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Tận tâm
Có một người lang thang tìm việc suốt 

nhiều tuần. Một hôm, anh được một công 
ty phần mềm máy tính nhận vào làm lao 
công. Bộ phận quản lý nhân sự muốn 
anh để lại địa chỉ e-mail. Anh nói với họ 
anh không có máy tính và cũng không có 
e-mail. Công ty từ chối thuê anh.

Ra về chán nản, với 10 đôla còn lại 
trong túi, anh lang thang qua một khu 
chợ và thấy những trái cà chua mọng đỏ 
rất ngon. Anh mua hết chỗ cà chua đó 
và mang đến khu dân cư đông người để 
bán. Chỉ sau 2 giờ, anh đã bán sạch số 
cà chua và kiếm được gấp đôi số vốn đã 
bỏ ra. Quá hứng khởi, anh tiếp tục lặp đi 
lặp lại công việc này cho đến khi không 
còn đủ sức đi bộ nữa.

Từ hôm đó, anh bắt đầu kinh doanh 
cà chua. Với lòng tận tâm, công việc 
kinh doanh của anh ngày càng phát 
đạt. Không lâu sau, anh mua một, rồi 
vài chiếc xe tải nhỏ và thuê cả người 
làm. Khi công việc kinh doanh mở rộng, 
anh nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho gia 
đình mình.

Tham khảo của nhân viên tư vấn, anh 
quyết định ký một hợp đồng bảo hiểm 
phù hợp với hoàn cảnh của mình. Theo 
đúng thủ tục, nhân viên đó muốn có địa 
chỉ e-mail của anh để liên lạc. Anh nói:

- Tôi không có máy tính và địa chỉ 
e-mail.

Nhân viên tư vấn nói: 
- Ô! Ngài không có địa chỉ e-mail sao? 

Ngài có biết mình có thể làm được gì nếu 
có máy tính và địa chỉ e-mail không?

Anh cười chua chát:
- Làm lao công.
Ý anh là: để thành công đâu phải nhờ 

địa chỉ e-mail (hình thức giao tiếp) nhưng 
nhờ vào sự tận tâm (tinh thần làm việc).  

Truyện gợi vài ý: - đâu phải ở chức 
danh, địa vị… trong Giáo hội – nhưng ở 
lòng tận tâm theo Chúa – mới chiếm hữu 
được Nước Trời.

“Habitus non facit monachum” (chiếc 
áo không làm nên thầy tu); địa chỉ e-mail 
không làm nên sự thành đạt; thấu hiểu 
mọi lẽ đạo mà thôi chưa đủ để nên trọn 
lành. 

Nhưng lòng tận tâm theo đuổi đến 
cùng một công việc sẽ tạo sự thành đạt, 
lòng tận tâm theo Chúa (thực thi Lời 
Chúa) mới chiếm được Nước Trời.

Vì Chúa phán: “Từ thời ông Gioan 
Tẩy giả đến nay, Nước Trời phải đương 
đầu bằng sức mạnh, ai mạnh và can đảm 
mới chiếm được Nước Trời” (Mt 11, 12). 
Lòng tận tâm là biểu hiện của sự mạnh 
mẽ và can đảm.
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   . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

“Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học 
hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ 
nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình 
cả cái mới lẫn cái cũ”.

Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói? 
(Mc 4,33-34).

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ 
ngôn mà nói với đám đông; và Người không 
nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu 
ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng 
ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều 
được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng.
36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về 

nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: 
“Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong 
ruộng cho chúng con nghe.”37 Người đáp: 
“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng 
là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước 
Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần.39 Kẻ thù 
đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày 
tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như 
người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế 
nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như 
vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của 
Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương 
xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra 
khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào 
lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi 
như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có 
tai thì nghe.

Dụ ngôn kho báu và ngọc quý.
44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu 

chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp 
được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi 
bán tất cả những gì mình có mà mua thửa 
ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện 
một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được 
một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 
những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Dụ ngôn chiếc lưới.
47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện 

chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ 
cá.48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi 
ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì 
vứt ra ngoài.49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy 
ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và 
tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công 
chính,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, 
chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Kết thúc.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy 
không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.”52 Người bảo 
họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học 
hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà 
kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái 
mới lẫn cái cũ”.

 
   THỰC THI LỜI CHÚA

. ĂN LỜI UỐNG Ý

Lời Chúa không phải chỉ học, nhưng phải thực thi mới hiểu được.
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“Đắc tâm ứng thủ” (lòng thông tay thạo).
Một hôm Tề Hằng Công ngồi đọc sách 

trong nhà, tiếng đọc ra rả vang xa. Ngoài hiên 
có Luân Biển thợ đẽo bánh xe gỗ, người lém 
mồm nghe hoài khó chịu, bước vào nhà hỏi:

- Ngài đọc sách gì vậy?
Thấy Luân Biển đường đột, Tề Hằng Công 

bực đáp:
- Sách thánh hiền.
Luân Biển lại hỏi:
- Thánh hiền hiện còn sống không?
- Thánh hiền chết lâu rồi.
Luân Biển nói toạt:
- Thánh hiền chết từ lâu, vậy sách này là 

cặn bã của cổ nhân để lại.
Tề Hằng Công sôi máu:
- Tôi đọc sách, một tay thợ quèn như anh biết 

gì mà chõ mõm vào; lại còn cho là cặn bã… 
Hôm nay anh nói không xong tôi sẽ giết anh.

Luân Biển thản nhiên:
- Ngài đừng giận! Tôi dựa kinh nghiệm 

đẽo bánh xe mà nói; đẽo mộng nhỏ hơn lỗ 
mộng ắt bánh xe xộc xệch; đẽo to lắp không 

vào; phải đẽo mộng vừa khít lỗ mộng bánh 
xe mới chắc chắn. Đầu hiểu thông, tay làm 
nhuyễn, lại còn lột tả được. Còn những lời 
thánh hiền… không thể lột tả rõ, vậy chẳng 
phải là cặn bã của cổ nhân sao?

Tề Hằng Công nghe thấy cũng phải, không 
bắt tội Luân Biển được.

Truyện gợi vài ý: - hiểu thông suốt (đắc 
tâm) phải đi kèm với làm thuần thục (ứng 
thủ), gọi gom gọn là thông thạo – Lời Chúa 
cần phải được thông thạo – mới cải đổi con 
người chúng ta. 

Thông thái mới chỉ là hiểu biết thông suốt 
một điều gì đó. Còn thông thạo là vừa hiểu 
biết thông suốt vừa thực hành thuần thục.

Lời Chúa cần phải được thông thạo, tức: 
hiểu biết thông suốt và thực hành thuần thục. 
Vì lẽ rất tự nhiên: gặp được kho báu chôn 
trong ruộng (thông) thì về bán hết gia tài để 
mua ruộng đó (thạo).

Hiểu rõ Lời Chúa rồi thực thi Lời ấy… mới 
hoán cải được con người chúng ta.

CHÂU HÂN Sưu tầm
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PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Người Cha chạnh lòng thương, chạy ra,  
ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15,20).

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C
CHỦ ĐỀ: THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

CHÂU HÂN Sưu tầm

Minh họa
- Mille images: 93 D
- “Người Cha chạnh lòng thương, chạy ra, 

ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15,20).
Sợi chỉ đỏ: 
- Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho 

dân Do thái vào Đất hứa (Bài đọc I). 
- Vì lòng thương xót, người Cha đã đón đứa 

con hoang đàng trở về (bài Tin Mừng). 
- Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã nhờ 

công nghiệp Chúa Giêsu Kitô mà cho thế gian 
được hòa giải với Ngài (Bài đọc II). 

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện đứa con 

hoang đàng hối hận trở về và được Cha mở 
rộng vòng tay tha thứ. Chúng ta là những đứa 
con hoang đàng và Thiên Chúa là Cha giàu 
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lòng thương xót luôn chờ đón chúng ta trở về 
để tha thứ và phục hồi tư cách làm con. Thánh 
lễ hôm nay là một dịp tốt để chúng ta trở về.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

Chúng ta hãy mượn lời đứa con hoang đàng 
để bày tỏ với Chúa tâm tình sám hối chân 
thành:

- Thưa Cha, con thật đắc tội vì đã rời bỏ nhà 
Cha để chạy theo những cám dỗ của thế gian.

- Thưa Cha, con thật đắc tội vì đã không 
yêu thương anh chị em của con.

- Thưa Cha, con thật đắc tội vì đã nuông 
chiều xác thịt mà làm mất lòng Cha.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Gs 5,9-12).
Giai đoạn thứ ba của lịch sử cứu độ: Thiên 

Chúa cho dân Do thái được vào chiếm hữu đất 
hứa.

- Việc đầu tiên khi vừa vào Đất Hứa là cử 
hành Lễ Vượt Qua. Lễ này được ấn định sẽ cử 
hành hàng năm từ đó về sau vào ngày 14 tháng 
Nisan, nhằm giúp dân Do thái luôn nhớ đến 
lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ.

- Sau khi dân đã vào Đất hứa rồi thì manna 
không còn rơi xuống nữa, vì từ nay họ sẽ sống 
bằng hoa màu của đất đai mà Thiên Chúa ban 
cho họ.

2. Đáp ca (Tv 33).
Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa.
3. Tin Mừng (Lc 15,1-3.11-32).
Dụ ngôn người Cha nhân từ: Hình ảnh 

người Cha trong bài Tin Mừng minh họa rất 
sống động tấm lòng nhân từ bao la đến độ 
không thể ngờ của Thiên Chúa. 

11-12. “Xin Cha ban cho con phần gia tài 
thuộc về con”. Thông thường cha chỉ chia gia 
tài cho các con khi gần chết. Tuy thực tế có 
những trường hợp cha chia gia tài cho con 
ngay lúc ông còn mạnh khoẻ (x Tb 8,21), 
nhưng đó là tự ý người cha chứ không do đòi 
hỏi của con. Hơn nữa sách Huấn ca, 1 quyển 

sưu tập những lời dạy khôn ngoan, đã khuyên 
đừng bao giờ làm như thế bởi vì: “nắm tiền là 
nắm quyền”, khi đã chia gia tài cho con rồi thì 
không còn điều khiển chúng nỗi nữa, trái lại 
có thể còn bị chúng ngược đãi (Hc 33,20-24). 
Người cha trong dụ ngôn này đã không khôn 
ngoan tính kỹ như vậy, vì ông quá thương con.

 - Người cha này là hình ảnh của Thiên 
Chúa. Nhiều người trách Thiên Chúa sao 
quá hiền lành không trừng phạt “nhãn tiền” 
những người tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa đã 
yêu thương loài người nên khi dựng nên 
loài người thì đã ban cho họ Tự Do. Mà tự 
do nghĩa là có thể vâng lời hoặc không vâng 
lời Thiên Chúa. Vậy không nên trách Thiên 
Chúa mà chỉ nên cám ơn Thiên Chúa đã quá 
yêu thương loài người. Có trách là trách loài 
người đã xử dụng sai quyền tự do của mình.

13-20a. Sau khi lãnh gia tài, đứa con thứ 
liền ra đi sống bê tha phung phí hết của cải và 
rơi vào tình trạng khốn khổ.

 - “Chăn heo”: người Do thái coi heo 
là đồ ghê tởm. Thịt heo họ còn không ăn. 
Thế mà đứa con này phải đi chăn heo. Tệ 
hơn nữa là muốn ăn thức ăn của heo mà còn 
không được. Nghĩa là tình trạng xuống dốc 
đến tột cùng.

 Trong lúc xuống dốc tột cùng như thế, 
nó muốn quay trở về với cha. Đây cũng là 
tâm lý của kẻ tội lỗi: khi sung sướng thì 
quên Chúa, quên đạo lý. Lúc khổ sở mới 
biết hối hận.

 Trước lúc quay về, nó soạn sẵn 1 bài tự 
thú. Ta hãy chú ý là bài tự thú này khá dài (2 
câu 18-19).

20b Câu này chứa nhiều chi tiết chứng 
tỏ tình thương vô bờ bến của người Cha 
nhân lành:

 - “Khi cậu còn ở đàng xa, Cha cậu trông 
thấy”: Một người cha bình thường khi con bỏ 
nhà ra đi thì tức giận và có thể còn từ con luôn. 
Nhưng người cha này không như vậy. Chi tiết 
ông trông thấy con từ xa có nghĩa là sau khi 
nó ra đi ông rất thương tiếc nó, thường xuy-
ên đứng trước ngõ trông chờ nó, nhờ đó mới 
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thấy bóng dáng nó từ đàng xa. Ý nghĩa: khi 
con người đi đàng tội lỗi, Thiên Chúa không 
từ bỏ con người nhưng luôn trông chờ con 
người hối hận quay về.

 - “Liền động lòng thương”: Đối với 
những người cha bình thường, cho dù độ 
lượng bao nhiêu đi nữa với đứa con ngỗ ng-
hịch bỏ nhà ra đi, khi thấy nó về thì phản ứng 
đầu tiên là chửi mắng, hoặc ít ra là lạnh nhạt. 
Người cha này không thế, phản ứng đầu tiên 
của ông là “liền động lòng thương”.

 - “Chạy lại”: Ta nên hiểu chi tiết này 
theo tâm lý người phương Đông. Những người 
phương Đông (trong đó có Do thái) giỏi kềm 
chế cảm xúc của mình, nhất là những người 
đàn ông. Đàn ông càng lớn tuổi càng phải đi 
đứng chững chạc. Nhưng người cha phương 
Đông trong dụ ngôn này chẳng những không 
kềm chế tình cảm mà còn “chạy”! Vì tình 
cảm thương con quá lớn, ông không kềm chế 
nổi nữa rồi.

 - “Ôm vào lòng hôn con tha thiết”: cử 
chỉ này không chỉ là biểu lộ một tình thương 
mãnh liệt mà còn có ý nghĩa tha thứ. Ôm hôn 
là biểu lộ sự tha thứ (xem chuyện Đavít ôm 
hôn tha thứ cho Absalom ở 2Sm 14,33). Đáng 
chú ý là khi đó đứa con chưa mở lời xin lỗi.

21-24 - Khi đó đứa con bắt đầu đọc bài tự 
thú mà nó đã học thuộc lòng. Nên lưu ý là nó 
đọc chưa xong thì người cha đã không nghe 
nữa. Ông không cần lời lẽ của nó, nguyên 
việc nó quay về với ông đã đủ. Ông còn bận 
tổ chức tiệc mừng.

 - “Mau mau đi”: tha thứ nhanh chóng, 
nôn nóng mở tiệc mừng.

 - “Đem áo dài tốt nhất mặc cho cậu”: 
Áo chỉ thân phận của người mặc áo. Đứa con 
này đã đánh mất chiếc áo làm con để thay vào 
chiếc áo chăn heo. Nay nó được cho mặc “áo 
dài tốt nhất” tức là nó được trả lại quyền làm 
con. Chú ý là nó đã tự thú: “Con không đáng 
cha nhận làm con cha nữa. Xin cha cứ coi 
con như đứa làm thuê”.

 - “Đeo nhẫn vào tay”: nhẫn là món chỉ 
có những người quý phái mới mang.

 - “Xỏ giầy vào chân cậu”: theo tục lệ Do 
thái, đầy tớ không mang giầy (mà chỉ xách 
giầy cho chủ).

 - “Bắt con bò tơ chúng ta đã nuôi cho 
béo”: không phải bất cứ con bò béo nào, mà 
con bò “chúng ta đã nuôi cho béo”. Nghĩa là 
người cha đã dự trù sẵn bữa tiệc mừng này 
nên đã chỉ định một con bò phải nuôi cho béo. 
1 chi tiết nữa cho ta thấy người cha lúc nào 
cũng trông con quay về.

c.29  Phần thứ hai của dụ ngôn nói về 
người anh.

 - “Bao nhiêu năm trời tôi phục vụ ông”: 
biệt phái và thông giáo cũng nghĩ rằng họ 
“phục vụ” Thiên Chúa hết lòng bằng cách 
tuân giữ mọi lề luật không sai phạm chút nào.

c.30 “Thằng con của ông đó”: người con 
trưởng không coi người con thứ là em mình.

c.32 “Em con đây”: người cha sửa lại lời 
lẽ sai lầm của người con trưởng.

Thật là 1 dụ ngôn cảm động. Những nét 
mô tả tình cảm của người cha trong dụ ngôn 
này khó mà có được nơi một người cha bình 
thường trong thế gian này mà chỉ có thể áp 
dụng vào Thiên Chúa nhân lành vô cùng.

4. Bài đọc II (2 Cr 5,17-21).
Chúa Giêsu Kitô đã hòa giải loài người tội 

lỗi lại với Thiên Chúa giàu lòng thương xót. 
Giáo Hội có sứ mạng làm cho những ơn ích 
của sự hòa giải ấy được đến với mọi người.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Gandhi kể rằng khi ông 15 tuổi, ông đã ăn 

cắp của anh mình một đồng tiền vàng. Tuy 
nhiên sau đó ông rất áy náy nên quyết định 
thú tội với cha mình. Ông viết lên một tờ giấy 
những gì mình đã làm, sau đó xin cha tha thứ, 
và cuối cùng hứa sẽ không tái phạm nữa. Khi 
ấy cha ông đang bệnh phải nằm trên giường. 
Gandhi đến đưa tờ giấy cho cha và hồi hộp 
chờ Cha xét xử. Người Cha ngồi dậy, cầm tờ 
giấy, trong khi ông đọc thì hai dòng lệ từ đôi 
mắt ông chảy xuống. Gandhi cũng không cần 
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được nước mắt mình. Cuối cùng khi đã đọc 
xong, người Cha không hề nổi giận và cũng 
chẳng trách móc Gandhi lời nào. Ông ôm 
chầm lấy con và sung sướng vì con mình đã 
biết hối hận.

Cảm nghiệm được yêu thương ngay khi 
mình còn tội lỗi là một cảm nghiệm vô cùng 
sâu sắc đối với Gandhi. Sau này ông nói: “Chỉ 
có người nào đã trải qua cảm nghiệm về loại 
tình yêu như thế mới có thể hiểu được nó thôi”.

Đó cũng là cảm nghiệm của đứa con hoang 
đàng trong bài Tin Mừng hôm nay. Qua dụ 
ngôn này, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta hiểu 
được lòng thương xót bao là của Thiên Chúa 
là Cha chúng ta. Ngài muốn nói với chúng ta 
rằng: Nếu chúng ta phạm tội thì Thiên Chúa 
vẫn yêu thương chúng ta. Ngài không những 
không bớt thương mà còn thương nhiều hơn 
nữa. Không phải đợi chúng ta trở nên hoàn 
hảo thì Thiên Chúa mới thương, mà Ngài yêu 
thương chúng ta chính vì chúng ta tội lỗi, yêu 
thương ngay khi chúng ta còn trong tội lỗi.

Tất cả chúng ta, dù nhiều hay ít, đều là 
những người tội lỗi. Nhưng chính trong tội 
lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta cảm nhận được 
lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Thật 
vậy, nếu chúng ta không bao giờ phạm tội thì 
chúng ta cũng không bao giờ cảm nhận được 
niềm vui được tha thứ. Nói thế không có nghĩa 
là chúng ta cứ tha hồ phạm tội. Nói như thế 
là để chúng ta càng hiểu được tấm lòng của 
Thiên Chúa. (FM)

* 2. Những con tim.
Dụ ngôn này là một câu chuyện về những 

con tim:
- Con tim ích kỷ và con tim quảng đại.
- Con tim hẹp hòi và con tim rộng mở.
- Con tim lạnh lùng và con tim nồng ấm.
- Con tim tan vỡ và con tim vui mừng.
- Con tim sám hối và con tim không sám hối.
- Con tim biết tha thứ và con tim không thứ tha.
- Con tim oán giận và con tim biết ơn. 

(Theo FM).
* 3. Người con gái hoang đàng.
Dụ ngôn người con trai hoang đàng đã kh-

iến Anon liên tưởng tới hoàn cảnh của những 
người con gái hoang đàng. Anon có những 
dòng mà đại ý như sau:

Biết bao thi sĩ đã viết nên những bài thơ đẹp 
nói về tình thương tha thứ của người cha và 
hạnh phúc của người con trai hoang đàng khi 
nó trở về. Nhưng đối với những người con gái 
hoang đàng thì sao?

Người con gái hoang đàng cũng có thể 
quay về ngôi nhà mình đã bỏ đi. Nhưng không 
có gì còn giống như trước: Áng mây mờ vẫn 
còn nấn ná trên nét mặt những người thân; lại 
còn những lời chế diễu dèm pha của bà con 
lối xóm.

Có lẽ vì thế mà khi người con gái hoang 
đàng còn đang bơ vơ trên những nẻo đường 
lưu lạc, chỉ cần nghĩ đến những môi miệng 
cong cớn đó là không còn chút can đảm nào 
để trở về. 

Vậy, hãy mở rộng cửa để đón người con 
trai hoang đàng trở về; hãy giết bò, hãy mở 
tiệc ăn mừng.

Nhưng xin đừng đóng sập cánh cửa trước 
mặt người con con gái hoang đàng trở về, 
bởi vì, hãy nhớ đừng quên, nàng cũng có 
một linh hồn.

* 4. Trừng phạt và tha thứ.
Người con hoang đàng biết mình xứng đáng 

bị trừng phạt và sẵn sàng chờ đợi bị trừng phạt.
Thế nhưng người cha không trừng phạt, mà 

tha thứ.
Trừng phạt giống như dội một thùng nước 

lên que củi sắp tàn. Kết quả là ngọn lửa tắt 
ngúm.

Tha thứ giống như thổi hơi vào tàn lửa sắp 
tắt, giúp cho ngọn lửa lại bùng lên. (FM)

* 5. Trong đôi mắt cha.
Một cô bé đang ngồi trên gối mẹ, chợt lên 

tiếng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy lòng mẹ không?
Bà mẹ đáp:
- Mẹ không biết, nhưng con có thể nhìn vào 

mắt mẹ xem có thấy gì trong đó?
Cô bé nhướng mắt nhìn chăm chú vào đôi 

mắt người mẹ, rồi sung sướng kêu lên:
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- Mẹ ơi ! Con nhìn thấy lòng mẹ rồi, ở đó có 
một cô bé tí xíu là chính con đó mẹ ạ?

***
Trong đôi mắt của cha mẹ, con cái là tất cả. 

Trong đôi mắt Thiên Chúa chỉ có con người, 
nhất là những con người tội lỗi đáng thương. 
Vua Đavít đã cầu nguyện cùng Chúa: “Xin giữ 
gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, 
xin thương che chở” (Tv 17,8).

Vâng, tấm lòng yêu thương khôn tả của 
Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu bày tỏ trong 
dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Một người 
cha rất đỗi hiền từ, luôn tôn trọng tự do của 
con cái, sẵn sàng trao phần gia tài cho người 
con thứ. Sau khi anh ta đã “sống phóng đãng, 
phung phí hết tài sản” trở về, người cha ấy 
cũng không trách mắng, nghiêm phạt, từ con. 
Trái lại, khi thấy bóng dáng cậu từ xa, ông đã 
vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu hôn hít vui 
mừng đến chảy nước mắt.

Lòng nhân hậu, yêu thương, tha thứ đã kh-
iến ông quên hết lỗi lầm của đứa con hoang 
đàng, mà chỉ còn thấy trước mặt ông, trong 
vòng tay âu yếm, là đứa con ông hằng mòn mỏi 
đợi trông. Đứa con mà ông tưởng đã mất vĩnh 
viễn nay lại tìm thấy được. Ông vui sướng mở 
tiệc liên hoan, đàn ca múa hát, ăn mừng người 
con trở về. Một cuộc đón tiếp quá sức nồng 
hậu, ngoài sức tưởng tượng của đứa con.

Người anh đi làm về, chẳng những đã không 
vui mừng mà con nổi giận, trách móc cha già, 
khiến ông lại phải nhẫn nhục ra tận cổng phân 
trần, năn nỉ, mời cậu vào nhà chung vui với 
ông và gặp lại đứa em “đã chết nay sống lại, 
đã mất nay lại tìm thấy”. Ông khẳng định với 
cậu rằng: “Tất cả những gì của cha đều là của 
con” (Lc 13,31).

Đó là câu chuyện có thật về một Thiên 
Chúa yêu thương, quảng đại, và hay tha thứ. 
Một Thiên Chúa không thích dùng hình phạt 
nhưng luôn tỏ lòng khoan dung. Một Thiên 
Chúa giàu lòng thương xót. “Muôn ngàn đời 
Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135).

Chỉ tiếc một điều là người anh cả đã không 
chịu vào nhà. Anh không chịu vào vì anh 

không thể tha thứ cho người em lầm lỡ. Anh 
không chịu vào vì anh sợ quyền lợi của anh bị 
xâm phạm. Anh không chịu vào vì anh không 
hiểu được tấm lòng quá nhân hậu bao dung 
của người cha.

Hoá ra, bấy lâu nay anh sống trong nhà cha 
mà như ở bên ngoài: Anh không trái lệnh cha 
chỉ để tròn bổn phận chứ không phải vì yêu 
mến cha. Anh không hề gọi người em mình 
là “em tôi” mà là “đứa con của cha kia”. Anh 
không cảm thông với người em lầm lỡ, cũng 
không chia sẻ nỗi khổ của người cha mất con.

Anh chỉ nghĩ về mình, quyền lợi của mình, 
hạnh phúc của mình. Anh là người đại tiện 
cho nhóm Pharisêu và các kinh sư, luôn tự 
hào về đời sống đạo đức của mình, và muốn 
cho những kẻ tội lỗi phải chết hơn là được 
cứu chữa.

Vậy cả hai người con đều phải quay trở về 
với cha, cả hai đều phải bước vào nhà cha, cả 
hai đều phải rũ bỏ nếp sống cũ, nếp nghĩ xưa 
để về ẩn mình trong trái tim cha: Nhân hậu, 
bao dung, tha thứ và tròn đầy yêu thương.

Trở về với cha là giang tay ôm lấy người 
em lầm lỡ.

Trở về với cha cũng là về với anh em, con 
cùng một cha.

Trở về với cha để thấy mình là tất cả, trong 
đôi mắt cha.

***
Lạy Chúa. Tình yêu Chúa lớn hơn tội lỗi 

chúng con bội phần. Xin cho chúng con mỗi 
lần được Chúa thứ tha cũng biết rộng lượng 
tha thứ cho nhau, để mỗi ngày chúng con càng 
nên xứng đáng với Chúa. Amen. (TP) 

* 6. Mảnh suy tư.
- “Lúc đứa con hoang đàng quỳ gối xuống 

và khóc là lúc nó biến những khoảng thời 
gian phung phí cuộc đời với bọn đĩ điếm, với 
việc chăn heo, với việc ăn cháo heo cho đỡ 
đói thành những khoảng thời gian đẹp nhất và 
thánh thiện nhất trong đời nó. Dễ có mấy ai ý 
thức được như vậy. Tôi dám nói rằng cần phải 
vào tù mới hiểu được điều đó. Và nếu thế thì 
có vào tù cũng đáng lắm chứ” (Oscar Wilde)
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- Chẳng có gì khó khi trở về nhà như một 
vị anh hùng với những chiến công hiển hách. 
Nhưng trở về nhà với vóc dáng tả tơi, hai bàn 
tay trắng và một con tim tan nát vì mặc cảm tội 
lỗi là một điều khó vô cùng.

- Đứa con hoang đàng biết mình đáng bị 
trừng phạt. Do đó nếu người cha trừng phạt 
thì nó cũng sẵn sàng chịu đựng. Lòng nó nhẹ 
đi. Nhưng nó không vui. Chính sự tha thứ của 
người cha mới đem lại cho nó niềm vui thực 
sự.

- Các vị thánh làm chứng về ân sủng và 
lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn những 
người tội lỗi thì làm chứng và tình thương và 
lòng thương xót của Ngài.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa 
là một người Cha giàu lòng thương xót. Người 
không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn 
nó sám hối ăn năn để được sống. Tin tưởng 
vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta 
cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh là một người mẹ hiền luôn 
thương yêu con cái của mình/ Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử/ luôn 
thể hiện tình thương trong cung cách xử sự 
thường ngày.

2. Hiện nay/ tình trạng thanh thiếu niên bỏ 
nhà ra đi bụi đời rất đáng báo động/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ/ luôn 
sống hòa thuận yêu thương nhau/ và nhất là 
quan tâm giáo dục con cái của mình.

3. Phải từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay 
về với Chúa/ là điều mà người Kitô hữu cần 
thực hiện trong mùa Chay thánh này/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đoạn 
tuyệt với tội lỗi / để xứng đáng đón mừng 
đại lễ Phục sinh.

4. Ganh tỵ và ghen ghét gây ra biết bao đau 
khổ cho con người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết cố gắng 
sống bác ái yêu thương như Chúa dạy/ nhờ đó 
dẹp bỏ được những tật xấu đáng ghét này.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: 
“Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em 
là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương 
nhau”. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng 
con có thể sống trọn vẹn lời Chúa đã dạy. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Chúng ta thật hạnh 
phúc vì được làm con của Thiên Chúa giàu 
lòng thương xót. Vậy chúng ta hãy dâng lên 
Ngài những tâm tình kính mến chân thành của 
chúng ta.

VII. GIẢI TÁN

Hôm nay chúng ta đã cảm nhận được lòng 
nhân từ thương xót của Thiên Chúa là Cha 
chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy là những sứ 
giả loan báo cho mọi người về lòng nhân từ 
thương xót bao la ấy. Chúc anh chị em luôn 
bình an.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

Cám dỗ/ thử thách gợi lên hai thực tại: Tích 
cực như thi tuyển, hoặc đau khổ như bệnh tật, 
thất bại. Thánh Kinh chú trọng đến ý nghĩa 
tích cực của từ ngữ. Ba tác nhân có thể khởi 
xướng thử thách/ cám dỗ. Trước hết, Thiên 
Chúa thử thách con người để biết lòng họ 
(Đnl 8,2 Gc 1,2). Con người củng cố tỏ mình: 
“như Thiên Chúa” (St 3 Rm 7,11). Thử thách 
trở thành cám dỗ có nhân tố can thiệp vào: tên 
dụ dỗ. Thử thách nhắm đến sự sống (St 2,17 
Gc 1,1-12) còn cám dỗ sinh ra chết chóc (St 3 
Gc 1,13t). Nơi Chúa Giêsu, thử thách và cám 
dỗ chỉ là một: tình yêu làm nẩy sinh thử thách 
và cám dỗ (Lc 4,2). 

Chúa Giêsu Kitô là miêu duệ theo lời hứa 
(St 3,15). Nơi hoang địa (Lc 4,1) Người thắng 
tên dụ dỗ nơi chính phần đất của nó (11,18). 
Như thế, Israel trước kia đã sa ngã, nhưng 
nhờ Chúa Giêsu đã vượt thắng (đối chiếu Đnl 
8,3 với Mt 4,4 Đnl 6,16 với Mt 4,7 Đnl 6,13 
với Mt 4,10). 

Bị khuất phục, “qủy bỏ đi chờ đợi thời cơ” 
(Lc 4,13). Là người, Chúa Giêsu biết nuôi 
mình bằng Lời Chúa  để chiến thắng. Nhưng 
là Vị Cứu Thế. Người luôn bị dân thử thách 
(Mt 16,1 19,3 22,18), cơn cám dỗ xen vào 
giữa sự thần hiến và việc thi hành sứ mạng 
(Mc 1,11-14). Đó là cơn cám dỗ đi ngược lại 
ý muốn của Chúa Cha, cám dỗ từ bà con (Mc 
3,33t), Phêrô (Mc 8,33), từ ước muốn những 

dấu hiệu nhãn tiền (8,12) hay từ quan niệm 
trần tục về sứ mệnh thiên sai (Ga 6,15). Cuối 
cùng là cơn cám dỗ lúc hấp hối (Lc 22,40-46). 
Chúa Giêsu đã thắng và đưa nhân loại vào 
thân phận đích thực (Dt 2,10-18). 

Sự kiện Chúa Giêsu biến hình diễn ra 
sau khi các môn đệ nhận biết Người chính 
là Đấng Cứu Thế và Người cho biết đường 
cứu độ phải qua đau khổ, sự chết (Mt 17,1-9tt 
16,13-23). Việc biến hình quả có ý nghĩa lớn 
trong đời Chúa Giêsu và có nhiều ích lợi cho 
đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu là Đấng phải 
đến để thực hiện lời Thánh Kinh (Lc 24,44t) 
và các lời sấm về Đấng Cứu Thế là Tôi Tớ 
Thiên Chúa và là Con Người. 

Chính những người sẽ chứng kiến cuộc 
hấp hối của Chúa Giêsu được chọn làm chứng 
nhân cho biến cố này: Phêrô (2P 1,16t), Gi-
acôbê và Gioan (Mc 14,33). Cảnh tượng gợi 
lên những lần Thiên Chúa tỏ hiện cho Môisê 
và Êlia trên núi (Sinai/ Horeb Xh 19,9t 24,15-
18 1V 19,8-18). Nay Thiên Chúa không chỉ 
phán giữa đám mây và cột lửa (Đnl 5,2-5), 
nhưng Chúa Giêsu đã biến hình trong vinh 
quang trước mắt các môn đệ, với sự có mặt 
của Môisê và Êlia. 

Vinh quang của Chúa Giêsu biến hình 
chưa phải là vinh quang của Người ngày thế 
mạt, mà chỉ làm rạng ngời y phục và khuôn 
mặt Người như Môisê trước kia (Xh 34,29-

BIẾN HÌNH (HIỂN DUNG)
(CN 2 MC C - Lc 9,28b-36)

         CÁM DỖ/ THỬ THÁCH CHÚA GIÊSU          
(CN 1 MC C - Lc 4,1-13)

TỪ NGỮ THÁNH KINH
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35), nhưng đã gây nên một thứ kính sợ (Lc 
1,29t) và tuyên nhận cuộc xuất hành từ Giêru-
salem (Lc 9,31) qua cái chết để vào vinh 
quang (Lc 24,25t) như Chúa Giêsu đã loan 
báo, và ta phải nghe theo (Lc 9,35). 

Lời dạy bảo ta phải nghe theo loan báo 
một luật mới thay cho luật cũ, khi nhắc lại ba 
lời sấm về Đấng Cứu Thế có từ hệ thần linh 
(Tv2,7), là Tôi Tớ được tuyển chọn (Is 42,1) 
và là Môisê mới (Đnl 18,15 Ga 1,17t). Tin 
theo Người sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa 
(Ga 1,14). 

Kitô hữu cũng phải biến hình luôn mãi 
(2Cr 3,18) trong khi chờ đợi cuộc biến hình 
toàn diện ngày Chúa quang lâm (Pl 3,21).

Thiên Chúa mời gọi con người hiệp thông 
với Ngài. Nhưng con người đã là tội nhân từ 
trong lòng mẹ (Tv 51,7), do tội nguyên tổ 
(Rm 5,12) và nơi sâu thẳm mỗi người (7,2). 
Để đáp lại lời mời của Chúa, họ phải sám hối/ 
hoán cải. Sách Thánh dùng hai từ hoán cải 
(epistrephein) và sám hối (metanoia) để chỉ 
việc trở lại vừa có tính nội tâm vừa là hành 
động thực sự. 

Với giáo thuyết giao ước, những bất hạnh 
chung là dịp tốt để ý thức về sai lỗi đã phạm 
(Gs 7 1Sm 5-6). Để khấn nài Chúa thứ tha, 
người ta thực hành khổ chế và phụng vụ sám 
hối như chay tịnh (Tl 20,26 1V 21,8), xé áo 

mình, mặc áo nhặm (1V20,3; 2V 6,30...) 
nằm trên tro (Is 58,5). Trong phụng vụ sám 
hối, người ta rên xiết và than khóc (Tl 2,4; 
Gr 1,13; 2,17), với các định thức như (Tv 
60,74.79 .83; Ạc ...) 

Nhưng những cử hành phụng vụ có nguy 
cơ chỉ là hình thức bên ngoài để ngăn chặn 
nguy cơ vụ hình thức này, các tiên tri loan báo 
sứ điệp hoán cải. Amos đòi phải nghiêm chỉnh 
thực thi công chính (5,14-15). Hôsê nhấn 
mạnh sự hoán cải phải do tình yêu và nhận 
biết Thiên Chúa (6,1-6) Isaia nói hoán cải 
thực, là thi hành ý Chúa (1,11-15). Giêrêmia 
đòi phải thay đổi hạnh kiểm và cắt bì con tim 
(4,1-4). Êzêkien nhấn mạnh đặc tính cá nhân 
(3,16-21; 18; 33,1-20). Nhưng Thiên Chúa sẽ 
ban cho họ một trái tim mới (36,26-31...). Sau 
lưu đày trở về, Do thái giáo nên phổ quát hơn 
(Is 56,3.6) Tv 22,28). Giona còn trực tiếp gửi 
sứ điệp tới lương dân kêu gọi họ hoán cải. Và 
chư dân cũng sẽ hoán cải (Is 45,14; Gr 16,19). 

Ở ngưỡng cửa Tân Ước, Gioan Tẩy Giả - 
vị tiên tri cuối cùng dẫn dắt con cái Israel về 
với Thiên Chúa (Lc 1,16). Sứ điệp của ông 
là hãy hoán cải vì Nước Thiên Chúa đã gần 
kề (Mt 3,2). Ông đánh dấu việc hoán cải với 
phép rửa, sám hối bằng nước để chuẩn bị cho 
phép rửa bằng lửa và Thánh Thần. 

Chúa Giêsu đến lập lại sứ điệp của Gio-
an Tẩy Giả (Mc 1,15 Mt 4,17). Nhưng Người 
khai mở Vương Quốc. Và Người đến để mời 
gọi tội nhân hoán cải (Lc 5,32). Ai cố chấp sẽ 
bị hủy diệt (Lc 13,1-5), giống như cây vả khô 
(Lc 13,6-9 Mt 21,18-22). Người hoán cải sẽ 
được đánh dấu bằng việc lãnh nhận phép rửa 

SÁM HỐI/ HOÁN CẢI
(CN 3 MC C - Lc 13,37).

TỪ NGỮ THÁNH KINH
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HÒA GIẢI
(CN 4 MC C - Cr 5,19).

và Chúa Thánh Thần (Tv 2,38) và bao hàm 
vào việc tin vào Đức Kitô (Tv 3,4). Lương 
dân cũng được mời sám hối để hưởng sự sống 
(Cv 11,18) và họ cần bỏ ngẫu tượng để quay 
về với Thiên Chúa hằng sống (Cv 14,15; 
26,18 1Tx 1,9). 

Việc hoán cải được đóng ấn bằng phép 
rửa (Dt 6,6), nhưng người đã chịu phép rửa 
vẫn có thể sa ngã phạm tội. Chỉ có sự hoán cải 
mới chuẩn bị con người ra trước tòa phán xét 
của Thiên Chúa (Cv 17,30).

Tội lỗi làm cho con người như đứa con ho-
ang đàng xa cách và còn trở nên thù nghịch 
với Thiên Chúa (Lc 5,11-32). Muốn nối lại 
tình thân nghĩa thiết, phải có sự hòa giải (Rm 
5,10-11). 

Chính Thiên Chúa khai mào cuộc hòa 
giải này. Người tự mặc khải là “Thiên Chúa 
nhân hậu và từ bi”. (Xh 34,6) luôn nguôi 
giận (Tv85,4) và nói lời hòa bình với dân (Tv 
85,9). Người còn khởi xướng giao ước mới 
và vĩnh cửu (Gr 31,31t). 

Sáng kiến hòa giải được thực hiện qua Đức 
Kitô, nơi Người, Thiên Chúa hòa giải với thế 
giới và bỏ qua mọi lỗi lầm của loài người 
(2Cr 5,19). Ơn cứu độ liên quan đến toàn thể 
thế giới, nên thánh Phaolô còn áp dụng sự hòa 
giải này cho cả các loài dưới đất cũng như 
trên trời (Cl 1,20). 

Đối với cá nhân, sự hòa giải còn ở trong 
tiềm năng, còn đối với tập thể thì đã là một 
thực tế. Sự tuân phục của Đức Kitô đã chuộc 
lại sự bất tuân của Ađam (Rm 5,9), Người đã 
xóa bỏ, đóng đinh vào thập giá và tiêu hủy cái 
án nợ nần của chúng ta (Cl 2,14). Tin và chịu 
phép rửa, người Kitô hữu đã được hòa giải 
với Thiên Chúa và được cứu độ nhờ sự sống 
của Đức Kitô (Rm 5,10). 

Đức Kitô quả là “hòa bình của chúng ta” 
(Ep 2,14), người hợp nhất cả người Do thái 
lẫn lương dân thành một dân duy nhất, có 
cùng một quyền lợi, vì mọi người chỉ còn là 
một lương dân thành một dân duy nhất, có 
cùng một quyền lợi, vì mọi người chỉ là một 
thân thể (2,16), một đền thờ (2,21). Các tông 
đồ được trao phận vụ hòa giải (2Cr 5,18-19), 
kiến tạo hòa bình (2Cr 6,4-13). Các Kitô hữu 
cũng ý thức mình phải hòa giải với anh em 
(Mt 5,23t).
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Nhiều người Công giáo chúng ta cho rằng: 
chết bất đắc kỳ tử, có nghĩa là chết ngay, chết 
tươi, chết không kịp dọn mình để về đời sau. 
Cả đời giữ đạo mà đến lúc chết không kịp 
xưng tội ruớc lễ, xức dầu, là sự xui xẻo. Có 
khi người ta còn kháo nhau: ông ấy bà ấy đã 
chết tươi, không kịp chịu các phép, làm cho 
con cháu rất lấy làm buồn phiền. Sự là vậy, 
thật ra không phải vậy. Biết bao nhiêu binh 
lính ngoài mặt trận chết vì súng đạn. Tai nạn 
máy bay, tàu đò, chết một lúc cả hằng mấy 
ngàn người. Đó cũng là chết bất đắc kỳ tử. 
Nhưng người Công giáo chúng ta nên nhớ 
rằng; tất cả đều do thánh ý Chúa định, có câu 
kinh: “chết cách nào, chết thể nào, thì con 
xin dâng cho Chúa hết thay thảy”. Cho nên 
dù chết ở đâu, mà chúng ta đang được nghĩa 
cùng Chúa, thì đều được rỗi linh hồn cả. Bởi 
vậy ngay khi còn sống, chúng ta phải luôn 

luôn dọn mình sẵn sàng. Có khi lên xe, lái 
đi, rồi không bao giờ trở về. Lên máy bay đi 
xa, nhưng không bao giờ trở lại. Công nương 
Diana nước Anh, đi trên chiếc xe định mệnh, 
đâu có ngờ rằng phải bỏ lại 2 đứa con thân 
yêu nhất của bà. Đời là vậy. Chúng ta là người 
Công giáo phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết 
của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn 
trẻ, cuộc sống ở đời này còn dài, mà tha hồ ăn 
chơi phóng túng. 

Ai là người Công giáo trước khi chết cũng 
muốn được xưng tội rước lễ xức dầu cho yên 
lòng. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp mà 
không được chịu các phép cuối cùng thì sao 
đây? Xin nhớ rằng có 2 phương pháp quan 
trọng nhất là: ăn năn tội cách trọn, xin Chúa 
tha thứ các tội mình vì lòng kính mến Chúa, 
cầu xin Chúa và Đức Mẹ thầm thĩ trong lòng 
cho mình được ơn cứu rỗi. Các thánh còn 



PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - NHỜ MẸ ĐẾN CHÚA - TRUYỆN TÍCH MÂN CÔI - TRUYỆN TÍCH 59

15

khuyên chúng ta nên mang áo Đức Bà, hoặc 
đeo chuỗi hạt Mân Côi, thì được Đức Mẹ cứu 
giúp ngay khi gặp tai nạn. Trong chuyến bay 
định mệnh mà người ta thường gọi là 9-1-1, 
do bọn không tặc gây nên, đã có bao nhiêu 
người đã chết bất đắc kỳ tử, không kịp trối 
trăn, không kịp sắp xếp cuộc đời trước khi từ 
bỏ thế gian về đời sau. Có những ông bà vội 
gọi điện thoại cầm tay về báo cho vợ chồng 
từ giã cuộc đời. Cũng có người gọi về báo tin 
mình sẽ chết trong tay Đức Mẹ, vì em đang 
lần chuỗi Mân Côi. Nếu ta quan niệm đời sống 
chỉ là con đường đi để về quê thật, thì chính 
sự chết là đưa ta về quê thật. Quê thật là nước 
thiên đàng, hay là nơi nào bất toàn. Đó là do 
chúng ta lựa chọn ngay khi còn sống ở thế 
gian này. Chính vì thế mà đã có nhiều người 
bỏ cả sự giàu sang phú qúy, để vào dòng khổ 
tu, ăn chay hãm mình suốt đời, chỉ để dọn 
mình chết lành. Có nhiều vị thánh vào rừng 
núi xa xôi hẻo lánh, hằng ngày sống với chim 
muông, thú rừng, để được sống chiêm niệm 
với Chúa, gọi là các thánh “ẩn tu”. Còn đa 
số chúng ta thì sao? Hằng ngày lo làm giàu, 
tậu nhà cao cửa rộng, sắm xe hơi lộng lẫy. 
Tưởng đó là thành công với cuộc đời. Rồi bất 
chợt, đùng 1 cái lăn ra chết không kịp trối 
trăn. Vậy nếu là người công giáo thì lúc ấy sẽ 
ra sao? Nếu chúng ta không chuẩn bị từ trước 
thì sẽ ra như thế nào. Ôi, cuộc đời là như gió 
thoảng mây bay, như bóng sáng chiều hôm, 
như bóng qua cửa sổ, như nước chảy qua cầu. 
Mau chóng cho đến nỗi mình chưa kịp sắp 
xếp, tính sổ gì, thì đã phải về đời sau. 

Ở Mỹ này khi ra đường, tức là phải đối 
diện với cái chết bất đắc kỳ tử. Vậy nếu 
không chuẩn bị thì làm sao. Nước chảy đến 
chân không kịp chạy, thì nước sẽ cuốn mình 
trôi theo. Cho chắc ăn nhất, cả đời giữ đạo 
thì nên chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ. 
Tốt nhất là chúng ta nên luôn luôn mang theo 
trong mình chuỗi hạt Mân Côi. Vì Đức Mẹ đã 
nói: không gì làm đẹp lòng Mẹ cho bằng đọc 
kinh Mân Côi. Chỗ nào có kinh Mân Côi, là 
có Đức Mẹ ở đó, hay nói cách khác chỗ nào 

có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ cũng ở 
đó. Vậy người nào thường xuyên mang chuỗi 
hạt Mân Côi trong mình, thì người đó luôn 
luôn ở cùng với Đức Mẹ. Đã ở cùng với Đức 
Mẹ, thì làm sao mà mất linh hồn được! Đức 
Mẹ đâu có bỏ mình trong lúc gian nan! Đó là 
nguyên do chúng ta là người công giáo, nên 
mang luôn trong mình chuỗi hạt Mân Côi. 
Cũng như công nương Diana trên chuyến xe 
định mệnh, khi táng xác, người ta mới thấy 
bà còn đang mang trong mình chuỗi hạt Mân 
Côi do Mẹ Teresa Calcuta tặng .

Lời bàn: Có rất nhiều người mang chuỗi 
Mân Côi, sợ người ta bảo mình là mê tín. 
Trên đời này còn có cả trăm ngàn cái mê tín 
mà người ta không sợ, lại sợ 1 việc nhỏ mọn 
tỏ lòng kính mến Đức Mẹ là mê tín. Chúng tôi 
thấy rất có nhiều ông bà là người công giáo 
mà bây giờ vẫn còn tin bói toán, phong thuỷ, 
tử vi, lại còn cho đó là khoa học. Vua Lou-
is XlV nước Pháp trả lời 1 sĩ quan tuỳ viên: 
“khanh thấy trẫm đang lần hạt Mân Côi, 
khanh cho là cái kinh tầm thường. Nhưng 
ngày nào trẫm không lần hạt thì ngày đó trẫm 
như thiếu 1 cái gì trong nhiệm vụ hằng ngày. 
Các cha dòng thường xuyên đeo chuỗi hạt 
Mân Côi ở thắt lưng. Sao các Ngài không sợ 
người ta bảo là mê tín. Còn chúng ta khi đeo 
chuỗi hạt Mân Côi ở cổ kín đáo, lại sợ người 
ta bảo là mê tín? Thật là vô tri bất mộ là vậy! 
Các bạn cứ tin tôi đi, các bạn cứ thử xem, 
đeo chuỗi hạt Mân Côi một thời gian, các 
bạn sẽ được Đức Mẹ gìn giữ các bạn. Các 
bạn sẽ cảm thấy đời sống yên vui hạnh phúc, 
xin Đức Mẹ cái gì cũng được Đức Mẹ thương 
ban. Các bạn có thấy những người Mễ công 
giáo mộ mến chuỗi hạt Mân Côi, cho đến nỗi 
hầu như không có chiếc xe hơi nào của người 
Mễ, mà không có đeo chuỗi hạt Mân Côi. Có 
những người Mễ, đạo nghĩa chẳng ra sao, mà 
họ vẫn cứ đeo chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày 
ở cổ, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. 
Tháng 10 là tháng Mân Côi, họ không tổ chức 
rước kiệu như VN chúng ta, mà lại tổ chức đi 
hàng dài, vừa đi vừa lần chuỗi Mân Côi. 
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Sáng sớm ngày 10 tháng 3 năm 1982, linh mục Giuse đến nhà thờ hành lễ, mở tuần cửu 
nhật kính Thánh Cả Giuse. Bỗng có một bà xin khấn gấp cho hiệu kim hoàn Đức Long, bị mất 
số vàng lớn.

Buổi chiều cùng ngày, bà Đức Long và bà bạn vào tạ ơn. Hỏi ra thì chị giúp việc trong nhà 
giấu đi. Trước còn chối miết, sau có nhiều tình tiết quá lộ liễu, chị đành phải thú nhận, và đem 
của ra hoàn trả nguyên vẹn.
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Đương đạo LINH MAI LINH

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

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

Trăn trở:  Để hiểu được Lời Chúa, tôi phải làm sao? (một Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi: 

Để hiểu được Lời Chúa, điều đầu tiên cần biết: Lời Chúa phán luôn ám chỉ về phần tinh 
thần (1), thỉnh thoảng Người nhắc nhở khéo léo: “Ai có tai thì hãy nghe”, “Tiên vàn hãy tìm 
kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi việc khác Chúa sẽ ban cho sau”, “Hãy khôn ngoan như rắn 
và đơn sơ như bồ câu”, “…như chủ nhà biết lợi dụng cái cũ cái mới trong kho tàng của mình”; 
nhắc rõ hơn: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này”; càng rõ hơn nữa: biến hình trước 3 
môn đệ trên núi Tabore. Nếu cứ theo nghĩa phần xác, chúng ta không thể nào hiểu được Lời 
Chúa (2).

Vài thí dụ Lời Chúa phán hướng về tinh thần, bị chúng ta hiểu về phần xác:
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Chỉ xin nêu vài thí dụ trong số rất nhiều 
Lời Chúa phán dạy chúng ta: Đức Chúa Cha 
phán dạy qua các Tiên tri, Đức Chúa Con 
phán dạy đích thân và trực tiếp, Đức Chúa 
Thánh Thần phán dạy qua các Thánh Tông 
đồ. Điều đáng ngưỡng mộ là mọi Lời Chúa 
phán đều có hệ thống, tức vừa nhất quán vừa 
liên thông chặt chẽ với nhau như một đại thụ 
“một gốc - nhiều cành”, chỉ cần thông thạo 
(hiểu và làm) một Lời, mọi Lời khác giúp bổ 
nghĩa để thông thạo thêm những Lời khác.

....................................................................
 (1) Đó là lý do Chúa luôn dùng dụ ngôn. 

Tại sao? - Thưa, một là vì phần hồn quý giá, 
và trường tồn, còn phần xác hư hèn và mau 
qua; hai là vì phần xác hữu hình, bất định, 
vụn vặt… nói không xuể; ba là vì Nước Trời 
là quê nhà, trần gian là lữ thứ, không ai đầu 
tư cho đời tạm bợ nhưng đầu tư cho quê 
hương vĩnh cửu.     

(2) Thí dụ câu Chúa phán: “Hãy xin sẽ 
được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở 
cho” (Mt 7, 7-11) hiểu về phần tinh thần. 
Vậy nếu xin, tìm, gõ những điều dẫn chúng 
ta đến sự công chính, chúng ta sẽ được toại 
nguyện ngay.
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“Clara pacta, boni amici”: Bản hợp đồng sáng rõ, 
chứng tỏ những người lập và ký hợp đồng là những người bạn tốt của nhau.

Cha sở nói với ông giáo dân đồng ý mua 
hàng sao 30 cây tuổi đời vài chục năm được 
trồng cạnh trường học. Ông giáo dân nói:  

- Con sẽ soạn hợp đồng, thấy được cha 
hẵng bán cho con.

Vài ngày sau, ông giáo dân mang bản hợp 
đồng đến. Thấy bản hợp đồng ngắn ngủn, cha 
sở kêu lên:

- Chỉ vài dòng thế này thôi sao?    
Ông giáo dân thưa:
- Ít lời, nhưng đầy đủ, thưa cha.    
Cha sở đọc, đưa cha phó xem xét thêm…  

sau đó đặt bút ký. Đến lượt ông giáo dân 
kêu lên:

- Trời! Sao cha ký nhanh quá như vậy?     
Cha phó trả lời thay cha sở:
- Bản hợp đồng ngắn gọn, đơn sơ, nhưng 

đầy đủ. Bản hợp đồng tốt giữa những người 
bạn tốt với nhau (*).  

.........................................................
(*) Thánh ca Phụng vụ hát nguyên văn 

Lời Chúa cũng: ngắn gọn, đơn sơ nhưng đầy 
đủ. Nhạc sĩ chuyên môn soạn, Cộng đoàn 
cùng hát.

PHA THĂNG
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NGUYÊN NGUYÊN

Korowai là một bộ tộc nguyên thủy bán du 
mục, sinh sống bằng săn bắn, hái lượm ở rừng 
già tỉnh Papua, Indonesia. Năm 1974, bộ tộc 
này lần đầu được phát hiện bởi một nhóm nhà 
nghiên cứu phương Tây. Trước đó, họ chưa 
từng biết đến sự tồn tại của thế giới văn minh, 
hay cộng đồng người nào khác bên ngoài rừng 
già. Theo Express UK, cho tới năm 2017, bộ 
tộc Korowai còn lại khoảng 3.000 người.

Người Korowai sống tập trung thành từng 
nhóm nhỏ, mỗi nhóm hoạt động trong một 
khu vực. Các nhóm gắn kết và chia sẻ cho 
nhau tất cả những gì kiếm được để cùng tồn 
tại. Mỗi khu vực có khoảng 5 ngôi nhà trên 
cây, cao từ 8 đến 12 m. Một số ngôi nhà có 
thể cao tới 45 m.
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Kiến trúc nhà sàn đặc biệt này được xây 
cao hơn mực nước lụt, giúp người Korowai 
thoát khỏi côn trùng, ngăn chặn bộ tộc đối 
thủ bắt giữ phụ nữ, trẻ em. Theo quan niệm 
của họ, nhà cây là khu vực trú ẩn an toàn, nơi 
những linh hồn xấu xa không thể tìm đến.

Tất cả vật liệu để xây nhà trên cây đều 
được lấy từ rừng. Phần khung dựng lên từ 
thân cây banyan, phần lá cọ được sử dụng để 
làm sàn nhà và tường. Người Korowai dựng 
nhà trong khoảng 2 ngày và ở đó từ 3 đến 5 
năm. Sau khoảng thời gian nhất định, họ sẽ 
xây nhà mới gần đó nếu khu vực còn đủ thức 
ăn và nguyên liệu cho bộ tộc.

Ngược lại, nếu nguồn nguyên liệu dần cạn 
kiệt, các nhóm sẽ tìm kiếm một nơi ở mới. 
Tuổi thọ của những ngôi nhà trên cây là một 
loại lịch của người Korowai. Họ tính thời 
gian theo số nhà từng xây dựng.

Các nhóm cộng đồng Korowai gắn kết 
theo mối quan hệ cùng tổ tiên, thường gồm 
10- 12 người. Họ không phân chia cấp bậc, 
nam và nữ đều có quyền như nhau. Tuy 
nhiên, những người đàn ông lớn tuổi và 
khỏe mạnh vẫn được tôn trọng nhất. Người 
chỉ huy thường được chọn theo sức mạnh và 
phẩm chất cá nhân.

Trẻ em Korowai sống chung với chị gái, 
mẹ và bà. Cho đến năm 8 tuổi, những cậu bé 
theo cha đi săn, học cách bước đi trong rừng 
và rình rập con mồi. Trước đây, khi các cộng 
đồng xảy ra chiến tranh do những xung đột 
về đời sống tâm linh, pháp thuật, người đàn 
ông đóng vai trò bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, 
các hình thức chiến tranh đã dần mất đi do sự 
xâm nhập văn minh.

Người Korowai tin vào ác quỷ, linh hồn và 
phù thủy. Họ không biết đến sự tồn tại của vi 
khuẩn hay bệnh tật. Vì vậy phù thủy khakhua 
được cho là nguyên nhân gây ra những cái 
chết bất thường trong cộng đồng. Theo quan 
niệm của họ, phù thủy chỉ có thể là nam giới 
và là người Korowai. Cách duy nhất để tiêu 
diệt linh hồn Khakhua là ăn thịt hắn. Ngày 
nay, hủ tục này đã bị cấm hoàn toàn.

Thực phẩm của người Korowai đều đến từ 
rừng già. Họ thu hoạch cây cọ, bắt cá từ sông, 
lấy côn trùng từ thân cây và săn lợn bằng 
cung tên tự chế.

Bột từ thân cây cọ là khẩu phần chính trong 
bữa ăn của người Korowai. Sau khi đàn ông 
đốn cây, phụ nữ sẽ nghiền, lọc lấy bột và phơi 
nắng. Họ chế biến bột cọ bằng cách nướng 
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từng khúc trên lửa. Trước khi ăn, họ bóc lớp 
vỏ cháy bên ngoài và thưởng thức.

Những con chó nhỏ là bạn đồng hành của 
người Korowai trong cuộc đi săn. Hàm răng 
của chúng được coi là một vật quý giá và 
thường được dùng làm trang sức.

Lợn có giá trị văn hóa trong đời sống của 
người Korowai và họ chỉ ăn chúng trong 
những dịp đặc biệt. 

Ngày nay, lối sống truyền thống của người 
Korowai đang dần biến đổi nhanh chóng, 
dưới sự tác động của thế giới hiện đại.

Rừng già tỉnh Papua là nơi sinh sống 
của những bộ tộc nguyên thủy còn sót lại 
ở Indonesia. Trong đó có cộng đồng người 
Kombai và Korowai. Một số công ty du lịch 
đưa khách đến thăm nơi ở và trải nghiệm 
lối sống của bộ tộc, với hướng dẫn viên địa 
phương.

Thông thường tour khởi hành từ sân bay 
của Wamena, thị trấn lớn nhất ở Papua tới 
làng Yaniruma, 45 phút. Sau đó, bạn qua 
sông Dairam và những khu rừng già của 
tỉnh Papua. Từ Dayo, một ngôi làng nhỏ bên 
dòng sông Dairam, hướng dẫn viên và đoàn 
khuân vác đồ đưa du khách tới lãnh thổ của 
người Korowai và Kombai. Hành trình này 
thường kéo dài khoảng 3 ngày, mỗi ngày đi 
bộ 4-5 tiếng.

Lan Hương (Theo Maptia)
.............
Đọc bài viết trên, ta thấy thế giới của 

người thuộc các bộ tộc bán khai rất đơn 
giản; tuy nhiên ở họ, có sự chân chất, giao 
tiếp với họ người ta thấy an tâm.    

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy, 
nếu trở về nguyên thủy việc hát thánh ca 
để “phụng vụ” thì cứ nguyên văn Lời Chúa 
cộng với hình thể bài hát Giáo hội thiết kế 
cho từng nghi thức từ thuở ban đầu, ta cũng 
sẽ thấy an tâm trước Thánh Nhan Chúa. Câu 
ngạn ngữ Latin: “Clara pacta, boni amici” 
(hợp đồng sáng rõ, chứng tỏ những người 
ký kết là những người bạn tốt của nhau) ở 
trường hợp này có nghĩa: Khi không thể thì 
thôi, còn nếu có thể, thì nên ca hát đúng quy 
luật và giáo huấn của Giáo hội về Thánh nhạc 
thì tốt hơn; ý nói: khi không có cơm để ăn 
thì thôi, nhưng nếu có thì nên ăn cơm đừng 
ăn mì gói; rõ hơn: khi có thể hát nguyên văn 
Lời Chúa bằng hình thể Giáo hội từ bao đời 
đã dọn sẵn thì nên làm như thế, đừng ngại 
“đụng chạm” hay bị phê phán chê cười.     
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CÂU ĐỐI KHI ĐI SỨ CỦA MẠC ĐĨNH CHI
 
Năm 1308 Mạc Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên, 

đến cửa khẩu sai hẹn, quân Nguyên canh gác 
bắt phải chờ đến sáng hôm sau. Thấy sứ bộ 
Đại Việt cứ biện bạch mãi, viên quan phụ 
trách canh cửa ải thả từ trên lầu cao xuống 
một câu đối, thử thách sứ bộ Đại Việt nếu đối 
được thì họ sẽ mở cửa. Vế đối có nội dung 
như sau:

“Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá 
khách quá quan”.

(Tới cửa quan trễ, cửa quan đóng, mời 
khách qua đường cứ qua).

Một vế đối hóc búa đến 4 chữ quan và 3 
chữ quá? Mạc Đĩnh Chi thấy khó, nhưng ông 
đã nhanh trí dùng mẹo để đối như sau:

“Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh 
tiên đối”.

(Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin mời 
tiên sinh đối trước).

Vế đối của ông có 4 chữ đối và 3 chữ tiên, 
đúng với yêu cầu câu đối của viên quan ấy.

Tưởng lâm vào thế bí, hóa ra lại tìm được 
vế đối hay, khiến người Nguyên phải phục và 
liền mở cửa ải để đoàn sứ bộ của Mạc Đĩnh 
Chi qua biên giới.

CÂU ĐỐI THỜI NIÊN THIẾU CỦA LÊ VĂN HƯU

Lê Văn Hưu là sử gia đầu tiên của nước ta. 
Có một giai thoại kể về tuổi thơ ấu của ông 
như sau: 

Một hôm, trên đường đi học về, ông đi 

“Viết riêng cho Ban Biên tập”

PHÚC CHIÊU
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ngang qua lò rèn, thấy người ta đang làm 
những cái dùi sắt, Lê Văn Hưu muốn xin 
một cái để làm dùi đóng sách. Người thợ rèn 
thấy vậy ra một vế đối, nói rằng đối được 
mới cho dùi:

“Than trong lò, sắt trong lò, lửa trong lò, 
thổi phì phò đúc nên dùi sắt”.

Suy nghĩ một lúc, cậu bé Lê Văn Hưu đối lại:
“Nghiên ở túi, bút ở túi, giấy ở túi, viết lúi 

húi mà đỗ khôi nguyên”.
Người thợ rèn phục lăn, thích thú, bèn 

cho không cậu học trò Lê Văn Hưu một 
chiếc dùi sắt.

 CÂU ĐỐI ĐẤY ẨN Ý CỦA THÁI HẬU 
NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG

Hoàng tử Tư Thành đang dạo chơi trên bờ 
sông Tống Sơn (Thanh Hóa), bỗng thấy dưới 
bến nước một thôn nữ, ăn mặc giản dị nhưng 
vẻ đẹp ít có đang vo gạo. Hoàng tử cảm xúc 
dạt dào nên đọc ngay một vế đối: 

“Gạo trắng, nước trong, mến cảnh lại 
càng thêm mến cả…”

Hoàng tử bỏ lửng câu, như có ý thăm dò 
người đẹp. Nhưng cô gái kia chẳng phải loại 
quê mùa. Cô nghe xong đáp lại rằng:

“Cát lầm, gió lo, đời đâu đó hãy lo cho…”
Hoàng tử rất cảm phục tài đối đáp, cũng 

như lời khuyên hững hờ của cô gái, bèn 
xin cưới nàng về làm vợ. Sau này hoàng tử 

lên ngôi vua là Lê Thánh Tông và cô thôn 
nữ có tên là Nguyễn Thị Ngọc Hằng ấy trở 
thành hoàng hậu. Vua Lê Hiến Tông sau 
này là con bà.

Ngày nay, ngươi ta không còn đối-đố nhau 
nữa. Điều đó nói lên sự thể: người đương đại 
có não trạng thực tế, quan tâm đến những vấn 
đề thực tế, bằng cái nhìn thực tế, cư xử cách 
thực tế và giải quyết mọi vấn đề một cách 
thực tế. Nói cách khác, ngày xưa người ta 
dùng các con chữ, ngày nay người ta dùng 
các con số… để chung cuộc, người ta nhìn 
thấy kết quả bằng các con số để đo đếm sự lợi 
ích thu được. Tắt một lời: ngày xưa là thời đại 
CHỮ (thích danh dự hão), ngày nay là thời 
đại SỐ (cần lợi ích thực tiễn).

Trong lãnh vực tu đức, người tu (1) cũng 
phải thay đổi tư duy và cách sống, vì người 
tu hiện thời mà chúng ta đang nói đến ở đây, 
là những người đương đại, những người của 
ngày hôm nay, của thế giới hiện giờ, cho nên 
vì họ là những con người thuộc thời đại hôm 
nay, mà thời đại hôm nay là thời đại số, cho 
nên những người đi tu hôm nay cũng phải là 
những người tu số. 

Nhưng tu số là như thế nào? – Thưa tu-số 
gồm những khái niệm sau đây:

TÍNH CHẤT CỦA TU SĨ SỐ

Tu sĩ số là người có những tính chất: Tư 
duy thực tế, sống thực tế và đo đếm kết quả tu 
hành của mình bằng các con số. Vì tu là theo 
Chúa, theo Chúa là phải thực thi Lời Chúa, để 
thực thi Lời Chúa phải hiểu rõ Lời Chúa, để 
hiểu rõ Lời Chúa phải…
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SỐ HÓA LỜI CHÚA

Không phải Lời Chúa được ghi ra bằng các 
con số, hay không phải số hóa Lời Chúa nói 
cách thô thiển v.v… nhưng số hóa nghĩa là 
nhìn ra trong Lời Chúa các con số. Tương tự 
như khi nói: “tôi cần phải đi Mỹ Tho ngay 
ngày hôm nay”; nói vừa xong ta thấy ngay 
giờ nào đi, đi bao nhiêu ngày, đường đi dài 
bao nhiêu, đi bằng phương tiện gì tốn kém 
bao nhiêu tiền, để làm gì, và kết quả có xứng 
với thời giờ, công sá và tiền của dùng cho việc 
thực hiện chuyến đi hay không v.v… Đó là số 
hóa việc đi Mỹ Tho. Nói cách khác, ngày xưa 
đọc Lời Chúa rồi suy gẫm, hôm nay đọc Lời 
Chúa xong liền tính chuyện phải thực thi.  

SỐ HÓA VIỆC TU

Đi tu là theo Chúa, theo Chúa là thực thi 
Lời Chúa, thực thi thì phải bỏ mình, bỏ mình 
thì vác thập giá, vác thập giá để theo Chúa. 
Tính toán cho ra lẽ từng Lời Chúa để thực thi, 
ấy là số hóa đời tu. 

ĐẾM ĐƯỢC VIỆC TU BẰNG CÁC CON SỐ

Đếm như thế nào? – Thưa đếm bằng cách 
xem tôi đã thực thi được bao nhiêu Lời Chúa, 
mỗi Lời Chúa tôi đã thực thi đến đâu và hàng 
trăm câu hỏi tự đặt ra tức số hóa tất cả mọi 
vấn đế.

KẾT LUẬN

Bỏ quên Chúa, lờ đi việc theo Chúa… để 
tự khen, tự ca ngợi hay tung hê việc mình 
theo Chúa ví dụ: “Chúa chọn con giữa muôn 
người”, “Chúa cất nhắc con lên”, “Chúa là 
Đấng Lang quân, con là hiền thê” v.v… xưa 
rồi! Nay xắn tay áo lên, thậm chí xắn cả quần, 
lột cả dép, “xách balô lên và đi” thực thi từng 
Lời Chúa dạy, ấy là tu số hay số hóa đời tu 
(2).

.................................................
(1) Người tu ở đây muốn nói, là tất cả 

chúng ta, mọi Kitô hữu giáo sĩ, tu sĩ, giáo 
dân; hễ ai chí quyết đi theo Chúa qua việc cày 
cục, cố công thực thi Lời Chúa… đều được 
gọi là người tu.

(2) Chuyện số hóa đời tu còn dài.
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY - tranh ảnh vui cười - nói nhỏ nhau nghE

Nhói lòng cho cảnh sát giao thông!

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 3

Bé Bo trung thực

NGƯỜI PHÀM
Nón bảo hiểm bằng vỏ bưởi
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SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NGỤ NGÔN CHA PHI

THIÊN ÂN

LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Bò và trâu gặp nhau. Bò hỏi:
- Nè, trâu, bao dung là chi rứa hả?
Trâu nói:
- Ủa. Bò hỏi ai?
Bò nói:
- Bò hỏi trâu chớ hỏi ai?
Trâu nói:
- Hỏi rồi khi nào cưới?
Bò nói:
- Bò hỏi là hỏi câu hỏi chớ không phải là 

hỏi để mà cưới mô?
Trâu vừa cười vừa trả lời:
- Thế mà trâu cứ tưởng. Nhưng mà bò hỏi 

chi rứa hè?
Bò hỏi lại:
- Bao dung là chi rứa trâu?

Trâu đáp:
- Bao dung hả. Bao là lớn. Bao la đó. Dung 

là tha. Dung thứ đó. Nên bao dung là tha 
luôn, tha quảng đại đó.

Bò vừa cười vừa nói:
- Không phải rứa mô. Bao dung là bung 

dao mà. Bung dao là đâm ngay đó.
Bò nói tiếp:
- Bò hỏi bao dung là chi chớ bò đâu có hỏi 

lòng bao dung đâu. Đúng không nợ.
Trâu nói lại:
- Thế mà lâu nay trâu cứ tưởng. 
Bò nói:
- Từ nay trâu phải nhớ bao dung là bung 

dao nha.
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MỘC XUÂN

 (tiếp theo và hết)

Ở khu này có gia đình gồm hai vợ chồng 
và năm đứa con nheo nhóc, nhà ở tận miền 
quê ngoài Huế. Cứ sau khi cày cấy xong anh 
chị lại giao nhà giao ruộng cho bố mẹ trông 
rồi bầu đoàn thê tử kéo nhau vào ga Sài Gòn.

Làng anh không phải riêng gia đình anh 
khi nhàn rỗi vào Sài Gòn mà cả làng đều ăn 
xin như vậy.

Khi vào Sài Gòn có người chiếm mấy 
sạp trống ở chợ ga để trú ngụ, có người thuê 
phòng trọ.

Sáng sáng, họ chia ra, chồng dẫn một đứa 
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bé đi ăn xin một nơi, vợ dẫn một đứa bé đi 
vùng khác, còn mấy đứa trẻ hai đứa đi chung 
đi vùng gần với mẹ. Đến bữa ăn thì họ ăn 
cơm hàng cháo chợ. Tối họ mới tụ hợp về 
chỗ trú ngụ. 

Suốt mấy tháng nông nhàn, cả gia đình họ 
chia nhau đi ăn xin ở Sài thành kiếm được 
một món tiền khá hời. Khi đến vụ gặt hái họ 
lại quay về quê. 

Còn những thanh niên đi xin thì không ai 
cho đành phải thuê mấy đứa bé còn ẫm ngửa, 
đi xin họ lại đóng kịch bị vợ bỏ đi giờ gà trống 
phải nuôi con. Màn kịch này cũng đạt, nhiều 
người cám cảnh cho nhiều tiền. Nhưng người 
đi xin diễn màn kịch này tái đi tái lại nhiều 
nơi, thành ra người cho tiền sẽ có lần bắt gặp 
trò này diễn ở nơi khác.

Trong nhóm ăn xin có nhiều vở kịch muôn 
hình vạn trạng. Có nhóm thì sáng giả thành 
các nhà sư đi bán nhang, hoặc đi quyên tiền 
xây dựng chùa.

Có nhóm họ hóa trang thành những người 
cùi, bàn tay họ cứ co lại y như người cùi bị co 
rút, họ còn phết máu heo, khi khô da họ như 
bị vẩy nến màu đo đỏ trông rất ghê rợn, có 
người hóa trang như lòi ruột. Có người dùng 
phương pháp uốn dẻo, họ gập ngược chân lại 
như bị lọi giả làm tật nguyền. Có vào khu này 
ta mới thấy rõ bề trái của nghề ăn xin. 

Một bữa sáng mùng 3 tết, con gái chị Hảo 
vừa mở cửa dắt xe ra định đi chúc tết bạn bè, 
thấy một em gái nhỏ độ 8 tuổi đang đứng 
khóc rưng rức phía trước nhà, con gái chị Hảo 
tò mò hỏi:

- Sao em khóc vậy?
- Mẹ em đưa em 20 ngàn sai đi mua đồ, em 

đánh mất rồi, bây giờ em không dám về, em 
sợ bị mẹ đánh!

- Thôi đây nè, chị lì xì em, đi mua đồ cho 
má đi!

Tuần sau khi tan học, lại thấy em bé này 
cũng diễn vở tuồng này ngay trước cửa trường 
học, một cô bạn chuẩn bị rút tiền trong bóp ra 
cho. Con chị Hảo chạy ra ngăn lại:

- Bạn đừng cho, con bé này diễn tuồng! 

Rồi em quay ra mắng đứa bé:
- Nè em! Mới ngần này tuổi đã biết diễn 

tuồng lừa gạt, em còn nhớ sáng mồng 3 tết, 
em đã diễn tuồng này trước cửa nhà chị, em 
khóc như thiệt nên chị đã cho em 20.000 
đồng. Em nên bỏ trò lừa gạt này đi, lần sau 
chị bắt gặp chị bắt em lên công an à nghen!

Một lần trên đường đi về thăm mẹ, chị 
Hảo gặp một đứa bé bán bánh tiêu nằm co 
giật dưới đất miệng sùi bọt mép, chị dừng xe 
lại giao cho đứa con trai đi cùng coi. Chị đến 
bấm huyệt cho thằng bé, khi bấm đến huyệt 
nhân trung thằng bé đau quá hất tay chị ra, chị 
bấm huyệt ở nhượng cẳng, nó cũng đau đá chị 
ra. Một người đàn bà đứng gần đó hô hào:

- Tội nghiệp thằng bé quá, bị động kinh, 
bánh tiêu văng mất hết, tiền bán được bao 
nhiêu cũng mất ráo! Chị em có đồng nào giúp 
nó, không thôi về mẹ nó đánh!

Rồi bà ta cũng săng sái móc bóp ra cho, 
mấy người hiếu kì đứng xem ai nấy cũng cho 
tiền, chị Hảo cũng cho 20.000 đồng. Nhưng 
khi lên xe về đứa con trai của chị mách:

- Má ơi! Ông bảo vệ nói thằng bán bánh 
tiêu chiều nào cũng diễn tuồng này chớ nó 
không có hề bị động kinh, còn người đàn bà 
đứng ra hô hào góp tiền cho là đồng bọn của 
nó đấy.

- Hèn gì! Hồi nãy má bấm huyệt, nó đau nó 
hất, nó đá má ra mà người nó ấm chứ không 
lạnh ngắt như người động kinh.

Ít lâu sau cũng có một cô gái bán nhang bị 
động kinh ngay phía trước nhà chị Hảo, đứa 
con trai út thấy vậy réo gọi mẹ:



SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

30

- Má ơi! Có người bị động kinh té xỉu phía 
trước nhà mình, má mau mau ra cứu người!

- Chị Hảo vội chạy ra, thấy bệnh nhân 
đang nằm co giật liên hồi miệng sùi bọt mép. 
Chị vừa sờ đến bệnh nhân thấy toàn thân đều 
nóng ấm, chị đứng phắt dậy:

- Giả! Động kinh giả! Nó lừa! 
Rồi chị quày quả bước vào nhà, mọi người 

đứng xem thấy vậy cũng tan hàng, một chị 
hàng xóm ngây ngô hỏi:

- Nó nằm vậy thì sao hả chị? 
- Động kinh giả, nó không lừa được ai thì 

một lát nó tự động đứng dậy đi về! 
Mọi người lắc đầu ngao ngán bỏ đi hết. 

Con bé diễn tuồng không đạt được kết quả 
vội đứng dậy xách túi nhang bỏ đi.

Lời bàn: 
Câu ca dao:
Lá lành đùm lá rách.
hay:
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

hoặc câu:
Thương người như thể thương thân.
Những câu này thấm nhuần trong lòng dân 

tộc Việt Nam ta. Nên người ta sẵn sàng giúp 
đỡ người ăn xin. Lòng thương người này bị 
lợi dụng triệt để bởi đám người lười lao động 
muốn nhàn nhã có nhiều tiền.

Do đó ta thương người phải thương đúng 
cách, ta tạo cho họ một cần câu chứ không 
cho con cá.

Khách quốc tế đến du lịch mà cứ bị những 
người ăn xin chèo kéo, họ rất bực và hình 
ảnh đất nước Việt Nam ta bị những người 
này bôi nhọ.

Còn những nhà nông, chính quyền nên tạo 
việc làm cho họ khi nông nhàn. Phải tạo cho 
họ ý thức kiếm tiền một cách chính đáng đàng 
hoàng. Chứ không phải lừa gạt lòng thương 
hại của người khác.

Cái nghèo, cái khổ đều do mình không tạo 
phúc lại tạo nhiều nghiệp bây giờ bị quả báo, 
tại sao không ăn năn hối lỗi làm nhiều việc 
thiện để đức năng thắng số. Để tương lai tốt 
đẹp hơn, lại còn lừa gạt người khác có phải 
tự mình vùi đen cuộc đời mình không? Tự 
mình mở cửa địa ngục mà chui vào!
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ĐỒ GIẢ
      Do “người giả” (1). 
ĐA HỆ

Không có hệ nào hoàn thành.  
NHẠC ĐÁM TIỆC 
      Hình cụ tra tấn thực khách.
YÊU

Con đường gian khổ (2).
RAU SẠCH

Rau nằm trong bao sạch.
TIẾNG SÉT ÁI TÌNH

“Tình yêu ăn liền”.
THỌ

Sống lâu trong mạnh khỏe.
TIỀN BOA, TIỀN TIP 

Văn hóa méo mó. 
BÁNH

Thức ăn thay hình đổi dạng. 
DIỄN VĂN 

Biểu diễn tài ăn nói.  
CHÓ

Loài thú vẫn còn đầy bản năng.
TÌNH NGHĨA

Yêu bằng trái tim là tình, yêu bằng lý 
trí là nghĩa.    

QUẦN ÁO
Phương tiện CHE trở thành KHOE. 

BAN KÈN ĐÁM MA  
Làm ồn có “giấy phép”.

LẠM DỤNG TÌNH DỤC
Khi tình dục không có tình yêu.

ĐỒNG TÍNH GIẢ (3)
   “Đang lành lặn, anh chớ nên đi khập 

khễnh trước kẻ què rồi tự cho mình là người 
tử tế” (Kahlil Gibrân). 

CHIẾN TRANH
     Tạo khao khát hòa bình. 
HỌC

Để biết mình ngu.
NGƯỜI VÔ GIA CƯ 

Người lữ hành không có quê nhà.
KHÔN

Chưa dại.
......................................................

(1) Dân gian Việt Nam có câu: “Người sao 
của vậy”; Pháp ngữ cũng có câu: “Le style, 
c’est l’homme”. Người giả là người gian trá. 

(2) Vì yêu thật sự như Chúa muốn, chính là 
yêu những người ta thấy không thể yêu được.

(3) Hễ có thật tất có giả. Lẫn lộn giữa 
những người đồng tính thật là rất nhiều người 
đóng giả đồng tính.
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(tiếp theo)

AI CÓ NGUY CƠ BỊ TÁO BÓN?

Theo bác sĩ Hậu, hầu như ai cũng từng bị 
táo bón ít nhất một lần trong đời, người trên 
60 tuổi, phụ nữ và phụ nữ mang thai, trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ thường có nguy cơ cao hơn. 
Điều này đồng nghĩa với việc, nhóm người 
này cần chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt 
khoa học hơn để giảm nguy cơ mắc bệnh táo 
bón.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TÁO BÓN

Các triệu chứng táo bón ở mỗi đối tượng, 
độ tuổi có thể khác nhau nhưng thường có 
các đặc điểm chung là đại tiện khó, phải rặn 
nhiều, phân cứng, tỏn mỏn, chướng bụng, sờ 
thấy bụng cứng. Cụ thể hơn:

Dấu hiệu táo bón ở người lớn: Quá 3 ngày 

không thể đại tiện, chướng bụng, rặn nhưng 
không đại tiện được, hoặc rất khó để tống 
phân ra ngoài, phân cứng, phân có thể lẫn 
máu do xuất huyết hậu môn.

Dấu hiệu táo bón ở trẻ em: Không thể đi 
đại tiện 3 lần/tuần, chướng bụng, đại tiện khó, 
mỗi khi đại tiện trẻ phải rặn đỏ mặt, phân 
cứng, có thể chảy máu nhẹ ở hậu môn do việc 
rặn quá mức. Hoặc ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 
1 tuổi 5-7 ngày không đi đại tiện; phân cứng, 
có thể kèm máu và chất nhầy; trẻ quấy khóc, 
lười ăn/bú, ngủ không ngon giấc do chướng 
bụng, đau bụng.(1)

CHẨN ĐOÁN TÁO BÓN

Nếu việc chẩn đoán lâm sàng không giúp 
phát hiện táo bón, bác sĩ có thể chỉ định người 
bệnh làm các xét nghiệm bao gồm:

- Xét nghiệm máu và phân: Xét nghiệm 
máu để tìm kiếm các dấu hiệu của bệnh suy 
giáp, thiếu máu và tiểu đường. Xét nghiệm 
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phân để kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng, 
viêm và ung thư.

- Chẩn đoán hình ảnh (CT), (MRI): Việc 
kiểm tra hàng loạt hình ảnh của đường tiêu 
hóa dưới có thể giúp bác sĩ xác định các vấn 
đề khác gây ra táo bón.

- Nội soi đại tràng: Nội soi đại tràng giúp 
phát hiện các vấn đề ở ruột kết, chẳng hạn 
như khối u.

- Đo áp lực hậu môn trực tràng: Người 
bệnh được uống một lượng nhỏ chất phóng 
xạ, ở dạng thuốc viên để theo dõi thời gian và 
cách chất này di chuyển qua ruột.

Các xét nghiệm chức năng ruột khác: Bác 
sĩ có thể yêu cầu người bệnh làm thêm các 
xét nghiệm kiểm tra hậu môn và trực tràng 
khác để đánh giá việc giữ và thải phân tốt 
như thế nào. Những xét nghiệm này bao 
gồm chụp X-quang (chụp đại tiện). (2)

Xét nghiệm máu có thể chẩn đoán 
nguyên nhân gây táo bón

CÁCH TRỊ TÁO BÓN

Bác sĩ cần căn cứ vào nguyên nhân gây 
ra táo bón để lựa chọn phương pháp điều trị 
cụ thể. Nhưng về cơ bản, việc điều trị táo 
bón sẽ thường bao gồm:

- Chế độ ăn uống: Người bệnh nên uống 
đủ 2 lít nước mỗi ngày, bao gồm cả việc 
uống các loại nước ép trái cây; tăng cường 

chất xơ trong chế độ ăn uống như ăn nhiều 
rau xanh và trái cây, ngũ cốc nguyên cám, ăn 
thức ăn lỏng như cháo, súp; không ăn các loại 
quả xanh chát; không uống nước ngọt đóng 
chai, không ăn/uống thực phẩm nhiều đường, 
không uống rượu, bia…

- Vận động: Người bệnh nên tập 30 phút 
thể dục mỗi ngày. Khi di chuyển cơ thể, các 
cơ trong ruột cũng được hoạt động nhiều hơn 
giúp thúc đẩy tiêu hóa.

- Không nhịn đi đại tiện: Việc trì hoãn đại 
tiện sẽ gây áp lực lên hậu môn trực tràng, 
càng làm cho tình trạng táo bón nghiêm trọng 
hơn. Ngoài ra, người bệnh cũng nên tập thói 
quen đi đại tiện vào một khung giờ mỗi ngày 
để hình thành giờ sinh học cho cơ thể. Điều 
này giúp cho việc đại tiện luôn đều đặn trong 
một khung giờ mỗi ngày.

- Thuốc: Một số loại thuốc nhuận tràng có 
thể giúp chữa trị táo bón. Tuy nhiên, người 
bệnh nên dùng thuốc theo kê đơn của bác sĩ, 
nhất là trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và phụ nữ 
cho con bú. Lưu ý, không được dùng bất kỳ 
loại thuốc điều trị táo bón nào cho trẻ sơ sinh.

- Thụt hậu môn: Thụt hậu môn có thể được 
áp dụng khi việc đại tiện không thể thực hiện. 
Thuốc thụt hậu môn và phương pháp thụt, 
người bệnh nên nắm kỹ trước khi áp dụng, 
nhất là áp dụng cho trẻ em và phụ nữ mang 
thai nhằm tránh tổn thương vùng hậu môn 
trực tràng và ảnh hưởng đến thai nhi.

- Phẫu thuật: Một số tình trạng táo bón có 
thể cần phải điều trị bằng phẫu thuật như ung 
thư đại trực tràng hoặc bệnh trĩ mãn tính.

Nguyên nhân khiến 90% các trường hợp 
táo bón dù đã tự điều chỉnh chế độ ăn và bổ 
xung chất xơ nhưng vẫn không cải thiện là 
do:

- Rối loạn tống phân
- Mất phản xạ đại tiện
- Co thắt hậu môn
- Đờ đại tràng
- Hội chứng tắc nghẽn đường ra
- Táo bón do dùng thuốc
Hiện tại, đơn vị Hậu môn – trực tràng 
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thuộc Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật nội soi 
tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh thực hiện điều trị 
tối ưu tùy thuộc nguyên nhân gây ra táo bón. 
Các phương pháp điều trị bao gồm:

- Tập vật lý trị liệu phục hồi các cung phản 
xạ đại tiện

- Hướng dẫn các bài tập đại tiện, phản hồi 
sinh học Valsalva – Kegel

- Điện giao thoa – Kích điện hậu môn – 
Kích bóng hậu môn

- Hướng dẫn chế độ ăn cụ thể cho từng 
bệnh nhân

- Thuốc hỗ trợ
- Chích Botulinum Toxin A

BIẾN CHỨNG CỦA TÁO BÓN LÂU NGÀY

Táo bón lâu ngày không được điều trị có 
thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến hệ 
tiêu hóa nói riêng và sức khỏe người bệnh nói 
chung như:

-  Sưng tĩnh mạch ở hậu môn (bệnh trĩ).
-  Rách da ở hậu môn (nứt hậu môn).
-  Phân không thể tống ra ngoài được (phân 

áp lực).
-  Ruột lòi ra khỏi hậu môn (sa trực tràng)…
Ngoài ra, táo bón kéo dài cũng ảnh hưởng 

đến việc hấp thụ dinh dưỡng của trẻ, dẫn đến 
tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, chậm tăng 
cân, chậm phát triển chiều cao và trí não; ảnh 
hưởng đến tâm lý của trẻ do táo bón gây khó 
chịu, quấy khóc nhiều dẫn đến mệt mỏi, ngủ 
không ngon giấc… – Bác sĩ Hậu cho biết.

CÁCH PHÒNG NGỪA BỆNH TÁO BÓN

Ngoài nguyên nhân mắc các bệnh lý về 
tiêu hóa, thì táo bón chủ yếu xuất phát từ chế 
độ ăn uống mất cân bằng dinh dưỡng, ít vận 
động hoặc căng thẳng, stress quá mức. Theo 
đó, ngoài việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, 
thì người bệnh nên:

- Duy trì một chế độ ăn giàu chất xơ bao 
gồm tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc 

nguyên cám.
- Hạn chế các ăn các thực phẩm không lành 

mạnh như thực phẩm giàu chất béo có nguồn 
gốc động vật, đồ ăn công nghiệp, nước ngọt 
đóng chai, bia, rượu, hút thuốc lá, các loại quả 
xanh, chát.

- Nên vận động ít nhất 3 giờ/tuần.
- Tránh căng thẳng, trầm cảm, stress.
- Không ngồi bồn cầu quá lâu, không rặn 

khi đại tiện
- Nên tập thói quen đi đại tiện vào một 

khung giờ hàng ngày
- Ngoài ra, đối với trẻ uống sữa bột, việc 

ngừng hoặc đổi loại sữa trẻ đang uống hiện tại 
có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón.

Cùng với đó, người dân nên chủ động đến 
bệnh viện khám sức khỏe giúp tầm soát và 
điều trị sớm các bệnh lý là nguyên nhân gây 
ra táo bón như trĩ, nứt hậu môn, tắc nghẽn 
ống tiêu hóa do khối u, trĩ huyết khối, to trực 
tràng vô căn; các bệnh về thần kinh hoặc 
tuyến giáp…(3)

Tăng cường chất xơ bao gồm rau xanh, 
trái cây, ngũ cốc nguyên cám, uống đủ 2 lít 
nước mỗi ngày và vận động thường xuyên 
giúp phòng ngừa táo bón.

BỊ TÁO BÓN KHI NÀO CẦN ĐẾN 
BỆNH VIỆN NGAY?

Đa số người bệnh táo bón có thể tự điều trị 
tại nhà, song nếu gặp phải các tình trạng sau 
bạn cần đến bệnh viện ngay để được bác sĩ 
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thăm khám và điều trị như táo bón kèm theo 
co thắt và đau bụng dữ dội; táo bón kéo dài 
2 tuần không khỏi mặc dù đã áp dụng nhiều 
biện pháp chữa trị khác nhau tại nhà; trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ quấy khóc nhiều, bỏ bú, sụt 
cân nhanh…

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ 
BỆNH TÁO BÓN

1. BỊ TÁO BÓN TRONG KỲ KINH NGUYỆT CÓ 
BÌNH THƯỜNG KHÔNG?

Chu kỳ kinh nguyệt có thể gây ra một số 
tác dụng phụ khác nhau ở mỗi người. Ngoài 
chuột rút và đầy hơi, táo bón cũng có thể xuất 
hiện trong thời kỳ kinh nguyệt. Táo bón có 
thể tự biến mất sau khi kỳ kinh nguyệt kết 
thúc.

2. VÌ SAO BÀ BẦU BỊ TÁO BÓN?

Mang thai là thời kỳ nội tiết tố trong cơ thể 
phụ nữ thay đổi mạnh mẽ. Một số loại hor-
mone thai kỳ có thể khiến nhu động ruột hoạt 
động kém và gây ra táo bón. Ngoài ra, việc 
thay đổi thói quen ăn uống khi mang thai như 
ăn quá nhiều chất đạm, uống viên bổ sung sắt, 
canxi cũng dễ gây táo bón.

3. THỨC ĂN HOẶC ĐỒ UỐNG NÀO DỄ GÂY 
TÁO BÓN?

Các thực phẩm giàu đạm, đường, trái cây 
xanh, chát, cà phê, rượu, bia, sữa bột… đều 
dễ gây táo bón.

4. CHẾ ĐỘ ĂN NHIỀU CHẤT XƠ NHƯNG 
VẪN BỊ TÁO BÓN LÀ DO ĐÂU?

Nếu chế độ ăn giàu chất xơ nhưng vẫn bị 
táo bón thì bạn có thể nghĩ đến các nguyên 
nhân khác như ít vận động, uống bia, rượu, 
đang dùng các loại thuốc ảnh hưởng đến hoạt 
động của tiêu hóa, mang thai, hoặc mắc các 
bệnh lý như đã nêu ở phần nguyên nhân phía 
trên. Đối với tình trạng này, bạn nên đến bệnh 
viện kiểm tra sức khỏe để tầm soát và điều trị 
sớm các vấn đề về sức khỏe (nếu có).

5. CÓ NÊN NGỪNG CHO TRẺ UỐNG SỮA BỘT 
KHI BÉ BỊ TÁO BÓN KHÔNG?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị táo 
bón, trong số đó có nguyên nhân phổ biến từ 
sữa bột (đối với trẻ được nuôi bằng sữa bột). 
Do đó, nếu trẻ bị táo bón không rõ nguyên 
nhân, các bà mẹ có thể tạm ngưng cho trẻ 
uống sữa bột để xác định xem, sữa bột có phải 
là thủ phạm gây táo bón cho bé hay không. 
Nếu sau khi đã tạm ngưng sữa một tuần mà 
tình trạng táo bón không cải thiện, thì không 
phải do sữa mà là do các nguyên nhân khác.

6. TÁO BÓN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT 
TRIỂN TRÍ NÃO CỦA TRẺ KHÔNG?

Khoa học đã chứng minh, trục não ruột có 
mối liên hệ mật thiết với nhau. Thậm chí, hệ 
tiêu hóa còn được coi là bộ não thứ 2 của con 
người. Nếu hệ tiêu hóa không khỏe mạnh, sẽ 
làm hạn chế sự hấp thu dinh dưỡng của trẻ, 
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đồng thời khiến miễn dịch suy yếu… Tất cả 
đều ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của 
trẻ. Trong khi đó, táo bón là nguyên nhân phổ 
biến hàng đầu gây hại cho hệ tiêu hóa của trẻ 
sơ sinh và trẻ nhỏ.

7. VÌ SAO NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI LẠI DỄ BỊ 
TÁO BÓN HƠN?

Điều này là do sự lão hóa của hệ tiêu hóa 
theo tuổi tác. Khi tuổi cao, nhu động ruột hoạt 
động kém hơn dẫn đến tình trạng táo bón ở 
người già.

8. BỆNH TRĨ GÂY RA TÁO BÓN, HAY TÁO BÓN 
GÂY RA BỆNH TRĨ?

Táo bón và bệnh trĩ là hai tình trạng có mối 
quan hệ nguyên nhân – hệ quả hai chiều với 
nhau. Nếu bị táo bón lâu ngày không được 
điều trị sẽ gây ra bệnh trĩ. Điều này là do áp 
lực ở hậu môn trực tràng gia tăng khi phân bị 
dồn nén không thải được ra ngoài, cùng với 
việc rặn quá mức ở người bệnh khiến các mô 
trong hậu môn bị lòi ra ngoài.

Nếu bị bệnh trĩ lâu ngày cũng gây ra táo 
bón, do bệnh trĩ gây đau, rát hậu môn, nhất 
là khi người bệnh đại tiện. Tâm lý sợ đau, rát 
dẫn đến việc ngại đại tiện, thói quen trì hoãn 
đại tiện dễ gây ra táo bón.

Táo bón là bệnh phổ biến trong số các 
bệnh lý về đường tiêu hóa nói riêng, cũng như 
các bệnh lý khác nói chung. Đại đa số người 
bệnh bị táo bón có nguyên nhân từ chế độ 
ăn uống, vận động. Do đó, có một chế độ ăn 

uống, sinh hoạt khoa học bao gồm tăng cường 
chất xơ, tập thể dục thể thao hàng ngày, tránh 
ăn uống các thực phẩm không lành mạnh, 
tránh căng thẳng stress là biện pháp tốt nhất 
để phòng ngừa bệnh táo bón. Ngoài ra, để 
phòng ngừa táo bón có nguyên nhân từ các 
bệnh lý thì ngoài áp dụng các phương pháp 
kể trên, người dân nên đi khám sức khỏe định 
kỳ để tầm soát, phát hiện và điều trị sớm các 
bệnh lý gặp phải.

Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị thăm khám 
và điều trị các bệnh về tiêu hóa uy tín, trong 
đó có phẫu thuật cắt trĩ. Với đội ngũ chuyên 
gia và bác sĩ đầu ngành, giỏi nghề, giàu kinh 
nghiệm, lại được trang bị hệ thống máy móc, 
thiết bị y tế hiện đại hàng đầu. Đặc biệt, Trung 
tâm Nội soi & Phẫu thuật nội soi tiêu hóa là 
nơi đầu tiên ở Đông Nam Á ứng dụng dụng 
cụ robot cầm tay cơ học kết hợp với hệ thống 
phẫu thuật nội soi 3D/4K ICG Rubina trong 
phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý đường 
tiêu hóa đem lại hiệu quả cao và giảm chi phí 
cho người bệnh.

Để tìm hiểu về chi phí thăm khám và điều 
trị, phẫu thuật các bệnh về tiêu hóa vui lòng 
liên hệ:

Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
- Hà Nội: 108 Hoàng Như Tiếp, phường 

Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội
Đặt lịch khám: 1800 6858
- TP.HCM: 2B Phổ Quang, phường 2, 

quận Tân Bình, TP.HCM
Đặt lịch khám: 0287 102 6789
Fanpage: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Website: https://tamanhhospital.vn
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N h i ệ t 
m i ệ n g 
thường xuất 
hiện ở nhiều 
người và 
nhiều lứa 
tuổi, nó gây 
ra cảm giác 
khó chịu, 
đau rát và sẽ 
càng đau khi 
ăn hoặc nói. 
Vì vậy bạn 
nên áp dụng 
một số mẹo 

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

Vậy nhiệt 
miệng là 

gì?

Nói đến 

BÀI ĐỌC THÊM
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“Có những lúc anh ta nằm ôm người tình 
trên giường trả lời điện thoại của vợ, em vẫn 
ngọt ngào 1 tiếng anh, 2 tiếng chồng nhưng 
sau lưng cũng chuẩn bị đường đi nước bước 
riêng cho bản thân...”, người vợ kể.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, nhất định 
mỗi người phụ nữ đều sẽ chọn cho mình cách 
trừng trị đích đáng dành cho kẻ phản bội.

Từng trải qua cú sốc bị chồng quay lưng 
lại, người vợ trẻ tên T. trong câu chuyện dưới 
đây lại có “đòn ghen” vô cùng đặc biệt khiến 
nhiều người chú ý.

T. kể: “Trên đời này, thứ em ghét nhất 
chính là sự phản bội. Em cũng nói rõ với 
chồng từ ngày 2 đứa chuẩn bị cưới. Anh làm 
gì sai em cũng có thể bỏ qua nhưng một khi 
đã phản bội vợ thì không bao giờ có chuyện 
em cho cơ hội quay đầu”.

Ngày ấy nghe vợ nói thế, chồng em gật 
đầu lia lịa rằng: “Em cứ yên tâm, cả đời này 
anh dành để yêu thương, chăm sóc cho em. 
Không bao giờ có chuyện anh quay lưng lại 
vợ… Anh thề”. Thế nhưng tiếc là trên đời này, 
thứ không đáng tin nhất lại chính là lời hứa 
của đàn ông các chị ạ. Đúng hôm sinh nhật 
con trai tròn 3 tuổi, em phát hiện hắn có bồ.

Bài chia sẻ của người vợ

Chiều hôm ấy, anh ta nói có việc đi gặp 
đối tác bàn việc làm ăn không về tổ chức sinh 
nhật của con được, dặn em thay chồng ở nhà 
làm tiệc cho con. Vậy mà 8h tối em lại được 
cô bạn thân gửi cho bức ảnh anh ôm 1 người 
đàn bà đi ra từ nhà nghỉ, anh ả sung sướng, 
nhìn thỏa mãn lắm. Nhà nghỉ ấy ở gần nhà 
bạn em, nó nhìn thấy nên chụp vội ảnh gửi 
cho em.

“Em đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân đã 
không thể chấp nhận chuyện chồng phản bội, 
lại thêm anh ta vì ăn nằm với người đàn bà 
khác mà bỏ cả sinh nhật con thì em cho rằng 
bản thân còn lý do gì để giữ người chồng này 
bên cạnh”.

T. kể, cô phải thừa nhận rằng chồng cô 
diễn xuất giỏi không ai bằng. Ngoại tình xong 
về nhà với vợ, anh ta yêu chiều, quan tâm cô 
ngọt ngào lắm. Nếu không phải đã biết sự thật 
thì T. cũng vẫn nghĩ cô là người vợ may mắn 
vì chồng sống quá trách nhiệm và yêu thương 
gia đình. Và vì chồng đã thích diễn thì cô 
cũng kết hợp diễn cùng anh ta luôn.

T. chia sẻ tiếp: “Gì chứ khả năng diễn 
xuất của em cũng khá lắm. Mỗi lời nói dối 
của anh ta em đều bơ đi, tỏ ra không nghi 
ngờ. Thậm chí có những lúc anh ta nằm ôm 
người tình trên giường trả lời điện thoại của 
vợ, em vẫn ngọt ngào 1 tiếng anh, 2 tiếng 
chồng nhưng sau lưng cũng chuẩn bị đường 
đi nước bước riêng cho bản thân”.
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Cuối tuần ấy đang chuẩn bị ăn trưa, có tin 
nhắn chồng em lập tức dắt xe đi, bảo rằng có 
việc. Nhìn điệu bộ là em thừa biết ả kia gọi 
nhưng mặc kệ. Tuy nhiên để anh ả hội ngộ 
trong nhà nghỉ rồi em mới gọi điện. Ban đầu 
còn mải chiều người tình, anh ta không bắt 
máy. Thấy vợ gọi nhiều quá, hắn mới nghe 
bằng giọng cục cằn hậm hực: “Anh đang bận 
mà em cứ gọi nhiều thế”. Em nhẹ nhàng bảo: 
“Biết anh bận rồi. Tôi chỉ gọi nhắc là anh lao 
động vừa phải thôi, nhớ giữ sức để về dọn 
hành lý khỏi nhà tôi”.

Ảnh minh họa

Nói xong em tắt máy luôn. Hắn chột dạ 
đoán vợ biết chuyện gì rồi mới vội vàng lao 
về nhà ngay sau đó. Bất ngờ, tới cửa đã thấy 
vợ thuê đồng nát tới dọn đồ của mình bỏ ra 
cổng để sẵn, sau đó là thợ sơn, thợ cửa tới 
tân trang lại nhà, chồng em hốt hoảng hỏi 
chuyện gì. Em thản nhiên bảo: “Tôi quyết 
định ly hôn làm lại cuộc đời. Việc đầu tiên là 
bắt đầu làm mới lại chỗ ở để xóa hết dấu vết 
của anh trong nhà của tôi, chuẩn bị đón Tết 
để sang năm mới cho sạch sẽ. Anh mang hành 
lý tới mà ở với cô ta. Tài sản chung tôi đã lên 

danh sách sau ra tòa chia cho tiện. Nhà này 
thì anh không có quyền chia, chắc tôi không 
cần nhắc lại”.

Nhà là của bố mẹ cho em trước khi con gái 
kết hôn nên hắn ta không có quyền đòi hỏi. 
Thấy em dứt khoát, anh ta năn nỉ van xin đủ 
đường nhưng tất cả đều đã muộn. Tính em 
là thế, nói là làm. Yêu hết lòng nhưng một 
khi bị phản bội là cũng dứt khoát buông tay 
không nuối tiếc. Phụ nữ luôn như vậy, nhấc 
lên được cũng sẽ đặt xuống được. Đã yêu là 
không ngại hi sinh, sẵn sàng sống quên mình 
vì chồng. Nhưng một khi niềm tin không còn, 
tình cảm bị tổn thương thì họ cũng sẽ sẵn 
sàng buông tay bởi khi ấy, trái tim họ sẽ sắc 
lạnh hơn bao giờ hết.

HẢI HƯƠNG



45

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

Muốn khẳng định cái tôi của mình hoặc 
không hiểu về những quy tắc ứng xử có thể 
là lý do khiến trẻ không nghe lời người lớn.

Trang Motherly chia sẻ bảy lý do trẻ không 
nghe lời cùng cách giải quyết.

1. TRẺ KHÔNG NGHE THẤY

Để giải thích bất kỳ vấn đề nào, đầu tiên 
hãy nghĩ đến hướng đơn giản nhất. Trẻ thường 
rất say mê với những gì đang làm như vẽ một 
bản đồ kho báu hoặc lắp ghép mô hình phức 
tạp đến mức không nghe người lớn nói gì dù 
vẫn vâng dạ.

Điều này dễ xảy ra khi bạn đang bận làm 
việc khác rồi gọi trẻ từ khoảng cách tương đối 
xa, trẻ có thể không nghe rõ bạn nói gì.

Cách giải quyết: Thay vì nói vọng từ dưới 
nhà, bạn hãy đảm bảo rằng con nhìn thấy và 
nghe được những gì bạn nói.

2. TRẺ KHÔNG MUỐN

Lý do này là ví dụ điển hình cho suy nghĩ: 
“nếu mình giả vờ không biết, vấn đề sẽ biến 
mất” của trẻ. Đôi khi không nghe lời không 
phải trẻ đang hằn học hay thách thức gì người 
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lớn, đơn giản chỉ là con không muốn làm 
những thứ được yêu cầu. Ví dụ, trẻ có thể lờ 
đi việc bố mẹ giục ra khỏi công viên vì muốn 
ở lại chơi tiếp.

Cách giải quyết: Hãy cho con biết bạn 
đồng cảm, thấu hiểu cảm xúc của con, sau đó 
thuyết phục bé nghe lời mình.

3. TRẺ KHÔNG HIỂU

Bố mẹ thường đưa ra lời giải thích dài 
dòng cho những việc không muốn trẻ làm mà 
quên rằng có thể trẻ không hiểu. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào trẻ cũng thắc mắc và hỏi 
lại. Chúng có thể im lặng và bạn sẽ nghĩ trẻ 
đang chống đối.

Cách giải quyết: Sử dụng ít từ ngữ khó 
hiểu và diễn đạt ngắn gọn. Thay vì giải thích 

“Hãy tìm giày của con rồi đi lên xe để chúng 
ta đến đúng giờ”, bạn nói ngắn gọn: “Tìm 
giày của con đi”.

4. TRẺ MUỐN KHẲNG ĐỊNH CÁI TÔI CỦA MÌNH

Có lẽ đây là một trong những lý do gây 
khó chịu và bực bội nhất cho phụ huynh, 
nhưng nó tự nhiên và tất yếu. Trẻ luôn khao 
khát thể hiện mình và thường lựa chọn việc 
không nghe lời để thể hiện cái tôi. Trẻ có thể 
ngang bướng, cãi bố mẹ một cách bất chấp và 
nghĩ rằng việc này thể hiện cá tính.

Cách giải quyết: Đưa ra những lựa chọn. 
Việc cãi nhau với con hay áp đặt con nghe 
lời hoàn toàn trong tình huống này không 
được các chuyên gia khuyến khích. Thay vào 
đó, phụ huynh hãy cho con những lựa chọn, 
tạo cho trẻ cảm giác mình được kiểm soát và 
quyết định vấn đề. Thay đổi cách diễn đạt 
có thể tạo ra sự khác biệt trong việc khuyến 
khích trẻ hợp tác.

5. TRẺ ĐANG BẬN
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Nếu trẻ đang bận ghép những miếng lego 
cuối cùng để hoàn thành mô hình và bị gọi đi 
ăn cơm, tất yếu trẻ sẽ khó chịu giống như việc 
người lớn bị làm phiền khi đang soạn thảo 
email quan trọng.

Cách giải quyết: Nếu có thể, bạn hãy đợi 
con hoàn thành công việc đang làm dở. Nếu 
như việc đó cần thêm rất nhiều thời gian để 
làm xong, bạn hãy đưa ra một mốc thời gian 
cảnh báo như: “Mẹ đợi con xuống ăn cơm 
trong 15 phút nữa”.

6. TRẺ MỆT MỎI

Vào buổi tối, khả năng nghe - hiểu của trẻ 
sẽ giảm so với ban ngày. Nhiều khi trẻ đã cố 
gắng làm theo những gì bạn hướng dẫn nhưng 
có thể gặp khó khăn và không thành công.

Cách giải quyết: Điều chỉnh sự kỳ vọng. 
Phụ huynh không nên hy vọng trẻ thực hiện 
đúng những gì người lớn mong muốn ngay 
trong lần đầu tiên. Hãy dành thêm thời gian để 
hỗ trợ và giúp đỡ con hoàn thành các nhiệm 
vụ vào buổi tối.

7. TRẺ KHÔNG BIẾT CÁC QUY TẮC

Để trẻ biết các quy tắc trong bảo tàng hay 
địa điểm công cộng, người lớn cần dặn dò 
và hướng dẫn. Bạn không nên cho rằng trẻ 
không biết nghe lời khi cư xử thoải mái như ở 
nhà, trong khi việc nói với trẻ về các quy tắc 
ở từng địa điểm là của người lớn.

Cách giải quyết: Giới thiệu và hướng dẫn 
trẻ về những điều được làm và không được 
làm trước mỗi chuyến đi. Con bạn có thể 
quên hoặc thậm chí phản đối, khi đó hãy cho 
trẻ sự lựa chọn đi hay ở nhà như lý do số 4.

Thanh Hằng (Theo Motherly)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

     Tôi Đã Thấy Giuse ở Nazareth

     Ở Nazareth, thấy Giuse,
Cưa bào đục đẽo ở ngoài hè,
Cây ngắn cây dài đinh ốc vít...
Ông làm gì đấy, ông Giuse!...

Tôi làm lặt vặt việc không tên,
Mà thương Giêsu chẳng dám quên,
Thương Maria cùng tôi khổ cực,
Hai Đấng thánh, mình tôi thấp hèn!

Hoàng tộc David chi, hỡi Giuse,
Để dân mai mỉa khắp Galilê:
“Ông này chẳng phải con bác thợ mộc!?”
Chân đất đầu trần quê nhà quê!...

Đức Mẹ đàm đạo buổi truyền tin,
Hát Magnificat với chị mình,
Tiệc cưới Cana hô hết rượu,
Chỉ mình Giuse thinh lặng thinh…

Giuse lặng thinh chẳng phân vân,
Nhận Maria như lời thiên thần,
Đi Bê-lem rồi sang Ai Cập,
Lại về Naza, rộn bước chân…

Ba ngày mất Con, nổ bung đầu…
Lạc Đấng Cứu Thế, biết ngày nao,
Ứng nghiệm kinh thánh làm sao được!?…
Chương trình của Chúa biết về đâu!...

Ba ngày khắc khoải, hỡi Giuse,
Lang thang tìm kiếm, lòng não nề, 
Hoang mang sợ hãi, hòng muốn chết,
Tất tả ngược xuôi cho vẹn lời thề!...

“Ba Mẹ tìm Con chi, ba mẹ, ơi,
Con phải làm việc Cha trên trời”!...
… Giuse nghe vậy, vẫn im lặng…
Tin vào Thiên Chúa, mình Chúa thôi!!!     

Tháng ba, kính Thánh Giuse…
Thương Giuse lúc nào cũng nghe lời Chúa,
cho dù trớ trêu, oái oăm, nghịch cảnh, nghịch lý,
nghịch ý riêng…
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     Tôi Đã Thấy Giuse ở Nazareth

 Thầy giảng Phêrô ĐOÀN VĂN VÂN 
 (1780 - 1857)(chịu xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 25.5

BẨM, ngài đã biết đạo là đường 
QUAN LỚN bắt tôi không xót thương

TÔI GIỮ ĐẠO vì yêu mến Chúa
BẤY NHIÊU chưa đủ quãng đường trường.

TUỔI già thất thập cổ lai quá
ĐỜI sống là bao, còn vấn vương

LẼ tự nhiên ta hiểu thế đó
NÀO CÒN BỎ ĐẠO, chối tình thương.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Linh mục Gioan ĐOÀN TRINH HOAN 
(1789 - 1861) (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 26.5

CON HÃY VỀ THƯA như thế này
CÙNG CHA CẨM đến nhanh hôm nay
XIN NGƯỜI HÃY LIỆU lo toan trước
ĐẾN CHỰC sẵn đây đợi lúc này.
GẦN CỬA QUẢNG BÌNH cha đã biết
NƠI ĐÀNG CHA SẼ ĐI QUA ngày
XIN NGƯỜI LÀM PHÉP giờ sau hết
GIẢI TỘI CHO CHA được sạch ngay.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 3

Mất cha

ả

Trong một toa xe lửa, có 3 người đàn ông 
và một cô gái trẻ cực kỳ hấp dẫn. Cả bốn 
người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện, 
một lát sau họ chuyển sang chủ đề… tế nhị.

Cô gái trẻ đề nghị:
- Nếu mỗi người trong số các anh đưa em 

1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.
 Ba người đàn ông, bị mê hoặc bởi cô gái 

trẻ này, tất cả lôi 1 đô la ra khỏi túi họ, và sau 
đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp 
chân nàng.

Sau đó, nàng nói:
- Nếu mỗi người trong số quý ông các 

anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh 
thấy đùi em.”

Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra 
tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy thật cao, khoe 

cặp đùi siêu mẫu.
Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn 

ông, có phần bị hút vào cô nàng sexy, chờ đợi 
lời đề nghị “hot” hơn nữa. Cô gái trẻ nói:

- Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ 
cho các anh thấy nơi em bị… mổ ruột thừa.

Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa 
tiền. Lập tức, cô gái quay qua cửa sổ, chỉ về 
phía một bệnh viện ở xa và nói:

- Đó!

ĐÀN ÔNG LÀ CHÚA TÒ MÒ
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         Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật 
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

Ông kẹ mím môi sỉ vả:
- Mẹ bà nó… mày chết rồi, thằng chó Việt! 

Một ngón trỏ thôi, nhóc chó con Việt! Mày 
muốn chui vô cái hòm nào, bỏ vợ con cho tao 
hả! Châu chấu đòi đá voi hả, con! 

Ổng vừa xỉa xói vừa chỉ vào hai cái hòm để 
dưới võ đài… Kỳ đấu võ nào cũng để sẵn hai 
cái hòm. Thấy ớn lạnh… mà hồi hộp hấp dẫn 
lắm! Đấu chết bỏ mà! 

Hai Cào giận run, chạm mạch dân tộc dữ, 
mà phải ráng nhịn, theo lời Ông Cố Núi dặn. 
Chú nhìn thẳng mặt ổng, nói thật to, đánh 
đòn tâm lý để nghênh chiến:

- Ê! Đống thịt kia, cân tài chứ không cân 
thịt!...Cân não chứ không cân mỡ! 

Tao chấp mày hiệp đầu: Tao không đánh, 
không đỡ, chỉ né thôi!!!

- Kha, kha, kha!!!

Bà con ngạc nhiên khoái chí thán phục, 
nghe đã lỗ tai, la lên rân trời: 

- Ngon ta, nói hay quá, câu nói hay nhất 
lịch sử đó, Hai Cào!

Câu nói hay nhất lịch sử, Hai Cào ơi, Hai 
Cào ơi! 

“Cân tài chứ không cân thịt!... 
Cân não chứ không cân mỡ!”… 
Rồi họ vỗ tay rào rào như mưa đá rớt trên 
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mái tôn, miệng không ngớt la to “Cân tài chứ 
không cân thịt, cân tài…!!!”

Còn võ sư Miên tức muốn hộc máu, mặt 
mày đỏ kè như kỳ nhông lửa, cứ rướng tới 
như trâu kéo cày vướng rễ cây vì bị trọng tài 
níu lại, chưa có hiệu lệnh… 

Ba tôi và Dượng Năm mất hồn… Hai Cào 
là “Long Ẩn” thật sao ta!...

Thằng Ngọng ngơ ngác soi chân soi cẳng, 
soi bộ vó Chú Hai coi có lông lá giống Tề 
Thiên giáng thế không, sao mà gan lì vậy, bảy 
hai phép thần thông hả!... 

Tiếng kẻng bỗng vang lên ê tai nhứt óc!… 
Trọng tài dang hai tay đẩy hai người ra 

hai bên, rồi một tay gặt xuống, giật lên, cho 
bắt đầu hiệp một!... Bà con la thật to cho thỏa 
thích… Út Ngọng nhảy lên hứng chí:

- Ú Hai, dứt hạ, dứt hạ!…
- Dứt mà còn hạ nữa sao, Ngọng!
Người ta la thằng Ngọng chơi, chứ ai cũng 

muốn y như nó nói vậy.
Võ sư Miên đã nhào tới, hai tay quào song 

ngũ trảo như cọp vồ mồi... Rồi ngã người ra 
sau đá thẳng gót và sóng bàn chân vào bọng 
đái Hai Cào như cái dao phay mổ bò, quyết 
ra một đòn chí mạng!... 

Hai Cào lập tức nhảy lui rồi cúi rạp sát 
đất như con cá đuối, lòn qua háng chả, không 
thèm đánh… (Thế võ đó mà đánh vào hạ bộ 
là xong!). Hai Cào đã hứa là hiệp một không 
đánh mà!... 
    Hai Cào đứng dậy sát mép đài, thủ bộ 
kim kê, dang tay, một chân trụ, một chân treo, 
phơi trống toàn bộ ngực bụng… 

Nhưng võ sư Miên, già đời, không để bị 
lừa… Thế võ đó hở mà kín, ai dám tấn sẽ 
dính đòn của cái chân treo kia vào đầu, ngực, 
bụng hoặc bị lộn nhào xuống đất…Ông ta hạ 
thấp người thành hầu quyền, hai tay hai chân 
cào cào mặt võ đài, nhảy nhảy như khỉ, giơ 
cái bản mặt quá ngon… 

Hai Cào lập tức búng cái chân treo vèo một 
phát qua đầu chả chơi, xoay luôn một vòng, 
chân trụ vẫn yên một chỗ, hai tay rút vào ôm 
ngực, cũng thấp xuống ngồi như khỉ… Ông 

Miên liền nhún người nhảy thật cao, hai 
chân đá liên hoàn vù vù…

 Hai Cào lại mọp sát đất, soạc chân như 
uốn dẻo, thấp như cá đuối, lại lạng qua háng 
chả nhanh như sóc, và… lại không thèm 
đánh…

Thiên hạ vỗ tay quá trời, la ó ủng hộ Hai 
Cào rung rinh cỏ cây, lá dừa xào xạc như suýt 
soa tán thưởng…

Hai Cào sàng hai bước chuyển tới góc võ 
đài, lại thủ bộ kim kê… Võ sư Miên đá hụt, rớt 
xuống mặt sàn, nhún thêm hai cú nhảy, xuống 
trung bình tấn, đấm một lần hai tay vào mặt, 
ngực, bụng Hai Cào, rồi trở lại bụng, ngực, 
mặt, xen kẽ cú hư cú thực, thần tốc liên hồi, 
theo bài quyền “tùa sí mứng” của thiếu lâm 
(bài đại tứ môn, tức đại tứ trụ).
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và 
pháp sư, phần 72 phần cuối của kỳ 53

Thấy đã đến lúc phải lên đường trở về An 
Biên, họ đạo của mình, cha sở nói lời từ biệt 
với mọi người.

Ông Tám Ria hình như đã dặn dò cô con 
dâu nhanh nhẹn của ông, cho nên ông đi ra 
đường và chỉ một lúc sau trở lại thưa với cha 
sở rằng đã có xe cho cha đi đến chợ Xà Tón, để 
từ đó lên xe đò về thẳng An Biên.

Cha sở dặn dò: “cộng đoàn giáo hữu nhỏ bé 
mới thành lập” của ngài: 

- Anh chị em chờ đợi ngày gần đây tôi sẽ trở 
lại. Trong lúc chờ đợi, mỗi ngày, anh chị em 
hãy đọc kinh ban tối, ban sáng thật đều đặn.

Cha sở lấy trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ rồi 
dặn tiếp:

- Đây là 3 kinh: Lạy Cha, Kính mừng và 
Sáng danh. Đọc vào buổi sáng sau khi vừa thức 
dậy gọi là kinh mai, đọc vào buổi tối trước khi 
lên giường ngủ gọi là kinh hôm; trước và sau 
khi đọc thì làm dấu thánh giá. Sáng nay tôi đã 
chép ra giấy sẵn cho anh chị em.

Cha sở trao mảnh giấy kinh cho cô Sáu và nói:
- Nhờ Cô đứng đầu “cộng đoàn giáo hữu 

mới thành lập” này.
Cha dặn thêm:
- Nếu đọc 3 kinh tôi vừa dặn, đó là kinh hôm 

và kinh mai; nhưng vào những lúc thuận tiện, 

hãy đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng,1 
kinh Sáng danh, gọi nhóm kinh này là “chục”, 
đọc liền 5 “chục” gọi là “chuỗi” để dâng kính 
Đức Mẹ Maria. Tạm như vậy trước đã…

Khi kiểm điểm thấy tất cả mọi người đã 
hiểu, cha sở nói thêm:

- Đó là việc đọc kinh. Ngoài lúc đọc kinh, 
bất cứ khi nào anh chị em nâng lòng lên nghĩ 
đến Chúa, thưa chuyện với Chúa, đó là cầu 
nguyện.

Chờ cho mọi người như đã ngấm vào lòng 
những lời dặn vừa xong, qua cách họ nhắc đi 
nhắc lại… cha sở dặn dò một câu quan trọng 
sau rốt… ý chừng như ngài đợi đến phút cuối 
mới nói ra để đánh động mọi người khiến họ 
không thể quên: 

- Còn đây là Lời Chúa dặn cả tôi và anh chị 
em: “Hãy yêu thương tất cả mọi người như 
yêu thương chính bản thân mình”. 

Xe lôi đạp đến, cha sở đưa tay cho mỗi 
người nắm lấy một chút, chào mọi người rồi ra 
xe. Cô con dâu của ông Tám Ria bất ngờ thưa 
với cha sở:

- Ông cố ơi cho con vô đạo với!
Cha sở nhìn cô cách trìu mến rồi cười và 

nói:
- Ừ! Con ghi tên ở nơi cô Sáu cho cha.
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Mọi người bị bất ngờ, nhưng rồi… tất cả 
cùng cười òa lên vui lòng đón nhận cô con dâu 
ông Tám Ria gia nhập vào “cộng đoàn giáo 
dân Xà Tón mới mẻ và nhỏ bé”. Ông Tám Ria 
nói với con dâu:

- Con giỏi lắm! Rồi cha sẽ đem má của con, 
chồng của con vô đạo luôn.

Cha sở lên xe ngồi băng sau, chị Hương và 
chị Hải ngồi băng trước, xe lăn bánh chạy ra 
khỏi khoảng sân rộng nhà cô Sáu.

…
Về đến nhà thờ họ đạo An Biên, bước vào 

nhà cha sở, cha Luca thấy đồng hồ đã chỉ hơn 
6 giờ chiều.

Nửa giờ sau, trong lúc chờ cơm tối, cha sở 
tiếp ông biện việc (1). Ông biện việc kể cho 
cha sở nghe những việc trong họ đạo mấy ngày 
vừa qua giống như viên trợ lý báo cáo công 
việc cho ông chủ hãng. Sau khi báo cáo xong, 
nhận thấy dáng vẻ mệt mỏi của cha sở, ông 
biện việc ngập ngừng nửa như muốn nói điều 
gì đó, nửa như muốn ra về. Cha sở hỏi:  

- Còn điều gì khó nói, ông cứ nói ra 
đừng ngại!

Quanh co một lúc, ông biện việc mới nói ra 
được: việc một số người tung tin đồn xấu về 
việc cha sở đi với hai phụ nữ. 

Nghe xong cha sở nói:
- Tôi đã tiên liệu rồi sẽ có tin đồn như thế. 

Nhưng không lo! Lần này đi với hai phụ nữ, 
lần sau tôi sẽ đi với cả đoàn các ông Quý Chức 
(2), để giúp tôi công tác mà tôi vừa thực hiện 
trong chuyến đi vừa xong.

Cha sở nói thêm với ông biện việc:
- Bên cạnh núi cao, bắt buộc phải có vực 

sâu. Cũng như liền ngay sau một việc lành bắt 
buộc phải có ít là một việc dữ. Lẽ tự nhiên kẻ 
bất lương cứ tìm cách ở cạnh để ẩn thân bên 
người lành thiện giống như cỏ lùng nấp trong 
lúa, những con sâu trông rất đáng sợ nấp trong 
cây lá. Quản gia bất lương ở bên cạnh ông chủ 
hiền lương. Sự ác mà không nấp ngay trong sự 
lành họa chăng chỉ có ở thiên đàng!

Ông biện việc muốn nhảy nhổm văng ra 
khỏi ghế khi nghe cha sở Luca nói đến dụ 

ngôn Quản lý bất trung trong Phúc âm (3); cha 
sở tinh mắt nhận ra vẻ “có tịch thì rục rịch” 
của ông biện việc, nhưng ngài giả đò làm như 
không biết gì… để nhắc nhở “nhân viên” của 
mình khi sẵn dịp.

Bà bếp đến trước cửa phòng đang mở toang 
hai cánh thưa với cha sở Luca:

- Ông cố ơi! Cơm đã dọn xong.
Cha sở Luca đứng lên đi xuống nhà bếp.          

(Hết Kỳ 53)
.................................................

(1) Trong các họ đạo xưa, có chức danh 
“biện việc” tương đương chức danh trợ lý giám 
đốc hiện thời; tuy nhiên ông biện việc còn kiêm 
thêm nhiệm vụ quản lý tài sản họ đạo; mà tài 
sản họ đạo, nhất là của những họ đạo vùng thô 
quê xưa, rất lớn. Ông biện việc được họ đạo 
trả 60 giạ lúa (tương đương 60 triệu đồng VN) 
mỗi năm cho việc ông luôn có mặt ở khu vực 
nhà thờ) có bàn giấy và phòng riêng) để lo mọi 
việc của họ đạo. Lương này do họ đạo –cha sở 
không nhúng tay vào trả. Chứng tỏ các họ đạo 
ngày xưa quy củ hơn ngày nay. Tiền đâu mà họ 
đạo có để trả? – Thưa mỗi họ đạo có ruộng đất 
–các họ đạo ở quê, mỗi họ đạo có tới ngàn, vài 
ngàn hay vài chục ngàn công đất ruộng thuộc 
quyền sở hữu, họ đạo cho giáo dân thuê với giá 
mỗi công 1 giạ lúa/năm. Do đó, hễ có tiền là 
có quy củ như câu thành ngữ “Phú quý sinh lễ 
nghĩa”. 

(2) Ban Quý Chức thông thường gồm có một 
ông Trùm, vài ông Câu, trên dưới 10 ông Biện 
và vài chục ông Giáp… để phụ giúp cha sở 
quản trị họ đạo.

(3) Các ông biện việc dễ bị cám dỗ thâm lạm 
và ăn hối lộ, nhất là những ông biện việc của 
những họ đạo có vài chục ngàn công đất ruộng 
cho giáo dân thuê, vì các ông này quản lý từ sổ 
sách cho đến hiện vật như đất, lúa, lẩm lúa (tức 
kho chứa lúa) lẫn tiền mặt v.v… Cứ nghe câu 
nói đùa của giáo dân thời xưa: “Khó vào Nước 
Thiên đàng như biện việc” người ta hình dung 
ra ngày tầm vóc của một ông biện việc như thế 
nào. 
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Trong bữa ăn, chồng bảo vợ:
- Trên đời này có nhiều người đến là đa 

nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ 
ngay đến mình...

Vợ nhíu mày:
- Anh nói thế là ám chỉ em đấy phải không?

Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi 
người bảo vệ: 

- Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ 
ở đâu?

 - Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời 
trang cao cấp... ở tầng một, bên phải.

 - Tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ 
mình cơ?

 - Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, 
bên trái!

Chàng trai để ý cô gái phòng trọ bên cạnh 
từ lâu nhưng chưa có dịp ngỏ lời. Một hôm 
bóng đèn phòng cô bị hư, cô nhờ anh thay hộ. 
Chàng trai nghĩ cơ hội tới, vui sang phòng cô, 
anh hỏi:

- Em chưa có bạn trai à?
Cô gái đáp: - Dạ không, em có rồi ạ.
- Tại sao em không bảo bạn trai thay bóng 

đèn? - chàng trai thất vọng.
Cô gái ngượng ngùng nói:
- Dạ, em sợ bạn trai em bị giật điện.
- !?!

Chàng trai để ý cô gái phòng trọ bên cạnh 
từ lâu nhưng chưa có dịp ngỏ lời.

Một hôm bóng đèn phòng cô bị hư, cô nhờ 
anh thay hộ. Chàng trai nghĩ cơ hội tới, vui 
sang phòng cô, anh hỏi:

- Em chưa có bạn trai à?
Cô gái đáp:
- Dạ không, em có rồi ạ.
- Tại sao em không bảo bạn trai thay bóng 

đèn? - chàng trai thất vọng.
Cô gái ngượng ngùng nói:
- Dạ, em sợ bạn trai em bị giật điện.
- !?!

Hai vợ chồng đang ngồi xem ti vi, đột 
nhiên vợ Tèo chỉ vào màn hình hỏi xem mình 
hay cô diễn viên mới là người xinh đẹp hơn. 
Tất nhiên Tèo rất thông minh khi đưa ra câu 
trả lời song không ngờ lại rơi vào bẫy của vợ.

Tèo quay sang bẹo má vợ một cách âu 
yếm nói:

- Dĩ nhiên là em rồi.
- Thế em với cô kia ai xinh hơn? – vợ Tèo 

lại chỉ vào một cô diễn viên khác.
- Là em.
- Thế em với bạn gái cũ của anh?
- Dĩ nhiên là em! 
Tèo không suy nghĩ đáp.
Nghe thấy thế vợ Tèo liền tru tréo lên:
- Á a, anh được lắm, vậy mà anh dám bảo 

tôi là tình đầu của anh cơ đấy!
- !!!

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

ĐÀN BÀ LÀ CHÚA ĐA NGHI

MUA QUÀ CHO VỢ Ở ĐÂU?

GIỮ NẾP XƯA

CÔ HÀNG XÓM “TỐT BỤNG”

CHỒNG LƯƠN LẸO SẬP BẪY CÔ VỢ QUÁI CHIÊU
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 LỜI TÒA SOẠN: 

Thánh ca Phụng vụ có nhiều thể loại, trong đó có nhiều hình thể; căn cứ vào mục đích sử dụng 
Giáo hội chia ra thành 3 mảng lớn: 

- Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp (gồm Đối ca Nhập lễ, Đáp ca, Ca tiếp liên, Đối ca Alleluia, Đối 
ca Dâng lễ & Đối ca Hiệp lễ). 

- Mảng 2/ Bộ Lễ (gồm kinh Thương xót, Vinh danh, Tin kính, Thánh thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa 
& Công thức Giải tán). Mảng 3/ Cung Đọc (gồm Cung Sách, Cung Nguyện & Cung Xướng-Đáp). Ở 
đây xin chỉ giới thiệu Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp, bởi vì 2 Mảng còn lại chưa tiện ghi ra.
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Chim đà điểu có nguồn gốc từ châu Phi, 
chúng sống hoang dã trong tự nhiên theo bầy 
đàn nhỏ lẻ.  Đà điểu là một loài chim đặc biệt 
nhất trong thế giới các loài chim.

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là chúng có 
một thân hình cao lớn. Cân nặng của một con 
đà điểu trưởng thành (2-3 năm) có thể đạt từ 
90 – 130 kg. Con lớn nhất cân nặng lên tới 
150 kg.

Về chiều cao, con đà điểu trống cao 1,8-
2,7 m, đà điểu mái thì nhỏ hơn từ 1,7-2,0 m. 
Lông chúng có màu đen hoặc nâu xám, có 
một số điểm màu trắng ở phần cánh và đuôi.

Đà điểu có một cái đầu nhỏ hình thoi bẹt. 
Chiếc cổ cao, không có lông giúp chúng có 
thể quan sát mọi việc trong một không gian 
rộng để xử lí với mọi tình huống nguy hiểm 
từ xa. Điều kì lạ mặc dù là một loài chim 
nhưng chúng lại không biết bay. Đôi cánh vốn 
dĩ dùng để bay bị thoái hóa nhỏ lại và dùng 
vào những điệu múa để gọi bạn tình, che chở 
cho những chú chim con của nó. Bộ lông của 
chúng mềm mại nhưng cũng có điểm khác 
biệt so với loài chim khác.

                               

Nuôi đà điểu tự nhiên để đà điểu có thể tự 
tìm nguồn thức ăn cho mình.

Cặp chân dài mảnh khảnh, lênh khênh 
mang một sức mạnh phi thường. Chân đà 
điểu không có lông. Chân có hai ngón, một 
ngón lớn hơn cả giống hình móng ngựa.

Người ta ước chừng vận tốc lớn nhất mà 
một con đà điểu trưởng thành đạt được tương 
đương với tốc độ của một con ngựa đua, 
khoảng 70 km/h. Mỗi bước chạy của chúng 
có thể lên tới 5 m. Vì vậy ở một số nước có 
tổ chức các cuộc đua đà điểu được rất nhiều 
người hưởng ứng.
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Đà điểu thích nghi được với mọi môi trường 
sống, đặc biệt là những nơi có điều kiện khắc 
nghiệt như hoang mạc, cao nguyên khô cằn. 
Chúng là động vật đẻ trứng. Đà điểu con 
thường rất khó nuôi nên loài chim này trong 
tự nhiên đang có nguy cơ giảm về số lượng.

Ngày nay đà điểu đã được thuần hóa thành 
vật nuôi, gần gũi với cuộc sống của con người. 
Ở Việt nam cũng đã có những trang trại chăn 
nuôi đà điểu. Đà điểu đang được coi là thực 
phẩm dành cho thế kỉ 21 chính vì giá trị dinh 
dưỡng và lợi ích kinh tế chúng đem lại cho 
con người.

THỊT ĐÀ ĐIỂU

Đây là sản phẩm chính được khai thác từ 
đà điểu. Thịt đà điểu mặc dù là một cái tên 
mới trên thị trường thực phẩm nhưng chỉ 
trong vòng vài năm trở lại đây đã có một chỗ 
đứng quan trọng. Giá thịt đà điểu thường cao 
hơn so với những loại thịt thông thường khác. 
Không phải tự nhiên mà có điều đó.

Chính là nhờ hàm lượng chất dinh dưỡng 
lớn có trong thịt mà mặc dù giá cao nhưng vẫn 
được mọi người săn lùng. Đầu tiên là phải kể 
đến hàm lượng chất đạm cao, trong 100 gam 
thịt có tới 22,9 gam protein. Vì là loại động 
vật bản năng vận động cao nên lượng mỡ có 
trong thịt đà điểu rất thấp và các chất béo này 
hầu như là chất béo không no, dễ chuyển hóa, 
tốt cho cơ thể. Lượng chất béo không rất ít 
làm giả nguy cơ dẫn đến các bệnh tim mạch.

Thịt đà điểu dùng để chế biến rất nhiều 
những món ăn ngon trong các nhà hàng nổi 
tiếng hoặc các món ăn bình dân tương tự như 
loại thịt thông thường. 

Nhưng tất nhiên chế biến với nguyên liệu 
là thịt đà điểu thì lại có một hương vị đặc biệt 
thơm ngon khó cưỡng. Đặc biệt là phải kể đến 
món giò đà điểu.

Giò đà điểu là một món ngon không phải 
ai cũng biết. Đây là một đặc sản nổi tiếng 
được nhiều người săn lùng trong những ngày 
Tết cổ truyền. Những quả giò có hình thức 
bắt mắt mang ý nghĩa chúc một năm mới sức 
khỏe dồi dào, vẹn tròn yêu thương.

TRỨNG ĐÀ ĐIỂU

Một năm một con đà điểu mái chỉ cho 40-
60 quả trứng nên trứng đà điểu là một loại 
thực phẩm quý hiếm. Trứng đà điểu có kích 
thước rất lớn, cân nặng khoảng 1,5 kg.

Kích thước lớn tỉ lệ thuận với nguồn chất 
dinh dưỡng mà nó đem lại. Lượng proteinn 
và mỡ trong trứng đà điểu chỉ tương đương 
với trứng gà nhưng các chất dinh dưỡng tốt 
cho sức khỏe khác như vitamin, acid pento-
thenic, acid folic… lại cao hơn rất nhiều.

  Kích thước to hơn các loại trứng khác nên 
chỉ với một quả trứng bạn có thể chế biến rất 
nhiều những món ăn ngon khác nhau tạo nên 
sự đa dạng trong bữa ăn. Một số món ăn ngon 
từ trứng đà điểu có thể kể đến như salad rau 
quả trứng đà điểu, trứng đà điểu cuộn rong 
biển, trứng đà điểu cuộn tôm càng xanh, trứng 
đà điểu cuộn phô mai Pháp…

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Da đà điểu: Tất cả các bộ phận của đà điểu 
đều có tác dụng đối với con người. Trong đó 
da đà điểu được ứng dụng rất nhiều trong 
ngành thời trang. Da đà điểu bền và đẹp hơn 
nhiều so với da cá sấu. Do sự đặc thù của nó 
mà nó được sử dụng để làm giày da cao cấp.

Lông đà điểu: Lông tơ đà điểu được dùng 
để làm một số loại trang sức đẹp hoặc nguyên 
liệu ngành may mặc sang trọng. Lông đà điểu 

(xem tiếp trang 64)
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
Sợ gì!

“…dầu qua lũng âm u 
con sợ gì nguy khốn…” (Tv 23, 4).

không tĩnh điện nên được dùng để làm bàn 
chải lau chùi những thiết bị điện tử, vi tính 
ứng dụng trong ngành công nghệ tin học.

Vỏ trứng: Nếu khéo léo để lấy ra phần 
ruột của quả trứng đà điểu để lại phần vỏ gần 
như nguyên vẹn thì bạn có thể dùng vỏ sáng 
tác ra những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Có 
nhiều nhà nghệ thuật đã tìm ra cảm hứng từ 
quả trứng khổng lồ này.

Đà điểu hứa hẹn là một nguồn thực phẩm 
sạch tốt cho sức khỏe của thế kỉ 21. Từ những 
thông tin thú vị bài viết chia sẻ, còn ngại gì 
mà bạn không thử thưởng thức những món ăn 
được chế biến từ thịt, trứng đà điểu cùng các 
sản phẩm khác vô cùng hấp dẫn.

Vỏ trứng đà điểu có thể sáng tạo ra những 
tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

(tiếp theo trang 63)


