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Trong buổi họp với các nhà lãnh đạo Âu 
Châu đầu thập niên 60, để thoả hiệp sống 
trung lập với các nước CS Đông Âu, Tổng 
thống DeGaule (Pháp) quyết rút nước Pháp 
ra khỏi khối chống Cộng là Liên Minh Bắc 
Đại Tây Dương. DeGaule nói với Ngoại 
trưởng Dean Rusk của Tổng thống J.F. 
Kennedy, là ông muốn Quân đội Hoa Kỳ 
rút ra khỏi nước Pháp thật nhanh…. Ngoại 
trưởng Dean Rusk trả lời:

- Thưa Ngài, lệnh này bao gồm luôn cả 
các quân nhân Hoa Kỳ chôn tại đây? (vì 
tử trận để giải phóng nước Pháp khi chiến 
đấu với Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ 
II).

Tổng thống DeGaule không trả lời nổi. 
Im lặng như tờ. Im lặng đến nỗi có thể nghe 
được chiếc kim rơi…

Tổng Giám mục Canterbury Anh giáo 
gay gắt hỏi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Collin 
Powell trong cuộc họp báo, việc Mỹ đem 
quân sang Iraq và Afganistan có phải là 
thí dụ điển hình về tham vọng bành trướng 
lãnh thổ của Tổng thống Goerge Bush hay 
không… Ngoại trưởng Collin Powel từ tốn:

- Thưa Đức cha, từ bao nhiêu năm qua, 
Hoa Kỳ đã gửi không biết bao nhiêu thanh 
niên, thiếu nữ của mình dấn thân vào vòng 
lửa đạn để tranh đấu cho tự do ngoài lãnh 
thổ Hoa Kỳ. Tham vọng về đất đai của 
chúng tôi, nếu có, chỉ xin vừa đủ đất để 
chôn những người tử trận không thể trở về 
nhà… 

Im lặng như tờ. Im lặng đến nỗi có thể 
nghe được chiếc kim rơi…

Cụ già 83 tuổi Robert Whiting tới Par-
is bằng phi cơ. Tại quầy Quan thuế ở phi 
trường, cụ phải mất vài phút để lục tìm thẻ 
thông hành trong xách tay. Thấy cụ lục lọi 
tìm tòi, nhân viên Quan thuế khó chịu:

- Thưa ông, ông đã từng đến nước Pháp 
chưa?

Cụ Whiting thú nhận rằng đã đến nước 
Pháp rồi. 

- Vậy ông phải biết là nên sẵn sàng để 
xuất trình thẻ thông hành chứ!

Cụ già người Hoa Kỳ trả lời:
- Lần trước khi tới Pháp, tôi không phải 

xuất trình thẻ thông hành.
- Vô lý! Người Mỹ bao giờ cũng phải xuất 

trình thẻ thông hành khi tới Pháp!
Cụ Whiting giải thích:
- Vậy sao? Khi tôi đổ bộ lên bãi biển 

Omaha trong Ngày N năm 1944 để giúp 
giải phóng đất nước này thoát ách Đức 
Quốc Xã, tôi không thể tìm được bất kỳ 
người Pháp nào ở đó để trình giấy thông 
hành cả.

Im lặng như tờ. Im lặng đến nỗi có thể 
nghe được chiếc kim rơi…

Nảy ra vài ý: - nói đúng lý, đối phương 
im lặng; nói vừa đúng lý vừa đúng lúc, họ 
vừa im lặng vừa nể phục – thế nào là đúng 
lúc? – Chúa nói đúng lý lại vừa đúng lúc.

Trả lời ngay, “đốp chát giỏi”, “hạ gục 
nhanh”… khiến đối phương im lặng nhưng 
chưa chắc họ nể phục. Biết thế, cho nên: 
“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” 
hàm ý “dục hoãn cầu mưu” để tìm sự 
đúng lúc.

NK

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

CHÂN TRUYỀN & TU ĐỨC THỰC TIỄN.
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 . ĂN LỜI UỐNG Ý

   . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

“Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu! 
Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội 

nữa!” (Ga 8, 11).

(Ga 8, 2-11)
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. 

Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống 
giảng dạy họ.3 Lúc đó, các kinh sư và người 
Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su 
một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ 
để chị ta đứng ở giữa,4 rồi nói với Người: 
“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả 
tang đang ngoại tình.5 Trong sách Luật, ông 
Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng 
đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”6 Họ 
nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố 
cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống 
lấy ngón tay viết trên đất.7 Vì họ cứ hỏi mãi, 
nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong 
các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném 
trước đi.”8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên 
đất.9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người 
sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn 
lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì 
đứng ở giữa.10 Người ngẩng lên và nói: “Này 
chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”

11 Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có 
ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi 
không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ 
nay đừng phạm tội nữa!”

 
   THỰC THI LỜI CHÚA

Noi gương Chúa, ta không kết án ai.
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Ở một nhà thờ của Giáo hội Chính 
Thống kia có bức tranh Chúa Phục sinh. 
Bức tranh vẽ cảnh Chúa Phục sinh đang 
giải cứu những người công chính thời Cựu 
Ước: Ngài giúp Adam chỗi dậy khỏi mồ, 
Evà đang quỳ mọp đôi tay hướng về Đấng 
Cứu Thế, trong khi các ngôn sứ đang diễn 
hành, tay cầm biểu ngữ trên có ghi lời sấm 
nổi tiếng nhất của mình. Trên thiên đàng 
còn trống vắng, chỉ một mình tên trộm lành 
giữa cây cối tươi tốt. Hắn đã không có thời 
giờ khoác chiếc áo cưới của những người 
được tuyển chọn, vẫn còn đóng cái khố của 

tên tử tội, nhưng giờ đây chiếc khố ấy lại 
trắng tinh, tươm tất.

Hắn là vị thánh đầu tiên của thiên đàng, 
là kẻ được chính Chúa Giêsu phong thánh 
bằng lời phán: “Ngay hôm nay, anh sẽ được 
ở trên thiên đàng với Ta”.

Suy nghĩ về việc anh trộm lành được 
“phong thánh”, ta thấy 4 việc anh ta làm đã 
kéo được lòng nhân lành Chúa xuống với 
mình: - một là bênh vực và xưng tụng Chúa 
Kitô – hai là khiêm tốn nhận mình là tội 
nhân và thống hối – ba là thành tâm chạy 
đến kêu cầu Chúa Kitô ban ơn cứu độ - bốn 

CHÂU HÂN Sưu tầm
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là chịu đau khổ.
Anh trộm lành thực thi 4 câu Lời Chúa 

dưới đây dù chỉ trong phút chốc:
1. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước 

mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố 
nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng 
ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt 
thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy 
trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. 
(Mt 10, 32)

2. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời 
Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người 
vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt 
có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe 
biết Người đang dùng bữa trong nhà người 
biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc 
đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía 
chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm 
chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và 
xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã 

mời Người nghĩ thầm rằng: “Nếu ông này 
là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang 
động đến mình là ai và thuộc hạng người 
nào: là một người tội lỗi”. Nhưng Chúa 
Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, 
Tôi có điều muốn nói với ông”. Simon thưa: 
“Xin Thầy cứ nói”. - “Một người chủ nợ có 
hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, 
người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có 
gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong 
hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều 
hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được 
tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông 
đã xét đoán đúng”. Và quay lại phía người 
đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người 
đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông 
đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này 
đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc 
mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, 
còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân 
Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, 
còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. 
Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã 
được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ 
được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người bảo 
người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. 
Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng 
rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” 
Và Người nói với người đàn bà: “Ðức tin 
con đã cứu con, con hãy về bình an”. (Lc 7, 
36-50)

3. “Thầy là đường, là sự thật và là sự 
sống, không ai đến được với Cha mà không 
qua Thầy”. (Ga 14, 5)

4. “Nước Trời phải dùng sức mạnh mà 
chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới 
chiếm được.” (Mt 11, 12).

Thực thi Lời Chúa cộng với lòng nhân 
lành của Chúa, anh trộm lành không theo 
Chúa ngày nào, vẫn được ơn cứu độ, mà lại 
là người đầu tiên được lãnh nhận ơn cứu độ. 
Trong Lời Chúa phán: “…kẻ đứng chót sẽ 
được lên hàng đầu, còn người đứng đầu sẽ 
phải xuống hàng chót” (Mt 20, 16) thì anh 
trộm lành đứng hàng chót, đứng hạng bét.

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

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Tôi không kết án chị đâu. Thôi chị cứ về và 
từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C
CHỦ ĐỀ: ƠN GIẢI THOÁT

Minh họa:
- Mille images 114 C.
- “Tôi không kết án chị đâu. Thôi chị cứ về 

và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Sợi chỉ đỏ: 
Chủ đề nổi bật của ngày hôm nay là Ơn Giải 

Thoát
- Trong bài đọc I (Is 43,16-21), ngôn sứ Isa-

ia tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện một 
cuộc xuất hành mới để giải thoát dân Do thái 
khỏi cảnh lưu đày.

- Bài đáp ca trích Tv 125 được soạn sau khi 
cuộc lưu đày đã kết thúc. Tác giả ca tụng công 
cuộc giải phóng kỳ diệu ấy: “Khi Chúa dẫn 
tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa 
giấc mơ”.

- Bài Tin Mừng (Ga 8,1-11) kể chuyện Chúa 
Giêsu giải thoát người phụ nữ ngoại tình khỏi 
bị ném đá.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
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Anh chị em thân mến 
Chúng ta đã bắt đầu Mùa Chay với ý thức 

mình là người tội lỗi. Lời Chúa trong các Chúa 
nhật trước an ủi chúng ta rằng Chúa vẫn yêu 
thương chúng ta và sẵn sàng tha thứ mọi tội 
lỗi của chúng ta. Hôm nay, Chúa lại nói với 
chúng ta, như đã nói với người phụ nữ ngoại 
tình, rằng: “Ta không kết án con đâu. Hãy về 
và đừng phạm tội nữa”.

Thiên Chúa thật là Đấng giàu lòng thương 
xót. Chúng ta hãy đến với Ngài trong Thánh lễ 
này với trọn tâm tình tin yêu phó thác.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Mặc dù chúng ta đầy dẫy khuyết điểm, 
nhưng chúng ta hay bắt bẻ khuyết điểm của 
người khác.

- Mặc dù chúng ta tội lỗi rất nhiều, nhưng 
chúng ta hay lên án người khác.

- Chúng ta không đối xử khoan dung với 
người khác như Chúa đã khoan dung với 
chúng ta.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Is 43,16-21)
Đoạn này được trích trong phần II sách Isa-

ia. Hoàn cảnh lúc đó là dân Do thái đang bị lưu 
đày bên Babylon.

Trước hết Isaia nhắc họ nhớ lại chuyện xuất 
hành ngày xưa: Thiên Chúa là Đấng giải thoát. 
Để giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, Ngài 
đã rẽ đôi Biển đỏ, đã nhận chìm quân đội Phar-
aon trong Biển cả.

Tiếp đến, ngôn sứ hứa là Thiên Chúa sẽ thực 
hiện việc giải phóng đó một lần nữa, tức là giải 
thoát họ khỏi cảnh lưu đày: “Phải, Ta sẽ mở 
một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng 
sông tại vùng đất khô cằn”.

2. Đáp ca (Tv 125).
Ca tụng việc Thiên Chúa giải thoát dân khỏi 

cảnh lưu đày: “Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở 
về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ”.

3. Tin Mừng (Ga 8,1-11).

Câu chuyện về người phụ nữ này giống một 
bức tranh trong đó các hình ảnh đối chọi nhau 
nhưng lại làm nổi bật nhau lên: 

- Một bên là một con người tội lỗi rõ ràng vì 
bị bắt quả tang đang phạm tội đáng chết, bên 
kia là Con Thiên Chúa thánh thiện vô cùng.

- Một bên là thái độ hung hăng của những 
người biệt phái đòi giết kẻ có tội, bên kia là 
thái độ nhân từ hiền hậu của Đấng cứu thế. 

Bởi đó thánh Augustinô đã tóm ý nghĩa bức 
tranh này bằng một câu ngắn gọn rất súc tích: 
“Miseria et misericordia” (Sự cùng khốn và 
lòng thương xót). 

4. Bài đọc II (Pl 3,8-14).
Thánh Phaolô đề cao sự công chính mà 

Chúa Giêsu ban. Đây không phải là sự công 
chính do Luật Môsê đem lại (như các người 
biệt phái trong bài Tin Mừng) mà nhờ lòng tin 
vào Chúa Giêsu Kitô (như người phụ nữ ngoại 
tình). 

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Tình cảm thứ tám.
Người ta thường nói rằng con người chúng 

ta có 7 thứ tình cảm là Hỉ Nộ Ai Cụ Ái Ố Dục. 
Hỉ là vui, nộ là giận, ai là buồn, cụ là sợ, ái là 
thương, ố là ghét và dục là muốn. Tất cả gồm 
7 tình cảm, “thất tình”. Nhưng bài Tin Mừng 
hôm nay cho chúng ta biết thêm một thứ tình 
cảm nữa, đó là Thương Xót. 

Thương xót là gì? Thưa là một tâm trạng 
đặc biệt vừa êm đềm ngọt ngào (thương) vừa 
đau đớn đắng cay (xót). 

Hai cảm giác mâu thuẫn vừa thương lại vừa 
xót ấy trổi dậy trong lòng chúng ta khi chúng 
ta đứng trước một người chúng ta thương 
nhưng người ấy vừa phạm một lỗi lầm.

Khi đó, chúng ta phải đối xử thế nào? Lên án 
chăng? Không được, vì làm như thế là không 
thương. Bỏ qua chăng? Cũng không được, vì 
làm như thế là dung túng cho sự xấu. Vậy làm 
thế nào bây giờ? Chúng ta hãy nhìn Chúa Giê-
su: Ngài nói với người phụ nữ ngoại tình: “Tôi 
không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ 
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nay đừng phạm tội nữa”. Nghĩa là Chúa không 
lên án mà cũng không dung túng, nhưng Ngài 
cho kẻ có tội một cơ hội. Nếu Ngài lên án thì 
chị này phải chết, không còn cơ hội nào nữa. 
Nếu Ngài bỏ qua thì chị này sẽ tiếp tục phạm 
tội, cũng không có cơ hội. Ngài bảo chị về và 
đừng phạm tội nữa tức là cho chị một cơ hội 
để làm lại cuộc đời.

Tại sao Chúa ban cơ hội cho người tội lỗi? 
Chúng ta cũng hãy tìm lý do trong bài Tin 
Mừng này. Và chúng ta tìm gặp trong câu Chúa 
nói với những người muốn giết người phụ nữ 
ngoại tình ấy: “Ai trong các ông không có tội 
thì hãy ném đá chị này trước đi”. Vậy lý do là 
bởi vì ai cũng có tội. Thân phận làm người là 
như thế, đã là người thì có tội. Thiên Chúa là 
Đấng hoàn toàn tốt lành và thánh thiện, đúng 
lý ra Ngài có đầy đủ lý do để lên án loài người 
tội lỗi chúng ta, nhưng vì thương xót, Ngài đã 
ban cho chúng ta biết bao cơ hội: “Ta không 
muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó ăn 
năn sám hối và được sống”. Trong dụ ngôn 
về hai con nợ, Chúa Giêsu cũng nói một câu 
đáng chúng ta suy nghĩ: “Sao ngươi không 
biết thương xót bạn ngươi như Ta đã thương 
xót ngươi” (Mt 18,33).

Một quyển sách tựa đề: “Tình trên non cao” 
kể rằng có một cặp vợ chồng trẻ rất yêu thương 
nhau và sống với nhau trên một ngọn núi cao, 
rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi nhiều lần 
họ hô to giữa trời lồng lộng: “Chúa ơi, sao mà 
chúng con hạnh phúc quá!”. Nhưng đâu phải 
chỉ sống với nhau mãi trên núi mà hạnh phúc. 
Người chồng thỉnh thoảng cũng phải xuống 
núi để làm ăn. Trong một chuyến xuống núi, 
người chồng đã lỡ sa ngã ngoại tình với một 
người đàn bà khác. Người vợ biết được, rất 
giận, từ đó không nói chuyện với chồng nữa. 
Phần người chồng thì cũng hối hận nhưng 
không thể nào xin lỗi được vì mỗi lần muốn 
nói lời xin lỗi với vợ thì vợ bỏ đi nơi khác. 
Một đêm kia người chồng trên đường lên núi 
về nhà thì gặp bão tuyết, chiếc xe ngựa bị gãy, 
con ngựa bị què, anh cũng bị thương nặng ở 
chân. Nhưng anh vẫn cố bò về tận cửa nhà. 

Người vợ ở trong nhà nhìn ra thấy chồng lết 
tới cửa, nhưng chị nhất định không mở cửa. 
Sáng hôm sau, người ta thấy xác người chồng 
đã cứng đờ ngay trước mái ấm gia đình của 
mình. Một mối tình rất hạnh phúc trên non cao 
đã kết thúc bi thảm như thế, chỉ vì người vợ 
không biết thương xót, không cho chồng mình 
một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Cuộc đời quả thật không đơn giản trắng là 
trắng, đen là đen, tốt là tốt xấu, là xấu. Trong 
một dụ ngôn, Chúa Giêsu cho chúng ta biết 
cuộc đời phức tạp như một mảnh ruộng có cả 
lúa và cỏ lùng lẫn lộn (Mt 13,36-43). Lòng 
người cũng thế, có khi tốt như thiên thần, có 
khi xấu như ác quỷ, có phần sáng có phần 
tối, dù lỡ phạm tội nhưng vẫn còn lương tâm. 
Bởi thế con người sống với nhau phải có lòng 
thương xót. Mà thương xót là, xin lặp lại một 
lần nữa, biết ban cho kẻ lỡ lầm có cơ hội làm 
lại cuộc đời.

Chúa đã thương xót chúng ta cho chúng ta 
biết bao cơ hội. Chúng ta cũng thương xót 
chính mình nên tự cho mình rất nhiều cơ hội. 
Lời Chúa hôm nay khuyến khích chúng ta 
thương xót anh chị em chúng ta để ban cho 
anh chị em chúng ta những cơ hội làm lại cuộc 
đời.

* 2. Tội bắt quả tang
Vua Quang Vũ nhà Đông Hán có người 

chị là Hồ Dương, công chúa goá chồng. Nhà 
vua muốn tìm cho chị người bạn trăm năm, 
liền đem danh sách các quan của mình ra hỏi 
ý kiến chị. Công chúa nói: “Tất cả bá quan 
trong triều đình chỉ có Tổng Hoằng là người 
có tư cách khác thường, những người khác 
không sao bì kịp”. Vua Quang Vũ biết ý chị 
đã vừa lòng Tổng Hoằng, liền bảo chị hãy 
ra ngồi phía sau tấm bình phong, rồi cho đòi 
Tổng Hoằng đến. Nhà vua bảo:

- Ta nghe tục ngữ có câu: “Giàu đổi bạn, 
sang đổi vợ” có phải thế không?” Tổng Hoằng 
liền quì xuống tâu:

- Bạn bè giao du với nhau còn nghèo hèn 
không nên quên nhau, người vợ trong cảnh 
hàn vi không nên cho xuống ở nhà dưới.
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Vua Quang Vũ biết Tổng Hoằng là người 
thuỷ chung, nhân nghĩa, không thể nào lay 
chuyển được, nên càng đem lòng yêu mến 
hơn. Rồi nhà vua nói với chị: “Việc hôn nhân 
không thành được, con người này không thể 
đem danh lợi và phú quí để mê hoặc”.

***
Câu chuyện trên đây là một tấm gương cao 

đẹp về lòng chung thuỷ, khác hẳn với câu 
chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm 
tội ngoại tình trong bài Tin Mừng hôm nay.

Gia đình là nền tảng của xã hội, một khi vợ 
chồng đã đánh mất lòng chung thuỷ thì không 
những gia đình ấy bị đổ vỡ, mà còn băng hoại 
đến toàn xã hội. Vì thế, các kinh sư và nhóm 
Pharisêu dẫn người phụ nữ ngoại tình đến xin 
Chúa Giêsu xét xử là hợp lý, vì chính luật 
Môsê cũng truyền phải ném đá hạng người đó. 
Nhưng đó chỉ là cái bẫy để có bằng chứng tố 
cáo Người mà thôi.

Nếu Chúa Giêsu bảo đừng ném đá chị ta thì 
lỗi luật Môsê, nếu Người truyền phải ném đá 
thì Người đã làm sai lời dạy của mình là: “Các 
con hãy yêu thương nhau”. Một cái bẫy vừa 
tinh vi vừa nham hiểm.

Chúa Giêsu cúi xuống vẽ trên đất. Người 
đang viết tội của họ ra hay Người đang suy 
nghĩ tìm câu trả lời, điều đó không ai biết 
nhưng có một điều chắc chắn là họ đang đắc 
thắng vì dồn được Người vào chân tường, họ 
sốt ruột nên gặng hỏi mãi. Người đã trả lời 
một câu như mũi dao xoáy vào tâm can họ, và 
mũi dao ấy vẫn tiếp tục xoáy vào lương tâm 
mỗi người chúng ta khi nghe lại lời đó: “Ai 
trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi” 
(Ga 8,7).

Quả thật, không một ai dám can đảm ném 
hòn đá đầu tiên, và cũng chẳng có hòn đá cuối 
cùng. Có chăng chỉ là những bàn tay cách đây 
ít phút nắm chặt những viên đá đầy sát khí 
chuẩn bị tấn công, giờ đây đang nới lỏng các 

cơ bắp để các viên đá kia lặng lẽ kín đáo rơi 
nhẹ nhàng trên đất.

Vâng, không ai dám tự hào mình vô tội. 
Có biết bao tội bất trung bất nghĩa còn xấu 
xa chẳng kém tội ngoại tình. Có những tội 
ngoại tình trong ước muốn, trong tư tưởng. Có 
những tột ngoại tình lén lút chẳng ai hay.

Dường như ngày nay người ta chỉ nhận 
mình phạm tội khi bị bắt quả tang, còn những 
tội phạm trong thầm kín thì kể như không có. 
Vì thế người ta tìm mọi cách để che đậy, dấu 
diếm những hành vi tội lỗi để không bị bắt 
quả tang. Và họ cứ an tâm thanh thản trong 
cuộc sống. Họ hoàn toàn đánh mất cảm thức 
về tội lỗi.

Có một điều trớ trêu là khi người ta thấy 
một ai đó bị bắt quả tang phạm tội, họ không 
ngại ngùng vung hòn đá ra ném vào người đó. 
Có lẽ là để gián tiếp minh chứng mình vô tội 
chăng? Người ta dễ dàng bỏ qua cho mình, 
nhưng lại không buông tha cho kẻ khác. Tuy 
nhiên, Đấng duy nhất vô tội lại chẳng lên án 
tội nhân: “Tôi không lên án chị đâu? Chị hãy 
về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11). 
Thật là an ủi biết bao cho chúng ta, những con 
người tội lỗi. Chúa không răn đe, không sửa 
phạt, chỉ an ủi, khích lệ, tin tưởng và hy vọng 
nơi chúng ta. Người không giết chết, nhưng 
cứu sống. Người không dung túng cho tội lỗi, 
nhưng nâng đỡ kẻ có tội. Người ghét tội nhưng 
lại thương xót tội nhân.

***
Lạy Chúa, chúng con rất sợ bị bắt quả tang 

đang phạm tội. Nhưng có tội nào chúng con 
phạm mà Chúa chẳng am tường. Xin cho 
chúng con biết cởi bỏ những mặt nạ giả dối, 
để luôn sống chân thật và trong sáng trước mặt 
Chúa và anh em.

Nếu Chúa đã không lên án chúng con, thì 
xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ xét 
đoán anh em của mình. Amen.(TP) 

3. Cái nhìn.
“Tôi đứng dưới chân đồi,
Nhìn xa xa lên ngọn đồi, tôi thấy một cái 

bóng giống như một con vật.
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Tiến lên nhìn gần hơn một chút, tôi nhận ra 
cái bóng ấy là một con người.

Tiến sát hơn nữa để nhìn cho thật kỹ, tôi 
nhận ra đó là người anh em của tôi.”

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta một 
bài học quý giá về cách nhìn người và nhìn 
việc: đứng trước một người vừa mới làm một 
việc gì đó lầm lỗi, ta đừng nhìn bằng cái nhìn 
của biệt phái mà hãy bằng cái nhìn của Chúa 
Giêsu:

a/ Đừng nhìn họ như nhìn một con vật mà 
hãy nhìn như nhìn một con người, hơn nữa, 
như người anh em của mình.

b/ Đừng chỉ nhìn những hoàn cảnh bên 
ngoài, mà hãy nhìn thấu những tình tiết, tâm 
trạng bên trong của người anh em đó.

c/ Và cũng nhìn đến sứ mạng của mình: sứ 
mạng đối xử nhân bản với một người anh em, 
sứ mạng cứu vớt người anh em đó.

4. Chuyện minh họa.
Có chuyện kể rằng người ta bắt được một 

tên trộm cắp đưa đến nhà vua, và nhà vua đã 
hạ lệnh giết hắn. Tên trộm cắp này rất khôn 
ngoan, nên nói với đao phủ: “Tôi có một bí 
mật này rất quý. Nếu tôi chết thì bí mật ấy 
cũng bị mang theo. Thật là uổng. Cho nên 
tôi muốn giao nó lại cho nhà vua”. Người ta 
dẫn hắn tới nhà vua. Hắn nói: “Bí mật của tôi 
là tôi có một hạt giống kỳ diệu, đào lỗ chôn 
xuống đất thì nội trong một đêm nó sẽ mọc 
lên thành cây và trổ ra toàn những trái bằng 
vàng”. Nhưng hắn nói thêm: “Nhưng có điều 
kiện này là chỉ người nào chưa từng lấy gì của 
người khác thì mới trồng hạt giống đó được”. 
Sau đó hắn thú nhận: “Tôi thì là một thằng ăn 
cắp nên không thể trồng được rồi. Vậy trong 
số các quan đây, ai chưa từng lấy gì của người 
khác hãy trồng nó đi”. Các quan lần lượt viện 
cớ để từ chối, giống y những người biệt phái 
trong bài Tin Mừng này vậy. Cuối cùng tên 
trộm cắp nói với nhà vua: “Chắc là Bệ Hạ có 
thể trồng được”. Nhưng nhà vua đáp: “Nói 
ra thì thật xấu hổ. Hồi còn nhỏ, Ta cũng đã 
từng lấy của người khác vài lần”. Khi đó tên 
trộm nói: “Bệ hạ và các quan là những người 

có đầy đủ mọi thứ thế mà còn lấy của người 
khác mà không bị hình phạt gì cả. Phần tôi thì 
nghèo túng thiếu thốn mọi điều, thế mà lại bị 
xử tử vì tội lấy của người khác”. Nhà vua đành 
ra lệnh tha cho hắn.

5. Chuyện minh họa.
a/ Lòng thương xót.
Một người đàn bà đến với Vua Napoléon để 

cầu xin cho đứa con trai của bà khỏi bị xử tử. 
Nhà vua dựa vào Luật pháp và cho biết rằng 
theo luật thì con trai bà phải chết. Bà nói: 

- Muôn tâu Bệ Hạ, tôi đến đây không phải 
để xin công lý mà xin lòng thương xót.

- Nhưng con bà không đáng hưởng lòng 
thương xót. Vua trả lời.

Nhưng bà lập luận:
- Nếu nó đáng thì đâu phải là lòng thương 

xót nữa.
Cuối cùng nhà vua phải chấp thuận:
- Được rồi. Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối 

với nó.
Người con trai ấy đã được tha chết.
Lòng thương xót không phải là tiền công trả 

cho một điều gì xứng đáng, mà là một ơn ban 
miễn phí.

b/ Mù quáng.
Từ xưa tới nay người ta vẫn coi vua Salo-

mon là một người có tài xét xử khôn ngoan. 
Thế nhưng lại có một chuyện sau đây:

Vì đã xử nhiều vụ án quá nên nhà vua càng 
ngày càng trở nên vô cảm, vô tình. Nói cách 
khác, nhà vua càng ngày càng khô khan và 
khe khắt khi xử án.

Một hôm khi Salomon ngồi lên ngai và sắp 
sửa xử một vụ án, thì chiếc vương miện trên 
đầu vua bỗng tuột xuống che cả hai con mắt. 
Nhà vua lấy tay đẩy nó lên, nhưng chỉ một 
chút sau là nó lại sụp xuống. Sự việc tái diễn 
đến 8 lần như thế. Cuối cùng nhà vua bực quá 
nói với nó: “Tại sao mày cứ sụp xuống che 
mắt tao mãi như thế?” Chiếc vương miện trả 
lời: “Tôi phải làm thế để nhắc cho Ngài biết 
rằng: khi mà quyền hành đã mất đi sự cảm 
thông thì người cầm quyền sẽ bị che mắt như 
thế”. Nói cách khác, khi đó người ta sẽ thành 
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mù quáng.
6. Mảnh suy tư.
- Người nào càng thánh thiện thì càng ít xét 

đoán người khác.
- Thiên Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải 

chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được 
sống.

- “Chị về đi, và đừng phạm tội nữa”: Chúa 
Giêsu không phủ nhận chị này có tội, nhưng 
Ngài muốn cho chị này một cơ hội để sám hối 
và làm lại cuộc đời. Chúa Giêsu không muốn 
chị này chối tội, bàu chữa tại sao chị phạm tội, 
hay đổ tội cho người khác, những cách làm 
này quá dễ nhưng không ích lợi gì. Ngài muốn 
chị can đảm nhìn nhận sự thật, không tuyệt 
vọng và khuyến khích chị sửa đổi. Đó mới là 
ơn giải thoát.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là 
vị Thẩm phán công minh đầy lòng từ bi nhân 
hậu. Tin tưởng vào tình thương hải hà của 
Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh luôn nhắc nhở con cái mình hãy 
hòa giải với Thiên Chúa và với nhau/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong 
đại gia đình Hội thánh/ mau mắn thực hiện lời 
mời gọi tha thiết này.

2. Trong đời sống thường ngày/ có những 
người lúc nào cũng thích phê bình chỉ trích/ 
thậm chí lên án người khác cho thỏa lòng ganh 
ghét/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô 
hữu hiểu rằng/ chỉ một mình Thiên Chúa là vị 
Thẩm phán công bằng/ không bao giờ kỳ thị 
thiên tư.

3. Thánh Gioan Tông đồ đã quả quyết: Ai 
nói rằng mình không có tội/ đó là người nói 
dối/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô 
hữu/ biết ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn 
của mình.

4. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: Tôi 
cũng vậy/ tôi không lên án chị đâu/ Thôi chị cứ 
về đi/ và từ nay đừng phạm tội nữa/ Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng 

ta/ biết lắng nghe lời Chúa dạy/ và thực hiện 
lệnh Chúa truyền.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng 
con: Anh em đừng xét đoán người khác, vì anh 
em xét đoán thiên hạ làm sao, thì Thiên Chúa 
sẽ xét đoán anh em làm vậy. Xin cho chúng 
con biết cố gắng sống lời Chúa để khỏi bị kh-
iển trách khi ra trình diện trước tòa Chúa là 
Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Nếu chúng ta thấy 
thái độ khắt khe của những người biệt phái 
trong bài Tin Mừng hôm nay là sai trái, 
chúng ta hãy sốt sắng khi đọc câu: “Và tha 
nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có 
nợ chúng con”.

VII. GIẢI TÁN

Những lời Chúa Giêsu nói với người phụ 
nữ ngoại tình trong bài Tin Mừng hôm nay, 
Ngài cũng muốn nói với mỗi người chúng ta: 
“Chúng con hãy về, và đừng phạm tội nữa”.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội 
ngoại tình, nhưng đã được Chúa Giêsu cứu 
cho khỏi bị ném đá (Ga 8,1-11). 

Thập giới cấm ngoại tình (Xh 20,14). Ngoại 
tình mắc ô uế (Lv 18,20). Nhưng việc ngoại 
tình lại được định nghĩa cách hạn hẹp: là một 
hành vi của người vợ hay hôn thê xâm phạm 
chủ quyền của người chồng hay của hôn phu 
(Lv 20,10); Đnl 22,22). Nếu người chồng 
ngoại tình với người phụ nữ không có chồng, 
ông không bị hình phạt. Còn người đàn bà có 
chồng mà ngoại tình, thường bị ném đá (Đnl 
22,23) hay bị chồng từ! 

Đối với các tiên tri, nhất là Hôsê, hình ảnh 
ngoại tình và mãi dâm được dùng để diễn tả 
sự bất trung của dân Israel đối với Thiên Chúa 
(Hs 2), vì dân buông thả mà thờ ngẫu tượng, 
họ như một con điếm trao thân cho bọn tình 
nhân để thủ lợi (Hs 2,7 4,10 Gr 5,7 13,27 Ed 
23,43 Is 57,3). 

Chính Chúa Giêsu cũng lấy lại hình ảnh 
ngoại tình để kết án tội thiếu lòng tin (Mt 
12,39 16,4 Mc 8,38). Nhưng đối với người 
đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. 
Người đã cứu bà khỏi bị ném đá và không kết 
tội bà (Ga 8,11). Đức Kitô tỏ lòng nhân hậu 
và sẵn lòng tha thứ cho kẻ có lòng ăn năn. 
Người quả là Đấng đã mở con đường sống 
cho chúng ta (x. Is 43,16 Ga 14,6). Vì vậy, 
được Chúa Giêsu chiếm đoạt (Pl 3,12), Pha-

olô coi tất cả như rác, để được Đức Kitô (Pl 
3,8).

Long trọng tiến vào thành Giêrusalem, 
Chúa Giêsu ngồi trên lưng một con lừa (Lc 
19,35). 

Lừa là một con vật cỡi rất thông dụng (Xh 
4,20), cả phụ nữ cũng sử dụng (Tl 1,14). Nó 
thường được một đầy tớ dẫn. Trong chiến tra-
nh, ngựa có ưu thế hơn (2V 7,7-10 Is 21,1). 
Vì vậy Chúa Cứu Thế tỏ ra là vị vua khiêm 
tốn và hiếu hòa khi ngồi trên lưng lừa (Dcr 
9,8 Lc 19,35). 

Thời xưa, sở hữu một con lừa là một đặc 
ân của những nhân vật quan trọng (Tl 10,4), 
nhưng về sau, lừa trở nên thông dụng hơn (Xh 
20,17). 

Lừa được dùng làm con vật chở đồ nặng 
(1Sm 25,18) và như ở Đông phương, nó khác 
hơn đồng loại ở Âu Châu. Người ta dùng lừa 
để kéo xe nhưng không cùng kéo với bò (Đnl 
22,10). Người giàu sở hữu cả đàn cừu (Sbn 
27,30 G 1,3). 

   Người ta không ăn thịt lừa cũng không 
dùng vào việc tế tự (Xh 13,13 34,20). Vì vậy, 
sách 2V 6,25 làm nổi bật cảnh túng đói tột 
cùng ở Samaria khi nói người ta đã bán một 
cái đầu lừa lấy 80 đồng bạc. 

Bên máng cỏ tại Belem, người ta đặt những 
con lừa, do sự chú giải ứng với Isaia 1,3.

CON LỪA
(CN LỄ LÁ C - Lc 19, 28-40)

         NGOẠI TÌNH
(CN 5 MC C - Ga 8,1-11) 
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“Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải trỗi 
dậy từ cõi chết” (Ga 20,1-9).

Theo tư tưởng Hy Lạp, linh hồn không hư 
nát và khi chết đi thì đi vào cõi bất tử. Theo 
Thánh Kinh, toàn thể con người đều rơi vào 
quyền lực thần chết: linh hồn vào âm phủ 
trong khi xác rữa thối, nhưng đó chỉ là tình 
trạng tạm thời. Mặc khải Cựu Ước cũng sớm 
đoạn tuyệt với quan niệm sự sống hồi xuân 
sau giá buốt mùa đông. Thiên Chúa duy nhất 
cũng là chủ duy nhất của sự sống và sự chết: 
“Người làm cho chết và làm cho sống” (1Sm 
2,6 Đnl 32,39), vì Người có quyền trên âm 
phủ (Am 9,2 Tv 139,8). Người không bỏ rơi 
linh hồn bạn hữu Người trong âm phủ (Tv 
16,10). 

Các phép lạ mà tiên tri Êlia và Elisêu ( 
1V17,17-23 và 2V 4,29-37), chứng tỏ Thiên 
Chúa có thể làm cho kẻ chết sống lại. Hình 
ảnh sống lại được dùng để diễn tả niềm hy 
vọng của dân Israel (Hs 6,1t Ed 37,1-14 Is 
51,17 .60). Thiên Chúa chiến thắng sự chết 
(Hs 13,14) để đem lợi ích cho dân. Thời Ma-
cabê, niềm tin vào sự sống lại còn hướng tới 
cá nhân, cụ thể là những người tử đạo (2Mcb 
7,9 14,46) mà những kẻ dữ không được 
(2Mcb 7,14). 

Chúa Giêsu đã làm cho một số người chết 
sống lại: con gái ông Giarô (Mc 5,21-42), con 
trai bà góa thành Naim (Lc 7,12-17), Lazarô 
(Ga 11). Chính Người cũng loan báo sự sống 
lại của mình (Mc 8,31 9,31 10,34). Lời loan 
báo thật khó hiểu đối với các tông đồ (Mc 
9,10), nhất là đối với các kẻ thù của Chúa 
Giêsu (Mt 27,63t). Các tông đồ đã thất vọng 
(Mc 16,14 Lc 24,21-24.27 Ga 20,19) trước 
cái chết của Người. Hàng loạt các cuộc hiện 
ra của Đấng Phục Sinh (1Cr 15,5tt) mới đưa 
các ông tới kinh nghiệm Phục Sinh. Họ là 
những chứng nhân được tuyển chọn (Cv 2,32 
10,41 13,31). Từ đó Tin mừng về sự sống lại 
được rao giảng như tâm điểm và căn bản của 

đức tin Kitô giáo (Cv2,22).

Hiện ra với các tông đồ sau khi trỗi dậy, 
hai lần Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ như 
vậy. Lần thứ nhất là lời chào thông thường 
(20,19). Lần thứ hai là lời ban bình an của 
Đấng Cứu Thế (20,21). 

Trong một vùng nhiều chiến tranh, lời 
chào bình an (shalom) thật có ý nghĩa. Nó bao 
hàm ý nghĩa một sự kiện nguyên vẹn, đầy đủ 
(Gb 9,4) bình an không chỉ là không có chiến 
tranh (Gs 3,8 Kh 6,4), mà là sự an lạc hòa 
hợp với thiên nhiên, với chính mình và Thiên 
Chúa. 

Bình an là phần thưởng cho lòng trung tín 
của Israel (Lv 26,6). Ngày tận thế, an bình đã 
xuất hiện như một công trình của Thiên Chúa 
(Is 26,12). Những ai hiền hòa thì được biểu 
dương, họ sẽ được đông con nhiều cháu và 
được an vui (Tv 37,37 Cn 12,20). Như vậy, 
không có bình an cho kẻ độc ác (Is 48,22) và 
muốn có bình an, phải biết sống công chính 
(Lv 26,1-13 Cn 3,2). Người ta cũng cần dâng 
lễ cầu bình an nữa (Lv 3,1). 

Nhưng sự bình an đặc biệt xuất phát từ 
Đấng Cứu Thế, như Isaia mô tả (Is 11,6-9) 
và luôn liên kết với việc nhận biết Thiên 
Chúa. Đó là phần riêng cho người được Chúa 
thương, hay cho người thiện chí (Lc 2,14). 
Ai tác tạo bình an sẽ được gọi là Con Thiên 
Chúa (Mt 5,9), dù cho phải nên chứng tá (Mt 
10,34-36). Như vậy, bình an không còn là 
điều ngoại tại, mà đi liền với thời thiên sai do 
ơn cứu chuộc của Đức Kitô (Ga 14,27 Cl 1,20 
Ep 2,14).

PHỤC SINH/ SỐNG LẠI/ TRỖI DẬY
(CN PS C - Ga 20,1-9) BÌNH AN

(CN 2PS C - Ga 20,19-31)
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Nói đến cha thánh Maximiliano Kolbe, 
người Ba Lan, thì ai cũng biết Người là một 
linh mục nổi tiếng về lòng sùng kính Đức 
Mẹ. Người đã hy sinh cho một bạn tù để cứu 
anh ấy trong khi đang gặp cảnh gia đình khó 
khăn. Tiểu sử của Cha thánh rất dài, đã có 
biết bao nhiêu sách vở chép về Người. Ỏ đây 
chúng tôi chỉ nêu bật một khía cạnh, là lòng 
sùng kính Đức Mẹ và là một tông đồ chuỗi 
hạt Mân Côi. Cho đến nỗi ở Ba Lan thời ấy, 

người ta đã đặt tên cho Ngài là: “Người con 
điên của Đức Mẹ” (le fou de Notre Dame). 
Ngài đã có nhiều tư tưởng kỳ lạ, như muốn 
đặt tượng Đức Mẹ trên các hành tinh, muốn 
tổ chức nhiều thành phố mang tên Đức Mẹ, 
gọi là “Mary cities” Cha thánh Maximiliano 
Kolbe sinh ngày 8/7/1894 tại Zdunskawola, 
Ba Lan lấy tên là Raimond Kolbe. Vào dòng 
thánh Phanxico khó khăn, du học tại Roma, 
thụ phong linh mục năm 1918. Trở về nước 
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được bổ nhiệm làm giáo sư đại chủng viện. 
Cùng với một số anh em cùng chí hướng, 
Cha đã lập ra tổ chức “Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô 
Nhiễm” (Militia Immaculatoe). Mục đích: 
cầu nguyện, khuyên bảo kẻ có tội ăn năn trở 
lại. Năm 1930, xin đi truyền giáo tại Nhật 
Bản. Ngài qua Pháp đến viếng Đức Mẹ tại 
hang Lộ Đức, để nghiên cứu về học thuyết 
Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1939 Cha bị quân 
Đức quốc xã bắt giam cùng với 35 thày dòng 
khác. Năm 1941 có một bạn tù vượt ngục. 
Một trong 10 người bị chết thay, đó là một 
thanh niên. Y khóc lóc thảm thiết vì cảnh mẹ 
già con thơ, không ai nuôi dưỡng. Cha Kolbe 
đã xin đứng ra chết thay cho tên tử từ ấy. Mọi 
người cảm động vì gương sáng cao cả ấy, cho 
nên có nhiều người xin trở lại theo Cha. Ngày 
14/8/1941 (trước ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên 
trời) Cha qua đời thánh thiện trong ngục từ 
sau khi bị chích một mũi thuốc độc. 

Ngài đã bắt chước Đức Chúa Jesu hy 
sinh mạng sống mình cho nhân loại. Ngày 
17/10/1971, Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl 
đã phong Chân Phước cho Ngài. Đến ngày 

17/10/1982, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 
phong Ngài lên bậc hiển thánh. Lễ mừng vào 
ngày 14/8 hằng năm. Học thuyết về Đức Mẹ 
của thánh Maximiliano Kolbe thì rất dài, và 
cao siêu xúc tích. Chúng tôi chỉ nêu lên 1 công 
thức rất uyên thâm của Cha thánh sau đây: 
“Tất cả mọi sự trong vũ trụ được hoàn thành, 
nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và 
Đức Chúa Thánh Thần, nhờ Mẹ Maria. Đâu 
không có Mẹ thì không có Chúa Cha, không 
có Chúa Jesu. Đâu có Mẹ thì có cả Chúa Ba 
Ngôi”. Suốt cuộc đời Cha thánh Maximilia-
no Kolbe gắn liền với chuỗi Mân Côi. Người 
ta kể lại không lúc nào mà không thấy Cha 
thánh lần chuỗi Mân Côi, kể cả những lúc lao 
lực vất vả, nhất là những ngày ở trong nhà 
tù Đức quốc xã. Chính là nhờ chuỗi hạt Mân 
Côi mà đã đưa cha đến chỗ dám hy sinh mạng 
sống chết thay cho một người tù. Quả là một 
vị thánh anh hùng tử đạo, quá sức con người 
ta có thể tưởng tượng được. 

....................................
Lời bàn: Các thánh tử đạo khi ra pháp 

trường cũng lần chuỗi Mân Côi cho đến lúc 
đao phủ chém đứt đầu. Cha thánh Maximilia-
no cũng vậy. Chính nhờ chuỗi Mân Côi mà 
Cha đã được có sức mạnh dám hy sinh mạng 
sống mình, để chuộc lại sự sống cho 1 tên 
tử tù. Sự hy sinh này không thể nào diễn tả 
cho hết được. Chỉ có người nào nhận được 
sự hy sinh ấy, mới may ra hiểu nổi được cái 
giá trị tuyệt đối cao siêu vĩ đại của sự hy sinh 
của Cha Thánh Kolbe. Lẽ tất nhiên, ai rồi 
cũng phải chết. Kẻ chết trước người chết sau. 
Nhưng cái thái độ hy sinh của Cha Kolbe nói 
lên ý nghĩa của cuộc đời. Đặt vấn đề: là 1 linh 
mục Ba lan bị quân Đức bắt lúc bấy giờ, thì 
chắc 100% là phải chết. Vậy nếu Cha không 
hy sinh chết thay cho 1 bạn tù, thì cũng chỉ ít 
hôm nữa Cha cũng sẽ bị quân Đức giết chết. 
Nhưng cái chết sau này dù cũng có giá trị tử 
đạo đấy, nhưng cũng không sao bằng cái chết 
hy sinh của Cha. Cái chết hy sinh ấy làm nổi 
bật cái gíá trị của cuộc đời thánh thiện của 
Cha thánh Kolbe. 
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Anh Phêrô Nguyễn ở Sài Gòn, có vợ ba con mà còn bê tha mèo mỡ, định quấy phá hai 
người em gái của vợ. Mẹ vợ đã nhiều lần can gián không chừa. Bà đến khấn Thánh Giuse thì 
cha phụ trách nói, nếu anh không chừa tất sẽ bị phạt.

Khoảng giữa tháng 3 năm 1982, anh lái Honda chở bồ bỗng bị té hai lần. Cô bồ bị thương 
nhẹ, còn anh thì giập đầu xuất huyết não, đưa vào bệnh viện. Mong cho anh biết lợi dụng dịp 
này mà cải thiện.
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Đương đạo LINH MAI LINH

Trăn trở:  
Rất nhiều người, trong đó có tôi, theo 

Chúa đã nhiều năm nhưng vẫn chưa hiểu 
Chúa… đúng không? (một Kitô hữu giáo 
dân).

Trao đổi: 
Có hiểu đó! Nhưng vì không thực thi, cho 

nên hiểu mà như chưa hiểu; lại có khi còn 
làm ngược lại Ý Chúa… Vậy, đọc lại 3 đoạn 
Tin mừng tiêu biểu sau đây rồi thực thi, ta sẽ 
hiểu Chúa:

1. Đoạn Ga 8, 2-11 trong đó có câu quan 
trọng: “Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị! 
Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội 
nữa!”.

2. Đoạn Mt 18, 23-35 trong đó có câu quan 
trọng: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng 
sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người 
trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh 
em mình”. 

3. Đoạn (Lc.23, 39-43) trong đó có câu 
quan trọng: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh 
sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.

3 đoạn Tin mừng tiểu biểu trên mô tả Chúa 
Kitô là Đấng nhân ái vô biên.

Đức Chúa Cha phán: “Ta muốn lòng nhân 
lành chứ không cần hy lễ” (*) Công giáo là 
đạo Chúa Kitô thiết lập; vì Chúa Kitô nhân 
lành, cho nên Công giáo là đạo cũng có tính 
nhân lành; nhân lành bởi đâu? – Thưa lòng 
nhân lành bởi Tình yêu; gọi Công giáo là đạo 
Tình yêu càng đúng!

Ai cư xử nhân lành với anh em, người ấy 
hiểu Chúa và làm theo gương Chúa.

 ................................................................
(*) Câu này nằm trong Cựu ước do Đức 

Chúa Cha phán qua miệng các tiên tri và 
được Chúa Kitô nhắc lại trong đoạn Tin 
mừng Mt 12, 1-8. 

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.
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Trọn câu là: “Quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu dã” nghĩa là: 
người quân tử chí hướng ngày một phát triển, 

kẻ tiểu nhân đường lối ngày một đi vào ngõ cụt.

Cha sở giải thích cho ca đoàn:  
- Nếu chủ trương của anh chị em là hát 

thánh ca để chỉ tôn vinh Chúa và thánh hóa 
mọi người, thì chủ trương ấy sẽ được Chúa 
Thánh Thần củng cố và khuếch trương ngày 
một vững bền và xán lạn.

Vài ngày sau, một ông giáo già đến nói với 
cha sở:

- Hôm nọ nghe cha khuyên nhủ cánh ca 
đoàn, trong đó có một ý hay lắm! Đó là khi 
các bạn hát với chủ trương ca tụng Chúa và 
làm cho lòng người thánh thiện, thì Chúa 
Thánh Thần sẽ mở rộng thêm cho v.v…     

Cha sở gật đầu:
- Ông thấy tôi nói đúng chớ!    
Ông giáo già xác nhận:
- Trời! Quá đúng chớ còn gì nữa! Vì Nho 

học có câu: ”Quân tử đạo trưởng, tiểu nhân 

đạo tiêu dã”. Ý nói đường lối của người quân 
tử phát triển mãi; còn đường lối của bọn tiểu 
nhân thì tàn lụi dần.     

Cha phó, đứng gần cha sở, kêu lên:
- Lời Chúa trong Thánh vịnh cũng nói như 

vậy mà! Thưa cha, thưa ông giáo! Con không 
nhớ nguyên văn, nhưng nói rằng: Chính ng-
hĩa và công lý bạn sẽ huy hoàng lên mãi… gì 
đó! (*)

Cha phó nói thêm:
- Còn nếu ca hát trong phụng vụ với ý để 

làm vui lòng người ta thì ca hát theo chủ 
trương đó, ngày càng cụt đường cụt lối cho 
mà xem!

.................................................................
(*) “Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ 

tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy 
hoàng như chính ngọ”. (Tv 36, 6)

PHA THĂNG



THÁNH NHẠC NGÀY NAY - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

19

NGUYÊN NGUYÊN

Hàng triệu người đàn ông khắp châu Á được cho là 
mang gen của Thành Cát Tư Hãn, người sáng lập đế 
chế Mông Cổ rộng lớn và là cha của hàng trăm đứa 
trẻ trên đường đi chinh phạt.

Thành Cát Tư Hãn được cho là có chính 
sách thu phục và bắt giữ tất cả những cô gái 
xinh đẹp nhất ở mỗi vùng đất mà ông chiếm 
đóng – điều khiến ông có tới 16 triệu hậu duệ 
đang sống ở khắp châu Á.

800 năm trước, một người đàn ông chinh 
phục 24 triệu km2, chiếm 16% tổng diện 
tích toàn cầu. Chưa bao giờ trong lịch sử thế 
giới có một đế chế thống nhất được lãnh thổ 
trên một diện tích đất liền lớn tới vậy. Người 
đó là Thành Cát Tư Hãn.

Uy danh của Thành Cát Tư Hãn truyền lại 
suốt muôn đời sau và tên tuổi của ông kh-
iến kẻ thù ở xa hàng trăm dặm cũng phải hãi 
hùng. Ông được suy tôn bằng rất nhiều tên 
gọi khác nhau như Chúa tể tàn sát, Người 
trừng phạt của Chúa, Chiến binh hoàn hảo. 

Tuy nhiên, Thành Cát Tư Hãn vẫn là tên gọi 
phổ biến nhất.

Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Ulan Bator, 
thủ đô Mông Cổ.

Các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy 
không chỉ là một người chỉ huy kiệt xuất trên 
mọi chiến trường, Thành Cát Tư Hãn cũng là 
một “chiến binh năng suất” trên mặt trận tình 
cảm. Ông được cho là cha đẻ của hàng vạn 
đứa trẻ.
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Những nghiên cứu trước đây, chẳng hạn 
cuốn “Thành Cát Tư Hãn: Hoàng đế của 
muôn dân” từ năm 1927 vốn được đánh giá 
rất cao của học giả Harold Lamb, thường 
không đề cập đến khía cạnh lý thú này. Một 
số nghiên cứu gần đây đã tiết lộ Thành Cát 
Tư Hãn chính là một trong những người cha 
“năng suất” nhất thế giới khi đã trực tiếp góp 
sức cho ra đời hàng ngàn đứa trẻ ở nhiều vùng 
đất đi qua.

Sau khi nghiên cứu mẫu gen của 16 dân tộc 
ở châu Á, chương trình nghiên cứu gen của 
ĐH Leicester (Anh) tin rằng, có tới 16 triệu 
hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn còn sống tới 
ngày nay. Điều này đồng nghĩa ông đã phải 
“gây giống” cho hàng ngàn phụ nữ.

Thành Cát Tư Hãn là vị tướng lẫy lừng 
trên các trận chiến và là người cực kì “năng 
suất” trên mặt trận tình cảm (Ảnh minh họa 
từ phim).

Theo một số tư liệu, Thành Cát Tư Hãn có 
một chính sách rất đặc biệt: thu phục và bắt 
giữ tất cả những cô gái xinh đẹp nhất ở mỗi 
vùng đất mà ông chiếm đóng. Với mỗi lần 
hành quân trở về, Thành Cát Tư Hãn cùng các 
tướng tá khác ngồi trong lều, ăn một mâm thịt 
ngựa ú ụ và xem mặt những cô gái tù binh.

Thành Cát Tư Hãn được chọn lựa mỹ nữ 
trước tiên và tiêu chí hàng đầu của ông là mũi 
nhỏ, hông trái lê, tóc dài như suối, môi đỏ như 
hoa hồng và giọng nói trong trẻo như tiếng 
chim ca. Ông có thang đo của riêng mình và 

nếu cô nào không đạt yêu cầu sẽ bị đẩy xuống 
cho binh sĩ cấp dưới.

Một lần nọ, một tướng của Thành Cát Tư 
Hãn tranh cãi với minh chủ của mình ở đời 
điều gì là thú vị nhất. Đại đa số người có mặt 
trong lều cho rằng thú nuôi chim ưng là tuyệt 
vời nhất. Cần biết rằng Thành Cát Tư Hãn sở 
hữu tới 800 con chim ưng các loại.

Nhưng Thành Cát Tư Hãn đứng lên và 
dõng dạc tuyên bố: “Thú vui lớn nhất đời ta 
là chinh phục quân thù, đuổi chúng chạy bán 
sống bán chết, cướp hết tài sản, xem chúng 
khóc lóc xin tha mạng, cưỡi ngựa của chúng 
và véo mông những bà vợ, cô gái xinh đẹp” – 
theo tác giả Christopher Hudson từ báo Daily 
Mail.

Dù vậy nhiều nhà di truyền cho rằng con số 
16 triệu người sống trải dài từ Trung Quốc tới 
Trung Đông có chung gen với Thành Cát Tư 
Hãn là điều không thể. Dù ông có thể “năng 
suất” nhưng con số này là quá lớn với một 
người bình thường.

Nhiều sử gia thì cho rằng con số 16 triệu là 
chính xác với phạm vi ảnh hưởng của Thành 
Cát Tư Hãn trong thế kỷ 13. Cần nhớ rằng ông 
đã lãnh đạo đội quân Mông Cổ thiện chiến tới 
những vùng xa xôi nhất của châu Âu, giết hại 
quân thù và bắt cóc rất nhiều phụ nữ đẹp.

Thành tích này của ông chỉ diễn ra trong 20 
năm ngắn ngủi. Khi ông chết vào năm 1227, 
Thành Cát Tư Hãn làm chủ vùng đất gấp 2 
lần đế chế La Mã và khiến lịch sử thế giới 
thay đổi vĩnh viễn.

“Việc tấn công một vùng lãnh thổ của kẻ 
địch chỉ bắt đầu khi Thành Cát Tư Hãn cho 
phép”, sử gia người Nga George Vernadsky 
nói. “Khi trận chiến bắt đầu, chỉ huy và binh 
sĩ có quyền bình đẳng ngang nhau. Tuy nhiên, 
gái đẹp bắt buộc phải trao cho Thành Cát Tư 
Hãn”.

Thành Cát Tư Hãn có thú vui ngủ cùng vợ 
hoặc con gái của thủ lĩnh đối phương. Nhiều 
đối phương cho rằng Thành Cát Tư Hãn có 
năng lực sinh lý vượt trội vì ông “luyện tập” 
hằng đêm.
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Thành Cát Tư Hãn và 11 bà vợ cùng 
các con.

“Đây là ví dụ điển hình cho thấy văn hóa 
đóng vai trò rất quan trọng trong khác biệt 
gen và sự đa dạng các chủng tộc người. Lần 
đầu tiên xuất hiện một trường hợp hệ gen 
người trùng nhau và trải dài tới vậy”, nhà 
gene học Spencer Wells, một trong 23 tác giả 
nghiên cứu về Thành Cát Tư Hãn nói.

Trong bài báo khoa học đăng tải trên 
American Journal of Human Genetics, các 
nhà khoa học tin rằng chỉ có Thành Cát Tư 
Hãn mới đủ khả năng làm được việc này dựa 
trên bối cảnh xã hội thế kỷ 13. Đế chế của 
Thành Cát Tư Hãn trước khi ông qua đời trải 
suốt châu Á, từ Thái Bình Dương tới biển 
Caspian. Những người con của Thành Cát 
Tư Hãn cũng được ghi nhận có năng lực đàn 
ông vượt trội.

Người vợ đầu tiên của Thành Cát Tư Hãn 
là Bột Nhi Thiếp (Ảnh minh họa từ phim)

Truật Xích, con cả của Thành Cát Tư Hãn 
có tới 40 người con. Cháu của Thành Cát Tư 
Hãn là Hốt Tất Liệt, người thành lập ra triều 
Nguyên ở Trung Quốc có 22 con đẻ và được 
cho là còn 30 con “rơi vãi” bên ngoài. Thành 
Cát Tư Hãn cũng có tới 11 bà vợ.

Dù kết quả nghiên cứu có là thế nào thì một 
điều không thể phủ nhận là Thành Cát Tư Hãn 
đã làm thay đổi lịch sử thế giới quá nhiều. 

Đọc bài trên, ta thấy Thành Cát Tư Hãn từ 
xưa, tiếng tăm đã rất lẫy lừng; lẫy lừng đến 
độ ít vua chúa nào sánh kịp. Tuy nhiên, chủ 
trương của ông đã gây đau thương tang tóc 
cho biết bao nhiêu người ở nhiều nơi, trong 
đó, việc cưỡng hiếp bao phụ nữ vô tội là một 
việc bạo ngược, phi nhân và để lại di chúng 
cho đến ngày nay. Một đại đế như ông mà 
không có lấy một chút chính nghĩa, chỉ toàn 
là những chủ trương phi nhân bất nghĩa cho 
nên chẳng bao lâu, ông và đế chế của ông sụp 
đổ và tiêu vong không ai thương tiếc.     

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy, nếu 
không có chính nghĩa “TÔN VINH THIÊN 
CHÚA & THÁNH HÓA TÂM HỒN TÍN 
HỮU”, mà hát chỉ để làm vui lòng hoặc vừa 
ý con người với nhau… thì việc hát trong 
phụng vụ cũng sẽ không phát triển thêm được, 
trái lại, dậm chân tại chỗ, càng hát càng thấy 
bế tắt, nhạt nhẽo… Rồi do cảm thấy nhàm 
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chán, cho nên cố gắng tìm cách này cách nọ 
để “tô hồng chuốt lục”, để làm mới, để thu 
hút cộng đoàn v.v… những cố gắng ấy giống 
như người bán cây cảnh trên đường phố, cây 
không sinh hoa trái thì lấy hoa trái loại khác 
gắn lên để lừa thiên hạ, đâu ngờ việc hát trong 
phụng vụ đang dần trở nên thiếu sức sống.  

Vì vậy, câu “Quân tử đạo trưởng” (cái đạo 
tức cái chính nghĩa của người quân tử tất yếu 
cứ tăng triển) (*); trong khi “tiểu nhân đạo 
tiêu dã” (cái đạo hay cái chủ trương của kẻ 
tiểu nhân vì đạo mà vô đạo tất yếu sẽ tàn lụi) 
là một lời nhắc khéo cho những người hoạt 
động thánh nhạc rằng: ca hát trong phụng vụ 
phải có chính nghĩa, như trên đã nói, chính ng-
hĩa ấy là hát để “TÔN VINH THIÊN CHÚA 
& THÁNH HÓA TÂM HỒN TÍN HỮU”. Để 
có được chính nghĩa này, phải tuân thủ kỷ luật 
và cách thức Giáo hội truyền dạy. 

Muốn biết kỷ luật và kỹ thuật hát trong 
phụng vụ của Giáo hội, cần phải học hỏi –
việc gì công phu, nghiêm túc, trang trọng và 
có chính nghĩa cao đẹp đều phải được học 
hỏi, tập luyện, không thể bắt chước qua loa, 
xuê xoa càn đại mà được- Muốn học hỏi và 
tập luyện, phải tìm đúng hướng, đừng để óc 
kỳ thị, ganh ghét, đố kỵ, và theo sự chỉ “dẫn” 
hời hợt của dư luận mà tìm, vì sự thường, 
tìm đào vàng… phải kiếm kho quặng ở đẩu 
ở đâu… kia, thuộc về sơn lâm cùng cốc, rừng 
thiêng nước độc, núi đồi vắng vẻ mà tìm mà 
đào, chẳng ai vào tiệm vàng hay đi vào biệt 
thự biệt phủ, đến nơi họp chợ đông người… 
để tìm đào. Chính nghĩa “TÔN VINH THIÊN 
CHÚA & THÁNH HÓA TÂM HỒN TÍN 
HỮU” cao quý đến nỗi phải được trao đổi 
bằng sự cam học và khổ luyện mới nên. Có 
được chính nghĩa ấy rồi thì việc hát trong 
phụng vụ sẽ tăng triển và tươi nở mãi không 
ngừng. 

....................................................................
(*) “Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ 

tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy 
hoàng như chính ngọ”. (Tv 36, 6)
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“Viết riêng cho Ban Biên tập”

PHÚC CHIÊU

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

5. CÂU ĐỐI THỂ HIỆN TRÍ NHỚ CỦA HỒ QUÍ LY

Tương truyền Hồ Quý Ly lúc hàn vi thường 
theo cha nuôi họ Lê đi buôn đường biển, một 
lần thuyền ghé vào bờ, Quý Ly thấy trên bãi 
biển có ai vạch lên câu thơ:

“Quảng Hàn cung lý nhất Chi Mai”
(Quảng Hàn cung nọ một cành mai)
Quy Ly nhẩm thuộc lòng câu thơ đó. Sau 

này làm quan một hôm hộ giá vua Trần đi 
chơi, nửa chừng ghé vào tránh nắng ở điện 
Thanh Thử, thấy trước điện rất nhiều cây quế, 
vua liền ra câu đối:

“Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế”
(Thanh Thử điện kia ngàn gốc quế)
Quy Ly nhớ lại câu đối kia, nên đọc luôn:
“Quảng Hàn cung lý nhất Chi Mai”
Vế đối chuẩn. Vua thấy lạ vì trong cung tả 

có một công chúa tên là Chi Mai (Huy Ninh) 

tòa lầu của công chúa là cung Quảng Hàn 
chính do vua đặt tên làm sao mà Quý Ly lại 
biết. Quý Ly thuật lại chuyện ngày trước, vua 
cho là duyên trời định bèn gả con gái cho.

6. CÂU ĐỐI THỂ HIỆN TÀI NĂNG VÀ DŨNG KHÍ 
CỦA GIANG VĂN MINH

Năm 1638, Giang Văn Minh được vua cho 
đi sứ sang Trung Quốc. Đến Bắc Kinh, ông 
vào diện kiến vua Tàu, hồi đó là Minh Tư 
Tông – Chu Do Kiểm (Sùng Trinh). Chu Do 
Kiểm cậy mình nước lớn có ý ngạo mạn, coi 
thường sứ thần nước ta nên ra vế đối như sau:

“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”.
(Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc.)
Câu này có hàm ý nhắc tới việc Mã Viện 

từng đánh thắng khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 
rồi sau đó cho chôn một chiếc cột đồng với 
lời nguyền: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” 
(Cột đồng gãy thì Giao Chỉ – tức Đại Việt – bị 
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diệt vong).
Trước sự ngạo mạn đó, Giang Văn Minh 

suy nghĩ giây lát, rồi khẳng khái đối lại:
“Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”.
(Bạch Đằng thuở trước máu còn loang.)
Vế đối lại chuẩn về ý, hay về nghĩa, và 

ngầm nhắc lại việc người Việt đã ba lần 
nhuốm máu quân xâm lược phương Bắc trên 
sông Bạch Đằng.

Chu Do Kiểm tức giận, bất chấp thể diện 
nước lớn và luật lệ bang giao, cho mổ bụng 
Giang Văn Minh xem gan ông to bằng nào. 
Sau sợ ta oán hận, hắn cho dùng bột thủy 
ngân ướp xác ông, gửi về nước làm ma chay.

Thi hài của ông về đến thành Thăng Long, 
vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng trọng, 
ra tận nơi bái kiến và truy tặng chức Công 
bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công, đồng 
thời ban tặng câu:

“Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ 
anh hùng”.

(Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng 
đáng là anh hùng thiên cổ).

Các câu đối trong lịch sử rất hay; tuy vậy, 
chúng không còn có sức hấp dẫn đối với người 
Việt Nam đương đại –nhất là giới trẻ- nữa, do 
người thời đại hôm nay khắp nơi trên thế giới 
quan tâm đến vẻ bên ngoài nhiều hơn; theo 
họ, vẻ bên ngoài gồm: đơn giản, tiện dụng và 
có tính “hàng hiệu” (được xem là chuẩn) nhất 
là có giá trị về mặt kinh tế tức bán được nhất 
là bán được nhiều tiền.

Trong góc nhìn đó, ta thấy sự đơn giản vẫn 
còn nằm nguyên trong bảng liệt kê những giá 
trị của loài người. Đúng vậy! Sự đơn giản lúc 
nào cũng có giá trị dù xưa dù nay tức có giá trị 
vĩnh cửu. Văn hào người Pháp, Victor Hugo 
nói: “Đơn giản là sản phẩm của trí tuệ”; Lão 
tử nói: “Lời nói hoa mỹ thì không chân thật, 
lời nói chân thật thì không hoa mỹ”.  

ĐẠO CHÚA ĐƠN GIẢN

Ngôi Hai là Con Thiên Chúa, tức Chúa Giê-
su Kitô, xuống trần thiết lập đạo Công giáo 

để Công giáo như cánh tay nối dài của Chúa 
Kitô thực hiện công cuộc cứu độ nhân loại 
của Người sau khi Người về trời (1). Vì là 
Thiên Chúa quyền năng, cho nên đạo –Công 
giáo- do Người thiết lập rất đơn giản.

BẰNG CHỨNG 

Có nhiều bằng chứng cho thấy tính đơn 
giản của đạo do Người thiết lập, nhưng chỉ 
với 2 bằng chứng sau đây, thiết nghĩ, cũng đủ 
để thấy ý đồ đơn giản của đạo:

- Bằng chứng từ lời Chúa phán: “Nếu 
không trở nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ chẳng 
được vào Nước Trời” (Mt 18,1-5).

- Bằng chứng từ việc Chùa làm: “Tôi bảo 
thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên 
Thiên Đàng” (Lc 23, 43).

Cả 2 bằng chứng đều đề cập việc vào Nước 
Trời (mục đích của đạo), và bằng chứng nào 
cũng đều cho thấy việc vào Nước Trời là việc 
đơn giản cho những ai theo đạo, tức theo 
Công giáo.

THẾ NÀO GỌI LÀ ĐƠN GIẢN?
 
Tại sao Công giáo, đạo (đưa con người đến 

Nước Trời) là một chuyến đi (hành trình) vô 
cùng quan trọng cho cả một đời người mà 
lại đơn giản? – Thưa bởi vì đạo lập ra cho 
mọi người thuộc mọi trình độ tâm lẫn trí: tức 
thông lẫn dốt, khôn lẫn dại; thuộc mọi thân 
thế: tức giàu, sang lẫn nghèo, hèn; thuộc mọi 
thể trạng: tức mạnh khỏe lẫn yếu đau, lành 
lặn lẫn tật nguyền; thuộc mọi lứa tuổi: tức già 
cả lẫn trẻ con; thuộc mọi sắc dân: tức người 
văn minh lẫn những tộc người còn nguyên sơ 
sống trong rừng thẳm… tóm tắt: đạo –Công 
giáo- không bỏ ai, không loại trừ ai, không 
kỳ thị ai, không tránh né ai… đạo là cơ hội 
chung dành cho toàn thể con người ở tại mọi 
nơi chốn và vào mọi thời đại; đạo dễ (dễ thực 
hiện do đơn giản) với hết mọi người, giống 
như chuyện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra 
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nhiều (2): Chúa bảo các môn đệ: “Chính anh 
em hãy cho họ ăn”; nhìn thấy đám người quá 
đông, các môn đệ nghĩ ngay sẽ phải làm biết 
bao nhiêu là công việc khó khăn và phức tạp; 
các vị đang loay hoay suy tính thì Chúa biến 
5 chiếc bánh và 2 con cá của một em nhỏ ra 
nhiều để phát cho nhiều ngàn người cùng ăn; 
tuy là một phép lạ, nhưng phép lạ này là một 
ẩn dụ lớn về Công giáo, đạo của Chúa, còn 
ám chỉ hễ đạo nào đích thật đạo ấy phải đơn 
giản và phổ thông (dễ và thích hợp) với từng 
người và mọi người.

ĐIỀU KIỆN NHẤT THIẾT 
CỦA MỌI THỨ ĐẠO LÀ: ĐƠN GIẢN

Đạo nhất thiết phải đơn giản –không đơn 
giản, đạo có lớn cỡ nào, đông người theo ra 
sao… cũng chỉ là một đảng phái- như 5 chiếc 
bánh và 2 con cá: ai cũng ăn được; cầm ăn 
đứng ăn ngồi ăn đều được; một món lại được 
đi kèm với một món mặn; tinh bột được đi 
kèm với chất đạm; hợp với mọi khẩu vị; ăn 
no mà không phải ăn chơi; ăn ngoài trời như 
picnic không phải ăn như ăn tiệc; ăn trong 
sự tiện dụng, sạch sẽ và gọn nhanh; dễ chia 
phần; thích ứng theo sát từng sức ăn của mỗi 
người; đủ dinh dưỡng và ngon lành và còn 
nhiều tính chất hay ho tiện lợi nữa kể cả ngày 
cũng không hết. 

Chúa phán: “Mở miệng ra Ta nói dụ ngôn” 
(3) vậy nên 5 chiếc bánh và 2 con cá cho hơn 
5000 người đàn ông -chưa kể phụ nữ và trẻ 
em- ăn no nê thỏa thích cũng là một dụ ngôn 
bằng hình ảnh ám chỉ về Công giáo, đạo của 
Chúa –ám chỉ cho cả… hễ đạo nào là đạo 
thật- do chính Chúa thiết lập cho mọi người 
chính là đạo đơn giản, có thể quả quyết:  đơn 
giản đến… không thể đơn giản hơn.

TẠI SAO ĐẠO THẬT BẮT BUỘC PHẢI ĐƠN GIẢN?

Tại sao nói đạo thật thì đơn giản? – Thưa rất 
dễ hiểu! Bởi vì đạo là đường, đường dẫn đến 

Thiên Chúa hay đường dẫn đến Nước Trời; 
đường thật thì không quanh co, không rườm 
rà phức tạp, không tù mù, dễ đi cho hết mọi 
người; ngày nay điều này càng đúng: đường 
nào ngắn nhất, tiện nhất, nhanh nhất… người 
ta mở rộng thành xa lộ, quốc lộ, tỉnh lộ rộng, 
thoáng, tiện, sáng, thẳng, đẹp, sang để ĐƠN 
GIẢN TỐI ĐA cho mọi đối tượng tham gia 
giao thông trên đó.  

.................................................................... 
(1)“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng 

sai các con”. (Ga 20, 21)
(2) Tin mừng tường thuật phép lạ Hóa bánh 

ra nhiều của Chúa Giêsu: “Khi ấy Chúa Giê-
su nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người 
rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang 
địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các 
thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, 
Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương 
xót họ, và chữa những người bệnh tật trong 
họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người 
rằng: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều 
rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào 
các làng mạc mà mua thức ăn”. Nhưng Chúa 
Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần 
phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông 
thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm 
chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các 
ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”. Khi 
Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, 
Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con 
cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ 
ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân 
phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và 
người ta thu lượm được mười hai thúng đầy 
những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm 
ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con 
trẻ. (Mt 14, 13-21).

(3) Tin mừng tường thuật: “Tất cả các điều 
ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám 
đông; và Người không nói gì với họ mà không 
dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của 
ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, 
công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên 
lập địa”. (Mt 13, 34).
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY - tranh ảnh vui cười - nói nhỏ nhau nghE

Luật không nghĩ ra

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 4

Bé Bo nói năng dịu dàng

NGƯỜI PHÀM
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THIÊN ÂN

LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Ngày xưa, chó và mèo thân nhau lắm. Chó 
và mèo thân ơi là thân. Thân đến nỗi ai cũng 
biết. Thân ghê lắm. Tôi nói đây là thân mật 
chớ không phải là thân ai nấy lo đâu.

Không biết làm sao mà chó và mèo gặp 
nhau. Mèo đon đả chào trước:

- Chào chó. Chó khỏe không?
Chó cũng đon đả chào và trả lời ngay:
 - Chào mèo. Chó khỏe. Người ta nói là 

khỏe như chó mà lị. Mèo khỏe không?
Nghe chó hỏi vậy, mèo trả lời ngay:
- Mèo khỏe mới đi chơi được nè. Mà mèo 

hỏi chó nè: Tha nhân là chi rứa?
Chó trả lời:
- Tha nhân là tha nhân chớ chi nữa.
Mèo nói:

- Tha nhân là tha nhân. Trả lời như rứa thì 
đứa con nít lên ba tuổi cũng trả lời được mà. 
Mèo hỏi là tha nhân tiếng Hán ra tiếng Việt 
Nam là cái chi rứa?

Chó mới nói:
- À. Thì ra vậy. Mèo hỏi khơi khơi rứa thì ai 

biết. Tha nhân là người khác đó.
Mèo nói:
- Tha nhân là người khác chớ không phải là 

khác người à. Này nhé, tha có nghĩa là khác, 
nhân có nghĩa là người, nên tha nhân phải 
là khác người chớ. Tha nhân mà. Tha đứng 
trước, nhân đứng sau mà.

Chó hỏi lại:
- Khác người là khác ra răng hí?
Vừa cười mèo vừa trả lời:
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- Khác người có nghĩa là làm khác mọi 
người. Này nhé, người ta ăn thì mình chơi. 
Người ta chơi thì mình ăn. Ăn chơi mà chớ 
người ta đâu nói chơi ăn đâu. Người ta làm gì 
thì mình làm ngược lại khác người ta là khác 
người, là tha nhân đó.

Chó nói:
- À. Thì ra là rứa. Tha nhân là khác người. 

Chó chỉ thấy tha nhanh thôi à.
Mèo hỏi lại:
- Tha nhanh là răng?
Chó đáp:
- Tha nhanh là tha ngay đó. Chó mà thấy 

mồi là a lê hấp, chó vào tha liền. Tha nhanh 
là tha ngay, tha liền đó.

Mèo nói:
- Đúng là chó chỉ thấy tha nhanh chớ đâu 

thấy tha nhân đâu.
Chó nói ngay:
- Đúng rứa rồi. Chó chỉ thấy tha nhanh mà 

thôi.
Mèo nói:
- Hèn chi người ta nói là: “Thương người 

như thể tha nhân”.
Chó nói ngay:
- Đâu có đâu. “Thương người như thể 

thương thân” chớ.
Mèo đáp lời:
- Thì chó nói lái mà coi. Tha nhân là thân 

nha.
Chó trả lời:
- À. Thì ra rứa.
Mèo nói:
- Nhưng họ không nói là “người” nào, 

“thân” nào hết. Nên mình nói như mọi người 
là chắc ăn. Người là tha nhân. Tha nhân là 
thân nha. “Thương người như thể tha nhân” 
là rứa đó hỉ.

Chó nói:
- À. Thì ra rứa đó. Chớ chó hỏi mèo nè: 

Mèo tuổi chi rứa hỉ? 
Mèo hỏi lại chó:
- Chớ chó tuổi chi mà hỏi mèo?
Chó đáp:
- Chó tuổi Thân nè. Thân là con khỉ đó. 

Mèo biết không nợ.
Mèo trả lời:
- Mèo thì tủi thân vì mèo hay khóc. 
Chó nói:
- Tủi thân chớ không phải là tuổi Thân hở. 

Tội nghiệp mèo quá. Tủi thân. Mèo tủi thân.

Tha nhân là tha nhân
Tha nhân là người khác.
Người khác là người nào?
Người nào là người khác?

Tha nhân là khác người
Khác người mới tha nhân.
Khác người là răng hỉ?
Là khác người chớ răng.

Tha nhân là thân nha
Thân ai lo thân nấy.
Không phải là thân mật
Thân mật không phải thân.

Tha nhanh khác tha nhân
Tha ngay và tha liền.
Tha nhanh, đúng, tha nhanh
Tha nhân là cái khác.

Tha nhân nói lái lại 
Thương người như thương thân
Tha nhân là thân nha
Người nào và thân nào?

Người nào và thân nào?
Người xưa không nói đến
Người nào là nào người
Thân nào là nào thân.
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MỘC XUÂN

Vào thập niên 70, ba má chị Hạnh là chủ 
tiệm vàng Hạnh Nguyên đồ sộ ở chợ Trương 
Minh Giảng. Tiệm vàng ở ngay phía sau chợ 
thuộc chỗ đắc địa, khách ra vô nườm nượp. 
Vì ở chợ nên những người buôn bán ngồi đầy 
ở vỉa hè trước dãy phố, chủ nhà chỉ việc ra 
thu tiền “chỗ”, riêng tiệm vàng Hạnh Nguyên 
không thèm thu những đồng tiền lẻ đó, nhưng 
bà chủ không cho ai ngồi bán. Người nào 

không biết tính ý, thấy chỗ trống đến ngồi 
bán, thế nào cũng bị bà chủ tiệm hắt một thau 
nước dơ vào người, đã vậy còn la ó chửi rủa, 
xua đuổi. Những người chung quanh ai cũng 
lắc đầu ngao ngán, họ không đồng tình lối xử 
sự hách dịch đó chút nào cả. 

Ấy vậy mà thỉnh thoảng cũng có vài người 
“lầm lạc” xề xuống định ngồi bán ở mép cửa, 
cảnh chửi rủa xua đuổi lại tái diễn. Còn những 
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người bán gần đó ai cũng sợ oai bà chủ tiệm 
không dám héo lánh đến ngồi bán, dù chỉ nép 
bên cạnh cửa. Nhưng sau lưng, họ vẫn xì xào: 

- Giàu mà ác nghiệt quá! Để xem ông Trời 
có cho hưởng phước được tới già không!?

Rồi một hôm, những người trong chợ được 
tin: 

- Chị biết không bà chủ tiệm vàng Hạnh 
Nguyên bị ung thư vú, bả đang lo giấy tờ sang 
Nhật chữa bệnh.

- Ủa bà ta còn trẻ mà, vả lại thấy còn khỏe 
mạnh lắm mà, ai học chữ ngờ há!

- Bà ta thường hắt nước dơ vào người khác, 
bây giờ bà ta phải bị ung thư hôi thối! Quả 
báo nhãn tiền, chị thấy rõ mồn một và ghê 
chưa?

Sau một thời gian qua Nhật chữa bệnh, tiền 
của trong nhà đội nón ra đi, nhưng bệnh tật 
vẫn không thuyên giảm. Mặc dù cắt bỏ hết 
một bên vú nhưng sau đó ung thư lại di căn 
sang vú thứ hai. Thân xác bị hành hạ hết ba 
năm liền, tiền của đổ vào chữa bệnh không 
biết bao nhiêu mà kể vậy mà bà chủ vẫn không 
thoát khỏi thần chết, đã vậy còn bị miệng đời 
mai mỉa:

- Bộ tưởng có nhiều tiền thì bệnh nào cũng 
chữa hết hả? Quả báo thì bị mất tiền, thân thể 
bị bệnh tật hành hạ đã đời rồi chết, làm sao 
mà chữa được!

- Chữa được chứ chị, nhưng phải biết tạo 
nhiều phúc để cái đức nó thắng lại nghiệp 
báo, chỉ tại người ta không hiểu, không biết 
để lách quả báo đó thôi!

- Cái đồ ác đức đó đâu biết tạo phúc! Tính 
tình ích kỷ họ chỉ biết cái lợi cho riêng mình 
thôi, có nói cũng như nước đổ đầu vịt, họ nào 
có nghe!

Sau khi chôn cất mẹ xong, liền kề là ngày 
giải phóng đất nước. Các tiệm vàng đồng 
loạt đóng cửa. Bà Hạnh bán nhà dọn về Bình 
Dương ở. Sẵn có vàng bán nhà, anh chị của 
Hạnh đòi vượt biên. Cuộc “đào tẩu” này khá 
trầy trật bị mất vàng nhiều phen mới thành 
công. 

Bây giờ trong gia đình, Hạnh trở thành chị 

cả phải săn sóc bố và năm đứa em nhỏ dại. 
Tiền của trong gia đình đã cạn kiệt vì chữa 
bệnh cho mẹ mất ba năm, vì anh chị của Hạnh 
vượt biên nhiều lần không thành nhưng còn 
niềm an ủi hy vọng lớn lao là anh chị đã vượt 
biên sang bên Mỹ. Hạnh hy vọng tài chánh 
gia đình sẽ được anh chị tiếp tế. 

Sau một cơn giông bão của cuộc đời, ba 
Hạnh già hẳn đi, sức khỏe suy sụp, Hạnh 
chưa học hết bậc trung học đành phải nghỉ 
ở nhà mở tiệm tạp hóa. Hạnh ở vào lứa tuổi 
ăn chưa no lo chưa tới, đầy mộng mơ, nhưng 
không được phúc hưởng, phải đầu tắt mặt tối 
buôn bán lo toan để chăm nuôi năm đứa em 
nhỏ và người cha già. Còn hai anh chị vượt 
biên đến mấy năm sau mới có khả năng giúp 
đỡ chút ít cho Hạnh. 

Bao nỗi nhọc nhằn rồi cũng qua đi. Các em 
bây giờ cũng đã lớn, đứa nào cũng có gia đình 
nhưng đời sống kinh tế của chúng hơi eo hẹp.

Nay đứa này đến năn nỉ ỉ ôi Hạnh để vay 
tiền mốt lại đứa khác. Hạnh vì thương em nên 
cũng cố gắng gom góp đầu này đầu nọ qua 
những dây hụi để cho các em có tiền làm ăn 
với mong muốn các em sẽ một ngày một khá 
hơn. 

Năm đứa em của Hạnh đều do một tay Hạnh 
săn sóc bảo bọc, chúng rất yêu thương Hạnh 
và luôn luôn dựa dẫm vào Hạnh như dựa dẫm 
vào mẹ. Khi Hạnh đã có gia đình vẫn không 
bỏ các em. Lòng Hạnh cũng ấm lên khi thấy 
các em yêu mến mình. Chuyện đời không 
như dòng sông êm ả, rồi bão tố cũng nổi lên 
khi các em đã lập gia thất, tình yêu thương 
dành cho chị đã bị nhạt nhòa, chúng dành hết 
cho vợ hoặc chồng của chúng. Tệ hại hơn, 
chúng cho rằng Hạnh đã tóm giữ hết của cải 
khi mẹ chết để lại, chúng bắt đầu soi mói, nói 
nặng nói nhẹ Hạnh đủ điều. Khi mượn tiền thì 
không trả còn vênh váo nói: 

- Tiền đó là tiền của mẹ để lại, mắc mớ gì 
tôi phải trả chị, gia tài của mẹ chị thâu tóm 
hết. Bây giờ chị phải chia cho tôi hưởng chứ! 

- Em sai rồi, em cũng thấy mẹ sang Nhật 
chữa bệnh hết ba năm, bao nhiêu tiền của 
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theo mẹ đi mất, đến khi bán nhà, anh chị lại 
đòi vượt biên, trắc trở biết bao nhiêu lần, tốn 
biết bao nhiêu tiền. Số tiền còn lại rất ít ỏi, 
ba mua căn nhà này và mở tiệm tạp hóa để 
gia đình chúng ta sinh sống, không đủ tiền 
để mở lại tiệm vàng như xưa. Các em ở trong 
gia đình chứ nào ở đâu xa mà không biết, lại 
nghe lời dèm xiểm mà vu cho chị thu tóm hết 
của cải của mẹ để lại. Chị phải hy sinh bỏ học 
để mưu sinh nuôi cả nhà sao các em không 
hiểu công lao của chị mà có thái độ quay quắt 
với chị 1800 như vậy, làm chị đau lòng quá 
chừng! Thái độ của các em cũng làm ba đau 
sót lắm, các em có hiểu không? Bây giờ các 
em lập gia đình, có con đáng lẽ các em phải 
hiểu công lao của người nuôi dưỡng, nào có 
thái độ làm tình cảm gia đình tan rã như vậy?

- Tôi không cần hiểu gì hết, đời sống tụi 
tôi đang gặp nhiều khó khăn mà gia đình chị 
sung sướng tất nhiên tụi tôi nghĩ chị đã nhím 
tiền để dành riêng cho mình, bây giờ chị phải 
nhả ra.

- Em lại sai nữa rồi, các em sống không tốt 
nên ông trời đã cắt lộc của các em, còn chị 
một đời hy sinh cho cha và các em nên ông 
trời đã ban cho chị sự sung sướng. Em cứ nhìn 
lại coi đến đời con các em chúng có được học 
giỏi và hiếu đễ như con của chị không? Đó là 
cha mẹ tạo đức để lại cho con, các em không 
tạo đức thì chính các em rồi đến các con các 
em không được hưởng lộc, không được sung 
sướng hơn người!

Hạnh giải bày hết lời thế mà các em vẫn 
khăng khăng cho chị thâu tóm hết của cải của 
mẹ để lại, rồi tiền mượn cũng không chịu trả. 
Hạnh đau lòng rơi lệ tự than:

- Chúng không chịu hiểu, mình đành chịu 
thôi! Ông Trời hiểu, ông Trời ban phước cho 
mình là đủ rồi, với thời gian chúng sẽ nghiệm 
ra lẽ công bằng của Thượng Đế, nhận ra luật 
quả báo, sẽ thay đổi thái độ, thay đổi cách 
sống.

Các con của Hạnh học hành đến nơi đến 
chốn, thành đạt và hiếu đễ với mẹ, Hạnh ấm 
lòng vui hưởng tuổi già với con và cháu.

Lời bàn:
Qua câu chuyện này ta thấy mẹ của Hạnh 

ỷ mình giàu có, nhiều tiền, khinh rẻ kẻ nghèo 
khó, không thông cảm nỗi cơ cực của người 
khác và quả báo ngay tức khắc để người 
đương thời nhìn thấy luật của Thượng Đế 
(chứ ngày xưa quả báo rất lâu, có khi đến 
kiếp sau, người ngoài cũng không nhìn thấy 
quả báo, chính đương sự khi thấy quả báo 
cũng không hiểu luôn thì quả báo đó không có 
tính cách răn đe để dạy người mà chỉ có tính 
cách hành tội con người, có lẽ vì vậy Thượng 
Đế cho quả báo ngay tức khắc để người đời 
còn nhận thấy rõ, hầu thay đổi tư tưởng và 
cuộc sống).

Việc ta làm không chỉ mình ta chịu trách 
nhiệm quả báo mà còn ảnh hưởng đến con 
cái, vì vậy ông bà ta thường khuyên nên ăn 
ở để đức lại cho con. Ở đây ta thấy rõ ràng 
không phải riêng một mình mẹ Hạnh bị ung 
thư đau đớn, tiền bạc đội nón ra đi mà cả gia 
đình sau đó đều khốn khổ, cả bầy con trở nên 
nghèo khó đâu còn hất mặt vênh váo như mẹ 
Hạnh nữa! May mà có Hạnh với tấm lòng hiền 
lành và thương yêu các em, hy sinh tương lai 
để cứu vãn kinh tế gia đình, rất tiếc các em lại 
cạn nghĩ, có tầm nhìn hạn hẹp, coi tiền trọng 
hơn tình thâm, lại gây thêm một nghiệp báo 
tiếp theo. Chúng không biết trân trọng một 
người chị có tấm lòng sáng đẹp như viên kim 
cương mà biết bao nhiêu người muốn có một 
người chị như vậy mà không được! Thật đáng 
tiếc thay…!
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Michel NGUYỄN HẠNH

(tiếp theo)
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SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - SỨC KHOẺ LÀ VÀNG

4040

CHỬI
    Đại tiện bằng mồm trước mặt công chúng. 

BÁN MẮC, LỆ PHÍ HOẶC HỌC PHÍ CAO
    Một thứ bất công trong xã hội.  
PHỐI KHÍ, ĐỆM ĐÀN NGÀY NAY 
    Phá hư tai người nghe.
NGƯỜI THẬT NGHÈO
    Người không ai thương xót.
HUNG DỮ THẬT
   Tàn bạo với kẻ yếu.
HIỀN LÀNH THẬT
   Nhịn thua cả kẻ yếu.
SỨC KHỎE
   Quý khi mất.
HÁT TRONG PHỤNG VỤ NGÀY NAY 
  “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. 
CHẾT
  Thôi giả hình. 
NGÁY 
  Ngủ không yên.  
NÓI KHOÁC LÁC
  Bệnh lở mồm.
DUYÊN NỢ
  Còn yêu là DUYÊN, hết yêu là NỢ.    
TIẾNG VIỆT ĐỐI VỚI NHẠC SĨ 

THÁNH CA PHỤNG VỤ
Một ngôn ngữ tuyệt luân không có đối 

thủ. 
TÂM PHỤC KHẨU PHỤC  
   Trí chưa phục.
HIỂU BIẾT
  Hiểu thấu điều mình đã biết.
THÁNH CA PHỤNG VỤ
  Bài ca thánh hiến không thể hát ngoài 

Phụng vụ (1). 
THÁNH CA 
   Không chỉ có 1 loại duy nhất như hiện nay 

lầm tưởng. 
TRẦN GIAN 
  Nơi (gian) bụi (trần).
TỤC HÓA (SÉCULARISATION) 
  Tự tụt xuống (2).
TIẾN TRÌNH CÔNG NGHỊ ĐỨC
   Người Đức lại đóng bi kịch.
....................................................................
(1) Nếu còn có thể đưa ra chỗ khác (sân 

khấu, bàn tiệc, gia đình, quán nhậu…) hát, 
đó chỉ là THÁNH CA BÌNH DÂN TÔN GIÁO 
(cantus popularis religiosus).

(2) Cố ngoi lên làm thiêng làm thánh, 
nhưng mãi không được, nên tụt xuống là tục 
nguyên hình trở lại. 

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
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Hậu Covid-19, tôi bị ho và tức ngực, ăn 
uống không ngon miệng. Làm cách nào để 
điều trị di chứng này, thưa bác sĩ? (Ngọc Nữ, 
27 tuổi).

Độc giả gửi câu hỏi tại đây.
Trả lời:
Ho là phản ứng của cơ thể giúp đưa các dị 

vật, đờm ra ngoài. Về cơ bản, đây là phản ứng 
tốt. Đối với trường hợp ho nhiều, mệt mỏi sau 
Covid-19 là điều khó tránh khỏi.

Bệnh nhân có thể sử dụng nước thanh hao 
hoa vàng sắc uống hoặc xuyên tâm liên uống 
để giảm tình trạng ho và mệt mỏi.

Ngoài ra, bệnh nhân cần có chế độ ăn uống 
phù hợp trong thời gian này. Theo đó, cần lựa 
chọn các thực phẩm dễ tiêu như cháo, cá hấp, 
thịt luộc, rau xanh các loại; bổ sung nước ép 

trái cây, nước dừa, uống nước ấm từng ngụm.
Người bệnh cần vệ sinh hầu họng bằng 

nước muối hoặc xịt họng xuyên tâm liên 3-5 
lần mỗi ngày.

Về vệ sinh, bệnh nhân cần tắm nước ấm, 
khi tắm nên ngậm một ngụm nước muối ấm. 
Nên sử dụng monupiravir do bác sĩ chỉ định, 
uống vitamin, Paracetamol, Orezol...

Bên cạnh đó, để nhanh chóng phục hồi sức 
khỏe, bạn có thể dùng thêm liên hoa thanh ôn, 
xông tỏi, xông lá giúp thông thoáng đường 
hô hấp, tăng sức đề kháng. Quan trọng không 
kém, bệnh nhân phải tập thở nữa. Hy vọng 
những chia sẻ của bác sĩ sẽ giúp bạn cải thiện 
tình trạng sức khoẻ.

BS. Nguyễn Xuân Hải
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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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BÀI ĐỌC THÊM

VOV.VN - Dịu dàng, sống có lý trí, luôn nở 
nụ cười bao dung... là mẫu phụ nữ lý tưởng 
trong mắt đàn ông.

 Sống có lý trí. Trong tình cảm, đàn ông 
hy vọng nửa kia nên sống có lý trí một chút, 
không cần phải dành trọn toàn bộ tâm tư cho 
bất cứ ai và cần biết trân trọng bản thân mình. 

Nhưng có những lúc phụ nữ vẫn cần phải 
thể hiện bản chất mong manh, yếu đuối. Đó 
là khi nàng vén tóc, khi đang có chút hờn 
giận... Những lúc đó, trông nàng nữ tính vô 
cùng. 

Đàn ông không bao giờ thấy thú vị với một 
cô nàng lả lơi, sẵn sàng làm mọi việc để mình 
được chú ý. Một cô gái dịu dàng bao giờ cũng 
tạo ấn tượng tốt đẹp với nam giới. 

Biết cách chăm sóc người đàn ông của 
mình. Đàn ông cũng có lúc “yếu đuối” như 
trẻ con. Trong mỗi người phụ nữ lại tiềm ẩn 
sự dịu dàng, quan tâm của một người mẹ. Vì 
thế, đàn ông luôn yêu những khoảnh khắc 
được người phụ nữ của mình quan tâm. 
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Khi nàng trang điểm. Khi ở bên bạn lúc 
này, chàng sẽ cực kỳ thích thú nhìn bạn liếc 
qua liếc lại ngắm mình trong gương, cái cách 
bạn chau chuốt cho bản thân đẹp nhất để sánh 
đôi cùng chàng cũng khiến anh ấy cực kỳ 
hạnh phúc rồi. 

Luôn nở nụ cười, bao dung người khác. 
Một cô nàng luôn mang theo nụ cười trên 
môi có thể nhanh chóng làm tan biến mệt mỏi 
cho chàng. Nụ cười chân thành khiến đàn ông 

bình tĩnh lại và cảm thấy dễ chịu. Đồng thời, 
ở bên cạnh một người biết bao dung sẽ khiến 
chàng yên tâm và thấy cuộc sống bớt đi áp lực 
rất nhiều. 

Trong mắt đàn ông, người phụ nữ toàn tâm 
cho công việc gia đình thường là người lý 
tưởng nhất. Hình ảnh một cô nàng đang phơi 
quần áo trong vườn hay đang bận rộn cho bữa 
tối của cả nhà thật sự hấp dẫn đối với phái 
mạnh. 

Ngoài ra, đàn ông còn cảm thấy những 
người phụ nữ thường xuyên vận động sẽ trẻ 
hơn đến 10 tuổi so với người cùng trang lứa.

Minh Anh/VOV.VN
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SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

Bài viết là quan điểm của một chuyên gia 
giáo dục trên chuyên trang nuôi dạy con của 
Sina mới đây.

Mỗi lần cha mẹ nói “không sao đâu”, thất 
vọng, bất bình, giận dữ, toàn bộ cứ ùa về 
trong tim chúng ta. Thậm chí hẳn đã có những 
người trong chúng ta còn hoài nghi mình có 
phải con đẻ của bố mẹ không. Tuy nhiên, bây 
giờ, chúng ta đã trở thành bố mẹ và thế đạo 
luân hồi, vô thức, chúng ta cũng trở thành như 
bố mẹ trước đây. Khi trẻ em thất vọng hoặc bị 
bắt nạt, chúng ta thường mở miệng và nói với 
con cái mình: “Không sao đâu”.

1. “KHÔNG SAO ĐÂU” - PHỦ NHẬN TÌNH 
CẢM VỚI TRẺ

Tuần trước, tôi đi qua khu vườn, thấy một 
đứa trẻ bất ngờ té ngã, cú ngã có vẻ không 
nhẹ. Nhưng người mẹ ở phía sau không bước 
tới đỡ, cậu bé chuẩn bị khóc lên thì mẹ cậu 
nói: “Không sao đâu, nam tử hán không được 
khóc, phải mạnh mẽ lên”. Người mẹ vừa dứt 
lời, đứa con liền khóc to lên. Bởi vì đứa trẻ 
cảm thấy tủi thân, muốn biểu đạt cùng với 
mẹ nhưng không nghĩ mẹ lại nói: “không sao 
đâu”.

Một số bà mẹ cảm thấy để con mình mạnh 
mẽ và độc lập hơn, họ phải nghiêm khắc một 
chút nên thường nói “mạnh mẽ”, “đừng khóc” 
hay “không có gì” khi đối mặt với cảm xúc 
của con. Đứa trẻ đang có tâm trạng muốn giãi 
bày thì bố mẹ lại vội vàng sử dụng những từ 
này để nói với trẻ, khiến con cảm thấy không 

‘Không sao đâu’ - ba từ cửa miệng của cha mẹ làm trẻ tổn thương
‘Không sao đâu, em còn bé con nên nhường nhịn’, ‘không sao đâu, nam tử hán bị 

thương một chút có sao’... Bạn cảm thấy gì khi mẹ nói vậy?
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được thấu hiểu, mà còn bị cấm, bị chối từ.
Chúng ta phải cho phép trẻ thể hiện hoặc 

giải phóng cảm xúc của mình, ngay cả khi 
chúng khóc, la hét hay cuồng loạn. Chỉ khi 
được giải phóng trẻ mới bình tĩnh, còn không 
nó sẽ kìm nén, có tác hại rất lớn.

Đồng cảm với cảm xúc của trẻ để chúng 
được giải phóng ra sẽ tốt hơn phủ nhận, 
buộc chúng phải kìm nén lại. Ảnh: Singapore 
Motherhood.

2. KHÔNG SAO ĐÂU - CÓ THỂ LÀM TRẺ 
KHÔNG BIẾT MÌNH ĐÚNG HAY SAI

Một ngày nọ, mấy đứa trẻ đang chơi trò 
chơi, có một cậu bé chạy rất nhanh lúc nào 
cũng về đầu tiên. Một cô bé khác không vui, 
nên khi cậu ấy đang chạy, cô bạn đã cố tình 
ném hòn đá nhỏ khiến cậu ngã trên sàn nhà 
và khóc to. Mẹ cậu bé vội chạy đến, cô bạn 
lúc này nghĩ mẹ cậu sẽ mắng mình. Nhưng 
kết quả người mẹ đỡ con mình lên và nói đơn 
giản là ba từ: “Không sao đâu”.

Khi nghe xong 3 từ này đứa trẻ đã khóc: 
“Chính bạn ấy làm con ngã, đau lắm”. Mẹ 
mỉm cười và nói: “Các con đều là bạn cùng 
lớp, con nên rộng lượng một chút, không sao 
đâu”.

Cậu bé khóc càng to hơn. Vì lỗi sai của 
người khác khiến mình bị ngã, mẹ lại dùng 
“không sao” để an ủi. Kiểu an ủi này chi bằng 
không nên nói gì. Bởi trẻ hi vọng một phán 
quyết “công bằng”. Bây giờ, ngay cả những 
người thân với mình lại đi bảo vệ người làm 
sai, thật sự càng khiến trẻ thêm tổn thương. 
Trong một thời gian dài, đứa trẻ có thể không 

biết đâu là công bằng, cái gì đúng hay sai và 
làm thế nào để tự bảo vệ mình.

Cho dù đó là những thứ của riêng mình bị 
cướp, bị buộc phải chia đôi, bố mẹ liên tục nói 
“không sao đâu”, điều này có nghĩa khi người 
khác muốn, bạn phải làm hài lòng người đó. 
Hy sinh cảm xúc của chính mình, chôn vùi ý 
chí và tất cả các thói quen của mình để phục 
vụ người khác, điều này dễ hình thành một 
loại tính cách “lấy lòng”.

3. ‘KHÔNG SAO ĐÂU’ - CHO PHÉP NGƯỜI 
KHÁC THIẾU TÔN TRỌNG TRẺ VÀ CÓ THỂ 

KHIẾN TRẺ CẢM THẤY THẤP KÉM, YẾU ĐUỐI

Tôi có một người bạn luôn cảm thấy bản 
thân là một người thấp kém, nhút nhát và 
không dám bảo vệ lợi ích của mình. Anh ấy 
nói rằng khi còn nhỏ, mặc dù có nhiều đồ chơi 
nhưng không bao giờ thực sự thuộc về mình. 
Bất kể con các cô, các dì, miễn họ thích, mẹ 
anh đều cho hết. Sau này lớn lên, một người 
bạn cùng lớp đến nhà chơi và thích cuốn sách 
ngoại khoá của anh ấy, người mẹ cũng hào 
phóng cho luôn. 

Về lâu dài, một đứa trẻ bị hành xử như 
vậy không trở nên hào phóng, mà ngày càng 
tự ti hơn. Vì trẻ cảm thấy thấy “bản thân 
không đủ tốt và không xứng đáng với điều 
đó”. Điều này khiến trẻ dễ dàng trở nên yếu 
đuối, nhút nhát, bản thân ngày càng thấp kém 
và sẽ không dám bảo vệ lợi ích của chính 
mình.

4. “KHÔNG SAO ĐÂU” - TRIỆT TIÊU CẢM 
XÚC, THẬM CHÍ KHIẾN TRẺ NGỘT NGẠT

Trẻ em sẽ dần trở nên tê liệt về mặt cảm 
xúc, bởi vì cha mẹ chưa bao giờ dạy con cách 
hiểu cảm xúc của người khác. Từ khi còn 
nhỏ, chúng không được gia đình thấu hiểu 
và như vậy, chúng cũng không biết cách hiểu 
cảm giác của người khác, dần dần phát triển 
thành một người vô cảm.
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Vì không ai hiểu và đồng ý với cảm xúc của 
mình, nên đứa trẻ buộc phải trở nên mạnh mẽ 
hơn, như thế mới có thể tự bảo vệ mình. Cách 
để khiến bản thân mạnh mẽ là trở nên hung 
bạo, kiêu ngạo và chống đối mọi người.

Vậy rơi vào tình huống con mình trải qua 
thất bại hoặc thất vọng, đừng vội nói “Không 
sao đâu”, đầu tiên các bậc phụ huynh hãy 
làm 4 điều sau:

1. LẮNG NGHE ĐỂ CON BẠN CÓ CƠ HỘI BÀY 
TỎ CẢM XÚC

Trong thực tế, khi một đứa trẻ gặp thất 
bại, khó khăn hoặc bất bình, điều đầu tiên 
chúng cần là có một người thân để lắng nghe 
và cùng mình chia sẻ. Những gì mẹ phải làm 
là lắng nghe trẻ, để trẻ cảm nhận được sự 
chăm sóc của mẹ. Điều này cũng khiến trẻ 
cảm thấy thoải mái và an toàn, sẵn sàng nói 
hết với mẹ nhiều điều hơn.

Đối với những đứa trẻ không giỏi thể hiện 
cảm xúc, chúng ta sẽ thể hiện tình yêu bằng 
ngôn ngữ cơ thể như vỗ vai hay ngồi yên lặng 
với trẻ. Cho dù không nói chuyện, trẻ cũng 
có thể cảm nhận được sự chăm sóc của cha 
mẹ. Sau một thời gian, đứa trẻ sẵn sàng nói 
chuyện, ngay cả khi không phải lúc buồn hay 
tâm trạng.

2. ĐỒNG CẢM, THẤU HIỂU VÀ CHỊU ĐỰNG 
CẢM XÚC CỦA TRẺ

Khi đứa trẻ khóc, chúng ta thường cảm thấy 
đó không phải là vấn đề lớn, không đáng để 
khóc. Khi đồ chơi trẻ bị cướp, chúng ta cảm 
thấy nó ổn, không phải điều gì quá lớn. Tuy 
nhiên những điều này rất ảnh hưởng tới trẻ.

Cha mẹ có thể tham khảo một số gợi ý sau 
khi nói chuyện với con: 

- Thể hiện tình yêu với trẻ: “Con muốn 
nói là,.... như vậy phải không? “Bây giờ con 
muốn... đúng không?”

- Thể hiện sự tôn trọng đối với trẻ: “Mẹ biết 

cái này đối với con rất quan trọng.” “Mẹ biết 
việc này rất khó xử lý”.

- Thể hiện sự quan tâm: “Con xem, mẹ có 
thể giúp con chuyện gì không?”

- Thể hiện không đồng ý: “Lời con nói cũng 
có lý, nhưng có một chút mẹ không đồng ý,...” 
“Quan điểm của con khá mới mẻ, nhưng mẹ 
không đồng ý một chút về....”

Từ đó, trẻ sẽ tự học cách chấp nhận và hiểu 
người khác, trở thành một người có suy nghĩ 
rộng.

3. KHUYẾN KHÍCH HOẶC ĐỒNG HÀNH CÙNG 
CON ĐỂ TÌM HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Khi biết suy nghĩ, sự chú ý của trẻ đã bắt 
đầu chuyển sang vấn đề thực tế, thay vì xoay 
quanh những cảm xúc tiêu cực ban đầu. Lúc 
này, cha mẹ có thể thảo luận về giải pháp thực 
tế với trẻ. Bằng cách lắng nghe những suy 
nghĩ của con và xem trẻ sẽ làm gì. Cha mẹ 
có thể khuyến khích và đánh giá cao hơn cho 
những ý tưởng hợp lý, nếu chúng không hợp 
lý, cha mẹ có thể đặt câu hỏi hoặc đề xuất để 
trẻ khám phá ra vấn đề.

4. KHI LÀM CHỦ “RA MẶT” THAY CON

Nhiều bậc phụ huynh thường quan tâm đến 
việc “nơi công cộng, người khác nhìn thấy 
sẽ như thế nào”, “không thể mất mặt với mọi 
người” thay vì để ý cảm xúc trẻ.

Lần sau đừng như vậy, cha mẹ phải sát 
cánh cùng con cái và giúp con giải quyết vấn 
đề thay vì đẩy trẻ sang phía phản diện và làm 
tổn thương trái tim chúng.

Ví dụ, khi một đứa trẻ còn quá nhỏ để bị bắt 
nạt, rõ ràng đứa trẻ đang ở thế bất lợi và không 
thể chống cự; hoặc nếu đứa trẻ nói đúng, khi 
đó là hợp lý... Bố mẹ phải ra mặt bảo vệ hoặc 
hỗ trợ trẻ, thay vì đẩy đứa trẻ vào thế bất lực 
và hoảng loạn. So với việc mất mặt của người 
lớn, điều quan trọng hơn là tạo cho con cảm 
giác an toàn, tin tưởng với cha mẹ!

Huyền Trang
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

     Tôi Đã Thấy Giuse trong đền thánh

Tôi đã thấy Giuse trong đền thánh,
Nhìn Giêsu lòng mừng rỡ mông lung,
 Người ngự giữa hàng kỳ lão ung dung,
Đúng như lời Thiên Thần đã phán dạy…:
“Đặt tên Giêsu”, Giuse giờ đã thấy,
“Người cao trọng sẽ cứu rỗi muôn dân”,
Thấy Con Chúa uy nghi trước quần thần,
Mà trong lòng xốn xang bao dấu lạ…

Ngày dâng Con, ngày vui buồn thực giả,
Bà Anna rồi ông Si-mê-ong,
Bà nói “yên nghỉ”, ông nói “chiếc lưỡi đồng”,
Đâm thâu qua buốt trái tim Đức Mẹ…
Ôi, Giuse quặn thắt làm sao kể,
Chuyện ngày mai, chuyện đẫm lệ tang thương,
Chuyện về Mẹ mà Giuse đoạn trường,
Chuyện lên đền dâng thay đôi câu trắng…

Nay ba ngày, chuyện tìm con mưa nắng
Như lưỡi đồng đau đớn đẫm máu hồng,
Thương Đức Mẹ mà nước mắt chảy vào trong,
Mất Giêsu, nếu như mà lạc mất!!!...

Ôi, Giêsu, Con Chúa Cả trời đất,
Cha Giuse nay thấy Người oai phong,
Đang ngự giữa các bậc tinh thông,
Trẻ mười hai mà như đang lên lớp!...
Bác thợ mộc ở đền thờ choáng ngợp,
ĐẤNG CỨU THẾ, quả thật Trẻ Giêsu đây,
Bởi phép Chúa Thánh Thần cao cả thay,
Như lời thiên sứ báo mộng lành cung chúc! 

Ôi, Giuse, ôi, “ba ngày hồng phúc”,
Như sau này trên đỉnh núi Tabo,
Chúa hiển dung cho các ông tông đồ,
Nay Chúa tỏ mình cho Giuse yêu dấu…
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 Trùm họ Matthêu NGUYỄN VĂN PHƯỢNG (ĐẮC) 
 (1808 - 1861) (chịu xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 26.5

TÔI KHÔNG GẢ bất cứ ai ngoài
TRỪ kẻ muốn theo tôn kính Ngài

PHI CHÍNH ANH THEO ĐẠO Đức Chúa
CÒN không đừng nói một và hai.

CHUYỆN này sau trước đừng mong đợi
PHẢI CHẾT xin vâng, dẫu một mai

VÌ ĐẠO THÌ TÔI không sợ hãi
SẴN SÀNG theo Chúa, Chúa Ngôi Hai.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Giáo dân Phaolô TRẦN VĂN HẠNH
(1827 - 1859) (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 28.5

TÔI có hôm nay được thế này
LÀ nhờ cha mẹ mới vui say
KITÔ HỮU Chúa cho từng phút
TÔI quá khứ lầm lỗi đổi thay.
KHÔNG để ngày mai còn sám hối
BAO lâu cuộc sống thế gian này
GIỜ đi ai biết mà xa tránh
CHỐI ĐẠO Chúa rồi, hồn xác bay.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 4
Tuổi về chiều

Một hôm, Thiên Chúa gặp Ađam đang ngồi 
quanh đàn thú vật với nét mặt buồn thảm. 
Thiên Chúa hỏi:

- Ađam, sao ngươi buồn thế?
Ađam thành thật:
- Thưa ngài, con không có bạn để tâm sự ạ.
Thiên Chúa động lòng thương và làm cho 

ông say ngủ. Thế rồi, Ngài rút ra chiếc xương 
sườn của ông để tạo nên người đàn bà. Vừa 
rút, ngài vừa nhìn Ađam ngủ và tội nghiệp nói:

- Con à, Ta làm như thế vì muốn theo ý con 
đấy nhé, nhưng đây là giấc ngủ bình an cuối 
cùng của con đó.

Thời buổi này hay có thiên tai. Một hôm, một 
bà nọ vừa mới xưng tội xong bước ra khỏi nhà 
thờ thì bị chết vì trận động đất lớn. Bà lên tới 
cổng thiên đàng gặp thánh Phêrô, vừa thấy bà, 

thánh Phêrô nói:
- Bà phải vào luyện ngục đền tội.
Bà trợn mắt kinh ngạc thắc mắc:
- Thiên Chúa lòng lành, con mới xưng tội và 

đền tội xong thì bị chết vì động đất mà chẳng 
được lên thiên đàng sao?

Thánh Phêrô giải thích:

- Đúng như bà nói, Thiên Chúa rất công bình. 
Bà mới xưng tội và đền tội xong thì bị chết vì 
động đất, nhưng tội bà xưng và đền tội thì toàn là 
tội của chồng bà. Vậy giờ đây bà phải vào luyện 
ngục đền tội chưa xưng.

Bà nọ vẫn còn chưa hiểu:
- Thưa ngài, tội chưa xưng là tội gì?
Thánh Phêrô:
- Là tội của bà đó.
Bà nọ: !!!???

GIẤC NGỦ BÌNH AN CUỐI CÙNG CỦA AĐAM

ĐỀN TỘI CHƯA XƯNG
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         Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật 
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

Hai Cào nhẹ nhàng ngửa người, thả chân 
treo ra sau, bỏ hai tay chống đất, đá quẹt 
ngang hạ bộ, bắt chả phải né lùi… Hai Cào 
chỉ cần chơi đòn hư của bài “dì pế”(nhị 
bế, tức hai cửa)… để thăm dò kẻ hở!... Chả 
liền né lùi thật, nhưng đạp mộ cú “đạp âm” 
ngược lại vào đùi Hai Cào. 

Bà con la lên “hồi mã thương!” Nhưng 
Hai Cào đã né nhanh và lại thủ bộ kim kê 
bên góc kia võ đài… ẩn hiện như bóng ma… 
ẩn hiện hơn bóng ma!...  

Thiên hạ lại la lên : 
- Hay, Hai Cào, cứ chơi bộ kim kê đi! Kim 

kê, kim kê!… Cái thằng nhanh dữ! Sóc, sóc, 
sóc… Hai Cào, ngon a!!!

Võ sư Miên lại hùng hục sấn tới định… 
Nhưng Hai Cào né không cho chả ra đòn 
nữa, ...

hạ chân treo vòng ra phải,

lạng sang trái, 
đổi chân trụ, 
đổi chân treo, 
vòng ra trái, 
lạng sang phải, 
đổi chân trụ, 
đổi chân treo… liền liền, liền liền… 
Ôi chóng mặt quá!... 

Thằng cha Miên ngó qua ngó lại, quơ tay 
phải, quơ tay trái, chuyển tấn này, chuyển  tấn 
kia như con lật đật…theo nhịp của Hai Cào… 
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Nản rồi, không còn biết đánh vào đâu, chả 
mới phun phèo phèo vào mặt Hai Cào, xuất 
chiêu lần cuối chăng, đánh bùa chăng?... 

Nhưng Hai Cào đã ở bên kia mép võ đài, 
lại thủ bộ kim kê!... 

Thằng cha Miên tức ói, chống hai tay rầm 
rầm ba lần nhào lộn trên không khí, lăn xả 
vào Hai Cào… 

Nhưng tiếng kẻng vang lên hết hiệp một… 
Không đánh được cú nào… 

  
Bà con xôn xao bàn tán…
Út Ngọng chạy tới chăm sóc chú Hai. 
Ba tôi cũng tới bên, mách nước:
- Phải triệt hạ nghe, anh Hai!...
Dượng Năm cũng ghé tai Hai Cào:
- Triệt hạ nghe, Hai Cào…  Xong, tao làm 

mai cho…
Út Ngọng không có cửa nói chen vô, cũng 

ráng ậm ự:
- Dứt, hạ, Ú Hai! Ủng hộ Ú! Ú giỏi, giỏi 

dữ a!...
Nói “triệt hạ” không phải là hạ triệt để 

đâu, mà tiếng lóng là đánh bên dưới, vì vóc 
dáng chú Hai nhỏ con thấp lùn!...

Chú Hai Cào cảm động, bậm môi, gật đầu, 
ngồi vận công hít thở, trong khi bà con khoái 
quá, hãnh diện quá mà không biết làm sao, 
mới đua nhau nói tùm lum:

- M. Hai Cào, M. Hai Cào, hiệp hai dứt 
nó đi!… 

- Hai Cào, tao cho mày chục gà mái dầu… 
- Cho con gởi Chú kí cá lóc nướng trui… 
- Anh tặng mày chiếc xe trâu… 
- Bác biếu mày cặp trâu cui kéo cày… 
- Tao gả con gái cho, Hai Cào, hạ nó đi..., 

cho mày của hồi môn… thừa kế luôn… mày 
nói, mày né coi được dữ à!…

Ai cũng hét to thật tình, cố cho Hai Cào 
nghe! 

Ông Huyện cũng đứng dậy bảo thằng hầu 
chạy ra nói gì đó với Hai Cào và Dượng 
Năm. Ba tôi nghe được liền gật đầu mấy 
cái… (Ông Huyện ổng bảo nếu hạ nó ở hiệp 
hai, ổng cất nhà cho ở, mở lò cho dạy võ…, 
và gã con gái cho…!)

Ba tôi nói với Dượng Năm về ông Miên:
- Đánh người chưa xuất chiêu mà không 

trúng là coi như thua rồi! Anh Hai Cào nắm 
chắc con gái ông Huyện rồi nghe, anh Năm!...

 Tiếng kẻng hiệp hai!... Út Ngọng quạt thêm 
mấy cái, xoa bóp vai Chú Hai thêm mấy cái, 
cho nhấp một ngụm nước mưa… 

Võ sư Miên, mặt đã biến sắc, cũng nốc một 
ngụm nước sông, dậm chân rầm rầm bước 
ra giữa, hai tay nắm chặt, thoi ra phía trước. 
Trọng tài chặn lại…

Hai Cào chậm rãi bước nhẹ nhàng ung 
dung, gặt đầu và cùi chõ sang phải mấy cái 
như đang ôn bài…

(còn tiếp)
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Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao (1), 
phần 1 của kỳ 54.

Không gian miền quê vào nửa đêm về sáng 
đang thật tĩnh lặng, bỗng có người đến đứng 
trước nhà cha sở An Biên kêu cửa.

Tiếng kêu vừa lanh lảnh vừa dồn dập hòa 
với tiếng sủa ầm ĩ của đàn chó sung sức… 
gây kinh động không thể tả khiến ai đang 
thức nghe được cũng đã phải giật mình thót 
tim, huống hồ người đang chìm trong giấc 
ngủ say bị đánh thức bất ngờ phải hoảng hồn 
hoảng vía đến đâu; còn hơn thế nữa, chính 
người bị gọi tên đánh thức cách thô bạo như 
thế ắt càng bị khủng hoảng cỡ nào! 

Qua hai lớp cửa gỗ dày, tiếng kêu vẫn làm 
cha sở Luca, người bị gọi dậy, choàng tỉnh 
ngay lập tức -với phản xạ tự nhiên của người 
đàn ông khỏe mạnh và nhanh nhẹn có thời 
được trui rèn trong võ nghệ- ngồi bật dậy như 
chiếc lò xo.  

Lại cũng nhờ đã quen chịu đựng nhiều sự 
kiện bất ngờ tai quái lúc đang ở Xà Tón, cho 
nên cha vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có 
dẫu cho bị dựng dậy cách tàn nhẫn. Chờ năm 
mười giây cho tỉnh táo hơn, cha sở mới rời 
khỏi giường, nhẹ tay mở cửa phòng riêng 
bước ra phòng khách giữa bóng đêm mặc cho 
tiếng kêu cửa vẫn vang dội thúc bách:

- Ông cố ơi ông cố!... Ông cố ơi ông cố!
Ý của cha sở như muốn nghe thêm vài lần 

nữa để lượng định giọng người kêu, nội dung 
và tính chất của tiếng kêu… xem có nên lên 
tiếng và nếu có lên tiếng trả lời thì trả lời như 
thế nào. Cuối cùng, cha quyết định lên tiếng 
trả lời; nhưng vì thấy không thể nào làm cho 
đàn chó ngưng sủa, cha sở từ từ hắng giọng 
rồi nói thật to cố át tiếng chó:

- Ơ…i! Tô…i… đâ…y!... Tô…i… đâ…y!
Nghe tiếng chủ, đàn chó có vẻ yên tâm nên 

hạ giọng và hơi bớt sủa; thấy vậy cha sở nhắc 
lại câu trả lời:

- Tôi đây! Tôi đây! Ông cố là tôi đây!
Người kêu cửa nói ngay:
- Có người sắp chết… ông cố đến mau!
Khi đã ra khỏi phòng riêng, đứng hẳn trong 

phòng khách, cha sở Luca cách người kêu 
cửa chỉ còn một lớp cửa, cửa chính của nhà 
cha sở, người kêu cửa đoán biết như vậy, cho 
nên tiến lại đứng sát bên cửa chính, dịu bớt 
giọng:

- Có người sắp chết, lẹ lên ông ới!
Đàn chó nhà cha sở càng dịu giọng hơn, 

trong khi ngược lại, chó hàng xóm từ xa rộ 
lên sủa rân. Người ta nói đúng! “Nhất khuyển 
phệ hình, bách khuyển phệ thanh”, một con 
chó thì sủa hình, trăm con chó thì sủa tiếng 
(2) Cha sở Luca nghĩ: chỉ một lúc nữa thôi, 
chó trong khắp cùng họ đạo An Biên này sẽ 
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sủa vang hết cả lũ và sủa cho đến sáng cho mà 
coi. Cha quá rành! 

Cha sở nói với người kêu cửa: 
- Được! Chờ tôi một lát.
Cha sở trở vào phòng riêng, vặn đèn dầu 

cho sáng lên, nhìn đồng hồ treo tường đang 
chỉ 2 giờ kém 10, cha sở làm vệ sinh thân 
thể thật nhanh, gấp gáp tròng chiếc áo dòng 
đen vào người rồi vừa cài hàng nút áo dòng, 
vừa quơ lấy chiếc túi vải đựng sẵn các đạo cụ 
xức dầu, không quên chụp lấy cây dù vải to 
đen cán bằng sắt to, mũi bằng thép nhọn để 
hộ thân, thổi tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng, 
đóng và khóa cửa lại.

Cha đến bên cửa sổ phía sau nhà hướng về 
khu nhà bếp, nhìn qua song sắt của cánh cửa 
sổ đang mở, chưa kịp gọi cha đã thấy loáng 
thoáng bóng ông chồng già của bà bếp tay 
cầm đèn dầu lững thững bước ra từ nhà bếp. 
Cha sở nói: 

- Tôi “đi kẻ liệt” đây!...
Ông chồng bà bếp đáp:
- Dạ!... Ông cố kêu ông từ đi với!
Cha sở nói:
- Thôi! Không cần đâu!
Đi ra phòng khách, cha sở mở khóa đẩy cửa 

bước ra sân, đàn chó ngưng sủa bu quanh cha 
và tíu tít vẫy đuôi trong lúc cha hấp tấp đóng 
và khóa cửa; cha nhìn thấy trong bóng tối mù 
mịt của đêm không trăng sao… một bóng 
người không rõ đàn ông hay đàn bà, dáng ốm 
và cao dong dỏng, hai ống quần xăn lên gần 
tới đầu gối, đội nón lá sùm sụp, một tay xách 
đèn thùng giăng câu (3), một tay cầm thứ gì 
đó giống như một khúc cây dài… cha hỏi:    

- “Kẻ liệt” ở đâu vậy?
Giọng hơi trong của đàn bà nhưng âm sắc 

cứng cỏi của đàn ông:
- Ở xóm trên.
Trả lời -với vẻ ương ngạnh không giống 

một giáo dân- xong, người kêu cửa quày quả 
xoay người và bươn bả bước nhanh ra cổng 
nhà cha sở, cha sở theo sau. Ra khỏi cổng, cả 
hai quẹo tay phải đi lên xóm trên (4). 

Trên con đường chính trước nhà thờ An 

Biên dẫn lên xóm trên, người kêu cửa hay 
người “đi rước cha cho kẻ liệt” -tay xách đèn 
thùng giăng câu, tay cầm khúc cây- cứ lặng 
thinh, lầm lũi và vội vã đi trước, cha sở Luca 
“ngoan ngoãn” hấp tấp bám gót theo sau; 
chẳng ai nói gì với ai.

Đi được khoảng vài trăm thước, đến ngã ba 
nếu quẹo trái thì xuống bến đò qua sông lớn, 
nếu đi thẳng thì lên dần cho hết ranh giới họ 
đạo dẫn đến xóm của người bên lương, người 
“đi rước cha” không quẹo trái mà cứ đi thẳng; 
qua ngã ba một đỗi, người “đi rước cha” tấp 
vô một chiếc xe lôi đạp (5) im lìm đậu bên 
lề đường chờ sẵn. Biết ý, cha sở bước lên 
xe ngồi ở băng ghế sau, người “đi rước cha” 
chẳng nói chẳng rằng, lanh lẹ và gọn gàng 
nhảy phóc lên ngồi phía trước thòng chân 
xuống đường mặt hướng vào lưng người đạp 
xe lôi. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ xảy 
ra, đó là khi thấy cha sở vừa yên vị, người đạp 
xe lôi, nhanh như cắt, chụp gui-đông (càng xe 
đạp) đẩy mạnh về phía trước; anh ta khỏe đến 
nỗi đẩy nhẹ một cú, chiếc xe chồm lên phóng 
về phía trước như tên bắn, mặc cho người “đi 
rước cha” chỉ vừa mới kịp đặt “bàn tọa” lên 
xe; vì người “đi rước cha” chưa kịp lấy lại 
thế thăng bằng đã bị chiếc xe đẩy mạnh về 
phía trước, cho nên chiếc đèn thùng trên tay 
văng xuống đất kêu “xoèng” một tiếng, đèn 
tắt phụp; trong bóng tối đặc quánh, người “đi 
rước cha” giận quá chửi: 

- Mẹ mầy! Đi ăn cướp hay sao mà làm dữ 
vậy hả?

Mong nghe người “đi rước cha” nói gì đó 
dài dài… để xem y là đàn ông hay đàn bà, bây 
giờ y nói một thôi dài, thế mà, giọng nói the 
thé, khiến cha sở cũng vẫn không sao “lần” 
ra; nhưng… may! Người đạp xe lôi vừa đạp 
vừa gân cổ cãi: 

- Bà biểu tôi vậy mà!
Nghe xong cha sở kêu lên một tiếng ở trong 

đầu: “À thì ra… Người này là đàn bà”.
 (Còn tiếp)
....................................................................

(xem tiếp trang 63)
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Anh chồng chiều tối tan làm đi về nhà, thấy 
vợ đang đánh con trai. Anh không để ý mà 
đi thẳng vào bếp, nhìn thấy nồi súp gà đang 
bốc khói nghi ngút, bèn lấy một bát để ăn. Ăn 
xong ấm bụng, lúc ấy vợ vẫn đang đánh con, 
anh mới lên tiếng:

- Con nó có làm gì sai thì em nên dạy bảo 
nhẹ nhàng bằng đạo lý, chứ đánh nó thế 
không giáo dục nó tốt hơn đâu em. 

Chị vợ bảo rằng:
- Em đã phải vất vả cả buổi mới có thể nấu 

nồi súp gà ngon thế, thế mà thằng con nó 
lại tiểu một bãi vào, anh xem có tức chết đi 
không chứ? 

Anh chồng nghe vậy, tức muốn ói, liền cầm 
lấy cái roi:

Em nghỉ ngơi đi, để anh tính tội nó cho. 

Trong một khách sạn lớn một bà hỏi anh 
gác thang máy: 

- Lên xuống mãi thế này anh có mệt 
không…

- Thưa mệt ạ. 
- Lên mệt hơn phải không…
- Thưa không ạ. 
- Vậy thì xuống mệt hơn à…
- Thưa không ạ. 

- Khi ngừng… - Thưa không ạ. 
- Thế thì khi nào anh mệt… 
- Khi gặp những người hỏi nhiều.. 

Một cô vợ thất vọng về tình trạng chồng 
hay đi làm về muộn nên tâm sự với bạn. Cô 
bạn khuyên:

- Thay vì nhiếc móc anh ấy, cậu hãy nói 
những lời ngọt ngào và đón chào anh ấy bằng 
một nụ hôn. Có thể anh ấy sẽ thay đổi. 

Tối đó, anh chồng về muộn, cô vợ vội vàng 
ra mở cửa, dìu anh ta vào phòng, đắp khăn 
lạnh rồi cởi giày cho anh ta. Vừa nắn bóp, cô 
vợ vừa thì thầm vào tai chồng: 

- Anh yêu, đã muộn rồi, chúng mình lên gác 
ngủ nhé. 

Anh chồng đang xỉn trả lời: 
- Ừ, thế cũng được. Đằng nào về nhà con 

vợ anh cũng không tha cho anh…

Nữ thư ký nói với sếp: 
- Sếp phải tăng lương cho tôi. Tôi còn phải 

nuôi mấy đứa con. 
- Cô có mấy đứa? 
- Hai đứa của tôi và một đứa của mẹ 

chồng tôi.

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

NỒI SÚP

MỆT KHÔNG…

CHUYỆN VỢ CHỒNG

CỤC NỢ LÀ ĐÂY

(xem tiếp trang 63)
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 LỜI TÒA SOẠN: 

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

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

- Mảng 2/ Bộ Lễ (gồm kinh Thương xót, Vinh danh, Tin kính, Thánh thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa 
& Công thức Giải tán). Mảng 3/ Cung Đọc (gồm Cung Sách, Cung Nguyện & Cung Xướng-Đáp). Ở 
đây xin chỉ giới thiệu Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp, bởi vì 2 Mảng còn lại chưa tiện ghi ra.

CÁC BÀI CA TIẾN CẤP
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NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIÚP NHẬN DIỆN THÁNH 
CA PHỤNG VỤ

Người ta có thể lẫn lộn giữa THÁNH CA PHỤNG VỤ  với các loại Thánh ca khác - nhất là khi nghe 
hát Đáp ca trong Thánh lễ- nếu không có một trình độ hiểu biết nhất định về THÁNH CA PHỤNG VỤ. 
Vậy mạn phép nêu vài đặc điểm bề ngoài để nhận diện THÁNH CA PHỤNG VỤ khi nghe hát Đáp ca 
(tức để biết bài đáp ca nào là THÁNH CA PHỤNG VỤ, bài đáp ca nào là Thánh ca Bình dân Tôn giáo).
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Đỉnh Yêu Thương
(Cảm hứng từ phim "The Passion of The Christ")

Text and music: Thanh Lâm. © 2005, 2015, Thanh Lâm.

Đỉnh yêu thương
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Bên lòng Chúa xót thương
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Mỗi lần đọc một câu chuyện về kẻ trộm đi 
trộm đồ mà vì mải ăn, mải uống tới mức bị 
bắt quả tang bạn có cảm giác gì? Vừa buồn 
cười, vừa khó tin đúng không? Nhưng cuộc 
sống mà, những câu chuyện thật như đùa vẫn 
luôn xảy ra.

Mới đây, lại thêm một câu chuyện tương 
tự về những “kẻ trộm to xác” đầy hài hước 
khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, bắt nguồn từ 
bức ảnh 2 chú voi đang nằm ngủ giữa vườn 
trà xanh mát, thanh bình được nhiều người 
yêu thích bởi quá đáng yêu. Tuy nhiên, câu 
chuyện phía sau thì không hề đơn giản, ai nấy 
phải cười lăn cười bò khi biết sự thật.

Ăn no, rượu say rồi lại có vườn trà để 
thưởng ngoạn, đàn voi này thật biết hưởng 

thụ quá đi!

Tửu lượng đã không tốt mà còn đòi đi uống trộm rượu ngô cơ, bị bắt quả tang cả đàn rồi voi nhé!
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Chuyện là thế này, đàn voi gồm 14 con 
lớn nhỏ đã đột nhập vào một vườn ngô ở 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để tìm thức 
ăn. Nhưng chúng đúng là có số hưởng khi 
không chỉ tìm thấy thức ăn mà còn “trúng 
đậm”, vớ được 30 lít rượu ngô. Đàn voi 
miệt mài nốc sạch số rượu, rồi đủng đỉnh 
tản bộ tới đồi trà bên cạnh.

Nhưng tửu lượng vốn đã không cao, lại 
uống không biết lượng sức mình, lúc này 
các chú voi bắt đầu ngà ngà say. Và đỉnh 
điểm, 2 chú đã gục ngay tại chỗ, say sưa 
ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa. Khoảnh 
khắc này đã được ghi lại và thu hút rất 
nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Cơm no, rượu say rồi được ngủ đã đời 
là “số dzach” nha!

Bài đăng này đã “gây bão” trên MXH, 
ai nấy không khỏi thích thú vì sự đáng yêu 
của loài vật to lớn này. “Vào vườn ngô 
uống rượu say, sau vào vườn trà để thưởng 
trà đỡ say.  Nhưng chưa kịp thưởng thì đã 
lăn quay mất tiêu rồi”, “Trông thì to xác 
vậy thôi chứ tâm hồn vẫn chỉ là những 
đứa trẻ thơ”, “Chưa đọc câu chuyện lại 
tưởng chú voi này bị hại, nào ngờ rượu 
say ra nông nỗi này”, “Thật không nhịn 
được cười”... dân mạng thích thú nêu ý 
kiến.

Ảnh: Fanpage Weibo Việt Nam 
Theo Nhịp Sống Việt Copy link

(1) Sông Vàm Nao chảy qua địa phận các xã 
Kiến An, Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới), xã Tân 
Trung (huyện Phú Tân), xã Bình Thủy (huyện 
Châu Phú) của tỉnh An Giang. Sông dài chỉ hơn 
7 km, nhưng độ sâu lên đến hơn 17m. Sông Vàm 
Nao là con sông nổi tiếng với nhiều cái nhất: là 
con sông duy nhất nối sông Tiền và sông Hậu; 
ngắn nhất trong hệ thống sông ngòi Việt Nam; có 
nhiều cá khổng lồ có tên trong Sách đỏ Việt Nam 
nhất; có nhiều cá dữ, cá lạ nhất…

(2) Một con chó sủa, nó sủa bởi nguyên cớ 
nhìn thấy hình ảnh gì đó; trăm con chó mà sủa 
theo, chúng sủa bởi nguyên do nghe tiếng đồng 
loại mà sủa hùa, mặc dù chẳng hề thấy, chẳng hề 
biết chuyện gì xảy ra. Câu này còn ám chỉ con 
người cũng vậy, cho nên lời đồn đãi lắm lúc thật 
là tức cười.

(3) Ở miền Tây Nam bộ, khi nói xóm “trên”, 
hoặc khi nói rằng “đi lên” đâu đó… ám chỉ đi 
về hướng đầu nguồn nước của các con sông lớn 
Cửu Long (9 con rồng).

(4) Chiếc thùng làm bằng mảnh thiếc uốn cong 
nửa vòng tròn rồi úp khum khum trên mảnh ván 
mỏng, dài độ 3 tấc, ngang độ 2 tấc, một đầu bịt 
cho kín gió, một đầu hở để cho chiếc đèn dầu 
nhỏ đặt bên trong tỏa ánh sáng -gom lại về một 
hướng-  chiếu ra bên ngoài. Những người đi 
giăng câu đêm khuya ở sông nước miền Tây chế 
nhanh, nhưng tiện… đặt trên xuồng giúp nhìn 
thấy cá mắc vào giàn câu.

(5) Xe lôi đạp ở miền Tây Nam bộ Việt Nam 
thời xưa (thế kỷ 20 đổ về trước).

(tiếp theo trang 56)
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Hôm ấy, đang trong giờ làm việc thì vợ gọi 
điện thoại đến giọng hốt hoảng:

- Chồng ơi, chết rồi, hôm nay nhà mình bị 
trộm viếng thăm. 

Chồng vội vã hỏi: - Thế có bị mất gì không? 
Vợ mếu máo: - Nhà bị lục tung hết cả lên, 

5 triệu trong tủ quần áo bị mất rồi. Em đang 
dọn dẹp xem có bị mất gì nữa hay không. 
Công an đến rồi, thằng trộm cùng lúc ăn trộm 
mấy nhà liền, đã bị bảo vệ bắt lại được, bây 
giờ đang ở đồn công an đối chất, em phải liệt 
kê xem mất những thứ gì. 

Chồng: - Thế em đến xem ngay phía sau 
ảnh cưới trên đầu giường có dán một chiếc 
phong bì, trong đó có 5 triệu. 

2 phút sau…. Vợ nói:
 - Em gỡ ảnh cưới xuống xem kỹ rồi, phía 

sau không có gì cả. 
Chồng hốt hoảng: - Tên trộm này quả thực 

rất khôn ngoan, mấy chỗ giấu tiền đấy vợ tôi 
còn chả biết mà sao nó lại biết được chứ? Mà 
5 triệu bạc chứ có phải ít đâu, tôi đến phát 
điên lên mất. 

Chồng vội bảo vợ vào nhà vệ sinh kiểm tra:
- Phía sau két nước bồn cầu có một cái khe 

hở, trong khe nhét một túi bóng màu đen, em 
xem túi bóng có còn trong đó nữa không, 10 
triệu ở trong đó đấy”. 

5 phút sau, vợ gọi điện nghẹn ngào:
- Không có đâu anh ơi, mất sạch rồi, hay 

anh nhớ nhầm chỗ. 
Chồng sẵng giọng:
- Nhầm là nhầm thế nào, lúc sáng đi ị anh 

kiểm tra vẫn còn mà. Đó là tiền năm ngoái 
công ty thưởng Tết, anh đưa em một nửa còn 
một nửa giấu ở đấy. 

Vợ hỏi dồn: - Chỉ có thế này thôi à, anh có 
quên chỗ nào nữa không? 

Chồng buồn bã: - Hết rồi, chỉ có 15 triệu 
đấy thôi!  Rồi nhắc vợ:

- Em phải nói rõ ràng với công an là nhà 
mình còn mất cả số tiền đấy nữa nhé! 

Vợ cười tươi, trả lời với giọng đắc thắng:
- Được rồi, cảm ơn anh đã thể hiện một 

cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm 
của gia đình mình lần này. 

Chồng:
- !!!

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
Bé xếp hàng vào lớp

ả

VỢ… DIỄN TẬP CHỐNG TRỘM


