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PHÚC CHO AI BIẾT SỐNG NƯƠNG TỰA VÀO CHÚA 

_________________________________________________________________ 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh CSsR 
 
Bài Tin Mừng hôm nay bao gồm bốn mối phúc và bốn mối họa (mang tính răn đe hơn là các lời chúc 

dữ) mà Thánh sử Luca đã ghi lại. Mới đây, trong Thánh Lễ Giao Thừa, chúng ta đã được nghe một trình 
thuật khác nói về các mối phúc thật do Thánh Mat-thêu biên soạn. Tuy có sự khác biệt giữa hai bản văn; 
nhưng nói chung tất cả đều là giáo huấn của Đức Giê-su, do các Thánh sử biên soạn sao cho phù hợp với 
tình hình của các cộng đoàn do các ngài coi sóc, và dĩ nhiên những lời chúc phúc này cũng rất cần cho 
chúng ta nữa. 

Như anh chị em đã biết, vào các thế kỷ đầu tiên, đời sống và các sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu 
trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn. Họ bị khước từ, bắt bớ, giam cầm và rất nhiều người trong 
nhóm họ đã trải qua một cuộc sống rất cơ cực, nghèo đói, bị ngược đãi thậm chí còn bị giết chết.  

Hoàn cảnh sống của chúng ta tuy đã khá hơn xưa, cuộc sống không còn công khai bị chèn ép hay bị 
giết vì danh Đức Kitô nữa; nhưng con người ngày nay lại đi tìm và xây dựng hạnh phúc cho cuộc sống của 
mình khác xa với những yêu sách của Tin Mừng. Vì thế, những mối phúc của Đức Giêsu vẫn cần thiết. Và 
cũng chính vì lối tìm hạnh phúc của chúng ta khác với hạnh phúc Nước Trời nên chúng ta khó chấp nhận 
giáo huấn và những lời chúc phúc của Đức Giê-su và mỗi khi nghe liền cảm thấy bị chói tai.  

Mới đây, nhân dịp đầu năm Kỷ Hợi, anh chị em đã được nghe cũng như nhận lãnh những lời chúc 
phúc của Thiên Chúa và từ trong các lời chúc phúc đó chúng ta đã trao gửi và cầu chúc cho nhau được 
thêm nhiều phúc lành của Ngài. Thế nhưng trên thực tế, đã mấy ai trong chúng ta vui với niềm vui và hạnh 
phúc của người khác chưa? Và, một khi chúng ta chưa vui với niềm vui và hạnh phúc của tha nhân thì nói 
chi đến việc đem hạnh phúc đến cho họ. 

Nhìn vào thực tế, ai trong chúng ta lại không mong có nhiều của cải, ăn nên làm ra. Thế mà Chúa lại 
nói: “Phúc cho người nghèo khó”. Ai cũng mong cuộc sống bình an, thoải mái, không sợ bị theo dõi, bắt bớ. 
Thế mà Đức Giêsu lại nói: “Phúc cho các con khi bị bắt bớ”. 

Vì thế, hạnh phúc đích thật vẫn chỉ là những ước mơ, mãi mãi là một khát vọng. Còn đau khổ lại 
chồng chất: Đau khổ vì nghèo đói, vì bệnh tật, vì chết chóc. Đau khổ vì thất bại, vì chia ly, vì những cám dỗ 
đè nặng. 

Thật ra ai cũng biết rằng nghèo và khổ, đói và khát thường đi đôi với nhau. Sống trong cảnh nghèo, 
chúng ta mới thấy được các nỗi khó khăn. Và thật tâm mà nói thì không ai trong chúng ta cứ muốn sống 
mãi trong hoàn cảnh cơ cực như thế. Họ cần vươn lên, cố gắng vượt qua mọi gian nan để tìm cơ hội phát 
triển và khẳng định chính bản thân. Nhưng làm thế nào để vươn lên là cách ứng xử và lựa chọn của từng 
người. 

Có người chọn các phương tiện bất chính, trái với lương tâm, thiếu đạo đức, thiếu công bằng … nói 
chung là họ sẵn sàng làm mọi sự để thoát khỏi cảnh nghèo. Và khi thoát khỏi cảnh cơ cực về mặt vật chất 
họ lại rơi vào một vũng lầy của tham lam, tư lợi và cuộc sống cũng chẳng được hạnh phúc. Đó không phải 
là cách lựa chọn đúng đắn. 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz
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Trái lại, nếu chúng ta biết chấp nhận cảnh nghèo, sống ngay thẳng và lương thiện rồi tìm cách vươn 
lên bằng các cố gắng của bản thân để bước đi từ những bước nhỏ nhất thì cho dù chúng ta không thành 
công, vẫn có thể thành nhân và được mọi người quí mến. Hạnh phúc là ở đó, không tùy thuộc vào hoàn 
cảnh sống nhưng bằng chính thái độ trong các hoàn cảnh của cuộc sống khiến cho các phúc lành của 
Thiên Chúa được biểu lộ trong cách sống của mình. 

Nói như thế, chúng ta không coi thường người nghèo và ca tụng những người có của; bởi vì giàu có 
cũng không là điều tất nhiên đem lại hạnh phúc cho con người. Tiền của có thể mua cho họ đủ thứ, nhưng 
họ khó mua được hạnh phúc đích thật. Dựa vào một số thống kê mà chúng ta biết được con số những 
người giàu đi tìm cái chết để giải thoát những nỗi cô đơn, trạng thái trầm cảm đông hơn bọn dân nghèo mà 
biết chấp nhận. Đối với ai giầu có thì hạnh phúc đích thật vẫn còn xa tầm với.  

Vấn đề hạnh phúc chủ yếu ở cái tâm, ở tâm hồn; hạnh phúc không hoàn toàn lệ thuộc vào vật chất 
hay của cải mà người đó làm ra. Như vậy, mối phúc thứ nhất có thể nói là mối phúc căn bản, bao gồm các 
mối phúc khác là “Phúc cho ai có tâm hồn hay tinh thần nghèo khó”.  

Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta nhận thấy ‘người nghèo’ được Thiên Chúa quan tâm nhiều hơn. Vì 
trong cảnh nghèo, con người có thể dễ làm bạn với Thiên Chúa hơn. Theo truyền thống của Thánh Kinh thì 
những “người nghèo của Thiên Chúa” không phải là người có đời sống vật chất khó khăn túng quẫn, mà là 
kẻ trước hết hoàn toàn tin tưởng phó thác cậy trông nơi Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp, và luôn luôn sống 
trong tình liên đới với anh em đồng loại.  

Hơn thế nữa, căn cứ vào những lời giảng dậy của Đức Giêsu, chúng ta nhận ra rằng hoàn cảnh của 
“người nghèo của Thiên Chúa” là một cơ hội giúp họ nhận ra họ mới thật là người có phúc, là người may 
mắn, vì chính Thiên Chúa sẽ là hạnh phúc của họ.  

Nói chung, các mối phúc thật xét về mặt nội dung thì cũng chỉ là mối phúc duy nhất: “Phúc cho 
những người sống tinh thần nghèo khó”. Và, chỉ có những người nào sống nghèo mới cảm nhận được sự 
cần thiết phải nương tựa vào Chúa như thế nào.  

Vì chúng ta, Đức Giêsu đã trở thành người nghèo nhất. Trong cảnh nghèo tột cùng đó, Người đã để 
cho quyền năng, sức mạnh và sự giầu có của Thiên Chúa được tỏ hiện. Như vậy, sau cùng các mối phúc 
hôm nay đều quy về một mối: Phúc cho ai có lối sống như Đức Giêsu.  

Thật ra, phúc lành của Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, không phân biệt và cũng không loại trừ 
một ai. Tuy nhiên, với những ai đang sống cảnh nghèo đói và bị ngược đãi thì họ dễ dàng nhận ra lời chúc 
phúc của Thiên Chúa dành cho mình hơn. Nhờ nhận ra niềm hạnh phúc đó họ mới cảm nhận được sự an 
ủi để buớc đi tiếp. Ước mong chúng ta có thể tuyên xưng hay nói với nhau rằng: những điều chúc phúc của 
Đức Giê-su trong các mối phúc thật mà tai chúng ta vừa nghe đã được ứng nghiệm một cách thật hữu hiệu 
trong cuộc sống của chúng mình.  

Lm Giuse Mai Văn Thịnh, CSsR 
 
 

GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY MỪNG TẾT KỶ HỢI NĂM 2019 

Mây Chiều ghi nhanh 

Trong tháng Giêng năm 2019 vừa qua, những nước nằm trong Bắc Bán Cầu đã chao đảo trong giá lạnh. 

Bão tuyết đã càn quét các tiểu bang Bắc Mỹ, nhiệt độ giảm nhanh khiến hơn 100 triệu người dân bị ảnh 

hưởng. Tại một số các đô thị, đặc biệt là Chicago, thành phố lớn vào hàng thứ ba của Mỹ,nhiệt độ đã xuống 

-500 C do tác động gió lạ đã biến các giòng sông hóa băng. Đây là đợt lạnh tồi tệ nhất  chưa từng thấy xẩy 

ra tại Bắc Mỹ suốt 80 năm qua. 
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   Trong lúc Mỹ Châu và Âu Châu đang bị những luồng khí lạnh tàn phá, thì lục địa Úc nằm ở phía Nam Bán 
Cầu, lại phải hứng chịu những đợt nắng nóng cực độ, mà ngay Sydney cũng có những ngày hứng chịu cái 
nóng kỷ lục, kể từ năm 1939, khi nhiệt độ càng ngày càng lên cao có khi tới 400  C. Mới đây tại thành phố 
Townsville ở Queendsland cũng bị lũ lụt mưa to gió lớn, cư dân phải bỏ cửa bỏ nhà chạy lấy người.  

Và ngay buổi chiều thứ Sáu ngày 8 tháng 2, tại Sydney lại hứng chịu bất chợt một trận cuồng phong với 
mưa to gió lớn, làm đổ ngã cây cối. Và cái lều vải lớn mới được dựng lên tại Mai Tá gia trang đã làm mồi 
cho gió mạnh, khiến cột chống đỡ bị cong nứt làm gia chủ phải sốt vó đi mượn lều bạt mới chuẩn bị cho 
ngày hôm sau. Cứ theo đài khí tượng dự báo, thứ Bẩy ngày 9 tháng 2 năm 2019, ngày GĐAP họp mặt 
mừng Xuân, trời sẽ cho một trận mưa vào buổi chiều, làm Mai Tá gia trang càng thêm hồi hộp, chuẩn bị 
bàn ghế để làm trong nhà. 

May mắn thay, thứ Bẩy chiều nay lại là một buổi chiều nắng đẹp, thời tiết dịu mát đẩy xa cái nóng cháy, 

nắng nóng cứ như lửa hỏa ngục mặc dầu chẳng ai biết lửa hỏa ngục nóng đến mức nào? 

Trên đường lái xe đến Mai Tá gia trang, Mây Chiều có cái ý nghĩ là bữa nay có thể không có nhiều người 

tham dự, vì hôm nay là ngày mồng 5 tết Kỷ Hợi, lại là ngày thứ Bẩy, mỗi gia đình  đều muốn con cháu tụ 

họp đầy đủ để mừng Xuân, và cũng là ngày Cộng Đồng người Việt tại Sydney tổ chức ba ngày hội chợ 

Mừng Xuân Kỷ Hợi, mà hôm nay thứ Bẩy là ngày khai mạc chính thức. Nhưng Mây Chiều đã nhầm to, khi 

tới nơi đã thấy một số đông anh chị không biết đã có mặt từ bao giờ. Khi bước vào gia trang của anh chị 

Mai Tá, cái đập vào mắt của Mây Chiều là chị Mai đang diện một áo dài xanh đậm điểm hoa vàng vô cùng 

nổi bật và thu hút. Chiếc áo thật đẹp và tăng thêm phần đài các cho người mặc, có dáng dấp của một phu 

nhân. Mà cũng đúng thôi, vì chị là phu nhân của nhà văn Trần Ngọc Mười Hai, một nhà văn sách đạo nổi 

tiếng của Sydney, đã xuất bản hàng loạt sách Chuyện Phiếm Đạo Đời nay đã đạt tới cuốn thứ mười hai, và 

đặc biệt là sách được in ấn rất trang trọng và biếu không, cho không, mà theo Mây Chiều biết, thì anh thuộc 

diện hưu trí và nghèo rớt mùng tơi, lãnh tiền còm pension, và làm thêm thông dịch, để có thêm phương tiện 

xuất bản chuyện phiếm đạo đời, phổ biến rộng rãi cho các bà con khắp nơi. 

                   NHA ANH CHỊ MAI TÁ  
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Giờ hoàng đạo sắp đến, anh chị em tham dự đã tề tựu đông đủ trong căn phòng hình chữ L, tiếng nói cười 

bớt dần để nhường cho một bầu không khí thinh lặng trước giờ cử hành thánh lễ. Khi MC Vũ Nhuận, người 

phát ngôn viên chính thức của chi hội, và cũng là trưởng ban giao tế, tuyên bố lễ khai mạc. Đây cũng là lúc 

Anthony Trần lả lướt ngón tay trên phiếm đàn, lời ca nhập lễ quyện với tiếng đàn, bay lên trước tòa Chúa 

trên trời cao: 

“Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh, tới gần Chúa Trời 

Tuổi thanh xuân reo vang, khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. 

Gần bàn thờ Chúa tâm hồn con thảnh thơi, trong nguồn vui thánh ân muôn đời”. 

 

Đặc biệt hôm nay, ngoài cha Mai Văn Thịnh, người anh em rất thân thương của gia đình An Phong, còn có 

thêm cha Gioan Baotixita Trần Đức Thống, một linh mục DCCT trẻ tuổi, chưa tới 40, đang truyền giáo tại 

Trung Quốc, hai cha cùng cử hành thánh lễ đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019.  

Tới phần giảng thuyết, cha Thịnh đã nhường cho cha Thống giảng. Cha Thống tuy dáng người nhỏ 

con,nhưng lại có một giọng nói hùng hồn, thao thao nói về “mẻ cá lạ lùng trên biển Hồ Galilê”. Vì phép lạ 

này, Phêro đã từ bỏ tất cả: thuyền bè, tài sản và ngay cả vợ con, để theo làm môn đệ Chúa. Nếu ai đã có 

dịp đi hành hương đất Thánh, nắm chắc sẽ được đưa ra thuyền trên biển Hồ Galilê làm một chuyến ra khơi, 

và kết thúc bằng một bữa ăn có món cá đặt tên là Cá Thánh Phêrô, đó là loại cá rô được đánh bắt ngay nơi 

đây, để nhớ lại những ngày tháng Chúa giảng đạo nơi đây, mà ngày nay còn giữ nguyên trạng như cách 

đây hơn 2000 năm.  

Người anh em họ Mai thân thương của chúng ta, có vóc dáng bệ vệ của một bậc bề trên, thì cha Thống, 

con người mảnh mai, tự ví mình vì trước đây làm nghề nông, chuyên trồng “tiêu”, rồi sau đó trồng “điều” 

nên nay trở thành “tiêu điều”. Mây Chiều thấy cách nói ví von của Cha thật hay, vừa có tính cách tếu, vui 

đùa, nhưng lại có tính cách khiêm nhường. 
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Anthony Trần và thân phụ là anh Tá, lần này cả hai cha con đều đệm đàn, con thì lả lướt trên phím đàn 

piano, còn cha bấm nốt cây đàn mandoline, lần đầu tiên cả hai song tấu, tiếng đàn hoà với tiếng hát: 

Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên 

Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền 

Chúa ơi, tình Ngài cao như Thái Sơn 

Chứa chan bao tình mến thương  

 

Đúng thế, chúng ta đang tụ họp nơi đây, vì tình yêu thương đã đưa chúng ta lại nơi đây, mang tin yêu, mơ 

ước nồng say, dâng lên Chúa lời cảm tạ muôn đời thiết tha vì “ở đâu có tình thương yêu thì ở đó có Đức 

Chúa Trời”.   

 

Kết thúc thánh lễ, hai cha con Mai Tá lại dạo đàn, cả nhà cùng hát lên lời cảm tạ Hồng Ân: 

 

Xin dâng lời cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la 

Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên 

Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ 

Cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến.... 

 

Và ngay lúc tiếng đàn và tiếng hát vừa ngưng thì MC Vũ Nhuận, vì quá xúc động, đã không khỏi buột miệng 

nói lên câu: ”Chưa bao giờ tôi thấy ca đoàn Gia Đình An Phong hát hay như hôm nay”, có thể vì sự khích lệ 

của cha Thịnh, vì làn gió mới của sự trẻ trung mà cha Thống đem tới. Và điều chắc chắn là tất cả chúng ta 

đã vô cùng sốt sắng trong ngày đầu năm Kỷ Hợi này. 

 

Sau Thánh lễ, bao giờ anh Tá cũng tường trình một số tin tức trong Gia Đình An Phong và Dòng Chúa Cứu 

Thế Việt Nam và Chi Hội Trưởng Đắc Dzũng đến lúc này mới có cơ hội nói lên lời chào mừng và chúc tết 

bình an cho hai cha và cả nhà. Đặc biệt lần này, có thể vì bầu không khí trang nghiêm, không thấy anh cất 

lên giọng cười rất đặc biệt,mà đã được MC Vũ Nhuận rất ưa thích. Chi Hội Trưởng Đắc Dzũng cũng nhân 

dịp này nói lên lời cám ơn vô cùng sâu sa gởi đến anh chị Mai Tá, hai người bao giờ cũng mở rộng vòng 

tay chào đón cả nhà tới Mai Tá gia trang để mừng Xuân. Tấm lòng ưu ái mà anh chị dành cho Gia Đình An 

Phong, mà ai cũng nhận biết,Mây Chiều có nói thêm ra cũng bằng thừa. Tiếp đến, Chi Hội Phó Chương 

cũng có đôi lời chúc tết cả nhà, mở đầu là những câu chúc Xuân khá dí dỏm: 

 

   Cung Chúc Tân Xuân 

   Sức khỏe vô biên 

   Thành công liên miên 

   Hạnh phúc triền miên 

   Túi luôn đầy tiền 

   Sung sướng như tiên 
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Tiếp theo, và cũng là lần đầu tiên, Chi Hội Phó Chương đã đưa cao hộp “Ra Khơi”. Ra Khơi theo tiếng La 

tinh là Duc In Altum, là tên của tờ báo Ra Khơi của chúng ta, do anh Tá phát hành in ấn mỗi ba tháng một 

số, là cây cầu nhằm nối kết tất cả các anh em Cựu Đệ Tử khắp nơi trên thế giới. Ra Khơi cũng là câu châm 

ngôn của chúng ta đang ra sức chống lại bão táp,ra khơi xa thật xa, để không bị mắc cạn như lời cha Thịnh 

nói. Sở dĩ có cái hộp Ra Khơi này, là để chúng ta mỗi người đóng góp chút tiền cắc để anh Tá có tiền trang 

trải giấy bút, in ấn, tem thơ, mà từ trước tới giờ, anh là người luôn bỏ tiền túi ra để trang trải. 

 

Năm nay, xem ra Chi Hội Phó Chương nói hơi nhiều, vì tiếp theo đó anh còn nói đến phần thưởng OAF, mà 

OAF là gì vậy? Tại Úc, mỗi năm mỗi khi đến ngày 26 tháng Giêng, chính phủ Úc đều trao tặng  Huân 

Chương Order of Australia, viết tắt là OA, để tưởng thưởng cho những nhân vật bình thường đã đóng góp 

cho sự hưng thịnh của đất nước Úc trong năm vừa qua, thì nay Gia Đình An Phong bé nhỏ của chúng ta, 

cũng lập ra phần thưởng này có tên OAF (viết tắt cho chữ Order of Alphonsus Family) để ghi nhớ các anh 

em đã đóng góp cho sự hưng thịnh và bền vững của chi hội cho đến ngày nay. Nếu Mây Chiều nhớ không 

lầm, thì OAF (Order of Alphonsus Family) đã được lập ra cách đây vài năm, cứ tưởng nó đã bị  cuốn theo 

chiều gió rồi, ai dè nay bổng hồi sinh, bằng chứng là Chi Hội Phó Chương hôm nay đang long trọng nói về 

giải thưởng OAF và trong năm 2019, những nhân vật sau đây đã được nêu tên lên lãnh nhận phần thưởng 

cao quý này: 

 

1. Cha Mai Văn Thịnh, người luôn luôn chu toàn bổn phận chăm sóc về mặt thiêng liêng của chi hội. 

2. Anh Trần Ngọc Tá, người đã xem chi hội là ưu tiên 1, huy động gia đình, họ hàng, con cháu, bè bạn 

vun đắp chi hội. Anh cũng là linh hồn của báo Ra Khơi của chi hội, là nhà văn đã từng xuất bản đến 

tập thứ 12 chuyện phiếm đạo đời, để tặng không cho những ai muốn đọc. 

3. Anh Vũ Nhuận, người MC muôn năm của chi hội, người phát ngôn ch́inh thức, trưởng ban giao tế 

chuyên viên in ấn bài ca cho chi hội sử dụng, người luôn mở rộng vòng tay đón mời anh em tới nhà 

mỗi dịp lễ hội. 

4. Anh Nguyễn Duy Lâm, một người anh em trẻ tuổi, tham gia mọi sinh họat, điều hành phương diện 

thông tin, tất cả kiến thức về tin học. 

 

Mỗi lần Chi Hội Phó xướng tên, các vị tiến lên nhận quà biểu hiện sự hớn hở và ngạc nhiên có sự kiện này 

hôm nay. Chi Hội Trưởng Đắc Dzũng đã trao quà và chụp hình lưu niệm. Tất cả mọi người hiện diện cũng 

thấy vui chung niềm vui mới lạ này. 

 

Ngoài ra, tuy không có tên lãnh thưởng năm nay, vì phần thưởng có hạn, nhưng chi hội cũng xin ghi công 
lao của cô Bích Huyền và hai con Geena và Tim, năm nào cũng góp sức rất nhiều, cả công lẫn của, phụ 
trách ghi số các gói qùa, cập nhật những gói qùa đem đến giờ chót, làm giây đeo các bao lì xì vv...Xin hoan 
hô và hoan hô đ́óng góp cao đẹp của mẹ con cô Bích Huyền. 
 

Tuy nhiên, phải nói thật, đâu đó có tiếng xầm xì là tại sao phần thưởng, tuy chỉ là tượng trưng, nhưng tại 

sao năm nay phần thưởng lại toàn dành cho phái nam, phái nữ cũng nhiều người có những đóng góp rất to 
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lớn, sao lại chẳng thấy nêu tên vậy? Có kỳ thị phái tính ở đây không? Mây Chiều xin thưa là những gì làm 

lần đầu tiên cũng có sơ sót, chưa hoàn chỉnh. Xin nhận đây là sự thiếu sót của ban tổ chức. Nhưng kể từ 

năm sau, xin cam đoan bà con ta sẽ thêm phần đề cử trước, như vậy việc nhận giải thưởng sẽ có phần 

công bằng hơn.  

 

Phần thánh lễ, tin tức, sinh hoạt đã hoàn tất, cũng đến lúc cái bụng nó làm reo mà nếu lâu hơn, có thể sẽ 

làm loạn không chừng, cũng đúng lúc MC Vũ Nhuận tuyên bố chấm dứt phần một và tiếp theo ngay phần 

tiệc liên hoan. Vì e ngại trời mưa như dự báo, nên anh chị Mai Tá đã chuẩn bị chu đáo liên hoan trong nhà, 

nhưng lúc này thấy trời quá tốt, tất cả đồng ý dọn ra ngoài sân để hái lộc và dự buổi liên hoan.  

Các món ăn đã được mau chóng di chuyển ra phía ngoài sắp xếp trên bàn. Nào là bánh chưng, lạp xưởng, 

nem chua, mì xào, bò tái chanh, heo quay, vịt quay, hến xào xúc bánh tráng, mussel xào XO, tôm hấp, bánh 

cuốn, bánh bột lọc, bánh ít trần, bánh bò nướng, bánh kem, một ổ bánh rau câu trái cây thật lớn, dưa hấu, 

sâm bổ lượng, nước trái cây vải tươi, tất cả các loại nước ngọt. Tất cả đều do các thành viên mỗi nhà đem 

lại để cùng nhau thưởng thức tại sân sau Mai Tá gia trang. Tiếng nói cười dòn tan, nhưng tuyệt nhiên 

không có màn một, hai, ba ,dzô. Thế mới biết anh em trong Gia Đình An Phong không phải là những tay 

nhậu thứ thiệt, bởi Mây Chiều thấy thùng bia cũng không vơi mấy. 

 

Xong việc liên hoan, tới màn hái lộc đầu xuân với vô số gói quà. Nếu cứ tính $10 thì mua được 6 vé, thì với 

tổng số tiền bán vé được $$380, thì số gói quà sẽ là 228 gói. Mà như cô Trang, một thân hữu của Gia Đình 

An Phong, nói rằng có thể mỗi tuần anh Tá phải gói cả chục gói quà. 

 

MC phát quà năm nay lại là cô Trang. Hôm nay cô diện một chiếc áo dài cách tân mầu đen với hoa mầu đỏ, 

và cái quần đỏ nhìn giống cái loa. Riêng anh Tùng, ông xã của cô Trang, cũng đóng áo dài đen, đồng bộ 

với trang phục của cô Trang. Cặp đôi Tùng Trang đã đem tới một làn gió mới cho Gia Đình An Phong vốn 

đa số thành viên đã trên dưới lục tuần. MC Trang kỳ này đổi mới cách phát quà, tăng thêm phần vui tươi và  
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hấp dẫn. Ngoài ra, Mây Chiều còn thấy anh Vũ Hùng cũng diện một áo sơ mi có thêu rồng và MC Vũ 

Nhuận, đã nhắc nhở ai muốn có hình đẹp xin đến chụp hình cùng với cặp Tùng Trang và anh Vũ Hùng.  

Đặc biệt năm nay không thấy chị Mai lăng xăng tới lui chụp hình, mà có anh Khánh Lai, một thân hữu đã 

chạy ngược xuôi để chụp hình cho chúng ta có được nhiều bộ hình đẹp. Xin cám ơn anh Khanh Lai thật 

nhiều. 

 

Phần đấu giá năm nay diễn ra êm đềm hơn mọi năm, bởi lẽ thiếu bóng dáng các đại gia, mà thật ra trong 

GĐAP không có ai là đại gia cả, không có ai là dân kinh doanh lớn. Món đấu giá đầu tiên là bộ Dầu thơm để 

trong hộp thật hấp dẫn của Ive St Laurent của Pháp, do chị Phụng (Tính), tặng làm quà đấu giá, và được 

anh Duy Lâm hiến giá cao nhất, $100. Và cũng sắp tới ngày Valentine Day, anh Lâm, để lấy điểm với 

Phương Anh, quỳ xuống tặng quà một cách trang trọng trong tiếng vỗ tay vang dội của cả nhà.  

 

Màn đấu giá thứ hai là chai rượu Whisky Chivas Regal, 12 tuổi, do anh chị Chương Lê tặng, đã được anh 

Tá hiến giá $110. Và món thứ ba là một bếp nướng Ambiano Health Grill của bác Kim gái tặng đã được anh 

chị Chương Lê hiến giá $150. Và sau cùng là ba chai Johnie Walker Black, Double Black, Gold Label 

Reserve Triple Gift Pack của anh chị Mai Tá đã được chị Nông mua với giá là $250. 

 

Ngoài số tiền bán vé số và bán đấu giá, những nhà hảo tâm khác đã tặng tiền mặt khá lớn, chưa kể hai con 

heo đất của các con anh chị Mai Tá. Hai con heo này đã được vỗ béo bằng tiền, nên sớ thịt rất chắc, mà 

Mây Chiều đoán chừng trị giá phải trên $600. Hoan hô các cháu đã đóng góp cho Dòng Chúa Cứu Thế.   

 

Nếu tại Nhuận và Nông gia trang, các buổi họp mặt được bắt đầu bằng việc chụp hình chung kỷ niệm, thì 

lần này tại Mai Tá gia trang, việc chụp hình chung lại được ghi lại sau cùng. Những tấm hình này, trải qua 

thời gian, sẽ trở thành một báu vật cho mỗi chúng ta, mỗi khi xem lại gương mặt của mình, cách đây cả 

nhiều thập niên, mà nhớ lại những ngày tháng êm đềm đã qua. 

 

Rồi cuộc vui nào cũng đến giờ phải kết thúc, rồi lần lượt bà con ra về. Có anh em cần về nhà để cùng ăn 

Tết với các người thân, vì cùng ở Sydney, những buổi tiệc tùng đều phải chuyển lại vào cuối tuần, lại còn 

anh em phải đi tham gia chợ Tết của Cộng Đồng người Việt tổ chức tại đây hằng năm, hoặc vì phải phụ 

giúp trông nom gian hàng trong hội chợ.  



Trang | 9  
Duc in Altum số 105 Quí 1-2019 

 

 

Xin hẹn gặp lại bài tường trình Xuân trong năm tới. 

 

Mây Chiều ghi nhanh 

Ngày thứ hai 11 tháng 2 năm 2019 

 

Xin đính kèm báo cáo tài chánh             

    

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

NGÀY GĐAP MỪNG XUÂN KỶ HỢI 

 

1. Tiền mặt 

- Bác Kim gái     $    50 

- Chị Nguyễn thị Thu Hồng    $  200 

- Anh chị Uông Thế Công - Hương  $  100 

- Anh chị Uyển -Thành    $    50 

- Chị Loan      $  100 

- Thụ Nhân      $    50 

- Anh chị Thành – Hương    $  250 

- Anh chị Dzũng – Vân    $  100 

- Anh chị Vũ Hùng – Hòa    $  150 

- Chị Liên (Hóa)     $  200 

- Vũ Đình Đính     $  200  

- Chị Phụng (Tính)     $  100 

- Chị Thả      $    50 

- Chị Chuyên     $    50 

- Chị Hưởng      $  100 

- Anh chị Dũng – Chi    $  300 

- Mai Thành Hải     $  100  

- Anh chị Chương – Lê    $  100 

______________ 

Tổng cộng   $2250 

 

2. Tiền bán vé số 

    $  380  
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3. Tiền bán đấu giá 

- Dầu thơm  Ive St Laurent 

Chị Phụng (Tính) tặng 

Duy Lâm ủng hộ     $  100 

- Whisky Chivas Regal 

Anh Chị Chương Lê tặng 

Anh chị Mai  -Tá ủng hộ    $  110 

- Bếp điện nướng 

Bác Kim gái tặng 

Anh chị Chương - Lê ủng hộ   $  150 

- Triple gift pack Johnny Walker 

Anh chị Mai Tá tặng 

Anh chị Nhuận – Nông ủng hộ   $  250 

      ________________ 

       $   610 

 

 

4. Tiền heo đất 

- Heo của Anthony Trần, Thiên Ân và Thư 

ủng hộ      $  660 

5. Tổng cộng số tiền thu được là    $3900 

Số tiền gửi về Việt Nam để yểm trợ 8 giáo điểm truyền giáo của DCCT/VN  là $4000 (cộng thêm $100 trích 

từ quỹ còn lại trước đây) và đã nhận được thư xác nhận được tiền (chi tiết thư hồi đáp trong Giọng Cũ Xa 

Gần) từ:  

1. Cha Đỗ Minh Hiến - Giáo Xứ Sáu Bọng, ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, Tp Cân 

Thơ 

2. Cha Nguyễn Văn Tâm - Nhà thờ Dũ Yên, thôn Tây Yên, Phường Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 

3. Cha Lê Văn Chinh - Giáo Điểm Đồng Hoà, xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

4. Cha Nguyễn Văn Tĩnh - Nhà thờ Bắc Kan.Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kan. tỉnh 

Bắc Kạn. 

5. Cha Hoàng Quý Ân - Nhà Thờ Plơi Chuêt, P. Thắng Lợi, Tp. Plơi Ku, Tỉnh Gia Lai 

6. Cha Nguyễn Xuân Đường - Nhà Thờ Phúc Nguyên, Xóm Phúc Nguyên - Diễn Châu - Nghệ An 

7. Lm Đinh Hữu Thoại DCCT - Nhà thờ Công giáo Tiên Phước, Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam 

8. Lm Giuse Trần Minh Quang - DCCT Cần Giuộc 

Ngoài ra hộp tiền Ra Khơi, sáng kiến của CHP Chương, thu về được $200, cộng thêm tiền tặng của Mai 

Thành Hải $100. Số tiền $300 này đã được trao tay ngay trong chiều ngày 9 tháng 2 năm 2019, để anh Tá 

có thêm phương tiên điều hành báo Ra Khơi cho chi hội. 

GHI CHÚ: Muốn xem đầy đủ hình ảnh Buổi Họp Mặt Mừng năm Mới Kỷ Hợi, xin vào LINKS 

1. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.403509180423336&type=1&l=16b7a73737 

2. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404970506943870&type=1&l=154e62577b 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.403509180423336&type=1&l=16b7a73737
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404970506943870&type=1&l=154e62577b
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Làm sao giải thích các dụ ngôn và phép lạ của Chúa Giêsu? 

 
Nguyễn Duy Vũ 

 

 

Chúa Giêsu của các Tin Mừng 

 

Những câu chuyện về Chúa Giêsu thành Nazareth được ghi lại trong bốn Tin mừng được quy cho bốn 

môn đệ: Mác-cô, Mát-thêu, Lu-ca và Gio-an. Nếu không có những nguồn tài liệu này, chúng ta sẽ biết rất ít 

về Chúa Giêsu lịch sử. Tuy nhiên, trước tiên phải nhấn mạnh rằng các Tin mừng không phải là những bộ 

sách tiểu sử hay lịch sử theo đúng nghĩa của từ này mà thời đại chúng ta đang hiểu. Chúng là những tài 

liệu được viết ra cho các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi để làm chứng cho niềm tin Kitô giáo của họ vào 

Chúa Giêsu là Con của Thiên Chúa. Mặc dù dựa trên các diễn biến được chứng kiến bằng mắt về cuộc 

đời Chúa Giêsu, các Tin mừng kết hợp các sự kiện với đức tin, lịch sử với thần học, hay sự kiện với diễn 

giải. Mỗi tác giả cung cấp một chân dung khác nhau của Chúa Giêsu như một tác phẩm nghệ thuật hơn là 

lịch sử được biên soạn. Được viết vào khoảng ba mươi đến sáu mươi năm sau cái chết của Chúa Giêsu, 

các Tin mừng đã trải qua một truyền thống truyền miệng, trong đó có những mẫu chuyện được truyền từ 

cộng đồng này sang qua cộng đồng khác. Mối quan tâm của họ không phải là tính đích xác của lịch sử mà 

là các công bố về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã hoàn thành trong con người Chúa Giêsu. 

 

Đây là lý do tại sao các học giả Kinh Thánh thời nay muốn chúng ta phân biệt rõ ràng Chúa Giêsu của Tin 

mừng với Chúa Giêsu lịch sử. Chắc chắn phải có mối quan hệ giữa hai khuôn mặt này, nhưng mỗi Tin 

Mừng phác họa một chân dung cụ thể của Chúa Giêsu theo ký ức và hiểu biết riêng của mỗi tác giả. Trên 

thực tế, chúng ta có thể nói đến bốn chân dung Chúa Giêsu của Tin Mừng xuất phát từ các trải nghiệm và 

những mối quan tâm khác nhau của các cộng đồng Kitô giáo sơ khai. Một khía cạnh nổi bật lên từ mỗi chân 

dung nổi bật lên, hay có những lối nhìn và cách giải thích khác nhau về Chúa Giêsu lịch sử mà tất cả đều 

không mang mục đích cung cấp tiểu sử chính xác hay chi tiết về Ngài. Nói cách khác, đức tin Kitô giáo ngay 

từ thưở ban đầu đã nhấn mạnh bản tính đa nguyên trong cách biểu hiện đức tin theo thời gian, văn hóa và ý 

tưởng nhấn mạnh. 

Mặc dù mang tính đa nguyên, nhưng điểm nổi bật trong các nguồn ghi chép này liên hệ với các dụ ngôn và 

phép lạ của Chúa Giêsu, là sự đồng nhất cơ bản. Có nghĩa là, trong cả bốn Tin mừng, Chúa Giêsu đã 

được trình bày qua hai chức năng chủ yếu: một Ông thầy đạo thường dùng dụ ngôn để giảng dạy và đồng 

thời đã làm những việc thật quá lạ lùng. Nếu không có những mẫu chuyện về các dụ ngôn và phép lạ này 

thì sứ vụ công khai của Chúa Giêsu chỉ còn được thuật lại rất ngắn ngủi. 
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Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giải thích hai yếu tố cốt lõi này trong cuộc đời công khai và sứ vụ 

Chúa Giêsu? Trước khi trả lời câu hỏi trên, thiết nghĩ trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ một vài cơ bản 

trong việc sưu tầm về Chúa Giêsu lịch sử và Kinh Thánh dưới chủ đề "Những nghiên cứu về Giêsu" (Jesus 

Studies) của các học giả đương thời. 

Chân dung Chúa Giêsu qua cácTin Mừng 

Giêsu của Mác-cô Giêsu của Mát-thêu Giêsu của Lu-ca Giêsu của Gio-an 
Một người chữa được 
bệnh & trừ đuổi được tà 
quỷ. 

Con trai hậu duệ của 
David & Vua của vương 
quốc Do thái. 

Một nhà tiên tri phục vụ 
giới nghèo. 

Ngôi Lời tồn tại trước 
khi vũ trụ sáng lập, 
Sự khôn ngoan vĩnh 
cửu. 

Người đầy tớ trung        
thành & đau khổ. 

Một Môi-se mới, tái thiết 
giáo luật cho thời đại mới. 

Tiên tri của Thiên 

Chúa thương xót & 

nhân từ. 

 

Nguồn Mặc khải về sự 

vinh quang của Thiên 

Chúa. 

 

Con người của sự cầu 
nguyện. 

Đấng được xức dầu 
bởi Thánh linh. 

   

Tìm kiếm Giêsu lịch sử 

Cuộc Truy Tầm cũ (The Old Quest): Thế kỷ XIX 

Quan tâm đến việc khám phá Giêsu lịch sử đã trở thành một niềm đam mê cho các học giả vào cuối thế kỷ 

mười tám và mười chín. Trước đó, rất ít sự chú ý quan trọng nào đã được dành cho các Tin mừng trong 

việc xử dụng chúng để làm tài liệu lịch sử. Điều này đã thay đổi sau xuất bản của quyển sách Những mảnh 

vỡ (Fragments) được viết bởi một học giả người Đức tên Hermann Samuel Reimarus. Ông lập luận cho 

rằng Giêsu đơn thuần chỉ là một nhà cách mạng đã cố gắng thiết lập một vương quốc chính trị mới trong 

thời ấy. Sự thất bại rõ ràng của Giêsu khi Ngài không đạt được mục tiêu việc thành lập vương quốc rồi sau 

đó dẫn đến giai đoạn thứ hai: chính là khi những người môn đệ theo Giêsu đã đánh cắp thân xác Ngài sau 

khi Ngài bị hành quyết rồi bịa ra những câu chuyện về phép lạ và Giêsu sống lại để giữ giấc mơ của họ tiếp 

tục. Giáo hội tiên khởi được thành hình không gì khác hơn là từ một sự gian lận đầy công phu! 

 

Bởi chính những "biếm họa ghê tởm" trên về Giêsu của Reimarus, sau đó đã bùng nổ lên những phản ứng 

dữ dội của những cơn cuồng nộ do lòng đam mê từ hai xu hướng chính. Đó là sự nổi dậy của hai nhóm cực 

đoan Kitô giáo: những người theo chủ nghĩa siêu nhiên (supernaturalists) và những người theo chủ nghĩa 

duy lý (rationalists). Nhóm chủ nghĩa siêu nhiên đồng nhất chấp nhận quan điểm diễn giải Kinh thánh hoàn 

toàn theo nghĩa đen. Họ thấy không có gì khác biệt giữa Chúa Giêsu của Tin mừng và Giêsu của lịch sử: 

mỗi dụ ngôn đã được báo cáo một cách trung thực như thể là đã có ai sống tại thời điểm đó thâu lại lời 

Chúa Giêsu vào băng nhựa; mỗi phép lạ xảy ra một cách chính xác như các Tin mừng đã ghi lại. Hay nói 

cách đơn giản hơn là nhóm này cố tình bỏ qua những khác biệt rõ ràng trong các tường thuật của phúc âm 

về Chúa Giêsu và tính chất lịch sử không xác thực dựa trên các kết quả nghiên cứu có minh chứng rõ ràng 

của các kỹ thuật đương đại. 

Ngược hẳn lại, các nhà duy lý viết lại lịch sử của Giêsu theo quan điểm tự do của thế kỷ 

thứ mười chín. Bằng cách loại bỏ tất cả giáo huấn của giáo hội tiên khởi, họ tin rằng như 

thế họ có thể vẽ ra lại được một chân dung của Giêsu mà có thể được đa số chấp thuận 

như đó thực sự là Ngài. Khi làm công việc nghiên cứu này họ chủ yếu dùng Phúc âm của 

Mác-cô vì cho rằng Phúc âm đó sớm nhất và, vì vậy theo họ nghĩ, mang tính chất lịch sử 

nhiều nhất. Các phép lạ của Giêsu đã được giải thích dưới dạng thức siêu hình 

(parapsychology) hoặc các nguyên nhân 'tự nhiên' (natural causes) khác. Riêng ‘phép lạ' về 

những ổ bánh và cá theo họ đã xảy ra qua các biểu tượng Giê-su muốn nêu gương tốt về 

việc chia sẻ thức ăn của mình với những người khác chung quanh. Câu chuyện về người 
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chết sống lại có thể được giải thích dưới giả thuyết của những người tuy còn sống nhưng bị chôn lầm. 

Giêsu lịch sử theo giả thuyết này thì chỉ còn là một người thầy hay vị đạo sư có khả năng thiên phú và một 

người đạo đức giúp việc xã hội. 

Nằm giữa hai thái cực trên và để đóng góp cho cuộc tranh luận là một số học giả đã đưa ra những minh 

chứng có nhiều giá trị hơn. Như Julian Weiss rất có lý khi ông lập luận rằng Chúa Giêsu trước tiên cần 

phải được hiểu là một người Do Thái gốc Palestine ở thế kỷ thứ nhất. Trên khía cạnh này, Chúa Giêsu rao 

giảng về Triều đại của Thiên Chúa để chia sẻ niềm ước vọng của người Do Thái về ngày tận thế. Thứ hai, 

theo Weiss lập luận, Chúa Giêsu tin rằng Ngài lãnh nhận một trách nhiệm cụ thể đó là loan báo niềm ước 

vọng đó đang trở thành hiện thực. Nếu Chúa Giêsu có thể chữa lành bệnh tật và đuổi được quỷ dữ, như 

Kinh thánh làm chứng, thì điều đó được biểu thị nơi Chúa Giêsu về cuộc chiến cuối cùng nằm trong lãnh 

vực nội tâm con người, chính nơi đó Thiên Chúa sẽ chiến thắng quyền lực của sự dữ. 

Một học giả khác, Wrede, nổi tiếng với luận án "bí ẩn tiên tri" (messianic secret) trong Phúc âm của Mác-cô. 

Ông ta hỏi tại sao Giêsu của Mác-cô luôn nhắc các môn đệ của mình là họ đừng nói với ai rằng Ngài là 

đấng cứu thế. Wrede gợi lên điều này lên để cho chúng ta biết nhiều về cộng đồng của Mác-cô hơn là về 

Chúa Giêsu. Ngỡ ngàng trước sự chối bỏ Chúa Giêsu của Do Thái giáo, cộng đồng Kitô hữu này được 

cung cấp một giải thích để gán cho cho những lời nói và hành động của chính Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đây 

không gì khác hơn là một "thiết bị văn học" được phát minh bởi tác giả Mác-cô. Dù điều này có ý nghĩa gì 

thêm chăng nữa, chắc chắn nó là sự thách thức của quan điểm tự do được chấp nhận trong thời đại mới 

bằng cách lập luận rằng, không kém gì các Tin Mừng khác, những tường thuật về cuộc đời và sứ mệnh của 

Chúa Giêsu trong Mác-cô mang theo diễn giải thần học cao siêu. 

Cuộc tìm kiếm Giêsu lịch sử trong thế kỷ XIX đã đi đến một kết luận đột ngột với tác phẩm xuất bản năm 

1906 của Schweitzer dưới nhan đề “Cuộc Truy Tầm Giêsu Lịch Sử” (The Quest of the History Jesus). 

Trong đó điều chứng minh đầu tiên và quan trọng nhất của Schweitzer cho công luận thấy rằng sau một 

thời gian khá dài, chỉ có một vài tiến bộ nhỏ đã được thực hiện trong công việc nghiên cứu. Kể cả hai 

phía, những người theo chủ nghĩa siêu nhiên cũng như những người theo chủ nghĩa duy lý đã không 

thể thuyết phục được công luận. Schweitzer phát triển thêm từ Wrede's luận điểm cho rằng không thể 

nào phục hồi Giêsu thực sự của lịch sử qua đằng sau các Tin mừng. Cuối cùng, ông ta cũng kết luận 

rằng đó là một Giêsu xu hướng về tận thế, một người có tấm lòng quảng đại, người giảng đạo can đảm 

nhưng rốt cuột người ấy bị hất hủi trong những ngày sau cùng của sứ vụ mình. Việc tìm kiếm Giêsu lịch 

sử theo ông dường như đã qua đủ một vòng tròn mà không đạt được bất kỳ một mức độ giải thích thỏa 

đáng nào. Khoa học hỏi nghiên cứu lĩnh vực Giêsu lịch sử sau đó đã dừng lại gần nửa thế kỷ. 

Bultmann và Cuộc Truy Tầm mới (The New Quest): 

Vào những năm trong thập niên 1940, nhà thần học phái Luther người Đức Rudolf 

Bultmann tuyên bố rằng cuộc tìm kiếm Giêsu lịch sử, trong mọi ý hướng và mục đích, 

không thể nào thành đạt được. Đồng ý với luận điểm của Wrede, ông cho rằng các Tin 

Mừng đã bị thấm nhuần quá nhiều bởi niềm tin của Giáo hội thời kỳ tiên khởi, Bultmann 

không thấy có phương cách nào mà chúng ta có thể đứng sau các Tin Mừng để tìm thấy 

Giêsu lịch sử. Hơn nữa, ông ta không xem đây là một mối quan tâm cho đức tin Kitô giáo. 

Tin Mừng là huyền thoại. Điều quan trọng chính là thông điệp nằm ở trung tâm của Tin 

mừng được truyền tải qua sức mạnh của Ngôi Lời. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là 'phi 

thần thoại hóa' ngôn ngữ của các Tin mừng để rồi cùng lắng nghe một tin mừng mới lại 

một lần nữa. Đối với Bultmann, điều đó được coi là đầy đủ để các Kitô hữu nhận biết Chúa Giêsu lịch sử 

tồn tại. 

Những số khác đã không đồng ý. Käsemann, nguyên học trò của Bultmann, đề xuất rằng công việc tìm kiếm 

Giêsu lịch sử là rất hợp lý, cần thiết và có thể thực hiện được. Hợp lý vì các nhà truyền giáo dùng đó để chỉ 

lối cho con người đến với Chúa Giêsu lịch sử. Cần thiết bởi vì nếu Kitô giáo là tôn giáo tập trung hoàn toàn 

vào một đức tin của Chúa Kitô, Ngài sẽ bị loại bỏ nếu chỉ được coi như một chân dung dựng lên trên những 

huyền thoại. Có thể là vì các phương pháp mới của công việc nghiên cứu lịch sử đương đại cho phép các 

học giả phân biệt nguồn gốc Tin Mừng (phê bình về nguồn), xác định các tuyên bố là văn học hay thần học 
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(phê bình về hình thức) và nhận ra các quy trình chỉnh sửa (phê bình về sao chép) các văn bản của Tin 

mừng. Cuộc truy tầm cũ đã thất bại chỉ vì những phương pháp nghiên cứu lịch sử mới hơn này đã không có 

sẵn lúc đó để xử dụng cho việc sưu tầm. 

Cũng phải nói rằng “Cuộc Truy Tầm Mới” về Giêsu lịch sử mang ít tham vọng hơn trước, khi không đặt ra 

giả định cho rằng nghiên cứu học hỏi lịch sử có thể minh chứng hoặc bác bỏ đức tin Kitô giáo. Nhiều cho 

lắm là chỉ thiết lập ra được một sự liên tục giữa Giêsu lịch sử và Chúa Kitô của đức tin mà thôi. Cách thức 

tiếp cận mới thật sự là quan trọng và thực tế hơn. Các học giả do đó biết rằng những tiến bộ về kiến thức 

của con người chắc chắn sẽ đóng góp một phần nào và mở ra thêm cho công luận cơ hội để phát biểu. Với 

những mục tiêu khiêm tốn, cuộc tranh luận của Chúa Giêsu đã đạt được một mức độ nào đó để được sự 

chấp thuận của đa số công luận, đó là: Giêsu thành Nazareth là người Do Thái gốc Palestine ở thế kỷ thứ 

nhất; thông điệp về "triều đại Thiên Chúa "là trung tâm của cuộc đời và sứ vụ của Ngài, Ngài được hiểu qua 

nhiều khuôn mặt khác nhau như là một Tiên tri, Người làm phép lạ, Ông giáo chuyên rao giảng qua dụ 

ngôn, Người luôn bênh vực giới nghèo và những kẻ bị áp bức; Người chịu đóng đinh do hậu quả của sự kiện 

là một nhân vật bị coi là mối đe dọa cho các nhà lãnh đạo thế tục La Mã và tôn giáo Do Thái vào thời ấy”. 

Cuộc truy tầm mới công nhận những khuôn mẫu nhất định trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu -cho dù 

nếu các khuôn mẫu này được giải thích khác nhau bởi các học giả. Một số học giả nhận thức về Chúa 

Giêsu chủ yếu trong bối cảnh xã hội và chính trị thời ấy như một nhà hiền triết nông dân hay một nhà cách 

mạng xã hội. Số học giả khác xem đây là điểm quan trọng để diễn giải Chúa Giêsu qua các thuật ngữ 

chuyên môn thần học như người thần bí tôn giáo, tiên tri thực hay tiên tri về cánh chung. Tất cả các học giả 

đều đồng ý cho rằng để hiểu đúng về Giêsu lịch sử, chúng ta không thể phân tách các chiều kích xã hội, 

chính trị và tôn giáo của truyền thống văn hóa Do Thái giáo của thế kỷ thứ nhất theo cách mà chúng ta hiện 

nay đang dùng để truy tầm. Có lẽ Chúa Giêsu là tất cả những điều này và còn hơn thế nữa, như đức tin Kitô 

giáo khẳng định. Ở đây, chúng ta tự hạn chế vào trong lĩnh vực học hỏi nghiên cứu lịch sử. 

Lãnh vực đáng chú ý nhất trong cuộc tranh luận liên quan đến sự hiểu biết về triều đại của Thiên Chúa 

trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Phải chăng Chúa Giêsu đã dự đoán rằng sẽ có một sự can thiệp thần thánh 

nào sẽ xả ra trong tương lai, hay Ngài đã ngầm hiểu sự trị vì của Thiên Chúa như một thực tế trong hiện 

tại? Một vài học giả, cùng theo lối nhìn của Weiss và Schweitzer, nhận thấy Giêsu rõ ràng chỉ là một nhà 

tiên tri khải huyền đã đoán nhầm về ngày tận thế như một sự kiện cấp thời xảy ra thay vì 

trong tương lai (Sanders). Ở một thái cực khác, là các thành viên của Hội thảo Giêsu, tức 

nhóm Jesus Seminar có trụ sở tại Chicago, đã loại bỏ tính xác thực của các đoạn văn nói 

về Con Người (Son of Man) đang đến và các phán đoán về tương lai (John Dominic 

Crossan). Đối với họ, Chúa Giêsu hiểu sự trị vì của Thiên Chúa như một thực tại hoàn 

toàn trong hiện tại. Tuy nhiên, hầu hết các học giả hiểu sự trị vì của Thiên Chúa là một 

"ẩn dụ gây căng thẳng", đã đề cập đến cả hai thế giới, một sự kiện tương lai và một hiện 

thực ngày nay, liên quan với chính sứ vụ của Chúa Giêsu. Lối nhìn này được John Meier 

lập luận một cách thuyết phục trong tác phẩm nổi tiếng, Người Do Thái Bên Lề, (A 

Marginal Jew), và chính trong tác phẩm đó ông đề nghị xây dựng nền tảng cho một 

phương cách chúng ta nên dùng để tiếp cận với các dụ ngôn và phép lạ của Chúa Giêsu mà chúng tôi xin 

phép được trình bày trong những trang sau đây. 

Các chủ đề chính được các học giả sử dụng để giải thích Chúa Giêsu lịch sử 
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Vương quốc Thiên Chúa trong dụ ngôn 

Chúa Giêsu, ông giáo và nhà tiên tri 

Một số học giả đặt câu hỏi về tính lịch sử xác thực về các dụ ngôn và tư tưởng cấp tiến trong những câu nói 

của Chúa Giêsu. Họ chỉ cho chúng ta thấy bản gốc Chúa Giêsu là một ông giáo và nhà tiên tri. Khi từ 'rabbi' 

(tiếng Do Thái có nghĩa là 'đạo sư' hay ‘thầy giáo’) thông thường được sử dụng trong các hội đường, Chúa 

Giêsu giảng dạy chủ yếu trong các vùng nông thôn, bên bờ hồ, trên đồi núi hoặc ngay trên các cánh đồng 

trống. Ngài hướng những lời dạy của mình đến những con người bình thường bao gồm bệnh nhân, phụ nữ, 

trẻ em và thậm chí cả người từ xứ ngoài. Ngài dùng những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày hoặc 

những hình ảnh xuất phát từ thiên nhiên: bữa ăn và hành trình, cừu và dê, tiền xu và ngọc trai, lúa mì và cỏ 

dại, tấm vải và đèn dầu, cây và chim. Chúa Giêsu giảng dạy lòng trung thành với Kinh thánh trong khi Ngài 

lại tỏ thái độ trái ngược với những giải thích đơn thuần tuân giữ lề luật như việc ăn chay, giữ thuần khiết 

nghi lễ và kiêng cử ngày Sa-bát. Còn các vấn đề khác, chẳng hạn như ly dị, Chúa Giêsu dường như có một 

lập trường mạnh mẽ khi cho rằng phải duy trì những giảng dạy của truyền thống. Ngài không phản đối 

quyền hành của chính quyền để thực hành công việc của họ, nhưng Ngài thách thức các tập tục tham 

nhũng tạo nên bất công cho giới dân nghèo. 

 

Cả bốn Tin mừng khi trình bày buổi khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu đều đã viết những liên hệ với 

thánh Gioan Báp-tít. Giống như thánh Gio-an Báp-tít, Chúa Giêsu giảng dạy tầm quan trọng của đức tin và 

lòng ăn năn, thống hối. Và cũng giống như Hillel, một tiên tri khác của cùng thời đại, Chúa Giêsu nhấn mạnh 

đến lòng thương xót trắc ẩn của Thiên Chúa. Ngài khởi sự theo đúng cách thức thường được thấy ở thời ấy 

khi chọn môn đệ cho mình và rồi từ đó đến các mối liên hệ tới những người thu thuế, gái mại dâm và các tội 

nhân. Sự thoải mái trong mối quan hệ của Ngài với phụ nữ cũng làm công chúng lúc ấy phải nhướng mày. 

Nhưng trên hết, Chúa Giêsu lịch sử xuất phát như một người với đầy đủ thẩm quyền dám nói và hành động, 

độc đáo hơn qua cách rao giảng hướng về giới bị xã hội ruồng bỏ, tuyên bố tha thứ tội lỗi và công khai bày 

tỏ mối quan hệ của mình với Thiên Chúa qua ngôn từ gần gũi thân tình nhất tức là "Abba - Cha". Các nhà 

xã hội học từ đó khẳng định rằng sứ vụ Chúa Giêsu có thể được ví như là của một "nhà tiên tri đạo đức", 

người can đảm lên tiếng phê phán những đau khổ của các nhóm sống bên lề trong xã hội phát xuất từ 

những đàn áp bất công và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tái thiết các giá trị truyền thống. Cụ thể, 

Chúa Giêsu tái xác định hình ảnh và cách tiếp nhận triều đại của Thiên Chúa cho người Do Thái và xã hội 

thời ấy. 

Vương quốc Thiên Chúa 

Khi đề cao các ý niệm về triều đại / vương quốc của Thiên Chúa vào trung tâm các đề tài rao giảng của 

mình thì như thế là quá đủ để dễ dàng lọt vào tai người Do Thái thời Chúa Giêsu. Theo Kinh thánh Do Thái, 

toàn bộ sáng tạo là đối tượng của người tạo ra nó, chúa và vua, Đức Gia-vê. 

Hơn nữa, triều đại của Thiên Chúa đã trải dài trong giòng lịch sử Do Thái mà 

không nơi nào rõ ràng hơn là trong câu chuyện kể về cuộc Xuất hành dân Do 

Thái được dẫn dắt ra khỏi kiếp nô lệ để đến được bến bờ tự do. Do Thái sau đó 

trở thành một chế độ quân chủ dưới sự lãnh đạo của các vị vua, Solomon và 

David, rất được lòng cảm phục, yêu mến của dân chúng. Tuy nhiên, không 

giống như các nước láng giềng, Do Thái đã không thần thánh hóa các vị vua 

của họ mà luôn độc nhất kính thờ Đức Gia-vê, Thiên Chúa của Do Thái. Ngay 

đến khi vương quốc bị tan rã bởi nội bộ chia rẽ và ngoại bang xâm chiếm, 

người dân vẫn giữ chặt niềm tin của họ vào Đức Gia-vê. Các tiên tri của Do 

Thái luôn rao giảng cho dân chúng lối nhìn mới trong đó Đức Gia-vê đã có một 

kế hoạch không chỉ đối với Do Thái, mà còn đối với toàn bộ lịch sử loài người. Đó là bất chấp lòng phản bội 

và kiếp nô lệ của dân Do thái, Đức Gia-vê sẽ tạo ra một thiên đàng mới và một thế giới mới. Do Thái luôn 

sống trong niềm hy vọng rằng Đức Gia-vê, vua của họ, sẽ khôi phục lại chế độ quân chủ cho họ (trên trái 

đất) và cung cấp một tương lai cho tất cả mọi tạo vật (trên trời). 
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Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói về vương quốc Thiên Chúa, những người nghe Ngài đều có thể liên hệ điều này 

với một truyền thống phong phú đã sẵn có. Triều đại Thiên Chúa có liên hệ đến việc thực hiện giấc mơ của 

Do Thái như một quốc gia và được vượt qua khỏi các thế lực ma quỷ. Mặc dầu lúc ấy, Do Thái đang chỉ là 

một quốc gia rất suy nhược đang phải chịu “quỳ trên cặp đầu gối mình”. Vào thời đại Chúa Giêsu, nhiều 

người Do Thái đã từ bỏ niềm hy vọng về một chế độ quân chủ được phục hồi trên trần thế và họ bắt đầu 

diễn giải sự trị vì của Thiên Chúa chỉ về sự hủy diệt trong ngày tận thế. Còn những người cố giữ ý tưởng 

phục hồi chính trị của một chế độ quân chủ thì càng ngày càng quyết tâm với giải pháp cách mạng vũ trang. 

Bằng cách này hay cách khác theo nhóm thiên về bạo lực thì triều đại sắp tới của Thiên Chúa được liên kết 

trong tâm trí của họ phải cần thiết kèm theo với một loại bạo lực nào đó. Nhưng rồi, nhóm này ngạc nhiên 

trước một khía cạnh mới lạ trong giáo huấn Chúa Giêsu là sự xuất hiện một triều đại Thiên Chúa không 

dính dáng chút gì với bạo lực (về tận thế hay cuộc cách mạng) nhưng với sự đối nghịch của nó, đó là- tình 

yêu. Còn hơn nữa, nó không chỉ là một sự kiện sẽ xảy đến trong tương lai (điều mà tất cả người Do Thái 

tin). Chúa Giêsu dạy rằng triều đại Thiên Chúa đã xảy ra và đang ở đây, ngay bây giờ. 

Do đó có thể hiểu rằng, giáo huấn của Chúa Giêsu về triều đại Thiên Chúa đã tìm thấy sẵn một đối tượng 

thính giả. Nhưng sau sự nhiệt tình thưở ban đầu, mọi người đã trở nên nghi ngờ về lối nhìn mới lạ này. Họ 

hỏi làm thế nào Chúa Giêsu đã tìm ra cách giải thích đặc biệt của mình về ý tưởng đức tin Do Thái? Và, 

dựa trên quyền lực nào Ngài đã căn cứ để phát biểu điều ấy? Những điều xảy ra rõ ràng là những tín đồ 

trung thành của Ngài xuất hiện ngày càng ít trong khi số lượng kẻ thù, ngày càng tăng. Chúa Giêsu liên hệ 

sự hiểu biết tôn giáo của mình với triều đại Thiên Chúa qua cách gọi thân mật tới Thiên Chúa là Abba-Cha. 

Ngài thậm chí còn dám nhân danh Thiên Chúa như báng bổ lời tự buộc tội thiên hạ chứng kiến ngay tại 

phiên tòa xử Ngài. Trên một mức độ nào đó cho chúng ta thấy rằng, đã có sự thất vọng rất lớn khi không ai 

hiểu ra được một cách rõ ràng những ý định Chúa Giêsu muốn thực hiện, bởi vì tư tưởng phát xuất từ Ngài 

đã được xem như quá triệt để với một số người, hay phản động với những số người khác, và hoàn toàn 

thật khó hiểu với hầu hết. Trong thực tế, mọi người thấy rằng những ý tưởng của Chúa Giêsu bắt đầu bị 

đám đông vất đổ. 

Điều này không nơi nào thể hiện chính xác hơn khi chúng ta cố gắng đọc về một số câu chuyện dụ ngôn 

của Ngài.   

Tại sao dùng dụ ngôn? 

Trong ba Tin mừng, có câu chuyện kể rằng các môn đệ đã hỏi thẳng Chúa Giêsu: "Tại sao Thầy nói chuyện 

dùng ngụ ngôn?" Ngài trả lời:" Ta nói chuyện dụ ngôn để họ có thể nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng 

không hiểu" (Mc 4: 10-12). Tuy nhiên, rất khó để có thể kết luận Chúa Giêsu đã cố tình che giấu tâm ý Ngài. 

Điều này cho chúng ta biết nhiều hơn về các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã cố tìm hiểu lý do Chúa Giêsu 

bị từ chối. Đây là một ví dụ chính xác về điều mà Wrede gọi là "tiên tri huyền bí" trong Phúc âm Mác-cô. 

Rồi sau đó là những dụ ngôn đưa ra những ví dụ về đạo đức qua đó Chúa Giêsu nêu lên những nhân điểm 

về luân lý như: làm thế nào để sống một cuộc sống tốt? Đức Giêsu trong Tin Mừng Luca trưng bày chính 

xác điều này khi câu kết luận trong mẫu chuyện dụ ngôn về người Samari tốt lành (10: 

29-37), Ngài nói với người nghe: "Đi và làm tương tự như vậy." Đó là, coi những người 

khác là hàng xóm của mình, cũng như lúc Ngài khuyên chúng ta nên yêu người láng 

giềng như chính mình. Tình yêu phải được thể hiện qua hành động, và hành động yêu 

thương phải là chân thành như người ngoại bang, xứ Samari, là gương ta nên được 

bắt chước, chứ không nên hùa theo lối sống ích kỷ, phô trương bên ngoài hay giả hình 

như của vị tư tế và thầy Lê-vi. Có một cách giải thích khác về câu chuyện dụ ngôn này 

của Thánh Augustinô Hippo vào thế kỷ thứ năm. Augustine coi dụ ngôn này như một 

câu chuyện trong đó mỗi phần của câu chuyện đại diện cho một khía cạnh của lịch sử 

ơn cứu độ: vị tư tế và thầy Lê-vi đại diện cho Lề luật cũ; Người Samari là Chúa Giêsu Kitô; Dầu và rượu, 

các bí tích Kitô giáo; nhà trọ là mẹ Giáo hội chăm sóc linh hồn sẵn sàng cho lần đến thứ hai sắp tới của 

Thiên Chúa. Giải thích dụ ngôn như vậy được thấy rõ nhiều nơi trong Kinh thánh. Ví dụ, sau khi nói dụ ngôn 

“người gieo giống” (Máccô 4: 1-9), Chúa Giêsu tiếp nối với cách giải thích ý nghĩa trong đó (Mk.4: 13-20): 
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hạt giống là Lời Thiên Chúa; những nơi đất giống - con đường, đất đá, gai, đất tốt-- đại diện những phản 

ứng khác nhau mà con người ta thực hiện sau khi nghe Lời Ngài.  

Mặc dầu không phủ nhận giá trị của các diễn giải đạo đức từ các dụ ngôn, các học giả hiện đại (đáng chú ý 

là Dodd và Jeremias) đã tập trung sự chú ý vào sự thống nhất cơ chế và cấu trúc cơ bản của dụ ngôn. Họ 

cũng hỏi làm thế nào các dụ ngôn có thể tác động để liên hệ đến tâm điểm sứ điệp của triều đại Thiên Chúa 

trong giáo huấn và sứ vụ Chúa Giêsu. Xây dựng trên lối suy nghĩ này, các học giả đương đại (đáng chú ý là 

Funk và Crossan) vạch ra những nét bối cảnh giống như sự kiện và nhân vật của các dụ ngôn, trong đó 

Chúa Giêsu thách thức người nghe để họ phải thay đổi não trạng suy nghĩ chính ngay hoàn cảnh đang xảy 

ra chung quanh họ. Ngài không chỉ đơn giản nói về triều đại của Thiên Chúa mà tìm cách cung cấp cho 

người nghe một trải nghiệm, đó là - dự đoán về triều đại của Thiên Chúa sẽ xảy đến như thế nào - đang ở 

đây và ngay bây giờ. Dùng ngụ ngôn để chỉ về mối quan hệ giữa cái quen thuộc và cái lạ lùng; chúng làm 

đảo ngược lối suy nghĩ thông thường của chúng ta khi trải nghiệm thế giới hiện tại và gây sốc cho chúng ta 

khi dẫn chúng ta vào một hệ ý thức bị đảo ngược. Dụ ngôn thúc đẩy chúng ta can đảm nhìn thẳng vào con 

người, vào cuộc sống hiện thực và từ đó nhận ra con người đích thật của mình, can đảm đưa ra quyết định 

cho tương lai cho chính mỗi người trong chúng ta. 

Diễn giải ngụ ngôn 

Dụ ngôn là gì?  
(CH Dodd) 

Mô hình ba giai đoạn của dụ ngôn  
(JD Crossan) 

 một ví dụ hoặc ẩn dụ 

 rút ra từ cuộc sống hàng ngày hoặc 
từ 
thiên nhiên 

 gây chú ý bởi sự sống động của nó 
hoặc sự kỳ lạ 

 ý nghĩa của nó là kết thúc được mở 
rộng mãi để thính giả nắm bắt trong 
tình trạng của chính họ. 

 Ước Vọng (những gì mọi người mong 
đợi) 

 Đảo ngược kỳ vọng (những gì Chúa 
Giêsu nói) 

 Lối nhìn và hành động mới (cách mọi 
người phải thay đổi) 
 

 

Tái diễn giải các dụ ngôn 

Nhìn qua nguồn sáng này, các dụ ngôn về người Samaritan tốt lành hay người Pharisee và người thâu thuế 

(Lk.18: 9-14), trình bày lối suy nghĩ bình thường bất ngờ bị đảo lộn. Thật vậy, người Do Thái trong thời 

Chúa Giêsu đã mang sẵn trong đầu óc họ những ý niệm rõ ràng về đức 

hạnh và lề lối cầu nguyện: theo họ, các vị tư tế và các thầy Lêvi luôn được 

kính trọng vì các ngài coi là các bậc đạo đức; còn những vị thuộc nhóm 

Pharisees luôn được Thiên Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện của họ. 

Tuy nhiên, những gì người ta nhận thấy được từ Chúa Giêsu là các thành 

kiến ấy bị đảo lộn: người xứ ngoại Samaritan trước đây bị liệt kê vào hạng 

thấp kém, thì nay được trở thành người gương mẫu đạo đức; Thiên Chúa 

chỉ nhậm lời cầu xin của người thâu thuế tội lỗi. Và đáng kinh ngạc hơn khi 

họ nghe sự trái ngược đó là: hành vi của vị tư tế 'thánh thiện' và của thầy 

Lêvi bị coi là tội lỗi; lời khẩn cầu của vị Pharisee 'đức hạnh' ấy - tự kể lể 

thành tích của mình một cách công khai - đã không được chấp nhận. Vì vậy, không làm ai ngạc nhiên khi 

chứng kiến phút ban đầu những người thoạt nghe những chuyện dụ ngôn này đều đã bị dấy lên những cơn 

sốc. Rồi hơn thế, ngay chính các anh em trong gia đình Chúa Giêsu cũng bắt đầu nghĩ rằng Ngài đã bị 

điên. Phải vậy, các dụ ngôn phát ra như thế đã thôi thúc người nghe giật- bắn-mình để rồi đó tự phản ứng 

bằng những phán xét riêng về Chúa Giêsu hoặc về chính bản thân họ. 

Hơn thế nữa, các dụ ngôn của Chúa Giêsu với những bước ngoặt bất ngờ ấy đã làm nổi bật phương cách 

rao giảng, độc đáo trong thời ấy, khi Ngài dùng để thực hiện sứ vụ mình, lúc Ngài hòa lẫn với giới phụ nữ, 

lúc trò chuyện thân mật với kẻ ngoại và lúc ngồi ăn cùng bàn với những người bị xã hội ruồng bỏ. Cũng 
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như khi người ta nghe Chúa Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn về buổi Đại tiệc (Lk, 14: 15-24), trong đó tất cả 

khách tham dự là những người đang lang thang trên các vỉa hè, đường phố. Những người nhỏ mọn này đã 

được chào đón trọng thể vào bàn tiệc thay thế các chỗ của những vị quan khách mà trước đây họ nghĩ 

mình quý trọng nên sẽ được mời chọn. Có thể chính qua câu chuyện này Chúa Giêsu muốn ám chỉ về ân 

sủng thông công vào bàn tiệc thánh mà chính Ngài là vị chủ tế. Rồi những va chạm như thế trở nên gấp đôi 

lần, khi người ta nhận ra rằng không chỉ hành động đáng kinh ngạc của Chúa Giêsu là một sự đảo lộn mọi 

truyền thống vốn được chấp nhận bởi xã hội trong thời đại của Ngài; mà thêm vào đó, gợi ý qua lời nói và 

những dụ ngôn, Ngài nhấn mạnh thêm rằng, phải có lối sống và hành động giống như thế mới xứng đáng 

được chọn vào Vương quốc Thiên Chúa. 

Đối với nhiều người quan sát, các dụ ngôn khi diễn ra những căng thẳng về sự thâu nhận hay loại trừ như 

ở bữa tiệc, cho rằng điều đó đã minh chứng rõ ràng là Chúa Giêsu đang hô hào về một vương quốc vô 

vọng. Lấy ví dụ Người con trai hoang đàng (Mát-thêu 18: 21-35), một người con sau một cuộc đời trụy lạc, 

lại được thưởng bằng một bữa tiệc lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra hồi đó. Ngược lại, người 

anh trai - với tất cả các thành tích mẫu mực ở nhà và chăm chỉ trong công việc ở nông trại – lại bị cha mình 

bỏ quên, để rồi tự cảm thấy mình bị xúc phạm, dễ dàng được thông cảm dưới cặp mắt người thường, vì từ 

trước đến nay chưa từng có bữa tiệc nào mở ra để thưởng công lao của người con trai cả gương mẫu! Tất 

cả những hình ảnh trên đã làm người ta vô cùng lo ngại và dường như chúng miêu tả một ý thức Thiên 

Chúa về sự công bằng hoàn toàn bị sai lạc. Mặc dầu vẫn có thể có một số ít trong những người nghe đã có 

phản ứng đồng tình với lối nhìn sâu sắc mới về lòng thương xót của Thiên Chúa, khi các quan niệm hẹp hòi 

hoặc lề luật về công lý thiêng liêng từ trước nay bị đảo ngược. Không ai có thể nghe câu chuyện dụ ngôn 

này và vẫn giữ nguyên vẹn được thái độ từ trước đây của mình. 

Những câu nói cấp tiến của Chúa Giêsu nghe như dụ ngôn về triều đại Thiên Chúa 

 Cứ để người chết chôn cất chính mình. (Lu-ca 9: 60) 
 

 Nếu bị ai vả vào má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. (Mát-thêu 5: 39) 
 

 Ai cố gắng cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó; nhưng ai liều mất mạng sống mình vì 
lợi ích của tôi và vì Phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống ấy. (Mác-cô 8: 35) 

 

 Thật dễ dàng hơn cho một con lạc đà đi qua một lỗ kim so với một người giàu vào 
Nước Trời. (Mác-cô 10: 23) 

 

 Kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót; còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng 
đầu. (Mác-cô 10: 31) 

 

 Trừ khi bạn trở nên giống như một đứa trẻ nhỏ, bạn sẽ không bao giờ vào được 
vương quốc của Thiên Chúa. (Mác-cô 10:15) 

 

 Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh 
em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. (Lu-ca 6: 27-28) 

 

 

Sau đó là các dụ ngôn Mất và Tìm thấy (cừu, ngọc trai, tiền xu) [Mát-thêu 13: 44-

46; 18: 10-14]. Ở một cấp độ nào đó, đây là những câu chuyện trần tục, thông 

thường lôi cuốn người nghe vào một tình huống quen thuộc và hợp lý. Nhưng sau 

đó, những gì chúng ta nhận ra là cách các chi tiết trong câu chuyện trở nên sống 

động, rồi bị bóp méo, hoặc bị phóng đại một cách khủng khiếp. Ví dụ, bỏ lại đằng 

sau một đàn cừu chín mươi chín con cho chúng tự bảo vệ thì chắc chắn không có 

nhóm chăn cừu chuyên nghiệp nào thời ấy có thể đánh giá cao hay chấp thuận 

hành động đó. Tuy nhiên, chính người chăn cừu trong câu chuyện dụ ngôn Chúa 

Giêsu lại thể hiện chính xác điều này. Ai là người chăn cừu liều lĩnh này? Người 

tìm kiếm vương quốc? Hay đó là Thiên Chúa liều lĩnh trong việc tìm kiếm chúng ta? Đây là khi ý niệm “mở-



Trang | 19  
Duc in Altum số 105 Quí 1-2019 

 

ra-rồi-không-kết-thúc” của dụ ngôn trở nên rõ ràng. Không có cách giải thích nào được coi là độc nhất. 

Chúa Giêsu dừng lại tại đó để cho người nghe tự quyết định. 

Có vẻ tất cả dụ ngôn của Chúa Giêsu tìm cách phá vỡ các giá trị xã hội, thái độ đạo đức, hành vi thông 

thường, nghi thức tôn giáo và định kiến con người đã được sự chấp nhận đương thời. Vì nếu xảy ra thật sự 

như thế, thì chính nơi đó triều đại Thiên Chúa sẽ được sôi động, phát triển lên như trong các dụ ngôn Hạt 

Mù Tạt hoặc Bột Men (Mát-thêu 13: 31-33). Những lời nói có vẻ cấp tiến của Chúa Giêsu tác động một cách 

tương tự. Chúng làm giật sốc người nghe để tạo ra một phản ứng. Rõ ràng như vậy, triều đại của Thiên 

Chúa liên hệ chặt chẽ với những người dám thay đổi cái nhìn của mình về bản chất con người. Một số 

người nhận thấy tất cả những thay đổi này trở thành quá lớn cho họ và, như được dự đoán trong câu 

chuyện về chàng trai trẻ giàu có, họ buồn bã bước đi. Quả thực, khi lắng nghe thông điệp của các dụ ngôn 

và những câu nói đầy cực đoan là cũng như lúc chúng ta đang được trải nghiệm điều gì đó về một vương 

quốc của Thiên Chúa trong thế giới hiện tại - để rồi theo đó phải tự mình thay đổi. 

Vương quốc Thiên Chúa trong các phép lạ 

Khoa học và Phép lạ 

Như trên đã bàn luận, những giáo huấn của Chúa Giêsu về triều đại Thiên Chúa có liên quan đến sự hoàn 

thành những giấc mơ của dân tộc Do thái và cách giải đáp các vấn nạn của sự dữ trên trần gian. Tuy nhiên, 

nếu Chúa Giê-su chỉ đánh thức mọi người bằng những câu chuyện kỳ lạ và để họ đối mặt với những câu 

nói đầy thử thách, Ngài sẽ dễ dàng bị gạt bỏ như một kẻ tôn giáo điên rồ nào khác trước đây. Chúa Giêsu 

không chỉ nói về vương quốc, Ngài củng cố thông điệp của mình thông qua những gì được mô tả là những 

việc làm kỳ diệu và những sự kiện lạ lùng. Đối với đôi tai người nghe hiện đại, chịu ảnh hưởng bởi những 

hiểu biết khoa học về luật nhân quả và các quy luật tự nhiên, những câu chuyện kỳ diệu của Chúa Giêsu sẽ 

được đáp lại bằng thứ hoài nghi rất dễ hiểu. Nhưng hơn thế, văn hóa thế tục đương đại chào đón những 

câu chuyện về sự huyền bí với mức độ quan tâm ngày càng tăng. Khoa học ngày nay khi tự nó đưa ra một 

loạt các giải thích mới về các quá trình sinh hoạt của vũ trụ (thuyết tương đối, lượng tử, tính hỗn loạn và 

các lý thuyết vũ trụ song hành, vv...), dường như đang ít nhiều mở ra cho thấy nhiều chiều kích thật huyền 

bí ngay chính tại trung tâm của vũ trụ chúng ta đang sống. Chính vậy, sự bác bỏ của chủ nghĩa duy lý cũ về 

sự huyền bí không còn dựa trên một cơ sở chắc chắn như trước nữa. 

Tuy nhiên, những suy nghĩ đương đại vẫn còn mang khá nhiều bối rối về các sự kiện kỳ lạ được gán cho 

Chúa Giêsu. Một lần nữa, chúng ta buộc phải đặt ra hai câu hỏi: một là lịch sử, hai là hiện đại. Làm thế nào 

người Do Thái thời Chúa Giêsu hiểu được phép lạ của Ngài? Và, chúng có thực sự đã xảy ra hay như thế 

không? Để trả lời cho câu hỏi thứ hai, phải xác nhận rằng có nhiều điều chúng ta không thể nào biết được. 

Điều chúng ta có thể nói một cách chắc chắn là nhiều người tin rằng Chúa Giêsu thực sự là một người làm 

phép lạ. Tuy nhiên, chính tại ở đây, các học giả Kinh Thánh không đồng ý ở hai điểm chính: cách diễn tả về 

các phép lạ khi chúng được coi là lịch sử trong cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu và, ở mức độ nào các 

phép lạ này đã được tái-định-nghĩa bằng niềm tin sau Phục sinh vào Chúa Giêsu là Chúa Kitô, Thiên Chúa 

và Đấng Cứu Thế. Để trả lời câu hỏi hiện đại về "những gì thực sự đã xảy ra?" trước tiên chúng ta cần phải 

trả lời câu hỏi lịch sử về cách người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất hiểu về phép lạ trong thời gian, địa điểm và 

văn hóa của họ. 

Phép lạ trong đạo Do Thái 

Trên thực tế, phép lạ đã không đóng vai trò trọng yếu trong truyền thống Do Thái. Điều ngoại lệ đó là những 

dấu hiệu và những sự kiện kỳ diệu liên quan đến Mô-se tại thời điểm Xuất hành, với các tiên tri Ê-li-a 

(Elijah) và Ê-li-sa (Elisha) trong Sách về các Vua (Book of Kings) và 

với các câu chuyện trong Sách Đa-ni-en (Daniel). Có rất ít câu 

chuyện về sự chữa lành và hồi sinh con người. Chắc chắn, không 

có nơi nào trong Kinh thánh Hê-bơ-rơ (Hebrew) có thể đem ra so 

sánh với các màn trình diễn kỳ lạ được gán cho Chúa Giêsu trong 

các Tin mừng. 

Một số học giả cho rằng Chúa Giêsu vì thế phù hợp gọn gàng hơn 
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trong chân dung một nhà ảo thuật hoặc một thầy phù thủy. Tuy nhiên, sự so sánh này không thể đúng 

được. Các nhà ảo thuật hay pháp sư không bao giờ tự mình tuyên bố về một sứ mệnh tôn giáo nào. Mục 

tiêu của họ eo hẹp hơn. Họ thực hiện một cách bí mật, sử dụng các công thức ma thuật và thường tuyên bố 

là mình lão luyện trong việc thao túng các linh hồn. Đồng thời, các thầy phù thủy, hay pháp sư, tuyên bố họ 

sở hữu được sức mạnh thần thánh và họ không thể kiềm chế nổi ý chí tác động từ người nhận khi phép 

thuật được truyền vào. Ngược lại, phép lạ của Chúa Giêsu thường xảy ra ở những nơi công cộng; không có 

công thức kỳ diệu; chúng được thực hiện nhân danh Thiên Chúa chứ không phải chính Chúa Giêsu; chúng 

cũng không đòi hỏi sự phục tùng ý chí của con người mà chỉ cần tin vào quyền năng chữa lành của Thiên 

Chúa. Cũng như chúng ta sẽ thấy, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài không sở hữu sức mạnh thần thánh nào. 

Tuy nhiên, đối với đầu óc người Do Thái, câu hỏi về khả năng của phép lạ đã không là vấn đề. Xét cho 

cùng, Đức Gia-vê là Thiên Chúa của sáng tạo và là Vua của lịch sử: họ lập luận rằng Thiên Chúa có thể 

làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Các quá trình vũ trụ và lịch sử không thể nào được giải thích theo quy luật tự 

nhiên: mọi việc xảy ra hoặc nhờ quyền lực của Thiên Chúa hoặc sức mạnh của Satan. Không phải khả 

năng chi phối con người bị liệt thấp xuống. Chẳng hạn, bệnh tật có liên quan đến sức mạnh của ma quỷ 

hoặc với tà ác do chính mình hoặc tổ tiên mình gây ra. Những diễn giải như vậy dẫn đến một mức độ kỳ thị 

và xã hội từ bỏ quyết liệt đối với những kẻ bị bất kỳ dạng khuyết tật hoặc bệnh tâm thần nào. Thật lạ lùng 

khi không bao giờ nghe những nghi vấn phát lên từ phía dân chúng thời ấy liên quan đến khả năng của 

Chúa Giêsu khi Ngài chữa lành những người mắc bệnh hoặc khi Ngài làm các việc kỳ lạ. Điều được một số 

người thắc mắc là liệu phép lạ của Chúa Giêsu có phải là do Thiên Chúa hay ma quỷ. Giới tinh hoa tôn giáo 

trong thời Chúa Giêsu nghiêng về ý kiến thứ hai. 

 

Lịch sử của các phép lạ 

 

Do đó, chúng ta tiếp cận câu hỏi về tính chất lịch sử của các phép lạ với các mối quan tâm rất khác nhau. 

Câu hỏi của thời hiện đại, như chúng ta đã bàn trên, tập trung vào tính chính xác của 

các chi tiết cụ thể và nguyên nhân tự nhiên. Nếu một cái gì đó được xác nhận là đúng, 

chúng ta muốn biết thế nào những điều đó được giải thích. Khi đặt ra câu hỏi về lịch sử, 

một điều không may mà hầu hết các cách tiếp cận hiện đại là họ đặt một phân chia đơn 

giản – mà thực sự rất là đơn giản - giữa tự nhiên và siêu nhiên. Thần học Kitô giáo 

trong suốt thế kỷ XX đã đi một chặng đường dài hướng tới việc loại bỏ một sự phân 

chia không lành mạnh như vậy. Các nhà thần học Henri de Lubac và Karl Rahner đã 

cung cấp nền tảng để đánh giá cao mối tương quan năng động và phức tạp hơn giữa 

ân sủng và thiên nhiên, Thiên Chúa và thế giới. Tuy nhiên, trí tưởng tượng phổ biến 

vẫn gắn liền với việc giải thích mối quan hệ nhân quả (causation) qua Thiên Chúa hoặc 

qua khoa học. Theo giả định này, Thiên Chúa là, hoặc có thể là, sự giải thích chỉ dành 

cho những điều mà khoa học không thể giải thích. Tuy nhiên, nếu Thiên Chúa làm việc trong và thông qua 

các quá trình tự nhiên và vũ trụ thì sao? 

Nếu con người ta không có một thế giới quan tinh tế hơn thì các phép lạ được gán cho Chúa Giêsu sẽ 

không thể nào giải thích được, và chúng sẽ bị gạt bỏ một cách dễ dàng về sự vô lý của chúng. Nói cách 

khác, chính khái niệm phép lạ cần phải được xác định lại. Thay vì tập trung vào các nguyên nhân, định 

nghĩa mới hơn này phải có liên quan đến ý nghĩa tôn giáo khi được gán vào trong các sự kiện hoặc hành 

động đã gây nên sự chú ý đó. Lấy ví dụ những câu chuyện chữa lành của Chúa Giêsu. Nếu những sự kiện 

đã xảy ra như vậy, thì chúng được chứng minh bởi những quyền lực khác thường. Một lời giải thích của tôn 

giáo sẽ nói lên rằng chính quyền năng Thiên Chúa là điều hiển nhiên trong việc chữa lành đó. Nếu có thể 

chứng minh thêm được rằng có một số nguyên nhân tự nhiên đang hoạt động trong quá trình thì như thế tự 

nó không loại bỏ bản chất tự nhiên đáng chú ý này và sự liên quan giữa tôn giáo vào các phương cách 

chữa bệnh. Tuy nhiên, đó là một phản ứng của đức tin tôn giáo vượt ra khỏi các giả thuyết khoa học và dữ 

kiện thực nghiệm. Những người không tin sẽ thấy lời giải thích này không thuyết phục. Tuy nhiên, đối với 

các tín đồ tôn giáo, tất cả các giải thích khoa học về nguồn gốc của vũ trụ tại Vụ nổ lớn (the Big Bang) chỉ 

giúp để làm gia tăng chứ không làm giảm bớt niềm tin của họ vào phép lạ trong sự sáng tạo của Thiên 

Chúa. 
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Có thể như câu giải thích trên đã không đưa chúng ta đi xa hơn trong việc thiết lập tính lịch sử của những 

câu chuyện phép lạ đặc biệt của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu được ca tụng là người chữa 

lành người mù, người què, người phong cùi và người điếc; Ngài xua đuổi ma quỷ, khiến người chết sống 

lại, làm biển lắng dịu, đi trên mặt nước và biến nước thành rượu. Chúng ta cũng biết rằng các câu chuyện 

Tin Mừng không cố tình giả vờ về tính chính xác lịch sử: chúng là phản ánh đức tin của Giáo hội sơ khai 

vào Chúa Giêsu, Người có quyền lực đối với chính sự chết. Điều này nói lên cho một số chỉnh sửa nghiêm 

túc đã cố tình biến các sự kiện nguyên gốc thành các phiên bản phóng đại cho những sự kiện đó. Vào thời 

điểm các Tin mừng được viết ra, rất ít hoặc nếu không có bất kỳ nhân chứng nào có mặt để xác thực chi 

tiết lịch sử. Vậy thì, trong nhiệm vụ xác minh những câu chuyện thần kỳ này, chúng ta có thể đi xa hơn 

được nữa không? 

Nhiều học giả nghĩ rằng chúng ta có thể. Họ chia phép lạ thành nhiều loại khác nhau: chữa lành và trừ tà; 

sống lại từ cõi chết; phép mầu tự nhiên. Nói chung, việc Chúa Giêsu đã thực sự chữa lành và xua đuổi tà 

quỷ được chấp nhận có tính lịch sử với một xác suất cao. Trong số các lý do dẫn đến kết luận này, thứ 

nhất, trên thực tế việc chữa lành và trừ tà thuộc vào giai đoạn sớm nhất của truyền thống Giêsu. Thứ hai, vì 

chúng là những gì độc đáo, xảy ra nhiều lần và là tâm điểm trong tất cả các Tin Mừng về mọi chân dung 

Chúa Giêsu. Thứ ba, những người chống lại Chúa Giêsu không phủ nhận khả năng chữa bệnh của Ngài - 

họ chỉ đơn giản gán những sức mạnh đó vào các nguyên nhân khác, bao gồm, như trong một trường hợp, 

"sức mạnh của Bê-en-dê-bun (Beelzebul), một quỷ vương" (Mác-cô 3: 22). Thứ tư, sứ vụ tuyên bố triều đại 

của Chúa Giêsu hoàn toàn phù hợp với vai trò là người chữa lành và trừ quỷ: vì khi gần gũi vào vương 

quốc của Thiên Chúa con người sẽ được giải thoát ra khỏi mọi áp bức bao gồm bệnh tật về thể xác, tâm trí 

và cả linh hồn.Trong khi đó, các học giả ngần ngại hơn khi gán xác suất lịch sử vào các phép lạ tự nhiên vì 

thấy những câu chuyện này mang vẻ tương tự như những câu chuyện huyền bí xuất 

phát từ các truyền thống văn minh khác. Họ cho rằng rất có thể những câu chuyện 

này được gán cho Chúa Giêsu như muốn biểu lộ trạng thái thiêng liêng của Ngài. 

Những câu chuyện về Chúa Giêsu làm con người sống lại từ cõi chết cũng không 

nhận được sự tiếp đón nhiệt tình trên cơ sở lịch sử - mặc dù một học giả uy tín như 

John P. Meier vẫn nghĩ sự kiện này có thể xảy ra được trong lịch sử khi Chúa Giêsu 

làm cô bé con của ông Gia-ia (Jairus) sống lại (Mác-cô 5: 21- 43). Câu chuyện này, 

như Meiyer viết, tương đối không phủ lớp màn thần học thể hiện đức tin Kitô giáo sơ 

khai. Theo Meiyer, tính lịch sử của phép lạ được thực hiện ở đây không giả tạo 

nhưng nhiều hơn là phác thảo lên những đặc điểm chính yếu của học thuyết đương 

đại trong lĩnh vực này. Nó khẳng định rằng Chúa Giêsu ở một khía cạnh nào đó là 

một người làm phép lạ mặc dù câu hỏi đặt ra một cách riêng về tính lịch sử của các sự kiện phép lạ vẫn 

chưa được giải quyết. Nhiệm vụ sau cùng của chúng ta là khảo xét sự đặc trưng nơi Chúa Giêsu, người 

làm phép lạ, trong khuôn khổ cuộc sống công khai và sứ vụ của Ngài. 

Phép lạ và Vương quốc của Thiên Chúa 

Người ta đôi lúc đã dùng các phép lạ như minh chứng về trạng thái thiêng liêng của Chúa Giêsu. Trong bối 

cảnh chung quanh cuộc sống và sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, không có gì minh chứng Ngài thực hiện 

phép lạ để gây sự chú ý đám đông cho mình. Trong thực tế, các Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu từ chối loại 

phép lạ để tự quảng cáo cho mình này (Mác-cô 8: 11-12). Chúa Giêsu luôn công bố các hành động đó 

thuộc về Thiên Chúa, Abba – Cha, mà vương quốc Ngài đang trị vị qua lời nói và hành động Chúa Giêsu. 

Một khi các sự kiện được công bố là những điều kỳ diệu, thì theo quan điểm của Chúa Giêsu, không có gì 

khác hơn là dấu hiệu cho thấy sự chữa lành, cứu rỗi và cứu chuộc của Thiên Chúa không chỉ là của quá 

khứ và tương lai, mà là những điều đang có sẵn cho mọi người ở chính nơi đây - và - ngay hiện thời. 

Đây là nơi các dụ ngôn và phép lạ bổ sung cho nhau. Chúng ta đã thấy rằng chuyện dụ ngôn là những câu 

chuyện lật đổ phá vỡ những thế giới khép kín của những người giàu có và quyền lực. Vương quốc Thiên 

Chúa đến đây để gây lên những cơn sốc cho những quan điểm đã được chấp nhận về những gì được coi 

là tốt đẹp và đạo đức. Ngoài những thế giới tan vỡ đó, những hành động của Chúa Giêsu trong việc chữa 

trị cho những người mắc bệnh để biểu lộ ra thêm một chiều kích khác của triều đại Thiên Chúa chữa lành, 

giải phóng và cứu rỗi. Chúa Giê-su của Lu-ca bắt đầu sứ vụ công khai của mình bằng cách đọc những lời 
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của I-sai-a (Isaiah): "Thần Khí Chúa đã chọn tôi để đưa tin mừng cho người nghèo, tuyên bố tự do cho 

những người bị giam cầm, đưa mắt sáng cho người mù và đem sự giải phóng cho người bị áp bức" (4: 18-

19). Vào thời của Chúa Giêsu, và có lẽ cũng là của chính thời đại chúng ta, thông điệp về lựa chọn ưu tiên 

của Thiên Chúa dành cho người nghèo và bị áp bức đã bị lạc mất. Toàn bộ chức vụ của Chúa Giêsu là sự 

thách thức cho mọi người về một tầm nhìn mới về một Thiên Chúa của sự tự do và của tình yêu, luôn đứng 

bên phía những người sống bên lề xã hội. Sự chữa lành và trừ tà của Ngài là những ẩn dụ hoặc những dấu 

hiệu thực tại của một Thiên Chúa như thế vậy. 

Các phép lạ trong sứ vụ của Chúa Giêsu, vì đó được hiểu rõ hơn là những dấu hiệu năng động về sự gần 

gũi của vương quốc Thiên Chúa. Chúng không chỉ đơn thuần là hành động của một người dấn thân việc xã 

hội đáp ứng cho những người cần được giúp đỡ. Chẳng hạn, không có gợi ý nào cho thấy Chúa Giêsu cố 

gắng chữa lành cho tất cả những người bị khuyết tật về thể xác và bệnh tâm thần. Theo nghĩa này, chúng 

ta có thể nói rằng sứ vụ của Chúa Giêsu là một biểu hiện của một sứ mệnh tôn giáo. Đó là trung tâm của 

Thiên Chúa. Thiên Chúa là câu trả lời cho hy vọng của mọi người để thực hiện; Thiên Chúa là câu trả lời 

cho sự chiến thắng của sự ác. Những phép lạ thể hiện trong sứ vụ của Chúa Giêsu là Thiên Chúa - câu trả 

lời không phải là vấn đề tranh luận triết học; đó là một thực tế có thể được trải nghiệm bởi những người tin 

vào triều đại của Thiên Chúa. Mặc dù chiến thắng của Chúa trước đau khổ và sứ dữ vẫn chưa hoàn tất, 

nhưng phép lạ là dấu hiệu của chiến thắng sắp tới. Chúng cũng thách thức những người đặt niềm tin vào 

quyền lực chính trị, những lề luật tôn giáo hoặc ngay chính ngôi Đền thờ như là giải đáp cuối cùng cho 

hạnh phúc của con người. Vì lý do này, phép lạ của Chúa Giêsu cũng hóa ra thành hành vi lật đổ chính trị. 

Trong câu chuyện về Chúa Giêsu chữa lành người đàn ông bị liệt tay, chúng ta thấy 

có sự giáp mặt trực tiếp với giới thượng lưu tôn giáo. Vấn đề đang bị thách thức ở 

đây là quyền hành của Chúa Giêsu chữa lành vào ngày Sa-bát. Giải thích hợp pháp 

của luật Do Thái coi ngày Sa-bát là tối hậu. Mặc dù tôn trọng Luật pháp và ngày Sa-

bát, Chúa Giê-su không ngần ngại hạ cả hai điều này xuống mức thấp hơn sự trải 

nghiệm về quyền cai trị và quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Mát-thêu nói với 

chúng ta rằng sau khi Chúa Giêsu chữa lành người đàn ông, "Những người Pha-ri-si 

rời đi và lập kế hoạch giết Chúa Giê-su" (12:14). Quyết tâm của các nhà lãnh đạo Do 

Thái giết Chúa Giêsu đạt đến tột đỉnh sau hai sự kiện xảy ra nơi Đền thờ: Ngài đuổi những người tiểu 

thương vì lạm dụng ngôi nhà của Thiên Chúa; và Ngài chữa lành người mù và què quặt, một người dám 

chống lại lề luật Do Thái, can đảm đến thăm Ngài trong Đền thờ (Mát-thêu 21: 12-17). Phép lạ chữa lành 

của Chúa Giêsu, sau đó, được giải thích một cách chính xác là một hành vi cố ý lật đổ hay đe dọa những 

lợi ích tôn giáo và chính trị. Chúng cho thấy những nhóm có quyền lực mạnh mẽ và giàu có sẽ có quá nhiều 

để bị mất nếu thông điệp này của Thiên Chúa tình yêu giải thoát cho người nghèo và người bị áp bức ra 

khỏi vòng kiểm soát mình. 

Theo nghĩa này, phép lạ của Chúa Giêsu không chỉ là dấu hiệu của vương quốc; chúng làm linh động thêm 

các khía cạnh chính trị trong sứ vụ của Ngài. Giải thích như vậy có thể dễ bị hiểu lầm nếu chúng biến Chúa 

Giêsu thành một nhà cách mạng xã hội trong thời hiện đại. Chắc chắn, phép lạ trao quyền cho một số 

người (chủ yếu là những người bị xã hội ruồng bỏ) và lật đổ quyền lực của người khác (chủ yếu là các cơ 

chế). 

Tuy nhiên, những gì Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng trong suốt sứ mệnh của 

Ngài là tất cả quyền lực và uy quyền thuộc về Thiên Chúa; và chỉ có một 

mình Thiên Chúa là câu trả lời cho sự hoàn thành của con người và vấn đề 

của sự dữ. Lời dạy của Chúa Giêsu về triều đại của Thiên Chúa bắt đầu 

bằng lời kêu gọi ăn năn và tin tưởng. Bất cứ khi Ngài tiếp cận những con 

người với sức mạnh chữa lành, câu hỏi về niềm tin vào quyền lực của 

Thiên Chúa xuyên qua đời sống con người và lịch sử loài người là điều tối 

quan trọng. Khi kết thúc những câu chuyện thần kỳ, Chúa Giêsu thường 

tuyên bố: "Đức tin của bạn đã làm cho bạn trở nên trọn vẹn" (Mác-cô 5: 25-

34). Có những nơi, Chúa Giêsu kiềm giữ không thực hiện việc những dấu 
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lạ khi người ta thiếu đức tin (Mác-cô 6: 5). Trong những dịp khác, phép lạ của Chúa Giêsu đã liên hệ đến 

sự tha thứ tội lỗi (Lu-ca 5: 17-26) hoặc với lời kêu gọi cầu nguyện và tạ ơn (Mác-cô 5: 19-20). 

Phép lạ là trung tâm sứ vụ của Chúa Giêsu thay mặt cho vương quốc. Mục đích của chúng không phải là 

để thần thánh hóa Chúa Giêsu, nhưng để tiết lộ quyền năng của Thiên Chúa theo những cách không ai ngờ 

tới. Chúng kêu gọi mọi người chuyển đổi trái tim, lối nhìn và hành động để họ cũng trở thành những dấu 

hiệu của một triều đại năng động của Thiên Chúa dưới hình thức một cộng đồng bao gồm mọi giới, được 

chữa lành, và tất cả được giải thoát. Như được ghi trong các sách Phúc Âm, phép lạ biểu hiện như thể là 

những bí ẩn về kế hoạch Thiên Chúa đòi hỏi đức tin, sự tha thứ, cầu nguyện và tạ ơn. Các phép lạ cũng tiết 

lộ rằng triều đại của Thiên Chúa chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống bao gồm cả sự chữa lành thân 

thể, sự toàn vẹn về tinh thần và đảo lộn các định kiến của con người và các hệ thống xã hội bất công. Cuối 

cùng, ngoài những câu hỏi được đặt ra về tính chất lịch sử, những câu chuyện thần kỳ khi Chúa Giêsu 

khiến người chết sống lại và những phép lạ về thiên nhiên - biểu thị cho chúng ta thấy niềm tin của Giáo hội 

tiên khởi rằng: Chúa Giêsu đã minh chứng cho thấy một Thiên Chúa có chủ quyền đối với cái chết và toàn 

bộ sự sáng tạo. 

Kết luận 

Điều quan trọng là chúng ta nhận ra rằng “cuộc truy tầm mới” về Chúa Giêsu lịch sử vẫn đang diễn ra và sẽ 

không bao giờ đạt được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Mặc dù có những khác biệt về cách giải thích, 

một mô hình mới đã được dựng lên và được chấp nhận bởi đa số các học giả lỗi lạc ngày nay: Giêsu thành 

Nazareth là một ông thầy giáo và một nhà tiên tri tự hiểu ra mình và được người khác hiểu về mình trong 

những liên hệ về các chiều kích của đạo Do Thái trong bối cảnh thế kỷ thứ nhất. Trong khung cảnh đó, có lẽ 

Ngài đã chia sẻ niềm tin của thời đại ấy về tận thế cần kệ đến. Tuy nhiên, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu 

cho thấy một điều quan trọng hơn, và cụ thể hơn, đó là triều đại sắp tới của Thiên Chúa là một "tin mừng” 

cho những người có thể nhận hiểu ra nó. Ngài đã nói về điều này qua các lời giảng và các dụ ngôn của 

Ngài và được biểu tượng ngay trong thực tại trong công việc chữa lành người bệnh, trừ tà và những việc 

làm kỳ diệu khác. 

Học hỏi nghiên cứu Kinh Thánh chỉ có thể đưa chúng ta đến đây thôi. Chúng ta không thể nào xem Kinh 

Thánh giống như một tiểu sử đầy đủ về Chúa Giêsu và mặc dầu nơi đây thực tế được trình bày vẫn còn rất 

nhiều điểm mơ hồ. Tuy nhiên, đối với những người muốn tìm hiểu thông điệp của Ngài, các dụ ngôn và câu 

chuyện thần kỳ đưa họ đến trung tâm của Tin Mừng. Chúng đảo ngược cách nhìn thông thường của chúng 

ta về cõi trần gian và mời gọi chúng ta trở nên khiêm tốn để nhận ra được những mầu nhiệm của Triều đại 

Thiên Chúa đang được trải nghiệm ngay tại bây giờ và giữa chúng ta. 

Nguyễn Duy Vũ 

 

        

 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
*Chuyện ông già cô đơn: 

Cụ già ra đi cô đơn ở viện dưỡng lão để lại bài thơ khiến bao người cảm động. 
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Nhiều nơi trên thế giới, sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ già đơn giản chỉ là gửi họ vào viện dưỡng 
lão, như làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người con. Cuộc sống hiện đại đầy biến động, những người 
trẻ tuổi bị cuốn theo xu hướng. 
 
Ông Mak Filiser chính là một trong những người không may như vậy. Câu chuyện xúc động về người đàn 
ông già Cʜếƫ cô đơn trong viện dưỡng lão này đã làm thức tỉnh trái ƫім của hàng triệu người trên thế giới… 
 
Tài sản duy nhất ông có chỉ là tấm thân gầy gò và già nua. 
 
Bước sang tuổi xế chiều, ông được đưa vào sống ở viện dưỡng lão ở Úc. Không gia tài đồ sộ cũng chẳng 
con cái đầy đàn, tài sản duy nhất ông có chỉ là tấm thân gầy gò và già nua.  
 
Đến cả những cuộc hẹn của người thân ông cũng ít lần được nhận. Ai cũng cho rằng, Mak là người bất 
hạnh, không có chút tiền làm “của để dành” lúc cuối đời, và con cái ông cũng quá bận rộn để thỉnh thoảng 
có thể ghé thăm ông. 
 
Thế nhưng, cái ngày ông từ giã cuộc sống ngay chính nơi cô đơn nhất này, người ta mới phát hiện ra một 
kho báu vô giá. Đó không phải là vàng bạc, đá quý mà chỉ là một tờ giấy nhàu nát với những giòng thơ 
nguệch ngoạc, được cô y tá vô tình thấy lúc dọn phòng. 
 
Tưởng chừng như những câu chữ của một ông lão sẽ ngắn ngủi và chẳng mấy hay ho. Thế nhưng sau khi 
các cô y tá đưa bài thơ “Cranky Old Man” của ông lên mạng xã hội, tác phẩm này đã lan truyền khắp nước 
Úc, đăng trên mọi tạp chí trong lễ Giáng Sinh. 
Tưởng chừng như những câu những chữ của một ông lão sẽ ngắn ngủi và chẳng mấy hay ho. Thế nhưng 
sau khi các cô y tá đưa bài thơ “Cranky Old Man” của ông lên mạng xã hội, tác phẩm này đã lan truyền 
khắp nước Úc, đăng trên mọi tạp chí trong lễ Giáng Sinh. 
 
Ông lão gàn dở 
Hỡi những cô y tá, cô thấy gì? 
Cô nghĩ điều gì khi nhìn vào tôi? 
 
Một ông lão ốm yếu, già nua và ngớ ngẩn 
Tính tình thật kì quặc với đôi mắt xa xăm 
 
Luôn rơi vãi thức ăn, chẳng mấy khi lên tiếng 
Khi cô lớn tiếng quát: “Ông hãy cố một lần 
Người luôn mãi bỏ quên… một chiếc giày hay tất? 
 
Chẳng bao giờ lên tiếng, để mặc cô làm việc 
 
Tắm rửa và ăn uống, suốt cho một ngày dài 
Đó là điều cô nghĩ, nhìn thấy, có phải không? 
Nhìn kĩ hơn cô hỡi, cô chưa thấy tôi đâu 
Hãy ngồi đây tôi kể, câu chuyện của đời mình 
 
Khi tôi lên mười tuổi, sống với cha và mẹ 
Với anh và với chị, những người yêu thương nhau 
Rồi khi lên mười sáu, với đôi cánh trên chân 
Luôn mơ mộng mỗi ngày, về tình yêu đích thực 
Và chú rể đôi mươi, với trái ƫім rực cháy 
 
Sống với lời nguyện thề, trọn đời xin gìn giữ. 
Bước vào tuổi hai lăm, nuôi nấng đứa con mình 
Luôn cần sự chỉ bảo, bên mái ấm yêu thương 
Người đàn ông ba mươi, khi sức trai bùng cháy 
Tuổi bốn mươi ập tới, đàn con cất cánh bay 
Người Pʜụ пữ bên tôi, giúp vơi đi nỗi sầu 
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Năm mươi năm trôi qua, những đứa trẻ lại về 
Một lần nữa trong tôi, hạnh phúc lại đong đầy. 
Bóng tối bỗng che phủ, khi vợ hiền đi xa 
Tôi nhìn vào tương lai, run rẩy và ʂợ ʜãı 
Những đứa trẻ của tôi, chẳng thể nào gặp chúng 
Năm tháng đã trôi qua, cuốn ɱấƫ đi tình yêu 
 
Giờ đây đã già nua, thiên nhiên thật tàn nhẫn 
Tuổi già đến nhanh chóng, cứ ngỡ như trò đùa.” 
 
Nhiều nơi trên thế giới, sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ già đơn giản chỉ là gửi họ vào viện dưỡng 
lão, như làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người con. Cuộc sống hiện đại đầy biến động, những người 
trẻ tuổi bị cuốn theo xu hướng.” (Trích điện thư truyền nhau trên mạng tháng 12 năm 2018) 
 
HIỆP THÔNG  
Được tin Cựu Đệ Tử DCCT  
Têphanô Đặng Nhiệm  
(Lớp Gabrien 66)  
được Chúa gọi về lúc 6g sáng ngày 14.12.2018 tại Đà Lạt. 
GĐ Anphong Sydney  
xin hiệp thông cùng tang quyến, 
nguyện xin Chúa đón nhận anh vào nước trời 
và an ủi gia đình trong lúc đau buồn chia ly.  
Lễ An Táng sẽ được cử hành  
vào sáng Thứ 4 ngày 19.12.2018  
tại Gx DCCT Tùng Lâm - Đà Lạt  
CHT Nguyễn Đắc Dũng & CHP Phạm Văn Chương 
 
DIA giới thiệu trang mạng: 
 
DIA hân hạnh giới thiệu một trang mạng mới của một thành viên gia đình ở Sydney, Úc: Nguyễn Duy Vũ  
Với những lời dân nhập sau đây: 
 

Trân trọng mời quý vị ghé vào trang nhà của tôi vừa được khai trương. Tuy khai trương nhưng chắc phải 
còn nhiều khuyết điểm, thiếu sót cần phải tu chỉnh. Xin quý vị bỏ qua. 
 
Rất trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị. Trong tương lai, tôi sẽ bỏ thời gian để 
làm thêm phong phú nội dung lẫn hình thức. 
Địa chỉ xin vào đưới ̣đây: 
https://vuthienly.com 
 
Trang này có thể đọc qua smartphone và dùng nút "Menu" để tìm các bài trong đó có phần tiếng Việt. 
Đa tạ và trân trọng, 
 
Nguyễn duy Vũ 
duyvu@vuthienly.com 
 
 
*Hoa nở miền xa xôi nơi Hội Dòng  
 

Dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu có thêm một giám mục. 
Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm cha Guy Desrochers, C.Ss.R. làm giám mục phụ tá Giáo Phận 
Alexandria-Cornwall ở Ottawa Canada. Hiện cha Guy đang là giám đốc tâm linh tại Đền Bà Thánh Sainte-
Anne-de-Beaupré và là cha giảng phòng tại Canada và Hoa Kỳ. Cha còn là giám mục chính toà Giáo Phận 
Melzi. 
 

https://vuthienly.com/
mailto:duyvu@vuthienly.com
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Cha Guy Desrochers sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Hull, Québec thuộc tổng giáo phận Gatineau. Ngài 
hoàn tất bậc trung học tại Trường Saint-Alexandre của các cha Dòng Thánh Linh ở Limbour và tốt nghiệp 
ngành Mỹ Thuật Thương Mại tại trường Algonquin ở Ottawa. Từ năm 1972 đến 1979, ngài là “hoạ sĩ biếm 
họa” cho tờ báo Le Droit ở Ottawa.  
 
Tháng 8 năm 1983, ngài vào Nhà Tập DCCT Sainte-Anne-de Baupré, khấn tạm ngày 7 tháng 8 năm 1984 
và khấn trọn đời ngày 29 tháng 8 năm 1987.  
 
Trong năm 1982 - 1983, ngài học triết tại Chủng Viện Saint-Augustin de Cap-Rouge Seminary ở Québec và 
thần học từ 1984 đến 1989 tại đại học Laval. Sau đó ngài đi thử tại tổng giáo phận Montréal. Ngày 7 tháng 
giêng năm 1989, ngài thụ phọng linh mục tại Hull thuộc tỉnh dòng Saint-Anne-de-Beaupré. 
 
Từ năm 1989 đến 1995, ngài trông coi một toán thừa sai gồm 4 tu sĩ DCCT tại giáo phận Gaspé. Từ năm 
1995 đến 1998, ngài làm bề trên nhà Aylmer thuộc giáo phận Gatineau-Hull. Từ năm 1998 đến 2005, ngài 
đặc trách công tác mục vụ tại Đền Bà Thánh Sainte-Anne-de-Beaupré và điều hành sinh hoạt tại cộng 
đoàn.  
 
Sau đó từ năm 2005 đến 2008, ngài được bổ nhiệm làm bề trên Nhà Saint-Rédempteur Pavilion of Saint-
Augustin-Des-Desmaures là trung tâm tĩnh huấn cho các tu sĩ. Từ năm 2008 đến 2011, ngài làm giám đốc 
tạp chí Revue Sainte-Anne và từ năm 2011 đến 2015, ngài được bổ nhiệm làm bề trên Đền Thánh Sainte-
Anne-de-Beaupré và cũng là bề trên cộng đoàn quốc tế cung cấp dịch vụ thiêng liêng tại đây. Cuối cùng kể 
từ năm 2015, ngài cũng phụ giúp việc mục vụ tại Đền và giảng phòng cho các cuộc tĩnh tâm tại Canada và 
Hoa Kỳ.  
 
Vũ Nhuận chuyển ngữ (Nguồn cssr.news) 
https://www.cssr.news/…/fr-guy-desrochers-cssr-appointed-a… 
 
 

Dòng Chúa Cứu Thế với sáng kiến gửi Thiệp Giáng Sinh điện tử.  
 
Tinh thần mừng Giáng Sinh của Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu và Tân Tây Lan đã được tô điểm qua việc 
phổ biến một bài thánh ca Giáng Sinh truyền thống nổi tiếng “Yuletide - God rest ye merry gentlemen”.  
 
Bài thánh ca này có từ thế kỷ 16 và có thể còn xa xưa hơn nữa. Đây là bài thánh ca được mọi thời ưa thích. 
Bài thánh ca cũng nhắc đến cuốn truyện nổi tiếng A Christmas Carol của văn hào Charles Dickens viết năm 
1843 và được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thâu âm như Bing Cosby năm 1945.  
 
Năm nay bài ca được ca sĩ Niamh O Neill trình bày với phần đệm đàn của Juliana Laga’aia do cha Mans 
Wenge DCCT thực hiện với phần phối khí hoà âm của Matthew Howard và Pavlo Haikalis. Bài ca này được 
lồng trong Thiệp Giáng Sinh điện tử của DCCT. Đức Giám Mục Paul Bird CSsR - giáo phận Ballarat ở 
Melbourne - đã chúc lành cho việc làm này. Ngài nói: “Hoan nghênh việc làm của Niamh và Juliana. Bài ca 
đã pha trộn những hình ảnh như một lời nguyện chúc Merry Christmas cho dẫu giữa một thế giới đang chao 
đảo”.  
 
Âm nhạc và thánh ca giáng sinh không phải là điều mới lạ đối với Dòng Chúa Cứu Thế do Thánh Alphonsô 
sáng lập hồi thế kỷ 18. Cha Thánh Alphongsô rất am hiểu tác dụng của âm nhạc trong công cuộc truyền 
giáo. Chính ngài vào năm 1732 đã sáng tác bài thánh ca giáng sinh bất hủ “Tu Scendi Dalle Stelle” mà ngày 
nay vẫn còn được truyền tụng.  
 
Thiệp E-card của DCCT năm nay có chủ đề “Giáng Sinh Trong Thời Đại Tin Vịt” được phát hành bằng các 
thứ ngôn ngữ như: Tiếng Anh, Việt, Tagalog, Bahasa, Sinhalese, Pháp và Tây Ban Nha. Muốn biết thêm 
thông tin, xin mở trang Web DCCT Úc Châu www.cssr.org.au 
 
Với nội dung như sau:  
 
Dòng Chúa Cứu Thế Úc và Tân Tây Lan rất hân hạnh tạo cơ hội để quý bạn có thể gửi Thiệp Giáng Sinh 

https://www.cssr.news/…/fr-guy-desrochers-cssr-appointed-a…
http://www.cssr.org.au/
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Điện Tử E-card cho gia đình và bạn bè. Các bạn chỉ cần ghi địa chỉ chỉ email của những người muốn gửi 
thiệp, nếu gửi cho nhiều người, chỉ cần một dấu phẩy sau mỗi địa chỉ. Quý bạn cũng cần cho biết địa chỉ 
email của các bạn để người nhận biết ai đã gửi thiệp cho họ. Muốn gửi thiệp E-card, xin mở trang Web của 
DCCT Úc Châu: www.cssr.org.au 
 
Nguồn cssr.news 
Vũ Nhuận chuyển ngữ 
 

Bài viết gồm toàn chữ C. 
Con chó cắn cụ Chánh. 
Cậu Cẩn con của cụ Chánh, cháu của cô Cúc, cháu của chú Chiến. Cậu Cẩn có con chó cỡ con chồn, cẳng 
con chó cao cỡ cẳng con cò, cổ cũn cỡn cỡ cổ con cóc. Cổ con chó cậu cột cái chuông. Cậu cưng con chó 
cùng cực, con chó cũng cưng cậu. 
 
Cứ chiều chiều cậu cõng con chó, cầm chiếc cần câu chăm chỉ câu cá chép cạnh chân cầu cuối cồn cát. 
Cậu chăm chú canh chừng cước cần câu, chốc chốc cậu cất cao cần câu coi. Con cá chép cắc cớ cắn câu, 
cậu Cẩn cất cao cần câu, cậu cười. 
 
Chốc chốc cả con cá chuối cũng cắn câu. Cậu Cẩn cầm con cá chuối chặt cổ, chìa cho con chó cưng của 
cậu. Con chó của cậu cắn cổ con cá chuối co cẳng chạy. Cậu Cẩn cất cần câu, cùng các cậu choai choai 
chơi cờ cạnh cổng chợ. 
 
Chơi cờ chán chê, cậu cõng con chó, cầm con cá chép cậu chuồn. Cậu Cẩn cho con chó của cậu chui 
chuồng, cậu cầm con cá chép cậu cạo, cậu chặt, cậu cho chảo cậu chiên. Cá chín, cậu Cẩn cùng cụ Chánh 
chén cá chép chiên chấm cà cuống cùng chuối chát. 
 
Con chó cưng của cậu Cẩn cứ chập chờn cửa chuồng chở chực. Cuối cùng cậu Cẩn cho con chó chén cơm 
chiên cùng chút cá chép. Con chó cạp chén cơm cậu cho, chui chuồng. 
 
Cụ Chánh côi cút, cụ có con chim chích choè cùng cái chuồng chim cáu cạnh, cụ cưng con chim của cụ. Cứ 
chốc chốc cụ cầm cái chổi chà chống chân, cụ chầm chậm chộp các chú chuồn chuồn chập chờn cạnh cây 
cam cho con chim của cụ chén. 
 
Có chiều, cậu Cẩn cùng các chú choai choai câu cá, câu cua chỗ cống của cậu Cử. Cậu cột con chó cưng 
của cậu cạnh cửa. Con chó của cậu Cẩn cà chớn cứ chực cắn con chim của cụ Chánh. Cụ Chánh cầm cây 
chổi chọc con chó, con chó co cẳng chạy. Cụ Chánh cảnh cáo cậu Cẩn, cậu chỉ cười cậu còn cãi chày cãi 
cối. 
 
Cũng có chiều cậu Cẩn cần công cán chỗ công cộng. Cậu cũng cột con chó của cậu cạnh cửa chuồng. Cụ 
Chánh cùng cụ Chẩn chơi cờ. Cụ Chẩn cũng có con chó choai choai, cụ chẳng coi chừng, cụ cột con chó 
cạnh chỗ con chim của cụ Chánh. Con chó của cụ Chẩn cùng con chó của cậu Cẩn cắc cớ chỉ chờ chực 
cắn chim của cụ Chánh. 
 
Cụ Chánh cầm cây cố cản, con chó cứ cào cấu, cứ cằn cằn. Chợt con chó của cậu Cẩn chồm cẳng cao cắn 
cái chuồng chim của cụ Chánh. Con chim chích choè chạy cuống cuồng cầu cứu cụ Chánh. Con chó của cụ 
Chẩn cắn cụt cánh, con chó của cậu Cẩn chặn cửa cắn chân, cắn cổ con chim. Chim của cụ Chánh cụt 
cẳng, cụt cánh, cuối cùng chết cứng, chỉ còn cái chân còn cục cựa. 
 
Cụ Chánh cay cú cầm cây cối chục cân cất cao choảng con chó. Con chó của cụ Chẩn cà cuống co cẳng 
chạy. Cái cối cán cẳng con chó của cậu Cẩn cái “cộp” chát chúa, con chó cố chạy, cụ Chánh cầm cây cuốc 
cuốc cổ con chó. Con chó của cậu Cẩn chùn chân. Cuối cùng cụ Chánh chém con chó chết cứng. 
 
Cụ Chánh cùng cụ Chẩn cắt cổ con chó, các cụ cầm chép các cụ cạo, các  cụ chất con chó cạo vào chỗ có 
củi cháy. Cẳng con chó cong cong, các cụ chờ con chó chín các cụ chặt, các cụ cưa. 
 
Cụ Chánh cất cho cậu Cẩn cái cẳng, cái cổ. Còn cả con chó các cụ cho chảo các cụ chiên. Con chó chết 

http://www.cssr.org.au/
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các cụ có cớ chè chén. Chó chiên, chả chìa, củ chuối. Chốc chốc các cụ cùng chạm cốc, các cụ... cười! 
(DTB) 
 
Danh sách cùng tên tuổi anh em GĐAP Úc Châu 
Duc In Altum Phổ biến thêm lần nữa, cho tiện như sau: 

 
DANH SACH GDAP do Nguyen Duy LAM bien soan 
Augustin Nguyen <augustinnguyen@hotmail.com>, 
Dac Dzung Nguyen <dacdzung@gmail.com>, 
James Nguyễn Duy Vũ <duyvu@vuthienly.com>, 
Loi Huynh <yuseloi@yahoo.com>, 
Mai Dam <maidam09@gmail.com>, 
Nguyễn An Bình <binhannguyen@hotmail.com>, 
Nguyễn Công Thành <hoangthanh66@optusnet.com.au>, 
Nguyen Phung <tkp10002000@yahoo.com.au>, 
Phạm Văn Chương <phamvc8@gmail.com>, 
Nguyễn Anh Dũng DCCT <anhdung_218@yahoo.com.au>, 
Phuong Anh <anh.nguyen@marsdeneye.com>, 
Ta Tran <tranta33@gmail.com>, 
tien hung nguyen <hunga205@yahoo.com.au>, 
Trần Trọng Dũng <ftran65@tpg.com.au>, 
MAI THINH <jmvthinh@gmail.com>, 
Vu NhuanGDAP <vunhuan1947@gmail.com>, 
Anh Phước GĐAP <phuoc4luong@yahoo.com>, 
Minh Tam Nguyen <tamminh2511@gmail.com>, 
Đinh Ngọc Thức <thucdinh61@yahoo.com>, 
Anthony Tran <trananthony@hotmail.com>, 
An Tran12 <arnimaniacs@gmail.com>, 
Minh Thu Nguyen <maweah@gmail.com>, 
Thu Nhan Le Van <thunhan.le@gmail.com>, 
thanhbinh21@hotmail.com, 
loanpham@gmail.com, 
HCN-Thu Hong <rosiesummer05@yahoo.com.au>, 
kimdung80@hotmail.com, 
HCN-Vu Hung <hungvu45@hotmail.com>, 
Vũ Hùng <hoatrinh03@yahoo.com.au>, 
A Bich Huyen <huyen_nha@hotmail.com>, 
Khoa Nguyen <dkn492000@yahoo.com.au>, 
Bac KIM <kimoanh33@hotmail.com>, 
Le Van Le <levanle@dao.id.au>, 
Hương Nam <huongnamsydney@gmail.com>, 
Hai Nam VU <hainam@tpg.com.au>, 
Phụng Tính <phung.nguyen50@gmail.com>, 
PhuongMTPrit Nguyen <anhphuong1960@yahoo.com.au>, 
Nguyễn Hồng Tân & Loan - thân hữu DCCT <loanho52@gmail.com>, 
Thanh Uyen <trungmai90@gmail.com>, 
Ngo Tri Thuc <thucngo@optusnet.com.au>, 
Bích Thuỷ <nthanhthuy3516@gmail.com>, 
TungTrang <tungtrang.tungtrang@gmail.com>, 
Nguyễn Văn Kế DCCT <nguyenvanke@rocketmail.com>, 
Loan & Dũng - thân hữu DCCT <vanloanpham1950@gmail.com>, 
Mỹ Hạnh - thân hữu DCCT <my-hanh.le-thi@hotmail.com>, 
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Nguyen Duy Lam <lamteck@gmail.com>,   
Le Pham <lepham@gmail.com>, 
The Cong & Hương – thân hữu DCCT <conghuong2001@yahoo.com.au> 
 

Lại vẫn kể cho nhau nghe: 
 
Mỗi năm Tết đến, vẫn có nhiều thứ để kể cho nhau nghe, 
Như câu truyện ở bên dưới: 

 

NHỮNG BÍ MẬT CỦA TẾT 

__________________ 
Nguyễn Quang Thiều 

  
 Mấy năm gần đây, có một số người đã đặt vấn đề bỏ ăn Tết truyền thống và dùng tết dương lịch thay vào. 
Lý do của họ thật đơn giản. Họ cho rằng Tết truyền thống hiện nay gây ra một số phiền lụy như lãng phí 
thời gian và vật chất, sinh ra một số thói xấu trong việc biếu xén quà cáp...và làm cho con người mệt mỏi. 
Những hiện tượng mà họ đưa ra là đúng. Nhưng họ lại sai lầm trong cách nhìn nhận bản chất của Tết 
truyền thống của người Việt Nam. Thực chất, những phiền lụy ấy là sinh ra từ thái độ sống của những 
người lấy Tết như là một lý do để thực thi những công việc khác chứ không phải là một sự kiện của văn 
hóa. 
 
Những sự kiện văn hóa được sinh ra từ đời sống tinh thần của con người và những sự kiện văn hóa ấy 
quay lại làm lên đời sống tinh thần của con người. Tết chỉ diễn ra trong mấy ngày nhưng lại chứa đựng 
những giá trị tinh thần bền vững của văn hóa Việt. Tết không phải đơn giản là sự kết thúc một vòng thời 
gian tính theo năm mà như là một tiếng lay gọi làm cho con người thức tỉnh bao điều. Và theo cách nhìn 
cũng như trải nghiệm của mình, tôi thấy Tết chứa đựng trong nó những bí mật làm cho con người sống tốt 
đẹp hơn.  
 
BÍ MẬT THỨ NHẤT:  
khơi mở tình yêu quê hương  
 
Mỗi năm, khi đến những ngày giáp Tết, là lúc lòng người dâng lên nỗi nhớ quê hương và những người thân 
yêu của mình. Người xa nhà mong trở về, người ở nhà mong người đi xa về. Trong thời gian suốt một năm, 
những ngày giáp Tết là những ngày nỗi nhớ thương ấy nhiều hơn tất cả những ngày khác.  
 
Tôi từng gặp những người định cư ở nước ngoài trong những ngày giáp Tết mà họ không trở về cố hương 
mình được. Thời gian ấy đối với họ là khoảng thời gian mà ký ức họ ngập tràn những kỷ niệm về nơi họ 
sinh ra và lớn lên. Đó cũng chính là thời gian mà con người nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn nhiều nhất và da 
diết nhất.  
 
Vào những ngày giáp Tết ở quê tôi, những gia đình có người thân đi làm ăn, học hành xa hoặc lấy chồng, 
lấy vợ ở xa đều mong ngóng họ trở về. Vào đêm giao thừa, những gia đình ấy vẫn mở cửa ngõ và lắng 
nghe tiếng chân ai đó vào ngõ. Có thể những ngày khác trong năm họ bận công việc, học hành...mà ít nhớ 
về cố hương. Và cũng có thể có người bỏ quê ra đi vì nhiều lý do không có ý định trở về, nhưng khi Tết 
đến, lòng họ bỗng đổi thay.  
 
Lúc đó, tiếng gọi của cố hương, của những người thân yêu vang lên trong lòng họ hơn lúc nào hết. Và 
chính vậy mà có những người khi đã già thì tìm cách trở về cố hương. Không ít những người Việt Nam sinh 
sống ở nước ngoài mấy chục năm cuối cùng đã trở về để được sống và được chết trên mảnh đất cố hương 
mình. Khoảng thời gian kỳ diệu của những ngày giáp Tết đã chứa đựng trong đó những bí mật có khả năng 
đánh thức những vẻ đẹp, những thiêng liêng trong sự lãng quê của con người. 
 
BÍ MẬT THỨ HAI:  
Kết nối với quá khứ  

https://www.facebook.com/thieu.nguyenquang.739?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB4ab9nxPYBbqlvmui6dmt5fRjnt0pSO-04986TIhM00wQ4E0YMLVeIDs7LYgRMre64K3jTYCuQlnNB&hc_ref=ARQ6ThrB4KhZzbtAQDV0Kz49S08rLX_ly0mJ2sUgTKlvD5n3DSsxLML9jtTysgEL_vs
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Vào ngày cuối cùng của năm cũ, hầu hết ở các làng quê, những người sống khăn áo chỉnh tề ra phần mộ 
của những người thân yêu đã khuất thắp hương và mời người đã khuất trở về ăn Tết cùng gia đình.  
 
Có một sự thật là, trong cái thời khắc thiêng liêng đứng trước phần mộ của những người thân yêu trong 
ngày cuối năm gió lạnh, những người sống cảm thấy được hơi thở, giọng nói và nhìn thấy gương mặt của 
những người đã khuất.  
 
Ngày cuối cùng ấy của năm cũ, một không khí lạ lùng bao phủ con đường từ nghĩa trang trên cánh đồng 
chạy về làng và bao phủ trong những ngôi nhà. Những mất mát, những thương đau và nhớ nhung những 
người thân yêu đã khuất như vụt tan biến. Những người sống cảm thấy ngôi nhà của họ ấm áp hơn. Cái 
ngày cuối cùng của năm cũ ấy như mở ra một cánh cửa vô hình để những người sống và những người đã 
khuất gặp nhau cho dù chỉ ở trong cảm giác và cảm xúc.  
 
Nhưng những điều đó cho dù mơ hồ vẫn là một phần quan trọng trong đời sống của con người. Nó làm cho 
con người dâng lên tình yêu thương, lòng ơn kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ...Và như một sự vô tình, 
không khí của ngày cuối cùng năm cũ ấy gieo vào lòng người sống những hạt giống của tình yêu thương và 
kết nối họ với quá khứ.  
 
BÍ MẬT THỨ BA:  
Sự bền vững của gia đình 
 
Ai cũng có một gia đình. Và không ít gia đình hiện nay do xã hội thay đổi và do nhiều lý do của đời sống mà 
các thành viên trong gia đình sống tản mạn ở nhiều nơi khác nhau. Có không ít gia đình chẳng bao giờ có 
một ngày xum họp đầy đủ các thành viên của mình. Đôi khi, với lý do này, lý do khác mà ông bà, cha mẹ, 
anh em, dâu rể, con cháu trong một gia đình không có dịp xum vầy với nhau.  
 
Nhưng Tết là dịp duy nhất với lý hợp lý nhất để mọi người bỏ hết công việc xum họp với nhau. Khi mẹ tôi 
còn sống, mẹ tôi mong Tết. Bà mong Tết không phải là mong như tôi từng mong Tết đến hồi còn nhỏ cho 
dù Tết đến mẹ tôi phải lo lắng nhiều thứ. Mẹ tôi mong Tết để những đứa con của bà có ít nhất một ngày 
quây quần bên bà như khi chúng còn nhỏ.  
 
Cho dù khi tôi đã có tuổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một ngày anh chị em cùng con 
cháu trở về làng và được ngồi ăn một bữa cơm bên cha mẹ trong ngôi nhà chúng tôi đã lớn lên. Khi cha mẹ 
mất đi, nhiều người mới nhận ra sự mất mát to lớn không gì bù đắp nổi. Một hiện thực mà hầu như ai cũng 
nhận ra là đời sống hiện đại đã và đang xé một gia đình truyền thống ra từng mảnh. Và như vậy, tính bền 
vững của một gia đình sẽ bị lung lay.  
 
Hàng năm vào những ngày giáp Tết tôi thích ngắm nhìn những người khăn gói về quê ăn Tết. Không có gì 
quyến rũ họ ngoài việc họ được trở về nhà mình và xum họp với ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng làng 
xóm. Hình ảnh ấy luôn làm tôi xúc động. Nhưng càng ngày càng nhiều hơn những người không muốn về 
quê ăn Tết hay ở nhà ăn Tết với gia đình.  
 
Có những người còn trẻ tranh thủ dịp Tết đi du lịch. Họ rời gia đình khi bắt đầu được nghỉ Tết và chỉ trở về 
để hôm sau bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Họ có cách nhìn và có quyền của họ. Nhưng tôi 
thấy tiếc cho họ khi họ không cùng ở nhà với cha mẹ mình chuẩn bị đón Tết.  
 
Bởi lúc đó, thời tiết và không khí đang lan tỏa những gì ấm áp và thiêng liêng nhất trong chu kỳ thời gian 
của một năm mà sau đó họ không thể tìm lại được cho tới một năm sau. Sự lan tỏa ấy sẽ bồi đắp tâm hồn 
con người những những lớp “phù sa” màu mỡ của những vẻ đẹp trong đời sống tinh thần con người.  
 
BÍ MẬT THỨ TƯ:  
Sự hàn gắn 
 
Có những rạn vỡ giữa người này người kia mà một hoặc cả hai người không có cơ hội để gặp nhau và nói 
một lời xin lỗi hay chia sẻ và xóa đi những hiềm khích, mâu thuẫn trước đó. Nhưng khi Tết đến, họ nhận ra 
đó là cơ hội tốt nhất cho họ.  
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Thường khi bước sang năm mới, người ta cho phép quên đi, bỏ qua những phiền lụy, những sai lầm trong 
năm cũ của chính cá nhân mình. Có một bí mật nào đấy của năm mới đã ban cho con người khả năng chia 
sẻ và tha thứ. Bí mật ấy nằm trong những cơn mưa xuân ấm áp bay về, trong sự thao thức của lòng người 
chờ đợi, trong sự thiêng liêng của hương nến trên ban thờ mỗi gia đình, trong sự chào hỏi ân tình của mọi 
người khi gặp nhau, trong giờ phút thiêng liêng của sự chuyển mùa, trong sự tưởng nhớ những người thân 
yêu đã khuất... 
 
Tất cả những điều đó đã làm lòng người rạo rực và đổi thay. Có những gia đình mà anh em mâu thuẫn với 
nhau rồi cứ giữ sự im lặng lạnh giá ấy ngày này qua ngày khác. Nhưng khi họ cùng nhau ngồi xuống bên 
mâm cơm tất niên cùng chạm chén rượu, cùng mời cha mẹ ăn cơm thì mọi chuyện bắt đầu tan đi.  
 
Trước kia, cứ vào những ngày cuối năm, những người làng tôi có chuyện xích mích hay sai trái với ai đó 
thường mang một quả bưởi, một nải chuối, một cặp bánh trưng hay dăm cặp bánh mật đến nhà người mà 
mình có xích mích hoặc có lỗi, xin được thắp nén hương thơm trên ban thờ tổ tiên người đó và nói lời thanh 
minh hoặc xin lỗi. Và như có phép lạ, sự xích mích, sai trái bám theo họ đằng đẵng cả một năm trời bỗng 
rời bỏ họ. Người được xin lỗi cũng nhận ra rằng: chính thời khắc thiêng liêng ấy của đất trời và của lòng 
người đã làm cho người có lỗi thành thật. Và khi lòng thành thật của người có lỗi được mở ra thì sự tha thứ 
cũng mở ra theo.  
 
BÍ MẬT THỨ NĂM:  
Niềm hy vọng 
 
Cuộc sống có biết bao thăng trầm. Trong chúng ta ai cũng có những năm nhiều nỗi buồn, ít may mắn. 
Nhưng ai cũng có một niềm tin rằng, ngày mai mọi điều sẽ tốt đẹp hơn, năm mới mọi điều sẽ may mắn hơn. 
Không ít người gặp những năm vận hạn thường tự động viên chính mình bằng một ý nghĩ: “Năm cũ sẽ qua 
đi, năm mới sẽ đến. Mọi điều sẽ tốt đẹp hơn”.  
 
Đấy là một nguyện ước, đấy là một niềm tin. Nếu không có niềm tin ấy và nguyện ước ấy, không ít người 
sẽ bị những nỗi buồn, đau đớn và kém may mắn dìm xuống vực sâu của sự thất vọng. Trong suốt một năm, 
có người có thể sống triền miên trong buồn bã, bỏ mặc nhà cửa. Nhưng rồi đến một ngày giáp Tết, họ đã 
đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa với một niềm tin những điều tốt đẹp đang về với họ. Cũng trong dịp năm mới, 
mỗi người đều nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhiều nhất trong một năm. Cho dù thế nào thì 
những lời chúc ấy cũng làm cho lòng người ấm lại và hy vọng vào một điều tốt đẹp phía trước. 
 
Những gì mà tổ tiên đã làm ra và để lại cho chúng ta như những lễ hội, những ngôi chùa...là để lại một lời 
nhắc, một tiếng gọi thức tỉnh chúng ta trong cuộc sống. Không thể nói lễ hội hay chùa chiền là phiền lụy, là 
tốn kém...mà bởi con người đã lợi dụng những vẻ đẹp văn hóa ấy cho lợi ích cá nhân mình. Lúc này, tôi 
như thấy những ngọn gió thay mùa ấm áp, những cơn mưa xuân nồng nàn đang trở về và những cành đào 
ủ kín những chùm hoa chuẩn bị mở ra đều chứa trong đó những bí mật giản dị nhưng kỳ diệu cho đời sống 
con người. 
  
Nguyễn Quang Thiều 
 

Tin buồn từ quê nhà: 

 
Các đấng bậc có tuổi, nay cứ lục tục ra đi về miền miên viễn,  
như sau: 
 

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam   
và Gia Đình huyết tộc trân trọng báo tin 
 
THẦY MICAE LÝ MẪU, C.Ss.R. 
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Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1933 tại Quảng Ngãi 
Khấn lần đầu: 16.10.1968 
Khấn trọn đời: 16.10.1975 
 
Đã an nghỉ trong Chúa  
lúc 22g55, Chúa Nhật, 27.01.2019, 
tại Nhà hưu dưỡng củaTỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, 
sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế và  
51 năm sống lời khấn Dòng. 
Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10g thứ Hai, 28.01.2019, tại phòng khách Tu viện Dcct Sài Gòn. 
Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00 thứ Tư, 30.01.2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,  
38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn. 
Sau Thánh lễ, thi hài thầy Micae sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà. 
Xin cầu nguyện cho thầy Micae Lý Mẫu, C.Ss.R 

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

TIỂU SỬ THẦY MICAE LÝ MẪU, C.Ss.R. 

Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1933 tại Quảng Ngãi. 
Ngày 15.05.1958: Được rửa tội trở thành con Chúa  
lúc 25 tuổi. 
Năm 1966: Vào Nhà Thử Dòng Chúa Cứu Thế ở Nha Trang. 
Ngày 16.10.1967: Vào Nhà Tập DCCT ở Nha Trang. 
Ngày 16.10.1968: Khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Nha Trang. 
Từ năm 1969 đến năm 1971: Phục vụ tại DCCT Thủ Đức. 
Từ năm 1972 đến năm 1974: Phục vụ tại DCCT Sài Gòn. 
Ngày 16.10.1975: Khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Sài Gòn. 
Từ năm 1976 đến năm 1977: Phục vụ tại DCCT Sài Gòn. 
Từ năm 1978 đến năm 1991: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn. 
Từ năm 1991 đến năm 1994: Phục vụ tại DCCT Phú Dòng. 
Từ năm 1995 đến năm 1996: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn. 
Từ năm 1996 đến năm 2000: Phục vụ tại DCCT Châu Ổ. 
Từ năm 2000 đến năm 2002: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn. 
Từ năm 2002 đến năm 2003: Phục vụ tại DCCT Vĩnh Long. 
Từ năm 2003 đến năm 2006: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn. 
Từ năm 2006 đến năm 2013: Phục vụ tại DCCT Phú Dòng. 
Từ năm 2013 đến năm 2015: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn. 
Từ năm 2015 đến nay: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng. 

Cuộc đời của Thầy là những ngày được đan dệt trong sự âm thầm hy sinh và phục vụ Nhà Dòng cũng như anh 
chị em tín hữu, đặc biệt là trong sự yêu thương ấp ủ của ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Ngay từ những 
ngày đầu tiên bước vào đời sống ơn gọi trong Dòng Chúa Cứu Thế, Thầy đã chăm chỉ làm việc và luôn cảm thấy 
vui thích với những công việc được giao. Với châm ngôn “Làm công việc tầm thường một cách phi thường”, Thầy 
đã làm việc không phải để người khác khen, nhưng là để sống cho mọi người, vì mọi người. Thầy đã được các 
Bề Trên trong Dòng nhận xét là một người có những đức tính tốt như khiêm nhường, sống hoà hợp, vui vẻ trong 
cộng đoàn. Những tính tốt đó của Thầy vẫn được nhiều người cũng như anh em trong Dòng nhận thấy và tỏ lòng 
yêu thương, quý mến Thầy cho đến cuối đời.  

Ngày 27.01.2019, Chúa đã gọi thầy Micae về với Người, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng 
Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa 
ban cho thầy Micae sớm hưởng vinh quang Nước Trời. 

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria! 
Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 

 

Tin buồn từ Sydney: 
Một thành viên An Phong vừa bỏ cuộc chơi, đã ra đi. 
Đó là tin buồn về anh Nguyễn Trung Hiền ở Sydney, con trai bác Nguyễn Trung Đắc (cùng lớp với Lm Trần 
Ngọc Thao, Bác Nguyễn Văn Kim…) 
Tin buồn là tin hơi…hơi buồn như sau: 



Trang | 33  
Duc in Altum số 105 Quí 1-2019 

 

Lễ An Táng và Hoả Thiêu  
Anh Anphongsô Nguyễn Trung Hiền 
con trai Cựu Đệ Tử DCCT Nguyễn Trung Đắc (Lớp Cha Trần Ngọc Thao và bác Nguyễn Anh Cung RIP) 
đã diễn ra tại Nhà Nguyện Mary Mother of Mercy 
Nghĩa trang Rookwood - Lidcomb 
lúc 11g sáng thứ tư 30.1.2019 
Do Lm Paul Chu Văn Chi chủ sự 
Với sự hiện diện của gia đình và bạn bè nghệ sĩ xa gần cũng như đại diện Gia Đình An Phong Sydney 

Xin hiệp thông với tang quyến cầu nguyện cho linh hồn Anphongsô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Thành kính 
CHT Nguyễn Đắc Dũng   
CHP Phạm Văn Chương 
Gia Đình An Phong Sydney  

Những tin tức rất thực từ quê nhà 

Về cái Tết:  
Tết đến kiêng gì? 
Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng 
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền 
Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc" 
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng 
Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ' 
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên 
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng 
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên 
Ô hô! đã vậy đừng sắm sửa 
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền. 

hahaha! chí lý chí lý!  
Vậy thì bàn cúng sẽ trống không 
Chỉ cần bình lọ với bó bông 
Dưa thì cũng sợ dây dưa mãi 
Bánh tét sẽ bị rách cả năm 
Xin xâm lại càng nên kiêng cữ 
Vì ngại năm mới sẽ bị xiêng 
Sầu riêng càng nên không dám rớ 
Măng cụt thì bị nghẹt ngõ ra 
Ngoài ra cần cử trái thanh long 
Bởi vì vận số sẽ long đong 
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy 
Bế tắc mọi điều xui cả năm 
Bánh ít không được ăn ngày Tết 
Cử gì đây nữa hỡi người ơi!!! 
Xuân đến Xuân đi , ba ngày Tết 
đở lo bánh trái, mừng ra phết 
thôi thì ta chưng hoa với quả 
Cầu cho Đủ Xài khỏi lo xa! 
 

Thơ Xuân và những lời thơ muôn thuở 

Bài thơ chúc Xuân 
Xuân gửi tặng nhau một chữ Thương 
Để sau bù đắp cuộc vô thường 
- Ân cần, trân quý khi còn gặp 
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Biết vẫn còn chung một đoạn đường! 
Xuân, chúc người thương một chữ Hòa 
Đời không thuận ý hãy cho qua 
Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ 
Thanh thản khi lòng niệm thứ tha. 
Xuân, chúc mọi người nhớ chữ Tâm 
Để cùng sống đẹp đến trăm năm 
Thiên đàng, địa ngục… từ Tâm tạo 
Hỷ, Xả, Từ, Bi, xóa lỗi lầm. 
Xuân, chúc mọi người một chữ An 
Giữa đời luôn biến động, gian nan.. 
- Bình an khó gặp nơi trần cảnh 
Về kiếm trong ta, sống nhẹ nhàng.. 
Xuân, chúc mọi nhà một chữ Vui 
Đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi 
Vui trong đạo lý, nơi điều thiện 
Vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười.. 
Xuân, chúc cho nhau một chữ Thành 
Thành công, thành tựu với thành nhân 
- Hướng về phụng sự vun Tài Đức 
Hạnh phúc miên trường.. Xuân mãi Xuân… 
Như Nhiên 

Chỉ Có Thể Đi Cùng Nhau Một Đọan Đường… 

Du Vũ Minh 

Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã. Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến 
trạm xe. 

Bạn ấy ngăn cản tôi: 
“Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt” 
Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt, dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ 
một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé.” 
Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy. 
 
Mỗi con người đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác. 
Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa người đi cùng một đoạn đường. 
 
Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong lúc bạn đang rất hiếu thuận với 
cha mẹ mình, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình chỉ một đoạn 
đường mà thôi. 
 
Bạn yêu thương con cái của mình ư, từng giờ khắc bạn mong rằng mình có thể vì chúng mà ngăn gió chắn 
mưa, vậy mà bạn đang lớn tuổi từng ngày, rồi cũng có một ngày, trước mặt các con bạn cũng phải bỏ 
chúng mà đi, bạn chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ một đoạn đường. 
Bạn xem trọng trong tình nghĩa bạn bè, nhưng mà nếu không phải là bạn bè lìa xa bạn, thì cũng chính là 
bạn sẽ lìa xa bạn bè, bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường. 
 
Bạn có người vợ tâm đầu ý hợp, nhưng hai mươi mấy năm trước cô ấy thuộc về cha mẹ, vài mươi năm sau 
cô ấy cũng bị con cái, vận mệnh mà chia cách, bạn cũng chỉ có thể đi cùng với nàng chỉ một đoạn đường. 
 
Bạn xem trọng trong tình nghĩa bạn bè, nhưng mà nếu không phải là bạn bè lìa xa bạn, thì cũng chính là 
bạn sẽ lìa xa bạn bè, bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường. 
 
Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường, nên bạn càng thêm quí trọng tiếc thương. 
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Lúc mà người ta cơ nhỡ đói rách, sự quan tâm của bạn nên trở thành một quả táo 
 
Lúc mà người ta giá rét, thì sự giúp đỡ của bạn nên biến thành một cái áo bông. 
 
Lúc mà người ta vui vẻ hạnh phúc, thì sự tươi cười của bạn đáng lẽ nên sáng lạn nhất. 
 
Lúc mà người ta gặp chuyện thương tâm, thì sự vỗ về an ủi của bạn đáng lẽ nên thật là chân thành thiết tha 
mới phải… 
 
Cuộc đời vốn dĩ lập đi lập lại những ấn chứng: 
Ban đêm thì có thể vì việc thêm vào cái lồng lửa mà có được ánh sáng. Việc đẩy lùi tuyết lạnh không vì sự 
tham dự của gió lạnh mà hóa thành ấm áp. 
 
Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường, Bạn đáng lẽ cũng nên học cách từ bỏ. 
 
Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, không nên kỳ vọng cha mẹ là cái quải trượng (cây 
gậy) vĩnh viễn của bạn, để có thể chống đỡ toàn bộ cuộc đời của bạn. 
 
Con cái cũng chỉ là cùng liên quan huyết nhục với bạn, chứ không phải là vật phẩm phụ thuộc của bạn, Bạn 
cần phải biết tôn trọng sự lựa chọn cuộc đời của chúng. 
 
Vợ con vì bạn mà cung phụng dâng hiến hết tình ái, nhưng sinh mệnh của nàng không phải là vật phẩm thế 
chấp của ái tình, nên dành cho nàng những khoảng không gian riêng tư cần thiết. 
 
Bằng hữu có thể cho bạn sự ấm áp, nhưng loại ấm nồng này là loại tình cảm mở, bạn không thể cưỡng 
hành độc chiếm tình hữu nghị của người khác… 
 
Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người đi cũng chỉ một 
đoạn đường đời, Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu 
người khác cho đi sự vô hạn được? 
 
TẤT CẢ ĐỀU LÀ VÔ THƯỜNG!  

Du Vũ Minh 
 
Và một thư mời của Anh Chi Hội Phó Gia Đình An Phong Sydney 
Như sau: 
                                                             CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
                                         GIA ĐÌNH ANPHONG SYDNEY và THÂN HỮU  
                                          HÂN HOAN ĐÓN MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 
 
Sydney ngày 05 tháng giêng năm 2019 
 
Kính chúc quý Cô Bác anh chị em trong GDAP Sydney  
và thân hữu một mùa Xuân mới an bình, may mắn và dồi dào sức khỏe. 
Tuy cách xa quê hương yêu dấu ngàn dặm nhưng chúng ta không quên mỗi năm đều đặn họp mặt đón 
Xuân trên quê hương thứ hai này, trước là vui Xuân, sau là nhớ đến những giáo điểm truyền giáo của DCCT 
bên quê nhà. 
 
Cũng như mọi năm, Anh chị Mai Tá bao giờ cũng mở rộng vòng tay chào đón chúng ta họp mặt  
mừng Xuân mới tại MAI TÁ gia trang  
 
                                          33 Goodacre Ave 
                                          Fairfield West, NSW 2165 
 
Vào thứ bảy ngày 9 tháng 02 năm 2019 nhằm ngày mồng năm Tết Kỷ hợi. 
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Chương trình mừng Xuân như sau : 
 
3.00pm        họp mặt 
4.00pm        Cha Thịnh dâng lễ đầu năm 
5.00pm        Chúc Tết Cha Thịnh và chúng ta cùng nhau chúc Tết lẫn nhau, sau 
                      đó là phần thông tin, tiếp theo là khai tiệc mừng Xuân. 
 
Theo truyền thống lâu đời đã thành tục lệ, mỗi gia đình sẽ đem tới một món ăn gia truyền, và để tránh trùng 
hợp, xin quý Cô Bác và anh chị em nhớ khoe trước món ăn qua thông tin  Email nhé và cũng như mỗi năm, 
đóng góp thêm vài gói quà yểm trợ cây mùa Xuân là một khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Ngoài ra, giữa 
tiệc liên hoan, ban tổ chức sẽ bán vé cây Mùa Xuân mà đảm bảo vé nào cũng có quà và có phần bán đấu 
giá những tặng phẩm, Tất cả tiền thu sẽ được gởi về yểm trợ các giáo điểm do DCCT VN phu trách. 
 
Rất mong quý Cô Bác và anh chị em tham dự đông đủ để buổi họp mặt được thêm phần vui tươi và ấm 
cúng. 
CHT Nguyễn đắc Dzũng   Mob   0423 535 256 
CHP Phạm văn Chương   Mob   0402 926 390 
 

*CHA GIUSE TRẦN SĨ TÍN DCCT với  

 
80 tuổi đời và 50 năm sứ vụ cho người J'Rai (Bài viết của Người Giồng Trôm) 
 
Đời linh mục rày đây mai đó là lẽ thường tình bởi đơn giản người linh mục khi chịu chức phải tuyên lời hứa 
vâng phục Giám Mục Giáo Phận. Cách riêng, với đời tu dòng, người linh mục đó buộc phải hứa sống lời 
vâng phục Bề Trên hợp pháp cùng với Giám Mục Giáo Phận khi lãnh nhận sứ vụ linh mục.  
 
Là linh mục, ở yên một chỗ và một sứ vụ chắc có lẽ là chuyện hiếm có như suy nghĩ vừa nêu. Thế nhưng 
mà trong thực tế, có những trường hợp ngoại lệ bởi lẽ hoàn cảnh đẩy đưa và trong cái nhìn sâu xa và nhất 
là trong đức tin thì không ngoài ý Chúa. 
 
Một trong những trường hợp hết sức đặc biệt có thể kể đến về đời linh mục nhưng chỉ có một và một sứ vụ 
duy nhất đó là linh mục Giuse Trần Sĩ Tín. 
 
Khởi đi từ những ngày "vào đời" của nhiều tháng năm xa xưa đó, Cha Giuse Trần Sỹ Tín cũng với vài người 
bạn "khăn gói quả mướp" ngược lên miền núi Tây Nguyên để rồi Cha Sỹ Tín cứ như là người ở mãi với anh 
em dân tộc thiểu số J' Rai. 
 
Thời gian trôi đi nhanh quá đến độ có người không kịp nhận ra rằng mình đã ... quá già. 
Ngày này, tháng này của 50 năm về trước, Đức Cha Giáo Phận Kontum trong một buổi chiều tà đã chở 4 
anh em linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đến một cái phòng học cũ kỹ bỏ hoang dùng để cho mấy con dê ở và 
rồi Đức Cha vội vã ra đi không một lời hẹn ước. 4 anh em từ chiều hôm đó cứ phải lần mò mon men và hội 
nhập văn hóa cho những người mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ được biết. Thế nhưng có cái lạ là nhờ ơn 
Chúa, những vị tiền bối này đã ở lại với người J' Rai và đã "rất nhiều chuyện" để làm nên những chuyện mà 
nhiều người không tưởng khi nghe kể lại. 
 
50 năm dài đằng đẵng với biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời tận hiến. Có nói cũng không vừa, 
có viết cũng không cân bởi lẽ 50 năm ôm chầm lấy cuộc đời của các vị truyền giáo Tây Nguyên trong đó có 
cả cuộc đời của Cha Giuse khả kính. 
 
Trong tâm tình tạ ơn một đời người - một sứ vụ đó, sáng ngày hôm nay, Chúa Nhật 10 tháng 2, một số anh 
chị em dân tộc J' Rai đã quây quần bên nhau và đặc biệt bên Cha Giuse để tạ ơn Chúa vì hồng ân 80 năm 
tuổi đời và 50 năm sứ vụ. Khung cảnh, bầu khí và việc mừng 80 năm tuổi đời và 50 năm sứ vụ của Cha 
Giuse phải nói rằng đậm chất của văn hóa J' Rai. Chả dám nói bởi không khéo người ta lại nói quá rằng 
máu của Cha Giuse đã được thay bằng máu của người J' Rai tự thuở nào. 
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Cũng như người đàn anh là Cha Antôn Vương Đình Tài, một số Cha trong đó có Cha Giuse Trần Sĩ Tín dù 
là người Việt gốc Kinh nhưng dần dần máu người J' Rai cứ như được thay cho những nhà truyền giáo có ơn 
gọi đặc biệt này.  
 
Từ đêm hôm trước cho đến sáng hôm nay, giáo xứ Dreng thuộc giáo hạt Chư Sê - Giáo Phận Kontum đong 
đầy niềm vui xen lẫn tiếng chiên cả tiếng người để cùng nhau mừng kỷ niệm ngày hồng phúc của Cha 
Giuse. Đàn em, đàn cháu của Cha Giuse là Cha Giuse Nguyễn Công Minh cùng với một số bè bạn của Cha 
Giuse đã cùng nhau tổ chức ngày tạ ơn này dù Cha Giuse như không muốn và chỉ muốn cách nào đó âm 
thầm nhẹ nhõm như cả đời Cha đã sống. 
 
Đơn sơ và bình dị là bản chất vốn có của người anh em thiểu số J' Rai. Có thể họ còn nghèo về đời sống 
vật chất và kinh tế nhưng tinh thần và nhất là tình thương thì họ không thiếu. 
 
Ngày mừng hôm nay như một điểm nghỉ hay điểm dừng của 50 năm sứ vụ để mọi người thân quen với Cha 
Giuse tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa đã tuôn đổ xuống trên các nhà truyền giáo Tây 
Nguyên, cách đặc biệt là Cha Giuse mừng Lễ hôm nay. 
 
Ở cái tuổi bát tuần và sức khỏe bị bào mòn do nhiều năm tháng lang thang lếch thếch với người nghèo 
trong các buôn làng nhưng thao thức về văn hóa và đặc biệt Kinh Thánh nơi Cha Giuse vẫn còn cháy bỏng. 
Dù tuổi đã cao, sức cũng kém nhưng lòng nhiệt thành và sứ vụ J 'Rai vẫn còn rực cháy trong Cha. 
 
Nay đây mai đó khi có công có việc về với các buôn bản thôi. Thời gian còn lại của Cha Giuse là góc phòng 
nhỏ ở Trung tâm truyền giáo Plei Chuet để Cha cùng với nhóm dịch thuật tiếp tục làm công việc mà Cha 
cùng với nhóm làm trong nhiều năm tháng trước.  
 
Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Giuse và gìn giữ Cha Giuse để Cha tiếp tục công trình 
nghiên cứu cũng như hoài bão về anh chị em dân tộc thiểu số nơi Cha được thành toàn theo như ý Thiên 
Chúa muốn. 
 
Cùng với Cha, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành nhất vì Chúa đã thương cho Cha 80 năm cuộc đời 
và 50 năm sứ vụ truyền giáo cho anh chị em dân tộc thiểu số J' Rai. 
Người Giồng Trôm 
 
*Đôi lời cảm tạ từ nhị vị Chi Hội Trưởng và Phó  

Gia Đình An Phong Sydney 
 

  

 
  
Mến gởi cả nhà, 
 
Trước hết, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi vô cùng cám ơn tất cả qúy bà con cô bác đã đến họp mặt 
mừng Xuân vào chiều ngày hôm qua tại Mai Tá gia trang, c̉a nhà đã hiệp thông cùng cha Thịnh để dâng lên 
Chúa Thánh lễ ṭa ơn rồi sau đó cả nhà đã dự tiệc thân mật với bao nhiêu là món ăn ngon miệng mà mỗi 
nhà đã đem tới để cùng nhau chia sẻ. Thêm vào ,chúng ta đã thu được số tiền là $220 cho báo Ra Khơi,và 
ba ngàn một trăm bốn mươi đồng ̣gồm tiền mặt $2150, tiền bán vế số $380 và tiền bán đấu giá tặng phấm 
$610, chưa kể tiền heo đất của các người con cháu của anh chị Mai Tá,(sẽ có chi tiết báo cáo sau) tiền phải 
chờ thứ hai mới ra ngân hàng đếm mà xem ra HEO được nuôi ăn bằng tiền nên toàn thịt nạc rất nặng ký, 
 
Một lần nữa, xin gơỉ muôn vàn lời cám ơn đến cả nhà, nhất là người anh em khả kính họ MAI,  
Trong ngày họp mặt, thế nào cũng có sự sơ sót, xin cả nhà tha lỗi và bỏ qua cho nhé 
 
Xin mến chào 
CHT Nguyễn đắc Dzũng 
CHP Phạm văn Chương 
 
Và một đoạn viết của một bạn đạo 
Ngoài Đạo mình: 
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Viện dưỡng lão – ngôi nhà cuối cùng của tôi, đọc xong thấy chua xót… 
 
Con người khi còn sống, nhu cầu thật sự không quá nhiều, không nên 
 quá đặt nặng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho cái 
 thế giới này! Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân nhiều  
hơn, yêu mến bạn bè bên cạnh, để cho thế giới này vì có tấm lòng yêu 
 thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp! 
 
Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão… 
 
Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng 
ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không 
rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi. 
 
Điều kiện sống ở viện dưỡng lão không tệ: Một mình một gian phòng sạch sẽ, được lắp các đồ điện đơn 
giản thực dụng, đầy đủ các loại phương tiện giải trí; đồ ăn cũng ngon miệng; phục vụ rất chu đáo, bày trí 
xung quanh cũng rất đẹp. 
 
Tuy nhiên giá cả đắt đỏ, tiền hưu của tôi nhất định không đủ trả. Nhưng tôi còn có nhà riêng của mình, đem 
bán nó đi, tiền cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng tài sản còn lại, trong tương lai tôi muốn để dành cho 
con cái. Con cái lại rất hiểu chuyện, chúng nói: “Tài sản của mẹ thì mẹ tùy ý sử dụng, không cần lo cho bọn 
con”. Số tiền còn lại đúng là tôi muốn chuẩn bị để vào viện dưỡng lão. 
 
Sống trong nhà, kim chỉ cái gì cũng không thiếu, rương hòm, ngăn tủ, ngăn kéo đều đầy ắp các loại đồ 
dùng. Quần áo bốn mùa, đồ dùng bốn mùa, chồng chất như núi; tôi thích sưu tầm, tem sưu tầm đã thành 
từng chồng lớn, ấm tử sa cũng đã hơn mười cái. Còn có rất nhiều vật linh tinh cất giấu, nào là ngọc bích, 
hạt óc chó, vật trang sức. Đặc biệt là sách, cả một mặt tường là giá sách, chật kín đầy ắp; rượu ngon thì 
Mao Đài, Ngũ Lương, rượu Tây cũng phải mấy bình. 
Còn có nguyên bộ đồ điện gia dụng, dụng cụ nấu nướng, nồi niêu xoong chảo, củi gạo dầu muối, đủ loại đồ 
gia vị, nhét chật đầy phòng bếp; còn hơn chục cuốn album ảnh, nhìn một phòng tràn đầy đồ vật, tôi cũng 
thấy phát rầu! 
 
Viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường, một ghế sô pha, một tủ lạnh, 
một máy giặt, một TV, một bếp điện từ, một lò vi ba, căn bản không có chỗ để lưu giữ của cải mà mình tích 
lũy. 
 
Trong chớp mắt, tôi đột nhiên cảm giác được, những của cải này đều là dư thừa, chúng cũng không thuộc 
về mình… 
 
Trong chớp mắt, tôi đột nhiên cảm giác được, những của cải này đều là dư thừa. (Ảnh qua Home Security) 
 
Tôi chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, chúng trên thực tế chỉ thuộc về thế giới này, 
những sinh mệnh lần lượt lướt qua ta, cũng chỉ là quần chúng. 
 
Cố Cung là của ai, hoàng đế cho rằng là của trẫm đấy, nhưng bây giờ nó là của nhân dân, của xã hội, chỉ 
có thể trở thành lịch sử. 
Tôi bỗng nhiên hiểu ra: Tại sao Bill Gates muốn đem cho toàn bộ tài sản của mình; tại sao Jack Ma tuyên 
bố muốn tặng toàn bộ đồ cất giữ cho viện bảo tàng? Đó là bởi vì bọn họ hiểu rồi: Tất cả vốn dĩ không phải 
của họ! 
Bọn họ chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh không mang theo, chết không mang đi, 
chi bằng tích đức làm việc thiện lưu lại phúc cho con cháu. Đó mới thật là sáng suốt! 
 
Một phòng đồ đạc của tôi, thật muốn đem hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải xử lý chúng trở thành một 
vấn đề khó khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu. Tôi có thể tưởng tượng, lúc cháu mình đối mặt 
với những bảo bối tôi khổ tâm tích lũy thì sẽ đối xử thế nào: Quần áo chăn đệm toàn bộ đều vứt đi; hơn 
chục cuốn album quý báu bị đốt bỏ; sách bị coi như phế phẩm bán đi; đồ cất giữ không có hứng thú sẽ bị 
dọn sạch; đồ gỗ lim trong nhà không dùng, cũng sẽ đem bán giá rẻ. Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng: 
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“Chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch sẽ!” 
 
Tôi quay lại nhìn đống quần áo như núi, chỉ lấy vài bộ thích mặc; đồ dùng phòng bếp chỉ chừa lại một bộ nồi 
niêu chén bát. Sách chọn lấy vài cuốn đáng đọc; ấm tử sa chọn lại một cái để uống trà. Mang theo chứng 
minh thư, giấy chứng nhận người già, thẻ y tế, hộ khẩu, đương nhiên còn có thẻ ngân hàng, vậy là đủ rồi! 
 
Đây chính là toàn bộ gia sản của tôi! Tôi đi rồi, từ biệt hàng xóm, đem trả ngôi nhà này lại cho thế giới này! 
 
Đúng vậy, đời người chỉ có thể ngủ một giường, ở một gian phòng, dù nhiều hơn nữa đều là để nhìn chơi. 
Nhân sinh trên đời, quả thật không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều 
phải trả lại cho thế giới này! Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn bè bên cạnh, 
làm cho thế giới này bởi vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp. 
 
Tuệ Tâm 
 
  
*Và, sau đây là hồi đáp từ nhiều thí điểm truyền giáo  
Made in DCCT 
Xin gửi anh chị em Email CÁM ƠN từ 8 giáo điểm tại quê nhà. 
 
1. Cha Đỗ Minh Hiến  minhhiendcct@yahoocom  
Xin hết lòng cám ơn và  Xin kính chào nhóm anh em Anphong. Còn những ngày đầu Năm Mới, xin kính 
chúc toàn thể quý vị va gia quyến một năm Bình An và khỏe mạnh trong Chúa.  
Địa chỉ: Giáo Xứ Sáu Bọng, ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, Tp Cân Thơ. Dt : 
0907194945 Lm Phero Đỗ Minh Hiến 
 
Xin chan thanh cam on anh va quý vị trong gia dinh Anphong nhe. Khi nao nhan được minh se tra loi. Xin 
chao moi nguoi 
Chào anh Nhuận Vũ nhé. Minh vừa nhận được 500 Úc kim. Xin cám ơn Anh và mọi người nhiều. Được 
gửi từ iPad của tôi 
 
……………………………………………………………………….. 
 
2. Cha Nguyễn Văn Tâm  nguyenvtam@gmail.com 
Con rất vui mừng khi nhận được tin vui từ Anh cho biết Gia đình Anphong ở Sydney có ý giúp đỡ Giáo xứ 
chúng con. Địa chỉ của con là : Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Tâm Nhà thờ Dũ Yên, thôn Tây Yên, Phường Kỳ 
Thịnh, Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại :  0984.984.371 (hoặc 0918891971) 
Cảm ơn Anh nhiều. Xin Chúc Anh Năm Mới bình an và tràn đầy hồng ân Chúa. Chào Anh Nhuận, 
Con đã nhận được số tiền 500 AUD rồi ạ.  
Xin cảm ơn Anh và Gia đình Anphong thật nhiều. Nguyện xin Chúa ban ơn, chúc lành và trả công bội hậu 
cho Anh và Gia đình Anphong đã quảng đại giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ. 
Ước mong sẽ được Anh Chị Em Gia đình Anphong giúp đỡ cho Giáo xứ chúng con một vài danh mục trong 
Thư Ngỏ ấy. Chúc Anh bình an. Kính mến, Phê-rô Nguyễn Văn Tâm 
……………………………………………………………………… 
 
3. Cha Lê Văn Chinh joachimchinhcssr@yahoo.com 
Da cam on anh Nhuan nhieu! Nam moi kinh chuc anh va gia dinh that nhieu suc khoe su binh an va tran day 
hong an cua Chua nhe! Địa chỉ của em là: Lê Văn Chinh, Giáo Điểm Đồng Hoà, xã Long Hoà, huyện Cần 
Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là: 0975559376.  
 
Dạ cám ơn anh Nhuận nhiều! Khi nào em nhận được em sẽ báo cho anh! 
 
Chào anh Nhuận! Em đã nhận được 500 AUD để lộ cho người nghèo rồi. Cám ơn Anh và các anh chị 
trong gia đinh Anphong tuyến hai rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Anh thêm lời cầu 
nguyện cho em nhé! 
Em: Joachim Lê Văn Chinh 
……………………………………………………………………… 
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4. Cha Nguyễn Văn Tĩnh. tinhcssr@gmail. 
Con chào Bác. Bước vào năm mới kỷ Hợi. Con xin kính chúc Bác và gia đình tràn đầy ơn Chúa nhờ lời 
chuyển cầu của cha thánh Anphong. 
Địa chỉ của con là Nhà thờ Bắc Kan. 
Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kan. tỉnh Bắc Kạn. 
Đt: 0976 655 376. 
Con xin chân thành cám ơn! 
Con chào Bác.  
Con đã nhận được số tiền gia đình Anphong bác gởi. Xin Chúa chúc lành cho Bác, gia đình Anphong. Con 
Giuse Nguyễn Văn Tĩnh Dcct Nà Phặc. 
Được gửi từ iPhone của tôi 
 
……………………………………………………………………….. 
 
5. Cha Hoàng Quý Ân. michael_quian@yahoo.com 
KÍNH THĂM ANH,  
Đầu xuân em gởi đôi dòng tâm tình, kính chúc các anh các chị Gia Đình Anphong of Sydney hồn an xác 
mạnh trong năm mới, Nguyện xin Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu chúc lành cho các anh các chị. Qua gợi 
ý của anh, em cũng gởi tới anh địa chỉ của em và số điện thoại. 
Lm Hoàng Quý Ân 
Nhà Thờ Plơi Chuêt, P. Thắng Lợi, Tp. Plơi Ku, Tỉnh Gia Lai 
ĐT: 0976542799 
Em rất mong được liên lạc với các anh các chị.  
Thăm Anh Và Gia Đình Anphong 
Em đã nhận được ngân khoản: 500 AUD anh gởi. 
Chân thành cám ơn anh và các anh chị Gia Đình Anphong.  
Kính chúc các anh chị dồi dào sức khoẻ và tràn đầy ơn Chúa.  
Thân Mến Trong Chúa Cứu Thế Lm. Mic. Hoàng Quý Ân CSsR 
………………………………………………………………………. 
6. Cha Nguyễn Xuân Đường xuanduongdcct@gmail.com 
 
Chào anh, 
Năm mới chúc anh và gia đình hạnh phúc bình an  
Chúc anh em Sydney năm mới an khang hạnh phúc  
Em đã o cộng đoàn mới đã có xác nhận thành lập của Đức cha 
Địa chỉ : 
Nhà Thờ Phúc Nguyên, Xóm Phúc Nguyên - Diễn Châu - Nghệ An 
Nguyễn Xuân Đuong 
0912657262 
Cám ơn anh 
Trong Đức Kitô Cứu Thế 
 
Chào anh, 
Cám ơn anh em đã chia sẻ với cộng việc của em, đặc biệt là trong tình hiệp thông con cùng cha. Em gửi 
quý anh em vài tấm hình cộng đoàn mới tại Giáo phận Vinh đã được Đức giám mục cho phép thành lập 
(Xóm Phúc Nguyên - Diễn Châu - Nghệ An)  
 
Hiện tại em và cha Nguyên đang lo mục vụ ở đây. Cầu nguyện thêm cho cộng đoàn Dcct non trẻ chúng em. 
Kính chúc anh em và gia đình luôn an khang hạnh phúc  Kính thư Lm. Xuân Đường. Tb. Hình chụp hôm 
qua khi có Đức cha phó Đà Lạt ghé thăm cùng cha giám tỉnh và cha về trên Hà Nội. 
 
Kính thăm anh, 
Em đã nhận được 500 đô Úc anh em gửi rồi anh. Cám ơn anh em rất nhiều, xin Đức Mẹ trả công cho quý 
anh em trong gia đình Anphong Sydney. 
Cầu nguyện thêm cho em trong công việc xây dựng cơ sở mới, đã được Đức Cha cho phép thành lập 
Trong Đức Kitô Cứu Thế  

mailto:michael_quian@yahoo.com
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Lm. Xuân Đường CSsR 
(Dòng Chúa Cứu Thế Cửa Lò) 
Nhà thờ Phúc Nguyên - Xóm Phúc Nguyên 
Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An. 
Phone: +84 912 657 262 
……………………………………. 
 
7. Lm Đinh Hữu Thoại DCCT :  
     Nhà thờ Công giáo Tiên Phước, Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam. Mobile: 0935569205. 
Nhận được tin bác Vũ Nhuận báo đã gửi giúp cộng đoàn DCCT Đà Nẵng 500 Úc kim để chia sẻ với những 
hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ nơi cộng đoàn phục vụ, nhưng mấy hôm nay về thăm gia đình ở Sài Gòn 
nên hôm nay họ mới giao được tại SG. 
     Cộng đoàn DCCT Đà Nẵng hiện nay có 4 linh mục: Philipphe M. Lê Văn Vui (Bề trên), GB Nguyễn 
Thanh Bích, Giuse Huỳnh Thanh Thiện và Giuse Đinh Hữu Thoại. Cha Thanh Bích vừa được bầu vào chức 
vụ Cố vấn Tỉnh Dòng hồi tháng 10/2018 nên có lẽ sắp tới phải rời cộng đoàn để vào SG cho thuận tiện việc 
chung. Hy vọng trong đợt phân bố nhân sự sắp tới, cộng đoàn DCCT Đà Nẵng sẽ có vài thay đổi vì sứ vụ. 
     Cộng đoàn được trao phó phục vụ Gx Tiên Phước thuộc tỉnh Quảng Nam, địa bàn Gx rộng 3 huyện. 
Hiện chỉ có duy nhất một Nhà thờ. Các nơi khác đều dâng lễ tại nhà giáo dân... Mỗi đêm, trừ thứ bảy và 
Chúa Nhật, nhà thờ Gx và 2 nơi khác tại nhà giáo dân ở xa nhà thờ có thánh lễ.  
     Chúa Nhật có 4 Thánh lễ: 2 tại Nhà thờ và 2 tại nhà giáo dân cách Nhà thờ từ 25 tới 30km. Địa bàn của 
Gx trải dài trên 3 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Sứ mạng của cộng đoàn tại vùng truyền giáo này là 
mở mang và phát triển dân Chúa tại 2 huyện xa của giáo xứ.  
     Người dân vùng này hầu hết làm nông. Giới trẻ hầu hết bỏ quê hương đi làm ăn xa và nếu có điều kiện 
sẽ sinh sống lâu dài tại các thành phố lớn như Đà Nẵng và Sài Gòn. Vấn đề Loan báo Tin mừng gặp nhiều 
khó khăn do văn hoá địa phương và khó khăn do xã hội chính trị gây ra. Nhiều người từng là Kitô hữu nay vì 
sợ chèn ép mà đã bỏ Đức tin. Trong gia đình nhiều cha mẹ bất lực trước việc con cái bỏ Đạo hoặc lập gia 
đình với người ngoài CG và bỏ Đạo... Quá khứ bách hại Đạo còn để lại nhiều hậu quả gây khó khăn cho 
việc Loan Báo Tin Mừng. 
     Xin anh chị em cầu nguyện cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của con cái Cha Thánh Anphong tại vùng 
này. Chân thành cám ơn sự chia sẻ của anh chị em. Sự quảng đại và hy sinh của ACE là cánh tay nối dài 
để mang lại cho người nghèo chút niềm vui sống. Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi, xin kính chúc Anh Chị Em một 
năm mới dư tràn ân lộc Chúa. 
 
Thân mến trong JMJA, 
Giuse Đinh Hữu Thoại, CSsR  
………………………………………………. 
 
8. Lm Giuse Trần Minh Quang  
DCCT Cần Giuộc - 0986637191 
 jtmquangdcct@gmail.com  
 
(Hoặc qua trung gian Cựu Đệ Tử  
Trần Ngọc Huân 20/3 Phan Đăng Lưu P.6 Quận Bình Thạnh TP HCM Việt Nam ĐT: 09 0816 4645) 
Cám ơn các anh đã quan tâm đến Công Việc Truyền Giáo ở Cần Giuộc. Em mới về quê ăn Tết và mới trở 
lại Cần Giuộc. Anh Huân có gởi 500 AUD làm quà cho anh chị em khuyết tật. Em thay mặt các anh chị em 
khuyết tật cám ơn các anh chị.   
 
Xin Chúa chúc lành cho các anh chị và những công việc tốt lành của các anh chị. 
 

 
*Những bài viết khá …loanh quanh: 

Như bên dưới: 

Nghệ thuật nói thách 
Nguyễn Đạt Thịnh 
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   Tôi vừa đánh mất niềm hãnh diện về một giá trị Việt Nam – cho đến ngày hôm qua tôi vẫn tin nói thách là 
một nghệ thuật thiên phú trời ban cho những cô bán hàng xinh đẹp của đất nước mình. 
Kỷ niệm 60 năm cũ về nói thách của tôi là mua hớ chục cam về biếu mẹ. 

Cô hàng cam gần 20 tuổi ở chợ Bến Thành, bảo anh trung úy 22 tuổi – là chính cái thằng tôi – “Em lấy anh 
$10 đồng một chục thôi.” Hàm răng trắng bóng đều đặn, nụ cười duyên dáng đưa tình, cộng thêm ba chữ 
’em lấy anh’ dụng ý lẳng lơ làm anh trung úy vừa từ Ban Mê Thuột về phép, không đụng địch mà gần chết 
đứng. 
   Cô chọn những quả cam chín nhất, lớn nhất bỏ vào bao, gói kỹ lại cho tôi; tôi móc ví đưa cô tờ giấy $10; 
cái ví căng cứng giấy $100, tiền hai tháng lương vừa lãnh, vì giao tranh căng thẳng đến mức viên sĩ quan tài 
chánh không vào được tiền đồn để phát lương tháng trước. 
Về đến nhà, mẹ tôi mở gói cam, xếp vào dĩa đem đặt lên bàn thờ để cúng tổ tiên trước, rồi mới cho đám em 
tôi ăn. Cái dĩa lớn cũng chỉ xếp được 8 quả cam sành tươi tốt, mẹ tôi đưa dĩa cam cho tôi để tôi tự tay mình 
dâng quà biếu tổ tiên. 
   Đang trịnh trọng đốt nhang khấn vái, tôi nghe tiếng mẹ tôi than vãn, “Giời đất ơi, con tôi nó ngu quá.” 
Khấn vái xong, tôi quay lại để chứng kiến 4 quả cam vừa nhỏ, vừa cũ, vỏ nhăn nheo, nằm lăn lóc trên bàn, 
không giống những quả tôi chứng kiến cô bán hàng lựa chọn bỏ vào bịt cho tôi. 
Hôm sau, mặc thường phục, tôi trở ra chợ Bến Thành, định trách cô bán hàng gian dối. Vừa thấy tôi cô lại 
nở nụ cười thật tươi khoe hàm răng tuyệt vời dưới đôi môi không son mà vẫn đỏ, rồi bảo tôi, “mặc thường 
phục, anh bảnh trai hơn ngày hôm qua. Anh từ đâu về phép thăm gia đình, phải không?” 
Tôi hãnh diện đáp, “Anh đóng đồn tại Buôn Hô.” 
“Buôn Hô là ở đâu?” 
“Một làng nhỏ cách Ban Mê Thuột 40 cây số.” Tôi định bụng ra chợ trách cô về việc cô nói thách khiến tôi 
mua chục cam hớ đến $4 – giá thường ngày cô vẫn bán cho mọi người chỉ có $6 một chục 12; và trách cô để 
sẵn trong bịt 4 quả cam cũ, không ngon như 8 quả cô lựa trước sự chứng kiến của tôi. 
   Nhưng anh trung úy dại gái vẫn bị cô dắt vào mê hồn trận với những chuyện không liên quan gì đến cam 
cũ, cam mới, hoặc đến cái thuật nói thách của kẻ bán, đối với người mua nữa. 
   Nói thách quả là một nghệ thuật. Nghệ thuật ở chỗ người bán khéo léo tạo cho người mua cái nhu cầu 
phải mua món hàng họ bán ra, và mua với giá thật cao. Tại Mỹ người đi chợ mua thịt, mua rau không là nạn 
nhân của nạn nói thách, vì vĩ thịt, bó rau đã dán sẵn giá, thích thì mua, không thích thì đừng. 
 
   Mua xe cũ là gặp nạn nói thách, không trả giá là thiệt thòi vài trăm bạc; người bán xe cũ còn có nhiều 
mánh khóe làm mất thời giờ của người mua. 
   Tuy nhiên người bán siêu việt nhất trên thị trường Mỹ vẫn là Tổng Thống Donald Trump: ông bán một món 
hàng người Mỹ không cần mua và cũng không thích mua: bức tường biên giới. Ông tạo ra nhu cầu đó cho 
khách mua bằng cách mô tả những người Nam Mỹ đến Mỹ xin tị nạn là bọn khủng bố, là băng đảng, buôn 
người, hiếp dâm, và bị bệnh phong tình, sẽ gây lây lan sang phụ nữ Mỹ. 
   Để tăng cường hình ảnh đó, tổng thống chuyển hàng ngàn binh sĩ xuống tăng cường biên giới, dùng vũ khí 
ngăn chặn người xin tị nạn; mặc dù quân đội chính quy không được phép can thiệp vào việc nội bộ của Hoa 
Kỳ để tránh họa nội loạn. 
   Sau gần 2 năm tạo giá cho bức tường vô dụng đó tổng thống ra giá $5.7 tỷ, và vừa bán được với giá 
$1.375 tỷ. Lấy giá ấn định $5.7 tỷ trừ giá bán $1.375 tỷ thành số tiền nói thách $4.325 tỷ – số dư thừa này 
đủ để tạo sung túc cho 40,325 gia đình, nếu trận mưa giấy $100, rơi vào mỗi gia đình nghèo $100,000. 
Số kinh phí cấp cho tổng thống đóng cọc biên giới $1,375 tỷ đành coi như mất. 
   Hôm Thứ Tư, 13 Tháng Hai, 2019, tổng thống tuyên bố ông đành ép bụng nhận số tiền $1,375 tỷ bạc, vì 
ông không muốn trừng phạt 800,000 công chức trở lại cảnh túng thiếu, đói khổ vì tình trạng không lương, 
do chính phủ đóng cửa. 
   Tổng thống có công ơn không đóng của chính phủ lần thứ nhì, sau khi ra lệnh đóng cửa lần thứ nhất; 2 
năm sau, cầm lá phiếu bỏ vào thùng khối trên dưới 2 triệu cử tri công chức và gia đình đã nếm mùi đói khổ 
đó phải nhớ tên tổng thống là Donald Trump – ứng cử viên Donald Trump. 
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   Ông còn bảo công dân Mỹ là ông biết cách cứ tiếp tục xây tường mà không cần ngân khoản do hạ viện 
cấp, nhưng ông không làm vì thần dân không hiểu thiện chí của ông. Giờ này ông ngồi đó chờ ký luật xây 
tường theo những điều kiện của Hạ Viện. 
   Bà Nancy Pelosi – chủ tịch Hạ Viện – cũng gặp sức chống đối của nhiều dân biểu tả khuynh, nhất định 
không phí một đồng nào trong trò đùa biên giới. Họ chất vấn bà, “tại sao lại đem bạc tỷ tài trợ xây dựng 
một vật chướng mắt, vừa vô ích, vừa sỉ nhục Hoa Kỳ là kỳ thị chủng tộc.” 
   Dư luận bên ngoài quốc hội cũng chê bà là nhượng bộ tổng thống cấp ngân khoảng cho ông ta xây bức 
tường mà bà đã nhiều lần tố giác là vô tác dụng, và xấu xa. 
   Pelosi trả lời mọi người, “Xin nhân nhượng một lần để gần triệu công chức tránh được một lần đau khổ 
thứ nhì, và cũng xin đừng vội trách Hạ Viện những điều gì không có ngoài số tiền phải cấp. Chúng ta còn 
nhiều ngày để duyệt xét nhiều đạo luật khác.” Lời bà chủ tịch hạ viện giải thích với dư luận, nghe như lời 
cảnh cáo dư luận. 
   Trở lại đề tài nói thách. Tôi nhìn nhận tổng thống nói thách giỏi hơn cô bán cam tại chợ Bến Thành, nhưng 
cái hậu của một cuộc mua bán cũng quan hệ như cái lợi hay cái hại của nó. Tôi thiệt thòi $4 đồng, nhưng 
trong 7 ngày phép, tôi mời cô gái bán cam đi xem chớp bóng được một lần, đi ăn tối được một lần và giữ 
liên hệ thư tín được trên một năm, cho đến ngày cô lên xe hoa. Mối tình tôi thương yêu cô, và những lá thư 
tình chúng tôi trao đổi trám đầy hạnh phúc cho 12 tháng dài trấn thủ lưu đồn của tôi, và được nhạc sĩ Trần 
Thiện Thanh mô tả chính xác trong nhiều nhạc phẩm của ông ta. 
   Tổng thống lời nhiều hơn $4, nhưng xin tổng thống thận trọng, vì trong cả 102 vị nữ dân biểu – phần lớn 
thuộc đảng Dân Chủ – tôi không tìm được bà nào có thiện cảm với tổng thống cả. Bị đàn bà ghét là khổ lắm; 
tổng thống thử hỏi người đẹp Melania xem có đúng không? (Nguyễn Đạt Thịnh) 
 

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/nghe-thuat-noi-thach/ 
 
*Báo cáo tài chánh của Gia Đình An Phong Sydney 
Do Chi Hội Trưởng Nguyễn Đắc Dzũng và Chi Hội Phó Phạm Văn Chương gửi: 

    

THU                                                                               CHI 
Nguyên Chi Hội Trưởng Lâm bàn                       ;  Gởi VN dịp Lễ  
giao tiền còn lại                   $451.50  ;  thánh Anphong              9850 
Dịp lễ thánh Anphong        10300.00  ;  lệ phí                                 37          
Cḥi Tính và anh Mai thành Hải           ;  vòng hoa phúng điếu  
tặng thêm                             $200.00  ;  Bác Trần Trọng Luật       150 
Dịp tết Kỷ hợi                        3900.00     Mừng 2 LM Sơn&Đoàn  400   
Hộp tiền “Ra khơi”                   300.00 ; quà Noel tặng anh NVTâm 30 
                                                             ; Gởi VN Tet Kỷ hợi          4000   
                                                             ; lệ phí                                  80 
                                                             ; hộp tiền “Ra khơi”  
                                                               trao anh TNTá                   300 
                                                              ; trich thêm quỹ để 
                                                                gởi về VN                         100 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              15151.50                                    14947.00 
Hiện quỹ tồn ngày 18/12/19                                                         204.50 
                                               -------------                                  ---------------- 
                                               15151.50                                    15151.50 
                                                           
Đây là báo cáo mới nhất chúng tôi xin gởi đến cả nhà để kính tường. 
CHT Dzũng và CHP Chương 
 
*Tin Không vui từ GĐAP Hoa Kỳ 

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/nghe-thuat-noi-thach/
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Kính thông báo Quý Anh chị CĐT Nam Cali, 
Vừa nhận Được tin Anh Cựu Đệ Tử Phêrô Nguyễn văn Cửu ̣(1930-2019), đ̣ã đủo c̣ Chúa gọi về. Xin Quý 
anh chị cùng chung lòng cầu Nguyện cho Linh hồn Pherô sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.  
Cáo Phó, Phân ưu, chương trình Câù nguyện và Thánh Lễ Tiễn đưa sẽ được thông báo đến qúy Anh Chị 
sau. 
Cựu đệ tử Nguyễn khiêm 

Thông tin về buổi tưởng niệm linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Cửu  
Một Cựu đệ tử ở Nam Cali, Hoa Kỳ 
Kính chuyển đến Quý Anh chị Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali, Hoa Kỳ 
 
Chương trình Cầu nguyện thăm Viếng và Thánh lễ Tiễn đưa Ông Phêrô Nguyến Văn Cửu. 
Anh Nguyễn Văn Cửu cũng là một Cựu Đệ Tử sinh hoạt đầu tiên và có ý tưởng thành hình chi Hội Cựu Đệ 
Tử Nam Cali của chúng ta. 
 
Chi Hội Cu ụ Đệ Tử Nam Cali xin Thành Kính Phân ưu cùng Đại Gia đình Tang quyến Cựu Đệ Tử Phêrô 
Nguyễn Văn Cửu. 
 
Xin quý Anh chị dành thời giờ đến Cầu nguyện và du  ̣Thánh lễ trong chương trình kèm dưới đây. Riêng Anh 
chị Cựu Đệ Tử chúng ta có thể đến vào lúc 7:00pm-8:00pm ngày thứ Năm 21/2/2019 thể theo chương trình. 
 
Trân trọng thông báo và Cảm tạ quý Anh Chị. 
 

Tin vui với cộng đoàn Dòng: 
Một linh mục DCCT hết lòng với người di dân. 
 
Cha Ruskin Piedra, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Baltimore, Hoa Kỳ hiện đang trông 
coi một trung tâm trợ giúp pháp lý ở Sunset Park, Brooklyn là nơi mà ngài tìm cách chống lại lệnh trục xuất 
người nhập cư. Công việc của ngài ngày càng trở nên khó khăn. Tờ báo “The New York Times” vào ngày 8 
tháng 11 năm 2018 đã cho đăng tải một bài báo của ký giả Fabrice Robinet về linh mục Piedra.  
 
Bài báo viết: “Người ta thường thấy cha Piedra xuất hiện tại Toà Án Di Dân ở khu phố Manhattan thuộc 
thành phố New York là nơi vị linh mục gốc Cuba tìm mọi cách để bênh vực cho những người đang xin tỵ 
nạn phải đối diện với nguy cơ trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ”.  
 
Năm 2003, cha Piedra thành lập Trung Tâm Juan Neumann Center, một tổ chức vô vị lợi có mục đích cung 
cấp dịch vụ cố vấn pháp lý với giá rẻ cho cộng đồng sinh sống tại Sunset Park, Brooklyn. Văn phòng làm 
việc đặt trên lầu hai của một toà nhà thuộc quyền sở hữu của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đó cũng là 
nơi cha Piadra dâng lễ mỗi buổi chiều.  
 
Trong 50 năm qua, bộ mặt của khu Sunset Park đã thay đổi về mặt dân số. Trước đây dân cư tại đây đa số 
là người gốc Ái Nhĩ Lan, Ý và Bắc Âu, nay đã chuyển sang gốc Tây Ban Nha và Trung Hoa. Chẳng thế mà 
xứ đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng phải thay đổi cách tiếp cận. Hiện nay mỗi ngày đều có các thánh lễ 
bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Hoa và xứ đạo cũng có thêm những sinh hoạt hầu đáp ứng với nhu 
cầu thực tế của các giáo dân đặc biệt là những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. 
 
Nguồn cssr.news 
Vũ Nhuận chuyển ngữ 

 

DU LỊCH ẤN ĐỘ - Chương 19-20 

Hải Triều Ý Tâm  

19. Jantar Mantar – Khâm Thiên mấy thuở bạc đầu 

Nhớ em mấy thuở bạc đầu, 
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Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. 

(Nguyễn Văn Tý: Dư âm) 

  Khâm Thiên ở đây là đài Khâm Thiên giám với cái tên Jantar Mantar nổi tiếng trong nền khoa học lịch sử 

Ấn Độ cổ đại, chứ không phải phố Khâm Thiên, xóm cô đầu trùng tên nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội đâu. 

Dẫu biết vậy, nhưng sao tôi vẫn cứ liên tưởng đến địa danh phố Khâm Thiên Hà Nội khi mua vé vào thăm 

quần thể di tích đài thiên văn Khâm Thiên giám ở Đô thành Jaipur. Cái tên Khâm Thiên quả đã gây ấn 

tượng mạnh trong lòng người dân Việt xa xứ qua nhiều thời kỳ, giống như một nhà báo phải ký dưới nhiều 

tên, biệt danh, hay bút hiệu khác nhau vậy. 

 

 

 

   Đài Khâm Thiên giám Jantar Mantar ở Jaipur là một trong năm đài thiên văn cổ được xây dựng theo mô 

hình khoa học kỹ thuật cấp tiến từ cuối thế kỷ thứ 17 dưới thời Lãnh chúa Maharaja Sawai Jai Singh đệ nhị. 

Có thể nói, khi đặt chân đến Jaipur, du khách không thể bỏ qua cơ hội tham quan công trình khoa học tân 

tiến này. Hiện nay, đài thiên văn này vẫn còn giữ được nguyên trạng vốn có của nó từ hơn 300 năm trước. 

Thời ấy, Jantar Manta giữ một vai trò nòng cốt trong việc dự báo các sự kiện thiên văn học và khí tượng 

học. Trong điều kiện không có phương tiện hiện đại, chỉ hoàn toàn dựa vào bộ óc suy luận với đôi mắt và 

bàn tay con người ở vào thời kỳ nhân loại còn ăn lông ở lỗ.  Nhưng các nhà thiên văn cổ đại Ấn Độ đã 

nghiên cứu dự báo chuẩn xác, ghi chép đầy đủ các hiện tượng thiên văn trong vũ trụ, đem lại cho nhân loại 

nhiều thành tựu khoa học lớn lao hiện nay đã được các nhà khoa học thế giới chính thức công nhận. 

   Như các nền văn minh lớn khác của nhân loại, khoa học Ấn Độ đều có nguồn gốc từ tôn giáo mà ra. Về 

khía cạnh này, ở Ấn Độ khoa học rất già mà cũng rất trẻ. Già vì nó đã được các giới tu sĩ nghiên cứu tường 

tận từ thời thượng cổ như một môn học tuy tách rời nhưng ít nhiều vẫn còn phụ thuộc vào tín ngưỡng, tôn 

giáo. Trẻ vì nó mới được coi là môn khoa học thực nghiệm, riêng biệt và tách rời với tôn giáo từ khoảng 

mấy thế kỷ trở lại đây. Điểm qua lịch sử thiên văn học của thế giới cổ đại, chúng ta thấy vào thuở khai thiên 

lập địa, mọi sự liên quan đến vũ trụ và thái dương hệ hãy còn là điều bí ẩn không thể diễn giải nổi. Loài 

người luôn lo sợ trước những hiện tượng thiên nhiên, từ những hiện tượng đơn giản như mưa, nắng... cho 

đến các thiên tai như động đất, lũ lụt, mưa bão... và cả những hiện tượng kỳ lạ như nhật thực, nguyệt thực. 

   Với tầm hiểu biết hạn chế của mình, loài người khi đó không thể giải thích được các hiện tượng như vậy, 

thậm chí họ hoàn toàn bất lực trước những tai hoạ do thiên nhiên mang đến. Sống trong nỗi phập phồng lo 

sợ, con người dần dần tin vào những nguyên nhân mang đến tai hoạ cho họ, là những nguyên nhân được 

dựng lên nhờ chính trí tưởng tượng của họ.  Cùng với thời gian, những câu chuyện tưởng tượng được hệ 

thống lại và trở thành những cái mà ngày nay ta vẫn gọi là thần thoại. Thần thoại bắt đầu xuất hiện ở các 

nước có nền văn minh phát triển sớm như Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Quốc.  

   Theo thần thoại Ấn Độ, mọi sinh vật trong đó có loài người đều ra đời từ thần Mẹ. Cũng từ thần Mẹ còn ra 

đời các thần cai quản các công việc, ngành nghề của loài người và cả yêu quái, ma quỷ hiện hữu trên trái 

đất. Mặc dù mỗi nơi, mỗi dân tộc có một cách giải thích riêng của mình, tùy thuộc vào quan niệm và văn 

hoá của địa lý, thổ nhưỡng của dân tộc đó, và chịu ảnh hưởng của một sự khuôn mẫu hoá nào đó. Nhưng 
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tựu chung, mỗi câu chuyện thần thoại ra đời đều xuất phát từ những lo lắng, khát vọng và tất nhiên là cả từ 

những ước mơ được nắm bắt trong quá trình phát triển tự nhiên của con người.  Thần thoại phát triển cùng 

với sự phát triển của xã hội phong kiến loài người.  Việc biến thần thoại trở thành một phương tiện quyền 

lực trở nên cần thiết đối với các chính quyền phong kiến, và từ đó các tôn giáo ra đời.  Nói chính xác hơn, 

tôn giáo chính là sự hệ thống hoá một cách hoàn chỉnh nhất các câu chuyện thần thoại, đưa nó vào cuộc 

sống xã hội với mục đích tối đa về quyền lực xã hội của giai cấp thống trị đè ép lên đám dân đen thấp cổ bé 

miệng. 

   Riêng ở Ấn Độ, tôn giáo luôn được xem là trung tâm của đời sống tâm linh cho nên các môn khoa học 

được nghiên cứu đầu tiên là các môn họ coi là phụ thuộc vào tín ngưỡng dân gian. Chẳng hạn như môn 

thiên văn phát sinh từ sự thờ phụng các tinh tú mà người ta cần biết sự vận chuyển của nó để định ra các 

ngày lễ, tết. Môn ngữ pháp và môn ngữ học phát triển vì người ta buộc các tín đồ phải tụng kinh cho đúng 

từng chữ, mặc dù kinh văn được viết bằng một từ ngữ không còn sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày, là 

tiếng Phạn. Và cũng như ở Âu châu thời Trung Cổ, các nhà bác học Ấn buổi đầu đều xuất thân từ giới tu sĩ 

trong các chùa, các viện rải rác khắp nước. 

   Nhìn chung, tất cả các câu chuyện thần thoại cũng như nội dung của các pho kinh tôn giáo nói trên đều tỏ 

ra thiếu sức thuyết phục dưới ánh sáng khoa học ngày nay. Nhưng với khả năng hiểu biết còn hạn hẹp thời 

đó, con người đã tạm bằng lòng với những cách giải thích đơn giản và dễ hiểu đó. Mặt khác do ảnh hưởng 

của xã hội phong kiến mà các bí ẩn của tự nhiên càng được dấu kín hơn nữa. Tuy nhiên khoa học thì buộc 

phải phát triển, sức mạnh của khoa học, của sự thật là không gì chống lại được. Những tư tưởng đầu tiên 

về vũ trụ duy vật bắt đầu được hình thành từ những thế kỷ 2, 3 trước Công Nguyên, mở đầu cho quá trình 

khám phá vũ trụ của con người. 

   Khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhiều nhà triết học, toán học đã tỏ ra nghi ngờ sự can thiệp của 

thánh thần vào trái đất và vũ trụ.  Với mục đích giải thích sự tồn tại của vũ trụ và phản bác các tư tưởng về 

thần thánh và Chúa Trời, nhiều ý tưởng mới lạ được đưa ra. Trong số đó có môn thiên văn ở Ấn Độ, vốn 

được xem là một đứa con ngẫu nhiên của thuật chiêm tinh bói toán, và nhờ ảnh hưởng của tư tưởng khoa 

học Hy Lạp mà nó thoát ra được thành một môn độc lập sau này. Bộ sách được cho là cổ nhất về ngành 

thiên văn Ấn Độ là bộ Romaka Siddhanta (khoảng 425 trước Công Nguyên) hoàn toàn dựa vào các thành 

tựu khoa học Hy Lạp mà ghi chép thành một tuyển tập trình bày có hệ thống. Còn nhà thiên văn học 

Varahamihira khi sưu tập bộ Pancha Siddhantika vào thế kỷ 6 sau Công Nguyên lại thành thực nhận mình 

học được các kiến thức từ người Hy Lạp truyền lại qua các tài liệu, sách vở nay đã thất truyền. 

   Nhà thiên văn học và toán học lớn nhất Ấn Độ, Aryabhata (476-550 sau Công Nguyên), đã đặt các bài vè 

dễ nhớ để giảng giải về các phương trình bình phương khô khan nhất, cũng như về trị số của số π. Ông đã 

viết sách giảng về nhật thực, nguyệt thực, hạ chí, đông chí, xuân phân, thu phân, bảo rằng quả đất tròn, 

mỗi ngày quay một vòng chung quanh trục của nó. Về các điểm này, ông đã đi trước các nhà phát minh 

thời Phục Hưng bên Âu Châu cả ngàn năm, khi viết ra những câu như: 

   Thiên cầu đứng yên mà vì quả đất quay chung quanh trục của nó nên ta mới thấy các tinh tú mọc rồi lặn mỗi ngày, 

mỗi đêm. 

   Người nối nghiệp danh tiếng nhất của ông, Brahmagupta (598-668 sau Công Nguyên), sau đó đã sắp xếp 

lại các tri thức về thiên văn ở Ấn Độ thành một hệ thống hoàn chỉnh, làm cơ sở cho sự phát triển tột bực về 

các môn khoa học lẫn toán học ở hai nền văn minh Ả Rập và Âu châu sau này. Chính các nhà bác học Ấn 

Độ thời cổ đại đã kế thừa kiến thức truyền lại từ nền văn minh tiên khởi của nhân loại là văn minh Babylon 

ở vùng Lưỡng Hà, có trước cả văn minh Ai Cập, để chia vòm trời thành 12 chòm sao hoàng đới. Họ đặt ra 

một thứ lịch pháp mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày 30 giờ, cứ 5 năm lại có 1 tháng nhuận. 

Cách tính này có hơi khác đôi chút với âm lịch của Trung Quốc khi chia mỗi năm thành 12 tháng, tháng đủ 
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có 30 ngày, tháng thiếu 29 ngày. Cứ 19 năm thì nhuận 7 lần, mỗi lần nhuận một tháng. Tháng đầu năm là 

tháng giêng và tháng cuối năm là tháng chạp không bao giờ được lấy làm tháng nhuận. 

   So với thời đó, các nhà thiên văn học Ấn Độ đã tính được một cách chính xác lạ lùng về đường trực kính 

của mặt trăng, các ngày nhật thực, nguyệt thực, vị trí của lưỡng cực, vị trí và sự vận chuyển của các ngôi 

sao chính. Khi viết câu này trong bộ Siddhanta nói trên: 

      Trái đất, do trọng lực của nó, hút hết thảy mọi vật về nó, 

   Phải chăng họ đã tìm ra được thuyết trọng lực, nếu không phải là định luật trọng lực mà mãi đến thế kỷ 

17, nhà bác học Isaac Newton mới phát hiện ở phương Tây. 

   Từ khi chia vòm trời thành một vành đai gồm 12 chòm sao hoàng đới, các nhà thiên văn Ấn Độ đã nhanh 

chóng nhận ra rằng: vào mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy, vị trí Mặt Trời có sự thay đổi. Tại chỗ Mặt 

Trời sắp mọc lên tháng này có chòm sao này, nhưng tháng sau lại được thay thế bởi một chòm sao khác. 

Trong mỗi năm, mỗi tháng, Mặt Trời lần lượt 'phiêu lưu' tới một vị trí mới, tương ứng với vị trí của một trong 

12 chòm sao khác nhau, danh từ chuyên môn gọi là 12 chòm sao hoàng đới. Chính những khám phá trọng 

đại này đã làm nên cơ sở cho các nhà thiên văn, chiêm tinh gia phương Đông lẫn phương Tây chia hoàng 

đới thành 12 cung tương ứng với tên 12 con vật cách điệu của các chòm sao.   

 

Thuật bói toán, tử vi xuất hiện từ đó, và bắt đầu có 'cớ' để xem xét sự vật dưới 'con mắt' riêng của mỗi thầy 

bói mát tay. Những hình hài khác lạ của các chòm sao in dấu trên bầu trời đều được 'vận' vào các lá số tử 

vi, để rồi từ đó mà suy đoán ra những họa phúc, thịnh suy của tướng mệnh con người dưới trần gian. Lần 

giở các pho truyện Tàu trong bộ Cổ học tinh hoa của cổ nhân ra đọc, chúng ta thường thấy vô số các câu 

chuyện đạo đức về các bậc thánh hiền thời xưa đêm đêm đứng ngắm sao trời mà suy luận thời cuộc, mà trị 

quốc, an dân.  

   Cổ nhân dạy rằng phàm là tướng soái giỏi đều phải biết xem thiên văn. Một Khổng Minh Gia Cát Lượng 

anh minh thần võ, một Tào Tháo gian hùng xảo trá, một Lưu Bang cái thế hào hiệp, một Hàn Tín biết nhịn 

nhục lúc sa cơ sống kiếp cơ hàn, một Hạng Võ hữu dũng vô mưu. Tất cả đều là những đề tài muôn thuở 

cho các tử vi gia, các nhà tướng mệnh học luận bàn, đoán định về chuyện cát hung, thời thế thịnh suy, đạo 

đức suy đồi, rằng một người anh hùng như thế mà 'hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn' (Truyện Kiều). Đó là 

những bài học thiết yếu về luân lý và sẽ có giá trị trường tồn với thời gian. 

   Ngày nay, khi xem xét các yếu tố khoa học ứng với cung hoàng đới hay hoàng đạo, các nhà nghiên cứu 

Khoa tâm lý học thuộc Đại học Aarhus (Đan Mạch) đã đi đến kết luận một cách vội vàng rằng: ảnh hưởng 

của các cung hoàng đạo đối với tính cách con người chưa được chứng minh xác đáng, và cần phải nghiên 

cứu thêm.Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cả thuật chiêm tinh, tử vi đều phi lý, đều là mê tín dị đoan 

cần phải bài trừ. Một ngày nào đó, loài người sẽ nhận chân ra được các giá trị khoa học của thuật chiêm 

tinh, đẩu số, như người ta đã từng chứng minh và công nhận bản chất khoa học của khoa phong thủy, địa 

lý Á Đông cổ truyền. 
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   Người Ấn Độ xưa đã biết chế tạo ra những dụng cụ tối tân và những phương pháp chuẩn mực dùng để 

quan sát tinh tượng, ghi chú thời gian, đo đạc vòm trời. Một trong số nhiều báu vật của đài Khâm Thiên 

Giám Jantar Mantar là một cái đồng hồ mặt trời khổng lồ lớn nhất trái đất, chiếm gần một phần tư khuôn 

viên đài. Đồng hồ gồm 4 tổ hợp kết thành: hai nửa bán cầu hình lõm trên có căng hai sợi dây vuông góc, 

hai mặt hình tròn: mặt phẳng giáp lưng vào nhau, giữa mỗi hình tròn gắn một cây đinh ở chính tâm vuông 

góc với mặt phẳng tròn để chỉ giờ; một tháp thiên văn và những mũi hình cung lõm, trên có chia tọa độ, đặt 

trong một lỗ lõm là một nửa bán cầu nhỏ hơn để tính giây. Nguyên tắc tính giờ của đồng hồ này dựa trên 

sự di chuyển của mặt trời thay vì mặt trăng như các phép đo cổ truyền trước đó. Đây là một bước tiến quan 

trọng trong ngành thiên văn học thời bấy giờ. Người địa phương cho biết rằng, chiếc đồng hồ này đã từng 

bị tàn phá do thời gian và chiến tranh.  Đến năm 1901, nhà toán học và đồng thời là nhà thiên văn học nổi 

tiếng Ấn Độ Rashi Vallays mới chế phục lại. Phần còn lại ngày nay của chiếc đồng hồ lớn nhất thế giới này 

vẫn còn nguyên giá trị thời gian chính xác đến từng giây, như nói lên phần nào những cố gắng vượt bực 

của tiền nhân trong bước đường tìm hiểu vũ trụ. 

   Như vậy, chúng ta không thể bảo người xưa đoán liều được. Chúng ta chỉ có thể bảo rằng nền thiên văn 

học của Ấn Độ xưa (và của cả Trung Hoa nữa) đã có một số điểm rất độc đáo không giống với Tây phương 

hiện nay: ấy là người xưa xem thiên văn không phải là để ghi nhận những biến tượng trên trời, nhưng mà 

còn là để đoán định xem điềm trời ấy ứng vào ai, vào năm nào, xứ nào, và sẽ đem lại hậu quả gì. Đoán rồi 

lại còn phải theo dõi xem biến cố đó xảy ra có đúng như lời dự đoán hay không, như Khổng Minh năm xưa 

đã từng đoán trước cơn gió nồm mà phá tan trận Xích Bích, làm cho Tào Tháo phải thân bại danh liệt. 

Chúng ta chỉ có thể nói rằng: những điềm trời ấy có ảnh hưởng gì đến nhân sự hay không? Và dĩ nhiên 

chúng ta phải trả lời rằng có. Chúng ta không thể nói được rằng ngày nay khoa học đã chứng minh nhật 

thực, nguyệt thực, sao chổi hoặc các vết trên mặt trời. Mọi sự xảy ra đều có định kỳ, như vậy thì làm gì có 

chuyện lành dữ, tốt xấu. Nhận định như vậy thiết tưởng không sâu sắc và cũng không khoa học. Bởi vì, 

ngày nay khoa học bắt đầu công nhận các hiện tượng thiên nhiên có ảnh hưởng đến các biến cố dưới đất, 

như sự xuất hiện của sao chổi chẳng hạn. 

 

 

 

   Thực ra, vấn đề thiên văn chẳng bao giờ có tốt có xấu, có sai có đúng, có kim có cổ. Vì bầu trời với các vì 

sao tinh tú, với giải sông Ngân Hà, với đôi vầng nhật nguyệt, ngày nào, đêm nào, mà chẳng xoay vần trên 

đầu con người. Có kim có cổ chỉ là những cách thức chúng ta dùng để khám phá ra bí ẩn của các vì sao, 

cũng như những quan niệm của chúng ta về vũ trụ. Đã đành ngày nay, người ta dùng những thiên lý kính 

tối tân, còn ngày xưa người ta chỉ dùng trần có đôi mắt và ít nhiều dụng cụ thô sơ để quan sát vòm trời.   

   Nhưng dẫu thời nào đi nữa, thì sau những ống kính, những con mắt, vẫn chỉ là 'thần trí' dò xét và tìm 

hiểu. Khi có những thần trí siêu việt thì nền thiên văn mới có cơ hội phát triển, bất kỳ là có ít hay nhiều dụng 

cụ hay không. Le Verrier (1811-1877) chẳng hạn chỉ dùng nguyên có toán học không thôi mà cũng tìm ra 

được sao Neptune. Còn khi nào không có những thánh nhân như Chu Công, Gia Cát Lượng, chẳng hạn thì 

ngành thiên văn ắt là sẽ phải thoái bộ. Ngày nay, tuy nhân loại đã tiến bộ vượt mức về phương diện thiên 

văn nhưng nay cũng như xưa, vũ trụ và tinh cầu đối với chúng ta vẫn còn chứa đầy những bí ẩn. Cái mà 
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ngày nay ta cho là tân tiến, vài chục năm nữa có thể lại là cổ lỗ.  Cái mà ngày nay chúng ta chê cười là sai, 

là dở, ngày mai đây, có khi chúng ta lại thán phục là phải là hay.   

   Nếu chúng ta chấp nhận mặt trời ảnh hưởng đến nhân sự, thì chúng ta cũng phải chấp nhận mặt trăng và 

các ngôi sao cũng ảnh hưởng đến nhân sự.  Trong trường hợp này, thiên văn Ấn Độ với đề tài 'Điềm trời 

ứng với việc người' vẫn còn là một thách đố cho trí thức con người và vẫn còn là một cửa ngõ rộng mở cho 

những chương trình khảo cứu về thiên văn mai hậu.   

 20. Pháo đài Amber – Ai bảo cưỡi voi là khổ, cưỡi voi sướng lắm chứ! 

Ai bảo chăn trâu là khổ, 

Chăn trâu sướng lắm chứ! 

(Phạm Duy: Em bé quê) 

   Nhớ thuở còn thơ ngày hai buổi cắp sách đến trường, tôi đã yêu quê hương mình qua từng trang sách 

nhỏ, hay qua hình ảnh em bé quê hồn nhiên trong sáng của nhạc sĩ Phạm Duy. Giờ đây, lang thang cất 

bước du lịch trên đất Ấn Độ mịt mù gió cát, tôi không tài nào tìm được bóng dáng con trâu lành ngâm mình 

dưới ruộng lúa tốt tươi được nữa. Nhưng ở Jaipur, đặc biệt là quanh tòa pháo đài Amber, thay thế cho trâu 

là những đàn voi kết hàng nối đuôi làm công việc đồng áng nặng nhọc phụ giúp mấy bác nông phu, lấy sức 

voi 'bừa thay trâu cày'. Bên 'những cánh đồng cát dài', bên 'những bờ ruộng khô' cháy bỏng, là: 

Những ông già rách vai, 

Cuốc đất bên đàn trẻ gầy. 

(Phạm Duy: Quê nghèo) 

   Làng quê nghèo ở bất cứ nơi đâu, thời nào bao giờ cũng giống nhau như hai giọt nước, dù ở trên mảnh 

đất quê hương ta hay trên đất Ấn Độ nắng nóng.  Tuy nghèo, nhưng những người dân lam lũ bao giờ cũng 

vui vẻ chấp nhận cuộc sống hiện tại, với những ước mơ thật bình dị: 

Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, 

Mơ thấy bên lề cuộc đời, 

Áo dài đùa trong tiếng cười. 

(Phạm Duy: Quê nghèo) 

   Tôi rất thích câu cuối mà nhạc sĩ Phạm Duy đã gieo vần thật dịu dàng, dễ mến: 'áo dài đùa trong tiếng 

cười'. Vâng, nếu cho tôi ao uớc điều gì cho các làng quê nghèo ở khắp mọi nơi trên thế giới, thì cũng chỉ xin 

áo dài đùa trong tiếng cười mà thôi! Áo dài không chỉ đùa trong nắng vàng mà phải đùa trong tiếng cười 

mới đủ diễn tả nổi nét mặt hân hoan của dân quê trong những lễ hội ngày mùa. 
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   Hôm ấy, dưới chân pháo đài Amber, tôi đã có cơ hội được cưỡi voi vào thành để dự khán một trong vô số 

những lễ hội hầu như được tổ chức hằng ngày để chào đón du khách đến viếng thăm cổ thành. Amber nằm 

cách Jaipur chỉ khoảng 10 cây số, và từng là Kinh đô cổ xưa của bang Jajasthan cho đến năm 1728 mới 

dời đô về Jaipur. Amber được xây dựng năm 1592 trên một ngọn đồi cao dưới đời hoàng đế Akbar, nhìn 

xuống hồ Maota thơ mộng. Đây là một tòa pháo đài phòng thủ nghiêm ngặt, bao bọc lấy dãy cung điện 

được trang hoàng theo lối kiến trúc Ấn Độ lai Ba Tư huyền bí.   

   Pháo đài hiện nay còn lưu giữ đầy đủ các bức tranh tường vẽ bằng tay độc đáo. Ngoài ra còn có một 

phòng đại sảnh bốn mặt lát đầy gương, trần treo những chụp đèn pha lê, hàng trăm ánh nến được thắp lên 

phản chiếu vào trong gương, lấp lánh như những viên kim cương nạm ngọc, lộng lẫy vô cùng. Ai đi qua 

cũng phải tấm tắc ngợi khen, trước khi bước sang những tòa hậu cung mà toàn thể cấu trúc từ mái vòm 

xuống đến chân tường đều dát bằng những mảnh sành sứ men lam, trộn lẫn với sắc vàng hoàng hậu hay 

màu đỏ huyết dụ mà ghép lại thành những kiểu dáng đa dạng. Đặc biệt nhất là hai vòm cửa đối mặt nhau, 

mỗi cái dẫn vào ngự phòng của vua và hoàng hậu, khảm ngọc lưu ly cùng vỏ ốc xà cừ hay các loại đá trân 

quý khác, khắc theo hình dạng đuôi công xòe, một trống một mái, là một kỳ công trong ngành thủ công 

nghệ cổ thời. 

   Nhưng ấn tượng nhất với tôi có lẽ là chính mình được ngồi chễm chệ trên lưng voi, nghênh ngang cưỡi 

voi từ bãi đất trống ngoại ô, qua một đoạn đường khúc khuỷu, băng qua cây cỏ, núi rừng để tiến vào thành 

xem hội. Có lẽ không ở đâu lại có nhiều lễ hội như ở Ấn Độ, đặc biệt là lễ hội rước voi.  Trong xu hướng 

'phục cổ' hiện nay, các lễ hội ở nhiều vùng miền đang được đa số địa phương chú ý khôi phục lại những 

thành tố mang đậm chất văn hóa cổ truyền. Xuất phát từ tín ngưỡng 'vạn vật hữu linh' nên bất cứ điều gì 

liên quan đến sản xuất và đời sống con người, đều phải có sự cầu xin để được cho phép của các đấng thần 

linh trước khi tiến hành. Khi xong việc, được việc thì phải tạ ơn. Ngược lại, nếu vi phạm luật lệ cộng đồng 

khiến cho thần linh nổi giận thì phải tạ tội… từ đó mới diễn ra dày đặc các lễ thức, lễ nghi, lễ hội dân gian 

diễn ra quanh năm, suốt tháng. 

 

 

 

   Cả khu vực rộng lớn chung quanh pháo đài Amber này nổi tiếng khắp xứ Ấn Độ là môi trường sinh sống 

lý tưởng của loài voi có kích thước lớn nhất châu Á. Nơi đây cũng là nơi sản sinh ra những dũng sĩ săn voi, 

là những người quen sống theo nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng mà tên gọi của họ đã trở thành 

những biểu tượng của một Ấn Độ thiêng liêng, huyền bí. Trong chuyến hành trình xuôi ngược theo giòng 

lịch sử này của tôi, hình ảnh những ông tượng hiền lành lững thững đi về, bên các thôn làng đìu hiu heo hút 

cứ len lỏi vào tâm trí tôi, làm tôi nhớ mãi không thôi. Và mong ước một lần được khám phá cận cảnh cuộc 

sống của những người theo nghề thuần voi trên dải đất này đã trở thành hiện thực khi đến với Amber, nơi 

có số lượng voi nhà tập trung đông nhất Ấn Độ. 

   Cũng như tôi, các nhà làm du lịch ở đây đã nhanh chóng 'tóm' lấy vẻ đẹp ấy để kinh doanh kỹ nghệ du 

lịch: cho khách ngồi trên lưng voi dạo chơi lên thành để tính giờ thu tiền. Vậy là những con voi trước đây 

vốn dùng làm phương tiện (và là 'mồi') cho các cuộc săn voi ngày nào, nay được huy động ra cánh rừng 

thưa nằm chờ đón khách. Và dĩ nhiên, theo cùng nó là các dũng sĩ săn voi thuở trước, giờ được gọi bằng 
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cái tên mới là 'nài voi' cho có vẻ bớt ‘đao búa’ hơn. Để có được phút trải nghiệm cưỡi voi đáng nhớ, chúng 

tôi phải một phen nín thở, thức khuya dậy sớm, đi bộ băng màn sương sớm xuyên khu rừng mía, rồi mới 

tới khu đất trống ven bìa rừng, nơi đang thả rông những chú voi nhà để chúng tôi tự do lựa con nào to khỏe 

nhất sẽ ngồi lên cưỡi chúng. Những con được tuyển thường là những cô nàng voi cái vì nó ít hung hãn 

hơn. Voi cái lại không có cặp ngà cong vút như voi đực, có thể gây thương tích cho du khách. Nhìn về phía 

trước, chỉ là một màu xanh um tùm của cây cối, cảm giác hồi hộp dần xâm chiếm lấy bản thân. Chưa bao 

giờ tôi tiếp cận với một nàng voi trong tình huống như lần này, và để bảo đảm an toàn, tôi lùi lại sau lưng 

anh nài voi một khoảng xa và rụt rè quan sát. Theo hướng chỉ tay của anh ấy, tôi thấy một bóng đen lù lù, 

lấp ló sau bụi cây phía xa.  Anh ấy cho biết đấy chính là nàng voi sáng giá nhất khắp vùng, rồi ra dấu bảo 

tôi chuẩn bị sẵn sàng ngồi lên lưng voi. 

   Nàng voi ban đầu tỏ vẻ khó chịu khi gặp người lạ. Dù hàng ngày nàng vẫn được anh quản tượng đưa đi 

đón về như đứa trẻ chăm chỉ đi học, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gặp lại chủ, nàng nhìn thấy anh đã 

lặng đi vài giây rồi đột nhiên trở nên vùng vằng, tỏ vẻ giận hờn, nũng nịu, trách móc khi có mặt người lạ. Do 

không hiểu thứ ngôn ngữ của loài voi nên tôi phát hoảng trước những thái độ của nàng, bởi việc tiếp cận 

voi vào buổi sáng sớm sau một đêm thả rông là phần việc khó, nhất là với voi cái. Khi ấy, người nài voi phải 

vừa mềm mỏng, vuốt ve, lại vừa phải dọa nạt, lừa thế tót lên lưng voi khống chế, voi mới chịu nghe lời. Anh 

quản tượng hôm nay phải mất khá lâu để xoa dịu cơn giận của nàng voi, và khi đã yên vị trên lưng voi, 

nàng bỗng hiền dịu, e ấp không khác gì một thiếu nữ đang độ xuân thì, ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh 

của chủ, chịu cho chúng tôi trèo lên để vào thành. 

 

 

 

   Khi ấy, người ta bắt đầu chồng chiếc rọ sắt lên lưng nàng, rồi phủ lụa là gấm vóc và những sợi dây 

chuyền óng ánh lên khắp châu thân. Tiếp đến là khâu đánh phấn, tô vẽ mặt mày cho nàng voi, cứ y như là 

ngày rước dâu đưa nàng sang nhà chồng vậy. Xong đâu đó rồi, tôi mới chui vào ngồi trong chiếc cũi sắt, 

hai chân buông thõng xuống một bên bụng voi, cứ hai người ngồi một rọ, và trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. 

Liếc nhìn xuống, hai đôi mắt nhìn nhau, đôi của anh nài voi và đôi của voi, cử chỉ ra chiều âu yếm. Một tiếng 

hô to, một hồi tù và rúc lên, theo lệnh điều khiển, từng tốp voi đứng vào vị trí xuất phát.  Khi có lệnh xuất 

phát thì những nàng voi bật lên như chiếc lò xo, phóng về phía trước, giữa tiếng chiêng, trống, tiếng hò reo 

cổ vũ ầm vang cả núi rừng.  Voi rống lên từng hồi vang dội, kéo theo tiếng rào rào của lá, của cây bị voi 

giày xéo...Cả núi rừng như được hồi sinh... Càng gần đến cổng thành, tiếng tù và cùng với chiêng trống 

càng khua dồn dập hơn, như giục bước chân voi hãy mau về đến đích. Chẳng biết nàng voi của tôi có giật 

giải gì hay không, tôi thấy nàng giơ cao chiếc vòi vẫy chào mọi người rồi ngoan ngoãn bước đi ung dung, 

đôi tai phe phẩy, mắt lim dim đón nhận những ống đường hoặc khúc mía như một phần thưởng dành riêng 

cho nàng sau một chuyến miệt mài đưa rước, chiều chuộng những thượng khách béo tốt đủ điều. 

   Lúc ngồi trên mình voi, với vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của mình, anh quản tượng hăng hái kể cho tôi nghe 

nhiều chuyện xưa tích cũ về loài voi khôn ngoan này, là loài động vật lớn nhất hiện còn tồn tại trên quả địa 

cầu. Mỗi con voi mang một tính nết, một cách tiếp cận rất riêng mà chỉ người nài voi mới hiểu.  Có con khi 

người nài voi đến, phải đứng ở một khoảng cách cố định, gọi tên voi, rồi cả hai nhìn nhau trao đổi bằng ánh 

mắt, tiếng gọi mất cả 15 phút, voi mới chịu cho lên lưng cưỡi đi. Nếu tiếp cận nhanh quá, voi giật mình, bứt 
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xích chạy biến vào rừng, việc đi tìm lại tốn rất nhiều thời gian và công sức. Rồi anh mơ màng kể tiếp những 

câu chuyện thần bí về cô nàng voi mẫn cảm đa tình mà tôi đang cưỡi trên lưng nó: ‘Chú em biết không, voi 

ghen còn hơn cả người nữa đó! Gặp hôm nào mình có mùi bia rượu, hay dính lên người một chút nước 

hoa, son phấn phụ nữ, là y như rằng nàng voi vùng vằng phản ứng dữ lắm, không bao giờ cho mình cưỡi 

lên đâu!’ 

   Câu chuyện anh kể càng lúc càng thêm lý thú, thì tôi chợt thấy nơi khóe mắt anh đẫm ướt đôi giọt lệ lăn 

dài trên má. Tôi gặng hỏi tiếp thì được biết rằng đã từ mấy năm nay, các công ty du lịch dần dà mua đứt 

luôn voi của anh và của các bạn đồng nghiệp, biến họ từ người chủ voi lừng lẫy xưa kia thành người làm 

thuê trên lưng voi do chính họ nuôi dưỡng. Giọng anh buồn buồn, như muốn nhắn gửi đôi điều tâm sự của 

nàng voi cái với tôi, dù tôi chỉ là khách qua đường. Bán voi đi, anh tiếc lắm, nhưng không còn cách nào 

khác hơn. Vì voi nay đã là công dân ‘thừa’ của thôn làng, chi tiêu ăn uống tốn kém, và không còn vai trò 

trong đời sống cộng đồng dân tộc bởi nền kinh tế nông nghiệp giờ đây đã được ‘cơ giới hóa’.  Người dân 

bây giờ dùng xe tải để vận chuyển, chở hàng, do đó mà hoạt động đi rừng săn bắt voi hoang không còn đất 

dụng võ nữa.   

 

   Tuy nhiên, có gia đình do vẫn còn quá nặng tình với voi đã không bán mà để voi sống cô độc qua ngày 

đoạn tháng như vậy với người. Nhiều năm rồi không còn xuất hiện những con voi trẻ bị săn bắt từ rừng nữa 

nên giá một con voi nhà nhảy vọt lên một cách chóng mặt, mà hết thảy đều đã vào lứa tuổi già nua. Suốt 

ngày chầu chực chở khách du lịch lại luôn bị trói cột khi về nhà hay ở rừng. Vậy là con voi nhà triệt đường 

sinh sản, vì loài vật này phải có không gian hoang dã thật rộng, được tự do và tự nhiên suốt nhiều tuần, 

nhiều tháng... mới có thể động dục và giao phối thành công. 

   Ngoại trừ khu vực quanh thành Amber ra, những làng mạc ở Ấn Độ bây giờ hầu như không còn thấy hình 

ảnh voi kéo gỗ làm nhà, chở lúa lên ngàn, hay cày xới ngô khoai trên các rẫy nương còi cọc nữa. Vì thế, du 

lịch rõ là đất sống cuối cùng cho những con voi cuối cùng ở xứ voi cuối cùng của Ấn Độ.  Và ngay cả đàn 

voi ở thành Amber cũng đang ngày một già đi, rơi rụng dần theo năm tháng. Có nghĩa rằng biết đâu chừng 

những nài voi mà tôi được gặp kia cũng chính là những nài voi cuối cùng ở đất Ấn Độ này vậy.  

   Tuy vậy, trong tâm khảm của người dân xứ này vẫn còn một tình yêu kỳ lạ, vô bờ đối với loài voi. Như 

con voi đực già của gia đình anh nài voi mới chết cách đây ít tuần, dù nghèo khó nhưng anh vẫn nhất quyết 

chôn nó ngay tại nơi nó lụy giữa cánh rừng xa hút, mà không nghĩ đến việc xẻ thịt, lột da hay lấy xương cốt 

bán cho con buôn, dù biết cái gì của nó cũng quý hiếm, lắm người chầu chực muốn mua. Rừng đã xa, voi 

dần vắng biệt nhưng cư dân xứ này vẫn ứng xử một cách thủy chung lạ lùng với loài voi. Và hình ảnh thân 

thương giữa voi và người bên thành cổ Amber một buổi sớm mai bảng lảng mù sương đem lại vẻ đẹp gần 

gũi, là một nét chấm phá đầy thú vị trên đất trời Ấn Độ làm tôi bâng khuâng nhớ mãi. 
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