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Dịu dàng
Buổi tối nọ, sau khi giảng xong, cha Fx. Degati dòng Augustinô (Nam Phi), 

có việc phải đi ra đường và gặp một thiếu nữ. Cha nói với cô bằng một giọng 
rất dịu dàng: 

– Con ạ, trời đã khuya. Con chưa về nhà sao? 
Rồi, với tâm hồn nhiệt thành, cha nhẹ nhàng hơn: 
– Đừng làm gì cho Chúa đau lòng. Ngài yêu con. 
Năm tháng trôi qua. Vào một đêm, có điện thoại của bề trên sai cha Degati 

đi tới một nơi xa lạ ngay lập tức, để gặp một phụ nữ sắp bị hành hình vào sáng 
mai; phụ nữ này yêu cầu được gặp đích danh cha. Cha ra đi, đến nơi lúc 5 giờ 
sáng và được dẫn ngay tới phòng giam của phụ nữ ấy; đó là một cô gái bất 
lương bị kết án vì cộng tác với kẻ khác để đầu độc nhiều người. Vừa thấy cha, 
cô gái quỳ sụp ngay xuống và nói:

– Thưa cha, cảm ơn Chúa vì cha đã đến đây. 
– Nhưng con ạ, cha chưa biết con, con cần gì? 
– Cha không nhớ con sao? Hai năm trước đây cha đã gặp con trên đường 

phố vào một đêm tối. Con là cô gái xấu nết, cả đời con là vậy. Cha đã nói với 
con: “Con ạ, trời đã khuya. Con chưa về nhà sao?”. 

Truyện gợi vài ý: - mọi người ai cũng muốn nghe những lời nói dịu dàng – 
nhưng khó và dễ quên để ta nói lời dịu dàng với tha nhân – dịu dàng là cách 
nói đặc trưng của Chúa.

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa Tình yêu, tức mỗi người là tình yêu, 
cho nên tận thâm tâm, ai cũng thèm được nghe lời dịu dàng người khác nói với 
mình. Đó là lý do tại sao có câu “Lạt mềm buộc chặt”.

Lời nói dịu dàng đi ra từ trái tim yêu thương và nhân ái, cho nên nếu không 
yêu thương hoặc không nhân ái, ta không thể có được lời nói dịu dàng.

Chúa là Tình yêu và là Vị Cha nhân ái, cho nên mở miệng ra là Chúa nói 
những lời dịu dàng:  “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy 
đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của 
tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh 
em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 
(Mt 11,25-30).   
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Vâng lời Chúa hãy thực thi Lời Chúa  
Kính mến Người thì chăm sống Ý Người   

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 5

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

   . Ý CHUNG
Cầu cho Lãnh vực tài chính.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người hữu trách 
về lãnh vực tài chính, để họ cộng tác với các chính 
phủ điều khiển lãnh vực tài chính và bảo vệ mọi 
người khỏi những nguy biến trong lãnh vực này.

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

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

Vườn tượng.

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

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

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

 THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

   Cúc Cung Cảm Tạ

“Hãy cởi giày ra! Nơi ngươi đang đứng là đất thánh”
Nào quăng mũ xuống! Chốn bạn vẫn ca ấy vùng thiêng.

. Chúa Nhật 
  Hiện Xuống 

23.5.2021       

. Thánh Giuse Thợ     
1.5.2021 

. Chúa Nhật 
Chúa Thăng Thiên 

16.5.2021         

. Chúa Nhật 
Chúa Ba Ngôi 

30.5.2021  
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Hương không dám nhìn thẳng vào khu-
ôn mặt của bố. Nó cắm đầu đi vào nhà. Ngang 
qua chỗ mẹ nằm, nghe những tiếng thở khò 
khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt. 

Bữa cơm tối dọn ra nhưng bố con nó chưa 
ăn vội. Từ ngày mẹ bị bệnh, mâm cơm nhà nó 
bao giờ cũng chỉ có hai người. Bố bón cho mẹ 
bát cháo xong rồi hai bố con mới ăn.

Bữa cơm tối nay có cá kho, bố đánh dưới 
ao lên nhưng nó ăn không thấy ngon. Hình 
như bố cũng vậy.

- Không đỗ thì ôn thi tiếp. Con đừng buồn, 
nhìn con buồn bố nản lắm.

Nó quay lại nhìn bố với đôi mắt ướt:
- Con hết buồn rồi, bố đừng lo.
...
Nghèo. Một từ nghe đơn giản với người 

giàu và người không nghèo, nhưng không 
đơn giản với người mang thân phận nghèo. 

Người ta nói: “nghèo mắc cái eo”, nghĩa 
là nghèo gây nên nhiều tai ương khác ăn theo, 
một là bệnh, hai là tật, ba là đói, thiếu dinh 

dưỡng và thèm khát, bốn là nợ, năm là dốt, 
sáu là cùng quẫn, bảy là tối trí (không còn 
khôn, khéo, lanh), tám là cô thân cô thế, chín 
là mặc cảm tủi phận, buồn thảm, sợ sệt, lo âu, 
thất vọng, mười là dễ bị hiếp đáp, rẻ khinh và 
xúc phạm nặng nề… Ai ở trong cảnh nghèo 
mới thấy hết thân phận nghèo. Người ta còn 
nói:  “Họa vô đơn chí” tức: tai họa không đi 
một mình đơn lẻ, nhưng kéo theo cả bè cả lũ. 
Người cha nói một câu tóm kết đầy đủ mọi tai 
họa, cô con gái nói một câu để tự ôm lấy nỗi 
buồn một mình.    
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B (2.5.2021)
- Bài đọc 1: Cv 9,26-31 
- Bài đọc 2: 1 Ga 3,18-24
- Tin Mừng: Ga 15,1-8

Ý TƯỞNG
1. “Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người 

chặt đi”. Thế nào là nhành không sinh trái?
SUY NGHĨ
1. Là người nghe, nhưng không thực thi Lời Chúa.
Ý TƯỞNG
2. “…còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó 

sai trái hơn”. Tỉa sạch như thế nào?
SUY NGHĨ
2. Người thực thi Lời Chúa chịu nhiều thử luyện bằng 

đau khổ.

TIN MỪNG THÁNG 5

Ý TƯỞNG
1. “Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ 

ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh 
truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của 
Người”. Câu này đúng rõ?

SUY NGHĨ
1.Phải! Cốt yếu Kitô hữu phải thực thi Lời Chúa mới 

ở lại trong tình yêu Chúa.
Ý TƯỞNG
2. “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến 

nhau, như Thầy đã yêu mến các con”. Lệnh truyền này là 
nhất thiết?

SUY NGHĨ
 2. “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến 

nhau, như Thầy đã yêu mến các con”. Lệnh truyền này 
là nhất thiết?

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B (9.5.2021)  
- Bài đọc 1: Cv 10,25-26.34-35.44-48 
- Bài đọc 2: 1 Ga 4,7-10 
- Tin Mừng: Ga 15,9-17
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- Bài đọc 1: Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13 
- Bài đọc 2: Ga 20,19-23 – hoặc Cv 2,1-11 
- Tin Mừng: Ga 10,11-18
Ý TƯỞNG
1. “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy 

cũng sai các con”. Sai làm điều gì?
SUY NGHĨ
1. Sai mang đến cho mọi người ƠN THA THỨ CỦA 

ĐỨC CHÚA CHA.
Ý TƯỞNG
2. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội 

cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì 
tội người ấy bị cầm lại”. Phải hiểu như thế nào?

SUY NGHĨ
2. Mọi người hãy tha thứ cho nhau để được Đức Chúa 

Cha tha thứ cho mình.

- Bài đọc 1: Cv 1,15-17.20a.20c-26 
- Bài đọc 2: 1Cr 12,3b-7.12-13 hoặc Gl 5,16-25 
- Tin Mừng: Ga 20,19-23 hoặc Ga 15,26-27;16,12-15.
Ý TƯỞNG
1.“…những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được 

nên một như Ta”. Là những ai? 
SUY NGHĨ
1. Là những người nghe và thực thi Lời Chúa.
Ý TƯỞNG
2. “Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét 

chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con 
không thuộc về thế gian”. Lời Chúa Kitô đây chính là Lời 
của Chúa Cha?

SUY NGHĨ
2. Thực thi Lời Chúa Kitô là vâng nghe và thi hành 

Thánh Ý của Đức Chúa Cha. Đó là tất cả vấn đề của 
Kitô hữu.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B (16.5.2021).

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN 
HIỆN XUỐNG NĂM B (23.5.2021)
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B (16.5.2021).

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN 
HIỆN XUỐNG NĂM B (23.5.2021)

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

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ 
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” 

(Mc 16,15).

LỄ THĂNG THIÊN NĂM B
CHỦ ĐỀ: CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

Minh họa
- Mille images 188 A
- “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên 

hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” 
(Mc 16,15)

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Cv 1,1-11): Những lời dạy 

cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng 
thiên.

- Đáp ca (Tv 46): Chúa lên trời, tiếng 
hò reo dậy đất; Chúa lên trời, nhịp kèn sáo 
trổi cao.

- Tin Mừng (Mc 16,15-20): Trước khi lên 
trời, Đức Giêsu sai các môn đệ đi khắp nơi 
rao giảng Tin Mừng.

- Bài đọc II (Êp 1,17-23): Thánh Phao-
lô giải thích ý nghĩa việc Đức Giêsu “lên 
trời”: “Thiên Chúa đã tôn Đức Kitô lên”.

I. DẪN VÀO THÁNH  LỄ
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Anh chị em thân mến! 
Việc Đức Giêsu thăng thiên đánh dấu một 

bước ngoặc trong việc loan báo Tin Mừng. 
Trước đây, loan báo Tin Mừng chủ yếu là việc 
của Đức Giêsu. Nhưng từ đây, việc này chủ 
yếu là của Giáo Hội, với sự hỗ trợ đắc lực 
của Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần. Bởi đó, 
khi từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu đã trao sứ 
mạng: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm 
phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần”.

Hôm nay, sứ mạng này được trao cho thế hệ 
chúng ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa hỗ 
trợ để chúng ta chu toàn sứ mạng Chúa trao.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta có lỗi vì hay quên rằng Đức Giê-
su là Đấng đang sống và đã được Chúa Cha 
trao cho toàn quyền. Do lỗi này nên chúng ta 
dễ chán nản và không cậy dựa vào Ngài.

- Chúng ta có lỗi vì chỉ hướng về trời mà 
quên trách nhiệm xây dựng thế giới của mình.

- Chúng ta có lỗi vì ít quan tâm loan báo 
Tin Mừng.

III. LỜI CHÚA

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

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

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

2. Đáp ca (Tv 46)
Đây là một Tv ca tụng vương quyền của 

Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chiến thắng cái 
chết, Ngài xứng đáng đón nhận vương quyền. 

Và vương quyền này đã mở rộng khắp nơi nhờ 
công tác loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.

3. Tin Mừng (Mc 16,15-20)
Những lời cuối cùng của Đức Giêsu với 

các môn đệ: 
- Sai các ông đi loan Tin Mừng: “Anh em 

hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 
Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

- Hứa hỗ trợ đặc biệt cho các ông: “Nhân 
danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng 
mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu có uống 
phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt 
tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ 
được lành mạnh”. Những “dấu lạ” mà Đức 
Giêsu hứa có thể mang 2 nghĩa: a/ Nghĩa 
bóng: Chúa giúp các ông chiến thắng thế lực 
của sự dữ; b/ Nghĩa đen: các ông sẽ thật sự 
làm được những phép lạ.

Các môn đệ vâng lời Thầy, đi khắp nơi loan 
Tin Mừng, và những lời Chúa hứa đã thành 
sự thật: “Có Chúa cùng hoạt động với các 
ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những 
phép lạ kèm theo”. 

4. Bài đọc II (Êp 4,1-13)
“Thánh tông đồ gợi ý cho chúng ta một 

cách nhìn về sự kiện Chúa lên trời ngự bên 
hữu Chúa Cha. Rực rỡ vinh quang Thiên 
Chúa, sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh 
từ nay sẽ mang những chiều kích vĩnh hằng 
và vũ trụ, vượt khỏi khuôn khổ không gian và 
thời gian, nghĩa là bây giờ và mãi mãi Chúa 
vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta để ban ơn 
cứu độ cho chúng ta” (CgvDt, số đặc biệt 
giáng sinh ’93).

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Quê hương thiên đàng và cuộc hành 
trình dương thế.

Sách Tông đồ công vụ kể rằng khi Đức 
Giêsu từ từ lên trời thì các môn đệ ngước mắt 
trông theo, và cứ ngây ngất đứng nhìn về trời 
như thế, mãi cho đến khi có hai thiên thần từ 
đám mây hiện ra nhắc cho các ông thì các ông 
mới hoàn hồn trở lại. Tại sao các môn đệ ngây 
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ngất như vậy? Chắc hẳn là vì cảnh thiên đàng 
rất là hấp dẫn.

. Cũng như một lần kia, 3 tông đồ Phêrô, 
Gioan và Giacôbê cũng được thoáng thấy 
một chút vinh quang thiên đàng khi Đức Giê-
su biến hình trên núi. Ba ông đó cũng say sưa 
ngây ngất đến nỗi xin Chúa cho mình cất lều 
ở lại mãi trên ngọn núi đó.

. Còn Thánh Phaolô sau khi được Chúa 
cho ngất trí chiêm ngưỡng cảnh thiên đàng 
trong một khoảng khắc ngắn ngủi, đã mô tả 
lại kinh nghiệm ấy trong bức thư II gửi tín 
hữu Côrintô như sau: “Mắt chưa từng thấy, 
tai chưa từng nghe...”

. Ở Lộ Đức năm 1858, một người từ trời 
xuống là Đức Mẹ Maria đã hiện ra cho thánh 
nữ Bernadette. Sau đó thánh nữ đi tu. Một lần 
kia có một em bé đơn sơ hỏi thánh nữ: “Thưa 
Ma sơ, Ma sơ đã được thấy Đức Mẹ, chắc 
là Đức Mẹ đẹp lắm nhỉ?” Thánh nữ trả lời 
với em bé bằng một lời diễn tả cũng rất đơn 
sơ: “Đẹp lắm con ạ, đẹp đến nỗi ai đã thấy 
được một lần thì chỉ mong chết để lại được 
thấy nữa”.

. Còn ở Fatima năm 1917, Đức Mẹ hiện 
ra cho 3 em Luxia, Phanxicô và Giaxinta. 3 
em đó cũng đơn sơ hỏi Đức Mẹ: “Thưa Bà, 
Bà ở đâu đến vậy?” Đức Mẹ đưa tay lên cao 
và nói: “Từ trời xuống”. 3 em liền xin: “Vậy 
xin Bà cho chúng con cũng được lên trời đi”. 
Đức Mẹ mỉm cười đáp: “Phanxicô và Giax-
inta thì Ta sẽ cho về trời trong một ngày gần 
đây; còn Luxia thì hãy chịu khó ở lại trần thế 
này một khoảng thời gian nữa”. Kể từ ngày 
đó 2 em kia lúc nào cũng mơ ước tới ngày 
được lên trời. Dù sắp chết 2 em cũng chẳng 
chút lo sợ, lại còn mừng vì mình sắp được 
lên trời.

Đó là một vài tia sáng yếu ớt giúp chúng 
ta thoáng thấy một phần nào cảnh tượng 
thiên đàng. Những chứng nhân vừa kể chỉ 
thoáng thấy một vài tia sáng yếu ớt ấy là đã 
say sưa ngây ngất, chỉ muốn sớm chết đi để 
được hưởng thiên đàng, huống chi khi thực 
sự hưởng thiên đàng và hưởng trọn vẹn còn 

hạnh phúc ngất ngây đến chừng nào!
Khi về trời, Đức Giêsu đã hứa rằng Ngài 

về trời là để dọn chỗ cho chúng ta, thiên đàng 
hạnh phúc vô biên ấy sẽ là quê hương vĩnh 
viễn của chúng ta.

Thế nhưng không phải vì quê hương vĩnh 
viễn ấy của chúng ta hạnh phúc vô biên mà 
ta chỉ biết ngóng trông quê trời và sao lãng 
nhiệm vụ ở trần thế. Tất cả những chứng 
nhân vừa kể trên, sau một thoáng giây chiêm 
ngưỡng thiên đàng đều được nhắc nhở phải 
trở lại với nhiệm vụ trần thế: 

. Hai thiên thần đã hiện ra từ đám mây nhắc 
nhở các môn đệ: “Hỡi những người xứ Galilê 
sao còn mãi mê đứng đó nhìn trời, hãy trở lại 
Giêrusalem và bắt đầu nhiệm vụ rao giảng 
Tin Mừng mà Chúa đã giao phó...”

. Còn 3 ông Phêrô, Gioan và Giacôbê, sau 
những giây phút say sưa trên núi Tabôrê, đã 
được Chúa thức tỉnh dẫn xuống núi để tiếp 
tục nhiệm vụ.

. Thánh nữ Bernadette, cũng như Nữ Tu 
Luxia sau khi được thấy Đức Mẹ thì được 
Đức Mẹ giao nhiệm vụ ở trần gian, Đức Mẹ 
còn cho biết trước; chúng con sẽ phải đau 
khổ nhiều.

Nghĩa là làm sao? Nghĩa là: Thiên đàng là 
quê hương vĩnh viễn của chúng ta, nhưng trần 
thế chính là con đường dẫn tới quê hương 
hạnh phúc đó. Chỉ đứng đó mà ngóng nhìn 
thiên đàng thì có lẽ không bao giờ ta tới thiên 
đàng được. Muốn tới được thiên đàng thì 
trước hết phải đi hết con đường dương thế 
bằng cách chu toàn những nhiệm vụ của mình 
ở đời này.

Trong khi chờ đợi tới ngày hưởng phúc 
Thiên Đàng, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục 
sống ở trần gian này. Mà trần gian thì vẫn còn 
biết bao đau khổ: Khổ về vật chất như ng-
hèo đói, bệnh tật; khổ về tinh thần như ganh 
ghét hận thù đố kỵ nhau. Mà nguồn gốc của 
tất cả những khổ sở vật chất và tinh thần ấy 
là vì người ta còn tội lỗi, người ta còn chưa 
thực hành theo những Lời Chúa dạy. Chuẩn 
bị đi về quê trời là hết sức cố gắng góp phần 
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xoá đi bớt những đau khổ đó ở trần gian như: 
chia sớt cho những người túng thiếu, chăm 
sóc những kẻ bệnh tật, ủi an những người đau 
khổ, hoà giải những kẻ bất thuận với nhau, 
giúp cho người ta tránh bớt tội lỗi, làm cho 
người ta biết Chúa và thực hành những Lời 
Chúa dạy.

“Hỡi những người xứ Galilê, sao còn 
cứ đứng đó mãi nhìn trời...” Khi các thiên 
thần nhắc cho các môn đệ trở về với nhiệm 
vụ hằng ngày, thì cũng là nhắc các ông làm 
những việc vừa kể trên. Những việc đó chính 
là nội dung của việc rao giảng Tin Mừng mà 
Đức Giêsu cũng đã căn dặn một lần nữa cho 
các môn đệ trước khi Người về trời: “Chúng 
con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng 
cho nhân loại”.

Trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, chúng 
ta đã để ra ít phút ngước nhìn lên quê trời 
để nhìn ngắm hạnh phúc vô biên mà Chúa sẽ 
ban cho chúng ta. Những phút đó thật là quý 
giá, là niềm vui, là nguồn an ủi, là sự khích lệ 
cho chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không thụ 
động mải mê chiêm ngắm hạnh phúc tương 
lai ấy. “Hỡi những người xứ Galilê, sao còn 
đứng mãi nhìn trời...” Chúa nhắc chúng ta 
hãy quay về với bổn phận của chúng ta trong 
cuộc hành trình nơi dương thế: Làm cho cuộc 
đời này bớt đau khổ hơn, giúp cho người đời 
biết thương nhau hơn, và góp phần cho cuộc 
sống này tươi đẹp hơn. Đó chính là bổn phận 
hiện tại của chúng ta trong khi chờ đến ngày 
ta được về quê trời hưởng hạnh phúc vô cùng 
với Chúa.

* 2. “Củng cố lời giảng bằng những dấu lạ 
kèm theo” 

Việc loan Tin Mừng sẽ có sức thuyết phục 
hơn nếu có những dấu lạ kèm theo. Những 
dấu lạ này không hẳn là các phép lạ lớn 
lao, mà còn là cách sống có sức thu hút của 
chúng ta. 

* 3. Con đường về Trời
Thủ lãnh của một bộ tộc kia nằm hấp hối 

trên giường. Ông cho gọi ba người có thể thay 
thế ông và nói: 

- Ta phải chọn một người kế tục. Các 
ngươi hãy leo lên đỉnh núi linh thiêng của 
chúng ta, và mang về cho bộ tộc một món 
quà quí giá nhất.

Người thứ nhất trở về đem theo một thỏi 
vàng lớn. Người thứ hai mang về viên ngọc 
vô giá. Còn người thứ ba trở về với hai bàn 
tay trắng. Hết sức ngạc nhiên, vị tù trưởng 
mới hỏi: 

- Món quà quí giá của ngươi đâu?
Người này điềm tĩnh trả lời: 
- Khi tôi lên tới đỉnh núi, tôi thấy ở phía 

bên kia một vùng đất phì nhiêu màu mỡ, tại 
đó dân chúng có thể hưởng một cuộc sống 
sung túc tốt đẹp.

Người tù trưởng nói: 
- Ngươi sẽ nối nghiệp ta. Ngươi đã mang 

về món quà quí giá nhất: Một viễn tượng 
tương lai tốt đẹp.

***
Đó cũng là viễn tượng Đức Giêsu mời 

gọi chúng ta đem lại cho thế giới qua bài Tin 
mừng hôm nay: “Các con hãy đi khắp thế 
gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật” 
(Mc.16,15)

Chúa về trời là về với Chúa Cha – Cuộc 
đời chúng ta là một cuộc hành trình, mà đích 
đến nằm ở phía bên kia. Trời là đích xa xôi 
nhưng chi phối những bước chân gần gũi. 
Những bước chân đi đến với anh em, những 
bước chân đi vào lòng thế giới, những bước 
chân đi loan báo Tin mừng.

- Tin mừng chính là Thiên Chúa yêu thương 
con người.

- Tin mừng chính là ai tin và chịu phép rửa 
sẽ được cứu độ.

- Tin mừng chính là có Chúa cùng hoạt 
động với những dấu lạ kèm theo.

Vậy người tín hữu Kitô không chỉ ngước 
mắt nhìn trời, nhưng hăng say đi loan báo Tin 
mừng, vì trái đất còn mênh mông những đồng 
lúa chín vàng.

Chúa về trời, nên Người đã mượn miệng 
lưỡi chúng ta để rao giảng, mượn đôi tay 
chúng ta để thi ân, mượn đôi chân chúng ta 
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(xem tiếp trang 42)

để đi đến với người cùng khổ.
Chúa về trời nhưng người vẫn hiện diện và 

hoạt động trong cuộc sống chứng nhân của 
mỗi người tín hữu.

Chúa về trời, nhưng Người vẫn thực hiện 
những dấu lạ trong cuộc đời những con người 
biết sống tận tình cho tha nhân.

Chúa về trời, nhưng Người vẫn canh cánh 
bên lòng một ước mơ: “Lạy Cha, con muốn 
rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho 
con cũng sẽ ở đấy với con” (Ga.17,24).

Đã ước mơ thì lúc nào cũng nghĩ tới điều 
mình mơ ước. Nếu Chúa đã ước mơ ở cùng 
chúng ta trên trời thì bao lâu chúng ta chưa về 
trời với Chúa, là bấy lâu trong lòng Chúa còn 
hình bóng chúng ta.

Đã ước mơ bao giờ cũng mong đạt được 
điều mơ ước. Nếu Chúa đã mong chúng ta có 
mặt nơi Chúa ngự, thì không lẽ gì chúng ta 
không hiện diện ở đó.

***
Lạy Chúa, con đường lên trời là con đường 

hẹp, con đường về trời là con đường yêu 
thương. Xin cho tất cả mọi nẻo đường chúng 
con đi, đều dẫn chúng con về quê trời. Ước 
gì qua cuộc sống chúng con, người ta nhận ra 
Nước Trời đang tỏ hiện. Amen. (Thiên Phúc, 
“Như Thầy đã yêu”) 

* 4. Những cách giảng đạo.
Ngày xưa, một đạo sĩ gọi 6 người đệ tử của 

mình lại và bảo họ hãy đi khắp nơi chiêu mộ 
môn đệ. Một thời gian sau, tất cả đều trở về.

- Người thứ nhất trở về với 500 môn đệ. 
Khi được hỏi bằng cách nào anh chiêu mộ 
được số môn đệ đông như thế, anh trả lời: 
“Con rảo khắp mọi nơi nghèo nàn và hứa sẽ 
chu cấp mọi nhu cầu cần thiết cho ai theo đạo 
của chúng ta”.

- Người thứ hai đem về 400 môn đệ. Anh 
nói: “Con hứa ai theo đạo thì sẽ được phúc 
thiên đàng”.

- Người thứ ba đem về 300 môn đệ. Anh 
nói: “Con đe dọa rằng nếu ai không theo 
đạo thì sẽ bị phạt trong hỏa ngục. Thế nhưng 
người ta không tin lắm. Cho đến một hôm 

con đã nguyền rủa một con chó điên khiến nó 
chết liền tại chỗ. Thấy thế những người này 
đã theo con”.

- Người thứ tư đem về 200 môn đệ. Anh 
nói: “Con tìm đến những người đơn sơ ít học 
và dùng nhiều lý luận khiến họ say mê và đi 
theo”.

- Người thứ năm đem về 100 môn đệ. Anh 
nói: “Đây là những người trẻ. Họ đang chờ 
một người lãnh đạo họ. Con đã thuyết phục 
họ đi theo con và họ đã theo. Con nghĩ rằng 
nếu mình không chiêu mộ họ thì cũng có 
những messia giả đến chiêu dụ họ mà thôi”.

- Người thứ sáu chỉ đem về 12 môn đệ. 
Anh giải thích: “Con không thể gieo những 
hạt giống ngay mà phải chờ, vì đang là mùa 
đông, phải đợi đến lúc tuyết tan thì đất mới 
mềm và gieo mới được. Thế là con chờ. 
Đang lúc chờ như thế, con kết bạn với một số 
người. Con cố gắng sống cho họ thấy cách 
sống của đạo chúng ta. Và con cũng chia 
xẻ cuộc sống của họ. Đang khi chia xẻ cuộc 
sống như thế, con khám phá rằng họ rất coi 
trọng tự do đến nỗi nếu tước mất tự do của 
họ thì cũng là tước đi phẩm giá của họ. Con 
cũng học được nơi họ những điều tốt, chẳng 
hạn họ rất quảng đại và không sợ hy sinh. 
Con thành thật nói cho họ biết cái giá phải 
trả nếu muốn theo đạo chúng ta, nhưng con 
nhấn mạnh rằng nếu họ theo đạo chúng ta 
thì họ có thể làm được nhiều điếu tốt cho tha 
nhân và cho Thiên Chúa. Xem ra những điều 
con nói đã làm họ cảm độngw. Tuy nhiên khi 
đến lúc phải quyết định thì chỉ có 12 người 
này chịu theo con”.

Vị đạo sĩ khen người thứ sáu này.
Năm người trước đã giảng đạo bằng cách khai 

thác sự yếu đuối và sợ hãi của người ta. Những 
cách đó thật quá dễ, nhưng lại xâm phạm đến tự 
do nên người ta có theo đạo cũng vì miễn cưỡng. 
Còn người thứ sáu thì biết kêu gọi thiện chí bằng 
cách kết bạn với người ta và thuyết phục họ bằng 
chính gương sống của mình. Cách này tuy chậm 
và khó nhưng kết quả sẽ vững chắc và lâu bền. 
(Viết theo Flor McCarthy).
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

CÂY NHO
          (CN 5 PS B - Ga 15,1-8)

“Thầy là cây nho, anh em là cành…” 
(Ga 15,5)

Cây nho, tiếng Do thái là gepen và tiếng 
Hy lạp là ampelos. Cây nho và việc trồng nho 
vì có vị trí quan trọng trong đời sống người 
Do thái, nên chiếm ảnh hưởng mạnh trong 
ngôn ngữ biểu tượng của Kinh Thánh. Israel 
là gốc nho Thiên Chúa bứng từ Ai Cập đem 
trồng tại đất Canaan, cành lá lan rộng khắp 
nơi. (Tv 80,9-12). Đây là cây nho được Thiên 
Chúa trồng và chăm sóc (Is 5,1-4). Nếu rút lại 
phúc lành đặc biệt, Thiên Chúa bỏ rơi vườn 
nho (Tv 80,13t Is 5,5t).

Gốc nho là hình ảnh của sự khôn ngoan 
(Hc 24,17), biểu trưng hiền thê của người 
công chính (Tv 128,3), là Moab (Gr 48,32) 
là Sêdêkias. Trong Tân Ước, vườn nho được 
dùng trong dụ ngôn những người thợ làm vườn 
nho (Mt 20,1-16) và trong dụ ngôn những tá 
điền sát nhân (Mt 21,33-46). Dụ ngôn cây 
nho và cành nho cho thấy sự cần thiết phải 
liên kết với Chúa Giêsu (Ga 15,1-8).

Israel là cây nho được tuyển chọn, nhưng 
đã thoái hóa và trở nên cằn cỗi (Gr 2,21 8,13) 
nên sẽ bị nhổ bỏ đi và bị chà đạp (Gr 5,10 
12,10). Dân bất trung với Thiên Chúa (Ed 
19,10-14 15,6t) hoặc một vị vua phản bội với 
giao ước đã ký kết (Ed 17,5-19) đều được so 
sánh như một cây nho tốt tươi nhưng rồi bị 

khô héo và bị đốt cháy. Nhưng điều mà Is-
rael đã không thể dâng cho Thiên Chúa, thì 
Chúa Giêsu lại thực hiện được. Người là 
cây nho chính hiệu, xứng danh là Israel đích 
thực được Chúa Cha vun trồng, chăm sóc và 
tỉa cành để sinh nhiều hoa trái (Ga 15,1t Mt 
15,13). Thật thế, Người đã sinh hoa kết quả 
bằng việc tự nguyện hiến dâng mạng sống, 
đổ máu mình ra làm chứng cho tình yêu cao 
cả (Ga 15,9.13.10, 10t.17). Trong mầu nhiệm 
Thánh Thể, rượu nho sẽ nên dấu chỉ của máu 
giao ước mới và vĩnh cửu, giúp ta hiệp thông 
với tình yêu của Chúa Giêsu và ở lại trong 
Người (Mt 26,27tt Ga 6,56 15,4-9t).

Chúa Giêsu là cây nho đích thực, chúng 
ta là cành (Ga 15,5). Nói cách khác Người 
là thân mình, chúng ta là chi thể. Trong Hội 
Thánh Người, tức là thân thể mầu nhiệm mà 
Chúa Giêsu Kitô là Đầu, chúng ta được hiệp 
thông với Người. Không có sự hiệp thông 
này, chúng ta sẽ như cành lìa cây và sẽ bị khô 
héo và chỉ còn bị quăng vào lửa mà đốt đi (Ga 
15,4). Vậy mà toàn thể nhân loại được mời 
gọi hiệp thông với Người (15,16) và chia sẻ 
niềm vui với Người (15,8-11).

“Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15).
Có được một người bạn trung thành là có 

được một kho tàng vô giá (Hc 6,15t). Bạn bè 
luôn thương yêu nhau (Cn 17,17) làm cho 
cuộc sống ngọt ngào (Tv 133 Cn 15,17). Thật 

BẠN
(CN 6 PS B - Ga 15,9-17)
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(xem tiếp trang 27)

đáng ghi nhớ tình bạn giữa Đavít và Gion-
athan (1Sm 18,1-4) keo sơn giữa thử thách 
(1Sm 19-20) bền vững (2Sm 1,25t) và được 
ghi nhớ mãi (9,1. 21,7).

Có những tình bạn chân thật, nhưng cũng 
không thiếu những tình bạn giả dối. Người 
giàu sang thì dễ có bạn trong khi người nghèo 
khổ, bệnh tật và bị bách hại rất ít bạn (Cn 
14,20 Tv 38,12. 88,19. 109,4t. G 19,19) “kẻ 
cùng bàn cũng giơ gót đạp con” (Tv 41,10). 
Vì vậy, phải sáng suốt và dè dặt khi chọn bạn 
(Hc 6,5-13 12,8-12.23. 37,1-5). Ngay cả tình 
bạn thành thật (G 2,12t) cũng có thể gây thất 
vọng (G 6,15-20) và thất lợi (Đnl 13,8 Hc 
12,14 2Sm 13,1-5).

Càng già, tình bạn càng thắm thiết (Hc 
9,10). Tình bạn này chấp nhận lời trách móc 
thẳng thắn (Cn 27,5t), nhất là được nuôi 
dưỡng bằng lòng kính sợ Thiên Chúa (Hc 
6,16). Mẫu mực và nguồn mạch của tình bạn 
chân thật là tình bạn chính Thiên Chúa muốn 
nối kết với loài người, như với Abraham (Is 
41,8 St 18,17t), với Môsê (Xh 33,11), với các 
tiên tri (Am 3,7).

Sai Con mình đến với chúng ta, Thiên Chúa 
đã tỏ ra là bạn hữu của loài người (Tl 3,4) và 
Chúa Giêsu tỏ ra là người sẵn sàng để bị quấy 
rầy (Lc 11,5-8). Ngài yêu chàng thanh niên 
giàu có (Mc 10,20). Lazarô (Ga 11,3.11.35t). 
Ngài có những người thân cận cùng chia sẻ 
cuộc sống (Mc 3,14), nhưng không phải tất 
cả là bạn thân (hylạp: philos) vì Ngài gọi Gi-
uđa là bạn (Hylạp: hetairos) (Mt 26,50 20,13 
22,12) trong khi Ngài nói với tông đồ khác: 
“Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15) 
và chia sẻ với họ những bí ẩn của Cha Ngài. 
Kiểu mẫu người bạn của Chúa Giêsu, người 
trung thành theo Ngài tới chân thánh giá, 
chính là “người được Chúa Giêsu thương 
mến” (Ga 13,23 21,7-20) và Chúa Giêsu đã 
trối Mẹ Người cho môn đệ đó (19,26).

Những người được Chúa chọn làm bạn 
hữu cũng được liên kết với nhau trong tình 
bằng hữu, dù gặp nhiều sóng gió. Chẳng hạn 
thánh Phaolô đã gặp khó khăn với Barnabê 

(Cv 15,36-39) và cả với Phêrô (Gl 2,11-14) 
và cuối đời cảm thấy cô đơn (2Tm 4,9-14). 
Nhưng vẫn giữ liên lạc (Rm 6,1-16) và luôn 
lo lắng đến họ (1Tx 2,7-12  2Cr 11,28t). Trên 
tất cả, các tín hữu biết ý Chúa muốn sự hợp 
nhất giữa các môn đệ Người (Ga 15,12t) và 
hình ảnh của cộng đoàn sơ khai vẫn luôn là lý 
tưởng (Cv 2,14t 4,32).

“ Cho đến ngày Người lên trời” (Cv 1,2).
Chúa Giêsu Kitô lên trời, Ngài trở về với 

Chúa Cha để thiết lập Nước Ngài, sau khi đã 
hoàn thành công việc ở trần gian (Mc 16,19 
Lc 24,51 Cv 1,2 Ep 4,10 1Tm 3,16 Dt 9,24 
1Pr 3,22 Kh 12,5). Việc Người lên trời được 
sách Công vụ tông đồ mô tả: “Nói xong, 
Người được cất lên ngay trước mặt các ông 
và có đám mây quyện lấy Người, khiến các 
ông không còn thấy Người nữa...” (1,9-10). 
Quang cảnh “mây quyện lấy Người” gợi lại 
những hình ảnh Cựu Ước biểu trưng cho sự 
hiện diện của Thiên Chúa (Xh 19,16 Is 6,4 Tv 
18,12. 104,3 Đn 7,13).

Việc Chúa Giêsu lên trời đã được loan báo 
trước. Thánh Phaolô tìm thấy việc loan báo 
này: “có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên 
cao, dẫn theo một đám tù, Người đã ban ơn 
huệ cho loài người” (Ep 4,8 x. Tv 68,19). 
Chính Chúa Giêsu nhìn thấy việc Ngài lên 
trời như là việc trở về với Cha của Ngài; 
“Thầy đã từ Chúa Cha mà đến... Thầy lại bỏ 
thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16,28).

Với việc lên trời, Chúa Giêsu thiết lập 
Nước Ngài. Trấn an các tông đồ đang buồn 
phiền vì sắp phải xa mặt Thầy, Chúa Giêsu 
nói: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật 
vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ 
không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, 
Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 
16,7). Chúa Giêsu lên trời để sai Thánh Thần 
đến. Phần Ngài, Ngài “đi để dọn chỗ cho anh 

CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI
(LỄ THĂNG THIÊN  Cv 1,1-11)
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Hầu hết những người Công giáo VN ở 
miền Bắc nói riêng, và miền Nam nói chung, 
đều có nghe về sự tích cha Sáu đã xây cất 
thánh đường Phát Diệm như thế nào. Ở đây 
chúng tôi không chú trọng đến vấn đề lịch 
sử, vì đã có rất nhiều sách vở, báo chí VN 
và Pháp nói rất nhiều về đề tài này. Cho đến 
nỗi thời Pháp thuộc, người Pháp đã kể Vương 
cung thánh đường Phát Diệm và quần thể 
thánh đường này là kỳ công của thế giới. Sở 
dĩ người ta gọi cha là cha Sáu là vì năm 1857, 

Đức Cha Jeantet đã phong chức sáu cho thày. 
Cho nên người ta quen gọi là thày Sáu. (theo 
thủ tục bấy giờ, 4 chức gọi là thày Bốn, 5 chức 
gọi là thày Năm, 6 chức gọi là thày Sáu). Sau 
này khi được phong chức linh mục rồi, người 
ta vẫn có thói quen gọi cha là Cha Sáu (Père 
Six). Dịch ra hán văn: Cha Trần Lục. Quan 
Lớn Khâm, là vì cha vừa là linh mục, vừa là 
quan của Triều đình Huế. Sau khi đã dẹp xong 
loạn quân Lê Phụng, cha được triều đình Huế 
phong chức “Khâm sai đại thần”, có quyền 
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tiền trảm hậu tấu. Nhưng suốt cuộc đời làm 
quan, cha chưa bao giờ giết ai và bỏ tù ai, chỉ 
lấy lòng từ bi bác ái, mà xét xử cho tội nhân 
được ăn năn trở lại. 

Cha Sáu có lòng kính mến Đức Mẹ Mân 
Côi đặc biệt. Cha hằng khuyên dạy giáo dân 
năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Cha 
đã đặt ra rất nhiều ca vè dạy dỗ giáo dân, và 
nhất là có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. 
Bản thân cha cũng hằng ngày lần chuỗi Mân 
Côi. Cha hứa với Đức Mẹ, cha sẽ cho xây cất 
1 thánh đường rất nguy nga đồ sộ, lấy danh 
hiệu là thánh đường Rất thánh Đức Mẹ Mân 
Côi. Cho nên ngày nay người ta thấy ở trên 
bàn thờ sơn son thiếp vàng, có tượng Rất 
thánh Đức Mẹ Mân Côi cao khoảng 4 thước 
tây. Mẹ đứng đây, để chứng kiến bao nhiêu 
thăng trầm của con cái Mẹ, của Giáo Hội 
VN. Năm 1881, cha khởi công xây cất thánh 
đường Đức Mẹ Mân Côi. Thật là một công 
trình vĩ đại, mà thời ấy người ta không thể 
hiểu nổi. Làm sao cha có thể đem những 50 
cây cột gỗ lim (bois de fer) cao 18 thước tây, 
2m50 chu vi, (tức 2 người ôm) từ rừng núi 
Thanh Hoá về Phát Diệm. Tất cả đều dùng 
bằng voi và bè tre dầy 2 thước tây. Xin nhớ 
rằng: thời bấy giờ chưa có các máy móc tối 
tân như ngày nay. Tất cả đều phải dùng sức 
lao động của con người. Trước khi xây cất 
thánh đường Đức Mẹ, cha đã yêu cầu giáo 
dân tổ chức phong trào lần chuỗi Mân Côi 
kính Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho cha và toàn 
giáo xứ có sức mạnh và đầy công phúc để 
hoàn thành thánh đường Đức Mẹ Mân Côi .

Đây là những phép lạ, hay còn gọi là 
những ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ 
khi xây cất thánh đường (khi nói công khai ra 
ngoài, người ta đã không đề cập đến). Tương 
truyền, mỗi khi kéo 1 cây cột lên như vậy, thì 
trai tráng ăn mặc chỉnh tề, buộc dây thừng 
kết bằng sợi cây gai vào đầu cột, đào lỗ thật 
sâu, có những tảng đá làm móng. Đàn bà con 
gái thì xướng kinh lần chuỗi Mân Côi, kêu 
xin Đức Mẹ cho kéo cột lên được an toàn. 
Có nhiều ông bà già thấy rất nhiều chim bồ 

câu đậu đen nghịt vào các sợi dây, và có thiên 
thần hiện ra bám vào các dây, cùng kéo với 
giáo dân. Tất cả 50 cây cột được kéo lên như 
vậy. Những trai tráng nói: họ thấy nhẹ hững, 
như khi kéo cột nhà bình thường. Mỗi khi kéo 
cột như vậy, thì cha Sáu chủ trì buổi đọc kinh 
cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ 
giúp sức cho con cái Mẹ hoàn thành sứ mạng 
được giao phó. Ngoài ra, còn những tảng đá 
rất lớn đem từ núi Thiện Dưỡng về, để xây 
cất thánh đường. Cho nên ngưòi ta còn gọi là 
nhà thờ đá Phát diệm, với 1 phương đình toàn 
bằng đá. Xin lưu ý bạn đọc: nhà thờ chính toà 
Phát Diệm chỉ được xây cất bằng 2 thứ vật 
liệu chính, đó là gỗ và đá. Gỗ để làm cột kèo, 
đá để xây cất chung quanh, theo công thức 
xếp từng đợt. Chúng tôi không chủ trương 
trình bày công trình lịch sử vĩ đại này, mà chỉ 
có ý nói lên tất cả đều do bàn tay Đức Mẹ 
Mân Côi đã ban cho cha Sáu, có tài ba lỗi lạc 
để xây cất thánh đường của Mẹ. Thánh đường 
Đức Mẹ Mân Côi đồ sộ to lớn: rộng 25m, dài 
80m, cao 20m, chia làm 9 gian, đã được hoàn 
thành vào năm 1891. Giáo dân khắp nơi đã đổ 
về Phát Diệm để chiêm ngưỡng thánh đường 
kỳ lạ này, và đọc kinh Mân Côi tạ ơn Đức Mẹ. 

...............................
Lời bàn: Có lẽ trên toàn thế giới, trừ thánh 

đường Đức Bà ở Roma dâng kính Đức Mẹ là 
Mẹ Thiên Chúa, không còn nhà thờ nào vĩ đại, 
kỳ công kiệt tác như thánh đường Phát Diệm 
do Cha Sáu xây cất. Nhà thờ Notre Dame de 
Paris cũng là 1 thánh đường vĩ đại, cổ kính và 
đẹp nhất nước Pháp, nhưng là 1 nhà thờ xây 
cất bằng sắt thép xi măng. Cho nên nếu đem 
so sánh về kỹ thuật, thì chắc không bằng nhà 
thờ kính Đức Mẹ Mân Côi ở Phát Diệm. Sở dĩ 
chúng tôi đưa bài này vào truyện tích Đức Mẹ 
Mân Côi, là vì khi cha Sáu khởi công xây cất 
thánh đường Đức Mẹ, cha đã đặt hoàn toàn 
tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ, nhất là 
vào sức màu nhiệm vạn năng của Chuỗi hạt 
Mân Côi. Như vậy, dù khi ta làm việc gì khó 
khăn nhất, mà bám lấy Đức Mẹ Mân Côi, thì 
chúng ta cũng sẽ thành công mỹ mãn. 
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Anh Giuse Hoàng Văn Thuận 25 tuổi, lao công tại trường học Văn Đức, Chí Hòa. Anh 
có máu me cờ bạc thành ra nợ nần. Cha mẹ khuyên bảo cũng vô hiệu. Nhân lễ thánh Giuse 19 
tháng 3 năm 1981, nghe cha Giuse giảng về lòng lành Thánh Cả, tại nhà thờ Lộc Hưng, anh 
được ơn động lòng cải thiện. Anh đến gặp cha và xin cha cầu nguyện cho. Ngài khuyên anh 
cầu nguyện cùng Thánh Cả hằng ngày, và cứ mỗi tuần đến gặp cha một lần để báo cáo tình 
trạng của anh. Sau vài tháng, anh đã dứt được thói cờ bạc và chí thú làm ăn.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)

VII. CẦU NGUYỆN:
CẦU NGUYỆN, NGHỀ CỦA TÔI (TT)

133. Nếu con không phải là người cầu nguyện, không ai tin con làm việc vì Chúa thôi.
134. Tại sao trong Hội Thánh khủng hoảng? Vì hạ giá sự cầu nguyện.
135. Ai nói được mãnh lực của lời cầu nguyện? Sốt sắng như các Tông đồ và Đức 

Mẹ trong nhà tiệc ly, phó thác như Chúa Giêsu ở vườn cây Dầu, quyết định như Maisen 
giang tay trên núi, được tha thứ như người trộm lành.

136. “Người ta sống không chỉ nhờ bánh mà còn nhờ lời Chúa”: Thánh Thể, Thánh 
Kinh, Thánh Nguyện. Nếu không, con không có sự sống Thần Linh.

137. Một người chưa vào đạo mà cầu nguyện là dấu rất tốt; khởi sự cầu nguyện là 
khởi sự có đức tin.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  Xin Chúa ban đức tin, liệu 
như thế có đúng hay không? (một Kitô hữu 
giáo dân).

Trao đổi: 
Không đúng! Vì:
Xin đức tin đồng nghĩa với chưa tin hoặc 

còn đang nghi ngờ, thí dụ tôi nói với người 
đối diện: “Anh hãy làm sao cho tôi tin anh!”, 
hoặc “Anh hãy cho tôi niềm tin vào anh”… 
hẳn người ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu vì ta 
không tin, đang đòi bằng chứng để tin và nếu 
không nói là đang xúc phạm đến người ấy.

Đọc lại Tin mừng:  
“Khi ấy, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu 

rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng 
con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có 
lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến 
cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi 
trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa 
hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo 
nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, 
mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn 
bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta 
cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới 
ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn 
người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy 
không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con 
cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã 
truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 
‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã 
làm điều chúng tôi phải làm’”. (Lc 17,5-10)

Ta thấy: sau khi các môn đệ xin đức tin 
(xin thêm thì cũng như xin có), Chúa không 
bảo rằng được cũng chẳng bảo rằng không, 
nhưng lại nói xa xôi: “Nếu các con có đức tin 
bằng hạt cải...” thì cho dù tin ít đến như thế 
(hạt cải thì rất nhỏ), cũng có thể làm phép lạ 

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 
cùng là những giáo dân 
nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau 
trong hành trình theo chân Chúa.
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“Age quod agis” 
Xuyên qua Anh ngữ: “Do what you do” (Hãy làm 
điều bạn đang làm), “Do well what you do” hoặc: 
“Do well in whatever you do” (Hãy làm tốt điều 
bạn đang làm), hoặc “Be serious in what you do” 
(Hãy nghiêm túc làm điều bạn đang làm).

Cứ mỗi cuối tháng, cha sở và cha phó ngồi lại với 
nhau, lần này tới hồi đề cập vấn đề thánh nhạc, cha phó 
hỏi cha sở: 

- Cha thấy con làm thế nào? 
Cha sở trầm ngâm một lúc rồi bảo:  
- Cha đang “age quod agis”, nghĩa là khi cha thực hiện 

giáo xứ hát Thánh ca Phụng vụ, tức cha giúp giáo xứ “Làm 
tốt việc đang làm”; việc đang làm là “Hát thánh ca để 
cùng với Phụng vụ, thờ phượng Thiên Chúa”, làm tốt tức 
“Hát Thánh ca Phụng vụ”, một thể loại thánh nhạc mô 
phỏng Bình ca (*)    

Cha phó tỏ vẻ phấn khởi:
- Tìm được đúng đường phải đi, con sẽ 

theo đuổi một cách quyết chí.  
Cha sở gật đầu:
- Bất kỳ thứ gì có trong giáo xứ, cha đều có thể dùng khi 

cho giáo xứ hát Thánh ca Phụng vụ.   
Hai linh mục, một già một trẻ, càng vui vẻ và hăng say 

thêm trong nhiệm vụ.
....................................................................
(*) Công đồng Vat. II: “Thánh nhạc càng liên kết chặt 

chẽ với phụng vụ bao nhiêu thì càng thánh thiện bấy 
nhiêu” (Hiến chế Phụng vụ số 112). Đây là điều nền tảng 
giúp “age quod agis” trong thánh nhạc. Để thực hiện, 
Thánh ca Phụng vụ là hình thức tuyệt vời nhất.  

miễn là tự mình phấn đấu để 
tin. Chưa hết! Chúa lại nói dụ 
ngôn: “Ai trong các con có 
người đầy tớ…” phải hầu hạ 
chủ, chủ đâu cần phải mang 
ơn nó, vì đó là bổn phận của 
nó… hàm ý tin không thể 
xin, tin là bổn phận của ta; 
xin điều gì khác thì không, 
nhưng xin đức tin thì thật phi 
lý không khác gì chủ nhà mà 
lại phải mang ơn đầy tớ.

Tóm lại, tin là phải tự mình 
phấn đấu như ông Abraham 
xưa. Phấn đấu càng gian khó, 
trầy trật (khi tin, khi không 
tin v.v..) lại càng có công hơn. 
Vả lại, tin là một điều không 
ở yên, tin là một điều không 
dễ, tin là một điều không thể 
nói suông, tin còn là một điều 
phải vâng nghe và thực thi 
Lời Chúa dù đau thương khổ 
lụy. Muốn biết bạn có đức tin 
hay chưa, hãy xem bạn có 
vâng lời Chúa hay không và 
vâng lời được bao nhiêu ấy là 
đã tin được bấy nhiêu.  

Chúa phán: “Kể từ thời 
Gioan Tẩy giả đến giờ, Nước 
Trời phải được chiếm lấy 
bằng sức mạnh. Những ai 
mạnh mẽ và can đảm mới 
chiếm được Nước Trời” (Mt 
10,22).  

Sự mạnh mẽ và can đảm 
thuộc về tính phấn đấu. Vậy 
nếu có xin, chỉ là xin thêm 
sức mạnh và sự can đảm đế 
phấn đấu TIN.

Tóm lại, xin đức tin là 
hành vi giống như trước cuộc 
đua xe đạp, ta năn nỉ xin ban 
giám khảo cuộc đua cho ta 
cái Cúp Vô địch Giải. 
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PHA THĂNG
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NGUYÊN NGUYÊN

Những người lái xe trên đường cao tốc ở 
Argentina vô cùng bất ngờ khi phát hiện lốc 
xoáy kinh dị do hàng triệu con muỗi tạo ra.

Những cơn mưa liên tục và nhiệt độ cao 
đã tạo môi trường thích hợp cho hàng triệu 
con muỗi tạo ra cảnh tượng kinh hoàng trên 
đường cao tốc ở General Madariaga Partido, 
Buenos Aires, Argentina.

“Lốc xoáy muỗi” gây bất ngờ cho những 
người lái xe trên đường cao tốc ở Argentina.

Thoạt nhìn có vẻ như những chiếc xe đang 
di chuyển trên đường đang hướng tới một con 
lốc xoáy khổng lồ nhưng hình dạng lờ 

mờ trong vòng xoáy là một thứ gì đó rùng rợn 
hơn nhiều.

Những đoạn video mà tài xế ghi lại dọc 
trên con đường cao tốc lan truyền trên mạng 
xã hội cho thấy cơn lốc xoáy đen tối thực sự 
là một bầy muỗi khổng lồ. Hàng triệu con 
muỗi nhỏ li ti di chuyển giữa không trung tạo 
thành hình lốc xoáy đáng ghê sợ.

Người tài xế quay lại video cho biết: “Cơn 
lốc xoáy ngày càng lớn, tôi chưa bao giờ 
trông thấy bất cứ điều gì đáng sợ như thế 
trong đời”.

Cảnh tượng kỳ lạ trên đường xuất hiện sau 
khi vùng Buenos Aires, thủ đô, thành phố 
cảng lớn nhất của Argentina có nhiều trận 
mưa lớn liên tục, dẫn đến sự bùng nổ về số 
lượng muỗi.

Juan Jose Garcia, nhà nghiên cứu tại Trung 
tâm Nghiên cứu Ký sinh trùng và Vector (CE-
PAVE) cho biết: “Mưa lớn gây ra lũ lụt làm 
xuất hiện nhiều vũng nước đọng lớn, tạo điều 
kiện muỗi cái đẻ trứng”.

Theo ông Juan Jose Garcia, số lượng lớn 
côn trùng sẽ sinh ra cùng một lúc, chúng 
dường như “xâm chiếm các thành phố”.
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NGUYÊN NGUYÊN

Mặc dù ý tưởng đối mặt với cơn lốc xoáy 
muỗi không hề dễ chịu, nhưng theo ông Gar-
cia cho biết chúng có thể gây trở ngại cho các 
hoạt động canh tác và ít gây ra mối đe dọa 
cho tính mạng con người. Đàn muỗi có thể sẽ 
sớm tan biến sau 15 ngày.

Do những lo ngại về môi trường, chính 
quyền thành phố sẽ sử dụng dịch vụ khử 
trùng trong các trường hợp nghiêm trọng, nơi 
xuất hiện mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe 
cộng đồng.

Các chuyên gia khuyến khích người dân 
địa phương sử dụng thuốc chống côn trùng, 
đảm bảo cửa sổ trong nhà có màn chống muỗi 
chất lượng tốt và che chắn dụng cụ chứa nước 
khi không sử dụng.

Năm ngoái, chính quyền địa phương đưa 
ra lời cảnh báo cho cư dân ở Australia có 
thể xuất hiện sự bùng nổ về số lượng muỗi 
do thời tiết ẩm ướt, hậu quả của hiện tượng 
La Nina.

Mưa trên mức trung bình cho miền bắc, 
miền đông Australia trong nửa cuối năm, độ 
ẩm cao tạo nhiều điều kiện cho người nông 

dân, đủ nước tưới, hạn chế nguy cơ cháy rừng.
Nhưng đó cũng là điều kiện môi trường muỗi 
ưa thích. Chuyên gia cho biết rằng trong lịch 
sử, những đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi 
truyền có liên quan đến lũ lụt diện rộng.

...
Đọc xong bài viết trên, ta nghĩ ngay càng 

ngày trái đất càng xảy ra những điều quái dị 
do đông người ở khắp mặt đất; vì đông người 
mà thiên nhiên bị khai thác đến như muốn tàn 
phá, do nhiều sản phẩm phục vụ con người 
tăng cao sinh quá nhiều rác rưởi, vân vân… 
làm sao ta có thể sống tốt trong môi trường 
ngày càng xấu đi?

Trong lãnh vục thánh nhạc cũng vậy, môi 
trường tai nghe ngoài đời ngày càng nhiều và 
hỗn tạp, không khác gì môi trường sống của 
trái đất, làm sao ta có thể nghe được những 
âm thanh trong lành của Thánh ca Phụng vụ?
Thôi thì như câu ngạn ngữ Latin: “Age quod 
agis” (hãy làm tốt điều đang làm), theo đó, 
chúng ta cứ hát thật tốt thánh ca trong nhà thờ 
bằng cách hát đúng Thánh ca Phụng vụ, rồi sẽ 
thấy sự tốt lành đến với chúng ta.

LẬT LẠI CHUYỆN CŨ THẤY VẪN CÒN MỚI

I. THƯ CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH UBTN.HĐGMVN: 
Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Giám mục Nha Trang
phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Kính gửi: 
Đức giám mục Albert Malcolm Raljith
Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích
00120 Cité di Vatican
Réf. Prot 217/94/L
Vấn đề : Việc soạn nhạc cho bộ lễ Kyrie và Thánh Vịnh Đáp Ca bằng tiếng Việt 
Thưa Ngài,
Với tư cách người phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc, tôi mong có được từ Ngài 

những chỉ dẫn về việc soạn nhạc cho một số phần của Thánh lễ, cụ thể, phần Thánh vịnh Đáp 
ca và bộ lễ Kyrie.
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Thư của Ngài đề ngày 8/2/1994, số 3b, đã trích dẫn các bản văn phụng vụ vốn “phải được 
dịch một cách trung thành và người soạn nhạc sẽ soạn các âm điệu cho các bản văn này nhưng 
không được sửa các bản văn”. 

1. Chúng tôi thấy bộ lễ Kyrie và Thánh vịnh Đáp ca không nằm trong danh sách các bản 
văn liên quan.

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

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

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

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

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

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

Xin Ngài nhận nơi đây tấm lòng thành của tôi.
Nha Trang, ngày 10/11/2008 

Phaolô Nguyễn Văn Hòa 
Giám mục Nha Trang 

phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc 
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 

*** 
II. THƯ TRẢ LỜI CỦA BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT BÍ TÍCH VỀ BỘ LỄ KYRIE VÀ THÁNH VỊNH ĐÁP CA 
Kính gửi:
Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
Giám mục Nha Trang, 
Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc 
22 Trần Phú – Nha Trang – Việt Nam 
Prot. N. 643/09/L
Vatican, ngày 3/2/2010
Thưa Ngài,
Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích rất sẵn lòng được trả lời thư của Ngài về việc soạn các âm 

điệu cho các bản văn phụng vụ tiếng Việt, đặc biệt, cho bộ lễ Kyrie và cho các Thánh vịnh 
Đáp ca như sau:

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

Do đó, chuẩn mực được áp dụng cho các bản văn phụng vụ khác cũng có giá trị cho các bản 
văn thuộc hai trường hợp này, nghĩa là, “có thể soạn các âm điệu cho các bản văn này nhưng 
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không được sửa các bản văn”.
2. Về bản văn của các Thánh vịnh Đáp ca bằng tiếng Việt, Ngài có trình bày những khó 

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

Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi đôi chút bản văn, cho dù là những lời rất đơn 
giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ chính thức này cuối cùng sẽ ra sao? Bản văn 
phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn. Các nhạc sĩ công giáo Việt Nam khi được các Đức Giám mục 
yêu cầu sáng tác các âm điệu cho các bản văn phụng vụ, thì cũng được yêu cầu chấp nhận hy 
sinh cần thiết trong việc soạn các âm điệu theo các chuẩn mực của Giáo Hội liên quan đến 
vấn đề.

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

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

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

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

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

( + J. Augustine Di Noia, OP)  Tổng giám mục Thư ký

Đức cố giám mục Phaolo Nguyễn Văn Hòa
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PHÚC CHIÊU

TRƯƠNG ĐỊNH

Trương Định (1820–1864) hay Trương 
Công Định hoặc Trương Đăng Định, là võ 
quan Triều Nguyễn, và là thủ lĩnh chống 
Pháp giai đoạn 1859 – 1864, trong lịch sử 
Việt Nam.

Trương Định sinh tại làng Tư Cung, phủ 
Bình Sơn, Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). 
Cha ông là Lãnh binh Trương Cầm, từng là 
Hữu thủy Vệ uý ở Gia Định dưới thời vua 
Thiệu Trị.

Năm 1844, Trương Định theo cha vào 
Nam. Sau khi cha mất, ông ngụ ngay nơi cha 
đóng quân. Sau đó, ông kết hôn với bà Lê Thị 
Thưởng, vốn là con gái của một hào phú ở 
huyện Tân Hòa (Gò Công Đông ngày nay).

Năm 1850, hưởng ứng chính sách khẩn 
hoang của tướng Nguyễn Tri Phương, 
Trương Định xuất tiền ra chiêu mộ dân ng-
hèo lập đồn điền ở Gia Thuận (Gò Công), vì 
thế, ông được nhà Nguyễn bổ làm Quản cơ, 
hàm chánh lục phẩm.

1. TRỞ THÀNH THỦ LĨNH 
CHỐNG PHÁP

Tháng 2 năm 1859, quân Pháp đánh chiếm 
thành Gia Định. Sau đó, Trương Định đem 
quân đồn điền của mình lên đóng ở Thuận 
Kiều (Gia Định), và từng đánh thắng đối 
phương ở Cây Mai, Thị Nghè...

Đầu năm 1861, Pháp tấn công Gia Định 
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lần thứ hai, Trương Định đem quân phối hợp 
với binh của tướng Nguyễn Tri Phương phòng 
giữ chiến tuyến Chí Hòa. Khi Đại đồn Chí 
Hòa thất thủ, ông lui về Gò Công, cùng Lưu 
Tiến Thiện, Lê Quang Quyền chiêu binh ứng 
nghĩa, trấn giữ vùng Gia Định-Định Tường.

Ở đây, Trương Định tổ chức lại lực lượng, 
triển khai tác chiến trong các vùng Gò Công, 
Tân An, Mỹ Tho, Chợ Lớn, Sài Gòn, Đồng 
Tháp Mười và kéo dài đến tận biên giới Cam-
puchia. Kể về ông ở giai đoạn này, sử nhà 
Nguyễn chép:

Trương Định am hiểu võ nghệ, dũng cảm, 
mưu lược. Tự Đức năm thứ 14 (1861), thành 
Gia Định hữu sự, Định hưởng ứng việc nghĩa, 
chiêu mộ thú dõng được hơn 6.000 người, lại 
kiêm quản những đầu mục thân hào mộ việc 
nghĩa, dồn lập 18 cơ quân, luôn chống đánh 
người Pháp, thu được súng ống khí giới và 
đúc chế thêm để dùng, được bạt bổ làm Quản 
cơ lĩnh Phó Lãnh binh Gia Định.

Ngày 5 tháng 6 năm 1862, triều đình Huế 
ký kết hòa ước với Pháp. Cũng theo sử nhà 
Nguyễn thì:

Tháng 7 năm 1862... từ khi đã định hòa ước 
rồi, Ngài [Tự Đức] truyền dụ Nam Kỳ nghỉ 
binh và đòi Trương Định ra Phú Yên. Khi ấy 
trong các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên 
Hòa những người ứng nghĩa rủ nhau đoàn 
kết, tôn Trương Định làm Đại đầu mục, xin 
cho ra đánh, Đình thần nghị rằng: “bây giờ 
việc Bắc Kỳ đương khẩn, mà Nam Kỳ chưa 
có cơ hội gì, xin giao Phan Thanh Giản hiểu 
dụ”. Nhưng Trương Định đã lâu mà không 
chịu về cung chức, bị cách chức hàm.

Trên thực tế, ông đã từ chối thư dụ hàng của 
tướng Pháp là Bonard, bất chấp chiếu vua ra 
lệnh bãi binh do Phan Thanh Giản truyền vào 
và rút quân về Gò Công, xưng là Trung thiên 
tướng quân, và được nhân dân tôn là Bình Tây 
Đại Nguyên soái, lấy nơi này làm bản doanh, 
xây dựng các căn cứ địa kháng chiến.

Ngày 16 tháng 12 năm 1862, Trương Định 
đã ra lệnh tấn công các vị trí của quân Pháp 
ở cả ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, đẩy Pháp 

vào tình thế lúng túng, bị động. Tháng 2 năm 
1863, nhờ có viện binh, Pháp phản công tại 
Biên Hòa, Chợ Lớn, bao vây Gò Công. Ngày 
26 tháng 2 năm 1863, Pháp đánh chiếm thành 
trì, ông thoát khỏi vòng vây và kéo quân về 
Biên Hòa.

Tháng 9 năm 1863, tướng Lagrandière 
sang thay Bonard, mở cuộc càn quét thứ 
hai, bắt được vợ con và một số tùy tùng của 
Trương Định.

                   2. QUA ĐỜI 
 
Ngày 19 tháng 8 năm 1864, Huỳnh Công 

Tấn phản bội dẫn đường cho quân Pháp bất 
ngờ bao vây đánh úp. Bản doanh Đám lá tối 
trời thất thủ, Trương Định bị trọng thương 
(gãy xương sống).

Về cái chết của ông, các nguồn không 
thống nhất về việc ông có tuẫn tiết hay 
không. Hầu hết các nguồn cho rằng ông đã 
tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc. Mặt khác, 
theo Việt sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn, 
“ông và 28 người tùy thuộc bị bắn chết”. 
Khi ấy, ông 44 tuổi.

Hay tin Trương Định tuẫn tiết, vua Tự Đức 
sai truy tặng ông phẩm hàm, và năm 1871 
lại cho lập đền thờ ông tại Tư Cung (Quảng 
Ngãi). Con ông là Trương Quyền đã rút lên 
vùng Châu Đốc tiếp tục chống Pháp thêm 6 
năm nữa.

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã làm 12 
bài thơ và một bài văn tế điếu ông. Trích giới 
thiệu một bài:

Trong Nam, tên họ nổi như cồn
Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn
Đấu đạn hỡi rêm tàu bạch quỷ
Hơi gươm thêm rạng vẻ huỳnh môn
Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ
Quả ấn Bình Tây đất vội chôn
Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ
Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn.
Đánh hoài không thắng, cũng không đuổi 

được tên xâm lược Pháp nào cút khỏi đất 
nước… nhưng khí tiết anh hùng vẫn hùng anh 
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quang hiển, tổ quốc vẫn ghi công, người đời 
vẫn lưu truyền tên tuổi.

Qua tiểu sử anh hùng Trương Định, ta thấy 
sự thất bại hay cái chết của một đấng anh hùng 
càng làm người ấy thêm anh hùng. Ngược lại, 
có nhiều anh hùng thắng cuộc, vinh quang 
và sống trong hào quang hạnh phúc trên ngôi 
vua… tức hưởng được thành quả lẫy lừng do 
chính tay mình gầy dựng thì lại ngày càng tàn 
lụi trong kiêu căng và hủ bại.

… 
Từ chuyện trên tôi (người viết) thiển nghĩ 

về Chúa Kitô, Đấng đã chịu khổ nạn, chết, 
sống lại và lên trời. Người chịu nạn chịu chết 
giữa đám đông một cách “công khai thất 
bại”, nhưng khi sống lại thì sống lại cách “âm 
thầm thành công” và lúc lên trời lại lên trời 
cách “lặng lẽ hiển vinh” với sự hiện diện của 
vỏn vẹn chỉ các môn đệ của mình. Nghĩ dại, 
nếu là Chúa Kitô, khi sống lại, tôi sẽ đi diễu 
hành khắp đất nước hay chí ít cũng rầm rộ tại 
Giêrusalem cho bọn địch thù phải hổ thẹn và 
phải nhục nhã muốn độn thổ tức chui xuống 
đất mà trốn; không chỉ vậy, tôi sẽ sắp xếp kính 
mời Đức Thân mẫu Maria đến chứng kiến 
giây phút tôi khải hoàn phục sinh, có tệ lắm 
cũng… uy hùng bước ra khỏi mồ xong thì đi 
ngay đến ôm chầm lấy Đức Mẹ để Hai Mẹ 
Con mừng mừng tủi tủi trong hạnh phúc viên 
mãn; sau đó tôi sẽ đọc một bài diễn văn hoành 
tráng cỡ bài diễn văn của các tổng thống Mỹ 
lúc nhậm chức trong đó tôi xưng tụng Đức 
Mẹ Maria là Bà Cố này nọ… để Đức Mẹ được 
bù đắp vinh dự đến dư dật… các môn đệ thì 
được đến ngồi hàng ghế đầu để chứng kiến 
ngày giờ tôi phục sinh cho no mắt, cho vui 
sướng đển khôn tả và hồ hởi trong hãnh diện 
về Ông Thầy của mình, bỏ đi bao ngày đêm 
nhục tủi vì trốn chui trốn nhủi. Đến ngày giờ 
lên trời… còn phải nói! Tôi sẽ tổ chức thăng 
thiên sao cho vô cùng trọng đại và vinh hiển 
ngay tại đền thánh Giêrusalem một cách huy 
hoàng lừng lẫy chưa từng có; nhất định tôi sẽ 
trải thảm đỏ rước Đức Mẹ đến tham dự; tôi sẽ 
lại đọc thêm một bài diễn văn thật dài nữa… 

để cám ơn và ca tụng Bà Cố Maria, trong đó 
tôi kể ra bao công ơn Bà Cố từ ngày sinh tôi ra 
trong khổ cực, ôm tôi chạy trốn qua Ai Cập, 
nuôi tôi khôn lớn và vân vân… tôi cũng long 
trọng và kính cẩn nhắc đến Ông Cố Giuse… 
cũng giống như khi kể công Bà Cố Maria, khi 
kể công Ông Cố Giuse tôi cũng vừa kể vừa 
sụt sùi khóc nấc, nhắc đến đâu tôi nấc lên đến 
đó một cách rất cảm động để cho mọi người 
thấy tôi là người con rất có hiếu v.v… tôi sẽ 
cho các môn đệ hôm đó mặc đồng phục cùng 
một màu sắc với áo màu vàng chóe tôi đang 
mặc, tất cả họ sẽ súng sính trong tiếng trống 
kèn inh ỏi vài trăm cây vang dội như sấm rền, 
ầm vang rúng động cả một góc trời; những 
người từng đi theo tôi cũng được đi cùng tôi 
trong một đám rước dài hàng chục cây số kh-
iến cho bọn lính Rôma phải kinh tâm tán đởm 
vì khiếp hãi và đám Pharisêu nhục mặt đến 
không thể ngóc đầu lên được. Tôi còn tưởng 
tượng ra nhiều hơn nữa những gì mình sẽ làm 
để phục thù, để lấy lại danh dự… chớ bấy 
nhiêu đó mà nhằm nhò gì!

Vừa mộng tưởng tới đây bỗng tôi sực 
nghĩ: Chúa Kitô có thể làm hơn như thế gấp 
tỷ… tỷ… lần tôi mơ, lại làm với Thiên binh 
vạn mã các Thiên thần trên trời –cần chi 
với loài người hèn hạ- nhưng, tại sao Người 
không làm?
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(tiếp theo trang 13)

...em” và “Nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh 
em, thì Thầy lại đến để đem anh em về với 
Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 
14,2-3). Lên trời, Chúa Giêsu tiến vào vinh 
quang (Lc 24,16 Ep 1,20-21 1Pr 3,22). Trong 
vinh quang này, Người thực thi tác vụ thượng 
tế của mình (Dt 4,14 7,25 9,24). Chúng ta có 
được vị thượng tế thật uy quyền (9,25) nhất 
là chính chúng ta, là những người đang sống, 
những người còn lại, chúng ta sẽ được đem 
đi trên đám mây ... để đón Chúa trên không 
trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa 
mãi mãi (1Tx 4,17)

Tường thuật về việc lên trời của Chúa Giê-
su cũng cho thấy cách Ngài trở lại: “Đức Giê-
su, Đấng lìa bỏ các ông và được rước lên trời, 
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người 
lên trời” (Cv 1,11).

GIÓ 
(CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: 

Cv 2,1-11)

“Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như 
tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ 
đang tụ họp” (Cv 2,2).

Gió, tiếng Do thái là rùah, tiếng Hy lạp là 
anemos, pneuma, pnoè, là một yếu tố quyết 
định đối với khí hậu miền Syro – Palestina. 
Thánh Kinh cũng hay trưng dẫn nhiều thứ 
gió mà tên của chúng thường lẫn lộn với bốn 
điểm chính phát xuất ra (Dcr 6,5 Gr 49,36 Đn 
7,2 Xh 17,21 Mt 24,31).

Gió là thụ tạo mà Thiên Chúa: “Đấng tạo 
ra núi non, dựng nên gió bão... danh hiệu của 

Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh” 
(Am 4,13), Ngài lôi gió ra từ các kho chứa 
trên trời: “làm cho chớp giật mưa rơi, mở 
kho thả gió khắp nơi tung hoành” (Gr 51,16 
Tv 135,7). Gió phải phục tùng Thiên Chúa 
(G 28,25 Hc 43,17). Trong Tân Ước, Chúa 
Giêsu cũng tỏ ra có quyền bắt gió phải tuân 
phục (Mt 8,26-27). Do đó những trận cuồng 
phong và những cơn bão tố tỏ bày cơn giận 
thần linh hay những cuộc thần hiển (Hs 13,15 
2Sm 22,11 Ed 1,4).

Tính đồng nhất về hiện tượng khiến tiếng 
Do thái dùng một từ rùah để chỉ hai nghĩa. Khi 
là hơi thở, khi là thần khí: như gió “thần khí 
Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2) 
hoặc “Thiên Chúa cho gió thổi ngang qua đất, 
và nước hạ xuống” (St 8,1). Trong khi đó, một 
cách thi vị, gió được trình bày như xuất phát 
từ miệng Thiên Chúa: “Người đã thổi hơi” 
(Is 27,8 G 37,10) hay từ núi Thiên Chúa (Xh 
15,8-10). Trong cùng một ý tưởng, tiếng động 
gây nên bởi luồng gió mạnh vào dịp lễ Ngũ 
Tuần, tỏ bày sự hiện diện của Chúa Thánh 
Thần (Cv 2,2). Chính luồng gió – Thánh Thần 
này đưa các tiên tri lên trời: “vào thời Đức 
Chúa đến, ông Elia lên trời trong cơn gió lốc” 
(2V 2,1 x.thêm Ed 8,3. 11,1).

Dưới mắt người phàm, gió với sức mạnh 
vô hình (G 21,18) và vận tốc của nó, gió biểu 
trưng cho tính cách bất định, không vững 
chắc (Gr 5,13) tính vô hình (Gv 1,14), phù 
vân (G 16,3) khôn lường (Ga 3,8). Hình ảnh 
gió đông đẩy mây tới mà không làm mưa, 
được dùng để chỉ người tự phô trương (Cn 
25,14).

Nhưng gió – Thánh Thần ngày lễ Ngũ 
Tuần, đã khiến những người có mặt được tràn 
đầy ơn Thánh Thần (Cv 2,4)... và thấy họ “ai 
nấy đều sửng sốt” (2,12).

BA NGÔI BẰNG NHAU
( CHÚA BA NGÔI B - Mt 28,16-20)

“Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và 
Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).
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Chúng ta tin Một Thiên Chúa, mà Người 
có Ba Ngôi. Ba Ngôi bằng nhau. Chúa Con 
và Chúa Thánh Thần ngang bằng với Chúa 
Cha về tính vĩnh hằng, bản chất và quyền 
phép. Trong Ba Ngôi, Chúa Cha là đầu, là thứ 
nhất giữa các ngôi vị ngang bằng nhau. Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần thi hành ý muốn 
của Chúa Cha, tôn vinh Ngài và làm cho Ngài 
được nhận biết. Chúa Thánh Thần tôn vinh và 
làm cho Chúa Con được nhận biết.

Chúa Con ngang bằng Chúa Cha, Người 
Do thái đã tìm cách giết Chúa Giêsu, vì 
Người nói: “Thiên Chúa là Cha của mình, và 
như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên 
Chúa” (Ga 5,18. 8,16. 14,9. 17,10) Giáo Hội 
sơ khai đã sớm nhận ra điều đó và xưng tụng 
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa” (Dt 
2,6. Cl 1,9 Rm 1,7). Nhận định về sự ngang 
bằng này được hàm ẩn trong các lời chào mở 
đầu các lá thư của Tân Ước (1Cr 1,3. Ep 1,2. 
1Tx 1,1. 1Tm 1,2. Plm 3. 2Pr 1,2 Kh 5,13). 
Các vinh tụng ca hướng tới Chúa Cha, cũng 
như tới Chúa Con, hay tới chính Chúa Con 
(Rm 9,5. Dt 13,21. 2Pr 3,18 Kh 7,10).

Chúa Thánh Thần ngang bằng Chúa Cha và 
Chúa Con, như công thức phép rửa Chúa Giê-
su đã truyền “làm phép rửa cho họ nhân danh 

Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19) hay 
như lời cầu chúc của thánh Phaolô “Cầu chúc 
toàn thể anh em được tràn đầy ân sủng của 
Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên 
Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần” (2Cr 
13,14. 1Pr 1,2).

Chúa Con vâng phục Chúa Cha trong việc 
nhập thể làm người: “Người lại còn hạ mình, 
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết 
trên cây thập tự” (Pl 2,6-8. Mt 24,36 Ga 4,34. 
6,38.14,28-31 Rm 5,19. Dt 5,8.10, 5-7. Tv 
40,6-8). Chúa Cha là “đầu” của Chúa Giêsu 
(1Cr 11,3. 3,23. 8,6. 15,27-28).

Ngang bằng nhau, liên kết với nhau, Ba 
Ngôi tôn vinh nhau. Chúa Con tôn vinh Chúa 
Cha: “Kính dâng Người mọi vinh quang đến 
muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. 
Amen” (Rm 16,27. Ga 14,13 Ep 1,5-6. 3,21. 
Pl 2,11 Cl 3,17. 1Pr 4,11 Gđ 25). Chúa Cha 
và Chúa Con tôn vinh nhau: Xin tôn vinh 
Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha (Ga 
17,1). Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, 
vinh quang của Chúa Giêsu được nhận thấy 
trên Thánh Giá (Ga 8,54. 13,31-32 17,4 5,24) 
Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Cha và Chúa 
Con: “Thánh Thần đến... Người sẽ tôn vinh 
Thầy... Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” 
(Ga 16,13-15. 14,26. 15,26. Ep 1,13-14).
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Văn hóa: lớp 12, hành xử: lớp 1   

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 5

Bé Bo muốn đi tu

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ: “Age quod agis”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Age quod agis”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 48)

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Hai con chim gặp nhau. Con chim trong 
lồng và con chim ngoài lồng.

Chiếc lồng cười quá trời quá đất. Chiếc 
lồng cười vì cả hai con chim cứ đòi đánh 
nhau đến một mất một còn. Chiếc lồng cười 
vì chính nó là lồng bẫy dùng để bẫy bắt các 
con chim mà chim không hề hay biết. Chiếc 
lồng bẫy hình ovan, hơi tròn, có khoảng trống 
đặt cây ngang để chim đứng, nước uống thức 
ăn đầy đủ, đặc biệt lồng bẫy có hai cây sắt 
được nối với cái cây cho chim ở ngoài đậu lên 
là cây sắt sập xuống, kéo theo tấm lưới chắc 
chắn được nối kết với cây sắt. Hai tấm lưới 
nằm phía trên ở hai bên chiếc lồng bẫy.

Con chim trong lồng bẫy xòe cánh nghiêng 
đầu, ra chiêu “Ngư ông dạng háng”, rồi co 
một chân lên giở chiêu “Độc cước đá ngay”. 
Xong chiêu này con chim nhảy một cái hạ 

chân này xuống giơ chân kia lên. Chim vẫn ra 
chiêu “Độc cước đá ngay” như cũ, chỉ là thay 
chân khác thôi.

Chim ngoài tức thì giở chiêu “Ngư ông 
dạng háng” rồi co một chân lên giở chiêu 
“Độc cước đá ngay”, cho biết mày có thì tao 
cũng có chứ. Rồi chim vỗ cánh bay quanh 

một vòng. Chim ngoài bay đi nghĩ bụng rằng:
- Kệ cha nó tức chi cho mệt. Mình lo bay 

cho rồi.
Nghĩ rồi chim bay đi, vừa bay chim ở ngoài 

vừa nghĩ:
- Mình mà vô đá nó thì cái lồng bẫy sập lại 

nhốt mình liền à.
Chim ở ngoài vỗ đùi đánh đét một cái:
- Mình khôn ơi là khôn. Khôn quá đi thôi.
Chim trong lồng bẫy thấy chim ở ngoài 

bay đi thì tự nói một mình:
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- Ôi thôi xong. Nó sợ mình nên bay mất rồi.
 Chim ở ngoài nghe vậy liền bay quay lại nói:
- Không phải tau sợ mày đâu. Tao sợ là sợ 

cái lồng ấy kìa. Mày thì tau đá một phát là 
chết tươi liền.

Chim trong lồng la lên:
- Ngon thì vô đây mà đá. Ngon thì vô. Chấp 

mày đó.
Chim ở ngoài tức quá nói:
- Tao vô đá cho mày biết chân.
Nói rồi chim ở ngoài bay vào đá chim trong 

lồng một cái. Chim ở ngoài đá trúng cái cây 
sắt làm lồng. Chim ở ngoài ôm chân la lên:

- Đau quá. Đau quá. Đau chân quá đi thôi.
Trong khi đó, Chim trong lồng bay né cú 

đá đồng thời bay bám nơi cái lồng hòng mổ 
chim ngoài lồng, nhưng không được, chiếc 
lồng ngăn cách đôi chim rồi. Chiếc lồng lắc 
qua lắc lại, nó tức ơi là tức. Nó đang tức cười.

Chim trong lồng cười to lên:
- Ha… Ha… Ha…! Đau chưa con!
Con chim ở ngoài càng nghe càng tức, càng 

tức càng biến sắc mặt. Nhìn chiếc lồng cứ lắc 
qua lắc lại càng tức hơn, nó tức ơi là tức. Nó 
đang tức quá đi. Nó bay quanh lồng bẫy một 
vòng, thấy chim trong lồng đậu bên trên lồng 
thì bay vào mổ một phát trúng vào đầu chim 
trong lồng. Mổ trúng rồi chim ở ngoài liền 
bay ra ngay. Chim trong lồng bị mổ trúng đầu 
đau mà tức vì không làm gì được đối phương. 
Chim trong lồng la to lên:

- Tức quá đi thôi. Tức quá đi thôi.
Chim ở ngoài được nước nên chọc thêm
 Chim trong lồng tức mà nói:
- Tau mà ra được thì mày chết với tau.
Chim ở ngoài chọc tức:
- Thôi mày muốn chết thì chết một mình 

mày đi. Tau không chết với mày đâu. Tau sợ 
chết lắm.

Chim trong lồng tức quá la lên:
- Tức quá. Tao ra cho mày chết.
Chim ở ngoài chọc:
- Thôi mày đừng ra nữa. Mày ra thúi quá 

đi thôi. Ai ngửi cho nổi.
Vừa nói chim ngoài lồng vừa cười. Chim 

trong lồng tức anh ách mà không thể ra ngoài 
được. Chim trong lồng cứ bay bám hết bên 
trên này đến bên trên kia mà tức mình. Tức 
quá đi thôi.

Con chim ở ngoài lựa thế bay mổ một phát 
nữa con chim ở trong cho bỏ ghét. Con chim 
ở ngoài thấy trên chiếc lồng bẫy có một cái 
cây có thể đậu được để mổ con chim ở trong 
liền sà đến đậu lên cái cây kia. Vừa đậu lên 
cái cây thì bây giờ chiếc lồng bẫy mới làm 
việc. Cái cây nặng hạ xuống do trọng lượng 
của con chim, thế là cái bẫy móc cây sắt giơ 
lên, cái cây sắt bật xuống kéo theo tấm lưới 
phủ kín cả tấm thân mỹ miều con chim. Con 
chim vùng vẫy bay lên thoát ra, nhưng càng 
bay thì càng dính chắc vào lồng bẫy lưới 
không là lưới.

Bây giờ chim nằm trong lưới mà nói:
- Phải chi, phải chi mình bay đi cho rồi. 

Phải chi mình đừng háu đá. Phải chi… !!! 
Phải chi… !!!

..................................
Mình là con người, mình có giống như con 

chim kia không?
Mình có tức mình vì một câu nói hay một 

việc làm nào đó không?
Mình có háu đá không?
E là có đó. Trong cuộc đời nhiều khi mình 

cũng giống như con chim kia.
Trong cuộc đời nhiều khi mình cũng tức 

mình và háu đá đó.
Mong rằng cuộc đời chúng ta đừng bao giờ 

phải nói: “Phải chi…!!! Phải chi…!!!”.
Phải chi đừng có chỉ phai. 
Phải chi đừng có số hai trong đời. 
Mình là số một mà thôi
Số một là nhất, là tôi. Một mà!!!
Trong lồng chỉ thấy trồng long.
 Ở ngoài thì thấy trong lồng sướng hơn.
 Ngoài lồng nên mãi lơn tơn. 
Vào lồng rồi biết, cố tơn ra ngoài!! 
Ngoài lồng là giống ngồng loài.
Ngoài lồng là thứ chê bai trong lồng
Bay quanh cứ tưởng mình khôn
Sập bẫy mới biết mình khôn hay… đù!!!
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MỘC XUÂN

Giáo sư Long ở bên Mỹ về Việt Nam 
thăm quê hương, có ghé nhà thăm hai vợ 
chồng anh Thịnh. Trong buổi chuyện trò, ông 
Long có nhờ chị Thịnh:

  - Chị Thịnh, nhờ chị mai mối cho tôi một 
người, vợ tôi đã mất trên 40 năm rồi. Giờ 
các con đã thành đạt, lập gia thất hết cả. Lúc 
này là lúc tôi nghĩ đến bản thân mình, tôi cần 
người bầu bạn sớm khuya, vì các cháu đều có 
gia đình hết đâu có ai ở chung với tôi đâu!

- Ờ, anh nghĩ vậy cũng đúng nhưng các 
cháu có đồng ý không?

- Tụi nó ích kỷ lắm, tụi nó không đồng ý! 
Con cái không bao giờ nghĩ đến tâm tình của 
cha, chỉ muốn cha hy sinh cho chúng. Nhưng 
mặc kệ nó, tui lấy vợ ở Việt Nam chứ có đem 
qua Mỹ đâu mà chúng phản đối!

- Ờ nếu vậy tôi sẽ để ý tìm cho anh một 
cô vợ.

 Trong xóm có cô Nhàn, chồng chết đã lâu, 
nay hai đứa con đã lớn đều thành đạt và có gia

 thất. Chị Thịnh mới đánh tiếng đề nghị:

- Nhàn ơi, nay hai đứa con đã lập gia đình 
hết, Nhàn có cảm thấy cô đơn không? Có 

muốn bước thêm bước nữa để về già có người 
hú hí không?

- Chị quan niệm xưa rồi, bây giờ những 
người như em thoát khỏi trách nhiệm hầu hạ 
chồng con là một cái phước lớn! Không sợ cô 
đơn đâu! Bây giờ người ta quen nhau, người 
ta đi nhảy nhót, đi ăn, đi chơi, đủ trò thỏa 
thích rồi ai về nhà nấy không ai trách nhiệm 
với ai, khỏe re! Ai dại gì đâm đầu đi lấy ông 
già, lại phải hầu hạ, lại quàng trách nhiệm 
vào cổ, thôi thôi cho em kiếu! Chị cứ lên cung 
văn hóa lao động mà xem, các ông các bà đến 
tuổi về hưu, con cái đã lập gia thất, họ rảnh 
rang, họ lên đấy nhảy đầm, rồi ai về nhà nấy, 
chẳng phải có bổn phận hay trách nhiệm gì! 
Cuộc sống sung sướng biết bao!

- Ừ, tôi cũng có một bà bạn cũng ở vào 
trường hợp như chị nói. Nhưng ông chồng 
của chị ấy có tiền sử là hay trăng hoa mèo 
mỡ. Khi đến đây là môi trường tốt, ông cặp 
ngay một bạn nhảy, họ ngang nhiên cập kè đi 
trước mặt vợ. Bà vợ lúc này quá chán chê thói 
mèo mỡ của chồng nên cũng mặc kệ. Cả hai 
thỏa thuận không ly dị vì nếu thế thì tài sản sẽ 
bị chia đôi, phần của các con sẽ bị thiệt hại 
mà chúng thì không có lỗi. Thế rồi ông ăn chả 
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bà ăn nem, mặc nhiên công nhận sự tự do vui chơi bên ngoài, khi về gia đình vẫn nguyên. 
Thế rồi chị Thịnh báo cáo lại với ông Long về quan niệm sống mới của một số người lứa 

tuổi về hưu và khuyên:
- Tôi thấy quan niệm của họ mà áp dụng cho trường hợp của anh cũng hay đấy! Vì anh ở 

bên Mỹ một năm về Việt Nam vài lần, đem đôla về Việt Nam tha hồ vung vít, về đây cứ cặp bồ 
vui chơi thỏa thích, có tâm sự gì thì có nơi trút bỏ, xong rồi thì anh đi về Mỹ, không có cái gì 
ràng buộc hay trách nhiệm lẫn nhau, thật khỏe re!

Từ đó ông Long mỗi năm về Việt Nam hai ba lần, ông cũng cặp bồ lung tung, đi ăn đi chơi 
thỏa thích, nhưng ông quên một điều cuộc sống của ông như ngọn đèn dầu sắp cạn, ông không 
bế khí tồn tinh mà xài xả láng, dầu cạn mau và cuối cùng ông đã chết sớm.

....................................................................
Lời bàn:
Thường ở lứa tuổi về hưu, người ta đã con cháu đầy đàn, ngày xưa tứ đại đồng đường nên 

con cháu đầy nhà, ông bà thường vui chơi với các cháu.
  Ngày nay, trẻ lập gia đình thường ở riêng, nên bố mẹ già thường cô đơn. Tuổi già thiếu 

gì chuyện giải trí tao nhã như đánh cờ, đánh đàn, ngâm thơ, chơi cây kiểng hoặc đi chùa đi 
nhà thờ, hoặc đi cứu trợ.

Còn những trường hợp như chuyện kể trên có lẽ những người này ở vào giai đoạn hồi 
xuân. Ngọn đèn sắp tắt thường lóe lên, sáng chỉ trong chốc lát rồi tàn. Ta không bế tinh tồn 
khí mà cứ xả láng như tuổi thanh niên thì sẽ như cụ Long thôi! 

- Bài đọc 1: Đnl 4,32-34.39-40 
- Bài đọc 2: Rm 8,14-17 
- Tin Mừng: Mt 28,16-20 
Ý TƯỞNG
1.“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội 

cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì 
tội người ấy bị cầm lại”. Đây là mệnh lệnh truyền giáo?

SUY NGHĨ
1. Chúa ban quyền cho tất cả mọi người
Ý TƯỞNG
2. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội 

cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì 
tội người ấy bị cầm lại”.. Và đây Thầy ở cùng các con 
mọi ngày cho đến tận thế”. Ý nghĩa như thế nào?

SUY NGHĨ
2. Mỗi người đều được quyền hễ tha tội người nào 

xúc phạm đến mình thì Chúa cũng tha cho họ.

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B (30.5.2021)
LỄ CHÚA BA NGÔI
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Michel NGUYỄN HẠNH

Triết lý từ ái ân (愛恩) và 
lương duyên (良緣) trong câu ca dao

Ðèn treo ngọn ái (愛)
Nước xoáy gò ân (恩)
Phải lương duyên (良緣) thì xích lại cho gần
Kẻo mai xa vắng, hai đứa thầm nhớ thương.

I/ CHIẾT TỰ VÀ TRIẾT LÝ CỦA TỪ ÁI ÂN

Chiết tự từ ái 愛 (tình yêu thương, ơn huệ): 
Cách 1 theo lục thư là hội ý:
Hình thái: thuộc bộ tâm 心 (lòng) + thụ 受 

(chứa đựng, được hưởng).
Suy tư: ái 愛 là ơn huệ đối với tha nhân 

hoặc với chính mình xuất phát từ tấm lòng 
(tâm 心) chứa đựng một cách bao dung hoặc 
được hưởng (thụ 受) với niềm hạnh phúc.

Cách 2 theo lục thư là hội ý:
Hình thái: thuộc bộ tâm 心 (lòng) + trảo 爪 

(ngọn, cuối) + mịch 冖 (trùm, đậy) + truy 夂 
(theo sau mà đến).

Suy tư: ái 愛 là tình yêu thương đối với tha 
nhân hoặc với chính mình xuất phát từ tấm 
lòng (tâm 心), có thể đến rất chậm do trước 

đó bị che đậy đến tận ngọn bởi sự bất bao 
dung.

Chiết tự từ ân 恩 (ơn huệ): 
Theo lục thư là hình thanh. Hình thái ⿱: 

thuộc bộ tâm 心 (lòng) biểu ý + nhân 因 (nhờ 
vào). Trong đó, nhân 因 (nhờ vào, dựa vào) 
theo lục thư là hội ý. Hình thái: thuộc bộ vi 
囗 (vây quanh) + đại 大 (lớn; người trưởng 
thành).

Cách 1 theo nghĩa đại 大 là lớn:
Suy tư: ân 恩 có hai chiều:
+ Chiều từ ngoài vào: ơn (ân 恩) là điều 

nhờ vào (nhân 因) tấm lòng (tâm 心) mà 
người khác giúp đỡ mình thoát khỏi khó khăn 
lớn lao (đại 大) đang vây quanh (vi 囗).

+ Chiều từ trong ra: ơn huệ (ân 恩) của 
người khác chỉ thành hiện thực nhờ vào (nhân 
因) việc mình mở rộng (đại 大) tấm lòng (tâm 
心) đón nhận hầu thoát khỏi khó khăn đang 
vây quanh (vi 囗).

Cách 2 theo nghĩa đại 大 là người 
trưởng thành:

Suy tư: ân 恩 có hai chiều:
+ Chiều từ ngoài vào: ơn huệ (ân 恩) là 

điều dựa vào (nhân 因) tấm lòng (tâm 心) mà 
người khác giúp đỡ người trưởng thành (đại 
大) thoát khỏi khó khăn đang vây quanh (vi 
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囗) lấy họ.
+ Chiều từ trong ra: ơn huệ (ân 恩) của 

người khác chỉ thành hiện thực nhờ vào (nhân 
因) việc người trưởng thành (đại 大) mở rộng 
tấm lòng (tâm 心) đón nhận nhằm giúp họ 
thoát khỏi khó khăn đang vây quanh (vi 囗).

Triết lý của từ ái ân 愛恩 (tình yêu thương, 
ơn huệ): ái ân là tình yêu thương và ơn huệ 
qua lại mật thiết với nhau giữa vợ chồng hoặc 
người yêu.

Ái ân 愛恩 luôn đi với ơn huệ, bởi lẽ khi 
yêu thương nhau thì người ta trao tặng cho 
nhau một phần đến nhiều phần tự do của 
mình. Vì tự do và món quà quý giá nhất nên 
điều đó làm ái ân trở nên ơn huệ của những 
người yêu thương nhau.

II/ CHIẾT TỰ VÀ TRIẾT LÝ CỦA TỪ LƯƠNG DUYÊN

Chiết tự từ lương 良 (hiền lành): 
Lục thư là chỉ sự với hình thái ⿱: thuộc bộ 

cấn 艮 (bền) + chủ 丶 (dấu ghi nhớ).
Suy tư: Hiền lành (lương 良) là dấu ấn (chủ 

丶) bền bỉ (cấn 艮) của sự bao dung trong 
tương quan với tha nhân.

Chiết tự từ duyên 緣 (cơ hội): 
Lục thư là hình thanh với hình thái ⿱: thuộc 

bộ mịch 糹 (sợi tơ) + thoán 彖 (phán đoán).
Suy tư: Cơ hội (duyên 緣) tựa như là một 

sợi tơ (mịch 糹) rất mong manh nhưng rất có 
ích cho người phán đoán (thoán 彖) và đón 
bắt được nó. 

Triết lý của từ lương duyên 良緣: lương 
duyên là mối ràng buộc tốt lành đã được định 
sẵn từ trước giữa người này với người khác, 
thường chỉ duyên vợ chồng. Khi dựng nên 
vạn vật, “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”, đó 
chính là lời ban phúc. Chỉ sau khi tạo dựng 
nên con người, “Thiên Chúa thấy mọi sự 
Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp”. Đó là lời 
Thiên Chúa ban phúc cho con người. (x. St 1)

Theo một trình thuật khác, sau khi dựng 
nên A đam, Thiên Chúa thấy “con người ở 
một mình thì không tốt” nên Người “làm cho 
họ một trợ tá tương xứng với họ”. “ĐỨC 
CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã 
rút từ con người ra, làm thành một người đàn 
bà và dẫn đến với con người. Con người nói: 
“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt 
bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã 
được rút từ đàn ông ra.” Bởi thế, người đàn 
ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả 
hai thành một xương một thịt. (x. St 2)

Từ câu chuyện của Sáng Thế, chúng ta có 
thể suy gẫm cái lương duyên của vợ chồng.

III/ THỦ PHÁP CỦA BÀI CA DAO

Hai câu đầu theo lối văn biền ngẫu thuộc 
thể phú tứ tự theo dạng thích thực để diễn tả 
tâm tình: Ðèn treo ngọn ái (愛) / Nước xoáy 
gò ân (恩).  Hai câu cuối tán rộng ý và kết bài. 

Cách gieo vần: 
Chữ cuối của câu 1 (ái) vần với chữ thứ hai 

của câu 2 (xoáy). 
Chữ cuối của câu 2 (ân) vần với chữ cuối 

của câu 3 (gần). 
Chữ cuối của câu 3 (gần) vần với chữ thứ 

7 của câu 4 (thầm).
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PHONG TRÀO

   Gió (phong) và thủy triều (trào) chỉ là 
cơn… thoáng qua. 

SÚNG ỐNG, ĐẠN DƯỢC

   Súng thì phải có cái ống mới bắn được, 
đạn thì phải có thuốc (dược) nổ mới nổ được.  

BÁNH CHƯNG, CHUNG THỦY, YÊN 
CHÍ 

   Bánh trưng(?), chung thủy (?), yên trí (?).

 MUA BÁN

   Trao đổi có yếu tố tiền bạc.

CẦM ĐỒ

   Lấy đồ vật làm con tin (cầm giữ) để 
mượn tiền.

NƠI CÔ ĐƠN TUYỆT ĐỐI

   Số phận của người dữ sau khi chết.

PHỤ NỮ

  Người nữ dễ bị phụ bạc (dù có khi không 
ly hôn).

LỬA 

   Vật vừa tốt vừa xấu. 

HỌC

   Bắt chước. 

CHA CON 

   2 nhân vật được sinh ra cùng một lúc.  

NÊN CHĂNG, PHẢI CHĂNG, CÓ 
CHĂNG

   Nên hay không nên, phải hay không phải, 
có hay không có.

THÁNH NHẠC

   Đôi khi Chúa chỉ làm bình phong để 
người ta trình diễn nghệ thuật.    

GIẢNG

   Đôi khi chỉ là đọc các công thức. 

TU HÀNH  

   Sửa (tu) (hành).

GIẬN DỮ

   Nóng giận thì phải hung dữ.

CÂY THƯỚC, CÁI CÂN 

   Vật vô tư trong tay kẻ chẳng vô tư (1). 

LỜI BÌNH LUẬN TRÊN MẠNG

   Biết rằng nịnh mà vẫn khoái, biết rằng 
chẳng tới đâu mà vẫn nặng lòng. 

BÁNH PHỒNG TÔM 

   Lạm dụng danh nghĩa của con tôm.

NHẬU BẰNG BIA 

   Thi đua sức chứa của cái bụng.

CƯA… ĐỔ 

   Yêu bằng mưu ma chước quỷ, không 
phải bằng tình yêu.

DẠY DỖ 

   Vừa dạy vừa dỗ dành (2).

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

(1) Con người là loài động vật thiếu vô 
tư nhất.

(2) Dỗ dành bằng gương lành của 
người dạy. 
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Người mắc chứng rối loạn cảm xúc 
thường có cảm giác tuyệt vọng, tiêu cực, dễ 
gây hại cho chính bản thân và những người 
xung quanh.

Ngày 31/3, bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, 
38 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung 
ương 1, cùng bốn đồng phạm bị Công an Hà 
Nội tạm giữ để điều tra về các hành vi Mua 
bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép 
chất ma túy trong bệnh viện. Theo báo cáo 
của bệnh viện, bệnh nhân từng bị chấn thương 
sọ não, cảm xúc rất không ổn định và có hành 
vi nguy hiểm. Một bác sĩ điều trị cho Quý cho 
hay anh ta từng thoát nạn trong vụ tai nạn tàu 
hỏa khiến 6 người chết ở huyện Thường Tín 
hồi tháng 10/2016.

Tiến sĩ Mai Đức Thảo, Trưởng Khoa Thần 
kinh, Bệnh viện Hữu Nghị, cho biết rối loạn 
cảm xúc là một hội chứng bất thường của 
não bộ khi tâm lý có sự thay đổi không ổn 
định về mặt cảm xúc. Những người mắc phải 
hội chứng này có thể chuyển đổi tâm trạng 
từ hưng phấn sang trầm cảm một cách nhanh 
chóng và xen kẽ, hay rơi vào trạng thái suy 
nghĩ tiêu cực, vui buồn thất thường.

Tổ chức Y thế giới (WHO) xếp rối loạn 
cảm xúc là vấn đề y tế lớn thứ 4 thế giới. Rối 
loạn cảm xúc có 2 loại là rối loạn trầm cảm và 
rối loạn hưng cảm. Rối loạn trầm cảm là một 
trong những rối loạn cảm xúc thường gặp, 
biểu hiện đặc trưng là khí sắc trầm, tăng sự 
mệt mỏi, giảm năng lượng đánh mất hứng thú 
và sự quan tâm với mọi thứ xung quanh.

Rối loạn hưng cảm là tình trạng cảm xúc 
dao động bất thường từ trạng thái kích thích 
sang hưng phấn, ức chế và trầm cảm. Các 
triệu chứng của bệnh có tính chất chu kỳ và 
xen kẽ giữa các giai đoạn này là những giai 
đoạn cảm xúc bình thường, ổn định.

Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn cảm 
xúc như yếu tố di truyền, rối loạn dẫn truyền 
thần kinh, rối loạn nội tiết; quan hệ gia đình 
- xã hội không tốt, có nhiều mâu thuẫn, bị 
ngược đãi, lạm dụng, hoàn cảnh kinh tế xã 
hội, mồ côi cha mẹ dưới 15 tuổi... Ngoài ra 
còn có các nguyên nhân, yếu tố khác như yếu 
tố nhận thức, tính cách, ảnh hưởng của một số 
bệnh lý như ung thư, nhồi máu cơ tim, u não, 
bệnh truyền nhiễm...

Rối loạn cảm xúc sau chấn thương tâm lý 
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(PTSD) là một loại rối loạn lo âu kích hoạt 
bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Có thể 
phát triển chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn 
thương tâm lý khi có trải nghiệm hoặc chứng 
kiến một sự kiện gây căng thẳng sợ hãi, bất 
lực hoặc kinh dị. Nguyên nhân hay gặp như 
hiếp dâm, quấy rối tình dục, đang bị đe dọa 
với vũ khí... Nhiều sự kiện khác cũng có thể 
dẫn đến rối loạn cảm xúc sau chấn thương, 
trong đó có hỏa hoạn, thiên tai, cướp, hành 
hung, xung đột dân sự, tai nạn xe hơi, tai nạn 
máy bay, tra tấn, bắt cóc...

Rối loạn cảm xúc và các dạng bệnh tâm 
thần khác thường có chu kỳ ngày càng nhanh, 
triệu chứng tăng dần về mức độ và tần suất. 
Tình trạng này nặng hơn khi kết hợp với 
những yếu tố như lạm dụng chất gây nghiện, 
rối loạn lo âu, tuổi phát bệnh sớm, sử dụng 
thuốc chống trầm cảm, tiền sử gia đình có 
người mắc bệnh, có hành vi, suy nghĩ tự tử...

Bác sĩ Nguyễn Song Chí Trung, chuyên 
khoa tâm thần, Bệnh viện Đại học Y dược TP 
HCM, cho biết người mắc rối loạn cảm xúc 
thường mệt mỏi, buồn chán, đầu óc trì trệ, cáu 
gắt, không tự chủ được hành vi, hay gây khổ, 
khó chịu với mọi người thậm chí bi quan, 
chán nản và muốn tự sát. Về lâu dài, rối loạn 
cảm xúc khiến người bệnh dễ bị sa sút trí tuệ 
hơn bình thường, dễ bị tim mạch, tăng huyết 
áp, viêm loét dạ dày...

Nếu không thăm khám và điều trị sớm, 
rối loạn cảm xúc có thể gây ra rất nhiều biến 
chứng như giảm sức khỏe, tự sát, ảnh hưởng 
đến gia đình và xã hội.

Những bệnh nhân mắc chứng rối loạn cảm 
xúc trước hết sẽ gây hại cho chính sức khỏe 
bản thân của người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh 
nhân có thể có hành vi ảnh hưởng tới những 
người xung quanh như phá phách, hung hãn, 
khó thích nghi với xã hội, cô lập mình hay 
gây gỗ, không thực hiện theo nguyên tắc xã 
hội, không tự chủ được hành vi và cảm xúc 
cá nhân.

Theo bác sĩ, bệnh nhân mắc chứng rối loạn 
hành vi, cảm xúc cần đưa đến các cơ sở y tế 
chuyên khoa để được tư vấn và làm các bài 
kiểm tra tâm lý, xác định nguyên nhân gây 
ra tình trạng rối loạn. Tùy thuộc vào nguyên 
nhân, bác sĩ sẽ đưa ra các phương án điều trị 
chứng rối loạn hành vi khác nhau, kết hợp 
liệu pháp tâm lý và dùng thuốc, từ đó giúp 
người bệnh kiểm soát cảm xúc đúng mực.

Hiện nay, chứng rối loạn cảm xúc ngày 
càng gia tăng. Để điều trị hiệu quả cần có sự 
kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, 
trong đó, gia đình là nhân tố đóng vai trò vô 
cùng quan trọng. Người bệnh cần bổ sung 
dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, nhận 
ra sớm bất thường về cảm xúc. Trong điều trị 
có thể dùng thuốc an thần, thuốc chống trầm 
cảm, các phương pháp phục hồi chức năng 
như vật lý trị liệu, luyện tập thể thao...

Thúy Quỳnh - Thùy An
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N h i ệ t 
m i ệ n g 
thường xuất 
hiện ở nhiều 
người và 
nhiều lứa 
tuổi, nó gây 
ra cảm giác 
khó chịu, 
đau rát và sẽ 
càng đau khi 
ăn hoặc nói. 
Vì vậy bạn 
nên áp dụng 
một số mẹo 

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

Vậy nhiệt 
miệng là 

gì?

Nói đến 

BÀI ĐỌC THÊM



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

40

Người độc thân có nhiều thời gian hơn 
những người đã kết hôn và họ thường không 
bỏ phí để tạo ra những thứ giá trị cho cuộc đời 
mình cũng như cho xã hội.

Người độc thân dễ giúp đỡ người khác hơn.
Nhà xã hội học người Mỹ Eric Klinenberg 

đã chứng minh rằng, những người độc thân 
tham gia nhiều hơn vào các sự kiện xã hội 
và có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Trong cuốn 
sách “Going Solo: The Extraordinary Rise 
and Surprising Appeal of Living Alone” (Tạm 
dịch: Đi một mình: Sự trỗi dậy phi thường 
và sự hấp dẫn đáng ngạc nhiên của việc sống 
một mình), Eric đã tiết lộ những lợi ích của 
việc sống một mình.

Tờ Psychology Today từng đưa ra kết quả 
của một nghiên cứu trên hàng nghìn người 
tham gia, cho thấy người độc thân có nhiều 
khả năng giúp đỡ bạn bè, hàng xóm và đồng 
nghiệp hơn những người trưởng thành đã kết 
hôn. Một nghiên cứu khác trên 10.000 phụ nữ 
Australia ở độ tuổi 70 cũng cho thấy phụ nữ 
độc thân có nhiều khả năng cung cấp các dịch 
vụ tình nguyện hơn bất kỳ nhóm nào khác.

Người độc thân có mối liên lạc với bạn 
bè, gia đình chặt chẽ hơn những người đã kết 
hôn. Ảnh minh họa: Waner Bros.

Liên kết xã hội của người độc thân chặt 
chẽ hơn.

Những người độc thân giữ liên lạc với bạn 
bè và gia đình của họ thường xuyên và chặt 

chẽ hơn so với người có gia đình. Lý do đơn 
giản vì họ có nhiều thời gian và điều kiện hơn 
những người đã kết hôn. Các nhà khoa học 
xã hội phát hiện, người độc thân nhận được 
nhiều sự giúp đỡ từ mạng xã hội hơn. “Với 
những người độc thân, các mối quan hệ bạn 
bè vô cùng quan trọng, đặc biệt khi chúng ta 
già đi”, William Chopik - phó giáo sư tâm lý 
học tại Đại học bang Michigan, Mỹ trên kết 
quả nghiên cứu với gần 280.000 người tình 
nguyện.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nuôi dưỡng 
tình bạn là chìa khóa để “già đi trong hạnh 
phúc”. Nghiên cứu được công bố vào năm 
2008 trên Tạp chí Y học Anh cho thấy những 
người thường xuyên tiếp xúc với 10 người 
khác trở lên sẽ hạnh phúc hơn đáng kể so với 
những người không hoặc ít tiếp xúc bạn bè.

Người độc thân sống theo ‘chủ nghĩa 
độc lập’.

Người độc thân dành nhiều thời gian mà họ 
có để phát triển bản thân. Họ ý thức về việc 
chăm sóc bản thân, tập thể dục nhiều hơn, ít 
suy nghĩ tiêu cực do ý thức tự giác của họ lớn.

Thêm vào đó, người độc thân cũng ít hối 
tiếc hơn vì họ có quyền tự do lựa chọn và 
không cần thảo luận về những thay đổi với 
người bạn đời của mình.

Thùy Linh (Theo Brightside)
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Những tưởng trường học luôn là thánh đường của 
tuổi thơ, vậy mà ngày nay bạo hành, bạo lực, cái 

ác và sự xấu đã vào đến đó. Không phải người 
lớn không thấy trước và lên tiếng báo động, 

nhưng báo động rồi thôi, không có hành động gì 
tích cực tiếp theo. Nếu thấy rõ vấn đề, mỗi người 

nên làm một việc gì đó.

Cho rằng bạn lườm nguýt mình, nữ sinh 
lớp 8 trường THCS thị trấn Gio Linh lao vào 
đánh bạn ngay trong lớp, nhưng không ai 
can ngăn.

Sáng 2/4, ông Dương Đình Nghệ, Trưởng 
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh 
cho hay trường THCS thị trấn Gio Linh đã kỷ 
luật 5 học sinh liên quan.

Trước đó ngày 19/3, nữ sinh lớp 8 lao vào 
tát, dúi bạn ngã xuống sàn lớp học. Nạn nhân 
im lặng, cố gắng chống đỡ yếu ớt. Lớp học có 
nhiều học sinh, nhưng không ai can ngăn, có 
em còn quay video và đăng lên mạng xã hội.

Nữ sinh đánh bạn tường trình do bạn cùng 
lớp lườm nguýt (nhìn với ánh mắt không thiện 
cảm) nên tức giận, xông vào đánh.

Trường THCS thị trấn Gio Linh, nơi xảy ra 
vụ bạo lực học đường. Ảnh: Hoàng Táo

Trường THCS thị trấn Gio Linh đã kỷ luật 
5 học sinh gồm em đánh bạn, em quay video 
đăng lên mạng xã hội và các em cổ vũ. Cả nhà 
trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Gio Linh không công bố mức kỷ luật cụ thể.

“Việc kỷ luật để các em nhận ra sai phạm, 
trưởng thành và qua đó răn đe các em khác. 
Tuy nhiên, học sinh mới lớp 8, xử lý không 
khéo chúng tôi sợ các em phản ứng tiêu cực”, 
ông Nghệ giải thích việc không công bố mức 
kỷ luật.

Ông Nghệ cho biết đã đến nhà thăm hỏi, 
động viên nữ sinh bị đánh, giúp ổn định tâm 
lý. 5 học sinh bị kỷ luật đã đi học bình thường, 
gia đình hai bên bỏ qua cho nhau.
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(tiếp theo trang 11)

* 5. Chúng ta là dụng cụ Chúa dùng.
“Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi dân 

tộc”, đó là mệnh lệnh của Chúa khi Ngài từ 
biệt chúng ta.

Bây giờ Ngài không còn có ai trên thế gian 
ngoài chúng ta.

Ngài không còn tay để nâng người sa ngã 
ngoài tay của chúng ta.

Ngài không còn chân để đi tìm kẻ hư mất 
ngoài chân của chúng ta.

Ngài không còn mắt để nhìn những giọt lệ 
khổ đau âm thầm ngoài mắt của chúng ta.

Ngài không còn lưỡi để an ủi kẻ buồn sầu 
ngoài lưỡi của chúng ta.

Ngài không còn trái tim để yêu thương 
những người không được yêu thương ngoài 
trái tim của chúng ta.

Lạy Chúa xin thương xót chúng con là 
những môn đệ nhút nhát và sợ sệt của Chúa. 
Xin ban cho chúng con lòng can đảm để làm 
chứng cho Chúa giữa thế gian, hầu Tin Mừng 
được rao giảng và người ta tìm được đường 
vào Nước của Chúa. (Flor McCarthy).

* 6. Loan Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo
Trong bài Tin Mừng này, có một câu mà 

nếu đọc kỹ từng lời thì ý nghĩa rất lạ. Đức 
Giêsu bảo: “Hãy loan báo Tin Mừng cho mọi 
loài thọ tạo”.

- “Thọ tạo” nghĩa là được Thiên Chúa tạo 
dựng nên. Mọi loài thọ tạo là tất cả những 
gì đã được Thiên Chúa tạo dựng nên. Không 
phải chỉ là loài người, mà còn là loài động 
vật, loài thực vật, đất đai, sông núi, bầu trời, 
tinh tú… Tóm lại là tất cả.

- Trong tất cả mọi loài đó, chỉ có loài người 
là vừa nghe vừa hiểu vừa cảm được. Cho nên 
loan báo Tin Mừng cho loài người thì có thể. 
Còn loan báo Tin Mừng cho những loài khác, 
thì làm sao mà làm được? Tôi nghĩ ra rằng 
tuy những loài ấy không thể đón nhận Tin 
Mừng theo cách của loài người đón nhận, 
nhưng chúng cũng có thể hưởng nhờ lợi ích 
của những giá trị Tin Mừng. Chính vì thế mà 
có những lời hô hào làm đẹp thiên nhiên, bảo 
vệ sinh vật, giữ sạch bầu khí quyển v.v.

- Rốt cuộc, loan báo Tin Mừng mang một 
chiều kích rất bao la. Loan báo Tin Mừng là 
sống vui bằng niềm tin của mình giữa mọi 
người khác, giữa thiên nhiên và giữa vũ trụ; 
đồng thời làm cho tất cả chung quanh mình 
đều tốt đẹp, vui tươi.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm 
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Đức Giêsu về trời được tôn vinh bên Chúa 
Cha, luôn luôn là điều khích lệ và nâng đỡ 
cho mọi Kitô hữu còn đang tại thế. Chúng ta 
cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện 
sau đây: 

1. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người 
Kitô hữu/ biết luôn làm vinh danh Đức Giê-
su Phục sinh/ trong khi thi hành những trách 
nhiệm trần thế nơi gia đình và xã hội.

2. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhiều người 
trên thế giới/ đang mất dần ý thức về Thiên 
Chúa hoặc cố tình dửng dưng với Thiên 
Chúa/ được nhận biết Thiên Chúa là Cha và 
là nguồn hạnh phúc của họ.

3. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhiều anh 
chị em chung quang chúng ta/ đang gặp nhiều 
khó khăn thử thách trong việc xây dựng đời 
sống cá nhân, gia đình và xã hội/ được luôn 
kiên trì và hy vọng rằng/ Đức Giêsu Phục 
sinh và lên trời là bảo đảm cho hạnh phúc thật 
của họ.

4. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhiều anh 
chị em chung quanh chúng ta/ đang gặp nhiều 
khó khăn thử thách trong việc xây dựng đời 
sống cá nhân, gia đình và xã hội/ được luôn 
kiên trì và hy vọng rằng/ Đức Giêsu Phục 
sinh và lên trời là bảo đảm cho hạnh phúc thật 
của họ.

5. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đồng 
xứ đạo chúng ta đã tin Đức Giêsu Phục sinh 
về trời/ thì cũng luôn sống theo niềm tin đó/ 
để cũng được sống lại và lên trời như Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa 
đã cho Đức Giêsu Kitô phục sinh và về trời, 

xin giúp chúng con biết sống theo lối sống 
của Người, để mai sau cũng được hưởng vinh 
quang với Người. Chúng con cầu xin nhờ 
Đức Kitô Chúa chúng con.

VI. TRONG THÁNH LỄ

-  Kinh Tiền Tụng riêng cho lễ Thăng Thiên
- Trước kinh Lạy Cha: Đức Giêsu phục 

sinh đang ở bên cạnh Chúa Cha để làm 
trung gian cho chúng ta. Chúng ta hãy nhờ 
Ngài và với Ngài dâng lên Chúa Cha lời 
kinh Lạy Cha.

- Trước lúc rước lễ: Chúng ta sắp rước Đức 
Giêsu vào lòng. Hãy xin Ngài thêm sức giúp 
chúng ta chu toàn sứ mạng Ngài trối lại cho 
chúng ta tiếp nối. “Đây Chiên Thiên Chúa…”

VII. GIẢI TÁN

Hôm nay Đức Giêsu lặp lại với anh chị em 
lời Ngài đã bảo các môn đệ ngày xưa: “Anh 
em hãy đi đến với muôn dân…”, “Anh em 
hãy làm chứng cho Thầy”. Chúc anh chị em 
bình an.
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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 * Mẹ Việt Nam thân cò quãng vắng, một nắng hai sương,
   áo vải thô, đầu trần, tay không, chân đất, 

   tất bật ngược xuôi, chạy ăn từng bữa, chạy gạo từng ngày…
   cho nụ cười ông bà, cho ánh mắt chồng con!...

...................................................................................................
   Tháng 5, THÁNG HOA dâng kính Mẹ Maria,

   mà nhớ lắm người Mẹ Việt Nam tảo tần đôn hậu!

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
      MẸ LÀ AI?     

       

              Mẹ là ai,
              Xưa ở Naza... bạc vàng Mẹ đâu có...
        Mà nay chói lọi trang sức như áo mặt trời, 
        Mà nay giàu sang như Nữ Vương muôn đời,
   Đội triều thiên mười hai sao,
   Rực rỡ dải ngân hà kỳ vĩ!...

 Mẹ là ai...
 Mẹ dân Việt hiền lành chung thủy, 
 Lo tảo tần nuôi dưỡng con cháu rồng tiên !
 Mẹ đất Việt bạt ngàn sông núi rừng thiêng,
 Trên bầu trời tổ tông sơn hà cẩm tú
 Mẹ là Mẹ Eva mới thật mới... 

 Ngày xưa,
             Mẹ một mình XIN VÂNG chờ đợi,
      Một mình đạp đầu rắn quỉ satan,
       Một mình cưu mang Ngôi Hai giáng trần,
       Một mình trân tàng nguồn ơn cứu rỗi...

 Ngày nay, 
             Những người mẹ thân cò lặn lội,
 Một nắng hai sương như tù tội mọn hèn...
      Chín tháng mười ngày như tôi tớ dân đen,
     Mặc bão mưa gió rét căm căm ngàn nỗi! 

 
Rồi như Mẹ, dù thầm lặng tăm tối, 
Cũng oai hùng cùng Chiên Con lên Núi,
Đổ máu đào cứu chuộc muôn cõi muôn phương!...
Những Người Mẹ tinh thần hay bại liệt, cùi phong, 
Mẹ bán bún, bán xôi, hay bán vé số,
Ước chồng con, mong cả nhà vơi phần đau khổ...

Sống cho đi, dù cuộc đời âm thầm bé nhỏ,
Sống nhỏ đi, dù ốm yếu mỏi mòn...
Cho nai rừng bên bờ suối xanh non, 
Cho no thỏa bên nguồn ơn cứu rỗi…
 
Xưa ẵm bồng, Mẹ bồi hồi bổi hổi,
Nhìn Giêsu hằng đẹp lòng Cha cao thẳm chín tầng...
Cùng Bài Giảng Trên Núi thắm thía nghìn trùng,
 Ngẩng đầu, dang tay, rao truyền Phúc Thật Tám Mối!

Nay dù cuộc sống muôn phần chìm nổi,
 Mẹ vẫn nghe Lời Chúa vang vọng khắp bờ đê...
Bên dòng sông văng vẳng tiếng kẽo kẹt lũy tre, 
 Bên hàng cau ngắm trăng vàng sáng tỏ!

Những người mẹ XIN VÂNG từ dạo đó, 
Có ánh sao dẫn lối đêm đen về, 
Có Abraham son sắt lời thề,
Có Mẹ Maria Nữ Vương dõi dòng Tin Kính...

NHỮNG NGƯỜI MẸ xin ơn trời cung thỉnh,
Vẹn nghĩa bản thân, trọn đạo gia đình, 
Kiếp gian trần dù mòn mỏi lênh đênh...
Bên cạnh Thầy, Mẹ “CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG” !
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Thương gia, Matthêu LÊ VĂN GẪM 
(1813 - 1847) (chịu xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 11.5

THÀ CHẾT xác này, hồn sướng vui
TÔI CAM nhận khổ, lòng bùi ngùi
CHỊU chung số phận, xác hồn hợp

CHẲNG để lửa nung, lửa tới lui.
THÀ BỎ ĐẠO sao? Con lạy Chúa!

TÔI là chi Chúa ban niềm vui
GIỮ TỪ quá khứ, được tha thứ

BÉ ĐẾN LỚN tôi sống ngọt bùi.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Giáo dân, Laurensô PHẠM VIẾT NGÔN 
(1840 - 1862) (chịu xử trảm)
 Kính nhớ ngày 22.5

TÔI là tro bụi, cát bụi thôi
GIỮ ĐẠO TÔN THỜ CHÚA TỂ tôi
TRỜI ĐẤT, THẬP phương là của Chúa
GIÁ LÀ PHƯƠNG THẾ, THIÊN nhiên rồi. 
CHÚA DÙNG ĐỂ CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI
TÔI CHỈ CÓ theo mộng ước trôi
TÔN KÍNH CHỨ KHÔNG, bất hiếu tử
BAO GIỜ CHÀ ĐẠP Chúa Trời tôi.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 5

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Age quod agis” hàm ý TCPV hát nguyên 
văn Lời Chúa và hát với Cộng đoàn là việc: “Age quod agis”.     
	Điều dẫn tới hát TCPV “Age quod agis” là hát Lời Chúa nguyên văn và hát 

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

kết chặt chẽ với phụng vụ, khiến thánh nhạc thánh thiện.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Mẹ dạy con học bài

Người mẹ giúp con có những nét chữ đầu tiên. Ảnh: Bùi Xuân Vũ
Anh Bùi Xuân Vũ (SN 1989, nhân viên văn phòng), chủ nhân của loạt ảnh trên, chia sẻ: 

“Ban đầu, người con trai ngồi một mình trên vỉa hè để tập viết vỡ lòng. Sau đó, người mẹ từ 
phía chợ Bến Thành đi ra. Chị ngồi xuống và nắm tay con, bắt đầu giúp con học bài”, anh 
Vũ nói.

“Nhìn khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình xao xuyến, cứ tưởng mình ngày xưa, cũng được 
mẹ cầm tay viết chữ. Chỉ khác là hai hoàn cảnh không giống nhau”, anh nói thêm.

Người mẹ cầm tay con uốn nét chữ trên vỉa hè vào một buổi tối ở TP.HCM khiến người xem 
thực sự xúc động. Nhiều bạn đọc nói rằng, họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở trong đó…

Hình ảnh được ghi lại vào tối 23/6 tại chợ Bến Thành, TP.HCM. Hai mẹ con là người ngoại 
tỉnh lên TP.HCM sinh sống. Trong khi chờ mẹ bán hàng, con trai chị đã lấy vở ra học bài. 
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         Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật 
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

Chú Hai Cào lớn hơn Ba tôi vài tuổi, không 
vợ con, không nhà cửa, quê ở tuốt trên núi 
Ba Thê, miệt Óc Eo, vào đây làm thuê làm 
mướn… Ông nội tôi thấy thương, nuôi Chú 
trong nhà mấy năm nay… Chú Hai không biết 
cày cấy, không biết gặt đập… không có nghề 
gì hết. Chú chỉ làm có mỗi một việc cho Ông 
Nội là…cào cỏ! Trong nhà, ai cũng kêu chú là 
Hai Cào. Mấy thanh niên kêu chú là “Mông-
xừ Hai Cào”( Monsieur Hai Cào), cho nó Tây 
một chút. Chẳng ai biết tên thật của Chú…

Chú Hai Cào hiền lành chất phát, ít nói, 
làm việc gọn gàng sạch sẽ. Chú nhỏ con, 
cân nặng chưa được năm chục ký. Sáng nào 
Chú cũng đi lễ nhà thờ. Tan lễ, Chú ghé núi 
Đức Mẹ Lộ Đức, lần hột thật yên lặng, thật 
lâu. Xâu chuỗi của Chú bóng lưỡng đen 
mun thật đẹp… 

Đêm nào Chú cũng ngồi chầu rìa ở các sân 
tập võ, ngồi kiểu số bốn, hai tay ôm hai đầu 
gối, ngóng coi người ta tập các thế võ, vô tư, 
bâng quơ với gió đồng ruộng, lơ đãng với 

rặng tre xì xào kẽo kẹt xa xa. Chú còn không 
thèm múa theo một động tác võ nào, không 
thèm nói chuyện với ai… Rồi khuya khuya, 
Chú lặng lẽ về nhà ngủ… trong thanh bình, 
yên giấc đến sáng …  

Thế rồi, ngày nọ nghe thằng mõ trên huyện 
loa loa: “Có võ sư người Miên về thủ đài, 
thách đấu”, cuộc sống đồng ruộng bắt đầu 
xôn xao sôi động, bớt phẳng lặng đơn điệu…

Võ sư Miên này cao to lắm, nặng gần tạ. 
Ông ta thách đấu với mọi người, bất kể ai, bất 
kể tuổi tác, cao thấp, mập ốm…, bất kể môn 
phái nào.     

                                            

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ
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Hồi đó, có hai luật khi đấu trên võ đài thôi: 
chảy máu, thua; té, thua; chết, bỏ! Khi thượng 
đài, ai cũng ở trần, mặc quần đùi, chân không, 
tay không (không đeo găng, không cầm vũ 
khí)… Người ta lập võ đài ở sân Nhà Việc 
của ông huyện. Bên dưới võ đài, có để sẵn 
hai cái hòm! Thời pháp thuộc, người Pháp 
chủ trương “vui chơi để quên nước” mà!… 
Ai thi đấu phải có người bảo lãnh trước mặt 
ông huyện, và ký giấy cam kết.

Chú Hai Cào thích quá, rủ Ba tôi và Dượng 
Năm, đêm nào cũng đi coi. Dượng Năm là 
người có học, biết tiếng Tây. Ba tôi cũng biết 
chút đỉnh, làm cai cho ông Huyện Sỹ, ở vùng 
Năm Căn, Cạnh Đền, Chắc Băng, miệt nhà 
thờ Ông Huyện Sỹ…  

Thời đó, ai cũng thích võ nghệ… Thanh 
niên mà không tập võ, không xem đấu võ thì 
dở ẹt và quê lắm! Ba tôi và mấy ổng mới có 
hai mấy tuổi hà! Ba tôi học Thiếu Lâm Chánh 
Tông Bắc Phái với ông Thầy người Tàu, gồm 
bốn huynh đệ, mà ba tôi là đại sư huynh, là 
truyền nhân. Ba tôi khổ luyện được ngón 
chân cái (bẻ gãy ba lần rồi đăng thuốc võ) 
và thiết bán chỉ (ngón trỏ co lại như cùi chỏ, 
cứng như sắt). Hai ngón này công phá tấm 
ván một phân bể nát… Ba tôi có biệt danh là 
“bốn trong một” (đánh một đòn bốn cú). 

Chú Hai Cào thì ốm yếu mà mê coi võ 
dữ lắm… 

Võ sư người Miên cũng trạc tuổi vậy, 
nhưng trông dềnh dàng đen ngòm, tóc tai 
bồm xồm thấy ghê như ông kẹ, không biết 
thuộc môn phái nào, nghe đồn là có bùa “dô 
cà thay”, chặt không đứt, bứt không rời, bắn 
không lủng, trúng không đau!... 

Để coi có ai dám đấu với chả không!...
Hôm trước ngày mở màn, khi chuông nhà 

thờ rung kinh chiều, người ta đã đổ về sân 
Nhà Việc của ông huyện đông đen, coi võ 
đài, coi mặt “Ông Kẹ” võ sư Miên ra sao, chớ 
chưa phải là ngày mở màn. Ai cũng nôn kéo 
đến xem trước!    

Ông Cố Núi là Cha sở họ Trà Lồng, rất 
thích văn nghệ và võ nghệ. Thấy Chú Hai Cào 
đi ngang, Cha kêu Chú lại hỏi chuyện và nói 
gì đó… Chú Hai gãi đầu gãi tai, cười quá trời:
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- Dạ, con mà thượng đài thì bỏ Ông Cố lại, 
ai nuôi!

Cha Núi cũng cười:
- Khỏi lo!... Chú mày cứ thử coi có “cào” 

được chả không!…
Hình như Cha Núi biết Chú Hai có nghề 

mà giấu hay sao á!… Nhưng Chú Hai cứ 
cười, lật đật về nhà rủ ba tôi, chạy nhanh tới 
sân Nhà Việc… Dọc đường, còn hú thêm 
Dượng Năm:

- Anh Năm ơi, đi!
Dượng Năm hỏi lại:
- Ai vậy!… Đi đâu?
- Hai Cào!… Coi đấu võ!
Dượng Năm náo nức:
- Hai Cào hả…, đi liền! Chờ lấy mấy cái 

bánh ú ăn chơi!
- Ừ! Nhanh lên, có anh Bảy nữa!
Dượng Năm xách một chùm bánh ú 

chạy ra…
Ba người rảo bước nhấp nhô trên bờ ruộng. 

Ếch nhái giật mình, nhảy chủm chủm xuống 
nước. Đòng đòng thơm quá. Gió thổi mát 
dưới chân. Trăng tròn chiếu vằng vặc trên 
hàng cau thăm thẳm…

Chưa tới nơi mà đã thấy người ta treo mấy 
cái đèn măng-sông bốn góc võ đài sáng trưng. 
Ông huyện, mặc bộ đồ bà ba trắng láng bóng, 
hai tay để chéo sau lưng, thảnh thơi đi qua đi 
lại ngoài hàng ba Nhà Việc, ngó tới ngó lui… 

Thiên hạ nhốn nháo quanh quanh, dáo dác, 
cười cười nói nói om sòm, cố xem ông võ sư 

người Miên ở đâu… Xôn xao nhộn nhịp 
dữ! Ai cũng chen nhau đứng quanh sát võ 
đài…

Hai Cào khều Dượng Năm chỉ:
- Có thằng Út Ngọng quơ tay quơ chân 

lăng xăng ở góc kia kìa!
Dượng Năm nhìn thằng Ngọng mà trả lời 

Hai Cào:

- Thằng Ngọng đám nào chẳng có nó!... 
Nó khoái Hai Cào lắm, hồi nữa, nó mò tới 
“âm ự”(tâm sự) với Hai Cào cho coi!

(còn tiếp)



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

52

MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng 
giữa linh mục và pháp sư

 (phần 65 của kỳ 53)

Cha sở:
- Tuy gọi tên Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi 

Thứ Nhất là Cha tạo thành trời đất, Ngôi Thứ 
Hai là Con cứu chuộc loài người, Ngôi Thứ 
Ba là Thánh Thần thánh hóa loài người… 
nhưng do Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu, 
cho nên có thể nói chính xác hơn là Ngôi Thứ 
Nhất là Tình yêu Tạo dựng, Ngôi Thứ Hai là 
Tình yêu Cứu chuộc, Ngôi Thứ Ba là Tình yêu 
Thánh hóa… Tình yêu luôn có căn tính: tạo 
dựng, thanh lọc và nảy mầm sống mới; thanh 
lọc ta gọi tắt là cứu chuộc và nảy mầm sống 
mới ta gọi tắt là thánh hóa.

La hán thứ 18:
- Thưa thầy cả! Thiên Chúa là Một Chúa 

Ba Ngôi hay nói cách khác: Một Tình yêu 
có 3 bản thể: tạo dựng, thanh lọc và nảy 
mầm sống mới. Vạn vật vì được tạo dựng, 
được thanh lọc và sau thanh lọc thì được 
nảy mầm sống mới. Vì Thiên Chúa Tạo dựng 
và ban cho vạn vật tính tự tạo dựng, thế là 
sinh sôi ra nhiều vô kể và không ngừng. Vì 
Thiên Chúa Thanh lọc và ban cho vạn vật 
tính tự thanh lọc, thế là có tội lỗi và sự chết. 
Vì Thiên Chúa là Đấng Nảy mầm Sống mới 
sau khi Thanh lọc và ban cho vạn vật được 

tự nảy mầm sống mới sau cắt tỉa, thế là có 
“hạt lúa rơi vào lòng đất bị thối đi và nảy 
sinh chồi mới tốt hơn, sống khỏe hơn và sinh 
nhiều bông hạt mà thế giới luôn có đổi mới 
tốt hơn cái cũ tại Nước Trời.

Cha sở gật gù tấm tắc khen La hán thứ 18:
- Ngài quả là thông minh! Ngài quả là 

thông tuệ!
La hán thứ 18 khiêm tốn thưa:
- Chẳng qua tất cả do Thầy cả mở trí cho 

Anh em Chúng tôi mà thôi.
Cha sở:
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- Không phải tôi! Mà chính là do Thiên 
Chúa Ngôi Thứ Ba, Đấng Nảy mầm Sống mới 
dạy cho Chư vị và cả tôi nữa.

Không để nhường qua nhường lại, cha sở 
kết thúc:

- Tóm tắt là Chư vị không còn gì thắc 
mắc nữa về Thiên Chúa, về vạn vật, về mọi 
thực tại.

La hán thứ 18, tức vị La hán cuối cùng chất 
vấn tên Vi Tân Đầu Lô, cám ơn cha sở Luca 
rồi ngồi xuống.

La hán đứng đầu tên Bạt La Đọa đứng lên 
nói lời cám ơn cha sở một cách chân thành và 
nồng nhiệt trong lúc trời đã bắt đầu trở sáng 
báo hiệu thời gian đang chuẩn bị bước sang 
ngày mới, tức vào khoảng 2 giờ sáng. Cha sở 
gần như kiệt sức. Cô Sáu tiếp nước cho cha, 
mang khăn ướt để cha lau mặt, rồi kính mời 
cha vào bên trong để ngài nghỉ khoảng thời 
gian còn lại của  đêm.

Bên ngoài, Thập bát La hán đứng lên và 
như thứ tự lúc đến, Các Ông đi hàng một bước 
ra sân và rút lui trong thinh lặng như lúc đến.

Còn lác đác năm bảy người dân trong vùng 
ở lại để chia tay Thập bát La hán, có vài người 
ngủ quên ở bậc thềm nhà cô Sáu, vì say ngủ, 
nên mấy người này không biết gì đang xảy ra.

Khi Thập bát La hán khuất dạng trong 
màn đêm tối đen và lạnh lẽo, cô Sáu đánh 
thức ông Tám Ria, hai phụ nữ, cô Bảy và Bồ 
Rằng để mọi ngượi tự thu xếp chỗ ngủ qua 
đêm cho mình.

Những người dân còn thức, như đã nói, tò 
mò và rón rén đi theo –tuy vẫn giữ khoảng 
cách xa xa vì tự trong lòng họ vẫn có gì đó 
khiến họ cảm thấy sợ sệt- phía sau lưng Thập 
bát La hán với chủ ý để xem Các Ông sẽ đi 
về đâu và để biết Các Ông là La hán thật hay 
là những con ma, nhất là để rõ xem Các Ông 
từ đâu mà đến… Về sau, họ thuật lại cho Cô 
Sáu rằng, các ông đi ra đường, rẽ trái đi về 
các thôn xóm với đồng ruộng và sau đó từng 
Vị bỗng như chìm, như tan, như bước đi vào 
bóng đêm dày đặc và mất dần trong bóng đêm 
mù mịt một cách… như thế nào đó, khiến họ 
không tài nào theo dõi tiếp theo cho được.

Cô Sáu dọn dẹp sơ lại gian phòng khách 
xong, đóng cửa nhà, khóa chốt và ngồi bên 
chiếc đèn dầu với tâm trạng mừng vui tận 
trong lòng khiến không sao có thể ngủ được, 
vì Cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng, cô Bảy thức 
giấc, thấy chị mình đang ngồi một mình bên 
chiếc đèn dầu liền bước ra ngồi xuống bên 
cạnh. Hai chị em nhìn nhau mỉm cười thân 
thiết và hỏi han nhau vài câu, sau đó cô Bảy 
nói với cô Sáu: 

- Đó là màn tấn công hiểm độc cuối cùng 
của quỷ.

Cô Sáu nghe lạ, liền hỏi: 
- Em đang nói về… màn… nhưng màn là 

màn gì?
Tính cô Bảy thẳng như ruột ngựa, kèm 

theo nói ít, nói ngắn và nói lạnh lùng. Cô Bảy 
trả lời chị:

- Màn tấn công cha sở.
Cô Sáu ngạc nhiên:
- Màn em nói là màn gì?
Cô Bảy:
- Màn Thập bát La hán giả.
Cô Sáu trợn mắt nhìn em gái:
- Ủa!... Em nói rõ cho chị nghe coi! Sao 
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lại là Thập bát La hán giả? Sao từ đầu em 
không nói cho chị biết? Sao chị nhìn thấy em 
tin Chư vị ấy một cách thành kính mà?... Sao 
em biết?... Sao có thể như thế được?...

Nếu cô Bảy không ngăn lại, có lẽ cô Sáu 
còn đưa ra hàng chục câu hỏi khác không 
dừng. Cô Bảy nói:

- Làm sao người đã chết có thể trở về để 
học hỏi như người sống? Chết là ấn định 
xong vận mạng, không còn có thể thay đổi 
được nữa.

Cô Sáu thấy em gái nói có lý, hỏi:
- Tại sao biết mà em không khều chị vào 

trong buồng để nói cho chị rõ? Tại sao em cứ 
để chị lầm tưởng nặng nề?

Cô Bảy:

- Em cũng lầm.
Cô Bảy không để cho chị phải hỏi, nói 

tiếp theo:
- Khi em được rửa tội vừa xong, em trở 

thành con cái của Chúa, quỷ vương đến bên 
em nhưng với thái độ trọng vọng khác hẳn, 
không còn quát tháo ra lệnh hay sai bảo em 
như trước nữa. Nhưng dụ em đừng vâng lời 
Chúa thì Chúng sẽ không làm hại em…

Cô Sáu nóng lòng:
- Nhưng còn Thập bát La hán?
Cô Bảy:
- Nhưng trong cách nói của bọn chúng, có 

nói hớ ra một câu.
- Câu gì?
- Hãy đứng vào hàng ngũ! Tao sẽ cho mầy 

làm tướng như các tướng đây!
Cô Sáu: 
- Là Thập bất La hán?
Cô Bảy gật đầu cái rụp, nói:
- Em còn đang hồ nghi, nhưng một ánh 

chớp lóe lên, em nhìn thấy Thập bát La hán 
là 18 tướng quỷ, mặt mày bặm trợn, hung ác 
và quái dị chưa từng thấy.

Từ khi trời dứt mưa cho đến khuya, xảy ra 
nhiều sấm chớp, nhưng cô Sáu vẫn tưởng đó 
là hiện tượng thiên nhiên bình thường, không 
ngờ đó là điềm báo. Cô Sáu vẫn không chịu 
nổi, hỏi:

- Biết vậy sao em không ra hiệu cho cha sở 
đừng nói chuyện với bọn chúng?

- Em không thể!
Cô Bảy nói tiếp:
- Nhưng có lẽ… cha sở biết… 

(còn tiếp)
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(xem tiếp trang 63)

Sau khi đứng trước gương soi hơn một giờ 
đồng hồ, bà vợ quay sang hỏi chồng:

- Dạo này ông thấy tôi thế nào?
Ông chồng suy nghĩ một lúc rồi đáp: 
- Tôi thấy bà ngày càng đẹp ra đấy!
- Thật chứ? - bà vợ vui mừng hỏi lại. 
- Thật! - ông chồng mỉm cười - Đẹp thì ra 

hết trơn, còn xấu thì giữ lại!
- !!! 

Trong công viên thấy Tèo cứ mải miết dán 
mắt vào cô gái, bà nội liền cười hỏi:

- Thích rồi hả?
Tèo đỏ mặt cười cười. Bà lại bảo:
- Chờ bà một chút nhé!
Nói đoạn, bà bước nhanh về phía cô gái. 

Khoảng vài phút sau, điện thoại di động của 
Tèo vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói 
mềm mại của một cô gái:

- Xin hỏi anh có phải là anh Tèo không ạ? 
Bà nội anh đi lạc, hiện giờ bà đang ở công 
viên Y, anh đến đón bà ngay nhé!

Một phụ nữ xinh đẹp tham gia chương trình 
mai mối tìm chồng, cô nói:

- Tôi cần tìm một người chồng lười làm 
việc, mê rượu chè, ăn chơi trác táng”.

Người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao chị lại có yêu cầu kỳ cục như vậy?

- Có gì kỳ cục? - người phụ nữ nhíu mày.
- Tiêu chí của chị là một người đàn ông 

không tốt.
Người phụ nữ nhún vai:
- Tôi tìm chồng thì cũng phải tìm có chung 

sở thích chứ.
- !!!

Thấy Tèo xuất hiện ở công ty với đôi mắt 
thâm quầng, đồng nghiệp tò mò hỏi:

- Sao trông anh mệt mỏi thế Tèo?
Tèo lắc đầu:
- Mấy ngày nay vợ tôi giở chứng, cứ đúng 

2 giờ khuya là thức dậy, ra cửa ngồi thẫn thờ 
tới sáng.

Cậu bạn tròn mắt:
- Tình hình có vẻ nghiêm trọng đấy. Nhưng 

mà 2 giờ sáng cô ấy chờ cái gì ở cửa chứ?
Tèo thở dài:
- Chờ tôi về nhà.
- !?!

Một ông than thở:
– Bọn gian bây giờ ghê thật, chúng chỉ cần 

đập nhẹ vào vai ai một cái, hỏi một câu thôi 
là người ấy tự động tháo tư trang hoặc móc ví 
tiền đưa cho chúng.

Ông bạn tỏ ra càng chán nản hơn:
– Tưởng gì. Chuyện đó thì tôi bị hoài. Mỗi 

tháng một lần vợ tôi chỉ cần… nhìn tôi một 
cái là tôi phải tự động móc hết tiền lương đưa 
cho bà ấy.

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

TỨC MUỐN CHẾT KHI ĐƯỢC CHỒNG KHEN ĐẸP

BÀ NỘI GIÚP CHÁU CUA GÁI ĐẸP

LÝ DO TÌM CHỒNG ĂN CHƠI TRÁC TÁNG

VỢ LÀM GÌ MÀ 2 GIỜ SÁNG VẪN THỨC? 

THUẬT THÔI MIÊN
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Có Gì Dâng MẹCó gì dângMẹ

Kính mời quý độc giả thưởng thức Có gì dâng Mẹ tại: (Link youtube: https://youtu.be/8xVeaWJbo9U)
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Trên Đỉnh Cao
Trên đỉnh cao

Kính mời quý độc giả thưởng thức Trên đỉnh cao tại: (Link youtube: https://youtu.be/uuEch3DzxLg)
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Ngài ơi xin dẫn lối chỉ đường
Giúp chúng con tránh xa mê lầm.
Hãy chiếu dọi ánh quang minh
Để chúng con hưởng ơn an bình. (AMEN)
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Xin Ngự Đến
(Viens Esprit Saint)

Xin ngự đến
(Viens Esprit Saint)

Kính mời quý độc giả thưởng thức Xin ngự đến tại: (Link youtube: https://youtu.be/cFYNrCS3ntM)
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Trước thông tin nhiều trường đại học, đặc 
biệt các trường bắt đầu thực hiện tự chủ tài 
chính, công bố mức học phí tăng trong năm 
học tới, ngày 16.4, Bộ GD-ĐT có Công văn 
số 1505/BGD ĐT-KHTC gửi các bộ, ngành, 
địa phương, các sở GD-ĐT đề nghị chỉ đạo và 
quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh 
vực GD-ĐT năm học 2020-2021, 2021-2022 
và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021.

Trong công văn, Bộ GD-ĐT cho biết, thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng - Trưởng ban chỉ 
đạo Điều hành giá, năm 2020, Bộ GD-ĐT đã 
có các công văn đề nghị thực hiện các khoản 
thu năm học 2020 - 2021 và huy động nguồn 
lực đảm bảo các điều kiện thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông mới.

Thậm chí, không chỉ là những video 
hướng dẫn, YouTube còn xuất hiện trào lưu 
thử thách làm slime với bút xoá, hay chỉ với 
5.000 đồng tiền nguyên liệu, hay làm trong 
vòng 2 phút… Những video này đều thu hút 
hàng triệu lượt xem.

Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng 
khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.
HCM), slime thật ra không phải bây giờ 
mới có mà nó đã xuất hiện cách đây hàng 
chục năm, đây là một dạng đồ chơi được 
sản xuất cho trẻ em, giúp các em phát triển 
trí não và vận động, cảm giác ở tay chân và 
khá nổi tiếng trên thế giới.

Ngoài ra, theo bác sĩ Đinh Tấn Phương 
khi chơi trẻ cũng có thể hít phải hơi của 
những hoá chất này, ảnh hưởng đến đường 
hô hấp, gây khó thở. Thậm chí nếu tiếp xúc 
nhiều với slime trôi nổi có thể ảnh hưởng 
tới thần kinh trung ương gây ra tình trạng 
nôn ói, nhức đầu, nặng hơn là dẫn tới co 
giật, tử vong…

Mức độ độc hại của chất slime này còn 
tuỳ thuộc vào nguyên liệu sản xuất và mức 
độ tiếp xúc của trẻ.

Lo ‘vỡ trận’ 
Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Nhu cầu du lịch dịp lễ 30.4 - 1.5 dự báo 
tăng cao hơn cả thời điểm trước dịch.

Tân Sơn Nhất và Nội Bài là 2 sân bay 
đi/đến lớn nhất cả nước, nên phải điều tiết 
khoa học hơn, “bung” hết các cửa an ninh 
để làm sao khách được bay nhanh nhất, 
giảm thời gian chờ

Trao đổi với Thanh Niên sau sự việc 
sáng 15.4, đại diện Văn phòng ACV cho 
biết nguyên nhân gây ùn tắc là do lượng 
hành khách tăng đột biến giai đoạn sáng 
sớm. Theo thống kê, số lượng khách di 
chuyển qua Cảng Tân Sơn Nhất ngày 15.4 
tăng hơn 8.000 lượt, tương đương khoảng 
15% so với ngày 14.4. Song song đó, Cảng 
Tân Sơn Nhất thực hiện tăng cường kiểm 
tra an ninh theo chỉ đạo của Cục Hàng 
không, dẫn đến ùn tắc cục bộ. Chưa kể, có 
rất nhiều người dân không biết cách khai 
báo y tế, thời gian làm thủ tục kéo dài, kh-
iến ách tắc càng trở nên nghiêm trọng.

Tăng học phí của các trường đại học 
trong năm học 2021-2022.

Trẻ có nguy cơ ngộ độc, tử vong khi 
tự chế và sử dụng slime trôi nổi
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Để chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội với chủ 
đề “Tất cả chúng ta là những thừa sai đi ra”, sẽ 
diễn ra từ ngày 21 đến 28/11/2021, Hội đồng 
Giám mục châu Mỹ Latinh và vùng Caribê 
(Celam) bắt đầu tiến hành một giai đoạn lắng 
nghe toàn thể dân Chúa, với mục đích tạo cơ 
hội đối thoại và tham vấn.

Theo thông báo của Ủy ban chuẩn bị Đại 
hội, giai đoạn lắng nghe được công bố hôm 
thứ Năm 15/4 sẽ kéo dài đến giữa tháng 5 và 
theo các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanx-
icô. Quá trình lắng nghe sẽ được phát triển 
qua các hoạt động cộng đoàn và đóng góp cá 
nhân, bằng cách đăng ký trên web của Đại 
hội Giáo hội ở mục “Lắng nghe”. Có ba cách 
tham vấn: đóng góp từ các giáo xứ, các hiệp 
hội và các nhóm; đóng góp của các cá nhân; 
các buổi gặp gỡ và diễn đàn chuyên đề.

Đức Thánh Cha khẳng định: “Nếu Giáo 
hội bỏ qua người nghèo thì Giáo hội không 
còn là Giáo hội của Chúa Giêsu và rơi vào 
những cám dỗ trở thành một tầng lớp tinh hoa 
về trí tuệ hoặc đạo đức.”

Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 50 
năm Chiến dịch Công giáo Phát triển Con 
người, chương trình chống nghèo đói của Hội 
đồng giám mục Hoa Kỳ. Trong sứ điệp, Đức 
Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận hoạt động 
của sáng kiến chống đói nghèo của các giám 
mục Hoa Kỳ trong việc “giúp các cộng đồng 
nghèo nhất ở Hoa Kỳ sống có phẩm giá hơn, 
thúc đẩy họ tham gia vào các quyết định có 
ảnh hưởng đến họ.”

Thúc đẩy công bằng xã hội không thể tách 

rời khỏi việc thừa nhận các giá trị và văn hóa 
của con người

Đức Thánh Cha nói: “Khi con người bị vứt 
bỏ, họ không chỉ bị tước đoạt sự thịnh vượng 
vật chất mà cả phẩm giá hành động, khả năng 
trở thành nhân vật chính của lịch sử, của số 
phận của họ, khả năng thể hiện bản thân với 
các giá trị và văn hóa. Do đó, Giáo hội không 
thể tách rời việc thúc đẩy công bằng xã hội 
với việc thừa nhận các giá trị và văn hóa của 
con người, bao gồm các giá trị tinh thần là 
nguồn gốc của ý thức về phẩm giá của họ”.

Hội đồng Giám mục Hàn Quốc phát động 
chiến dịch chia sẻ vắc-xin cho các nước nghèo. 
Sáng kiến kéo dài đến 27/11, ngày kết thúc Năm 
Thánh kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha An-
drea Kim Taegon, linh mục bản xứ đầu tiên của 
Giáo hội Hàn Quốc.

Trong Thánh lễ Phục Sinh vừa qua, Đức 
Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng Giám 
mục Seoul loan báo: “Trong tình liên đới với 
ý muốn của Đức Thánh Cha, tại Hội nghị 
thường niên mùa xuân diễn ra từ ngày 8 đến 
12/3, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã quyết 
định phát động chiến dịch chia sẻ vắc-xin 
nhằm hỗ trợ việc phân phối vắc-xin cho các 
nước nghèo”.

Theo thông cáo của Tổng Giáo phận, chiến 
dịch liên đới mới được truyền cảm hứng từ Sứ 
điệp Phục sinh “urbi et orbi” của Đức Thánh 
Cha. Chiến dịch nhằm trợ giúp những người 
đang sống tại các quốc gia có thu nhập thấp, 
những người không đủ khả năng tiếp cận vắc-
xin. Đức Hồng y Yeom đã nhắc lại rằng, trong 
thực tế, Đức Thánh Cha đã nhiều lần yêu cầu 
tiếp cận vắc-xin toàn cầu và kêu gọi toàn thể 
cộng đồng quốc tế “cam kết khắc phục sự 
chậm trễ trong việc phân phối vắc-xin và tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc phân phối.

Các Giáo hội châu Mỹ Latinh và 
Caribê chuẩn bị Đại hội Giáo hội

ĐTC Phanxicô: Gặp gỡ Chúa Ki-
tô nơi người nghèo giúp chúng ta 
phục hồi sức mạnh truyền giáo

Giáo hội Hàn Quốc phát động 
chiến dịch chia sẻ vắc-xin 

cho các nước nghèo
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MỸ - Gấu mẹ cẩn thận đưa từng đứa con một sang đường, mặc kệ đoàn xe ôtô đang chờ 
đợi ‘mòn mỏi’ trong khoảng 15 - 20 phút.

Người phụ nữ tên Robin Covelli, sống ở bang Connecticut, Mỹ đăng clip này lên mạng xã 
hội. Trong bài đăng, cô viết: “Hôm nay, tôi đã rất may mắn khi được chứng kiến cảnh này. 
Gấu mẹ nỗ lực tận 15 - 20 phút để đưa bốn đứa con tinh nghịch của mình qua đường. Như 
bạn thấy đó, chúng nó không hợp tác cho lắm, nhưng chúng thật đáng yêu. Tôi cá là bà mẹ 
nào cũng thấy mình trong này”.

“Mọi người thông cảm cho em nhé ạ, mẹ đơn thân nên hơi vất vả”.
Nancy (theo Viral Hog)
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(tiếp theo trang 55)
VỢ VUI VÌ CHỒNG GẶP GÁI XINH

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
Đừng buồn em trai! Anh cũng đã từng 

bị mẹ “quýnh cho” nên thân…

Ở hồ bơi, một người đàn ông vẻ mặt rạng rỡ 
quay về chỗ vợ. Thấy ông chồng mình vừa về 
bà vợ hỏi:

- Anh vừa đi đâu về thế?
- Ở đằng kia anh thấy một cô gái đẹp tuyệt 

trần nằm dài bên hồ, gần như không mặc gì, 
chỉ mỗi tờ báo che trên bụng.

Bà vợ gầm lên:
- Rồi sao nữa?
- Anh bèn nhìn liếc qua tờ báo.
Lúc này bà vợ nghiến răng và hỏi ngược lại:
- Và anh đã thấy những gì khiến anh phấn 

khích chứ!
- Đúng thế. Tờ báo đăng tin khu đất mình 

mua tăng lên 20%.
Nghe đến đây bà vợ đổi thái độ dịu dàng và 

thốt lên:
- Quá hay!

Cô vợ (làm nghề buôn bán) bảo với 
người bạn hàng:

– Chiều nay, chị chuyển đến cho tôi nửa 
tỷ nhé!

Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. 
Anh chồng đang lai rai ngoài hiên, vội 
bước vào nhà bảo vợ:

– Bà ơi! Gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi 
vài chục triệu để tôi sửa lại cái nhà!

– Cái gì? Vài chục triệu ư? Tiền ở đâu 
mà ông bảo đưa?

– Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều 
nay chuyển đến cho bà nửa tỷ?

- Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho 
người ta đốt, ông ạ!

- !!!

TIỀN GIẤY
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