


Trrước ngày lên đường chinh 
phạt Ấn Độ, Alexandros Đại 
Đế tìm gặp Diogenes, triết gia 

Hy Lạp cổ đại từng là một trong 
những bộ óc hiếm hoi của nhân 
loại. Thấy Diogenes trần truồng 
nằm phơi nắng trên bãi cát ven 
sông, Alexandros sững sờ trước thể 
hình tuyệt mỹ của ông ta, thốt lên:

- Thưa ngài… -Alexandros 
chẳng gọi ai như vậy- Ta ngạc nhiên 
trước vẻ đẹp của ngài. Ta muốn làm 
gì đó cho Ngài.

Diogenes trả lời:
- Chỉ cần đứng tránh ra một chút 

cho khỏi che mất ánh nắng của tôi 
là vua làm ơn cho tôi rồi đó.

Alexandros tránh sang một bên, 
trầm ngâm:

- Giá có thể sinh lại, ta xin làm 
Diogenes.

Diogenes cười:

- Ai cấm vua điều đó? Cả tháng 
nay quan, quân rộn lên, vua định đi 
đâu? Để làm gì chứ?

- Ta đến Ấn Độ để chinh phục 
cả thế giới.

- Và sau đó?
- Ta sẽ nghỉ ngơi và hưởng hạnh 

phúc.
Diogenes cười bảo:
- Vua tất bật đi tìm trong khi 

tôi đang nghỉ ngơi và hưởng hạnh 
phúc bây giờ và ngay đây thôi! Sao 
vua không nghỉ ngơi và hưởng hạnh 
phúc ngay đi? Ai nói với vua rằng 
trước khi nghỉ ngơi và hưởng hạnh 
phúc cần phải chinh phục thế giới? 
Nếu vua không nghỉ ngơi và hưởng 
hạnh phúc bây giờ thì sẽ không bao 
giờ. Vua sẽ chết dọc đường vì mọi 
người ai cũng đều chết giữa đường 
đi tìm hạnh phúc.

Alexandros Đại Đế trả lời rằng 

VÀO ĐỀ THÁNG 12

Hạnh phúc

(Xem tiếp trang 3)
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sẽ lưu ý đến lời khuyên và cám ơn, nhưng 
hiện tại ông không thể dừng lại được.

Alexandros Đại Đế không trở về vì 
chết giữa đường sau đó.

Truyện gợi vài ý: - Ông Bà Nguyên 
tổ bỏ hạnh phúc gần (địa đàng) đi tìm 
hạnh phúc xa (biết lành biết dữ) đã thảm 
bại - hạnh phúc không bao giờ ở xa - 
thực thi Lời Chúa là hạnh phúc.

Làm giàu, kiếm bằng, kiếm chức, 
kiếm danh v.v… là đi tìm hạnh phúc, 
nhưng không đạt, hoặc đạt vẫn không 
hạnh phúc, chết giữa đường; thường kẻ 
không có hạnh phúc cứ đòi ban hạnh 
phúc cho người đang có.

Hạnh phúc lại thường ở ngay cạnh 
bên ta.

Chính xác hơn, hạnh phúc là thực 
thi Lời Chúa: “Giới răn Chúa chính 
trực, làm hoan lạc tâm can” (Tv 
18,9a-đọc thêm: Lc 11,27-28). Giới 
răn là: Để yêu Chúa ta yêu hết mọi 
người kể cả người xa lạ và thù địch.

NK

Hạnh phúc
(tiếp theo trang 1)
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HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG
Ý CHUNG
Cầu cho việc truyền đạt đức tin.

Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho những người dấn thân phục vụ 

việc tìm hiểu đức tin biết tìm ngôn ngữ 
thích hợp với thời nay trong khi đối thoại 
với các nền văn hóa.

Ý THÁNH NHẠC
Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi 

người biết đến

Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY
Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội 

nhân, ân nhân và các tín hữu đã qua đời. 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12 CỦA GIÁO HỘI

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12 RIÊNG TƯ

CÂU ĐỐI THÁNG 12

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN
Thực thi Lời Chúa là hạnh phúc      
Yêu mến mọi người tất sống vui. 

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC
Thánh ca Phụng vụ ca bằng yêu mến  
Thiêng nhạc Tôn dâng hát bởi mến yêu.

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

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

ĐIỂM NHẤN THỜI GIAN 

Dọn đường đón Chúa đến

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 
1.12.2018 
Đầu năm C Phụng vụ
MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN 
TỘI 8.12 2018
CHÚA GIÁNG SINH 25.12.2018
THÁNH GIA THẤT 30.12.2018 
Cầu cho mọi gia đình

THỜI VỤ THÁNG 12
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SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN

CHÂU HÂN sưu tầm

Bà Foreman dừng chiếc 
xe hơi của mình ngay 
một trạm thu phí giao 

thông trên xa lộ cao tốc. Liếc 
mắt qua kính chiếu hậu, bà 
thấy cả một dãy dài xe hơi 
ngay sau mình. Bà chợt nảy ra 
một ý vui vui, bà quay kính xe 
xuống, đưa ra cho người bán vé 
một tờ 50 USD và bảo:

- Tôi mua một vé cho tôi, 
và còn lại tôi mua thêm năm 
vé nữa cho năm chiếc xe sau 
tôi, chỗ tiền dư tôi xin biếu hết 
cho ông!

Không kịp để cho người 
bán vé thắc mắc vì sửng sốt, 
bà Foreman quay kính xe, đạp 
ga và lái xe đi ngay. Bà hình 
dung ra trong đầu cùng sự ngạc 
nhiên đầy thú vị ấy nơi năm 
người lái xe theo sau mà bà 
không hề quen biết. Bà không 
cần những lời cảm ơn, chỉ là 
một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ thôi 
mà, có đáng gì đâu!

Về đến nhà, bà Foreman 
vừa làm bếp vừa tủm tỉm cười 
một mình vì nhớ lại chuyện 
sáng nay trên đường. Ông 
chồng để ý thấy làm lạ, đến 
bữa ăn trưa, ông lựa lời hỏi, bà 
mới kể lại đầu đuôi. Đến phiên 
ông chồng cũng cảm thấy vui 
lây niềm vui nho nhỏ ấy...

Buổi chiều đến trường dạy 
môn giáo dục công dân, ông 
Foreman quyết định làm một 
"cử chỉ đẹp" bằng cách dùng 
chính câu chuyện về cử chỉ đẹp 

của bà vợ để dẫn nhập vào bài 
học. Các học sinh trung học 
của ông lặng đi một thoáng rồi 
đồng loạt vỗ tay hoan hô sau 
lời kết thúc của thầy giáo:

- Các em hãy nhớ niềm 
vui sống khởi đi từ những câu 
chuyện bình thường nho nhỏ 
như thế, mỗi ngày ước gì mỗi 
người trong chúng ta đều làm 
được ít nhất một "cử chỉ đẹp" 
tương tự các em nhé!

Ở lớp hôm ấy, có cô bé 
Mary vốn là một học sinh cá 
biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm, 
cũng như một đứa bé lười 
biếng trong gia đình. Cô về 
nhà trong tâm trạng hết sức 
hân hoan phấn khởi và quyết 
định sẽ làm một "cử chỉ đẹp" 
với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, 
lau chùi, quét tước, nấu nướng 
và giặt giũ xong xuôi mọi việc 
trước khi mẹ cô ở xưởng và cha 
cô ở tòa báo trở về. Sập tối, hai 
ông bà bước vào nhà và hiểu 
ra ngay đã có một sự thay đổi 
kỳ lạ nơi cô con gái đang tuổi 
dậy thì. Hỏi mãi cô bé mới kể 
lại câu chuyện về "cử chỉ đẹp" 
cô đã nghe thầy giáo Foreman 
kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ mọi 
chuyện hôm nay cô đã làm ở 
nhà sẽ không phải là một cử 
chỉ đẹp duy nhất cô sẽ cố gắng 
thực hiện.

Sau buổi cơm chiều thật vui 
và đầm ấm, ông Alfonse, cha 
của Mary, vốn là phóng viên 
của một tờ báo địa phương, 
khoan khoái ngồi vào bàn 
làm việc. Ông quyết định phải 

viết ngay một bài báo về câu 
chuyện "cử chỉ đẹp"... Chỉ đến 
chiều ngày hôm sau thôi, cả 
miền đều xôn xao rộn rã khi 
đọc được bài báo. Người ta bảo 
nhau ít nhất mỗi ngày hãy nhớ 
làm một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ 
cho nhau, cho cuộc sống...

Cha xứ đưa câu chuyện vào 
bài giảng ngày chủ nhật kế đó. 
Một diễn giả chọn câu chuyện 
làm chủ đề chính cho một buổi 
mạn đàm ở hội trường lớn của 
thị trấn. Một bà mẹ kể lại cho 
đứa con như một câu chuyện 
cổ tích để ru nó vào giấc ngủ 
ngon. Một đôi bạn trẻ đang yêu 
nhau cùng thỏa thuận từ nay sẽ 
dành cho nhau những “cử chỉ 
đẹp” thay vì những trò giận dỗi 
vô bổ. Ngoài đường phố, người 
ta thôi không vứt những bã kẹo 
chewing gum bừa bãi. Những 
người lái xe cố gắng tránh 
không làm tạt những vũng 
nước trên đường lên khách bộ 
hành. Trong nhà giam, viên 
cai ngục bẳn tính quyết định 
sẽ có những “cử chỉ đẹp” đối 
với các tù nhân. Người đi mua 
hàng ở tiệm tạp hoá nói một 
lời cảm ơn lịch sự, còn cô bán 
hàng thường hay cau có thì đã 
biết mỉm một nụ cười khả ái để 
đáp lại. Một cầu thủ bóng đá 
vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ 
đây trong trận đấu cuối tuần đã 
chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn 
bị ngã với một lời xin lỗi...

Một “cử chỉ đẹp”, vâng, một 
“cử chỉ đẹp” nho nhỏ mỗi ngày 
thôi cũng đủ để làm cho cuộc 
sống thêm ý nhị đậm đà, và 
niềm vui bởi sự quan tâm đến 
nhau trong yêu thương được 
nhen nhúm, rồi bừng cháy, lan 
tỏa đến tất cả mọi người

ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA 

Cử chỉ đẹp
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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  NĂM C (2.12.2018)

Bài đọc 1: Gr 33,14-16 Bài đọc 2: 1 Tx 3,12-4,2  Tin Mừng: Lc 21,25-28.34-36

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” Kẻ thực thi Lời Chúa là người luôn tỉnh 

thức.
“…để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và 
đứng vững trước mặt Con Người!”

Thực thi Lời Chúa còn giúp ta tránh khỏi 
tai ương và đứng vững trước ngày luận 
tội thế gian.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG  NĂM C (9.12.2018)
Bài đọc 1: Br 5,1-9 Bài đọc 2:  Pl 1,4-6.8-11 Tin Mừng: Lc 3,1-6

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường 
Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy 
lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường 
cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ 
ghề hãy san cho bằng”.

Chúa Kitô mang ơn tha thứ (tức ơn cứu 
độ) của Chúa Cha đến cho ta, vì vậy sửa 
đường v.v… là ăn năn sám hối để xứng 
đáng được Chúa Cha tha thứ.

“Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Thấy Chúa Kitô.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG  NĂM C (16.12.2018)
Bài đọc 1: Xp 3,14-18a  Bài đọc 2: Pl 4,4-7 Tin Mừng: Lc 3,10-18

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có 
hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng 
hãy làm như vậy”.

Yêu thương và giúp đỡ người nghèo là 
cách ăn năn tốt nhất.

“Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng 
quyền năng hơn tôi sẽ đến, -tôi không xứng đáng 
cởi dây giày cho Người- chính Người sẽ rửa các 
ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm 
nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu 
lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không 
hề tắt!”.

Rửa trong Chúa Thánh Thần và lửa là 
được ơn tha thứ và tình yêu.

TIN MỪNG THÁNG 12
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 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG  NĂM C (23.12.2018)
Bài đọc 1: Mk 5,1-4a Bài đọc 2: Dt 10,5-10 Tin Mừng: Lc 1,39-45

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
“Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng 
Bà sẽ được thực hiện”.

Đức Mẹ vì tin chân thành và hồn nhiên 
nên đã thực thi Lời Chúa: mẫu gương 
thực thi Lời Chúa. 

Chúa Thánh Thần giục Mẹ đi thăm chị họ. Để chia sẻ ơn cứu độ cho chị họ và 
con của bà là Gioan Tiền hô là những 
người đầu tiên được hưởng.

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH NĂM C (30.12.2018)
LỄ THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE 
Bài đọc 1: 1 Sm 1,20-22.24-28 Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-2.21-24 Tin Mừng: Lc 2,41-52

Ý TƯỞNG SUY NGHĨ
Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước 
sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.

Chúa “khẽ hiển linh” khi còn niên 
thiếu để “khẽ” nhắc nhớ Thân Mẫu và 
Thân Phụ rằng Người là Con Thiên 
Chúa.

“Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết 
rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?”.

Chúa còn “khẽ” dạy từ bỏ dần tình 
thân huyết nhục nếu ai muốn thực thi 
Lời Chúa.
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THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Sợi chỉ đỏ
LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI 

Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, Cái 
Răng-Cần Thơ

CHÚA NHẬT III VỌNG
Chủ đề: 

Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến

 - Mille images 22 C
- “Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em bằng 

Thánh Thần” (Lc 3,16)
Sợi chỉ đỏ: 
Lời Chúa trong các Chúa nhật thứ III Mùa 

Vọng năm nào cũng kêu gọi hãy vui mừng vì 
Chúa sắp đến.

- Trong bài đọc I (Xp 3,14-18), ngôn sứ 
Xôphônia kêu gọi “thiếu nữ Sion”, tức là dân 
Chúa, hãy vui mừng vì Thiên Chúa đang ngự 
đến giữa họ. 

- Trong bài Tin Mừng (Lc 3,10-18), Gioan 
Tẩy giả chỉ cho người ta những điều cụ thể 
phải làm để khi Chúa đến họ có thể thoát khỏi 
sự trừng phạt và vui hưởng những ơn lành của 
Ngài.

- Và trong bài đọc II (Pl 4,4-7), thánh Pha-
olô lặp đi lặp lại lời hô hào hãy vui lên, vì 

Chúa đã gần đến.
I. Dẫn vào Thánh lễ
Anh chị em thân mến 
Chúa nhật thứ III Mùa vọng này thường 

được gọi là Chúa nhật của niềm vui. Lời kêu 
gọi “hãy vui lên” được lặp đi lặp lại trong các 
bài đọc. Chúng ta vui vì Chúa đã đến gần. 
Nhất là khi chúng ta họp nhau trong Thánh 
lễ thì Chúa rất gần. Ngài đang hiện diện giữa 
cộng đoàn chúng ta.

II. Gợi ý sám hối
- Mặc dù Chúa đã bảo chúng ta đừng lo, 

"Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em 
bằng Thánh Thần" (Lc 3,16)

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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nhưng vì thiếu lòng trông cậy 
và phó thác nên chúng ta cứ 
băn khoăn lo lắng về cuộc 
sống vật chất ở trần gian này.

- Chúng ta chưa thực sự 
thấm nhuần tinh thần lạc quan 
của Tin Mừng nên chúng ta 
chưa tỏa chiếu niềm vui ra 
môi trường chung quanh.

- Khi cầu nguyện, thường 
chúng ta hay trình bày với 
Chúa những băn khoăn lo 
lắng phàm tục, rất ít khi 
chúng ta vui mừng tạ ơn 
Chúa vì tình thương bao la 
của Ngài dành cho chúng ta.

III. Lời Chúa
1. Bài đọc I (Xp 3,14-18)
Ngôn sứ Xôphônia rao 

giảng trong thế kỷ VII trước 
công nguyên, vào những năm 
trước khi vua Giosias thực 
hiện cuộc cải cách tôn giáo. 

Khi đó nước Do thái đang 
ở trong một tình trạng tồi tệ: 
bên trong thì đạo đức suy đồi, 
bên ngoài thì họa xâm lăng 
đang rình sẵn. Mặc dù vậy, 
Xôphônia vẫn kêu gọi dân 
chúng hãy vui lên, lý do là: 
“Án lệnh phạt ngươi Thiên 
Chúa đã rút lại, và thù địch 
của ngươi Ngài đã đẩy lùi xa”.

2. Đáp ca (Tv Is 12).
Thánh vịnh này triển khai 

tâm tình lạc quan của bài đọc 
I: Lý do khiến dân Sion lạc 
quan là vì Thiên Chúa chính 
là sức mạnh và là Đấng cứu 
độ họ.

3. Tin Mừng (Lc 3,10-18).
Khi “dọn đường” tâm hồn 

cho các thính giả nghe Gioan 
giảng, ông đã nói: “Hãy sám 
hối”. Người ta hỏi lại: “Vậy 

chúng tôi phải làm gì?”. Và 
Gioan đã chỉ cho họ những 
việc cụ thể phù hợp với tình 
trạng cuộc sống của họ.

- Người có thì hãy chia sớt 
cho kẻ không có.

- Người đang sống bằng 
những thu nhập bất công thì 
hãy cố gắng sống công bình.

- Kẻ đang áp bức người 
khác thì chấm dứt những việc 
làm hà hiếp của mình.

Gioan còn khiêm tốn phủ 
nhận những dư luận coi ông 
là chính Đấng Messia, và 
giới thiệu Đấng Messia thật 
cho họ biết.

4. Bài đọc II (Pl 4,4-7).
Thánh Phaolô kêu gọi tín 

hữu Philipphê hãy vui và vui 
luôn mãi trong niềm vui của 
Chúa. Niềm vui này không 
chỉ là một tình cảm, nhưng 
phát sinh những hoa trái 
cụ thể trong cuộc sống: (1) 
sống hiền hòa rộng rãi với 
mọi người; (2) Không phải 
lo lắng gì cả, vì có gì thì cứ 
trình bày với Chúa; (3) Lòng 
trí luôn được bình an.

IV. Gợi ý giảng
* 1. Bí quyết hạnh phúc
Lời Chúa hôm nay kêu 

gọi chúng ta hãy vui luôn. 
Nhưng làm thế nào để có thể 
vui luôn? Câu chuyện sau 
đây có thể cho ta câu trả lời.

Một người chăn cừu sai 
đứa con trai của mình đến hỏi 
một nhà hiền triết về bí quyết 
của hạnh phúc. Nhà hiền triết 
đưa cho chàng trai một chiếc 
muỗng đựng đầy dầu và bảo: 
“Hãy cầm chiếc muỗng đi 
vòng quanh tòa lâu đài này 

và cố làm sao đừng cho một 
giọt dầu nào bị đổ”.

Chàng trai nghe lời, đi 
vòng quanh tòa lâu đài, đôi 
mắt chẳng dám nhìn bất cứ 
thứ gì khác mà chỉ dán chặt 
vào chiếc muỗng. Khi chàng 
trở lại, nhà hiền triết hỏi: “Có 
thấy gì không?”. Chàng trai 
đáp: “Dạ chẳng thấy gì cả”. 
Nhà hiền triết lại bảo: “Bây 
giờ hãy đi một vòng nữa và 
hãy mở mắt quan sát tòa lâu 
đài”. Chàng trai lại cầm chiếc 
muỗng đi một vòng. Lần 
này chàng chăm chú ngắm 
nhìn từng chi tiết của tòa lâu 
đài: những gian phòng rất 
đẹp, những món trang trí rất 
mỹ thuật, khu vườn đầy hoa 
thơm cỏ lạ, những vòi nước 
rất ngoạn mục… Khi trở lại, 
chàng kể hết cho nhà hiền triết 
nghe. Ông hỏi: “Thế những 
giọt dầu ta giao cho ngươi 
thì sao?” Chàng nhìn xuống 
chiếc muỗng. Ôi thôi, dầu đã 
đổ hết chẳng còn giọt nào.

Bấy giờ nhà hiền triết 
nói: “Ta chỉ có một lời khu-
yên nhỏ cho ngươi: bí quyết 
của hạnh phúc là khả năng 
vừa ngắm được mọi vẻ đẹp 
của tòa lâu đài, vừa không 
làm đổ mất một giọt dầu 
nào trong muỗng”. Chàng 
trai trẻ chợt hiểu: “người 
chăn cừu có thể du ngoạn 
để ngắm nhìn những vẻ đẹp 
khắp nơi, nhưng không bao 
giờ được quên đàn cừu của 
mình. Bí quyết hạnh phúc 
là vừa chu toàn nhiệm vụ 
được giao cho mình, vừa 
vui hưởng cuộc sống”.
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Thật dễ có hạnh phúc khi ta làm điều ta 
muốn làm. Nhưng để tìm được hạnh phúc 
không phải trong điều ta muốn làm mà trong 
điều ta phải làm thì phải có ơn Chúa.

Hạnh phúc thật không do thỏa mãn được 
những ước muốn ích kỷ của mình. Hạnh phúc 
thật không thể có khi những điều ta làm lại 
khác với những điều ta tin. Hạnh phúc thật 
không thể có khi không có tình yêu. Bởi vậy 
nỗi buồn sẽ ập xuống trên ta mỗi khi ta trả lời 
“không” với tình yêu.

Chúng ta cũng không nên đồng hóa vui và 
sướng. Sướng thuộc về thể xác, còn vui thuộc 
về tinh thần. Sướng chẳng bao lâu rồi cũng sẽ 
chán, còn vui thì không bao giờ chán.

Điểm cuối cùng: chỉ có Chúa mới đong 
đầy mọi mơ ước của chúng ta, do đó nguồn 
phát sinh hạnh phúc chính là sự hiện diện của 
Chúa. Có Chúa trong đời ta thì đời ta sẽ vui. 
Ngôn sứ Isaia kêu gọi: “Hãy vui lên”. Nhưng 
tại sao vui? Thưa vì: “Có Chúa ở giữa chúng 
ta”. Và Thánh Phaolô viết cho tín hữu Philip-
phê: “Tôi muốn anh em hãy vui luôn”. Tại 
sao? Thưa: “Vì Chúa đã đến gần”. Niềm vui 
mà thế gian này không thể ban cho chúng ta 
là niềm vui xuất phát từ ý thức về Chúa và về 
tình yêu của Ngài đối với chúng ta. (FM)

2. Sự vĩ đại của Gioan Tẩy Giả
Ngày xưa có một người thắp đèn thường 

được người ta gọi là Ông T. Ông làm nhiệm 
vụ thắp đèn hết sức chu đáo và đúng giờ. Mỗi 
tối khi màn đêm vừa buông xuống thì lập tức 
ngọn đèn của ông cũng sáng lên. Không ai 
biết ông làm thế nào để canh đúng giờ mà thắp 
đèn, bởi vì ông không có đồng hồ. Cuộc sống 
của ông cũng chẳng khá giả gì, nhưng ông 
yêu nghề của mình. Mọi người đều thương 
mến ông, nhất là trẻ con: khi trời tối khiến 
chúng không chơi đùa được nữa, thì ông đến, 
mang lại ánh sáng và chúng có thể tiếp tục 
chơi. 

Công việc của Ông T. thật có ý nghĩa. 
Nhưng điều khiến ông vĩ đại là ông bị mù! 
Ông mang ánh sáng cho mọi người trong khi 
bản thân ông thì không nhìn thấy ánh sáng!

Cuối cùng thì điện đã đến với thị trấn này. 
Dân chúng trước đây quý mến ông thì bây giờ 
không còn nhớ gì đến ông nữa. Ánh điện sáng 
hơn ánh đèn nên chẳng ai màng tiếc nuối quá 
khứ làm chi nữa.

Ông T. nhắc chúng ta nhớ tới thánh Gioan 
Tẩy giả. Cũng như Ông T. thánh Gioan đã 
cần mẫn mang ánh sáng đến cho mọi người. 
Trong một thời gian, Ngài là sự ngưỡng mộ 
và quý mến của mọi người. Nhưng Ngài luôn 
ý thức mình chỉ là kẻ dọn đường, một ánh 
sáng lớn hơn sẽ đến, và Ngài sẽ không được 
đi trong ánh sáng tuyệt vời ấy. Và khi ánh 
sáng tuyệt vời ấy là Chúa Giêsu đến, Ngài lùi 
lại phía sau để nhường bước cho Chúa Giêsu. 
Thật là vĩ đại.

Không ai thành đạt chỉ nhờ vào bản thân 
mình, mà luôn có ai đó ở phía sau giúp đỡ 
mình, hướng dẫn mình, khuyến khích mình, 
nói tóm lại là chuẩn bị cho mình. Rồi khi 
mình thành đạt thì người ấy lặng lẽ biến đi 
vào quên lãng.

Để làm một kẻ dọn đường cho người khác 
thì cần phải có tinh thần khiêm tốn và quảng 
đại cao cả lớn lao. Thật vậy, vì đó là một 
hình thức chết đi chính mình. Rút lui khỏi 
một chức vụ lớn để rồi chết dần mòn trong 
một cuộc sống âm thầm là điều mà chỉ những 
người vĩ đại mới làm được. Có nhiều người 
làm hỏng mọi việc chỉ vì bám giữ quá lâu địa 
vị và quyền lực của mình.

Những bậc làm cha mẹ đã không ngại bỏ ra 
quãng thời gian tốt đẹp nhất của đời mình để 
chuẩn bị tương lai cho con cái. Khi con cái đã 
lớn, cha mẹ phải rút lui để chúng có thể sống 
cuộc đời của chúng. Đó là sự vĩ đại của những 
người làm cha làm mẹ.

Nhiều người cứ muốn bám vào ánh đèn sân 
khấu rực rỡ chói chang, cứ muốn cho mình 
mãi sáng và đẩy người khác lùi vào bóng tối. 
Chúng ta không được làm thế. Chúng ta phải 
vận dụng hết mọi khả năng của mình để chiếu 
sáng tối đa, nhưng đồng thời cũng phải quan 
tâm đừng cản đường tiến của người khác. 
Vả lại, chúng ta còn phải nhớ rằng mình còn 
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mang nợ của những kẻ đã 
dọn đường cho mình. (FM)

* 3. Đạo thực hành
Kitô giáo là một đạo thực 

hành và có tính xã hội, nghĩa 
là không chỉ là tương quan 
giữa Chúa với tôi, mà là Chúa 
- tôi - và những người khác.

Có một câu chuyện về một 
người thợ giày tên là Martin. 
Ông sống và làm việc ở tầng 
hầm. Tầng hầm này chỉ có 
mỗi một cửa sổ, cho nên ông 
chỉ nhìn thấy những bàn chân 
của những người qua lại. Chỉ 
cần thấy đôi giày của người đi 
qua là ông biết người ấy là ai.

Đời ông rất vất vả. Vợ ông 
đã chết, để lại một đứa con 
trai. Tuy nhiên khi thằng con 
vừa đủ lớn để có thể giúp ông 
thì nó cũng lâm bệnh và chết. 
Ông Martin rơi vào tuyệt 
vọng. Chôn cất thằng con 
xong, ông bỏ đạo và rơi vào 
thói rượu chè. 

Một ngày kia, một người 
bạn già đến thăm ông. Ông 
trút hết bầu tâm sự. Người 
bạn khuyên ông nên đọc Tin 
Mừng, mỗi ngày một đoạn. 
Và bảo đảm rằng nhờ đó ông 
sẽ tìm lại được ánh sáng và 
niềm vui cho cuộc sống.

Ông Martin làm theo lời 
bạn. Mỗi ngày làm việc xong 
tới chiều là ông cầm sách Tin 
Mừng đọc một đoạn. Ban 
đầu ông chỉ đọc những đoạn 
Tin Mừng Chúa nhật. Nhưng 
sau đó thấy hấp dẫn nên ông 
đọc luôn những ngày trong 
tuần. Dần dà đời ông thay 
đổi, niềm vui đã trở lại với 
đời ông.

Một đêm, khi ông đang 
đọc Tin Mừng thì ông nghe 
có tiếng nói với mình: “Mar-
tin, ngày mai hãy nhìn qua 
cửa sổ, tôi sẽ đến thăm ông”. 
Vì khi đó chẳng có ai cả nên 
ông Martin tin rằng đó là tiếng 
Chúa nói với ông. Bởi đó sáng 
hôm sau, lòng ông rất phấn 
khởi. Ông vừa làm vừa nhìn 
qua cửa sổ. Ông chăm chú để 
ý mọi đôi giày đi qua đi lại để 
chờ xem Chúa có đến thăm 
ông không. Nhưng chẳng có 
một đôi giày nào lạ cả.

Đến xế chiều thì ông thấy 
một đôi giày rất quen, đó là 
giày của một người lính già 
tên là Stephen. Mở cửa ra, 
Ông Martin thấy Stephen 
đang đứng chắn ngay cửa, 
hai tay khoanh chặt trước 
ngực vì trời đang rất lạnh. 
Ông Martin rất muốn hắn ta 
đi chỗ khác cho rồi kẻo cứ 
chắn cửa sổ khiến ông không 
thấy được Chúa nếu Ngài đi 
ngang qua. Tuy nhiên Ste-
phen cứ đứng đấy mà run. 
Cuối cùng Ông Martin nghĩ 
rằng chắc là hắn đói nên mời 
hắn vào ngồi cạnh lò sưởi, 
đưa cho hắn một ly trà và một 
mẩu bánh mì. Một lát sau 
Stephan cáo từ. Ông Martin 
còn đưa thêm cho hắn một 
chiếc áo khoác để đỡ lạnh. 
Suốt khoảng thời gian tiếp 
Stephen, Ông Martin không 
quên để ý nhìn về cửa sổ. 
Mỗi lần có một bóng người 
đi qua là ông chăm chú nhìn. 
Nhưng chẳng có gì đặc biệt.

Đêm xuống. Ông Mar-
tin thu dọn đồ nghề và miễn 

cưỡng đóng cánh cửa sổ. Ăn 
buổi tối xong, ông cầm quyển 
Tin Mừng và tình cờ mở 
ngay đoạn này: “Bấy giờ dân 
chúng đến hỏi Gioan ‘Chúng 
tôi phải làm gì?’ Gioan đáp: 
‘Ai có hai áo hãy chia cho 
người không có. Ai có gì ăn 
cũng hãy làm như vậy”. Ông 
Martin bỏ sách xuống và suy 
nghĩ, rồi ông chợt hiểu rằng 
quả thực hôm nay Chúa đã 
đến thăm ông qua anh chàng 
Stephen ấy. May mà ông đã 
đón tiếp tử tế. Thế là Ông 
Martin cảm thấy lòng tràn 
ngập vui mừng, một niềm vui 
mà từ trước tới nay ông chưa 
từng cảm nghiệm.

Ông Martin đã đón rước 
Chúa vào đời mình bằng việc 
đọc Tin Mừng. Và bước thứ 
hai đến một cách tự nhiên: 
ông đã đón rước Chúa qua 
việc đón rước người anh em 
đói khổ.

Chúng ta đang dọn đường 
cho Chúa đến, và chúng ta 
tin chắc rằng Ngài sẽ mang 
quà đến cho chúng ta. Nhưng 
hãy nhớ rằng Chúa không chỉ 
đến trong lễ Giáng sinh. Ngài 
luôn đến, mọi lúc, mọi nơi, 
dưới mọi hình dáng, nhất là 
dưới hình dáng những người 
đang cần giúp đỡ. (FM)

4. Cho Chúa một cơ hội
Cuộc đối thoại độc đáo 

giữa một người tân tòng và 
một người chưa có niềm tin 
như sau:

- Anh đã theo đạo Công 
giáo rồi sao?

- Vâng, nói đúng hơn là tôi 
theo Đức Kitô.
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- Vậy xin hỏi anh, ông ta sinh ra trong 
quốc gia nào?

- Rất tiếc là tôi đã quên mất chi tiết này.
- Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi?
- Tôi cũng không nhớ rõ nên chẳng dám nói.
- Vậy ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài?
- Tôi không biết!
- Quả thật, anh biết quá ít, quá mơ hồ để 

có thể quả quyết là anh đã thật sự đi theo ông 
Kitô!

- Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn 
vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế 
nhưng, điều mà tôi biết rất rõ là thế này: Ba 
năm trước, tôi là người nghiện rượu, sáng 
say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ. Gia đình tôi 
xuống dốc một cách kinh khủng. Mỗi tối, 
khi trở về nhà, vợ con tôi đều tức giận và 
buồn tủi.

Thế mà, bây giờ tôi đã dứt khoát bỏ rượu 
và đã cố gắng trả được hết nợ, gia đình tôi đã 
tìm lại hạnh phúc, các con tôi trông ngóng, 
chờ tôi về sau giờ tan sở.

Những điều này không ai khác hơn, chính 
là Đức Kitô đã làm cho tôi. Và đó là tất cả 
những gì tôi biết về Người.

Khi lãnh phép rửa sám hối của Gioan, dân 
chúng hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?” 
(Lc3,10). Qua câu hỏi ấy, chúng ta thấy sám 
hối mang chiều kích cộng đoàn, sẵn sàng đổi 
mới bằng hành động cụ thể.

Các Thánh thường nói: “Lạy Chúa, Chúa 
muốn con làm gì?”. Đó là một thái độ sẵn 
sàng làm theo ý Chúa. Có được tâm tình ấy 
quả không dễ dàng. Nhưng nói được như Đức 
Maria mới thực là cao quí: “Xin Chúa cứ làm 
cho tôi như lời Ngài nói” (Lc 1,38).

Người tân tòng trong câu chuyện trên đây, 
sau khi được đổi mới hoàn toàn, ông đã nói: 
“Những điều này không ai khác hơn, chính là 
Đức Kitô đã làm cho tôi”.

Như vậy:
Sám hối không chỉ là quay trở về với quá 

khứ, mà còn hướng đến một tương lai tốt 
đẹp hơn.

Sám hối không chỉ có tính cách cá nhân, 

mà còn mang tính liên đới trong cộng đoàn.
Sám hối không chỉ là một cảm xúc mông 

lung, nhưng chính là một quyết tâm hành 
động.

Sám hối không chỉ là hướng tới đời sống 
thánh thiện, mà là trở về với một đấng thánh: 
Chúa Giêsu Kitô.

Vì thế, sám hối chính là dành cho Chúa 
Kitô cơ hội để Người thanh tẩy tâm can, thay 
đổi con người, nhất là để Người biến những 
tâm tình và ước muốn của chúng ta nên giống 
những tâm tình và ước muốn của Người.

Thay vì sám hối bên ngoài, Chúa Kitô 
muốn chúng ta thật sự hướng lòng về Người.

Thay vì kiêu căng tự mãn, Chúa Kitô muốn 
chúng ta thực sự khiêm tốn để nên giống Người.

Thay vì nô lệ cho của cải, tiền bạc, Chúa 
Kitô muốn chúng ta hãy ra khỏi nỗi bận tâm 
về mình mà nhường cơm sẻ áo cho anh em.

Mùa Vọng là mùa của hy vọng. Thiên 
Chúa không bao giờ thất vọng về con người. 
Cho dù con người có sa ngã, phản bội, Thiên 
Chúa vẫn theo đuổi chương trình cứu độ của 
Người. Cho dù thấp hèn tội lỗi, con người vẫn 
mang hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa, nên 
mỗi người đều được Thiên Chúa tin tưởng, 
yêu thương. Mùa Vọng mời gọi chúng ta sám 
hối, đồng thời cũng kêu gọi chúng ta hãy hoàn 
toàn phó thác và hy vọng nơi Người.

Lạy Chúa Giêsu, sám hối là dọn đường 
cho Chúa đến, sám hối cũng là dọn lối để đến 
với tha nhân.

Xin dạy chúng con biết bày tỏ lòng sám 
hối bằng cách mềm mại để Chúa uốn nắn, và 
quyết tâm sống công bình bác ái với anh em. 
Amen (TP) 

* 5. “Chúa đã đến gần”
“Chúa đã đến gần”. Câu này nghĩa là gì?
- Phải chăng là đã gần đến lễ Giáng sinh? 

Hôm nay vào tuần thứ ba Mùa Vọng rồi. Chỉ 
còn hơn một tuần nữa thôi. Hiểu như vậy là 
hời hợt quá.

- Phải chăng là Chúa đã ở ngay cửa lòng 
chúng ta. Chỉ cần chúng ta mở cửa thì Ngài 
bước vào? Đúng vậy. Việc quan trọng nhất 
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phải làm không phải là dọn 
dẹp bên ngoài mà là mở rộng 
cửa lòng để đón Chúa.

- Và còn một nghĩa rất đặc 
biệt nữa: “Chúa đã đến gần” 
nghĩa là Chúa ở ngay trong 
những người gần cạnh chúng 
ta, ở ngay trong công việc 
chúng ta đang làm, ở ngay 
trong hoàn cảnh chúng ta 
đang sống. Ăn thua là chúng 
ta có nhận ra Chúa đang ở rất 
gần chúng ta hay không?

* 6. Chuyện minh họa
a/ Ông nhà giàu và người 

thợ giày
Có một người thợ giày 

suốt ngày vui vẻ ca hát. Lúc 
nào trẻ con trong xóm cũng 
xúm quanh nghe ông hát. 

Đối diện nhà anh là một 
ông nhà giàu suốt đêm lo 
đếm tiền, đến sáng mới đi 
ngủ nhưng cũng không ngủ 
được vì tiếng hát của anh thợ 
giày. Một hôm ông nghĩ ra 
một cách buộc người thợ giày 
im tiếng hát.

Ông mời người thợ giày 
sang nhà ông và tặng anh 
một túi đầy những đồng tiền 
vàng. Anh thợ giày trở về 
nhà ngồi đếm tiền cả ngày. 
Đám trẻ con nhìn anh, anh sợ 
chúng biết anh có nhiều tiền 
nên đuổi chúng đi và đóng 
cửa lại. Ban đêm anh cứ nhớ 
tới túi tiền nên không ngủ 
được, anh ngồi dậy đem túi 
tiền giấu ở một nơi kín đáo. 
Sau đó anh nghĩ rằng nơi đó 
cũng chưa đủ an toàn nên lại 
ngồi dậy đem giấu nơi khác. 
Ban ngày lòng anh cũng canh 
cánh lo sợ. Thế là anh không 

còn hát ca gì nữa, cũng không 
đóng được đôi giày nào nữa. 
Tệ hại nhất là trẻ con không 
còn tới chơi với anh. Một thời 
gian sau anh chịu không nổi 
nữa, đem túi vàng trả lại ông 
nhà giàu. Thế là từ đó trở đi 
anh lại vui vẻ, hát ca và trẻ 
con trở lại chơi với anh. (Wil-
li Hoffsemmer).

b/ Tiếng cười - tặng phẩm
Sau mấy ngày hội thảo đầy 

căng thẳng, hai nhà truyền 
giáo Theodore Cuyler và 
Charles Spurgeon đi ra ngoài 
xả hơi. Họ chạy nhảy giữa 
cánh đồng như thể các học 
sinh được nghỉ học, vui chơi 
thỏa chí. Cuyler kể một câu 
chuyện vui làm Spurgeon bật 
cười sảng khoái. Rồi thình 
lình ngài nói:

- Này bạn Theodore, 
chúng ta hãy quì gối cám ơn 
Chúa đã ban cho chúng ta 
tiếng cười vui vẻ vừa rồi. 

Và rồi cả hai nhà truyền 
giáo vĩ đại đó thản nhiên quì 
trên bãi cỏ xanh tươi cám ơn 
Chúa trước quà tặng là tiếng 
cười đó.

Đâu có gì mâu thuẫn giữa 
cầu nguyện và cười vui? Vì 
một đàng là biểu hiện của sức 
khỏe tâm linh, một đàng là 
của sức khỏe thể xác.

7. Bài giải thích của 
Origène (+ 253)

Phép rửa của Chúa Giêsu 
là rửa “bằng Thánh Thần và 
lửa” (Lc 3,17). Nếu bạn thánh 
thiện, bạn sẽ được rửa bằng 
Thánh Thần; nếu bạn tội lỗi, 
bạn sẽ bị rửa bằng lửa. Cùng 
một phép rửa sẽ thành án 

phạt và lửa cho những người 
tội lỗi bất xứng; nhưng các 
thánh, tức những người trở 
lại cùng Chúa với một niềm 
tin tưởng trọn vẹn, thì họ sẽ 
nhận được ân sủng của Chúa 
Thánh Thần và ơn cứu độ.

Vậy, Đấng được nói là: 
“rửa bằng Thánh Thần và 
lửa” ấy, “tay Ngài cầm nia rê 
sạch lúa trong sân: thóc mẩy 
thì thu vào kho lẫm, còn thóc 
lép thì bỏ vào lửa không hề 
tắt mà đốt đi” (Lc 3,17-18). 
Tôi muốn tìm hiểu xem vì 
sao Chúa cầm nia trong tay, 
và bởi luồng gió nào mà thóc 
lép bị thổi bay đi trong khi lúa 
mẩy, nặng hơn, thì gom lại 
một chỗ. Vì, nếu gió không 
thổi thì người ta không thể 
tách thóc mẩy ra khỏi thóc 
lép được.

Tôi tin rằng phải hiểu gió 
là những cơn cám dỗ kh-
iến cho trong đám đông các 
tín hữu lẫn lộn lộ ra những 
người thuộc hạng thóc mẩy 
và những người thuộc hạng 
thóc lép. Vì chưng, khi tâm 
hồn bạn bị cám dỗ khống chế 
thì không phải cơn cám dỗ ấy 
biến bạn thành thóc lép, mà vì 
chính bạn thuộc về hạng thóc 
lép, tức là hạng người nhẹ dạ 
và không có đức tin. Cám dỗ 
chỉ vạch trần bản chất ẩn dấu 
của bạn mà thôi. Ngược lại, 
khi bạn can đảm chống lại 
cám dỗ thì cũng không phải 
cám dỗ làm cho bạn trở nên 
trung thành và kiên trì. Cám 
dỗ chỉ giúp làm hiện rõ những 
nhân đức kiên trì và can đảm 
có sẵn trong bản chất bạn 
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trước đây còn ẩn kín mà thôi. Chúa đã nói: 
“Ngươi tưởng rằng Ta còn có mục đích nào 
khác hơn là làm tỏ lộ sự công chính của ngươi 
chăng?” (G 40,3 theo bản LXX). Chỗ khác 
Ngài còn nói: “Ta đã hạ ngươi xuống và cho 
ngươi chịu đói hầu bày tỏ ra điều gì đang có 
trong lòng ngươi” (Đnl 8,3-5).

Cũng một cách ấy, bão táp không làm 
vững chắc cho “ngôi nhà xây trên cát” (Mt 
7,24-25). Nhưng nếu bạn muốn xây nhà thì 
hãy “xây trên đá”. Khi ấy dù bão tố có nổi 
lên cũng không đánh đổ được ngôi nhà được 
xây trên đá, mà chỉ làm sập ngôi nhà xây trên 
cát thôi. Cũng vậy, trước khi nổi lên bão tố, 
gió thổi, sóng ùa, khi mọi sự còn yên tĩnh, 
chúng ta phải chú ý đến cái nền nhà, chúng 
ta phải xây ngôi nhà chúng ta bằng những 
viên đá vững chắc là các giới răn của Chúa; 
khi cơn bắt bớ bùng nổ làm cho các Kitô hữu 
phải hoang mang lo lắng thì chúng ta chứng 
tỏ rằng ngôi nhà chúng ta đã được xây trên đá 
tảng là Chúa Giêsu Kitô.

Nhưng nếu ai đó chối bỏ Ngài - nguyện 
cho chúng ta thoát khỏi điều khốn nạn này 
- thì người ấy phải biết rằng không phải lúc 
việc nó chối Chúa được tỏ lộ rõ ràng thì nó 
mới chối Ngài đâu; nó đã mang sẵn trong 
mình nó những gốc rễ xa xưa của việc chối 
Chúa rồi; chỉ sau này khi người ta khám phá 
điều nó mang sẵn trong lòng thì điều ấy mới 
được công khai ra.

Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng 
ta là ngôi nhà vững chắc không cơn bão nào 
đánh đổ được vì đã được xây trên nền đá, trên 
Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Kính dâng 
Ngài vinh quang và quyền lực đến muôn thuở 
muôn đời, Amen.

V. Lời nguyện cho mọi người 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Pha-

olô mời gọi chúng ta: Anh em hãy vui luôn 
trong niềm vui của Chúa, và giải bày trước 
mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 
Trong niềm hân hoan trông chờ Con Chúa 
ngự đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh luôn khuyên nhủ con cái 

mình/ cố gắng sống bác ái yêu thương với 
tất cả mọi người/ tôn trọng công bằng trong 
đời sống xã hội/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho các tín hữu/ biết quan tâm đến lời khuyên 
tha thiết của Hội thánh/ và cố gắng thực hiện 
trong đời sống đức tin thường ngày.

2. Trên thế giới ngày nay/ vẫn còn biết 
bao người đang đói khổ vì thiên tai/ vì thiếu 
lương thực thực phẩm trầm trọng/ Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho những ai đang lâm cảnh 
gian truân khốn khó/ được cứu trợ đầy đủ và 
kịp thời.

3. Trong cuộc sống thường ngày/ có một 
số người chỉ lo cho bản thân mình/ mà ít khi 
quan tâm đến người khác/ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng/ họ cần 
phải sống theo lời thánh Phaolô dạy: là vui 
với người vui và khóc cùng người khóc.

4. Chia sẻ cơm áo cho những ai đói rách 
bần cùng/ cũng như tôn trọng tài sản và danh 
dự của mọi người/ là bổn phận của những ai 
tin Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng 
đoàn giáo xứ chúng ta/ biết cố gắng chu toàn 
các bổn phận quan trọng này.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang hết lòng 
trông đợi Chúa Giêsu Kitô, Con Một Chúa 
giáng trần để cứu độ chúng con. Xin Chúa 
ban ơn thanh tẩy tâm hồn chúng con sạch mọi 
vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng mầu 
nhiệm Giáng sinh cao cả. Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

VI. Trong Thánh Lễ
- Chúc bình an: Có lẽ từ trước tới nay chúng 

ta chúc bình an cho nhau chỉ bằng một cử chỉ 
cúi chào, hờ hững, theo thói quen. Hôm nay, 
ý thức lời Chúa kêu gọi “Hãy vui lên”, chúng 
ta hãy chúc bình an cho nhau với một tâm 
hồn vui vẻ và một ước muốn làm một điều gì 
đó cho mọi người được vui.

VII. Giải tán
Lời tung hô trước Tin Mừng trong Thánh 

lễ hôm nay là: “Allêluia. Thần Khí Chúa ngự 
trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ 
nghèo hèn”. Anh chị em ra về và hãy luôn 
nhớ thực hành lời đó
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TỪ NGỮ 
THÁNH KINH

LM. PHẠM QUỐC TÚY. 
Gp.Phú Cường 

TỈNH THỨC 
(CN I MV C - Lc 21,36) 

Tỉnh thức là bỏ giấc ngủ đêm, để làm việc 
(Kn 6,15) hay để khỏi bị tấn công bất ngờ (Tv 
127,1). Theo nghĩa ẩn dụ, tỉnh thức là canh 
phòng, là chiến đấu chống lại sự hôn mê hoặc 
bất cẩn, để đạt đích (Cn 8,34). Đối với Kitô 
hữu, tỉnh thức là sẵn sàng đón tiếp Chúa trong 
Ngày Người đến. 

Kết thúc bài giảng về những điều sau 
hết, Chúa Giêsu đưa ra lời dặn dò chính yếu: 
“Hãy tỉnh thức luôn” (Lc 21,5-36 và ss) Kitô 
hữu tin: “Người sẽ lại đến trong vinh quang 
để phán xét kẻ sống và kẻ chết” (Mt 16,27-
28). Thời điểm thật quan trọng, lúc ấn định số 
phận vĩnh cửu của mỗi người. Nhưng người 
ta lại “không biết giờ nào chủ các ngươi đến” 
(Mt 24,12). Tính bất chợt của sự hiện diện 
được ví von như lúc kẻ trộm đến ban đêm (Mt 
24,43) hay như lúc chủ trở về nhà giữa đêm 
khuya mà không báo trước (Mc 13,35). Vì 
vậy mà như các trinh nữ chờ vào tiệc cưới, 
phải luôn sẵn sàng (Mt 25,1-13).

Tỉnh thức sẵn sàng như vậy là phải dứt 
bỏ những khoái lạc và của cải thế trần (Lc 
21,34) nghĩa là phải tỉnh thức điều độ để 

không thuộc về đêm, cũng không thuộc về 
bóng tối (1Tx5,5). Tích cực hơn, tỉnh thức 
là “mặc lấy đức tin và đức mến làm áo giáp, 
và lòng trông cậy cứu độ là mũ chiến” (5,8). 
Cơn cám dỗ ngủ vùi thật nguy hiểm và chính 
Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi: “hãy tỉnh thức 
và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Mt 
26,14). Các tông đồ cùng chung một lời khu-
yên như vậy (1Cr 16,13 Cl 4,2 Ep 6,10-20 1Pr 
5,8), bởi “phúc cho ai tỉnh thức và giữ nguyên 
trang phục” (Kh 16,15), họ sẽ nhập vào đoàn 
người cùng khải hoàn với Chúa. 

PHÉP RỬA CỦA GIOAN 
(CN II MV C - Lc 3,3) 

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

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

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

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

  
NIỀM VUI 

(CN III MV C - Sp 3,14 Pl 4,4) 
Trong bầu khí mùa Vọng, Chúa Nhật III 

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

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

Lên án những thú vui đồi trụy (Cn2,4), 
nhất là khi kẻ ác vui vì thấy người hiền gặp 
nạn (Tv 13,5 35,26). Thiên Chúa ban cho 
dân Ngài niềm hoan lạc cao qúy hơn. Cộng 
đoàn vui mừng phụng sự Chúa (Tv 33,1), 

được ở trước nhan Người (Đnl 12,18), được 
Chúa nhận làm vua của họ (Tv149,2). Những 
người khiêm nhường kết thành đoàn dân đích 
thực của Chúa (Tv 149,4t) và đặt niềm vui 
trong Chúa (Tv 33,21 37,4), họ được hỉ hoan 
(Tv 34,3 69,33 70,5 105,3), niềm hỉ hoan có 
chiều hướng vĩnh cửu (Tv 16,9tt). 

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

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

  
NHÓM CÒN LẠI 
(CN IV MV C ) 

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

Từ “Nhóm còn lại” có thể chỉ đại họa (Is 
10,22 Gr 11,23), hoặc niềm hy vọng nhờ sự 
sống sót của Nhóm còn lại (Gr 40,11). Từ xa 
trước, Noe được gọi là “Còn lại” (Hc 44,17). 
Trước lưu đày, Amos cho biết các thử thách 
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làm giảm bớt số dân (Am 
5,15) và trong viễn tượng 
cánh chung, Israel sẽ giảm 
xuống thành nhóm nhỏ (3,12 
5,3), chỉ còn những người 
công chính (9,8tt). Theo Isa-
ia, Nhóm còn lại sẽ thông 
phần sự thánh thiện của 
Thiên Chúa (Is 4,3), làm nền 
tảng hình thành Nước Chúa 
(28,16). Xôphônia cho biết 
Nhóm còn lại là những người 
nghèo (Xp 3,12), họ quy tụ 
quanh Đấng Messia (Is 10,21 
x 9,5. Họ sẽ được tôi luyện và 
thành một nước hùng mạnh 
(mt 4,70. Giêrêmia dùng từ 
Nhóm còn lại để chỉ những 
người thoát cảnh lưu đày (Gr 
40,11), nhưng chính những 
người bị lưu đày lại được 
hưởng lời hứa về Đấng Mes-
sia (24,1-6 23,3 31,7). Từ đó, 
Nhóm còn lại tách rời khỏi 
cộng đoàn trần thế, khỏi quốc 
gia Giuđêa. Edêkien cũng 
theo chiều hướng đó, khi cho 
rằng những người sống sót 
sau tai họa năm 587 không 
tốt hơn những người chết (Ed 
6,8-12.15 14,12). Chỉ người 
công chính mới được cứu 
thoát (9,4tt) và cuộc phán 
xét chung mới tách rời kẻ bất 
lương khỏi “Nhóm còn lại” 
thánh thiện (20,38 34,20). 

Như vậy, từ “Nhóm 
còn lại”có hai ý nghĩa: đó 
là “Nhóm sống sót” (Am 
5,15 Is 37,4 Gr 6,9 Ed 9,8), 
hoặc Nhóm còn lại thời cánh 
chung (Mk 5,6 Xp 3,12 Is 
4,4 Gr 23,3). Từ cuộc lưu 
đày, Nhóm còn lại là nhóm 
trung thành và Tân Ước đặt 
tên này cho họ (Rm 11,5). 
Thực sự Nhóm còn lại đã 

xuất hiện dưới tên “Israel tôi 
tớ Giavê” (Is 49,3) mang sứ 
mạng đối với toàn dân (49,5). 
Trong nhóm, Người tôi tớ là 
hiện thân và mang vận mạng 
của Nhóm. Người hoàn thành 
sứ mạng bằng cái chết cứu 
chuộc (52,13 53,12). Cả Isra-
el, cả chư dân sáp nhập vào 
Nhóm còn lại, kết tụ nơi một 
Đấng Messia (49,6 53,11). 

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

NGÔI LỜI LÀ ÁNH SÁNG 
THẬT 

(LỄ GIÁNG SINH - LỄ 
BAN NGÀY Ga 1,9) 
Sau khi được tách khỏi 

hỗn mang nguyên thủy (St 
1,1-5) ánh sáng soi chiếu địa 
cầu ngày và đêm (1,14-19). 
Thiên Chúa sai đi và gọi về, 
ánh sáng run rẩy vâng phục 
(Br 3,33). Tối tăm cũng ở 
tình trạng tương tự (Is 45 Am 
4,13). Vì vậy, cả ánh sáng lẫn 
tối tăm đều chúc tụng Đấng 
Tạo Hóa (Tv 19,2 148,3). 
Ánh sáng ở với Thiên Chúa, 
bao quanh Ngài (Tv 104,2). 
Ánh sáng là yếu tố diễn tả 
việc thần hiển (St 15,17 Xh 
19,18 Ed 1,13). 

Như bóng tối là nơi cư 
ngụ của vong nhân (G 10,22), 
ánh sáng gắn liền với sự sống 
(Tv 56,14). Hơn nữa, như trí 
thức là ánh sáng dẫn đường, 
người tôi trung của Thiên 

Chúa sẽ nên ánh sáng cho 
muôn dân (Is 42,6 49,6). Với 
những ý nghĩa trên, ánh sáng 
là yếu tố cứu độ thời Thiên 
Sai: dân đi trong tăm tối được 
thấy ánh sáng (Is 9,1 58,8). 
Đêm tối không còn nữa (Is 
49,9), chính Thiên Chúa sẽ là 
ánh sáng cho dân Người (Dcr 
14,7 và Is 60,19-20). 

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

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

  
GIA ĐÌNH 

(LỄ THÁNH GIA THẤT) 
Gia đình thời tổ phụ gồm người cha và 

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

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

Trong Tân Ước, gia đình xem ra có vai 
trò quyết định đối với các phần tử gia đình, 

chẳng hạn các cuộc trở lại của cả gia quyến 
viên đại đội trưởng (ga 4,53), của gia đình 
lính áp giải Phaolô (Cv 16,34), của gia đình 
ông trưởng hội đường ở Corintô (Cv 18,8). 

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

Gia đình Thiên Chúa là điều có thực (Ep 
2,19): Chúa Kitô là trưởng tử của đàn em 
đông đảo (Rm 8,29) và các Kitô hữu là những 
kẻ thừa tự với Đức Kitô  (Rm 8,17). Được 
tái sinh (Ga 3,5 1Cr 4,15 Gl 4,19), nghĩa là 
Thiên Chúa kêu gọi, được Ngôi Lời Nhập 
thể cứu chuộc và được Thánh Thần thánh 
hóa, người Kitô hữu thực sự là người nhà của 
Thiên Chúa
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THÁNH KINH DÃ SỬ

TỪ TRÊN THÁNH GIÁ 
NHÌN XUỐNG

Từ trên thánh giá nhìn xuống,
Chúa Giêsu thấy những ai?

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

Bản dịch tiếng Việt: Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

. 9 .
QUÂN LÍNH LÝ HÌNH

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa 
Giêsu thấy đám binh lính lý hình 
đang bao quanh Người và những tử 

tội khác.
Trong lòng họ, họ nghĩ gì khi hành 

hạ và đóng đinh Chúa Giêsu? Chắc chắn 
họ rất ngạc nhiên trước cách Chúa Giêsu 
chịu đựng đau khổ. Thật là can đảm! Tuy 
nhiên họ chỉ quan tâm đến mỗi một điều. 
Đó là thi hành lệnh trên. Chúa Giêsu có tội 
hay không? Đó không phải là việc của họ. 
Người có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến 
hay không? Họ cũng chẳng cần biết. Cấp 
trên đã ra lệnh bảo họ tra tấn và đóng đinh 
Người thì họ tuân lệnh. Thế thôi.

Trong đám họ có những tên rất thô lỗ. 

Họ đã quen nhìn thấy những tội nhân phải 
chịu khổ, nhất là những tội nhân của các 
dân bị đế quốc Rôma của họ đô hộ. Dù các 
tội nhân ấy đau đớn kêu la đến đâu họ cũng 
dửng dưng không chút xúc động.

Chúa Giêsu bắt đầu bị bọn lính ấy hành 
hạ bằng nhục hình đánh đòn. Đây là một 
hình khổ hết sức khủng khiếp. Có những 
người đã chết gục ngay dưới những làn roi.

Tiếp đến là trò chế nhạo. Bọn họ đã 
nghe người ta tố cáo Chúa Giêsu tự xưng 
là vua. Đúng hay sai, đối với họ điều đó 
không quan trọng. Họ chỉ coi đây là cơ hội 
vui đùa chế nhạo Người như một ông vua 
hề. Họ lấy dây gai kết thành một vòng tròn 
rồi ấn lên đầu Người và làm bộ cung kính 
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thưa: “Muôn tâu Bệ Hạ, vương miện của 
ngài đây”. Để cho “chiếc vương miện ấy 
dính chặt vào đầu Người, họ lấy gậy đóng 
xuống… Những chiếc gai cắm sâu vào da 
đầu Chúa Giêsu…Những dòng máu ròng 
ròng chảy xuống ướt đỏ mặt Người… “Và 
đây là cẩm bào của ngài”. Họ vất một tấm 
vải rách màu đỏ lên vai Người. Còn thiếu 
gì nữa? À, vua thì phải có vương trượng 
chứ! Họ tìm được một cây sậy ấn vào tay 
Người. Thế là tạm xong. Họ bắt Chúa Giê-
su ngồi trên một bậc thềm và bắt đầu tung 
hô: họ đi vòng vòng quanh Người, vừa đi 
vừa hô: “Hoan hô vua dân Do thái”. Lần 
lượt những kẻ đi ngang trước mặt dừng lại 
khạc nước miếng vào mặt Người.

Khi đã lên đến đồi Can vê, bọn lính cởi 
áo Chúa Giêsu ra. Vải đã dính vào các vết 
thương khắp mình Chúa Giêsu nên khi bị 
cởi áo, Người đau đớn chẳng khác gì bị lột 
da. Rồi họ đè Người nằm xuống trên cây 
Thập giá. Họ kéo hai tay hai chân Người ra 
cho đến chỗ làm dấu sẵn để đóng đinh…

Đóng đinh xong, họ dựng Người cùng 
cây Thập giá đứng thẳng lên. Rồi họ ngồi 
xuống nghỉ mệt, thẩy xúc xắc để xem ai 
được lấy tấm áo không đường khâu của 
Chúa Giêsu. 

Tuy nhiên trong đám họ cũng có một 
người còn chút lòng nhân đạo. Anh này 
đưa cho Chúa Giêsu một ly mật đắng pha 
mật ong. Đây là một thứ thuốc giảm đau. 
Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối không uống.

Và cũng có một cử chỉ nhân đạo khác: 
Chúa Giêsu trên thập giá kêu lên: “Tôi 
khát”. Nghe vậy, một anh lính đi lấy một 
tấm bọt biển thấm một chút giấm rồi đưa 
lên cho Người. Chúa Giêsu đã nếm một 
chút. Ta có thể tưởng tượng Chúa Giêsu 
đưa mắt nhìn anh tỏ dấu cám ơn. Và có lẽ 
ánh mắt đó đã thấu tận đáy lòng anh, suốt 
đời anh không thể nào quên.

Nhưng đáng để ý nhất là viên sĩ quan chỉ 
huy đội lý hình. Ngay từ đầu cuộc xét xử tại 
tòa án, ông đã có ấn tượng về phong cách 
của Chúa Giêsu: rất can đảm, bình thản và 
oai nghiêm. Ông hiểu Chúa Giêsu không 
phải là một người bình thường. Vì thế, mặc 
dù được lệnh phải hành quyết Chúa Giê-
su, nhưng ông vẫn dành cho Người một sự 
tôn trọng. Trên đường đi đến pháp trường, 
khi thấy Người đã kiệt sức, ông đã yêu cầu 
một kẻ qua đường vác thập giá giúp Người. 
Rồi khi Chúa Giêsu đã bị treo trên thập giá, 
nhiều người bên dưới lớn tiếng chế nhạo, 
xỉ vả Người. Ông rất ngạc nhiên khi nghe 
Chúa Giêsu chỉ đáp lại bằng những lời tha 
thứ. Cuối cùng, lúc Chúa Giêsu tắt thở, khi 
trời bỗng tối sầm lại và đất rung chuyển, 
thiên nhiên như muốn để tang Chúa Giêsu, 
viên sĩ quan này thốt lên: “Quả thật, người 
này là Con Thiên Chúa”.

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

1. Trên đời này vẫn còn những vụ 
hành hạ, tra tấn… Vẫn còn những trại 
tập trung… vẫn còn hàng triệu người phải 
bỏ nước trốn đi… Khi biết tình trạng này, 
tôi có suy nghĩ gì không? Hay là tôi dửng 
dưng? Tôi có ý nghĩ rằng sau này khi có 
thể, tôi sẽ đấu tranh cách nào đó để thế 
giới bớt đi những sự dữ và thêm nhiều tình 
thương không?

2. Phải chăng đôi khi tôi cũng hung dữ, 
cay độc, xỉa xói những người khác kém cỏi 
hơn tôi, nghèo hèn hơn tôi… Phải chăng 
đôi khi tôi ỷ thế để ức hiếp kẻ yếu thế hơn 
tôi?

3. Phải chăng tôi có óc kỳ thị: kỳ thị 
màu da, kỳ thị giai cấp xã hội, kỳ thị khả 
năng…. Khinh dể những kẻ không giống 
tôi, không bằng tôi?
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SỐNG KINH MÂN CÔI
100 Truyện tích 

MÂN CÔI
TRUYỆN TÍCH 24  

Chuỗi hạt Mân Côi với chàng công tử quý tộc 
Georgia con nhà giàu 

sang. Với tuổi chàng, 
đáng lẽ người ta ăn 

chơi phung phí. Nhưng Geor-
gia lại không phải vậy. Ngay 
từ thuở thiếu thời, chàng đã 
được cha mẹ giáo dục rất 
sớm, chăm chỉ học hành, 
ngoan ngoãn giữ đạo. Chàng 
thường theo mẹ đến nhà thờ 
đọc kinh, và cùng mẹ lần 
chuỗi Mân Côi trước tượng 
Đức Mẹ. Ảnh hưởng tốt đẹp 
ấy đã ăn sâu vào trí óc của 
chàng. Lớn lên, chàng lập gia 
đình với một cô gái làng bên. 
Cả hai sống trong một gia 
đình hạnh phúc, có thể nói là 
không ai sánh bằng. Nhà của 
chàng rộng rãi, vườn trước 
vườn sau, trông như một nông 
trại. Chàng cho thiết kế một 
căn phòng rất khang trang 
rộng rãi, trang trí sang trọng. 

Lúc đầu vợ hỏi, thì chàng trả 
lời: “Đây là căn phòng của 
anh, là nơi để tiếp đón bạn bè, 
và khách sang trọng”. Nhưng 
thực chất không phải vậy. 
Georgia dùng căn phòng này 
để tôn kính Đức Mẹ. Chàng 
cho đặt một tượng Đức Mẹ 
cao lớn, trang hoàng hoa nến. 
Hằng đêm cứ khoảng 2, 3 giờ 
sáng, trong lúc mọi người còn 
đang ngủ yên, thì chàng lén 
lên đài Đức Mẹ, đọc kinh lần 
hạt cho đến 4, 5 giờ sáng mới 
về. Thói quen này kéo dài hết 
tháng này qua tháng khác, 
mà vợ chàng cũng chẳng để 
ý. Một hôm, cứ thấy chồng đi 
như vậy, rồi lại về lúc 4, 5 giờ 
sáng… Chị cảm thấy buồn, 
sinh nghi mới hỏi thật: 

- Sao anh cứ đi đâu ban 
đêm, rồi lại trở về lúc sáng 
sớm như vậy. 

Chàng nói với vợ:
- Anh có quen một bà, bà 

này đẹp lắm. Đêm nào anh 
cũng phải đến với bà. Nếu 
không đến với bà, thì anh 
nhớ lắm, không sao ngủ yên 
được. 

Bà vợ lấy làm lạ, cho nên 
đâm ra ghen. Ghen mà không 
dám nói, sợ chồng buồn, 
rồi trong gia đình mất hạnh 
phúc. Ghen quá mất khôn. 
Hôm ấy cũng như mọi khi, 
chồng vừa đi khỏi, nàng chụp 
ngay lấy con dao bếp, cắt cổ 
tự tử. Máu chảy thấm cả chăn 
mền. Chàng đi đọc kinh về, 
đến gần giường vợ, thấy máu 
chảy lênh láng. Lay gọi, thì 
chị vợ coi như đã chết, không 
còn cử động nhúc nhích gì 
được nữa. Chàng vội chạy 
đến đài Đức Mẹ, vừa khóc 
vừa kêu xin:
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- Lạy Đức Mẹ, vì lòng kính mến Đức Mẹ, 
mà hằng đêm con đến đây với Mẹ, đọc kinh 
lần chuỗi Mân Côi. Bây giờ Mẹ thấy sự thể 
đau thương như thế này. Xin Mẹ thương liệu 
cách nào cho được sự ổn thỏa, kẻo con bị 
mang tiếng là giết vợ. 

Đang khi chàng còn gục đầu trước tượng 
Đức Mẹ, thì con nhỏ đầy tớ chạy đến gọi ông 
về ngay cho bà hỏi. Chàng ngạc nhiên, vợ đã 
chết mà bây giờ lại gọi. Vội vàng chạy về 
phòng thì thấy vợ quỳ lên ôm chầm lấy chồng 
xin lỗi, và nói:

- Đức Mẹ đã cứu em khỏi sa hỏa ngục, 
nhờ lời cầu nguyện hằng đêm của anh. 

Hai vợ chồng ôm nhau khóc, và cùng 
chạy đến bàn thờ, phủ phục suốt đêm dưới 
chân Đức Mẹ để cảm tạ, vì những chuỗi 
Mân Côi hằng đêm mà chàng dâng lên cho 
Đức Mẹ. 

Lời bàn: Câu truyện do Thánh Alphônsô 
kể trong kho tàng kinh Mân Côi, có ý nói lên 
những người thật tâm có lòng kính mến Đức 
Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì dù gặp khó 
khăn thế nào, Đức Mẹ cũng ban cho những 
ơn đặc biệt như đã ban cho anh Georgia này. 
Có điều đáng trách là Georgia khi đi đọc kinh 
kính Đức Mẹ, thì cứ đi, việc gì mà phải lén 
lút giấu vợ, để vợ sinh nghi, rồi sinh ra nhiều 
phiền phức. Khi ta làm việc gì kính Đức Mẹ 
thì cứ can đảm làm công khai, không sợ ai hết. 
Nói đến đây tôi lại nhớ đến Bác sĩ Lê Thiện 
Điền, Hiệp sĩ Đức Mẹ, ở trong tù, Ông vẫn 
hiên ngang vừa đi bộ vừa lần hạt kính Đức 
Mẹ mà chẳng sợ ai hoặc sợ dư luận gì cả. Đại 
tá Hồ Tiêu, nguyên tư lệnh quân binh chủng 

nhảy dù, khi vào tù, ông được ơn trở lại đạo 
công giáo, và gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức 
Mẹ Fatima. Ông tỏ ra rất can đảm giữ đạo 
công khai, không sợ bất cứ ai, bất cứ dư luận 
nào. Khi trở về nhà, bà vợ là phật tử, nói với 
một thượng tọa, xin khuyên bảo chồng trở laị 
Phật giáo như trước đây. Thượng tọa khuyên 
bà: để tùy ý ông lựa chọn, vì đạo nào cũng tốt. 
Ông nói với vợ: “Tôi chỉ ước nguyện có một 
tượng Đức Mẹ Fatima, và một chuỗi tràng hạt 
Mân Côi. Chiều chồng, bà đi mua bằng được 
2 thứ đó đem về để trước mặt ông. Hằng ngày 
ông lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức Mẹ 
Fatima, cho đến khi ông chết. Bà vợ ông Hồ 
Tiêu hiện nay vẫn còn sống, đang cư ngụ tại 
quận Cam, California 

CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI SỐT SẮNG
Cách đọc sốt sắng: Giai đoạn I: Mỗi chuỗi kinh, rán đọc cho được 1 kinh thật sốt sắng. 

Giai đoạn II: Mỗi chuỗi đọc cho bằng được 2 kinh Kính mừng thật sốt sắng và cầm trí. 
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Vấn nạn: Tại sao Chúa dạy đừng cho kẻ không nghèo? (một 
Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi
Trong truyện chàng trai giàu có đến hỏi Chúa cách đạt đến Nước Trời (1) 

và trong lời dạy nên mời ai khi đãi tiệc(2), Chúa muốn ta đã cho thì phải cho 
người nghèo, đừng cho người giàu hoặc người không nghèo, vì cho như thế 
là cho không vụ lợi; cho không vụ lợi  mới thật là cho, đúng nghĩa cho, thậm 
chí cho mà bị người nhận bội ơn, gây phiền, trả oán… cho ấy càng đáng mặt 
kẻ thực thi Lời Chúa. 

 1 Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy 
nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy 
rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên 
Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. 
Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết 
người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha 
mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: 
“Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót 
gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về 
bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được 
kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì 
buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. (Mt 19,16-22).
 2 “Khi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, người thân 
hoặc những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại anh, và như thế 
anh được đền đáp rồi. Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời người nghèo, người tàn 
tật, người què quặt và người đui mù. Anh sẽ hạnh phúc vì họ không có gì để 
đền đáp cho anh”.Lc 14,12-14).

TÌNH HUỐNG - TIN MỪNG

ĐÃ CHO, NÊN CHO NGƯỜI NGHÈO 
Đương Đạo LInH MAI LInH

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

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

Cầu nguyện trước bữa ăn xong, ngồi 
xuống, cha sở nói với cha phó:   

- Hôm qua cha hỏi, tôi bị bí, đêm về nghĩ 
được câu trả lời cho cha đây!               

Cha phó phì cười. Cha sở nói:  
- Đạo gia Thái cực quyền có một câu rất 

hay dùng để tập luyện cho công hiệu, đó là 
câu: “Hư linh đỉnh kình”, nghĩa là tâm trí lúc 
nào cũng để ở đỉnh đầu, làm như thân ta bị 
móc tại đỉnh đầu và treo lên. Ở đây ta ứng 
dụng: Lúc nào ca hát cũng để tâm trí vào 
Chúa, vì Chúa và chỉ dành cho Chúa. Đó là 
cung cách Thánh ca Phụng vụ.      

Cha phó:
- Cha nói đúng! Vì Thánh ca Phụng vụ 

hát nguyên văn Lời Chúa, lại hát cả cộng 
đoàn cùng nhau đối đáp với ca đoàn, cho nên 

(1) Giữ kỷ luật của Giáo hội về thánh nhạc giống như tàu thuyền, phi cơ… đi với la bàn. 

dễ để “Hư linh đỉnh kình” lắm! Phải 
không ạ? 

Cha sở:
- À! Thế là cha đã hiểu.       
Cha phó thưa:

- Thưa cha, thắc mắc “bất cứ việc gì 
thánh thiêng đến đâu, hễ có yếu tố con người 
nhúng vào, chẳng chóng thì chầy sẽ thành tục 
hết cả”… đã được cha giải đáp. 

Cha sở gật gù: 
- Thậm chí… ngay cả giữ kỷ luật Thánh 

nhạc của Giáo hội đưa ra thôi, cũng đã là một 
cách “Hư linh đỉnh kình”(1)   

Cha phó đáp:
- Rất phải! Và giữ đúng kỷ luật Thánh 

nhạc do Giáo hội đặt ra, nói lên cách hùng 
hồn rằng ta đang ca hát chỉ để thờ phượng 
Chúa.  

Cha sở: 
- Đúng! Đúng! Rất đúng! Không tuân thủ 

kỷ luật Giáo hội sao có thể nói thờ phượng 
Chúa?    

Ca hay là ca nguyên Lời Chúa   
Hát tốt phải đối đáp cộng đoàn

THÁNH CA PHỤNG VỤ, 
“HƯ LINH ĐỈNH KÌNH”    

Môn võ Thái cực quyền có 10 yếu lý giúp người luyện tập mau thành. Yếu lý đầu 
tiên có tên “Hư linh đỉnh kình”: người tập tưởng tượng đỉnh đầu mình đang được 
móc vào một đầu sợi dây và treo lên. Tưởng tượng như thế giúp lúc nào đầu, cổ và 
toàn thân cũng thẳng đứng và dễ buông lỏng.

PHA THĂNG
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QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

CuộC tử thủ Của gần 1.000 
người Do thái trướC 5.000 
quân La Mã năM 70

ngUYÊn ngUYÊn

Vào thế kỷ thứ nhất, đế quốc La Mã 
thống trị Địa Trung Hải và đánh 
chiếm nhiều vùng đất rộng lớn ở 

Trung Đông, trong đó có vương quốc Has-
moneans của người Israel. Tuy nhiên, sự cai 
trị tàn bạo của đế quốc La Mã đã khiến người 
Do Thái liên tục vùng lên đấu tranh vũ trang, 
trong đó sự kiện đáng nhớ nhất là trận tử thủ 
của gần 1.000 người Do Thái tại pháo đài 
Masada năm 70, theo War History.

Năm 66, người Do Thái ở tỉnh Judea, 
ngày nay là khu vực phía bắc Israel, bắt đầu 
vùng lên chống lại đế chế La Mã. Ban đầu, 
cuộc khởi nghĩa thành công khi biến thành 
phố Jerusalem thành căn cứ địa vững chắc. 
Tuy nhiên, Jerusalem thất thủ sau cuộc bao 
vây và đột kích của quân La Mã vào năm 70, 
buộc quân nổi dậy rút về co cụm phòng thủ ở 
pháo đài Masada.

Masada là pháo đài kiêm cung điện do 
Herod Đại đế của Judea xây dựng. Nó được 
thiết kế làm nơi trú ẩn cho nhà vua trong 
những thời điểm khủng hoảng.

Pháo đài Masada được đánh giá là kiệt 
tác về kiến trúc, cũng là thử thách khó nhắm 
với mọi kẻ thù muốn vây hãm. Công trình 
này tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi, bao quanh 
là dốc đứng, cách duy nhất để tiếp cận nó là 
tuyến đường độc đạo quanh co ở sườn đông 
ngọn núi. Đây là đoạn đường dài, hiểm trở, 
buộc lực lượng tấn công phải chia ra thành 

từng nhóm nhỏ tiếp cận, khiến họ dễ bị quân 
phòng ngự tập kích từ trên cao.

Thông thường, khi không thể tấn công một 
thành trì, người ta sẽ vây hãm nó trong thời 
gian dài, cắt đứt nguồn tiếp tế để lực lượng 
phòng thủ bị đói khát. Tuy nhiên, Masada lại 
là nơi có thể đối phó với mọi mối đe dọa. Ở 
đây có các hầm chứa nằm sâu trong lòng núi 
để tích trữ nước mưa và nhà kho chứa đầy 
thực phẩm, thậm chí có cả không gian trồng 
trọt để sản xuất thực phẩm tươi.

Khoảng 960 người Do Thái có mặt trong 
pháo đài, chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người 
già, khi quân La Mã kéo đến. Chỉ huy nhóm 
người Do Thái tử thủ này là Eleazer Ben Yair, 
chiến binh xuất thân trong gia đình có truyền 
thống chống lại đế chế La Mã.

Di tích pháo đài Masada ngày nay 
Ảnh:Wikipedia

CÁCH HÁT NGỢI KHEN CHÚA TRONG PHỤNG VỤ
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La Mã huy động Quân 
đoàn Fretensis số 10 và lực 
lượng hỗ trợ với quân số trên 
5.000 binh sĩ, đông gấp 5 lần 
số người ở trong pháo đài Ma-
sada. Chỉ huy lực lượng vây 
hãm là Flavius Silva, thống 
đốc cai quản tỉnh Judea.

Quân La Mã xây thành 
lũy hình tròn xung quanh 
pháo đài Masada, nhằm ngăn 
đối phương thoát ra tìm viện 
binh hoặc phát động phản 
công. Thành lũy được xây 
bằng đá và lợi dụng địa hình 
sẵn có với kích cỡ đủ rộng để 
tuần tra canh gác, đồng thời 
có nhiều tháp canh để theo 
dõi mọi động thái tại Masada. 
Trên thành lũy còn bố trí máy 
bắn đá để tấn công ngay khi 
phát hiện đối phương.

Tuyến phòng thủ của La 
Mã cũng có nơi tập kết lực 
lượng để phát động tấn công. 
Khu vực này cách pháo đài 
Masada 280m, cho phép các 
đơn vị bộ binh áp sát pháo đài 
mà không bị lộ diện trước lực 
lượng phòng thủ, cũng như 
giúp công binh có vị trí lắp 
đặt máy bắn đá gần phòng 
tuyến của người Do Thái.

Lợi dụng các khối đá sẵn 
có, đội công binh La Mã xây 
một đoạn dốc dài bằng đất và 
gạch vụn chạy từ nơi tập kết 
trên sa mạc đến đỉnh ngọn đồi. 
Ở phía sau phòng tuyến, họ 
chế tạo một tháp công thành 
để đối phó với cánh cổng lớn 
của pháo đài Masada.

 1 “Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên 
Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào 
lòng”. (Đnl 6,2-6).
 2 “Hư linh đỉnh kình”: đầu cổ ngay thẳng, thần quán tại đỉnh, không vận sức mà phải tự nhiên.

Chiến thuật này khiến lực 
lượng phòng thủ bên trong 
pháo đài không có cách nào 
để đối phó. Quân đội La Mã 
tin chắc sẽ giành được thắng 
lợi nhanh chóng và những 
người bên trong Masada sẽ 
phải buông vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên, trước khi 
quân đội La Mã kịp tấn công, 
những người Do Thái đã giết 
hết gia đình của mình và tự 
sát. Họ dường như nhận ra 
kết cục không thể tránh khỏi 
của cuộc tấn công và quyết 
định không chịu đầu hàng 
đối phương. Khi quân La Mã 
vào trong pháo đài, họ chỉ 
tìm thấy hàng trăm xác chết.

Sự kiện pháo đài Masa-
da thất thủ đã đặt dấu chấm 
hết cho cuộc nổi dậy ở Judea, 
nhưng câu chuyện từ cuộc tử 
thủ này đã trở thành nguồn 
cảm hứng cho những thế hệ 
người Do Thái sau này.

Duy Sơn
Nhân loại không ngớt 

chiến tranh do lòng tham, 
kiêu căng và ỷ mạnh hiếp 
yếu; chỉ những ai thiện tâm 
(“Gloria in excelsis Deo, et 
in terra pax hominibus bo-
nae voluntatis” -  Vinh danh 
Thiên Chúa trên trời, bình 
an dưới thế cho người thiện 
tâm); tâm tính ngay thẳng, 
hiền lành và yêu thương mới 
mang lại hòa bình.

Trong lãnh vực thánh 
nhạc, Thánh ca Phụng vụ 
(TCPV) lấy việc “Thờ 

phượng Chúa hết lòng, hết 
linh hồn và hết sức” (1) làm 
lý tưởng độc nhất và trên hết; 
lý tưởng này hướng dẫn cả 
cuộc sống và mọi hoạt động 
của chúng ta. Điều ấy có thể 
được minh họa bằng yếu lý 
“Hư linh đỉnh kình”, yếu lý 
này được gọi là yếu lý thứ 1 
trong 10 yếu lý của võ phái 
đạo gia Thái cực quyền (2); 
yếu lý này được hình dung 
người tập tưởng tượng mình 
như bị treo bằng một sợi dây 
vô hình móc vào đỉnh đầu để 
mọi động tác đều buông lỏng 
mặc cho sợi dây ấy di chuyển 
đến đâu.

Lý tưởng “Thờ phượng 
Chúa hết lòng, hết linh hồn 
và hết sức” là sợi dây móc 
vào đời ta và vào con người 
ta gồm xác lẫn hồn, thế là ta 
hoạt động cách gì và ra sao 
cũng chỉ là “Thờ phượng 
Chúa hết lòng, hết linh hồn 
và hết sức” mà thôi. Như thế 
ta mới buông bỏ mọi thói tục, 
khuynh hướng hư hèn, tham 
vọng và thói quen mãi vị nể 
con người nhất là bị danh, 
lợi, thú.

Đương nhiên ma quỷ và 
những người bị ma quỷ lèo 
lái sẽ phá hại… nhưng phá 
hại sao được với người đã 
“móc đầu mình” vào “Thờ 
phượng Chúa hết lòng, hết 
linh hồn và hết sức”; thế là ta 
còn sợ chi?

Luôn an toàn và thư thái, 
vì Chúa luôn gìn giữ
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CÂU CHUYỆN NỘI BỘ 

NGƯỜI CÓ LÝ TƯỞNG
Viết riêng cho Ban Biên tập PHÚC CHIÊU

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng 
đan sọt và Hưng Đạo Vương

Theo cuốn Danh nhân Việt Nam, Phạm 
Ngũ Lão sinh năm 1255 trong một 
gia đình nông dân nghèo ở làng Phù 

Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương (nay là 
thuộc huyện Ân Thi, Hưng Yên) đúng vào 
lúc vương triều Trần đang động viên sức dân 
chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông lần thứ hai.

Từ nhỏ, Phạm Ngũ Lão nổi tiếng vì chí khí 
khác thường. Ở làng có người tên Bùi Công 
Tiến đỗ tiến sĩ, tổ chức ăn khao, cả làng kéo 
đến, riêng Phạm Ngũ Lão thì không. Người 
mẹ hỏi con sao không đến thì Ngũ Lão thưa: 

- Chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ 
non sông mà con chưa lập được bằng người, 
đi mừng người ta nhục lắm.

 Cùng thời gian đó, Hưng Đạo Vương 
Trần Quốc Tuấn đưa quân đi tập trận qua 
làng Phù Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi, 
tiếng thét tránh đường vang lên ồn ã, nhưng 
Ngũ Lão vẫn điềm nhiên ngồi đan sọt bên 
đường như không hề biết. Một người lính bực 
tức, lấy giáo đâm vào đùi nhưng ông không 

phản ứng gì.
Nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định 

sai một viên quan hầu cận lên xem việc gì thì 
tướng Nguyễn Chế Nghĩa tiến lại trước mặt 
ông, cúi đầu thưa rõ sự việc. Trần Hưng Đạo 
thấy lạ liền đến trước mặt chàng trai. Thấy 
người này ước chừng hai mươi tuổi, đầu trần, 
áo rách, khuôn mặt khôi ngô, một bên đùi bị 
giáo đâm chảy máu, nhưng vẫn ngồi đan sọt, 
Hưng Đạo Vương cất giọng hỏi:

- Ngươi quê ở đâu, bị giáo đâm thế không 
biết đau hay sao mà ngồi im?

Phạm Ngũ Lão ngước lên, thấy vị tướng 
dáng uy nghi nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền 
kính cẩn thưa:

- Thưa Đức ông, thần họ Phạm, tên Ngũ 
Lão, quê ở làng Phù Ủng, châu Thượng Hồng. 
Nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề 
đan sọt nuôi mẹ già. Thần mải nghĩ mấy câu 
trong binh thư nên không biết có quân của 
Đức ông qua đây, xin Đức ông xá tội.

Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ 
Lão đường hoàng, Trần Hưng Đạo sai người 
lấy thuốc đắp vết thương cho ông rồi dò hỏi 
xem có quan tâm đến việc quân Nguyên 
Mông sắp tiến vào Đại Việt không. Phạm 

 Phạm Ngũ Lão - chàng đan sọt trở thành tướng bách chiến bách 
thắng. Được Hưng Đạo Vương trọng dụng, Phạm Ngũ Lão hai lần góp 

công đánh thắng giặc Nguyên Mông, nhiều lần đánh dẹp quân Ai 
Lao, Chiêm Thành.
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Ngũ Lão thưa:
- Thần tuy ở nơi thôn dã 

song cũng biết giặc Nguyên 
Mông lăm le tiến vào nên đã 
cùng trai tráng trong vùng 
luyện tập võ nghệ, chờ thời 
cơ đầu quân.

Hưng Đạo Vương nhìn 
thấy trong một chiếc sọt có 
quyển sách liền hỏi sách 
gì, Ngũ Lão kính cẩn dâng 
lên. Vương hỏi về binh thư, 
không ngờ ông trả lời rành 
rọt mọi vấn đề về cách dùng 
binh, binh chỉ cần tinh chứ 
không cần nhiều. Hưng Đạo 
Vương mừng rỡ nói:

- Ngươi có chí lớn, ta rất 
mừng. Hiện ta chiêu mộ quân 
lính, kén chọn tướng tài. Ta 

muốn ngươi về Vạn Kiếp 
giúp ta huấn luyện quân lính, 
ngươi thấy thế nào?

Phạm Ngũ Lão vui mừng 
song không đi ngay mà xin 
phép về thưa lại với mẹ kh-
iến Hưng Đạo Vương xúc 
động. Sau một thời gian, 
Ngũ Lão đến quân doanh của 
Trần Hưng Đạo huấn luyện 
quân sĩ. Ông còn được Hưng 
Đạo Vương gả con gái cho. 
Điều này rất hiếm xảy ra 
trong vương triều Trần và để 
làm điều đó một cách thuận 
tình đạt lý, Trần Quốc Tuấn 
đã phải giáng con gái Anh 
Nguyên xuống làm con nuôi.

Không chỉ trở thành con 
rể và được Hưng Đạo Vương 

kèm cặp, Phạm Ngũ Lão còn 
có tình bạn đẹp với con út 
vua Trần Thái Tông là Minh 
Hiến vương Trần Uất - người 
ấn tượng với câu chuyện đan 
sọt bên đường của ông.

Hai lần đánh thắng giặc 
Nguyên Mông

Được rèn cặp dưới trướng 
Hưng Đạo Vương, Phạm Ngũ 
Lão trưởng thành, phát huy 
được những sở trường để trở 
thành vị tướng tài năng kiệt 
xuất, lập được nhiều chiến 
công.

Năm 1285, khi giặc 
Nguyên Mông xâm lược Đại 
Việt lần thứ hai, Phạm Ngũ 
Lão đương giữ chức Điện 
tiền chỉ huy sứ, trấn giữ vùng 

Tranh minh họa cảnh Phạm Ngũ Lão đang ngồi đan sọt 
thì bị lính dùng giáo đâm vào chân
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Ải Bắc, đã đem quân phối hợp với các cánh 
quân của Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản 
đánh cho giặc đại bại ở Tây Kết, Hàm Tử, 
Chương Dương, chém đầu Toa Đô và khiến 
chủ tướng giặc là Thoát Hoan phải bạt vía.

Sách Những danh tướng chống ngoại xâm 
thời Trần ghi rõ: “Thoát Hoan phải bạt vía 
đến nỗi khi hắn chỉ huy quân sang xâm lược 
Đại Việt lần thứ ba, hễ chạm trán với Phạm 
Ngũ Lão là đã rụng rời tay chân, chỉ lo bảo 
toàn tính mạng. Uy danh của Phạm Ngũ Lão 
khiến kẻ thù khiếp sợ, khâm phục. Chúng gọi 
ông là viên hổ tướng họ Phạm”.

Trong cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông lần thứ ba (1287), có lần Phạm 
Ngũ Lão được giao nhiệm vụ chặn đánh giặc 
ở ải Nội Bàng nhằm tiêu diệt đội quân địch 
do Thoát Hoan cầm đầu trên đường rút chạy. 
Tên tướng Thoát Hoan ham sống sợ chết luôn 
tìm cách đẩy tay chân đi đối đầu với Phạm 
Ngũ Lão, còn hắn định thoát thân bằng hướng 
khác. Phạm Ngũ Lão biết trước điều đó nên 
chia quân mai phục hết các ngả đường tắt 
sang biên giới, khiến tiền quân của Thoát 
Hoan bị đánh úp bất ngờ, còn hậu quân bị 
chặn không tiến được. Quân Thoát Hoan đi 
tới đâu đều vấp phải phục binh của quân Đại 
Việt và bị tiêu diệt gần hết. Chủ tướng phải 
trà trộn vào đám tàn quân mới thoát về nước 
và không dám đặt chân lên Đại Việt thêm lần 
nào nữa.

Phạm Ngũ Lão, viên hổ tướng mà giặc 
Nguyên Mông phải khiếp sợ, khi đó mới 
ngoài 30 tuổi. Những năm sau đó, ông còn 
được triều đình giao chỉ huy nhiều trận đánh. 
Ông nhiều lần dẫn quân trừng phạt sự xâm 
chiếm của Ai Lao và Chiêm Thành. Trận 
đánh nào ông cũng giành chiến thắng nên 
được gọi là vị tướng bách chiến bách thắng.

Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều 
hiến chương loại chí, phần ghi chép và bàn về 
các vị tướng tài giỏi đã tôn vinh 16 vị tướng 
từ thời Lý tới thời Lê sơ, riêng triều Trần có 
4 người là Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, 

 1 Người có lý tưởng là người theo đuổi một mục tiêu bằng tất cả đời sống, kể cả hy sinh và đau khổ.

Trần Khánh Dư và Phạm Ngũ Lão.
Không chỉ là tướng giỏi khi ra trận, Phạm 

Ngũ Lão còn rất tài tình trong làm thơ. Trong 
Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên viết: 
“Phạm Ngũ Lão thích đọc sách ngâm thơ, là 
người phóng khoáng, có chí làm việc lớn”.

Năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất ở Thăng 
Long. Thơ văn của ông đến nay chỉ còn hai 
bài: Văn Hưng Đạo Đại vương (Viếng Hưng 
Đạo Đại vương) và Thuật hoài (Tỏ lòng). 
Trong đó, bài Viếng Hưng Đạo Đại vương 
được ông sáng tác để khóc Trần Quốc Tuấn. 
Bài thơ đánh giá Hưng Đạo Vương là “muôn 
dặm thành dài” của nhà Trần và không quên 
nhắc đến sự nghiệp bất hủ của ông.

Tỏ lòng được nhiều người biết đến hơn. 
Bài thơ được dịch nghĩa: 

“Múa giáo non sông trải mấy thu
Ba quân như hổ nuốt trôi trâu
Công danh nam tử còn vương nợ
Luống thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu”. 
Bài thơ này được truyền tụng trong ba 

quân, kích thích binh lính quyết lập chiến 
công, đánh thắng giặc Nguyên Mông.

Dương Tâm
Đến với Thánh Nhạc Ngày Nay -một 

nhóm nhỏ những người thiện nguyện đi con 
đường quảng bá Thánh ca Phụng vụ- gồm 2 
dạng người:

1. Dạng người có lý tưởng (1): Đó là 
những người hiểu rõ con đường đang đi, chấp 
nhận gian khó trên đường và cống hiến hết 
tâm, trí, lực cho việc giới thiệu và quảng bá 
Thánh ca Phụng vụ.

2. Dạng người không có lý tưởng: là những 
người đến với nhóm Thánh Nhạc Ngày Nay 
bởi những ý hướng “đời thường”, vì vậy họ 
không hiểu, không thấy cần phải hiểu, hoặc 
hiểu sai con đường đang đi, họ không cống 
hiến gì nhiều, ai “bảo gì làm nấy”, ngại cống 
hiến, không chịu đựng gian khó, khi thấy 
không hài lòng (đôi khi chỉ vì một việc rất 
nhỏ) họ bỏ đi ngay.
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BBT nhận biết và phân biệt được người nào ra người ấy (2), rồi tùy từng 
người mà đối đãi và tận dụng họ vào công ích. Có điều chỉ BBT và những người 
có lý tưởng mới nhìn ra ma quỷ cùng với thói đời liên tục tấn công quấy phá, 
quấy phá hơn cả giặc Nguyên Mông ngày xưa, Thánh Nhạc Ngày Nay nghèo 
hèn, cô thân và yếu thế hơn nước Đại Việt gấp tỷ lần… tất cả chỉ trông cậy vào 
số ít ỏi người có lý tưởng, xem họ như những vị tướng tài đức cùng BBT chiến 
đấu, chiến đấu để tồn tại mà đưa Thánh ca Phụng vụ đến với mọi cộng đoàn.

Những người có lý tưởng thường dám hy sinh; những người sống có hy sinh 
luôn được mọi người, công khai hoặc kín đáo, kính trọng.

Những người có lý tưởng thường có sáng kiến; những người có sáng kiến 
luôn được mọi người đặt tin tưởng và hy vọng, vì họ trẻ hơn số tuổi (3).

Những người có lý tưởng thường mạnh mẽ, quyết đoán, khôn ngoan, quảng 
đại, hào sảng, độc lập, tự do, nghĩa khí và khẳng khái nhưng rất chân thật, trong 
sáng và rất xem trọng danh dự (4); họ được mọi người xung quanh yêu mến.

Con người ta ai cũng sinh ra để sống, nhưng hơn thua nhau ở chỗ sống có lý 
tưởng hay không mà thôi

 2 Bất kỳ ai đứng đầu tập thể đều tự nhiên có khả năng “thấu thị” như thế.
 3 Tuổi thật của mỗi người nằm ở tâm hồn, tuyệt nhiên không nằm ở thân xác.
 4 Có một người tên là Eleazar, một trong những kinh sư quan trọng tuy tuổi đã cao nhưng 
trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải há miệng ăn thịt heo. Nhưng ông thà chết vinh hơn sống 
nhục, nên đã tự ý tiến ra nơi hành hình, sau khi đã khạc nhổ hết thịt ra. Ông đã làm như vậy 
theo thói thường của những người can đảm là từ chối những thứ Luật Lệ không cho phép ăn, 
dù phải ăn để sống. Vì quen biết ông Eleazar đã lâu năm, nên những người chủ tọa bữa tiệc 
cúng thần trái với Lề Luật, kéo riêng ông ra một chỗ. Họ khuyên ông nói với người ta đem thịt 
đến, thứ thịt được phép dùng, tự tay ông dọn lấy, rồi chỉ giả vờ ăn thịt cúng, như vua đã truyền. 
Làm như vậy ông mới thoát chết, lại còn được đối xử nhân đạo, vì trước kia ông đã xử tốt với 
họ.
 Nhưng ông đã có một quyết định dứt khoát, thật xứng với tuổi cao, và uy thế của bậc lão 
thành, với vẻ khả kính của mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ 
buổi thiếu thời, nhất là phù hợp với Luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật 
đích đáng là cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ.
 Ông nói: “Ở tuổi chúng ta, giả vờ là điều bất xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông 
già E-la-da đã chín mươi tuổi đầu, mà còn theo những lề thói dân ngoại.
Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi, còn tôi thì chuốc 
lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. Dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống 
hay chết tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của Đấng Toàn Năng.
 Vậy giờ đây, khi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già, và để lại cho 
đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, vì đã trung thành với 
các Lề Luật đáng kính và thánh thiện.”
 Nói thế rồi, ông đi thẳng đến nơi hành hình.
 Những người điệu ông đến nơi đó đổi thiện cảm họ vừa có đối với ông thành ác cảm, vì 
họ cho những lời ông nói là điên khùng. Khi sắp chết vì đòn vọt, ông vừa rên vừa nói: “Đức 
Chúa là Đấng thông suốt mọi sự, hẳn Người biết là dù có thể thoát chết, nhưng tôi vẫn cam 
chịu những lằn roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác, còn trong tâm hồn, tôi vui vẻ chịu khổ 
vì lòng kính sợ Người.”  Con người ấy đã từ giã cuộc đời như thế đó. Cái chết của ông để lại 
không những cho các thanh niên, mà còn cho đại đa số dân chúng một tấm gương về lòng cao 
thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức. (2Mac 6,18-31; lk 19,1-10).    
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Tranh ảnh
Vui

NGƯỜI PHÀM

Còn chỗ còn chở

NÓI NHỎ NHAU NGHE

Bé Bo ngoan ngoãn   

Chuyện Bi & Bo

1.Tại sao trong Thánh ca Phụng vụ cũng nghĩ đến yếu lý “hư linh đỉnh kình”?
2. Thánh ca Phụng vụ “hư linh đỉnh kình” như thế nào? 
3. Thánh ca Phụng vụ nếu có “hư linh đỉnh kình” thì sẽ đạt được hiệu quả gì? 

 (xem câu trả lời trang 64)

Câu hỏi đố bạn

THIÊN ÂN
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CẤM ĐI BỆ VỆ

CHUY
ỆN

 

RIÊNG 

NG
ƯỜI 

LỚN

NGỤ 
NGÔN 

CHA PHI
LMNS.NGYỄN NGỌC PHI

Gp. Đà Nẵng

S
ư tử là chúa tể muôn loài. Đó là 
điều muôn loài muôn vật trong 
đại ngàn rừng xanh ai ai cũng 
biết rõ ràng và minh bạch. Kể từ 
sau khi cuộc đại hội dân rừng kết 

thúc và thành công vô cùng tốt đẹp, được 
diễn tiến theo như suy tính sắp đặt của sư 
tử và cánh tay chân chư hầu nịnh bợ mà 
dân rừng vẫn thường rỉ tai nhau là: “Cánh 
đội trên đạp dưới”, sư tử được dân rừng 
tôn vinh trở thành chúa tể rừng xanh.

Thời gian đầu tiên, sư tử suy nghĩ rất 
nhiều. Sư tử suy nghĩ nhiều đến nỗi “ngày 
thời quên ngủ, đêm thời quên ăn”. Sư tử 
suy nghĩ mông lung lắm. Sư tử suy nghĩ 
và tự nhủ mình rằng:

- Giờ đây sư tử ta đã được mọi dân 
rừng tín nhiệm đề cử tôn vinh lên vị trí 
chúa tể rừng xanh, một địa vị vô cùng 
cao quý và tràn đầy trách nhiệm, chính 
vì vậy sư tử ta đây phải sống và ứng xử 
làm sao cho xứng đáng với lòng yêu quý 
kính trọng của mọi thần dân rừng xanh. 
Sư tử ta phải cố gắng sống cho thật hòa 
nhã với mọi dân rừng, phải ứng xử yêu 
thương và kính trọng với mọi dân rừng 
nhất là với những cụ lớn tuổi, phải luôn 
tươi cười với các em nhỏ cho tương xứng 
với chúa tể rừng xanh hiền hòa khả ái. 
Ha… Ha… Ha…

Suy nghĩ chán chê chín chắn rồi, sư tử 
chúa tể rừng xanh liền thực hiện ngay lập 
tức cách sống đã định. Muôn dân trong 
rừng xanh thế là được sống trong một thời 
gian thịnh vượng, an hòa và hạnh phúc. 

Khắp nơi mọi ngóc nghách của đại ngàn 
rừng xanh, mọi nơi mọi lúc đều vang lên 
muôn tiếng hát ca vui mừng tung hô thời 
kỳ an vui hạnh phúc đã đến dưới thời trị 
vì của minh chúa sư tử. 

Một thời gian ngắn trôi qua sư tử trông 
thấy bản thân mình được ca ngợi tôn vinh 
và yêu quý lên đến tận trời xanh mây 
thẳm. Dần dà với thời gian, sư tử, chúa 
tể rừng xanh quá ư quen thuộc với những 
lời ca ngợi tâng bốc ngút ngàn, thêm vào 
những lời ca ngợi chân thực xuất phát tự 
đáy lòng là những lời xu nịnh bỡ đợ ton 
hót của đám nịnh thần. Nào là:

- Chúa tể cực kỳ cao quý ạ ạ ạ…!
- Chúa tể tướng dáng quá ư bệ vệ ạ ạ 

ạ…!
- Trên cả trần gian này không hề có 

một ai đi đứng bệ vệ như chúa tể cả ạ ạ ạ!
- Đi đứng khoan thai bệ vệ như chúa 

tể hèn gì chúa tể là lãnh đạo tối cao của 
rừng xanh là tuyệt đối đúng ạ ạ ạ…!

- …
Một thời gian dài nghe những lời tâng 

bốc xu nịnh sư tử cảm thấy cũng có lý. 
Nghe hoài hóa quen, nghe quen hóa đúng, 
nghe đúng hóa tưởng nhầm, đến nỗi sư 
tử cảm giác thật sự rằng ngoài mình ra 
không hề có một ai có thể có được tướng 
dáng bệ vệ oai phong như mình, bởi vì 
mình là chúa tể rừng xanh mà. Hơn nữa 
tất cả triều thần của mình ai cũng nói như 
vậy mà. Như vậy là quá đúng đi chứ. Sai 
làm sao được. Một hai thần dân nói thì có 
thể sai chứ tất cả triều thần nói mà. Lợi 
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dụng chúa tể sư tử đang say 
men tâng bốc, triều thần của 
sư tử ra sức múa mép ca ngợi 
sư tử. 

Đại thần cẩu tiến ra giữa sân 
chầu cung kính vòng tay tâu:

- Muôn tâu chúa tể đại 
ngàn rừng xanh bệ vệ oai 
hùng nhất thiên hạ, thần có 
ý này kính xin chúa tể chuẩn 
tấu ạ ạ ạ…

Sư tử oai vệ hất hàm:
- Ta chuẩn tấu, nhà ngươi 

tâu đi.
Đại thần cẩu liền quỳ 

xuống tâu:
- Dạ. Hạ thần tâu thay cho 

ý kiến của tất cả quan đại thần 
ở đây ạ ạ ạ… 

Tâu rồi, cẩu nói to lên:
- Đúng vậy không ạ?
Cả triều thần giật mình 

đồng thanh đáp:
- Đúng ạ! Đúng ạ!
Đáp rồi các quan lấm lét 

nhìn nhau không hiểu quan 
cẩu chuẩn bị tâu điều gì.

Quan đại thần tâu tiếp:
- Tất cả chúng thần thấy 

rằng: trong đại ngàn rừng 
xanh này chỉ có mỗi một 
mình chúa tể là lãnh tụ tối 
cao và duy nhất không có ai 
có thể thay thế được. Chính vì 
vậy, để khẳng định mình và 
cũng để tạo một hình tượng 
dáng đứng cho riêng mình, 
kính xin chúa tể ra lệnh cấm 
tất cả mọi dân rừng không ai 
được phép đi đứng bệ vệ như 
chúa tể ạ ạ ạ…

Nói rồi quan cẩu hô lớn:
- Đúng không các quan?
Cả triều thần đồng loạt 

đáp lời:
- Quá đúng ạ! Quá đúng ạ 

ạ ạ…!

Tiếp ngay sau đó, quan rắn 
hổ mang với đôi mắt tí hí như 
hai khe nước uốn éo tiến ra 
cúi đầu vòng tay cung kính 
tâu tiếp:

- Chúng thần kính xin chúa 
tể chuẩn tấu tấm lòng ao ước 
của tất cả chúng thần ạ ạ ạ…

Nghe những lời tấu rất hợp 
ý mình, hơn nữa đây không 
phải là ý muốn riêng của 
mình mà là ý muốn của tất 
cả triều thần, nên sư tử giả bộ 
thoái thác cho có lệ, rồi chuẩn 
tấu để cho ghi vào trong bộ 
luật đại ngàn rừng xanh. Luật 
ghi rằng: Từ nay không một 
dân rừng nào được phép đi 
đứng bệ vệ, vì đây chính là 
đặc quyền chỉ dành riêng cho 
chúa tể sư tử mà thôi. Ai vi 
phạm sẽ bị xử tử hình vì tội 
khi quân. Nay chỉ.

Thế rồi chỉ dụ của chúa 
tể sư tử được nhanh chóng 
yết dán khắp nơi hang cùng 
ngõ hẻm. 

Thời gian dần trôi qua, trôi 
qua. Một hôm kia, có một 
ông cọp giành mồi với lão 
báo đốm. Yếu thế nên lão báo 
đốm phải buông thả con mồi 
mà bỏ chạy thoát thân. Ẩn 
mình trên một nhánh cây cao, 
nhìn ông cọp nhẩn nha thưởng 
thức con mồi mình săn được, 
lòng căm tức bốc lên phừng 
phừng nhưng không làm gì 
được. Lão báo đốm suy nghĩ:

- Sức mình yếu hơn nó nên 
không thể làm gì được nó vậy 
thì mình phải mượn bàn tay 
kẻ khác tiêu diệt nó cho hả 
giận. Nhưng ai có thể mạnh 
hơn thằng cọp kia đây??? À 
phải rồi. Chúa tể sư tử.

Thế rồi, lão báo đốm liền 

chạy vụt đến với chúa tể sư tử 
bẩm báo:

- Kính bẩm chúa tể vạn 
tuế, vạn tuế.

Nghe lão báo đốm tung hô, 
chúa tể sư tử cảm thấy hân 
hoan khoan khoái vô cùng. 
Sư tử ra chiều thích thú gật 
gù phán:

- Có chuyện gì thế hỡi thần 
dân yêu quý của ta?

Lão báo đốm uốn ba tấc 
lưỡi độc ác tâu:

- Kính bẩm chúa tể rừng 
xanh kính yêu của hạ thần, 
hạ thần yêu kính chúa tể lắm 
ạ. Hạ thần tôn thờ chúa tể là 
vua đại ngàn rừng xanh này 
ạ ạ ạ…

Sư tử sung sướng nói:
- Ờ. Có chuyện gì nói ta 

nghe coi. Ta giải quyết cho.
Lão báo đốm tâu tiếp:
- Kính bẩm chúa tể đại 

ngàn rừng xanh yêu quý của 
hạ thần. Có phải là chúa tể 
đã ra luật là không ai được đi 
đứng bệ vệ hơn chúa tể không 
ạ ạ ạ…

Sư tử gật gù nói:
- Đúng. Trẫm đã ra luật đó.
Lão báo đốm quỳ mọp đầu 

tâu tiếp:
- Kính bẩm chúa tể đại 

ngàn rừng xanh yêu quý của 
hạ thần. Vậy mà có một con 
vật thấp hèn, là dân ngu khu 
đen dám ngang nhiên đi đứng 
oai phong lẫm liệt và bệ vệ 
hơn cả chúa tể luôn ạ ạ ạ… 
Dạ. Mà không phải chỉ là đi 
đứng bệ vệ hơn cả chúa tể, nó 
còn dám ngang nhiên đòi làm 
chúa tể, đòi lật đổ ngai vàng 
của chúa tể nữa ạ ạ ạ… Nó 
ngang nhiên nói xấu và coi 
thường chúa tể nữa ạ ạ ạ…
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Nghe tấu trình như vậy, sư 
tử tức giận thét lên:

- Tên nào??? Tên nào dám 
to gan lớn mật như thế. Tên 
nào dám uống mật hùm như 
thế, nói ta nghe ngay.

Lão báo đốm liếm thoắn 
đổ thêm dầu vào lửa tâu ngay:

- Không phải là dám uống 
mật hùm, mà còn hơn cả uống 
mật hùm nữa ạ ạ ạ… Đó là 
con cọp già. Nó đã từng tuyên 
bố cũng là chúa tể rừng xanh. 
Nó còn cả gan dám tập tành 
đi đứng bệ vệ hơn cả chúa tể 
nữa ạ ạ ạ…

Sư tử điên tiết thét lên:
- Á à. Con cọp già này. 

Mày muốn làm phản ư. Quân 
bây đâu ngay lập tức đi gông 
cổ nó về đây cho trẫm gấp.

Nghe lệnh truyền, quân 
lính ào đi ngay. Một lát sau, 
ông cọp bị trói gô lại giải về 
ngay sân triều.

Từ trên ngai, trông thấy ông 
cọp già bị trói quỳ dưới sân, 
chúa tể sư tử giận dữ thét lên:

- Tên cọp kia, tại sao ngươi 
dám khi quân phạm luật một 
cách trắng trợn vậy hả?

Ông cọp chẳng hiểu gì cả 
ngơ ngác đáp:

- Khải bẩm chúa tể, hạ 
thần đâu có dám khi quân 
phạm thượng gì đâu ạ.

Sư tử với bộ mặt hầm hầm 
quát lớn:

- Im mồm đi. Ngươi dám 
đi đứng bệ vệ, rồi lại dám cả 
gan đòi làm chúa tể sao, tên 
to gan lớn mật kia?

Ông cọp tái mét mặt 
mày đáp:

- Khải bẩm chúa tể, hạ thần 
không hề có những điều đó. 
Hạ thần đi đứng bình thường 

mà. Đó là dáng đi đứng xưa 
nay của hạ thần mà. Hạ thần 
đâu có bao giờ dám đòi làm 
chúa tể rừng xanh đâu. Chắc 
là có kẻ vu oan giá họa cho 
hạ thần.

Sư tử thét lớn, bộ mặt nóng 
đỏ phừng phừng:

- Im ngay. Có ai phạm tội 
mà nhận ngay đâu. Quân đâu, 
lôi ra chém đầu thị uy răn 
chúng để từ nay về sau không 
còn một ai dám hó hé gì nữa. 
Mau. Y lệnh ngay.

Ông cọp la lên:
- Oan cho thần! Oan 

cho thần!
Quân lính dạ ran một tiếng 

rồi xông vào lôi ông cọp ra 
ngoài, vung đao chém một 
nhát chí mạng. Ông cọp rơi 
đầu chết thảm đang khi chẳng 
kịp hiểu vì sao mình phải chết.

Thế là từ nay cọp không 
bao giờ được xuất hiện trước 
mặt sư tử nữa.

Trước khi xử tử ông cọp 
thì chúa tể sư tử còn nghe ông 

cọp hô vang lên:
- Trời ơi, Trời đã sinh sư tử 

sao còn sinh ra cọp!
Đọc xong chuyện “Cấm đi 

bệ vệ” này rồi, chỉ còn biết 
ngửa mặt lên trời mà ca thán 
thốt lên:

- Ôi, cuộc đời!
- Ôi, cái đời!
Và
- Ôi, đời ô trọc lọc lừa làm 

sao!
Mà chán ngán cho lòng dạ 

người đời. Người trên hung 
tàn thì ưa xu nịnh đến nỗi 
không còn bao giờ được nghe 
những lời chân thật nữa. Kẻ 
hầu cận thì nịnh hót bỡ đợ và 
toàn thốt ra những lời êm dịu 
xuôi tay mềm lòng bề trên, mà 
lại là những lời dối trá. Người 
với nhau thì chuyên môn đi 
mách lẻo gian manh hòng để 
hại người cho bỏ ghét…

Vậy thì còn đâu, còn đâu là 
chân lý trên thế gian này??? 
Và còn đâu, còn đâu là tình 
người trên cuộc đời ô trọc 
gian manh này???

Chúa tể bệ vệ quyền oai
Ra luật ngăn cấm đi oai hơn ngươi.

Cọp già đi đứng bình thường
Chỉ vì giành miếng mồi vương báo lừa.

Nổi điên lão báo tâu bừa:
“Bệ hạ trị tội cho chừa cọp tham.

Vì tên cọp ác dám mang
Dáng đi oai vũ để sang chiếm quyền”.

Nghe tâu sư tử điên liền
Truyền sai quân lính bắt liền cọp ngang.

Cọp già chẳng hiểu nguồn can
Đầu lìa khỏi cổ lòng càng hoang mang.

Ô hay, thế sự chứa chan
Muôn điều lừa dối, muôn ngàn trái ngang.

Nhìn đời, tim nhủ với gan:
Khôn, ngu cũng chết. Muốn lành ở yên.
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Trước ngày giải phóng, 
trên đường Lê Lợi và 
Công Lý (Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa bây giờ) 

bên vỉa hè nằm cạnh vách 
tường của Bộ Công chánh 
có hàng trăm kiốt bán sách. 
Trong đó có cửa hàng của chị 
Liễu, cha truyền con nối từ ba 
chị đến đời chị.

Khi giải phóng những 
kiốt này cũng được duy trì 
cả năm. Khu phố này lúc nào 
cũng luôn tấp nập người mua 
kẻ bán, do đó tụi ăn cắp xe lợi 
dụng sự đông đúc trà trộn vào 
để thừa cơ ra tay. 

Kiốt của chị Liễu là kiốt 
lâu đời có uy tín nhất khu đó, 
nên có rất nhiều khách hàng 
mua sỉ cũng như mua lẻ. Hễ 
thấy bọn ăn cắp lảng vảng cửa 
hàng mình, chị thường rao:

- Coi chừng mất xe! Coi 
chừng mất xe bà con ơi!

Bọn ăn cắp khó ra tay, đem 
lòng oán ghét chị. Một lần chị 
Liễu vừa báo động với khách 
hàng coi chừng mất xe. Lập tức 
có một thằng thanh niên mặt 
bặm trợn đi lướt qua hàng của 
chị buông lời bâng quơ:

- Câm miệng đi nghe! Coi 
chừng mặt nở hoa bây giờ!

Thế là bạn hàng khu đó ai 
cũng sợ chúng không dám hó 
hé nữa. Mặc tình chúng làm 

mưa làm gió, chỉ mong công 
an ra tay dẹp bọn trộm cắp này.

 Một hôm, trong bọn có 
một đứa bị bắt, nó khai chị 
Liễu là đồng bọn để trả thù. 
Cũng vào thời điểm đó, có 
một người khách bị mất một 
chiếc Vespa cáu cạnh. Chị 
Liễu thấy tội nghiệp nên bày 
vẽ với người bị mất là: 

- Đến ở gốc cây me kia 
kìa, có một đám phụ nữ, rao 
xin chuộc lại chiếc Vespa, 
tức khắc sẽ có người ra liên 
lạc để thương lượng.

Khổ chủ làm theo lời chỉ 
dẫn của chị Liễu thì có người 
ra cho chuộc lại nhưng ông ta 
ấm ức vì bị mất tiền cứ nghĩ 
chị Liễu là đồng bọn nên làm 
đơn tố cáo với công an gần 
đó. Thật là đồ vô ơn!

Thế là Liễu bị công an 
bắt vì hai bên tố cáo. Chị có 
miệng mà không có lời để 
biện bạch sự trong sạch của 
mình. Thời điểm đó chợ sách 
này cũng đang bị giải tỏa, mọi 
người đang dọn dẹp hàng. 
Chị vừa xấu hổ vì tội danh ăn 
cắp vừa sĩ diện, không dám 
nhờ bạn hàng lâu năm ở đó 
chứng nhận chị là người buôn 
bán sách ở đây đã hai đời, còn 
chuyện ăn cắp là vu cáo. Vì 
vậy chị phải đi tù. Không sao 
biện bạch, không có chứng cớ 
gì chứng tỏ chị trong sạch.

Thân gái ở tù thật là gian 
truân. Khi ra tù chị mang bầu.

Đứa bé suy dinh dưỡng 
vì chị mang thai đâu có được 
ăn uống đầy đủ, chỉ một hai 
tháng sau đứa bé mất. Có lẽ 
ông Trời muốn giải thoát cho 
chị. Ôi một sự làm ơn mắc 
oán, đau đớn ê chề, không 
biết người vu cáo lương tâm 
đi đâu mất. 

Lời bàn:
Chị Liễu thật đáng thương 

nhưng cũng đáng giận, chị sĩ 
diện một cách vô lối. Phải chi 
chị hô hoán cho những bạn 
hàng chung quanh đều biết, 
người ta sẽ giúp chị bằng 
cách này hay cách nọ hoặc họ 
thảo một cái đơn đồng lòng 
chứng nhận chị là người bán 
sách chân chính từ đời cha 
truyền đến đời con thì chắc 
chị cũng thoát khỏi cảnh tù 
tội. Nhưng chị cứ lặng lẽ ai 
biết đâu mà giúp, thành ra 
chị bị hàm oan.

 Làm phúc phải tội, nếu 
đúng như vậy thì ai dám vạch 
mặt, tố cáo chúng, chúng sẽ 
có đất dụng võ tha hồ hoành 
hành. Tà luôn luôn phải thua 
chánh, ta phải luôn luôn lôi 
những kẻ xấu xa ra trước 
pháp luật nhưng với một 
hành động khôn khéo chứ 
không phải sĩ diện vô lối rồi 
cam chịu hàm oan.

Chuyện nhỏ
THƯỜNG KỲ

MỘC XUÂN

ÀM ƠN          ẮC OÁNL M
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Đêm. Ánh trăng vàng đổ xuống ê hề 
trên một khoảng sân rộng. Gió thổi 
mơn man. Xấp nhỏ đang chơi trò 
“Vân Tiên”. Chúng chia thành hai 

phe, đối đáp nhau bằng những vần thơ thật dễ 
thương, một phe vần a, còn một phe vần ô, 
để xem phe nào nhanh trí, còn phe nào bí lối 
thì liền bị thua. Bị thua thì phải cõng phe kia 
chạy một vòng quanh sân.
Một người xướng:
- Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,

Phe a:
- Đụng phải bà già, cõng mẹ chạy vô.
  Vân Tiên cõng mẹ chạy vô,
Phe ô:
- Đụng phải nhỏ bồ, cõng mẹ chạy ra.
  Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,
Phe a:
- Đụng phải…đờn bà, cõng mẹ chạy vô.
  Vân Tiên cõng mẹ chạy vô,
Phe ô:
- Đụng phải thầy đồ, cõng mẹ chạy ra.
Cứ thế và cứ thế…Những tiếng cười lanh 

lảnh, trong suốt như pha lê, không hề chất 
chứa một tí ti ý đồ đen tối nào cả vang lên 
giữa đêm khuya thôn dã…

Còn gã, đang ngồi căng mắt để đọc cho 
hết một chồng báo mới mua. Nói theo kiểu 
con nhà có đạo thì:

- Đã trót ăn cơm Chúa, thì phải múa 
tối ngày.

Còn nói theo kiểu mấy ông cán bộ nhà 
nước thì:

- Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm.
Tiếng dế quyện lẫn với tiếng muỗi vo ve 

tạo thành một bản hợp xướng tuyệt vời mà 
dân thành thị bây giờ có nằm mơ cũng chẳng 
thấy. Bất ngờ gã liếc qua một bài viết ngăn 
ngắn có tựa đề: “Chạy + Y = ?” của tiến sĩ 
Phạm Văn Tình, đăng trên tờ “Tuổi trẻ Chủ 

Nhật” số 44-03, ra ngày 02 tháng 11 năm 
2003. Càng đọc, gã lại càng cảm thấy “tâm 
đầu ý hợp” với tác giả:

- Tuyệt…Thật là tuyệt vời!
Vì thế, hôm nay gã xin mượn đỡ một vài ý 

tưởng của bài viết ấy, để tán dài tán rộng hơn 
một chút xíu về động tác…chạy.

Động từ chạy trong ngôn ngữ Việt Nam 
mang rất nhiều nghĩa, và có những nghĩa 
chẳng liên quan gì tới chân, tới cẳng. Chẳng 
hạn:

Chạy có nghĩa là kéo dài ra, như khi 
chúng ta nói: 

- Dãy núi này chạy dài từ Châu Đốc tới 
Tịnh Biên.

Chạy có nghĩa là chịu thua, như khi chúng 
ta bảo:

- Bạc chửa thâu canh đã chạy làng.
Chạy có nghĩa là lưu loát, thông suốt, 

không vấp váp và cũng không ế ẩm, như khi 
chúng ta xác quyết:

- Anh ấy nói chạy tiếng Ăng Lê quá.
- Cô ta bán hàng chạy đấy chứ.
Tuy nhiên, những nghĩa trên đây chỉ là 

những nghĩa phụ thuộc, những nghĩa lẻ tẻ mà 
thôi. Gã sẽ bàn đến những ý nghĩa chính yếu 
của động tác…chạy.

Trước hết, chạy có nghĩa là di chuyển 
thân thể với những sải bước nhanh, chân này 
chưa kịp động tới đất thì chân kia đã giơ lên:

- Đường dài ngựa chạy cát bay.
 Nghĩa nhân thăm thẳm, một ngày một xa.
Hồi còn bé, gã được học trong sách “Quốc 

Âm Giáo Khoa Thư” về một câu đố như sau:
- Con gì ban sáng nó đi bốn chân, ban trưa 

nó đi hai chân, còn ban chiều nó đi ba chân.
Xin thưa rằng:
- Đó là con người. Ban sáng có nghĩa là 

khi mới sinh ra, chúng ta bò bằng cả hai tay 
lẫn hai chân, như vậy vị chi là bốn chân. Ban 

Chuyện phiếm 
của Gã Siêu C     ẠY
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trưa có nghĩa là khi trưởng 
thành, chúng ta đứng thẳng 
và đi bằng hai chân. Còn 
ban chiều có nghĩa là khi đã 
về già, chúng ta phải chống 
thêm một chiếc gậy, như vậy 
vị chi là ba chân.

Nếu dựa vào câu đố này, 
thì chạy phải là một đặc tính 
của người trẻ. Trẻ về phần xác 
cũng như trẻ về phần hồn, bởi 
vì trên thế gian này có nhiều 
người “nhân lão, tâm bất lão”, 
hình dong bên ngoài thì già, 
nhưng cõi lòng bên trong thì 
vẫn trẻ măng và phơi phới. 
Con nít mới bảy tháng biết bò, 
thì không thể nào mà chạy. 
Còn các cụ mang nặng tuổi 
đời, phải chống gậy mà đi, thì 
cũng chẳng thể chạy nổi.

Tùy theo vận tốc, mà 
người ta có những kiểu chạy 
khác nhau, chẳng hạn bon 
bon, chạy như bay, chạy có 
cờ, chạy lút ga…Tùy theo 
hình hài vóc dáng, người ta có 
những cách chạy chẳng giống 
ai, thí dụ chạy cong đuôi, chạy 
cắm đầu, chạy đôn chạy đáo, 
chạy ngược chạy xuôi, chạy 
sấp chạy ngửa, chạy dọc chạy 
ngang…Riêng trong phạm vi 
máy móc, tùy theo nhiên liệu, 
người ta cũng có những hình 
thức chạy riêng biệt, chẳng 
hạn chạy hơi nước, chạy dầu, 
chạy điện…

Trên lãnh vực thể dục 
và thể thao, ngày xưa cũng 
như hôm nay, chạy bộ đã trở 
thành một môn có tên trong 
những cuộc thi đấu quốc tế. 
Và người ta cũng có nhiều 
kiểu chạy, nhiều cách chạy và 
nhiều hình thức chạy. Chẳng 
hạn trong lễ khai mạc thì có 

chạy đuốc. Trong thi đấu, thì 
có chạy tiếp sức, chạy nhảy 
rào… Tùy theo khoảng cách, 
thì có chạy 500 mét, chạy 
1000 mét…Đối với phong 
trào quần chúng, thì có chạy 
“việt dã”, tức là chạy trong 
địa hình tự nhiên như chạy 
băng đồng hay băng rừng. 
Còn chạy “marathon”, tức là 
chạy đường dài, những người 
thi đấu phải chạy một khoảng 
đường dài chừng 42km. 

Ngoài ra, người ta còn 
tham dự những cuộc chạy bộ 
với những lý do khác nhau, 
chẳng hạn chạy bộ vì hòa 
bình và phản đối chiến tranh, 
chạy bộ vì bệnh Aid và cổ võ 
cho một nếp sống lành mạnh. 

Trong những thập niên 
gần đây, thỉnh thoảng lại xuất 
hiện trên báo chí và truyền 
hình, lác đác một vài “độc 
chiêu” của việc chạy, đó là 
“truồng chạy”, nghĩa là người 
ta cởi truồng tô hô mà chạy 
khơi khơi ngoài đường phố 
cốt để phản đối một chuyện 
gì đó. 

Chẳng hạn cách đây mấy 
năm ở bên Nhật mười mấy 
người cũng đã truồng chạy để 
phản đối việc thiên hạ mặc áo 
da thú, bởi vì để được mặc như 
vậy, người ta đã phải giết chết 
biết bao nhiêu con vật đáng 
thương và vô tội, lấy da mới 
may thành một chiếc áo…

Nếu chỉ có vậy mà thôi, 
thì chạy vẫn còn là một việc 
làm lành mạnh và đem lại 
nhiều lợi ích cho sức khỏe. 
Các bác sĩ vốn thường khu-
yên những người đã lỡ mang 
nặng “tí tuổi” đời, cũng như 
những người vốn mắc phải 

một chứng bệnh nan y nào đó, 
chẳng hạn như cao huyết áp, 
tiểu đường, sạn thận…phải 
vận động bằng cách mỗi ngày 
chạy bộ hay đi bộ ít phút cho 
máu huyết được lưu thông. 

Tuy nhiên, chỉ có một 
chút vấn đục trong phạm vi 
này, đó là mấy chị vận động 
viên hay mấy anh lực sĩ vì cá 
nhân quá ham thích những 
chiếc huy chương vàng, hay 
vì màu cờ sắc áo, vì tự ái dân 
tộc thúc đẩy, mới dại dột xơi 
“doping”, dùng chất kích 
thích để tăng thêm sức lực, 
hầu đạt tới mục đích mong 
muốn, nhưng họ cũng khó mà 
vượt qua được những xét ng-
hiệm trước khi thi đấu.

Kinh nghiệm cho thấy 
cuộc đời không đơn giản 
và trong suốt như pha lê. 
Trái lại, luôn có những chữ 
“nhưng”, chữ “tại”, chữ “bởi 
vì”, chữ “ví như”… làm cho 
trở nên thật nhiêu khê và rắc 
rối. Nếu chỉ cắm đầu cắm cổ 
chạy thẳng một lèo, thì đâu 
còn chi phải nói, đằng này 
người ta có thể chạy vòng vo 
tam quốc, thành thử người ta 
cũng phát minh ra những kiểu 
chạy…trời ơi đất hỡi!!!

Với trò chơi của xấp nhỏ 
trong đêm trăng sáng, gã thấy 
được hai nhóm chạy: 

- Nhóm thứ nhất là chạy 
ra, nhóm thứ hai là chạy vô. 

Còn trong việc giao tiếp 
hằng ngày, gã cũng nhận ra 
hai nhóm chạy:

- Nhóm thứ nhất là chạy 
lui, nhóm thứ hai là chạy tới.

Theo sự phân tích của 
tiến sĩ Phạm Văn Tình, thì:

“Ở nhóm thứ nhất, người 
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ta “chạy” là để tránh xa một sự thể đang nói 
tới, như chạy giặc có nghĩa là tránh xa vùng 
giặc giã, nguy hiểm… Còn ở nhóm thứ hai, 
thì ngược lại, người ta “chạy” là để mong có 
được cái đang nói tới, như chạy việc có nghĩa 
là lo liệu tìm được việc làm như lòng mong 
muốn…”.

Từ đó, chúng ta có thể quả quyết: nhóm 
một chạy là để tránh xa hay thoát khỏi, còn 
nhóm hai chạy là để có được hay xáp vô. Gã 
xin dừng lại, bàn ngang tán dọc về hai nhóm 
này một chút.

Trước hết, nhóm thứ nhất chạy là để tránh 
xa hay thoát khỏi. Gã xin đưa ra những trường 
hợp điển hình.

Thí dụ thứ nhất, đó là chạy mưa. Đang đi 
khơi khơi trên đường phố vào một buổi chiều 
nhàn nhã, bỗng dưng trời đổ mưa. Một cơn 
ngoài dự tính, như người ta vốn thường diễn tả:

- Trời Sài Gòn, chợt mưa và chợt nắng.
Và thế là phải ba chân bốn cẳng mà “chạy 

mưa”, tìm một chỗ nào đó để trú cho khỏi bị 
ướt. Tương tự như vậy là chạy lụt, chạy bão… 
Gã nhớ hồi còn nhỏ, có một năm đồng bằng 
sông Cửu Long bị lụt lớn, nước dâng cao ngập 
đường đi, cũng như ngập nền nhà. Mọi sự đều 
bị nhận chìm trong biển nước bao la, cộng 
thêm vào đó, một cơn bão thổi tới, tạo thành 
những con sóng “bạc đầu” giữa chốn đồng 
không mông quạnh. Và để an toàn, cả nhà gã 
lập tức được di tản lên thành phố, ở trọ nhà 
một người quen, chờ cho tới khi nước rút mới 
trở về. Chỉ riêng một mình bố của gã là bám 
trụ ở lại để trông coi nhà cửa, vật dụng cùng 
những thứ lỉnh kỉnh khác nữa.

Thí dụ thứ hai, đó là chạy loạn. Chuyện 
này thì gã đã hơn một lần kinh nghiệm. Gã 
còn nhớ rất rõ, khoảng đầu năm 1975, gã 
đang sống yên ổn tại Đà Lạt, một thành phố 
thơ mộng và xinh đẹp nhất Việt Nam. Rồi 
bỗng dưng, con những ông lớn được gửi học 
tại đây, dần dần được di tản “chiến thuật” về 
Sài Gòn. Thế là dân chúng lập tức ăn theo, 
cũng tìm cách chạy loạn, rút khỏi thành phố 
này một cách êm ru bà rù, không kèn không 
trống. Tới khoảng giữa tháng ba, thì thành 
phố này như đã trở nên một thành phố chết. 
Xe cộ không còn. Người ngợm thưa thớt. Đến 

ngày 20 tháng 3, thì một tin đồn được tung ra: 
Đà Lạt sẽ được bàn giao nội trong đêm nay.

Lập tức một đợt di tản cuối cùng được 
hình thành. Người ta hối hả chạy ra khỏi thành 
phố này bằng bất cứ phương tiện nào, tạo nên 
một chuỗi dài hàng cây số đủ thứ xe cộ, bò 
xuống đèo Ngoạn Mục, miễn sao mình phải 
“biến” trước khi màn đêm buông rơi. Riêng 
gã thì ngồi chung cùng với nhiều người khác 
trên một chếc xe “ben”, thứ xe được dùng để 
chở cây rừng. Rất may tối hôm đó cũng tới 
được Phan Rang và thở phào nhẹ nhõm. Rồi 
từ Phan Rang tìm đường vô Phan Thiết. Rồi 
từ Phan Thiết, kiếm ghe chạy vô Vũng Tàu.

Thí dụ thứ ba, đó là chạy tội hay chạy 
án. Một công dân rất mực lương thiện, nhưng 
chẳng may bị ma dẫn lối quỉ đưa đường, nghe 
theo những lời dụ dỗ đường mật, khiến cho 
lòng tham nổi lên đùng đùng, phạm vào một 
trọng tội, như cướp của, giết người, tham 
nhũng hối lộ hay biển thủ công quĩ… Những 
tội này, chiếu theo luật pháp, sẽ bị tử hình, 
hay ít nữa cũng vào nằm nhà đá mà đếm lịch 
mệt nghỉ. Và thế là bèn vội vã chạy tội hay 
chạy án, nghĩa là tìm cách làm sao cho thoát 
tội hay được giảm án phạt, bằng cách thuê 
luật sư giỏi, gân cổ cãi cho mình, biến đen 
thành trắng, hay mua đứt quí vị quan tòa, từ 
chánh án cho đến anh long tong chạy giấy.

Tiếp đến, nhóm thứ hai, đi ngược lại với 
nhóm thứ nhất. Trong nhóm này, người ta 
chạy là để có được hay sáp vô. Gã cũng xin 
đưa ra những trường hợp điển hình.

Thí dụ thứ nhất, đó là chạy gạo hay chạy 
tiền. Gia đình lâm vào cơn túng quẫn, thì vấn 
đề nổi cộm hiện ra trước mắt chính là vấn đề 
“cơm áo gạo tiền”. Vì thế, bụng đói thì đầu 
gối phải bò, nghĩa là phải vắt giò lên cổ, chạy 
gạo từng ngày, làm sao có được những hạt 
cơm lấp đầy những cửa miệng, dường như lúc 
nào cũng sẵn sàng ngoác tới tận mang tai để 
kêu đói như tàu…há mồm. Vì thế,  người xưa 
đã bảo:

- Ai ơi bưng bát cơm đầy,
  Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.
Giải quyết được chuyện bao tử cũng chưa 

đủ, bởi vì muốn làm bất cứ việc gì, thì vấn đề 
đầu tiên bao giờ cũng vẫn là vấn đề tiền đâu. 

38 www.thanhnhacngaynay.vnSố 160 - Tháng 12 - 2018

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM



Không có tiền, thì cái khó bó 
cái khôn, đành phải thúc thủi 
chịu vậy mà thôi. Có bột mới 
gột nên hồ. Có tiền thì mới có 
cơ may phất lên. Vì thế, cũng 
phải vắt giò lên cổ mà chạy 
tiền, làm sao để có được tiền, 
càng nhiều càng tốt, mới cảm 
thấy được bảo đảm an toàn.

Thí dụ thứ hai là chạy 
thầy chạy thuốc. Phàm đã là 
người, thì ai cũng ham sống 
và không muốn chết, vì thế 
chẳng may bị đau yếu hay 
bệnh hoạn, thì lập tức phải 
chạy thầy chạy thuốc, để 
chóng được bình phục trở về 
với cuộc sống thường ngày.

Thí dụ thứ ba là chạy 
điểm, chạy trường. Muốn cho 
con em mình được lên lớp, 
thì phải lo chạy điểm, ng-
hĩa là phải biết điều với thầy 
cô để con em mình có đủ số 
điểm cần thiết, không bị lưu 
lại lớp cho năm học tới. Rồi 
trước ngày khai giảng, muốn 
cho con em mình được học ở 
những trường nổi tiếng, bảo 
đảm chất lượng giảng dạy, thì 
phải lo…chạy trường, bằng 
cách ký sổ vàng, đóng góp 
kha khá cho ban giám hiệu 
thì mới hy vọng con em mình 
được nhận.

Thứ tư là chạy việc. Hiện 
thời tại Việt Nam, biết bao 
nhiêu sinh viên tốt nghiệp với 
bằng cấp rủng rỉnh, thế mà 
vẫn cứ bị thất nghiệp, vẫn  cứ 
bị sao quả tạ chiếu tướng và 
vẫn cứ bị bà cả đợi viếng thăm 
dài dài. Vì thế, trước khi thò 
chân bước xuống cuộc đời, 
phải biết lo chạy việc, nghĩa 
là tìm cho mình một việc làm 
phù hợp với khả năng, và hơn 
thế nữa một việc làm đem lại 

tiền lương hậu hĩnh, khả dĩ 
nuôi sống bản thân và những 
người trong gia đình…

Thứ năm là chạy lên lương 
hay lên chức. Thực vậy, khi 
đã có việc làm ổn định, thì 
phải lo chạy để lên lương hầu 
có thể rủng rỉnh chi tiêu, mua 
sắm và trang bị cho mình 
những tiện nghi hiện đại, đỡ 
tốn sức lao động và bớt phần 
nhọc nhằn cho cái thân thể 
gầy còm ốm yếu. Trong khi 
đó nhiều người lại cắm đầu 
cắm cổ chạy để được thăng 
chức, mà nghênh ngang với 
đời, chứ làm phó thường dân, 
“vai nặng chân trơn” mãi 
cũng chán, đã đến lúc phải có 
danh gì với núi sông, phải có 
một cái nhãn hiệu trình tòa, 
một cái lon, cái chức nào đó 
gắn vào cái tên cúng cơm của 
mình thì mới…oai và mới 
được thiên hạ kiêng nể!

Gã biết một thầy sáu, 
được bề trên gọi tiến chức. 
Khi làm đơn nộp cho nhà 
nước xét duyệt, thầy tự vấn 
lương tâm, thấy mình chẳng 
có tí công trạng nào. Và thế 
là những người thân quen với 
thầy bèn làm một màn chạy 
thật đẹp mắt, đó là chạy…
bằng khen. 

Ai quen cơ quan nào, thì 
cố gắng khều cho thầy một 
bằng khen. Và cuối cùng thầy 
đã có được một bề dày thành 
tích đáng kể đối với…cách 
mạng. Những tấm bằng khen 
được nộp kèm theo đơn xin, 
tạo thành một tập hồ sơ nặng 
ký. Từ bằng khen nuôi lợn, 
nuôi cá, đến bằng khen cấy lúa, 
trồng cây. Từ bằng khen xóa 
đói giảm nghèo đến bằng khen 
xóa nạn mù chữ. Thầy anh 

dũng bước đi với những bằng 
khen che phía trước, chắn phía 
sau để tiến tới chức thầy cả!!!

Nói tóm lại trên cõi đời 
này, cái gì người ta cũng có 
thể chạy, hay nói cách khác, 
người ta lao đầu vào chạy đủ 
thứ, chạy tuốt luốt, chạy từ cái 
trường mẫu giáo cho con em đi 
học, chạy ngay cả đến cái ghế 
tổng thống cho cá nhân được 
vinh thân phì gia, nở mày nở 
mặt với bàn dân thiên hạ…tất 
tật đều có thể thực hiện được 
bằng cách…chạy.

Qua sự phân tích trên, gã 
thấy nguyên việc chạy mà 
thôi cũng đã gây nên biết bao 
nhiêu điều rắc rối. Và nói 
theo kiểu dự báo thời tiết thì:

- Diễn biến còn nhiều 
phức tạp, quí vị cần theo dõi.

Trong cả hai nhóm chạy, 
nhóm chạy ra cũng như 
nhóm chạy vô, nhóm chạy 
lui cũng như nhóm chạy tới, 
nhóm chạy để mong tránh 
khỏi cũng như nhóm chạy để 
mong có được, đều xuất hiện 
những kiểu chạy chẳng liên 
quan gì tới chân, tới cẳng, bởi 
vì người ta chạy bằng những 
phương tiện khác nhau.

Chẳng hạn người ta chạy 
bằng…ô dù, nghĩa là lợi 
dụng tình nghĩa thân quen, 
hay chức quyền để tránh khỏi 
điều xấu và đạt được điều tốt. 

Một ông bố quyền cao 
chức trọng, chạy tội cho cậu 
ấm vì đã phóng xe vượt ẩu, 
gây tai nạn chết người. Một 
bà mẹ làm lớn chạy việc cho 
cô chiêu để có được một ghế 
ngồi vững chắc với lương 
tháng hậu hĩnh trong công ty. 
Thật đúng như người xưa đã 
diễn tả:
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- Con vua thì lại làm vua,
  Con nhà kẻ khó, bắt cua tối ngày.
- Con vua thì lại làm vua,
  Con nhà thầy chùa, lại quét lá đa.
Chẳng hạn người ta chạy bằng…bao thư, 

bằng phong bì, nghĩa là dùng tiền bạc để thực 
hiện điều mình mong muốn. Đưa bệnh nhân 
tới nhà thương cũng phải sắp sẵn bao thư hay 
phong bì, dĩ nhiên trong đó phải có nhân, có 
ruột, nghĩa là phải…có tiền. Tiền này được 
gọi là tiền “bồi dưỡng” cho y tá, cho bác sĩ để 
bệnh nhân  được chăm sóc đến nơi đến chốn. 

Muốn chạy tội và trắng án, cũng phải lo 
lót bao thư hay phong bì cho chánh án, cho 
thẩm phán. 

Muốn con em có được một nơi học tốt, 
cũng xùy bao thư hay phong bì ra cho ban 
giám hiệu. 

Thời buổi bây giờ, bao thư hay phong bì 
đang nở rộ, như hoa đào khoe sắc vào mỗi độ 
xuân về. Thật đúng như người xưa đã nói:

- Nén bạc đâm toạc tờ giấy.
- Có tiền việc ấy mà xong nhỉ.
Người ta còn có thể chạy bằng những 

phương tiện “âm u” khác nữa, như chạy bằng 
tửu, bằng sắc, nghĩa là giải quyết công việc 
bằng tiệc nhậu hay bằng đờn bà con gái…
Những cách chạy này, gã xin được “nô-tế-
bồn”, nghĩa là xin được miễn bàn tới ở đây, 
mong bàn dân thiên hạ thông cảm cho gã.

Một khi đồng tiền đi trước và chức quyền 
theo sau, người ta chẳng cần phải tốn sức lao 
động mà chạy tới chạy lui, chạy ra chạy vô, 
chẳng cần phải giơ chân nhấc cẳng bước một 
bước nào sốt, cứ việc ung dung ngồi chơi 
xơi nước ở nhà, chỉ cần nói một lời nói êm 
dịu, nhấc một cú “phôn” ngắn ngủi là xong. 
Khỏe re! Thế nhưng, khỏe cho bản thân mình, 
nhưng lại phá vỡ các tiêu chuẩn đạo đức và 
làm cho xã hội bị băng hoại.

Để kết luận, gã xin kể lại hai mẩu chuyện 
tiêu biểu cho hai kiểu… chạy đáng chạy vì 
chúng mang tính cách xây dựng.

Mẩu chuyện thứ nhất, đó là cuộc chạy đua 
giữa rùa và thỏ:

Vào một buổi sáng đẹp trời, thỏ rủ rùa ra 
đường chạy đua xem ai tới đích trước. Ỷ vào 
tài chạy nhanh của mình, thỏ nằm dưới gốc 

cây cổ thụ. Gió thổi hiu hiu đưa thỏ vào giấc 
ngủ. Trong khi đó, rùa chậm chạp bò lê từng 
bước, từng bước một. Khi thỏ chợt tỉnh, dụi 
mắt nhìn thì thấy rùa đã gần tới đích. Bấy giờ 
thỏ mới ba chân bốn cẳng, chạy vắt giò lên 
cổ thế mà cũng chẳng đuổi kịp, bèn thúc thủi 
chịu thua.

Chuyện này khuyên chúng phải kiên nhẫn, 
bởi vì sự kiên nhẫn sẽ dẫn tới thành công:

- Nước chảy đá mòn.
- Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
- Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Mẩu chuyện thứ hai, đó là chạy nhân 

chạy nghĩa:
Mạnh Thường Quân nhà giàu cho vay 

mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Huyền sang 
đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phụng Huyền hỏi:

- Tiền nợ thu được, có định mua gì về 
không?

Mạnh Thường Quân nói:
- Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì 

thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyền cho gọi 

dân lại, bảo rằng:
- Các ngươi còn nợ bao nhiêu, Mạnh 

Thường Quân đều tha cho cả.
Rồi đem văn tự ra đốt sạch.
Lúc về, Phùng Huyền thưa với Mạnh 

Thường Quân rằng:
- Nhà tướng công châu báu đầy kho, 

chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy buồng,  
không còn thiếu sự gì nữa. Chỉ còn thiếu một 
cái “nghĩa” mà thôi, nên tôi trộm phép vì 
tướng công đã mua về.

Mạnh Thường Quân nghe nói thế, cũng 
không hỏi han gì đến tiền bạc nữa.

Sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan, phải 
về ở đất Tiết. Dân đất Tiết nhớ đến ơn xưa, ra 
đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy 
giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyền rằng:
- Trước tiên sinh vì tôi mua nghĩa, nghĩa ấy 
ngày nay tôi mới trông thấy.
Đúng là Phùng Huyền đã mua nhân mua ng-
hĩa, hay nói cách khác, đã “chạy nhân chạy 
nghĩa” cho Mạnh Thường Quân. Thế nhưng, 
ngày hôm nay có được bao nhiêu người cũng 
biết “chạy nhân chạy nghĩa” cho mình như 
vậy?
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TỪ VỰNG CÔNG GIÁO TIỂU BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn linh mục trưởng ban Từ 
Vựng Công Giáo, Phêrô Nguyễn Chí Thiết đã cho phép tòa soạn đăng nhiều 
kỳ các từ trong quyển TỪ ĐIỂN CÔNG GIÁO 500 MỤC TỪ của Ban Từ 
Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Nxb Tôn giáo, 2011.

H
(tiếp theo)

HOA QUẢ ĐẦU MÙA:
初果 (sơ quả), Primitiae, 

First-fruits, Prémices
Hoa quả (N花果): nông 

sản nói chung.
Hoa quả đầu mùa, có gốc 

tiếng Hipri là ~yriWKBi 
(bikkurim), dịch sang tiếng 
Hy Lạp là avparch. (aparkhe 
- mở đường, quả đầu mùa; x. 
1 Cr 15,20.23).

Hoa quả đầu mùa là những 
sản phẩm nông nghiệp đầu 
tiên và tốt nhất của mùa 
màng, được chọn lựa để tiến 
dâng cho Thiên Chúa (x. Xh 
23,19; 34,26).

 Dân Israel cử hành lễ nghi 
dâng hoa quả đầu mùa để tạ ơn 
Thiên Chúa, Đấng tác tạo và 
làm cho muôn loài phát triển. 
Cựu Ước nhắc đến việc dâng 
của lễ đầu mùa này vào các dịp 
như “lễ Mùa gặt” (Xh 23,16) 
hay “lễ các Tuần” (Xh 34,22).

Ngoài việc dâng những hoa 
quả đầu mùa, Thiên Chúa còn 
buộc dâng hiến mọi con đực 
đầu lòng của loài vật, và con 
trai đầu lòng của con người, 
vì chúng thuộc về Ngài (x. 
Xh 22,28; 34,19). Ý nghĩa 

không những để tri ân Thiên 
Chúa Đấng làm chủ vạn vật, 
mà còn để tưởng nhớ biến cố 
mọi con vật và con trai đầu 
lòng của Ai Cập đã phải chết, 
còn con cái Israel thì được 
sống (x. Xh 13,15). Mọi con 
trai đầu lòng phải được cha 
mẹ chuộc lại bằng lễ vật (x. 
Xh 13,13; Ds 18,16).

Trong Tân Ước, Đức Mẹ 
Maria và Thánh Giuse đã lên 
Đền thờ để tiến dâng trẻ Giê-
su - con đầu lòng (x. Lc 2,22-
24) cho Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là hoa quả đầu 
mùa của những người từ cõi 
chết sống lại (x. 1 Cr 15,20. 
23). Sách Khải Huyền ví Các 
Thánh độc thân như những 
hoa quả đầu mùa dâng lên 
Thiên Chúa (x. Kh 14,4). 
Thánh Phaolô còn gọi các 
Kitô hữu đầu tiên là hoa quả 
đầu mùa dâng cho Chúa Kitô 
(x. Rm 16,5).

HOÀ GIẢI, BÍ TÍCH –:
和好聖事 (hoà hảo thánh 

sự), Sacramentum Recon-
ciliationis, Sacrament of 
Reconciliation, Sacrement 
de Réconciliation

Hoà (和): thuận thảo; giải 
(解): cởi bỏ; bí (祕): kín ẩn; 
tích (蹟): dấu vết.

Bí Tích Hoà Giải là bí tích 

làm cho hối nhân nối lại mối 
tương quan mật thiết với Thiên 
Chúa và với Hội Thánh.

Bí Tích Hoà Giải bao gồm 
hai yếu tố chính: sự hoán cải 
của hối nhân thể hiện qua 
việc sám hối, xưng tội và làm 
việc đền tội; ơn tha thứ của 
Thiên Chúa thể hiện qua lời 
xá giải của thừa tác viên của 
bí tích này.

Đức Kitô đã trao quyền tha 
tội cho các Tông Đồ (x. Ga 
20,28) và các đấng kế vị các 
ngài là các giám mục và linh 
mục. Theo Giáo Luật, chỉ các 
linh mục được Hội Thánh ban 
năng quyền mới có thể giải 
tội nhân danh Đức Kitô (x. 
GL 966; GLHTCG 1495).

Những hiệu quả thiêng 
liêng của Bí Tích Hoà Giải:

- Hoà giải với Thiên Chúa 
và được nhận lại ân sủng.

- Hoà giải với Hội Thánh.
- Được tha thứ hình phạt 

đời đời đáng phải chịu vì các 
tội trọng đã phạm.

- Được bình an và an ủi 
thiêng liêng.

- Được gia tăng sức mạnh 
thiêng liêng để chiến đấu 
trong cuộc đời Kitô hữu (x. 
GLHTCG 1496).

(x. Ăn năn; Bí mật tòa giải 
tội; Bí tích; Đền tội; Dốc lòng 
chừa; Xưng tội)
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ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO
Đôi nét văn hoá 

và tâm linh
TƯỢNG ĐÀI

CHÚA KITÔ VUA
(Phần tiếp theo)

4.8 Tượng Mẹ bồng Chúa con
Sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu, mời khách 

hành hương hãy đến gặp Mẹ trước khi xuống 
núi. Tượng được đặt sau Tượng Chúa hơi 
lệch về phía bên tay phải Chúa. Khi bắt đầu 
xây dựng công trình, Tượng Mẹ bồng Chúa 
được đặt trước Tượng Chúa 200m. Tượng 
được làm bằng đá mài, cao 2m và đặt trên đế 
cao 1m.

Khi xây dựng, Tượng Mẹ được đặt ở đấy 
với mong ước Mẹ làm Đấng quan thầy che 
chở cho công trình. Nhiều người tin Mẹ đã 
nhận lời nên trong suốt quá trình xây dựng 
Tượng Chúa Tao Phùng, không có tai nạn 
đáng kể nào xảy ra, hơn thế, còn có nhiều ơn 
lạ đã xảy ra. Sau này, tượng được chuyển về 
phía sau. Tượng được đặt trên đế, trong hồ 
nước nhỏ.

 Như Chúa Giêsu trong biến cố biến hình 
(Mc 9,2-8) , khách hành hương đã lên núi gặp 
Chúa. Giờ đây, họ cùng với Chúa hạ sơn để 
trở về với cuộc sống thường nhật của mình. 
Biến cố trên núi Tao Phùng này được đánh 
dấu bởi việc đón nhận Chúa Giêsu bé thơ từ 
tay Mẹ. Họ được mời gọi để ôm ấp, chăm sóc 
và nuôi lớn Chúa Giêsu trong cuộc sống của 

mình. Để những biến cố họ được trải nghiệm 
trên đường hành hương (âm) trở nên những 
biến cố thực sư trong đời sống của mỗi người 
(dương) để Thiên Chúa bé thơ được lớn lên 
và tình yêu của Người lan tỏa khắp nơi.

1. Tượng đài
Trong phần này chúng tôi sẽ đi sâu hơn 

Tượng Mẹ bồng Chúa con

Anton Phan Thanh Đồng, S.J
Vinc Nguyễn Bá Minh Tâm, S.J

Giuse Nguyễn Văn Viện, S.J

Michel Nguyễn Hạnh
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vào việc phân tích về thông 
số kỹ thuật, kết cấu và cách 
bài trí trên một số chi tiết của 
Tượng đài để thấy được sắc 
thái nghệ thuật, văn hóa Việt, 
cũng như tư tưởng triết lý 
âm dương đã thấm đượm nơi 
công trình này như thế nào.

1.1 Đài (Bệ tượng) 
Như đã trình bày trong 

phần cấu trúc tổng thể, bệ 
tượng được làm bằng bê tông 
có bốn mặt hình cánh cung, 
cao 10m, dài 14m. Bệ tượng 
có ba phần là: tầng lầu 1, tầng 
lầu 2 và vòm bán cầu.

Tầng lầu 1: Theo kế 
hoạch nguyên thủy, tầng lầu 1 
được thiết kế để làm Nguyện 
Đường và nơi tĩnh tâm. Về 
mặt kết cấu, tầng lầu 1 có kết 
cấu hệ thống bê tông bởi năm 
cột, trong đó một cột lớn ở 
trung tâm và bốn cột chung 
quanh, cùng với tất cả bảy 
dầm đỡ toàn bộ trọng lực phía 
trên. Qua đây, ta có thể thấy 
kết cấu của hệ thống bê tông 

 1 Michel Nguyễn Hạnh, Giáo Trình Lịch Sử Văn Hóa Việt Nam, 103
2 Đường/hướng trung tâm thường mang tính chất là lối giao tiếp giữa con người với thần linh
3 Vào dịp lễ Chúa Kitô Vua 2016 thay mới bàn thờ bằng đá cẩm thạch

phảng phất sắc 
thái văn hóa và 
triết lý âm dương 
của người Việt. 
Cụ thể, từ cột 
trung tâm (Thổ) 
kết nối với bốn 
cột chung quanh 
tương ứng với 
(Kim, Mộc, Thủy, 
Hỏa), từ đó tiếp 
tục nối kết với hệ 
thống dầm đỡ (7 
dầm đỡ) theo hình 
“Hà Đồ”1. 

 Bên cạnh đó, 
ba mặt tầng lầu 1 có 

sáu bức hoa văn thay cho cửa 
sổ để lấy ánh sáng tự nhiên từ 
bên ngoài vào và giúp thoáng 
khí. Theo triết lý âm dương: 
số 3 (3 mặt tầng lầu một) là 
số dương sinh còn số 6 (6 
hoa văn thay cửa sổ) là số âm 
thành.

Hơn nữa, cửa vào nguyện 
đường được bố trí hai bên 
“hướng trung tâm”2  dẫn lên 
tầng lầu hai để đi lên trong 
lòng Tượng Chúa. Ngoài ra, 
nguyện đường được trang 
trí với mười bốn chặng đàng 
thánh giá được điêu khắc 
bằng gỗ, mười bốn bộ bàn 
ghế cũng được làm bằng gỗ 
(hiện nay còn 8 bộ), Bàn thờ 
trong nguyện đường cũng 
được làm bằng gỗ cẩm xe3  và 
đặt trên thảm màu bích và hai 
bên Bàn thờ là tượng Đức Mẹ 
(cao 1m) và  tượng thánh Gi-
use (cao 1,1m) đều được làm 
bằng đá cẩm thạch. Nguyện 

đường đủ chổ cho 100 người 
tham dự Thánh lễ. 

Ngoài ra trong nguyện 
đường trưng bày phiên bản 
các bức danh họa liên quan 
đến Kinh Thánh được lưu trữ 
tại các bảo tàng nổi tiếng thế 
giới như: tranh Vườn Dầu, 
tranh Bữa Tiệc Ly... Nhờ kết 
cấu hài hòa theo triết lý âm 
dương mà nguyện đường trở 
nên vừa hài hòa, thông thoáng 
nhưng cũng không kém phần 
linh thánh và phù hợp cho 
việc tĩnh tâm.

 Tầng lầu 2: Hình dáng 
cũng như màu sắc và nội dung 
của bốn bức phù điêu của 
tầng lầu 2 nổi bật với nhiều 
nét văn hóa và tính triết lý 
âm dương. Trước hết, tương 
tự như tầng lầu 1, kết cấu bê 
tông của tầng lầu 2 cũng theo 
kiểu hình Hà Đồ. Đó là một 
cột trung tâm kết nối với bốn 
cột chung quanh, từ đó kết 
nối với tất cả chín dầm, để 
đỡ toàn bộ trọng lực của vòm 
bán cầu và tượng. Kế đến, 
tầng lầu 2 có hình cánh cung 

Hoa văn nơi cửa sổ tầng Lầu 1

Cung Thánh trong nhà nguyện lầu 1
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và thánh giá hộp với bốn mặt ngoài là bốn 
bức phù điêu mỗi bức dài 8m, cao 3m được 
điêu khắc nổi màu đồng tương ứng với thiếu 
âm, thái âm, thiếu dương và thái dương là Tứ 
Tượng như trong triết lý Âm Dương.

Bên cạnh đó, nét hội nhập văn hóa 
cũng được thể hiện nơi nội dung các bức 
“phù điêu”4. Cụ thể, bức phù điêu mô tả về 
Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với mười hai 
Tông Đồ phỏng theo tác phẩm của danh họa 
Léonard-De-Vinci ở mặt trước tầng lầu 2 đã 
được thêm vào một số họa tiết như cây trúc, là 
một trong bốn loại cây mà trong văn hóa Việt 
được xem là “tứ quý”5. Qua đó, giúp 
cho khách hành hương khi đến đây 
được gợi nhớ về biến cố Bữa Tiệc Ly 
của Chúa Giêsu với các môn đệ trước 
lễ vượt qua, (Lc 22. 14-20)   xa hơn là 
biến cố “Chúa hóa bánh ra nhiều”(Mt 
15, 32-39)  …tiên trưng về bữa tiệc 
trên trời vào ngày cánh chung, cũng 
như cảm thấy chính mình như đang 
được mời gọi đến cùng tham dự vào 
bữa tiệc đó.

Mặt sau là bức phù điêu mô tả cảnh 
Chúa Giêsu trao chìa khóa cho Thánh 

4 https://www.youtube.com,  https://
www.youtube.com/watch?v=FiTR1iqqw2w,  Phần 1 về lịch sử Tượng Chúa Kitô ở Vũng Tàu.  ‘Có 4 bức phù 
điêu đều do Văn Nhân thực hiện, nhưng bức phù điêu Bữa Tiệc Ly ở mặt trước và bức phù điêu Chúa trao 
chìa khóa cho Phêrô ở mặt sau được thực hiện trước 30/4/1975. Hai bức còn lại là bức Chúa giáng sinh có 
3 vị đạo sĩ Phương Đông đến bái lạy, và bức Chúa Giêsu ra trước tòa Philato thì được hoàn thành vào ngày 
02.12.1994

5 Tứ Quý gồm có: Tùng, cúc, trúc, mai
 6 Ý của người viết về từ “chìa khóa” ở đây mang ý nghĩa là Đức Tin

Phêrô trong bối cảnh đồng quê Việt 
Nam, có hình ảnh người nông dân 
đang đập lúa và đàn chim bay về tổ. 
Bức phù điêu như muốn nhắn gửi 
đến khách hành hương rằng, ngày 
hôm nay Chúa Giêsu cũng đã đến 
trên đất việt thân thương và trao 
ban cho chính mỗi người con Đất 
Việt “chìa khóa”6 của Nước Trời 
là Tin Mừng như người đã trao ban 
cho Thánh Phêrô xưa. Bên cạnh đó, 
hình ảnh Thánh Phêrô đón nhận lấy 
chìa khóa đặt trong bối cảnh đồng 
quê việt như muốn nói cho khách 

hành hương về khao khát đi tìm chân lý là 
điều sẵn có trong tâm thức của người Việt. 
Vì thế, khi được rao giảng trên đất Việt thì 
Tin Mừng đã nhanh chóng được họ đón nhận. 
Đồng thời, bức phù điêu cũng giúp cho khách 
hành hương gợi nhớ những lời Chúa Giêsu 
đã nói với các Môn đệ “Lúa chín đầy đồng 
mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hay xin chủ 
mùa gặt ra gặt lúa về” (Lc. 19,3) và cũng là 
lời Ngài đang muốn nói với mỗi người trong 
ngày hôm nay. (Còn tiếp trong số sau)

Hình phù điêu phía trước

Hình phù điêu phía sau

44 www.thanhnhacngaynay.vnSố 160 - Tháng 12 - 2018

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM



LỊCH SỬ VĂN HÓA

Hướng Về Đất Thánh
ETHLEHEM

(tiếp theo và hết)
- Luke 2,15: Khi các thiên sứ từ 

biệt mấy người chăn chiên để về trời, 
những người này bảo nhau: “Nào chúng 
ta sang Bethlehem, để xem sự việc đã 
xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.”

Bethlehem Judah có danh hiệu từ 
một vị thần Assyria cổ, thần Lahamu. 
Nhưng trong truyền thống Kitô giáo, 
từ một ngôn ngữ bình dân và tương 
tự, Bethlehem có nghĩa là “nhà bánh”. 
Phải chăng Chúa Giêsu lại không phải 
là “bánh hằng sống từ trời xuống”? 
(Ga 6, 51: Tôi là bánh hằng sống từ 
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được 
sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban 
tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 
gian được sống).

Hiện nay, Bethlehem Judah có tên 
là Beit Lahm (tiếng Ả Rập = “ngôi nhà 
của thịt”), một thị trấn khoảng 10.000 
người, nằm cao hơn mực nước biển 
khoảng 775m, trên con đường chính 
từ núi Hebron (phía bắc) đi xuống 
phía nam, gần bên đường cao tốc đi từ 
Tekoa đến En-gedi.

Bethlehem nằm trên miền núi 
Judea nên có một tầm quan trọng về 
chiến thuật từ thời cổ xưa. Bethlehem 

nằm trên đường buôn bán bằng lạc đà, 
từ Jerusalem sang Ai Cập qua ngã He-
bron. Con người định cư tại đây từ thời 
đồ đá; vào đệ tam thiên niên kỷ tCN - 
chính địa tích Beth-Sahur, ở phía dưới 
thành thị hiện nay, đã có người ở. Tại 
Efrat, phía nam Bethlehem, những 
cụm mồ mả được các chuyên gia cho 
là của nhóm người chăn chiên bán du 
mục đã đến miền này từ năm 1.700 
đến 1.550 tCN. Sau khi người Philis-
tines chiếm cứ, ngôi làng, theo Biên 
Niên sử, có lẽ đã được vua Rehoboam 
xây thành pháo đài: Vua Rehoboam 
ngự tại Jerusalem và xây dựng một số 
thành trì kiên cố tại Judah. Các thành 
đó là: Bethlehem, Etam, Tekoa... (2 
Sb 11, 5-6)

Là nơi phát xuất của triều đại 
David, làng Bethlehem được ghi khắc 
vào ký ức tập thể của các tín hữu; bởi 
vì danh tiếng ngôi làng nhỏ bé này 
sẽ không bao giờ lừng lẫy nếu Chúa 
Giêsu, dòng dõi của David, đã không 
được sinh ra tại đây? Tuy nhiên cũng 
chính ở đây trong thời đại đầu tiên 
chúng ta nhận thấy David, và tổ tiên 
của ông, Ruth thiếu phụ người Moab, 
đã chuẩn bị một cách huyền diệu từ 
hơn một ngàn năm trước, việc Con 
Thiên Chúa đến làm người.

Trong một câu chuyện duyên 
dáng, đầy đơn sơ và quảng đại, Ruth, 
người phụ nữ ngoại giáo đã đón nhận 

Linh mục NGUYỄN TRÍ THIẾT
Giảng viên: MICHEL NGUYỄN HẠNH
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Thiên Chúa của Israel và nói 
với Naomi là mẹ chồng nàng, 
người xứ Bethlehem: “Xin 
mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở 
về, không theo mẹ nữa, vì mẹ 
đi đâu, con đi đó; mẹ ở đâu, 
con ở đó; dân của mẹ là dân 
của con, Thiên Chúa của mẹ 
là Thiên Chúa của con.” (R 1, 
16).

Được cộng đoàn dân 
Chúa đón nhận, người phụ 
nữ ngoại giáo này tâm hồn 
rộng mở về niềm hy vọng 
của Israel, kết bạn với Boaz, 
chủ đám ruộng mà trong đó 
nàng đang gặt lúa. Kết hiệp 
với chàng, nàng sinh hạ Obed 
là cha của Jesse, người sinh 
ra David. Như thế hoàn thành 
công trình của Thiên Chúa: 
Từ đó, tên bà Ruth được viết 
vào dòng tộc tổ tiên của Đấng 
Thiên Sai.

Này đây câu chuyện kể 
lại David đã trở thành vua Is-
rael như thế nào: Đức Chúa 
nói với Samuel: “Ngươi còn 
khóc thương Saul cho đến 
bao giờ, khi Ta đã gạt bỏ nó, 
không cho làm vua cai trị Is-
rael nữa? Ngươi hãy lấy dầu 
đổ đầy sừng và lên đường. 
Ta sai ngươi đến gặp Jesse 
người Bethlehem, vì Ta đã 
thấy trong các con trai nó một 
người Ta muốn đặt làm vua.” 
Ông Samuel thưa: “Con đi thế 
nào được? Vua Saul mà nghe 
biết thì vua sẽ giết con!” Đức 
Chúa phán: “Ngươi hãy đem 
theo một con bò cái tơ và hãy 
nói: ‘Tôi tới đây là để dâng 
hy lễ lên Đức Chúa.’ Ngươi 
sẽ mời Jesse đến dự hy lễ; 
phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết 
điều ngươi phải làm, và ngươi 

sẽ xức dầu tấn phong cho kẻ 
Ta sẽ nói cho ngươi hay.”

Ông Samuel làm điều Đức 
Chúa đã phán; ông đến Beth-
lehem và các kỳ mục trong 
thành run sợ ra đón ông. Họ 
nói: “Ông đến có phải là để 
đem bình an không?” Ông trả 
lời: “Bình an! Tôi tới đây là 
để dâng hy lễ lên Đức Chúa. 
Các ông hãy thanh tẩy mình 
và đến dự hy lễ với tôi.” Ông 
thanh tẩy ông Jesse và các 
con trai ông ấy và mời họ đến 
dự hy lễ.

Khi họ đến, ông thấy 
Eliab, ông nghĩ: “Đúng rồi! 
Người Đức Chúa xức dầu tấn 
phong đang ở trước mặt Đức 
Chúa đây!” Nhưng Đức Chúa 
phán với ông Samuel: “Đừng 
xét theo hình dáng và vóc 
người cao lớn của nó, vì Ta đã 
gạt bỏ nó. Thiên Chúa không 
nhìn theo kiểu người phàm: 
người phàm chỉ thấy điều mắt 
thấy, còn Đức Chúa thì thấy 
tận đáy lòng.” Ông Jesse gọi 
Abinadab và cho cậu đi qua 
trước mặt Samuel, nhưng ông 
Samuel nói: “Cả người này, 
Đức Chúa cũng không chọn.” 
Ông Jesse cho Shammah đi 
qua, nhưng ông Samuel nói: 
“Cả người này, Đức Chúa 
cũng không chọn.” Ông Jesse 
cho bảy người con trai đi qua 
trước mặt ông Samuel, nhưng 
ông Samuel nói với ông Jes-
se: “Đức Chúa không chọn 
những người này.” Rồi ông 
lại hỏi ông Jesse: “Các con 
ông có mặt đầy đủ chưa?” 
Ông Jesse trả lời: “Còn cháu 
út nữa, nó đang chăn chiên.” 
Ông Samuel liền nói với ông 
Jesse: “Xin ông cho người đi 
tìm nó về, chúng ta sẽ không 

nhập tiệc trước khi nó tới 
đây.” Ông Jesse cho người đi 
đón cậu về. Cậu có mái tóc 
hung, đôi mắt đẹp và khu-
ôn mặt xinh xắn. Đức Chúa 
phán với ông Samuel: “Đứng 
dậy, xức dầu tấn phong nó đi! 
Chính nó đó!” Ông Samuel 
cầm lấy sừng dầu và xức cho 
cậu, ở giữa các anh của cậu. 
Thần khí Đức Chúa nhập vào 
David từ ngày đó trở đi. Ông 
Samuel đứng dậy và đi Ra-
mah.” (1 Sm 16, 1-13).

Phải chăng Thiên Chúa đã 
không mạc khải cho con cái 
Israel bằng nhiều cách nhiều 
thể, tư tưởng của họ không 
phải là tư tưởng của Ngài, con 
đường của họ không phải là 
con đường của Ngài? “Thật 
vậy, tư tưởng của Ta không 
phải là tư tưởng của các ngươi, 
và đường lối các ngươi không 
phải là đường lối của Ta - sấm 
ngôn của ĐỨC CHÚA” (Is 
55, 8). 

Và này đây tại Bethlehem, 
một lần nữa Thiên Chúa đã 
chọn những gì thế gian coi 
như làm trò cười để chế giễu 
những kẻ khôn ngoan, và đón 
nhận những gì là hèn yếu trên 
thế gian này để hạ thấp những 
kẻ hùng mạnh. Vâng, Thiên 
Chúa đã chọn lựa những gì 
là tầm thường, những gì bị 
khinh bỉ trong thế giới này, 
những gì không đáng giá để 
hạ giá những gì đáng giá. 
Lời thánh Phaolô thật sáng 
tỏ trong việc lựa chọn người 
nhỏ bế nhất trong các anh em: 
“Song những gì thế gian cho 
là điên dại, thì Thiên Chúa 
đã chọn để hạ nhục những 
kẻ khôn ngoan, và những gì 
thế gian cho là yếu kém, thì 
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Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ 
hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt 
không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa 
đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu 
không một phàm nhân nào dám tự phụ trước 
mặt Người.” (1 Cr 1, 27-29)

Đám dân đen gồm những người nhỏ bé, 
đã không nhầm. Bởi vì tại Jericho, cũng như 
trong ngày Lễ Lá, họ đã nhận biết trong Chúa 
Giêsu Nazareth, Đấng Thiên Sai khiêm tốn 
cỡi lên con lừa con của con lừa mẹ, dòng dõi 
đích thực của David.

Tiên tri Nathan đã truyền đạt lời hứa của 
Thiên Chúa cho David: “Khi ngày đời của 

ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha 
ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị 
ngươi - một người do chính ngươi sinh ra -, và 
Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững 
bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính 
danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó 
vững bền mãi mãi. Đối với nó, Ta sẽ là cha, 
đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta 
sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng 
đòn của con người. Tình thương của Ta sẽ 
không rời nó, như Ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ 
Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi 
và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi 

trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững 
bền mãi mãi.” (2 Sm 7, 12-16).

Lời đã hứa với David khai mở một lịch 
sử chỉ sẽ được hoàn thành vào cuối thời, khi 
nước Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn hoàn tất và 
bình an sẽ được tái lập cho đến tận cùng trái 
đất. Tuy nhiên triều đại này dường như sẽ qua 
đi một ngày nào đó, mối hiệp nhất các bộ lạc 
được David thực hiện chỉ là chóng vánh; phải 
chăng rồi đây sẽ còn một vị vua như lòng 
Thiên Chúa mong ước? Trước bao nhiêu câu 
vấn nạn, niềm hy vọng vẫn tồn tại trong lòng 
người dân Israel: Thiên Chúa sẽ trung thành 
với giao ước của Người và đó là điều tiên 

tri Micah, vào thế kỷ thứ 
VIII trước Kitô, đã loan 
báo: Hoàng Tử hòa bình sẽ 
sinh ra trong thành David: 
“Phần ngươi, hỡi Beth-
lehem Ephrathah, ngươi 
nhỏ bé nhất trong các thị 
tộc Judea, từ nơi ngươi, ta 
sẽ cho xuất hiện một vị có 
sứ mạng thống lãnh Israel. 
Nguồn gốc của Người có 
từ thuở trước, từ thuở xa 
xưa. Vì thế, Đức Chúa sẽ 
bỏ mặc Israel cho đến thời 
một phụ nữ sinh con. Bấy 
giờ những anh em sống 
sót của người con đó sẽ 
trở về với con cái Israel. 
Người sẽ dựa vào quyền 
lực Đức Chúa, vào uy danh 

Đức Chúa, Thiên Chúa của 
Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được 
an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người 
sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính 
Người sẽ đem lại hòa bình.” (Mk 5, 1-4).

Chính trong ngôi làng nhỏ bé miền đất Ju-
dea này mà dân Israel chờ đợi với vị tiên tri 
của mình dòng dõi của David sẽ sinh ra, Đấng 
sẽ đến cứu độ dân Người.

Bethlehem là một trong những địa tích 
Kitô giáo được tôn kính nhiều nhất, nơi được 
viếng thăm nhiều nhất tại Thánh Địa. Chính 
ở đây, trong hang đá dưới lòng vương cung 
thánh đường, Chúa Giêsu đã giáng sinh “khi 

Vương cung thánh đường Giáng Sinh ở Bethlehem
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thời gian đã mãn”. Địa tích được xác định từ 
những thế kỷ đầu Công nguyên.

“Nào Thánh Kinh đã chẳng nói: Đấng 
Kitô xuất thân từ dòng dõi David và từ Beth-
lehem, làng của vua David sao?” (Ga 7, 42). 
Thêm vào chứng tích của Thánh Kinh về 
Bethlehem, còn có những chứng tích khác. 
Một điều lạ, những người Rôma đã cống hiến 
chứng từ như đá tảng về tính cách xác thực của 
hang đá này. Năm 135, Bethlehem bị quân 
đội Rôma chiếm đóng và thanh trừng những 
người nổi loạn cuối cùng được Bar Kochba 
dẫn đầu. Những hàng chữ La mã trên mồ càng 
củng cố niềm xác tín của chúng ta về địa tích. 
Lúc đó, thánh Jerom kể lại, hoàng đế Hadrien 
miệt thị Do Thái giáo và Kitô giáo như nhau, 
những gì ông đã làm với hội đường thì cũng 
triệt để thi hành với thánh đường. Tại thung 
lũng Mambre, nơi mà từ xưa tới nay vẫn giữ 
tính cách tôn giáo, hoài niệm về Abraham, 
hoàng đế Hadrien đã biến nơi thành cái chợ 
để đem những người Do Thái bán làm nô lệ. 
Tại Bethlehem, ông ta tục hóa hang đá này: 
ông đem cây rào chung quanh để làm nơi 
thánh dâng tặng thần Tammuz, Adonis của 
người Hy Lạp, Aphrodite tình nhân, mà việc 
phụng thờ Thiên nhiên sinh và tái sinh sau 
mùa đông giờ đây được cử hành trong hang 
đá. Một việc tục hóa có phước bởi vì nó nhìn 

nhận ngay từ nửa thế kỷ thứ II tính cách xác 
thực của hang đá đã được các Kitô hữu nhìn 
nhận. Trong cùng những năm ấy, Justin, nhà 
hộ giáo tử đạo tại Rôma khoảng năm 165, đã 
bảo đảm nơi này là xác thực.

Một vương cung thánh đường đã được 
Justinian I trùng tu

Vào đầu thế kỷ thứ III, Kitô giáo phát triển 
mạnh mẽ và làng Bethlehem càng ngày càng 
thu hút nhiều khách hành hương. Năm 326, 
thánh nữ Helena (250-330), mẹ của vua Con-
stantine (306-337), trở lại đạo Kitô, lo công 
việc xây dựng một đại thánh đường năm lòng 
có một tiền đường rộng rãi, một cung thánh 
bao la trùm lên hang đá thánh này. Nhiều 
khách hành hương đã khen ngợi những đá 
hoa cương, những trang hoàng vàng bạc lộng 
lẫy, những bức họa trên tường, những bức tra-
nh bằng đá khảm làm cho nơi thánh trở nên 
đẹp đẽ phi thường. Nhưng hiện nay, những 
cây cột, những xà ngang bằng gỗ có chạm trổ 
ở trên các đầu cột và những bức tranh bằng 
đá khảm trang hoàng nền nhà là những vết 
tích còn lại của vương cung thánh đường thời 
Constantine. Vương cung thánh đường được 
cung hiến ngày 31/05/339.

Năm 385, thánh Jerome (347-420) định 
cư tại Bethlehem, cống hiến thời gian còn lại 
phụng sự Thánh Kinh và hoàn thành bản dịch 
phổ thông (Vulgate), bản dịch Thánh Kinh 
bằng tiếng Latinh từ văn bản tiếng Do Thái. 
Đồng thời ngài cũng biến ngôi làng nhỏ bé này 
thành một trung tâm tu hành quan trọng với sự 
giúp đỡ của thánh nữ Paula (347-404) và ái nữ 
của thánh nữ là Eustochium (368-420), từ La 
mã tới cùng với ngài tới Thánh Địa.

Nhưng đầu thế kỷ thứ VI, vì lý do mà hiện 
nay vẫn chưa sáng tỏ, ngôi vương cung thánh 
đường đầu tiên đã bị hư hại; một số sử gia cho 
là cuộc nổi loạn của người Samaria năm 529 
đã làm cho ngôi thánh đường này bị phá hủy. 
Phải chăng hoàng đế Justinian I (527-565) đã 
ra lệnh triệt hạ đền thánh này để tái trùng tu. 
Kiến trúc được thay đổi, bỏ hẳn cung thánh 
bát giác để làm thành thánh giá Latinh; mức 
nền cao hơn nền nhà lát đá. Cơ cấu của thánh 
đường hiện nay phần lớn có từ thời kỳ nàyCửa vào đền thánh ở Bethlehem
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Quá lãng mạn, dễ nổi nóng, 
thường xuyên nói dối những vấn đề 
nhỏ… đều là những dấu hiệu một 
mối quan hệ bất ổn.

Chia sẻ với The Sun, chuyên gia 
về hẹn hò và mối quan hệ Louanne 
Ward (Australia) cho biết nhiều người 
mới yêu bị cảm xúc lấn át và dấn bước 

vào một mối quan hệ không 
phù hợp.

Cô tiết lộ 8 dấu hiệu 
“đỏ” để bạn nhận ra một 
người không đáng tin trong 
tình yêu.

1. Kẻ săn đuổi tình yêu
Đó là những người kh-

iến bạn bị chinh phục nhanh 
chóng, nói tất cả những điều mà bạn 
muốn nghe, “hạ gục” bạn bằng những 
hành động cực đáng yêu... Thế nhưng, 
chính sự quá ngưỡng này lại tiềm ẩn 
nguy hiểm.

“Người đó có thể ngay từ đầu 
đã nói họ cảm thấy như thế nào về 

“KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ”  
Câu tán tỉnh “thúi” nhất thế kỷ
QUÁN NHẬU Ở VIỆT NAM
Nỗi ấm ức của các bà vợ mỗi khi chiều về
FACEBOOK
Nơi đẻ ra nhiều nhà mô phạm đạo mạo
KARAOKE GÂY ỒN HÀNG XÓM 
Những tên sát nhân bằng mồm cong mỏ đỏ
NẠN BẮT NẠT Ở TRƯỜNG HỌC
Giang hồ “mầm”

GAME
Tôn giáo mới với các đấng tử đạo: “chết 
vì chơi”   
PHÒNG TRỌ 
Nơi người nghèo vắt sữa nuôi người giàu   
KẺ CHƠI MA TÚY, NGÁO ĐÁ  
Yêu tinh hiện hình 
TRỘM CHÓ
Trộm kẻ giữ trộm    
KẺ TRỘM XE, TRỘM ĐIỆN THOẠI  
Những kẻ bị trộm mất lương tâm   
ĂN TRỨNG VỊT LỘN
Phá thai… vịt

NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ

ĐỂ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC & GIA ĐÌNH BỀN VỮNG
Hôn nhân đâu phải chuyện dễ, chuyện chơi, chuyện thời vụ! Hôn nhân là chuyện khó, 

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

8bạn đang yêu 
kẻ không ra gì

dấu hiệu báo động

Hôn nhân-gia đình

THIÊN KIM 
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bạn nhưng thực sự họ chưa hiểu bạn. Họ có 
thể đang quá lời tán tụng bạn, tỏ ra quá chu 
đáo hoặc đặt nhu cầu của bạn lên số một”, 
Louanne Ward cảnh báo.

Đây là bằng chứng cho thấy người đó 
đang cố gắng để có mối quan hệ yêu đương, 
và họ sử dụng tiểu xảo để đạt được điều đó. 
Cảnh giác với tình huống này vì bạn rất có 
thể trở thành con rối bị điều khiển bởi những 
người lắm chiêu.

2. Người ấy sử dụng mạng xã hội nhưng 
không có ảnh cá nhân

Nếu bạn quen ai đó qua mạng xã hội, hãy 
hết sức cẩn thận nếu như người đó không sử 
dụng ảnh của họ trên mạng.

“Họ nói rằng họ thích sự riêng tư nhưng 
lại thường có rất nhiều bạn bè. Họ comment 
và like những thông tin của người khác, nhưng 
lại hiếm khi post bất cứ thứ gì về bản thân”, 
Louanne Ward chỉ ra một số dấu hiệu.

Những hành động này có thể che giấu 
điều gì đó khuất tất.

3. Kiểu người “Không biết mình muốn gì”
Chẳng có gì khó hiểu hơn một người cố 

gắng để hẹn hò với bạn, nhưng sau đấy lại nói 
họ chẳng biết họ muốn gì.

Đó chắc chắn là dấu hiệu quan trọng cho 
thấy họ không phải mẫu người phù hợp cho 
một mối quan hệ nghiêm túc, bạn nên chia tay 
càng nhanh càng tốt.

Louanne cho rằng nếu như bạn tảng lờ 
dấu hiệu này, bạn tin rằng kết quả có thể sẽ 
khác, bất chấp những biểu hiện khác thường, 
thì có thể bạn đang hạ thấp sự tự tin và lòng 
tự trọng.

4. Đột nhiên nổi giận
Sự cáu giận có thể hiếm xảy ra trong giai 

đoạn mới quen, tuy nhiên, hãy theo dõi thận 
trọng. Có thể chỉ là một tin nhắn cộc lốc, đột 
ngột gác máy khi đang nói chuyện, nổi giận 
vô cớ...

Louanne cho rằng ngay cả khi người đó 
có xin lỗi hoặc đưa ra một loạt giải pháp để 
thay đổi, bạn cũng nên cẩn thận.

“Những hành vi này lặp lại thì chắc chắn 
đó là dấu hiệu báo động. Chẳng nghi ngờ 
gì, loại người này sẽ kéo bạn theo vòng luẩn 

quẩn những cơn giận dữ và lời xin lỗi của họ”, 
chuyên gia Louanne nói.

5. Người có vẻ giữ kẽ trong mối quan hệ
Khi mới quen, ai cũng thích thường xuyên 

gửi cho nhau những tin nhắn quan tâm. Tuy 
nhiên, nếu ai đó có vẻ quá cẩn thận với kiểu 
giao tiếp này, có thể họ đang bắt cá hai tay.

Bạn gửi họ một tin nhắn, gọi điện cho họ 
nhưng họ không trả lời, không bắt máy ngay 
mà một lúc sau mới hồi đáp. Có người để bạn 
chờ dài cổ hàng giờ hoặc hàng ngày sau... Dù 
cho người đó đưa ra lý do là họ quá bận và xin 
lỗi, nhưng chuyên gia về hẹn hò Louanne vẫn 
cho rằng cách cư xử này thực sự ích kỷ.

“Một người phải kiểm soát việc khi nào 
họ có thể, khi nào không thể nói chuyện với 
bạn, điều này cảnh báo có một người thứ ba”, 
Louanne nhận xét.

6. Giữ khoảng cách và không hứa hẹn 
điều gì

Nếu bạn đề nghị người ấy làm một điều 
gì và họ trả lời: “Anh/em cũng không dám 
chắc”, “Anh/em sẽ trả lời sau nhé”... thì tốt 
nhất hãy cẩn thận.

Một người có thể tự nhiên biến mất vài 
tuần, vẫn giữ liên lạc nhưng không có kế 
hoạch chính xác về việc hẹn gặp... cũng là 
dấu hiệu bạn không phải là đối tác duy nhất.

7. Sex luôn luôn là đề tài trò chuyện
Không có gì sai khi nói về đề tài này, 

nhưng nếu như đây là chủ đề duy nhất của 
mọi buổi trò chuyện, bạn hết sức cẩn thận.

Người đó luôn hỏi bạn về trang phục mà 
bạn đang mặc, khen ngợi quá mức về cơ thể 
bạn... Rõ ràng đây không phải là những dấu 
hiệu an toàn khi mới bắt đầu một mối quan hệ.

8. Thường xuyên nói dối, dù là chuyện nhỏ
Những lời nói dối nho nhỏ có thể được coi 

là vô hại, tuy nhiên cũng có thể cảnh báo mẫu 
người không trung thực.

Louanne chỉ ra hai tình huống: “Thứ nhất 
là người này thích nói dối, họ đang ngấm ngầm 
tìm kiếm một mối quan hệ khác. Thứ hai là họ 
đang cố thao túng mọi thứ theo ý họ”

Nguyễn Phượng - VNExpress
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Aubrey Fontenot (Hous-
ton, Texas, Mỹ) 
được cộng 

đồng ca ngợi là “ông 
bố của năm”, sau 
khi anh đối phó với 
chuyện con bị bắt nạt ở 
trường theo cách hợp tình 
hợp lý. 

Theo Good News Network ngày 21/10, 
ban đầu Aubrey rất tức giận khi biết con trai 
8 tuổi Jordan thường xuyên bị cậu bé Tamar-
ion gây sự. Tuy nhiên, thay vì làm to chuyện, 
anh quyết định mời cậu bé ra ngoài để nói 
chuyện riêng. Được gia đình Tamarion đồng 
ý, Aubrey đã chở em đi loanh quanh thành 
phố Houston. 

Khi ngồi trong xe, Aubrey nhẹ nhàng hỏi 
Tamarion lý do bắt nạt con trai mình. Trước 
sự ngạc nhiên của ông bố trẻ, Tamarion nói 
em thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt 
nạt do không có quần áo sạch và đi đôi giày 
rẻ tiền. Em ghen tị với Jordan vì sở hữu những 
thứ em mơ ước. 

Aubrey lập tức gọi cho mẹ Tamarion, 
được tiết lộ hoàn cảnh vô gia cư và khó khăn 
về tài chính. Không một chút do dự, Aubrey 
đưa Tamarion đi mua sắm quần áo mới, đối 
xử với em như con trai mình. Khi trở về, cả 
hai cười đùa và hát theo radio trên ôtô.

“Chúng ta không hề 
biết những đứa trẻ này 

đang trải qua những 
ngày khó khăn, vì 
hầu hết không ai 
quan tâm. Tôi đã 

dành cả ngày để đưa 
cậu bé đi mua sắm, dạy 

cậu về lòng tự trọng, chính trực, 
đạo đức, sự tự tin, và nhiều thứ khác để một 
người trẻ gặp rắc rối trở thành một người đàn 
ông chững chạc”. 

 Sau chuyến đi, Aubrey để Tamarion đối 
mặt con trai mình, yêu cầu chúng nói chuyện 
nghiêm túc. Hai nam sinh khá lúng túng 
trong vài phút đầu tiên, nhưng với sự giúp đỡ 
của Aubrey, các em đã “giải quyết mọi việc 
như những người đàn ông”. Hiện cả hai là 
bạn bè thân thiết. 

Nhiều hôm, Jordan và Aubrey cùng nhau 
chơi trò chơi điện tử tại cửa hàng xăm của 
Aubrey, thậm chí hẹn nhau khi nào đó sẽ ngủ 
chung. 

Mong muốn giúp đỡ gia đình Tamarion, 
Aubrey đã tạo một trang GoFundMe và kêu 
gọi quyên góp được gần 23.000 USD chỉ sau 
vài ngày. “Mọi thứ vượt xa những gì tôi có 
thể tưởng tượng”, anh nói 

Thùy Linh - VNExpress

GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

CáCh xử trí thông minh 
với kẻ bắt nạt con mình
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. 

“Cách 
xử trí của ông bố Mỹ 

với kẻ bắt nạt con gây xúc động. Hai 
cậu bé đã hóa giải mọi hiềm khích và trở 

thành bạn bè nhờ sự giúp đỡ của 
người lớn”
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Michel Nguyễn Hạnh
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Thi ca Công giáo CHUÔNG ĐỔ

N EL
Nhiều nhịp tim đập loạn
Khi chuông đổ Noel
Một trời ánh sáng
Mặt trời đã lên.

Mây gió xôn xao như ngày hội lớn
Hoa lá rộn ràng ngẩng đầu chào đón
Hơn một vĩ nhân
Thiên Chúa xuống trần.

Nhiều nhịp tim đập loạn
Khi chuông đổ Noel
Nhiều óc tim choáng váng
Không uống dù chất men
Những bàn tay chắp lại
Già như củi khô
Những mái đầu cúi xuống
Đẹp như nai tơ
Phượng thờ
Ngôi Hai xuống thế…

Nhiều nhịp tim đập loạn
Khi chuông đổ Noel
Âm thanh như bão lớn
Cuốn hút vạn bờ môi
Từ cả thần thánh trên trời.
Đến người cuối cùng hạ giới
Thanh âm kêu gọi âm thanh
Kết thành vạn lời ca
Bao la, bao la…
Chào mừng Ngôi Hai xuống thế.

Nhiều nhịp tim đập loạn
Khi chuông đổ Noel
Tình yêu không giới hạn
Tình yêu mãi vô biên
Trên cõi trần xuất hiện
Đáp ứng mọi khát thèm
Của muôn đời nghệ sĩ
Là đêm Noel…
Là đêm Noel…

XUÂN LY BĂNG

LC 2,41-52
CÁT TRẮNG, FMI.

LỄ THÁNH
Gia Thất

Giê-su đến tuổi mười hai
Lên Đền dâng lễ theo hai ông bà

Lễ xong họ trở về nhà
Giê-su ở lại, ông bà chẳng hay

Thế nên đi hết một ngày
Mới đi tìm kiếm, ngược quay Đền Thờ

Sau ba ngày, họ sững sờ
Thấy Người ngồi giữa Đền Thờ hỏi, thưa

Mọi người kinh ngạc, say sưa
Vì lời đối đáp quả vừa thông minh.

Mẹ Người mở tiếng tâm tình:
Sao con lại để tội tình mẹ cha?
Người thưa: sao lại phiền hà,

Con còn bổn phận ở nhà Cha con!
Ông bà chẳng hiểu lời con.

Mẹ Người ghi nhớ sắt son trong lòng.
Lời Ngài thôi thúc khát mong

Chu toàn Thiên Ý, đẹp lòng mẹ cha
Vẹn tình trọn nghĩa mặn mà

Hiếu trung với mẹ với cha trọn niềm
Gia đình nồng ấm vô biên

Giữ gìn, trân quý thiêng liêng ân tình.
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Tiểu Thuyết Công Giáo

QUỶ
XƯNG TỘI

MA VĂN LIÊU

“Cứ mỗi tầng địa ngục, con Bảy 
được Bóng Sáng cho lưu lại 
khoảng một phút, nhưng 
trong một phút ấy, nó chỉ 

dám liếc nhìn thoáng qua rồi úp mặt vào lòng 
2 bàn tay, bởi vì nó quá kinh hãi; vả lại, không 
thể tránh nhìn bằng cách quay ra chỗ khác, vì 
khắp mọi nơi chung quanh nó, chỗ nào cũng 
như chỗ nấy, đều giống như nhau, cũng là 
một cảnh tượng hãi hùng đặc trưng như nhau 
của một tầng địa ngục dành cho một hạng tội 
đồ vì những tội phạm đặc trưng, đã bị vào địa 
ngục thì đều là bởi tội chống lại Chúa, chống 
lại Tình yêu, nhưng chống lại bằng cách này 
hay cách khác (1); nếu không bụm 2 tay che 
mặt, nó không thể nào tránh nhìn thấy sự ghê 
rợn có thể làm nó chết khiếp. Một phút lưu lại 
cũng đã là quá lâu đối với nó, vì ngoài hình 
phạt ghê sợ không dám nhìn, còn có vô vàn 
ma quỷ, yêu tinh, tà thần, chúa sứ… với dáng 
vẻ rất đáng sợ và lửa diêm sinh cháy đỏ rực 
với sức nóng có thể nung chảy cả sắt thép, nó 
có cảm giác thật không thể nào chịu đựng nổi, 
nó nghĩ, nếu không được ở bên Bóng Sáng, 
con Bảy ắt đã bị thiêu rụi tức khắc giống như 
một nhúm bông gòn (2) tẩm xăng.

“Mỗi tầng càng sâu bên dưới càng tăng 
lên dần độ rùng rợn của hình phạt trong địa 
ngục đã đành, còn rùng rợn ở hình thù biến 
dạng của các tội nhân do hình phạt biến họ 
thành kỳ quái trí người không tài nào nghĩ 

ra... và nhất là tăng thêm độ cháy cùng sức 
nóng của biển lửa, tăng thêm độ ghê sợ của 
các loài yêu ma quỷ dữ, tăng thêm mùi hôi 
thối đến nghẹt thở. Thật không thể tả hết được 
sự ghê sợ”.

Cô Sáu nhận xét rằng, với một pháp sư 
thâm độc, có thể xếp vào hạng “mình đồng da 
sắt” và lòng dạ lạnh lùng ví như thép nguội cỡ 
cô Bảy, việc chỉ nhìn - mới loáng qua một tý 
xíu, một góc độ cực nhỏ- hỏa ngục rồi trở về, 
bỗng thay đổi hoàn toàn cả một tâm tính chai 
lỳ, bỗng lòng dạ hóa ra mềm nhũn như trẻ con 
thì quả thực, hỏa ngục là nơi kinh khiếp đến 
mức nào; giả sử loài người ai cũng được thấy 
hỏa ngục qua một loáng, đảm bảo không còn 
ai cả gan phạm tội, ngược lại, tất cả sẽ trở nên 
thánh sống hết cả. Cô Sáu kể tiếp:

“Con Bảy tiếp tục được đưa xuống tầng 
thứ ba, rồi tầng thứ tư… -nó không còn tỉnh 
táo để đếm có bao nhiêu tầng tất cả, chỉ 
mang máng ước tính có rất nhiều tầng- mỗi 
tầng một loại hình phạt khác hẳn, mỗi loại 
lửa nóng khác hẳn, mỗi loại khung cảnh và 
mỗi loại tội nhân đi cùng với chủng loại quỷ 
dữ lẫn yêu ma tà tinh khác hẳn; càng xuống 
tầng sâu bên dưới thì hình phạt càng nặng, 
lửa càng nóng, cảnh tượng càng ghê rợn dành 
cho tội nhân phạm những loại tội khác hẳn so 
với các tầng khác. 

“Bên cạnh con Bảy, Bóng Sáng lẳng lặng 
cầm tay dắt nó như người cha dắt con thơ; nó 

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

phần 37 của kỳ 53
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nhớ như in một điều rất lạ, đó 
là: bất cứ nơi nào Bóng Sáng 
đến, nơi đó vụt im lặng hẳn, 
bỗng dịu lại sức nóng, mọi tội 
nhân nơi đó đột nhiên như được 
giãn ra dễ chịu hẳn, nhìn ai 
cũng thấy tươi tỉnh hẳn lên, vì 
mỗi tầng có riêng loại quỷ dữ, 
yêu ma, chằn tinh, gấu ngựa… 
của tầng đó, chúng có riêng độ 
độc ác, hung hãn của tầng đó, 
khi Bóng Sáng vừa đến, bọn 
chúng vội xô nhau chạy trốn 
thật nhanh, đến khi Bóng Sáng 
bay qua, chúng liền trở lại 
hành hình tội nhân như cũ; con 
Bảy đoán có lẽ các tội nhân ai 
cũng trông mong Bóng Sáng 
đến thăm dù chỉ là phút chốc 
thoáng qua, nhưng họ được an 
ủi vô ngần; trí nó bỗng nghĩ 
ra, chắc hẳn Bóng Sáng, ngoài 
lần này đến thăm địa ngục, 
hẳn phải còn có nhiều lần khác 
đến thăm các tội nhân nữa chứ 
chẳng không, đến thăm thường 
xuyên là đằng khác; trí khôn 
vụt bắt nó liên tưởng: À phải 
rồi! Ở bên cạnh Bóng Sáng tự 
nãy đến giờ, nó nghe hình như 
có những lúc Bóng Sáng lộ vẻ 
thương cảm các tội nhân, nếu 
không lầm, đôi lúc Bóng Sáng 
còn nấc lên như khóc, khóc 
thương các tội nhân thì phải!”.

Cô Sáu kể: càng về sau 
trong cuộc sống, cô Bảy càng 
tỏ cho cô Sáu biết về ngạc 
nhiên khôn tả khi cô Bảy được 
hiểu và được cảm một chân 
lý lớn lao, lạ lùng và cao siêu 
trong Công giáo, đó là chân 
lý “Chúa là Tình yêu”, Tình 
yêu của Chúa thật chan chứa, 
Tình yêu của Chúa thật bao 
la; chính nhờ cô Bảy mà cô 
Sáu cũng được hiểu và được 

cảm nhận thêm rất nhiều về 
tình yêu của Chúa.

Cô Sáu kể tiếp:
“Nó được đưa xuống 

thêm một tầng nữa; tầng nữa, 
rồi tầng nữa… nó cảm thấy 
dường như đã kiệt sức đến 
không thể chịu đựng nổi sự 
u uất buồn thảm; và tự nhiên 
nó cũng hét toáng lên như các 
tội nhân đang trong địa ngục 
la hét dữ dội, thậm chí nó hét 
còn to hơn tiếng hét của các 
tội nhân nữa” (3).

Cô Sáu cho biết thêm một 
chi tiết rất quan trọng: Đó 
mới chỉ là thân xác loài người 
- của con Bảy- cảm nhận về 
hỏa ngục. Không! Không 
đúng! Vì hỏa ngục không để 
cho thân xác hữu hình của 
loài người cảm nhận, mà để 
cho linh hồn cảm nhận khi 
thụ hình chịu phạt, cho nên 
những gì cô Bảy kể ra, thật 
thì chưa là gì cả! Hỏa ngục 
kinh khiếp đến mức không 
thể chỉ dùng từ “kinh khiếp” 
mà xong, sự mô tả của thân 
xác là thô thiển vụng về. 

“Con Bảy gần như phải 
chịu sự tra tấn dữ dội bằng 
hình phạt “phải tận mắt 
chứng kiến” sự khủng kh-
iếp và phải chịu ngất đi vài 
lần vì sợ hãi bởi quang cảnh 
hành hình kinh hãi không thể 
có trên trần gian hoặc không 
ai có thể nghĩ ra được (4). 
Nó thuật lại rằng, nó không 
muốn đi xuống tiếp nữa vì tự 
thấy sức đã cạn, nhưng Bóng 
Sáng muốn phạt nó bằng 
cách bắt nó phải đi tiếp để 
trông thấy tiếp”.

“Ở các tầng trên, Bóng 
Sáng còn cho nó được lấy 

tay bụm mặt để tránh nhìn 
thấy hết sự hãi hùng của cảnh 
địa ngục, nhưng khi đến các 
tầng cuối cùng -tự trí khôn nó 
đoán định như thế- nó không 
còn có thể che mặt được nữa 
mà bị bắt buộc phải nhìn, 
phải thấy và phải chứng kiến, 
bởi vì nó cảm thấy như hai 
bàn tay của nó đã rụng mất đi 
tự hồi nào, không còn ở trên 
thân thể nó nữa; nó có cảm 
giác như bị cụt tay”. 

“Tầng cuối cùng nó đến, 
trước khi được quay trở lên, 
nằm sâu gần như ở tận đáy 
địa ngục, con Bảy - có cảm 
giác như được ban thêm sức 
để có thể chịu đựng nổi mà 
không chết vì phải xem và 
thấy- nó nhìn thấy cảnh tượng 
vô cùng đáng sợ làm nó phải 
kinh hồn bạt vía (5): các tội 
nhân ở tầng này đều đã hóa 
thành quái thú, ác thú, quái 
vật, sâu, bọ khổng lồ với đầy 
sừng gạc, nanh vây, móng 
vuốt, cựa vảy, lông lá, đuôi 
mòng… dù vậy, vẫn còn hằn 
lên gương mặt đặc trưng của 
riêng từng người lúc còn sống 
trên trần gian để con Bảy có 
thể nhận diện được con quái 
thú, con quái vật, con sâu, 
bọ khổng lồ… nào bởi người 
nào… bị biến thành”.

“Con Bảy cho rằng, hình 
thù của những con quái thú, 
ác thú, quái vật, sâu, bọ khổng 
lồ… dị hợm, khiếp đảm đến 
nỗi chẳng có họa sĩ tài ba nào 
trên trần gian có thể nghĩ ra 
và vẽ ra được”.

“Ngoài hình phạt biến 
dạng thành quái thú, ác thú 
hay quái vật hoặc loài sâu 
loài bọ khổng lồ…. các tội 
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nhân ở đây còn phải chịu lửa diêm sinh cực 
nóng bao phủ quanh mình để thiêu đốt tận 
trong lòng, cho nên chúng luôn quẫy đạp và 
tru tréo, rống hú, gầm thét, rên la bằng những 
tiếng ai oán thảm thương hoặc những tiếng 
mang vẻ căm hận vì đau đớn; có con vì quá 
nhức nhối mà cựa mình, xù lông, dựng vảy, 
quẫy đạp, chạy tới chạy lui xồng xộc, phóng 
mình, lăn lộn liên tu bất tận không ngừng, 
có những con vì chịu không nổi mà quay ra 
cắn xé nhau v.v.. tất cả đều nằm dưới sự quản 
thúc ác nghiệt của bầy chằn tinh quỷ dữ, mọi 
quỷ dữ nhất địa ngục đều quy tụ hết ở đây; 
quả thật, không con quái thú, ác thú, quái vật, 
sâu, bọ khổng lồ nào ở đây đứng yên, con nào 
cũng kêu rống, nhảy chồm hoặc lồng lộn kêu 
la trông thật hỗn loạn đến cùng cực”.

Cô Sáu kể đến đây lòng cũng chùng lại, 
giọng nói bỗng trầm hẳn lại như mang một 
tâm trạng gì đó khó đoán:

“Đó chính là linh hồn của một số người 
thuở còn sống trên trần gian vì làm vua, làm 
chúa, ở ngôi hoàng đế, đại đế, đại vương, 
“thiên tử”, ngồi trên ngai vị bá chủ thiên hạ, 
hoặc cả những nữ vương, nữ hoàng, bà chúa, 
quận chúa, hoàng hậu, công chúa, hoàng 
tử, công nương, quận công, hầu tước, công 
tước, bá tước, tử tước, các loại thủ lãnh, đầu 
đảng, các công hầu, khanh tướng, tể tướng, 
tổng thống, thủ tướng, quốc trưởng, tướng 
quân, danh tướng, hổ tướng, các bà hộ, điền 
chủ, trọc phú, tỷ phú, thương gia hoặc những 
người phát minh, bác học, bác sĩ lẫn các vĩ 
nhân, danh nhân nức tiếng… cho đến các tay 
đầu lãnh, ông trùm các băng đảng, chúa ngục, 
đao phủ, lý hình… nhưng lại ngu xuẩn, ỷ thế 
nắm quyền sinh sát thiên hạ mà trở thành bạo 
chúa, kẻ độc tài, kẻ cuồng dâm sát thủ giết 
chết, sát hại, tiêu diệt, đoạt mạng, tàn sát, 
thảm sát, diệt chủng hay hành hình, tra tấn, 
xử oan nhiều người vô tội, giết hại và bức tử 
trẻ thơ… bằng cách này cách khác, nói chung 
là giết người hàng loạt”.

Cô Sáu phân biệt ngay:
“Hỏa ngục là nơi dành cho người không 

có chút tình yêu trong lòng, hơn thế nữa, dành 
xử phạt những người vì không có tình yêu mà 

giết hại người khác, và còn hơn thế nữa, hỏa 
ngục là nơi biến những người không có trái 
tim, lòng dạ chỉ nuôi giữ thù ghét và căm 
hận… và hỏa ngục sẽ là nơi biến họ trở thành 
ác quỷ, “quỷ” còn hơn cả loài ác quỷ thật sự”.

Cô Sáu kể rõ thêm:
“Con Bảy được ơn hiểu rõ và phân biệt 

ngọn nguồn những người chịu hình phạt 
khủng khiếp nơi đây rằng: sở dĩ như vậy vì họ 
là những người không có trong lòng một chút 
tình yêu nào khi còn sống (6). Nhưng không 
phải chỉ những kẻ giết người về mặt thân xác 
bằng vũ khí hay hình cụ, mà cả những kẻ giết 
người về mặt tinh thần bằng sách vở, lời nói, 
hình ảnh (ngày nay ta nói là phim ảnh…) 
gương xấu, truyền bá rộng rãi chủ thuyết, lý 
thuyết, tư tưởng, sản phẩm trí tuệ xấu xa và 
nguy hiểm; cho nên cô Bảy nhìn thấy ở đây có 
cả những minh tinh, tài tử màn bạc, triết gia, 
văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, giáo chủ, giáo 
sĩ, tu sĩ, giáo sư, những nhà lãnh đạo tôn giáo, 
những người từng lãnh đạo tinh thần, những 
bậc vị vọng, trưởng lão, người nổi tiếng v.v… 
nhưng đã gây tổn hại tinh thần của cả vài thế 
hệ nhân loại… xưa hoặc đến nay (vẫn còn 
trên dương gian) họ là kẻ đệ nhất thiên hạ, 
vậy mà giờ đây họ là những kẻ hạng bét và 
khốn nạn nhất thiên hạ”.

“Trong khi trên dương thế người ta 
vẫn còn đang sùng bái, lưu danh, nhắc tên, 
ngưỡng mộ, dựng tượng đắp hình đặt ở công 
trường hay các chốn phồn hoa đô hội, lập đền 
lập miếu thờ lạy họ v.v… oái oăm thay! Mọi 
người không thể ngờ hiện giờ họ đang ở lút 
(tận cùng) đáy địa ngục, họ là những con quái 
vật, quái thú, ác thú, sâu, dòi, bọ to tướng… 
bị quỷ dữ tròng vào cổ những sợi cùm xiềng 
dây xích sợi to bằng bắp chân đàn ông hoặc 
bị đóng gông, xà xẻo bằng những hình cụ ghê 
rợn chưa thấy có trên đời; đã vậy còn bị ngọn 
lửa diêm sinh nóng ngàn độ thiêu đốt liên lỉ; 
nhiều tướng lãnh oai phong lừng lẫy với uy 
danh cao đến ngất trời được người người khắp 
nơi nể phục, nhắc tên không ngớt, viết bao 
nhiêu là sách để tán tụng, dựng những tấm 
bia đồ sộ lộng lẫy… có ngờ đâu! Dưới tầng 
cuối cùng của địa ngục thảm khốc, giữa biển 
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lửa đỏ hừng hực, họ đang biến dạng thành thú 
vật, quái vật, sâu, bọ khổng lồ, bị quỷ ma yêu 
tinh khinh rẻ, nhạo báng, xỉ vả, chà đạp và 
đánh đập tàn nhẫn; nhiều thủ lãnh đầu mục 
trần gian thời danh đến không ai mà không 
thuộc làu tên tuổi, ngày nào còn “hét ra lửa”, 
hiện giờ đang khi người ta vẫn còn học đòi 
“gương tốt” của họ, bắt chước sống như họ, 
lấy những câu nói của họ làm danh ngôn bất 
hủ để sống… có biết đâu! Họ hiện đang biến 
hóa thành thú dữ với hình thù ai nhìn qua cũng 
chết ngất, từng giờ từng phút phải bị những 
loài ác quỷ dữ tợn nhất địa ngục hành hình 
không nương tay; nhiều lãnh đạo tôn giáo (8) 
uy nghiêm khắp thế giới, đang khi tượng đài 
nguy nga hiện còn đứng sừng sững trong các 
đền, đài thuộc nhiều tôn giáo trên dương thế 
(9) v.v… không ai có thể ngờ nổi! Họ đã rơi 
xuống tận cùng địa ngục mà hình hài linh hồn 
họ còn hóa thành những con sâu bọ khổng lồ 
và gớm ghiếc”. 

Cô Sáu nêu nhận xét:

“Khi nghe con Bảy thuật lại mọi điều với 
tâm trạng hoảng sợ tột cùng, tôi rút ra một 
điều: Ôi trời đất thật lộn ngược hết cả! Ôi thế 
giới hữu hình và vô hình trái ngược nhau tất 
cả! Ôi những gì bên này trần gian nghĩ suy, 
sùng bái, tin tưởng, cho là thế này thế khác… 
bên kia thế giới ngược hẳn lại một cách đáng 
sợ! Tôi lại nghĩ: Loài người là lầm lạc (10), 
loài người là lầm tưởng, là dại dột là ngu si, 
là đần độn quá sức mà không hay biết! Cứ 
vênh váo nghĩ theo cách của họ và tự cho 
mình đúng, mình hay ho và văn minh (11)… 
Tôi chợt hiểu ra một điều căn bản mà lớn lao: 
Hễ ai không có tình yêu trong lòng đều phải 
xuống hỏa ngục sau khi chết, càng không có 
tình yêu, lòng chứa đầy những mối ghét ganh 
thù hận thì càng bị rơi vào tầng sâu hơn của 
hỏa ngục; những người xem nhẹ mạng sống 
người bằng cách này hay cách khác - vì mỗi 
người là một quý phẩm Chúa tạo dựng- đều 
sẽ phải trả giá ở hỏa ngục đời đời”.

(còn tiếp)       

(1)  Chống lại tình yêu là 
chống Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa 
là tình yêu, cho nên thiên đàng 
nơi Chúa ngự, là thế giới tình yêu, 
trong khi hỏa ngục (cô Bảy gọi hỏa 
ngục là địa ngục, 2 chữ có cùng 
một nghĩa) là nơi không có Chúa 
ngự cho nên là nơi không có tình 
yêu, là nơi dành cho ma quỷ và 
những người không biết yêu thương 
là gì và chống lại hay xâm hại tình 
yêu. Những tội: không có tình yêu, 
chống tình yêu và xâm hại tình yêu 
thì nhiều hạng mục vô kể.

(2)  Như có lần đã nói, ở miền 
Tây Nam bộ, có loại cây cao to như 
cây cao su tên gọi là cây Gòn, cây 
Gòn cho quả hình bầu dục thuông 
dài to bằng bắp tay đàn ông, bên 
trong chứa đầy bông trắng, sợi 
mảnh hơn bông y tế, người dân 
dùng bông gòn này để làm mền, 
gối… nằm ngồi rất êm.

(3)  Về sau, khi thưa chuyện 
với cha sở Luca, cô Bảy nhận xét: 
So với hỏa ngục mà Bóng Sáng 
cho Cô nhìn thấy, thì địa ngục theo 
trí tưởng tượng của Phật giáo, Hồi 
giáo, Ấn Độ giáo, hay các tôn giáo 
lớn nhỏ khác, sự tưởng tượng của 
họ quá là sơ sài, khái quát và nhẹ 
tênh, có vẻ như những loại hình 
địa ngục do trí tưởng tượng đó chỉ 
là những nơi nghỉ mát mà thôi. 

(4)  Bóng Sáng cho cô Bảy 
nhìn để khiếp sợ, và vì quá khiếp 
sợ, tinh thần của Cô sau này phải 
mất một thời gian rất lâu mới hoàn 
toàn hồi phục; ấy là một thứ hình 
phạt đã quá nặng. Nhưng nhờ thế, 
cô Bảy càng về sau càng ăn năn 
và nhận ra đó là cả một tấm lòng 
Thiên Chúa dành cho Cô và muốn 
cứu Cô.

(5)  Kể từ khi tỉnh dậy cho 
đến chết vào tuổi tám mươi, cô 

Bảy sống trong nỗi sợ hãi thường 
trực và không nguôi; ai cũng biết 
rõ điều đó qua thái độ Cô ít nói đến 
gần như câm điếc, trừ một vài lần 
kể cho chị ruột mình là cô Sáu, và 
thuật hết cho cha sở Luca để nhờ 
cha dạy dỗ… qua thái độ hễ nghe 
hỏi hay nói đến hỏa ngục, Cô bật 
khóc ré lên như đứa trẻ rồi cứ thế 
mà rấm rứt rất lâu, chẳng ai có thể 
dỗ cho nín khóc; qua cách Cô hoàn 
toàn thay đổi tức bỏ hẳn nghề pháp 
sư, gia nhập cộng đồng Kitô hữu 
ngay không chần chờ…

(6)  Lý do vì Thiên Chúa là 
Tình yêu, Người dựng nên loài 
người giống hình ảnh Người. 
Giống ở chỗ loài người cũng là tình 
yêu, giống ở chỗ loài người biết 
yêu, sống là để yêu. Do đó thiên 
đàng là nơi Tình yêu ngự trị. Vậy 
nên loài người ai không yêu, ắt hẳn 
không giống Thiên Chúa, không là 
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hình ảnh Thiên Chúa; ở trần gian 
(khi còn sống) ta không thấy linh 
hồn của những kẻ không biết yêu 
biến dạng ra sao, nhưng khi chết 
xong, họ lộ rõ nguyên hình linh 
hồn bị biến dạng. Nếu nói linh hồn 
người lành và các thánh đẹp hơn 
các thiên thần - do sự phấn đấu yêu 
thương- thì phải nói linh hồn kẻ dữ 
người ác xấu xa hơn ác quỷ.

(7)  Cô Bảy kể tên một số 
nhân vật lừng danh ở  đất nước 
Campuchia mà Cô và cô Sáu từng 
nghe biết từ thuở nhỏ cho đến 
nay khiến cô Sáu hết sức bất ngờ; 
tuy họ đã biến thành quái thú rất 
kinh dị nhưng khuôn mặt vẫn còn 
nguyên để nhận diện. Cô Bảy còn 
đọc vanh vách tên các ông vua, 
hoàng đế, nữ hoàng, bà chúa, nữ 
vương, lãnh tụ, tướng lãnh, anh 
hùng thời danh… không thể ngờ 
họ bị rơi vào tầng đáy hỏa ngục 
này và hóa thành quái vật giữa bầy 
quỷ dữ. Lạ một điều, cô Bảy, với 
trình độ học vấn rất thấp, không 
thể nào biết những cái tên Cô vừa 
đọc, nhưng tại sao Cô lại thông 
thuộc đến như thế. Mới hay: địa vị 
càng cao càng dễ phạm tội. Người 
đời ai cũng tưởng vua, chúa… là 

những địa vị diễm phúc nhất trần 
đời, ngờ đâu đó lại là số phận bi 
thảm dễ “mất linh hồn” nhất.

(8)  Thánh nữ Têrêxa Hài 
Đồng Giêsu bảo: Địa vị càng cao 
càng nguy hiểm cho linh hồn biết 
bao! Lý do, cùng là con người với 
thân phận mong manh dòn mỏng, 
sức có hạn, dễ sa ngã… nhưng 
những người giàu sang phú quý 
hoặc đầy quyền lực tựa như luôn 
bị một núi đá khổng lồ của danh 
vọng, quyền uy và tiền của đè lên 
thân phận, sao họ không gặp nguy 
hiểm cho phần linh hồn?  

(9)  Hủy diệt tinh thần bằng 
chủ thuyết, bằng giáo lý, bằng 
triết thuyết, bằng tư tưởng, chủ 
nghĩa hoặc tấm gương… xấu, ấy 
chính là giết chết tinh thần. Giết 
chết tinh thần không hề kém độc 
dữ và phi luân. 

(10) Ngạn ngữ Latin có câu: 
“Errare humanum est, persevere 
diabolicum”: Loài người bản tính 
vốn sai lầm, quỷ dữ bản tính vốn cố 
chấp. Thế nên mọi đánh giá của loài 
người đều sai bét. Thế mà cứ đánh 
giá nhau và cứ tin nhau đánh giá.

(11)  Đâu còn ai có thể cảnh 
tỉnh được loài người, vì Chúa Kitô 

đã xuống thế để cảnh tỉnh:“Mù 
dắt mù, cả hai cùng rơi xuống hố” 
(Mt 15,14), “Vì tư tưởng Ta không 
phải là tư tưởng của các ngươi, và 
đường lối các ngươi không phải là 
đường lối của Ta, Chúa phán như 
vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, 
thì đường lối Ta vượt trên đường 
lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng 
vượt trên tư tưởng các ngươi thế 
ấy”. (Is 55,6-9). Loài người tưởng 
mình văn minh, thực ra họ mắc 
quá nhiều sai lầm, nhiều sự nhầm 
lẫn, đã vậy lầm lẫn nào cũng đều 
to tát, ví dụ: để đánh giá nhau là 
“anh hùng cái thế” đến đâu… loài 
người dựa vào con số sinh mạng 
người bị giết hại; trong một dữ 
liệu, người ta đưa ra thống kê nào 
là: “Alexandre Đại đế cả đời giết 
được 45.000 người, Thành Cát Tư 
Hãn cả đời giết hơn 3 triệu người, 
trong đó có lần ông giết sạch cả 
một ngôi làng trên đường tiến 
quân sang chinh phạt Âu châu, 
Tần Thủy Hoàng giết đến vài triệu 
ấy là mới chỉ tính những người bị 
vùi thây dưới chân Vạn Lý Trường 
Thành v.v…”. Còn vô số những 
hư hèn sai trái ngốc nghếch không 
thể ngờ và không thể kể hết.

ẢNH NIỆM THÁNG 12

Liên hoàn trận của người nghèo gồm: 
Nghèo - đói - đứt vốn sinh nợ - 

lo - buồn - bệnh… 
Liên hoàn trận của kẻ giàu gồm: 

Giàu - no - lời lại thêm lên - 
sướng - vui - khỏe…

Liên hoàn trận
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CƯỜI VUI 
THƯ GIÃN Hì hì hà hà

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC

Ba người đàn ông say rượu dìu 
nhau về nhà.

Đến trước cửa một căn nhà, 
một gã đập vào cửa và hét lên:

- Ông Tư ở đây phải không?.
Tiếng phụ nữ trả lời:
- Phải.
- Bà... bà là ai?
- Tôi là vợ ông Tư.
- Vậy bà làm ơn ra xem ai là 

ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy 
người kia còn về nhà nữa chứ...

Không biết 
mình là ai

Trong phiên toà xét xử 
một vụ ly dị, vị thẩm phán hỏi 
người chồng:

- Vợ chồng anh bắt đầu 
bất hoà từ bao giờ?

- Ngày 25/11/1993.
- Lâu rồi đấy nhỉ! Nhưng 

tại sao anh nhớ chính xác ngày 
tháng như vậy?

- Thưa toà, vì đó là ngày 
cưới của chúng tôi.

Bắt đầu bất hòa 
từ bao giờ?

Hoa hạnh phúc
Ở cửa hàng hoa, một 

người đàn ông trung niên 
chọn 3 bông hồng và bảo bà 
bán hàng:

- Mấy bông hoa này là để 
gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm 
ngày cưới.

- Bà hãy đính kèm vào 
đây một dải băng lụa thật 
đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông 
hoa này đánh dấu một năm 
anh được hưởng hạnh phúc 
vợ chồng”.

Bà bán hàng tỏ vẻ xúc 
động:

- Ông mới lấy vợ 3 năm 
thôi hả?

- Không, 30 năm.

Cũng chịu thôi
Một cô gái lên chùa 

cầu khấn:
- Lạy Thánh mớ bái, xin 

ngài ban cho con lấy được 
người chồng: một là vô cùng 
giàu có, hai là có quyền cao 
chức trọng, ba là vừa trẻ 
vừa đẹp trai, bốn là vô cùng 

chung thuỷ với con.
Thánh mỉm cười trả lời:
- Ba điều trên con xin, ta 

đều có thể ban cho, nhưng 
đã có ba điều ấy mà con lại 
xin kèm theo điều thứ tư là 
sự chung thuỷ của anh ta thì 
đến ta là Thánh cũng chịu.

Xin phép vợ 
tăng hai

Vợ đón chồng say 
khướt trên ngưỡng cửa:

- Sao? Lại say à? Anh 
vừa uống rượu ở đâu thì 
lại xéo tới đó đi, hiểu 
chưa?

- Hiểu rồi - chồng đáp 
rồi lập tức gọi điện 

- Alô, Tom đấy à? 
Mọi chuyện ổn cả, tớ xin 
phép được rồi…

Đoạn kết Của giấc mơ
Lúc thức giấc, một 

người đàn ông nói với vợ:
- Anh vừa mơ một giấc 

mơ tuyệt vời.
- Giấc mơ gì anh?
- Anh quay trở lại lứa 

tuổi 20, si mê em mờ cả 

mắt và cầu xin em lấy anh.
- Thì sự việc diễn ra 

đúng như thế còn gì nữa? 
- người vợ nói.

 - Ừ, nhưng trong giấc 
mơ vừa rồi, em từ chối 
anh.
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LƯỢC TIN tin thế giới

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC 
(Tổng hợp)

Thảm kịch hàng không Lion Air từ mẫu 
máy bay mới nhất của Boeing.

Khoảng 6h30 sáng 29/10 (theo giờ địa 
phương), chiếc máy bay Boeing 737 MAX 
8 của hãng hàng không Lion Air chở theo 
2 phi công, 6 thành viên phi hành đoàn và 
181 hành khách, đã lao xuống vùng biển 
Tây Java, thay vì đến thành phố Pangkal 
Pinang trên đảo Sumatra. Theo Ủy ban An 
toàn giao thông quốc gia Indonesia, chiếc 
máy bay xấu số này đã gặp vấn đề kiểm 
soát bay chỉ 2 phút sau khi cất cánh và 
đâm thẳng xuống biển Java ở vận tốc gần 
500km/h trong vài giây ngắn ngủi. Cơ quan 
tìm kiếm và cứu hộ Indonesia (Basarnas) 
thông báo không có người sống sót trong 
thảm kịch máy bay trên. Thông tin này 
được đưa ra trong bối cảnh nhóm tìm kiếm 
vớt được một thi thể đầu tiên và nhiều mảnh 
thi thể khác nhau…

Mỹ điều 5200 lính 
đến biên giới Mexico 
trấn áp người di cư.

(CAO) Hôm 30-
10, Reuters đưa tin 
chính quyền Mỹ sẽ 
điều hơn 5200 binh 
sĩ đến giúp ổn định 
tình hình ở biên giới 
với Mexico. Con số 
này lớn hơn ước đoán 
của các chuyên gia. 
Động thái này diễn ra 
khi dòng người di cư 
đi thành đoàn từ các 
nước Trung Mỹ liên 
tục di chuyển, áp sát 
biên giới Mỹ - Mex-
ico, nhăm nhe tiến 
vào nước này trước 
thềm cuộc bầu cử 
quốc hội ngày 6-11.

Sập hầm mỏ tại 
Trung Quốc, 21 
người thiệt mạng.

(CAO) Theo 
SCMP ngày 29-10 
đưa tin, công tác cứu 
hộ vụ sập hầm mỏ tại 
thành phố Heze, tỉnh 
Sơn Đông, Trung 
Quốc đã chính thức 
được dừng lại và con 
số người chết lên tới 
21 người. Trong suốt 
9 ngày tìm kiếm, lực 
lượng cứu hộ chỉ phát 
hiện 2 thi thể công 
nhân mỏ bị chôn vùi 
dưới lớp đất đá… Tai 
nạn hầm mỏ không 
phải chuyện hiếm ở 
Trung Quốc, nước 
này có hàng triệu 

hầm mỏ trên khắp 
cả nước. Tuy nhiên, 
điều kiện khai thác 
còn thủ công, cộng 
với việc thiếu các 
biện pháp đảm bảo 
an toàn cho công 
nhân là nguyên nhân 
chính khiến các tai 
nạn dạng này thường 
có số thương vong 
cao. Thống kê, trong 
năm vừa qua số tai 
nạn lao động hầm mỏ 
gây tử vong ở Trung 
Quốc đã lên tới hàng 
trăm người.
Tàu sân bay duy 
nhất của Nga “gặp 
hạn” trong tai nạn 
bất ngờ.

Tàu sân bay 
Đô đốc Kuznetsov 
được đặt trên một 
trong những ụ nổi 

PD-50 lớn nhất thế 
giới trong lúc đại tu 
trên vùng biển băng 
giá ở Vịnh Kola gần 
Murmansk, gần nơi 
Hạm đội Bắc của 
Nga đang hoạt động. 
Ụ nổi này có tải 
trọng tới 80.000 tấn. 
Trong lúc ụ nổi chìm 
xuống hôm 30.10, 
hai chiếc cần cầu bị 
đổ sập, trong đó một 
chiếc rơi xuống tàu 
sân bay để lại một lỗ 
thủng có kích thước 
4x5m ở boong tàu. 
Tuy nhiên, các bộ 
phận quan trọng của 
tàu không bị ảnh 
hưởng. Sau sự cố, 
tàu sân bay Đô đốc 
Kuznetsov được kéo 
đến một xưởng đóng 
tàu khác ở Murman-
sk để sửa chữa thêm.

Tác giả võ hiệp huyền thoại Kim Dung 
qua đời ở tuổi 94.

Kim Dung, tiểu thuyết gia nổi tiếng 
với hàng loạt tác phẩm võ hiệp kinh điển 
như: “Anh Hùng Xạ Điêu”, “Thần Điêu 
Đại Hiệp”, “Ỷ Thiên Đồ Long”,... vừa 
qua đời ở tuổi 94. Kim Dung sinh năm 
1924 tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) 
trong một gia tộc khoa bảng với ông cố 
là nhà thơ nổi tiếng còn ông nội là tri 
huyện Đan Dương ở tỉnh Giang Tô. Ông 
là tác giả tiểu thuyết võ hiệp xuất sắc nhất 
thế kỷ 20, được mệnh danh là “Võ lâm 
minh chủ” về sách kiếm hiệp. Các cuốn 
tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất của 
ông có: “Anh Hùng Xạ Điêu”, “Thần 
Điêu Đại Hiệp”, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, 
“Lộc Đỉnh Ký”, “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, 
“Thiên Long Bát Bộ”...
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LƯỢC TIN tin trong nước

Việt Nam lần đầu đăng quang Hoa hậu 
Trái đất

Người đẹp Phương Khánh vượt qua 87 thí sinh 
trong chung kết tối 3/11 tại Mall of Asia Arena, 
Philippines. Đại diện Việt Nam xúc động, ôm 
chặt người đẹp Áo khi tên cô được xướng lên ở 
ngôi vị cao nhất. Cô nhận vương miện từ người 
tiền nhiệm - Karen Ibasco. Đây là thành tích cao 
nhất của Việt Nam ở một trong bốn đấu trường 
nhan sắc quốc tế lớn (Miss World, Miss Uni-
verse, Miss International và Miss Earth). Phương 
Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, 
nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. Trong 
chung kết, cô có các phần trình diễn thành công. 

VinFast ra mắt mẫu xe máy điện 
thông minh

Ngày 3.11, tại Hải Phòng, VinFast đã tổ 
chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe máy 
điện thông minh và ra mắt dòng sản phẩm đầu 
tiên là VinFast Klara. Đặc biệt, tại sự kiện, 
VinFast đã công bố hệ sinh thái toàn diện cho 
xe điện thông minh lần đầu tiên xuất hiện với 
độ phủ rộng khắp cả nước gồm: Hệ thống 
trạm sạc và trạm thuê pin, hệ thống điện toán 
đám mây cùng ứng dụng mobile và hệ thống 
đại lý ủy quyền. Đặc biệt trước mặt hàng trăm 
người, chiếc xe máy điện thông minh mang 
tên VinFast Klara sau khi ngâm nước 30 phút 
“vẫn chạy tốt” đang gây sốt ngay từ khi ra 
mắt những chiếc xe mẫu đầu tiên. Dự kiến, 
VinFast sẽ chính thức mở bán dòng xe Klara 
từ ngày 17.11. 

Xóa bỏ các quy 
định gây khó cho 
người tham gia bảo 
hiểm y tế

Từ 1/12, một số 
quy định gây khó 
cho người tham gia 
bảo hiểm y tế hộ gia 
đình và khi khám 
bệnh bằng bảo hiểm 
y tế sẽ được xóa bỏ… 
Đáng lưu ý, để thuận 
lợi cho việc tham gia 
BHYT tự nguyện 
theo hộ gia đình, 
nghị định cũng điều 

chỉnh: không bắt 
buộc toàn bộ thành 
viên hộ gia đình 
phải tham gia BHYT 
cùng một thời điểm; 
thực hiện giảm trừ 
mức đóng khi thành 
viên thứ 2 tham gia 
trong năm tài chính. 
Quy định này thuận 
lợi cho người tham 
gia BHYT theo hộ 
gia đình, góp phần 
mở rộng đối tượng 
BHYT… 

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng giữ chức Chủ tịch nước.

 Chiều 23.10.2018, tại kỳ họp thứ sáu 
Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã được bầu giữ chức vụ Chủ 
tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổng Thư 
ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình 
bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước 
và được Quốc hội biểu quyết thông qua. 
Kế theo là công việc bầu cử với 97,79% số 
phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
làm Chủ tịch nước. Ngay sau đó, lễ tuyên 
thệ đã diễn ra trang trọng tại Hội trường 
Diên Hồng.

Vietjet tiếp tục “chơi lớn”, đầu tư mua thêm 50 máy bay và ký MOU dịch vụ bảo 
dưỡng hàng tỷ USD

Ngày 3/11, tại Hà Nội, 
Công Ty Cổ Phần Hàng 
Không VietJet và Tập đoàn 
chế tạo máy bay Airbus đã ký 
kết hợp đồng đặt mua 50 tàu 
bay A321neo trị giá 6,5 tỷ Đô 
la Mỹ theo giá niêm yết của 
nhà sản xuất. Hợp đồng này 
là bước hoàn thành Biên bản 

ghi nhớ (MOU) được 2 bên 
ký kết tại Farnborough (Anh 
quốc) vừa qua. Tổng giám 
đốc Vietjet, bà Nguyễn Thị 
Phương Thảo và ông Chris-
tian Scherer, Tổng giám đốc 
thương mại toàn cầu của Tập 
đoàn Airbus đã cùng ký kết 
hợp đồng quan trọng này. Lễ 

ký kết diễn ra dưới sự chứng 
kiến của Thủ tướng Chính phủ 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân 
Phúc và Thủ tướng Cộng hòa 
Pháp Edouard Philippe nhân 
chuyến thăm chính thức tại 
Việt Nam.
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LƯỢC TIN CÔNG GIÁO

Các nữ tu chuẩn bị sống 
không có thánh lễ hàng 
ngày

Các nữ tu Dòng Ursuline de 
Brigue lấy làm tiếc: “Rồi đây 
chúng tôi sẽ không có thánh 
lễ hàng ngày.” Các cộng đoàn 
nữ tu thường có thánh lễ hàng 
ngày nhưng truyền thống 
này đang bị đe dọa vì thiếu 
linh mục, vì thế các dòng 
nữ phải nghĩ đến các hình 
thức phụng vụ khác... Xơ 
Petra Marzetta, phụ trách 
phụng vụ của cộng đoàn 
trong ban tỉnh dòng cho 
biết: “Ở đây chúng tôi 
còn may mắn có thánh lễ 
mỗi ngày, nhưng rồi sẽ 
hết. Trong một tương lai 
gần, chúng tôi sẽ không 
còn thánh lễ. Hai linh 
mục dâng thánh lễ đã lớn 
tuổi. Khi họ không còn 
dâng thánh lễ được, chắc 
chắn sẽ không có ai thay 
thế”…

19 vị tử đạo tại Alge-
ria sẽ được tuyên chân 
phước

Án chân phước của Đức 
Giám mục Pierre Claverie 
cùng 18 vị khác đã được 
mở vào năm 2007, cả 19 
vị đều đã được tuyên là tôi tớ 
Chúa. Từ năm 1991 đến 2002, 
Algeria rơi vào cuộc nội chiến 
giữa chính phủ và các nhóm 
nổi dậy người Hồi giáo. Đỉnh 
điểm của những năm nội chiến, 
19 Kitô hữu đã hy sinh mạng 
sống của mình vì đức tin và 
không chịu rời khỏi nơi đang 
sinh sống. Trong số này có 
Đức Giám mục Pierre Claverie 

đã bị giết bên ngoài Tòa Giám 
mục Oran vào năm 1996, cùng 
với người lái xe Hồi giáo là bạn 
của ngài. Các tu sĩ người Pháp 
dòng Xitô nhặt phép đang sống 
bình yên bên cạnh những người 
bạn Hồi giáo, vì từ chối không 
chịu rời khỏi Algeria, cũng đã 

bị sát hại.
Khủng bố ISIS dọa ám sát 

Đức Thánh Cha trong dịp lễ 
Giáng Sinh

Trong mấy ngày qua, bọn 
này lại vừa tung ra một tấm 
poster với hình ảnh của Đức 
Thánh Cha Phanxicô và một 
tay sát thủ IS đang chỉa một 
khẩu súng lục vào ngài với 
dòng chữ lớn bên dưới:  “Đừng 

tưởng các cuộc tấn công của 
chúng tôi không thể đến gần”. 
Trong một thông điệp gửi tới 
những thành phần thánh chiến 
nằm vùng tại các nước phương 
Tây, bọn khủng bố Hồi Giáo 
IS nói: “lễ hội của những tên 
thập tự chinh đang đến gần” 

và hô hào các cuộc nổ 
bom tự sát nhằm phá 
hoại bầu khí an bình 
của lễ Giáng Sinh. 
Trong một hành động 
đáng bị lên án mạnh 
mẽ, bọn khủng bố Hồi 
Giáo IS lại tung ra một 
tấm bích chương mô 
tả Đức Giáo Hoàng bị 
chúng chặt đầu. Tấm 
bích chương này đã 
từng được chúng đưa 
ra vào năm ngoái.

Giáo Hội rúng 
động vì 1 tháng có 2 
Linh Mục trẻ tự tử

Thứ Bảy 
20/10/2018, Toà Giám 
mục Giáo phận Orléans 
và cảnh sát Pháp đã xác 
nhận vị Linh mục trẻ 
tên là: PIERRE-YVES 
FUMERY, 38 tuổi đã 
tự tử. Thi thể của ngài 
được người ta tìm thấy 

ở nhà xứ Gien nơi ngài coi sóc 
từ năm 2017. Thánh Lễ An 
táng của ngài sẽ được tổ chức 
vào Thứ Hai, ngày 29 tháng 
10 năm 2018 lúc 2 giờ chiều 
tại Nhà thờ St Paterne ở Orle-
ans. Vị Linh mục này mới chịu 
chức được 4 năm 4 tháng, vào 
29/06/2014. Có lẽ ngài đã chịu 
sức ép quá khủng khiếp từ công 
chúng về những lầm lỗi của 

Thế giới có gần 1,3 tỷ tín hữu Công 
giáo

Như thông lệ, vào ngày Truyền giáo 
thế giới 21.10, Fides News Service đã 
công bố những số liệu thống kê chính 
thức gần nhất về bức tranh toàn cảnh của 
Giáo hội hoàn vũ. Theo đó, dân số thế 
giới vào cuối năm 2016 là 7.352.289.000 
người và số người theo đạo Công giáo là 
1.299.059.000 người (chiếm 17,67%), 
tăng 14.249.000 người. Số lượng tín hữu 
tại châu Âu giảm, nhưng tại châu Phi 
lại tăng hơn 6 triệu người. Giáo hội có 
5.353 giám mục và trung bình, một linh 
mục coi sóc 3.130 giáo dân. Linh mục 
đoàn toàn thế giới giảm trong năm qua, 
hiện còn 414.969 vị, chủ yếu do giảm 
tại châu Âu, châu Mỹ dù ở châu Phi và 
châu Á tăng. Hiện nay, 116.160 chủng 
sinh đang theo học tại các Đại Chủng 
viện. Số lượng nữ tu cũng sụt giảm còn 
659.445 người, nhưng vẫn tăng tại châu 
Á và châu Phi.
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mình nên ngài đã rất hối hận, rồi 
tìm đến cái chết đau đớn để kết 
thúc nó. Đây là vụ “Linh mục 
Pháp tự tử” thứ hai trong vòng 1 
tháng qua sau vụ tự tử của linh 
mục Jean-Baptiste Sèbe, cũng 
38 tuổi thuộc giáo phận Rouen 
ngày 18 tháng 9 vừa qua. Sự 
việc trên tăng thêm “mây đen 
cho bầu trời vốn đang ảm đạm 
u ám”, nó như “xát thêm muối 
vào vết thương còn chưa lành” 
và nó đã làm rúng động Giáo 
hội Pháp và toàn nước Pháp.

Đức Giáo Hoàng sẵn lòng 
đến CHDCND Triều Tiên vì 
hòa bình.

Trong buổi tiếp kiến Tổng 
thống Hàn Quốc vào ngày 
18.10, Đức Thánh Cha bày tỏ 
sự ủng hộ mạnh mẽ đối với 
nỗ lực của Seoul trong việc 
thúc đẩy đối thoại liên triều. 
“Hãy tiến về phía trước và 
đừng ngừng lại. Đừng sợ hãi”, 
Đức Giáo Hoàng nói với ông 
Moon. Cuộc gặp riêng giữa 
hai vị kéo dài 
hơn nửa tiếng. 
Trước khi gặp 
riêng, ông 
Moon trình 
bày: “Con đến 
đây với tư cách 
là người đứng 
đầu nhà nước 
Hàn Quốc, 
nhưng con 
cũng là người 

Công giáo, tên thánh của con 
là Timothy và thật vinh hạnh 
được tiếp kiến Đức Thánh 
Cha”. Trong cuộc gặp, ông 
Moon đã chuyển đến Đức 
Phanxicô lời mời viếng thăm 
Bình Nhưỡng từ nhà lãnh đạo 
Kim Jong-un. Theo Đức Hồng 
y Parolin, Đức Thánh Cha sẽ 
cân nhắc đến thăm CHDCND 
Triều Tiên nếu nhận được lời 
mời “chính thức hơn” từ chính 
phủ nước này.

Hài cốt Đức cố Giám mục 
Santos Ubierna Ninh về tới 
Giáo phận Thái Bình

Như tin đã đưa, ngày 
31/10/2018 vừa qua, tại Giáo 
xứ Đền thánh Martinô Hố Nai 
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn 
Đệ - Giám mục Giáo phận 
Thái Bình đã cử hành thánh lễ 
cầu nguyện và di chuyển Hài 
cốt Đức cha cố Santos Ubierna 
Ninh (01/11/1907-15/4/1955) 
về Giáo phận Thái Bình. Vị 

Chủ chăn thứ 2 của giáo phận 
kể từ khi được thành lập… 
Năm 1932, ngài sang truyền 
giáo tại Việt Nam và được bổ 
nhiệm làm giáo sư chủng viện 
Thánh Alberto Nam Định. 
Ngày 24/02/1942 Tòa Thánh 
ban Sắc phong Giám mục cho 
cha Santos Ubierna với quyền 
kế vị Đức cha Gioan Casado 
Thuận. Trong suốt thời gian 
Đức cha Santos Ubierna Ninh 
làm mục tử giáo phận, đất nước 
luôn ở trong tình trạng chiến 
tranh, ngày 15/4/1955, Chúa 
đã sớm cất Đức cha về, khi đó 
ngài mới được 48 tuổi. Ngài 
được an táng tại Lăng Cha Cả, 
rồi sau đó được đưa về nhà thờ 
Ba Chuông - Tổng Giáo phận 
Sài Gòn, và được đưa về vườn 
thánh Đền thánh Giáo xứ Mar-
tino Hố Nai, Giáo phận Xuân 
Lộc ngày 31/10/2018 vừa qua. 
25 năm trong thiên chức Linh 
mục, 13 năm Giám mục coi 
sóc Giáo phận Thái Bình

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

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

email. thanhnhacngaynay@yahoo.com

TRẢ LỜI
1 Trong Thánh ca Phụng vụ (TCPV) càng phải nghĩ đến cách gì đó như 

“hư linh đỉnh kình” giống người ta làm trong môn võ Thái cực quyền đạo gia: thờ 
phượng Chúa là động cơ điều khiển và chi phối tất cả mọi tư tưởng và hoạt động.

2  Từ bài hát chỉ để thờ phượng, cách hát là thờ phượng, và tiêu chuẩn đánh 
giá lẫn mục tiêu để đạt được cũng chỉ là thờ phượng Chúa mà thôi.

3 Khi đã đạt đến “sự thờ phượng Chúa” là “hư linh đỉnh kình”, cộng đoàn 
sẽ sốt sắng thấy rõ.   

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN 
(xin xem câu hỏi ở trang 31)
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