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   VÀO ĐỀ THÁNG 10

Úp mặt
“4ĐỨC CHÚA phán với 

ông Ghít-ôn:
- Dân này vẫn còn đông. Hãy 

bảo chúng xuống gần nước, ở đó 
Ta sẽ thử chúng. Kẻ nào Ta nói 
với ngươi ‘người này sẽ đi với 
ngươi’ thì kẻ đó sẽ đi với ngươi. 
Còn tất cả những ai Ta nói với 
ngươi ‘người này không đi với 
ngươi’, kẻ đó sẽ không được đi. 

5Vậy ông Ghít-ôn đem đám 
dân ấy đến gần nước, và ĐỨC 
CHÚA phán với ông Ghít-ôn:

- Tất cả những ai thè lưỡi tớp 
nước như chó, ngươi hãy để riêng 
ra, tất cả những ai quỳ xuống mà 
uống cũng vậy.

6Số người dùng tay đưa nước 
lên miệng mà tớp là 300. Tất cả 
số dân còn lại đều quỳ xuống 
mà uống nước. 7Bấy giờ ĐỨC 
CHÚA phán với ông Ghít-ôn:

- Với 300 người đã tớp nước, 
Ta sẽ cứu các ngươi, và sẽ trao 
quân Ma-đi-an vào tay ngươi. 
Còn tất cả những người khác thì 
hãy rút lui, ai về nhà nấy.

8Người ta giữ lại vò lương 
thực của đám dân, cùng với các 
tù và. Sau đó, ông Ghít-ôn cho 
tất cả con cái Ít-ra-en trở về, ai 

nấy về lều mình, chỉ giữ lại 300 
người…” (xem thêm Tl 6, 4-8 ở 
trg. 64)

Chỉ với 300 quân, ông Ghít-
ôn đánh bại hàng mấy chục ngàn 
quân thù bởi tay Đức Chúa Trời. 

Truyện gợi vài ý: - tại sao đứng 
thè lưỡi uống nước thì được 
chọn, quỳ uống nước thì không? 
- chiếm cho được Nước Trời là 
cả một trận chiến - người theo 
Chúa phải là chiến binh giỏi.

Đứng là tư thế sẵn sàng, thè 
lưỡi liếm nước là tư thế cảnh 
giác (vừa uống vừa quan sát tình 
hình). Chiến binh lúc nào cũng 
sẵn sàng và cảnh giác với kẻ 
địch… là chiến binh giỏi.

Chiến đấu chống lại kẻ địch 
là Ba thù (ma quỷ, thế gian, xác 
thịt) để chiếm được Nước Trời 
là trận chiến sinh tử. Chúa phán: 
“Nước Trời phải đương đầu 
bằng sức mạnh, ai mạnh sức thì 
chiếm được”. (Mt 11, 12)

Người theo Chúa lúc nào cũng 
đứng (không quỳ trước vật chất) 
thè lưỡi uống nước (tức dùng vật 
chất để làm ăn sinh sống, nhưng 
không mê đắm).
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“38 Anh em đã nghe Luật dạy rằng: 
Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng 
chống cự người ác, trái lại, nếu bị 
ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả 
má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn 
kiện anh để lấy áo trong của anh, 
thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 
41 Nếu có người bắt anh đi một 
dặm, thì hãy đi với kẻ ấy hai dặm. 
42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay 
mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. (Mt 
5, 38-42).

“Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn” 
(Lão tử) nghĩa là: Học hành cho ta 
mỗi ngày một thêm ích lợi bản thân, 
nhưng tăng thêm tính tự ái, tự kiêu, 
tự mãn, tự đại… còn theo Chúa (vi 
đạo là làm đạo, theo đạo, tu; tu là 
sửa; ở đây là bỏ mình, vác thập giá 
của chính mình mà theo Chúa) mỗi 
ngày ta tự cất bớt đi tính tự ái, tự 
kiêu, tự mãn, tự đại…

Lời Chúa khó làm! Nhưng cầu 
xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, 
rồi bắt tay làm dần dần, được bao 
nhiêu phần thì tốt bấy nhiêu. Chúa 
“chấm điểm” phấn đấu, Người 
không “chấm điểm” thành tích.

 
   THỰC THI LỜI CHÚA

 . ĂN LỜI UỐNG Ý

 . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

thực thi lời chúa - mình máu ngôi lời - ăn lời uống ý
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THỰC THI LỜI CHÚA - HOÁ THÀNH MÁU THỊT 

CHÂU HÂN Sưu tầm

Hồi đầu tháng 6, tờ The Nepali đưa tin vụ 
việc nữ diễn viên người Nepal tên là Miruna 
Maga đã lớn tiếng mắng chửi và tát một nhà 
sư tên là Furba Tamang vì cho rằng người 
này đã lợi dụng đám đông hỗn loạn để sàm 
sỡ, động chạm cơ thể cô. Nhà sư đã lập tức 
xin lỗi và nhanh chóng rời đi; nhưng Miruna 
không dễ dàng bỏ qua, cô đuổi theo và tiếp 
tục nhục mạ nhà sư trước đám đông.

Vụ việc ồn ào đã khiến nhà sư bị bắt tạm 
giam. Tại cơ quan cảnh sát, nhà sư Tamang 
phải ký tên vào biên bản thừa nhận toàn bộ 
tội lỗi của mình và xin lỗi diễn viên Miru-
na. Nữ diễn viên chấp nhận lời xin lỗi và hứa 
không truy cứu sự việc.

Sau đó, một video với góc quay rõ nét hơn 
được đăng tải trên mạng đã cho thấy người 
cố ý động chạm Miruna là một người đàn ông 
khác. Nhà sư Tamang vô tình đi ngang qua 
đúng lúc đó nên đã bị hiểu lầm và đổ oan. 
Một số nhà sư và người ủng hộ tại Sikkim (Ấn 
Độ) đã tiến hành họp báo, lên tiếng đòi lại 
công bằng cho nhà sư và yêu cầu từ Miru-
na một lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, phía 
Miruna vẫn một mực giữ im lặng, khóa bình 
luận và xóa hết những bình luận đòi công 
bằng cho nhà sư.
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PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

Người cùi xứ Samaria trở lại và lớn tiếng tôn 
vinh Thiên Chúa (Lc 17, 15).

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: CÁCH QUẢN LÝ TIỀN CỦA

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I: Lòng biết ơn của tướng 

Naaman người xứ Aram sau khi được khỏi 
bệnh cùi.

- Đáp ca: Ca tụng những ơn lành Thiên 
Chúa đã ban.

- Tin Mừng: Lòng biết ơn của một người cùi 
đối với Chúa Giêsu.

Minh họa.
- Mille images 110 D
- Người cùi xứ Samaria trở lại và lớn tiếng 

tôn vinh Thiên Chúa (Lc 17,15).

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
“Thánh lễ” còn được gọi bằng một tên khác 

đúng với ý nghĩa hơn, đó là “Lễ Tạ Ơn”. Mỗi 
khi tham dự Thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa vì 
những ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta, đặc 
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biệt các ơn Ngài ban qua Con Một của Ngài là 
Chúa Giêsu Kitô.

Vậy giờ đây chúng ta hãy nhớ lại những ơn 
lành của Chúa để cảm tạ Ngài.

Nhưng trước hết, chúng ta cũng ý thức rằng 
rất nhiều lần mình đã vô ơn với Chúa, và thành 
tâm xin Ngài tha thứ cho chúng ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Rất nhiều khi chúng ta nhận lãnh ơn Chúa 
ban, nhưng không biết tạ ơn Ngài.

- Nhiều lần chúng ta tham dự Lễ Tạ Ơn, 
nhưng trong lòng không chút tâm tình tạ ơn 
nào cả.

- Những thánh giá trong cuộc đời cũng là 
những ơn lành Chúa ban. Nhưng chẳng những 
chúng ta không vui lòng đón nhận, mà còn tìm 
cách trốn tránh.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (2 V 5,14-17).
Chuyện ngôn sứ Êlisê chữa bệnh cùi cho 

tướng Naaman người xứ Aram:
- Được biết bên xứ Israel có ngôn sứ Êli-

sa đã từng chữa trị nhiều người khỏi bệnh, 
vua xứ Aram viết thư giới thiệu và đưa cho 
tướng Naaman đang mắc bệnh cùi đến cho 
Êlisê cứu chữa.

- Êlisê bảo Naaman xuống tắm 7 lần trong 
sông Giođan. Ban đầu Naaman không chịu. 
Nhưng do một người hầu gái thuyết phục nên 
sau đó Naaman làm theo. Và ông đã được khỏi 
bệnh cùi.

- Naaman trở lại tạ ơn ngôn sứ Êlisê và tuyên 
dương quyền phép của Thiên Chúa.

2. Đáp ca (Tv 97).
Ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa: 

“Hát lên mừng Chúa một bài ca mới vì Người 
đã thực hiện bao kỳ công”.

3. Tin Mừng (Lc 17,11-19).
a. Thái độ của 10 người cùi trong đoạn Tin 

Mừng này: biết phận mình nên khi thấy Chúa 
Giêsu thì “dừng lại đàng xa” và kêu xin.

b. Khi của Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình 
diện với các tư tế”, Chúa Giêsu vừa thử đức 
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tin của họ vừa mời họ tin tuyệt đối vào Ngài:
- Thử thách đức tin: vì Ngài không chữa 

bệnh ngay.
- Mời gọi đức tin: nếu họ đi là chứng tỏ họ 

tin Ngài chữa họ.
c. 9 người cùi Do Thái không trở lại tạ ơn vì 

họ đã quen được ơn Chúa nên coi đó là việc 
bình thường. Một người cùi xứ Samari trở 
lại tạ ơn vì nghĩ rằng mình không xứng đáng 
được ơn, thế mà lại được.

4. Bài đọc II (2 Tm 2,8-13).
Mặc dù đang chịu cảnh khổ sở vì bị giam 

trong tù, nhưng Phaolô vẫn ca tụng Thiên 
Chúa và quyết cùng chết với Chúa Giêsu để 
được cùng sống với Ngài.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Suy nghĩ về lòng biết ơn.
a. Chi tiết đánh động nhất trong bài Tin 

Mừng này là trong số 10 người cùi đã được 
Chúa Giêsu chữa khỏi, chỉ có một người biết 
quay lại tạ ơn Ngài, mà người này lại là một 
người Samaria ngoại đạo. Tại sao thế?

Thưa vì tâm lý thông thường của những kẻ 
“ở trong nhà” là nghĩ rằng mọi điều tốt mà 
người nhà làm cho mình là đương nhiên. Còn 
những “kẻ ở ngoài” thì nghĩ rằng mình chẳng 
có lý do nào để được những điều ấy, cho nên 
khi nhận được thì rất biết ơn. Câu chuyện của 
bài đọc I minh chứng điều đó: Tướng Naaman 
không phải là người Do Thái mà là một người 
Aram. Bởi đó khi ông được Thiên Chúa của 
Israel và ngôn sứ Êlisê chữa cho khỏi cùi thì 
ông vô cùng biết ơn. Ông mang nhiều lễ vật 
đến tạ ơn Êlisê, và ông lớn tiếng tôn vinh 
Thiên Chúa.

b. Chúng ta muốn người chịu ơn ta phải tỏ 
lòng biết ơn ta, thế nhưng khi chịu ơn người 
khác chúng ta lại ít tỏ lòng biết ơn. Điều 
này bộc lộ khuynh hướng ích kỷ của chúng 
ta: chúng ta làm ơn là để được biết ơn. Nói 
cách khác, chúng ta làm vì mình chứ không vì 
người khác.

Chúa Giêsu thì ngược lại: Ngài muốn chúng 

ta tỏ lòng biết ơn Ngài không phải vì Ngài mà 
vì ích lợi của chính chúng ta. “Sao không thấy 
họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?”. Khi nói thế, 
Chúa Giêsu không nghĩ cho bản thân Ngài mà 
nghĩ cho những người cùi: Ngài muốn họ có 
tâm tình tốt đối với Thiên Chúa, từ đó sẽ có 
một liên hệ tốt với Thiên Chúa, và liên hệ tốt 
này lại phát sinh nhiều ơn lành khác nữa.

c. Biết ơn Thiên Chúa là một điều rất tốt, 
không phải tốt cho Thiên Chúa, mà tốt cho 
chính chúng ta: do bày tỏ lòng biết ơn, chúng 
ta sẽ ý thức hơn về tình thương của Thiên 
Chúa; do bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta sẽ nhận 
thức rõ hơn về thân phận nghèo nàn của mình; 
hai ý thức ấy sẽ giúp chúng ta gắn bó với Chúa 
và nương tựa vào Ngài nhiều hơn.

d. Kẻ nào không biết cám ơn trong những 
việc nhỏ thì cũng không biết cám ơn trong 
những việc lớn. Vì thế ta cần phải tập cám ơn 
trong từng việc nhỏ.

e. Cám ơn Chúa vì những điều vừa ý mình 
thì rất dễ, nhưng cám ơn Chúa vì những điều 
trái ý mình mới khó. Vì thế ta cần phải tập 
cám ơn Chúa về mọi điều xảy đến cho mình: 
chuyện vui cũng như chuyện buồn, thành công 
cũng như thất bại, sức khoẻ cũng như bệnh tật. 
Sự biết ơn về tất cả mọi điều xảy đến cho mình 
như thế còn phát sinh một ích lợi nữa là khiến 
ta biết nhìn đời mình một cách toàn diện, thấy 
cả hiện tại và quá khứ, từ đó ta sẽ nhận ra rằng 
đời mình được dẫn dắt bởi bàn tay yêu thương 
kỳ diệu của Chúa như thế nào. Thực vậy, khi 
nhìn lại quá khứ, ta sẽ thấy rằng những điều 
làm ta thích và những điều làm ta khổ không 
tách rời nhau, nhưng liên kết với nhau, đan 
xen nhau và đều góp phần dẫn ta đến cái hiện 
tại tốt đẹp ngày nay, từ đó ta có thể nói như 
Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng: “Tất cả đều là 
hồng ân”.

* 2. Suy nghĩ về 9 người cùi vô ơn.
Chín người cùi Do Thái không cảm thấy 

tâm tình biết ơn có lẽ vì trước đó họ chỉ thấy 
tình trạng khốn khổ của họ chỉ là ngoài da, và 
sau đó họ cũng coi tình trạng được khỏi của 
họ chỉ là ngoài da. Nói cách khác họ chẳng 
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thấy gì khác ngoài một chứng bệnh da liễu: Họ 
bị da liễu, Chúa Giêsu chữa họ khỏi da liễu, 
thế là xong. Họ trở về với nếp sống cũ, với 
những thói quen cũ, những tật xấu cũ, những 
suy nghĩ cũ… Chẳng có gì thay đổi trừ ra một 
làn da hết bệnh.

Còn người cùi xứ Samaria, cũng như 
Naaman xứ Aram đã ý thức thân phận mình 
khốn khổ sâu xa như thế nào: đau đớn phần 
xác, mặc cảm tâm lý, tủi nhục tinh thần, cuộc 
đời như đã bị bỏ đi. Bởi vậy sau đó, cùng với 
sự khỏi bệnh ngoài da, họ còn được cứu chữa 
về tâm lý, tinh thần và đạo đức nữa. Họ trở 
thành những con người mới hẳn.

* 3. Suy nghĩ từ chuyện ông Naaman.
a. Chuyện tướng Naaman mắc bệnh cùi rồi 

được chữa khỏi cho ta thấy từ đau khổ người 
ta có thể rút ra nhiều sự lành như thế nào.

- Naaman là một con người có nhiều quyền 
hành và thế lực vì ông là tướng chỉ huy quân 
đội nước Aram. Ông rất tự tin vào chính mình, 
chẳng cần gì đến Thiên Chúa.

- Thế rồi chứng bệnh cùi khủng khiếp đã làm 
ông mất tất cả, đầy ông từ chóp đỉnh xuống 
vực sâu của xã hội. Ông biết mình khốn khổ, 
ông cần ai đó cứu ông - Ông trở thành khiêm 
tốn hơn.

- Nhờ có người mách bảo, Naaman tìm đến 
với ngôn sứ Êlisê với hy vọng vị này chỉ nói 
một lời hay làm một việc gì đó thôi thì ông sẽ 
khỏi bệnh ngay. Nhưng Êlisê bảo ông đi tắm 
trong dòng sông Giođan nhỏ bé và phải tắm 
đến 7 lần. Ban đầu ông không chịu, nhưng sau 
đó ông chấp nhận  Ông đã biết chịu đựng và 
kiên nhẫn.

- Khi khỏi bệnh, Naaman ngoại đạo ấy còn 
khám phá một điều quan trọng hơn tất cả, đó 
là có một Thiên Chúa thực sự và quyền năng. 
- Ông có đức tin.

b. Cũng như Naaman trước khi bị bệnh, 
chúng ta ít nghĩ tới Chúa khi đời mình đang 
thuận buồm xuôi gió. Chúng ta cho rằng đời 
mình hoàn toàn tùy thuộc vào khối óc và đôi 
tay của mình.

- Khi gian truân khốn khổ ập đến, ta chợt 

ý thức rằng mình quá nghèo nàn và yếu đuối. 
Mắt ta được nhìn thấy mặt trái của cuộc đời, 
đầu ta biết cúi xuống, chân ta biết quỳ xuống, 
và lòng ta biết hướng lên cao.

- Như thế, đau khổ có rất nhiều lợi ích: nó 
đem ta đến gần Chúa hơn, nó khiến ta bớt duy 
vật hơn, nó còn cho ta thấy những khía cạnh 
tốt lành ẩn giấu trong những điều trái ý.

* 4. Dòng suối ân tình.
Trong một chuyến bay từ Rôma về Nữu Ước, 

Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen chăm chú 
nhìn cô tiếp viên hàng không đang đi lại phục 
vụ quí khách. Thấy cử chỉ lạ của Đức Tổng, cô 
tiếp viên mạnh dạn đến gần và hỏi:

- Thưa Đức cha, có chuyện gì mà Đức Cha 
lại nhìn con như thế?

Vị Tổng Giám Mục nhoẻn miệng cười đáp:
- Vì đôi mắt của con rất đẹp!
- Vậy con phải làm gì để cám ơn Chúa đây?
- Con ạ! Chúa đã lấy tất cả sắc đẹp của từng 

người phong trong trại cùi Di Linh mà đem 
tặng cho con. Vậy con hãy đến đó chăm sóc 
cho họ mà đền đáp ơn Chúa.

Quả thật, chỉ ít lâu sau người ta đã thấy 
người phụ nữ xinh đẹp này ngày đêm tận tuỵ 
băng bó những vết thương lở loét cho các 
bệnh nhân phong, tại trại cùi Di Linh dưới lớp 
áo dòng nữ tu.

***
Phong cùi là một bệnh nan y khó trị, ai cũng 

ghê tởm và run sợ nếu mắc phải bệnh này. Vào 
thời Chúa Giêsu nó còn khoác vào người bệnh 
nỗi nhục nhã trong tâm hồn, vì người ta cho 
rằng họ là những người bị Thiên Chúa phạt. 
Những người mắc bệnh cùi bị ruồng bỏ, bị coi 
là nhơ nhớp, phải sống cách ly trong một làng 
cùi xa mọi người, xa cả người thân. Phải mặc 
áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và phải 
hô lên rằng mình có bệnh truyền nhiễm và nhơ 
nhớp để cho người lành biết mà tránh xa (x. 
Lv 13,1-44).

Thế mà, trong bài Tin Mừng hôm nay kể lại 
chỉ một lời Chúa Giêsu phán ra thì vết thương 
của thể xác và nỗi đau trong tâm hồn bao năm 
đè nặng bỗng tan biến hết. Căn bệnh quái ác 
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mà họ cứ tưởng phải gánh chịu suốt cả cuộc 
đời, nỗi ô nhục mà họ cứ tưởng sẽ vĩnh viễn 
theo họ sang bên kia thế giới, thì nay đã được 
hoàn toàn tẩy xoá. Chỉ nhờ quyền năng và 
lòng thương xót của Thiên Chúa mà họ như 
đã chết nay được hồi sinh, niềm vui rộn rã như 
vỡ oà trong tim.

Trớ trêu thay trong mười người được hưởng 
ơn chữa lành vô cùng lớn lao ấy, chỉ có một 
người biết dâng lời tạ ơn, mà người ấy lại là 
người Samari ngoại đạo. Còn những người 
vẫn tự hào là dân Thiên Chúa, dân riêng Chúa 
chọn lại sống vô ơn.

Chúa Giêsu phải thốt lên lời quở trách: 
“Không phải cả mười người được sạch cả 
sao? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không 
thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có 
người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18). Sở dĩ 
Chúa Giêsu xem trọng lòng biết ơn cũng là vì 
ích lợi của kẻ được ơn mà thôi. Người Samari 
trở lại tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho anh ơn 
phần xác, thì Người lại ban thêm cho anh ơn 
phần hồn là củng cố niềm tin và xác định tư 
cách tôn giáo của anh. Người nói: “Đứng dậy 
về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 
17,19). Như thế, cám ơn lại là cơ hội để nhận 
được thêm ơn.

Cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối 
tiếp theo nhau. Những ân huệ này đan xen với 
những ân huệ khác. Có những ơn do nơi Thiên 
Chúa, và cũng có những ơn đến từ con người. 
Vậy nếu cuộc sống là lãnh nhận thì người ta 
sẽ như thế nào nếu không hề biết nói hai tiếng 
cám ơn, hoặc chẳng bao giờ bày tỏ tấm lòng 
tri ân! Thú vật còn biết vẫy đuôi cám ơn khi 
ném cho nó cục xương, còn người vô ơn khi 
nhận được ân huệ chỉ biết trố mắt nhìn và câm 
lặng.

Một đứa trẻ mới bập bẹ tập nói trong một 
gia đình có giáo dục, thì tiếng “cám ơn” luôn 
nằm sẵn trên bờ môi. Một người có nhân cách 
thực sự là một người có lòng biết ơn. Một 
người luôn thể hiện lòng biết ơn mới đích thực 
là con người. Lòng biết ơn là nét cao đẹp nhất 
của con người. Biết ơn là nhận ra thân phận 

bất toàn của mình. Biết ơn là ý thức về tình 
liên đới với người khác. Biết ơn là thể hiện 
niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương và quan 
phòng. Vì thế, lòng biết ơn chính là bông hoa 
rực rỡ, điểm tô cho cuộc sống con người. Một 
tiếng nói “cám ơn” với tất cả chân thành, một 
cử chỉ biết ơn sâu xa sẽ làm cho chúng ta nên 
người hơn, và thể hiện niềm tin sâu sắc hơn.

Cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một “bài ca 
tạ ơn”. Người tạ ơn Cha trước khi cho Ladarô 
sống lại, trước khi làm phép lạ hoá bánh và cá 
ra nhiều, trước khi lập phép Thánh Thể. Người 
không chỉ là mẫu mực về lòng biết ơn mà còn 
dạy chúng ta thể hiện lòng biết ơn ấy: “Các 
con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Kể 
từ đó, mỗi thánh lễ mà Giáo Hội cử hành được 
gọi là Thánh lễ Tạ ơn.

Thánh Phaolô luôn dâng lời tạ ơn lên Chúa: 
“Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh 
em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi 
Đức Kitô” (1 Cr 1,4). Ngài cám ơn tất cả 
những ai giúp Ngài trong công việc mục vụ: 
“Quà anh em tặng cho tôi đó, chúng khác nào 
hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và 
được Người chấp nhận” (Pl 4,10). Như vậy, 
câu ngạn ngữ Anh nói rất chí lý: “Cho người 
có lòng biết ơn chính là cho vay”.

***
Lạy Chúa, suốt cuộc đời chúng con ngụp 

lặn trong đại dương ân huệ của Chúa, suốt đời 
chúng con được tắm mát trong dòng suối ân 
tình của anh em.

Xin cho chúng con luôn biết sống có tình 
nghĩa, luôn thể hiện lòng biết ơn, luôn quí 
trọng những hồng ân mà Chúa đã thương ban, 
và những gì mà anh em đã làm cho đời chúng 
con thêm tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Amen. 
(TP)

5. Chuyện minh họa.
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David đang đi đường thì gặp một người ăn 
xin. Anh cho người ấy một số tiền rồi tiếp tục 
đi, lòng rất sung sướng. Nhưng chỉ một lúc 
sau, anh cảm thấy bực bội khi chợt nhớ hồi 
nãy người ăn xin kia không cám ơn anh. Anh 
đem chuyện ấy kể cho một Rabbi nghe. 

Vị Rabbi chăm chú lắng nghe, rồi hỏi:
- Khi anh cho tiền người ăn mày, anh cảm 

thấy sao?
- Con thấy rất vui.
- Thế đó không phải là phần thưởng cho con 

rồi đó sao?
- Nhưng con nghĩ rằng dù sao thì người ấy 

phải cám ơn con mới phải.
- Thế sao con đã không cám ơn Chúa?
- Tại sao phải cám ơn Chúa?
- Vì Chúa đã ban cho con cơ hội làm dụng 

cụ cho Chúa thực hiện tình thương của Ngài 
cho một con người khốn khổ. (FM)

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, luôn tạ ơn 
Chúa vì những hồng ân Người ban tặng cho ta 
là một trong những bổn phận quan trọng của 
người Kitô hữu. Với tâm tình con thảo, chúng 
ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh không ngừng quan tâm giúp đỡ 
những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. 
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho 
Hội thánh/ trong công việc cao quý này.

2. Ước mơ tha thiết của con người là được 
sống khỏe mạnh và hạnh phúc/ nhưng trong 
thực tế/ bệnh tật vẫn đem đến cho con người 
đau khổ và bất hạnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho những anh chị em đang đau khổ vì bệnh 
tật hành hạ/ được Chúa thương nâng đỡ ủi an.

3. Bệnh phong cùi đem lại mặc cảm lớn lao/ 
và nỗi bất hạnh tột cùng cho các bệnh nhân/ vì 
họ cảm thấy bị loại trừ ra khỏi xã hội. Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều nhà hảo tâm/ 
nâng đỡ những anh chị em kém may mắn này.

4. Có một thứ bệnh phong cùi đáng sợ hơn 
là tội lỗi/ vì nó làm hoen ố tâm hồn con người. 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo 

xứ chúng ta/ biết tẩy sạch bệnh phong cùi 
thiêng liêng này bằng bí tích Giải tội.

Chủ tế: Lạy Chúa, biết bao giờ chúng con 
mới tạ ơn Chúa cho cân xứng với tình thương 
hải hà của Chúa. Xin cho chúng con biết cố 
gắng đền đáp phần nào tình thương ấy bằng 
chính đời sống bác ái yêu thương và tận tụy 
phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Thiên Chúa là Cha 
hằng ban xuống cho chúng ta là con cái Ngài 
biết bao ơn lành. Vậy bây giờ chúng ta hãy sốt 
sắng dâng lên Ngài lời kinh Lạy Cha để bày tỏ 
lòng biết ơn chân thành của chúng ta.

- Trước khi rước lễ: “Ơn cao trọng nhất mà 
Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là ban chính 
Con Một của Ngài cứu chuộc chúng ta và còn 
trở thành lương thực nuôi dưỡng linh hồn 
chúng ta. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng 
xóa tội trần gian…”

VII. GIẢI TÁN

“Tất cả đều là hồng ân”. Anh chị em hãy trở 
về với cuộc sống thường ngày, và đừng quên 
cám ơn Chúa về tất cả những gì xảy đến trong 
cuộc đời.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, 
thì...” (Lc 17,5)

Chúa Giêsu quả quyết đức tin có sức chuyển 
núi dời non (Lc 17,6 Mt 26,21). Tác giả thư 
gủi tín hữu Do Thái dành cả chương 11 trình 
bày đức tin gương mẫu của các tổ phụ và cho 
thấy “đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy 
vọng, là bằng chứng cho những điều ta không 
thấy (Dt 11,1). Các tổ phụ đã đạt tới điều các 
ngài mong đợi (11,4-39), “còn chúng ta hiểu 
rằng vũ trụ được hình thành bởi lời Thiên 
Chúa” (1,3). 

Khuyến khích đặt niềm tin vào Thiên Chúa, 
Chúa Giêsu quả quyết: “Tất cả những gì anh 
em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được 
rồi, thì sẽ được như ý” (Mc 12,24 Mt 21,22). 
Đức tin giúp chúng ta thắng vượt thế gian 
(1Ga 5,4), kéo dồi dào ân phúc xuống (1Tm 
1,14), khiến chúng ta không còn phải khát 
(Ga 6,35), bởi vì tin vào Chúa, “thì có sự sống 
đời đời và khỏi bị xét xử” (Ga 5,24). Tin thì sẽ 
được phục sinh với Chúa Giêsu (Cl 2,12) và 
thấy được vinh quang Thiên Chúa (Ga 11,40). 
Đức tin quả đã mang lại những hiệu quả lạ 
lùng, không có đức tin thì không thể đứng 
vững (Is 7,9), nhưng tin thì cả mặt trời cũng 
phải tuân phục (Gs 10,12-14). Nhiều phép lạ 
đã xảy ra đối với những kẻ tin như người mắc 
bệnh phong (Mc 1,40-45), viên đại đội trưởng 

(Lc 7,1-10), người bị bệnh bại liệt (Mt 9,1-7), 
người đàn bà bị băng huyết và con gái viên 
thủ lãnh (Mt 9,18 –23)... 

Đặc biệt, Chúa Giêsu luôn thấy rõ niềm tin 
của chúng ta (Mt 9,2 Mc 2,3 Lc 5,8 Mc 2,25 
Lc 5,20)...  

“Lúc Chúa Giêsu vào một làng kia, thì có 
mười người phong hủi đón gặp Người”.
 Từ phong cùi trong tiếng Do thái chỉ các 

khuyết tật trên da. Người ta còn bao gồm 
cả các dấu vết trên quần áo và vết mốc trên 
tường (Lv 13,47-59 14,53) Việc xác nhận 
bệnh phong cùi thuộc quyền tư tế (Lv 13,2-
3.9-10.19-20) việc chữa lành cũng phải được 
tư tế xác nhận (Lv 14,3 Lc 17,14) và phải 
dâng hy tế giống như hy tế đền tội. Nghi thức 
có gốc pháp thuật cải biến lại (Lv 14,47). 

  Phong cùi là nhơ bẩn và hình phạt của 
Thiên Chúa, nên phải dâng của lễ để chuộc 
tội. Phong cùi là tai họa Chúa dùng để phạt 
kẻ tội lỗi. Israel bị đe dọa về tai họa này (Đnl 
28,27-35) dân Ai Cập (Xh 9,9tt) cũng như 
Myriam (Ds 12,10-15) và Ozias (2Sbn 26,19-
23) bị Thiên Chúa trừng phạt. Như thế trên 
nguyên tắc, phong cùi là dấu chỉ của tội lỗi. 
Nhưng người Tôi Tớ đau khổ bị Chúa phạt 
đến độ bị tránh xa như người bị phong cùi, là 
vì Người gánh lấy tội lỗi loài người, để nhờ 

PHONG CÙI
(CN 28 TN C - Lc 17,11-19)

TIN VÀ HIỆU QUẢ LẠ LÙNG
(CN 27 TN C - Lc 17,5-10)
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các thương tích của Người, họ được chữa 
lành (Is 53,3-12 Tv 73,14). 

Sự lành bệnh của người phong cùi có thể do 
phép lạ như trường hợp của Naaman (2V5) 
hay người được Chúa Giêsu chữa lành (Mt 
8,1-4 Lc 17,11-19). Thực hiện phép lạ này, 
Chúa Giêsu tự mang lấy các bệnh tật của họ 
(Mt 8,17), đưa họ tái nhập vào cộng đoàn, và 
chứng tỏ Người thật là Đấng Cứu Thế (Mt 
11,5).

“Trong thành kia, có một ông quan tòa... 
cũng có một bà góa...” (Lc 18,2-3).

Người góa phụ tiêu biểu cho sự bất hạnh (Is 
47,9): vì nỗi cô đơn (Br 4,12-26), vì chính y 
phục của họ (St 38,14 Gđt 10,3) cũng biểu lộ 
nét tang tóc của người hết hy vọng sinh nở và 
của người không được bảo vệ. 

Bất hạnh nên quả phụ cũng như kẻ mồ côi 
và ngoại kiều được che chở đặc biệt của luật 
(Xh 22,20-23 Đnl 14,28-29 24, 17-22) và của 
Thiên Chúa (Đnl 10,17t), Đấng nghe lời họ 
than van (Hc 35,14t) và bảo vệ, phục thù cho 
họ (Tv 94,6-10). Khốn cho ai lạm dụng sự 
yếu đuối của họ (Is 10,2 Mc 12,40) Êlia và 
Chúa Giêsu trao lại cho các quả phụ con trai 
duy nhất của họ (Lc 7,11-15 1V 17,17-24). 
Giáo Hội sơ khai lo giúp đỡ các quả phụ (Cv 
6,1). Nếu họ không còn bà con (1Tm 5,16 Cv 
9,36-39). Cộng đoàn phải săn sóc họ như lòng 

đạo đức đòi hỏi (Gc 1,27 Đnl 26,12 G 31,16).
Thưc sự, đời quả phụ có giá trị của nó. Đã 

có một sự mến chuộng đặc biệt đối với bà Gi-
uđit (Gđt 8,4-8 16,22) và bà Anna (Lc 2,36t). 

Để tránh những nguy hiểm về đức hạnh, 
thánh Phaolô chấp nhận và ao ước cho các 
quả phụ còn trẻ tái hôn (1Cr 7,9-39) và 1Tm 
5,13-15), nhưng vẫn đề cao đời quả phụ (1Cr 
7,8), vì trinh nữ hay quả phụ có được sự tự 
do để dễ phục vụ Thiên Chúa hơn (7,34 1Tm 
5,5).

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện... 
Người thu thuế thì đứng đàng xa... đấm 
ngực...” (Lc 18,10-13). 

Thuế quá cảnh, thuế lợi tức đã được biết 
đến tại Israel từ thời Ba Tư (Er 4,13-20 7,24), 
nhưng đã được nâng thành hệ thống thời 
Rôma cai trị. Trên nguyên tắc, mỗi tỉnh thuộc 
Rôma làm thành một vùng quan thuế để thu 
tiền vào két của đế quốc tại Giuđêa có một 
bàn thu thuế kiểu này (Lc 19,1tt). Vài thành 
phố hay miền trực thuộc cũng đặt ra thuế quá 
cảnh để thu tiền riêng như ở Capharnaum 

GOÁ PHỤ
(CN 29 TN C - Lc 18,18)

NGƯỜI THU THUẾ
(CN 30 TN C - Lc 18,9-14)
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thuộc quyền Hêrôđê (Mc 2,14). Người Rôma 
không cử viên chức thu thuế quá cảnh mà 
chỉ đặt những nhân viên thừa hành, và những 
người thu thuế (Publicanô) thuộc loại này. 

Chỉ có Tin Mừng Nhất lãm nói đến tầng 
lớp này và cho thấy họ là nhân viên cấp dưới. 
Họ thường bị khinh ghét vì bị coi là những 
người đồng hóa với những bất công của chế 
độ. Nếu phục vụ cho kẻ xâm lăng, họ càng bị 
dân chúng căm ghét. Người thu thuế hầu như 
đồng nghĩa với tội nhân (Mt 18,17). Ngang 
hàng với gái điếm (Mt 21,31). Người ta khó 
chịu với những ai giao tiếp với hạng người 
này. Chúa Giêsu đã tiếp xúc họ và làm cho 
các luật sĩ và các người biệt phái bực tức (Mt 
9,9 Lc 15,1). Thánh Gioan Tẩy Giả đã lôi kéo 
họ trước (Lc 3,12 7,29), rồi đến Chúa Giêsu 
(Lc 15,1). Người nói về họ khi thì có tính cách 
tiêu cực (Mt 5,46) khi lại có tính cách tích cực 
(Lc 18,9-24). Những người thu thuế được nêu 
tên đích danh là Giakêu (Lc 16,2) và Lêvi hay 
Matthêu (Mc 2,14 Mt 10,3) quả là những mẫu 
gương đáng được chiêm ngưỡng.

    “Có một người tên là Da-kêu” (Lc 19,1).

Da-kêu, tiếng Hilạp là Zakchaies, tiếng 
Do thái là Zakkai, có lẽ viết tắt từ chữ Ze-
karàh như đã xuất hiện trong những bản danh 
sách (Er 2,9 Nkm 3,20), và có nghĩa là “Thiên 
Chúa nhớ đến”. Da-kêu là tên một viên tướng 
Giuđa (1Mcb 10,19x, bàn dịch của cha 
Nguyễn Thế Thuấn). 

  

Ông Da-kêu mà Lc 9,1-10 nhắc đến là 
một người “đứng đầu những người thu 
thuế” Giêrikhơ và “là người giàu có” (10,1). 
Nhưng cũng chính vì làm nghề thu thuế, lại 
còn là thủ lãnh của nhóm người cùng nghề, 
chắc chắn ông bị dân chúng khinh ghét như 
“những tội nhân” (Mt 9,10), như “dân ngoại 
đạo” (Mt 18,17), ngang hàng với “gái điếm” 
(Mt 21,31). Riêng với thân hình thấp bé (Lc 
19,3). Da-kêu hẳn còn là đối tượng để người 
đời chế nhạo. Khi Chúa Giêsu vào Giêrikhô, 
ông đã tò mò muốn biết mặt Người. Ông 
phải leo lên cây sung để đạt mục đích và 
được gọi xuống như một đứa trẻ. Truyện kể 
thật khôi hài. 

 “Tìm cứu những gì đã mất” (Lc 19,10) 
Chúa Giêsu xem ra đã có một sức lôi cuốn 
đặc biệt với những người thu thuế (Lc 15,1), 
như Lêvi (Mc 2,14) và trong trường hợp này 
là Da-kêu (Lc 19,1-10). Chính Người đề nghị 
để được nghỉ ở nhà ông (10,5) và cuộc gặp 
gỡ với Đấng Cứu Thế đã làm cho ông Da-kêu 
được biến đổi (10,8) và ơn cứu độ đã đến với 
ông cùng toàn thể gia đình (19,9).

GIA-KÊU
(CN 31 TN C - Lc 19,1)
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Có thể nói trong số các Đức Giáo Hoàng cai 
trị Hội Thánh từ đời Đức Thánh Giáo Hoàng 
Pio V cho đến nay, thì không còn vị Giáo 
Hoàng nào có lòng kính mến Đức Mẹ, và viết 
rất nhiều Tông Thư, Tống sắc, Thông điệp, có 
liên quan đến chuỗi hạt Mân côi, và khuyến 
khích cổ võ giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, 
cho bằng Đức Giáo Hoàng Leo Xlll. Ngài 
sinh ngày 2-3-1810 tại Gioacchino Vicenzo 
Pecci, nước Ý. Lên ngôi Giáo Hoàng ngày 
20-2-1878. Qua đời ngày 20-7-1903, hưởng 

thọ 93 tuổi. Suốt 25 năm cai trị Hội Thánh, 
Ngài đã đem vào Giáo Hội không khí cởi mở, 
và tân tiến, làm cho các dân các nước phải nể 
vì, và trọng kính Ngôi vị Giáo Hoàng ở Vati-
can. Đức Giáo Hoàng Leo Xlll đã dâng hiến 
cả đời Giáo Hoàng của mình, phục vụ cho 
Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã viết tất 
cả là 12 Tông thư, Tông sắc, Thông Điệp, đề 
cao chuỗi hạt Mân Côi, và hằng khuyến khích 
giáo dân gia nhập Hội Mân Côi, và lần chuỗi 
Mân Côi hằng ngày kính Đức Mẹ. 
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Trong các Tông Thư, Tông sắc ấy, có Tông 
Thư Supremi Apostolatus ngày 1/9/1883 đề 
cập đến chuỗi Mân Côi như sau: Mẹ được ca 
tụng với các tước phẩm cao trọng như: Mẹ 
Hằng cứu giúp, Mẹ yên ủi kẻ âu lo, nguồn 
an ủi của người đau khổ, Nữ Vương các đạo 
binh, Nữ Vương chiến thắng và Hoà Bình. 
Nhưng tước hiệu cao trọng hơn cả, vẫn là 
tước hiệu Nữ Vương Mân Côi. Cũng nên biết 
rằng sau 34 năm khi Thông Điệp được tuyên 
bố, thì Đức Mẹ hiện ra ngày 13/10/1917 tại 
Fatima, tuyên bố: Ta là Nữ Vương Mân Côi, 
để xác định Thông Điệp kể trên của Đức Giáo 
Hoàng Leo Xlll. Ngoài ra, tổng kết các Thông 
Điệp, Tông Thư củaNgài, thì ta thấy có những 
ý nghĩa sâu sắc như sau: 

- Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi chính là do 
Hội Thánh, và là của Hội Thánh công nhận, 
và hằng khuyến khích giáo dân xử dụng kinh 
đó, như là kinh Thần Vụ của Hội Thánh. 

- Trong các việc ta làm để dâng kính Đức 
Mẹ, thì không có việc làm nào mà Đức Mẹ ưa 
thích cho bằng Kinh Mân Côi. 

- Ngài cũng đồng ý với thánh Louis Ma-
rie Grignion de Montfort rằng: chỉ có 2 việc 
quan trọng nhất đối với người công giáo là 
Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, nếu 
ta giữ được 2 điều này, thì chắc chắn chúng ta 
sẽ nên thánh. 

- Đã gọi là kinh Mân Côi, thì phải khẩu 
nguyện và tâm nguyện. Khẩu nguyện là đọc 
ra thành tiếng bên ngoài. Tâm nguyện là vừa 
đọc vừa suy ngắm các màu nhiệm Vui, Sáng, 
Thương, Mừng. 

- Đã gọi là kinh Mân Côi thì phải lần hạt tối 
thiểu là 1 chuỗi nhỏ 50. Nếu lần hạt được 1 
tràng kinh Mân Côi tức là 3 chuỗi 50 thì càng 
đẹp lòng Đức Mẹ. 

- Mẹ luôn luôn ở sát với con cái Mẹ, khi 
sống cũng như khi chết, khi họ biết Mẹ yêu 
thích chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. 

- Mẹ sẽ ban cho họ tất cả những điều gì họ 
xin, miễn là những điều đó đẹp lòng Chúa và 
đẹp lòng Mẹ. 

- Chúa đã trao tất cả quyền hành trên trời 
dưới đất cho Mẹ, thì Mẹ có thể xử dụng 
quyền hành đó, mà ban phát cho các con. 
Miễn là các con biết tôn kính Mẹ bằng chuỗi 
hạt Mân Côi. 

Đấy là tất cả các ý nghĩa mà Đức Giáo 
Hoàng Leo Xlll đã viết, và đã giảng giải 
về kinh Mân Côi. Do đó chúng ta hãy nghe 
Người, và hằng mộ mến chuỗi hạt Mân để 
làm đẹp lòng Đức Mẹ. 

Lời bàn: Từ trước tới nay, có rất nhiều 
người công giáo, kể cả 1 số ít giáo sĩ, cũng 
coi thường kinh Mân Côi và Hội Mân Côi, là 
vì họ chưa hiểu được hết ý nghĩa và sự quan 
trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Chúng ta đã 
thấy rất nhiều giáo xứ ở Mỹ này, cũng như các 
cộng đoàn VN ở các xứ đạo, đã không mấy 
khi giảng giải về kinh Mân Côi cho giáo dân. 
Không những thế, họ còn tỏ vẻ thờ ơ với kinh 
Mân Côi, và chuỗi hạt Mân Côi nữa. Nhất là 
đám thanh thiếu niên hiện nay, có khi họ còn 
không hiểu Mân Côi là gì, và chuỗi hạt Mân 
Côi ra sao. Do đó mà khi đề cập đến chuỗi 
hạt Mân Côi, thì họ tỏ ra khinh thường. Thật 
đáng tiếc! Cũng chính là vì cha mẹ không biết 
dạy dỗ con cái, tập cho con cái có thói quen 
lần chuỗi Mân Côi, và mộ mến chuỗi Mân 
Côi, ngay từ khi còn thơ ấu. Có lần chúng tôi 
rất ngạc nhiên khi hỏi 1 ông cụ già: “Bác có 
biết kinh Mân Côi là gì, và có bao giờ Bác 
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ”, thì Bác trả 
lời: “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Hội Mân 
Côi, mà chỉ nghe thấy nói Hội đền tạ Trái 
Tim Đức Mẹ, hoặc hội Legio Maria mà thôi”. 
Chúng ta nên hiểu rằng: tất cả các hội đoàn 
mang danh là Hội của Đức Mẹ, mà không có 
điều lệ đọc kinh Mân Côi, thì không phải là 
hội đoàn của Đức Mẹ. Cái điều mà Đức Mẹ 
yêu thích nhất là kinh Mân Côi và chuỗi hạt 
Mân Côi mà không có, thì đâu có phải là hội 
đoàn của Đức Mẹ. Đấy cái tai hại của Ông Cụ 
già cho đến ngày nay mà chưa bao giờ nghe 
nói đến tràng hạt Mân Côi. Thật là đáng tiếc! 
Cũng vì tại các nhà thờ, người ta ít nói, hoặc 
ít tuyên truyền về chuỗi hạt Mân Côi. 



PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THẾ NHÂN DƯỠNG PHỤ

16

Anh Phaolô Nguyễn Hưng, 33 tuổi ở Lạc 
Quang, quận Hóc Môn kể lại tích chuyện 
sau đây: Ngày 16/3/1985, lúc xế chiều, tôi 
lái chiếc xe Honda đi trên con đường hẻo 
lánh, Hương lộ 14, gần ngã ba Bà Quẹo. 
Lúc tôi ngừng xe vào quán nước giải khát bên 
đường thì có hai thanh niên cũng vào.

Sau một chặp, một tên bỏ ra đường, chắc 
để xem xét tình hình. Còn tên kia đứng 
lên, cách tôi 3 mét, chĩa mũi súng vào tôi. 
Nhưng súng đó chúng dấu ở trong sắc cốt. 
Mới đầu tôi không thấy, tôi vẫn ngồi tại chỗ. 
Nó bảo tôi cho nó mượn xe. Tôi không trả 
lời. Ngoài đường tên kia đã rồ ga lên máy. 
Tên cầm súng định chạy ra. Tôi lăn ra nhà 
mấy vòng, la lớn: “Cướp! Cướp!”. Xe đã 
chạy, nó còn bắt với lại, nhưng tôi đã lăn 

xuống hố bên đường, nên không hề hấn gì. 
Thế là mất xe, một mặt tôi cớ Công An địa 
phương. Một mặt tôi kêu cầu Thánh Cả Giuse. 
Sau đó 23 ngày, tức là chiều ngày 8/4/1985, 
tôi đi chiếc Honda khác qua cây xăng Bà 
Quẹo, đang đứng mua xăng, thì thấy hai anh 
nọ cũng đi Honda đến đổ xăng. Xe của tôi, 
chúng đã sơn sửa khác đi, nên mới đầu tôi 
nhận không ra. Nhưng vô phúc cho chúng, là 
vì Honda của chúng tự nhiên không nổ máy, 
không chạy được, mà tôi thì có linh tính đó 
là xe của mình. Tôi liền tri hô lên, hai đứa 
đều bỏ chạy. Khi đưa xe đến Công An thì số 
xe đúng là số xe của tôi, còn ghi trong hóa 
đơn cớ mất xe bữa trước. Tôi liền được trả 
lại xe. Còn hai tên kia là những tay bất hảo 
trong vùng, đến sau cũng đã sa lưới pháp luật. 
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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: 
Chúa phán: “Nước Trời phải chiếm bằng 

sức mạnh”. Vậy xin hỏi: trẻ em, người già, 
kẻ tật bệnh… chiếm bằng cách nào? (một 
Kitô hữu giáo dân).

Trao đổi:
“Sức mạnh” ở trong Lời Chúa (1) nói đây, 

không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là sức 
mạnh của tinh thần, như: sức mạnh đức tin, 
nghị lực, nhân đức, cầu nguyện; có được 
những sức mạnh đó do phấn đấu và nhờ phấn 
đấu mà được thêm ơn Chúa Thánh Thần hỗ 
trợ. Do đó, trẻ em tự nhiên có sức mạnh của 
đơn sơ và nhỏ bé; người già có sức mạnh 

của sự kiên trì cầu nguyện nếu họ phấn đấu; 
người tật bệnh nghèo đói hay bất hạnh… có 
sức mạnh của sự vâng phục Thánh Ý Chúa 
nếu họ nhận thức được.

Vì Chúa “chấm” sự phấn đấu, tuyệt nhiên 
không “chấm” thành tích (2), cho nên có được 
sức mạnh bao nhiêu… không cần biết, miễn 
có phấn đấu là được Chúa kể là có sức mạnh.    

....................................................................
(1) “Nước Trời phải đương đầu bằng sức 

mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được”. (Mt 11, 12)
(2) Loài người, ngược lại, cứ “chấm” 

thành tích. 
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Trọn câu là: “Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn”; dịch ra là: 
Học hành thì mỗi ngày một lợi thêm; theo Đạo thì mỗi ngày một hao mất. 

Cuộc sống mỗi ngày một gấp rút, ví dụ để 
ăn thì đặt đồ ăn sẵn, để đi thì gọi xe Grab, 
để thông báo cho nhau, để nhớ chuyện này 
chuyện khác, chụp ảnh… thì điện thoại di 
động. Ở giáo xứ này cũng vậy, cho nên sau 
khi cha sở và cha phó nói với nhau về vấn đề 
gấp rút… một lúc cha sở có vẻ bất an, nói:   

- Thánh lễ… rồi cũng sẽ gấp rút cho 
mà coi!

Cha phó thưa:
- Thưa cha, con cũng nghĩ như vậy.         
Cha sở nói:
- Chúng ta rán chống chọi lại vụ này, bởi vì 

thờ phượng Chúa phải sao cho có khuôn có 
phép, có kính tôn và kính nể như thế nào ấy…

Cha phó thưa:
- Phần con, con sẽ làm thêm việc này: 

không cho ca đoàn ca hát gấp rút.
Cha sở gật đầu:
- Phải làm ngay khi mọi chuyện còn nằm 

trong tầm tay chúng ta. “Vi học nhật ích, vi 
Đạo nhật tổn”. Học thì thêm vào, theo Chúa 
thì bớt đi.

Cha phó hỏi:
- Là sao thưa cha?
Cha sở đáp:

- Khi học, càng học càng thêm kiến thức 
vào người, nhưng trí càng cao thì ta càng tự 
mãn, so sánh, phân biệt, tách mình ra và loại 
trừ v.v… Còn khi theo Chúa, càng theo ta 
càng phải kiên nhẫn, nhịn nhục, chịu đựng, 
khiêm tốn, bỏ tính tự ái v.v… (1)

Cha sở tiếp:
- Bỏ luôn cả thói đời nữa! Vì đã đến với 

Chúa thì phải bỏ đời, thói đời, tục đời, sự 
đời và mọi phong trào, xu hướng, mốt, style,
 fashion… (2)

..................................................
(1) Lời Chúa: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ 

mình…” (Lc 9, 23)”
(2) Ca hát với tâm hồn muốn thật sự để 

chúc tụng Chúa, sẽ không mang thói đời vào, 
bằng cách học hỏi, tìm tòi, tra vấn, năng nổ 
đến mức chạy đôn chạy đáo cầu tìm (chớ 
không phải lạnh nhạt, xem thường, bất cần, 
khi dể) để tuân theo các giáo huấn của Giáo 
hội. Nguyên sự cần mẫn, hiếu học và không 
ở xa khoanh tay đứng nhìn kiểu bàng quan 
ngoại cuộc xem thường Thánh nhạc… ấy đã 
chính là thờ phượng ca khen và chúc tụng 
Chúa rồi!

PHA THĂNG
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VOV.VN - Những thiên hà lạ lùng, những 
hành tinh với các đặc điểm chưa từng biết tới, 
những vệ tinh bí ẩn và những hiện tượng độc 
đáo... chỉ là một vài trong vô vàn những điều 
kỳ lạ của vũ trụ khiến các nhà khoa học đau 
đầu lý giải.

Sao Hỏa có núi lửa lớn nhất: Mặc dù sao 
Hỏa hiện nay có vẻ khá yên tĩnh nhưng trong 
quá khứ, điều gì đó đã khiến những ngọn núi 
lửa khổng lồ hình thành và phun trào. Trong 
số đó có Olympus Mons, núi lửa lớn nhất 
từng được phát hiện trong Hệ Mặt trời. Trải 
dài trên 602 km, núi lửa này bằng với diện 
tích của bang Arizona (Mỹ). Chiều cao của 
nó là 25km - cao gấp 3 lần Everest - ngọn núi 

cao nhất Trái Đất. Các núi lửa trên sao Hỏa có 
kích thước vĩ đại bởi trọng lực trên Hành tinh 
Đỏ yếu hơn nhiều so với Trái Đất. Tuy nhiên, 
những ngọn núi lửa này đã hình thành như thế 
nào vẫn là một điều bí ẩn.

Sao Hỏa cũng có thung lũng dài nhất: Với 
chiều dài 4.000 km, thung lũng Valles Mari-
neris trên sao Hỏa dài gấp 10 lần Grand Can-
yon trên Trái Đất. Valles Marineris đã được 
phát hiện bởi tàu vũ trụ Mariner năm 1971. 
Việc thiếu các mảng kiến tạo hoạt động trên 
sao Hỏa khiến chúng ta khó có thể giải thích 
được hẻm núi này được hình thành như thế 
nào. Một số nhà khoa học thậm chí cho rằng 

NGUYÊN NGUYÊN
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có một chuỗi núi lửa ở mặt bên kia của hành 
tinh này, được gọi là Tharsis Ridge, bằng 
cách nào đó đã bẻ cong lớp vỏ từ phía đối 
diện của sao Hỏa và tạo nên thung lũng Valles 
Marineris.

Sao Kim có gió siêu mạnh: Sao Kim là 
một hành tinh “địa ngục” với nhiệt độ cao và 
áp suất cao trên bề mặt. Không chỉ vậy, môi 
trường ở đây còn vô cùng khắc nghiệt khi 
các nhà khoa học phát hiện ra rằng gió trên 
sao Kim thổi nhanh gấp 50 lần tốc độ quay 
của hành tinh này.

Thiên hà chong chóng với một hạt nhân kép: 
Messier 83 là một thiên hà xoắn ốc lớn nằm 
cách chúng ta 15 triệu năm ánh sáng trong 
chòm sao Hydra (Trường Xà). Nó dường như 
có một hạt nhân kép ở trung tâm, có lẽ là 2 hố 
đen siêu nặng hoặc là hiệu ứng từ một đĩa các 
ngôi sao lệch quay quanh một hố đen ở trung 
tâm. Messier 83 cũng là nơi xuất hiện nhiều 
vụ nổ siêu tân tinh. Các nhà thiên văn học 
đã quan sát được trực tiếp 6 trong số những 

vụ nổ siêu tân tinh ở thiên hà này cùng với 
những tàn dư còn lại của 300 vụ nổ siêu tân 
tinh nữa.

Có thể có sự sống ở đâu đó trong Hệ Mặt 
trời: Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa 
tìm ra bằng chứng cho thấy sự sống tồn tại 
ở đâu đó trong Hệ Mặt trời. Tuy nhiên, việc 
chúng ta đã hiểu hơn về các vi sinh vật ái cực 
sống trong các miệng núi lửa hoặc trong môi 
trường đóng băng đã mở ra những khả năng 
về việc chúng có thể sống trên các hành tinh 
khác. Có thể không có người ngoài hành tinh 
từng sống trên sao Hỏa nhưng các vi sinh vật 
tồn tại trong Hệ Mặt trời là có khả năng.

“Nòng nọc” trong không gian: Cách chúng 
ta 300 triệu năm ánh sáng, có một thiên hà 
“nòng nọc” đang di chuyển trong không gian. 
Thiên hà này có cái đuôi dài 500.000 năm ánh 
sáng, dài hơn 10 lần Dải Ngân hà. Điều gì 
đã tạo nên hình dạng kỳ lạ của thiên hà này? 
Theo các nhà nghiên cứu phát hiện năm 2018 
thì nguyên nhân là do một vụ va chạm giữa 
các thiên hà trong vũ trụ.
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Có những ngọn núi trên sao Diêm Vương: 
Sao Diêm Vương là một thế giới nhỏ bé nằm 
ở rìa Hệ Mặt trời. Một phát hiện thú vị là trên 
hành tinh này có những ngọn núi băng cao 
tới 3.300 m, cho thấy sao Diêm Vương chắc 
chắn từng có hoạt động địa lý cách đây ít nhất 
100 triệu năm. Tuy nhiên, hoạt động địa lý 
cần năng lượng và nguồn năng lượng đó bên 
trong sao Diêm Vương vẫn là một bí ẩn. Mặt 
trời ở quá xa sao Diêm Vương nên không thể 
tạo đủ nhiệt cho hoạt động địa lý này và cũng 
không có hành tinh lớn nào gần đó để tạo ra 
các ngọn núi như vậy bằng trọng lực.

Thiên hà giống con sứa: Nằm ở chòm sao 
Triangulum Australe (Nam Tam giác), thiên 
hà ESO 137-001 trông như một con sứa đang 
bơi giữa biển sao. Theo NASA, các ngôi sao 
đang hình thành bên trong phần “đuôi” gồm 
bụi và khí của nó (không thể nhìn bằng mắt 
thường) và quá trình hình thành này hiện vẫn 
là bí ẩn bởi khí ở phần đuôi quá nóng cho sự 
hình thành sao.

Kiều Anh/VOV.VNTheo: Live Science

Không thể hết thắc mắc về vũ trụ, vì con 
người quá nhỏ bé và dốt nát! Chỉ có một cách, 
đó là tìm đến Chúa và theo Chúa, Đấng dựng 
nên vũ trụ. 

Trong lãnh vục thánh nhạc cũng vậy, muốn 
ca hát ngợi khen Chúa cho đúng, xứng và đẹp 
lòng Chúa, thói thường ai cũng tưởng phải 
học và học… nhưng người đã học rồi, mới 

thấy chưa xong. Lão tử nói: “Vi học nhật ích, 
vi đạo nhật tổn” (càng học ngày càng lợi, 
càng tu đạo ngày càng hao) (1). Ý sâu xa là: 
học ngày càng hiểu biết thì cái tôi càng nặng 
(do có nhiều tự ái, tự cao, tự mãn, kỳ thị, tách 
biệt v.v…); tu đạo -thật sự tu là sửa- cái tôi 
ngày càng nhẹ đi. 

Dựa theo ý này, để ca hát chúc tụng Chúa 
xứng hợp, cái tôi chẳng những phải bỏ bớt cho 
nhẹ đi, mà còn phải mất hẳn chính bản thân 
mình; mất bằng cách đi theo Chúa (bỏ mình, 
vác thập giá mình và theo Chúa), không phải 
chỉ có học là đủ. Tu –việc đầu tiên- phải bỏ 
hẳn ý riêng (2).     

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

  (1) Trọn câu: “Vi học nhật ích, vi Đạo 
nhật tổn. Tổn chi hựu tổn, dĩ chí vô vi. Vô vi 
nhi vô bất vi”. (Trích Đạo đức kinh – Chương 
48 của Lão tử) Dịch: Học thì ngày càng lợi; 
tu thì ngày càng hao. Hao rồi lại hao tiếp, 
cho đến khi không làm gì. Không làm việc 
trái quy luật tự nhiên, làm việc gì cũng thuận 
theo tự nhiên. 

(2) Ý riêng là gì, ý chung là gì… hẳn ai 
cũng rõ.
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PHÚC CHIÊU

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Sinh năm 1287, mất 09 tháng 1 năm 1340), 
là công chúa đời nhà Trần, Hòa thân công 
chúa, là con gái của Trần Nhân Tông, em gái 
của Trần Anh Tông, chính thê vua Chế Mân. 
Năm 1306, Huyền Trân công chúa được 
gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế 
Mân (tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III) để 
đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa 
Thiên Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày 
nay). Một năm sau, Chế Mân chết, Huyền 
Trân công chúa được Trần Anh Tông sai Trần 
Khắc Chung đưa về. Câu chuyện về Huyền 
Trân công chúa được truyền tụng trong dân 
gian, không chỉ vì lý do chính trị mà còn về 
khía cạnh văn hóa thơ, ca nhạc cũng như nghệ 
thuật sân khấu.

Đọc truyện Huyền Trân Công chúa, ai cũng 
cảm động và biết ơn Công chúa. Chỉ đến đó 
thôi, ngoài ra, chúng ta không thể hiểu gì về 
hoàn cảnh, tâm trạng, mục đích, ý nghĩa… 
của việc một người cha Việt Nam (vua Trần 
Nhân Tông) dám biếu (gả) con gái rượu của 
mình cho một người đàn ông (vua Chế Mân 
nước Chiêm Thành) ở rất xa vừa là người 
ngoại quốc xa lạ chỉ vì một niềm tin (đo 
lường bụng dạ) người đàn ông đó theo cách 
nghĩ của mình  (dù với lý do mưu ích cho đất 
nước).

Nhân câu chuyện ĐO LÒNG NGƯỜI của 
vua Trần Nhân Tông trên, ta nghĩ đến chuyện 
ĐO LÒNG CHÚA của một số Kitô hữu giáo 
dân Việt Nam xưa nay. Để đo lường lòng 
nhau, người ta luôn lấy chính lòng mình ra 
làm thước. Nếu không lấy chính lòng mình 
ra làm thước để đo, thì lấy gì bây giờ? Ý ở 
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bài viết này là: Ta luôn lấy lòng mình ra làm 
thước để đo lòng Chúa: 

ĐO LÒNG CHÙA BẰNG THƯỚC SUY 
NGHĨ “CHÚA CHỈ CÓ THƯỞNG & PHẠT”. 

Hễ được hạnh phúc ta nghĩ rằng mình được 
Chúa thưởng. Hễ gặp bất hạnh ta cho rằng 
mình bị Chúa phạt. Nào ngờ: Chúa an bài tất 
cả mọi việc từ rất xa với tấm lòng nhân từ và 
yêu thương. 

ĐO LÒNG CHÚA BẰNG THƯỚC SUY 
NGHĨ “CHÚA HAM THÍCH LỜI HỨA 
HẸN”.

Xin Chúa ơn gì, ta liền hứa nếu được nhậm 
lời thì ta sẽ cho Chúa lại tiền, của, hoặc một 
hành vi gì đó… Quên rằng ta chẳng có gì, tất 
cả đều do Chúa ban cho.

ĐO LÒNG CHÚA BẰNG THƯỚC SUY 
NGHĨ “CHÚA THÍCH NGHE ĐỌC KINH 
THẬT NHIỀU”.

Tưởng đọc kinh thật nhiều là tốt. Quên rằng 
Chúa từng dạy khi cầu nguyện đừng nhiều 
lời như dân ngoại (1) không phải hễ cứ luôn 
miệng: “lạy Chúa, lạy Chúa” (2) là được vào 
Nước Trời, mà là do thực thi Lời Chúa.

ĐO LÒNG CHÚA BẰNG THƯỚC SUY 
NGHĨ “CHÚA THÍCH MÀU SẮC, ÂM 
THANH, KIỂU CÁCH, SỐ ĐÔNG”.

Ta cứ mải trình diễn sự to mồm, sặc sỡ, nhộn 
nhịp, hào nhoáng nhiều khi rỗng tuếch trước 
mắt Chúa kiểu thờ phượng rặc hình thức. Nào 
ngờ, Chúa chỉ ưng sự thờ phượng thầm kín 
trong tâm hồn và bằng Lời Chúa (vâng nghe 
và thực thi Chúa) (3)

Còn nhiều kiểu ĐO LÒNG CHÚA rất ư là 
“trẻ trâu” khác nữa. Nói chung, Chúa: một 
lòng thương chan chứa, ta: một lòng đối phó 
ngờ nghệch và xúc phạm ngu ngốc. Thời Cựu 
ước tệ bạc đã vậy, thời Tân ước -Chúa cất 
công mang xuống thế cây thước ân tình để ta 
đo lại lòng Chúa mà hiểu và báo đáp… vậy 
mà vẫn vô ích!  

......................................
(1) Mt 6, 5-8 
(2) Mt 7, 21-23.
(3) Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42
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Bệnh lỳ ở Việt Nam

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

Bé Bo biết điều

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Có cây kia ra nhiều búp hoa và nở ra nhiều 
hoa lắm. Cây toàn là búp và hoa. À, lá nữa 
chứ. Lá xanh ngát. Búp cũng xanh ngát. Hoa 
đẹp ơi là đẹp. Búp chen với hoa. Hoa chen 
với búp. Lá chen với búp. Búp chen với lá 
xanh. Cứ chen nhau mà lên, mà sống.

Trong số đó, có cái búp và hoa đẹp kia. Búp 
nói trước:

- Chị hoa ơi!
Chị hoa trả lời:
Búp nói liền: 
Hoa vừa đung đưa trong gió vừa nói:
- Búp kêu hoa hả. Hoa đây nè. Mà búp kêu 

hoa làm chi rứa hả?
Búp nói:
- Chị hoa ơi, chị xinh đẹp quá. Chị nở tươi 

THIÊN ÂN
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quá hà. 
Hoa vui lắm nói ngay:
- Vậy hả. Mình xinh đẹp lắm hả. Mình nở 

tươi lắm hả.
Búp nói:
- Em ước làm sao cũng được đẹp tươi như 

chị. Em ước lắm đó.
Hoa nghiêng đầu nói:
- Nở sớm thì tàn sớm chớ chi mà. Rồi em 

cũng sẽ nở đẹp tươi thôi mà, lo chi mà ước.
Búp nói:
-Chị đã làm đẹp cho đời rồi đó.
Hoa nói: 
- Hoa nở sớm tàn sớm. Búp nở sau tàn sau. 

Ai cũng có một thời. Nở đẹp rồi tàn phai.
Búp nói:
- Thà nở sớm rồi tàn, còn hơn là không nở, 

phải không chị?
Hoa đung đưa đáp:
- Đúng rồi. Thà nở còn hơn không. 
Rồi hoa hỏi tiếp:
- Nhưng mà mình xinh đẹp và nở tươi lắm hả?
Nói thì nói vậy, hỏi thì hỏi vậy chớ hoa biết 

mình nở tươi đẹp đến nỗi búp cũng muốn nở 
đẹp như mình. Hoa tự hào lắm vì mình tươi. 
Hoa tự hào vì mình đẹp. Tươi đẹp có nghĩa 
là mình có quyền hành mà. Hành hạ người 
khác đó.

Một thời gian sau, hoa đung đưa trong gió 
mà nói:

- Ta đã hoàn thành sứ mạng. Ta đã làm việc 
ta cần làm. Ta đã đi đến cuối chặng đường 
đời của mình ta đã làm đẹp cho đời.

Vừa nói hoa vừa héo dần, héo dần rồi tắt 
thở. Hoa chết rũ xuống. 

Búp nở ra bông hoa. Hoa xinh đẹp và đung 
đưa trong gió. Giờ đây búp nở hoa xinh đẹp 
tươi non mơn mởn. Vòng đời lại tiếp tục quay 
vòng, nhưng búp giờ đã nở thành hoa biết 
rằng: Nở thì có tàn, nhưng có tàn đi nữa thì 
cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình.

Mình là con người thì sao?
Mình tươi đẹp như bông hoa kia không? 
Mình đã làm đẹp cuộc đời này chưa? Làm 

đẹp cuộc đời bằng những gì mình có thể làm 
được.

Mình đã đi hết chặng đường của mình rồi 
chứ?

Mình chỉ còn đợi vòng hoa chiến thắng mà 
thôi.

Mình có tự hào vì mình tươi đẹp hay tài 
giỏi như bông hoa kia không?

Tự hào là chính đáng mà. Nhưng tự hào 
mà mình không hành hạ người khác. Hành là 
hành khổ. Hạ là hạ bệ. Hành là làm. Bệ là cái 
để chân. Hành hạ có nghĩa là làm cái bệ để 
chân cho người khác. 

Nhớ bạn nhé. Mình hành hạ người khác có 
nghĩa là mình trở thành cái bệ để chân cho 
người khác.

Nhớ bạn nhé, vô thường có nghĩa là: sinh, 
lão, bệnh, tử là điều tất yếu của muôn loài. 
Mình ở trong muôn loài vì mình là con người, 
thế nên mình cũng lệ thuộc vào vô thường. 
Mình có sinh ắt có tử. Mình luôn nhớ: Hoa nở 
sớm thì tàn sớm. Tàn sớm nhưng mình luôn 
tự hào vì mình đã nở hoa, vì mình đã làm đẹp 
cho đời.

Hoa nở sớm tàn sớm
Búp nở sau tàn sau 
Ai cũng có một thời
Nở đẹp rồi tàn phai.
 
Thà nở sớm rồi tàn
Còn hơn là không nở
Nở sớm để tươi đẹp
Thà nở còn hơn không. 

Còn mình là con người
Có nở đẹp như hoa
Nhưng nở sớm tàn sớm 
Thà nở còn hơn không!!!

Mình nở hoa tươi xinh
Mình làm đẹp cho đời
Vô thường là mình đó
Mình luôn mãi tự hào!
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MỘC XUÂN

 Trong số bệnh nhân của chị Loan có một 
bà cụ già tuổi U70, bà cụ có dáng vẻ u sầu 
cam chịu, hai tay cụ run rẩy cầm vật gì cũng 
dễ rơi bể. Chị Loan bắt mạch thấy bà cụ bị 
gan uất, chị châm cứu miễn phí, còn uống 
thuốc thì chị lấy tiền nhưng giá rất rẻ. 

Trong thời gian chữa bệnh, có những bệnh 
nhân là bạn bè của cụ có cho chị Loan biết 
hoàn cảnh sống của cụ:

- Con của cụ bây giờ chỉ còn có một đứa 
con trai duy nhất, cụ phải sống nương nhờ 
đứa con trai này. Con cụ làm ăn cũng khắm 
khá nên chu toàn vật chất cho cụ cũng khá 
đầy đủ, nhưng anh bận bịu công ăn việc làm 
nên suốt ngày không có ở nhà, còn bà vợ thì 
ganh tỵ với bà mẹ chồng. Khi có mặt chồng 
thì cô ta đon đả mời mẹ chồng ăn món này 
món nọ, làm ra vẻ nàng dâu có hiếu. Khi 
chồng đi vắng thì cô ta trở mặt sai mẹ chồng 
đi chợ, nấu ăn, giặt đồ lau nhà... chẳng khác 
nào một ôsin. Bà mẹ chồng lại sợ nàng dâu, 
không dám nói sự thật với con trai vì nếu cụ 
nói rõ thì gia đình con trai cụ xào xáo, mà 

đứa con trai cụ lại sợ vợ. Rồi đến khi con cụ 
đi vắng thì cụ chẳng được yên thân với nàng 
dâu, cô ta trổ tài đủ mọi cách để hành hạ bà 
cụ. Bà cụ đành cam chịu, tủi thân khóc một 
mình hoặc lúc nào rảnh rỗi thì sang nhà người 
quen than thở, để cho vơi hết nỗi uất ức trong 
lòng. Nỗi uất ức càng ngày càng chồng chất 
nên bà cụ bị uất gan và sanh chứng tay chân 
run rẩy, mà anh con trai thì không hề hiểu 
nguyên nhân nào mà mẹ bệnh.

Lúc đầu bà cụ châm cứu với chị Loan ở nhà 
một người bạn, vì người bạn này cũng bệnh 
và đang được chị Loan chữa. Chính người 
bạn này cho chị Loan biết:

- Bà cụ này bị quả báo nhãn tiền, ngày xưa 
cụ cũng đối xử với bố mẹ chồng thậm tệ như 
nàng dâu hiện tại của cụ. Có lẽ trong thâm 
tâm cụ cũng biết mình bị quả báo nên cụ cam 
chịu không dám mách lại với con trai, cụ sợ 
gia đình con trai bị hục hặc tan vỡ vì cụ, rồi 
không làm ăn được lấy đâu cụ được nương 
nhờ. Thôi thì ráng nhịn con dâu để gần con 
gần cháu, để có nơi nương tựa.
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Khi bà bạn hết bệnh, chị Loan phải chữa 
bệnh cho cụ tại nhà của cụ. Bấy giờ chị mới 
chứng kiến những cảnh nàng dâu đối xử tệ 
bạc với mẹ chồng như lời hàng xóm, bạn bè 
cụ nói.

Một bữa, có người hàng xóm đem sang 
biếu một miếng mít. Nàng dâu ngang nhiên 
lấy dĩa mít đó ra ăn với con cho đến hết không 
chừa cụ miếng nào lại còn mở miệng nói:

- Hồi nãy bà Liên có sang biếu mẹ một 
miếng mít, nhưng thằng Ti thích ăn quá nên 
con với nó ăn hết rồi.

Một lần chị thấy nàng dâu sai mẹ chồng:
- Mẹ ơi con đã ngâm hai thau đồ rồi, lát 

nữa mẹ nhớ giặt sạch sạch nhé!
Bà cụ than:

- Cô xem đó, tôi già rồi sức khỏe đâu còn 
nhiều mà nó bắt tôi giặt đến hai thau đồ, 
giặt xong là tôi ngất ngư luôn, hơn nữa tay 
tôi run rẩy như thế này cũng phải ráng giặt 
cho sạch, giặt dơ nó lại la ó, có hôm tôi mệt 
không ăn cơm được suốt cả ngày vì làm lụng 
quá mệt nhọc. Phải chi tôi được đứa con gái 
nó săn sóc an ủi tôi lúc tuổi già bóng xế thì 
đỡ biết bao! 

Nhìn thấy cảnh này lòng chị Loan xót xa 
biết bao, nàng dâu này không nghĩ xa cũng 
như bà cụ khi còn trẻ, bây giờ lãnh quả báo 
dù có ăn năn cũng đã muộn màng đành ngậm 
ngùi chấp nhận cho qua hết ngày tháng, cho 
trọn số kiếp.

Lời bàn:
Trong môi trường học sao không thấy có 

giờ dạy cách đối xử với người thân trong gia 
đình, dạy bổn phận của người con, người 
dâu, người rể phải làm sao. Chỉ thấy lòng 
hiếu đễ hoàn toàn tự phát không có giáo dục 
nên trẻ ăn chưa no lo chưa tới không có cái 
nhìn xa nên họ mắc nhiều lỗi lầm trong cách 
cư xử như bà cụ lúc còn trẻ và nàng dâu của 
cụ. Đến khi cuối đời lãnh quả báo lúc đó họ 
mới cay đắng rơi lệ trong uất ức buồn tủi. 
Mà than với ai đây chính mình làm bây giờ 
phải nhận lãnh chứ sao? Để tránh những 
thảm cảnh này thì phải giáo dục trẻ từ nhỏ. 
Để trẻ ý thức được hậu quả việc mình làm, để 
trẻ ý thức được lòng hiếu thảo, để trẻ có cõi 
lòng mở rộng không ích kỷ. Vì không có chính 
sách giáo dục như vậy nên càng ngày xã hội 
càng xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Người ta 
ích kỷ, ở cạnh nhau mà họ không thân thiện, 
hàng rào lấn sang một tấc đã xách dao ra 
chém nhau, trẻ nhìn nhau ánh mắt không thân 
thiện một chút là đã lấy dao ra xử liền. Lòng 
họ quá hẹp hòi, hễ một chút là ăn thua đủ. 

Ngày xưa trong thôn xóm người ta đối 
xử với nhau tình cảm lai láng. Nhà này nấu 
được món ngon, múc một tô sang biếu nhà 
hàng xóm. Nhà nọ trồng được cây xoài đến 
mùa trái chín đều đem biếu những nhà chung 
quanh mỗi nhà một ít ăn lấy lộc. Ôi cảnh sống 
thật đẹp làm sao! Bây giờ người ta văn minh 
hơn nhưng lòng họ lại tỉ lệ nghịch. Mỗi người 
chúng ta phải cố gắng làm sao phát huy được 
những cái đẹp của thời xưa!
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Michel NGUYỄN HẠNH

GIẢI MÃ TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ
VÀ TIẾNG CHUÔNG CHÙA (tiếp theo)
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(còn tiếp)
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GHEN

  Ung thư của tình yêu. 

CHỨNG KHOÁN 

  Cờ bạc cao cấp.  

KHÁCH SẠN 

  Cho thuê chỗ ngủ.

KHUYẾN MÃI, HẬU MÃI

  Món đồ có tính tiền nhưng không ghi giá.

XIN LỖI, CÁM ƠN

  Đôi khi ngược nghĩa.

NGƯỜI VÔ ƠN

  Ân nhân của ta.

KẺ GÂY BẤT CÔNG 

  Kẻ vay nặng lãi nhất.

 ĐỜI 

  Là họa, phúc ở đời cũng là họa trá hình. 

HẠNH PHÚC THẬT

  Thứ không có thật ở đời này. 

NGƯỜI LÀNH 

  Bia cho kẻ ác.  

SỐNG TỬ TẾ

  Không được đối xử tử tế.

GIỎI THẬT

  Giỏi nhẫn nhịn, giỏi lặng thinh chịu đựng.   

KHÔN

Là người giấu kín bưng sự khôn ngoan của 
mình. 

HIỀN    

Người không gặp được người hiền và điều 
hiền.

TRỪNG PHẠT

  Đỉnh cao của trừng phạt là không trừng 
phạt. 

KHỐN KHÓ

  Cơ hội tốt cho người có bản lãnh mài dũa. 

THẾ GIAN   

  Nơi đau khổ (1).  

ĐIỀU CHÚA CẦN 

  Ít đọc kinh (ngậm miệng lại) để lắng nghe 
(tai mở ra) Lời Chúa.

NÓI DỐI 

  Lời nói gây hại cho chính mình.

NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN 

  Người đau khổ (2).

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

(1) Vì nếu có hạnh phúc, thì mọi hạnh phúc 
nhân gian đều tạm bợ, vô giá trị nhất là gây 
họa đời sau cho tâm hồn.  

(2) Vì Chúa muốn dành cho họ hạnh phúc 
viên mãn và trường cửu ở đời sau. 
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Ăn chế độ dựa trên thực vật, hoạt động thể 
chất thường xuyên, giữ tâm lý tích cực và kết 
nối xã hội là những phương pháp hiệu quả để 
nâng cao sức khỏe.

Ngày càng nhiều người bị căng thẳng, thiếu 
ngủ, thừa cân và mắc các bệnh có thể phòng 
tránh như tim mạch, ung thư, đột quỵ và tiểu 
đường. Tại Mỹ, thừa cân và béo phì là nguyên 
nhân của khoảng 50% ca cao huyết áp ở người 
lớn, 10% ca tiểu đường. Người Mỹ cũng dành 
hàng nghìn tỷ USD hàng năm chi tiêu cho các 
bệnh mạn tính và sức khỏe tâm thần.

Theo các chuyên gia, các liều thuốc từ lối 
sống hoàn toàn miễn phí có thể thay đổi được 
tình trạng này. Y học lối sống là sử dụng các 
hành vi lành mạnh để ngăn ngừa, điều trị và 
đẩy lùi bệnh tật. Trong đó, 5 bài thuốc bao 
gồm: ăn chay hoặc ăn chế độ thiên về thực 
vật, hoạt động thể chất thường xuyên, ngủ 
phục hồi cơ thể, kiểm soát căng thẳng, giữ 
tâm lý tích cực và nâng cao kết nối xã hội.

THỰC PHẨM TOÀN PHẦN, ĂN CHẾ ĐỘ 
THIÊN VỀ THỰC VẬT

Chế độ ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc 
nguyên hạt, ít sản phẩm từ động vật có thể 
ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật. Thực đơn này 
cũng cải thiện sức khỏe nói chung, đẩy lùi các 
bệnh tim mạch, chuyển hóa, bệnh về não, nội 
tiết tố, thận, các bệnh tự miễn và ngăn ngừa 
35% ung thư.

Giới chuyên gia cho rằng nên thực hiện các 
thử nghiệm lớn hơn hoặc áp dụng phương 
pháp nghiên cứu mới với trọng tâm là chất 
lượng của chế độ ăn uống. Các nhà khoa học 
có thể thu thập nhiều dữ liệu về thành phần vi 
chất dinh dưỡng, nguồn protein từ thực vật so 
với động vật, bên cạnh tỷ lệ chất béo, carbo-
hydrate và protein. Các thử nghiệm nên bao 
gồm trẻ em, vì nhiều rối loạn ở tuổi trưởng 
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thành được gieo mầm sớm, từ khi còn nhỏ 
hoặc trong tử cung.

HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT THƯỜNG XUYÊN

Nhiều thập kỷ, các nghiên cứu cho thấy 
hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải đến 
cường độ cao hàng ngày có lợi ích cho sức 
khỏe về lâu dài. Thực tế, tuổi theo thời gian 
và độ tuổi sinh học của con người được xác 
định bởi quá trình phân tử chịu ảnh hưởng 
trực tiếp từ hoạt động thể chất. Nghiên cứu 
cho thấy các tập thể dục có thể làm thay đổi 
tế bào và phân tử, làm giảm nguy cơ bệnh tật.

Hoạt động thể chất hàng ngày có thể làm 
thay đổi tế bào và phân tử, làm giảm nguy cơ 
bệnh tật. 

              Ảnh: Lifestyle memory

GIẤC NGỦ PHỤC HỒI

Một giấc ngủ sâu, chất lượng giúp các tế 
bào, cơ quan và toàn bộ cơ thể hoạt động tốt 
hơn. Ngủ liền mạch 7 tiếng mỗi đêm đối với 
người lớn, 8 đến 10 tiếng với thanh thiếu niên 
và trên 10 tiếng với trẻ em là cần thiết để có 
sức khỏe tốt.

Dù chưa có nghiên cứu chuyên sâu, nhiều 
bằng chứng vẫn cho thấy giấc ngủ chất lượng 
có thể làm giảm chứng viêm, ngăn ngừa rối 
loạn chức năng miễn dịch, stress oxy hóa và 
biến đổi biểu sinh của DNA. Tất cả đều góp 

phần ngăn ngừa tình trạng viêm mạn tính.
Do đó, các chuyên gia cho rằng nghiên 

cứu các cơ chế sinh học làm cơ sở cho đặc 
tính phục hồi của giấc ngủ có thể giúp đưa 
ra phương pháp tiếp cận chính sách và môi 
trường hoặc dân số, nhằm điều chỉnh mô hình 
giấc ngủ tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

KIỂM SOÁT CĂNG THẲNG

Trong một số trường hợp, căng thẳng là 
phản ứng tự vệ có lợi. Tuy nhiên, căng thẳng 
kéo dài hoặc quá độ có thể áp đảo não và cơ 
thể. Căng thẳng mạn tính làm tăng nguy cơ 
mắc bệnh tim mạch, ruột kích thích, béo phì, 
trầm cảm, hen suyễn, viêm khớp, các bệnh tự 
miễn, tim mạch, ung thư, tiểu đường, rối loạn 
thần kinh và béo phì.

Một trong những phương pháp hiệu quả 
nhất để giảm căng thẳng và tăng cường phục 
hồi chức năng là tự tạo phản ứng thư giãn 
bằng cách sử dụng các liệu pháp tâm trí - cơ 
thể và liệu pháp hành vi - nhận thức.

Xuất hiện từ cuối thập niên 1980, nhận thức 
- hành vi là một dạng liệu pháp được chứng 
minh hữu dụng đối với bệnh nhân trầm cảm, 
lo lắng, sợ hãi và tâm trạng thất thường.

GIỮ TÂM LÝ TÍCH CỰC VÀ 
KẾT NỐI XÃ HỘI

Duy trì suy nghĩ tích cực thông qua các bài 
tập về lòng biết ơn, sự tha thứ có tác động 
đáng kể đến sức khỏe tâm lý, từ đó nâng cao 
thể chất. Kết nối xã hội, cụ thể là tăng số 
lượng, chất lượng các mối quan hệ cá nhân 
cũng góp phần cải thiện sức khỏe.

Ngược lại, tình trạng cô lập với xã hội, 
chẳng hạn sống một mình, có ít bạn bè, không 
tham gia hoạt động, cô đơn kéo dài có thể kh-
iến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong tăng cao, chức 
năng hệ miễn dịch suy giảm, có nguy cơ bị 
trầm cảm, suy giảm nhận thức.

Thục Linh (Theo Conversation).
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Dù luôn bận rộn với công việc kế toán 
trưởng tại một tập đoàn lớn, chị Thanh Tuyền 
(Q. Tân Bình, TP.HCM) vẫn có những bí 
quyết riêng để vun đắp hôn nhân, giữ lửa 
hạnh phúc vợ chồng.

Vợ chồng chị Tuyền luôn tất bật với công 
việc, đến công sở sớm, về nhà muộn. Một 
tuần chỉ có một, hai hôm chị Tuyền có thể 
dành thời gian dạy con học hay dọn dẹp nhà 
cửa. Dù thời gian hai người bên nhau không 
nhiều nhưng vợ chồng chị vẫn dành cho nhau 
2 cuộc nói chuyện chất lượng mỗi ngày.

Cưới nhau được hơn 10 năm, vợ chồng chị 
Tuyền vẫn xưng hô “anh, em” và thường xuy-
ên chia sẻ, trò chuyện cùng nhau.

Một cuộc điện thoại vào giờ nghỉ trưa để 
vợ chồng thăm hỏi nhau về áp lực công việc 
hoặc lên kế hoạch cho bữa cơm tối. Và một 
cuộc nói chuyện sau khi con đi ngủ, hai vợ 
chồng cùng xem ti vi, tâm sự với nhau. “Khi 
tâm sự nhiều, vợ chồng tôi hiểu và thông cảm 
với nhau hơn. Bí quyết này tôi biết cách đây 
không lâu, khi tôi tình cờ đọc được cẩm nang 
Vừa nấu vừa yêu trên Facebook. Áp dụng thử 
thì thấy hiệu quả thật nên bây giờ, có bận rộn 
đến đâu thì vợ chồng tôi cũng trò chuyện với 
nhau cả”.

Hình ảnh gia đình chị Tuyền trò chuyện và 
đùa vui cùng nhau trước giờ đi ngủ được chị 
chia sẻ trên Facebook.

Mọi người thường cho rằng vợ chồng sống 
chung lâu ngày thì không cần phải nói lời yêu 
thương nhiều, vì trong lòng đối phương đã 
hiểu rõ rồi. Thế nhưng, vợ chồng chị Tuyền 
thì khác, dù bên nhau đã hơn 10 năm, vợ 
chồng chị vẫn nói yêu nhau mỗi ngày. Đặc 
biệt những ngày phải đi công tác xa, chị luôn 
gửi đến chồng tin nhắn ngọt ngào: “Em nhớ 
anh”, “Em sẽ cố gắng về sớm”,…

Chị Tuyền cho biết mẹo giữ chồng này chị 
học được từ bố mẹ chồng. Dù đã lớn tuổi và 
chung sống nhiều năm, ông bà nội vẫn xưng 
hô “anh, em” và nói chuyện với nhau dịu 
dàng âu yếm mỗi ngày. Theo chị Tuyền, trong 
cuộc sống hôn nhân, người ta cần những câu 
yêu thương đúng lúc để cảm nhận bạn đời 
luôn quan tâm, yêu thương mình và đó cũng 
là động lực để vợ chồng tiếp tục vun đắp hôn 
nhân.
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Cẩm nang Vừa nấu vừa yêu khuyến khích 
vợ chồng thể hiện yêu thương, tâm sự với 
nhau nhiều hơn.

Không khéo tay và cũng không biết nấu 
nhiều món, cũng không có nhiều thời gian 
vào bếp, chị Tuyền quyết định chỉ “luyện” vài 
món “tủ”. Chị hỏi mẹ công thức nấu những 
món ăn ngon, để ý những lần cả gia đình đi ăn 
nhà hàng để về nhà tập nấu những món chồng 
thích. Chỉ vậy thôi cũng đủ để chồng chị mê 
mẩn cơm nhà. “Mình nghĩ rằng khi nhìn cách 
vợ tỉ mỉ chọn từng nguyên liệu, chăm chút 
mỗi món ăn như gửi trọn yêu thương vào đấy, 
chồng sẽ hiểu được tình cảm vợ chồng rất 
đáng trân trọng” – chị Tuyền chia sẻ.

Công thức nướng bánh đơn giản của cẩm 
nang Vừa nấu vừa yêu giúp vợ gửi trọn yêu 
thương đến chồng.

Thỉnh thoảng, vợ chồng chị Tuyền tạo 
không gian riêng tư, lãng mạn bằng cách gửi 
con cho bà ngoại trông, hai vợ chồng ra ngoài 
xem phim, hẹn hò như thuở mới yêu. Dịp 
đặc biệt hoặc ngày kỷ niệm, chồng chị Tuyền 
tặng vợ hoa hồng hoặc món quà mà vợ thích. 
Ngược lại, chị Tuyền luôn dành cho chồng 
nụ hôn nồng nàn trước khi đi làm và một cái 
ôm thật chặt khi chồng về nhà. Nhờ những 
khoảnh khắc lãng mạn đó mà dù đã có 2 con, 

tình cảm vợ chồng chị Tuyền vẫn mặn nồng.
Nhìn thấy gia đình chị Tuyền hạnh phúc, ít 

ai biết rằng trước đây vợ chồng chị cũng có 
nhiều khúc mắc như bao gia đình khác. Lúc 
mới cưới, bếp núc là lãnh địa của riêng chị, 
chồng chị chẳng bao giờ phụ giúp. Có những 
hôm chị đi làm về muộn, hơn 7 giờ tối về đến 
nhà, bếp núc vẫn bề bộn, cơm nước vẫn chưa 
ai nấu, chị lại phải lao vào một “trận chiến 
nội trợ”.

Nhắc đến chuyện này, chị Tuyền nhớ lại 
chị từng rất ấm ức nhưng thay vì trách móc, 
khóc lóc, chị quyết định thẳng thắn bày tỏ với 
chồng. “Mưa dầm thấm lâu” cùng với sự giúp 
đỡ của vợ, chồng chị Tuyền thay đổi dần. 
Thời gian đầu anh chỉ biết đưa giúp vợ gia vị, 
nhặt giúp bó rau, giờ thì anh luôn chủ động 
vào bếp cùng vợ, gian bếp gia đình lúc nào 
cũng tràn ngập tiếng cười.

Không riêng gì chồng chị Tuyền mà theo 
kết quả khảo sát của Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam, 88% đàn ông mặc định việc bếp 
núc là của phụ nữ. Do vậy, Cẩm nang Vừa 
nấu vừa yêu của chiến dịch “Bếp núc là sẻ 
chia” rất được chị em phụ nữ hưởng ứng vì 
đưa ra các bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, 
khuyến khích các cặp vợ chồng chia sẻ việc 
bếp núc và cùng nhau tạo nên không gian bếp 
ấm áp, lãng mạn.

Chị Tuyền cho biết: “Với mình, tình cảm 
vợ chồng giống như việc xay sinh tố vậy. Để 
món sinh tố được ngon thì phải biết chọn chế 
độ xay và đổi mới nguyên liệu để không nhàm 
chán. Tình cảm vợ chồng muốn bền lâu thì cả 
hai đều phải biết chọn cách cư xử và làm mới 
hôn nhân bằng những tuyệt chiêu bất ngờ”.

Cẩm nang “Vừa nấu vừa yêu” đưa ra những 
bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình từ gian 
bếp và triết lý tình cảm ngộ nghĩnh để bạn có 
thể hâm nóng tình yêu vợ chồng. Đọc, cảm 
nhận và khéo léo áp dụng những điều đó sẽ 
giúp yêu thương vợ chồng thêm nồng nàn, 
vun vén cho hạnh phúc gia đình bạn thêm 
ngọt ngào và ấm áp.

(Theo Khám phá)
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“Chuyện có đáng gì đâu mà cứ để ý nhỉ, “Ôi trời, đừng suy nghĩ quá”... 
là những câu an ủi khiến người khác tổn thương.

Ngày còn nhỏ, học tiểu học, tôi đi học 
trường làng. Trong trường có một thầy giáo 
lớn tuổi, rất nghiêm khắc và bị tật ở chân. 
Những bước đi của ông chưa bao giờ dễ dàng 
và sau nhiều năm học, chúng tôi phát hiện 
ông phải mang một cái chân giả, đó có thể là 
di chứng của chiến tranh hoặc những nỗi đau 
mà chúng tôi chưa đủ lớn khôn để hiểu.

Lũ học sinh chúng tôi chưa bao giờ thích 
ông vì ông rất nghiêm khắc. Ông luôn phạt 
những đứa học trò tuổi ham chơi hơn ham 

học. Tôi nhớ trong một buổi học đạo đức, khi 
ông dạy chúng tôi đức tính thật thà. Khi ông 
hỏi chúng tôi: - “Trái với chân thật là gì?” 
Thì một bạn hô to: “Là chân giả ạ”, vài đứa 
ôm nhau cười khúc khích.

Thầy tôi không nói gì, im lặng một lát rồi 
tiếp tục bài giảng. Hình như ông có khóc. Trải 
qua nhiều năm, khi bản thân trưởng thành, 
trong tâm hồn cũng mang đôi vết thương của 
sự vô tâm, vô cảm, tôi mới biết rằng những 
vết thương năm xưa mà tôi rất sợ như ngã 
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đau, đứt tay chảy máu, chẳng là gì so với vết 
thương lòng.

Cách đây khá lâu, một nhà văn mà tôi rất 
thích có chia sẻ, đại ý rằng không ai có thể 
hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của người 
kia. Chính vì thế, khi người khác chia sẻ với 
mình nỗi buồn của họ thì cũng đừng hững hờ 
kiểu: “Kệ đi, người ta nói thế thôi. Có gì đâu 
mà khóc”; “Chuyện có đáng gì đâu mà cứ để 
ý nhỉ”; “Ôi trời, đừng suy nghĩ quá”...

Một câu nói vô tình, một hành động thờ ơ, 
đối với người này là bình thường, nhưng với 
người khác là lưỡi kiếm, thậm chí có thể làm 
tổn thương cho ai đó đến tận cùng.

Nhiều người gọi đó là “ngưỡng cam chịu”, 
“giới hạn tột cùng” mà chính bản thân người 
trong cuộc mới hiểu được. Người ta bảo vài 
ngôi sao Hàn Quốc đang nổi tiếng thế, tiền 
bạc địa vị, muốn gì cũng có, sao phải từ giã 
cõi đời một cách ngốc nghếch như vậy...

Họ không biết rằng, khi người ta lựa chọn 
sự giải thoát là khi cuộc sống này đã chấm hết 
niềm vui và niềm tin. Nỗi đau khổ của người 
này thì luôn đơn giản, dễ kiểm soát hơn dưới 
góc nhìn của người kia.

Chúng tôi cười đôi chân giả của thầy 
tôi là vì chúng tôi không hiểu được những 
khó khăn và đớn đau mà thầy tôi phải chịu. 
Chúng ta không phải là thờ ơ, nhưng khó để 
chia sẻ trọn với những người bạn bị rớt môn 
hay chia tay người yêu thương, mất đi người 
thân, bạn tốt...

Vì chúng ta nghĩ không học kỳ này thì học 
kỳ sau, không yêu người này thì yêu người 
khác... Tự trách ai kia sao mãi tự làm khổ 
mình... Vì thế mà vết thương không được xoa 
dịu, buồn đau lại càng thêm đau.

Dĩ nhiên chúng ta không phải là những 
chuyên viên tâm lý để giải đáp mọi thắc mắc, 
mọi buồn vui, nhưng thiết nghĩ, khi được tin 
yêu mà chia sẻ thì xin hãy mở rộng lòng mình 
mà lắng nghe, chỉ cần lắng nghe không phán 
xét, đã là một cách hay để xoa dịu một tâm 
hồn, để niềm đau chia đôi và bạn ta không 
nghĩ quẩn.

Ai cũng có những vui buồn trong đời 
và con người luôn tự tìm cách giải quyết 
trước khi cảm thấy bức bối quá, không giải 
quyết được thì mới tìm bạn sẻ chia. Đó là 
lúc niềm đau đã vượt ngưỡng...  Là lúc mà 
không gì có thể làm vơi đi bằng sự cảm 
thông và yêu thương.

Trân trọng cảm xúc của người khác, không 
hờ hững trước tổn thương của người khác 
không chỉ là đang giúp ích cho họ mà cũng 
chính đang giúp cho chính mình. Đó là lúc 
bản thân đã trưởng thành, biết yêu thương, 
nâng đỡ những vết thương...

Hoàng Thị Linh Chi
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Người Mẹ ấy ở một nơi “không có gì hay cả”,
Làng Naza đâu đó tận Ga-li-lê-a…
Sống âm thầm trăm việc vặt quê nhà,
Mà lắng nghe, “trong lòng luôn ghi nhớ…”

Người Mẹ ấy có lời thề từ thuở nhỏ
Ở đồng trinh mong đợi Đấng Cứu Tinh…
Bởi mọn hèn nào dám mộng sinh thành
Đấng Mê-si-a, Con Giavê chí tôn chí đại!…

Người Mẹ ấy đâu ngờ được triều bái:
Kính mừng Đầy Ơn Phúc, Thiên Chúa ở cùng”,
Được cưu mang Đấng Cứu Độ nơi cung lòng,
Đức Kytô, như lời xưa phán hứa!…

Người Mẹ ấy nhẹ nhàng như hơi thở
Sinh con thơ, sinh hạ Emmanuel,
Trong hang không, trong bao la mông mênh,
Đám mục đồng bàng hoàng nghe lòng rộng mở!...

Người Mẹ ấy ôm Con Vua Trời,  - khiếp sợ!
  Trốn Hêrôđê, qua xứ lạ muôn dân, 
Xa lánh vua, ngỡ ngàng chốn bang khuâng,
Mà lắng nghe trong lòng Vua muôn thuở…  

Người Mẹ ấy ra đi,  trở về, như tôi tớ,
Như tội đời, như hát dạo hát rong,
Như lưu đày khắc khoải kiếp lông bông,
Mà suy niệm cao vời Đường Lối Chúa…

Người Mẹ ấy dâng con bao bỡ ngỡ,
Mà lắng nghe lời ông cụ Simeon:
Một lưỡi gươm đâm thấu quả tim hồng…
Trẻ nhỏ này nên cớ cho người vấp ngã!...

Người Mẹ ấy “trong lòng luôn ghi nhớ!...” 
Trẻ Giêsu uy nghi ngự đền thờ,
Bao học sĩ, bao trưởng lão ngẩn ngơ
Ngắm oai phong thần thái Con Thiên Chúa!…

Người Mẹ ấy từng bước rợn rùng héo úa,
Buổi chong chênh Đường Cứu Độ kinh hoàng,
Chiều sấm sét trên Núi Sọ tan hoang,
Đây, Mẹ con,  còn đây là con Mẹ!...”

Người Mẹ ấy bên phút giây cứu thế,
Cùng dang tay nối đất với trời xanh… 
Được chúc phúc, được công bố tin lành: 
Biết lắng nghe và tuân hành Lời Chúa…”

Người Mẹ ấy, Gabriel truyền hứa,
Thánh Thần Người sẽ ngự xuống bình an,
Đấng Toàn Năng phủ rợp bóng cánh đại bàng,
Để Mẹ Vô Nhiễm muôn đời muôn thế hệ!…

NGƯỜI MẸ ẤY, 
         CON CHÚA TRỜI LÀ CON MẸ!..
 
                                      

                 Người Mẹ ấy 
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

    * Tháng 10, tháng MÂN CÔI, tháng tôn kính MẸ.
         * Thiên Thần kính mừng Mẹ “ĐẦY ƠN PHÚC”,
            Mẹ đính hôn cùng Giuse thuộc chi tộc Đavít,

            Mẹ chịu thai Đức Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần,
            Mẹ là Mẹ Đấng Emmanuel,

            Mẹ là Mẹ Thiên Chúa !...*
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Chưởng vệ Giuse LÊ ĐĂNG THỊ 
(1825 - 1860 (bị xử giảo)

                        Kính nhớ ngày 24.10

THÀ CHỊU CHẾT mà con được vào
CÒN chi cần thiết phải lao đao

HƠN người, con được Nước Hằng sống
CHỐI ĐẠO còn gì, sống chết sao?

Linh mục Gioan ĐOÀN TIẾN ĐẠT
(1765 - 1798) (bị xử trảm)
Kính nhớ ngày 28.10

CHA được các con thương mến nhiều
CÓ thêm thời buổi sớm trưa chiều
LÁNH đi qua khỏi mấy ngày tháng
ĐƯỢC cũng chẳng hơn, chỉ thiệt nhiều.
THÌ hãy cùng nhau mà chấp nhận
CŨNG không lo sợ, cứ tin yêu
HẠI nhiều hay ít, tùy ta quyết 
CHO CẢ LÀNG vui sống luật điều.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 10
Tình cha

Cha cột tóc cho con gái - hình ảnh đẹp dễ gây xúc động. 
Hình nguồn internet.

CON QUỲ LẠY CHÚA TRÊN TRỜI

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều. Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời

Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong

Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rữa chén, còn gì đời trai
Người đâu gặp gở làm chi.
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
 
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
 
Con quì lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.



TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - truyện ký luận sỰ

47

        Truyện võ sư dạy giáo lý ở họ đạo miền sông nước

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Chị Ba nhịn nảy giờ, liền cất cao giọng 
“Cá Rô”:

- Ê, Chín Ngưu, Lừa Cha lừa Thầy
Lừa Thầy lừa bạn
Coi chừng đại hạn
Chòm xóm láng giềng
Như ông Chín điên
Hô phác cỏ lác
Mà chỉ khoác lác
Đằng sau đống rác,
Đằng sau tiền bạc,
Đằng sau cầu ao…
Chin Ngưu nghe ca đến bài cũ hôm kia, lại 

ngắt ngang:
- Thôi đi!… Mấy người trở vô trỏng coi lại 

đi! Nếu chưa phác, tui sẽ phác không công 
cho Ông Cố!

Ông Cố, tuy chưa biết chuyện “phác thiếp”, 
nhưng nghe Chín Ngưu cứng rắn quyết liệt, 
nên hòa giải:

- Được rồi… được rồi… Giờ Cha góp ý 
thế này:

Chút nữa mọi người vô xem đất lại, Anh 
Bảy qua hướng đông, Anh Hai qua hướng 
tây, Chị Ba qua hướng bắc, mỗi người thử 
nhổ cỏ lác lên coi là biết liền…

Ý hay…. Mọi người bay đi coi thử ngay 
xem sao…

Hai Cào nhổ hướng tây: từng mảng lác nhẹ 
nhàng tróc ra, bên dưới như lạn da cá lóc… 
kinh ngạc… kinh ngạc!...

Chị Ba ở hướng bắc, khom lưng, nắm chặt 
bụi cỏ lác, gồng người lấy đà, nín thở nhổ lên 
thật mạnh… Chị Ba bật ngửa, chỏng cẳng lên 
trời: đâu có cọng rễ nào còn dính xuống đất 
đâu mà lấy gân cho cố!!!

Ba tôi không nắm nhổ, mà lấy chân đạp 
ngang, cỏ lác bật trơ gốc rể ra!... Lúc đó mới 
nghe Hai Cào ở đằng kia la lên:

- Chín Ngưu ơi, là Chín Ngưu!... Ông phác 
có một đêm mà xong một mẫu sao!!! Đường 
phác còn bén hơn xủi cỏ bằng dao nữa!...

Chị Ba Cá Rô cũng “nhảy lên bờ” kéo 
gân cổ:
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- Chín Ngưu! Chín Ngưu! Ông “phác 
thiếp” hả!...

Ba người tụ lại ở bờ đê dưới gốc cây bần. 
Hai Cào hỏi Ba tôi:

- Anh Bảy, điệu này tôi cào té khói luôn cho 
lác nằm xuống, chớ để vậy nó sống lại, á!... 
Hay là anh cho trâu cày luôn, ngập nước cỏ 
lác chết thành phân luôn…

Ba tôi nói để về kể cho Ông Nội biết đã… 
Ông Nội chăm chú nghe, ngạc nhiên, hớp 

miếng nước trà, quay qua Chị Ba hỏi:
- Hôm bữa Bảy Sển nói Chị Ba có nghe nói 

“phác thiếp” chỗ đất cỏ lác gì đó… Chị có 
nhớ là nghe ai nói hông?

- 
Chị Ba cố nhớ… cố nhớ… lâu quá rồi… ở… 

đám giỗ… ở đám giỗ… đám giỗ Ông Ngoại
- Dạ, nhớ rồi, ở đám giỗ Ông Ngoại con, 

thằng Kiểng, con ông bán khoai lang. Bốn 
cha con sống trên ghe. Vợ mất sớm. Ba anh 
em, thằng Thời hai mươi, thằng Kiểng 18 và 
đứa em gái út 16 tuổi. 

- Thằng Kiểng giỏi võ lắm. Nó nói mấy 
người “phác thiếp” võ nghệ cao cường lắm, 
thường chuyên dùng đại đao. Cây đại đao 
nặng trên năm mươi ký…

Ông Nội tôi gật đầu:
- Tao thấy nó chiều chiều vác cái lu nước 

hơn trăm lít ở bờ sông vô nhà…
Ba tôi nhìn Hai Cáo và Chị Ba rồi chen vô:
- Mới chiều hôm kia, tụi con thấy ổng đang 

vác cái lu đầy nước, lật đật bỏ xuống khi nghe 
Chị Ba chửi ổng…

Hai Cào thấm thía:
- Chín Ngưu vác cái lu hơn tạ thì cầm cây 

đại đao hơn năm mươi ký là đúng như thằng 
Kiểng nói rồi: thứ nhất giỏi võ, thứ nhì chuyên 
dùng đại đao, kết luận biết “phác thiếp”..., vì 
cây phảng chỉ nặng hai ba ký là cùng, Ổng 
tha hồ phác… 

Ông Nội khen Hai Cào:
- Chà, bữa nay Hai Cào nói nghe hay dữ!… 

Có lý, có lý!... Nếu quả thật Chín Ngưu phác 
một đêm xong một mẫu như vậy, thì nó đúng 
là cao thủ… chớ không vừa!... Mà... Bảy Sển, 
nói với Má soạn cho hai vợ chồng vài bộ đồ 
bà ba đen mặc... May cho mỗi đứa một bộ 
mới...

(còn tiếp)



TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - tiểu thuyết công giáo

49

Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao, 
phần 6 của kỳ 54.

(tiếp theo)
Thấy cha sở vẫn im lặng, những người đàn 

ông -theo cha đoán- võ nghệ đầy mình vừa 
kiên nhẫn vừa khéo léo bày ra cuộc tranh cãi 
về rắn hổ mây chúa… cốt để nghe cha thấy 
sai, thấy chưa đúng hoặc có hứng thú mà lên 
tiếng rồi dần dần sẽ thuật lại cuộc chạm trán 
với chúng lúc cha ở Xà Tón. Với kinh nghiệm 
“Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay”, nghĩa 
là dư luận lúc nào cũng nhanh nhẩu và còn 
hay thổi phồng quá đáng mọi sự việc… cha 
sở tin rằng chuyện ở Xà Tón với những con 
rắn hổ mây chúa khổng lồ, chắc chắn càng 
được mọi người đồn đãi và thổi phồng còn 
đến đâu nữa. Cha sở chưa biết tính làm sao thì 
có người cất tiếng hỏi:

- Thưa ông cố! Nghe nói hai con rắn hổ 
mây đụng độ với ông cố, mỗi lần muốn tấn 
công ông cố, chúng ngóc đầu lên cao hơn nóc 

nhà, có đúng như vậy không?
Cha sở trả lời:
- Không! Chúng to chỉ bằng cái bụng của 

đứa bé lên ba, cho nên chúng cất đầu lên để 
dọa nạt hoặc tấn công, chỉ cao khoảng hai 
thước so với nóc nhà thường cao ba hoặc 
bốn thước.

Trong ánh sáng vàng vọt của vài ngọn đèn 
dầu lửa hình trứng vịt, cha sở biết những người 
đàn ông võ nghệ này quá háo hức muốn nghe 
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chuyện rắn hổ mây, cho nên họ chuyển từ tư 
thế ngồi xổm thành tư thế đứng lên và xích 
lại gần cha sở để nghe cho rõ. Nhiều người 
cùng hỏi, cha sở chọn một câu có nhiều người 
hỏi trùng ý; ý đó là: cha làm gì để chống lại 
chúng?…

Chưa kịp trả lời, cha sở bỗng nghe có tiếng 
người nói lớn:

- Bà điên tới!
Tiếng mái chèo khua nước dưới sông. Đã 

hơn 4g sáng, trời vẫn còn tối đen, cho nên 
nhìn xuống sông, cha sở không thấy gì.

Mọi người tiếc rẻ vì lẽ ra được nghe cha 
sở kể một câu chuyện hấp dẫn thì lại bị cắt 
ngang, cho nên, họ hậm hực nhìn ra dòng 
sông mà không nói gì. Chú Tám vừa nói vừa 
đi đến bờ sông, nơi trống trải không có các 
bụi cây mọc um tùm che khuất. 

Mọi người vẫn đứng yên tại chỗ dõi theo 
trong lúc có vài người cầm đèn đi theo chú 
Tám đến bên bờ sông; một bóng người vừa 
nhảy phóch lên bờ cách nhanh gọn và không 
để lại một tiếng động nhỏ. Chú Tám nói với 
bóng đen bằng giọng kính nể:

- Chị Điên! Ông cố sở An Biên đã sẵn sàng 
để chị đưa qua sông.

Bóng đen đến gần mọi người. Ánh sáng của 
hai, ba chiếc đèn dầu trứng vịt soi cho cha 
sở lờ mờ thấy hình dáng một người đàn bà 
dáng người trung bình, thon thả… khác với 
trí tưởng tượng của cha rằng bà điên phải có 

dáng dấp to sù, thô kệch và bầy hầy… chí ít 
cũng cứng đơ như đàn ông hoặc là rắn rỏi, 
chắc khỏe như thế nào… để có thể đập cho 
đến “tanh bành xí quách” cả một bọn sấu 
dữ được mệnh danh là “cá sấu sống Vàm 
Nao”. Ngờ đâu! Ngược hẳn lại! Quá sức ngạc 
nhiên! Cha sở chỉ thấy một người đàn bà 
giống y như mọi phụ nữ chân yếu tay mềm 
khác; trong bóng đêm, thật là… chẳng có vẻ 
gì đặc biệt!… Theo dõi “nhất cử nhất động” 
của người đàn bà, cha sở ngược lại, còn thấy 
hình như rất… đàn bà nữa là!

Bà điên không buồn trả lời lấy một tiếng. 
Chú Tám đến bên cha sở:  

- Dạ… Rước ông cố xuống ghe!
Nói xong với cha sở, chú Tám quay lại trao 

cho bà điên một vật gì đó nho nhỏ vừa đủ nắm 
gọn trong lòng bàn tay… hình như lúc nãy 
người đàn bà “đi rước cha cho kẻ liệt” đã trao 
vào tay cho chú Tám (1).

Những người đàn ông võ nghệ tự nãy giờ 
cũng đã đứng hẳn lên hết, họ vừa có vẻ tiếc rẻ 
vì không được nghe chuyện rắn hổ mây cha 
sở sắp kể, vừa có vẻ háo hức với sự có mặt 
của bà điên.

Cha sở vừa đi được vài bước, bỗng cha 
nghe hai tiếng: “Hự”, “Hự”… cùng lúc với 
hai tiếng “Đùng”, “Đùng”… của người nhảy 
xuống sông.

Có nhiều tiếng la thất thanh của những 
người đàn ông võ nghệ: 
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- Chết mẹ hai thằng đó rồi!
- Bị đánh rồi! 
- Hai thằng bị đánh văng xuống sông rồi!
- Chết cha hai người của ông Tư Đến!
- Sao Bả đánh tụi nó vậy?
- Xuống ghe của Bả làm chi cho bị đánh!
- Trời mẹ ơi!

Với những tiếng kêu, la… bải hải của 
những người đàn ông võ nghệ, cha sở dần 
hiểu ra chuyện: Thì ra hai người đàn ông nào 
đó được gọi là “người của ông Tư Đến”, tự 
động nhảy xuống ghe của bà điên trong lúc 
người đàn bà đang đứng trên bờ nói chuyện 
với chú Tám; phát hiện thấy người lạ tự dưng 
ngồi trên ghe “mình đang làm nhiệm vụ”, bà 
điên nổi “điên” thật, đánh cho mỗi người một 
roi; hai cú đánh… mạnh đến nỗi từng người 
phải kêu lên tiếng “hự” đau đớn; mạnh đến 
nỗi cả hai đều văng “ùm” xuống nước cách 
gọn lỏn.

Đã nghe nhiều, giờ mới thấy uy lực đường 
roi (2) của bà điên; người nào cũng lắc đầu 
xanh mặt.

Chú Tám quát lớn: 
- Mau nhảy xuống vớt tụi nó lên!
Có nhiều tiếng người nhảy xuống nước… 

Chú Tám nói thêm:
- Tụi nó có bề gì thì tao biết ăn nói làm sao 

với ông Chủ!
Không dám trách bà điên lấy nửa lời, chú 

Tám tự trách mình:
- Tại tao quên nói trước với Bả có hai người 

được Ông Chủ Tư Đến sai đi rước ông cố.   
(Còn tiếp)
 ..........................................................
(1) Tín vật (chuyền tay nhau) đôi khi chỉ là 

một cái hộp quẹt, cái chai dầu gió hoặc một 
cục đá nhỏ… trao nhau để nhận diện nhau 
là người của nhau cùng trong đường dây tổ 
chức. Còn có nghĩa nữa là thay cho lời nói: 
“Tôi đã làm xong nhiệm vụ được giao, bây 
giờ đến lượt anh”. 

(2) Thế đi roi, hay thế đánh của roi… một 
khi đã đúng bài bản, cọp dữ còn phải rống 
lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng nữa là...      
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Một anh ngốc ra chợ mua được một đàn 
bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt 
cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại nhìn đàn 
bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, 
bốn… năm. Ðếm đi đếm lại năm, bảy lượt, 
Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên 
Ngốc ta vật đầu vật tai, nhưng không biết làm 
thế nào cả.

Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. Ngốc 
ta ngồi trên lưng bò mếu máo nói:

- Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi!
Vợ hỏi:
- Mua mấy con để mất một con?
Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau:
- Sáu con, bây giờ chỉ còn năm.
Chị vợ vừa cười, vừa nói:
- Thừa một con thì có!

Thấy cô vợ đi làm về khuya, anh chồng lại 
gần định tâm sự.

Khi ngửi thấy hơi rượu ở miệng vợ, anh hốt 
hoảng hỏi:

- Em uống rượu à?
- Không phải em! - cô vợ lắc đầu.
Chồng nghi ngờ:
- Thế tại sao miệng em có mùi rượu?

- Không phải em mà! - cô vợ quả quyết đáp 
- Ông trưởng phòng em uống đấy chứ!

- !?!

- Hình như tôi biết thôi miên hay sao ấy bà 
nó ạ.

Bà cụ ngạc nhiên hỏi:
- Sao ông nghĩ thế?
- Hôm qua, một lần nữa tôi thấy rất rõ như 

vậy. - ông cụ chậm rãi kể - Tôi vừa bước lên 
xe buýt, đưa mắt nhìn một thanh niên ngồi 
trên xe, thế là anh ta ngủ liền!

- !?!

Chồng gọi điện về bảo vợ:
- Vợ ơi, hôm nay chồng lại phải đi làm thêm 

ca tối rồi!
- Lại nữa sao chồng? - cô vợ nũng nịu.
Chồng đáp:
- Ừ, sếp giục chỉ tiêu gấp quá mà, đành thế 

thôi vợ ạ. Vợ ngủ trước đi nhé!
- Mà cơ quan chồng mới đổi chỗ bao giờ 

đấy? Sao không thấy chồng khoe?
Chồng kinh ngạc hỏi:
- Là sao hả vợ? Có đổi bao giờ đâu?
- Thế ngẩng hộ cái đầu lên nhìn nhau nhé! 

- vợ gằn giọng - Tôi đang đứng ngay trên chỗ 
anh ngồi đây đồ khốn. Nhân tiện bảo con ngồi 

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

THỪA MỘT CON THÌ CÓ...

SẾP UỐNG RƯỢU NHƯNG 
MIỆNG VỢ ĐẦY MÙI CỒN

THÔI MIÊN TRÊN XE BUÝT

LÝ DO CHỒNG MÊ TĂNG CA
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BÍ MẬT TRONG VA LI CỦA DIỄN VIÊN XIẾC

CON THI TRƯỢT NHỜ NGHE LỜI BỐ DẠY

bên cạnh bỏ tay khỏi đùi anh đi.
- !!!

- Anh biết làm trò gì? Ông chủ rạp xiếc hỏi 
một diễn viên mới xin việc.

Anh ta mở ra một chiếc va li, lấy ra những 
viên đá rất to, ném lên không trung rồi đưa 
đầu ra hứng. Ông chủ gật gù:

- Được đấy. Thế còn chiếc va li kia anh 
dùng làm gì?

Anh ta rên rỉ đáp:
- Dạ đựng thuốc giảm đau ạ!

- Con trai! Hãy nói cho bố nghe hai môn thi 
hôm nay con làm bài thế nào?

- Bố tin vào con chứ? Thắng thua ăn nhau 
ở cờ cuối bố nhỉ?

- Chính xác, con trai ạ. Có khi ta thua trắng 
ván đầu mà vẫn chiến thắng ở hai ván cuối 
cùng vẫn là thắng đó con trai.

- Vâng! Nghe lời bố, con cũng để trắng giấy 
thi môn đầu, dồn sức cho hai môn thi cuối vào 
ngày mai đó bố.

- !!!

- Cả ngày đi làm không gặp mặt nhau rồi. 
Tối về anh lại còn dán mặt vào điện thoại.

Thấy chồng không phản ứng gì. Cô vợ tiếp 
tục lớn giọng đe dọa:

- Em nói cho anh biết, anh mà còn lãng phí 
thời gian cho Facebook, Twitter, Instagram 
nữa thì em cũng sẽ dành thời gian tương 
đương để lên mấy trang bán quần áo, mỹ 
phẩm online đấy nhé!

Kết quả là từ đó về sau, người chồng đấy bỏ 
hẳn mạng xã hội.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ đọc 
thông báo:

- Thưa anh chị em, nhà thờ chúng ta hư hại sắp 
sụp đổ, nhưng tôi có tin vui là chúng ta đã có tiền 
để xây lại.

Cả nhà thờ:
- Yeah! yeah! và tiếng vỗ tay vang lên.
Cha xứ nói tiếp:
- Bên cạnh tin vui, tôi lại có tin buồn...
Cả nhà thờ:
- Trời! và có tiếng xít xoa...
Cha xứ nói tiếp:
- Tin buồn là tuy chúng ta có tiền nhưng số tiền 

ấy đang ở trong bóp của quý vị.
Cả nhà thờ im bặt không tiếng vỗ tay cũng 

không tiếng xít xoa.
Cha xứ đành ban phép lành:
- Lễ xong, chúc anh chị em ra về và mừng 

vui lên.
!!!.....

Có ông bà phú hộ kia rất giàu có nhờ tiết kiệm. 
Ông bà có một người con gái duy nhất nhưng ông 
bà sợ nó tiêu hết tiền nên gởi vào trường học tiết 
kiệm. Ngày đầu tiên vào thọ giáo, cô gái mang 
theo chiếc bánh tráng và một con gà mái.

Ông thầy dậy tiết kiệm thấy cô đem theo gói 
đồ liền hỏi:

- Con mang theo gì tế lễ cho thầy? Cô gái đáp:
- Thưa thầy, con biết thầy là người rất tiết kiệm 

nên con mang bánh tráng biếu thầy ăn. Khi ăn 
bánh tráng và uống nước vào, nó nở ra làm cho 
no rất lâu.

Nhìn con gà béo mập ông thầy mừng lắm, ông 
nghĩ thầm là cô sẽ biếu ông. Ông làm bộ hỏi:

- Con học tiết kiệm mà dâng cho thầy con gà 
béo mập thế này sao? Cô gái trả lời:

- Dạ thưa không ạ, con gà này là để khi thầy ăn 
bánh tráng, mảnh vụn có rơi xuống đất thì nó sẽ 
mổ ăn khỏi phí của trời. Ông thầy trợn mắt:

- Thôi, con về đi khỏi học. Con là sư phụ của 
ta luôn rồi.

Cô gái: ???!!!

TUYỆT CHIÊU CAI NGHIỆN 
MẠNG XÃ HỘI CHO CHỒNG

SƯ PHỤ TIẾT KIỆM

TIN VUI TIN BUỒN
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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.

CHỦ TRƯƠNG NHẤT QUÁN CỦA GIÁO HỘI 
VỀ THÁNH NHẠC - PHẦN 1

Công đồng Trento 1545-1563 do Đức Giáo hoàng Phaolô III triệu tập. 
Luôn không thay đổi đó là: 
- Thánh nhạc hát nguyên văn Bản văn Phụng vụ; các bài hát (tức thánh ca) được gọi 

là Thánh ca Phụng vụ. 
- Nhờ đó, Lời Chúa được hát nguyên văn.
- Nhờ đó, Thánh nhạc trở nên thánh thiện và có sức nuôi sống lẫn thanh tẩy tâm hồn tín hữu.
- Nhờ đó, Thánh nhạc giúp Phụng vụ càng thêm thánh thiện và sinh động hơn.
- Nhờ đó, chỉ cần 1 quyển sách hát duy nhất cũng đủ cho mọi năm Phụng vụ.
- Nhờ đó, các bài hát đều trở thành quen thuộc với tất cả mọi người… do hát đi hát lại.
- Nhờ đó, mỗi ca đoàn chỉ cần vài ba người gồm 1 ca trưởng, 2 ca xướng viên và 1 người 

đệm đàn.
- Nhờ đó, ca đoàn không cần tốn nhiều thời gian cho việc tập hát.
- Nhờ đó, không lo phải “chọn bài cho đúng Phụng vụ”.
- Nhờ đó, chủ tế không còn bận tâm về “ca đoàn với bài hát”
- Nhờ đó, khắp nơi như một, hát thống nhất từng bài hát, nội dung, cách hát đã được chọn 

lọc, sắp xếp lẫn “có imprinmatur”.
- Nhờ đó, Giáo quyền kiểm soát và nắm được mọi tình hình Thánh nhạc trong phạm vi mình 

có trách nhiệm.
- Mọi nan đề về imprimatur được giải quyết minh bạch và ổn thỏa.
- Nhờ đó, không còn những vụ tranh cãi vô tận về thánh ca đúng hay không đúng Phụng vụ.
- Nhờ đó, quản cầm (organo) là nhạc cụ chính của Thánh nhạc. Dù vậy, có thêm nhạc cụ 

nào khác vào, hoặc cả dàn nhạc, cũng không hề làm thay đổi bản chất của Thánh ca Phụng vụ. 
(Bài này còn tiếp)
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CÁC BÀI CA TIẾN CẤP

ĐỐI CA HIỆP LỄ 
THÁNH VỊNH 39
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Tê-rê-sa, Bông hồng thắm
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Cả đàn voi hốt hoảng tìm cách giải cứu 3 
chú voi con bị mắc kẹt khi đi qua vùng bùn 
trong Khu bảo tồn Madikwe, Nam Phi.

Sự việc đàn voi giải cứu 3 voi con mắc kẹt 
được anh Kristoff Potgieter, một công nhân ở 
khu bảo tồn ghi lại.

Ba chú voi con tỏ ra rất hiếu động, tung 
tăng theo chân mẹ di chuyển trong khu bảo 
tồn.
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Voi mẹ luôn kề cận bên cạnh các chú 
voi con.

Nhìn thấy nước, các chú voi nhanh nhẩu 
chạy lên trước.

Chúng lao thẳng xuống bùn mà không biết 
nguy hiểm đang chờ đợi.

Voi con bị mắc kẹt gần lút người khiến cả 
đàn hốt hoảng.

Ba chú voi con cố gắng hết sức nhún người 
về phía trước để lấy đà thoát ra khỏi vũng bùn.

“Với những du khách, đó là khoảnh khắc 
khó quên bởi họ rất ít khi thấy điều đó”, Pot-
gieter chia sẻ.

Cả đàn thở phào khi ba chú voi con 
thoát hiểm.

Chúng tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Theo Lao động
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

ĐỨC MẸ LINH QUÁ

Vợ chồng chú Năm đã ngoài 60 tuổi rất 
muốn có 1 đứa con để nối dòng, nên khi 
nghe người ta nói Đức Mẹ La Vang rất linh, 
hai vợ chồng chú ở tận miền Tây cũng phải 
ra La Vang để khấn Đức Mẹ. Lần đầu tiên 
tới nơi, hai vợ chồng quỳ cầu nguyện:

- Xin Mẹ La Vang cho chúng con 1 đứa con.
Quả thật, tháng sau vợ chú ốm thai nghén. 

Thế là 3 tháng kế tiếp, bà cứ bắt chú phải 
chở đi khấn Đức Mẹ thêm cho chắc ăn. Sau 
lần thứ 4, chú mệt quá không thèm chở nữa.

Đến tháng thứ 7 đi bác sĩ. Bác sĩ nói với bà:
- Tôi có tin vui cho bà, đó là thai nhi rất

Kế sinh nhai

Một chú Gấu trắng Bắc cực đang săn mồi hải cẩu dưới lớp 
băng dày trên mặt nước.

khỏe, nhưng có tin buồn là bà có 4 cái 
thai nhi.

Hai vợ chồng lo buồn quá vì đã già không 
thể nuôi 4 đứa. Trên đường về, 2 vợ chồng 
ghé nhà thờ hỏi Đức Mẹ:

- Mẹ ơi, sao cho tới 4 đứa lận?
Bỗng nhiên có tờ giấy rơi xuống trước 

mặt, chú Năm cầm mở ra xem có hàng chữ:
- Không phải là tới xin 4 lần sao? Đã biết 

là Mẹ linh lắm mà.
Chú Năm quay sang mắng vợ:
- Thấy chưa, tôi mà nghe bà đi thêm 3 

lần nữa thì bây giờ sanh 7, thì chết cả đám 
với nhau.

Bà vợ: Chúa Mẹ ơi!???!!!
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CHÚ THÍCH TRANG 1

1Ông Giơ-rúp-ba-an, tức Ghít-ôn, cũng 
như toàn dân đang ở với ông, thức dậy thật 
sớm, và ông đóng trại gần Ên Kha-rốt; còn 
trại quân Ma-đi-an thì nằm ở phía bắc trại 
ông, sát đồi Mô-re, trong đồng bằng. 2ĐỨC 
CHÚA phán bảo ông: “Đám dân ở với ngươi 
quá đông; Ta không trao quân Ma-đi-an vào 
tay chúng được, kẻo Ít-ra-en lại tự phụ phạm 
đến Ta, khi cho rằng: ‘Chính tay tôi đã cứu 
tôi.’ 3Vậy ngươi hãy công bố cho dân nghe: 
‘Ai sợ hãi và run khiếp thì hãy về đi!’ Và 
ông Ghít-ôn đã thử họ: hai mươi ngàn người 
trong dân rút lui, còn lại mười ngàn.

4ĐỨC CHÚA phán với ông Ghít-ôn: “Dân 
này vẫn còn đông. Hãy bảo chúng xuống gần 
nước, ở đó Ta sẽ thử chúng. Kẻ nào Ta nói 
với ngươi ‘người này sẽ đi với ngươi’ thì kẻ 
đó sẽ đi với ngươi. Còn tất cả những ai Ta 
nói với ngươi ‘người này không đi với ngươi’, 

kẻ đó sẽ không được đi.” 5Vậy ông Ghít-ôn 
đem đám dân ấy đến gần nước, và ĐỨC 
CHÚA phán với ông Ghít-ôn: “Tất cả những 
ai thè lưỡi tớp nước như chó, ngươi hãy để 
riêng ra, tất cả những ai quỳ xuống mà uống 
cũng vậy.” 6Số người dùng tay đưa nước lên 
miệng mà tớp là ba trăm. Tất cả số dân còn lại 
đều quỳ xuống mà uống nước. 7Bấy giờ ĐỨC 
CHÚA phán với ông Ghít-ôn: “Với ba trăm 
người đã tớp nước, Ta sẽ cứu các ngươi, và 
sẽ trao quân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn tất 
cả những người khác thì hãy rút lui, ai về nhà 
nấy.” 8Người ta giữ lại vò lương thực của đám 
dân, cùng với các tù và. Sau đó, ông Ghít-
ôn cho tất cả con cái Ít-ra-en trở về, ai nấy 
về lều mình, chỉ giữ lại ba trăm người. Doanh 
trại của người Ma-đi-an nằm phía dưới trại 
của ông, trong đồng bằng.
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Điềm báo thắng trận
9Đêm ấy ĐỨC CHÚA phán với ông: “Đứng 

lên! Đi xuống doanh trại, vì Ta sẽ trao nó vào 
tay ngươi. 10Nhưng nếu ngươi sợ không dám 
xuống, thì hãy đi xuống trại với Pu-ra, đầy tớ 
ngươi. 11Ngươi sẽ nghe ngóng xem chúng nói 
gì; sau đó tay ngươi sẽ ra cứng rắn, và ngươi 
sẽ xuống đánh trại.” Vậy chính ông đã cùng 
với Pu-ra, đầy tớ ông, xuống tới đầu tiền đồn 
của trại.

12Quân Ma-đi-an, A-ma-lếch và toàn 
quân Phương Đông nằm đầy đồng bằng, 
nhiều vô kể như châu chấu, và số lạc đà 
của chúng không đếm nổi, như cát trên bờ 
biển. 13Ông Ghít-ôn tới nơi, thì này một tên 
đang kể cho đồng đội một giấc chiêm bao. 
Hắn nói: “Đây là giấc chiêm bao tôi đã nằm 
mơ: một tấm bánh lúa mạch lăn trong trại Ma-
đi-an, tới một chiếc lều, đụng vào lều thì nó 
ngã xuống, cuốn chỏng gọng cái lều lên, thế 
là cái lều đổ.” 14Người đồng đội hoạ theo và 
nói: “Đây chỉ có thể là chiếc gươm của Ghít-
ôn, con Giô-át, người Ít-ra-en. Thiên Chúa 
đã trao người Ma-đi-an và cả doanh trại vào 
tay ông ta.” 15Khi nghe kể giấc chiêm bao và 
lời giải thích, ông Ghít-ôn sấp mình xuống, 
đoạn trở về trại Ít-ra-en và nói: “Đứng lên! 
Vì ĐỨC CHÚA đã trao vào tay anh em doanh 
trại Ma-đi-an.”

Cuộc đột kích
16Bấy giờ ông chia ba trăm người thành ba 

cánh quân, trao vào tay mọi người tù và, vò 
rỗng có đuốc bên trong. 17Ông bảo họ: “Hãy 
nhìn và làm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi làm 
gì thì các anh cứ làm theo! 18Tôi sẽ rúc tù 
và cùng một lúc với tất cả những người đi 
với tôi; bấy giờ các anh cũng rúc tù và khắp 
quanh trại và cùng hô: Vì ĐỨC CHÚA! 

Vì Ghít-ôn!”
19Ông Ghít-ôn cùng với một trăm người 

theo ông đi tới đầu trại vào đầu canh hai, 
lúc vừa thay người canh; họ rúc tù và, đồng 
thời đập bể những chiếc vò đang cầm trong 
tay. 20Bấy giờ cả ba cánh quân đều rúc tù và, 
đập bể vò; tay trái nắm chắc đuốc, tay phải 
cầm tù và rúc lên, rồi họ cùng hô: “Vì ĐỨC 
CHÚA, vì Ghít-ôn, vung kiếm lên!” 21Chung 
quanh trại, ai nấy đứng yên tại chỗ. Cả trại 
tán loạn, la ó và chạy trốn. 22Trong lúc ba 
trăm người rúc tù và thì ĐỨC CHÚA làm cho 
mỗi người trong khắp trại quay gươm giết 
bạn mình. Cả doanh trại đều trốn chạy về 
phía Xơ-rê-ra cho đến Bết Ha Sít-ta, bên bờ 
suối A-vên Mơ-khô-la, đối diện với Táp-bát.

Truy kích
23Bấy giờ từ Náp-ta-li, A-se và toàn thể Mơ-

na-se, các người Ít-ra-en họp nhau lại và rượt 
đuổi quân Ma-đi-an. 24Ông Ghít-ôn sai sứ 
giả đi kêu gọi khắp vùng núi Ép-ra-im: “Hãy 
xuống đón đầu quân Ma-đi-an, chiếm cứ 
các nguồn nước của chúng, cho đến Bết Ba-
ra và sông Gio-đan.” Tất cả các người Ép-
ra-im đều họp lại chiếm lấy các nguồn nước 
cho đến Bết Ba-ra và sông Gio-đan. 25Họ 
bắt được hai tướng của Ma-đi-an là Ô-rếp 
và Dơ-ếp; họ giết Ô-rếp tại tảng đá Ô-rếp, 
còn Dơ-ếp thì giết tại bồn ép nho Dơ-ếp. Họ 
còn rượt theo quân Ma-đi-an và mang thủ 
cấp của Ô-rếp và Dơ-ếp từ bên kia sông Gio-
đan về cho ông Ghít-ôn. (Tl 6, 1-25).


