 31-33 Lc 9,22) lần 2 
(Mt 17,12 Mc 9,31 Lc 9,13) và lần 3 (Mt 20,18-19 
Mc 10,32-34 Lc 18,31-34). “Con Người phải chịu 
khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ” (Lc 17,25). Dụ 
ngôn những tá điền sát nhân (Lc 20,13-15 Mt 21, 
33-46 Mc 12,1-12). Có thể so sánh với trường hợp 
của Nabot (1V 21). Biết và báo trước, nhưng Chúa 
Giêsu không hề tìm tránh né cuộc khổ nạn (Lc 22,15 
Ga 12,27).

Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu nổi lên có 
khía cạnh: sự thù hận của Satan (St 3,15). Khi Chúa 
bị cám dỗ (Mt 4,1-9 Mc 1,12-13 Ga 4,1-13), khi 
Phêrô ngăn cản (Mt 16,23). Khi nó nhập vào Giuđa 
Iscariốt (Lc 22,3 Ga 13,27). Dù nó sẽ chẳng làm 
được gì  (Ga 14,30 Kh 12,4-9) Chúa Giêsu chịu khổ 
vì bị thế gian ghét bỏ (Ga 7,7 Mt 2,13 Ga 1,10 3,20 
15,18-20 1Cr 2,8). Người bị chính dân mình chối 
bỏ (Ga 1,11 Is 53,1. Mt 23,37 Lc 19,41-42 24,20 
Ga 18,40 Cv 2,36 3,13 4,10 1Tx 2,14-15). Khuyết 
điểm của các môn đệ cũng lộ rõ. Họ bỏ Chúa Giêsu 
mà chạy trốn (Mc 10,50 Mt 26,56 Mt 16,22 26,40 
74-75 Lc 18,34). Giuđa còn đi đến chỗ phản bội (Mt 
26,23 Mc 14,18 Lc 22,21 Ga 13,21) Thiên Chúa xét 
xử con mình vì tội lỗi thế gian (Mt 27,46 Mc 15,34 
Tv 22,1 Is 53,5-6.10 Lc 22,42 Rm 3,25-26 2Cr 5,21 
Gl 3,13 Dt 2,10.14 1Pr 2,24).

Còn Chúa Giêsu Kitô Người tự nguyện chịu khổ 
nạn (Mt 26,42 Mc 14,36 Lc 22,42 Is 53,7-11 Lc 
23,46 Dt 5,7-8 12,2 1Pr 2,23) để vâng ý Chúa Cha, 
phục vụ ơn cứu độ cho muôn người (Mt 14,24). 

BAO DUNG
(CN 26 TN B – Mc 9, 38-43.45.47-48)

“Ai không chống lại ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 
9,40).

Sách Dân số ghi lại sự kiện hai ông Enđát và 
Mêđát, dù được ghi trong sách các kỳ mục nhưng 
không đến lều mà vẫn phát ngôn ở trong trại. Người 
ta báo cáo sự việc với ông Môsê. Nhưng ông Môsê 
thật bao dung khi nói: “Anh ghen dùm tôi à, phải 
chăng toàn dân đều là tiên tri” (Ds 11,29). Khi ông 
Gioan báo cáo: “Có người nhân danh Thầy mà trừ 
qủy, chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không 
theo chúng ta” Chúa Giêsu thật bao dung khi nói: 
“Đừng ngăn cản... Ai không chống lại chúng ta, là 
ủng hộ chúng ta” (Mc 9,38-40). Lòng bao dung là 
đức tính phải có để chấp nhận mọi người và quan 
điểm của họ. Thánh Kinh nhấn mạnh rằng các tín 
hữu phải giữ mối quan hệ sống động để nắm giữ và 
bảo vệ sự thật.

Hẳn nhiên là có những giới hạn của lòng bao 
dung. Sự dữ không thể được khoan nhượng vì mắt 
Chúa thật tinh tường “không thể chịu được điều gian 
ác” (Kb 1,13). Tính hung ác cũng thể được bao che 
(Kh 2,2). Những lầm lạc trầm trọng về giáo thuyết 
không được khoan thứ (Gl 2,4: về sự tự do trong 
Đức Kitô; 2Tx 2,1-3: về ngày Chúa đến; 2Tm 6,3-
5: về giáo lý khác với lời dạy của Chúa Giêsu; 2Tm 
4,3-4: về những tà thuyết dẫn tới diệt vong) Tội về 
tính dục có thể không tha thứ được (1Cr 5,1-5 6,18-
20 Kh 2,14). Tội thờ ngẫu tượng cũng có thể không 
được khoan dung (1Cr 10,7 1Ga 5,21).

Chúa Giêsu Kitô đã nêu gương bao dung, trái 
ngược với sự bất khoan dung của các môn đệ. Chẳng 
hạn khi người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để 
được chúc lành, các môn đệ la rầy, còn Chúa thì 
bực mình nói với các ông: “cứ để trẻ em đến với 
Thầy...” (Mc 10,13-14 Mt 19,13-14 Lc 18,15-16). 
Chúa lại còn tự đồng hóa mình với các em bé (Mc 
9,37) và coi các em như kiểu mẫu để được hạnh 
phúc nước Trời (Mt 18,3). Khi các tông đồ muốn 
ngăn cản người không thuộc nhóm mà lại nhân 
danh Thầy mình mà trừ qủy, Chúa Giêsu lại ngăn 
các ông (Mc 9, 38-40 Lc 9,49-50). Theo gương và 
mang tinh thần bao dung của Chúa Giêsu, thánh 
Phaolô cho biết miễn là “Đức Kitô được rao giảng 
là tôi mừng” (Pl 1,17-18).

Sự bao dung cần được thực hiện hầu sinh ích 
cho những người đức tin còn yếu ớt: “anh em hãy 
đón nhận người yếu đức tin và đừng tranh luận với 
họ” (Rm 14,1). Nhưng phải xét theo đức ái 
(1Cr 8,8-13).
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 THÁNH KINH DÃ SỬ

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

.6.
THƯỢNG TẾ CAIPHA 

VÀ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO DO 
THÁI.

Từ trên Thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy 
Thượng tế Caipha và những nhà lãnh đạo Do thái 
giáo. 

Họ đang đứng dưới chân thập giá, hả hê nhìn lên 
Chúa Giêsu đang bị đóng đinh, lòng hãnh diện vì 
đã thắng được kẻ thù nguy hiểm ấy. Bởi vậy họ lớn 
tiếng mỉa mai: “Xem kìa… Nó đã cứu người khác 
nhưng không cứu nổi bản thân. Nó nói nó là Đấng 
Thiên Chúa sai đến. Nhưng Thiên Chúa còn đợi gì 
mà chưa cứu hắn!... Ê, mi có giỏi thì xuống khỏi 
thập giá xem! Khi đó thì chúng ta mới tin mi”.

Chúa Giêsu nghe hết nhưng Người không đáp 
trả lời nào. Người chỉ cầu nguyện với Chúa Cha: 
“Cha ơi, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc 
họ làm”. Nghĩa là Người biện hộ cho họ, vì quả thực 
họ không ý thức Người chính là Con Thiên Chúa.

Thế nhưng sở dĩ họ không ý thức điều đó là vì 
họ đã ngoan cố trong sự mù quáng, họ đã đóng cửa 
lòng đối với Thiên Chúa. Tội họ rất nặng: tội kiêu 
ngạo, tội nghĩ mình đạo đức, tội giả hình và tội ganh 
ghét.

Trong đám họ có một số người biệt phái. Số biệt 
phái này luôn tham dự đầy đủ các lễ nghi tôn giáo. 
Người ta còn thường gặp họ cầu nguyện giữa đường 
nữa. Họ bố thí rất nhiều tiền, nhưng chỉ khi có người 
nhìn thấy thôi. Thực chất thì họ là những kẻ giả hình 
và chẳng có gì tốt hơn những người khác. Chúa 
Giêsu đã từng nói thẳng: “Các ông giống như những 

mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì tốt đẹp lắm, nhưng bên 
trong đầy những ô uế thối tha”. Chúa Giêsu đã lột 
mặt nạ giả hình của họ, chắc chắn họ sẽ không bao 
giờ tha thứ cho Người về chuyện sỉ nhục này.

Cũng có những người thuộc phái Sađốc. Họ 
là các tư tế. Khi cử hành các lễ nghi, họ chỉ chú 
trọng đến bề ngoài chứ trong lòng không hề kính 
mến Chúa. Chúa Giêsu không để yên cho họ sống 
theo thói quen hình thức ấy nữa. Người dạy phải 
kính mến Chúa thật lòng và phải chứng tỏ lòng kính 
mến ấy không phải bằng những hình thức lễ nghi 
mà bằng chính cách sống.

Một ngày kia Chúa Giêsu vào Đền thờ 
Giêrusalem. Người thấy nhiều người chỉ lo các hình 
thức lễ nghi bề ngoài, chỉ chú ý đến lễ vật: Những 
kẻ bán chiên bò, chim câu… những kẻ đổi tiền… 
Sân đền thờ vô cùng om xòm náo nhiệt. Bầu khí bát 
nháo ấy chẳng thuận lợi cho người ta bình tâm cầu 
nguyện chút nào. Lòng yêu mến Chúa khiến Người 
nổi giận, một “cơn giận thánh”. Người lấy những 
sợi dây cột bò có sẵn đấy, quấn lại thành một sợi 
roi, đánh đuổi những kẻ mua bán: “Nhà Cha ta là 
nhà cầu nguyện. Thế mà các ngươi đã biến nó thành 
hang trộm cướp”. Các viên chức Đền thờ sẽ không 
bao giờ tha thứ cho Người về chuyện này.

Thế là Chúa Giêsu trở thành kẻ thù số một của cả 
nhóm biệt phái lẫn nhóm tư tế Sađốc. Người có làm 
bao nhiêu phép lạ họ cũng không tin. Dân chúng 
càng đi theo Người đông đảo thì họ càng ganh ghét. 
Chúa Giêsu có cố gắng bao nhiêu đi nữa để cho họ 
biết Người là Đấng Thiên Chúa sai đến, họ cũng 
bưng tai bịt mắt. Hai nhóm liên minh tìm cách thủ 
tiêu Người.

Tuy nhiên, làm sao mà bắt được Chúa Giêsu đây 
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vì dân chúng ngưỡng mộ Người. Họ vừa đón rước 
Người vào thành Giêrusalem như rước một vị vua. 
Chỉ có cách bắt lén thôi. Chính lúc họ đang nghĩ 
cách thì Giuđa tìm đến đề nghị bán Thầy. Cuối cùng 
họ đã bắt được Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu 
và điệu Người đến tòa án Thượng hội đồng Do thái 
giáo. Cách xử án thật lố bịch: họ dùng hai người 
làm chứng gian để kết án Người; một nhân viên 
còn dám tát vào mặt Người; cuối cùng Thượng tế 
Caipha đứng lên long trọng hỏi: “Nhân danh Thiên 
Chúa hằng sống, Ta hỏi mi: mi có phải là Con Thiên 
Chúa không?” Chúa Giêsu đáp: “Ông nói đúng”. 
Khi đó mọi người đều đứng dậy hô lớn: “Cần gì 
phải tìm nhân chứng nữa. Chính chúng ta đã nghe 
nó nói. Thật là tội phạm thượng khủng khiếp. Nó 
đáng chết”.

Thế là bản án đã được tuyên. Chỉ còn lèo lái cho 
tổng trấn Philatô – người đại diện đế quốc Rôma và 
là kẻ nắm thực quyền – chuẩn y bản án ấy thôi. Và 
Philatô, vì hèn nhát, đã để mặc cho họ đem Chúa 
Giêsu đi đóng đinh.

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

1. Tôi có phần nào giống những người biệt phái 

giả hình không: nhìn bề ngoài thì xem ra tôi đạo 
đức lắm: dự lễ đầy đủ, rước lễ đều đặn, xưng tội 
thường xuyên… Nhưng trong lòng, tôi làm những 
việc ấy chỉ vì bị lôi cuốn theo đám đông, vì sợ cha 
mẹ rầy la, vì muốn cho người khác thấy… Lòng tôi 
không kính mến Chúa?

2. Tôi có sống như một Kitô hữu thực thụ, không 
phải chỉ ngày Chúa Nhật mà là mọi nơi mọi lúc 
không? Tôi chỉ lo chu toàn những nghĩa vụ tôn giáo 
bề ngoài mà thôi, hay là biết phản ứng như một Kitô 
hữu có đức tin trước mọi tình huống như ở nhà, ở 
trường, khi làm việc, lúc giao tiếp với bạn bè? Tôi 
có biết luôn tự nhắc mình: “Nếu Chúa Giêsu ở vào 
hoàn cảnh của tôi thì Người sẽ làm gì” không? 

3. Có khi nào tôi ganh ghét những người khá 
hơn tôi không? Có khi nào tôi tìm cách hạ người ta 
xuống, bởi vì người ta khen họ hơn tôi, bởi vì thành 
công của họ làm tôi khó chịu

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy 
Ông Simon người Xirênê và bà Vêrônica.

Simon người xứ Xirênê được Tin Mừng nói 
đến. Ông đã giúp Chúa Giêsu vác thánh giá. Còn 
Vêrônica thì sách Tin Mừng không nói đến nhưng 
thánh truyền nói bà đã lau mặt Chúa Giêsu. 

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ

“Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy 
mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng 
chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh 
Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về 
Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất 
phần thưởng đâu…”

Nếu thật sự nhân danh Chúa, không ai có thể 
làm điều sai quấy.

“Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong 
những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối 
xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn…”.

Kitô hữu được học yêu người, nhưng chính họ 
lại dễ làm gương xấu về “không yêu người” 
nhất.

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 3)
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SỐNG KINH MÂN CÔI

 TRUYỆN TÍCH 21. 
Chuỗi hạt Mân Côi với kẻ ốm liệt 

Tại nữ tu viện ở Tây Ban Nha, có một dì phước bị tê liệt trầm trọng đã nhiều năm. Dì ốm o gầy gò, 
không thể cử động được. Hơn 2 năm liệt giường, dì chỉ nằm lần chuỗi Mân Côi, và suy niệm các sự 
thương khó Đức Chúa Jêsu, nên đã can đảm chịu đựng được những sự đau đớn. 

Một hôm Đức Mẹ soi sáng cho Bà Bề Trên tu viện, nảy sinh ra ý kiến là khiêng dì phước ra nằm trước 
tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Cả dòng lần chuỗi Mân Côi cầu cho chị dòng được thuyên giảm nếu đẹp 
lòng Chúa và sáng danh Đức Mẹ. Một sự lạ đã xảy ra: 

Khi đọc chuỗi 5 sự Vui, dì cố gắng theo dõi, và cảm thấy hết sức mệt nhọc. Khi đọc chuỗi 5 sự Thương, 
dì cảm thấy phấn khởi, sức khoẻ dần dần hồi phục. Khi đọc chuỗi 5 sự Mừng, dì tươi vui hẳn lên, và coi 
như bình phục. Dì tự đứng lên, và qùy gối cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu dì. 

Mọi người ngơ ngác, thấy phép lạ nhãn tiền...Nhiều người hết sức cảm động. Cả nhà thờ đều oà lên 
khóc vì phép lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ đã ban cho dì phước liệt giường lâu năm. Sau tràng chuỗi 150, cả 
nhà dòng đứng lên hát kinh Magnifi cat tạ ơn Đức Mẹ. 

Lời bàn: Linh mục Joakim Soler dòng Đaminh đã chứng kiến phép lạ này, và Ngài đã kể lại trong 
cuốn Nhật ký. Phép lạ Đức Mẹ Mân Côi cứu kẻ liệt thì không sao kể cho xiết được. Chỉ nguyên các phép 
lạ Đức Mẹ đã cứu kẻ liệt ở Lourdes (Lộ Đức) thì đủ để chứng tỏ những ai mắc bệnh nan y mà tuyệt đối tin 
tưởng ở quyền phép Mẹ, thì hầu như được khỏi cả. Chính bản thân chúng tôi đã đến Lourdes năm 2000, 
chúng kiến tận mắt không biết bao nhiêu là phép lạ, hoặc được người ta kể lại. Rất nhiều nạng chống, xe 
lăn được treo đầy trên vách núi, làm chứng cho những phép lạ được khỏi bệnh.

SOI GƯƠNG CÁC THÁNH
Chuỗi Mân Côi giúp ta vượt khó trên đường nên thánh. 

                                   SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    



16 website: www.thanhnhacngaynay.vn

Đương đạo LINH MAI LINH

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

theo chân Chúa.

TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG

Vấn nạn: Tại sao tôi cầu xin Chúa mãi mà không 
được Chúa nhậm lời? (một Kitô hữu giáo dân).

Trao đổi
“Chúa vay bạn đó!”.
Đây chỉ là cách nói vui cốt an ủi và nhắc nhớ 

nhau nên kiên trì mỗi khi chúng ta cầu xin mãi mà 
chưa thấy Chúa nhậm lời. Nhắc nhớ là:  

Một, vì chưa đến lúc được Chúa nhậm lời (giống 
như đứa trẻ chưa đến lúc được dùng những vật dụng 
như dao, kéo, xe gắn máy…).

Hai, vì người chung quanh chúng ta chưa đến 
lúc để người cầu xin được Chúa nhậm lời (điều tôi 
xin liên lụy đến người chung quanh tôi ví dụ nếu tôi 
trở nên giàu có, con cái tôi sẽ hư hỏng vì sự giàu có 
ấy của tôi).

Ba, vì điều tôi xin nằm ngoài kế hoạch (ơn gọi) 
của Chúa dành cho tôi và cho người chung quanh 
liên hệ đến tôi (ví dụ cha mẹ tôi đau ốm nặng nằm 
trong kế hoạch của Chúa đối với các ngài, có thể 
các ngài bớt ở luyện ngục sau khi chết).

Bốn, vì điều tôi xin là điều nguy hại mà tôi 
không biết, điều ấy y như một con rắn cực độc, 
Chúa đổi lại, đang ban cho tôi điều tốt, điều tốt y 
như cái bánh (Chúa đang ban cái bánh, nhưng vì tôi 
cứ mong ngóng và dõi theo con rắn, vô tình không 
hay biết tôi đã nhận được cái bánh).

Năm, trên hết và bao trùm hết cả 4 lý do trên là: 
tình thương bao la hơn trời biển của Chúa đối với 
tôi, do đó hễ chậm ban ngày nào là Chúa chịu nhận 
Người vay tôi ngày ấy (các bậc cha mẹ thường cũng 
hay làm như vậy với con cái), nghĩa là điều bạn 
xin chậm được Chúa ban, thì thời gian chậm ban, 
Chúa sẽ tính vào điều bạn xin… để đến khi Chúa 

ban, Người sẽ ban nhiều hơn không thể tả. Thánh 
nữ Mônica là thí dụ điển hình; Bà xin cho con mình 
là Augustinô hồi tâm quay về với Chúa… nhưng 
rất lâu mới được Chúa nhậm lời; đến khi nhậm lời, 
Chúa ban cho Augustinô chẳng những quay về mà 
còn trở nên một vị thánh thời danh; chưa hết, người 
cầu xin là Bà, Bà cũng trở thành một vị thánh, vị 
thánh bổn mạng của các bà mẹ, bất hủ về mẫu 
gương một người mẹ tốt.

Chung quy vấn đề chỉ nhắc nhớ: Chúa đã hứa 
là có:

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ 
rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa 
đêm khuya đến nói với người ấy rằng: “Anh ơi, 
xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi 
đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi 
anh ấy”. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 
“Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con 
tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi 
dậy lấy bánh cho anh được”. Thầy bảo các con, 
dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho 
người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự 
quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những 
gì anh ta cần.

Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ 
được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ 
ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở 
cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin 
bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho 
nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, 
lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những 
kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của 
tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh 
Thần cho những kẻ xin Người” (Lc 11,5-13).

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU    
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    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    
 

MỤC VỤ THÁNH NHẠC

                                         
PHA THĂNG    

Trọn câu là: “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, 
tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ 
thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt”. Nghĩa là: tình cảm 
giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước 
lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân ngọt ngào 
như rượu ngọt; tình cảm người quân tử tuy nhạt 
nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu 
nhân tuy ngọt ngào nhưng dễ đoạn tuyệt. (Trang 
Tử)
      

Cha phó về thăm mẹ bệnh nặng trở về, cha sở 
hỏi:   

- Mẹ nói được gì không khi thấy con trai cưng 
về thăm?            

Cha phó cười:  
- Thưa cha, từ hôm về cho đến hôm đi, mẹ con 

chỉ nói với con đúng một câu: “Con về thăm mẹ đó 
hả?”.   

Cha sở trố mắt:
- Ủa! Sao thế? Có phải do mẹ mệt không?
Cha phó lắc đầu thưa:
- Thưa cha! Tính mẹ của con là vậy! Nói ít lắm! 
Cha sở chưa kịp nói gì thì cha phó nói thêm:
- Ngày con được lãnh tác vụ linh mục, mẹ con 

cũng chỉ nói duy nhất một câu: “Mẹ vui lắm!”.
Cha sở gật gù: 
- Nhưng thương lắm đấy nhé! Cha của tôi cũng 

vậy. Bởi vì hễ người chân thật thì nói như đếm từng 
chữ ấy!  

Cha phó bổ túc thêm:
- Thưa… đúng vậy! Nói chữ nào ta quý chữ ấy 

và thưa cha, ta cũng sẽ nhớ lâu từng chữ của họ nói 
ra... 

Cha sở cười rồi im lặng. Một lúc, cha phó hỏi: 

- Thưa cha, cha lại nghĩ ra điều gì thế?    
Cha sở gật đầu:
- Tôi đang nghĩ câu: “Quý hồ tinh bất quý hồ 
đa”, nghĩa là mọi sự quý ở chỗ tinh nhuệ hơn 
là quý ở chỗ số nhiều. Tôi lại nghĩ thêm: Chính 
vì thế mà Chúa dạy: “Khi cầu nguyện, các con 
đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải 
nói nhiều mới được chấp nhận” (1). Có phải lâu 
nay chúng ta quá nhiều lời trước Thánh Nhan 
Chúa không?    
Cha phó suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Thưa cha, từ khi chúng ta hát Thánh ca Phụng 
vụ, con nhận thấy, chúng ta không còn nhiều lời 
trong việc ca hát thánh lễ nữa.  
Cha sở gật đầu nói:
- “Đồng quy nhi thù đồ” (2). Đúng là như vậy 
thật! Mọi sư ăn khớp vào với nhau hết. 
Cha phó hiểu ý nên nói thêm:
- Giáo hội dạy cho chúng ta hát Thánh ca Phụng 
vụ… chắc cũng với ý đó (3)..

.................................
(1) Tin mừng Mt 6,7-15. Khi ấy, Chúa Giêsu 

phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các 
con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải 
nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, 
vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả 
trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện 
như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con 
nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha 
thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho 
chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 
nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ 
chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”.

(Xem tiếp trang 19)
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QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

NGUYÊN NGUYÊN   
Người đàn ông tự nhận mắc kẹt ở Trái Đất vì cỗ 

máy thời gian bị hỏng, đã vượt qua bài kiểm tra nói 
dối ở Anh.

Đèn hiện xanh chứng tỏ James Oliver (phải) nói 
thật. Ảnh:ApexTV.

James Oliver, đang sống ở Anh, tự nhận mình 
đến từ một thiên hà khác, sống ở năm 6491 và đã đi 
ngược thời gian tới Trái Đất, khi cỗ máy du hành bị 
hỏng. Câu chuyện của Oliver bị nhiều chuyên gia 
về hiện tượng thần bí nghi ngờ, nhưng kết quả bài 
kiểm tra nói dối hôm 29/5 phát trên kênh ApexTV, 
một kênh về chuyện thần bí trên YouTube cho thấy 
anh ta đã nói thật, theo Sun.

“Tôi đến từ một hệ thống hành tinh khác, không 
giống ở đây. Hôm 31/1, tôi gặp trục trặc khi hiện 
tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra. Nó làm gián 
đoạn đường truyền tôi nhận được từ trụ sở, đó là 
bản cập nhật phần mềm cho tàu vũ trụ của tôi”, 
Oliver nói, cho hay nghề nghiệp của mình là khảo 
cổ học du hành thời gian.

“Những nguồn dữ liệu khác tràn vào hệ thống, 
làm hỏng hệ điều hành con tàu. Điều này có nghĩa 
là tôi sẽ mắc kẹt ở đây tới khi một nhóm nghiên cứu 
khác hạ cánh xuống hành tinh này”. 

“Cách tính năm của người Trái Đất khác với 

chỗ tôi ở. Nơi tôi đến, năm dài hơn ở đây. Khoảng 
cách từ Mặt Trời tới hành tinh của tôi xa hơn so với 
địa cầu, vì vậy đi lại mất nhiều thời gian hơn”.

“Nhưng chúng tôi có nhiều nhà toán học tài 
năng, họ tính toán được số năm cần để di chuyển 
từ hành tinh của chúng tôi đến những nền văn minh 
khác”, Oliver nói bằng giọng mang âm địa phương 
Birmingham, hơi pha chút giọng mũi kiểu Mỹ.

Mô tả cuộc sống cách Trái Đất nhiều năm ánh 
sáng, anh ta cho hay nhiều giống loài và hành tinh 
mới được phát hiện, và đã xảy ra nhiều cuộc chiến 
giữa loài người và người ngoài hành tinh.

“Chúng tôi không ngừng tìm kiếm hành tinh 
mới và thiên hà mới, nhưng đa số không tìm thấy. 
Thỉnh thoảng chúng tôi mới ‘trúng số’ và phát hiện 
một nền văn minh mới, hành tinh mới, hệ sinh thái 
mới. Có rất nhiều hành tinh có nền văn minh tiên 
tiến hơn loài người. Đôi khi xung đột xảy ra, nhưng 
đa số bị lực lượng liên hành tinh kiểm soát nhanh 
chóng. Lực lượng liên hành tinh là một đơn vị gìn 
giữ hòa bình”.

Câu chuyện của Oliver giống như cốt truyện bộ 
phim khoa học viễn tưởng “Ngược về tương lai” 
của Mỹ, nơi Marty McFly mắc kẹt trong thập niên 
50, sau khi hết plutonium cung cấp năng lượng cho 
cỗ máy thời gian trong một chiếc xe ôtô cũ.

Oliver tự nhận là bạn bè với người dân trên 
những hành tinh khác. “Khái niệm người ngoài 
hành tinh đã lỗi thời ở thế giới của tôi. Về mặt kỹ 
thuật, tôi đang gặp một người như thế. Nhưng tôi 
chỉ gặp được họ khi ở nhà. Cũng giống như tôi, họ 
di chuyển tới nơi tôi sống và làm quen với tôi. Tôi 
kết bạn với vài người. Họ rất tử tế. Một số người 
tôi chơi thân. Bạn thân nhất của tôi là người thiên 
hà khác”.

Oliver tiết lộ một điều bất ngờ trong tương lai 
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là con người sẽ có hệ thống trí tuệ nhân tạo riêng có 
tên Siri - trùng tên với hệ thống trợ lý hệ điều hành 
của Apple. Oliver cho hay bị “hạn chế những điều 
được phép kể về tương lai”, khi được hỏi ai là tổng 
thống Mỹ kế tiếp.

Sau khi Oliver vượt qua bài kiểm tra nói dối phát 
sóng trên YouTube, nhiều người tỏ ý không tin. Họ 
cho rằng anh ta sử dụng thứ ngôn ngữ tiếng Anh 
giống hệt ngày nay, điều mà hàng nghìn năm sau 
trong tương lai, chắc chắn phải có sự thay đổi về lối 
nói, cách dùng từ.

“Máy phát hiện nói dối là thứ không đáng tin. 
Sao không thử ADN của anh ta xem có khác gì người 
Trái Đất không”, một người viết.

Hồng Hạnh

Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phải! Nhưng 
ngược lại, chuyện gì cũng có thể do con người bịa 
đặt. Cỗ máy rất hiệu quả để kiểm tra chuyện có thật 
và chuyện bịa đặt là cỗ máy thời gian –ai cũng có thể 
có được-, tức là cứ để một thời gian, chuyện có thật 
tồn tại, chuyện bịa đặt tự tan rã. Điển hình chuyện 
giao tế:  

Trong giao tế hằng ngày, để lấy lòng nhau, người 
ta bịa đặt nhiều chuyện không có thật, nói những 
“lời có cánh” (nói xạo), nhã nhặn với nhau một cách 
khách sáo (“Bên ngoài thơn thớt nói cười, mà trong 
nham hiểm giết người không dao”)… những mối 
giao tế kiểu màu mè giả dối như thế rất mau tan rã; 
ngược lại, cư xử với nhau chân thành, nói năng, trao 
đổi, đãi đằng nhau dựa trên nền tảng sự chân thật dù 
ít lời, ít hình thức… những mối giao tế ấy lại bền 
vững. Trang tử nói: “Quân tử chi giao đạm nhược 
thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm 

dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt”, nghĩa là: tình cảm 
giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, 
tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân ngọt ngào như 
rượu ngọt; tình cảm người quân tử tuy nhạt nhẽo 
nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân 
tuy ngọt ngào nhưng dễ đoạn tuyệt. 

Có như thế thật! Ta bắt gặp những người trí không 
cao, tâm không chính, đức không sáng, họ thường 
giao tế với nhau cốt ở ồn ào nói cười rỗn rãng, tìm 
cách nói năng cho khéo, trò chuyện cho duyên, đưa 
nhau đi chơi, bầy mâm nhậu này đến tiệc rượu kia… 
nhưng rồi mối giao tế của họ chỉ một sớm một chiều, 
gặp nguy sự là bỏ nhau, có khi kết thúc bằng đưa 
nhau ra tòa, thậm chí bằng đâm chém nhau không 
thương tiếc. Những bậc chính nhân quân tử thường 
giao tế với nhau kiểu “lòng đối với lòng”, chẳng đãi 
đằng nhau gì mà lại thâm sâu, chẳng khen tặng tâng 
bốc nhau nhưng lại nồng thắm nghĩa tình, thậm chí 
ít khi gặp gỡ nhau, ít khi tiệc tùng… vậy mà cứ thâm 
giao muôn thuở. 
Thánh ca Phụng vụ cũng giống như vậy, vì chỉ hát 
Lời Chúa nguyên văn không thêm bớt, thay đổi, 
sửa chữa, không trang hoàng cũng không cầu kỳ 
câu chữ, không tô hồng chuốc lục “giọng ca” cho 
đúng kỹ thuật… mà chỉ hát chân chất với tấm lòng, 
hát như thế (vừa hát nguyên văn Lời Chúa vừa hát 
với lòng đơn sơ) đương nhiên không thể vui nhộn, 
duyên dáng, hấp dẫn, nghệ thuật, lãng mạn... lại còn 
hát với cả cộng đoàn, không bè này bè nọ, chẳng 
đuổi nhau chí chóe, không vào trước ra sau... Đó 
chính là tính cách “đạm nhược thủy” (lạt như nước) 
của Thánh ca Phụng vụ; nhưng tính chất lại kết chặt 
thành một với phụng vụ, chỉ biết cùng phụng vụ tôn 
vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu.      

Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những 
lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, 
mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ 
cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ 
lỗi lầm cho các con”.

(2) Bài thơ của Khổng tử:
Thiên hạ hà tư hà lự
Thiên hạ đồng qui nhi thù đồ 
Nhất trí, nhi bách lự
Thiên hạ hà tư hà lự!
Tạm dịch:
Dạy rằng: muôn sự trên đời

Cần chi lo nghĩ rối bời mà chi
Muôn đường nhưng vẫn đồng qui
Trăm chiều lo lắng rút về một căn
Cần gì mà phải băn khoăn
Cần gì mà phải bận tâm lo lường.

(3) Vì Thánh ca Phụng vụ: 
a/ Dùng chính Lời Chúa mà hát nguyên văn, 

không thêm không bớt.
b/ Hát trở đi trở lại đúng Bản văn Phụng vụ 

giáo hội thiết lập.

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 17)
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    CÂU CHUYỆN NỘI BỘ

                                         
PHÚC CHIÊU

“Quân tử chi giao đạm nhược thủy”
Đông phương ngày xưa, tình bạn cũng như tình 

yêu, suốt đời tha thiết, thâm trầm, lắng đọng vào bên 
trong, không sôi nổi, bồng bột ra ngoài. “Quân tử 
chi giao đạm nhược thủy”, sự giao thiệp giữa người 
quân tử với nhau lạt như nước lã. Ngày xưa, có khi 
hai người bạn (hay hai tình nhân) gặp nhau, chỉ ngồi 
hằng giờ không nói năng gì. Họ đã “đối diện đàm 
tâm” mà tâm tình lại thông cảm sâu sắc với nhau, 
đượm đà tha thiết hơn bao nhiêu lời môi miếng dông 
dài.

Trong thơ văn xưa, người ta thường nhắc đến bài 
Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê, bạn đồng khoa 
và đồng liêu:

Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngùi ngùi lòng ta:
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau.
Kính yêu từ trước nhẫn sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời.
Cũng có lúc cùng nơi dặm khách,
Tiếng suối reo lóc lách lưng đèo,
Có khi từng gác cheo leo,
Khúc vui con hát, lựa chiều cầm xoang.
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương măm máp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích điển phần (12) trước sau!
Nguyễn Khuyến nhắc lại gần đây đã gặp lại 

Dương Khuê:
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can.
Thế mà nay, Nguyễn Khuyến nhiều tuổi hơn còn 

sống, bạn ông ít tuổi hơn lại sớm qua đời:
Mà sao bác vội về ngay,
Chợt nghe tôi những chân tay rụng rời.
Cho nên, ông buồn, ông nhớ, ông chán. Bạn mất 

đi, là mất theo cái vui của cuộc đời ông:
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua, không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo chẳng viết,
Viết cho ai, ai biết mà đưa?
Tưởng có thể tìm thấy một tình bạn đặc thù Việt 

Nam trong mấy vần thơ của Nguyễn Khuyến vừa 
dẫn ra trên đây.

Nguyễn Khuyến là một thi sĩ đã đi tiền phong 
tiêu biểu cho loại thơ thăng hoa tình bạn, giọng thơ 
chân thành, tứ thơ chan chứa cảm tình thoát ra khỏi 
mọi khuôn sáo ước lệ và nếp suy tư quá duy lý của 
thời đại Nho giáo lúc bấy giờ. Tình bạn đặc thù Việt 
Nam ngày xưa nầy tuy mặn nồng mà có vẻ như lạnh 
nhạt, “quân tử chi giao đạm nhược thủy”, sự giao 
thiệp giữa những người bạn (trong hàng quân tử) 
là như nước lã, không vồn vã, màu mè như kẻ tiểu 
nhân. Các cụ gặp nhau, có khi chỉ “đối diện đàm 
tâm” hằng giờ ngồi nhìn nhau, không nói lấy một 
câu! Và giữa vợ chồng ngày xưa cũng thường như 
thế. 

Khi cụ Phan Bội Châu bị bắt, giải về nước, cụ Bà 
đến thăm một lần ở thành Nghệ An, hai bên im lặng 
nhìn nhau suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi cụ Bà chỉ 
buông một câu:

- Vợ chồng ly biệt hơn hai mươi năm, nay được 
một lần gặp mặt thầy, trong lòng tôi đã mãn túc rồi... 
Từ nay, thầy làm gì, tùy ý thầy, đừng bận bịu vì vợ 
con!

Các cụ thời xưa có cái thú bầu bạn thông cảm 
tâm tình với nhau trong im lặng, một im lặng hùng 
hồn hơn muôn vàn lời trao gửi vồn vã, quấn quít 
nhau. Chính Nguyễn Khuyến cũng đã giải bày cảnh 
tiếp khách “suông tình” ấy qua hai câu kết bài thơ 
Đường như sau:

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

(Xem tiếp trang 24)
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    THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG    

     (xin xem câu trả lời ở trang 49)

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

CÂU HỎI ĐỐ BẠN 

NÓI NHỎ NHAU NGHE

     NGƯỜI PHÀM

Chuyện riêng Bi & Bo

  Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ là “quân tử chi giao đạm nhược thủy…”?
 Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ có “chân thật”?
 Thánh ca Phụng vụ hấp dẫn đối với những ai?

(Sưu tầm Internet)
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        NGỤ NGÔN CHA PHI

        Lmns. NGUYỄN NGỌC PHI
                 gp. Đà Nẵng   

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

Sư tử là chúa tể rừng xanh, chúa tể muôn loài ra 
lệnh triệu tập đại hội quần hùng để chọn lựa và tấn 
phong các vị quan đại thần cho đế chế của mình. 
Lệnh được ban ra và loan đi khắp nơi khắp chốn 
của đại ngàn rừng xanh. Các con suối róc rách loan 
tin triệu tập đại hội đi khắp nơi. Các cơn gió tung 
tin triệu tập đại hội đi mọi nẻo. Các loại chim bay 
khắp hang cùng ngõ hẻm mà loan tin. Các cành lá 
rầm rì vi vu bắn tin không chừa một hốc núi hay 
một mỏm đá nào. Tin triệu tập đại hội quần hùng 
của chúa tể sư tử thế là được loan đi đến với muôn 
loài, muôn vật.

Đến ngày giờ đã được ấn định, mọi loài ở khắp 
mọi nơi nô nức lũ lượt kéo nhau về dự đại hội quần 
hùng rừng xanh. Ai cũng háo hức chờ mong và hy 
vọng mình có thể sẽ được chọn lựa để làm quan đại 
thần. Được tấn phong làm quan đại thần của chúa 
tể sư tử rừng xanh là một diễm phúc may mắn ba 
mươi đời ông bà tổ tiên để lại cho con cháu ấy chứ 
đâu phải là chuyện đùa chơi. Được trở thành quan 
đại thần uy quyền lừng lẫy và danh vọng tràn trề 
ấy chứ. Được trở nên quan đại thần thì có nghĩa là 
có chức, mà có chức đồng nghĩa với có quyền, mà 
có quyền thì lại đồng nghĩa với có tiền, mà có tiền 
thì lại đồng nghĩa với có tất cả, muốn làm chi cũng 
được. Ôi sung sướng làm sao! Mọi loài, hầu như ai 
cũng đều có chung một hy vọng như nhau. Ai cũng 
háo hức. Ai cũng hy vọng.

Mọi loài tập trung đông ơi là đông. Đông đến 
nỗi chen chân không lọt. Một chú cầy hôi chậm 
chân đến trễ nên phải đứng ngoài rìa ở phía sau xa. 
Chú cầy hôi cố gắng chen lấn lách mình qua lớp 
người dày đặc chật chội để được vào gần hơn. Mọi 
loài vật đang chen chúc nhau ở đó la ó phản đối chú 
cầy hôi:

- Cái thằng cầy hôi thối tha kinh tởm kia. Tới 

sau thì phải đứng đằng sau, sao lại dám láo lếu 
chen ngang vào phía trước vậy hả cái thằng cầy hôi 
thối tha kia?

Chú cầy hôi xin lỗi rồi nài nỉ:
- Xin các bác vui lòng cho em vào một tí mà.
Mấy con vật đứng đó quát lên:
- Vui lòng gì mà vui lòng, cái thằng hôi hám 

kinh tởm kia.
Xin lỗi là vậy, năn nỉ cho vui vậy chứ chú cầy 

hôi vẫn cứ dùng sức trẻ mà chen lấn tiến lên phía 
trước để vào. Chúa tể sư tử đang nhìn quanh chọn 
lựa, trông thấy ồn ào náo động khu vực chú cầy hôi 
đang chen lấn thì chú mục nhìn kỹ. Trông thấy chú 
cầy hôi đang tả xung hữu đột chen lấn tiến lên thì 
chỉ tay ngay vào chú cầy hôi mà tấn phong:

- Trẫm tấn phong cho cầy hôi làm quan đại 
thần. Từ nay cầy hôi sẽ là cố vấn tối cao của trẫm.

Mọi loài tham dự đại hội quần hùng vỗ tay reo 
hò tung hô vang dội. Chú cầy hôi mừng quá cũng 
reo hò vang dội. Mọi loài đang chen lấn xô đẩy 
bỗng nhiên dạt ra hai bên nhường đường cho chú 
cầy hôi tiến lên. Mọi loài đang đứng chung quanh 
tung hô nịnh bợ:

- Ôi, cung kính mến chào ông cầy hôi.
- Ông cầy hôi thật tuyệt vời! Ông cầy hôi thật 

tài giỏi!
- Ôi. Ông cầy hôi thơm quá xá là thơm!
Nghe những lời có cánh khen ngợi và vừa là 

người trong cuộc chen lấn tả tơi mà ai cũng vừa 
mới chửi rủa kêu mình là ‘thằng’, mồ hôi mồ kê nhễ 
nhại, chú cầy hôi oai dũng bước lên, vừa đi vào nó 
vừa lẩm bẩm nói:

Đi vào ta là ‘thằng’
Đi ra ta là ‘ông’
‘Ông - thằng’ hay ‘thằng - ông’
Cũng một cầy duy nhất.



157 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “QUÂN TỬ CHI GIAO”. 23

    NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

 Thế là chú cầy hôi trở thành quan đại thần 
của đế chế chúa tể rừng xanh sư tử.

Một hôm kia, quan đại thần cầy hôi theo chỉ dụ 
của chúa tể rừng xanh sư tử thân chinh vi hành. 
Quan đại thần cầy hôi muốn hiểu thực sự những 
gì đang diễn ra trong vương quốc rừng xanh, nên 
cải trang thành một con vật rất bình thường với bộ 
dạng hơi tả tơi, rách nát rồi lên đường vi hành. Đi 
qua hết nơi này đến nơi khác, đi đâu quan đại thần 
cầy hôi cũng đều bị các con vật khác tưởng là thằng 
ăn mày đi xin ăn nên nhạo cười khinh khi theo bài 
đồng dao:

Ơ, cái thằng ăn mày. 
Ơ, cái thằng ăn xin. 
Ơ, cái thằng đáng khinh. 
Cho nó một đồng trinh.
Bởi vì nó hôi rình. 

Ơ, cái thằng hôi hám. 
Ơ, cái thằng ăn bám. 
Ơ, cái thằng đáng chán.
Cho một trinh ăn sáng.
Để nó biến kẻo chán.
Nghe thấy thế, quan đại thần cầy hôi gọi mọi 

loài lại mà nói:
- Ta có một số tiền lớn. Ta sẽ chia cho những ai 

có mặt tại đây. Ai đến nhận nào.
Nói rồi, quan đại thần cầy hôi ra lệnh cho lính 

khiêng một rương tiền lớn đến cho mọi loài xem. 
Thấy thế, mọi con vật vội nháo nhào chạy đến chìa 
tay ra, con nào cũng ra sức tán tỉnh:

- Con lạy ông. Con lạy ông ạ.
- Ông đẹp trai quá. Ông hào phóng quá.
- Ông tuyệt vời quá. Ông là trên cả tuyệt vời.
- Ông sạch sẽ thơm phức đến nhức lỗ mũi luôn.
Ai cũng đua nhau gọi chú cầy hôi là ‘Ông’ ngọt 

sớt, ngược hẳn lại mới vừa rồi đây thôi ai cũng kêu 
là ‘Thằng’. Vừa gật gù, quan đại thần cầy hôi vừa 
chảy nước mắt vừa nói lớn:

Không tiền ta là ‘thằng’
Có tiền ta là ‘ông’
‘Ông - thằng’ hay ‘thằng - ông’
Do đồng tiền xác định.
Nói rồi, quan đại thần ngẫm nghĩ:
- Bây giờ đây ta đương đứng oai phong lẫm liệt 

ở chức vị quan đại thần, mọi loài ai cũng tung hô ta 
là ‘Ông’, nhưng sau này khi ta xuống chức, không 
còn làm quan đại thần nữa, thì chắc chắn mọi loài 
sẽ kêu ta là ‘Thằng’ chớ chẳng sai. Nghĩ rồi, quan 

đại thần cầy hôi ngửa mặt lên trời thở dài não nuột 
khóc to ba tiếng, rồi lại cười to ba tiếng mà than 
rằng:

Xuống chức thì là ‘thằng’
Đương quyền thì là ‘ông’
‘Thằng - ông’ hay ‘ông - thằng’
Lên xuống với chức quyền.
Thế rồi, quan đại thần lững thững với nỗi buồn 

gặm nhấm tơi tả trong tâm hồn mà đi về nhà, vừa 
đi vừa suy tư:

- Không biết con vợ cầy già của mình ở nhà thế 
nào nhỉ? Trước đây bao giờ cái con vợ già đó cũng 
đều kêu mình là ‘Thằng”. Bây giờ không biết ra 
làm sao nhỉ?

Mải suy tư, quan đại thần cầy hôi về đến nhà lúc 
nào không hay. Chưa kịp bước chân vào nhà thì bà 
vợ đỏm dáng đã vội vã chạy ra ôm choàng lấy cổ 
cầy hôi mà hôn lấy hôn để rồi tới tấp chào hỏi:

- Ôi, ông yêu của em. Ôi, ông quý của em Ôi, 
ông tuyệt vời của em. Ôi, ông trên cả tuyệt vời của 
lòng em.

Giật mình ngỡ ngàng với cử chỉ chào hỏi xa lạ 
khác hẳn với thường ngày của vợ, quan đại thần cầy 
hôi ngơ ngác hỏi:

- Sao hôm nay lạ quá vậy? Mọi ngày bà vẫn 
luôn kêu tôi là ‘Thằng’ mà. Sao hôm nay lạ quá sức 
tưởng tượng luôn.

Vợ cầy hôi đáp:
- Đâu có. Ông vẫn mãi là ông của em mà. Ông! 

Ông! Ông!
Quan đại thần cầy hôi gật gù thốt lên:
Cạn tình thì là ‘thằng’
Đầy tình thì là ‘ông’
Tình đầy hay tình cạn
Quyết định ‘ông’ hay ‘thằng’.
Suy tư một lát, đoạn quan đại thần lại gật gù đọc 

tiếp:
Tiền - Tình - Quyền chỉ định
‘Thằng - ông’ hay ‘ông - thằng’
Ôi, cuộc đời ô trọc
Nghiêng ngả và lọc lừa.
Tiếp theo, quan đại thần còn suy tư nhận ra 

nhiều điều khác nữa, quan đại thần cầy hôi vẫn tiếp 
tục đọc hoài: 

Hậu thù kêu bằng ‘thằng’
Yêu thương gọi bằng ‘ông’.
Con tim tuy bé nhỏ
Chứa đựng cả ‘thằng - ông’.
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Coi thường kêu là ‘thằng’
Coi trọng gọi là ‘ông’
Ôi, cuộc đời nghiêng ngả
Giữa ‘ông - thằng’, ‘thằng - ông’.

Đi vào ta là ‘thằng’
Đi ra ta là ‘ông’
‘Ông - thằng’ hay ‘thằng - ông’
Cũng một người duy nhất.

Không tiền ta là ‘thằng’
Có tiền ta là ‘ông’
‘Ông - thằng’ hay ‘thằng - ông’
Do đồng tiền xác định.

Xuống chức thì là ‘thằng’
Đương quyền thì là ‘ông’
‘Thằng - ông’ hay ‘ông - thằng’
Lên xuống với chức quyền.

Cạn tình thì là ‘thằng’
Đầy tình thì là ‘ông’

Tình đầy hay tình cạn
Quyết định ‘ông’ hay ‘thằng’.

Tiền - Tình - Quyền chỉ định
‘Thằng - ông’ hay ‘ông - thằng’
Ôi, cuộc đời ô trọc
Nghiêng ngả và lọc lừa.

Còn tiền được gọi là ‘Ông’
Đến khi cháy túi thì ‘Ông’ thay ‘Thằng’.
Cạn tình thì kêu là ‘Thằng’
Tình đầy lai láng thì ‘Thằng’ thay ‘Ông’.
Đương chức tôn kính gọi ‘Ông’
Lụy thời hết chức thay ‘Ông’ bằng’Thằng’.
Hận thù thì kêu là ‘Thằng’
Yêu thương tràn ngập thay ’Thằng’ là ‘Ông’.
Coi trọng tôn kính gọi ‘Ông’
Đến khi kinh dể thay ‘Ông’ bằng ‘Thằng’.
‘Thằng-Ông’ hay là ‘Ông-Thằng’
Đời luôn thay đổi “Ông-Thằng’, ‘Thằng-Ông’!!!

Do đâu bậc quân tử “chi giao đạm nhược thủy”? 
– Thưa do tâm tính chân thật. Tại sao lại do tâm tính 
chân thật? – Thưa vì tâm tính chân thật ắt hành vi 
lẫn ngôn từ phải đơn sơ. Lão tử nói: “Tín ngôn bất 
mỹ, mỹ ngôn bất tín; thiện giả bất biện, biện giả bất 
thiện; tri giả bất bác, bác giả bất tri” (Lời nói chân 
thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mỹ thì không 
chân thật. Người thiện thì không cần phải biện giải, 
người nào phải biện giải cho mình là người không 
thiện. Người biết thì không nói, người nói là người 
không biết). Như vậy chân thật đi với đơn giản, đơn 
giản đi với ít biểu hiện và ít lời lẽ. Từ ngoài nhìn 
vào, người ít biểu hiện và ít nói thường bị đánh 

giá là lạnh nhạt, tẻ nhạt, khô khan, không biết giao 
thiệp, đồng nghĩa người như thế dễ bị chê trách, bị 
than phiền là không có kỹ năng sống hay không có 
kỹ năng giao tế, từ đó ít có cơ hội thành công trong 
cuộc sống v.v… Vậy ta nên phải như thế nào? – 
BBT nghĩ rằng cứ nên là người quân tử. Bởi đi đâu 
thì đi, nhưng khi cần người tư vấn, người đáng tin 
tưởng, ai ai cũng quay lại với người quân tử vì nói 
gì thì nói, ai cũng quý người chân thật.

Tuy vậy, không cường điệu, không “ra cái điều”! 
Chân thật thì chân thật, nhưng cũng cố gắng nên 
thân thiện, dịu dàng, tế nhị, khiêm tốn, nhẫn nại mỗi 
khi tiếp xúc với bất kỳ ai.  

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 20)
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        CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

                                      
MỘC XUÂN   

(tiếp theo kỳ trước)
- Chúng ta đi xem sự đổ nát của một triều đại, 

hùng mạnh vững chãi đồ sộ như thế mà với thời 
gian cũng phải điêu tàn; vậy với thời gian, cái gì 
bền vững mãi mãi? Phải chăng là tôn giáo, là học 
thuyết, là đạo đức?

Ngày xưa không có cần cẩu, không có máy bay 
trực thăng vậy mà làm sao họ đưa những khối đá 
hàng tấn lên cao hằng mấy chục mét. Phải chăng nền 
văn minh ngày xưa cũng tột bậc vì một lý do nào đó, 
nó bị biến mất không để lại cho hậu thế tham khảo 
và hiểu. Phải chăng sự văn minh tột bậc không đi 
đôi với đạo đức đã bị Thượng đế xóa sạch để cho 
nhân loại mò mẫm đi lại từ đầu, cũng như hiện tại 
con người đã trải qua mấy lần đại chiến thế giới, 
nhưng nào ai có kinh hãi với cái chết để mà tu tâm 
dưỡng tánh, người ta lại càng nghiên cứu những vũ 
khí tối tân hơn, giết người nhiều hơn xưa, rồi một 
ngày nào đó chính nhân loại tự đào mồ chôn mình, 
sẽ xóa sạch hết nền văn minh hiện hữu, lúc đó chỉ 
còn lại thổ dân trình độ thấp kém ở những nơi hẻo 
lánh xa xôi mới còn sống sót, rồi họ mò mẫm lại từ 
đầu để tái lập một thế giới mới không còn những nhà 
bác học chuyên nghiên cứu những vũ khí giết người 
tối tân. Không còn những cường quốc muốn làm bá 
chủ thiên hạ.

Đền nào cũng cao vút, các bậc thang đều toàn 
bằng đá hơi thẳng đứng nên rất khó leo, phải nói là 
bò trên các bậc thang. Người yếu bóng vía không 
dám leo chỉ đứng ở dưới đất ngẩng cổ lên mà xem. 
Du khách đi tham quan rất đông, thường họ đi từng 
đoàn, nào là đoàn Ấn Độ, đoàn Nhật Bản, đoàn 
Trung Quốc, đoàn Đại Hàn, đoàn Pháp quốc, đoàn 
Anh quốc, đoàn LiênXô, đoàn Canada v.v… Rất 
nhiều, chị Loan đếm không xuể.

Có rất nhiều cây cổ thụ có lẽ cả ngàn năm tuổi, 

rễ nó thòng xuống to lớn khổng lồ. Chị Loan ao ước 
tuổi con người được bằng như tuổi cây cổ thụ đó, 
nhưng ước ao chỉ là ước ao nếu ai cũng sống như 
vậy trái đất này đâu còn chỗ cho con người nữa. Lúc 
đó chắc chiến tranh còn khủng khiếp hơn ta tưởng.

Ngày hôm sau chị Loan muốn về thăm tỉnh 
Battambang là nơi hồi nhỏ chị Loan đã từng sinh 
sống. Lúc đi ăn tối, chị gặp một Việt kiều đã sinh 
sống được nhiều năm ở Nam Vang. Chị hỏi tình hình 
an ninh ở Battambang, chị này cho biết:

- Thôi thôi, anh chị đừng đi về đó! Cướp bóc tùm 
lum, con tôi mới vừa bị cướp!

Chồng chị Loan hoảng quá:
- Thôi em ơi, chỗ nguy hiểm như vậy đi làm gì!
Đã 51 năm rồi chị đã xa Battambang nay đã đến 

đây chỉ còn trong gang tấc mà không đến thăm quả 
là một sự tức tưởi cho chị. Không chịu lùi bước, 
chị ra bến xe hỏi thăm, ở đây cho biết hiện giờ tình 
hình an ninh đã khá hơn trước nhiều do đó du khách 
đến tham quan cũng khá đông. Chính quyền nỗ lực 
bảo vệ an ninh cho du khách. Duy có đường đi đang 
nâng cấp chưa xong nên còn một đoạn đang làm dở 
dang nhiều bụi bặm. Thế là ngày hôm sau chị Loan 
quyết định về Battambang.

Trên đường đi chị Loan hồ hởi khoe với chồng:
- Năm 1954, em và má cùng với em trai về Sài 

Gòn thăm ông ngoại. Từ Battambang về Nam Vang 
đi bằng ôtô-ray (một loại tàu hỏa cao tốc), lần này 
mình từ Battambang về Nam Vang cũng đi ôtô-ray 
để nhớ lại kỷ niệm ngày xưa anh há!

Trong ký ức chị Loan vẫn còn hình ảnh căn nhà 
xinh xắn với một vườn hoa phía trước ở đối diện với 
bên hông chùa Prâyxo. Chị vẫn nhớ như in dãy nhà 
của cư xá công chức mà gia đình chị đã dời về ở đến 
khi hồi hương về Việt Nam. Ôi những người láng 
giềng hiền lành thân thương ngày nào có còn ở đó 
không? Còn biết bao ký ức từ thuở ấu thơ hiện lên 
không bút nào tả xiết, đầy ấp những nỗi thân thương 
trìu mến, chị Loan đang hân hoan chờ đón sống lại 
với những ký ức ngày xưa.

Khi đến Battambang, chị tìm mướn nhà trọ ở gần 
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chợ vì trong lòng chị vẫn sờ sợ bởi những lời cảnh 
cáo của bà Việt kiều ở Nam Vang. Mướn xe lôi chị 
cũng chọn những người già hoặc ốm yếu, trong túi 
xách lúc nào cũng sẵn một con dao xếp để phòng 
thân. Nhưng khi đến nơi, chị thấy không khí ở đây 
khác hẳn lời cảnh cáo kia, chị an tâm đi chơi. Trước 
tiên chị đi tìm chùa Prâyxo, vì chị phát âm sai nên 
dân địa phương lắc đầu nói ở đây không có chùa đó. 

Chị Loan vừa ngạc nhiên vừa thất vọng :
- Chùa này lớn lắm mà? Sao lại không có?
Chị đành đi tìm bằng ký ức. Từ chợ chị nhớ 

mang máng con đường này dẫn đến chùa. Quả vậy, 
xe lôi đi theo con đường chị yêu cầu:

- Ô kìa! Chùa Prâyxo đây mà!
Chị mừng quá, chị bảo anh xe lôi tấp vào, vợ 

chồng chị đi vào tham quan ngôi chùa. Đích thực 
là ngôi chùa chị muốn tìm, ôi chị sung sướng quá 
chừng! Kia là cái sân chùa rộng lớn ngày xưa dùng 
làm nơi hỏa thiêu, cạnh đó là ngôi nhà để hài cốt nổi 
tiếng có ma. Bây giờ ngôi nhà này đã biến mất, thay 
vào đó là dãy nhà của các sư trẻ đến tu.

Còn nơi để thiêu, bây giờ mọc lên rất nhiều tháp, 
chị Loan thắc mắc:

- Người Miên có tục lệ thiêu, đâu có chôn sao lại 
có tháp, lại rất nhiều tháp nữa như một cái nghĩa 
địa của bên ta. Phong tục của họ đã thay đổi rồi 
chăng?

Về sau chị Loan mới được biết họ vẫn duy trì 
phong tục thiêu nhưng có lò thiêu hẳn hoi không 
gây ô nhiễm môi trường, còn tháp là nơi cất giữ 
những hũ tro. Mỗi dòng họ cất trong một cái tháp. 

Phía trước mặt chùa ngày xưa là miếng đất trống, 
sở công chánh ở bên cạnh thường hay gửi các dụng 
cụ xây dựng cầu đường. Trong số đó, có xe kúc kít 
chạy trên đường ray, những ngày hè hai chị em bé 
Loan thường rủ bạn bè người Miên sang đây chơi. 
Đám trẻ leo lên xe ngồi, một đứa đẩy xe chạy trên 
đường ray, lần đó đến phiên bé Loan đẩy, vì làm 
biếng Loan không đẩy tử tế, mà lấy hết thần lực đẩy 
xe chạy một cái vèo đến cuối đường ray tông vào 
một cái xe khác làm người bạn Miên bị dập đầu chảy 
máu. Nó tức giận đòi chạy về méc mẹ Loan. Hai chị 
em hết hồn, vội giữ bạn lại, năn nỉ đừng méc, bỏ 
qua nếu không hai chị em Loan không thèm chơi 
nữa. Người bạn này cũng hiền lành nên xiêu lòng, 
em của Loan lấy nhúm muối đắp vào vết thương để 
tan máu bầm. 

Chuyện trên 50 năm rồi, bây giờ trở lại chốn xưa 
chị Loan nhớ người bạn nhỏ tên Sakha bây giờ đã 
ở đâu? Bây giờ ai nấy cũng đã già rồi, có gặp mặt 

chắc cũng không nhìn ra nhau!
Mảnh đất ngày xưa bây giờ là dãy trường học, 

chị Loan đi sang bên hông chùa để tìm lại căn nhà 
ngày xưa, nhưng hỡi ôi vật đổi sao dời, tất cả đều 
thay đổi. Nơi đó là một căn nhà khang trang mới cất 
không còn vườn hoa ngày nào!

Ở Campuchia nhà cửa được qui hoạch cẩn thận 
không có hẻm hóc, nhà nào cũng quay ra mặt tiền 
đường, có nơi được chia lô mỗi căn rộng hằng 30 
mét chiều ngang. Các hàng rào đều có các hoa văn 
rất đẹp chị Loan phải đi chụp hình hàng rào nhà này 
đến hàng rào nhà khác để lưu niệm các mẫu hoa văn 
đặc biệt.

Ngôi nhà xưa nằm ngay góc ngã ba đường, chị 
Loan đi lần đến con đường ngã ba đó, chị muốn 
nhìn lại dãy phố thân thương ngày nào có nhiều 
bạn bè của chị ở nhưng tất cả đều thay đổi không 
còn chút gì hình ảnh dãy phố xưa, có lẽ chiến tranh 
đã tàn phá. Bây giờ là dãy phố hai tầng kiểu cách 
khác xưa, vợ chồng chị chỉ đứng ngắm vì tất cả Việt 
kiều ở nơi đó đã hồi hương từ năm 1955, còn những 
người Miên đều lạ hoắc vả lại anh chị cũng không 
biết tiếng Miên nên cũng không tiện thăm hỏi.

Rồi chị kêu một xe lôi, chị muốn tìm lại ngôi 
trường xưa nơi chị đã đi học. Anh xe lôi này biết nói 
tiếng Pháp, ảnh cho biết ngôi trường này đã không 
còn nữa. Trường này là trường Sơ độc nhất trong 
tỉnh để dạy con em Việt kiều, chương trình dạy lớp 
5, lớp 4 thì dạy tiếng Việt, đến lớp 3 thì dạy chương 
trình Pháp, một tuần có một giờ học tiếng Miên, 
một giờ học tiếng Tàu và vài giờ học tiếng Việt. Học 
sinh khi xin phép đi vệ sinh hay làm việc gì cũng 
phải nói tiếng Pháp, hằng ngày cũng phải đọc kinh 
tiếng Pháp.

Hai chị em Loan học ở trường này đến năm lớp 
3 thì hồi hương. Trường ở rất xa nhà nên hai chị em 
ở bán trú. Cơm buổi trưa có cơm Việt Nam và cơm 
Tây. Lúc đầu hai chị em Loan ăn cơm Việt Nam cho 
rẻ, nhưng bé Loan hơi kén ăn, ngày nào cũng ăn thịt 
kho rồi đến cá kho, bé về năn nỉ với bố đổi qua cơm 
Tây. 

Đến buổi ăn thì phải đọc kinh, bé không biết 
kinh kệ đành đứng im mà bụng thì đói meo, chịu 
không nổi thỉnh thoảng bé lại thò tay bóc vội một 
món nào đó bỏ vào miệng nhai.

Kỷ niệm không bao giờ quên là những trận 
đòn do bà Sơ già đánh vì bé Loan không biết đọc 
kinh. Khi đưa con đến nhập học, ba của Loan đã 
thông báo không phải là người Công giáo.

 (còn tiếp)
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        CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU

Lâu rồi, gã có đọc một bài viết, hình như của Bs 
Phạm Hồng Quang trên báo Tuổi Trẻ Cười thì phải? 
Bài viết mang tựa đề “To và Nhỏ”, đại khái như thế 
này: 

“Ở một đất nước rất nhỏ, có một thủ đô rất to. 
Trong thủ đô rất to, có những con đường rất nhỏ.
Trên những con đường rất nhỏ, có những biệt 

thự rất to.
Những biệt thự rất to, toàn của các cô vợ nhỏ.
Các cô vợ nhỏ là của các ông quan rất to.
Các ông quan rất to, có những chiếc cặp rất nhỏ.
Trong những chiếc cặp rất nhỏ, có các dự án rất 

to.
Các dự án rất to, nhưng mang lại hiệu quả rất 

nhỏ.
Hiệu quả rất nhỏ, nhưng thất thoát rất to.
Thất thoát rất to, nhưng tìm ra rất nhỏ.
Tìm ra rất nhỏ, nhưng xử lại rất to.
Xử rất to, nhưng kết quả rất nhỏ…
Tiếp nối bài viết trên, hôm nay gã cũng muốn 

tán một chút về đề tài to và nhỏ. Ngày xưa, dọc theo 
quãng đường từ thác Prenn lên Đàlạt, gã thấy bên vệ 
đường có nhiều tấm bảng gỗ màu xanh với những 
hàng chữ, đại khái như:  Phòng cháy hơn chữa cháy. 
Lửa cháy rừng điêu tàn. Thực vậy, chỉ cần một mẩu 
thuốc lá của một du khách bất cẩn ném xuống, là có 
thể tạo nên một đám cháy lớn, thiêu huỷ cả một cánh 
rừng, bởi vì ước vọng của tàn lửa là đốt cháy và đốt 
cháy không ngừng. Một đám cháy lớn đã khởi đi từ 
một tàn lửa nhỏ. Phải chăng đó cũng chính là quy 
luật của cuộc sống.

Phàm đã là người sống trong cuộc đời, thì ai cũng 
ước mơ. Và ước mơ nào thì cũng tốt đẹp và hoành 
tráng. Tuy nhiên, người ta lại thường hay quên mất 
rằng: Để ước mơ tốt đẹp và hoành tráng ấy trở thành 
sự thật, cần phải được bắt đầu bằng những việc nhỏ. 
Bình thường, đời người là một chuỗi những việc 
nhỏ đan chen vào nhau. Nếu tấm vải tượng trưng 
cho cuộc đời, thì mỗi việc nhỏ chính là một sợi chỉ 

vô danh đã dệt nên tấm vải ấy. Không có những sợi 
chỉ, thì cũng chẳng có được tấm vải.

Hồi còn bé, gã đã say mê đọc truyện các thánh 
Tử đạo và mong ước một ngày nào đó mình sẽ 
đưa cổ ra cho “bọn quân dữ” chém một nhát, hay 
đưa thân ra cho chúng bắn một phát, thế là nghiễm 
nhiên gã có tên trong sổ bộ các vị anh hùng tử đạo, 
được cả và thiên hạ mộ mến. Thế nhưng, lớn lên 
một chút, gã nhận thấy mộng ước như vậy chỉ là 
điều viển vông và hão huyền như đi trên mây trên 
gió, bởi vì hiện nay chuyện bắt bớ cấm cách một 
cách đẫm máu khó có thể xảy ra, và nếu có xảy ra, 
thì “bọn quân dữ” cũng sẽ thực hiện một cách rất 
tinh vi và khoa học, thậm chí đến cả quỉ thần cũng 
không lường nổi. Và hơn thế nữa, hành vi tử đạo 
chỉ là một kết quả đương nhiên của một cuộc sống 
trung thành với đức tin, bởi vì cây xiêu chiều nào 
sẽ đổ theo chiều ấy. Nếu cuộc sống hôm nay đã khô 
khan nguội lạnh, đã bê tha tội lỗi, thì khi gian nan 
thử thách xảy đến, người ta sẽ khó lòng đứng vững 
trong đức tin, nếu không muốn nói rằng người ta sẽ 
dễ dàng bán Chúa như Giuđa, hay sẽ dễ dàng chối 
Chúa như Phêrô. Ai trung thành trong việc nhỏ, thì 
rồi mới sẽ trung thành trong việc lớn. Ai liên tục 
phản bội trong những việc nhỏ, thì rồi cũng sẽ phản 
bội trong việc lớn. Như trên gã đã trình bày: Cuộc 
đời chỉ là một chuỗi dài những chuyện nhỏ được 
đan chen vào nhau. Những chuyện nhỏ này, có khi 
đem lại những tai hại to, nhưng cũng có khi đem lại 
những thành công lớn.

Trước hết là những chuyện nhỏ nhưng đem 
lại tai hại to.

Người ta thường bảo: Bé ăn cắp một trái trứng, 
thì lớn lên sẽ ăn trộm một con bò. Không phải chỉ 
trong một sớm một chiều, mà người lương thiện 
bỗng trở nên kẻ tội phạm. Tiến trình phạm tội là cả 
một chuỗi dài những sai lỗi nhỏ mọn, để rồi kết thúc 



   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

28 website: www.thanhnhacngaynay.vn

bằng việc sa vào vòng tội ác, huỷ diệt cả một cuộc 
đời. Chẳng hạn một cậu bé học trò, lúc ban đầu trốn 
học theo bè bạn đi chơi. Trốn miết thành thói quen, 
rồi cuối cùng bị nhà trường đuổi và chính cậu cũng 
nản lòng, không còn theo kịp chương trình, đành 
phải bỏ dở việc học. Và thế là cánh cửa tương lai 
bị khép lại. Lối vào ngày mai của cậu bị tắc nghẽn. 
Chẳng hạn một anh chàng ghiền xì ke ma tuý, lúc 
ban đầu có thể chỉ là đơn giản nghe theo lời bạn 
bè rủ rê và mời mọc. Chính chàng cũng thầm nghĩ 
trong bụng:  Thử một lần cho biết mùi đời. Hút một 
điếu chỉ là chuyện nhỏ. Thế rồi chàng trở thành con 
nghiện lúc nào cũng không hay. Như viên bi rơi 
xuống trên một triền dốc. Nó cứ lăn mãi lăn hoài 
cho tới tận cùng con dốc mới thôi. Chàng lần lượt 
phạm hết tội ác này đến tội ác khác. Đã ghiền thì 
phải có tiền để mua thuốc. Và để có tiền thì chàng 
phải dối gạt cha mẹ, đánh đập vợ con, lừa đảo bạn 
bè, hay ăn trộm ăn cắp. Và rồi trong một giây phút 
mù quáng nào đó, chàng cũng sẵn sàng cướp của 
giết người, chỉ để kiếm tí tiền còm.

Nhất là trong lãnh vực tình yêu, chỉ vì những 
chuyện nhỏ, mà niềm hạnh phúc bị tiêu tan và gia 
đình bị đổ vỡ. Gã xin lượm lặt một vài kinh nghiệm 
nhỏ, được đăng tải trên báo Phụ Nữ, để chứng minh 
cho sự thật não nùng và bi đát trên.

Kinh nghiệm thứ nhất, tính ham nhậu của chàng 
chỉ là chuyện nhỏ: Chàng và nàng quyết định lấy 
nhau. Gia đình nàng phản đối vì chàng có sở thích 
lớn là…nhậu. Tính ham nhậu của chàng đã có từ 
thời sinh viên, khi hai người mới yêu nhau. Cứ cuối 
tuần là chàng và mấy người bạn cùng phòng ở ký 
túc xá lại ra quán bia hơi bên lề đường nhâm nhi vài 
lít. Nàng giận lắm vì chàng mải lai rai quên cả cái 
hẹn với nàng. Thậm chí trong lần ra mắt bên nhà 
vợ tương lai, chàng đã quên luôn việc cần phải tạo 
ra một hình ảnh chàng rể tốt vì chàng đã nhậu “tới 
bến” với hai người anh của nàng, khiến nàng phải 
gọi taxi đưa chàng về nhà. 

Tuy nhiên, nàng vẫn hăng hái bênh vực: Nhân vô 
thập toàn. Làm người ai mà chẳng có những khuyết 
điểm. Kẻ này cờ bạc. Kẻ kia đèo bồng bồ nhí, trong 
khi chàng tính tình trung thực, hiếu thảo với cha 
mẹ và yêu thương nàng hết lòng. Chàng chỉ có một 
khuyết điểm tí tẹo là hay nhậu. Chuyện nhỏ như con 
thỏ. Chàng nhậu chỉ vì công việc, chỉ vì nể nang 
bạn bè. Nàng tin rằng khi đã có vợ có con, kề vai 
gánh lấy trách nhiệm gia đình, chàng sẽ chia tay với 
ma men. Nhưng rồi cuộc tình của nàng đã kết thúc 
trong đổ vỡ cũng vì chuyện nhỏ này. Chính nàng đã 

phải khai trước toà án: Ngày nào chàng cũng say 
xỉn. Tiếp khách hàng cũng nhậu. Gặp bạn bè cũng 
nhậu. Đến ngày cuối tuần, không có lý do gì cũng 
nhậu, bằng cách gầy độ với mấy ông hàng xóm. Tôi 
buồn chán, nên có lần bồng con về quê sáu tháng, 
chàng năn nỉ và thề bỏ rượu, tôi đã tha thứ và gia 
đình đoàn tụ. Sau đó, chàng vẫn chứng nào tật ấy và 
tôi không thể chịu đựng được nữa. Chuyện nhỏ bây 
giờ không còn nhỏ nữa mất rồi.

Kinh nghiệm thứ hai, tính hay ghen của nàng 
chỉ là chuyện nhỏ. Chàng là nhân viên phòng kinh 
doanh nhà đất. Nàng là con gái rượu của một đại 
gia. Họ đến với nhau quả là môn đăng hộ đối, xứng 
đôi vừa lứa. Tuy nhiên, nàng chỉ có mỗi tội là… hay 
ghen. Lúc bấy giờ, chàng cho là chuyện nhỏ. Mặc 
dù bực bội, nhưng đôi khi chàng lại cảm thấy hay 
hay, vì có yêu, thì nàng mới ghen. Thành thử, chàng 
chẳng hề nghĩ tới việc chia tay, bởi vì sau mỗi lần 
chàng giận, nàng luôn năn nỉ xin chàng bỏ qua. Hơn 
thế nữa, nàng lại xinh đẹp, giỏi nội trợ, điều kiện 
gia đình quá tốt. Chàng nghĩ lấy nhau rồi nàng sẽ 
hiểu rõ chàng là người sống nghiêm túc, không lăng 
nhăng, lúc bấy giờ nàng sẽ không còn lý do gì để mà 
ghen. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của chàng cũng đã 
vội chết yểu khi chưa kịp “mừng tuổi lên hai”, do 
chàng không chịu đựng nổi sự ghen tuông đến bệnh 
hoạn của nàng. Thực vậy, ngày nào đi làm về, chàng 
cũng bị nàng “đánh hơi”, kiểm tra xem có mùi nước 
hoa, có vết son hay sợi tóc cô nào vương trên áo 
chàng hay không. Chàng cũng bị nàng kiểm tra điện 
thoại xem đã gọi, đã nhắn tin cho những ai. Cô nào 
nằm trong danh sách “tình nghi”, liền bị nàng gọi 
điện thoại để điều tra và đe dọa không được đến gần 
chàng. Điều làm chàng mệt mỏi nhất, đó là nàng còn 
hay bày trò tuyệt thực, đòi tự tử…mỗi khi chàng nổi 
cáu, mắng nàng vì tội ghen bóng ghen gió hay về 
nhà trễ. (Dựa theo bài viết của Thuỳ Dương trong 
báo Phụ Nữ thứ ba, số ra ngày 19.1.2010).

Các cụ ta ngày xưa thường bảo: “Yêu nhau củ 
ấu cũng tròn.Trái bồ hòn cũng ngọt”. Khi tình yêu 
còn mặn nồng, nhất là vào cái thuở ban đầu lưu 
luyến ấy, thì những thói hư tật xấu chỉ là chuyện 
nhỏ. Thế nhưng, một khi đã bước vào hôn nhân và 
chung sống với nhau, nhất là khi tình yêu đang có 
những triệu chứng nhạt phai và giảm sút, thì những 
thói hư tật xấu ấy không còn là chuyện nhỏ nữa, 
nhưng đã trở thành chuyện lớn, nguyên nhân dẫn tới 
đổ vỡ, bởi vì đó chính là giọt nước cuối cùng làm 
tràn ly, đó chính là cọng rơm sau hết làm gãy cả cái 
lưng con lạc đà!
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Kinh nghiệm thứ ba, dư luận cũng chỉ là chuyện 
nhỏ. Chàng là một đại gia, goá vợ và có hai con. 
Nàng là một cô gái duyên dáng, giỏi giang, được 
nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cuối cùng nàng 
đã lên xe hoa để được chàng rước về dinh. Mặc dù 
những người chung quanh đã xì xào bàn tán, nhưng 
nàng cho đó chỉ là chuyện nhỏ. Nàng hy vọng với 
tất cả thiện chí và những việc làm tốt lành của mình, 
nàng sẽ đánh tan được cái dư luận đầy ác ý ấy. Vì 
thế, sau đám cưới, cả chàng lẫn nàng đều cố gắng 
thu xếp ổn thoả những mối liên hệ gia đình. Tuy 
nhiên, chỉ được một thời gian ngắn mà thôi, sau đó 
nàng bắt đầu cảm thấy bị chao đảo, khi mà ngày 
nào cũng phải nghe những lời bóng gió: Làm vú em 
đặng có kinh nghiệm để mai mốt làm mẹ tốt hơn. 
Chàng cưới nàng là để có người hầu hạ, chứ có yêu 
gì nàng đâu. Còn hai đứa con, lúc nào cũng chê bai 
rằng: Dì không bằng mẹ ngày xưa. Lúc đầu chàng 
còn cố gắng phân tích thiệt hơn cho nàng và dỗ 
dành con cái. Nhưng rồi sự việc cứ liên tục xảy ra 
theo chiều hướng xấu, khiến chàng đành phải buông 
xuôi. Có lần chàng đã nói với nàng: “Thôi thì tuỳ 
em chọn lựa, muốn ở với anh nữa thì ở, bằng không 
thì cứ việc ra đi”. Câu nói ấy làm cho nàng đau đớn 
và nghiệm ra rằng: Những gì người khác nói đều 
chính xác. Chàng chỉ biết có con riêng và người vợ 
cũ mà thôi. (Dựa theo bài viết của Nghi Anh trong 
báo Phụ Nữ thứ sáu, số ra ngày 8.1.2010).

Thiết tưởng trong hoàn cảnh này, cả hai đều phải 
có can đảm gác bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, 
thậm chí còn phải… “ngồi xổm” trên cả dư luận 
nữa, nếu thấy rằng những lời đồn thổi ấy đều vô 
căn cứ, không đúng sự thật và chất đầy những ý 
đồ đen tối. Bởi vì: Dư luận thì vốn thường luận dư. 
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Vì thế chó 
cắn mặc chó, đôi ta vẫn cứ tay trong tay cùng nhau 
sánh bước trong cuộc đời: “Mặc người nói ngả 
nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân”. 
Những chuyện nhỏ chỉ hoàn thành được một cái lỗ 
bé như lỗ cua đào, nhưng nếu không kịp thời vít lại, 
thì khi mùa lụt đến, nó có thể làm vỡ cả một con đê. 
Và khi con đê đã vỡ, hậu quả thật khó mà lường nổi. 
Cũng giống một tàn thuốc lá rơi vãi có thể đốt cháy 
cả một khu rừng.

Tiếp đến là những chuyện nhỏ nhưng đem lại 
thành công lớn.

Đứng từ xa, gã thấy sa mạc thật mênh mông, 

nhưng đến gần thì cái mênh mông ấy được kết thành 
bởi muôn vàn hạt cát nhỏ. Đại dương thì bao la, 
nhưng cái bao la ấy được tạo nên bởi những cái gì, 
nếu không phải là bởi những giọt nước vô danh tiểu 
tốt! Cũng vậy, đằng sau những thành công vẻ vang, 
đằng sau những cuộc đời rạng rỡ chính là những cố 
gắng âm thầm, chính là những nỗ lực liên tục. Hay 
nói cách khác, chính là những…chuyện nhỏ. Chẳng 
hạn thánh nữ Têrêsa, một vị thánh nổi tiếng, mà 
người công giáo nào cũng biết đến. Cuộc sống của 
ngài chỉ kéo dài vỏn vẹn được có hai mươi bốn tuổi 
đời trong bốn bức tường tu viện, không làm những 
phép lạ kỳ diệu, không có những lời giảng dạy hùng 
hồn và cũng không hy sinh cho đến giọt máu cuối 
cùng, trái lại thánh nữ chỉ âm thầm chu toàn những 
việc nhỏ trong nhà dòng. Thế nhưng, chính những 
việc nhỏ này đã làm cho ngài trở thành một vị thánh 
lớn trong Giáo Hội. Việc nhỏ nhưng thành công lớn.

Hẳn rằng nhiều lúc chúng ta cũng đã “tâm phục 
khẩu phục” những thiên tài trong lãnh vực này, hay 
trong phạm vi kia. Thế nhưng, cái thiên tài ấy, phần 
nhỏ do trời ban, còn phần lớn là do đã khổ công 
tập luyện, đã siêng năng học hỏi, như tục ngữ cũng 
đã nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Phải 
chăng những tập luyện và học hỏi ấy chỉ là những 
chuyện nhỏ, nhưng chúng ta lại không có đủ kiên 
nhẫn để thực hiện cho đến cùng mà thôi.

Trong công việc làm ăn buôn bán cũng vậy. 
Những thương gia giàu có thuộc vào hàng “nứt đố 
đổ vách”, những khuôn mặt tài phiệt cỡ lớn, khả dĩ 
làm lũng đoạn cả thị trường quốc tế, thế mà nhiều 
người trong số họ đã khởi đi từ thân phận nghèo 
túng, khố rách áo ôm. Tiền bạc và gia sản của họ 
hôm nay, phần nhỏ do may mắn, nhưng phần lớn là 
do cần kiệm và chí thú làm ăn. Sở dĩ như vậy, vì họ 
luôn tâm niệm: Năng nhặt, chặt bị.

Sau cùng, tình yêu và gia đình cũng không thoát 
khỏi quy luật chung này. Có người cho rằng: Chết 
cho người mình yêu, thì dễ hơn là sống với người 
mình yêu. Bởi vì chết cho người mình yêu là một 
hy sinh lớn, nhưng lại không dễ gì xảy ra. Trong khi 
ấy, sống với người mình yêu liên tục đòi hỏi những 
hy sinh, tuy nhỏ nhưng lại kéo dài bằng cả cuộc đời. 
Chẳng hạn ban chiều đi làm về, thay vì ngồi đọc 
báo hay xem TV chờ cơm tối, chàng vội vào bếp 
phụ với nàng một tay. Việc làm tuy nhỏ, nhưng chắc 
chắn sẽ làm cho khuôn mặt của nàng thêm rạng rỡ 
và nụ cười của nàng thêm xinh. Chẳng hạn vào sinh 
nhật của chàng, nàng bèn trổ tài nữ công gia chánh, 

(Xem tiếp trang 34)
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                                           H

  BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

(tiếp theo)

HẠNH PHÚC:
幸福, Felicitas, Happiness, Bonheur
Hạnh (幸): vui sướng; phúc (福): sự tốt lành. 
Hạnh phúc: trạng thái vuai sướng vì được sự tốt lành.
Có nhiều quan niệm về hạnh phúc, nhưng hạnh 
phúc thật là chính Thiên Chúa: “Niềm khao khát 
Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con 
người… chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp 
được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm 
kiếm” (GLHTCG 27).
Thiên Chúa ban ơn trợ giúp để con người có thể đạt 
đến hạnh phúc ở đời này và đời sau. Các mối phúc là 
con đường dẫn đến hạnh phúc thật trong Thiên Chúa 
(x. Mt 5,3-12; GLHTCG 1718).
(x. Tìm kiếm Thiên Chúa)

HIỂN LINH, LỄ –:
主顯節 (Chủ hiển tiết), Epiphania, Epiphany, 
Épiphanie
Lễ (N禮): ngày kỷ niệm; hiển (顯): tỏ ra; linh (靈): 
thiêng liêng. Hiển linh là sự tỏ ra cách linh thiêng.
Hiểnlinh, có gốc tiếng Hy Lạp là evpifa,neia 
(epiphaneia) – được ghép bởi evpi, (epi – trước 
mặt) và fa,neia  (phaneia – hiện ra) –, chỉ sự biểu 
dương quyền uy của vua chúa, hay những cuộc tỏ 
hiện của thần linh.
Lễ Hiển Linh đã được Giáo Hội mừng từ những 
thế kỷ đầu (vào ngày 6 tháng 1) để chỉ lễ Sinh 
Nhật của Chúa Giêsu – việc Người là Thiên Chúa 
“xuất hiện” trong thân phận con người.
Nhưng về sau, Lễ Hiển Linh ngày 6 tháng 1 còn 
mang ý nghĩa về biến cố Chúa Giêsu chịu phép 
rửa của Gioan tại sông Iordan. Dầu vậy, ở Đông 

Phương, các Kitô hữu vẫn mừng ngày Lễ Hiển 
Linh là ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Ở Tây Phương, các Kitô hữu mừng Lễ Hiển Linh vào 
ngày 6 tháng 1, nhưng nhấn mạnh việc ba hiền sĩ đến 
Bêlem thờ lạy Đấng Cứu Thế mới sinh, quen gọi là 
Lễ Ba Vua. Ý nghĩa của ngày lễ là mừng ngày Ngôi 
Lời tỏ mình ra cho các dân ngoại mà ba hiền sĩ là 
đại diện. Các biến cố như Chúa Giêsu chịu phép rửa 
tại sông Iordan, tiệc cưới Cana cũng được gọi là hiển 
linh (x. GLHTCG 528).
(x. Giáng Sinh, Lễ -; Hiển Dung, Lễ -)

– SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA KITÔ TRONG BÍ 
TÍCH THÁNH THỂ:
基督臨在聖體中 (Cơ Đốc lâm tại Thánh Thể trung), 
Praesentia Christi in Eucharistia, Presence of Christ 
in the Eucharist, Présence du Christ dans l’Eucharistie
Hiện (現): ngay ở đây và lúc này; diện (面): có 
mặt. Hiện diện là có mặt ở đây và lúc này.
Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh 
Thể là việc Chúa Kitô hiện diện đích thực và trọn 
vẹn trong hình bánh, hình rượu với Mình Máu, linh 
hồn và thần tính của Người (x. GLHTCG 1374).
So với những cách thế khác, đây là sự hiện diện độc 
nhất vô nhị, theo cách bản thể và bí tích.
“Hiện diện cách bản thể” nghĩa là hiện diện đích 
thực và trọn vẹn. Bánh và rượu không chỉ là những 
biểu tượng vật chất giúp con người tưởng nhớ tới 
Chúa Kitô, mà còn là chính hiện thân của Người.
“Hiện diện cách bí tích” không phải là hiện diện 
thể lý hay vật chất, nhưng là hiện diện cách nhiệm 
mầu qua dấu chỉ hữu hình là bánh và rượu. Chúa 
Kitô nơi Thánh Thể là Đấng đã phục sinh; sự hiện 
diện đích thực của Người vượt quá khả năng kiểm 
nghiệm của giác quan, nên chỉ có thể “nhận ra” 

(Tiếp theo)

(Xem tiếp trang 34)
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(Tiếp theo)

1.1 Sự vâng phục của Abraham

Tiếp tục hành trình, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh 
Ápraham đang dẫn con mình là Isaác đi hiến tế như 
Chúa truyền (St 22) (Hình 28). Đôi mắt Ápraham 
nhìn con toát lên sự đau đớn của một cuộc chiến 
đấu nội tâm giữa một bên là vâng theo ý Chúa bên 
kia là tình máu mủ với đứa con duy nhất. Đây có thể 
coi như hình ảnh báo trước về việc Thiên Chúa sẽ 
hiến tế chính Con Một để chuộc tội nhân loại. 

Hình 28: Abraham và Isaac
Yếu tố tam tài trong câu chuyện nằm ở câu nói 

của Isaác: “Có củi có lửa còn chiên để làm lễ toàn 
thiêu đâu” (St 22, 8) . Củi là sản phẩm của đất (địa), 
lửa là biểu trưng cho lòng tin của Ápraham (nhân). 
Thiên thời liên hệ tới Isaác, đứa con một mà Thiên 
Chúa đã ban cho Ápraham. Nhờ quyết tâm thực thi 
ý Chúa, Ápraham đã làm đẹp lòng Thiên Chúa và 
nhận được lời hứa của Người (St 22, 16-18).

1.2  Các Tiên tri (先 知)

  Tiếp tục rảo bước theo hướng của hai cha con 
Ápraham, khách hành hương sẽ gặp chạm dừng 
chân thứ hai. Trạm dừng chân này gắn liền với hình 
ảnh các tiên tri trong Cựu Ước (Hình 29).

 

Có lẽ cũng nên nhắc lại về ý nghĩa của việc 
dịch từ propheta (La Tinh) hay prophetes (Hy Lạp) 

Hình 29: Các ngôn sứ
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sang Tiếng Việt để hiểu hơn về ý nghĩa của các cách 
dịch này. Có hai cách dịch từ propheta (La Tinh) 
hay prophetes (Hy Lạp) sang tiếng Tiếng Việt. Cách 
thứ nhất dịch là “Ngôn sứ” (言使). Nghĩa là người 
được sai đi để thay mặt Chúa (sứ) nói lên lời (ngôn) 
của Chúa. Danh xưng ngôn sứ diễn tả nhiệm vụ của 
propheta, ngôn sứ là danh từ chỉ chức vụ. Cách thứ 
hai dịch từ propheta là “Tiên tri” (先知). Nghĩa là 
người nói ra điều đã được biết trước đó nhờ Thiên 
Chúa linh ứng với niềm tin rằng lời mà ông loan báo 
sẽ được thực hiện. Danh xưng tiên tri diễn tả tính 
chất của propheta, tiên tri là danh từ chỉ bản chất.1 
Như thế có thể nói cách đơn giản, từ propheta dịch 
sang Tiếng Việt là ngôn sứ hay tiên tri hàm chứa nét 
nghĩa: họ là người được Thiên Chúa chọn và sai đi 
nói Lời được Thiên Chúa mặc khải cho họ.

Tác phẩm ở đây được phân àm hai nhóm là nhóm 
tiên tri lớn và nhóm tiên tri nhỏ2. Tượng bốn tiên tri 
lớn: Isaia, Giêrêmia, Edêkien và Đanien được họa 
toàn thân, tách riêng và đặt ở phía trên. Mỗi vị một 
phong thái, vị như đang xuất thần, vị như đang rao 
giảng...
 Mười hai vị tiên tri nhỏ là Hôsê, Giôen, Amos, 
Ôvađia, Giôna, Nakhum, Khabacuc, Xôphônia, 
Khácgai, Malakhi, Mikha và Dacaria. Các vị này 
được đặt ở phía dưới và hình ảnh bán thân.
 Trong 16 vị, có 4 vị tiên báo về Đấng Cứu 
Thế, được chia đều cho 2 nhóm. 

Nhóm tiên tri lớn có:
Tiên tri Isaia: “Vì một trẻ thơ đã chào đời 

để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. 
Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của 
Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, 
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hòa bình” (Is 9,5).

1  http://tgpsaigon.net, http://tgpsaigon.net/baiviet-
tintuc/20110304/9171 (ngày 10.03.2017)
2  Việc phân chia này dựa vào số lượng tác phẩm 
của mỗi vị trong Thánh Kinh
3         Vietcatholicperth.org.Vietcatholicperth.org/wp-
content/.../60-DAN-NHAP-VAO-SACH-CAC-NGON-
SU.pdf ngày 19.12.2016

Tiên tri Giêrêmia: “Này, sẽ tới những ngày 
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ làm nẩy sinh 
cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. Vị vua lên 
ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ 
sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh” (Gr 
23,5). Câu trích dẫn này bị lỗi ở số thứ tự của câu 
trích. Câu trích chính xác phải là câu số 9 (Gr 23,9).

Nhóm tiên tri nhỏ có:
Tiên tri Mikha: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-

ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, 
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng 
thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ 
thời trước, từ thuở xa xưa” (Mk 5,1).

Tiên tri Dacaria: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy 
vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy 
vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang 
đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng 
Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con 
lừa con vẫn còn theo mẹ” (Dcr 9,9).

Bốn vị như tứ Tượng thái dương, thiếu 
dương, thiếu âm và thái âm trong Cựu Ước để loan 
báo về Đấng Cứu Thế.
 Nhìn cách sắp xếp các vị tiên tri lớn và nhỏ, 
chúng ta có thể dễ dàng thấy tư tưởng kính trên 
nhường dưới của người Việt. Những người lớn hơn 
thì được đặt ở trên và những người nhỏ hơn thì được 
đặt ở dưới. Một điều dễ hiểu nhầm ở đây là việc 
phân chia lớn nhỏ này dự trên tiêu chuẩn là độ dài 
ngắn của các tác phẩm của các tiên tri để lại.

Sự khéo léo trong phối kết hòa hợp âm 
dương trong việc thể hiện các tiên tri nằm ở điểm 
sau. Trước tiên về vị trí, các tiên tri lớn ở trên mang 
tính dương, các tiên tri nhỏ được đặt ở dưới mang 
tính âm. Thứ đến về màu sắc, tượng 4 tiên tri lớn 
màu trắng mang tính âm, các tiên tri nhỏ màu đất đỏ 
mang tính dương. Như thế, trong âm có dương trong 
dương có âm, cũng như các vị tiên tri vừa tuyên bố 
sự phán xét sẽ đến do tội lỗi của dân vừa tiên báo về 
tương lai của họ3.

(Tiếp theo)
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LỊCH SỬ VĂN HOÁ

(Tiếp theo)
Masseboth (đá dựng) tượng trưng cho sự hiện diện 
của Thiên Chúa

Giáo sư Abrahim dẫn đoàn vào một công thự 
trong thành cổ.

Masseboth (đá dựng) tượng trưng cho sự hiện diện 
của Thiên Chúa

Khi vào công thự, người ta đổ dầu lên Massseboth 
và cầu nguyện với niềm tin Thiên Chúa đang hiện 

diện ở giữa họ.

Vào đến công thự, Cha trưởng ban Phêrô Nguyễn 
Chí Thiết ngồi xuống bệ đá và nói: “Người ta đổ 
dầu lên Massseboth và cầu nguyện với niềm tin 
Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa họ. Sau đó, họ 
chia nhau thịt và bánh đã tế lễ ở đền thờ và “ăn 

trước nhan Chúa”.

Giáo sư Abrahim hướng dẫn các thành viên trong 
đoàn về việc tự chụp hình lưu niệm và chốt thời 

gian tập trung ở bãi xe để ra về. 
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  Ngôi nhà mẫu của người Arát

Thành cổ Canaan Arad nhìn từ trên cao. Đây chỉ là 
một phần thành phố cổ, có 2.500 cư dân, được khai 
quật, phần còn lại của thành phố chưa được hé lộ. 

Tạm biệt Tel Arad, hy vọng có ngày gặp lại.

làm một bữa cơm thịnh soạn để chúc mừng chàng, 
cũng như để khoản đãi mọi người trong gia đình. 
Việc làm tuy nhỏ, nhưng sẽ đem lại cho chàng niềm 
vui lớn. Chẳng hạn vào ngày phụ nữ quốc tế, chàng 
tặng cho nàng một bông hồng. Bông hồng chẳng 
đáng bao nhiêu, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ để lại 
một dấu ấn kỷ niệm thật lớn, không bao giờ quên 

trong trái tim nàng.
Những việc làm và những hy sinh nhỏ này sẽ 

làm cho tình yêu thêm nồng thắm và được lớn lên. 
Với một tình yêu nồng thắm và được lớn lên như 
thế, người ta lại càng sẵn sàng chấp nhận những hy 
sinh cho nhau và vì nhau, đảm bảo cho một mái ấm 
ngập tràn hạnh phúc.

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 29)

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 30)
được bằng đức tin.
Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh 
Thể bắt đầu từ sau Lời Truyền Phép của linh mục và 
kéo dài bao lâu hình bánh rượu đã truyền phép còn 
tồn tại như của ăn (x. GLHTCG 1377). Sự hiện diện 
đó chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi Bí Tích Thánh Thể 
được cử hành trong tương quan với cộng đoàn Hội 
Thánh và Lễ Tạ Ơn.

(x. - Sự hiện diện của Chúa Kitô trong 
Giáo Hội;- Sự hiện diện của Thiên Chúa; Thánh 
Thể, Bí Tích -; Thánh Lễ)

- SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA KITÔ TRONG HỘI 
THÁNH:
基督臨在教會中 (Cơ Đốc lâm tại giáo hội trung), 
Praesentia Christi in Ecclesia, Presence of Christ in 
the Church, Présence du Christ dans l’Église
Hiện (現): ngay ở đây và lúc này; diện (面): có 
mặt. Hiện diện là có mặt ở đây và lúc này.
Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Hội Thánh là việc 
Chúa Kitô luôn hiện hữu và sống động trong Hội 
Thánh dưới nhiều dạng thức khác nhau.

Chúa Giêsu đã phục sinh. Người đang sống và 
hiện diện trong Hội Thánh – Hiền Thê và Nhiệm 
Thể của Người – qua nhiều phương cách khác 
nhau: trong Lời Chúa, các bí tích, cộng đoàn 
tín hữu, nơi các chủ chăn, người nghèo và bệnh 
nhân. Chính nhờ sự hiện diện sống động của Đức 
Kitô trong đời sống và hoạt động của Hội Thánh 
(x. Mt 28,18-20) mà Hội Thánh trở thành dấu chỉ 
sự hiện diện của Người cho toàn thế giới.
Riêng trong các bí tích, qua trung gian thừa tác 
viên của Hội Thánh, chính Chúa Kitô hiện diện, 
thực hiện và làm cho các bí tích có hiệu lực thật sự. 
Nhờ sự hiện diện sống động này, Thánh Lễ hiện tại 
hoá mầu nhiệm Chịu Nạn, Chịu Chết và Sống Lại 
của Người.
Nơi cộng đoàn Dân Chúa, nhờ Thần Khí sống động, 
Chúa Kitô hiện diện mỗi khi có hai ba người họp 
nhau nhân danh Người (x. Mt 18,20) và nơi các 
vị chủ chăn để hướng dẫn, thánh hoá và giáo huấn 
các tín hữu.
(x. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh 
Thể; Sự hiện diện của Thiên Chúa; Thánh Lễ)
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NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

SỨC KHOẺ TRÊN HẾT

 NHỮNG LỜI CÓ CÁNH 
Ma túy kịch độc không cần phải buôn lậu 

MÓN NHOÁI KHẨU  
Sướng miệng khổ thân 

HƯỞNG THỤ  
“Vỗ béo” đời này

TUỔI GIÀ 
Tuổi hay giả bộ (1)  

CỘNG ĐOÀN THAM DỰ THÁNH LỄ 
Đối tượng “mần ăn” của ca đoàn

PHÒNG GYM (TẬP THỂ HÌNH)
Chăm nuôi… cái xác  

GIỚI SHOWBITZ 
Giới đồng bóng  

CA HÁT
Hát hay - sĩ diện dở  

CA ĐOÀN Ở VIỆT NAM
Công thức chế tạo: Đồng phục “bóng” + Gào 
cho thật khỏe vào (2)   

BỆNH  
Tự tố cáo 

NÓNG GIẬN 
Thả điên (3)
.........................................
(1) “Se faire remarquer”.
(2) “Bóng”: đồng bóng, ý nói màu sắc sặc sỡ, 

kiểu dáng dị hợm.
(3) “Ira furor brevis est” (nóng giận là cơn điên 

ngắn - Horace, epistles I, 2, 62).

Để tránh lây dơ và nhiễm bệnh qua đường sinh hoạt, người Việt mới lưu ý:
1. Tay sạch trước khi ăn.
2. Ăn trên bàn, đừng ăn trên sàn nhà.
3. Chén (bát) đũa thật sạch sẽ, tươm tất.
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Thức khuya sau 11 giờ đêm sẽ làm tăng nguy cơ 
mắc tới 7 loại bệnh nguy hiểm. Nếu chúng ta không 
sớm nhận thức được điều này thì việc ngủ “bù” bao 
nhiêu cũng không còn ý nghĩa.

Theo ý kiến của chuyên gia, nếu sau 11 giờ đêm 
mà bạn vẫn chưa đi ngủ, sẽ làm cho cơ thể thay đổi 
nhịp sinh học, dẫn đến nguy cơ làm hỏng một số cơ 
quan trên cơ thể. Dù ngày hôm sau có ngủ bù nhiều 
bao nhiêu, thì khả năng tái tạo sức khỏe cũng không 
kéo về được trạng thái ban đầu.

Trong thời gian qua, truyền thông Trung Quốc 
đưa nhiều thông tin về các trường hợp bị ngã, đột 
tử, ung thư ở người trẻ tuổi có liên quan đến nguyên 
nhân thức khuya, thiếu ngủ.

Cùng với guồng quay của lối sống hiện đại, 
nhiều người đã không còn giữ được thói quen đi 
ngủ sớm như thế hệ cũ. Bên cạnh đó, việc phải làm 
thêm giờ, học tập, giải trí và các công việc khác 
khiến nhiều người không thể đi ngủ sớm.

Dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, việc thức 
quá khuya cũng sẽ trực tiếp gây ra những xáo trộn 
trong lịch làm việc và tái tạo của cơ thể, từ đó gây 
ra những nguy hại cho sức khỏe.

Trong báo cáo khảo sát giấc ngủ toàn cầu năm 
2015 cho biết, tại Trung Quốc, thời gian đi ngủ 
trung bình của người dân thành phố là lúc 0 giờ 32 
phút. Điều này có nghĩa là rất nhiều người đã không 
nghỉ ngơi thư giãn vào lúc đêm khuya.

Mặc dù hiện nay, 0 giờ là thời gian không phải 
là quá muộn, nhưng dựa trên góc độ sinh học, cơ 
thể cần nghỉ ngơi trước 11 giờ đêm để thực hiện các 
chức năng nội tiết của nội tạng.

Các nghiên cứu đều cho rằng, hầu hết các hoạt 
động tự phục hồi cơ thể thực hiện trước 3 giờ sáng. 
Thời gian quan trọng nhất để cơ thể ngủ hoàn toàn 
là từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Đây là thời điểm 
quan trọng nhất để ngủ, và giấc ngủ phải ĐẢM 
BẢO CHẤT LƯỢNG.

Theo hai chuyên gia, bác sĩ Thi Minh, Phó Giám 
đốc Trung tâm hợp tác trị liệu Đông y Thượng Hải, 
chuyên về bệnh Mất ngủ và bác sĩ Từ Đại Thành, 
Phó Chủ nhiệm khoa điều trị, Bệnh viện Đông Tây 
Y kết hợp thành phố Nam Kinh (TQ), việc thức 

khuya sau 11 giờ đêm có thể gây ra 7 nguy cơ xấu 
cho sức khỏe như sau.

1. Tổn thương da
Vào thời điểm từ 22 giờ đến 23 giờ, là thời gian 

làn da làm nhiệm vụ bảo trì và tái tạo. Nếu bạn thức 
đêm, các tuyến nội tiết sẽ không có điều kiện để làm 
việc, gây ra rối loạn hệ thần kinh, từ đó sẽ làm cho 
da khô, tính linh hoạt kém, màu da xỉn dần, thâm 
sạm, có mụn trứng cá, tàn nhang, các vết nhăn.

2. Thừa cân và béo phì
Khi mọi người ngủ, cơ thể sẽ phân giải một chất 

gọi là “leptin”, tạm hiểu là giúp cơ thể gầy đi hoặc 
hao phí bớt. Nếu bạn không ngủ vào thời gian này, 
cơ thể sẽ không có cơ hội tự gầy đi, lâu ngày sinh ra 
tích tụ mỡ, khiến bạn tăng cân, béo phì, không thể 
đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

3. Giảm trí nhớ
Khi chúng ta thức khuya, hệ thần kinh giao cảm 

trong cơ thể vẫn duy trì trạng thái hưng phấn, hứng 
khởi, đến ngày hôm sau chúng sẽ rơi vào trạng thái 
làm việc quá sức, cạn kiệt. Lúc này, bạn sẽ có cảm 
giác chóng mặt, giảm trí nhớ, thiếu tập trung và các 
vấn đề sức khỏe khác.

Một thời gian dài thức đêm sẽ gây ra suy nhược 
thần kinh, mất ngủ, các triệu chứng bất lợi khác 
cũng sẽ xuất hiện sau đó.

4. Nguy cơ cao gây ra bệnh tim
Nghiên cứu cho thấy, những người “ngủ ngày 

cày đêm” thường có tính khí nóng nảy, thất thường, 
dễ nổi giận. Không những thế, thức đêm quá khuya 
cũng khiến cho nội tạng bị “trượt” khỏi lịch sinh 
hoạt bình thường, nhịp tim không được điều chỉnh 
kịp thời.

Đó cũng là lý do gây ra nguy cơ cao về bệnh tim 
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mạch, huyết áp…
5. Nguy cơ gây bệnh dạ dày
Nhân tế bào biểu mô dạ dày trung bình cứ 

khoảng 2-3 ngày lại lặp lại một lần cập nhật, tái 
thiết mô. Hoạt động này thường diễn ra vào ban 
đêm. Nếu bạn thức khuya, đi kèm với thói quen ăn 
đêm, vô tình sẽ tạo gánh nặng cho đường tiêu hóa.

Nếu dạ dày phải làm việc quá nhiều, không đủ 
thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo lại sức “lao động”, 
trong thời gian dài sẽ sinh ra mệt mỏi, ốm bệnh.

Đồng thời, khi thức khuya, quá trình chuyển hóa 
thức ăn trong dạ dày sẽ bị đình trệ, làm lưu lại thức 
ăn quá lâu trong dạ dày, thúc đẩy sự tiết dịch dạ 
dày bất thường, từ đó gây kích ứng dạ dày, dẫn đến 
viêm loét và các triệu chứng khác.

6. Gây tổn thương gan
Khoảng thời gian từ 11h đêm đến 3h sáng là thời 

gian cao điểm để gan làm việc, bài tiết độc tố. Nếu 
trong giai đoạn này cơ thể không ở trong trạng thái 
ngủ sâu giấc thì gan sẽ không đủ điều kiện tốt để 
làm việc, gây ra sự thiếu hụt lượng máu trong gan, 
từ đó làm tổn thương các tế bào, khó hồi phục và 
sửa chữa những tế bào hỏng.sửa chữa những tế bào hỏng.

Gan là cơ quan trao đổi chất quan trọng nhất 
trong cơ thể. Nếu gan bị tổn thương, ngay lập tức 
sức khỏe tổng thể sẽ bị đe dọa, ảnh hưởng lớn đến 
các cơ quan khác.

7. Gia tăng nguy cơ ung thư
Bác sĩ Từ Đại Thành, Phó Chủ nhiệm khoa điều 

trị, Bệnh viện Đông Tây Y kết hợp thành phố Nam 
Kinh (TQ)

Nhiều yếu tố miễn dịch trong cơ thể được hình 
thành trong giấc ngủ, khi chúng ta thức suốt đêm 
dài sẽ làm giảm khả năng miễn dịch, mệt mỏi, thiếu 
năng lượng, cảm lạnh, dị ứng phát sinh bất ngờ.

Hệ thống miễn dịch là rào cản tự nhiên của cơ 
thể chống lại bệnh ung thư, khi giảm khả năng miễn 
dịch sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư.

Không chỉ có 7 nguy cơ trên, theo 2 chuyên gia, 

thức quá khuya còn ảnh hưởng trực tiếp đến từng 
đối tượng cụ thể. Ví dụ phụ nữ thức thâu đêm có 
thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, trẻ em sẽ ảnh hưởng 
đến sự tiết hormone tăng trưởng, dẫn đến một loạt 
các vấn đề phát triển.

Ngoài ra, người đang bị bệnh dạ dày, bệnh gan, 
nếu thức khuya sẽ khiến tình trạng bệnh tồi tệ hơn. 
Khi trở nên nghiêm trọng, nó sẽ ảnh hưởng ngược 
trở lại giấc ngủ, khiến bạn rơi vào cảm giác khó 
ngủ, mất ngủ kèm tiêu hóa kém, gan ngày càng suy 
giảm.

Nếu vẫn phải thức khuya, nên khắc phục thế 
nào?

Bác sĩ Thi Minh, Phó Giám đốc Trung tâm 
hợp tác trị liệu Đông y Thượng Hải (Trung Quốc) 
chuyên trách về bệnh Mất ngủchuyên trách về bệnh Mất ngủ

Khi thức khuya, cơ thể không được nghỉ ngơi 
hợp lý, thời gian bồi bổ sinh khí không có, dẫn đến 
thiếu khí, dễ sinh ra nóng nảy, tức giận, chóng mặt, 
đau họng, khát nước, táo bón, nước tiểu vàng và các 
triệu chứng khác.

Nếu trong trường hợp bạn “BẮT BUỘC PHẢI 
THỨC KHUYA” thì hãy cố gắng chăm sóc sức 
khỏe thật tốt bằng những lời khuyên trên của bác sĩ.

Ngoài ra, theo hướng dẫn của bác sĩ, có hai huyệt 
vị quan trọng hỗ trợ cho bạn khắc phục sự mệt mỏi, 
thiếu năng lượng sau khi thức khuya là huyệt Chiếu 
hải và huyệt Dũng tuyền.

1. Bấm huyệt Chiếu hải1. Bấm huyệt Chiếu hải

(Xem tiếp trang 52)
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Các báo đài, qua hình thức hỏi-đáp, thường làm công việc giống như giải phẫu chữa trị từng khối u (tức từng tình 
huống trục trặc) trong đời sống Hôn nhân Gia đình giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cùng một mục đích, chúng tôi 
tìm ra đầu mối vấn đề cốt xây dựng, phát triển và phòng vệ ngay từ đầu. Để dễ thấy, chúng tôi trình bày theo từng vấn 
đề cốt lõi. Cốt lõi đến mức nếu chỉ cần thực hiện một đề mục dưới đây, lập tức thấy ra những đề mục khác.   

                 THIÊN KIM 

 
CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

Tôi 31 tuổi, làm kế toán kiêm quản lý cho một 
công ty sản xuất. Chồng hơn tôi 2 tuổi, vợ chồng tôi 
có con 6 tuổi, anh ham chơi, nợ nần nhiều. Tật xấu 
của anh khiến tôi sợ nhất là mỗi lần uống rượu anh 
lại tìm tôi gây sự. Cuộc sống lặp đi lặp lại khi tôi 
cứ tha thứ rồi chồng tái phạm. Tất cả tài chính trong 
nhà do tôi đảm nhiệm, anh đi làm nay công ty này 
mai công ty khác, làm chẳng đủ nộp học cho con. 
Chúng tôi chênh lệch về học thức, cách nghĩ; khi 
lấy nhau tôi cứ nghĩ anh hiền lành là đủ, không ngờ 
anh chơi bời và khi uống rượu lại đáng sợ đến thế.

Tôi sợ khi chồng gần gũi, hay nói đúng hơn tôi 
ghét cảm giác anh động vào mình. Tôi đi làm về chỉ 
muốn ôm con rồi ngủ. Chồng không quan tâm vợ 
nghĩ gì, làm gì, tôi ghét cảm giác mỗi khi anh cần 

tiền lại tìm tôi để lấy. Chúng tôi ngủ riêng nửa năm 
nay, tôi muốn ly hôn nhưng lại thương con, không 
biết nên sắp xếp cuộc sống của hai mẹ con như thế 
nào. Tôi cũng không hiểu tại sao chồng lại luôn nói 
dối mọi chuyện. Tôi ám ảnh khi anh uống rượu, 
cảm giác rất lo lắng và sợ khi anh say. Tôi phải làm 
sao? Mỗi lần tỉnh là anh lại xin lỗi, mỗi lần lừa dối 
tôi để chơi bời anh lại xin tha thứ rồi hứa lần sau 
không tái phạm. Vậy tôi phải làm sao để giải quyết 
cuộc hôn nhân mệt mỏi của mình?

Dung

Lời Tòa soạn: Nếu quý độc giả nào có câu trả 
lời, xin gọi điện thoại về Tòa soạn (028.37.2694.37) 
giải đáp giúp chị Dung.
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Khi đón trẻ đi học về, bạn nên hỏi: “Hôm nay có 
chuyện gì vui không con?” và lắng nghe những câu 
chuyện vụn vặt của trẻ.

Để trẻ không tự ti về ngoại hình khi so sánh với 
người khác, bạn có thể cho trẻ xem ảnh thần tượng 
hồi bé chưa qua chỉnh sửa. 

1. Yêu bản thân với những gì mình có

“Mary có mái tóc đẹp, mắt của Kate thì rất to. 
Còn con thì xấu xí”. Dù sớm hay muộn, mọi đứa trẻ 
đều sẽ bắt đầu so sánh bản thân với những đứa trẻ 
khác và điều đó có thể là vấn đề trong tương lai.

Do vậy, phụ huynh đừng lờ đi mầm mống của sự 
tự ti. Nếu con có thần tượng, bạn hãy cho trẻ xem 
ảnh thần tượng ngày bé hoặc ảnh không qua xử lý 
Photoshop. Bằng cách này, bạn nhắn nhủ đến trẻ 
rằng vẻ đẹp không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự độc 
đáo của bản thân mỗi người.

2. Thể thao là một phần của cuộc sống

Một số trẻ quá nhút nhát và dè dặt. Chúng thích 
ở nhà hơn gặp gỡ bạn bè. Để giúp con hòa đồng hơn, 
bạn hãy gợi ý trẻ tham gia một môn thể thao đồng 
đội. Một nhóm trẻ có chung sở thích sẽ ảnh hưởng 
tích cực lẫn nhau. Hơn nữa, thể thao góp phần cải 

thiện sự tự tin ở trẻ. 
Tuy nhiên, phụ huynh cần lắng nghe mong muốn 

của con, để con lựa chọn hoạt động thực sự yêu 
thích. Con trai thổ lộ thích nhảy, bố mẹ đừng ép con 
chơi bóng chày. Nếu không, trẻ sẽ ghét mọi thứ liên 
quan đến thể thao.

3. Yêu những gì mình làm

Lặp đi lặp lại những hoạt động ở trường, câu lạc 
bộ thể thao, học với gia sư, làm bài tập về nhà khiến 
con mệt mỏi và kiệt sức. Tất cả những gì chúng 
muốn là thư giãn và dành thời gian với bạn bè.
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Một phần nguyên nhân là phụ huynh cố nhồi 
nhét quá nhiều hoạt động trong ngày, kỳ vọng quá 
nhiều ở con. Để trẻ cảm nhận được niềm vui trong 
từng việc mình làm, bạn hãy cho trẻ có thời gian 
nghỉ ngơi, dành một tiếng mỗi ngày cho sở thích 
riêng như trò chơi điện tử, vẽ tranh hoặc làm đồ thủ 
công.

4. Biết giúp đỡ và bảo vệ kẻ yếu

Một ngày, trẻ có thể trở về nhà và kể chuyện một 
bạn nam bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Trẻ biết chuyện 
đó là sai nhưng không biết cách giúp đỡ và không 
dám thử làm gì đó.

Điều này xuất phát từ việc trẻ sợ sẽ biến thành 
nạn nhân tiếp theo. Ngay cả người lớn cũng có 
chung nỗi sợ, nhiều người thường chọn cách nhắm 
mắt làm ngơ.

Dạy con đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ người 
khác là nhiệm vụ khó khăn. Bạn hãy bắt đầu bằng 
cách yêu cầu con giúp làm việc nhà, chịu trách 
nhiệm cho một số việc nhỏ như trông em, chăm sóc 
thú cưng.

5. Điểm số không phải điều quan trọng nhất

Mỗi khi bị điểm kém, nhiều trẻ thường khóc, sợ 
phải nói với bố mẹ vì không muốn bị phạt.

Phụ huynh nhiều khi gây áp lực cho con về điểm 
số mà không nhận ra điều đó. Điểm số phản ánh 

việc thu nhận kiến thức, nhưng bạn không nên quát 
mắng hay trách phạt khi con nhận điểm kém. Thay 
vào đó, bạn hãy chỉ nói: “Con không đạt điểm cao 
à? Đừng buồn nhé. Lần tới con sẽ làm tốt thôi!”. 
Lời nói khích lệ tiếp thêm sức mạnh để trẻ không e 
ngại những khó khăn trong tương lai.

6. Học cách phản kháng

Khi bị bạn cùng lớp bắt nạt, chế giễu, trẻ tổn 
thương về mặt cảm xúc và không muốn đến trường.

Trong những tình huống như vậy, phụ huynh 
không nên can thiệp trực tiếp để tránh làm mọi việc 
trở nên tồi tệ hơn. Bạn hãy giải thích cho con rằng 
vấn đề nằm ở những kẻ bắt nạt, chúng muốn trở nên 
quyền lực hơn khi làm con buồn bã hay sợ hãi. Do 
đó, con nên thể hiện cho chúng thấy những lời ác ý 
không ảnh hưởng đến con. Nếu con nhìn thẳng vào 
mắt kẻ bắt nạt, cười và tỏ ra không quan tâm, chúng 
sẽ dần mất hứng thú trong việc trêu chọc một kẻ 
không phản ứng.

7. Học cách nói “không”

Một bạn cùng lớp yêu cầu trẻ cho xem bài trong 
giờ kiểm tra. Nếu trẻ đồng ý, giáo viên sẽ nhận ra 
hai bài có đáp án y hệt nhau và trừ điểm cả hai.

Để giúp trẻ đối phó với những chuyện này, phụ 
huynh nên giúp con biết rằng mỗi người đều cần 
dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho bài kiểm 
tra, việc gian lận là tự hạ thấp giá trị bản thân. Trong 
tình huống đó, con hãy nói: “Tớ chưa làm xong. 
Đừng làm tớ phân tâm”. Câu nói này giúp con tự tin 
và không bị ai thao túng.

Theo Bright Side
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      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       Nhóm Lasan 100

CN TN 22 Năm B Mc 7,1-8.14-15.21-23
Lời Chúa
1 Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp 
quanh Chúa Giêsu. Họ là những người từ Giêrusa-
lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng 
bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, 
người Pharisêu cũng như mọi người Do-thái đều 
nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, 
khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ 
về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ 
nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và 
các đồ đồng. 5 Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi 
Chúa Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo 
truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng 
bữa? 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói 
tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, 
khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng 
miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ 
phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng 
dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ 
điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống 
của người phàm”. 14 Sau đó, Chúa Giêsu lại gọi 
đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói 
đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài 
vào trong con người lại có thể làm cho con người 
ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, 
là cái làm cho con người ô uế. 21 Vì từ bên trong, 
từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, 
trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc 
ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, 
ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều 
từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
Ô chữ
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CÂU GỢI Ý
1. Họ thấy vài … … của Người dùng bữa mà tay 
còn ô uế, nghĩa là chưa rửa (Mc 7,2).

2. Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên 
tri rất đúng về các ông là những kẻ … … … (Mc 
7,6a).
3. Người Pharisêu cũng như mọi người … … đều 
nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, 
khi chưa rửa tay cẩn thận (Mc 7,3a).
4. Người Pharisêu và kinh sư hỏi Chúa Giêsu: Sao 
các môn đệ của ông không theo truyền thống của 
tiền nhân, cứ ... … … … mà dùng bữa? (Mc 7,5)
5. … … mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã 
rồi mới ăn (Mc 7,4a).
6. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa … …, 
bình lọ và các đồ đồng (Mc 7,4b).
7. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong … … lại 
có thể làm cho con người ra ô uế được (Mc 7,15a).
8. Tất cả những … … … đó, đều từ bên trong xuất 
ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,23).
9. Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà 
dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, 
độc ác, … … (Mc 7,21-22a).
10. Chủ đề ô chữ ở hàng dọc là gì?
Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai 
phần: 1) Tranh luận giữa Chúa Giêsu và các Pharisêu 
về trong sạch và ô uế (7,1-8); 2) Giáo huấn của Chúa 
Giêsu về trong sạch và ô uế (7,14-15.21-23).
H: Nhóm Pharisêu là những ai? 
T: Nhóm Pharisêu hay Biệt phái là những người tự 
cho mình có nhiệm vụ giữ đạo nghiêm nhặt và sống 
tách biệt với dân nghèo và dân ngoại. Nhóm Pharisêu 
tin có đời sau, có các thiên thần. Trong các sách Phúc 
Âm, Pharisêu thường được trình bày như những kẻ 
đối nghịch với Chúa Giêsu, họ bị coi là nệ luật và giả 
hình. Tuy nhiên, trong họ có những người đạo đức 
thật sự, như ông Ni-cô-đê-mô (Ga 3,1-21; 7,45-48), 
ông Ga-ma-li-en (Cv 5,34-39), Thánh Phao-lô trước 
kia cũng là người Pha-ri-sêu. 
H: Kinh sư là người như thế nào?
T: Kinh sư là người thông thạo Thánh Kinh Do Thái 
giáo, chuyên nghiên cứu và giải thích Lề luật. Kinh sư 
còn được gọi là “rabbi” – nghĩa là “thầy”, có vai trò 
cố vấn trong các vụ xét xử và tham gia vào Thượng 
Hội Đồng Do thái. Kinh sư thường là người giả hình 
và chuyên chống đối Chúa Giêsu.
H: Cụm từ “Họ là những người từ Giêrusalem đến” 
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trong câu 1 có nghĩa là gì?
T: Cụm từ “Họ là những người từ Giêrusalem đến” có 
nghĩa là: người có trách nhiệm về tôn giáo ở Giêrusa-
lem đã phái người trong Nhóm Pharisêu và Kinh sư đi 
điều tra thực hư về những việc làm của Chúa Giêsu.
H: Nghi thức rửa tay trước khi ăn có nằm trong Lề 
luật Do Thái (Torah) hay không?
T: Luật Torah truyền khẩu được người Do Thái tin 
rằng do Thiên Chúa truyền cho ông Môsê. Nghi thức 
rửa tay trước khi ăn không nằm trong luật Torah (Lề 
Luật hay Bộ Ngũ Thư) mà chỉ là tập tục cổ truyền, 
tượng trưng cho việc trong sạch.
H: Những người Pharisêu và kinh sư đã trách vài 
môn đệ của Chúa Giêsu không tuân theo tập tục Do 
thái về thanh tẩy là vì vệ sinh hay vì lý do nào khác?
T: Những người Pharisêu và kinh sư trách vài môn đệ 
của Chúa Giêsu không chịu tuân theo tập tục truyền 
thống Do Thái về thanh tẩy, không phải vì quan điểm 
vệ sinh, mà là một nhận định liên hệ đến phượng tự: 
cái thanh sạch và cái ô uế (Lv 11-15).
H: Cụm từ “rửa tay cẩn thận” trong câu 3 có nghĩa gì?
T: “Rửa tay cẩn thận” nghĩa là rửa tay tới cùi chỏ.
Chú thích: theo bản dịch của Bible Jerusalem: jusqu’au 
coude.
H: Trong câu 21-22, Chúa Giêsu đã nói đến bao 
nhiêu điều xấu xa?
T: Trong câu 21-22, Chúa Giêsu đã nêu ra 12 điều 
xấu xa: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham 
lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu 
ngạo, ngông cuồng.

CN TN 23 Năm B Mc 7,31-37
Lời Chúa
31 Chúa Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, 
đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người 
ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa 
Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo 
riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ 
tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 
Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: 
“Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh 
ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được 
rõ ràng. 36 Chúa Giêsu truyền bảo họ không được 
kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền 
bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, 
và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông 
làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Ô chữ
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CÂU GỢI Ý 
1. Người … … anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay 
vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh 
(Mc 7,33).
2. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: 
“…”, nghĩa là: hãy mở ra! (Mc 7,34)
3. … … tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại (Mc 
7,35).
4. Chúa Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến 
biển hồ Galilê vào miền … … (Mc 7,31).
5. Người ta đem một người … … vừa ngọng đến với 
Chúa Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh (Mc 7,32).
6. Chúa Giêsu … … họ không được kể chuyện đó với 
ai cả (Mc 7,36).
7. Họ hết sức … …, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng 
tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm 
nói được.” (Mc 7,37).
8. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng … 
… (Mc 7,36).
9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm 
ba phần: 1) Hoàn cảnh (7,31); 2) Chúa Giêsu chữa 
người tàn tật (7,32-35); 3) Chúa Giêsu cấm phổ biến 
và phản ứng của dân chúng (7,36-37).
H: Tia và Xiđôn là hai thành phố nằm ở phía nam hay 
phía bắc của Palestina?
T: Tia và Xi-đôn là hai thành phố kề nhau, nằm ở 
phía bắc của Palestina. Khi Chúa Giêsu bắt đầu rao 
giảng, dân ở hai vùng này là dân ngoại đã kéo đến 
với Chúa Giêsu (Mc 3,8).
H: So với Biển hồ Galilê, Miền Thập Tỉnh nằm ở 
hướng nào?
T: Miền Thập Tỉnh nằm ở phía Đông Biển hồ Galilê, 
chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, nơi đó đa số là dân 
ngoại. Hành trình Chúa Giêsu đi qua bài Tin Mừng 
này mất khoảng 8 tháng. Đây chính là thời gian huấn 
luyện các môn đệ.
H: Bài đọc 1, sách Isaia (35,5-6) đã báo trước việc 
Chúa Giêsu chữa lành cho người điếc và ngọng như 
thế nào?
T: Bài đọc 1 (Is, 35,4-7) đã báo trước việc Chúa Giê-
su làm qua câu 5-6a (Bấy giờ mắt người mù mở ra, 
tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy 
nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò). Điều 
ứng nghiệm này chứng tỏ Chúa Giêsu chính là Đấng 
Kitô.
H: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã có cử chỉ gì 
để chữa tật ngọng của người điếc?
T: Chúa Giêsu nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 
Theo người Do Thái xưa, nhổ nước miếng là hành vi 
chống lại thần dữ, họ thường dùng việc đó để chữa 
bệnh. Chúa Giêsu đã dùng chính cử chỉ đó để người 
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Israel thấy quyền năng của Ngài.
H: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói câu gì 
khi chữa lành?
T: Đó là câu “Épphatha”. Đây là tiếng Aram (tiếng 
Do Thái cổ xưa) có nghĩa là “Hãy mở ra”. Người 
Israen tin rằng sức mạnh ở chính lời nói của người 
chữa bệnh. Vì thế Chúa Giêsu đã nói Épphatha để 
dân chúng thấy Ngài là Đấng có uy quyền.

CHÚA NHẬT 24 TN NĂM B (Mc 8,27-35)
Lời Chúa
27 Chúa Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các 
làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người 
hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các 
ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có 
kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn 
sứ nào đó.” 29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, 
anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy 
là Đấng Kitô.” 30 Chúa Giêsu liền cấm ngặt các 
ông không được nói với ai về Người. 31 Rồi Người 
bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu 
đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh 
sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 
32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô 
liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 
Nhưng khi Chúa Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn 
đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan! Lui lại đàng 
sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư 
tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” 34 
Rồi Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn 
đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, 
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 
35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ 
mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì 
Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Ô chữ
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CÂU GỢI Ý
1. Chúa Giêsu và các … … của Người đi tới các làng 
xã vùng Xêdarê Philípphê (Mc 8,27).
2. Chúa Giêsu liền … … các ông không được nói với 
ai về Người (Mc 8,30).
3. Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông ... … … , có kẻ 
thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào 
đó.” (Mc 8,28).
4. Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, 
có kẻ thì bảo là … …, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ 

nào đó.” (Mc 8,28).
5. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người 
phải chịu đau khổ nhiều, bị các … …, thượng tế cùng 
kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại 
(Mc 8,31).
6. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người 
phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế 
cùng … … loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống 
lại (Mc 8,31).
7. Nhưng khi Chúa Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn 
đệ, Người trách ông Phêrô: “…! lui lại đàng sau Thầy! 
(Mc 8,33a).
8. Ai muốn … …, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá 
mình mà theo. (Mc 8,34b).
9. Chủ đề ô chữ hàng dọc tuần này là gì?

Từ ngữ Kinh Thánh 
H: Bố cục bài Tin Mừng có thể chia ra làm mấy phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba 
phần: 1) Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô (8,27-
30); 2) Lời loan báo Thương Khó lần đầu (8,31-
33); 3) Giáo huấn về đời sống môn đệ (8,34-35).
H: Vùng Xêdarê Philipphê nằm ở phía nam hay 
phía bắc của Palestina?
T: Vùng Xêdarê Philipphê nằm về cực bắc của Pal-
estina, cách Betsaida khoảng 35 km về phía bắc, 
thuộc hạt Iturê. Xêdarê Philipphê là trung tâm 
quyền bính, vì vua Hêrôđê Philipphê cư trú ở đây. 
Người ta đặt tên thành phố là “Xêdarê” để tỏ lòng 
kính trọng Hoàng đế Rôma. Vùng này là đầu nguồn 
của sông Giođan, trên sườn núi Khemôn.
H: Theo các môn đệ thuật lại, người ta nói Chúa 
Giêsu là ai?
T: Theo các môn đệ thuật lại, người ta nói Chúa 
Giêsu là Gioan Tẩy Giả hay là ông Êlia. Mặc dù 
Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu nhưng người ta vẫn 
gọi Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả “từ trong cõi chết 
trỗi dậy” vì dấu ấn của ông quá sâu đậm (Mc 4,14-
16). Người ta gọi Chúa Giêsu là ông Êlia vì trong 
Cựu Ước, ông Êlia được Thiên Chúa rước về trời 
trên cỗ xe lửa và ngôn sứ Malakhi đã viết: “Này 
Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi 
Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh 
hoàng” (Ml 3, 23). Như vậy trên cơ sở đó, dân Do 
Thái quan niệm Chúa Giêsu chính là ông Êlia tái 
thế.
H: Ông Phêrô đã tuyên xưng Thầy Giêsu là ai?
T: Ông Phêrô đã tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô. 
Theo Cựu Ước, danh hiệu Kitô (Mêsia) là đấng 
được xức dầu, là hình ảnh giống như vua Đavít. 
Đấng Kitô sẽ lãnh đạo sao cho Do Thái thành một 
quốc gia hùng cường về mọi mặt. Với Chúa Giêsu, 
Đấng Kitô chính là Đấng hiến mạng sống mình, 
chết trên thập giá, để làm của lễ giao hòa Thiên 
Chúa với con người, giải thoát con người khỏi vòng 
tội lỗi, đưa con người trở về vị trí con Thiên Chúa, 
mà họ đã bị đánh mất. 
H: Vì sao Chúa Giêsu lại mắng ông Phêrô là Xatan?
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T: Lời của ông Phêrô chỉ dựa trên những quan điểm 
của loài người, vì thế tương đương với những nỗ 
lực và những lời của Xatan nhằm kéo Chúa Giêsu 
ra khỏi con đường sứ mạng. 
Chú thích: Xem Mt 4,10 “Chúa Giêsu liền nói: 
“Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi 
phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và 
phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” 

CHÚA  NHẬT 25 TN NĂM B (Mc 9,30-37) 
Lời Chúa
30 Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua 
miền Galilê. Nhưng Chúa Giêsu không muốn cho ai 
biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con 
Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết 
Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống 
lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông 
sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Chúa Giêsu 
và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới 
nhà, Chúa Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em 
đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi 
đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn 
hơn cả. 35 Rồi Chúa Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm 
Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, 
thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi 
người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào 
giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón 
một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón 
chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là 
tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Ô chữ
1

2

3

4

5

6

7

CÂU GỢI Ý
1. Vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người 
sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ … … Người, và 
ba ngày sau khi bị … …, Người sẽ sống lại.” (Mc 
9,31)
2. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ 
không … … … Người (Mc 9,32).
3. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm 
người … …, và làm người phục vụ mọi người.” 
Người (Mc 9,35b).
4. Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành … 

(Mc 9,33a).
5. “Ai muốn làm người … …, thì phải làm người rốt 
hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,33b)
6. Ai … … …, thì không phải là … … …, nhưng là 
tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37b)
7. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì … …, là 
tiếp đón chính Thầy (Mc 9,37a).
8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Từ ngữ Kinh Thánh
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai 
phần: 1) Lời loan báo Thương Khó lần thứ hai (9,30-
32); 2) Giáo huấn môn đệ về cách tiếp đón Nước Trời 
(9,33-37).
H: Đây là lần thứ mấy Chúa Giêsu loan báo về cuộc 
Thương Khó và Phục Sinh?
T: Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo về cuộc 
Thương Khó và Phục Sinh.
H: Trong Tin Mừng nhất lãm, Chúa Giêsu đã mấy lần 
loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh?
T: Trong Tin Mừng nhất lãm, Chúa Giêsu đã ba lần 
loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh: Lần thứ 
nhất: Mt 16,21-23; Mc 8,31-33; Lc 9,22; Lần thứ hai: 
Mt 17,22-23; Mc 9,30-32; Lc 9,43b-45; Lần thứ ba: 
Mt 20,17-19; Mc 10,32-34; Lc 18,31-34.
H: Trong câu 31, “Con Người sẽ bị nộp vào tay người 
đời, họ sẽ giết chết Người”. Vậy những ai đã làm điều 
này?
T: Những người đã nộp Chúa Giêsu là: Giuđa Itcariôt 
nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế (Mc 14,10), các 
thượng tế nộp Chúa Giêsu cho quan Philatô (Mc 15,1).
Quan Philatô giao Chúa Giêsu cho các thượng tế đem 
đi đóng đinh (Mc 15,15). 
H: Từ “nhà” trong câu 33 có ý nói ngôi nhà nào ở 
Caphácnaum?
T: Từ “nhà” trong câu 33 là ngôi nhà ở Caphácnaum. 
Đó là nhà của ông Simôn Phêrô (Mc 1,21-29; Mc 2,1), 
sau này được xem là biểu tượng của cộng đoàn Giáo 
Hội.
H: Cụm từ “Chúa Giêsu ngồi xuống” trong câu 35 có 
ý nói lên điều gì?
T: Cụm từ “Chúa Giêsu ngồi xuống” ý nói đó là tư thế 
của vị thầy khi giảng dạy (Mt 5,1; Mc 9,35; Lc 5,3; 
Ga 8,2), tựa như tư thế của Môsê khi xưa (Xh 17,12; 
18,13-14).
H: Trong câu 35: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì 
phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi 
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người.” có nghĩa là gì?
T: Trong câu 35, Chúa Giêsu không chê trách ý muốn 
“làm người đứng đầu”, nhưng Chúa dạy, người đứng 
đầu là người phục vụ để mưu cầu lợi ích của tha nhân, 
không phải việc phục vụ ép buộc của người nô lệ mà 
là việc phục vụ tự do của người tôi tớ Thiên Chúa.
H: Tại sao trong câu 36-37, Chúa Giêsu lại đem 
một em nhỏ đặt vào giữa các môn đệ?
T: Xã hội Do thái xưa không quan tâm đến trẻ em 
dưới 12 tuổi. Người ta xem chúng là những sinh vật 
vô nghĩa. Thậm chí họ còn xua đuổi, khai trừ chúng 
ra khỏi cộng đồng tôn giáo vì cho rằng chúng ngu 
dốt không biết lề luật. Tuy nhiên, em nhỏ ở đây 
không phải là biểu tượng của sự vô tội hoặc khiêm 
nhường, nhưng là biểu tượng của người bị loại ra 
ngoài xã hội, không có quy chế pháp lý nên không 
được trợ giúp (yếu thế). Đón tiếp một em nhỏ là 
làm một việc tốt cho một người bị loại ra ngoài xã 
hội, mà không mong được đền đáp. Đón tiếp đây 
không phải là cho một món bố thí nhưng là chăm 
sóc và chịu trách nhiệm về họ.

CHÚA  NHẬT 26 TN NĂM B (Mc 9,38-
43.45.47-48)

Lời Chúa
38 Ông Gioan nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng 
con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng 
con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng 
ta.” 39 Chúa Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, 
vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi 
ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai 
không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 “Ai 
cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc 
về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ 
không mất phần thưởng đâu. 42 “Ai làm cớ cho một 
trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì 
thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn 
hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó 
đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có 
đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề 
tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt 
nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn 
là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. 47 Nếu mắt 
anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt 
mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai 
mắt mà bị ném vào hỏa ngục, 48 nơi giòi bọ không hề 
chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được 
luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.

Ô chữ
1

2
3

4
5
6
7

CÂU GỢI Ý
1. … … bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy 
danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại 
có thể nói xấu về Thầy (Mc 9,39).
2. Ai … … cho một trong những kẻ bé mọn đang tin 
đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà 
ném xuống biển còn hơn (Mc 9,42).
3. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em 
thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người 
đó … … … phần thưởng đâu (Mc 9,41).
4. Ông Gioan nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng 
con thấy có người lấy … … mà trừ quỷ. Chúng con đã 
cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” (Mc 
9,38).
5. Nếu … … làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi (Mc 
9,43a).
6. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; 
thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn 
là có đủ hai mắt mà bị ném vào … … (Mc 9,47).
7. Nếu chân anh làm cớ cho anh … …, thì chặt nó đi; 
thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có 
đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. (Mc 9,45).
8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Từ ngữ Kinh Thánh 
H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy 
phần?
T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai 
phần: 1) Người ở ngoài nhóm (9,38-41); 2) Các cớ 
làm sa ngã (9,42-48).
H: Qua câu 38-39, Chúa Giêsu đã nhắc lại câu truyện 
nào trong sách Dân Số?
T: Qua hai câu 38 và 39, Chúa Giêsu đã nhắc lại câu 
truyện Enđát và Mêđát không đến họp quanh Lều 
cùng với bảy mươi kỳ mục nhưng vẫn nhận được thần 
khí và tuyên sấm. Ông Môsê đã dạy người hầu thái độ 
khoan dung, không ghen tị (Ds 11,24-30). 
H: Trong câu 42, “Ai làm cớ cho một trong những kẻ 
bé mọn đang tin đây phải sa ngã” thì phải chịu hình 
phạt ra sao?
T: Người đó đáng bị “buộc cối đá lớn vào cổ nó mà 
ném xuống biển”. Đó là hình phạt của chính quyền 
La Mã đặt ra và người Do-thái rất ghét hình phạt này. 
Chúa Giêsu đã dùng chính hình ảnh đó để lên án nặng 
việc làm cớ vấp phạm cho kẻ bé mọn.
H: Từ “hỏa ngục” mà Chúa Giêsu dùng trong câu 45 
và 47 có ý nghĩa gì?
T: Từ “hỏa ngục” có gốc bởi từ Gêhêna. Đó là thung 
lũng dưới chân đồi Sion, phía nam thành Giêrusalem, 
là nơi trước kia người ta giết trẻ con để tế thần Môlec 
(Gr. 7,31). Sau này nơi đó được dùng làm hố đốt xác 
thú vật và xác tội phạm, ở đó lửa cháy ngày đêm. Vì 

(Xem tiếp trang 47)
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TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Báo Thánh Nhạc Ngày Nay xin giới thiệu đến bạn đọc truyện tranh TIN MỪNG dành cho thiếu nhi, bao gồm 47 đoạn Tin 
Mừng. Truyện tranh được vẽ lại – có chỉnh sửa – từ truyện tranh L’Évangile pour les enfants, tác giả Jean François Kieffer và 
Christine Ponsard, nhà xuất bản Fleurus-Edifa. Phần lời Việt được dịch và viết lại cho phù hợp khả năng tiếp thu của thiếu nhi 
các lớp Chiên Non, Khai Tâm, Rước Lễ để các em dễ ghi nhớ Lời Chúa qua hình ảnh. Chúng tôi mong những trang truyện tranh 
Kinh Thánh này sẽ đồng hành cùng các em thiếu nhi trong việc tìm hiểu, yêu mến và sống LỜI CHÚA.

      MICHEL NGUYỄN HẠNH
       Nhóm Lasan 100
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vậy, Gêhêna trở thành hỏa ngục, nơi tượng trưng cho 
hình phạt đời sau. 
     

ĐÁP ÁN Ô CHỮ

CHÚA NHẬT 22 TN NĂM B (Mc 7,1-8.14-
15.21-23)

1. môn đệ; 2. đạo đức giả; 3. Do thái; 4. để tay ô uế; 
5. thức gì; 6. chén bát; 7. con người; 8. điều xấu xa; 
9. xảo trá; 10. chủ đề ô chữ: ĐẠO ĐỨC GIẢ.

CHÚA NHẬT 23 TN NĂM B (Mc 7,31-37)
1. kéo riêng; 2. Épphatha; 3. lập tức; 4. Thập Tỉnh; 
5. vừa điếc; 6. truyền bảo; 7. kinh ngạc; 8. đồn ra; 
9. chủ đề ô chữ: ÉPPHATHA.

CHÚA NHẬT 24 TN NĂM B (Mc 8,27-35)
1. môn đệ; 2. cấm ngặt; 3. Gioan Tẩy Giả; 4. ông 
Êlia; 5. kỳ mục; 6. kinh sư; 7. Xatan; 8. theo tôi; 9. 
chủ đề ô chữ: ĐẤNG KITÔ.

CHÚA NHẬT 25 TN NĂM B (Mc 9,30-37)
1. giết chết; 2. dám hỏi lại; 3. rốt hết; 4. Caphác-
naum; 5. đứng đầu; 6. tiếp đón Thầy; 7. danh Thầy; 
8. chủ đề ô chữ: TIẾP ĐÓN.

CHÚA NHẬT 26 TN NĂM B (Mc 9,38-
43.45.47-48)

1. Chúa Giêsu; 2. làm cớ; 3. sẽ không mất; 4. danh 
Thầy; 5. tay anh; 6. hỏa ngục; 7. sa ngã; 8. chủ đề ô 
chữ: CỚ SA NGÃ.

(Tiếp theo trang 45)
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THI CA CÔNG GIÁO

Chúa đến trần gian tặng Nước Trời,
Trong Ngài nước ấy thuộc về tôi.

Nhờ bởi Tin yêu mà đón nhận,
Tình cha lớn mãi giữa lòng người.
Nước Trời dành cho những trẻ thơ,

Lòng càng khiêm tốn, dạ đơn sơ

Càng đáng Cha thương cùng mạc khải
Về Con yêu dấu, đáng tôn thờ.

Người ta hạnh phúc bởi tình yêu.
Mến Chúa yêu nhau: hạnh phúc nhiều.
Càng mến bao nhiêu càng nên thánh,
Bởi càng nên giống Chúa Tình Yêu.

Xin đừng sáng lễ, chiều kinh
Mà ra phố chợ lại khinh khi người

Xin đừng lần chuỗi Mân Côi
Mà vờ không thấy cảnh đời bi ai
Xin đừng nguyện ngắm hôm mai

Mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa
Xin đừng hát khúc tình ca

Mà lòng vô cảm như là đá trơ
Xin đừng dệt nhạc làm thơ

Mà che mắt thánh, hững hờ người dưng
Xin đừng làm bộ rưng rưng

Mà tâm nói nhỏ tay đừng cho đi
Xin đừng giả dạng từ bi

Mà vun kho báu, nghĩ nghì trên môi
Xin đừng thờ phượng Chúa Trời

Mà không yêu nổi loài người Chúa yêu
Lòng ơi dối trá đã nhiều

Thì thôi, dừng lại, mà yêu thật thà
Yêu như Chúa đã yêu ta

Hết tình dâng hiến mới là đạo yêu.

Có người mang giống đi gieo:
Hạt thì rơi xuống dọc theo vệ đường

Chim trời đáp xuống ăn luôn.
Hạt rơi đất sỏi sinh tồn không lâu

Mọc lên nắng đốt chết mau,
Hạt thì văng vãi rơi vào bụi gai
Gai chen không thể sống dai.

Hạt gieo vào đất bừa cày hẳn hoi
Sẽ sinh bông mẩy tốt tươi,

Một trăm, sáu chục, ba mươi đẫy đà.

Ngày vừa sáng, trời mưa tầm tã
Không gian buồn, hoa lá buồn lây!

Chúa ơi! Lại nữa một ngày
Dù mưa gió, cũng ơn dày Chúa ban.

Đời người ví hoa tàn cỏ úa
Cuộc trăm năm mưa gió phũ phàng

Lanh chớp, vắn tựa ngang
Công danh phú quý như vàng lá rơi…

Chỉ có Chúa đời đời vĩnh cửu
Thần trí Ngài hằng hữu vô biên
Thánh ngôn Chúa mãi vững bền

Và tình thương Chúa trung kiên tháng ngày.

Dù Chúa biết thân này cát bụi
Chúa đoái thương đã thổi hơi vào

Cho con được sống dồi dào
Giống hình ảnh Chúa xiết bao lạ lùng.

Chúa cứu con khỏi vòng hắc ám
Đem con vào ánh sáng huyền linh

Sống đời sống mới ân tình thỏa thuê.

Xin cho con tràn trề mến Chúa
Đáp tình thương Chúa đã yêu con

Dù cho mưa dập gió dồn.
Dù cho sông cạn núi mòn, Chúa ơi!

Con dâng Chúa muôn lời cảm tạ
Trong gió mưa tầm tã hôm nay

Chúa ơi! Lại nữa một ngày
Dù mưa gió cũng ơn dày Chúa ban.
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 ẢNH NIỆM THÁNG 9

 *****************************************************************************************************

     (Xin xem câu hỏi ở trang 21)

 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV) là “quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược 
lễ” với ý:    
1. Thánh ca Phụng vụ (TCPV) giản đơn, chân chất, nói chung là một loại thánh ca chất phác; chất phác 
ở chỗ dùng Lời Chúa nguyên văn, không thêm bớt, sửa đổi… 
2. Hễ chất phác thì lâu bền.
 Lời Chúa nguyên văn làm cho TCPV chất phác. Ý nói không có yếu tố con người xen vào lời và ý ấy.
 TCPV  hấp dẫn đối với những ai muốn nghe đích thị Lời Chúa. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngồi bàn ăn với người nghèo và vô gia cư tại Vatican, 29/06/2018
 (Vatican Media)
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Kỳ 53

 
        TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

           MA VĂN LIÊU   

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh 
mục và pháp sư, phần 34 của kỳ 53. 

Nhiều La hán khác cũng lên tiếng phản đối cô 
Bảy với đại ý không chấp nhận thái độ lẫn lời nói 
xúc phạm cha sở Luca của Cô ta; trong khi đó, một 
vài La hán thắc mắc ai cho phép cô Bảy được ngồi 
chung với các La hán; vài La hán khác còn tranh cãi 
với nhau cách tống khứ cô Bảy ra khỏi chỗ các vị 
đang ngồi tham vấn về đạo lý.

Cha sở Luca vẫn giữ thái độ bình tĩnh, im lặng 
và chờ xem các La hán xử sự ra sao trong tình huống 
này để cha được học hỏi thêm, vì cha sở rất kính 
trọng các La hán, luôn coi các La hán là những bậc 
chân nhân, hiền nhân, quân tử… dù cho các vị chưa 
biết Chúa, chưa tin vào Chúa Kitô, một sự bất hạnh 
rất lớn, nhưng lúc sinh thời, các vị đã sống một đời 
sống thánh thiện như các thánh của Công giáo; nhân 
dịp này, cha sở cố tìm học nơi các La hán những 
điều hay đẹp.

Cô Bảy to tiếng:  
-  Tôi không thỉnh Các Ông về đây để a dua, 

chạy theo lão già này, nhưng để trừ tiệt lão. Các 
Ông không làm được thì đi đi!

Nói xong cô Bảy đọc to những câu thần chú. Các 
La hán kêu lên:

-  Ôi trời! Đuổi Chúng ta hả? Đọc thần chú gọi 
âm binh thần tướng đến để trấn áp Chúng ta à?

Các La hán đồng loạt nhìn ra sân. Lúc này trời 

đã râm mát sắp vào hoàng hôn, tuy cha sở, cô Sáu, 
hai phụ nữ và ông Tám Ria không nhìn thấy gì ờ 
ngoài sân, nhưng theo cách nhìn, chỉ trỏ và nói năng 
của Thập bát La hán thì hình như ngoài sân đang 
đông nghịt âm binh thần tướng do cô Bảy gọi về. 
Các La hán đều lắc đầu kêu lên:

- Qúa đáng!
- Thật quá đáng!
- Không còn coi ai ra gì nữa rồi!
…
La hán đứng đầu, Tôn giả Bạt La Đọa, đứng lên, 

nhìn lướt ra sân, tức giận nói với cô Bảy:
-  Sức mạnh của Cô còn là gì nữa mau mang hết 

ra đây đi để Chúng ta thanh toán luôn một thể!
Cha sở, cô Sáu và ba người chẳng nhìn thấy gì 

ngoài sân, nhưng hiểu cô Bảy đang gọi âm binh thần 
tướng về để đối đầu và đuổi Thập bát La hán; còn 
hiểu rằng sắp có một trận kịch chiến xảy ra qua dáng 
vẻ hung hăng nóng nảy và hiếu chiến của cô Bảy 
trước lời thách thức của La hán đứng đầu… tất cả 
đều hơi lo sợ nhưng La hán đứng đầu nói thêm với 
cô Bảy:  

-  Nhưng không cần thiết lắm đâu! Bởi vì khi 
nào và nơi nào Chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi 
là đi. Cô không khiến Chúng ta được đâu!

Trong lúc La hán Tôn giả đứng đầu nói thì cô 
Bảy vẫn hai tay bắt ấn, miệng đọc to thần chú với 
đôi mắt lé giờ đang trở nên đỏ ngầu. Tất cả các La 
hán đều bình thản, chẳng ai có vẻ gì giao động, 
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ngược lại có một số ông còn phì cười, coi cô Bảy 
như trẻ nít ra oai. Cô Sáu bực tức không giữ nổi sự 
im lặng, thét lên:

-  Trời ơi! Mầy đúng là đứa to gan! Lâu nay tao 
cứ tưởng bản lãnh của mầy không tệ, hóa ra vì theo 
đuôi Bóng Tối (1) mà mầy ra ngu si đần độn. Làm 
sao Bóng tối xua được Ánh sáng? (2) Làm sao hồn 
ma thắng được chư tiên bổn thánh? Mầy theo Bóng 
Tối riết đã thành tối tăm như chúng nó rồi… 

Tôn giả Bạt La Đọa tức La hán đứng đầu muốn 
chấm dứt mọi chuyện cho nhanh để còn  thanh thản 
thỉnh giáo ở cha sở để hiểu về Thiên Chúa, ông quát 
như ra lệnh:

-  Thôi ngay đi và ra khỏi đây! Nếu không ta sẽ 
chẳng nương tay thì đừng trách.

Đã không thuận nghe, cô Bảy còn vẫy tay làm 
phép… Tuy nhiên không biết bằng cách nào mà từ 
giữa gian phòng khách, cô Bảy bị bốc lên như bay, 
văng ra ngoài sân nhanh đến mức cha sở, cô Sáu, 
hai phụ nữ và ông Tám Ria không tài nào nhìn thấy, 
chỉ biết Cô ta như một nùi giẻ rách văng ra sân rồi 
nằm một đống bất động cách thềm nhà khoảng gần 
chục mét. La hán đứng đầu, tức Tôn giả Bạt La Đọa 
nói:  

-  Ánh sáng xua tan bóng tối chớ đâu bóng tối 
đuổi được ánh sáng bao giờ!

Trước khi ngồi xuống, ông thưa với cha sở:
-  Thưa thầy cả! Bây giờ thì xin thầy cả đừng 

để ý nữa, nhưng xin yên tâm mà chỉ giáo tiếp, giúp 
Chúng tôi.

Sau lời nói của La hán đứng đầu một lúc, vị La 
hán thứ chín (3) đứng lên xưng danh:

-  Tôi là La hán Tôn giả Tuất Bác Già. Tôi xin 
nêu câu hỏi: Làm thế nào chúng ta biết được Thiên 
Chúa khi Người vô danh tính, vô hình tượng?

Cha sở Luca trả lời:
-  Nhờ cái Có, ta biết cái Không Có. Nhờ biết 

cái Có và cái Không Có, ta biết được Đấng sinh 
dựng và cầm quyền trên mọi sự.

Vị La hán thứ chín có vóc dáng không khác gì 
Phật Di Lạc, cũng cởi trần khoe bụng phệ và tâm 
tính rất vui vẻ sảng khoái. Tôn giả Tuất Bác Già 
kêu lên:

-  Không thể hình dung được! –ông lắc đầu 
nguầy nguậy- Không thể hình dung được!

Cha sở trấn an:
-  Phải! Nếu hình dung ra được thì Người đâu 

còn là Thiên Chúa. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, chúng 
ta hãy thờ lạy và tôn vinh Người. Và Người là Đấng 

để chúng ta chỉ phải thờ lạy và tôn vinh chứ không 
để chúng ta mạo muội tìm tòi.

-  Nhưng “vô tri bất mộ” (4)
Cha sở không do dự:
-  Thiên Chúa tạo dựng nên trí khôn của chúng 

ta không phải để chúng ta hiểu biết mà thôi, còn để 
chúng ta không thể hiểu biết để nhìn nhận mình có 
giới hạn. Khi nhìn nhận mình có giới hạn thì kính 
sợ và mộ mến Đấng không Có Giới Hạn.

Tôn giả Tuất Bác Già ngỡ ngàng nói:
-  Ô! Thế mà từ lâu chúng ta chỉ chú mục vào 

cái Biết Được, không để ý gì đến những cái Không 
Biết Được!

Cha sở Luca gật đầu xác nhận:
-  Phải! Trong khi những cái Không Biết Được 

thì nhiều đến vô cùng... Và chúng ta kiêu hãnh với 
những cái Biết Được nhỏ nhoi, tầm thường và chật 
hẹp đến thô thiển.

Không vị La hán nào đứng lên hỏi tiếp, vì các vị 
còn mải trầm mặc suy tư… 

Ngoài sân, trừ cô Bảy nằm bất động như một 
đống giẻ rách, còn lại chỉ là vắng lặng khác hẳn lúc 
nãy khi âm binh thần tướng tụ tập về, sự vắng lặng 
tạo một cảm giác khác lạ. 

La hán thứ chín, Tôn giả Tuất Bác Già hỏi tiếp 
sau một lúc trầm ngâm thật lâu:

-  Khi nào và ai là người tỏ cho nhân loại chúng 
ta biết Thiên Chúa, Đấng tạo nên cái Có cái Không 
Có, Đấng cầm quyền những cái loài người Biết 
Được và những cái loài người Không Biết Được?

Cha sở: 
-  Chính Người: Ngôi Thứ Nhất Thiên Chúa Cha 

đã trực tiếp tỏ ra cho nhân loại dần biết kéo dài 
trong một khoảng thời gian rất lâu gọi là thời Cựu 
ước; rồi cũng chính Người: Ngôi Thứ Hai Thiên 
Chúa Con, thiên danh là Giêsu, thiên hiệu là Kitô, 
giáng thế hạ trần trực tiếp chỉ dạy cho nhân loại 
dần biết thêm nữa kéo dài trong một khoảng thời 
gian gọi là thời Tân ước; rồi cũng chính Người: 
Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa Thánh Thần hiện đang 
thầm lặng giáo hóa nhân loại dần biết thêm nhiều 
nữa kéo dài trong một khoảng thời gian gọi là thời 
Cánh chung hôm nay, tức là từ khi Chúa Con về 
trời cho đến tận thế.

Các La hán đều rất chăm chú đón nhận từng lời 
của cha sở Luca. Cha sở lại rất từ tốn, ngài nói tiếp:

-  Tất thảy đều do Thiên Chúa trực tiếp lẫn gián 
tiếp đứng ra chỉ dạy và bảo ban nhân loại chúng ta 
biết Người chứ ai làm được điều đó? Dù tiên tri hay 
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các vị tông đồ… rao giảng chi thì tất cả cũng chỉ 
là dụng cụ “phát ngôn”  Thiên Chúa dùng để nhắc 
trước ôn sau trong một phạm vi nhỏ hẹp mà thôi (5)

Ngưng một lúc, cha sở thêm:
-  Để lời dạy được thụ nhận có hiệu quả, Thiên 

Chúa chọn ra giữa nhân loại một Dân riêng, thời 
Cựu ước Dân riêng ấy là dân Do Thái, thời Tân 
ước và thời Cánh chung hôm nay Dân riêng ấy là 
Giáo hội Công giáo, gồm tất cả những Kitô hữu, 
tức những người tin và thực thi Lời Chúa Kitô qua 
việc lãnh phép Rửa tội.    

 (còn tiếp)

................................
(1) Tà ma và vong hồn xấu.
(2) Hiện tại nơi nhà cô Sáu lúc bấy giờ, các 

La hán hiện thân cho Ánh sáng, ánh sáng của chân 
thiện cõi thiên đàng. 

(3) Vị La Hán thứ chín – Tôn giả Tuất Bác Già

Khai Tâm La Hán (Ảnh: Internet)
Ông vốn là Thái tử Trung Thiên Trúc. Khi người em 

của ông muốn tranh đoạt ngôi vua với ông, ông nói: 
“Trong tâm ta chỉ có Phật, chứ không có Vương 
vị.”.  Hơn nữa, ông còn mở lồng ngực của mình ra, 
người em nhìn thấy quả nhiên trong tim ông có một 
vị Phật nên không làm loạn nữa. Cũng vì thế mà 
người đời gọi ông là “Khai Tâm La Hán”.

(4)  “Vô tri bất mộ” nghĩa là không biết (vô tri) 
thì không thể mến yêu và ngưỡng mộ (bất mộ).

(5)  “Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng 
và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các 
người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng 
dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, 
hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm 
theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh 
nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì 
lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc 
cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những 
hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ 
ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế 
đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở 
những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-
bi”. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-
bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em 
đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai 
dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có 
một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai 
gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một 
vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm 
lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn 
mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ 
được tôn lên”. (Mt 23,1-12)

Bấm điểm này có thể làm giảm các triệu chứng 
do “dương thịnh âm suy” trong cơ thể gây ra viêm 
họng, yết hầu khô, háo nước, mắt đỏ, mất ngủ. Khi 
bấm huyệt nếu thấy cảm giác đau mỏi, tê và sưng thì 
dừng lại. Chỉ cần bấm khoảng từ 5-10 phút là được.

2. Bấm huyệt Dũng tuyền

Huyệt vị này có tác dụng loại bỏ chứng thiếu 
âm, giải nhiệt. Điều hòa âm dương trong cơ thể, từ 
đó có thể làm giảm chứng khô miệng, chóng mặt, 
khó chịu và các triệu chứng khác.

Dùng ngón tay xoa bấm hơi mạnh một chút tại 

huyệt dũng tuyền khoảng 20-30 lần. Tốt nhất thực 
hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau 
khi ngủ dậy.khi ngủ dậy.

 *****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 37)
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    VUI CƯỜI GIẢI TRÍ

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC (ST)
Không dám trèo qua... 

Hôm trước có thằng bạn cùng 
lớp tôi đi chơi với một cô gái mới 
quen 3 tháng về khuya... Lại thêm 
đường về xa xôi, trời mưa to và 
rất lạnh... bèn ghé vào 1 khách 
sạn nghỉ tạm. Bạn mình sợ cô gái 
nghĩ bậy nên tự nhủ: “Em 1 bên, 
ta 1 bên, mình sẽ để cái gối ôm 
ở giữa chặn lại, chắc không có gì 
đâu”...

...
Sáng hôm sau, cô gái tuyên bố 

chia tay. Bất ngờ quá, bạn mình 
hỏi:

- Anh đã làm gì sai đâu em?
Cô gái chẳng nói chẳng rằng, 

gọi taxi đi luôn...
Anh bạn của mình ức lắm, 

đành nhờ mình hỏi han tình hình. 
Được cái dễ gần, cô gái mới trả 
lời:

- Anh ấy bảo anh ấy yêu em, 
mấy sông cũng lội, mấy núi cũng 
trèo. Vậy mà tối qua có mỗi cái 
gối ôm, anh ấy cũng không dám 
trèo qua... như thế thì yêu em gì. 
Em quyết định chia tay thôi, mặc 
dù vẫn nhớ anh ấy lắm….

Nhớ kỹ thêm tí nữa
Thấy cơ thể mình đột nhiên 

có nhiều thay đổi, một phụ nữ đi 
khám bệnh và được bác sĩ cho 
biết, chị đã có thai.

Chị ta giận dữ mắng cho bác 
sĩ một trận và một mực cho rằng 
điều đó không thể xảy ra vì chồng 
mình đã đi công tác nước ngoài 
hơn 1 năm.

Một tuần lễ sau, bệnh nhân đó 
lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ:

- Thưa bác sĩ, lần trước tôi 
quên khuấy mất là cách đây 2 
tháng chồng tôi có về phép!

Ông bác sĩ tủm tỉm cười:
- Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, 

nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút 
nữa, vì cái thai đã sang tháng thứ 
tư rồi.

100 nụ hôn nồng thắm
Anh chồng đi công tác dài 

ngày gửi thư về cho vợ: 
“Em yêu quý! Anh đang đi 

công tác xa nên không thể gửi 
cho em lương tháng này. Vậy anh 
gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm 
nhất”.

Vài ngày sau, anh chàng nhận 
được thư của vợ:

“Anh thương yêu! Em đã 
nhận được 100 nụ hôn nồng thắm 
của anh và đã sử dụng gần 2/3 
trong số đó. Em xin gửi anh bảng 
kê chi tiết:

1. Ông giao sữa nhận 13 nụ 
hôn cho một tháng giao sữa.

2. Anh thu tiền điện nhận 7 nụ 
hôn.

3. Ông chủ cửa hàng gas hôm 
qua đến đây và lấy đi 5 nụ hôn.

4. Riêng ông chủ siêu thị 
không chấp nhận chỉ có nụ hôn, 
vì vậy em phải trả thêm món khác.

5. Các chi phí linh tinh khác: 
40 nụ hôn.

Anh đừng lo lắng nhiều, em 
vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. 
Hy vọng em sẽ thanh toán đủ từ 

nay đến cuối tháng.
Hôn anh! Vậy là chỉ còn 34 nụ 

hôn thôi anh nhé!
Vợ yêu của anh”.

Nhật ký
Trên một chuyến tàu vượt Đại 

Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp 
viết trong nhật ký:

“Ngày thứ 1: Biển đẹp, con 
tàu lớn và thuyền trưởng cực 
kì đẹp trai. Ngày thứ 2: Thuyền 
trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm 
tàu nếu mình từ chối làm bạn với 
anh ấy đêm nay. Ngày thứ 3: 
Mình đã cứu con tàu cùng 130 
hành khách”

Món quý
Chuẩn bị vô cổng kiểm tra tại 

sân bay. Một phụ nữ đến năn nỉ vị 
linh mục đi cùng:

- Con có viên kim cương mang 
đi, sợ không qua được hải quan, 
nhờ cha giữ giùm. Họ không xét 
cha đâu! 

Ông cha thương tình bỏ vào 
túi quần.

Nhân viên hải quan hỏi:
- Cha có gì quý giá cần khai 

báo? 
Ông cha chỉ mang mỗi cuốn 

kinh thánh thôi, định trả lời: 
“không có gì”, nhưng sực nhớ 
viên kim cương trong túi quần, 
lại nhớ lời răn “không được nói 
dối” nên nói:

- Từ bụng tôi trở lên không có 
gì quý, còn từ bụng trở xuống có 
một món quý mà nhiều bà thích.

(Xem tiếp trang 58)
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BẠCH THẢO
Nhạc sĩ Thánh ca 

Phụng vụ gp. TpHCM

THÁNH CA  PHỤNG VỤ

(tiếp theo)
72. Kính thưa NS Ngọc Kôn, trên website http://

www.thanhnhacngaynay.vn đăng tải một số clip hát 
Thánh Vịnh -  Đáp ca các Chúa nhật hàng tuần, 
em nhận thấy các Đáp ca đó có vài bài bỏ các câu 
Thánh Vịnh nguyên là 1 câu được ngắt thành 2 câu, 
và có khi bỏ bớt hẳn 1 câu, vậy là không đủ theo 
sách lễ Roma, xin cho biết lý do?

NK: Linh mục nhạc sư Tiến Dũng dạy rằng: 
a/ Hình thể Đáp ca (responsorium) đòi hỏi sự đối 
đáp nhanh gọn và tức thời, cho nên sách Graduale 
simplex cắt câu Thánh vịnh dài ra làm đôi hoặc làm 
ba, b/ Tuy sách Graduale simplex chép nhiều câu 
Thánh vịnh, nhưng Bộ Phụng tự cho phép nhạc sĩ 
tùy nghi dùng bao nhiêu câu và dùng câu nào… là 
tùy hoàn cảnh, miễn trong số các câu Thánh vịnh 
được nêu. 

73. Kính thưa ông, mô hình của Ca Đoàn Thánh
Thi hát TCPV như hiện nay, các Giáo xứ khó theo, 
vì tổ chức hát một thánh lễ như thế, quá kỳ công 
(sáng tác, hòa âm, phối khí, tập dượt…) trong khi 
các ca đoàn phải phục vụ thường xuyên quanh năm, 
nên không đủ khả năng và thời gian, vậy ông có 
cách nào khác đơn giản hơn để các ca đoàn “bình 
thường” có thể hát TCPV được ?

74. NK: Chúng tôi sẽ hát các thánh lễ chúa
nhật hàng tuần vào 16g mỗi thứ bảy kể từ thứ bảy 
8.12.2018 trở đi tại nhà nguyện dòng Anh Em Đức 
Mẹ Người Nghèo ở số 30/13 đường số 9, Hiệp Bình 
Chánh, Thủ Đức, TpHCM, để ai quan tâm có nơi có 
lúc nhất định để tham khảo; trong những thánh lễ 
đó, ca đoàn Thánh Thi lại thể hiện như một ca đoàn 
ở một giáo xứ nhỏ miền quê nào đó.

75. Mục số 43 (trang 24) trong văn kiện “Hướng
Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc” của Ủy ban Thánh Nhạc 
HĐGM Việt Nam ấn hành năm 2017 có nêu: “Ca 
xướng viên thi hành tác vụ của mình tại một vị trí 
thuận tiện nhưng không phải ở tại giảng đài. Phải 
chăng đứng hát ở tòa giảng là sai? Thưa ông.

Nk: Sai khi không hát Lời Chúa nguyên văn. 
Còn hát Lời Chúa nguyên văn là công bố Lời Chúa 
thì được, như trong các thánh lễ tại Vatican hiện vẫn 
làm.

76. Kính thưa ông NS, con có dịp nói chuyện
với Cha đặc trách thánh nhạc Giáo phận, xin Ngài 
quan tâm đến TCPV (Thánh ca Phụng vụ), Ngài cho 
biết là “có biết cách hát này”, Ngài chê dài, mất 
thời gian… xin NS cho biết ý kiến?

NK: Đó là ý kiến riêng của Ngài. 
77. Dệt nhạc Thánh vịnh Đáp ca. Trong mục số

148 “Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc” nêu: “Bản 
văn của các Thánh vịnh Đáp ca bằng tiếng Việt, 
có những khó khăn trong việc soạn các âm điệu vì 
tiếng Việt có tới sáu thanh điệu, bởi vậy việc hòa 
hợp các thanh điệu này với các nốt nhạc không phải 
luôn dễ dàng. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Tòa 
Thánh Rôma hiểu nỗi khó khăn này, nhưng đồng 
thời, Bộ cũng tin tưởng rằng ủy Ban Thánh Nhạc 
trực thuộc Hội Đồng Giám mục sẽ tìm ra những giải 
đáp thỏa đáng để có được những âm điệu hay và 
xứng hợp cho các bản văn này. Vì thế phải trung 
thành tuyệt đối với bản dịch đã được chuẩn nhận. 
Cá nhân tôi thấy các Đáp ca đăng tải trên http://
www.thanhnhacngaynay.vn  hội đủ các yếu tố nêu 
trên, vậy có được hiểu là các bài Đáp Ca đó đã 
được chuẩn nhận? (vì đã trung thành tuyệt đối với 
bản dịch đã được chuẩn nhận.) Thưa ông?

NK: Không! Khi đã có một yếu tố khác cộng 
thêm vào Bản văn phụng vụ dù là nguyên văn –
tức âm nhạc- là phải xin chuẩn nhận của giới thẩm 
quyền.

78. Cách nào để thuyết phục, mời gọi cộng
đoàn tham gia hát Đáp ca (TCPV) cách tích cực và 
sinh động?

NK: Ngoài câu Đáp Lời Chúa nguyên văn, ngắn 
gọn, hay và dễ hát dễ thuộc chép sẵn trên bảng điện 
tử với ca trưởng cộng đoàn trực tiếp điều khiển, còn 
phải tập thành thói quen bởi cha sở. 

79. Kèn có được thổi trong lúc Nhập lễ và Rước
lễ không ạ? Xin ông cho biết ý kiến việc kèn thổi 
trong thánh lễ?

NK: Nguyên tắc là mọi nhạc cụ đều có thể góp 
phần trong thánh nhạc, miễn nó được sử dụng đúng 
chức năng nghệ thuật và đúng vị trí đã chia của nó. 
Vậy kèn được thổi trong phụng vụ miễn là thổi theo 
bản tổng phổ (arrangement) được nhạc sĩ hòa âm 

(Xem tiếp trang 60)
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     LƯỢC TIN THẾ GIỚI

                 Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
82 người chết sau động đất 7 độ 
ở Indonesia

Phát ngôn viên Cơ quan Giảm 
nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia 
(BPBD) Sutopo Purwo Nugroho 
hôm nay cho biết ít nhất 82 người 
chết, hàng trăm người bị thương 
và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại 
sau trận động đất mạnh 6,9 độ xảy 
ra tối 5/8 trên đảo Lombok, Đông 
nam Indonesia, theo Reuters.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng 
do nhà sập ở vùng núi phía bắc 
và phía Tây đảo Lombok, cách xa 
các địa điểm đông khách du lịch 
ở khu vực phía Nam. Hàng nghìn 
người cũng phải sơ tán sau trận 
động đất. Cục Khảo sát Địa chất 
Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn 
nằm cách mặt đất 10,5 km. Ít 
nhất hai trận động đất nhỏ hơn và 
khoảng 100 dư chấn cũng xảy ra 
sau đó. Các bệnh viện ở Lombok 
và Bali hoạt động suốt đêm. Do lo 
ngại động đất tiếp diễn gây sập đổ 
nhà cửa, bệnh viện phải để bệnh 
nhân ở khu vực ngoài trời để đảm 
bảo an toàn.

Tổng thống Venezuela thoát âm 
mưu ám sát trong lễ diễu binh 
5/8.

  
Tổng thống Venezuela 

Nicolas Maduro hôm nay thoát 
khỏi âm mưu đánh bom bằng máy 
bay điều khiển từ xa trong lễ diễu 
binh kỷ niệm 81 năm ngày thành 

lập lực lượng Vệ binh Quốc gia 
Venezuela, Reuters đưa tin.

Khi ông đang phát biểu trước 
người dân và binh sĩ tại thủ đô 
Caracas, âm thanh đột nhiên bị 
cắt đứt. Maduro và các quan chức 
trên khán đài tỏ ra giật mình và 
nhìn lên trời, trong khi các binh sĩ 
xếp hàng trên đường phố bắt đầu 
chạy khỏi vị trí. Buổi truyền hình 
trực tiếp bị chấm dứt ngay sau đó.

Bộ trưởng Thông tin 
Venezuela Jorge Rodriguez xác 
nhận một máy bay điều khiển từ 
xa chứa đầy thuốc nổ đã được 
kích hoạt gần nơi xảy ra sự kiện, 
khiến 7 binh sĩ bị thương. Tổng 
thống Maduro và các quan chức 
chính phủ Venezuela không bị 
thương trong âm mưu ám sát này.

Con trai bin Laden cưới con gái 
không tặc.

Đài CBS ngày 5/8 dẫn lời 
người thân của Osama bin Laden 
cho hay con trai của trùm khủng 
bố là Hamza bin Laden đã kết 
hôn với con gái của Mohamed 
Atta, tên không tặc đã lao máy 
bay vào tòa tháp đôi ở New York 
(Mỹ) trong vụ khủng bố ngày 
11/9/2001. Hamza đã thề sẽ trả 
thù cho cha, sống kín tiếng và 
cắt liên lạc với gia đình kể từ khi 
Osama bị Mỹ tiêu diệt tại Pakistan 
vào năm 2011.

Nhựa đường chảy, cảnh 
khuyển được phát giày vì châu 
Âu quá nóng

Châu Âu nóng đến chết người 

hôm 4/8 với nhiệt độ tại một số 
nước lên đến ngưỡng gần kỷ lục, 
như 46oC ở Bồ Đào Nha, trong 
khi 3 người thiệt mạng tại Tây Ban 
Nha vì không chịu nổi cái nóng. 
Tại thủ đô Vienna, cảnh khuyển 
đi tuần trong bộ giày được thiết 
kế đặc biệt khi thực hiện nhiệm 
vụ dưới cái nắng chói chang ập 
xuống khu vực diễn ra giải bóng 
chuyền bãi biển.

Cảnh sát cho hay dù nhiệt độ 
ngoài trời chỉ khoảng 34oC hôm 
4/8, các thành viên bốn chân phải 
đi tuần suốt nhiều giờ trên các bề 
mặt có thể vượt ngưỡng 50oC.

Cháy rừng 14 ngày không dứt ở 
California.

     
Bắt đầu ngày 23/7, đám cháy 

nhanh chóng lan rộng và vượt 
ngoài tầm kiểm soát tại miền Bắc 
California đã thiêu hủy khoảng 
70 ngôi nhà và trở thành đám 
cháy lớn thứ 5 trong lịch sử bang. 
Thống đốc Jerry Brown tuyên 
bố tình trạng khẩn cấp cho phép 
California nhận hỗ trợ liên bang 
để chống lại đám cháy. Đám cháy 
được gọi là “Carr Fire” kéo dài gần 
2 tuần khiến ít nhất 7 người chết 
và nhiều người khác bị thương, 
trong số người chết có hai nhân 
viên cứu hỏa. Sau 14 ngày đám 
cháy vẫn chưa có dấu hiệu dừng 
lại. Theo cơ quan Lâm nghiệp và 
phòng cháy California, đám cháy 
đã thiêu rụi khoảng 117.300 ha 
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diện tích, gấp hơn hai lần mức 
trung bình của 5 năm qua.

Vỡ đập thủy điện sông Mekong 
ở Lào, hàng trăm người mất 
tích

    Tối ngày 23/7, hàng trăm người 
mất tích và nhiều người được 
cho là đã chết trong sự cố tại đập 
thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở 
Đông Nam Lào, gần biên giới với 
Campuchia giáp với Việt Nam. 
Hãng thông tấn nhà nước Lào 
(KPL) cho biết vụ việc xảy ra tại 
đập thủy điện Xepian-Xe Nam 
Noy ở tỉnh Attapeu vào lúc 20h 
ngày 23/7.

KPL cho biết vụ vỡ đập đã 
gây ngập úng tại 6 ngôi làng, 
khiến hơn 1.300 gia đình- tổng 
cộng khoảng 6.600 người, rơi vào 
cảnh màn trời chiếu đất..

Kết quả bầu cử Quốc hội 
Campuchia: Đảng CPP thắng 
áp đảo.

Đảng Nhân dân Campuchia 
(CPP) cầm quyền của Thủ tướng 

Hunsen đã giành đa số phiếu 
trong cuộc bầu cử quốc hội diễn 
ra ngày 29/7. Theo ông Sok Eysan 
người phát ngôn của Đảng Nhân 
dân Campuchia, đảng này đã 
giành được khoảng 80% số phiếu 
bầu và sẽ có ít nhất 100 ghế trong 
Quốc hội. Cuộc bầu cử lần này có 
20 đảng tham gia. Theo lịch trình, 
trong trường hợp không có khiếu 
kiện nào buộc phải tổ chức bầu 
cử lại, Ủy ban Bầu cử quốc gia 
Campuchia sẽ công bố kết quả 
sơ bộ vào ngày 11/8 và kết quả 
chính thức sẽ được công bố vào 
ngày 15/8.
Nhà khoa học quân sự rất quan 
trọng của Syria bị ám sát

Một nhà khoa học cấp cao 
Syria hôm 5-8 đã bị ám sát 
trong vụ đánh bom xe ở thành 
phố Hama, kênh truyền hình Al 
Manar đưa tin.Asbar là một nhà 
khoa học quân sự quan trọng, phụ 
trách sản xuất nhiều loại vũ khí 
cho Quân đội Syria và cũng liên 

quan đến chương trình tên lửa 
Fateh của Iran. Ông đã tham gia 
phát triển hàng loại tên lửa tầm 
trung và tầm xa. Ông cũng là một 
cố vấn thân tín bên cạnh Tổng 
thống Syria Bashar Assad và làm 
việc trực tiếp dưới quyền lãnh 
đạo tối cao, cũng có mối quan hệ 
mật thiết với các nhà khoa học 
Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Triều Tiên, theo tìm hiểu của 
báo điện tử Israel Ynet News.

Thụy Sĩ xác nhận 20 người thiệt 
mạng trong vụ máy bay rơi tại 
núi Piz Segnas.

Ngày 5/8, cảnh sát bang 
Grisons của Thụy Sĩ xác nhận, 
20 người đã thiệt mạng trong vụ 
rơi máy bay loại cổ tại sườn núi 
Piz Segnas, miền Đông Thụy Sĩ. 
Máy bay Junker JU52 HB-HOT, 
được sản xuất tại Đức vào năm 
1939, rơi xuống một lưu vực ở 
độ cao 2.450 m so với mực nước 
biển, phía tây của núi Piz Segnas 
vào chiều thứ bảy 4/8. Trong số 
những người thiệt mạng có 17 
người Thụy Sĩ và một gia đình 
3 người đến từ Áo. Máy bay đã 
cất cánh từ Ticino tại miền Nam 
Thụy Sĩ và dự kiến hạ cánh tại 
sân bay quân sự Duebendorf gần 
Zurich vào chiều cùng ngày.

Nhân viên hải quan cả cười:
- Cha vui tính quá, mời cha 

qua!

Email đến từ địa ngục
Một người đàn ông lên đường 

đi nghỉ hè lúc vợ của anh ta đi 
công tác chưa kịp về. Họ sắp xếp 
kế hoạch gặp lại nhau vào ngày 
hôm sau. Tới nơi, anh ta vội vàng 
gửi e-mail về cho vợ. Do đánh sai 
địa chỉ, bức thư của anh ta thay vì 
được chuyển về cho vợ, thì nó lại 
đến hộp thư một phụ nữ có chồng 

vừa qua đời ngày hôm trước. Khi 
người vợ góa tội nghiệp nọ mở 
hộp thư, bức thư vừa hiện ra bà ta 
thét lên một tiếng khủng khiếp, té 
xuống sàn nhà và chết thẳng cẳng. 
Nghe tiếng thét, người nhà chạy 
vào phòng thì chỉ thấy một bức 
thư trên màn hình máy tính:

“Vợ yêu quý nhất của anh, 
anh vừa đến nơi. Mọi thứ đã được 
chuẩn bị sẵn để đón em vào ngày 
mai. Người chồng yêu quý nhất 
của em!”

Đãng trí
Hai vợ chồng lớn tuổi ghé vào 

ăn tại một quán ven đường.
Ăn xong, khi đã lên xe đi được 

khá xa, bà vợ mới sực nhớ là mình 
quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt 
quãng đường trở lại quán, ông 
chồng luôn mồm cằn nhằn tính 
đãng trí, hay quên của bà vợ.

Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả 
chạy vào tìm kính, ông chồng dặn 
với theo:

- Bà nhớ cầm ra luôn cho tôi 
cái mũ nhé!

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 53)
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 LƯỢC TIN TRONG NƯỚC

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
Lai Châu: Sạt lở kinh hoàng, 
11 người chết và mất tích

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ 
ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm 
trọng tại 8 xã vùng Bắc Dào 
San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 
Châu). Chiều 5/8, trao đổi với 
Báo Người Lao Động, ông Bùi 
Văn Sơn - Phó Chủ tịch huyện 
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu - cho 
biết trên địa bàn huyện đã có 6 
người chết, 5 người mất tích do 
sạt lở đất. Rất nhiều điểm trên 
tuyến đường từ xã Khổng Lào 
đi xã biên giới Sì Lờ Lầu, huyện 
Phong Thổ bị sạt lở nghiêm 
trọng, làm 3 xã Vàng Ma Chải, 
Ma Ly Chải và Sì Lờ Lầu với 18 
bản, hơn 1.700 hộ dân bị cô lập 
tạm thời… 

Tai nạn thảm khốc, chú rể và 
12 người chết khi đi rước dâu.

(NLĐO) Khoảng 2 giờ 30 
phút rạng sáng 30/7. Theo thông 
tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô 
tô 16 chỗ chạy hướng Bắc Nam 
khi đến địa điểm trên đã va chạm 
với container đi chiều ngược 
lại kéo theo rờ-moóc. Sau vụ 
tai nạn, 10 người đã tử vong tại 
chỗ, 3 người tử vong trên đường 
đến bệnh viện, trong đó có cả 
chú rể. Tất cả nạn nhân đều trên 
ô tô khách, trong khi tài xế xe 
container bị thương nhẹ. Được 
biết, xe ô tô gặp nạn đang chở gia 

đình chú rể từ xã Hải Sơn, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào 
rước dâu tại Bình Định.

Máy bay Su-22U rơi ở Nghệ 
An.

Trưa 26/7, trong khi bay huấn 
luyện chiến đấu, máy bay Su-
22U, số hiệu 8551 của Trung 
đoàn Không quân 921 thuộc Sư 
đoàn 371 (Quân chủng Phòng 
không - Không quân Việt Nam) 
bị mất liên lạc và rơi ở xã Nghĩa 
Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An. Sự cố rơi máy bay Su-
22U làm 2 phi công là Trung tá 
Khuất Mạnh Trí (SN 1978, Phó 
Trung đoàn trưởng, Tham mưu 
trưởng Trung đoàn Không quân 
921) và thượng tá Phạm Giang 
Nam (SN 1972, Chủ nhiệm bay 
Trung đoàn 921) hi sinh. Sáng 
27/7, thi thể 2 phi công đã được 
đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện 
Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An) 
để làm các thủ tục cần thiết.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình

Liên quan đến vụ án gian lận 
điểm thi trong kỳ thi THPT 2018 
xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, chiều 
5/8, nhóm phóng viên VOV.VN 
đã có cuộc trao đổi với Đại tá 
Phạm Hồng Tuyến (Giám đốc 
Công an tỉnh Hòa Bình). Theo 
Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám 
đốc Công an Hòa Bình, vụ án 
gian lận điểm thi ở Hòa Bình 

được phát hiện thông qua lá thư 
nặc danh tố một số học sinh kém 
nhưng điểm cao... Đại tá Tuyến 
cho rằng, hiện vụ việc đang 
được Cơ quan An ninh điều tra 
Bộ Công an chủ trì chỉ đạo phối 
hợp điều tra cùng Công an tỉnh 
Hòa Bình. Đến nay, cơ quan chức 
năng xác định được 2 người có 
liên quan đến vụ án và đã quyết 
định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị 
can.

Tràn ngập bánh trung thu 
Trung Quốc 2.200 đồng/chiếc, 
hạn sử dụng tới nửa năm.

Theo đó, bánh trung thu ở 
phân khúc trung bình năm nay có 
giá khoảng vài trăm ngàn đồng 
vẫn là những loại bánh nội địa. 
Bánh trung thu nhập khẩu thuộc 
dòng cao cấp hơn thì có giá 
khoảng 1 – 3 triệu đồng tùy loại. 
Đặc biệt, năm nay, loại bánh trung 
thu Trung Quốc mini với mức giá 
siêu rẻ và hạn sử dụng siêu dài 
đang được nhiều mối buôn Việt 
Nam ưa chuộng và nhập về tràn 
lan. Chia sẻ với phóng viên , một 
chủ cửa hàng cho biết, loại bánh 
này chị bán giá sỉ là 320.000 
đồng/thùng, nếu mua 5 thùng thì 
giá chỉ còn 300.000 đồng/thùng, 
được khoảng 130 – 135 chiếc. 
Tức là mỗi chiếc bánh trung thu 
Trung Quốc này chỉ có giá 2.200 
đồng…Dù đang tràn ngập trên thị 
trường với kích cỡ nhỏ nhắn, bạt 
ngàn hương vị và bao bì bắt mắt, 
một số người tiêu dùng Việt Nam 
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vẫn hoài nghi rằng, với mức giá 
2.200 đồng nhưng hạn sử dụng 
tới nửa năm, loại bánh này liệu 
có an toàn cho sức khỏe người sử 
dụng?

Tảng đá lớn rơi trúng nóc ô tô, 
5 người bị thương nặng

Vào khoảng 17h chiều 3/8, 
chiếc xe khách loại 16 chỗ biển 
số 27B lưu thông trên quốc lộ 12, 
khi đến thị xã Mường Lay (tỉnh 
Điện Biên) thì bị tảng đá lớn từ 
trên taluy núi rơi trúng. Tại hiện 
trường, ô tô lật nghiêng văng sát 
vào lề đường, phần nóc bị bung, 
khung xe biến dạng, hư hỏng 
nặng.

Lãnh đạo UBND thị xã Mường 
Lay cho biết, thời điểm xảy ra tai 
nạn trên xe có 7 người. 5 người bị 
thương nặng được người dân đưa 
tới cơ sở y tế cấp cứu. Ngay sau 
khi tai nạn xảy ra, Công an thị xã 
Mường Lay đến phong tỏa, xử lý 
hiện trường.  

Các trường đại học lần lượt 
công bố điểm chuẩn.

Chiều 5/8, các trường đại 
học trên cả nước lần lượt công 

bố điểm chuẩn 2018 hệ đào tạo 
chính quy, điểm chuẩn năm 2018 
hầu hết đều thấp hơn năm 2017; 
nhưng biến động khác nhau. Bất 
ngờ hơn cả có lẽ là điểm số của 
Học viện Quân y khi giảm sâu 
gần 9 điểm. Có ngành của Trường 
ĐH Y Hà Nội năm nay lấy điểm 
từ 18,1 (ngành Y tế công cộng); 
còn ngành “đắt giá” nhất là Y Đa 
khoa năm nay điểm trúng tuyển 
là 24,75 điểm. Có nhiều ngành 
của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 
xác định điểm chuẩn chỉ bằng 
đúng ngưỡng điểm sàn (đảm bảo 
chất lượng) là 16 như Triết học, 
Văn học, Tâm lý học, Sinh học, 
Công tác xã hội. Tại TP.HCM 
điểm chuẩn Trường ĐH Y dược 
TP.HCM cao nhất chỉ 24,95 thuộc 
về ngành Y đa khoa, giảm hơn 4 
điểm so với năm ngoái.

Cảnh khủng khiếp nhà cao tầng 
bị xé toạc, sập xuống sông Đà.

Sau tối 30/7, nhiều người dân 
ở phường Đồng Tiến vẫn chưa 
hết bàng hoàng khi chứng kiến 
gia tài cả đời tích cóp bị dòng 
sông Đà nuốt trọn. Theo thống 
kê, có ít nhất 9 ngôi nhà bị đổ sập 
hoàn toàn, 10 nhà bị sụt lún một 
phần và nhiều nhà nằm trong diện 
nguy hiểm, cần di dời khẩn cấp. 
Vụ sạt lở để lại cảnh hoang tàn 

khủng khiếp, căn nhà cao 3-4 tầng 
bề thế đổ ập xuống sông, trơ lại 
những hốc đất lớn, móng nhà bật 
ngược, nhô lên những thanh sắt 
trụ. Sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực 
lượng chức năng TP Hòa Bình đã 
huy động hơn 100 cán bộ, chiến 
sĩ hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc, 
phong tỏa hiện trường, căng rào 
tôn để ngăn người dân tiến gần 
khu vực sạt lở nguy hiểm.

Thanh Hóa: Cô gái trẻ bị điện 
giật tử vong khi sạc điện thoại.

Thông tin ban đầu cho biết, 
sự việc xảy ra vào khoảng 9h 
ngày hôm 3/8, cô gái trẻ tên T. 
(SN 1996), ngụ thôn Đồng Xuân, 
xã Hải Long, huyện Như Thanh, 
tỉnh Thanh Hóa trong quá trình 
cắm xạc điện thoại vào ổ điện bất 
ngờ bị điện giật dẫn tới tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 
Công an xã Hải Long, huyện Như 
Thanh đã có mặt tại hiện trường 
phối hợp với cơ quan chức năng 
để làm rõ vụ việc. Tại hiện trường 
lực lượng chức năng xác định 
trong quá trình cắm sạc điện 
thoại, do tay của chị T. đang bị 
ướt nước, sạc điện thoại bị hở dẫn 
tới nhiễm điện khiến nạn nhân bị 
điện giật tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, 
cơ quan chức năng đã hoàn tất 
thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể 
nạn nhân cho gia đình lo hậu sự 
theo phong tục địa phương. 

phối khí có trình độ chuyên môn soạn hẳn hoi.
80. Lúc tôi còn trẻ, tham gia hát cho các em

dâng hoa kính Đức Mẹ vào tháng 5 theo truyền 
thống, nay các em nó mở toàn loa kẹo kéo với nhạc 
xập xình để dâng hoa kính Đức Mẹ, việc này ông có 
ý kiến gì không? Riêng tôi nhận thấy việc làm trên 
có tính biểu diễn, cạnh tranh hơn thua lẫn nhau và 
bát nháo lắm.

NK: Giáo hội không cho phép dùng nhạc thu sẵn 
trong phụng vụ, nhưng trong các giờ đạo đức thì tùy 
bản quyền địa phương có cho phép hay không.

81. Sao không thấy “Tuyển Tập” các tác phẩm
của ông ở các nhà sách như những Nhạc sĩ Công 
giáo khác? 

NK: Mỗi nhạc sĩ có quan điểm và đường lối 
riêng đối với tác phẩm thánh nhạc của mình.

 *****************************************************************************************************
(Tiếp theo trang 54)
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 LƯỢC TIN CÔNG GIÁO

Nhà nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu 
Long thăm nơi bị thiệt hại nặng 
sau cơn bão số 3.

  HƯNG HÓA - Sau gần một 
tuần bị cô lập do đường đồi núi 
đang trong tình trạng bị sạt lở 
nguy hiểm và những trận mưa 
liên tục nhiều ngày không ngớt, 
sáng ngày 27/7/2018, Đức cha 
phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, 
Anphong Nguyễn Hữu Long, 
đã vượt gần 20 km đường đồi 
núi bằng xe máy, và đi bộ nhiều 
giờ để đến dâng lễ, thăm hỏi 
cộng đoàn người H’mông thuộc 
giáo họ Sùng Đô, giáo xứ Vĩnh 
Quang, là nơi hiện đang bị thiệt 
hại nặng nề trong trận lũ quét sau 
cơn bão số 3 vừa qua.

Cùng đi với Đức cha Anphong, 
có cha quản xứ Giuse Nguyễn 
Trọng Dưỡng, cha phó Antôn 
Nguyễn Tân Hợi và một số tu sĩ 
nam nữ, giáo dân đồng hành. Vì 
ngôi nhà nguyện bị đổ sập không 
thể sử dụng được nữa nên các vị 
mục tử đã dâng Thánh lễ tại một 
nhà giáo dân gần đó. Mặc dù điều 
kiện không gian chật hẹp nhưng 
hàng trăm giáo dân đã đến dự lễ 
trong bầu khí trang nghiêm, sốt 
sắng…

‘Thần đèn’ nâng nhà thờ nặng 
hơn 5.500 tấn lên cao 2m ở Sài 
Gòn.

‘Thần đèn’ Nguyễn Văn Cư vừa 
nâng được một phần của nhà thờ 
Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình 
nặng hơn 5.500 tấn lên cao hơn 
2m. Nhà thờ Giáo xứ Nữ vương 
Hòa Bình nằm cuối đường Lê 
Đức Thọ, thuộc phường 13, quận 
Gò Vấp, TP.HCM. Khi đường Lê 
Đức Thọ mở rộng kết hợp nâng 
cao mặt đường, nhà thờ thấp hơn 
con đường mới 0,9m. Sau khi tìm 
hiểu, Cha chánh xứ và Hội đồng 
Quản lý Giáo xứ Nữ vương Hòa 
Bình đã mời “thần đèn” Nguyễn 
Văn Cư thực hiện nâng toàn bộ 
giáo xứ lên cao 2 mét. Được biết 
nhà thờ có tổng chiều dài 55m, 
ngang 20m với 1 tầng trệt và 1 
tầng lầu. Ước tính sơ bộ, cả khối 
nhà nặng vào khoảng 5.500 tấn. 
Công trình được khởi công vào 
đầu tháng 4/2018. Đến cuối tháng 
7, hàng mục nhà xứ phía sau 
thánh đường đã được nâng lên 
đúng 2 mét. Dự kiến ngày 12/8, 
“thần đèn” sẽ bắt tay vào nâng 
cao khu thánh đường và các công 
trình phía trước.

Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam 
- Thánh lễ Truyền chức Linh 
mục

Sáng thứ Bảy, 04/8/2018, tại 
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, 
Nhà thờ Giáo xứ Thánh Đa Minh 
- Ba Chuông, Giám mục Giáo 
phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái 
Hợp, OP., đã chủ tế Thánh lễ 
Truyền chức Linh mục cho 10 tu 

sĩ của dòng. Đồng tế và hiệp dâng 
trong Thánh lễ có cha Giám tỉnh 
Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP., cha 
Phụ tá Giám tỉnh, Vinh Sơn Phạm 
Xuân Hưng, OP., quý cha Bề trên 
các Tu viện trong Tỉnh dòng, quý 
cha, quý thầy trong Tỉnh dòng, 
quý cha khách, quý cha nghĩa 
phụ các Tiến chức, quý Bề trên 
các Hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, 
quý Ông Bà Cố và thân nhân, 
ân nhân, bạn hữu xa gần của các 
Tiến chức, cùng đông đảo cộng 
đoàn Dân Chúa...

11 tân linh mục cho Tỉnh dòng 
Don Bosco Việt Nam. 

Ngày 28/7/2018 – tại Tỉnh 
dòng Salesian Việt Nam (giáo 
xứ Xuân Hiệp, Thủ Đức, Tp. 
HCM) Đức cha Giuse Đinh Đức 
Đạo, Giám Mục Giáo Phận Xuân 
Lộc đã chủ sự Thánh lễ Truyền 
chức linh mục cho 11 thày phó tế 
của Tỉnh dòng. Hiện diện trong 
Thánh lễ Truyền chức có cha 
giám tỉnh Giuse Nguyễn Văn 
Quang, các thành viên cố vấn của 
tỉnh dòng,cùng với sự hiện diện 
đồng tế của 150 linh mục dòng 
và triều cùng nhiều bề trên của 
các dòng tu bạn và Salesian cùng 
với ba mẹ và họ hàng của các tân 
chức lên tới 2000 người hiện diện 
trong ngôi nhà thờ mới dâng hiến 
Thánh Gioan Bosco tại Xuân 
Hiệp…

Các GM Ấn độ lên án đề nghị 
cấm bí tích giải tội tại nước này.
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Ngày 26/7 vừa qua, Ủy ban 
quốc gia về phụ nữ của Ấn độ đã 
yêu cầu chính quyền nước này 
bỏ việc xưng tội trên toàn quốc 
gia. Ủy ban quốc gia về phụ nữ 
do bà Rekha Sharma đứng đầu và 
theo Ủy ban, yêu cầu này nhắm 
tránh những trường hợp các giáo 
sĩ công giáo xách nhiễu và tống 
tiền các phụ nữ khi biết được các 
bí mật của họ. Ngày 27/07, ĐHY 
Oswald Gracias, chủ tịch HĐGM 
Ấn độ đã mạnh mẽ lên tiếng về 
yêu cầu của Ủy ban phụ nữ. Ngài 
nói: “Tôi bị sốc khi nghe tin này. 
Yêu cầu này cho thấy một sự 
hoàn toàn thiếu hiểu biết, từ phía 
Ủy ban, về bản chất, ý nghĩa, sự 
thánh thiêng và tầm quan trọng 
của bí tích này đối với người dân 
của chúng ta; đồng thời nó phớt 
lờ các luật lệ nghiêm ngặt của 

Giáo hội về vấn đề ngăn ngừa 
lạm dụng...”

Hồng y McCarrick không còn 
là Hồng y nữa

Sáng ngày 28/7, Phòng Báo 
chí Tòa Thánh cho biết là chiều 
ngày 27/7, Đức Thánh Cha đã 
nhận được thư của Đức Hồng y 
Theodore McCarrick xin từ chức 
hồng y. Thông cáo viết: “Đức 
Giáo hoàng Phanxicô đã nhận 
đơn từ chức từ Đức Hồng y và 
đã ra lệnh cho ngài ngưng thực 
thi bất kỳ sứ vụ công khai nào, 
cùng với việc buộc ngài phải ở lại 
trong một ngôi nhà sẽ được chỉ 
định cho ngài, để sống cuộc đời 
cầu nguyện và sám hối, cho đến 
khi các cáo buộc chống lại ngài 
được làm rõ theo tiến trình thông 
thường của giáo luật”. Hồi tháng 

trước, Đức Hồng y Pietro Parolin, 
Quốc vụ khanh Tòa Thánh, theo 
chỉ thị của Đức Giáo hoàng 
Phanxicô, đã yêu cầu Đức Hồng 
y McCarrick không thực thị bất 
cứ sứ vụ linh mục nào cách công 
khai. Quyết định được đưa ra sau 
khi Ủy ban của Tổng giáo phận 
New York kết luận rằng những 
cáo buộc chống lại Đức Hồng y 
McCarrich, cáo buộc ngài lạm 
dụng tính dục trẻ vị thành niên, 
là đáng tin và có nền tảng. Đức 
Hồng y McCarrick đã chấp nhận 
quyết định dù nói rằng mình vô 
tội.

Đức Thánh Cha cầu nguyện và 
chia buồn về vụ vỡ đập thủy 
điện ở Lào

Trong điện văn do Đức Hồng 

Chiếc mỏ dài và lớn vô tình đẩy đôi cò đen rơi 
vào tình thế mắc kẹt khi trận kịch chiến đang tới hồi 
gay cấn.

Claudia Apfelthaler ghi hình cuộc đọ sức 
tay đôi giữa hai con cò trong công viên quốc gia 
Kruger, Nam Phi, Latest Sightings hôm 17/7 đưa 
tin. “Chúng tôi lái xe về phía cổng Paul Kruger lúc 
gần cuối ngày và dừng lại bên một con sông nhỏ 
ở đường vòng Biyamiti để ngắm nhìn xung quanh. 
Tôi luôn để ý những loài chim, vì vậy khi trông thấy 
con cò đen, tôi lập tức quan sát và bất ngờ thấy 
một con cò khác đậu xuống bên cạnh gây chiến”, 
Claudia kể lại.  

Theo Claudia, cuộc đối đầu diễn ra kịch liệt bởi 
hai con chim không ngừng dùng mỏ đâm vào cổ 
họng nhau. Nhiều khả năng chúng không ngại ra 
đòn hiểm với đối thủ để tranh giành lãnh thổ. Dù bị 
chiếc mỏ dài của chúng bị mắc vào nhau suốt một 
lúc, hai con chim may mắn sống sót và bỏ đi theo 
hai hướng riêng.

“Tôi nghĩ mình đã học được nhiều điều về loài 
chim tưởng chừng rất hiền hòa này. Bạn phải luôn 
trông chừng và để sẵn máy ảnh nếu muốn ghi hình 
động vật hoang dã. Đôi khi, những cảnh tượng bất 
ngờ nhất xảy ra rất nhanh”, Claudia chia sẻ.
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Một con rái cá đi săn mồi đã đen đủi đụng 
“hàng” phải con cua biển và suýt bị con cua dùng 
càng moi mất con ngươi mắt phải. Toàn bộ cảnh 
tượng này đã được nhiếp ảnh gia Andre Sorlie chụp 
lại bên một bờ biển Na Uy.

Nhiếp ảnh gia Andre Sorlie cho biết, anh phát 
hiện con rái cá bơi từ xa bờ biển. Nhưng khi nó 
đến gần với tình trạng bị cua tấn công khốc liệt 

vào hốc mắt đã khiến anh vô cùng sốc.

Sorlie miêu tả, con rái cá bị cua tấn công cứ bơi 
loay hoay mà không biết làm gì để thoát được.

Mặc dù nhìn thấy con cua dùng càng tấn công 
thẳng vào mắt phải mà rái cá đành bất lực.

Nó chỉ còn cách duy nhất là bơi và nhắm mắt 
lại.

Những tưởng con cua sẽ bỏ cuộc nhưng nó vẫn 
dùng càng cắp thật chặt vào mí mắt rái cá.

Andre Sorlie phỏng đoán có thể trên đường đi 
săn mồi, con rái cá này đã tấn công con cua. Để 
tự vệ cua đã dùng vũ khí của mình là đôi càng sắc 
khỏe đáp trả kẻ săn mồi. Con rái cá vẫn bơi đến 
mức như tuyệt vọng. Sự sống chết của nó sau đấy 
cũng chưa rõ ra sao.
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Y Parolin ký, Đức Thánh Cha (ĐTC) cầu nguyện 
cho các nạn nhân, cầu cho những người bị thương 
được chữa lành và cầu nguyện cho tất cả những 
người bị mất người thân do vụ vỡ đập thủy điện tại 
miền Đông nam của Lào.

Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh 

Attapeu, Đông nam Lào bị vỡ vào đêm 23/7, khiến 
5 tỷ mét khối nước tràn xuống sông Xe Pian. 6 ngôi 
làng trong vùng chìm ngập trong biển nước, hơn 
6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do nước 
lũ và hàng trăm người bị mất tích.

(Tiếp theo trang 62)




