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   VÀO ĐỀ THÁNG 7

“Xuất nhân đầu địa”. Ý của thành ngữ này 
là cao hơn người một cái đầu.

Thành ngữ này có xuất xứ từ “Tống sử - 
Truyện Tô Thức”, Tô Thức còn gọi là Tô Đông 
Pha; Tô Đông Pha cùng Âu Dương Tu trong 
truyện này đều là nhà văn triều nhà Tống.

Khi Tô Thức lên 10 tuổi thì cha đi du học 
xa, ở nhà chỉ có một mình mẹ là Trình Thị 
dạy bảo cho Tô Thức biết đọc biết viết. Đến 
năm 20 tuổi, Tô Thức đã hiểu sâu biết rộng, 
thông cổ trí kim, mới đến kinh thành tham gia 
khoa cử. Bấy giờ, hàn lâm tú tài Âu Dương 
Tu là quan chấm thi, trên văn đàn thời bấy 
giờ, người ta rất tôn sùng loại văn chương có 
phong cách quái gở và khó hiểu, Âu Dương 
Tu rất bất mãn trước việc này. Khi ông duyệt 
qua bài viết: “Hình thưởng trung hậu luận” 
thì cảm thấy vô cùng phấn khởi và định chấm 
bài này đỗ bậc tú tài. Nhưng ông lại ngờ rằng 
bài này là của Tăng Củng học trò của ông, 
nên để tránh tai tiếng, ông đã phê bài này đỗ 
bảng nhãn. Kỳ thực, bài văn này không phải 
là của Tăng Củng học trò ông, mà là của Tô 
Thức, tài năng xuất chúng của Tô Thức đã 
bắt đầu chớm nở trong cuộc thi lần này, về 
sau ông lại đỗ thi điện. 

Tô Thức rất khâm phục quan giám khảo 
Âu Dương Tu, sau đó đã mời ông phê duyệt 
hộ mấy bài viết của mình. Âu Dương Tu sau 
khi biết tác giả của “Hình thưởng trung hậu 
luận” không phải là Tăng Củng mà là Tô 
Thức, một người chưa hề có tên tuổi trong văn 
đàn, nay ông đã trót phê để Tô Thức chỉ đỗ 
bàng nhãn, nên ông cảm thấy vô cùng áy náy 

trước sự oan uổng này của Tô Thức. Về sau, 
Âu Dương Tu xem qua mấy bài viết của Tô 
Thức, thấy bài nào cũng tràn ngập tài năng, 
lại càng khen ngợi không ngớt. Âu Dương Tu 
đã viết thư cho Mai Nghiêu Thần một danh 
nhân trên văn đàn thời bấy giờ rằng: “Văn 
chương của Tô Thức quả là tuyệt vời, tôi 
muốn nhường lối để anh ta cao hơn tôi một 
đầu người”. Mọi người nghe vậy đều cho là 
Âu Dương Tu khen quá lời, nhưng sau khi họ 
xem qua các bài viết của Tô Thức, mới vui vẻ 
thành thật tin phục. Về sau, Tô Thức được sự 
chỉ bảo của các nhà văn nổi tiếng trên văn 
đàn như Âu Dương Tu v.v... văn chương ngày 
càng tuyệt vời, quả nhiên “Xuất nhân đầu 
địa”, cao hơn người một cái đầu.

Truyện gợi vài ý: - người tự nhận mình tối 
– đã vậy, còn cầm đèn soi cho người - ấy là 
người sáng hơn đèn đang cháy sáng.

Âu Dương Tu tự nhận mình tối: ấy là ông 
sáng một bậc.

Đề cao tài năng của Tô Thức cao hơn mình 
một cái đầu: ấy là ông sáng thêm một bậc nữa.

Giúp đỡ và giới thiệu Tô Thức cho mọi 
người: ấy là ông sáng thêm một bậc nữa, 
sáng hơn cả Tô Thức; nói cách ví von: ông 
sáng hơn cả đèn cháy sáng mà ông đang 
cầm. Nói đúng hơn, một người khi đã sáng 
thì sáng hơn đèn sáng. Cầm đèn soi cho 
người sáng ngờ đâu mình còn sáng hơn đèn. 
Hóa ra, đời lại có cái lý: kẻ cầm đèn soi cho 
người sáng không biết rằng mình sáng hơn 
người và sáng hơn đèn.

Sáng



MỤC LỤC 

2

THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ NGUYỆT SAN-THƯ (NGUYỆT LÀ RA HÀNG THÁNG, SAN LÀ 
BÁO, THƯ LÀ SÁCH, TỨC KẾT HỢP BÁO VỚI SÁCH) CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH NHẠC 

CHÂN TRUYỀN & TU ĐỨC THỰC TIỄN.
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 • THI CA CÔNG GIÁO Phêrô Dương Kim Quới, Bath. Nguyễn Viết Hoan… .............................................................................44
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   . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

“Ai đến với Ta mà không dứt bỏ 
cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, 
và cả mạng sống mình thì không 
thể làm môn đệ Ta”. (Lc 14, 26)

...................................................
25 Có rất đông người cùng đi 

đường với Đức Giê-su. Người 
quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không 
dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, 
chị em, và cả mạng sống mình 
nữa, thì không thể làm môn đệ 
tôi được.27 Ai không vác thập giá 
mình mà đi theo tôi, thì không thể 
làm môn đệ tôi được.”

28 “Quả thế, ai trong anh em 
muốn xây một cây tháp, mà trước 
tiên lại không ngồi xuống tính toán 
phí tổn, xem mình có đủ để hoàn 
thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt 
móng rồi mà không có khả năng 
làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ 
lên tiếng chê cười mà bảo:30 “Anh 
ta đã khởi công xây, mà chẳng có 
sức làm cho xong việc.”31 Hoặc 
có vua nào đi giao chiến với một 
vua khác, mà trước tiên lại không 
ngồi xuống bàn tính xem mình có 
thể đem một vạn quân ra, đương 
đầu với đối phương dẫn hai vạn 
quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu 
không đủ sức, thì khi đối phương 
còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai 
sứ đi cầu hòa.33 Cũng vậy, ai trong 
anh em không từ bỏ hết những gì 
mình có, thì không thể làm môn đệ 
tôi được.” (Lc 14, 25-33).

 
   THỰC THI LỜI CHÚA
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 . ĂN LỜI UỐNG Ý

Ta thường: 
- Hay lầm rằng: yêu thương cha mẹ, vợ con, anh em, chị 

em, và cả mạng sống mình thì quá tốt… Nào ngờ đây là 
tình yêu bản năng, tình yêu tự nhiên hay còn gọi là tình yêu 
cảm xúc hoặc tình yêu thú tính (nghĩa tốt: là loài động vật 
nào cũng có thứ tình yêu này); chính thứ tình yêu này tạo 
ra tình-bầy đàn, tình thân, tình gia đình… mà hễ quay quần 
nhau lại với những thứ tình cảm ấy thì nảy sinh sự cục bộ, 
kỳ thị và chia rẽ, vón cục… Chúa khuyên đừng xem trọng 
tình yêu bản năng khi theo Chúa. Hai lần khi người ta khen 
ngợi tình yêu bản năng này giữa Chúa và Đức Mẹ (tình mẫu 
tử), Chúa liền “lái” sang tình yêu khác (*).

- Và vẫn lầm tưởng rằng: không thể yêu tha nhân và kẻ 
thù… Nào ngờ rất có thể, vì đây là tình yêu lý trí, tình yêu 
siêu nhiên, tình yêu phấn đấu, tình yêu nhân tính (nghĩa là 
chỉ riêng loài động vật con người-lý trí mới có thứ tình yêu 
này); chính thứ tình yêu lý trí này mới tạo ra tình huynh đệ, 
tình bác ái, đoàn kết, hiệp nhất, hòa đồng không vón cục… 
Chúa khuyên xem trọng tình yêu lý trí này khi theo Chúa. 
Hai lần khi người ta khen ngợi tình yêu bản năng giữa Chúa 
và Đức Mẹ (tình mẫu tử), thì Chúa liền “lái” sang tình yêu 
lý trí như vừa nói trên.

Muốn theo Chúa phải bỏ tình yêu bản năng để yêu bằng 
tình yêu lý trí. Vì lẽ này cho nên câu: “Quả thật, Ta bảo các 
ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê 
hương mình” (Lc 4, 24-30) mới dễ hiểu, bởi vì tiên tri không 
còn quyến luyến với gia đình, họ hàng hay thân thuộc… thì 
làm sao những người này tiếp đón tiên tri khi ông về ghé 
ngang nhà! Tiên tri đã “coi họ hàng như củ khoai”  thì họ 
hàng cũng chẳng coi tiên tri hơn một củ khoai.

....................................................
(*) Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì 

từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: 
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” 
Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên 
Chúa thì có phúc hơn”.  (Lc 11, 27-28)

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng 
vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta 
báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở 
ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và 
anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra 
thực hành”. (Lc 8, 19-21)



5

thực thi lời chúa - hoá thành máu thịt

Rahul, đệ tử của một đạo sư khả kính, muốn 
từ bỏ thế gian nhưng vì quá quyến luyến gia 
đình nên anh thưa với thầy:

- Thưa thầy! Vì vợ con của tôi quá thương 
tôi, nên họ không chịu cho tôi thoát tục.

Để cho Rahul biết rõ sự thật, đạo sư lẳng 
lặng dạy anh bí kíp giả chết. Một thời gian 
sau, thấy Rahul thuần thục, đạo sư bảo anh 
hãy áp dụng thuật giả chết khi về đến nhà.

Về nhà, Rahul nằm nhắm mắt xuôi tay như 
đã chết, nhưng tai vẫn nghe được mọi tiếng 
khóc than của vợ con và thân nhân.

Ngày hôm sau, vị đạo sư đến để phân ưu 
cùng thân quyến. Sau giây phút tưởng niệm 
người quá cố, ông nghiêm nghị bảo thân nhân 
của Rahul rằng:

- Tôi có thuật cứu sống anh ta, nếu có ai 
sẵn lòng chết thay.

Anh chàng giả chết ngạc nhiên khi nghe 
mọi người trong gia đình nêu mọi lý do để 
biện minh là mình cần phải sống. Càng ngạc 
nhiên hơn khi nghe người vợ nghĩa thiết nói:

- Không ai cần chết thay cho chồng tôi. 

Không có ông ấy, chúng tôi vẫn có thể làm ăn 
sinh sống.

Truyện trên gợi vài ý: - tình nghĩa con người 
đối với nhau rất tạm bợ vì đều là tình yêu bản 
năng – tình yêu lý trí mới lâu bền – làm sao 
để dễ từ bỏ?

Tình nghĩa người với người nồng nàn lắm 
cũng chỉ là giai đoạn. Câu: “Bệnh lâu tình 
sâu cũng mòn” tóm kết cái thế thái nhân tình 
ai cũng có lần ngao ngán ấy; bởi cái thế thái 
nhân tình này do tình yêu bản năng (tình yêu 
tự nhiên chỉ yêu người thân thuộc).

Tình yêu lý trí (vận dụng lý trí để yêu hết 
mọi người như Chúa dạy) tạo một thế thái 
nhân tình cao đẹp và bền vững. Từ bỏ chẳng 
qua chuyển tình yêu bản năng thành tình yêu 
lý trí: “Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, 
vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình 
thì không thể làm môn đệ Ta”. (Lc 14,26) 

Để dễ từ bỏ, ta yêu Chúa. Càng yêu Chúa 
nhiều càng dễ dứt bỏ tình yêu bản năng với 
cái thế thái nhân tình của nó.

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

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” 
(Lc 11,1)

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

Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHỦ ĐỀ: CẦU XIN

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I: Abraham cầu xin Chúa cho 

thành Sôđôma
- Đáp ca: Ca tụng Chúa đã nhậm lời cầu xin
- Tin Mừng: Chúa Giêsu dạy các môn đệ 

cầu xin.
Minh họa.
- Mille images 133 E
- “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu 

nguyện” (Lc 11,1)

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu 

bảo: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì gặp, ai gõ 
cửa thì sẽ được mở cho”. Chúa nói thế để 
khuyến khích chúng ta khi cần điều gì thì hãy 
cầu xin cùng Thiên Chúa một cách mạnh dạn, 
tin tưởng và kiên trì. 
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PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Trước hết chúng ta hãy xin Chúa tha thứ 
những tội lỗi của chúng ta, để chúng ta xứng 
đáng dâng Thánh lễ này lên Chúa.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Xin Chúa tha thứ vì trong tuần vừa qua 
chúng con đã không kính mến Chúa cho đủ.

- Xin Chúa tha thứ vì trong tuần vừa qua 
chúng ta đã nhiều lần lỗi đức bác ái với người 
khác.

- Xin Chúa tha thứ vì trong tuần vừa qua 
chúng con chưa chu toàn bổn phận của chúng 
con.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (St 18,20-32)
Vì dân thành Sôđôma phạm tội quá nhiều, 

Thiên Chúa cho Abraham biết Ngài sẽ cho lửa 
từ trời xuống thiêu huỷ thành này. Abraham 
đã mặc cả với Chúa rằng nếu trong thành có 
một số người công chính thì xin Chúa tha cho 
cả thành. Chúa đồng ý, và Abraham đã hạ dần 
con số những người công chính: từ 50 xuống 
45, rồi 40, 30, 20 và 10. Rất tiếc là Abraham 
đã dừng lại ở đó, không dám xuống nữa.

Câu chuyện cho ta thấy 2 điều quan trọng: 
a/ Lòng thương xót của Chúa vì những người 
công chính mà sẵn sàng tha thứ cho những 
người tội lỗi; b/ Thiên Chúa sẵn sàng nghe lời 
cầu xin của con người.

2. Đáp ca (Tv 137)
Ca tụng Thiên Chúa đã nghe lời cầu xin của 

con người.
3. Tin Mừng (Lc 11,1-13)
Chúa Giêsu dạy về cầu nguyện:
1. Nội dung phải cầu nguyện: Kinh Lạy 

Cha: Thời Chúa Giêsu, mỗi nhóm tín ngưỡng 
có một bài kinh riêng, đặc trưng của nhóm 
mình. Bài kinh mà Chúa Giêsu sắp dạy cũng 
là đặc trưng của Kitô giáo. Nét đặc trưng rõ 
nhất được thấy trong một từ chìa khoá lặp đi 
lặp lại rất nhiều lần, từ “Cha”: Kitô hữu được 

làm con Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa 
là Cha.

Vì là một bài kinh rất ngắn gọn cho nên 
những điều được nói trong đó đều là những 
điều then chốt nhất. Nói cách khác, những lời 
xin trong bài kinh này cho ta biết những điều 
mà Kitô hữu cần quan tâm nhất là gì: 

a/ Đối với Chúa: sao cho người ta được biết 
Chúa (“Xin làm cho danh Cha vinh hiển”); sao 
cho nhiều người gia nhập Nước Chúa (“triều 
đại Cha mau đến”).

b/ Đối với chính bản thân mình: có lương 
thực hằng ngày, được Cha tha thứ và mình 
cũng biết tha thứ cho người khác, đừng sa 
chước cám dỗ.

2. Thái độ khi cầu nguyện: Phải kiên trì. 
Để minh họa cho thái độ kiên trì, Chúa Giê-

su đưa dụ ngôn về “người bạn quấy rầy”.
- “Quấy rầy” vì đến gõ cửa ban đêm để vay 

bánh: việc này khiến chủ nhà bị mất ngủ. Và 
nếu chủ nhà thức dậy thắp đèn lên, rồi lấy 
bánh, rồi mở cửa, rồi nói chuyện... thì sẽ làm 
cho vợ con của ông cũng mất ngủ luôn. Bởi 
thế, chủ nhà đã nói vọng ra lời từ chối. Nhưng 
người bên ngoài cứ vừa gõ cửa vừa kêu mãi.

- Nhưng người đứng bên ngoài ấy lại là một 
“người bạn”. Bạn bè thì phải thương yêu nhau 
và tương thân tương trợ nhau, nhất là trong 
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những khi gặp khó như trường hợp này.
Việc chủ nhà cuối cùng đã cho anh bạn vay 

bánh có thể vì một trong hai lý do: cho để khỏi 
bị quấy rầy nữa; cho vì tình bạn. Theo cách 
diễn tả của dụ ngôn thì người đó đã làm vì lý 
do thứ nhất. Nếu làm vì lý do thứ hai thì việc 
cho sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng dù sao thì cuối 
cùng anh bạn đứng ngoài đã đạt được điều 
mình xin, và lý do là nhờ anh kiên trì.

Sau khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu lý luận theo 
kiểu a fortiori (huống chi): người đời dù quen 
hành động theo lý do ích kỷ (để khỏi bị quấy 
rầy) thế mà cũng phải chịu thua sự kiên trì của 
người xin. Huống chi Thiên Chúa vốn tốt lành 
quen đối xử với chúng ta theo tình thương. 
Bởi thế nếu ai kiên trì cầu xin với Chúa thì 
chắc chắn sẽ được nhậm lời.

4. Bài đọc II (Cl 2,12-14) (Chủ đề phụ)
Thánh Phaolô giải thích những hiệu quả của 

bí tích Rửa tội:
- Giúp chúng ta chết đi cho con người cũ 

yếu hèn để sống lại thành con người mới kết 
hợp với Đức Kitô.

- Tha thứ mọi tội lỗi trước đây của chúng ta.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Lời cầu xin của Abraham
Lời cầu xin của Abraham có nhiều điểm hay 

đáng chúng ta bắt chước:

- Ông không cầu xin cho bản thân mình, mà 
cho người khác, những người không phải là bà 
con hay bạn bè thân thích gì của ông cả.

- Ông không cầu xin cho những người 
đạo đức công chính, mà xin cho những 
người tội lỗi.

- Ông đã nại vào lòng thương xót của Chúa 
và vào “uy tín” của một số người công chính.

Nhưng có một điểm mà Abraham chưa làm 
gương cho chúng ta được. Đó là xem ra ông 
chưa tin tưởng hoàn toàn vào Chúa cho nên 
đã dừng lại ở con số 10 người công chính chứ 
không dám tiến xa hơn vào lòng thương xót vô 
biên của Chúa.

* 2. Xin, tìm và gõ.
Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta hãy xin, 

hãy tìm và hãy gõ cửa. Nghĩa là đức tin của 
chúng ta phải là một hành động tích cực chứ 
không phải là một thái độ thụ động chỉ biết 
đợi chờ.

Tuy nhiên lắm khi vì tự phụ mà chúng ta 
không xin, nên chúng ta không nhận được; 
lắm khi vì chúng ta lười biếng mà không tìm, 
nên chúng ta không gặp; lắm khi vì chúng ta 
nhút nhát mà không gõ cửa nên không được 
mở cho.

Đừng thụ động ngồi chờ ơn Chúa như 
những quả sung từ trời rụng xuống. Hãy kh-
iêm tốn, siêng năng và bạo dạn mà xin, mà tìm 
và gõ cửa. Nếu điều đó tốt cho chúng ta thì 
chắc chắn Thiên Chúa là Cha nhân hậu sẽ ban 
cho chúng ta.

* 3. Tại sao phải cầu xin cách kiên trì?
Phải kiên trì khi cầu xin là để tăng thêm ước 

muốn của chúng ta, và cũng là để tăng thêm 
giá trị ơn Người sẽ ban. Nếu chúng ta không 
nhận được điều mình xin, thì không phải là 
Chúa không sẵn sàng ban ơn, nhưng có thể 
điều cầu xin ấy không mang lại ích lợi cho 
linh hồn chúng ta, hoặc Người muốn dành cho 
chúng ta một ơn lớn lao hơn. Cho dù sự đáp trả 
của Chúa không như lòng chúng ta mong ước 
hay không đúng lúc chúng ta mong đợi, thì đó 
cũng là bởi sự khôn ngoan và lòng yêu thương 
của một người Cha đầy tình nhân ái.
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* 4. Và Chúa nói không.
- Tôi xin Người lấy niềm kiêu hãnh của tôi 

đi. Và Người nói không. Người nói việc lấy đi 
không phải do Người mà là tôi phải từ bỏ nó.

- Tôi xin Người làm cho đứa bé tật nguyền 
của tôi được lành lặn. Và Người nói không. 
Người nói tinh thần của tôi mới là tất cả, còn 
thể xác chỉ là nhất thời thôi.

- Tôi xin Người ban cho tôi sự kiên nhẫn. 
Và Người nói không. Người nói kiên nhẫn là 
một phó sản của nỗi gian nan khổ cực, không 
ban được mà phải tự kiếm lấy.

- Tôi xin Người ban cho tôi hạnh phúc. Và 
Người nói không. Người nói Người ban cho 
tôi những lời chúc lành, hạnh phúc tuỳ thuộc 
nơi tôi.

- Tôi xin Người vứt bỏ nỗi đớn đau. Và 
Người nói không. Người nói khổ đau sẽ đưa 
con ra khỏi những lo toan trần thế và đưa con 
lại gần Ta hơn.

- Tôi xin Người làm cho tinh thần tôi phát 
triển. Và Người nói không. Người nói sẽ cho 
tôi sự sống để tôi vui hưởng tất cả mọi thứ.

- Tôi xin Người giúp tôi yêu thương những 
người khác nhiều như Người yêu tôi. Và 
Người nói: “À, cuối cùng thì con cũng có một 
ý tưởng hay”. (Tài liệu nước ngoài. Hải Lý 
dịch. Đăng trong tuần báo CgvDt, số 1147, 
ngày 1.3.1998).

* 5. Xin điều này được điều khác.
Tôi xin Chúa cho tôi sức khoẻ để tôi có thể 

làm được những việc lớn lao - Ngài lại ban 
cho tôi sự yếu đuối để tôi làm mọi việc cách 
tốt hơn.

Tôi xin Chúa cho tôi giàu sang để tôi có thể 
sống hạnh phúc hơn - Ngài lại ban cho tôi sự 
nghèo nàn để tôi sống khôn ngoan hơn.

Tôi xin Chúa ban cho tôi quyền lực để được 
người đời xưng tụng - Ngài lại ban cho tôi sự 
mọn hèn để tôi ý thức cần đến Ngài hơn.

Tôi xin Chúa ban cho tôi mọi sự, nhờ đó tôi 
tận hưởng thú vui cuộc sống - Ngài lại ban cho 
tôi cuộc sống để nhờ đó tôi tận hưởng mọi sự.

Tuy tôi chẳng được tất cả những điều tôi xin, 
nhưng lại nhận được mọi thứ tôi cần. (Anon)

6. Chuyện minh họa.
a/ Kiên trì 
Một người đưa tin đến một lâu đài cũ kỹ và 

anh lấy búa gõ cửa. Không ai trả lời. Anh lại 
gõ và chỉ có tiếng vang dội lại. Nhưng anh biết 
có người trong nhà, anh nhìn thấy họ qua cửa 
sổ. Giận sôi lên, anh cầm búa và lấy hết sức 
giáng mạnh vào cửa hai ba chục lần.

Một khuôn mặt cau có ngó qua lỗ then 
cửa và lịch sự hỏi xem người khách muốn 
vào không.

Vị khách nói như mê sảng: “Này ông, tôi 
vào được không? Chẳng lẽ ai muốn vào cũng 
phải gõ như tôi?”.

- Ồ, ông biết đấy: Có nhiều trẻ ở xung 
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quanh đến đây, chúng gõ cửa một vài lần rồi 
bỏ chạy, nên chúng tôi biết là không cần để 
ý đến chúng. Nhưng khi nghe ông gõ cửa, 
tôi thực sự thấy ông muốn vào. Vì thế tôi ra 
mở cửa.

b/ Khiêm tốn.
Ngày kia, thánh Clément Hofbauer đi xin đồ 

viện trợ cho các cô nhi. Ngài vào một quán ăn, 
có ba người đang đánh bạc, xin họ góp phần 
vào công việc từ thiện. Một người chửi bới, rồi 
nhổ vào mặt ngài.

Thánh nhân lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và 
nhẹ nhàng nói: “Đó là phần ông cho tôi. Còn 
phần cho các cô nhi của tôi đâu?” 

Tay cờ bạc kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi 
dốc túi đưa hết cho ngài.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, cầu nguyện 
là hơi thở, là sức sống, là linh hồn của đời 
sống người Kitô hữu. Chúng ta cùng dâng 
lời nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết cầu 
nguyện như Chúa đã dạy:

1. Hội thánh luôn khuyên nhủ con cái mình 
siêng năng cầu nguyện/ Chúng ta hiệp lời cầu 
xin cho các tín hữu biết chăm chỉ lắng nghe/ 
và cố gắng thực hiện lời mời gọi tha thiết của 

Hội thánh/ trong đời sống đức tin thường ngày.
2. Ngày nay/ có một số Kitô hữu/ đặc biệt 

là các Kitô hữu trẻ/ cho rằng cầu nguyện 
không còn cần thiết nữa/ Chúng ta hiệp lời cầu 
xin cho hết thảy mọi tín hữu hiểu rằng/ cầu 
nguyện cần thiết cho đời sống đức tin/ như dầu 
cần cho đèn.

3. Cầu nguyện trong gia đình rất quan trọng 
cho cuộc sống đức tin của người tín hữu/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi gia đình 
Công giáo/ biết trung thành đọc kinh tối sáng 
mỗi ngày.

4. Chúa Giêsu dạy ta kinh Lạy Cha để cầu 
nguyện cùng Chúa Cha/ Chúng ta hiệp lời cầu 
xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ vừa đọc 
vừa suy niệm/ và sống theo tinh thần của lời 
kinh nguyện tuyệt vời này.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết 
luôn cảm tạ Chúa là Đấng đã dựng nên chúng 
con và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ trong 
cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con Amen.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Khi các môn đệ xin 
Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, Ngài đã dạy họ 
Kinh Lạy Cha. Chúng ta hãy kết hợp tâm tình 
với các môn đệ mà cầu nguyện bằng chính lời 
kinh Chúa dạy.

VII. GIẢI TÁN

Trong tuần này, mỗi khi có điều gì cần, 
chúng ta hãy cầu xin với Chúa cách khiêm tốn, 
kiên trì và tin tưởng, bởi vì chính Ngài đã hứa: 
“Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa 
thì sẽ được mở cho”.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Thưa anh em, anh em đã được gọi để 
hưởng tự do” (Gl 5,13)

Dân Israel đã từng bị đàn áp bên Ai Cập 
rồi được cứu thoát. Trong nước, họ luôn bị 
dân Canaan rồi dân Philitinh đe dọa. Nhưng 
Thiên Chúa cứu họ nhờ các thủ lãnh. Thời lưu 
đày và thời Antiôchô Epiphanê, họ cũng được 
giải thoát. Thời lệ thuộc Rôma, dù không nhận 
mình bị thống trị (Ga 8,33), người ta vẫn khao 
khát Đấng Cứu Thế đến cứu độ (Lc 24,21). 
Ý tưởng giải phóng rất gần với ý tưởng cứu 
chuộc. 

Kitô hữu được mời gọi sống tự do (Gl 5,13). 
Thật vậy, người Kitô hữu thoát khỏi tinh thần 
nô lệ và sợ sệt, để sống tinh thần hiếu thảo 
(Rm 8,15-18). Thiên Chúa giải thoát Isra-
el khỏi mọi lầm lỗi (Tv 130,8). Người tôi tớ 
Thiên Chúa mang lấy tội lỗi mọi người và giải 
hòa họ với Thiên Chúa (Is 53,5-6) và Kitô 
hữu được giải thoát nhờ máu Đức Kitô (Rm 
8,2), đưa họ vào nước của Con Thiên Chúa 
(Cl 1,14). 

Tử thần bị tiêu diệt (1Cr 15,55) và chúng 
ta được chia sẻ ơn Phục sinh (Rm 6,3-4), 
vượt qua cõi chết mà vào sự sống (1Ga 3,14). 
Không còn sợ hãi và chết chóc nữa (Rm 6,23). 
Lề luật thánh thiện và thiêng liêng (Rm 7,12-
14) dẫn đến Đức Kitô (Gl 3,24). Nhưng việc 
giữ lề luật và nghi lễ là một gánh nặng vô 
ích (Cv 15,10 Gl 4,9-10) chẳng giúp ta làm 

điều lành cũng như chẳng giúp ta tránh điều 
ác (Rm 7). Ơn cứu độ chỉ có nơi Đức Kitô (Gl 
2,21) và sự thật mới giải thoát (Ga 8,32). 

Nhưng tự do không có nghĩa là được làm 
mọi sự (Gl 5,13), nhưng phải đưa đến sự tuân 
phục Đức Kitô và Hội Thánh. Người Kitô 
hữu phải là “người nô lệ cho đức công chính” 
để nên thánh (Rm 6,19). Trên tự do phải có 
đức ái (1Cr 8-10).

“Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,9), 
đó là đối tượng chính mà Gioan Tẩy Giả và 
Chúa Giêsu rao giảng và các tông đồ cũng 
như Giáo Hội phải tiếp nối. 

Trong Cựu Ước, ý tưởng Thiên Chúa – Vua 
không có từ đầu. Nhưng khi Israel lập cư tại 
Canaan, người ta dùng biểu tượng này để 
diễn tả mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân 
Ngài. (Tl 8,23 1Sm 8,7) Thiên Chúa cai trị 
đến muôn đời (Xh 15,18), trên trời (Tv 11,4 
103,19). Nhưng có một dân, Ngài chọn riêng 
và biến họ thành “một vương quốc tư tế và 
một dân được thánh hiến” (Xh 19,6). Ngài 
chúc phúc cho họ (Tv 134,3) dẫn dắt họ như 
chủ chăn đối với đàn chiên (Tv 80 Ed 34). 

Khi dân Israel tự lập một vị vua, có trào 
lưu chống đối (1Sm 8,1-7), nhưng chính sứ 
giả Thiên Chúa loan báo sự tuyển chọn Saolê 
(10,24) Đavít (16,12) và vương triều Đavít 
(2Sm 7,1-16). Và các vua Israel hành xử 

NƯỚC THIÊN CHÚA
(CN 14 TN C - Lc 10,1-12)

  TỰ DO
(CN 13 TN C - Gl 5,1.13-18)
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

LUẬT
(CN 15 TN C - Lc 10,26)

PHỤC VỤ
(CN 16 TN C - Lc 10,40)

vương quyền trong sự tuân phục Thiên Chúa 
(2Sbn 13,8). Ngược lại, Thiên Chúa cũng coi 
miêu duệ của Đavít như con cái Ngài (2Sm 
7,14 Tv 2,7). Nhưng tham vọng của các vị 
vua thế trần nhiều khi không phù hợp với 
nước Thiên Chúa, khiến các tiên tri phải cảnh 
cáo họ và loan báo những hình phạt sẽ đổ 
xuống (2Sm 12 24,10-14). Nguyên do khiến 
vương triều Đavít sụp đổ cũng vì vua trần thế 
đoạn giao với vua uy quyền là Thiên Chúa 
(Gr 10,21)! 

Đấng Cứu Thế sẽ đến tái lập Nước Thiên 
Chúa. Chúa Giêsu đến khai mở Nước này như 
một hạt giống (Mc 4,26-29), như men trong 
bột (Mt 13,33), chỉ được ban cho đàn chiên 
bé nhỏ. Nước ấy phải được lớn lên (Mt 13,3-9 
18-23, nhưng sẽ trở thành như cây to lớn mà 
mọi chim trời sẽ đến làm tổ (Mt 13,31).

Trước vấn nạn “phải làm gì để được sống 
đời đời?”. Chúa Giêsu đã hỏi lại người thông 
luật: “Trong LUẬT đã viết gì? Ông đọc thế 
nào?” (Lc 10,26) 

Từ LUẬT (tora) trong tiếng Hibá có nghĩa 
rộng và ít chuyên về pháp luật như từ normos 
trong tiếng Hy Lạp: Nó chỉ giáo huấn của 
Thiên Chúa nhằm hướng dẫn cuộc sống con 
người. Thần học Kitô giáo nhìn nhận chế độ 
“luật tự nhiên” (Rm 2,14t) phân biệt “luật cũ” 
và “luật mới”. Như vậy ba giai đoạn chính 
yếu của chương trình cứu độ đều được biểu 
trưng bằng một danh từ nói lên khía cạnh luân 

lý và pháp lý. 
Khi đưa ra câu hỏi “luật đã viết gì ?”, Chúa 

Giêsu hẳn đã nghĩ đến toàn bộ luật mà Cựu 
Ước đã liên kết với Môisen, “luật cũ”. Các 
bản văn luật ấy có thể ghi nhận như sau: Thập 
giới (Xh 20,2-17 Đnl 5,6-18), bộ Luật Giao 
Ước (Xh 20,22-23), thập giới phụng tự (Xh 
34,11-26), bộ Đệ Nhị Luật (Đnl 12,26), luật 
Thánh đức (Lv 17,26), luật Tư tế: định chế 
được ghi rải rác trong Ngũ thư nhân có một 
biến cố lịch sử (Xh 25-31 Ds 1-10), hay qui 
luật thu tập và được đưa vào toàn bộ có tầm 
quan trọng nhiều hay ít: luật Hy tế (Lv 1-7), 
luật Thanh tẩy (Lv 11-16). 

Tân Ước đối chiếu luật cũ (Rm 5,20) với 
chế độ ân sủng Đức Giêsu Kitô khởi xướng 
(Rm 6,15 G1,17) và còn nói tới “luật của Đức 
Kitô nữa” (Gl 6,2).

“Cô Martha tất bật lo việc phục vụ” 
(Lc 10,40). 

Trong Kinh Thánh, từ phục vụ có hai ng-
hĩa đối nghịch: hoặc chỉ sự tùng phục của con 
người đối với Thiên Chúa, hoặc tình trạng nô 
lệ của con người đối với nhau. Tình trạng nô 
lệ trong thế giới lương dân coi người nô lệ 
của con người đối với nhau. Tình trạng nô 
lệ trong thế giới lương dân coi người nô lệ 
như súc vật hoặc đồ vật, còn luật dân Thiên 
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(xem tiếp trang 35)

Chúa xác định nô lệ vẫn là con người, có địa 
vị trong gia đình và có thể vẫn được tín cẩn và 
được thừa tự (St 24,2 15,3). Thực tế, sự tùng 
phục có khi là vinh dự như khi phục vụ nhà 
vua hay trong việc phụng tự. 

Phục vụ Thiên Chúa là một vinh dự, Thiên 
Chúa ưu ái ký kết giao ước với dân Ngài và 
Ngài không chịu được chia sẻ (Đnl 13,5), yêu 
mến và phục vụ một mình Ngài (Mt 4,10 Đnl 
6,13). Phục vụ Thiên Chúa trước hết qua việc 
phụng tự và các tư tế và thầy Lêvi là những 
người phục vụ Thiên Chúa (Ds 18 1Sm 2,11-
18 3,1 Gr 33,21t). Họ là tôi tớ Thiên Chúa 
và diễn giải lời sấm (Tl 17,5t). Tín hữu làm 
việc phụng tự là “phục vụ Thiên Chúa” (2Sm 
15,8). Dĩ nhiên việc phụng tự không chỉ giới 
hạn vào nghi thức mà bao hàm cả cuộc sống 
vâng lời (1Sm 15,22 Hs 6,6). 

Chúa Giêsu, dưới sức mạnh của tình yêu 
vừa nhắc nhở tính tuyệt đối của việc phục vụ 
Thiên Chúa (Lc 16,9 Mt 6,24), vừa trọn vâng 
phục Thiên Chúa Cha như Người Tôi Tớ: lo 
việc Cha (Lc 2,49) vâng ý Cha (Mt 16,21 Ga 
14,30). Người còn làm gương cho chúng ta 
biết phục vụ nhau (Mc 10,45 Lc22,27 và Ga 
13,15). Sự phục vụ Kitô giáo do đó thật cao 
cả, vì nó biến họ nên bạn hữu Chúa Kitô (Ga 
15,15) và đáng hưởng niềm vui với Người 
(Mt 25,14-23 Ga 15,10t).

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu 
nguyện” (Lc 11,1) 

Cầu nguyện là một hành vi do lòng tin, 
tin Thiên Chúa hiện diện và hành động. Đó 
cũng là một cuộc đối thoại với Ngài. Chúa 
Giêsu cầu nguyện liên lỉ và đã dạy cách cầu 
nguyện sau lời đề nghị của các tông đồ (Lc 
11,1). Kinh Lạy Cha là trung tâm điểm của 
giáo huấn ấy (Lc 11,2t Mt 6,9-13). 

Người cầu nguyện hướng về Thiên Chúa 
như người cha và như vậy vừa tiếp nối vừa 
vượt qua sự thân mật của thánh vịnh (Tv 

27,10 103,13 Is 63,16 64,7). Gọi Thiên Chúa 
là Cha, đó là tác động tin và là cuộc tự hiến 
cho Ngài. Vì vậy, Người cầu nguyện trước 
hết lo về danh Thánh Chúa, về nước Ngài, về 
ý định và việc thực hiện Thánh ý Ngài (Mt 
9,38). Họ cũng xin bánh ăn, rồi ơn tha thứ sau 
khi đã hòa giải với anh em và sau cùng xin ơn 
khỏi sa ngã trong cơn thử thách. 

Các huấn lệnh khác bổ túc cho kinh Lạy 
Cha. Điều kiện và nguồn mạch của kinh ng-
hiệm là niềm xác tín sẽ được nhậm lời (Mt 
18,19 21,22 Lc 8,57). Diễn tả trực tiếp nhất 
điều này là (Mc 11,23 9,23) và nhất là (Gc 
1,5-8). Người ta xác tín như vậy, vì Thiên 
Chúa chính là Cha (Lc 11,13), Đấng thấu biết 
mọi sự (Mt 6,6) và không cần phải lải nhải 
nhiều lời (Mt 6,7 1V18,26tt). 

Phải cầu nguyện không ngừng, nhất là 
trong bối cảnh những ngày cuối cùng (Lc 
18,1-7) để khỏi bị vùi lấp (Lc 21,36 22,39-
46). Vì thế, kinh Lạy Cha kết thúc với lời xin 
cho khỏi sa chước cám dỗ.       

CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU DẠY
(CN 17 TN C - Lc 11,1)
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Phải nói trong số các Thánh chuyên về 
chuỗi hạt Mân Côi, thì Chân Phước Alan de 
la Roche là vị Tông đồ đặc biệt của chuỗi hạt 
Mân Côi. Đối với Thánh Dominico, Ngài là 
vị Chân phước hậu sinh. Vì Thánh Dominico 
sinh năm 1170, mà Ngài thì sinh năm 1428, 

tức là sau 258 năm. Tuy nhiên Ngài cũng là 
tu sĩ dòng Đominico. Chân phước Alan de la 
Roche, có đời sống rất tốt lành, thánh thiện, 
gương mẫu, được mọi người qúy mến. Sau khi 
qua đời, Ngài đã được phong Chân phước, và 
người ta thường gọi là Chân phước Alan de la 
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Roche. Chân phước Alan de la Roche và hội 
Mân Côi do Ngài sáng lập năm 1470, có ảnh 
hưởng lớn trong việc thành hình nên chuỗi 
Mân Côi như ngày nay. Dựa trên bằng chứng 
lịch sử, có người cho rằng Chân phước Alain 
xứng đáng được gọi là cha của kinh Mân Côi 
hơn là Thánh phụ Đominico, đấng sáng lập 
dòng thuyết giáo, tức dòng Thánh Đominico 
hiện nay. 

Chân phước cũng chính là người đầu tiên 
thuật lại truyện Đức Mẹ trao ban tràng chuỗi 
Mân Côi cho Thánh Dominico, và dạy Thánh 
nhân cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. 
Với lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi một cách 
thiết tha. Với ước nguyện lớn lao muốn cho 
mọi người được nhận biết và yêu mến kinh 
Mân Côi, do đó vào năm 1470, Chân phước 
đã cho thành lập hội Mân Côi đầu tiên tại 
tỉnh Douai, miền Bắc nước Pháp. Và sau này, 
Ngài đã lập ra rất nhiều hội Mân Côi ở khắp 
nơi Ngài đi giảng.. Những hội Mân Côi là tổ 
chức được Giáo Hội công nhận, là vì chính 
Ngài đã vận động với Hội Thánh thừa nhận 
hội Mân Côi là hội chính thức của Giáo Hội. 
Do đó ngày 8/9/1475, là ngày sinh nhật Đức 
Mẹ, trước khi Chân phước qua đời, theo lời 
thỉnh nguyện của Hoàng Đế Fredecih lll của 
nước Đức, Giáo Hội đã chính thúc thừa nhận 
hội Mân Côi, và truyền cho các nơi trong Giáo 
Hội, chỗ nào có đông giáo dân, thì nên thành 
lập hội Mân Côi cho giáo dân được hưởng 
nhờ những ơn ích bởi hội Mân Côi. 

Sau thời gian vàng son đó, Hội Mân Côi 
đã liên tục nhận được nhiều ơn xá, đại xá, do 
các Đấng thẩm quyền của Hội Thánh, từ Đức 
Giáo Hoàng Sixto lV, cho đến các Đức Giáo 
Hoàng kế tiếp, thay nhau rộng ban ơn xá cho 
những ai gia nhập Hội Mân Côi. Theo Chân 
phước Alan de la Roche, thì bất cứ ai, bất cứ 
ở đâu, mà muốn gia nhập Hội Mân Côi thì chỉ 
cần thực hiện các điều đã quy định như đã kể 
trên, thì đương nhiên là hội viên Hội Mân Côi 
rồi. Đấy là tất cả công trình vĩ đại của Chân 
Phước trong sự truyền bá kinh Mân Côi và 
hội Mân Côi ở khắp nơi trong Giáo Hội. 

Lời bàn: Ngày nay người ta thấy giáo dân 
đâu đâu cũng mộ mến chuỗi Mân Côi và gia 
nhập Hội Mân Côi. Chính là công lao của 
Chân Phước Alan de la Roche. Hôi Mân 
Côi là hội chính thức của Hội Thánh Công 
giáo, có tính cách quốc tế, không phải là 
hội đoàn của địa phương do các giáo phận 
tổ chức theo nhu cầu từng giai đoạn. Do 
đó chúng tôi cũng khuyến khích mọi người 
Công giáo chúng ta nên gia nhập Hội Mân 
Côi để được hưởng nhiều ơn ích của Đức Mẹ 
Mân Côi. Xin nhớ rằng đọc 10 hoặc 20 kinh 
Kính mừng, là để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, 
không phải là kinh Mân Côi. Muốn đọc kinh 
Mân Côi do Hội thánh chỉ dạy đúng cách, là 
phải lần hạt 5 chục, và ngắm 5 sự Vui, 5 sự 
Thương, 5 sự Mừng và 5 sự Sáng, thì mới đủ 
điều kiện để được hưởng ơn ích bởi kinh Mân 
Côi. Chính chúng tôi cũng đã thấy có nhiều 
người, nhiều nơi, đã không hiểu rõ tôn chỉ 
mục đích của Hội Mân Côi, nên đã có nhận 
định sai lầm rằng: chỉ cần đọc 1 chục kinh, 
hoặc 20 kinh Kính mừng, cũng đủ để được 
gọi là kinh Mân Côi. Xin nhớ rằng đọc 10 hay 
20 kinh Kính mừng để tôn vinh Đức Mẹ, cũng 
là tốt rồi, nhưng không phải là kinh Mân Côi. 
Đã là kinh Mân Côi thì phải đọc 50 (1 chuỗi) 
hoặc 100 (2 chuỗi) hoặc 150 (3 chuỗi) hoặc 
200 (4 chuỗi) kèm theo các ngắm mùa Vui, 
mùa Sáng, mùa Thương và mùa Mừng. 2 việc 
hoàn toàn khác nhau. 
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Cháu Cécilia Nguyễn Thị Bích Hường 
7 tuổi, con một gia đình Công giáo tại Phú 
Nhuận.

Tháng 10 năm 1984, cháu được đưa vào 
bệnh viện Điện Biên Phủ (Saint Paul cũ). Các 
bác sĩ cho biết cháu bị ung thư (basde down), 
mắt đã lồi ra không trông khỏi được. Cha mẹ 
đã lo cho cháu Rước lễ lần đầu, và chịu Bí 
tích Thêm sức như để cho cháu dọn mình 
chết, mà cháu nào có hay.

May lúc đó, có người mách đến khấn Thánh 
Cả Giuse tại Chí Hòa. Ông bố liền đến khấn. 
Sau vài tiếng đồng hồ bệnh đã dần dần lùi 
bước. Ngày áp lễ Chư Thánh cháu xuất viện. 
Cả y sĩ đoàn tại bệnh viện đều lấy làm lạ.

Đến nay đã mười năm, cháu Bích Hường 
vẫn khoẻ mạnh, học giỏi và ngoan đạo.

Cước chú: Văn phòng Đền Công chính còn 
lưu trữ bức ảnh của cháu Bích Hường chụp 
khi đó, do gia đình gửi tặng với mấy dòng 
sau đây:

“Cháu Cêcilia Nguyễn Thị Bích Hường 
lâm bịnh nhiễm trùng. Bác sĩ chẩn là bệnh 
nan y, gia đình đã thất vọng, chỉ còn biết cậy 
nhờ vào quyền thế Thánh Cả Giuse cầu bầu. 
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, bệnh đã lùi 
bước dần dần cho đến ngày chuẩn bị mừng 
lễ Các Thánh Nam Nữ thì cháu xuất viện”. 
Người cha ký tên.
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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: 
Nếu bỏ mình, thì theo Chúa bằng gì? 

(một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Lời Chúa: Chúa nói với mọi người rằng: 

“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá 
mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai 
muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai 
mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu 
con người được lời lãi cả thế gian, mà phải 
thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?” (Lc 9, 
22-25)

Trong Lời Chúa trên, có chữ “mình”, “mạng 
sống mình”.

Do mỗi người có tới 2 “mình” (hay 2 “mạng 
sống mình”): 1/ “Mình” dạng bản năng. 2/ 
“Mình” dạng thần khí. 

Chúa bảo phải bỏ “mình” dạng bản năng. 
“Mình” dạng bản năng gồm có: tình yêu 

bản năng, cảm xúc bản năng; thí dụ: thương 
yêu người thân là tình yêu tự nhiên ai cũng 
có từ bản năng động vật, vì những người thân 

có cùng huyết thống với mình; thí dụ ngược 
lại: yêu thương người dưng hay kẻ thù là tình 
yêu lý trí (hay thần khí) không phải ai cũng 
yêu được, nhưng chỉ người biết dùng lý trí 
suy luận và phấn đấu với cả ý chí mạnh mẽ 
và cương quyết mới yêu được, vì người dưng 
hay kẻ thù cứ làm cho (bản năng) ta tự nhiên 
phải vô cảm, tránh xa hoặc thù ghét.

“Bỏ mình” hay “hy sinh mạng sống mình” 
là: bỏ “mình bản năng”, hy sinh “mạng sống 
bản năng” để theo Chúa bằng “mình thần khí” 
hay “mình lý trí”.

Nói rõ hơn: Tin Chúa bằng cách đi theo 
Chúa. Đi theo Chúa bằng cách thực thi Lời 
Chúa. Thực thi Lời Chúa bằng cách yêu 
thương tha nhân (người dưng) lẫn kẻ thù. Yêu 
thương tha nhân (người dưng) lẫn kẻ thù bằng 
cách dẹp bỏ bản năng tự nhiên ghét, để vận 
dụng hay phấn đấu dùng lý trí để yêu họ.

Bỏ mình bản năng ta theo Chúa bằng mình 
lý trí (thần khí).
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“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, 
ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được 
sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì 

được ích gì?” (Lc 9, 22-25).

Cha sở hỏi ca đoàn:  
- Anh chị em là những người ca hát trong 

phụng vụ, vậy “bỏ mình” như thế nào?
Đợi cho ca đoàn ngấm câu hỏi, cha sở giải 

đáp:
- Là đừng hát cho mình, cho người… nghe. 

Nhưng phải hát cho phụng vụ nên trọn hảo.     
Cha sở giải thích thêm:
- Ai cũng muốn hát cho hay mà không chịu 

hát cho đúng.
Cha sở kết luận:
- Bởi vì hát cho đúng buộc phải bỏ mình 

(*).       

................................................
(*) Động từ “theo” hàm chứa bên trong 

nó động từ “bỏ”. Theo luật thánh nhạc thì 
phải bỏ ý riêng mình (những suy nghĩ, thói 
quen, cách làm… khoe mình theo như cái 
kiểu ở ngoài đời). Vậy theo đúng luật thánh 
nhạc tức là: a/ hát đúng sách Giáo hội (xin 
hỏi ngược lại: tại sao có sách hướng dẫn mà 
ta lại không theo?); b/ hát đối đáp với Cộng 
đoàn (tức để cho Cộng đoàn cùng hát với, bởi 
vì bất kỳ lúc nào hát để cho Cộng đoàn ngồi 
im nghe, lúc ấy là hát biểu diễn; trong phụng 
vụ mà hát biểu diễn ấy là hát đã quá sai).  

PHA THĂNG
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(tiếp theo)

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

NGUYÊN NGUYÊN

TRANG PHỤC 
PHÔ DIỄN VẺ ĐẸP CƠ THỂ

Những bộ trang phục của hoàng gia châu 
Âu, nhất là của phụ nữ, được quy định quy 
định rất nghiêm ngặt về độ dài. 

Nữ hoàng Elizabeth I của Anh từng đặc biệt 
yêu cầu giảm độ dài của váy để mọi người có 
thể chiêm ngưỡng đôi chân nhỏ và chiếc giày 
đẹp của bà. Giày trắng của Marie Antoinette - 

hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp.

(tiếp theo)
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KIỂU TÓC KHÔNG CHỈ ĐỂ ĐẸP

Vào thế kỷ 18, hoàng hậu Marie Antoinette 
của Pháp tạo nên xu hướng tóc có tên là Poufs. 
Việc tạo kiểu tóc Poufs rất phức tạp, tóc được 
trang trí bằng hoa, lông vũ và nhiều đồ trang 
sức. Mốt tóc này từng bị mọi người chế giễu 
vì quá kỳ quái, lại rất tốn thời gian tạo kiểu.

Thế nhưng, nó được tạo ra không chỉ vì 
mục đích làm đẹp. Tóc Poufs giúp phụ nữ thể 
hiện mối quan hệ của họ trước những sự kiện 
nhất định mà các chuẩn mực xã hội không 
cho phép họ nói ra. Hoàng hậu Marie Antoi-
nette tạo ra một kiểu tóc đặc biệt này nhân dịp 
chồng bà, vua Louis XVI, tiêm phòng bệnh 
đậu mùa. Vào thời điểm đó, tiêm chủng được 
coi là điều nguy hiểm. Với kiểu tóc tạo vẻ 
quyền lực, Marie Antoinette bày tỏ ý kiến   cá 
nhân của mình về việc tiêm chủng. Sau đó, 
kiểu tóc này của bà trở nên phổ biến, nhiều 
người dân Pháp đã sẵn sàng tiêm vaccine 
phòng bệnh. 

Kiểu tóc “cồng kềnh” của hoàng hậu Ma-
rie Antoinette rất tốn thời gian.

MŨ ĐỘI ĐẦU ĐẶC BIỆT CỦA 
CÁC CÔNG CHÚA

Hennin là một trong những loại mũ đội đầu 
phổ biến nhất châu Âu thời trung cổ. Thậm 
chí ngày nay, nó là một phần trang phục lễ hội 
bắt buộc của các công chúa. Chúng thường 
được làm bằng vải lanh và có một lớp phủ 
bằng lụa.

Chiếc mũ được giữ nguyên trên đầu nhờ 
được cài cẩn thận vào tóc hoặc những chiếc 
vòng đặc biệt đeo trên tai. Để giữ mũ khi bị 
gió mạnh thổi, người ta thiết kế thêm một 
chiếc vòng đặc biệt gắn vào phần trước.
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Đọc bài trên, ta thấy nổi lên một điều: đó 
là phụ nữ muốn đẹp phải phô bày sự tự nhiên 
nơi mình. Nghĩa là: muốn cho người khác 
nhìn thấy mình đẹp, hãy cho người khác nhìn 
thấy nơi mình càng nhiều nét tự nhiên thì 
người khác càng thấy mình đẹp; tại sao vậy? 
– Thưa vì sự tự nhiên là của Chúa ban; cái gì 
Chúa ban đều đẹp. Để phô bày nét tự nhiên 
nơi mình, phụ nữ phải biết bỏ mình. Bỏ mình 
như thế nào? – Thưa bỏ những tính khí thuộc 
bản năng như: ghen ghét, cau có, hờn dỗi, nói 
nhiều, kiêu kỳ, tự phụ, giả dối, phù phiếm, 
tính toán, chấp nhất, bảo thủ, vô cảm, ích kỷ, 
yếu đuối v.v…  

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng giống 
như vậy! Phải bỏ hết những gì thuộc nhân 
loại tạo nên, thánh ca liền sẽ trở nên tuyệt 
phẩm! Trước hết bỏ ý định làm vui lòng 
người; kế đến, bỏ tính biểu diễn, khoe mình 
cách hợm hĩnh; tiếp theo, bỏ dấu ấn hay 
bàn tay người phàm của mình; sau cùng là 
bỏ hết mùi đời, cho dù đó là những mùi 
hương –bảo rằng- nghệ thuật đi nữa thì tất 
cả cũng chỉ là phàm hương tục vị mà thôi.

Những bài Thánh ca Phụng vụ do Giáo 
hội phổ định… đều đạt được những sự loại 
bỏ ấy.

..........................................
(1) Nói cách chính xác hơn là Bản văn Phụng vụ gồm Lời Chúa và các kinh đọc do Giáo 

hội biên soạn.
(2) Đúng hơn là nhịp điệu do câu từ quyết định.
(3) Cảm xúc do Lời Chúa tác động.
(4) Cách hát đối đáp khiến cho Cộng đoàn đồng lòng cùng hát.
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PHÚC CHIÊU

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

11. CÂU ĐỐI ĐÓN XUÂN BẠO DẠN 
NGÔN TỪ CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG

Đây được xem là tuyệt bút của nền văn học 
Việt Nam.

“Đêm ba mươi tống cựu, khép cánh càn 
khôn, một then đưa đẩy khìn khin khít khịt”

“Sáng mồng một nghinh tân, mở lò tạo hóa, 
hai cánh banh ra toác toạc toàng toang”.

Và:
“Đêm ba mươi khép cửa càn khôn, ních 

chặt lại kẻo ma vương bồng quỷ tới”

“Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở 
toang ra cho thiếu nữ rước xuân vào”

12. CÂU ĐỐI NÓI LÁI BẮC BỘ CỰC 
NGẮN CỦA VUA TỰ ĐỨC

Dưới đây là đôi câu đối theo thể nói lái Bắc 
Bộ cực ngắn của vua Tự Đức. Cho đến nay 
chưa ai tìm được câu tương xứng:

“Kia mấy cây mía”
“Có vài cái vò”
Thành Nguyễn mới nghĩ ra được một câu:
“Đây rồi đôi giày”
Mời bạn đọc nghĩ nốt câu còn lại. 
Xin cảm ơn!
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Qua các câu đối ngày xưa, chúng ta thấy 
cha ông rất coi trọng chữ nghĩa, thậm chí chửi 
nhau cũng chửi “có chữ nghĩa”. Ngày nay con 
cháu bỏ chữ nghĩa, nhất là trên mạng xã hội, 
giới trẻ chửi nhau cách thô tục; nhưng là thô 
tục “có chữ nghĩa”; thô tục “có chữ nghĩa” là 
thế nào? – Thưa là: cố tìm những lời dơ bẩn, 
xấu xa và ác độc cho thật thô tục, thô tục nhất 
có thể để chửi cho đối phương buột phải đành 
câm miệng với tất cả nỗi nhục nhã và lòng 
căm thù. Bỏ chữ nghĩa của cha ông mà không 
buông cái độc mồm sở trường của cha ông. 
Ấy cũng là bỏ chữ nghĩa mà không buông 
lòng thù ghét cay độc lẫn nhau… thời cũ, 
chỉ là đổi chữ nghĩa mà thôi. Gọi đây là “đã 
bỏ, nhưng chưa buông”, bỏ cái thanh chọn 
lấy cái tục, nhưng chủi thì vẫn cứ hễ “động 
đến là chửi”. 

Trong lãnh vực tu đức cũng vậy! Chúa 
kêu gọi mọi người hãy theo Chúa; nhưng 
nếu muốn theo thì điều kiện tiên quyết là bỏ 
mình… Nhiều người đáp lời, đã bỏ mình, 
nhưng thật ra họ chưa buông mình hẳn, cho 
nên xin gọi là “đã bỏ, nhưng chưa buông”. 
Bỏ mà không buông thì nhùng nhằng. Nhùng 
nhằng thì không theo Chúa được. Tuy vậy, 
nhưng hầu như mọi người không nhận ra 
mình đang “đã bỏ nhưng chưa buông”, cho 
nên vẫn hồn nhiên tưởng mình rất ổn (1). Vậy 
thì, tại sao mọi người không nhận ra mình “đã 
bỏ, nhưng chưa buông”? – Thưa:

Nguyên nhân 1: Chúa nói gì, đều ám chỉ 
phần linh hồn, nhưng càng về thời xưa, người 
ta càng hiểu về phần xác thịt… cho nên càng 
về thời xưa, người ta càng có ý tưởng vào 
dòng tu, vào rừng tu, bỏ nhà bỏ cửa để thực 
hiện việc bỏ mình. Trong khi “mình” là bản 
thân, không thể bỏ nó theo nghĩa đen như bỏ 
một món đồ vật.

Nguyên nhân 2: Từ nguyên nhân 1 kéo theo 
nguyên nhân 2 là không hiểu “mình”, trong 
câu lời Chúa nói, là gì (2). Đã không hiểu, 
lại không chịu khó tìm hiểu, cứ hiểu hàm hồ, 
hiểu chung chung, mù mờ, loáng thoáng, theo 
đuôi nhau… trong lúc đó, chẳng ai giải thích 

cho rõ ra, mà cứ ùn ùn kéo nhau đi lầm đường 
lạc lối (3).

Nguyên nhân 3: Từ 2 nguyên nhân trên 
khiến số đông không bỏ mình, số ít bỏ mình 
thì lại rơi vào tình trạng “đã bỏ, nhưng chưa 
buông” là tất yếu và tệ hại là không nhận thấy 
sai để sửa. Thế rồi, cái sai này kéo theo không 
phải chỉ một, nhưng nhiều cái sai khác.

Chẳng cần phải vạch ra “đã bỏ, nhưng chưa 
buông” như thế nào, chỉ cần nhắc nhau “bỏ 
mình” cho đúng, tự khắc mọi người sẽ nhận 
ra mình “đã bỏ, nhưng chưa buông” những gì.

Trước tiên phải hiểu cho đúng chữ “mình” 
Chúa muốn ám chỉ. Xin đọc lại lần nữa chú 
thích (1) bên dưới.

Khi đã hiểu “mình” đúng như vậy, ta 
“bỏ” dần từng điểm từ nhỏ nhất tiến đến 
những điểm lớn hơn. Hễ thấy khó thì phấn 
đấu và cầu xin Chúa ban ơn trợ sức. Có 2 
điều khích lệ:

1. Chúa không đếm ta làm được bao nhiêu, 
Người chỉ tính xem ta có phấn đấu để bỏ mình 
hay không.

2. Làm được điều này sẽ dần làm được 
điều kia, vì mọi điều đều liên lụy chặt chẽ 
với nhau.

Điều tối kỵ: đừng ỷ sức mình, vì đó là kiêu 
ngạo; làm được dù bao nhiêu, nhưng hễ vừa 
kiêu ngạo là ngay lập tức, tiêu tan hết tất cả.

Xin kèm theo một thí dụ cụ thể để ta rõ hơn:
Chúa phán: “Ai đến với Ta mà không dứt bỏ 

cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng 
sống mình thì không thể làm môn đệ Ta”. (Lc 
14,26) – Ý nghĩa: ta không cần phải bỏ bằng 
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cách chạy trốn họ (cha mẹ, anh chị em, vợ 
con…), nhưng cứ ở cùng họ nếu hoàn cảnh 
bắt buộc phải như vậy, cứ phục vụ họ, nhưng 
lòng luôn kính thờ và suy tôn một mình Chúa 
trên hết tất cả ở tận trong đáy lòng; thế rồi, 
ta tập bỏ dần từng bản năng (xin xem lại chú 
thích 1 bên dưới). Thật là khó! Khó hơn khi ta 
ở xa họ, cách biệt hẳn với họ… (4) Ta biết rồi! 
Càng khó càng nhiều công nghiệp mà thôi.

Đến đây ta đã hiểu bỏ mình. Ta đã hiểu bỏ 
thì buông như thế nào. Ta đã hiểu đã buông 
thì buông dứt khoát (5).     

.......................................................
(1) Vì chưa bỏ mình thật sự (bỏ lẫn buông), 

cho nên chưa vác thập giá mình (đau khổ vì 
bỏ lẫn buông) hằng ngày; thành ra theo Chúa 
kiểu này chỉ là “hữu danh vô thực”.

(2) “Mình” là bản năng động vật. Bản 
năng động vật gồm có: tình cảm, cảm xúc 
và những đòi hỏi sinh tồn như ăn uống, ngủ 
nghỉ, vui chơi, tự bảo vệ, tự do, thích nghi, 
sở hữu, hưởng thụ, được phục vụ, được tâng 
bốc, được theo ý riêng, thoải mái, khoái lạc… 

(3) Suốt thời gian ở tiểu chủng viện (từ 12 
đến 19 tuổi) và ở đại chủng viện (từ 19 tuổi 
cho đến khoảng 27 tuổi), rồi ra trường cho 
đến ngày nay, tôi chưa được một lần nghe 
giải thích cặn kẽ “mình” là gì, bỏ như thế 
nào hay cách để bỏ ra ra sao…

(4) Chúa an bài đặt sẵn trong miệng dân 
gian một câu ca dao để dạy ta độ khó đứng 
vào hàng bậc nhất của sự bỏ mình là ở tại 
gia: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ 
thứ ba tu chùa”.

(5) 59 Đức Giê-su nói với một người khác: 
“Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa 
Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi 
trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ 
chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy 
đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. 61 Một 
người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin 
theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia 
đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã 
tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, 
thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”  
(Lc 9, 59-62). 
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Không lời

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

Bé Bo cư xử nhẹ nhàng

NGƯỜI PHÀM

Một trong những tác phẩm đoạt giải Nhất giải báo chí biếm họa – 
Cúp Rồng tre lần IV được công chúng đánh giá cao.
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Có hai con chó ở với nhau. Một con chó sắc 
lông màu vàng gọi là chó Vàng. Một con chó 
sắc lông màu đen gọi là chó Đen.

Chó Đen và chó Vàng vẫn thường xuyên 
giành ăn với nhau, nhất là các cục xương là 
món khoái khẩu của loài cẩu. Hai con cẩu vẫn 
thường xuyên cắn nhau vì giành cục xương.

Một hôm, con chó Đen đớp được cục xương 
nên bỏ chạy. Chó Đen chạy đi để tìm chỗ cất 
cục xương cái đã rồi tới ăn cơm sau. Con chó 

Vàng nhìn tìm hoài mà không cục xương lại 
thấy chó Đen chạy đi nên nghĩ rằng:

- Chắc là chó Đen tha cục xương rồi nên 
mới chạy.

Nghĩ rồi chó Vàng đuổi theo chó Đen. Mà 
đúng như vậy. Chó Vàng đuổi gần đến chó 
Đen nhìn thấy rõ ràng chó Đen đang ngậm 
cục xương nơi miệng mà chạy. Chó Vàng 
đuổi theo la lên:

- Ê. Chia đôi ra. Chia đôi ra.
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Chó Đen cứ ra sức chạy. Chạy trối chết. 
Chó Đen cắm đầu mà chạy. Chó Đen cứ chạy. 
Chó Vàng cứ đuổi. Đuổi nhau một hồi hai 
con chó chạy hoài cũng thấm mệt. Chó Vàng 
mệt quá vừa đuổi theo vừa le lưỡi thở. Chó 
Đen vừa chạy vừa mắc ngậm cục xương nơi 
miệng nên thở không ra hơi. Cả hai con chó 
đều chạy mệt. 

Chó Đen mệt quá nghĩ bụng rằng:
- Ta quay lại cắn chết cha hắn đi cho rồi thế 

là mình ta ăn thôi.

Nghĩ đoạn, chó Đen quay lại, vừa lúc chó 
Vàng tới nên chó Đen nhả cục xương ra, cắn 
một miếng trúng ngay cổ chó Vàng. Chó 
Vàng bị thuơng ngay cổ cũng không vừa, cắn 
một miếng ngay cổ chó Đen. Hai con chó đều 
bị thương đau đớn vô cùng. Hai con chó lao 
vào nhau cắn xé. Con nào cũng nghĩ cắn cho 
con kia chết để mình ăn một mình sướng hơn. 
Cắn xé một hồi, chó Vàng bị cắn xé đến chết. 
Thấy chó Vàng chết, chó Đen kêu lên:

- Chó Vàng chết rồi, từ đây ta ăn một mình, 
gặm xương cũng một mình, không ai giành 
với ta nữa. Ha… ha… ha…!!!

Chó Đen bước tới để gặm lại cục xương. Ô, 
sao mà lê chân không nổi hè. Sao mà mệt quá 
ri hè. Chó Đen muốn bước tới mà không bước 
nổi. Chó Đen muốn lê chân mà không lê nổi. 
Mệt quá. Chó Đen nằm xuống, nhìn lại chó 
Đen thấy thương tích khắp mình mẩy. Chó 
Đen nghĩ bụng:

- Phải chi… !!! Phải chi… mình đừng cắn 
xé nhau!!!

Nghĩ rồi chó Đen gục chết.
Thế là hai con chó đều chết. Chó Vàng 

cũng chết mà chó Đen cũng chết.
...........................

Hai con cẩu gục chết vì giành cục xương. 
Còn mình là con người, mình có chết như hai 
con cẩu không? 

Con người có vì giành nhau mà chết không?
Chắc là không có đâu. Làm gì có chết 

vì giành nhau. Con người mà. Làm gì có 
chuyện đó.

Mong rằng con người mình không giành 
nhau mà chết nhé.

Mong rằng mình con người
Không giành nhau mà chết
Như hai con chó kia
Vì giành xương mà chết.

Mong rằng mình con người
Luôn sống yêu thương nhau
Nhường nhịn nhau mà sống
Cho nhau, không giành nhau.
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MỘC XUÂN

Lan và Tuấn quen nhau ngót 400 ngày, 
tình đã nặng bây giờ hai đứa quyết 

định đi đến hôn nhân, đã hẹn nhau chủ nhật 
này Lan sẽ dẫn Tuấn về ra mắt bố mẹ. Suốt 
tuần Lan luôn luôn bồn chồn ngủ không yên 
mong mau đến ngày chủ nhật, thời gian sao 
chậm chạp quá đi! Rồi sáng chủ nhật cũng 
đến, Lan dậy thật sớm quét dọn nhà cửa, trang 
hoàng phòng khách thật tươm tất, xong đâu 
đấy Lan trang điểm và chọn bộ cánh mới thật 
ưng ý. Sáng nay Lan như là một con chim sẽ 
tíu tít cười nói huyên thuyên, nhưng mắt lúc 
nào cũng nhìn đồng hồ xem đã 9 giờ chưa. Đó 

là giờ hoàng đạo đối với Lan, đồng hồ đã gõ 
9 tiếng Lan hồi hộp chờ đợi, bóng dáng Tuấn 
vẫn chưa thấy, Tuấn đã đến trễ 5 phút, đối với 
Lan là cả 5 thế kỷ, biết bao nhiêu tình cảm 
diễn biến trong lòng Lan lúc đó: nào là hân 
hoan chờ đón, nào là phụng phịu giận hờn, 
nào là sốt ruột nóng lòng, đến khi Tuấn xuất 
hiện cả bầu trời hạnh phúc ào vào lòng Lan.

Buổi ra mắt, Tuấn được gia đình Lan đón 
tiếp nồng hậu, ba má Lan rất hài lòng chàng 
rể tương lai này, riêng Lan hơi bực mình Hậu, 
cô em gái kế Lan cứ quấn quít với Tuấn làm 
Lan không có giây phút riêng tư với Tuấn. 
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Đến bữa cơm trưa, Lan phải sắp Hậu ngồi đối 
diện vậy mà Hậu vẫn chồm người gắp thức 
ăn cho Tuấn và Tuấn cũng đáp lễ chồm người 
gắp thức ăn cho Hậu. Lan cũng cảm thấy hơi 
gai mắt nhưng hôm nay Lan rất vui nên cũng 
không quan trọng những chi tiết nhỏ nhặt này. 

Sau khi hỏi tuổi tác và nhờ thầy coi ngày tốt 
thì hai tháng nữa sẽ là ngày vu qui của Lan. 
Quả là hai tháng thiên đàng đối với Lan, đêm 
nào Lan cũng mơ những cảnh hạnh phúc của 
mình và Tuấn nhưng rồi Lan chợt phát hiện 
Tuấn ít đến đón Lan và cũng ít đến nhà chơi 
còn Hậu sao cứ vắng nhà luôn, khi về ít thân 
mật với Lan, ánh mắt có vẻ len lén và không 
muốn gặp Lan. Một hôm, có một người bạn 
thông báo với Lan:

- Lan à, hôm qua tao gặp Tuấn chở con 
Hậu đi chơi, mày coi chừng con em gái phổng 
tay trên đó nghe!

Lan hơi sững sờ nhưng vẫn cố nói:
- Tầm bậy, con Hậu là em gái tao mà!
Tuy nói vậy nhưng Lan vẫn tìm gặp Tuấn 

để nói cho ra lẽ, nhưng Tuấn vẫn bai bải chối:
- Em đừng nghe lời sàm tấu, anh coi Hậu 

như là em gái của anh vậy thôi!
Sau chuyện này, Tuấn cũng muốn chia tay 

với Hậu nhưng sao tình cảm Tuấn dành cho 
Hậu quá mạnh, Tuấn không sao rứt ra được, 
Tuấn tự vấn lòng mình thấy rằng mình yêu 
Hậu nhiều hơn, còn lý do thì không giải thích 
được. Còn Hậu, sau khi nghe Tuấn báo:

- Hậu à, Lan đã biết chuyện chúng mình 
rồi, em nghĩ sao? Hay là chúng mình chia tay 
đi, dầu sao chúng mình cũng có lỗi rất nhiều 
đối với Lan, Lan là chị của em mà!

- Chị hả, mặc kệ chị! Anh thương em nhiều 
hơn chị ấy mà! Còn em cũng yêu anh nhiều 
hơn chị ấy, anh phải cưới em. Anh phải can 
đảm lên, chúng ta phải công khai tuyên bố 
ngày cưới của chúng mình chứ không được 
lùi bước anh à!

Về nhà, Hậu không còn e dè, thẳng thắn nói 
chuyện với Lan:

- Chị Lan à, bây giờ chị đã biết chuyện của 
em và Tuấn. Chúng em rất hợp nhau, Tuấn 

không còn yêu chị nữa hà tất chị níu kéo làm 
gì, trong khi trái tim của ảnh chỉ có em thôi, 
chị nhường Tuấn cho em nhé, em sẽ thưa rõ 
chuyện này với ba má và tuyên bố ngày cưới.

Lan trợn trừng mắt nhìn Hậu, hét toáng lên:
- Mày là con quỉ, thiếu gì đàn ông mà 

mày lại giựt chồng sắp cưới của tao! Tuấn 
là anh rể tương lai của mày, mày biết không 
đồ con quỉ! 

Lan hét quá to, ba má Lan đều nghe rõ, hai 
ông bà chạy ra;

- Hậu, con làm chuyện động trời gì vậy? 
Lan là chị của con mà! 

- Con xin lỗi ba má, em xin lỗi chị, trong 
tình yêu không có chị em, con và anh Tuấn đã 
yêu nhau, xin ba má tác hợp cho chúng con, 
nếu không chúng con vẫn thoát ly để sống với 
nhau.

Nghe những lời này, Lan khóc rống lên, 
vừa vật vã đập mình rầm rầm trên giường, 
miệng thì chửi rủa thóa mạ em hết lời. Ba má 
Lan cũng thật khó xử, chỉ biết khuyên can 
Lan, hứa hẹn giành lại công bằng cho Lan, 
đồng thời cũng mắng mỏ rầy la Hậu, Hậu rát 
tai quá quầy quả cút mất. 

Ba má Lan nhiều lần gọi Tuấn và Hậu đến 
khuyên can nhưng vô ích tất cả như nước đổ 
lá môn, cuối cùng hai ông bà đành nhượng 
bộ cho chúng đám cưới để giữ lại chút sĩ diện 
cho gia đình. Còn Lan từ hôm đó hết khóc lóc 
rồi chửi rủa Hậu lúc đầu gia đình còn thương 
cảm sau cảm thấy bực mình vì phải nghe 
những lời cay độc. Sự tức giận quá sức hậu 
quả là Lan bị gan uất, khí đi ngược lên, lồng 
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ngực lúc nào cũng đầy hơi, ăn uống không 
ngon miệng, ăn không tiêu rồi không thiết ăn 
nữa, còn đầu óc thì lúc nào cũng quay cuồng, 
đầu nhức như bưng, toàn thân rã rời mệt mỏi, 
hai mắt khóc nhiều lúc nào cũng sưng húp, thị 
lực kém dần cuối cùng Lan bị điên. Gia đình 
rất khổ sở chạy chữa cho Lan nhưng tiền mất 
tật mang, bệnh vẫn hoàn bệnh, Lan bị điên 
loạn suốt.

Hai năm sau, cơn sốc tình cảm này cũng 
được nguôi ngoai, mẹ Lan thường dắt con 
đi chùa cầu nguyện, một lần gặp một vị sư 
giải thích:

- Vợ chồng là cái duyên tiền định, cô và 
người ấy không có duyên nên hôn nhân không 
thành. Người ấy chưa lấy cô đã phản bội đó 
là cái may cho cô nếu đã lấy nhau con cái 
đùm đề mà người ấy phản bội, để lại hậu quả 
nặng nề cho cô hơn bây giờ. Cô phải cảm ơn 
Trời Đất vì sự phản bội này xảy ra sớm, và 
cô đã thoát khỏi kẻ phản bội. Cô đưa bàn tay 
đây cho tôi xem, đây này tình duyên của cô có 
một sự trắc trở, nếu cô lấy người ấy thì cũng 
phải thôi nhau, cô có thấy khoảng đứt đoạn 
trên đường tình duyên không? Tất cả đều có 
định mệnh hà cớ cô tức giận để đến nỗi phải 
điên loạn mà thiệt thân, cô phải mở rộng cõi 
lòng bao dung tha thứ cho họ đi, lòng cô mới 
thanh thản, bệnh tình mới dứt, đây là tâm 
bệnh, cô phải thay đổi tư duy, bàn tay của 
cô còn cho biết cô sẽ gặp một người đàn ông 
khác tốt hơn nhiều và cô sẽ được hạnh phúc 
tràn trề. Chuyện đã qua cớ sao cô giữ chặt 
trong lòng, phải mạnh dạn vứt bỏ thì cô mới 
đón nhận được cái tốt đến với cô. 

Về nhà, suốt ngày Lan săm soi nhìn hai bàn 
tay của mình, những lời nhẹ nhàng của ông 
sư như một liều thuốc kỳ diệu, dần dần Lan 
đã thay đổi cách nghĩ và vui tươi trở lại, y 
như một bông hoa héo vì thiếu nước nay gặp 
một cơn mưa rào, hoa tươi tỉnh khoe sắc tỏa 
hương. Ba mẹ Lan rất mừng khi thấy Lan thay 
đổi, hết điên loạn, hết chửi rủa em gái cùng 
em rể, thái độ hết thù hằn, vui vẻ trở lại, ăn 
uống cũng nhiều hơn, da dẻ trở nên hồng hào 

hơn, đôi môi hết xám xịt, đôi mắt hết long lên 
sòng sọc như chó dại thay vào đó là ánh mắt 
dịu hiền thuở xưa. Lan đã biết chăm chút cho 
vẻ đẹp của mình. Ít lâu sau Lan hết bệnh điên, 
cởi mở với mọi người và trong một đám tiệc 
Lan đã gặp một nửa của mình, Lan đã đi đến 
hôn nhân với người này và được hạnh phúc 
mỹ mãn.

................................................
Lời bàn:
Người ta nói yêu là chết trong lòng một ít, 

đàng này Lan vì yêu suýt chết cả cuộc đời. 
Trong thầm lặng Thượng Đế luôn nhắc nhở 
ta nên tỉnh táo bằng cách đặt cái đầu trên 
cao nhất. Nhờ lời khuyên giải của một vị sư 
già mà Lan lần hồi tỉnh táo nhận thấy tình 
đã chấp cánh bay cao, có tức giận buồn khổ 
cũng vô ích, chỉ chuốc cái tai hại. Trong cuộc 
sống nhiều khi ta phải mở rộng cõi lòng bao 
dung tha thứ cho người khác thì lòng ta mới 
thanh thản, ta mới không bị điên loạn vì ấm 
ức tức giận.

Lúc chị Lan bị điên, thì không có ai dám 
đến gần mà tâm tình trao đổi để chị có một 
tình yêu khác thế chỗ tình yêu đã bị đánh cắp, 
vô hình chung cô đơn lại càng cô đơn hơn, 
uất ức càng uất ức hơn khi thấy em có hạnh 
phúc đầm ấm mà mình bị mọi người xa lánh 
không có một người đàn ông nào dám đến 
chia sẻ an ủi.

Sự phản bội sớm của Tuấn là cái may cho 
Lan chứ để khi lấy nhau con cái đùm đề gia 
đình mới ly tán thì cái đau khổ ảnh hưởng 
nhiều người hơn, vậy mà Lan không hiểu mà 
còn muốn níu kéo người đàn ông cặn bã về 
mình, sau khi bình tĩnh, cái điên mới hết và 
người đàn ông tốt mới đến được với Lan. 
Điều này, để các bạn khắc ghi khi gặp một 
sự cố đổ vỡ ta cứ bình thản cho cái xấu nó 
đi để đón chờ cái tốt đến, cái xấu và cái tốt 
nó đan xen nhau, hết xấu rồi sẽ gặp cái tốt, 
cũng như hết đêm rồi đến ngày, ta phải biết 
loại cái xấu và chờ cái tốt đến, lúc đó lòng ta 
bình thản và vững như bàn thạch không có 
gì quật ngã được.
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SUY TƯ VỀ TỪ HẰNG HỮU
(tiếp theo)
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ĐAU KHỔ

Yếu tố không thể thiếu của cuộc sống. 

GIÁ XĂNG 

Giá cổ phiếu của dân chạy xe Grab.  

BÁNH MÌ THỊT 

Cơm đường phố.

BÁNH BÈO

Logo biểu hiện phụ nữ.

ĐI XE GIƯỜNG NẰM

Vừa di chuyển (đi) vừa “chỏng cẳng” 
(nằm).

DỊCH

Dời.

HÁT LỄ & HÁT TRONG LỄ

Giống như diễn kịch có kịch bản & diễn 
kịch không có kịch bản.

KIẾN THỨC THÁNH NHẠC 

Hiện đang là Thánh nhạc-không kiến 
thức. 

ĐI TU

Mang đời vào nhà dòng. 

YÊU 

Nợ.  

THEO CHÚA

Bỏ thế gian.

TUỔI TRẺ-LẦM, TUỔI GIÀ-LẪN

Tuổi chết-khôn thì đã muộn.    

“HÊN XUI”

Khẩu ngữ (slogan) của người sống phó 
thác vào thế gian. 

THẮNG  

Đạt được (thắng) thì phải dừng ngay lại 
(thắng).

QUÊN

Nhớ cái không cần nhớ.

ỒN & XẢ RÁC

Đám tiệc của người Việt. 

CA HÁT TRONG ĐÁM TIỆC   

Bán lược cho thầy chùa. 

THÁNH NHẠC VIỆT NAM 

Loại âm nhạc chưa bao giờ làm cho mọi 
người an lòng.

VIỆT KIỀU 

Người suốt đời làm khách.

THỜI ĐẠI SHIP 

Thời đại đưa chợ đến tận mồm.

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
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HẢI DƯƠNG Đặng Vân Ly 24 tuổi, giảm 
từ 76 kg còn 56 kg để trở thành tiếp viên hàng 
không và tham gia thi Hoa hậu Việt Nam, 
khắc nghiệt nhất là lúc giảm 6 kg cuối cùng.

Quá trình giảm cân của cô gái diễn ra trong 
hơn 7 năm, trong đó ba năm đầu mục tiêu là 
trở thành tiếp viên hàng không, sau đó ép cân 
để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. 
Từ kinh nghiệm của mình, Ly khuyên người 
muốn giảm cân, đầu tiên hãy yêu bản thân 
mình, đừng giảm cân vì áp lực xã hội mà hãy 
có mục tiêu rõ ràng.

Vân Ly cao 1,76 m, nặng 76 kg vào năm 
học lớp 11. Giai đoạn giảm từ 76 kg xuống 
còn 62 kg với Ly khá đơn giản, bởi quá trình 
này diễn ra trong vài năm, chủ yếu do học 
hành căng thẳng và không bị áp lực nào nên 

tâm lý thoải mái, không mất nhiều công sức. 
Cô cho biết khi ấy mỗi ngày tập trung vào 
việc học, ăn uống điều độ, đúng bữa, ít ăn 
vặt, tập thể dục, chạy bộ quanh làng để giải 
tỏa tâm lý.

Tốt nghiệp lớp 12, mong muốn gầy hơn để 
theo đuổi mục tiêu trở thành tiếp viên hàng 
không, Ly bắt đầu có ý thức ăn ít lại, giảm 
3-4 bát cơm mỗi bữa xuống còn một đến 
hai bát. Cô chạy bộ mỗi ngày 5 km và uống 
nhiều nước.

Cứ như vậy, sau khoảng ba năm, cân nặng 
của Ly giảm dần từ 76 kg xuống 71 kg, rồi 
65 kg. Cô gái đạt được ước mơ trở thành 
tiếp viên hàng không, rồi giảm thêm 3 kg, 
cân nặng duy trì mức 62 kg và tự cho là “khá 
cân đối”.
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Đặng Vân Ly (ở giữa, mặc áo đồng phục) 
trước khi giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2020, Ly dự thi Hoa hậu Việt Nam, 
thấy các thí sinh có cùng chiều cao như mình 
nhưng cân nặng chỉ 54-56 kg, quyết định 
buộc mình phải cố gắng giảm cân.

“Đó là khoảng thời gian vô cùng khắc ng-
hiệt để ép cân từ 62 kg xuống còn 56 kg chỉ 
trong hai tháng, phải tập luyện với cường độ 
cao để tăng cơ, ép cân xuống mức tối đa có 
thể”, Ly chia sẻ.

Cô gái áp dụng cùng lúc tập luyện và dinh 
dưỡng để ép giảm cân. Một ngày, Ly thức 
giấc từ 4h sáng, chạy bộ 5 km quanh hồ 
Giảng Võ, chiều chạy thêm 5 km nữa, nhảy 
dây 4.000 cái. Những lúc mệt, run chân tay, 
cô nghỉ ngơi, đến 3h chiều lại lên sân thượng 
tập cardio tầm 30-45 phút.

Ly rang đỗ đen hòa với 3 lít nước đun sôi 
uống trong một ngày. Bữa ăn hàng ngày 
thường bao gồm ức gà, súp lơ, nấm đùi gà và 
đậu phụ, thi thoảng cô chuyển sang thịt bò để 
đổi khẩu vị, hạn chế tinh bột.

Ám ảnh phải giảm cân, một ngày Ly cân 
đến gần chục lần: sáng ngủ dậy cân, tắm xong 
cân, uống nước xong cân... Hai tuần đầu tiên, 
cô giảm 3 kg, còn 59 kg. Sau đó, quá trình 
xuống 56 kg rất khó khăn, cả tuần không 

giảm được lạng (100 g) nào dù ép đến mấy. 
Ly không chia sẻ kế hoạch tham gia thi hoa 
hậu với ai nên mọi người xung quanh hay 
hỏi: “Tại sao phải làm khổ mình vậy?”.

Ly cũng từng tự đặt ra câu hỏi đó nhiều lần. 
“Có lúc tập mệt quá, mình nằm khóc, nghĩ 
mông lung làm thế nào để giảm từng lạng cơ 
thể”, cô nhớ lại.

Vân Ly sau khi giảm cân, tham gia cuộc 
thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Nhân vật 
cung cấp.

   Là một người khá tự lập, đặt mục tiêu gì 
sẽ chiến đấu hết mình, cô gái luôn tự động 
viên bản thân. Công sức bấy lâu bỏ ra không 
thể đổ bể, cô cố gắng kiên trì theo các phương 
pháp đã đặt ra từ đầu, nhưng ép hết mức, ăn 
ít hơn một chút, gần như không ăn tinh bột, 
uống nhiều nước hơn, tập luyện chăm chỉ 
từng ngày. Một tháng rưỡi sau, Ly giảm được 
3 kg còn lại, hoàn thành mục tiêu giảm 6 kg 
trong hai tháng và xuống còn 56 kg.

Cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt 
thành tích top 5 Người đẹp Nhân ái, top 5 
Người đẹp Du lịch, top 10 Hoa hậu Việt Nam.
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Thân hình cân đối của Vân Ly. Ảnh: Nhân 
vật cung cấp

Ly duy trì cân nặng từ đó đến nay, có lúc 
lên lúc xuống, song “mình đã quen với việc 
ăn ít, cộng thêm kinh nghiệm giảm cân nên 
rất yên tâm rằng mọi thứ đều có thể kiểm soát 
được”, cô nói.

Theo Ly, muốn giảm cân nên bỏ hoàn toàn 
thực phẩm không lành mạnh, hạn chế tinh 
bột, thay vào đó uống nhiều nước. Các bài 
tập luyện không cần cố định là chạy bộ hay 
nhảy dây... mà có thể tùy theo sở thích và 
phù hợp với thể trạng, nhưng phải kiên trì. 
Đặc biệt, tâm lý thoải mái, tránh bị stress là 
yếu tố vô cùng quan trọng để đạt được mục 
tiêu giảm cân.

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu 
nguyện” (Lc 11,1) 

Cầu nguyện là một hành vi do lòng tin, 
tin Thiên Chúa hiện diện và hành động. Đó 
cũng là một cuộc đối thoại với Ngài. Chúa 
Giêsu cầu nguyện liên lỉ và đã dạy cách cầu 
nguyện sau lời đề nghị của các tông đồ (Lc 
11,1). Kinh Lạy Cha là trung tâm điểm của 
giáo huấn ấy (Lc 11,2t Mt 6,9-13). 

Người cầu nguyện hướng về Thiên Chúa 
như người cha và như vậy vừa tiếp nối vừa 
vượt qua sự thân mật của thánh vịnh (Tv 
27,10 103,13 Is 63,16 64,7). Gọi Thiên Chúa 
là Cha, đó là tác động tin và là cuộc tự hiến 
cho Ngài. Vì vậy, Người cầu nguyện trước 
hết lo về danh Thánh Chúa, về nước Ngài, về 
ý định và việc thực hiện Thánh ý Ngài (Mt 
9,38). Họ cũng xin bánh ăn, rồi ơn tha thứ sau 
khi đã hòa giải với anh em và sau cùng xin ơn 
khỏi sa ngã trong cơn thử thách. 

Các huấn lệnh khác bổ túc cho kinh Lạy 
Cha. Điều kiện và nguồn mạch của kinh ng-
hiệm là niềm xác tín sẽ được nhậm lời (Mt 
18,19 21,22 Lc 8,57). Diễn tả trực tiếp nhất 
điều này là (Mc 11,23 9,23) và nhất là (Gc 
1,5-8). Người ta xác tín như vậy, vì Thiên 
Chúa chính là Cha (Lc 11,13), Đấng thấu biết 
mọi sự (Mt 6,6) và không cần phải lải nhải 
nhiều lời (Mt 6,7 1V18,26tt). 

Phải cầu nguyện không ngừng, nhất là trong 
bối cảnh những ngày cuối cùng (Lc 18,1-7) 
để khỏi bị vùi lấp (Lc 21,36 22,39-46). Vì thế, 
kinh Lạy Cha kết thúc với lời xin cho khỏi sa 
chước cám dỗ.        

CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU DẠY

(tiếp theo trang 13)
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N h i ệ t 
m i ệ n g 
thường xuất 
hiện ở nhiều 
người và 
nhiều lứa 
tuổi, nó gây 
ra cảm giác 
khó chịu, 
đau rát và sẽ 
càng đau khi 
ăn hoặc nói. 
Vì vậy bạn 
nên áp dụng 
một số mẹo 

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

Vậy nhiệt 
miệng là 

gì?

Nói đến 

BÀI ĐỌC THÊM
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Đàn bà khôn ngoan thường là những 
người phụ nữ duyên dáng trong mắt người 
khác. Nét duyên đó giúp họ đi tới đâu cũng 
có người thương người quý.

...
Đây là những điều giúp phụ nữ duyên dáɴg, 

đi đến đâu cũng tỏa sáng, thu hút lòng người, 
đặc biệt là đàn ông.

1. Nếu có ai nhắn tin, dù không thích cũng 
hãy đáp trả văn minh, nhẹ nhàng. Một người 
đàn bà thông minh thì ít nhất phải lịch thiệp, 
nói lời dễ nghe, tôn trọng người khác cũng là 
cáсh đề cao bản thân.

2. Sòng phẳng trong tiền bạc là đẳng сấр 
của người đàn bà quý phái. Đừng vì tiền bạc 
mà tự hạ thấp phẩm giá của mình với bất kì 
ai. Tiền bạc có thể kiếm được, nhưng một lần 
“mất giá” thì khó mà mua lại được.

3. Nếu được hỏi, dù đang không hài lòng 

thế nào cũng hãy trả lời ngắn gọn. Đó là thiếu 
lịch sự, là đánh mất nét duyên trong mắt người 
khác. Đừng quá đề bản thân mà trở nên thiếu 
tế nhị, khiến người khác không muốn lại gần.

4. Quan điểm, ý kiến của mình quan trọng 
nhưng nghe người khác nói cũng cần thiết. 
Nếu không biết lắng nghe, học hỏi thì sẽ khó 
phát triển. Người đàn bà thông minh không 
ngại chia sẻ, cũng không ngại lắng nghe.

5. Người phụ nữ kém thu hút nhất chính 
là khi để lòng tham, đố kỵ xâm chiếm. Phụ 
nữ chỉ biết nhìn hạnh phúc của người khác 
mà ρhê bình, ghen ghét thì chỉ đang tự hạ 
thấp bản thân. Người khí chất sống không 
vì hạnh phúc của người khác mà vì tự tại 
của chính mình.

Cáсh sống “cao sang” nhất của phụ nữ là 
chọn một vị trí riêng, không xem thường ai, 
thẳng thắn và ngẩng cao đầu. Nếu bản thân 
không vui vẻ, hãy cố gắng nhiều hơn. Hạnh 
phúc là do mình tạo ra, không thể tranh giành 
cũng không thể đợi người khác đến tặng.
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6. Đừng động chạm đến đồ vật cá nhân hay 
tò mò chuyện của người khác. Mỗi người 
sống cuộc đời của bản thân đã đủ một mỏi, 
không cần phải can thiệp vào cuộc sống của 
nhau. Muốn người khác tôn trọng cuộc sống 
của mình, thì hãy học cáсh tôn trọng cuộc 
sống của họ trước.

7. Người đàn bà bản lĩnh không chờ đợi 
đàn ông đem hạnh phúc đến. Cuộc sống của 
họ khi không có đàn ông vẫn tự kiếm tiền, vui 
vẻ, bình yên. Đàn ông đến cho họ tình yêu, 
chứ không cho họ tất cả. Phụ nữ cần tình yêu, 
chứ không cần đàn ông cho mình cuộc sống 
hay hạnh phúc. Phụ nữ sống ᵭộс lập sẽ không 
ѕợ biến cố, cũng sẽ được tôn trọng hơn.

8. Người phụ nữ duyên dáɴg không có ng-
hĩa là chẳng biết nóng giận, mà là giỏi kiềm 
chế, không nói hay làm những chuyện bản 
thân thấy hối hận. 

Dù nói hay làm gì cũng phải nghĩ ít nhất 3 
lần. Không thể kiểm soát tốt suy nghĩ và cảm 
xúc của mình, phụ nữ khó giữ được bình yên 
trong cuộc sống.

Kỳ thực, người phụ nữ khí chất sẽ như 
nước, lúc tĩnh lặng thì thanh thuần, trong trẻo, 
lúc cuộn trào thì dữ dội đáng ѕợ. Nhưng dù là 
lúc nào thì nước cũng luôn tiến về phía trước, 
kiên định và đầy bản lĩnh.
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Trẻ muốn gây chú ý hoặc che đậy điều gì 
đó nên có thể nói dối. Cha mẹ cần phân biệt 
mức độ hành vi, từ đó lựa chọn cách xử lý 
phù hợp.

Những lý do khiến trẻ nói dối:
- Che đậy một điều gì đó để không gặp 

rắc rối.
- Xem cha mẹ trả lời như thế nào.
- Nghĩ rằng nói dối câu chuyện sẽ thú 

vị hơn.
- Gây sự chú ý.
- Có được điều mình muốn.
- Tránh làm tổn thương người khác.
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KHI NÀO TRẺ BẮT ĐẦU NÓI DỐI?

Trẻ em có thể học cách nói dối vào tuổi lên 
3 - độ tuổi trẻ bắt đầu nhận ra người lớn không 
có khả năng đọc hiểu tâm trí trẻ và điều gì 
cũng biết. Vì vậy, trẻ có thể nói những điều 
không đúng sự thật và nghĩ cha mẹ sẽ không 
phát hiện ra.

Trẻ nói dối nhiều hơn ở độ tuổi 4-6 bằng 
việc kết hợp giọng nói với nét mặt để trông 
“chuyên nghiệp”. Tuy nhiên, nếu người lớn 
yêu cầu giải thích kỹ hơn, trẻ sẽ thú nhận 
mình nói dối.

Lớn hơn, những lời nói dối sẽ trở nên phức 
tạp do trẻ đã có vốn từ nhất định và hiểu tương 
đối rõ về cách người lớn nghĩ.

KHUYẾN KHÍCH TRẺ NÓI THẬT

Người lớn có thể làm điều này bằng cách 
nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực 
trong gia đình và giúp trẻ hiểu những gì có 
thể xảy ra nếu nói dối.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ LỜI KHUYÊN:

- Có những cuộc trò chuyện “bóng gió” về 
việc nói dối với trẻ. Ví dụ hãy kể cho trẻ nghe 
cảm giác khi bạn phát hiện mình bị những 
người thân yêu nhất nói dối.

- Giúp trẻ tránh những tình huống cảm thấy 
cần phải nói dối. Ví dụ, nếu bạn hỏi: “Ai làm 
đổ sữa?”, trẻ sợ bị phạt nên có thể lựa chọn 
cách nói dối. Thay vào đó, bạn có thể nói “Có 
một tai nạn không may xảy ra với cốc sữa 
trên bàn, con hãy dọn dẹp nhé”.

- Khen ngợi khi trẻ dám nhận lỗi và thừa 
nhận đã nói dối. Ví dụ: “Mẹ rất vui vì con đã 
nói cho mẹ điều gì xảy ra. Chúng ta hãy cùng 
nhau giải quyết và sắp xếp lại mọi chuyện”.

- Trở thành hình mẫu cho trẻ noi theo. Ví 
dụ, bạn có thể kể với trẻ về việc làm sai báo 
cáo hôm nay và đã nói thật với cấp trên để 
cùng khắc phục.
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- Sử dụng một trò đùa để khuyến khích 
trẻ nói thật mà không xảy ra xung đột. Ví 
dụ, nếu trẻ đổ lỗi cho con gấu bông, hãy đùa 
rằng: “Mẹ tự hỏi tại sao con gấu lại làm 
vậy?” hoặc: “Con gấu bông làm vậy bằng 
cách nào nhỉ?” cho đến khi trẻ thú nhận 
mình gây ra lỗi.

CÁCH XỬ LÝ KHI PHÁT HIỆN 
TRẺ NÓI DỐI

Việc giải quyết khi phát hiện trẻ nói dối 
không cần quá gay gắt với trẻ dưới 4 tuổi. 
Nếu trẻ nói dối có chủ ý, đầu tiên phải giúp 
trẻ hiểu việc này không tốt, tại sao không 
được chấp nhận và bạn có thể thiết lập một 
vài quy tắc trong gia đình. Cụ thể:

- Dành thời gian nói chuyện một cách bình 
tĩnh để trẻ hiểu cảm giác của bạn khi nhận 
lời nói dối đó. Hãy cảnh báo việc nói dối ảnh 
hưởng đến mối quan hệ của hai người và sẽ 
như nào khi gia đình và bạn bè không còn tin 
trẻ nữa.

- Không nên gọi trẻ là “kẻ nói dối” hoặc 
những câu tương tự. Khi trẻ đã thực sự nghĩ 
mình là “kẻ nói dối”, việc nói thật trở nên 
không còn cần thiết và nói dối như một lẽ 
đương nhiên.

- Nếu trẻ nói dối vì muốn thu hút sự chú 
ý của bạn, hãy cho trẻ thấy mình luôn được 
quan tâm và không cần thiết phải nói dối nữa.

NÓI DỐI VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG

Đôi khi trẻ nói dối hoặc giữ bí mật về các 
vấn đề nghiêm trọng như giấu việc bạn bè 
hoặc chính mình bị lạm dụng, bắt nạt. Nếu 
nghi ngờ trẻ đang gặp phải chuyện nghiêm 
trọng và che giấu, người lớn cần trấn an trẻ sẽ 
an toàn nếu nói sự thật, đồng thời cho trẻ thấy 
bạn sẵn sàng làm mọi thứ để vấn đề tốt hơn.

Một số trẻ xem nói dối là chuyện bình 
thường có thể dẫn đến những hành vi tiêu 
cực, thậm chí bất hợp pháp như ăn trộm hoặc 
lừa đảo. Trường hợp này, người lớn cần tìm 
đến bác sĩ tâm lý hoặc cố vấn trong trường 
học để can thiệp kịp thời.

Thanh Hằng (Theo Raising Children)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Em bé da cam ơi,

Văn tế em não nề đất nước, 
Màu da cam độc dược trong tim,
    Cỏ cây khô héo im lìm …
Trăng kia cũng khuyết, ngày em ra đời!...

Em ra đời, đất trời ủ rủ, 
Em ra đời, vần vũ mây đen,
    Bà con làng xóm thân quen
Ít cười nhiều khóc, thương em không tròn…
 
Ôi, thương em, mỏi mòn thao thức,
Mà bây giờ, đứt ruột đứt gan,
    Không dám khóc, chẳng dám than,
Thấy em kỳ lạ, bàng hoàng bà con!

Ôi, mẹ cha thương hòn máu nhỏ
Còn vô tri nào có tội gì,
    Tay chân chẳng giống chi chi,
Cái thì lủng lẳng, cái thì xụi lơ!

Ôi, cái đầu ngu ngơ ngây dại,
Mắt lờ đờ ái ngại ngày mai
    Ông bà cha mẹ khóc hoài…
Thương em khi lớn, nửa người nửa ma!…

Ôi thương em, chiều tà khiếm khuyết,
Nắng lên rồi rũ liệt tay chân,
    Chắp tay mười ngón xin vâng,
Mà em chỉ có… có ngần ngón thôi… 

Cha mẹ ơi, bồi hồi bổi hổi,
Thiết tha cầu được đổi mạng con…
    Chúa ơi, hai chữ vuông tròn,
Xin ban cho bé của con đời này!

Để cho em ngày ngày ngủ thức,  
Sáng tới chiều cũng khóc cũng cười,
     Tay chân đủ số lần mười,
Đủ dài đủ ngắn để chơi để đùa!...

Để em biết thêu thùa múa hát,
Để cho em điệu nhạc à ơi,
    Miệng mồm méo mó dãi rơi,
Ê a tên Chúa nụ cười thần tiên … 

Chúa chẳng ban cơm tiền áo gạo,
Mà trao cho ngơ ngáo khù khờ,
    Đui mù què quặt xụi lơ, 
Liệt lào câm điếc dật dờ cùi phong…

Ôi, lạy Mẹ, cậy trông mòn mỏi,
Tấm bé này vời vợi thương đau,
     Sớm hôm trưa tối rầu rầu,
Khi ăn khi ngủ một màu bi ai…

Ôi, lạy Mẹ, quái thai trong dạ,
Buồn nhìn em như lá héo khô, 
     Sao em xấu xí co ro,
Tưởng như Chúa bỏ, không cho em hồn!

Thảm thương thay, nửa phần người ngợm,
Quỉ kiến sầu tưởng bọn âm ty,
     Đầu mình lẫn lộn tứ chi,
Đứng ngồi uốn éo, nằm thì chèo queo…

Mẹ ơi Mẹ, tiêu điều một kiếp,
Đổi cho con chướng nghiệp khổ này,
    “Ephata” mở mắt ngày ngày,
Để dù thê thảm, vẫn đầy niềm tin!...

 Mẹ ơi Mẹ, sinh linh bé nhỏ,
Cho con nhìn mà nhớ thiên thu,
  EM LÀ HÌNH ẢNH GIÊSU,
  SỐNG THỜI NHƯ CHẾT, 
CHẾT NHƯ THIÊN THẦN!…
 .....................................................................
*Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa 

Thương Xót* (8/12/2015) 
                                           

VĂN TẾ SỐNG EM BÉ DA CAM
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

      * “ Đức Giêsu trao anh ta cho mẹ anh ta…” ( Lc 7,15)
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 Đức Giám mục Clêmentê Inhaxiô Y 
(IGNATIUS DELGADO)  

(1762 - 1838) (bị chết rũ tù)
                        Kính nhớ ngày 12.7

NẾU CÁC ông còn biết có trời
NGÀI là Thiên Chúa, Chúa Ngôi Lời

BIẾT ai tạo dựng có trời đất
ĐẠO CHÚA GIÊSU, đạo Chúa Trời.
HẲN CÁC ông còn tôn, phụng, kính
NGÀI thương xót đến với con người

SẼ ban sự sống làm con Chúa
THEO Chúa về trời, con Chúa Trời.

Linh mục Phêrô HOÀNG KHANH
(1780 - 1842) (bị xử trảm)
Kính nhớ ngày 12.7

BẢO dối, khai gian, ích lợi gì
TÔI KHAI, chối đạo, có còn chi
XƯNG TÔI LÀ kẻ chối từ đạo
THẦY THUỐC ĐẾN đây, hãy nhớ ghi
SAU CÓ AI mà nhớ đạo trưởng
CHO LÊN LÀM ĐẠO TRƯỞNG, thầm thì
THÌ AI dám nhận, lương tâm bán
NGHE NỮA rồi chê, đạo trưởng chi.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

VĂN TẾ SỐNG EM BÉ DA CAM
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ẢNH NIỆM THÁNG 7
Phụ nữ & trí tuệ

NHÀ KINH THÁNH LỖI LẠC

Anna Lee Fisher (nhũ danh Tingle) sinh 1949, là một nhà hóa học, bác sĩ cấp cứu người 
Mỹ và là một cựu phi hành gia của NASA. Trước đây từng kết hôn với nhà du hành vũ 
trụ Bill Fisher và là mẹ của hai đứa con, vào năm 1984, cô trở thành người mẹ đầu 
tiên trong không gian. Trong suốt sự nghiệp của mình tại NASA, cô đã tham gia vào ba 
chương trình lớn: Tàu con thoi. Trạm vũ trụ quốc tế và tàu vũ trụ Orion.

Có một ông già nọ, ông nói gì cũng dùng 
lời Kinh Thánh mà nói. Đức Giám Mục nghe 
nói thế, bèn gởi một linh mục đến điều tra. 
Vị linh mục đến trước nhà nhìn qua cánh cửa 
hé mở thấy một ông già đang ngồi nhậu nên 
đứng ngoài quan sát. Bỗng dưng một giọng 
đàn ông ngà ngà lên tiếng: Này bà, họ hết 
rượu rồi.

Bà vợ : Ngày nào cũng nhậu hết. Ông muốn 
mua thêm mấy lon bia nữa hả?

Ông chồng: Một hòm bia.

Bà Vợ trợn mắt:  Một hòm bia lận hả? Ngày 
mai lấy tiền đâu mua đồ ăn cho con chứ.

Ông chồng nửa tỉnh nửa say: Đừng lo lắng 
về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. 
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Bà vợ cằn nhằn:  Ông thì không lo, nhưng 
tôi lo. Tôi không đi.

Ông chồng :  Đi mau lên, ta bảo đi thì cứ 
việc đi. Đưa chân đá lại mũi nhọn thì khốn 
cho ngươi!

Vị linh mục đứng ngoài kinh ngạc: !!!???
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        Truyện võ sư dạy giáo lý ở họ đạo miền sông nước

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

Chín Ngưu chớ không phải là Chín Ngu. 
Dân miền sông nước miệt Trà Lồng này 
kêu“Chính Ngu” thoải mãi. Người ta đơn 
sơ chân chất phóng khoáng như ruộng đồng 
mênh mông, như nước phù sa mát mẻ, nói 
chuyện khỏi bẻ mồm bẻ miệng cho mệt… 
Chín hay Chính gì cũng được, Ngưu hay Ngu 
gì cũng được…

 Ba tôi kể chuyện ông Chín Ngưu hay quá 
trời. Tên ổng là “TRÂU” đó. Ổng tuổi Sửu. 
Ổng mạnh mẽ phi thường… chắc là mạnh 
như trâu thiệt, mà tới chín con trâu lận!

Nghề của ổng là phác cỏ mướn. Ổng ng-
hèo lắm. Hai vợ chồng mà có một bộ đồ hà!... 
Ổng ra ngoài là vợ ở nhà trùm mền, không 
còn cái áo cái quần nào không rách nát… 

Bữa nọ, Ba tôi tới nhà kiếm ông Chín Ngưu 
nhờ phác cỏ lác ở phần ruộng mới khẩn. Nhà 
ổng cũng gần nhà ông ngoại, cách chừng 
chục công ruộng.

Phía sau nhà ổng và nhà ông ngoại còn lau 
sậy mịt mùng.

Ba tôi gọi:
- Anh Chín ơi!
Không nghe trả lời. Ba gọi lại:
- Anh Chín ơi, có ở nhà hông?
Cũng không nghe trả lời… Ba gọi thêm lần 

nữa, to hơn:
- Anh Chín ơi, anh Chín… Anh Chín ới ời!!!
Giờ mới nghe lên tiếng thật to:
- Ơi!... Đang tắm… Ai đó… chiều tới đi!...
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Ba tôi sực nhớ… Thôi chết, nảy giờ không 
thấy bà Chín ở nhà… ổng đâu dám bước 
ra!…Bả mặc đồ đi hết rồi!!!

Ba tôi vội nói tiếp:
- Bảy Sển đây. Nhờ anh Chín phác cho mẫu 

lác ở đám ruộng hai lăm, nghe…

- Nghe rồi, ngày mốt phác… về đi…
Ba tôi bỏ về thật lẹ… cũng không dám hỏi 

bà Chín đi đâu…
Tội nghiệp hai ông bà lắm… có một bộ đồ!...
Hai ngày sau… Ông Nội chờ Chín Ngưu tới 

để biểu Ba tôi dẫn đi phác cỏ lác ở ruộng 25. 
Chờ hoài… chờ hoài…Mặt trời lên tới ngọn 
tre rồi mà cũng không thấy… Ba tôi mới hỏi 
Chú Hai đang cào cỏ:

- Hai Cào ơi, sao tới giờ mà chưa thấy anh 
Chín Ngưu vậy…?

- Phác cỏ hả, anh Bảy?
- Ừ, phác đám lác ở ruộng 25, á! 
- Có trả tiền trước cho ổng chưa?
- Gì, trả tiền trước là sao?
- Là… trả tiền trước, chớ sao! Trả trước, 

ổng mới làm, anh Bảy ơi! Đó là “Luật 
9-NGƯU”mà!

Thế là hư sự rồi!... Giờ đi trả tiền… chậm 
mất một ngày!… Chịu vậy!

Hôm sau, cả nhà chờ Chín Ngưu tiếp… 
chờ tiếp… chờ hoài… chờ hoài… Mặt trời 
qua ngọn tre… Ba tôi lại hỏi Chú Hai đang 
cào cỏ:

- Anh Hai ơi, hôm qua trả tiền trước cho 
Chín Ngưu rồi… hẹn bữa nay… mà vẫn hỏng 
tới… là sao, anh Hai?

Chú Hai cười quá trời:

- Anh Bảy hỏng biết “cái tật lớn hơn cái 
tội”, hả!… Ổng có cái tật là “nghe chửi mới 
làm”!

 -Trời, gì kỳ vậy!...
Chú Hai giải thích tiếp về cái tật của Chín 

Ngưu:
- Chửi một lần, chưa chắc gì làm đâu, có 

khi phải hai ba lần, còn phải chửi cho ngọt, 
chửi cho hay nữa! … Nhờ chị Ba Cá Rô đi 
chửi giùm cho. Bả chửi nghe đã lắm!!!

- Có chửi tục hông?
- Không có, Bả chửi “tanh” thôi, kiểu chửi 

“thức mà tanh” (thanh mà tức)! Gọn gàng, 
dễ hiểu, dễ cảm, dễ “tói ức” (tức ói)!

Ba tôi ngạc nhiên… Chú Hai biết nhiều 
chuyện ngộ quá. Đành phải nhờ chị Ba Cá 
Rô thôi…

Đến chiều, chờ ổng đi tắm ngoài sông về 
cho chắc ăn. Chiều nào ổng cũng lội qua bên 
kia sông tắm, còn mang theo cái lu mái đầm 
để lấy nước sạch về xài. Cái lu mái đầm đựng 
gần hai trăm lít, thường đựng nước mưa để 
uống. Nhà giàu có tới mấy chục cái để vòng 
vòng quanh nhà, nắp sành đậy kín đàng 
hoàng….

Chín Ngưu kéo cái lu đầy nước từ bên kia 
sông qua bên này, kéo lên bờ, rồi vác về nhà, 
khỏe re, bình thường mà… đã nói ổng mạnh 
như trâu mà!

(còn tiếp)
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Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao, 
phần 4 của kỳ 54.

Trên bờ sông sau lưng cha sở, nơi chiếc 
trẹt vừa tách bến, bỗng rộ lên tiếng của nhiều 
người cười nói huyên thuyên, vui vẻ và ồn 
ào; cha sở nghe được văng vẳng vài câu nói 
hình như:

- Xong rồi!
- Hết việc rồi!
- Khỏe rồi đó!
- Về nhà ngủ!
- Êm rồi!
- …
Cha sở thấy hơi lạ, bởi vì ngay vừa rồi, bến 

đò vào khoảng 3g khuya rất vắng vẻ, chẳng có 
lấy một bóng người, mà nay sao lại có đông 
người một cách bất ngờ như vậy… Nhưng vì 
không hiểu ất giáp gì, nghĩ hoài cũng không 
hiểu ra nên thôi, cha sở không tìm hiểu nữa 
(1) cứ cho họ là những người đi đò khuya.

Vì sông nhỏ, lòng sông hẹp, cho nên trong 
thời gian khoảng chừng hút nửa điếu thuốc lá, 

chiếc trẹt đã cập bờ đối diện.
Tuy nhiên, nếu bờ bên kia là bến đò, thì bờ 

bên này lại là một bãi đất hoang vu vắng vẻ lờ 
mờ hiện ra với nhiều loài cây lau, sậy mọc um 
tùm; vì bây giờ cha sở Luca –mười phần hết 
chín- tin chắc rằng mình đang là nạn nhân của 
vụ bắt cóc, cho nên cha quan sát tất cả mọi 
cảnh vật, theo dõi mọi động tĩnh xảy ra và sẽ 
nhìn hết mọi người… với sự cảnh giác cao độ 
nhưng giấu kín bằng thái độ thản nhiên như 
chẳng biết gì.

Với khả năng quen “vào sinh ra tử” và lòng 
phó thác kiên vững vào sự an bài tuyệt đối của 
Chúa, cho nên lúc đầu dù có hơi sợ, nhưng 
khi đứng trên chiếc trẹt cha có đủ thời giờ 
để bình tĩnh suy xét và lấy lại phong độ dần, 
giờ đây để đối phó với hết mọi tình huống, 
cha chọn cho mình một phong cách đơn sơ, 
hồn nhiên mà vui vẻ như không biết gì ngoài 
nhiệm vụ của một linh mục đối với kẻ liệt 
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theo lời người đàn bà “đi rước cha”  nói.
Anh đạp xe lôi dắt xe đi lên bờ trước, đến 

người đàn bà “đi rước cha” theo sau, cha sở 
đi sau lưng người đàn bà, tất cả rời chiếc trẹt. 
Họ đi trên một con đường rất hẹp với lau sậy 
cao khỏi đầu người mọc hai bên chừa một lối 
đi khô ráo, sạch sẽ và êm chân do lót một lớp 
cỏ dày trên đất mềm… tất cả cho cha một cảm 
giác đây không phải là lối đi thường dùng của 
mọi người, mà là lối đi mới được mở ra và 
dọn dẹp chu đáo để đón cha khiến cha càng 
cảnh giác hơn nữa.

Trên bờ, cảnh vật cũng rất vắng vẻ trong 
màn đêm dày đặc, dù vậy, linh tính nhạy bén 
cũng cho cha biết hình như mọi việc không 
đơn giản .

Cả ba người im lặng nối đuôi nhau lên bờ. 
Tự nãy giờ thấy cha sở im lặng, người 

đàn bà “đi rước cha” lên tiếng như để trấn 
an cha sở:

- Đường có hơi xa một chút, nhưng không 
sao đâu ông cố ơi!

- Cha sở hỏi:
- Đây là đâu?Người đàn bà mau mắn trả lởi:
- Kiến Bình…
Người đàn bà “đi rước cha” xởi lởi nói 

thêm: 
Còn một đoạn đường vắn nữa là tới sông 

Vàm Nao.
Người đàn bà dứt lời cũng là lúc chiếc xe 

lôi cùng 3 người lên khỏi bờ sông dài thoai 
thoải. Tất cả mau mắn lên xe.

Xe chạy. 
Để cha sở không ngán ngẩm, người đàn bà 

nói tiếp: 
Tới sông Vàm Nao, qua đò là ông cố tới nơi 

liền à…
Cha sở vui vẻ:
Ừ… phải vậy thôi!
Vì đường ngắn, rộng, bằng phẳng và có vẻ 

như được trải một lớp cát lẫn đá nhỏ và vụn, 
cho nên chiếc xe chạy nghe rào rào, êm êm, 
ngon trớn và phóng nhanh như tên bắn. 

Không đầy nửa giờ sau dường như đang 
đến nơi. 

Từ xa xa, cha sở đã nghe tiếng gió ù ù thổi 
vào người một làn không khí mát lạnh, một 
thứ hơi lạnh rất dễ chịu từ sông cái thổi vào. 
Chiếc xe lôi chạy chậm lại dần; từ nhiều phía, 
có tiếng người râm ran nói chuyện.

Xe dừng hẳn lại ở một ngã ba rộng thoáng 
sát bên bờ sông. Nhiều tiếng người thi nhau 
kẻ nói người hỏi:

- Tới rồi!
- Bà Đầm về tới rồi!
- Ông cha đạo đến rồi hả?
- …
Cảnh vật bên bờ sông Vàm Nao khác hẳn 

bên bờ sông Kiến Bình: Gió ù ù, sóng rì rào 
va đập vào bờ, hơi lạnh, một khoảng trời rộng 
bát ngát; tuy trời tối đen như mực nhưng vẫn 
cho một cảm giác ngợp hồn vì sự hùng vĩ của 
thiên nhiên lúc nào cũng tạo ra cảm giác như 
vậy trong lòng mọi người. Hình như có nhiều 
người tụ năm tụ bảy quanh những ngọn đèn 
trứng vịt. 

Chiếc xe vừa đậu lại bên một người đang 
xách chiếc đèn lớn và sáng, giọng đàn ông 
lớn tuổi hỏi:

- Ủa! Đầm! Có gì trục trặc hay sao mà giờ 
này mới tới?

Người đàn bà “đi rước cha” trả lời:
- Làm sao lẹ hơn được hả chú Bảy? Ông 

tính đi! Phải qua sông Kiến Bình…
Người đàn bà “đi rước cha” tên Đầm –cha 

sở nghĩ vậy- có vẻ hơi giận với câu hỏi trách, 
nhưng vì nể người hỏi, nên thay vì nói cộc 
cằn, đành phải nói kiểu bỏ lửng nửa chừng.

Người đàn ông cầm đèn bão lớn đến bên xe 
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lôi cúi đầu chào cha sở:
- Bẩm ông cố!
Nhiều người khác tụ tập quanh xe cũng bắt 

chước chào cha sở giống như vậy.
Cha sở vừa bước xuống xe vừa trả lời:
- Chào chú Bảy! Chào mọi người!.
Người đàn ông được gọi là chú Bảy nói với 

cha sở:
- Thỉnh ông cố xuống xe hạ cố (2) lên đò 

qua sông.
Chú Bảy có vẻ có học thức, nói năng hòa 

nhã và cẩn trọng… nói tiếp với cha sở:
- Thưa ông cố! Sự việc là ông Phú hộ Tư Bá 

ở bên Hòa Hảo lâm trọng bệnh, Ổng muốn 
gặp ông cố để lo phần đạo, cho nên chúng tôi 
mới thỉnh ông cố cất công đến Hòa Hảo.

Người đàn ông được gọi là chú Bảy nói một 
thôi dài như để tóm tắt hết sự việc, nghe xong, 
cha sở hỏi:

- Sông lớn thế này lại giữa khuya thì qua 
sông như thế nào đây?

- Người đàn ông trả lời:
- Thưa ông cố! Có người đưa ông cố qua 

sông dễ dàng và mau lẹ. Xin ông cố chớ lo!
Nói xong, chú Bảy đưa cha sở đến bờ sông, 

xuống một chiếc ghe tam bản (3) có mui đang 
đậu sẵn sát bờ.     

(Còn tiếp)

........................................
(1) Sau này, khi ông chồng của bà bếp nhà 

xứ An Biên tiết lộ có đến 2 chiếc xe lôi đạp 
chở đầy người theo sau lưng cha sở lúc cha 
và người “đi rước cha” rời khỏi nhà xứ… thì 
cha sở mới hiểu rằng vụ bắt cóc cha do rất 
nhiều người thực hiện, ngoài người đàn bà 
“đi rước cha” và anh đạp xe lôi, vây quanh ở 
vòng ngoài còn có nhiều người khác đi trên 2 

chiếc xe lôi theo sau để phòng khi ngài không 
chịu đi thì ra tay trấn áp; cho nên mới có vụ 
khi chiếc trẹt vừa tách bến thì nhóm người 
hộ tống mới đến bến đò và vụng về tự tố cáo 
mình bằng những câu nói hớ hênh thốt lên với 
ý đã làm xong nhiệm vụ v.v...

(2) Hạ nghĩa là người dưới, cố nghĩa là 
đoái đến, để mắt đến, nhìn đến, xem, trông 
hay tưởng đến.    

(3) Ghe tam bản hay thuyền tam bản hay còn 
gọi là xuồng ba lá, là một loại thuyền gỗ có 
xuất xứ từ Trung Quốc, có đáy tương đối bằng 
phẳng và dài từ 3,5 đến 4,5 m. Đôi khi trên 
thuyền tam bản có dựng những lán nhỏ làm 
nơi trú tạm trên sông nước. Thuyền tam bản 
từ lâu đã được sử dụng rộng rãi làm phương 
tiện vận chuyển ở các vùng ven biển và sông 
nước hay để đánh bắt cá. Thuyền tam bản ít 
khi đi xa ra biển vì chúng gần như không thể 
chống chọi được với điều kiện khắc nghiệt. 
Thuyền tam bản ngày nay vẫn còn được sử 
dụng tại những nơi hẻo lánh của Đông Nam 
Á, các nước như Malaysia, Indonesia, Ban-
gladesh, Myanmar và Việt Nam.
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Con gái 8 tuổi như thể dục dụng cụ, không 
tên con trai nào thèm để ý.

Con gái 18 tuổi như bóng đá, 22 “thằng” 
tranh một quả.

Con gái 28 tuổi như bóng rổ, tỉ lệ tranh 
giảm còn 10 thằng một quả.

“Con gái” 38 tuổi như bóng bàn, bạn luôn 
cố hất sang bên đối phương.

“Con gái” 48 tuổi như bóng chày, bạn cố 
đánh đi thật xa.

Trên 58 tuổi, rất đơn giản đó là bi-da, mục 
tiêu duy nhất là cho “xuống lỗ”.

Hoa:
- Chồng tui ngáy suốt đêm, không ngủ 

được, thiệt khổ quá!
Hồng:
- Phải bà gặp tui sớm thì khỏe rồi. Chồng 

tui cũng ngáy mà bây giờ thì hết rồi.
Hoa:
- Bà giúp tui đi.
Hồng:
- Lúc đầu tui đút núm vú giả, tới nửa đêm 

ảnh nhả ra, tức mình tui đút núm vú thiệt vô 
miệng, ảnh ngủ một giấc tới sáng.

Hoa:
- Hổng được, chồng tui không những ngáy 

mà còn nghiến răng nữa!
Hồng: - ???

Một tài xế chạy xe quá tốc lực bị cảnh sát 
đuổi theo và chặn lại. Anh cảnh sát nói:

- Rất may cho anh, hôm nay tôi có chuyện 
vui trong lòng, tôi cho anh một cơ hội: Nếu 
anh nói ra một lý do chính đáng tại sao anh 
chạy xe nhanh quá như vậy thì tôi tha cho 
anh...

- Thưa Xếp, Chẳng nói giấu gì Xếp. Tuần 
trước con vợ tôi bỏ đi theo một tên cảnh sát, 
hôm nay, thấy xe Xếp đuổi theo, tôi phải chạy 
nhanh vì tôi tưởng tên cảnh sát đó đuổi theo 
để trả lại con vợ cho tôi...

- Hay! Tôi tha cho anh đó...

Một gã say mắt dài dại, lảo đảo đến gần hỏi 
một cô gái:

- Cô ơi, làm ơn đếm giùm, trên trán tôi có 
mấy cục u?

- Cô gái ngạc nhiên nhìn ông ta: Ba!
- Gã say lẩm bẩm: Cám ơn cô lắm! Vậy là 

còn hai cái cột điện nữa sẽ về tới nhà…

Một chú đi ăn tiệc ở trong xóm. Uống say 
quá nên lúc về nhà nhớ ra mình để quên cái 
mũ ở nhà người ta mà lại chẳng nhớ mình đi 
ăn tiệc ở nhà nào. Thế là đành phải đi hỏi các 

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

ĐỊNH NGHĨA VUI VỀ CON GÁI

TRỊ BỆNH NGÁY

ÔNG CẢNH SÁT THẬT DỄ THƯƠNG

TÍNH ĐƯỜNG VỀ NHÀ

ĐI TÌM MŨ
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TÚY QUYỀN

CHUYỆN NGƯỜI SAY

SỢ GÌ MÀ KHÔNG DÁM…

THẬT LÀ MAY MẮN

nhà mà đêm qua tổ chức tiệc. Đi mãi mà chưa 
tìm được nhà nào cả. Đến một nhà anh ta gõ 
cửa thấy bà chủ nhà ra, anh ta hỏi;

- Có phải nhà bà tối qua tổ chức tiệc không?
- Ờ, rồi sao?
- À tôi có để quên chiếc mũ, không biết có 

phải nhà bà không? Tôi chỉ nhớ cái nhà tôi để 
quên thì có cái toilet xịn lắm, bồn cầu tráng 
bạc nhá, mà lại hình tròn tròn khum khum.

Bà vợ quay vào nhà gọi chồng:
- Anh yêu, tìm ra thằng chết dẫm đái vào 

cái kèn của anh rồi đây này!

Hai bợm nhậu đi ngược chiều lảo đảo đụng 
nhau. Bợm này nổi giận xô bợm kia té nhào 
rồi đắc ý cười ha hả.

- Công nhận túy quyền của mình lợi hại 
thật, mới xô nhẹ một cái là ba bốn thằng té 
nhào liền.

Bợm kia lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng 
bất bình:

- Ba bốn thằng bọn mày xúm vào đánh 
một người say như tao thật là hèn! 

Ba người đang ngồi uống rượu trong quán 
bar thì có một người say bước vào, lảo đảo 
đến chỗ họ và chỉ thẳng vào người ngồi giữa, 
hét lên:

- Mẹ của mày là người tình tốt nhất trong 
thị trấn!

Mọi người trông chờ một cuộc ẩu đả, 
nhưng anh chàng kia lờ đi và người say thì 
lê bước đến chỗ cuối quầy bar ngồi. 10 phút 
sau, gã say quay lại, lại chỉ vào anh chàng 
lúc nãy và nói:

- Tao vừa mới ngủ với mẹ mày, và thật là 
t-u-y-ệ-t!

Một lần nữa anh chàng vẫn chịu để bị trêu 
chọc và người say lại bước đi.

10 phút sau ông ta quay lại và thông báo;
- Mẹ mày thậm chí còn cho tao…

Cuối cùng thì anh chàng kia cũng ngắt lời;
- Về nhà đi bố, bố say rồi đấy! 

Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra 
ngoài, cô vợ liền gằn giọng: “Anh yêu! Hôm 
nay anh ở nhà trông con nhé”

Anh chồng luống cuống trả lời:
– Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè.
Cô vợ liền quát:
– Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. 

Anh mà bước ra khỏi cửa thì chết với tôi.
Anh chồng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn 

tĩnh đáp:
– Tôi sợ gì mà tôi không dám ở nhà cơ chứ.

Bob đi ăn uống liên hoan về say khướt. Anh 
ta về nhà, đập cửa:

- Ồ, Bob! Anh đã về đấy ư?
- Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.
- Anh nhậu hết lương tháng rồi.
- À, em có thể hiểu.
- Xe lại bị giữ...
- Chuyện đương nhiên mà.
- Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất 

trần đời. Ừm... Ờ... Hình như cái dây chuyền 
em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái.

- Lạy Chúa, em thật là may mắn!
- Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?
- Vâng, vì em chỉ là... Hàng xóm của anh. 

Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa 
thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh!

Ông nội và người cháu đích tôn 3 tuổi đang 
ngồi chơi trò bán hàng. - Cháu: Đây tôi đưa 
bác 5.000 đồng, nhưng với một điều kiện.

- Ông: Điều kiện gì cũng được.
- Cháu: Thật không? 
- Ông: Thật. Bác cứ nói đi!
- Cháu: Bác phải về dạy lại con bác đi nhé,

 ÔNG NỘI VÀ CHÁU

con bác hay đánh tôi lắm đấy.



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - thánh ca phụng vụ

54

 LỜI TÒA SOẠN: 
Thánh ca Phụng vụ có nhiều thể loại, trong đó có nhiều hình thể; căn cứ vào mục đích sử dụng 

Giáo hội chia ra thành 3 mảng lớn: 
- Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp (gồm Đối ca Nhập lễ, Đáp ca, Ca tiếp liên, Đối ca Alleluia, Đối 

ca Dâng lễ & Đối ca Hiệp lễ). 
- Mảng 2/ Bộ Lễ (gồm kinh Thương xót, Vinh danh, Tin kính, Thánh thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa 

& Công thức Giải tán). Mảng 3/ Cung Đọc (gồm Cung Sách, Cung Nguyện & Cung Xướng-Đáp). Ở 
đây xin chỉ giới thiệu Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp, bởi vì 2 Mảng còn lại chưa tiện ghi ra.

CÁC BÀI CA TIẾN CẤP

2 Thaùnh ca Phuïng vuï
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Haùt nguyeân vaên Lôøi Chuùa vaø haùt vôùi Coäng ñoaøn 3

SỰ XUỐNG DỐC VỀ MẶT GIÁ TRỊ CỦA THÁNH CA 
“LOẠI TRỪ CỘNG ĐOÀN”



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - thánh ca bình dân

56

MỪNG KÍNH THÁNH ANNA 
(Theo kinh Bà thánh An-na)
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Đức Thánh Cha buộc phải hoãn chuyến 
tông du tại Cộng hoà Dân chủ  Congo và 
Nam Sudan đến một thời điểm hiện chưa 
được xác định.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo 
chí Toà Thánh tuyên bố: “Chấp nhận yêu cầu 
của các bác sĩ và để không làm mất đi kết quả 
của các liệu pháp chữa trị đầu gối vẫn đang 
được tiến hành, Đức Thánh Cha rất tiếc buộc 
phải hoãn chuyến tông du tại Cộng hòa Dân 
chủ Congo và Nam Sudan được dự kiến từ 
ngày 2 đến ngày 7 tháng 7 tới, đến một thời 
hạn mới sẽ được xác định sau.”

Ngày 11/6/2022 Đức Hồng y Marcello Se-
meraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cử 
hành thánh lễ tại nhà thờ chính toà Wrocław, 
Ba Lan, để tuyên phong chân phước cho 10 
nữ tu Ba Lan dòng thánh Elizabeth, những 
người đã chăm sóc người già, người bệnh và 
trẻ em và đã bị binh lính Liên Xô giết vì lòng 

thù hận đức tin vào năm 1945. Họ ước tính 
rằng hơn 100 chị em của dòng đã chết trong 
hoàn cảnh tương tự.

Dòng các Nữ tu Thánh Elizabeth được 
thành lập tại Nysa vào năm 1810. Mục đích 
chính của dòng là phục vụ quên mình cho 
những người gặp khó khăn, đặc biệt là những 
người đau khổ và bệnh tật. Dòng hiện đang 
hoạt động tại 19 quốc gia ở Châu Âu, Châu 
Á, Châu Phi và Nam Mỹ. Khoảng 1.000 nữ tu 
làm việc trong bệnh viện, nhà trẻ, trường học 
và giáo xứ. Các chị điều hành các trung tâm 
cộng đồng, nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, cơ 
sở giáo dục và trường nội trú.

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. Tông hiến 
được ĐTC Phanxicô công bố ngày 19/3 năm 
nay, thay thế Tông hiến “Pastor Bonus - Mục 
tử nhân lành”, do thánh Gioan Phaolô 2 ban 
hành cách đây 34 năm, hồi tháng 6 năm 1988.

Từ nay, các cơ quan Tòa Thánh, trừ các 
tòa án, đều được gọi là “Dicastero” và không 
còn phân biệt giữa “Congregazione”, Bộ, hay 
là Hội đồng như cho đến nay. Trên nguyên 
tắc các “Dicastero” đều bình đẳng về phẩm 
giá, nhưng có 3 bộ đứng hàng đầu, trước tiên 
là Bộ Loan báo Tin Mừng, được ĐTC đích 
thân đảm nhận chức vụ Bộ trưởng (Prefetto) 
của Bộ này để chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt 
của ngài, đồng thời nói lên tầm quan trọng 
hàng đầu của việc truyền giảng Tin Mừng, 
một “Giáo Hội đi ra”. Trong Bộ này, phụ giúp 
ĐTC có hai vị Quyền Bộ Trưởng (Pro-Prefet-

 THEO YÊU CẦU CỦA CÁC BÁC SĨ, 
ĐTC HOÃN CHUYẾN THĂM PHI CHÂU

TÔNG HIẾN MỚI VỀ GIÁO TRIỀU ROMA 
BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC

10 NỮ TU BA LAN BỊ QUÂN LÍNH XÔ VIẾT 
SÁT HẠI ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC
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to) đảm trách hai phân bộ: Phân bộ thứ I đặc 
trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo 
Tin Mừng trên thế giới, trước đây là nhiệm 
vụ của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng 
Tin Mừng; và Phân bộ thứ II đặc trách về việc 
loan báo Tin Mừng cho dân ngoại và các giáo 
phận mới thuộc vùng truyền giáo, cụ thể là 
Bộ Loan báo Tin mừng như cho đến nay.

Bộ Giáo lý Đức tin trước kia đứng đầu 
trong các Bộ, nay đứng hàng thứ hai sau Bộ 
Loan báo Tin Mừng. Bộ này gồm có hai phân 
bộ: thứ I là thăng tiến và bảo vệ toàn vẹn đạo 
lý đức tin và luân lý; thứ II là phân bộ kỷ luật. 
Thuộc bộ này, có Ủy ban thần học quốc tế và 
Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.

Bộ Bác ái. Đây là một sự thăng cấp sở từ 
thiện của ĐTC. Nay vị phụ trách được gọi là 
Bộ trưởng. Cho đến nay được gọi là Chánh sở 
từ thiện của ĐTC và danh xưng này vẫn được 
giữ nguyên trong Tông Hiến mới.

Các bộ khác và 3 tòa án, hầu như không 
có thay đổi đáng kể. Riêng Bộ Văn hóa và 
Giáo dục được hình thành bằng cách gộp lại 
Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa và Bộ giáo 
dục Công Giáo.

Về phương diện kinh tế thì vẫn có Hội 
đồng Kinh tế gồm 8 hồng y và 7 giáo dân 
chuyên gia, có nhiệm vụ canh chừng về các 
cơ cấu và hoạt động quản trị, tài chánh của 
các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Một điểm 
mới đặc biệt liên quan đến Bộ này là tại Bộ 
kinh tế sẽ thành lập Phân bộ nhân viên Tòa 
Thánh. Thẩm quyền này trước đây thuộc Phủ 
Quốc vụ khanh.

Thay đổi nhân sự trong thời gian tới đây, 
ĐTC sẽ tiến hành những bổ nhiệm mới cho 
giáo triều để thực thi chương trình cải tổ. Một 
số vị sẽ được củng cố trong nhiệm vụ hiện 
tại, như ĐHY Michael Czerny, dòng Tên, 75 
tuổi, mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ 
Phục vụ Phát triển con người toàn diện. Một 
số khác, nhất là những vị cao tuổi có thể sẽ rời 
chức vụ. Ví dụ ĐHY Leonardo Sandri, người 
Argentina gốc Ý, 78 tuổi và làm Tổng trưởng 
Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương 

từ 14 năm nay, tức là 3 nhiệm kỳ, hoặc ĐHY 
Luis Ladaria, dòng Tên, 78 tuổi, Tổng trưởng 
Bộ Giáo lý đức tin từ 5 năm nay (2017).

ĐHY Oscar Rodriguez, dòng Don Bosco, 
TGM Tegucigalpa, Honduras, Điều hợp viên 
Hội đồng 7 HY cố vấn của ĐTC, nhấn mạnh 
tầm quan trọng quyết định của việc bổ nhiệm 
các vị lãnh đạo mới trong giáo triều. Ngài nói: 
“Tôi tin rằng cuộc cải tổ này không thể áp 
dụng cho những người đã thi hành nhiệm vụ 
ở đây vì đã tròn 5 năm ở giáo triều và phải từ 
nhiệm, tuy có thể gia hạn thêm 5 năm, nhưng 
tôi nghĩ rằng để áp dụng Tông hiến mới cần 
có những người mới.” (EFE 7-5-2022).

Với quy luật được khẳng định trong Tông 
Hiến mới, mỗi nhiệm kỳ của các chức sắc 
trong giáo triều sẽ là 5 năm, và được gia hạn 
1 lần thêm 5 năm, như vậy có khả thể thay 
đổi nhân sự nhiều hơn, và sự quốc tế hóa giáo 
triều như Công đồng chung Vatican 2 yêu 
cầu, có hy vọng được thực hiện tốt đẹp hơn.

Thực vậy, 9 năm sau khi ĐGH Phanxicô 
cai quản Giáo Hội, giáo triều Roma vẫn có 
đại đa số là người Âu Châu, chiếm 79% các 
chức vụ lãnh đạo, trong đó gần 1 nửa là người 
Ý. Tiếp đến là Tây Ban Nha 8%, Pháp và Hoa 
Kỳ mỗi nước chiếm 6%. Hiện thời không 
có vị lãnh đạo nào người Phi châu hoặc từ 
Úc châu. ĐHY Peter Turkson người Ghana, 
trước đây làm Bộ trưởng Phục vụ Phát triển 
con người toàn diện, nhưng không được ĐTC 
gia hạn, và hiện làm Chủ tịch các Hàn lâm 
viện Tòa Thánh về khoa học và khoa xã hội, 
một vai trò “khiêm nhường” hơn nhiều so với 
trước kia.

Con đường còn dài ĐHY Pietro Parolin, 
Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố hôm 
10/4 vừa qua trong một cuộc phỏng vấn, rằng 
việc công bố Tông Hiến mới và bắt đầu có 
hiệu lực không nhất thiết có nghĩa là kết thúc 
cuộc cải tổ giáo triều Roma và các cơ quan 
mới có thể được thiết lập thêm. ĐHY nói: 
“Giáo triều Roma là một tổ chức sinh động, 
dĩ nhiên nó luôn tiến hành theo những chỉ dẫn 
của ĐTC.” 
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Giới chuyên môn cảnh báo nguy cơ mầm 
bệnh từ động vật lây sang người đang gia tăng 
và có thể gây nên đại dịch mới. 

Dơi là loài dễ mang mầm bệnh lây từ động 
vật sang người

Chuyên gia Eric Fevre tại Đại học Liv-
erpool cho rằng nhân loại cần sẵn sàng đối 
phó một loạt bệnh nguy hiểm mới có thể xuất 
hiện. Ông kêu gọi tập trung vào y tế công tại 
những môi trường xa xôi và nghiên cứu nhiều 
hơn về hệ sinh thái tại những khu vực thiên 
nhiên này để hiểu rõ hơn về sự tương tác của 
các loài. Chuyên gia dịch tễ Olivier Restif tại 
Đại học Cambridge cho rằng không có giải 
pháp kỳ diệu nào và cần hành động ở mọi 
cấp độ nhằm giảm thiểu nguy cơ. “Chúng ta 
cần đầu tư lớn vào năng lực xét nghiệm và y 
tế tuyến đầu tại các cộng đồng thiệt thòi trên 
khắp thế giới để phát hiện, nhận diện và kiểm 
soát sự bùng phát mà không bị trì hoãn”, ông 
khuyến cáo.

Một nhóm chuyên gia cố vấn khoa học của 
WHO đưa ra báo cáo sơ bộ vạch ra điều cần 
làm khi xuất hiện mầm bệnh lây từ động vật 
sang người. Khuyến cáo liệt kê những việc 
cần điều tra sớm về cách mầm bệnh lây sang 
người, đánh giá nguy cơ tiềm ẩn, cũng như 
những tác động môi trường về lâu dài.

Với sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ tại 
nhiều nơi trên thế giới, nối gót đại dịch 
Covid-19, nhiều người lo ngại về sự gia tăng 

bùng phát các bệnh lây truyền từ động vật 
sang người có thể dẫn đến một đại dịch tiếp 
theo.

Theo AFP, trong khi những bệnh lây từ 
động vật sang người đã xuất hiện từ nhiều 
thiên niên kỷ qua, chúng đang trở nên phổ 
biến hơn trong vài thập niên gần đây do tình 
trạng phá rừng, nuôi gia súc hàng loạt, biến 
đổi khí hậu và sự can thiệp của con người vào 
thế giới động vật.

Khoảng 60% các bệnh truyền nhiễm ở người 
được ghi nhận đến nay là lây từ động vật, cũng 
như 75% các bệnh truyền nhiễm mới nổi, theo 
Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc.

Các nhà quan sát dự báo giá gạo có thể 
tăng lên cao hơn trong thời gian tới trong lúc 
giá thực phẩm trên thế giới đã tăng trong vài 
tháng qua, dẫn đến tình trạng cấm xuất khẩu 
tại một số nơi.

Việc giá gạo tăng lên được cho là tin vui 
đối với nông dân trước việc chi phí sản xuất 
tăng lên do giá phân bón tăng trong thời gian 
qua. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể gây ảnh 
hưởng đến người tiêu dùng, đặc biệt là tại 
những nước đông dân coi gạo là lương thực 
chính.

Đài CNBC ngày 12.6 dẫn lời các nhà quan 
sát cho rằng với việc giá thực phẩm đã tăng 
lên trong vài tháng qua, giá gạo có thể sẽ tiếp 
nối đà này vì gạo là lương thực chính tại nhiều 
vùng ở châu Á.

Theo dữ liệu được công bố hồi tuần trước 
của Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc, 
giá gạo quốc tế đã tăng trong 5 tháng liên tiếp 
và đạt mức cao nhất trong 12 tháng.

THẾ GIỚI ĐỨNG TRƯỚC NỖI LO 
‘BÙNG PHÁT’ NHIỀU ĐẠI DỊCH

GIÁ GẠO TOÀN CẦU 
TRÊN ĐÀ TĂNG CAO
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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình 
Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP 
ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu 
đối với người lao động làm việc theo hợp 
đồng lao động.

 Nghị định này quy định mức lương tối 
thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp 
dụng đối với người lao động làm việc theo 
hợp đồng lao động.

 * Tăng tiền lương tối thiểu vùng thêm 6% 
 Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định 

quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 
vùng: Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 
đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng. Vùng 
II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/
tháng lên 4.160.000 đồng/tháng. Vùng III 
tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng 
lên 3.640.000 đồng/tháng. Vùng IV tăng 
180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 
3.250.000 đồng/tháng.

 Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình 
quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng 
- 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu 
hiện hành. Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị 
định cũng quy định các mức lương tối thiểu 
giờ theo 4 vùng. Cụ thể, vùng I là 22.500 
đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng 
III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 
đồng/giờ. Việc áp dụng địa bàn vùng được 

xác định theo nơi hoạt động của người sử 
dụng lao động.

 Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu 
tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để 
thỏa thuận và trả lương đối với người lao 
động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, 
bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức 
danh của người lao động làm việc đủ thời giờ 
làm việc bình thường trong tháng và hoàn 
thành định mức lao động hoặc công việc đã 
thỏa thuận không được thấp hơn mức lương 
tối thiểu tháng.

Một số hiệu trưởng tại Hà Nội cho rằng cần 
để học sinh tựu trường từ đầu tháng 8/2022 để 
ôn tập kiến thức cũ, chuẩn bị các điều kiện cho 
năm học mới.

Ông Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường 
THPT Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội) cho 
rằng, các nhà trường cần có giải pháp bù đắp 
cho học sinh rồi mới bắt đầu năm học mới.

“Với tình trạng học trực tuyến kéo dài chưa 
từng có như năm học qua, năm học tới, Hà Nội 
nên cho học sinh tựu trường từ đầu tháng 8. 
Cùng quan điểm với ông Trung, ông Nguyễn 
Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie 
Curie (Hà Nội) cho biết: “Năm học mới, các 
trường ngoài công lập có thể sẽ cho học sinh 
tựu trường từ đầu tháng 8, khi đó thầy trò có 
3-4 tuần để vừa ôn tập kiến thức, tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm đảm bảo kiến thức, kỹ 
năng… thiết nghĩ, trường công lập cũng nên 
có kế hoạch cho học sinh có thêm thời gian ổn 
định nề nếp, cũng cố kiến thức trước khi vào 
năm học mới”.

Một số hiệu trưởng trường tiểu học cũng cho 
rằng cần phải bố trí thời gian để giáo viên rèn 
luyện thêm cho học sinh, nhất là các em trung 
bình, yếu kém, chưa theo kịp các bạn. Hằng 
năm, lịch tựu trường và khai giảng của học sinh 
cả nước thường rơi vào từ ngày 1/9 đến 5/9.

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 TỪ NGÀY 1/7/2022

HÀ NỘI KIẾN NGHỊ CHO HỌC SINH 
TỰU TƯỜNG TỪ THÁNG 8/2022
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Gấu có thể nhịn ăn trong nhiều ngày hay có 
lông màu đen khi nhìn dưới ánh sáng tím là 
những điểm thú vị về loài gấu trắng Bắc Cực.

1. CÂN NẶNG CỦA GẤU

Một con gấu đực trưởng thành thường nặng 
khoảng 350-540 kg, tương đương với cân 
nặng của 5-7 người đàn ông. 

Theo Tổ chức gấu Bắc Cực Quốc tế, con 
gấu lớn nhất từng được ghi nhận có cân nặng 
1 tấn. Ngược lại, gấu cái trưởng thành có 

cân nặng chỉ bằng một nửa so với gấu đực, 
khoảng từ 50-295 kg. Khi mới sinh, gấu có 
kích thước khá nhỏ và chỉ nặng khoảng 0,5 
kg. Những con đực sẽ đạt kích thước trưởng 
thành ở độ tuổi 8-14, ở con cái là 5-6 tuổi.

2. NHỊN ĂN

Nếu không được ăn trong vòng từ 7-10 
ngày, một con gấu trắng có thể tự làm chậm 
quá trình trao đổi chất cho đến khi kiếm được 
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bữa ăn tiếp theo. Thức ăn chủ yếu của gấu 
trắng là hải cẩu. Theo các nhà nghiên cứu, tác 
động của biến đổi khí hậu làm cho nguồn 
thức ăn của loài gấu này trở nên khan hiếm 
và khiến gấu trắng có thể tấn công con người. 
Gấu không ngủ đông, tuy nhiên trong thời 
gian gấu mẹ sống ở hang để chăm sóc gấu 
con, thường từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, 
chúng sẽ không ăn, không uống hay đi vệ 
sinh.

3. BỘ LÔNG ĐẶC BIỆT

Gấu trắng Bắc Cực được nhận ra rất nhanh 
bởi màu lông trắng đặc trưng. Tuy nhiên, lông 
của chúng không phải là màu trắng mà không 
màu và rỗng, giống như tóc trắng ở người. 
Khi được nhìn dưới ánh sáng tím, lớp lông 
của loài gấu này có màu đen. Đối với người 
và phần lớn các loài động vật nhìn được ánh 
sáng thường, thì gấu trắng Bắc Cực có màu 
lông gần như lẫn màu tuyết ở môi trường 
sống xung quanh. Tuần lộc là loài nhìn thấy 
trong ánh sáng tím và có thể nhận dạng được 
đặc điểm này của gấu trắng Bắc Cực.

4. KHỨU GIÁC TỐT

Gấu trắng Bắc Cực là loài có khứu giác 
rất nhạy bén. Đây là lợi thế được chúng sử 
dụng để tìm mồi. Gấu trắng có thể đánh 
hơi được một con hải cẩu từ khoảng cách 32 
km và có thể ngửi thấy hơi thở của con hải 

cẩu trong băng từ cách xa 800 m. 

5. SỐ LƯỢNG GIẢM ĐÁNG KỂ

Gấu trắng Bắc Cực dựa vào các vùng biển 
băng để săn mồi và sinh sống. Trong khi đó, 
hiện tượng ấm lên toàn cầu đang làm tan chảy 
các biển băng và ảnh hưởng đến môi trường 
sống của loài gấu này. Theo các chuyên gia, 
2/3 số lượng gấu trắng Bắc Cực sẽ biến mất 
vào năm 2050. Tháng 5/2008, Mỹ xếp gấu 
trắng Bắc Cực vào nhóm các loài đang gặp 
nguy hiểm. Tại Canada và Nga, chúng là loài 
động vật được quan tâm đặc biệt. 

Thùy Linh (Theo Live Science).
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
Song ca bài “Mẹ ơi con đói quá!”

Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm.
Con bò nằm nghe than thở với gà:
– Anh ta bắt đầu đi thì thì mày chết, anh 

ta thi đỗ thì tao chết. (Ý nói đi thi thì làm gà 
cúng tổ tiên, thi đỗ thì làm bò ăn khao).

Con gà cười đáp:
– Không việc gì đâu! Tôi biết nó học như 

anh, nó viết như tôi. Nhất định không dám 
vác lều chõng vào trường thi đâu mà lo!

Một ăn chăn bò ngây thơ, tuy rất kĩ tính, ấy 
thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn dắt mất bò của 
anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan:
– Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui 
qua chõng con nằm mà đi ra.
– Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu 
mà chui qua chõng!
– Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của 
con chui qua lối nào ạ? Sáng dậy cái chõng 
con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối 
ra vào kia mà!
– Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng 
chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại 
khiêng về chỗ cũ…
Chàng trai nghe thế liền lộ vẻ kinh khiếp, lắp 
bắp hỏi:

– Trời ơi, quan cũng có mặt ở đó sao? 
Chẳng lẽ…


