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   VÀO ĐỀ THÁNG 8

Thấy Chúa
“Đêm đó, ông Giacóp dậy, 

đem theo 2 bà vợ, 2 nữ tỳ và 
11 đứa con, lội qua sông Giáp-
bốc. Ông đưa họ và tài sản của 
ông qua sông rồi ở lại một mình.

Có một người vật lộn với ông 
cho đến sáng. Thấy không thắng 
được ông, người đó bèn đánh 
vào khớp xương hông của ông, 
và khớp xương hông của ông Gi-
acóp bị trật. Người đó nói:

- Buông ta ra, vì đã rạng 
đông rồi.

Nhưng ông đáp:
- Tôi sẽ không buông ngài 

ra, nếu ngài không chúc phúc 
cho tôi.

Người đó hỏi ông:
- Tên ngươi là gì?
- Tên tôi là Giacóp.
Người đó nói:
- Người ta sẽ không gọi tên 

ngươi là Giacóp nữa, nhưng là 
Ítraen, vì ngươi đã đấu với Thiên 
Chúa và với người ta, và ngươi 
đã thắng.

Ông Giacóp hỏi:
- Xin cho tôi biết tên ngài.
Người đó nói:
- Sao ngươi lại hỏi tên ta?

Và người đó chúc phúc cho 
ông tại đấy.

Ông Giacóp đặt tên cho nơi đó 
là Pơnuên, vì ông nói: “tôi đã thấy 
Thiên Chúa mặt đối mặt, tôi đã 
được tha mạng”. (St 32, 23-31)

Truyện gợi vài ý: - Chúa cho 
những người được ơn thấy Chúa, 
mỗi người thấy một kiểu tùy theo 
tâm địa – lúc thấy Chúa cũng là 
lúc tự thấy mình - có người sau 
đó còn được Chúa đổi tên. 

Giacóp “láu cá”… thấy Chúa 
qua cuộc vật lộn; Đavit “hư 
hỏng”… thấy Chúa qua trận bị 
-tiên tri Nathan- mắng xối xả; 
Phêrô “coi trời bằng vung”… 
thấy Chúa qua tiếng gà gáy; 
Phaolô “trùm khủng bố”… thấy 
Chúa hiện ra chận đường…

Được ơn thấy Chúa, người ta 
được ngay ơn thấy mình thật 
ghê tởm.   

Có người còn được Chúa đổi 
tên (xóa quá khứ): Ápram thành 
Abraham, Giacóp thành Ítrael, 
Simon thành Phêrô, Saulô thành 
Phaolô v.v… sau đó, họ đều ngo-
an ngoãn trở nên công cụ đắc lực 
của Chúa.
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ NGUYỆT SAN-THƯ (NGUYỆT LÀ RA HÀNG THÁNG, SAN LÀ 
BÁO, THƯ LÀ SÁCH, TỨC KẾT HỢP BÁO VỚI SÁCH) CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH NHẠC 

CHÂN TRUYỀN & TU ĐỨC THỰC TIỄN.
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   . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

“Sao ngươi thấy cái rác 
trong mắt của anh em, mà cái 
xà trong mắt mình, ngươi lại 
không thấy?” (Lc 6, 41).

............................................
(*) 39 Đức Giê-su còn kể 

cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù 
mà lại dắt mù được sao? Lẽ 
nào cả hai lại không sa xuống 
hố?40 Học trò không hơn thầy, 
có học hết chữ cũng chỉ bằng 
thầy mà thôi.41 Sao anh thấy 
cái rác trong con mắt của người 
anh em, mà cái xà trong con mắt 
của chính mình thì lại không để ý 
tới?42 Sao anh lại có thể nói với 
người anh em: “Này anh, hãy 
để tôi lấy cái rác trong con mắt 
anh ra”, trong khi chính mình lại 
không thấy cái xà trong con mắt 
của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! 
Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi 
trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy 
cái rác trong con mắt người anh 
em!” (Lc 6, 39-42).

Vì vâng lời Chúa, tôi không 
xen vào việc “nội bộ” của người 
khác nữa. Vả lại, mỗi người là 
một thế giới (tiểu vũ trụ), làm sao 
tôi có thể hiểu được mà đoán xét?   

 
   THỰC THI LỜI CHÚA

 . ĂN LỜI UỐNG Ý
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Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết 
từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò 
đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai 
học trò ưu tú nhất của Khổng Tử. 

Thời ấy, chiến tranh liên miên, các nước 
chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu 
linh, lầm than đói khổ… Thầy trò Khổng 
Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và 
cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. 
Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất 

cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
 May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có 

một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng 
Phu Tử nên đem biếu thầy trò một ít 
gạo… Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn 
các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn việc 
nấu cơm thì Khổng Tử giao cho Nhan Hồi - 
một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử 
đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Bởi lẽ, trong hoàn 
cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc 

CHÂU HÂN Sưu tầm
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CHÂU HÂN Sưu tầm

bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng 

kiếm rau, Nhan Hồi nấu cơm ở phía dưới 
nhà bếp, còn Khổng Tử thì đọc sách ở nhà 
trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân 
nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” 
từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, 
liếc mắt nhìn xuống… thấy Nhan Hồi từ từ 
mở vung, lấy đũa xới cơm rồi cho vào tay 
và nắm lại từng nắm… Xong, Nhan Hồi đậy 
vung lại, dừng chốc lát… rồi từ từ đưa nắm 
cơm lên miệng…

Nhìn thấy hành động của đệ tử, trong suy 
nghĩ của Khổng Tử cảm thấy thất vọng và thở 
dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao 
ôi! Trò yêu của ta lẽ nào lại ăn vụng thầy, 
vụng bạn thế sao? Còn đâu lễ nghĩa, đạo lý? 
Bao kỳ vọng đặt vào nó thế là đổ sông, đổ 
biển cả rồi!”.

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác 
mang rau về… Nhan Hồi lại luộc rau... Khổng 
Tử vẫn nằm im đau khổ…

Một lát sau rau chín, Nhan Hồi và Tử 
Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn 
sinh chắp tay mời Khổng Tử ăn cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng:
- Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang 

Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì 
trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm 
mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ 
được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu 
thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ 
theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường 
đói cơm, khát nước… Hôm nay, ngày đầu tiên 
đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại 
có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất 
Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương 
nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy… cho 
nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha 
mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn 
sinh đều chắp tay thưa:

- Dạ thưa thầy, nên ạ!
Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi 

cơm này có sạch hay không?”
  Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn 

nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy 
giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa:

- Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được 
sạch.

 Khổng Tử hỏi:
- Tại sao?
Nhan Hồi thưa:
- Dạ, khi cơm chín con mở vung ra xem 

thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một 
cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi 
xuống làm dơ bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh 
tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó 
con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi… 
nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, 
nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô tình làm mất 
một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế 
cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh 
em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm 
sạch để dâng thầy và tất cả anh em… Thưa 
thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi… 
bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con 
chỉ ăn phần rau. Và… thưa thầy, nồi cơm đã 
ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”

 Nghe Nhan Hồi nói xong, hiểu rõ ràng sự 
việc, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than 
rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những 
việc chính mắt mình nhìn thấy rành rành mà 
vẫn không hiểu được đúng sự thật! Suýt chút 
nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ rồi!”
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

“Hãy cố gắng qua cửa hẹp để vào Nước Trời” 
(Lc 13, 24)

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

Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHỦ ĐỀ: CHÚA BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I: “Người ta sẽ đưa tất cả những 

anh em thuộc mọi dân tộc về”.
- Đáp ca: “Muôn nước hỡi nào ca ngợi 

Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người”
- Tin Mừng: “Thiên hạ sẽ từ Đông Tây 

Nam Bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên 
Chúa”.

Minh họa
- Mille images 80 C
- “Hãy cố gắng qua cửa hẹp để vào Nước 

Trời” (Lc 13,24).

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến! 
Dân Do thái là dân riêng của Chúa. Còn 

chúng ta chỉ là dân ngoại. Vậy mà chúng 
ta đã được Chúa thương, cho chúng ta biết 
Ngài và quy tụ chúng ta lại trong Giáo Hội 
của Ngài.
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Chúng ta hãy cám ơn tình thương của Chúa, 
và hãy cầu nguyện để ngày càng có thêm 
nhiều người được biết Chúa và đến với Ngài.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Rất ít khi chúng ta biết cám ơn Chúa vì ơn 
được biết Ngài.

- Cũng rất ít khi chúng ta quan tâm làm cho 
nhiều người khác cũng được biết Chúa như 
chúng ta.

- Chúng ta ngại đi qua “cửa hẹp”, nghĩa là 
ngại khó khăn, ngại cố gắng.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Is 66,18-21).
Đây là đoạn kết của sách Isaia, qua đó 

Thiên Chúa tỏ cho biết giai đoạn cuối của 
chương trình cứu độ của Ngài là tất cả mọi 
dân tộc (chứ không riêng gì dân Do thái) sẽ 
tin vào Ngài, đến với Ngài và hưởng hạnh 
phúc muôn đời với Ngài.

2. Đáp ca (Tv 116).
Thánh vịnh này nhấn mạnh lại ý tưởng của 

bài đọc I: kêu mời mọi nước mọi dân hãy ca 
ngợi và chúc tụng Chúa.

3. Tin Mừng (Lc 13,22-30).
Hai câu trong đoạn Tin Mừng này đáng chú 

ý nhất:
c.23: Câu hỏi mà một người kia đặt ra cho 

Chúa Giêsu phản ánh quan tâm của người Do 
thái đương thời về số lượng những kẻ được 
cứu. 

Khi đặt vấn đề dựa theo số lượng, người ta 
sẽ có thái độ không thích hợp: nếu mọi người 
đều được cứu thì thái độ sẽ là ỷ lại; còn nếu 
có một số nhỏ được cứu thì thái độ sẽ là chán 
nản, cố gắng làm chi cho uổng công.

c.24: Chúa Giêsu không trả lời thẳng câu 
hỏi. Người ta hỏi về số lượng. Ngài trả lời 
về cách thức làm sao cho mình được ở trong 
số lượng những kẻ được cứu ấy, đó là phải 
cố gắng, diễn tả bằng hình ảnh “đi qua cửa 

hẹp”.  
- “Đi qua”: Động từ “qua” diễn tả sự thay 

đổi cách sống. Có rất nhiều người đứng trước 
cái cửa hẹp ấy, nhưng chỉ những ai biết “đi 
qua” (thay đổi cách sống) thì mới vào nhà 
được. 

- “Cửa hẹp” diễn tả sự cố gắng. Muốn vào 
Nước Trời thì phải cố gắng nhiều (và khó 
khăn như lạc đà chui qua lỗ kim: xem. Mt 
19,24, Mc 10,25, Lc 18,25).

Như thế, số lượng những kẻ vào Nước Trời 
(nhiều hay ít), và lý lịch của những người 
ấy (Do thái hay dân ngoại) đều không quan 
trọng. Vấn đề quan trọng là phải cố gắng đi 
qua cửa hẹp mà vào.

4. Bài đọc II (Dt 12,5-7.11-13) (Chủ đề 
phụ)

Đoạn thư Do thái này bàn đến những gian 
truân khốn khó.

Như chúng ta đã biết, các Kitô hữu gốc Do 
thái phải chịu nhiều khốn khó từ phía đế quốc 
Rôma lẫn phía Do thái giáo.

Tác giả cho họ biết rằng những gian nan 
khốn khó đó là những việc Chúa cho phép 
xảy ra để thử thách và sửa dạy họ. Mà Chúa 
thương ai thì mới thử thách và sửa dạy người 
ấy. Vì thế, họ đừng ngã lòng, trái lại hãy vui 
mừng vì biết mình được Chúa thương, và 
kiên trì chịu đựng.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. “Phải chăng số người được cứu thoát 
thì ít?”

Hôm đó có người hỏi Chúa Giêsu: “Phải 
chăng số người được cứu thoát thì ít?” Người 
hỏi câu này là một người Do thái. Khi hỏi thế, 
người Do thái này mong nhận được câu trả 
lời là “đúng thế”. Sở dĩ người này mong như 
vậy là vì dân Do thái nghĩ rằng ơn cứu rỗi 
được dành riêng cho dân tộc họ mà thôi.

Một câu hỏi sai phát xuất từ một quan 
niệm sai. Cho nên Chúa Giêsu không trả lời. 
Những điều Ngài nói sau đó cho ta thấy Ngài 
muốn đặt lại câu hỏi cho đúng: “Ai sẽ được 
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cứu rỗi?” và “Muốn được cứu rỗi thì phải 
làm gì?”.

“Ai sẽ được cứu rỗi?” Thưa: tất cả mọi 
người: “Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc sẽ 
đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Vì thế, 
đừng ai nghĩ rằng bởi vì mình thuộc thành 
phần ưu tiên nên chắc chắn sẽ được cứu rỗi, 
bởi vì rất có thể khi đó họ phải ngỡ ngàng 
nghe Chúa nói: “Ta không biết các ngươi từ 
đâu tới. Hãy cút đi cho khỏi mắt Ta”.

“Muốn được cứu rỗi thì phải làm gì?” 
Thưa: “hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà 
vào”. “Qua cửa hẹp” nghĩa là phải sám hối, 
phải uốn nắn đời sống theo những giáo huấn 
của Tin Mừng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ 
chính mình và vác thập giá hằng ngày mà 
theo Ta”.

* 2. Ai sẽ được cứu rỗi?
Thời Chúa Giêsu nhiều người Do thái 

tưởng rằng ơn cứu rỗi chỉ dành riêng cho dân 
tộc họ mà thôi. Vì thế khi họ hỏi Chúa Giê-
su: “Thưa Thầy, phải chăng chỉ có một số ít 
người sẽ được cứu rỗi?” thì họ thầm mong 
Chúa Giêsu sẽ trả lời: “Phải” để xác nhận 
quan điểm của họ.

Nhưng Chúa Giêsu đâu có muốn xác nhận 
một quan điểm hẹp hòi như vậy, và Chúa 
Giêsu cũng không muốn trả lời thẳng câu hỏi 
của họ. Nếu Chúa đáp: “Phải” chỉ có một ít 
người sẽ được cứu rỗi” thì sẽ sinh hậu quả 
là những người Do thái thành ra kiêu căng tự 
mãn vì nắm chắc phần rỗi: vì tự mãn như thế 
họ không cần cố gắng gì thêm nữa. Và những 
người khác không phải là Do thái thì sẽ nản 
lòng, tự nhủ: “Ơn cứu rỗi không thuộc về 
mình, thôi thì cố gắng làm chi cũng vô ích”. 
Ngược lại nếu Chúa Giêsu đáp: “Ơn cứu rỗi 
được ban cho số đông” thì cũng làm cho mọi 
người ỷ lại, không cố gắng, bởi vì cố gắng 
làm chi vì mình chắc chắn sẽ được rồi mà.

Chính vì những lý do nêu trên mà Chúa 
Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi dựa trên 
số lượng, Chúa nhắm đến phẩm chất: Ơn cứu 
rỗi không phải là đặc quyền của một số người 
nào, của một dân tộc nào, của một phe nhóm 

nào cả, mà thuộc về bất cứ ai biết sống theo 
Lời Chúa dạy. Vì thế mà sẽ có những cảnh 
trớ trêu:

- Những kẻ trước hết sẽ có thể nên sau hết; 
ngược lại những kẻ sau hết có thể thành trước 
hết. Dân tộc Do thái dù được biết Chúa sớm 
hơn hết nhưng nếu không sống theo Lời Chúa 
thì có thể đi sau các dân khác tuy biết Chúa 
muộn hơn nhưng đã biết sống theo Lời Chúa.

- Chúa còn nói: “Nhiều người từ Đông 
sang Tây Nam Bắc sẽ được mời vào nước 
Chúa đang khi con cái trong nhà bị đuổi ra”, 
nghĩa là có thể các dân tộc khác sẽ vào chiếm 
chỗ dân Do thái vì các dân tộc ấy đã biết sống 
theo Lời Chúa.

Trên đây là ý nghĩa trực tiếp của đoạn Tin 
mừng, áp dụng cho dân Do thái và các dân 
khác thời Chúa Giêsu. Còn ý nghĩa hiện thực 
áp dụng cho thời đại chúng ta ngày nay là: 
không phải hễ có rửa tội, có đạo, có dự lễ, 
rước lễ, xưng tội, đọc kinh, nghe giảng v..v.. 
thì đương nhiên sẽ được cứu rỗi đâu. Nhưng 
ơn cứu rỗi được ban cho bất cứ kẻ nào sống 
theo Lời Chúa, cho dù người đó có đạo hay 
là không có đạo. Thực vậy, có đạo mà không 
sống theo Lời Chúa thì không bằng người 
tuy không có đạo, không biết Chúa nhưng 
cuộc sống của họ lại theo đúng những điều 
Chúa dạy. Giáo thuyết này đưa đến 2 quan 
niệm mới trong nền thần học ngày nay: (1) 
thứ nhất là quan niệm về những người Kitô 
hữu vô danh: đó là những người tuy không có 
đạo, nhưng vì cuộc sống của họ phù hợp với 
tinh thần Tin mừng nên vẫn được cái là Kitô 
hữu mặc dù họ không có danh hiệu Kitô hữu. 
(2) Còn quan niệm thứ hai là về những người 
“Kitô hữu ngoại đạo”, nghĩa là những người 
tuy có đạo nhưng lại không sống theo tinh 
thần Tin mừng nên bị coi là ngoại đạo mặc dù 
họ có danh hiệu Kitô hữu.

Nếu danh hiệu không làm nên thực chất của 
người Kitô hữu, thì là cái gì? Thưa là cuộc 
sống được thể hiện qua những phản ứng của 
mình trước mọi tình huống trong đời.

Một nữ tu già ngồi sau một chiếc xe đạp, 
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rồi có một chiếc xe hơi trên đó có một số cán 
bộ chạy lướt qua. Chiếc xe hơi lái hơi ẩu nên 
chạm chiếc xe đạp làm cho bà sơ già té ngửa 
xuống, đập đầu xuống đường. Những cán 
bộ trên xe hơi vội vã xuống đỡ bà dậy. Mặc 
dầu đau lắm nhưng bà cố gắng nói: “Không 
sao đâu các con, xin Chúa chúc lành cho các 
con”. Câu nói đột ngột đó làm cho các ông 
cán bộ kia vừa tức cười vừa nghĩ ngợi: tức 
cười vì các ông ấy đâu có tin Chúa mà cần tới 
phúc lành của Chúa, nhưng các ông phải nghĩ 
ngợi vì phản ứng đầy bác ái và đầy đức tin 
của bà sơ: chỉ có kẻ nào quá quen với tha thứ 
và lúc nào cũng luôn nhớ tới Chúa mới có thể 
thốt ra một câu như vậy”. Và sau đó những 
ông cán bộ ấy hay tới lui chăm sóc và thăm 
viếng vị nữ tu ấy, lòng rất mến phục.

Đó là những phản ứng, phản ứng thì lẹ 
làng, bất ngờ nhưng rất trung thực. Trước một 
tình huống xảy ra, trong lòng mình thế nào 
thì mình sẽ phản ứng đúng như vậy. Người 
nào chỉ có đạo trên danh nghĩa nhưng không 
quen sống theo Lời Chúa thì không thể nào có 
được phản ứng mang tính chất Kitô giáo đích 
thực. Như thế, thước đo của lòng đạo chúng 
ta chính là những phản ứng của chúng ta.

Thí dụ như khi bị trộm mất đồ, không ít 
người có đạo đã đi coi thầy bói để đoán xem 
ai đã lấy đồ của mình. Đây rõ ràng là phản 
ứng của người không đạo.

Còn ông Gióp khi dồn dập nhà cửa bị cháy 
rụi, các vật bị cướp đi, con cháu bị chết hết, 
bản thân mang chứng phong cùi gớm ghiếc 
đã biết nói: “Xưa Chúa đã ban, nay Chúa lấy 
lại, xin ngợi khen Chúa”. Ông còn khuyên 
người khác: “Mình biết lãnh nhận những ơn 
lành của Chúa thì sao không biết chịu đựng 
những thử thách của Chúa”. Đó mới là phản 
ứng của người có lòng đạo thực.

Thế nhưng không thiếu người cho rằng: 
sống giữa một xã hội đầy tráo trở mà phản 
ứng theo tinh thần Tin mừng thì là khờ dại 
quá. Xin hỏi lại: Thế thì đạo không có ăn nhập 
gì với cuộc đời sao? Con người chúng ta phải 
chia ra làm hai sao: một con người hiền lành 

lúc ở nhà thờ đọc kinh dự lễ và một con người 
tráo trở gian manh khi cư xử với người đời 
sao! Không được, con người chúng ta phải 
là một ở nhà thờ cũng vậy mà ở giữa chợ đời 
cũng vậy. Đạo chúng ta là đạo nhập thể vào 
đời chứ không phải chỉ là đạo ở nhà thờ.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-
su muốn nói rằng không phải hễ mang danh 
nghĩa là người Do thái ngày xưa, hay người 
Công giáo ngày nay là đương nhiên được ơn 
cứu rỗi; không phải hễ có rửa tội, hễ có thường 
xuyên đọc kinh rước lễ là đương nhiên được 
ơn cứu rỗi. Nhưng ơn cứu rỗi là dành cho bất 
cứ ai biết sống theo Lời Chúa và có những 
phản ứng hợp với tinh thần Tin mừng trong 
mọi tình huống cuộc đời.

Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ là những 
người Kitô hữu trên danh nghĩa nhưng thấm 
nhuần tinh thần Kitô hữu trong cả cuộc sống, 
trong mọi cách suy nghĩ, lời nói, việc làm 
của mình.

* 3. Cửa nào Chúa đã đi qua?
Một buổi sáng náo nhiệt, người đàn bà sang 

trọng đi chiếc xe hơi bóng láng, lóng lánh như 
kim cương tới cửa thiên đàng. Nghe tiếng còi 
điện lừng vang, thánh Phêrô vội vã mở cửa 
dẫn vào. Khi vị thánh giữ cửa thiên đàng chỉ 
cho bác tài xế của bà một toà nhà đồ sộ, thì bà 
sung sướng nghĩ thầm: “Bác tài mà còn được 
ở một toà nhà nguy nga tốt đẹp như thế! Còn 
tôi chắc phải được một dinh thự sang trọng 
lộng lẫy đến chừng nào!” Và bà ta xoa tay 
vui sướng.

Ngờ đâu khi bác tài đi rồi, thánh Phêrô 
lại chỉ vào một túp lều lụp xụp ở góc vườn 
và nói:

- Đó là nhà của bà.
Người nhà giàu hốt hoảng, choáng váng 

đầu óc:
- Nhà của tôi đó thật sao? Không, tôi không 

thể nào sống trong một căn lều tồi tàn xấu xí 
như thế được?

Thánh Phêrô vân vê chòm râu bạc, trả lời 
giữa hai cái nháy mắt:

- Thưa bà, với vật liệu bà đã gởi lên cho tôi 
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xưa nay, tôi chỉ làm được có ngần ấy thôi!
***

“Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, 
và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” 
(Lc 13,30). Đó là bất ngờ đau đớn cho “những 
kẻ đứng đầu”. Họ là những người được Chúa 
ban cho giàu có nhưng lại sống trong ích kỷ, 
chỉ biết thu vén cho mình những của cải đời 
này, mà không biết chia sẻ trao ban như luật 
yêu thương Chúa dạy. Chính tài sản đã làm họ 
vướng víu nên không thể qua “cửa hẹp” mà 
vào được Nước Trời.

“Những kẻ đứng đầu” có thể là những ai 
được Chúa ban cho địa vị, chức quyền, khôn 
ngoan, nhưng lại sống trong huênh hoang tự 
đắc. Thay vì dùng ơn lành Chúa ban để nâng 
đỡ anh em, phục vụ cộng đoàn, họ lại nuôi 
dưỡng tham vọng cá nhân. Chính cái tôi cồng 
kềnh đã làm họ vướng víu nên không thể qua 
“cửa hẹp” mà vào được Nước Trời.

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà 
vào” (Lc 13,24). Nếu Chúa đã bảo hãy “chiến 
đấu” tức là phải nỗ lực cố gắng thật nhiều, 
phải vất vả gian nan thật lâu, thì mới vượt 
qua được “cửa hẹp”. Nếu Chúa đã nhắc đến 
“cửa hẹp” thì phải hiểu là chỉ có những người 
bé nhỏ mới lách qua được, chỉ có những trẻ 
thơ mới vào được dễ dàng. Chúa phán: “Ai 
không tiếp nhận Nước Trời như một trẻ nhỏ 
thì không được vào” (Lc 18,17).

“Cửa hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7,14), cửa 
hẹp đưa vào bàn tiệc Nước Trời, nhưng không 
phải lúc nào cửa cũng mở: Sẽ đến giờ: “chủ 
nhà đứng dậy và khoá cửa lại” (Lc 13,25) 
thì không cách gì, không lý lẽ chi để cửa mở 
ra lại. Đó chính là lúc vô cùng bất hạnh cho 
những kẻ đến trễ: những kẻ mải mê tìm của 
cải danh vọng, thú vui phù du mà quên đi 
hạnh phúc vĩnh hằng; những kẻ cậy dựa vào 
đạo dòng, vào các việc lành đã làm, vào tài 
đức đã đắc thủ mà quên đi Đấng mà họ phải 
kiếm tìm, để sống thân mật, để dâng hiến và 
để yêu mến Người với tất cả trái tim.

Ước gì chúng ta đừng đến lầm cửa, đó là 
cửa rộng thênh thang; cửa tiền tài, sắc dục, hư 

danh; cửa dẫn vào cái chết muôn đời. Cũng 
đừng đến mà cửa đã đóng kín để không phải 
nghe Chúa nói: “Ta không biết các anh từ 
đâu đến” (Lc 13,27) (TP).

* 4. Thử thách giúp nên người. 
Ở một số bộ lạc da đỏ, có tục lệ sau đây: 

khi một trẻ trai đến tuổi thành niên, người cha 
của nó sẽ dẫn nó vào rừng, giao cho nó một 
cây giáo, sau đó người cha rút lui để lại nó 
một mình trong rừng suốt đêm hôm ấy. Trong 
đêm đó, nó sẽ phải một mình ở trong rừng, 
đối diện với nhiều nỗi sợ hãi: sợ cô đơn, sợ 
bóng tối, sợ thú dữ… Nếu nó hèn nhát đòi 
theo cha về nhà thì nó vẫn bị coi là trẻ con. 
Nhưng nếu nó chịu đựng được tất cả và sáng 
hôm sau rời khỏi khu rừng trở về với gia đình 
thì nó được chính thức công nhận là người 
một trưởng thành.

Nếu nói theo bài Tin Mừng hôm nay thì 
cái đêm khó khăn trong rừng ấy là cái “cửa 
hẹp”; còn nếu nói theo bài đọc II thì đó là 
“thử thách”. Có qua thử thách hay cửa hẹp đó 
thì chàng thiếu niên mới trở thành người.

Tại sao gian nan cực khổ giúp ta nên người?
- Vì nó thanh luyện tâm hồn
- Vì nó rèn luyện đức tính
- Và vì nó sinh nhiều hoa trái tốt.
Chẳng những giúp ta nên người, gian nan 

cực khổ còn giúp ta nên người Kitô hữu tốt:
- Sở dĩ Chúa cho phép gian nan cực khổ 

xảy đến với ta là vì Chúa biết nó có thể làm 
ích cho chúng ta. Nói ngược lại, nếu nó chỉ có 
hại thì Chúa đã không cho nó xảy đến với ta.

- Nó khiến ta tìm đến Chúa
- Nó giúp ta cảm nghiệm được quyền phép 

Chúa
- Nó giúp ta cảm nhận được tình thương 

của Chúa
- Và nó khiến ta biết thương xót những 

người gặp hoàn cảnh gian nan cực khổ 
như ta.

5. Chuyện minh họa
a/ Cửa hẹp
Một cặp vợ chồng trẻ nọ chia sẻ cho nhau 

nghe ước muốn có được một ngôi nhà khang 
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trang. Một nhà tỉ phú tình cờ theo dõi câu 
chuyện. Với tất cả nghiêm chỉnh, ông đề nghị 
với họ: nếu cô vợ chịu ngủ với ông một đêm, 
ông sẽ tặng họ một triệu mỹ kim. Hai vợ chồng 
đồng ý. Nhưng khi người vợ lên đường đến 
với nhà tỉ phú thì người chồng cũng bắt đầu 
hối hận. Nhưng đã quá muộn. Sau một đêm 
để có một triệu mỹ kim, hai vợ chồng đã tan 
vỡ (...) Con đường dễ dãi là con đường dẫn 
tới hư mất. Sự thành đạt thường không đến 
cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của những cố 
gắng và kiên nhẫn lâu dài.

b/ Tiếng Chúa
Thiên Chúa nói thì thầm trong cơn vui 

sướng của chúng ta; Ngài nói đủ nghe 
trong lương tâm của chúng ta; nhưng Ngài 
hô lớn trong những cơn đau của chúng ta 
(C.S. Lewis).

c/ Vào thiên đàng
Một Rabbi Do thái kia có đứa con theo Kitô 

giáo. Khi ông chết, Chúa Cha cho ông vào 
thiên đàng. Nhưng ông nói:

- Lạy Chúa, con chẳng đáng vào thiên đàng 
đâu, vì đứa con của con đã bỏ đạo Giavê để 
theo đạo Kitô.

- Có sao đâu! Đức Chúa Cha an ủi, Ta 
thông cảm, Ta thông cảm. Ngày xưa Con của 
Ta cũng thế!

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa 
yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi 
người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng 
lời cầu xin:

1. Hội thánh luôn mời gọi con cái mình 
hiên ngang sống đức tin Chúa đã thương ban/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu/ 
biết thể hiện niềm tin của mình qua những 
việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày.

2. Ở bất cứ thời đại nào cũng đều có người 
thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng/ hướng dẫn/ 
và nâng đỡ những ai đang trên con đường tìm 
gặp gỡ Người.

3. Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu 
hiểu rằng/ chỉ khi đi vào con đường hẹp của 
Tin mừng/ con đường đòi hỏi nhiều hy sinh 
gian khổ/ họ mới có thể đi tới sự sống đời đời.

4. Chúa Giêsu nói: Chỉ những ai thi hành 
Thánh ý Chúa Cha/ mới xứng đáng vào Nước 
Trời/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn 
giáo xứ chúng ta/ biết hết lòng tuân giữ lề 
luật của Chúa, nhất là luật bác ái yêu thương.

Chủ tế: Lạy Chúa, chỉ nguyên danh xưng 
Kitô hữu chưa đủ bảo đảm cho chúng con vào 
Nước Trời, vì chúng con còn phải sống trọn 
vẹn niềm tin đã lãnh nhận nữa. Vậy xin Chúa 
củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. 
Chúng con cầu xin

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Chút nữa khi đọc 
kinh Lạy Cha, chúng ta hãy đặc biệt cầu xin 
cho “Nước Cha trị đến” để ngày càng có 
thêm nhiều người nhận biết Chúa và đến với 
Chúa.

VII. GIẢI TÁN

Chúng ta sắp trở lại với cuộc sống hằng 
ngày với biết bao cực nhọc và đau khổ. Nhưng 
Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta biết đó 
chính là những thử thách mà vì yêu thương 
chúng ta nên Chúa mới gởi đến cho chúng ta. 
Đó chính là cái cửa hẹp mà chúng ta cần phải 
qua đó mới vào được Nước Trời. Vậy chúng 
ta hãy vui lòng đón nhận tất cả những cực 
nhọc và đau khổ ấy với lòng yếu mến.



PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - thánh lễ sống động

12

TỪ NGỮ THÁNH KINH

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí... 
vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh 

em ở đó” (Lc 12,33-34).
Israel khi chiếm được đất Canaan, đã nghĩ 

Đất Hứa là gia tài, nhưng Thiên Chúa chưa 
ban cho Abraham. Ở “Đất Hứa”, ông như ở 
nơi đất khách và trông đợi một thành có nền 
móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây 
dựng (Dt 11,9-10) kiểu nói “chiếm hữu đất” 
trở thành quy ước để chỉ hạnh phúc hoàn hảo 
(Tv 25,13) khai mở vào mối phúc thứ hai (Mt 
5,4) và được Thiên Chúa là đã hưởng gia tài 
trong thế giới tương lai. 

Đức Kitô là miêu duệ của Abraham (Gl 
3,16) người được quyền thừa kế vì là con 
(Mt 21,38) và được làm Đấng thừa kế mọi sự 
(Dt 1,2), được hưởng danh hiệu vượt trên các 
thiên thần (Dt 1,4) tên của chính Thiên Chúa 
(Pl 2,9). 

Để chiếm hữu gia tài này, Đức Giêsu Kitô 
đã trải qua cuộc khổ nạn và cài chết (Dt 2,1-
10), nhờ đó Người giải thoát chúng ta khỏi 
thân phận nô lệ, cho chúng ta được lãnh nhận 
gia tài vĩnh cửu Chúa đã hứa (Dt 9,15). Chúng 
ta trở nên đồng thừa kế với Đức Kitô (Rm 
8,14-17) nhờ liên kết bằng đức tin với Người 
(Rm 4,13tt). Quanh Đức Kitô, một dân mới 
được thành lập để thừa hưởng gia sản Chúa 
Cha dọn sẵn (Mt 25,34), là ân sủng (1Pr 3,7), 

là sự cứu rỗi (Dt 1,4), là Nước Thiên Chúa 
(Mt 25,34 1Cr 6,9 Gc 2,5) là sự sống đời đời 
(Mt 19,29 Tt 3,7). Một gia tài thật siêu việt, 
và con người phải được biến đổi nên giống 
Đức Kitô (1Cr 15,45-50), có Thánh Thần là 
bảo chứng (Ep 1, 14).

“Thầy đã ném lửa vào mặt đất, và Thầy 
những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng 

lên” (Lc 12,49). 
   Tuy không cùng một chiều hướng với các 

triết thuyết về thiên nhiên với các tôn giáo 
thần thánh hóa lửa, từ khi Abraham được 
tuyển chọn (St 15,17), lửa nổi bật trong tương 
quan giữa Thiên Chúa và dân Ngài. 

Trước hết, lửa gợi lên sự hiện diện của 
Thiên Chúa, không diễn tả sự vinh quang, 
nhưng diễn tả sự thánh thiện của Thiên Chúa, 
vừa hấp dẫn vừa đáng sợ: ở Horeb với bụi gai 
bốc cháy (Xh 3,2t), ở Sinai với ngọn núi bốc 
khói từ vùng lửa bao phủ (Xh 19,18) và khi 
dân lưu lạc với cột lửa dẫn đường (Xh 13,21. 
Êlia được cất lên trời trên xe bằng lửa (2V 
2,11). Trình bày việc Thiên Chúa giáng lâm, 
tác giả Tv dùng hình ảnh bão lửa (Tv 18,8-15 
97,3-4). 

Lửa gợi lên hình ảnh Thiên Chúa là Đấng 
Thánh thanh tẩy mọi tì ố, điển hình là việc 
thanh tẩy Isaia để ông làm tiên tri (Is 6,6-7). 

LỬA
(CN 20 TN C - Lc 12,49-53)

 GIA TÀI
(CN 19 TN C -  Lc 12,32-48) 
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Thiên Chúa giống như nhà luyện kim dùng 
lửa để loại tạp chất khỏi qúy kim (Ml 3,2). 
Nhưng nhà luyện kim có khi thất bại, nhưng 
Thiên Chúa luôn thành công (Is 1,2-5). Thử 
thách của cuộc lưu đày hiểu như thế (Is 48,10) 
và Tv nhắc lại: người vô tội xin Chúa luyện 
tâm can lòng dạ mình (Tv 26,2). 

Các tác giả Khải Huyền coi như khí cụ xét 
xử trong ngày của Thiên Chúa (Mt 3,11). 
Nhưng lửa chỉ hủy hoại những gì chưa được 
thanh tẩy (Mt 3,10-12). 

Chúa Giêsu nói đến lửa thanh tẩy với ý 
tưởng riêng của Người, ý tưởng Tình yêu  (Lc 
12,49). 

 

“Hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào” 

Chúa Giêsu tiếp tục hành trình lên Giêru-
salem và tới thập giá, “ngang qua các thành 
thị và làng mạc và giảng dạy” (Lc 13,22), với 
niềm xác tín vào thắng lợi chắc chắn của Nước 
Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, có kẻ hỏi 
Người: “những người được cứu thoát thì ít 
có phải không?” (12,23) câu trả lời của Chúa 
Giêsu nhằm thúc đẩy nỗ lực và tỉnh thức. 

 “Những người được cứu thoát thì ít”. 
Vậy, hãy “chiến đấu” để qua được “cửa hẹp” 
“chiến đấu”, nguyên từ Hy lạp agõnizesthe, 
dẫn tới từ agony (Anh), agonie (Pháp) bao 
hàm ý nghĩa: lâm chung, thống khổ... Cuộc 
chiến đấu để qua được cửa hẹp, được mô tả 
như nỗi thống khổ liên hệ đến toàn bộ con 
người: xác, hồn và tinh thần, khiến nhiều 
người cố thủ, nhưng ít người qua được “cửa 
hẹp” (13, 24). 

Cửa để qua lại, cửa mở diễn tả sự đón tiếp 
(G 31,32), sự chờ đợi sẵn sàng tiếp rước (1Cr 
16,9). Cửa đóng để ngăn cản sự qua lại, nhằm 
bảo vệ những gì ở bên trong (Ga 20,19) hay 
biểu lộ sự từ chối (Mt 25,10). “Cửa hẹp” bao 
hàm ý niệm về một sự chọn lựa. Thiên Chúa 
đã mở cửa trời cho mưa và manna rơi xuống 

(Tv 78,23) và cho mọi phúc lành xuống trên 
trái đất (Ml 3,10) Chúa Giêsu là cửa trời đích 
thực xuống trên thế gian (Ga 1,51 x. St 28,17). 
Người là cửa dẫn vào đồng cỏ xanh tươi (Ga 
10,9). Người còn trao cho thánh Phêrô chìa 
khóa lối vào Nước Trời (Mt 16,19). Vậy “cửa 
hẹp” chính là sự lựa chọn của tín hữu, chọn 
hoán cải (Lc 13,24 Mt 7,13) và tin (Cv 14,27 
Ep 3,12) để qua được. 

Nhân dự tiệc cưới tại nhà một ông thủ lãnh 
nhóm Pharisiêu, thấy người ta lo giành chỗ 
nhất, Chúa Giêsu dạy phải khiêm nhường: 
“Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 
14,11). Còn sách Huấn ca nói: “Thiên Chúa 
được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường” (Hc 
3,20). Khiêm nhường, một nhân đức đặc thù 
của Kitô giáo nhưng cũng đã thấy căn bản 
trong Cựu Ước. 

Khiêm nhường là nhìn nhận quyền tối cao 
của Thiên Chúa (Tv 10-131) Cn 22,4 Hc 
3,18), là ý thức mình bất lực hoàn toàn trước 
Thiên Chúa (Đnl 8,11-20). Môsê được coi là 
người rất khiêm nhường vì luôn trung thành 
thực hiện ơn gọi của mình như kẻ thừa hành 
(Ds 12,3 Dt 3,5). Bài ca “Người tôi tớ” cho 
thấy nhân vật này rất khiêm nhường khi tuân 
phục dù phải chết (Is 53,4-10) và Đấng Thiên 
Sai khiêm nhường cả nơi thái độ bên ngoài 
(Dcr 9,9). 

Chúa Giêsu dạy và nêu gương khiêm 
nhường (Mt 11,23) và cần phải đón nhận 
Nước Trời với tâm hồn trẻ thơ (Mt 11,25 
18,1-4). Đức Trinh Nữ Maria nhận mình là hư 
không và chỉ muốn mình là nữ tỳ của Chúa 
(Lc 1,38-48) thánh Phaolô nhấn mạnh Thiên 
Chúa chỉ muốn dùng phương tiện nghèo nàn 
của con người để làm chuyện phi thường (1Cr 
1,25-29 2Cr 12,9) và thánh nhân hãnh diện 
về những hèn yếu của mình vì ân sủng đã nên 
hữu hiệu nơi ông (1Cr 15,10).

CỬA HẸP
(CN 21 TN C - Lc 13,22-30)

KHIÊM NHƯỜNG
(CN 22 TN C - Hc 3,20 và Lc 14,1.7-14) 
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Trong các vị thánh được Giáo Hội chú 
trọng nhất, kể như là tông đồ kinh Mân Côi 
rất đắc lực ở thế kỷ 17, là thánh Louis Marie 
Grignion de Montfort. Thánh nhân sinh ngày 
31-1-1673 tại Branny Thượng, Montfort sur 
Mer . Louis là con út trong gia đình có 18 

người con. Khi còn nhỏ thánh nhân được giáo 
dục theo các cha dòng Tên, sau được đổi sang 
dòng Xuân Bích, để trở thành vị đại thánh của 
thời đại. Được chịu chức linh mục năm 1700. 
Thánh nhân hoạt động truyền giáo khoảng 10 
giáo phận miền Bắc nước Pháp. Đi đến đâu, 
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Ngài cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi, và 
khuyến khích giáo dân mộ mến chuỗi Mân 
Côi, và gia nhập Hội Mân Côi. 

Tác phẩm chính yếu của thánh nhân để 
lại, là 2 cuốn : “Bí Mật kinh Mân Côi”, và 
cuốn “Thành thực sùng kính Đức Mẹ”. Cả 
2 cuốn sách này đều là những tác phẩm nổi 
tiếng nhất bây giờ, nói về Đức Mẹ và việc 
tôn sùng kinh Mân Côi. Xét về phương diện 
lịch sử thì cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi có 1 
giá trị đặc biệt, giải thích và nói Kinh Mân 
Côi là kinh nguyện phổ thông nhất của Giáo 
Hội. Bí Mật Kinh Mân Côi còn là 1 tài liệu 
lịch sử minh chứng 3 điều sau đây: a- Kinh 
Mân Côi do thánh nhân dạy là kinh Mân Côi 
chúng ta đang có ngày nay. b- Việc đạo đức 
này (kinh Mân Côi) đã trở nên rất phổ thông, 
đến độ kinh Mân Côi đã trở thành 1 dấu hiệu 
của người công giáo. c- Kinh Mân Côi đã và 
đang được các nhà lãnh đạo tinh thần trong 
nhiều quốc gia tán dương và khuyến khích 
dùng để cầu nguyện. Nói về tài liệu của thánh 
nhân để lại cho việc sùng kính Đức Mẹ qua 
chuỗi hạt Mân Côi thì rất dài. Các bạn đọc có 
thể tìm đọc cuốn Bí Mật Kinh mân Côi cuả 
thánh nhân, thì mới hiểu rõ được giá trị kinh 
Mân Côi như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ nêu 
lên những khía cạnh mà thánh nhân đã truyền 
bá về chuỗi hạt Mân Côi. Thánh nhân đã nói 
và viết: 

Những kẻ hư thân mất nết, thường là kẻ kh-
inh miệt đọc kinh Mân Côi.

Trong các kinh nguyện và việc phúc đức ta 
làm, có 2 việc rất quan trọng. Đó là thánh lễ 
Misa, và chuỗi hạt Mân Côi. 

Biết bao nhiêu phép là Đức Mẹ đã làm, ban 
cho những ai mộ mến chuỗi Mân Côi, và ban 
rất nhiều ơn ích cho những ai đeo chuỗi hạt 
Mân Côi ở dây thắt lưng, hoặc ở cổ, để tỏ 
lòng kính mến Đức Mẹ bề ngoài nữa. Thánh 
nhân thường xuyên đeo chuỗi hạt Mân Côi 
vào cổ cho những ai bị qủy ám, những bệnh 
nhân, và kẻ tội lỗi mất đức tin. 

Nếu gia nhập Hội Mân Côi, và đọc kinh 
chung với nhau, thì được nhiều ơn ích hơn 
đọc 1 mình. Thí dụ : đọc 1 mình 1 chuỗi Mân 
Côi, thì được ơn ích 1 phần. Nếu 10 người 
họp lại đọc chung với nhau, thì mỗi người 
được hưởng ơn ích 10 phần. 

Khuyên bảo mọi người đọc kinh Mân Côi 
hằng ngày, và truyền bá chuỗi Mân Côi cho 
người khác, thì được kể là chiến sĩ tông đồ 
Mân Côi. 

Mỗi ngày mỗi giáo dân nên đọc 1 tràng 
kinh Mân Côi, hoặc ít nhất là 1 chuỗi nhỏ 50 
kinh, kính Đức Mẹ, thì sẽ được rất nhiều ơn 
ích khi còn sống cũng như khi chết. 

Đấy là tóm tắt tất cả những tài liệu mà thánh 
nhân đã phổ biến, và dạy người ta về chuỗi 
Mân Côi . Thánh nhân đã qua đời tại Saint 
Laurent-sur-Serve hưởng thọ 43 tuổi. Đưọc 
phong hiển thánh ngày 20 –7- 1947 

Lời bàn: Thánh Louis Marie Grignion de 
Montfort là 1 vị đại Tông Đồ của kinh Mân 
Côi. Ngài không những là nối tiếp công việc 
của thánh Dominico, Chân Phước Alan de la 
Roche, mà còn là 1 vị thánh điều chỉnh laị 
những hình thức đọc kinh Mân Côi chưa được 
trọn vẹn. Kinh Mân Côi mà chúng ta đọc như 
ngày nay, là kinh Mân Côi mà chính thánh 
nhân đã sửa chữa lại cho hoàn hảo. Như vậy 
xét về giá trị kinh Mân Côi và những vị thánh 
đã có công cổ võ đọc kinh Mân Côi, là thánh 
Dominico, Chân Phước Alan de la Roche, và 
thánh Louis Marie Grignion de Montfort. 



PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THẾ NHÂN DƯỠNG PHỤ

16

Ngày 20 tháng 10 năm 1985, anh Đaminh 
Đặng Ngọc Bích 28 tuổi, cùng với vợ, người 
giáo xứ Nam Hòa đến cám ơn Thánh Cả.

Số là anh Bích mắc ma túy lâu năm, mỗi 
ngày phải chích 3, 4 mũi, không có thì vật vã 
khổ cực lắm. Việc làm ăn cũng như việc đạo 
đức đều bê trễ.

Cùng khổ quá, chị Bích nhờ người đi khấn 
Thánh Cả Giuse. Anh Bích kể rằng: 

- Sau khi khấn rồi tự nhiên tôi thấy nhẹ 
nhõm trong người. Cơn nghiền không còn 
dữ dội như trước nữa. Hết bảy ngày, tôi bỏ 
hẳn việc chích choác. Bạn bè có đưa thuốc ra 
mời, tôi cũng sợ lắm.

Sau đó, anh đã xưng tội rước lễ giữ đạo 
đàng hoàng, làm ăn tử tế. Người mừng nhất 
hẳn là chị Bích, mừng hơn chồng chết mà 
sống lại.
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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: 
Tại sao Chúa dạy chúng ta hãy trở nên nhỏ bé (1)? (một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Vì Chúa biết trở nên nhỏ bé sẽ rất có lợi cho chúng ta. Những điều lợi đó là:
1. Được Chúa yêu thương hơn vì vâng lời Chúa.
2. Được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự đến ở cùng, vì chúng ta đã vâng nghe Lời Chúa dạy.
3. Được Chúa yêu thương hơn vì chúng ta hóa nên như trẻ nhỏ.
4. Được vào Nước Trời như Chúa đã hứa.
5. Sinh nhiều hoa, kết nhiều trái khác, như: khiêm nhường, tha thứ, vâng lời, hiền hòa, dễ 

dạy, ngoan ngoãn, nhịn thua, đơn sơ, trong trắng, vô tư, tin tưởng, phó thác, cậy dựa, khôn 
ngoan…

6. Tội nếu có, trở nên nhỏ; công nếu có, trở nên lớn… trước mặt Chúa.
7. Ma quỷ không thấy bóng dáng chúng ta đâu nữa để lưu ý cám dỗ.
8. Vật nhỏ, thú nhỏ, người nhỏ… rất đáng yêu, rất thu hút tình yêu của mọi phía.
Để trở nên NHỎ BÉ NHƯ TRẺ THƠ, việc đầu tiên là: chúng ta đừng giơ tay nắm lấy Chúa, 

nhưng hãy giơ tay cho Chúa Thánh Thần nắm lấy.
Với cung cách trẻ nhỏ -ngay từ đầu- như vậy, Đức Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta 

nên trẻ nhỏ dần dần bằng quyền năng kỳ diệu của Người.
 

(1) “Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu 
nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, 
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. (Mt 19, 13). Nhân 
loại có hẳn và riêng, một vị thánh chẳng phải thánh suông, mà là thánh tiến sĩ, đó là Nữ 
Thánh Tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm tấm gương sáng chói về nhân đức bé  nhỏ.
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““Scio me nihil scire” nghĩa là tôi biết rằng tôi chẳng biết gì. 
Đây là câu nói trứ danh của Socrates, triết giả bậc thầy thời cổ đại ở nước Hy Lạp.

Cha sở nhìn ca đoàn và nói:   
- Làm sao để biết ta đã ca ngợi Chúa một 

cách xứng hợp?
Đợi cho ca đoàn ngấm câu hỏi, cha sở 

giải đáp:
- Phải ca hát với lòng đơn sơ như con trẻ.     
Cha sở giải thích thêm:
- Đầu tiên phải tự nhủ: “Scio me nihil 

scire”, tôi biết mình chẳng biết gì.
Cha sở kết luận:

- Và chỉ biết hát Lời Chúa (1) theo sách hát 
Giáo hội đã ra (2).       

.......................................................
(1) Tức hát Thánh vịnh; bởi vì Thánh vịnh  

là những lời ca ngợi, cầu xin, tạ ơn hay sám 
hối… do Chúa Thánh Thần mở miệng hay 
còn gọi là đặt trong miệng các tổ phụ.  

(2) Sách Graduale simplex dịch là Sách 
Hát Đơn Giản. Sách này được dịch ra tiếng 
Việt và luôn để sẵn trên website http://www.
thanhnhacngaynay.vn

PHA THĂNG
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(tiếp theo)

Các vị vua chúa châu Âu xưa liên tục đổi chỗ ở vì cung điện nhanh chóng bốc 
mùi, phụ nữ quý tộc luôn đi đứng nhẹ nhàng, chậm rãi vì sự cố trang phục rất dễ 
xảy ra. Đi ngược về quá khứ, có nhiều bí mật của hoàng gia còn xa lạ với số đông. 
Những sự thật dưới đây sẽ khiến nhiều người sửng sốt.

NGUYÊN NGUYÊN

(tiếp theo và hết)

HOÀNG GIA TẠO XU HƯỚNG THỜI TRANG

Hoàng gia chính là những người tạo xu 
hướng từ thời cổ đại. Họ đưa ra những ý 
tưởng thời trang mới và đặt ra những quy tắc 
nghiêm ngặt.

Dưới vương triều Tudor, những chiếc váy 
một mảnh hoàn toàn không tồn tại. Chúng 
gồm các thành phần riêng biệt như váy lót, 
áo khoác ngoài, áo nịt ngực, tay áo xếp nếp..., 

Thời trang hoàng gia tạo nên những cơn 
sốt được nhiều người mê mẩn.
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được may lại với nhau hoặc cố định bằng 
ghim. Đó là lý do phụ nữ quý tộc phải bước 
đi chậm rãi, phải thanh lịch khi ngồi xuống và 
tránh mọi cử động mạnh.

 (Hết)
Bài viết trên đã hết. Nhưng nếu nói về bí 

mật, thì bí mật nào trên đời này rồi cũng bị 
“bật mí” dù sớm hay muộn, trừ một bí mật; 
nhưng bí mật này lại nằm sờ sờ trước mắt 
nhân loại từ tạo thiên lập địa cho đến nay do 
Thiên Chúa đặt để, lại chẳng bao giờ được 
“bật mí”. Bí mật đó là gì? - Thưa là PHỤ NỮ 
(1).    

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy, cũng 
sờ sờ ra một bí mật mà chẳng ai hiểu nổi, đó là 
CÁCH CA TỤNG XỨNG HỢP VỚI CHÚA. 
Để khám phá bí mật Phụ nữ, ta cần chạy đến 
với Kinh Thánh (2) thì để khám phá CÁCH 
CA TỤNG CHÚA CHO XỨNG HỢP, ta cũng 
cần phải cậy nhờ đến sách Kinh Thánh (3). 

(1) Bí mật Phụ nữ vì Phụ nữ chứa nhiều bí 
mật. Một là: đang khi đàn ông được dựng nên 
chỉ bằng một vật liệu duy nhất (đất sét thô, dơ 
và xấu) thì phụ nữ được dựng nên bằng tới 2 
vật liệu (xương và đất sét). Hai là: sức quyến 
rũ kỳ bí của TẤT CẢ MỌI phụ nữ (không trừ 
một ai) khiến tất cả mọi đàn ông đều phải mê 
mẩn đến lú lẫn không sao giải thích được. Ba 
là: quyền lực mềm nơi mọi phụ nữ; tuy Chúa 
đã hạ phụ nữ xuống thấp hơn đàn ông một 

bậc (sau khi mê hoặc người đàn ông sa ngã 
theo với mình), nhưng họ vẫn lặng lẽ (trong 
bóng tối) thống trị thế giới không tài nào 
thoát khỏi. Bốn là… Năm là… và v.v… Đọc 
đến đây hẳn nhiều “vị” đàn ông sẽ cười mỉa 
ra cái điều xem thường…?! 

(2) Xét xem bà Eva (phụ nữ đầu tiên làm 
hư nhân loại) ra sao, còn Đức Trinh Nữ Ma-
ria (người phụ nữ được Thiên Chúa dùng để 
Chúa Cứu Thế xuống trần cứu nhân loại trở 
lại) như thế nào.

(3) Cách XỨNG HỢP NHẤT ĐỂ CA TỤNG 
CHÚA là tự nhủ: “Scio me nihil scire” (tôi 
biết rằng tôi chẳng biết gì), rồi đọc lời Kinh 
Thánh sau đây: “Ngài cho miệng con thơ trẻ 
nhỏ cất tiếng ngợi khen, khiến quân thù…”. 
(Tv 8, 3) là khám phá ra ngay rằng, ta phải 
khiêm tốn rồi đơn sơ như trẻ nhỏ, thì Chúa 
mới vui lòng.
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PHÚC CHIÊU

Rầt muốn, nhưng không dám nhỏ bé
“Viết riêng cho Ban Biên tập”

Các câu đối có tính lịch sử (tiếp theo).

13. NHỮNG CÂU ĐỐI HAY CỦA 
NGUYỄN KHUYẾN

– Câu đối làm cho một góa phụ làm nghề 
bán thịt, khóc chồng và con trai đi đò bị đắm 
chết cùng lúc:

“Con ơi con! Những mong con kinh sử dùi 
mài, ơn phụ mẫu nỡ dứt tình xương thịt”

“Chàng hỡi chàng! Sao bội ước hải 
sơn chan chứa, nghĩa phu thê càng đứt 
cả ruột gan”.

Những từ xương, thịt, ruột, gan rất gần gũi 
với nghề bán thịt.

– Câu đối làm cho một góa phụ làm nghề 
thợ nhuộm khóc chồng:

“Thiếp từ thuở lá thắm xe duyên, khi vận 
tía, lúc cơm đen, điều dại điều khôn nhờ 
bố đỏ”.

“Chàng ở dưới suối vàng nghĩ lại, vợ má 
hồng, con răng trắng, tím gan tím ruột với 
trời xanh”.

Những màu tía, đen, đỏ, vàng, hồng, tím, 
xanh gần gũi với nghề thợ nhuộm.

– Câu đối mừng một đám cưới: 
“Giàu có thiếu gì tiền, đi một vài quan không 
phải lẽ”.

“Sang không thì ra bạc, gửi năm ba chữ 
gọi là tình”.
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Vế sau: “Sang không” ý chỉ người sang 
(nhiều chữ không nhiều tiền) hóa ra rất bạc.

– Câu đối viếng một ông kỳ mục trong làng 
đi tắm chết đuối:

“Vừa mới họp việc làng, mặc áo địa, cầm 
quạt lông, đủng đỉnh coi như ra dáng nhỉ”.

“Thế mà chết đầu nước, lấp ván thiên, vùi 
đất thịt, viếng thăm thì đã đứt đuôi rồi”.

– Câu đối làm cho một cô đầu thờ bà trùm 
trong làng hát ngày xưa:

“Giàu làm kép hẹp làm đơn, tống táng cho 
yên hồn phách mẹ”

“Cá kể đầu rau kể mớ, tình tang thêm tủi 
phận đàn con”

Những từ: kép, đầu, tống táng, tình tang, 
phách đàn là của nghề hát ả đào.

14. CÂU ĐỐI TẢ CẢNH SẮC VÔ CÙNG 
SINH ĐỘNG VÀ SÂU SẮC CỦA HÒA 
THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU XỨ HUẾ

“Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh 
thanh, thanh thanh tự tại.

Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai 
không”.

Tạm dịch:
Cây tùng xanh, cây trúc xanh, 

chuông kêu trong trẻo, thanh tịnh tự tại. 
Ngọn núi đẹp, con sông đẹp, mặt hồ yên lặng 
đẹp, đẹp đẹp thực đẹp.

Phân tích câu đối: thanh là nghĩa tiếng Hán 
là xanh, nhưng thanh còn có nghĩa khác là 
tiếng kêu trong trẻo. Sắc là đẹp, giai cũng là 
đẹp. Từ không không rõ hòa thượng dùng 
theo nghĩa “thực thà” (悾) hay theo nghĩa 
“không gian” (空).

15. MỘT SỐ CÂU ĐỐI CỦA THÀNH 
NGUYỄN- CÂU ĐỐI MỪNG GIA ĐÌNH 

MỘT NGƯỜI BẠN BẠN VUI XUÂN 
TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG

“Tết đến xuân về, đồ đạc lỉnh kỉnh, vợ con 
nheo nhóc, hớt hơ hớt hải đón chuyến xe đò 

về quê cũ.
Ra riêng năm mới, gia thất gọn gàng, cả 

nhà thư thái, đủng đà đủng đỉnh thuê chiếc 
thuyền nan đi vãn chùa”.

Vợ chồng một người bạn của Thành Nguyễn 
ở quê lên Hà Nội thuê nhà để mưu sinh. Tết 
đến xuân về, như bao gia đình khác có con 
nhỏ, họ bồng bế con lách cách đồ đạc ra đón 
xe về quê ăn tết. Xúc động trước hình ảnh đó, 
Thành Nguyễn nảy ra câu đối trên.

CÂU ĐỐI MÔ TẢ CÁC BẠN TRẺ 
NGÀNH DU LỊCH KHÓ KHĂN VÌ ĐẠI DỊCH 

COVID-19 (9/2021)

“Trời xanh, biển xanh, tuổi xanh, xanh 
xanh bình lặng.

Mây trắng, cát trắng, tay trắng, trắng trắng 
hư hao”.

CÂU ĐỐI MÔ TẢ TƯƠNG QUAN HỌC VÀ 
LÀM CỦA HAI NGƯỜI BẠN (2/10/2021)

“Học trong nhà trường, tự giác, chuyên 
cần, sôi kinh nấu sử, bạn thông hiểu bao điều 
cổ kim đông tây.

Làm ngoài xã hội, lăn lộn, cạnh tranh, 
chân lấm tay bùn, tôi tỏ tường lắm chuyện 
nhân tình thế thái”.

Đọc những câu đối “để đời” của các danh 
nhân từ trên xuống dưới (trừ Thành Nguyễn 
ra), người đọc có thể thấy: điểm khó khi chơi 
câu đối là khéo léo đưa vào trong đó những 
thành ngữ và từ láy.

Qua các câu đối ngày xưa, chúng ta thấy 
cha ông ngoài việc coi trọng chữ nghĩa, còn 
luôn muốn khoe mình giỏi hơn người. 

Tâm lý này không xấu, thậm chí tâm lý 
muốn mình lớn, trọng… hơn người cũng 
không tệ; tuy nhiên, có điều không hay này: 
càng muốn mình lớn, người ta càng chẳng thể 
lớn. Để rõ, ta mượn “vài  phút tán chuyện: 
“Chúa dạy phải nhỏ bé (1), nhưng ít người 
dám nhỏ bé, tại sao?”, tán chuyện xong chúng 
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ta sẽ rõ ra ngay cái “cơ chế: càng muốn lớn lại 
càng nhỏ hèn”.

MUỐN, NHƯNG KHÔNG DÁM NHỎ BÉ 
THEO LỜI CHÚA DẠY, TẠI SAO?

Có thể thưa ngay rằng: vì sợ bị thua thiệt, bị 
hiếp đáp tàn khốc khi trở nên nhỏ bé giữa thế 
giới tranh giành này.

Đúng lắm! Con người không khác gì con 
thú về mặt tranh giành ở mọi lãnh vực -không 
cần kể rõ ra kiểu cách lẫn mức độ tàn khốc 
của sự giành giật- con người tranh giành 
nhau đến độ như… nếu không tranh giành, 
coi như đã thua đứt, huống hồ, nhỏ bé thì như 
thế nào nữa?

CHÚA DẠY NHỎ BÉ PHẢI CÓ LÝ DO

Phải! Quá biết nhỏ bé là thua thiệt nặng 
nề giữa cuộc đời này, nhưng vì lý do nào mà 
Chúa lại dạy phải nhỏ bé? – Thưa có lý do! 
Và có đến 3 lý do:
	Lý do thứ nhất: Cuộc sống đời này là 

tạm bợ; cuộc sống đời sau mới thật sự là 
vĩnh viễn.
	Lý do thứ hai: Cuộc sống đời này ngược 

đầu hẳn… so với cuộc sống đời sau.
	Lý do thứ ba: Thua thiệt đời này là thua 

thiệt ngắn ngủi, sự ngắn ngủi đến nỗi đường  
như… chỉ trong chốc lát.
	
	

	KẾT LUẬN
	
Ai đã đọc đến đây… ấy là người đã chọn 

tuân theo lời Chúa dạy: trở nên nhỏ bé (2).      
............................
(1) “Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với 

Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và 
cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng 
Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, 
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của 
những ai giống như chúng”. (Mt 19, 13) 

Ngoài ra còn có đoạn sau đây minh họa cho 
sự ngược đầu:

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những 
người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ 
kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến 
tiệc linh đình. Lại có một người hành khất 
tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, 
mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn 
bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, 
nhưng không ai thèm cho. Những con chó 
đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy 
ra là người hành khất đó chết và được các 
Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn 
nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. 
Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà 
phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có 
Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất 
tiếng kêu la rằng:

‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai 
Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm 
mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn 
lửa này’. Abraham nói lại: ‘Hỡi con, suốt đời 
con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp 
toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được 
an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. 
Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã 
có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn 
từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như 
không thể từ bên đó qua đây được’. Người đó 
lại nói: ‘Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô 
đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh 
em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa 
vào chốn cực hình này’. Abraham đáp rằng: 
‘Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng 
hãy nghe các ngài’. Người đó thưa: ‘Không 
đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong 
cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải’. 
Nhưng Abraham bảo người ấy: ‘Nếu chúng 
không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho 
dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng 
chịu nghe đâu”. (Lc 16, 19-31) 

(2) Vì ai tò mò mới đọc những dòng trên. 
Mà tò mò là đã có quan tâm tìm hiểu; tìm 
hiểu là tìm kiếm; tìm kiếm điều thiện hảo thì 
sẽ gặp như Chúa từng đã hứa.

KẾT LUẬN
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Đôi hia… lội nước

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

Bé Bo chân chất

NGƯỜI PHÀM

Một trong những tác phẩm đoạt giải Nhất giải báo chí biếm họa – 
Cúp Rồng tre lần IV được công chúng đánh giá cao.
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THIÊN ÂN

LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Môt cây phượng kia tươi tốt với cành cùng 
lá, lá cùng cành. Nào là lá già lá non chen 
nhau mà ra, thôi thì đủ cả. Lá non chen với lá 
già, lá già không chịu lép vế nên chen lại với 
lá non. Các lá chen nhau ra đầy cây, đầy cành. 
Cành đầy lá, lá đầy cành.

Lá già rụng xuống, người ta gọi là nghỉ hưu, 
hưu trí, hưu già. Lá non rụng xuống, người ta 
cũng gọi là nghỉ hưu, hưu non. 

Một lá xanh kia rụng xuống, các lá khác gọi 
nó là hưu non. Lá xanh không chịu, nó nói:

- Phải gọi mình là nai tơ mới đúng.
Các lá khác ngơ ngác hỏi lại:
- Tại sao phải gọi là nai tơ?

Lá xanh trả lời:
- Tại sao phải gọi là nai tơ ư. Này nhé, hưu 

là nai, non là tơ, cho nên hưu non là nai tơ. 
Đúng không nợ.

Các lá khác giờ mới “Ồ” lên:
- Đúng quá. Đúng quá. Hưu non là nai tơ. 

Hưu non là nai tơ.
Từ đó, các lá khác gọi lá xanh là nai tơ.
Cây phượng với cành lá xum xuê, năm 

nào cũng ra hoa đỏ rực cả cây. Mỗi khi thấy 
hoa phượng nở đỏ rực rỡ thì cô mùa hè lại 
về trên muôn loài muôn thú. Năm nào cũng 
như năm nào. Muôn thú và chim chóc múa 
hát quanh cây.
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Chim muôn thích thú ghé đậu lại trên cành 
cây. Muôn thú vui đùa say đắm dưới gốc cây. 
Cây phượng thích chí quá nên cứ cười hoài, 
cười hoài. Càng cười tươi cây càng tỏa bóng 
mát vì cây biết rằng muôn loài và chim 
chóc đến vui chơi là do bóng mát và hoa 
thơm của mình. 

Một hôm kia, có nhóm người đến bên cây 
phượng và leo lên chặt cành nó. Họ chặt hết 
các cành. Cành lớn cành nhỏ chặt hết. Lá theo 
cành rơi xuống đất. Lá dính vào cành mà. Cây 
phượng giờ đây chỉ còn lại cái cây trụi lụi, trơ 
trọi, chẳng còn cái lá nào nữa. Cây phượng 
buồn quá khóc hoài, khóc hoài. Cây phượng 
khóc cho số phận hẩm hiu. Cây phượng khóc 
cho số phận trọc lóc của nó. Muôn thú và 
chim chóc không đến chơi với nó nữa.

Nó cố sức mọc cành cho lẹ. Nó cố sức ra lá 
cho nhanh. Thế là cành mọc ra, lá cũng theo 
đó mọc ra. Cây phượng trụi lụi hôm nào giờ 
đây đã ra cành lá, giờ đây đã xanh tốt trở lại. 
Cây phượng đầy những cành lá, lá cành. Lá 
non đầy cành. Cành đầy lá non. 

Mùa hè lại về. Cô mùa hè nhìn xuống không 
thấy cây phượng ra hoa đỏ rực như mọi năm 
nên không ghé lại. Cây phượng toàn là lá 
xanh mơn mởn, toàn là lá nai tơ nên không 
ra hoa được. 

Cây phượng không ra hoa vì toàn là lá non 
thế là không có mùa hè. Cô mùa hè không thể 
về vì cây phượng không nở hoa.

Muôn thú, chim chóc đi qua cây phượng 
đều lắc đầu:

- Năm nay không có mùa hè vì cô mùa hè 
không về. Cô mùa hè không về vì cây phượng 
không nở hoa. Cây phượng không nở hoa vì 
người ta chặt nó mất.

Muôn thú buồn. Chim chóc cũng buồn. 
Cây phượng buồn mà cô mùa hè cũng buồn.

À, thì ra mùa hè lệ thuộc vào cây phượng 
ra hoa.

Bạn ơi, đừng gọi lá xanh về hưu là hưu non 
mà phải gọi là nai tơ nhé. Gọi như vậy mới 
là văn minh, mới là lịch sự, mới là hoa khôi, 
hoa hậu nhé.

Bạn ơi, đọc xong chuyện ngụ ngôn cây 
phượng này, mình thấy tức cười cho cây 
phượng này quá bạn nhỉ. Nhưng nhìn lại 
nhiều khi trong cuộc đời con người cũng 
giống, cũng na ná như cây phượng chăng.

Nhiều khi trong cuộc đời mình “hình như” 
(tôi để trong ngoặc kép) xem mình là “Cái 
Rốn” của vũ trụ nhưng thực ra cái rốn của vũ 
trụ kỳ thực không phải là mình.

Nhiều khi trong cuộc đời hình như mình 
xem mình là quan trọng, nhưng thực ra quan 
trọng không phải là mình.

Nhiều khi trong cuộc đời hình như mình 
xem mình là số một, nhưng thực ra số một 
không phải là mình.

Nhiều khi trong cuộc đời hình như mình 
xem mình là ghê gớm, nhưng thực ra ghê 
gớm không phải là mình.

Nhiều khi trong cuộc đời hình như mình 
xem không có mình là không có gì cả, nhưng 
thực ra không có mình thì cũng chẳng sao, vì 
không có mình mọi chuyện vẫn diễn ra bình 
thường.

Cho nên hãy luôn khiêm nhường bạn nhé. 
Khiêm nhường và khiêm nhường!!!

Bạn ơi nhắc nhở mình
Hưu non là nai tơ
Nai tơ là hưu non
Đừng lẫn lộn, bạn nhé.

Đừng như cây phượng kia
Tưởng mình số một
Nở hoa, hè mới về
Không hoa không có hè.

Luôn trong đời bạn nhé
Hãy khiêm nhường hân hoan
Xem những người bạn khác
Hơn mình, luôn hơn mình.

Luôn trong đời bạn nhé
Không xem mình quan trọng
Không xem mình số một
Không xem mình gớm ghê. 
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MỘC XUÂN

Chị Nga là giám đốc một doanh nghiệp 
tư nhân về thiết kế in ấn, doanh nghiệp 

của chị cũng nhỏ nên chị chi tiêu tiết kiệm, 
vì chị thường xuyên có mặt ở văn phòng 
nên không sắm điện thoại di động, do đó chị 
không hề biết sử dụng cái mốt thời thượng 
này. Với lại tính chị không thích đua đòi, món 
gì thích hợp và tiện thì chị mới sắm vì chị 
nghĩ vật dụng là để cho mình xài chứ không 
phải để cho người khác ngắm mà phải đua đòi 
chạy theo mốt. Với vật chất tâm hồn chị luôn 
bình thản.

Trong xóm chị đa số người ta lại hay đua 

đòi, họ thấy con trai chị sắm một chiếc Atila 
đời mới, họ dòm ngó, họ tìm mọi cách, họ 
hốt hụi non, bán xe cũ để mua một chiếc Ati-
la cho bằng mặt, rồi nhà này thấy nhà kia có 
chiếc Atila mới cũng không chịu thua kém, 
phải cố mua cho bằng được để bằng chị bằng 
em. Thế là trong xóm rộ lên nhà nhà sắm xe 
Atila. Thấy cảnh này chị Nga lắc đầu: 

- Sao thiên hạ lại trọng vật chất quá đáng 
như vậy, để vật chất hành hạ tinh thần có đáng 
không? Thực ra xe tay ga đâu có bền bằng 
xe hộp số, họ đua đòi mà chẳng hiểu biết gì 
hết, thật đáng trách, chỉ béo bở cho nhà sản 
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xuất. Xe tay ga không bền và tốt bằng xe 4 số 
nhưng giá lại thật đắt!

Có người thời thơ ấu nghèo khổ đến khi 
lớn làm ăn khấm khá họ bắt đầu chảnh, làm y 
như ta giàu từ trong trứng nước, xài toàn đồ 
ngoại, đồ mắc tiền mới xứng, trề nhúng kẻ 
nào xài đồ nội. Ngay món điện thoại di động, 
mỗi lần thị trường xuất hiện kiểu mới, mắc 
bao nhiêu họ cũng mua cho bằng được để tỏ 
ra ta là người sành điệu.

Có người thì thay xe gắn máy như thay áo, 
mỗi lần xuất hiện một dòng xe mới là họ bán 
rẻ xe cũ mua ngay xe mới mặc dù đi mới một 
năm. Có người thấy hàng xóm sửa nhà mới 
cũng vội hốt hụi non, hụi già hay vay ngân 
hàng để xây nhà mới cho hơn người. Cứ đua 
đòi như vậy có người nợ ngập đầu ngập cổ 
phải bán nhà trốn nợ. Có người vay mượn 
tiền lãi tăng gấp mấy lần vốn vay, không hiểu 
lúc này họ có ăn năn cái thói đua đòi không?

Một lần chị Nga đi Hà Nội chơi vì muốn 
giữ liên lạc với các con ở nhà nên khi đi chị 
mượn một chiếc di động của con đem theo. 

Khi đưa cho mẹ mượn, đứa con đã chỉ dẫn 
tường tận cách sử dụng thế mà khi ra đến Hà 
Nội hai vợ chồng chị quên béng không biết 
cách sử dụng, gọi hoài không được đành phải 
chạy vào tiệm bán điện thoại di động nhờ 
họ chỉ dẫn. Rồi ngày hôm sau hai người lại 
quên cách sử dụng nữa, lại phải vào tiệm di 
động nhờ họ chỉ dẫn. Hai vợ chồng chị pha 
lên cười:

- Đúng là hai lúa xài điện thoại di động. 

Chị tự cười lấy mình nhưng không hề cho 
chiếc điện thoại di động là quan trọng là mốt 
thời thượng.

Đứa con trai thứ ba của chị thấy mẹ hà tiện 
nó mua một cái mới biếu mẹ đồng thời lúc 
đó thằng con trai trưởng cũng đem qua biếu 
mẹ một chiếc. Nhưng bản tánh chị không 
coi trọng vật chất, không đua đòi nên chị cất 
luôn trong tủ đã gần một năm vẫn chưa lấy 
ra xài và đến giờ vẫn không biết sử dụng, lúc 
nào chị cũng tự cười hai lúa sử dụng điện 
thoại di động, một nhân viên hay đi công tác 
mà không có điện thoại di động để liên lạc 
nên chị cho nhân viên đó mượn dài hạn hết 
một chiếc.

Lời bàn:
Con người làm ra tiền dùng tiền đó mua 

các vật chất để phục vụ con người, thế mà có 
người lại quan niệm ngược lại, để vật chất 
hành hạ con người. Báo chí hằng ngày đăng 
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nhiều trường hợp vì muốn có một chiếc điện 
thoại di động để lấy le với bồ, mà phạm tội 
cướp của giết người, tự mình bôi bẩn lý lịch 
và tương lai của mình. Ôi một chiếc điện 
thoại đánh đổi tương lai cuộc đời, có đáng 
không? Vì một chiếc điện thoại mà giết một 
mạng người, có đáng không? Giới trẻ không 
được giáo dục cẩn thận nên để vật chất sai 
khiến, lý trí kém cỏi, thế là để vật chất đè bẹp 
thân phận mình, phải vào tù lãng xẹt. Những 
người này tâm hồn không được thanh thản cứ 
bị vật chất xâu xé, ôi những lời quảng cáo ảnh 
hưởng vô cùng, làm cho họ luôn luôn khao 
khát được sở hữu, nhưng trong túi không có 
tiền, nhưng họ bất chấp, làm đủ mọi cách để 
đạt được ý muốn, để rồi phạm tội.

Mỗi lần có tiệc tùng người ta gặp nhau 
họ cứ xăm soi chiếc xe mới, chiếc điện thoại 
mới, các bà thì trầm trồ những viên hột xoàn 
to lớn, những bộ đồ hiệu đắt giá. Nước ta là 

nước vừa mới phát triển vẫn còn ở tốp cuối 
của thế giới thế mà những chiếc xe hơi đắt 
tiền nhất thế giới đã có mặt tại thị trường Việt 
Nam. Cho ta thấy xu hướng đề cao giá trị vật 
chất ở một số người.

Hình như xã hội càng văn minh, người ta 
càng phát minh nhiều vật chất phụng sự con 
người tối tân hơn đồng thời con người tự hạ 
thấp làm nô lệ vật chất. Con người bị cuốn 
hút vào cơn lốc vật chất, lời quảng cáo thì 
đến tận mây xanh làm cho lòng người không 
cưỡng lại được, nếu túi không có tiền thì lại 
sinh nhiều tội lỗi để chiếm đoạt cho bằng 
được vật mình thích.

Một người bạn ở bên Mỹ về kể bên đó nhà 
nhà đều mua sắm trả góp. Đến cuối tháng 
lương bị trừ. Vào nhà họ thì đầy đủ vật chất, 
nhưng họ mắc nợ nhà băng ngập đầu, không 
có dư. Nhưng ở bên Mỹ người ta sài rất phung 
phí. Các đồ dùng chưa hư nhưng vì nhà sản 
xuất cho ra model mới họ lại bỏ cái cũ đi mua 
cái mới. Suốt đời họ mắc nợ ngân hàng vì 
chuyện mua sắm. Lại xảy ra tình trạng đồ cũ 
không biết bỏ đi đâu. Khi có người Việt mới 
sang ngỏ ý xin đồ cũ là họ chở đến ùn ùn để 
giải thoát rác trong nhà. Ngay cả quần áo 
cũng vậy, nhiều khi chỉ mặc mới có một lần 
đã bỏ. Do đó bên Mỹ không hề có chuyện sửa 
chữa như ở bên ta: “lành thì làm thúng, rách 
thì làm mê”. Xã hội họ cho ta thấy rõ nét con 
người là con trâu đi cày để phục vụ vật chất. 
Chỉ có nhà sản xuất là hầu bao phình to.

Ông bạn còn kể một lần khu ông ta ở bị 
cháy thế là mọi người được cho đồ cũ đến nỗi 
không có chỗ chứa, ti vi để hết khắp phòng 
ngay cả toilet cũng có. Cuối cùng phải xin 
ngưng không nhận nữa. Người cho thì với 
mục đích giải thoát đồ cũ còn nếu bỏ ở xe rác 
thì phải đóng tiền chuyên chở. Mỗi khi thấy 
người nào cần dùng đồ cũ người cho như mở 
cõi lòng họ kéo nhau đem cho.

Phải chăng giờ đây là thời của vật chất lên 
ngôi, còn tinh thần thì tỷ lệ nghịch đi xuống, 
các nhà xã hội học nghĩ sao để ổn định xã 
hội, để bảo vệ giá trị đích thực của con người.
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Michel NGUYỄN HẠNH

GIẢI MÃ TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ
VÀ TIẾNG CHUÔNG CHÙA
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ĐỨC TIN

Nghe Lời Chúa dạy và làm theo. 

LỜI CHÚA 

Lời tạo dựng.  

NGỦ GÀ NGỦ GẬT 

Sau cuộc chiến với lý trí, bản năng đã 
toàn thắng.

CHỒNG

Niềm mơ ước, kỳ vọng, tương lai, hạnh 
phúc… đã tàn.

NỢ NẦN

Sự liên hoàn, tròng tréo, dây dưa, nhùng 
nhằng, rối rắm hơn cả mạng internet… 
giữa con người.

HÔN NHÂN BỀN VỮNG

Trong đó có một người cam chịu.

HÀI 

Khóc cho người cười.

TIẾNG ỒN 

Nhu yếu phẩm của người Việt Nam. 

NIỀM VUI TRẦN THẾ

Bọt xà phòng. 

QUYỀN, CHỨC, GIÀU, SANG 

Hoa đẹp sớm nở chiều tàn.  

ĂN NGON

Tán tỉnh bản năng.

“GÁI TAI, TRAI MẮT”

Bẫy được con gái chỉ bằng mồi là những 
lời đường mật; bẫy được con trai chỉ cần 
bằng nhan sắc.    

THEO CHÚA

Là một đoàn người “sứt càng gẫy gọng”. 

BÁC ÁI  

Cho với lòng tiếc xót.

NHỊN NHỤC THẬT

Thua đến cả… không biết mình đã làm gì 
nên nỗi.

THA

Vừa nhìn lên Chúa vừa nghiến răng. 

AN PHẬN   

An trong phận bất an. 

TU 

Vùi cuộc đời vào hũ muối mặn chát nhiều 
nỗi đau.

Ý NGHĨA SỰ ĐAU KHỔ 

Là đau khổ không thể cắt nghĩa.

KHÔN 

Không biết mình đang ngu.

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
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Bác sĩ nội soi tiêu hóa - Khoa Khám bệnh 
& Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Central Park.

Nhiễm giun sán là một trong những bệnh 
nhiễm kí sinh trùng phổ biến nhất trên toàn 
thế giới. Bệnh lây truyền qua trứng có trong 
phân người, từ đó làm ô nhiễm đất ở những 
khu vực kém vệ sinh. Các loài chính gây bệnh 
cho người là giun tròn, giun đũa (Trichuris 
trichiura) và giun móc (Necator Americanus 
và Ancylostoma duodenale).

1. BỆNH TẬT VÀ TRIỆU CHỨNG

Bệnh trạng của nhiễm giun sán liên quan 
đến số lượng giun. Những người bị nhiễm 
giun với số lượng ít (vài con giun) thường 

không bị nhiễm trùng. Số lượng giun ít không 
gây ra triệu chứng đáng kể. Khi giun tồn tại 
trong cơ thể với số lượng nhiều, chúng sẽ gây 
ra một loạt các triệu chứng bao gồm tiêu chảy, 
đau bụng, suy dinh dưỡng, suy nhược, giảm 
phát triển về thể chất. Số lượng giun nhiều 
quá mức có thể gây ra tắc ruột, cần được chỉ 
định làm phẫu thuật.

2. CÁC CON ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH 
GIUN SÁN

Giun sán lây truyền qua tiếp xúc đất, qua 
trứng giun, và qua tiếp xúc phân người bị 
nhiễm giun. Giun trưởng thành sống trong 
ruột người và đẻ ra hàng ngàn quả trứng mỗi 
ngày. Ở những khu vực vệ sinh kém, những 
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quả trứng này làm ô nhiễm đất. Điều này có 
thể xảy ra theo nhiều cách:

- Trứng gắn vào rau không được nấu chín 
kỹ, rửa hoặc gọt vỏ; qua đường miệng vào cơ 
thể rồi phát triển thành giun;

- Trứng được đưa vào cơ thể theo đường 
miệng từ nguồn nước bị ô nhiễm;

- Trứng được đưa vào qua chơi đất bị 
ô nhiễm và sau đó đưa tay vào miệng mà 
không rửa.

Ngoài ra, trứng giun móc nở trong đất, giải 
phóng ấu trùng trưởng thành thành một dạng 
có thể chủ động xâm nhập vào da. Người ta bị 
nhiễm giun móc chủ yếu qua tiếp xúc da, cụ 
thể là đi chân trần trên vùng đất bị ô nhiễm.

Bệnh về giun sán không có lây truyền 
trực tiếp từ người sang người, hoặc nhiễm 
giun từ phân tươi, vì trứng truyền qua phân 
cần khoảng 3 tuần để trưởng thành trong đất 
trước khi có khả năng lây nhiễm. Vì những 
con giun này không nhân lên trong vật chủ 
của con người, nên việc tái nhiễm chỉ xảy ra 
do tiếp xúc với các giai đoạn lây nhiễm trong 
môi trường.

Sơ đồ con đường lây truyền bệnh giun sán

3. TÁC HẠI CỦA NHIỄM GIUN SÁN

Giun sán gây ra suy giảm dinh dưỡng đối 
với những người bị lây nhiễm theo nhiều cách:

- Giun ăn các mô chủ, bao gồm cả máu, dẫn 
đến mất chất sắt và protein.

- Giun móc còn gây mất máu đường ruột 
mãn tính có thể dẫn đến thiếu máu.

Giun gây ra kém hấp thu các chất dinh 
dưỡng. Ngoài ra, giun đũa còn dành vitamin 
A trong ruột.

Một số giun sán truyền qua đất cũng gây 
mất cảm giác ngon miệng và do đó, làm giảm 
lượng dinh dưỡng và thể lực. Đặc biệt, T. 
trichiura có thể gây tiêu chảy và kiết lỵ.

4. THUỐC THEO KHUYẾN NGHỊ CỦA WHO

Các loại thuốc được WHO đề nghị bao 
gồm albendazole (400 mg) và mebendazole 
(500 mg). Những loại thuốc này có ưu điểm 
là hiệu quả, rẻ tiền và dễ quản lý bởi các nhân 
viên phi y tế. Thuốc đã trải qua thử nghiệm 
an toàn trên diện rộng và đã được sử dụng ở 
hàng triệu người với rất ít tác dụng phụ.

Cả albendazole và mebendazole đều được 
tuyên truyền cho các bộ y tế quốc gia thông 
qua WHO để điều trị các bệnh về giun cho tất 
cả trẻ em trong độ tuổi đi học.
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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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Tác giả: Luật sư Lê Minh Trường
Mỗi lần có ai gọi điện rủ đi nhậu thì dù đang 

bận gì, hay con ốm, vợ mệt, anh ấy cũng xách 
xe đi ngay.Những lúc chồng đã ngồi nhậu rồi 
thì gần như quên hết tất cả, vợ có gọi thì một 
là không nghe máy, hai là nghe rồi bảo “lát 
anh về” nhưng vài giờ sau vẫn không thấy 
tăm hơi.

Mục lục bài viết
Em đang gặp rắc rối trong hôn nhân. Em 

kết hôn được 10 năm và có 1 đứa con gái 9 
tuổi. Vợ chồng em làm cùng công ty. Trong 
10 năm qua vợ chồng em thường xuyên cãi 
vã với nhau vì chồng em có sở thích nhậu với 
bạn bè, đồng nghiệp, có khi ngày nghỉ anh đi 
từ sáng tới 7-8 giờ tối, ngày thường thì đi từ 
khi tan làm đến 10-12 giờ.

Chồng em không biết từ chối bất cứ lời mời 
nào. Gần đây có giảm chút nhưng mỗi lần đi 
là đi cho tới, nhậu về nhà say bí tỉ, không biết 
đi toilet chỗ nào luôn. Bất kỳ ngày Tết, ngày 
lễ, ngày nghỉ nào chồng em cũng đều nhậu 
còn em chỉ lủi thủi trong nhà, chồng chưa bao 
giờ dành thời gian để dẫn vợ con đi đâu đó, 
ngay cả đi du lịch do cơ quan tổ chức anh 
cũng nhậu đến sáng. Tính em thì nóng nảy, 
mỗi khi chồng đi nhậu về nghe mùi nhậu kèm 
mùi thuốc lá cộng thêm dáng đi siêu vẹo là 
em như nổi điên lên, rồi em bực dọc la ó, rồi 
vợ chồng cãi nhau. Mà lúc bình thường anh 
không đi nhậu, ở nhà thì cũng không vui vẻ, 
chỉ biết ôm điện thoại hoặc xem ti vi, không 
tâm sự, không trò chuyện, luôn tỏ thái độ bực 

dọc với vợ con, nhưng khi có men vào mà em 
không nói gì thì anh rất vui vẻ, còn em lên 
tiếng là lại mâu thuẫn, cãi vã. Việc nhà thì chỉ 
mình em làm vì anh cho rằng việc đó của đàn 
bà, anh nói công việc của anh mệt nhọc, leo 
trèo, còn em làm văn phòng nên anh cần nghỉ 
ngơi khoảng 8-9 giờ anh đã ngủ. Trong khi 
em làm văn phòng, ngày 8 tiếng nhưng cũng 
chịu áp lực công việc về nhà còn phải lo việc 
nhà. Anh đi nhậu thì nói chuyện hồ hởi vui vẻ 
nhưng ở nhà thì rất kiệm lời, giờ thì mức độ 
cãi nhau càng tăng, mỗi lần cãi đối phương 
luôn nói nặng lời không tôn trọng nhau, sau 
cuộc cãi vã là chiến tranh lạnh 7-10 ngày. 
Dường như anh không còn thương vợ, con thì 
anh vẫn thương, vẫn lo chu đáo nhưng vợ thì 
anh không quan tâm. Chi tiêu gia đình, mỗi 
tháng anh có đưa em 5 triệu, mọi chi phí gia 
đình, học hành của con, nợ ngân hàng,... em 
đều lo hết. Khi ba em mất do tai nạn, em rất 
sốc và đau buồn, anh cũng không để tang và 
không cho cháu ngoại để tang. Vậy mà chỉ 
cãi nhau vì chuyện không đâu mà anh chiến 
tranh lạnh bỏ mặc, không biết tâm sự chia 
sẻ với ai vì vợ chồng em xa quê lập nghiệp 
không có cha mẹ, anh chị, bà con nào ở gần.

 Thật sự em rất buồn và bất mãn trước thái 
độ của anh. Mỗi lần giận nhau tầm 10 ngày 
là anh lao vào em đòi hỏi mà chẳng nói năng 
gì, em không phản ứng vì nghĩ sẽ làm tình 
trạng tệ hơn, cảm giác giống như em chỉ để 
anh thỏa mãn. Anh luôn muốn em tôn trọng 
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gia đình anh nhưng anh ý thì luôn tỏ thái độ 
không tôn trọng gia đình em. Khi em có thai 
anh cũng chăm sóc nhưng thai được 2 tuần 
thì bị hư thai, anh không trách móc nhưng 
cũng chẳng quan tâm chăm sóc như khi em 
có bầu, em như từ thiên đàng mà rớt xuống 
địa ngục vậy.  Khi em ở bệnh viện, cả ngày 
không ăn gì trải qua cơn đau vật vã tới chiều 
để lấy thai ra, chiều đó mẹ chồng em có lên 
nhưng không ở trong bệnh viện, anh đưa mẹ 
và con về ăn rồi lấy đồ đem vô, lúc đó khoảng 
5 giờ chiều, đến 6 giờ em gọi, anh nói để tắm 
rồi lấy đồ, đến 7 giờ tối em gọi anh vẫn còn ở 
nhà trong khi em rất đói, khi anh vô tới bệnh 
viện đã 8 giờ tối em mới được ăn, mọi người 
trong phòng ai cũng nhìn vì người ta chuẩn 
bị ngủ, em muốn rơi nước mắt. Xuất viện về, 
mẹ chồng cũng về quê, chiều anh đi nhậu, em 
vẫn nấu cơm chờ anh, 6h30 anh về; ngày hôm 
sau em nấu cơm chờ anh đến 5 giờ 30 điện 
thoại hỏi anh đâu, anh nói đi nhậu chút, 6 
giờ anh về. Em tức giận nói anh vui gì mà đi 
nhậu hoài trong khi nhà mình có chuyện rồi 
em khóc, anh nói đi chút cho hài hòa đồng 
nghiệp, em nói đồng nghiệp ngày nào không 
gặp mà phải ngay lúc nhà có chuyện mới hài 
hòa, em tức vì anh không biết từ chối, không 
tâm lý vì vợ đang buồn và đau đớn thể xác. 

Lại cãi nhau rồi anh tiếp tục chiến tranh 
lạnh, không quan tâm, chia sẻ hay động viên 
em. Sáng anh hỏi “ăn gì ?” với giọng nói hằn 
học, em vừa buồn ngủ vừa nói lẫy “không 

ăn” , vậy là anh bỏ đi, đến trưa mua về cho 
em hộp cơm để trên bàn rồi đi tiếp, chiều 
anh rước con và đem về hộp cơm. Em giống 
như gánh nặng của anh vậy, mấy ngày nay 
em buồn mà ngủ không được vì nghĩ người 
ta không còn xem mình là vợ nên vô tâm với 
mình. Nửa đêm xem điện thoại của anh, em 
vào lịch sử thấy ngày nào anh cũng vào trang 
web đen. Anh cũng ít đụng đến vợ, con gái 
thì anh cho ngủ chung, và con gái đòi nằm 
giữa hai vợ chồng, anh vẫn chiều con, em đã 
đóng góp cho con gái ngủ riêng nhưng anh 
không muốn nó ngủ 1 mình vì vậy vợ chồng 
em chẳng nói được gì cũng chẳng gần gũi với 
nhau. Giờ em hết sức hoang mang không biết 
mình đang gặp phải vấn đề gì, em có nên ly 
hôn không? 

Và em phải làm thế nào? Em không ngủ 
được và gần như bị stress. Em cũng không 
hiểu sao em ghét nhậu quá trời, vì nhậu mất 
thời gian, về nhà say xỉn, ngủ, vô trách nhiệm 
với gia đình và tiêu hao tiền bạc. Cộng thêm 
em rất nóng tính và khó kiềm chế cảm xúc, 
không kiểm soát bản thân nên gây nhau là em 
nói cho hả dạ, có khi xưng hô mày tao luôn, 
còn anh thì không xưng hô vậy. Em phải làm 
sao? Em rất mệt mỏi khi cứ tiếp tục cuộc sống 
như thế này, và hoài nghi anh chán vợ? Hay 
có người khác? Nhiều lúc em rơi vào trạng 
thái nghĩ quẩn. Xin hãy chỉ cho em hướng đi, 
em xin cảm ơn rất nhiều! 
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 Trả lời: 
Dù áp dụng chiêu nào thì chị em cũng cần 

phải nhớ vài nguyên tắc sau:
- Không cằn nhằn, nói chuyện lúc chồng 

đang say, bởi vì khi ấy rượu bia chi phối lý trí 
các ông rồi, nên có nói các ông cũng chẳng 
hiểu được, mà còn dễ gây ra xung đột, hay 
bạo hành. Đợi lúc chồng tỉnh hãy chia sẻ, bày 
tỏ cảm xúc.

- Tập cho chồng gần gũi con nhiều hơn. 
Những ông chồng thường xuyên chăm sóc 
con sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn.

- Các chiêu của mọi người đưa ra phải xem 
cái nào áp dụng phù hợp, cái nào không, phụ 
thuộc vào cách sống, tính cách của chồng. Ví 
dụ, nếu chồng là người ham vui, nhưng sống 
có trách nhiệm thì việc trao đổi vợ chồng, 
giao việc chăm sóc con sẽ giúp chồng thay 
đổi. Nhưng chồng là người sống ích kỷ, chỉ 
biết lo cho bản thân mà áp dụng cách này 
chưa chắc đã thành công.

- Việc bỏ đi (về nhà mẹ đẻ hay ở riêng) 
thường xuyên phải cân nhắc vì khi đi thì dễ, 
khi về sẽ khó hơn, lúc ấy các ông lờn thuốc và 
càng không tôn trọng vợ nữa.

- Nếu quyết định ly hôn phải cân nhắc kỹ 
các vấn đề về nuôi dạy con cái, chỗ ở, công 
việc…

Khi người chồng không thể bỏ nhậu, lại 
làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của 
con cái thì phải có các quyết định dứt khoát 
ưu tiên cho con. 

Nếu chồng không bỏ nhậu mặc dù áp dụng 
nhiều cách, thì người vợ không vì thế mà buồn 
bực, rồi làm khổ mình. Thay vào đó, bạn hãy 
tìm cho mình những niềm vui riêng như: công 
việc, học hành, chăm sóc con cái, vui chơi với 
bạn bè, chăm sóc mình nhiều hơn… Có khi 
chiêu này lại có tác dụng.

 
1. GIÚP CHỒNG HIỂU NHỮNG RỦI RO CỦA 

VIỆC NHẬU

Nguyên tắc vàng khi nói chuyện với chồng 
về vấn đề nhậu nhẹt của anh ấy là “hết sức 
nhẹ nhàng” nói chuyện trên tinh thần góp ý 
chứ không nói kiểu chỉ trích hay trách mắng 
anh ấy. Đừng làm anh ấy cảm thấy khó chịu vì 
bị bạn dạy đời, la mắng hay cấm đoán chuyện 
mà anh ấy vẫn luôn cho đó là “việc” của đàn 
ông. Hãy nhẹ nhàng trao đổi với chồng bằng 
một buổi trò chuyện vui vẻ và mang tính chất 
xây dựng. Trước tiên hãy cho anh ấy biết tác 
hại của việc ham mê nhậu ảnh hưởng như 
thế nào đến sức khỏe của anh ấy, sau đó là 
những ảnh hưởng đến gia đình, công việc…
nhậu quá nhiều dẫn đến hại sức khỏe như làm 
giảm chức năng gan, ảnh hưởng đến dạ dày, 
đại tràng…khi nhậu say mất kiểm soát có thể 
dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng. 

Ham mê nhậu bỏ bê gia đình, không quan 
tâm đến con cái, thậm chí làm ảnh hưởng 
tới sự phát triển của các con. Nhậu nhẹt là 
nguyên nhân dẫn đến những tranh cãi, xích 
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mích trong gia đình, không có thời gian quan 
tâm, gần gũi các con. Sẽ thế nào nếu trong 
mắt con cái, người bố chúng nó kính yêu 
là một gã “bợm nhậu”. Nhậu nhẹt còn ảnh 
hưởng đến kinh tế gia đình, gây ra rất nhiều 
hệ lụy kéo theo. Đó cũng là nguyên nhân dẫn 
đến sự đổ vỡ trong hôn nhân phổ biến nhất 
hiện nay. Cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng trao đổi với 
chồng theo cách mà hai người có hiểu biết 
đang đàm đạo với nhau về tác hại của nhậu. 
Như thế sẽ có ích trong việc giúp chồng giảm 
bớt ham mê nhậu.

 
 2. HAI VỢ CHỒNG CÙNG THOẢ THUẬN 

VỚI NHAU

Việc bắt người khác từ bỏ một thói quen 
ngay lập tức là điều không thể. Bạn không 
nên ngăn cản, cấm đoán anh ấy nhậu nhẹt, 
điều đó vô dụng với một người ham nhậu, 
không những thế còn bị phản tác dụng. Bạn 
càng cấm, chồng càng uống. Bạn nên cùng 
chồng ngồi lại thảo luận và đưa ra những thỏa 
thuận cho việc nhậu của chồng. Mình đồng 
tình với vấn đề nhậu vì công việc, nhậu để 
lấy mối quan hệ làm ăn, nhậu như thế mình 
không cấm, không trách. Nhưng tuyệt đối 
không đồng tình với việc ăn nhậu vô tội vạ, 
ăn nhậu thâu đêm suốt sáng bỏ bê vợ con. 

Nhậu cũng cần kiểm soát để không làm ảnh 
hưởng đến sức khỏe, nhậu khi cần chứ không 
nhậu như một thói quen xấu. Hãy thỏa thuận 
với anh ấy, đó là cách bạn giúp anh ấy hạn 
chế việc nhậu nhẹt quá đà. Đừng thúc giục 
hay ép anh ấy phải từ bỏ ngay lập tức. Cái 
gì cũng cần có thời gian, điều quan trọng lúc 
này là bạn cần kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn 
cùng chồng từ bỏ dần thói quen xấu đó. Giúp 
anh ấy thiết lập một chế độ nhậu lành mạnh 
và hợp lý.

 
3. GIỮ CHÂN CHỒNG BẰNG CÁCH LÀM 

NHỮNG MÓN NGON VÀ LÀNH MẠNH NHẬU 
CÙNG ANH ẤY

Hãy học cách làm một số món nhậu theo sở 
thích của chồng, điều đó giúp bạn giữ chân 
chồng nhậu ở nhà một cách hiệu quả. Bạn 
cũng có thể đề nghị chồng mời bạn bè về nhà 
nhậu cho vui, bạn sẽ làm đồ nhậu phục vụ 
các ông ấy. Dù có vất vả chút, nhưng đổi lại 
bạn hạn chế được việc chồng đàn đúm nhậu 
nhẹt ở bên ngoài. Dù sao lão ấy ở nhà vẫn tốt 
hơn là ra ngoài, mình không kiếm soát được. 
Nhậu nhẹt say sưa vào ai biết các lão ấy có dở 
trò hư hỏng gì không, cứ chắc chân giữ lão ở 
nhà cho an toàn.

Nhậu cùng chồng là một cái thú đó chị em, 
người ta nói: “rượu ngon thì phải có bạn 
hiền”. Tôi xin khẳng định một điều là chẳng 
có thằng đàn ông nào thích ngồi ăn nhậu một 
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mình cả, kiểu gì cũng phải có bạn nhậu các 
lão ấy mới đi nhậu. Vậy thì chúng ta có thêm 
một cách giữ chân các lão, đó là trở thành bạn 
nhậu của chồng, thi thoảng làm một vài món 
ăn ngon rủ chồng nhâm nhi cốc rượu hay vài 
lon bia. Vừa tăng thêm tình cảm vợ chồng, lại 
vừa giữ được chân lão ở nhà. Khỏi lo lão ra 
ngoài nhậu nhẹt bê tha hư người.

 
4. KHI CHỒNG NHẬU SAY THAY VÌ CHỬI BỚI 

HÃY CHĂM SÓC CHỒNG

Đừng vì khó chịu, bực tức với việc chồng 
nhậu nhẹt mà bỏ bê, mặc kệ không quan 
tâm đến chồng khi anh ấy say. Làm thế rất 
dễ khiến vợ chồng xa nhau. Cứ nhẹ nhàng 
chăm sóc cho chồng, giúp anh ấy giải rượu, 
giúp anh ấy tỉnh táo hơn, giúp anh ấy lấy lại 
tinh thần và sức lực sau khi nhậu say. Đợi 
anh ấy tỉnh lại, nhắc nhở anh ấy một cách 
rất nhẹ nhàng: “anh chú ý lần sau có nhậu, 
nhớ giữ gìn sức khỏe” chỉ cần thế thôi cũng 
đủ chồng bạn cảm kích và tự dặn lòng mình 
không làm vợ phải lo lắng, phải khổ vì chăm 
chồng say nữa.

 
5. KHÔNG CẰN NHẰN CHỒNG

Các bà vợ thường hay gọi điện chửi mắng, 
la hét chồng khi anh ấy đi nhậu. Dẫu biết là ai 
cũng điên người khi chồng nhậu nhẹt bê tha 
nhưng các chị phải hiểu một điều. Khi say ai 
có thể kiềm chế được bản thân chứ, các chị 
cứ ra sức gọi điện, mắng mỏ chồng trong lúc 

anh ta say, mất kiểm soát dẫn đến anh ta quát 
lại, chửi rủa, thậm chí là có thái độ thậm tệ 
với vợ. Đổi lại, các chị nên đặt ra quy định 
trước khi anh ấy đi nhậu. Chẳng hạn như quy 
định về giờ giấc, nếu anh ấy không tuân thủ 
cứ theo quy định ban đầu mà xử, không cần 
chửi mắng, không cần la hét làm gì cho mệt, 
lại gây sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Nhớ cho 
là chẳng ai cãi nhau với thằng say, chỉ hại 
thiệt thân.

Ngoài những điều trên thì chúng tôi đưa ra 
những bí kíp sau:

Bí kíp mà đàn ông cần ở người vợ là:
- Được vợ tin tưởng luôn là trụ cột trong 

gia đình.
- Được vợ chấp nhận những khuyết điểm 

với lòng vị tha và bao dung.
- Được vợ đánh giá cao những gì anh ấy đã 

làm cho gia đình.
- Được vợ dành sự cảm phục, ngưỡng mộ 

như một người anh hùng.
- Được vợ tán thành những quyết định của 

chồng.
- Được vợ khuyến khích chồng vượt qua 

những khó khăn, thử thách trong cuộc sống
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, 

không phải là ý kiến tư vấn chính thức cuối 
cùng của chuyên gia tâm lý. Nếu có điều gì cần 
chia sẻ, trợ giúp về tâm lý quý khách hãy gọi 
đến tổng đài tư vấn tâm lý: 1900.6162 chúng 
tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng bạn tháo 
gỡ khó khăn!



SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - GÍAO DỤC GIỚI TRẺ

42

Tiếng cười phản xạ khi bị cù lét khiến bố mẹ ảo tưởng rằng đứa trẻ thích thú, 
trong khi thực sự thì không, thậm chí gây hại.

Các nghiên cứu khác nhau đã tìm thấy một 
số lý do mà bạn nên chấm dứt việc cù lét và 
tìm những cách khác để vui chơi với con: 

1. TRẺ EM CƯỜI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ 
CHÚNG THÍCH BỊ CÙ LÉT

Trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ hào hứng, 
không thể ngừng cười khi bị cù, ngay cả khi 
chúng thực sự ghét nó. Tiếng cười phản xạ 
này mang đến cho bố mẹ ảo tưởng rằng đứa 
trẻ thích thú, trong khi thực sự thì không.

Trong một nghiên cứu thực hiện tại Đại học 
California năm 1997, các nhà khoa học phát 
hiện ra rằng cù lét không tạo ra cảm giác hạnh 
phúc giống như khi ai đó cười trước một trò 

đùa vui nhộn. Cù lét chỉ tạo ra một ảo giác với 
người ngoài rằng họ đang cười.

Cha mẹ tưởng nhầm cù là trẻ thích thú, sự 
thực là trẻ không thể kháng cự điều đó, và 
gây ra nỗi ám ảnh gần người khác. Ảnh:-
Times of India
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2. TRẺ EM KHÔNG THỂ BẢO BẠN DỪNG LẠI

Nhột có thể gây ra tiếng cười không kiểm 
soát và rất khó để dừng lại. Tiếng cười gây 
ra bởi sức ép liên tục có thể đạt đến điểm mà 
người bị cù không thể thở được, và họ cũng 
không thể nói rằng đang ở trong một tình 
huống khó khăn.

Một sự khởi đầu như “trò vui” có thể gây ra 
các biến chứng y tế nghiêm trọng.

3. CÙ LÉT TỪNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TRA 
TẤN NGƯỜI TRONG NHIỀU THẾ KỶ

Cù lét từ lâu đã được sử dụng như một 
phương pháp tra tấn. Vào thời nhà Hán ở 
Trung Quốc, cù lét là một cách tra tấn quý 
tộc vì nó không để lại dấu vết và nạn nhân hồi 
phục dễ dàng và nhanh chóng.

Kiểu nhục hình này cũng từng phổ biến 
ở Nhật Bản, thậm chí còn có tên riêng cho 
hình thức này, kusuguri-zeme, nghĩa là “cù 
lét không thương tiếc”.

Vernon R. Wiehe từ Đại học Kentucky đã 
nghiên cứu 150 người lớn từng bị anh chị 
em lạm dụng trong thời thơ ấu. Nhiều người 
trong đó cho biết cù lét là một loại lạm dụng 
thể chất.

Nghiên cứu kết luận rằng cù lét có thể kích 
hoạt các phản ứng sinh lý cực đoan ở nạn 
nhân như nôn mửa và mất ý thức do không 
thể thở.

4. CÙ LÉT LÀ MỘT SỰ ÁP CHẾ

Một người bị cù lét sẽ mất tự chủ. Cuộc 
phản kháng có thể rất khó khăn đối với trẻ 
em và điều này có thể để lại những ký ức khó 
chịu cho đến hết đời.

Theo tiến sĩ Richard Alexander, Giáo sư 
Sinh học Tiến hóa tại Đại học Michigan, cù 
lét có thể là một hình thức thống trị và tiếng 
cười để thể hiện sự vâng lời.

5. CÙ LÉT CÓ THỂ GÂY TỔN THƯƠNG 
NIỀM TIN SUỐT ĐỜI

Theo tiến sĩ Alexander, cù lét thực sự có thể 
gây ra bệnh tâm thần nghiêm trọng. Đôi khi 
nỗi đau này có thể kéo dài suốt đời.

Patty Wipfler, một chuyên gia chăm sóc trẻ 
em và là người sáng lập, giám đốc Tổ chức 
Hand in Hand cho biết, từ kinh nghiệm của 
bà, cù lét trong thời thơ ấu là nguyên nhân 
phổ biến cho những dấu ấn tồi tệ về cảm xúc, 
ngay cả khi đã trưởng thành.

Bà cho biết chấn thương tâm lý do cù lét có 
thể dẫn đến việc người đó không thể thư giãn 
khi ở gần người khác, cảm thấy không an 
toàn ngay cả khi ngủ gần những người họ tin 
tưởng và luôn cảnh giác mỗi khi có sự đụng 
chạm ngẫu nhiên. 

Vì vậy, tại sao chọn cù lét trong khi cha mẹ 
có nhiều cách khác, thú vị hơn để thể hiện 
tình cảm với người bạn nhỏ bé?

Thuận An (theo Times Of India)
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Cha Nhân Từ ngự trên trời cao thẳm…
Thầy Giêsu, xin hãy dạy chúng con
Biết cầu nguyện như môn đồ của Gioan,
Và như Thầy nhiều lần trong thanh vắng …

Con đâu biết cầu nguyện phải tĩnh lặng,
Như trăng sao, như tinh tú ban đêm,
Như rừng cây, như mây gió bên thềm,
Vườn ô liu, rợn rùng mồ hôi máu…

Con đâu biết cầu nguyện phải tỉnh táo,
Để không còn bị chước dỗ quỉ ma,
Để tội con được chính Chúa thứ tha,
Và để con cũng được lòng tha thứ…

Con đâu biết cầu nguyện cho khỏi sự dữ,
Cho Danh Cha cả sáng khắp nhân trần,
Cho Nước Cha trị đến trên muôn dân,
Cho Ý Cha thể hiện trên trời dưới đất!...

Con đâu biết cầu nguyện phải rất thật,
Để con được cơm áo đủ hằng ngày,
Cầu liên lỉ, thiết tha, không sợ quấy rầy,
Cha Nhân Từ sẽ ban Thánh Thần 
cùng lương thực!

Người đã hứa AI XIN SẼ ĐƯỢC,
AI TÌM SẼ THẤY, AI GÕ SẼ MỞ CHO,
Người đã hứa chim trời còn chẳng phải lo… 
Ai tin Thầy, dời luôn được sông được núi!...
 
                                           

            AI XIN SẼ ĐƯỢC (Lc 11, 1-13)
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

                  Ngày 27/8: kính Thánh Mônica.
               Ngày 28/8: kính Thánh Augustinô.
        Bà mẹ Mônica là Nữ Tiền Hô, ngày đêm lo dọn đường 
        để đón ông con về với Chúa, bà ngày đêm cầu nguyện liên lỉ…
        cho ông con Augustinô tội lỗi có chỗ quay đầu sám hối…
        Chúa đã hứa: AI XIN SẼ ĐƯỢC… AI GÕ SẼ MỞ CHO!...
        Bà mẹ Mônica nhẫn nhục nghe theo lời Chúa dạy…
        Bà đã học cầu nguyện kiên trì bền bĩ từng ngày từng ngày…
        Bà đã XIN và đã ĐƯỢC… LÀM THÁNH, cả mẹ lẫn con !!!...
        Bà là tấm gương cho các bà mẹ Tiền Hô thời @...
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Lý trưởng Micae NGUYỄN HUY MỸ
(1804 - 1838) (bị xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 12.8

ÔNG LÝ MỸ, TA ĐƯỢC PHÚC ân
TỬ VÌ ĐẠO Chúa sống hồng ân
THÌ điều đó có nhiều may mắn

MẸ MỸ CÓ BẰNG LÒNG dấn thân
CHĂNG, VỢ: THẤY MÌNH CÓ ĐƯỢC hưởng

PHÚC THÌ tất cả trong thân nhân
TÔI BẰNG LÒNG nhận cám ơn Chúa

LẮM lúc nghĩ rồi, bao đức nhân.

Linh mục Giacôbê ĐỖ MAI NĂM
(1781 - 1838) (bị xử trảm)
Kính nhớ ngày 12.8

ANH EM tạm biệt thời gian này
NGHỈ LẠI, TÔI VỀ sau tháng ngày
QUÊ TRƯỚC hay sau chẳng phải đợi
NHƯNG MÀ hãy nhớ từ hôm nay
SAU NÀY cũng thế lòng không đổi
TA SẼ vui mừng chẳng đổi thay
LẠI ĐƯỢC xum vầy, vui biết mấy
GẶP NHAU hoan hỷ, vui cười ngay.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

            AI XIN SẼ ĐƯỢC (Lc 11, 1-13)



TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - ảnh niệm tháng 8

46

ẢNH NIỆM THÁNG 8

Hồn nhiên

Nụ cười hồn nhiên, tươi rói của các em bé dân tộc nghèo tại Mộc Châu. Dù sống 
trong nghèo khổ, chịu đói, chịu rét, trên gương mặt lấm lem của các em luôn bừng 
sáng vẻ rạng rỡ, yêu đời. (Ảnh: Ma Phố).

TÀI XẾ TAXI VÀ CHA XỨ BỊ XÉT XỬ

Một hôm trước cửa thiên đàng, cha xứ và 
một anh tài xế taxi đứng đợi. Thánh Phêrô 
cầm quyển sổ từ trong đi ra hỏi anh tài xế:

- Anh là tài xế taxi tuyến đường Sàigòn-
Vũng tàu phải không?

Anh tài xế nhanh nhẩu trả lời:
- Dạ thưa đúng, chính là con.
Thánh Phêrô chỉ tay vào cửa bên cạnh:
- Anh được vào thiên đàng.
Quay sang cha xứ, thánh Phêrô hỏi:
- Ngài là linh mục chánh xứ Vạn Xuyên 

phải không?
Cha xứ trả lời:
- Dạ thưa đúng, chính là con.

Thánh Phêrô:
- Ngài vào luyện ngục 3 năm!
Cha xứ kinh ngạc thắc mắc:
- Thưa thánh Phêrô, oan cho con quá. Lý 

do, tên tài xế taxi kia, lúc còn sống, hắn lái 
xe rất ẩu thế mà hắn được vào thiên đàng, 
còn con suốt đời làm linh mục lại phải vào 
luyện ngục.

Thánh Phêrô giải thích:
- Chính vì hắn lái xe cẩu thả nên hễ ai 

ngồi trong xe của hắn là đều kêu tên Giêsu 
và đọc kinh ăn năn tội dọn mình chết lành. 
Còn con, khi giảng thì hơn một nửa nhà thờ 
đều ngủ gật!
    Cha xứ: !!!???
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        Truyện võ sư dạy giáo lý ở họ đạo miền sông nước

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

Ba tôi, Hai Cào, chị Ba Cá Rô chờ sẵn 
ngoài hàng ba, vừa thấy Chín Ngưu vác cái 
lu nước bước vào, chị Ba đã mắng xối xả:

- Ê, Chín Ngưu… mạnh như trâu mà cũng lì 
như trâu, cứng đầu như trâu, đúng là 

           NGƯU TRÂU MÃ NGỰA,
           KHUYỂN CHÓ DƯƠNG DÊ,
           KÊ GÀ MẮC DỊCH
 NGỖNG VỊT PHAO CÂU
 CÁI ĐÍT CÁI ĐẦU
 LỘN LÊN LỘN XUỐNG
 NHƯ CỌNG RAU MUỐNG
 LỘN XUỐNG LỘN LÊN!...
 
Chín Ngưu đang tá hỏa, đầu nổi đom đóm, 

chưa biết chuyện gì…., mà con mẹ nào chửi 
vần, chửi đối, chửi khoái lổ tai dữ…, thì chị 

Ba đã quýnh thêm mấy chưởng võ mồm tới 
tấp nữa, nghe như rao lô tô, nhịp điệu suông 
sẻ, rào rào như mưa đá:

Chín Ngưu mắc dịch, 
nhận tiền trước, 
phác cỏ sau… 
sau cái mồ,
sau cái mả, 
sau mông bả,
sau lưng bà,
sau đống chà…
sau đống rác,
sau tiền bạc,
sau cầu ao,
sau lộn nhào.
sau mắc dịch!...
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đen thui đen thít
đen thịt đen da
đánh ba ngày 
chẳng khóc chẳng la…
đụng một cái…
la vang cả làng!...
Chín Ngưu nghe tới đó, sửng sốt bỏ cái lu 

xuống, ngắt ngang:
Thôi, nghe đã rồi, bỏ “sau.. sau…” đi, khỏi 

ca tiếp, ngày mai phác… về hết đi… Ngày mốt 
có đất làm, muốn làm gì thì làm… Về đi!...

 

 Hai Cào cười quá trời quá đất, cười quên 
tương lai, cười say hơn rượu… cười chế hay 
hơn hát bội!...

Hai Cào không ngờ chị Ba đúng là chửi 
“thức mà tanh”, có vần điệu “tói ức”, hay 
thiệt!... Bái phục, bái phục!... 

Sáng hôm sau, thấy Chín Ngưu tới, ai cũng 
mừng. Nghe chửi hay mới chịu làm! Hai Cào 
mau mắn réo chị Ba Cá Rô:

- Chị Ba ơi, anh Chín tới kiếm chị mắng 
vốn gì nè…

Chín Ngưu sợ quá, lật đật la to:
- Thôi khỏi!... Bảy Sển ơi, đi coi đất coi…
Mọi người cười vui vẻ tiễn Chín Ngưu vô 

ruộng 25…
Chín Ngưu cầm theo cái phảng và cái cù 

nèo. Cái phảng đựng trong cái vỏ làm bằng 
hai miếng tre, cột bằng dây mây, trông như 
thanh gươm báu.

Ba tôi cầm theo một gói cơm, một gói cá 
khô nướng, trứng vịt luộc, dưa leo, ấm nước 
4 lít… 

Chỉ cho Chín Ngưu chỗ mẫu đất cỏ lác 

xong. Ba tôi để lại đồ ăn rồi về nhà….
Chiều lại, không thấy Chín Ngưu về… 

Chắc là còn làm ráng cho hết ngày. Ông Nội 
nói “phác giỏi cũng phải mười hôm mới xong 
một mẫu”… 

Hồi đó tính mẫu mười công, công mười 
hai tằm. (nghĩa là một công bằng một ngàn 
bốn trăm mét vuông, một mẫu bằng mười bốn 
ngàn mét vuông. So với bây giờ: một công 
bằng một sào tư, một mẫu bằng một hecta tư).

Hồi đó cấy lúa vần công luân phiên cho 
những nhà có ruộng.

Sáng lúc bốn năm giờ đã ra đồng. Nhà chủ 
ruộng lo rải mạ đều trên ruộng, lo cho ăn bữa 
lỡ lúc 10 giờ. Mỗi người phải cấy một công 
mỗi ngày. Người cấy nhanh nhất thường xong 
lúc hơn hai giờ chiều, có thể về, có thể cấy 
phụ cho người cấy chậm, có thể cấy ví quanh 
người chậm chạp cho hết lối ra! (chọc phá 
chơi cho vui!). 

Làm vần công vui vẻ quên mệt nhọc, quên 
nắng nóng, quên ướt át, quên đói khát, và 
quên… tiền bạc… (trả công bằng công, không 
trả bằng tiền).

Vậy là không ai để ý Chín Ngưu nữa…
Sáng hôm sau, Ba tôi và ông Nội ngồi 

uống trà, rít điếu thuốc rê, vừa nói chuyện 
ruộng nương, vừa có ý chờ Chín Ngưu đi 
phác cỏ tiếp.

Chờ hoài không thấy. Ông Nội sốt ruột hỏi 
Ba tôi:

- Sao không thấy Chín Ngưu đi phác tiếp?...
Ba tôi cũng tưng tức, không biết Chín 

Ngưu giở chiêu gì nữa đây… Chắc là Hai 
Cào biết… :

- Anh Hai Cào ơi, vô đây hỏi chút.
Hai Cào đang cào cỏ gần đó, chạy vào.
- Anh Hai, sao không thấy Chín Ngưu đi 

làm nữa vậy?
 Hai Cào cũng ngạc nhiên… suy nghĩ… suy 

nghĩ… nhớ lại… nhớ lại… rồi sực nhớ Chín 
Ngưu hôm đó có nói “Ngày mai phác… về 
hết đi… Ngày mốt có đất làm, muốn làm gì 
thì làm…”

(còn tiếp)
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Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao, 
phần 5 của kỳ 54.

(tiếp theo)
Cha sở chưa kịp đi xuống ghe, vài người 

đàn ông góp ý với chú Bảy.
- Đừng để ông cố xuống ghe chi cho gấp 

gáp chú Bảy ơi! Bởi vì chưa biết lúc nào bà 
điên mới đến…

Vì có nhiều người cũng nói cùng một ý như 
vậy, cho nên chú Bảy xin lỗi cha sở, rồi sai 
mang đến cho cha một chiếc ghế nhỏ ngồi 
đợi. Thấy cha vui vẻ, mọi người vây quanh; 
lúc đầu còn ở xa xa, nghe cha nói cười bải 
buôi thân thiện, họ tiến lại ngày càng gần hơn 
để chuyện trò với cha; thực ra, chưa bao giờ 
được tiếp xúc gần với một ông…   cha sở, nay 
may mắn có dịp, họ không thể bỏ lỡ cơ hội 
quý hiếm như thế này.

Trao đổi được năm ba câu xã giao, cha sở 
hỏi một người ngồi gần:

- Ủa! Không phải đã hẹn với bà điên rồi 
hay sao mà còn phải đợi?

Vài người đua nhau trả lời, nhưng đợi cho 
mọi người dứt lời thì chú Bảy tóm tắt:

- Có hẹn thiệt! Nhưng vì điên, cho nên mình 
hẹn thì cứ hẹn, bả muốn tới giờ nào thì tới.

Cha sở hỏi:
- Việc hệ trọng như thế này sao không nhờ 

người tỉnh táo…
Như đoán biết cha sở sẽ hỏi đúng như vậy, 

cho nên không đợi cho cha dứt lời, chú Bảy 
trả lời:

- Bẩm ông cố! Không ai dám đi ngang qua 
sông, nhất nữa lại qua sông vào ban đêm 
khuya khoắt như thế này. Chỉ có bà điên này 
mà thôi.

Chú Bảy dứt lời, mọi người bỗng im bặt 
vài giây, sau đó rộ lên; phần đông đồng 
tình và nói theo chú Bảy; nhưng lạ thay! 
Có vài người đứng, ngồi ở xa, thốt lên với 
ý ngược lại:

- Đâu có!...
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- Tại có tính toán hết rồi!
- Ai dám?...
- Trời trời! Rắn hổ mây chúa mà ông cố còn 

“quánh” chết…
Chú Bảy trừng mắt nhìn về hướng những 

người đang nói những câu đại loại như vậy 
khiến họ đột ngột im bặt. Thấy vậy, những 
người xúm xít bên cha sở cố khỏa lấp sự việc 
bằng cách huyên thuyên mỗi người vài câu 
kể về bà điên cho cha sở nghe; tuy nhiên, 
không gì có thể lọt qua mắt, rớt ngoài tai của 
cha sở; cha biết ngay: họ cố tình cho người 
đàn bà điên đưa cha sang sông dữ này chớ 
không phải không có người dám đi; cha nghĩ 
tiếp: đúng là họ bắt cóc cha thật; số người đàn 
ông đông không cần thiết đang tụ tập quanh 
đây… thì đã đành, nhưng đưa cha sang sông 
sao lại là một người đàn bà điên… nghĩ vậy, 
cho nên cha lắng nghe thật kỹ từng lời kể về 
người đàn bà điên để hiểu cho ra lẽ.

Người ta nói đàn bà thường “nhiều chuyện”; 
nhưng người ta quên, khi tụ tập lại với nhau, 
đàn ông “nhiều chuyện” đôi khi còn hơn cả 
đàn bà (1). Những người đàn ông quanh cha 
sở vừa rít những điếu thuốc lá quấn to bự… 
vừa “nhiều chuyện” về bà điên cho cha sở 
nghe; câu chuyện thỉnh thoảng lại được xác 
nhận, nắn sửa hoặc bổ sung thêm chi tiết bởi 
chú Bảy và nhiều người khác nhau. Họ kể: 
người dân quanh vùng gọi “bà điên” bởi vì 
người phụ nữ trạc 40 tuổi này vừa có tên khai 
sinh là Điên… thật, vừa có tông tích bí ẩn 
không tài nào biết được (làm mọi người phát 
điên vì không biết) và hành vi lập dị đến kỳ 
quái (làm mọi người phát điên vì không thể 
hiểu). Bà điên không phải là người dân của 
vùng này, cũng chẳng ai biết “bà chị” từ đâu 
đến, chỉ biết vào năm 1961 đang cơn nước 
lụt lớn thì bà điên bỗng xuất hiện trên sông 
Vàm Nao với chiếc ghe tam bản để đưa đò 
kiếm sống… nhưng chẳng ai dám đi, bởi vì 
càng lụt lớn, ao xoáy giữa sông Vàm Nao 
càng to rộng và càng gầm rú nghe đến rợn 
người, kèm theo ao xoáy cuồn cuộn nước dữ 
là từng đàn cá sấu cùng nhiều loài kình ngư 

thủy quái khác nhau tụ tập bơi quanh và vùng 
vẫy… thử hỏi ai dám qua sông mà đưa đò… 
Cho đến khi, vào một hôm, cách ao xoáy một 
khoảng khá xa, bà điên bị một đàn cá sấu bao 
vây đòi ăn thịt “bà chị”, lúc đó đứng trên bờ ai 
cũng cho rằng bà điên đã tận số, chẳng ai dám 
nghĩ việc làm cách nào để ra cứu giúp bà điên 
thoát nạn. Nào ngờ! Bà điên và đàn cá sấu 
quần thảo với nhau ầm ĩ dữ dội, nước bắn lên 
tung tóe phủ kín trắng xóa cả một vùng, kh-
iến chẳng ai nhìn ra đâu là cá đâu là người… 
Chỉ một loáng sau, yên tĩnh dần trở lại, người 
dân trên bờ thở phào nhẹ nhõm khi thấy đàn 
cá dữ đã trốn đi đâu mất dạng, chỉ còn lại bà 
điên một mình đứng sừng sững trên ghe, tay 
còn cầm một khúc cây dài, mắt đăm đăm nhìn 
xuống mặt sông chờ xem động tĩnh… Và đây 
mới thật sự là chuyện! Vài hôm sau xác của lũ 
cá sấu con thì lớn con thì nhỏ chết nổi lều bều 
phơi bụng trắng hếu trôi dập dềnh trên sông 
Vàm Nao, nhiều con bể đầu văng óc, có con 
banh cả 2 hàm, có con bung cả ruột gan… 
Từ đó người dân mới dám lên đò của bà điên 
sang sông. Cũng từ đó danh tiếng của bà điên 
–người tự xưng mình là “bà điên”- được mọi 
người đồn đãi và nhắc nhở không ngớt với 
thái độ kiêng nể ra mặt.

Chú Bảy bổ sung:
- Bà điên ghét đàn ông tụi mình lắm!
Người khác quả quyết:
- Dạ! Cánh đàn bà con gái hỏi gì bà điên 

cũng trả lời, cánh đàn ông hỏi gì thì hỏi, bà 
điên nhất định không hé răng…

Một vài người cùng hỏi chung một ý:
- Vậy thì… ai sai khiển được bà điên để bà 

chị chịu đến đây đưa ông cố qua sông?
Cha sở chờ đón nghe câu trả lời, nhưng 

cha lấy làm lạ: bỗng dưng chú Bảy lặng thinh 
không trả lời; những người lanh mồm lẹ 
miệng nhất tự nãy đến giờ, cũng im bặt.

Một người đàn ông khác ngồi xa trong bóng 
tối phá tan sự thinh lặng bằng câu hỏi:   

- Có lần tôi nghe kể, bà điên nói mình là 
con của ông Năm Chèo… Có đúng không vậy 
hở các ông?
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Bầu khí háu chuyện trở lại. Một người 
trả lời:

- Một mình đánh chết cả đàn sấu cỡ đó 
thì… chỉ có nước là con gái ông Năm Chèo 
chớ gì nữa!

Một người bỗng vô tình làm cho câu chuyện 
chuyển sang hướng khác: 

- Dám cá… mười người đàn ông cỡ tụi 
mình chắc chắn chẳng là gì đối với bà chị…!

Nhiều người trầm trồ về sức mạnh kinh 
hồn của bà điên. Nhưng chú Bảy không 
chịu. Ông nói:

- Thực ra không phải ở chỗ sức mạnh! Trời 
cho đàn ông luôn có sức mạnh hơn phụ nữ. 
Bà điên cũng chẳng mạnh hơn bọn đàn ông 
mình, nhưng tất cả mọi việc nằm ở chỗ cái 
“thế”. Hơn nhau ở cái “thế”. “Thế” đi roi 
(2) của bả chị làm sao… đó, mà đánh banh 
xác bầy sấu hung dữ.

Nói đến đây chú Bảy bỗng đổi giọng 
nổi nóng:

- Bởi vậy tao nói với tụi bây hoài… thấy 
người ta đi roi cỡ đó thì phải lo tập luyện cho 
nhiều… Sức mạnh mà làm gì? Chỉ cần với cái 
“đòn”, cái “thế” đi roi thôi, roi của tụi bây 
sẽ trở thành thần đao quỷ kiếm rồi! Cần gì 
đến sức mạnh?

Chờ một lúc cho chú Bảy bớt nóng, những 
người đàn ông nói nho nhỏ với nhau:

- Có biết chuyện… sau trận đánh cỡ chục 
ngày, con sấu đầu đàn tìm tới gặp bà điên để 
phục thù… không?

Có tiếng hỏi:               
- Trời đất! Có vụ đó nữa sao?
 Trời càng gần đến sáng, cha sở càng nhận 

ra rằng: chuyến đi “kẻ liệt” của mình lần này 
chắc sẽ không thể đơn giản!

 (Còn tiếp)
......................................................
(1) Đó là lý do khiến đàn ông bỏ vợ bỏ con 

đâm đầu vào các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm 
suốt sáng lặp đi lặp lại không thể nào khuyên 
can nổi. Trong các cuộc nhậu gồm có những 
gì? – Ăn ít, uống rượu và hút thuốc liên miên 
để nói xấu vợ. Câu nói cửa miệng của người 

nhậu ai cũng ít là một lần được nghe: “…bỏ 
vợ được chớ không bỏ rượu được”. Đàn ông 
“nhiều chuyện” hay lắm mồm còn là những 
ông chồng có máu gia trưởng hễ mở miệng ra 
là phán dạy vợ con. Còn nữa, hạng đàn ông 
lắm mồm “nhiều chuyện” còn là những đàn 
ông hơi có chức có quyền một tý… là tự cho 
mình “thành đạt”.

(2) Dưới mắt “dân có nghề võ”, khúc cây 
của bà điên dùng để đoạt mạng cả bày cá 
sấu hung tợn chính là 1 trong số 18 loại vũ 
khí (trong thập bát ban võ nghệ các võ tướng 
ngày xưa phải học). Một đoãn cây bằng gỗ, 
sắt hay thép… gọi là roi; những “thế” đánh 
của roi là rất mạnh và những thế đánh của 
đầu roi còn mạnh mẽ, lợi hại và ác hiểm đôi 
khi còn hơn đao, thương, kiếm, kích… rất 
nhiều nếu nhuần nhuyễn.  
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Một lần nọ có hai người đàn ông nói chuyện 
với nhau trong công viên:

- Tôi sống nghèo vì bệnh tật. Còn ông?
- Tôi sống sung sướng vì bệnh tật!
- Sao vậy?
- Vì tôi là thầy thuốc!

Người da trắng đến khai hoá văn minh cho 
người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi:

- Mùa đông năm nay liệu có lạnh không?
- Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, dự phòng 

khi trời lạnh.
Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng 

liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi xem 
mùa đông năm nay có lạnh không. Người ở 
đài thuỷ văn trả lời: 

- “Có lạnh đấy”.
Ngay lập tức, người da trắng liền bảo người 

da đỏ đi kiếm thêm củi. Hai tuần sau, người 
da trắng lại gọi điện cho nhà thuỷ văn và nhận 
được câu trả lời: “Lạnh lắm đấy”.

Người da trắng liền đó giục người da đỏ kiếm 
thêm củi. Hai tuần sau nữa, họ lại gọi điện và 
nhà thuỷ văn trả lời: “Cực kỳ lạnh đấy.”

- Thế làm sao ông biết?
- Nhìn thực tế thì thấy. Người da đỏ đang đi 

kiếm đầy củi về nhà đấy thôi.

Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên 
hỏi:

- Ông muốn cắt kiểu gì ạ?
- Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu 

lởm chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ 
như những đồng xu!

- Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả 
được.- Tại sao không? Lần trước anh đã cắt 
cho tôi như vậy đấy!

Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả 
gào lên:

- Hát lại đi!
Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần 

nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.
- Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát 

mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí 
vị ạ?

- Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!

Sắp phải trải qua một ca phẫu thuật khá 
nặng nên lúc bước lên bàn mổ, bệnh nhân rất 
lo lắng. Khi tiến hành gây mê, bác sĩ trấn an 
anh ta:

- Anh đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh có 

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

BỆNH TẬT

RẤT LẠNH

KIỂU ĐẦU KHÓ LẶP LẠI

VẪN PHẢI HÁT LẠI

BỘ RÂU ĐEM LẠI NIỀM TIN
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MẤT BÌNH TĨNH

SỢ GÌ MÀ KHÔNG DÁM…

BÓI CHÍNH XÁC

nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy, 
anh sẽ thấy tôi vẫn ở bên anh với bộ râu này.

Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê, bộ râu 
của bác sĩ nhoè dần và đi vào giấc ngủ. Khi 
mơ màng tỉnh lại, quả nhiên hình ảnh đầu tiên 
con bệnh cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ 
đến điều bác sĩ đã nói, anh run rẩy quờ lấy 
bàn tay ông ta:

- Ôi! Ông bác sĩ có chòm râu phúc hậu, 
cảm ơn ông đã đem lại niềm tin cho tôi.

- Thôi nào, con hãy bình tĩnh, mọi chuyện 
đã qua rồi. Ta là Thánh Phêrô đây!

Một gã nọ đến ngân hàng đổi tiền. Nhân 
viên ngân hàng thận trọng xem kỹ tờ ngân 
phiếu và hỏi:

- Người ký tên ở đây có vẻ không bình 
tĩnh lắm?

- Tôi biết. Thằng cha giám đốc này có tật 
hễ bị ai chĩa súng vào ngực là lại run bắn lên!

Đang biên tập bài viết của một phóng viên, 
thư ký toà soạn gọi anh này lên khiển trách:

- Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh 
viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như 
vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? 
Mang về “cô đặc” lại cho tôi!

Cuối cùng, tin đó được đăng như sau:
“Nguyễn Thanh X., Hà Nội. Tối 22/6, bật 

lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. 
X. thọ 30 tuổi”.

Một chàng cao bồi lần đầu tiên đến New 
York và nhìn thấy chiếc máy xem bói, trông 
nó giống như một tủ điện thoại công cộng. 
Anh ta vào cabin và thả đồng xu, máy in ra tờ 
giấy như sau:

- Anh tên là John Bill, cao 1,85 m và cân 
nặng 105 kg. Anh 23 tuổi và chuẩn bị đi 
chuyến tàu 8h30. Anh sắp có hạn lớn!

Anh chàng nọ còn đang kinh ngạc thì một 
người đàn ông da đỏ bước đến, ông ta cũng cả 
quyết rằng trò này không thể tin được. Hai vị 
khách thử trao đổi mũ và quần áo cho nhau để 
lừa cái máy. John Bill lại đặt một đồng xu và 
đứng vào cabin, tờ giấy được in ra như sau:

- Anh vẫn là John Bill, cao 1,85 m, nặng 
105 kg và 23 tuổi, nhưng hiện nay anh đã: 
Lỡ chuyến tàu 8h30. Bị mất bộ quần áo cùng 
ví tiền và khẩu súng rulô. Bị lây bệnh ghẻ 
của hắn.

Trong giờ học, thầy giáo:
– Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì 

đứng lên!
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Tèo đứng 

lên. Thầy giáo:
– Tèo, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
– Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình 

như vậy thì …..

Tèo rủ bạn Tí đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Tèo 
sửa vòi nước trong bếp. Tí ngồi ngoài phòng 
khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu 
phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Tí cảm ơn 
bà và phân bua:

– Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã 
lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.

– Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate 
cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp 
vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.

ỦNG HỘ THẦY

VÌ BÀ KHÔNG CÓ RĂNG
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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.

CÁC BÀI CA TIẾN CẤP
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ĐTC nói rằng nếu từ nhiệm, ngài sẽ không 
ở trong Vatican, cũng như không trở về Ar-
gentina.

Trả lời phỏng vấn của Televisa Univision, 
Đức Thánh Cha nói rằng nếu từ nhiệm, ngài 
sẽ không ở lại trong Vatican, cũng không trở 
về Argentina, bởi vì ngài là giám mục Roma, 
ngài sẽ ở lại Roma như là nguyên giám mục 
của Roma. Tuy thế, Đức Thánh Cha khẳng 
định rằng ngài không có ý định từ chức vào 
lúc này.

Trả lời các câu hỏi của các nhà báo Mexico 
Maria Antonieta Collins và Valentina Alaz-
raki về tin đồn lan truyền trong những tuần 
gần đây rằng ngài sẽ từ nhiệm, Đức Thánh 
Cha nói: “Hiện tại, tôi không cảm thấy rằng 
Chúa đang yêu cầu tôi. Nếu tôi cảm thấy 
Người yêu cầu, tôi sẽ thực hiện.”

Trong phần thứ ba của cuộc phỏng vấn của 
hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha đã chia sẻ 
kế hoạch gia tăng vai trò của phụ nữ trong 
Giáo triều Rôma, đồng thời thông báo ý định 
bổ nhiệm hai người nữ vào Bộ Giám mục, cơ 
quan hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc chọn 
các giám mục.

Trả lời phóng viên Philip Pullella, Đức 
Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét cho 
những câu hỏi về sự hiện diện của phụ nữ ở 
Vatican; Tông hiến mới Praedicate evangeli-

um về cải tổ Giáo triều; và về những Bộ (cơ 
quan của Vatican) có thể được giao cho một 
nam giáo dân hoặc nữ giáo dân phụ trách 
trong tương lai.

Đức Thánh Cha nói: “Tôi sẵn sàng làm 
điều này nếu có cơ hội. Ngay bây giờ, Phủ 
Thống đốc có một Phó thống đốc... Bây giờ, 
hai người nữ sẽ đến Bộ Giám mục, ủy ban 
chọn các giám mục. Bằng cách này, mọi thứ 
sẽ mở ra một chút.”

Sau đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng 
trong tương lai, ngài nhận thấy có khả năng 
giáo dân được bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ 
quan của Vatican như Bộ Giáo dân, Gia đình 
và Sự sống, Bộ Văn hóa và Giáo dục, hay 
Thư viện Vatican.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm ngoái 
ngài đã bổ nhiệm Nữ tu Raffaella Petrini, vào 
vị trí thứ hai trong Phủ Thống đốc thành Vat-
ican, và sơ trở thành người phụ nữ đầu tiên 
nắm giữ chức vụ này.

Trước đó, vào tháng 1/2020, Đức Thánh 
Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Francesca di Giovan-
ni làm Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đa 
phương trong Phân bộ các Quan hệ với các 
Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Phủ Quốc 
vụ Khanh Toà Thánh. Đây cũng là người nữ 
đầu tiên giữ chức vụ này.

Các bổ nhiệm đáng chú ý khác của Đức 
Thánh Cha bao gồm việc bổ nhiệm nữ tu Na-
thalie Becquart, người Pháp, thuộc dòng các 
Nữ tu Truyền giáo Xaviê, làm Phó Tổng Thư 
ký Thượng Hội đồng Giám mục; và Nữ tu 
Alessandra Smerilli, Dòng Con Đức Mẹ Phù 
hộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển 
Con người Toàn diện. (CSR_2858_2022)

 TIN ĐỒN ĐỨC THÁNH CHA 
TỪ NHIỆM

ĐỨC THÁNH CHA NÓI RẰNG NGÀI SẼ BỔ 
NHIỆM HAI NGƯỜI NỮ VÀO BỘ GIÁM MỤC
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THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ ỨNG SINH 
NĂM HỌC 2022 - 2023

Được phép của Đức Tổng Giám mục Gi-
use Vũ Văn Thiên, Ban Ơn gọi TGP Hà Nội 
xin thông báo về việc ghi danh Ứng sinh cho 
Năm học 2022-2023 như sau:

I. Điều kiện đăng ký ứng sinh
Theo Quy chế đào tạo Ơn gọi của TGP Hà 

Nội, để đăng ký ứng sinh, bạn cần có các điều 
kiện sau:

1. Nam thanh niên đã được Rửa tội, có đời 
sống đức tin, đạo đức và hạnh kiểm tốt, thật 
lòng dâng mình cho Chúa, có trí phán đoán 
quân bình và sức khoẻ tốt;

2. Dưới 25 tuổi, đã tốt nghiệp THPT, bắt 
đầu, đang hoặc đã tốt nghiệp một trường đại 
học hoặc cao đẳng;  

3. Được Cha xứ hoặc một Cha trong TGP 
Hà Nội biết rõ giới thiệu và chứng nhận về tư 
cách, cũng như về những điều kiện trên.

II. Nhận hồ sơ
Ứng sinh đăng ký hẹn lịch gặp với cha phụ 

trách ứng sinh, đăng ký hồ sơ bằng cả file điện 
tử và file cứng. File cứng gửi tại văn phòng 
Ban Ơn gọi, file điện tử gửi qua địa chỉ email:  

Liên lạc: Lm. Giuse Tạ Minh Quý / Đt: 
0984932404

Văn phòng Ban Ơn Gọi – Toà Tổng Giám 
Mục Hà Nội – 40 Nhà Chung, Hà Nội

Email: banongoi.tgphanoi@gmail.com
Thời gian: Thứ Tư và Thứ Năm trong tuần 

từ 13/7 đến 31/8/2022
Năm học mới: Bắt đầu từ Thứ Bẩy ngày 

03/9/2022
III. Hồ sơ đăng ký bao gồm
1. Phiếu đăng ký ứng sinh có ảnh (theo mẫu 

gửi kèm) và một ảnh rời 4×6
2. Thư giới thiệu của Cha xứ (hoặc một 

Cha trong TGP Hà Nội)
3. Giấy Chứng Minh Nhân Dân hoặc Thẻ 

Căn Cước Công Dân (bản sao có công chứng)
4. Giấy khai sinh (bản sao)
5. Bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận) 

Trung Học Phổ Thông (bản sao có công 
chứng)

6. Thẻ sinh viên (nếu đang là sinh viên)
Các ứng sinh đăng ký vào năm học 2022 

– 2023 sẽ ở Toà Tổng Giám Mục, 40 Nhà 
Chung, Hà Nội.

MẠO DANH ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN 
TẤN TƯỚC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Những ngày qua, 
Văn phòng Tòa Giám 
mục Phú Cường 
ghi nhận một vài tài 
khoản Facebook mạo 

danh với hình ảnh đại diện của Đức cha Gi-
use Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận 
Phú Cường - liên tục được mở trên mạng xã 
hội. Dưới đây là tên và link của các trang giả 
mạo: 

1. Chính Tòa - Giuse Nguyễn Tấn Tước
ht tps: / /www.facebook.com/prof i le .

php?id=100082143648674
2. Giuse Nguyễn Tấn Tước
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / G i -

use-Nguy%E1%B
B % 8 5 n - T % E 1 % B A % A 5 n -

T % C 6 % B 0 % E 1 % B -
B%9Bc-101702772585220

Để tránh ngộ nhận và hiểu lầm, Tòa Giám 
mục Phú Cường, thừa lệnh của Đức cha Gi-
use, xin khẳng định:

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước không 
sở hữu bất cứ tài khoản Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram nào trên mạng xã hội .

Vì thế, những tài khoản trên đây, và có thể 
còn các tài khoản khác, đều là giả danh. Đức 
cha Giuse không chịu trách nhiệm về nội 
dung trên các trang này.

Mọi thông tin của Giáo phận Phú Cường và 
hướng dẫn của Đức cha Giuse đều được đăng 
tải trên các kênh truyền thông chính thức của 
giáo phận.

Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo 
việc này để mọi người được biết và cảnh giác.
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Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 12.7 
tuyên bố rằng Covid-19 vẫn còn là tình trạng 
khẩn cấp y tế toàn cầu, gần hai năm rưỡi sau 
khi tình trạng này được ban bố lần đầu tiên, 
theo Reuters.

Ủy ban Khẩn cấp, bao gồm các chuyên gia 
độc lập, cho biết trong một tuyên bố rằng 
tình trạng số ca bệnh gia tăng, sự phát triển 
của virus và áp lực đối với các dịch vụ y tế ở 
một số quốc gia có nghĩa tình hình Covid-19 
vẫn là tình trạng khẩn cấp.

Cũng theo tuyên bố trên, số ca mắc 
Covid-19 được báo cáo cho WHO đã tăng 
30% trong nửa tháng qua, dù sự gia tăng khả 
năng miễn dịch của công chúng, phần lớn 
là nhờ tiêm vắc xin, đã chứng kiến   sự “tách 
biệt” giữa các ca nhập viện và ca tử vong.

“Covid-19 chưa kết thúc. Khi virus tấn công 
chúng ta, chúng ta phải đẩy lùi”, Tổng giám 
đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 
phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến 
từ Geneva (Thụy Sĩ) sau khi Ủy ban Khẩn 
cấp đưa ra tuyên bố về tình hình Covid-19.

WHO lần đầu tiên tuyên bố mức cảnh báo 
cao nhất, được gọi là tình trạng khẩn cấp y tế 
công cộng của mối quan tâm quốc tế, đối với 
Covid-19 vào ngày 30.1.2020. Quyết định 
như thế có thể giúp thúc đẩy nghiên cứu, tài 
trợ và các biện pháp y tế công cộng quốc tế để 
ngăn chặn dịch bệnh.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 
trên toàn cầu đã tăng lên hơn 562 triệu ca, 
với trên 6,3 triệu ca tử vong, theo trang Worl-
dometer.

Hôm qua 12.7, rất đông người dân Nhật Bản 
đến đền Zojoji ở Tokyo để gửi lời từ biệt cố 
Thủ tướng Abe Shinzo, người bị ám sát khi 
đang vận động tranh cử tại TP.Nara hôm 8.7.

Từ tối 11.7, nghi lễ truyền thống Tsuya 
dành riêng cho gia đình người qua đời được 
tổ chức tại ngôi đền với sự tham dự của các 
cựu thủ tướng, đại diện của Nhật hoàng và 
một số quan chức nước ngoài.

Tang lễ vào ngày 12.7 cũng được tổ chức 
riêng tư, hạn chế số người tham dự. Tuy 
nhiên, nhiều người dân ủng hộ ông Abe đã 
đến từ sớm và xếp hàng chờ vào đền đặt hoa, 
những lá thư cùng những vật khác để tưởng 
nhớ vị thủ tướng tại vị lâu nhất lịch sử, trước 
khi nghi lễ chính thức diễn ra vào đầu giờ 
chiều, theo Kyodo News.

Sau khi tang lễ hoàn tất, linh cữu ông Abe 
được chở đến nhà tang lễ Kirigaya để hỏa 
táng. Khi chiếc xe vừa ra khỏi ngôi đền, nhiều 
người dân đứng bên đường cúi đầu, chắp tay 
khấn cầu và vẫy chào cố thủ tướng. “Cảm 
ơn ngài rất nhiều vì công sức dành cho đất 
nước”, một người trong đám đông hét lớn, 
theo Reuters.

WHO: COVID-19 VẪN CÒN LÀ TÌNH 
TRẠNG KHẨN CẤP Y TẾ TOÀN CẦU

NHẬT BẢN TIỄN BIỆT CỐ THỦ TƯỚNG 
ABE SHINZO
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Từ ngày 25.8, hộ gia đình, cá nhân không 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không 
sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt 
theo quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 
- 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 45/2022 cũng quy định 
xử phạt về nhiều hành vi khác như: Phạt tiền 
từ 100.000 - 150.000 đồng nếu vứt, thải, bỏ 
đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy 
định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ 
hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng nếu vệ 
sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng 
nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, 
dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng nếu vứt, 
thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi 
quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch 
vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng nếu có hành 
vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng 
đường hoặc vào hệ thống thoát nước; đổ 
nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, 
lòng đường phố.

Đốt rơm, rạ... cạnh khu dân cư, sân bay bị 
phạt 2,5 - 3 triệu đồng.

Đồng thời, Nghị định 45/2022 cũng quy 
định cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh 
chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng từ 
300 kg/ngày trở lên sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối 
với hành vi không ký hợp đồng với đơn vị thu 
gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý 
chất thải.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành 
vi sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

về bảo vệ môi trường.
Quy định xử phạt mới nêu rõ, cá nhân, tổ 

chức có hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một 
trong các hình thức xử phạt chính: cảnh cáo; 
phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm 
là 1 tỉ đồng với cá nhân và 2 tỉ đồng đối với 
tổ chức.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền 
sử dụng có thời hạn đối với: giấy phép môi 
trường; giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc môi trường; giấy 
phép tiếp cận nguồn gen; giấy phép khảo ng-
hiệm sinh vật biến đổi gen; quyết định công 
nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật 
biến đổi gen; tịch thu tang vật vi phạm hành 
chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm 
hành chính...

Nghị định 45 có hiệu lực từ ngày 25.8.2022, 
quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm.

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo 
miễn 100% học phí năm 2022 và xét tuyển Đại 
học hệ chính quy năm 2022 bằng 2 phương 
thức: Xét học bạ THPT năm lớp 12 hoặc xét 
tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phạm vi và đối tượng tuyển sinh Trường 
Đại học Lương Thế Vinh là tất cả học sinh đã 
tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông trên cả 
nước. Nhà trường tổ chức xét tuyển nhập học 
cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022.

Email: ultv.edu.vn@gmail.com
Fanpage:https://www.facebook.com/

TruongDHLuongTheVinh
Zalo: 03.8259.8259; 03.5982.5982.
Địa chỉ: Trường Đại học Lương Thế Vinh, 

đường Cầu Đông, P.Lộc Vượng, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định.

Liên hệ Hotline: 03.5982.5982. 

KHÔNG PHÂN LOẠI CHẤT THẢI 
RẮN SINH HOẠT SẼ BỊ PHẠT TỪ 

500.000 - 1 TRIỆU ĐỒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ 
VINH MIỄN 100% HỌC PHÍ 

NĂM 2022
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Không như các bè nuôi cá khác, bè cá Bảy 
Bon của bác nông dân Lý Văn Bon ở phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 
luôn thu hút du khách mỗi khi đi đến Cồn 
Sơn. Bè cá nằm giữa sông Hậu, cặp Cồn Sơn, 
nơi đây đang sở hữu đàn cá măng rổ có kỹ 
năng săn mồi đặc biệt.

Cá măng rổ có thể sống ở môi trường 
nước ngọt và nước mặn.

Cá măng rổ có thể sống trong cả môi trường 
nước ngọt lẫn nước mặn. Loài cá này phần 
lớn thời gian sống tầng mặt nước, thường bơi 
ngược dòng cặp bờ sông. Cá có kích thước 
nhỏ, với chiều dài cơ thể trưởng thành dài 
nhất là 18cm, thân dẹt, đầu nhọn, hai mắt màu 
vàng nhạt, trên thân lấm tấm những chấm tròn 
màu đen.
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Cá sống trên tầng mặt, dạn dĩ, khi thấy con 
mồi xuất hiện nó có thể bay lên không trung 
để đớp con mồi.

Đặc biệt nhất là chiếc miệng có cấu tạo đặc 
biệt, nó có thể tạo ra áp suất lớn trong miệng 
để phun những tia nước mạnh lên không trung 
vào mục tiêu.

Đặc biệt, cá mang rổ phun tia nước vào con 
mồi khá mạnh và độ chính xác cao.

Chủ bè cá Lý Văn Bon cho biết, trong môi 
trường tự nhiên, khi phát hiện con mồi như 
dế, nhện, ruồi, muỗi… nó sẽ bắn nước lên, 
làm con mồi rớt xuống nước sẽ ăn thịt. Khi 
trưởng thành, cá có thể bắn chính xác trong 
khoảng cách xa đến 2m, vì vậy cá còn được 
gọi là cá cung thủ.

Chính nhờ khả năng săn mồi điệu nghệ này 
mà bè cá thu hút rất đông du khách. Hiện chủ 
bè cá đang nuôi dưỡng và cho sinh sản loài cá 
này để tập cho cá bay cao, bay xa hơn để phục 
vụ du khách.

Nhờ khả năng săn mồi độc đáo này đã thu 
hút đông đảo du khách đến tham quan.

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

o	 	Liên	hệ:	Trần	Trịnh	Thái	Thị	Bạch	Thảo,	15/2	đường	số	5,	Kp	I,	Hiệp	Bình	Chánh,	
Thủ	Đức,	Tp.	Thủ	Đức.	Điện	thoại	0933.20.7959	(B.Thảo),	0916.700.931	(T.Vân).	

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
“Thành thật mà nói, 

mình chưa bao giờ tệ như hôm nay!”

TỦI THÂN CHO EM

Tờ 100, tờ 50 và tờ 1 đô la tình cờ hội ngộ 
trong bóp của bà trùm ở xứ đạo Việt Nam.

Tờ 100 đô lên tiếng trước:
- Các cậu biết không? Tớ đã đi gần khắp 

thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, 
Phi Châu rồi nhá.

Tờ 50 đô phụ họa:
- Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh 

ạ. Sài Gòn, Vũng Tàu, Phú quốc, Hàn Quốc 
và nhất là các cửa tiệm thời trang ở Hoa Kỳ 
là em đi hết cả rồi. ...Thế gian thật nhiều chỗ 
ngoạn mục.

Tờ 1 đô la bỗng oà lên khóc nức nở:
- Tủi thân cho em quá, tuần nào em cũng 

chỉ được đi tới nhà thờ thôi các anh chị.

Sau một đêm ngủ quá ngon… đến 9g sáng Sóc mới thức dậy… hú hồn 
khi thấy mình vẫn còn nguyên, không bị làm món điểm tâm ngon cho 
bọn săn mồi chim ưng, diều hâu… ác quỷ.


