VÀO ĐỀ THÁNG 10

Tiếng vang
Cậu bé Alex đi bộ cùng người
cha trên ngọn núi. Bỗng cậu bị
trượt chân té rất đau. Alex thét lên:
- Á… á…!
Chưa đến 2 giây sau, Alex rất
ngạc nhiên khi nghe ai đó ở xa,
cũng kêu thét: “Á… á…”.
Tò mò, Alex hỏi to:
- Ai đó?
Kẻ đó hỏi lại: “Ai đó… ó…?”
Tức giận, Alex hét:
- Đồ hèn nhát!
Câu đáp lại là: “Đồ hèn nhát...”.
Cậu bé nhìn cha, hỏi:
- Gì vậy cha?
Người cha cười:
- Con nghe này…
Nói xong người cha hét vang vào
ngọn núi:
- Ta ngưỡng mộ ngươi!
Câu đáp trả vừa đúng từng chữ
vừa đúng y giọng của người cha.
Người cha lại hét:
- Ngươi là người chiến thắng!
Cũng thế, không sót một chữ.
Cậu bé không hiểu gì. Người cha
giải thích:
- Người ta gọi đó là tiếng vang,
nhưng thực sự đó là cuộc sống.
Cuộc sống sẽ đáp trả lại những gì

chúng ta nói hay những gì chúng ta
làm; vì cuộc sống là sự phản chiếu
con ạ!
Truyện gợi vài ý: - có người gọi
quy luật tiếng vang trong cuộc sống
là “quả báo” – nếu biết tận dụng quy
luật tiếng vang, ta có thể thay đổi
cả vận mệnh mình – vì nhiều điều
Chúa dạy phản ảnh quy luật tiếng
vang.
Trong cuộc sống, quy luật tiếng
vang dù khi tỏ khi mờ, dù lúc nhanh
lúc chậm… nhưng không bao giờ bị
bỏ sót; dân gian quả quyết: “Thiện
giả thiện lai, ác giả ác báo”.
Lời Chúa: “Những gì anh em
muốn người khác làm cho mình, thì
hãy làm cho họ” (Lc 6.33) là quy
luật tiếng vang; chỉ cần thực thi bấy
nhiêu, vận mệnh ta trở nên tốt hơn.
Còn nữa, từ Hai điều răn trọng
nhất, Tám mối phúc thật, cho đến
nhiều chân lý cao siêu như: “Hãy
yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những
kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,38-48)
v.v… đều là quy luật tiếng vang;
bởi quy luật tiếng vang đặt trên nền
tảng: “Amor gignit amorem” (tình
yêu sinh dựng tình yêu).
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. Ý CHUNG
Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội.
.XinÝchoTRUYỀN
GIÁO
các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ,

THÁNG MÂN CÔI

khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia
nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.
Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

. Ý THÁNH NHẠC

Cầu cho Thánh ca Phụng vụ được mọi người đón nhận.

. Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

Cầu cho tổ quốc, người bất hạnh, tội nhân, ân nhân
và các tín hữu đã qua đời.
CÂU ĐỐI THÁNG 10

.

CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

.

CÂU ĐỐI ĐỨC TIN

Thánh nhạc không thánh phá phụng vụ Thánh
Thiêng ca chẳng thiêng hoại thờ đồ thiêng.
Hãy trở nên như trẻ nhỏ
Nhiên vào được chắc Nước Trời.

ĐỨC MẸ MÂN CÔI 7.10.2020

Cúc Cung CảmTạ

. Ân nhân hiện còn tiếp diễn

- Thầy Họa sĩ Tâm Lê (TpHCM)
- Ông Bà Minh Châu & Cty (TpHCM)
- Cô Nguyễn Võ Kiều Trang (TpHCM)
- Sư huynh Phêrô Nguyễn Đình Long,
Bề trên nhà tập dòng Lasan Việt Nam (XL)
- Nhà quay phim Vũ Ngọc Thiện (TpHCM)
- Bề trên & Quý Tu sĩ Anh Em Đức Mẹ
Người Nghèo (Thủ Đức, TpHCM)
- Quý ca trưởng, ca xướng viên,
nghệ sĩ và nghệ nhân Thánh Thi.

.

Ân nhân cũ đã qua
- Ông Bà Lâm Thành (XL)
- Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

.

Ân nhân thầm lặng
- Cố, cựu và kim thành viên Ban Biên
Tập, Cộng tác viên và mọi độc giả.
- Ân nhân quỹ Phaolô Đạt và
Vườn tượng.
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CHÂU HÂN sưu tầm

B

(tiếp theo)

uổi chiều hôm ấy, khi mâm cơm đưa
tới, Tôn Tẫn cầm đũa định ăn, bỗng làm ra
dáng mê man, nôn oẹ, hồi lâu nổi giận giương
mắt hét to lên rằng:
- Mày dùng thuốc độc hại ta.
Rồi hất đổ mâm cơm xuống đất, miệng
lảm nhảm chửi hoài. Bàng Quyên được lính
hầu báo cho biết việc Tôn Tẫn nổi điên thì
không tin, đến tận nơi xem xét và nhốt Tôn
Tẫn vào chuồng heo, đem cơm đến cho ăn.
Tôn Tẫn lại hét:
- Mày lại đem thuốc độc đến hại ta à?
Nói rồi gạt mâm cơm đổ xuống đất. Tên
lính hầu nhặt cơm cho chó ăn, lấy một cục
bùn đưa Tôn Tẫn thì Tôn Tẫn liền lấy ăn ngay. người theo dõi, mỗi sáng phải trình báo cho
Bàng Quyên tin chắc Tôn Tẫn điên thật biết Tôn Tẫn hiện đang ở đâu.
nên không lấy làm lo, dần dần thả lỏng Tôn
Bấy giờ Mặc Địch sang chơi nhà Điền Kỵ
Tẫn muốn đi đâu thì đi, nhưng ra lệnh cho
nước Tề. Có người học trò tên Cầm Hoạt ở
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nước Ngụy đến. Mặc Địch hỏi thăm Cầm
Hoạt lúc nầy Tôn Tẫn có đắc ý không? Cầm
Hoạt thuật lại việc Tôn Tẫn bị chặt chân và
trở nên điên khùng.
Mặc Địch nói:
- Ta muốn tiến cử hắn nào ngờ lại thành
ra hại hắn.
Mặc Địch liền nói rõ tài học của Tôn Tẫn
cho Điền Kỵ nghe và việc Bàng Quyên ganh
tài ám hại Tôn Tẫn, khuyên Điền Kỵ tìm cách
rước Tôn Tẫn sang Tề. Điền Kỵ vào tâu với
vua Tề là Tề Uy Vương. Uy Vương muốn
đem binh đón Tôn Tẫn thì Điền Kỵ can, nói
phải lập kế mới rước Tôn Tẫn được.
Uy Vương sai Thuần Vu Khôn sang Ngụy
dâng trà, đem Cầm Hoạt đi theo giả làm kẻ
hầu. Qua đến Ngụy, Cầm Hoạt bí mật đi tìm
Tôn Tẫn, rồi mướn người khác giả làm Tôn
Tẫn, để rước Tôn Tẫn thật về Tề.
Thuần Vu Khôn và Cầm Hoạt đưa được
Tôn Tẫn ra khỏi nước Ngụy thì đi thẳng về
Lâm Tri, có Điền Kỵ thân hành ra đón. Tề Uy
Vương rất mừng, muốn phong Tôn Tẫn làm
Quân sư, nhưng Tôn Tẫn tâu rằng:
- Hạ thần chưa có chút công chi nên chưa
dám nhận quan tước. Vả nếu Bàng Quyên
biết thần làm quan cho Tề ắt lo đề phòng, chi
bằng tạm giấu đi mới dễ bề hành động.

Uy Vương bằng lòng, cho Tôn Tẫn ở trong
dinh Điền Kỵ, tôn là thượng khách.
Lúc đó, Ngụy Huệ Vương sai Bàng Quyên
đi đánh nước Triệu để đòi đất Trung Sơn.
Quân Triệu bị thua. Triệu Thành Hầu cầu Tề
cứu viện. Tề Uy Vương định phong Tôn Tẫn
làm Đại tướng đem binh cứu Triệu. Tôn Tẫn
tâu rằng:
- Hạ thần là kẻ tàn phế, nếu cho làm Đại
tướng e cho quân địch sẽ cười Tề không
có tướng tài, chi bằng Đại Vương cử Điền
Kỵ làm Tướng, và hạ thần bí mật theo giúp
mưu kế.
Tề Uy Vương cử Điền Kỵ làm Đại tướng,
Tôn Tẫn làm Quân sư bí mật ở trong xe, kéo
đại binh cứu Triệu.
Điền Kỵ muốn đem quân thẳng đến Hàm
Đan là kinh đô của Triệu. Tôn Tẫn nói:
- Tướng nước Triệu không đánh nổi Bàng
Quyên, nên khi ta kéo quân đến đó thì Hàm
Đan đã mất về tay quân Ngụy rồi, chi bằng ta
cứ đóng quân giữa đường, rêu rao nói rằng ta
đi đánh Tương Lăng của Ngụy. Huệ Vương lo
sợ, ắt phải gọi Bàng Quyên trở về giữ Tương
Lăng. Bấy giờ ta đón đánh Bàng Quyên thì
thế nào cũng thắng.

Bản sách bằng tre Tôn Tẫn binh pháp khai
quật được ở núi Ngân Tước, Lâm Nghi, tỉnh
Sơn Đông năm 1972. Ảnh: Int.
(còn tiếp)
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CHÚA NHẬT XXVII TN NĂM A (4.10.2020)
- Bài đọc 1: Is 5,1-7
- Bài đọc 2: Pl 4,6-9
- Tin Mừng: Mt 21,33-43
Ý TƯỞNG
1. Giáo hội là vườn nho, hàng giáo sĩ đang thuê của
Thiên Chúa sau khi Kỳ mục Do thái bị truất quyền và bị
tru diệt.
SUY NGHĨ
1. Vườn nho có được sinh hoa kết trái hay không?
Ý TƯỞNG
2. Chúa Kitô là viên đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên
viên đá góc tường.
SUY NGHĨ
2. Quy luật đối xử của Thiên Chúa luôn nằm ngoài
hiểu biết và dự đoán của loài người.

CHÚA NHẬT XXVIII TN NĂM A (11.10.2020)
- Bài đọc 1: Is 25,6-10a
- Bài đọc 2: Pl 4,12-14.19-20
- Tin Mừng: Mt 22,1-14 hay Mt 22,1-10
Ý TƯỞNG
1. Có phải chúng ta được mời gọi nhưng không đến dự
tiệc Nước Chúa?
SUY NGHĨ
1. Nếu chúng ta cũng cứ sống không yêu thương, thì
cũng như bọn thuê vườn bất lương kia.
Ý TƯỞNG
2. Hay là chúng ta không mặc áo cưới khi vào phòng
tiệc cưới?
SUY NGHĨ
2. Nếu chúng ta đến dự tiệc cưới Nước Trời nhưng
không nghiêm túc giữ giới răn Chúa yêu thương mọi
người, thì chúng ta cũng sẽ bị giống như vậy.
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CHÚA NHẬT XXIX TN NĂM A (18.10.2020)
- Bài đọc 1: Is 45,1.4-6
- Bài đọc 2: 1 Tx 1,1-5b
- Tin Mừng: Mt 22,15-21
Ý TƯỞNG
1. Cái gì của Cesar thì hãy trả cho Cesar…
SUY NGHĨ
1. Phụng vụ và thánh nhạc mang tinh thần và hình
thức đời, hãy trả cho đời, đừng mang vào nhà thờ để tiến
dâng Thiên Chúa!
Ý TƯỞNG
2. Cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.
SUY NGHĨ
2. Hãy dâng của lễ “Yêu thương mọi người”, vì đó là
giới răn Chúa truyền dạy.

CHÚA NHẬT XXX TN NĂM A (25.10.2020)
- Bài đọc 1: Xh 22,20-26
- Bài đọc 2: 1 Tx 1,5c-10
- Tin Mừng: Mt 22,34-40
Ý TƯỞNG
1. Giới răn trọng nhất là kính yêu Thiên Chúa hết lòng,
hết linh hồn và hết trí khôn.
SUY NGHĨ
1. Chúng ta đã giữ đúng chưa?
Ý TƯỞNG
2. Giới răn thứ hai cũng cao trọng không kém: Hãy
yêu thương tha nhân như chính mình.
SUY NGHĨ
2. Chúng ta đã làm được gì để tuân giữ giới răn cao
trọng này?
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LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHỦ ĐỀ: BỔN PHẬN ĐỐI VỚI THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN

S

ợi chỉ đỏ: Tín hữu có hai bổn phận,
một đối với thế quyền và một đối với Thiên
Chúa. Thiếu sót một trong hai cũng đều là
có lỗi.
- Bài đọc I: Vua Cyrô là người được
Thiên Chúa dùng để thực hiện chương trình
của Ngài.
- Đáp ca: Thiên Chúa mới là Vua thật trên
các bậc vua chúa trần gian.
- Tin Mừng: Trả lời cho những người tìm
cách bắt bẻ Ngài về việc nộp thuế cho vua
Xêda, Đức Giêsu nhắc họ hãy lo chu toàn
bổn phận đối với Thiên Chúa nữa: “Của
Xêda hãy trả cho Xêda, của Thiên Chúa hãy
trả cho Thiên Chúa”.
Minh họa
- Mille images 131 A
“Của Xêda trả về Xêda. Của Thiên Chúa
- “Của Xêda trả về Xêda. Của Thiên Chúa
trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21).
trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21)
Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.
Anh chị em thân mến
“Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, đó là
phương châm mà Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam đề ra cho mỗi người giáo dân Việt Nam.
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin
Chúa giúp chúng ta chu toàn hai bổn phận đối
với Chúa và đối với tổ quốc.
II. GỢI Ý SÁM HỐI.
- Vì ích kỷ, chúng ta không góp phần xây
dựng xã hội và đất nước.
- Vì mải mê lo việc thế gian, chúng ta sao
lãng bổn phận đối với Chúa.
- Lẽ ra vì có ánh sáng Tin Mừng hướng
dẫn, chúng ta phải là một công dân gương
mẫu, nhưng chúng ta chưa được như thế.
III. LỜI CHÚA.
1. Bài đọc I (Is 45,1.4-6)
Bối cảnh lịch sử: Năm 587, đế quốc Babylon xâm chiếm Giêrusalem, bắt dân Do Thái
đi đày. Gần 50 năm sau, đế quốc Babylon
sụp đổ và đế quốc Ba Tư dành ngôi bá chủ.
Vua của Ba Tư lúc đó là Cyrô. Vừa mới chiến
thắng Babylon xong, năm 538, Cyrô ra sắc
chỉ cho dân Do Thái được hồi hương.
Mặc dù Cyrô là một người ngoại không
hề thờ kính Thiên Chúa, nhưng ngôn sứ Isaia
lại coi ông là người được Thiên Chúa dùng:
chính Thiên Chúa trao quyền cho ông, Thiên
Chúa cho ông thống trị các dân, và Thiên
Chúa xui lòng ông cho dân Chúa được hồi
hương. Tóm lại, Cyrô là dụng cụ Chúa dùng
để thực hiện chương trình của Ngài. Vì thế,
cuối đoạn trích này, Isaia nhấn mạnh: “Ta là
Chúa và chẳng có chúa nào khác”.
2. Đáp ca (Tv 95).
Tv này ca tụng Thiên Chúa với tư cách là
Vua và Chúa tể duy nhất đích thực của muôn
dân. So với Ngài, các vua chúa trần gian đều

là hư ảo.
3. Tin Mừng (Mt 22,15-21).
Bình thường, phái Pharisêu và nhóm
Hêrôđê không thuận nhau, bởi một bên (nhóm
Hêrôđê) thì chạy theo chính quyền Rôma
đang đô hộ xứ Palestine, còn bên kia (phái
Pharisêu) thì chống lại quân đô hộ. Nhưng
hôm nay hai nhóm này liên minh nhau để
chất vấn Đức Giêsu nhằm tìm được cơ hội
làm hại Ngài.
Vấn đề họ đem ra chất vấn Đức Giêsu là:
“Có được phép nộp thuế cho Xêda không?”
Đây là một cái bẫy thâm độc, vì nếu Đức
Giêsu trả lời: “có” thì nhóm Pharisêu sẽ
kết án Ngài là phản quốc; còn nếu Ngài nói:
“không” thì nhóm Hêrôđê sẽ tố cáo Ngài là
phản động.
Với câu trả lời: “Của Xêda trả cho Xêda,
của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”, Đức
Giêsu chẳng những không mắc bẫy họ, mà
còn dạy lại họ một bài học: đừng chỉ mải mê
lo chuyện chính trị, mà hãy lo chu toàn một
bổn phận khác còn quan trọng hơn nhiều, đó
là bổn phận đối với Thiên Chúa.
4. Bài đọc II (Tx 1,1-5b) (Chủ đề phụ).
* Từ Chúa nhựt này, bài đọc II được trích
từ thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu
Thêxalônikê. (Xin xem bài giới thiệu tổng
quát về thư 1 Thêxalônikê, ngay sau bài này)
Thêxalônikê là một giáo đoàn non trẻ mà
Phaolô rất lo lắng cho:
- Non trẻ: Phaolô thành lập giáo đoàn này
vào năm 50 trong chuyến truyền giáo thứ hai.
Nhiều người đã đón nhận Tin Mừng và lập
thành một cộng đoàn sống động với đức tin
cậy mến sốt sắng.
- Lo lắng: Nhưng Phaolô chỉ được ở với họ
trong một thời gian ngắn (Cv 17,2 nói Phaolô
ở với họ “3 ngày”. Có lẽ “3 ngày” này không
theo nghĩa đen, chỉ có ý muốn nói là trong
một thời gian rất ngắn). Sau đó do những
người Do Thái mưu hại, Phaolô phải trốn
khỏi đó. Tuy Phaolô đã đi xa, nhưng rất lo
lắng cho giáo đoàn non trẻ này trước những
đòn tấn công của kẻ thù. Vì thế Phaolô gửi
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thư về khuyến khích họ.
Phần đầu của lá thư này là những lời chào
hỏi và khuyến khích. Đặc biệt Phaolô khen
ngợi đức tin, cậy và mến của họ: “Chúng tôi
không ngừng nhớ đến những việc anh em làm
vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh
vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên
nhẫn chịu đựng vì trông đợi”.
IV. GỢI Ý GIẢNG.
1. Bổn phận công dân
“Có được phép nộp thuế cho Xêda không?”
Có nhiều từ trong câu hỏi này cần được giải
thích thêm cho rõ:
- Thuế: không phải chỉ có ý nói tới việc
đóng thuế, mà còn bao gồm tất cả những gì
thuộc bổn phận công dân như: yêu nước, góp
phần xây dựng đất nước, tuân thủ luật pháp,
tùng phục chính quyền…
- Xêda: đối với hoàn cảnh lịch sử riêng
thời Đức Giêsu thì Xêda chỉ chính quyền
đang đô hộ đất nước Do Thái. Còn đối với
hoàn cảnh chung của mọi thời thì chữ Xêda
này nên được hiểu theo nghĩa rộng, chỉ chính
quyền cách chung.
- Có được phép không: Động từ “được
phép” ở thể thụ động, gián tiếp muốn hỏi
Thiên Chúa có cho phép không.
Như thế ý nghĩa của câu hỏi này là: Theo ý
Thiên Chúa thì người tín hữu có bổn phận gì
đối với đất nước và chính quyền không?
Câu trả lời của Đức Giêsu: “Của Xêda hãy
trả cho Xêda” là nền tảng giáo lý về bổn phận
công dân: người tín hữu của Chúa cũng là
công dân của một đất nước, cho nên phải chu
toàn mọi bổn phận công dân một cách đầy đủ
và gương mẫu.
Không phải vì là thần dân của Vua Giêsu và là công dân của Nước Trời mà người
tín hữu không còn bổn phận gì đối với đất
nước và chính quyền trần gian, bởi vì Nước
Trời mà Vua Giêsu thành lập “không thuộc
thế gian này” cho nên cũng không chống lại
nước và chính quyền trần gian.
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Chính Đức Giêsu đã làm gương chu toàn
bổn phận công dân: cha mẹ Ngài đã vâng lệnh
hoàng đế để về quê quán khai tên (Lc 2,3-5);
Đức Giêsu bảo Phêrô đóng thuế cho ông và
cho Ngài (Mt 17,24-27).
2. Lợi riêng và ích chung.
Người Việt Nam nói chung và người tín
hữu Việt Nam nói riêng có một thiếu sót rất
lớn, đó là không tích cực đóng góp cho lợi ích
chung.
Những thể hiện: trốn thuế, gian lận để giảm
thuế, ăn cắp của chung, không quan tâm giữ
gìn tài sản chung của xã hội, ngại đóng góp
để bảo trì hoặc tu sửa nhà thờ, không nhiệt
tình góp “tiền rổ” trong các thánh lễ…
Thiếu sót ấy có lẽ phát xuất từ một cách
suy nghĩ rằng mình không có bổn phận gì đối
với việc chung và ích chung. Từ suy nghĩ ấy,
mỗi lần bỏ ra chút ít gì cho ích chung thì cho
rằng đó là một việc thi ơn, một việc từ thiện.
Suy nghĩ ấy hoàn toàn sai. Góp phần
cho ích chung không phải là việc tuỳ ý mà
là bổn phận, không phải là bố thí mà là
công bằng, bởi vì mình được thụ hưởng ích
chung cho nên theo công bằng mình phải
đóng góp vào đó.
Những công dân và tín hữu có trình độ suy
nghĩ trưởng thành ở một số nước khác đều
rất ý thức bổn phận này: đối với đất nước, họ
quan tâm đóng thuế đầy đủ; đối với Giáo Hội,
mỗi lần dự lễ họ đều góp “tiền rổ”, thậm chí
có người ít đi lễ mà cũng gởi tiền góp vào quỹ
xứ đạo…
3. “Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”.
Vế thứ hai trong câu Đức Giêsu trả lời là
một lời nhắc nhở cho những kẻ muốn gài bẫy
Ngài. Họ đều là tín đồ Do Thái giáo nhưng
họ mải mê lo chuyện chính trị, kẻ thì phò
theo chính quyền Rôma, người thì chống lại.
Họ lại còn muốn lôi Đức Giêsu vào vòng tranh chấp chính trị của họ nữa. Đang khi đó
thì họ rất thờ ơ với bổn phận đối với Thiên
Chúa. Bởi thế Đức Giêsu nhắc: việc chính trị
thì cứ lo, nhưng đừng quên bổn phận đối với
Thiên Chúa.
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Ta thường nghe nói: “tốt đời đẹp đạo”.
Xét cho cùng, một người tín hữu có “đẹp
đạo” trước thì mới dễ “tốt đời” sau, bởi vì
chính “đạo” vừa dạy vừa giúp ta cách sống
tốt ở “đời”.
4. Chuyện minh họa.
a/ Ngày nay, hai chữ “chính trị” thường
được hiểu theo nghĩa xấu, “làm chính trị” bị
coi là một việc nguy hiểm, như những chuyện
sau đây:
- Hai vợ chồng nhà kia sinh được cậu quí
tử. Ngày cậu thôi nôi, một người bạn góp
ý thử xem tương lai cậu ra sao. Họ đặt trên
bàn một cây vàng, một cuốn Thánh Kinh,
một chai rượu và xem cậu chọn cái gì. Nếu
cậu chọn vàng thì tương lai sẽ là thương
gia. Nếu chọn Thánh Kinh thì là linh mục.
Nếu chọn chai rượu thì cuối cùng chỉ là
anh chàng bét nhè.
Rồi họ đưa cậu vào. Cậu lấy cây vàng đút
túi, kẹp cuốn sách vào nách và ôm chai rượu
bước ra. Thấy thế, người chồng bảo vợ: “Tốt
lắm! Nhất định sau này nó sẽ là một nhà
chính trị!”
- Ba người chết và về trời cùng ngày. Người
thứ nhất là giáo hoàng, người thứ hai là linh
mục và người thứ ba là một chính trị gia.
Thánh Phêrô dẫn họ vào thiên đàng: giáo
hoàng và linh mục ở trong hai túp lều nhỏ,
còn nhà chính trị gia vào tòa nhà lớn.
Cả linh mục và giáo hoàng cung kính hỏi
xem tại sao hai tôi tớ trung thành như họ được
hưởng cuộc sống hạnh phúc ở nơi không hấp
dẫn, trong khi nhà chính trị được sống trong
tòa nhà vĩ đại.
Thánh Phêrô trả lời: “Này các con, ở đây
đã có nhiều linh mục và giáo hoàng. Nhưng
đây là nhà chính trị đầu tiên của chúng ta”.
b/ Nhưng tham gia chính trị và làm chính
trị cũng là bổn phận công dân của người tín
hữu. Sau đây là những tấm gương của một số
tín hữu làm chính trị để phục vụ cho quyền lợi
đồng bào và nhân loại:
- Dag Hammarskjold, Tổng thư ký Liên
hợp quốc, chết trong một tai nạn máy bay

năm 1961 đang lúc ông đi thăm vùng Trung
Phi. Ông không nghĩ việc ông làm chính trị là
phương tiện thăng tiến xã hội, mà là thi hành
ơn gọi làm tín hữu của ông. Ông nói: “Thờ ơ
trước sự ác còn tệ hơn chính sự ác nữa; trong
một xã hội tự do, kẻ phạm tội chỉ là một số ít,
nhưng tất cả mọi người đều phải chịu trách
nhiệm về tội phạm của họ”; “Không một lối
sống nào thỏa mãn hơn sống mà phục vụ vô
vị lợi cho đất nước và nhân loại”.
- Gandhi nói: “Tôi làm chính trị vì tôi
không thể tách rời cuộc sống với niềm tin của
tôi. Vì tôi tin Thượng Đế nên tôi bước vào
chính trị. Làm chính trị là cách tôi phụng sự
Thượng Đế”.
V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI.
CT: Anh chị em thân mến
Thiên Chúa là Cha nhân từ. Người dựng
nên trời đất muôn vật, và lúc nào cũng: quan
tâm chăm sóc hết thảy mọi loài. Chúng ta
cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
1- Hội Thánh luôn nhắc nhở các Kitô hữu
phải sống gương mẫu/ tuân thủ luật pháp/
mến yêu tổ quốc/ sống hòa hợp với hết thảy
mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các
tín hữu/ biết luôn yêu mến tổ quốc của mình/
và gương mẫu trong việc tuân giữ luật pháp.
2- Người Kitô hữu có thể khác nhau về
quốc gia/ chủng tộc/ ngôn ngữ/ nhưng luôn
hiệp nhất trong cùng một đức tin/ đức cậy và
đức mến. Chúng ta hiệp lời cầu xin/ cho các
tín hữu luôn biết sống đoàn kết/ thương yêu
và nâng đỡ nhau/ trong mọi tình huống của
cuộc sống thường ngày.
3- Người Kitô hữu có hai bổn phận quan
trọng/ bổn phận đối với Chúa và đối với tổ
quốc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín
hữu/ biết chu toàn mọi trách nhiệm đối với
Chúa/ và làm tròn nghĩa vụ của một người
công dân tốt/ là mến yêu tổ quốc/ và hiệp sức
cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng
giàu mạnh hơn.
(xem tiếp trang 45)
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

VƯỜN NHO

(CN 27 TN A - Is 5,1-7 Mt 21,33-43)

Các tá điền chịu trách nhiệm chăm sóc và
mang hoa lợi lại cho chủ là các nhà lãnh đạo
tôn giáo trong dân, đã không hoàn thành trách
nhiệm của mình, mà còn trở thành những tên
tội phạm những kẻ sát nhân đối với những
đầy tớ của chính người con được sai đến để
thu hoa lợi (Mt 21,33-39). Trong qúa khứ,
các tiên tri được Thiên Chúa sai đến đã bị
đánh đập, bị giết, bị ném đá (Gr 20,2 26,2123 2Sb 24,19-21). Chúa Giêsu thường nhắc
tới sự kiện này (Mt 5,12 22,6 23,30-37). Ngài
là người Con được Cha sai đến và đã bị các
nhà lãnh đạo ở Giêrusalem giết chết. Nhưng:
“Tảng Đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá
tảng góc tường” (Mt 21,42 Tv 118,22-23), bởi
vì: “tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống”
(Tv 118,17)
Dụ ngôn những người tá điền sát nhân
kết thúc với việc tru diệt những ác nhân (Mt
21,41). Nhưng áp dụng dụ ngôn, Chúa Giêsu
lại chỉ nói tới việc thay thế Israel bằng dân
khác, gồm cả lương dân và được trao cho thủ
lãnh trong thành khác (Mt 21,43) như đã được
báo trước (Is 55, 3-5).

“Có chủ nhà kia trồng được một vườn
nho” (Mt 21,33).
Vườn ám chỉ đến việc trồng nho trong
Thánh Kinh cho thấy đây là truyện chung của
thời xưa cũng như thời nay. Nho thường được
trồng trên các sườn đồi khó trồng ngũ cốc.
Đất phải được nhặt đá, san bằng chung quanh,
người ta rào dậu để ngăn thú vật, chắc chắn
hơn người ta xây tháp canh để bảo vệ. Những
việc trên được mô tả trong Is 5,2-7. Cây nho
có thể để bò trên đất hay bám vào cây (Ed
19,11 Lc 13,6). Chăm sóc nho phải rào dậu
xây tường, làm cỏ (Cn 24,30t), tưới nước (Is
27,3) cắt tỉa (Ga 15,2). Mùa hái nho là một lễ
hội (Tl 21,19t Is 16,10).
Vườn nho biểu thị Israel (Tv 80,9t Gr 2,21
Ed 15,1t Hs 10,1), sự khôn ngoan (Hc 24,17),
người vợ (Tv 128, 3), nhà Giuđa (Ed 19,10t).
Israel là đối tượng Thiên Chúa chăm sóc đặc
biệt, như vườn nho là đối tượng chăm sóc đặc
biệt của người trồng.
BỮA TIỆC
Thiên Chúa cũng như mọi chủ vườn đều
(CN 28 TN A - Is 25,6-10a Mt 22,1-14)
mong hoa trái. Thế nhưng bài ca về vườn nho
(Is 5,1-7) cho thấy vườn nho lại chỉ sinh ra
“Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo
nho dại (5,4). Nho cũng là hình ảnh của sự binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc” (Is 25,6).
lớn mạnh mỗi miền (Cn 24, 17 Ed 19,11t Hs Bữa ăn thường trong đó người ta dùng bánh
10,1) của sự phì nhiêu (Tv 128,3).
(St 3,19 31,54 43,25-32 Xh 2,20...) và bữa
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tiệc có ăn và uống (St 25,34 Xh 32,6 1Sm
30,16 1V1,25 Is 22,13...) phải được phân biệt
với bữa Vượt Qua và tiệc tế hiến có tính cách
thờ phượng. Theo phong tục miền địa trung
hải, người ta thường ăn hai bữa trong ngày
(Xh 16,3 1V17,6 Lc14,12), một vào buổi trưa
(St 43,25 Ga 21,12) và một vào buổi chiều
(Lc 17,18). Lương thực dân dã gồm toàn các
sản phẩm nông nghiệp, thanh đạm nhưng có
chất lượng (1Sm 25,18 và 2Sm 17,28-29).
Do thái giáo theo biệt phái đòi phải rửa tay
trước khi ăn (Mt 15,1t Mc 7, 1-5). Khách đến
được rửa chân trước ngoài cửa. Chúa Giêsu thấy ông Simon đã không tỏ ra lịch sự vì
không đưa nước rửa chân, hôn chào, xức dầu
thơm trên đầu (Lc7,44-46). Đối với bữa tiệc
trang trọng, khách cần mặc phẩm phục lễ hội,
thường là màu trắng (2V 22,11).
Dân thường ngồi trên đất dùng bữa, nhưng
những người trong hoàng cung (2Sm 9,713 1V5,7 Tl1,7) và những người giàu có (G
36,6) thì ngồi bàn ăn. Thói quen này về sau
lan rộng nơi những người khá giả (Cn 9,2 Mt
15,27) cũng như thói quen nằm giường dùng
bữa và uống (Am 6,4 Ed 1,6t). Người ta uống
rượu (Is 5,22 Am 6,6 Cn 9,2-5) thường pha
hương liệu (Tv 75,9 Dc8,2), hoặc pha nước
nếu rượu quá mạnh (Is 5,22 2Mcb 15,39).
Người đồng bàn thường lấy phần mình từ đĩa
chung (Cn 19,24 26,15 Hc 31,14) mà họ có
thể chấm bánh vào đó (Ga 13,26).
Bàn tiệc tại đền vua có những món cầu kỳ
và dư dật (1V 5,2t) các tác phẩm khôn ngoan
không thiếu lời khuyên cần tiết độ (Cn 23,13 6-8 Hc 31,12-24). Trong các gia đình đạo
đức, bữa ăn thường kết thúc bằng kinh chúc
tụng (Đnl 8,10).
Bữa tiệc thiên sai là hình ảnh của niềm vui
nước Chúa. Thiên Chúa dọn tiệc đãi những
người được cứu độ (Is 25,6). Chúa Giêsu
dùng hình ảnh này để mô tả hạnh phúc thiên
đàng (Mt 8,11), hình ảnh ẩn tàng trong dụ
ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-14 Lc 14,15-24).
Bữa tối sau hết được trình bày như một bữa
tiệc thiên sai. Chén Chúa Giêsu chia sẻ cho

các môn đệ biểu trưng chén Người sẽ chia
sẻ với họ trong bữa tiệc nơi nước Cha (Mt
26,29 Lc 22,16-18) và thánh Luca còn thêm
lời hứa cho họ được ngồi dự tiệc Nước Trời
(22,29t). Đó là chủ đề về hạnh phúc trong Kh
3,20 19,9. Trong phụng vụ Kitô giáo Thánh
lễ và Thánh Thể, giữ lại chủ đề về bữa tiệc
thiên sai như một tiền dự.

THUẾ

(CN29 TN A - Mt 22,15-21)
“Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép
nộp thuế cho Xêda hay không?” (Mt 22,17).
Người Do thái vẫn đóng một vài loại thuế:
thập phân - của đầu mùa - thuế đền thờ. Theo
Ds 31, 28-41 người ta cũng trù định một phần
chiến lợi phẩm để dâng cho Chúa.
Các thứ thuế phải nộp cho quốc gia từ thời
quân chủ. Cuộc kiểm tra dân số, vua Đavít
thực hiện có mục đích tài chánh (2Sm 24,19). Thời vua Salomon, hệ thống thuế khóa đã
phát triển: lãnh thổ được chia thành 12 miền
để tăng thu nhập hàng tháng (2V 4,7-19 5,78). Một phần quan trọng được áp đặt dưới
hình thức tạp dịch. Hệ thống dị thường này
gây nên những phiền trách và cuối cùng là
nổi loạn sau khi vua Salomon băng hà (1V
12). Những biện pháp trên làm như là một
phần trong quyền hạn của vua (1Sm 8,1-4
Am 7,1).
Thời Ba Tư thống trị: sau cuộc lưu đày,
dân Ba Tư đã đặt ra ba loại thuế: Cống vật,
thuế má, thông quá (Er 4,13-20) và người
phục vụ đền thờ thì được miễn chước (7,24).
Thời Hi Lạp thống trị, nhà Sêleucide đặt
ra nhiều loại thuế: thuế triều cống, thuế muối
và tiền vàng (Mcb 10,29 11,35). Họ đòi một
phần ba nông sản, phân nửa hoa trái (10,30).
Vẫn còn thuế thập phân và giao thương
(10,31 11,35) và thuế trên súc vật (10,33).
Thời Tân Ước, trong các tỉnh, người Rôma
đặt ra hai loại thuế: trực tiếp và gián tiếp.
(xem tiếp trang 55)

13

SỐNG ĐỜI TÍN HỮU - SỐNG KINH MÂN CÔI - 100 TRUYỆN TÍCH MÂN CÔI - TRUYỆN TÍCH 46

N

ăm 1571 dưới thời Đức Giáo Hoàng
Pio V (1566-1572) xảy ra một biến cố rất
lớn, làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi, không
những lúc ấy, mà ngay cả bây giờ, chưa có
một thánh tích nào làm sáng danh Đức Mẹ
Mân Côi như vậy. Đó là vào năm 1571, Vua
Selim đệ nhị, sau khi đánh đông dẹp bắc, đâm
ra kiêu ngạo, muốn đem quân sang chiếm
đóng Âu châu, tiêu diệt Công giáo. Để thực
hiện ý định đó, nhà Vua cho chiêu tập nhiều
sư đoàn quân Hồi giáo thiện chiến, và quyết
tâm giật được chiến thắng cuối cùng. Đứng
trước mối nguy hiểm đe dọa hết sức nặng
nề, Đức Giáo Hoàng Piô V hạ lệnh chiêu
tập nghĩa binh thánh giá, để bảo vệ Công
giáo và nền văn minh Âu châu. Lời kêu gọi
của Đức Thánh Cha được các vua Công giáo
hưởng ứng nhiệt liệt. Đạo binh Thánh Giá
được thành lập dưới sự hướng dẫn của các
tướng lãnh thời danh, nhất là do sự tổng chỉ
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huy của tướng Don Juan d’Autriche. Ngày
17/9/1571, thủy quân Công giáo tiến vào
vịnh Lepante, dàn trận đối diện với đạo binh
Hồi giáo, đông gấp 10 lần. Đức Giáo Hoàng
khuyên nhủ các quân nhân không nên cậy
vào sức mạnh vũ khí, mà phải hoàn toàn
trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ Maria.
Ngài truyền cho giáo dân khắp nơi phải lần
hạt Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ ngăn tay kẻ
dữ, ban hoà bình chân chính cho Giáo Hội,
và các quốc gia Âu châu, đang lâm nguy
trước sự tấn công vũ bão của địch.
Trước khi phất cờ khởi chiến, các tướng
lãnh và quân đội sấp mặt xuống đất, cầu xin
Đức Mẹ ban ơn toàn thắng. Đoạn hăng hái
xông vào hỗn chiến với quân địch, ngay tại
vịnh Lepantô. Đức Mẹ làm phép lạ cho gió và
ánh nắng mặt trời, đổi ngược chiều sang bên
đối phương.

Thừa thắng, tướng Don Juan đốc quân
tiến lên chém giết quân địch. Quân ta chiến
đấu hăng say, và tin tưởng, khiến địch quân
phải thiệt hại vô kể: 30.000 quân Hồi giáo
tử trận, 5000 quân bị bắt làm tù binh, nhiều
chiến thuyền địch bị đánh chìm. Lúc ấy tại
Toà thánh Phêrô, Đức Pio V đang họp hội
nghị quan trọng. Ngài bỏ phòng họp, hướng
về phía vịnh Lepanto, và tuyên bố:
- Chúng ta hãy vào nhà thờ tạ ơn Chúa và
Đức Mẹ, vì chiến sĩ Công giáo đã toàn thắng.
Các hồng y biên ký giờ ấy là 5 giờ chiều
ngày 7/10/1571. Do đó mà Hội Thánh Công

giáo đã lấy tháng 10 làm tháng Mân Côi, để
nhớ lại thánh tích vịnh Lepanto, chiến thắng
mà Đức Mẹ đã cứu Giáo hội Công giáo bằng
chuỗi hạt Mân Côi. Để tưởng nhớ công ơn
Đức Mẹ đã ban cho Hội Thánh chiến thắng
Lepanto, ĐGH Piô V đã cho thiết lập lễ Đức
Bà chiến thắng vào ngày 7/10 hằng năm. Đến
đời ĐGH Grêgôriô Xlll công bố sắc lệnh
Monet Apostolus ngày 1/4/1573, đổi lại thành
lễ kính Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Hơn nữa
cũng trong tháng 10/1917, Đức Mẹ cũng đã
hiện ra lần cuối cùng tại Fatima và tuyên bố:
“Ta là Nữ Vương Mân Côi”.
....................................................................

Lời bàn: Chiến thắng Lepante là một chiến
thắng huy hoàng nhất từ xưa tới nay. Người
Hồi giáo ngay bây giờ cũng còn ấm ức với
sự thua trận này. Cho nên họ luôn tìm dịp để
gây chiến với Giáo Hội Công giáo, và Tây
Phương. Vì họ cho Tây Phương là do ảnh
hưởng của văn minh Công Giáo. Câu truyện
thật nhỏ bé chẳng đáng gì của ĐGH Benedicto XVl, khi nói truyện tại quê nhà, mà rồi
họ cũng xé ra to. Để có cớ phá phách thánh
đường và giết hại tu sĩ nam nữ. Nhưng đã
có bàn tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi,
thì họ cũng chẳng làm gì được. Chúng ta hãy
cầu nguyện cho tất cả các anh em Công giáo
đang sinh sống tại các nước Hồi Giáo.
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Chị Maria Nguyễn Thị Oanh, 26 tuổi, ở Chí Hòa. Mẹ chị đi xa, cha chị có vợ nhỏ. Ông

bố có món nữ trang giao cho chị giữ.
Chẳng may bị mất, mà tủ vẫn khóa như thường, chừng sau một tuần lễ mới hay. Bị la
rầy, chị buồn lắm. Chị liền cầu khấn thánh Giuse xin cho biết ai lấy. Vừa khấn về, chồng
chị tình cờ gặp một người bạn buôn nữ trang. Sau khi nghe biết tự sự, người đó nói, cách
mấy ngày có một người đàn bà, hình vóc y phục như thế, như thế… đến bán nữ trang cho
hiệu Kim Tiến. Chị Oanh liền đi gặp bà Kim Tiến thì nhận rõ đúng là đồ của nhà mình, liền
dẫn ông bố ra để biết rõ sự thật: -đó là bà vợ nhỏ đã “quẵm” của ông. Chị Oanh được giải
oan, vui mừng tạ ơn thánh Cả.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

V. SỐNG NỘI TÂM
Đời chiêm niệm được cụ thể hóa trong hành động

(tiếp theo)

96. Trên màn ảnh, ngọn lửa phần phật làm mọi người kinh khiếp, nhưng không đốt nóng,
không nấu chín; vì nó là lửa giả, không do một lò lửa hồng bốc lên.
97. Lòng mến Chúa phải tuyệt đối! Chúa dạy: “Không ai làm tôi hai chủ...” Con làm tôi
mấy chủ?
98. Mỗi ngày dành riêng ít phút thinh lặng để giúp đời nội tâm tiến lên. Lâu nay con để
dành mấy phút?
99. Người ta bảo: Khủng hoảng đức tin, khủng hoảng quyền bính; Cha nghĩ: Khủng hoảng
thánh thiện. Chúa muốn thanh lọc để thấy rõ, đâu là thánh, đâu là quỷ!
100. Con không hiểu tại sao thánh Inhaxiô cầu nguyện: “Xin cho biết Chúa, cho con biết
con!” Vì Chúa nói với Philipphê: “Philipphê, ở với Thầy lâu nay mà con chưa biết Thầy
sao?” Nếu “biết” thật, đời con sẽ đổi hẳn...
101. Người giữ đạo đọc nhiều kinh, dự nhiều lễ, mà không sống đạo, chẳng khác gì người
được hỏi: “Bạn sức khỏe không?” liền đáp: “Tôi ăn một ngày sáu bữa.” Chưa hẳn ăn nhiều
bữa là đã khỏe.
(còn tiếp)
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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.

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: Tin Chúa như thế nào để được Chúa hài lòng? (một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi: Phải tin bằng lý trí. Vì đức tin có đến 2 loại (1): đức tin bản năng và đức tin lý trí.
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(1) Mọi loài vật thể và mọi loài phi vật thể
nhìn ở mỗi góc cạnh đều thấy rằng, có 2 loại.
Thí dụ: âm nhạc nhìn ở góc cạnh ca hát có 2
loại, cantare (hát ca), cantillare (hát xướng);
tình yêu nhìn ở góc cạnh chủ thể có 2 loại,
yêu bằng bản năng và yêu bằng lý trí; v.v…
(2) “Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có
ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với
các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn
đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã
xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các
ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết
đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay
vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào
cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày
sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có
Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn
đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà
phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người
nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và
hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra
và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng,

nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa
con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu
nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên
con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy
mà tin” (Ga 20,24-29).
(3) “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa
sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”
(Lc 1,45).
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PHA THĂNG

“Nhất nặc thiên kim” nghĩa là: một lời ẩn giấu ngàn vàng.

C

ha sở giải thích cho nữ tu phụ trách
ca đoàn thiếu nhi:
- Hát Thánh ca Phụng vụ tức hát nguyên
văn Lời Chúa. Hát nguyên văn Lời Chúa là sơ
hát “nhất nặc thiên kim”. Ý nghĩa của “nhất
nặc thiên kim” là mỗi một Lời Chúa ẩn giấu
ngàn vàng. Hát một lời là hát cả ngàn vàng.
Sơ Tú hỏi:
- Thưa cha, tại sao biết rõ như thế, người
ta vẫn ngán ngại hát Lời Chúa?
Cha sở:
- Ca đoàn ngán ngại chớ ai! Vì họ nghĩ
những bài hát như thế nghe rất buồn chán.
- Không đúng sao?
- Không đúng! Vì nếu Lời Chúa được sáng
tác bằng những hình thể thánh ca chuẩn mực
đã được Giáo hội thiết lập từ bao đời, nghe
sẽ rất hay.
Sơ Tú:
- Cha có những bài thánh ca như thế
không ạ?
Cha sở:
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- Có! Tôi sắp đưa cho sơ những bài Thánh
ca Phụng vụ, để sơ tập cho các em.
…
Tuần sau, sơ Tú đến gặp cha sở, sơ nói:
- Con thấy hát đối đáp, tập hát nhanh hơn
nhiều, hay đấy! Nhưng các ca xướng viên hơi
bị bỡ ngỡ…
Cha phó đang đứng gần, nghe thấy, nói
thay cho cha sở:
- Tất nhiên rồi! Đang hát cantare chuyển
sang hát cantillare (*) thì bỡ ngỡ một tý.
Nhưng rồi đâu sẽ vào đó ngay trong một thời
gian ngắn thôi sơ à!
Cha sở gật đầu.
....................................................................
(*) Hát lối cantare tức hát ca, lên bổng
xuống trầm như ta đang hát lâu nay trong nhà
thờ, ngoài xã hội. Hát cantillare là hát xướng;
hát xướng là hát nguyên văn ca từ bằng các
dấu trụ. Hát dấu trụ mới ban đầu nghe chưa
quen thấy lạ, buồn… nhưng hát ít lâu quen thì
thấy hay và ngày càng dễ tập và dễ hát.
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NGUYÊN NGUYÊN

C

Nhân chứng của sự việc cũng là người chủ
của trang trại gà này chia sẻ: “Chiếc máy bay
kỳ lạ đó đã đến gần những chú gà của tôi,
tôi tưởng rằng họ sẽ ăn thịt chúng. Nhưng
không, họ đã cho chúng ăn. Thật khó tin!”.
Đoạn video đã được gửi cho mạng lưới
điều tra UFO Mufon với lời nhắn: “Lúc 1g44
sáng, tôi nhận thấy vật thể lạ cất cánh và bay
qua camera. Chúng tôi sống ở một vùng nông
thôn của Michigan, không có lý do gì để bất
kỳ máy bay không người lái nào bay xung
quanh khu vực này. Tôi tự hỏi nó là gì?”.
Điều tra viên nổi tiếng về người ngoài hành
tinh Scott C. Waring cũng đã nhận được video và đưa ra lời giải thích. Ông viết trên blog
ET Database của mình: “Một chiếc máy bay
kỳ lạ đang bay ngang qua một chuồng gà ở
Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên Michigan và bị ghi lại bằng camera an ninh.
mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay phát UFO có chiều ngang khoảng 1 feet và trông
sáng, trong đêm khuya đã xuất hiện và bay giống như một máy bay không người lái.
Đối với tôi, sự việc này thực sự đáng suy
lượn trên những chuồng gà.
nghĩ vì chiếc máy bay này đã tiến gần một
ác nhà khoa học tin rằng họ đã phát
hiện ra một UFO nhỏ gần một trang trại.
Những sinh vật được cho là người ngoài hành
tinh dường như đang tìm kiếm thức ăn cho
những chú gà.
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chuồng gà vào lúc 1g44 sáng. Ai sẽ làm điều
đó nếu không phải người ngoài hành tinh?
Và thực tế là nó đã được hạ cánh trong bãi
cỏ gần đó… Không một chiếc máy bay nào
lại chọn một bãi cỏ bất kỳ làm nơi hạ cánh
mà không có một chút âm thanh nào làm ảnh
hưởng tới dân cư xung quanh. Điều đó khiến
tôi nghĩ đến chắc hẳn chiếc máy bay này phải
tới từ một nơi nào đó không giống chúng ta”.

Theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc,
Sue Gough, cảnh tượng được công bố “nhằm
xóa tan mọi quan niệm sai lầm của công
chúng về việc liệu các cảnh quay đã được lưu
hành có phải là thật hay không và có phải cơ
quan chức năng cố tình che giấu một số video
hay không”. Bà nói thêm: “Sau khi xem xét
kỹ lưỡng, bộ đã xác định rằng việc phát hành
có thẩm quyền các video chưa được phân
loại này không tiết lộ bất kỳ khả năng hoặc
thông tin nhạy cảm nào và không cản trở bất
kỳ cuộc điều tra tiếp theo nào về các vụ xâm
nhập không gian quân sự bởi các hiện tượng
không xác định”.
Khi đoạn phim năm 2017 xuất hiện, một
cựu nhân viên Lầu Năm Góc Luis Elizondo, người đứng đầu một chương trình UFO
chính thức bí mật, nói rằng đó là “bằng chứng
thuyết phục” chúng ta có thể không đơn độc
trong vũ trụ. Ông Elizondo cho biết: “Những
chiếc máy bay này –chúng tôi sẽ gọi là máy
bay– có những đặc điểm hiện không có trong
Sự tồn tại của người ngoài hành tinh chưa kho hàng của Hoa Kỳ cũng như bất kỳ kho
bao giờ được xác nhận, tuy nhiên gần đây Bộ nước ngoài nào mà chúng tôi biết”.
LÊ TRANG
Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận một đoạn video
từ cảnh quay trên radar của một phi công Hải
quân Mỹ về một vật thể bay bí ẩn có “hào
quang phát sáng” bất thường. Video được
phát hành lần đầu tiên vào năm 2017, nhưng
phải mất ba năm để thừa nhận sự tồn tại của
video này.

Người ngoài hành tinh xuất hiện dưới dạng
UFO (1) là có thật; chỉ cần một lý luận đơn
giản: tại sao vũ trụ mênh mông đến không
thể tưởng tượng ra nơi tận cùng… bằng trí
khôn của chúng ta, lại chỉ chứa duy nhất một
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sinh vật tên “con người” như chúng ta mà
thôi? Nếu đồng tình với lý luận này, chúng ta
kết luận rằng: chắc chắn phải có người ngoài
hành tinh; sau đó, chúng ta tạm cho rằng (2),
tất cả các loại “người ngoài hành tinh” đều
không phải là loài người như chúng ta, mà
chỉ là những sinh vật thuộc hãng thú vật với
nhiều chủng loại và hạng bậc từ những chủng
loại có ít trí khôn cho đến những chủng loại
có nhiều trí khôn, nhiều đến nỗi có thể vượt
xa hơn chúng ta; nếu còn thắc mắc tại sao
dám chắc rằng vũ trụ chỉ duy có chúng ta là
loài người, còn lại chỉ là sinh vật thì lý luận

Trong lãnh vực thánh nhạc, có nhiều lời
để chúng ta sáng tác, nhưng tuyệt đối độc
nhất chỉ có Lời Chúa là Lời mang lại sự sống
cho tâm hồn chúng ta; những lời khác do con
người, dù xem ra có hoa mỹ truyệt cú đến
như “người ngoài hành tinh”… vẫn chỉ là phù
du như các sinh vật kỳ vĩ cho lắm vẫn không
có linh hồn; bởi vì Lời Chúa là lời “Nhất
nặc thiên kim”, tức một lời chứa ngàn vàng.
Thánh ca Phụng vụ sáng tác bằng Lời Chúa,
mỗi lời giá trị ngàn vàng.
....................................................................
(1) UFO: Unidentified Flying Object
nghĩa là vật thể bay không xác định, ám
chỉ vật thể hoặc hiện tượng thị giác bay
trên trời mà không thể xác định được đó là
gì, thậm chí sau khi đã được nhiều người
nghiên cứu rất kỹ.
(2) Vì mới chỉ suy luận, chưa kiểm chứng
cho nên chưa chắc chắn.
(3) Ở bên trên loài người chúng ta chỉ có
các thiên thần.

đơn giản là trong sách Sáng thế, Chúa chỉ
đích thân dựng nên loài người trên hành tinh
này và cứu chuộc loài người v.v… ngoài ra
không có loài người nào khác, vì nếu có, hẳn
sách Sáng thế đã hé lộ điều đó rồi (3).
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LÊ LỢI - VỊ ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ mở đầu tới
kết thúc thắng lợi (tháng 12-1427), qua các
giai đoạn phát triển và chiến lược, chiến
thuật của nó đã chứng minh Lê Lợi là người
có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách
vĩ đại, chỉ thấy ở những lãnh tụ mở đường,
khai sáng.
Nếu Ngô Quyền với chiến thắng trên sông
Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt thời kỳ
1.000 năm mất nước, mở đầu thời kỳ độc lập
mới của dân tộc thì Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa
Lam Sơn toàn thắng, kết thúc 20 năm thống
trị của giặc Minh, khôi phục nền độc lập lâu
dài cho Tổ quốc, bắt đầu một kỷ nguyên xây
dựng mới...
Lê Lợi sinh ngày 10-9-1385 (6-8 năm Ất
Sửu) tại Lam Sơn (Kẻ Cham), nay thuộc
huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, trong một gia
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Anh hùng Lê Lợi. Ảnh: Int.
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đình “đời đời làm quân trưởng một phương”.
Ông là con út của Lê Khoáng và Trịnh Thị
Ngọc Hương (anh lớn của ông tên Học, anh
thứ là Trư). Ông nối nghiệp cha làm chúa trại
Lam Sơn. Khi quân Minh chiếm đất nước,
ông nuôi chí lớn đánh đuổi xâm lăng. Quân
nhà Minh nghe tiếng ông, dụ cho làm quan,
ông không chịu khuất. Ông nói:
- Làm trai nên giúp nạn lớn, lập công to,
để tiếng thơm muôn đời, chớ sao lại chịu bo
bo làm đầy tớ người?
Năm Lê Lợi 21 tuổi cũng là năm nhà Minh
đem 80 vạn quân sang xâm lược nước Việt.
Cuộc kháng chiến chống Minh của vương
triều Hồ thất bại, nước Đại Việt rơi vào ách
thống trị tàn bạo của giặc Minh. Trước cảnh
đất nước bị kẻ thù giày xéo, tàn phá, Lê Lợi
đã nung nấu một quyết tâm đánh đuổi chúng
ra khỏi bờ cõi.
Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn trên
đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn
thân thiết, đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề
đánh giặc giữ yên quê hương. Đó là hội Thề
Lũng Nhai đã đi vào sử sách.

Anh hùng Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Ảnh: Int.

Tin Lê Lợi dựng cờ nghĩa, chiêu mộ hiền
tài bay xa, thu hút các anh hùng hào kiệt từ
bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành
nơi tụ nghĩa, ở đó có đủ các tầng lớp xã hội và
thành phần dân tộc khác nhau, với những đại
biểu ưu tú như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên
Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai, Cầm
Quý, Xa Khả Tham... Sau một thời gian chuẩn
bị chín muồi, đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là
Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi,
kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu
nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao
của cuộc khởi nghĩa ấy.

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ mở đầu tới
kết thúc thắng lợi (tháng 12-1427), qua các
giai đoạn phát triển và chiến lược, chiến thuật
của nó đã chứng minh Lê Lợi là người có
tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ
đại, chỉ thấy ở những lãnh tụ mở đường, khai
sáng. Nếu Ngô Quyền với chiến thắng trên
sông Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt thời
kỳ 1.000 năm mất nước, mở đầu thời kỳ độc
lập mới của dân tộc thì Lê Lợi với cuộc khởi
nghĩa Lam Sơn toàn thắng, kết thúc 20 năm
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thống trị của giặc Minh, khôi phục nền độc lập
lâu dài cho Tổ quốc, bắt đầu một kỷ nguyên
xây dựng mới. Không có Lê Lợi, không có
phong trào khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng Lê
Lợi không chỉ là người nhen nhóm, tạo lập
ra tổ chức khởi nghĩa Lam Sơn mà ông còn
là nhà chỉ đạo chiến lược kiệt xuất. Một nét
đặc sắc, mới mẻ trong đường lối chỉ đạo cuộc
kháng chiến chống Minh mà Lê Lợi thực hiện
là dựa vào nhân dân để tiến hành chiến tranh
giải phóng dân tộc. Nhìn vào lực lượng nghĩa
binh và bộ chỉ huy, tướng lĩnh của cuộc khởi
nghĩa, có thể thấy rõ tính chất nhân dân rộng
rãi của nó, một đặc điểm nổi bật không có ở
các cuộc khởi nghĩa khác chống Minh trước
đó. Dựa vào sức mạnh của nhân dân, đoàn
kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội trong một tổ
chức chiến đấu, rồi từ cuộc khởi nghĩa ở một
địa phương, lấy núi rừng làm căn cứ địa, phát
triển sâu rộng thành cuộc chiến tranh giải
phóng dân tộc trên quy mô toàn quốc. Đây
là một cống hiến sáng tạo to lớn về đường lối
chiến tranh của Lê Lợi và bộ tham mưu của
ông, để lại một kinh nghiệm lịch sử quý giá.

Tượng đài Lê Lợi tại Tp. Thanh Hóa
Vừa là nhà tổ chức và chỉ đạo chiến lược
về chính trị, quân sự, vừa là vị tướng cầm
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quân mưu trí, quả quyết, Lê Lợi đã vận dụng
lối đánh “vây thành diệt viện” theo lý thuyết
quân sự ông nghiền ngẫm: “Đánh thành là hạ
sách. Ta đánh thành kiên cố hàng năm, hàng
tháng không lấy được, quân ta sức mỏi, khí
nhụt, nếu viện binh giặc lại đến thì ta đằng
trước, đằng sau đều bị giặc đánh, đó là đường
nguy. Chi bằng nuôi sức khỏe, chứa khí hăng
để đợi quân cứu viện tới. Khi viện binh bị phá
thì thành tất phải hàng”. Chiến thuật “Vây
thành diệt viện” của Lê Lợi kết hợp với chủ
trương “mưu phạt nhị tâm công”, uy hiếp,
phân hóa, chiêu dụ địch của Nguyễn Trãi tạo
nên một phương thức độc đáo trong nghệ
thuật quân sự Việt Nam.

Anh hùng Nguyễn Trãi. Ảnh. Int.
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Nghệ thuật ‘vây thành, diệt viện’ trong
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ảnh: Int.
Cuộc vây hãm Vương Thông ở Đông
Quan và tiêu diệt viện binh giặc tại Chi Lăng,
Xương Giang cuối năm 1427 là kết quả thắng
lợi của tư tưởng quân sự của Lê Lợi - Nguyễn
Trãi. Sau khi đuổi hết giặc Minh về nước, Lê
Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, sáng lập ra
vương triều Lê. Lê Lợi làm vua được 5 năm
thì mất (1433), an táng tại Vĩnh Lăng, Lam
Sơn, miếu hiệu là Thái Tổ.

Vua Lê Lợi. Ảnh: Int.

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước buổi
đầu của vương triều Lê, Lê Lợi đã có những
cố gắng không nhỏ về nội trị, ngoại giao,
nhằm phục hồi, củng cố, phát triển đất nước
trên mọi mặt, như tổ chức lại bộ máy chính
quyền từ trung ương xuống địa phương; ban
hành một số chính sách kèm theo những biện
pháp có hiệu quả để khôi phục sản xuất nông
nghiệp, ổn định đời sống xã hội. Lê Lợi cũng
chú ý tới việc phát triển văn hóa, giáo dục,
đào tạo nhân tài. Năm 1428, lên ngôi vua,
năm sau (niên hiệu Thuận Thiên thứ 2, 1429),
Lê Lợi đã cho mở khoa thi Minh Kinh. Năm
1431, thi khoa Hoành từ.
Năm 1433, Lê Lợi đích thân ra thi văn sách.
Đấy là chưa kể năm 1426 trong khi đang vây
đánh Đông Quan, Lê Lợi đã mở một khoa thi
đặc cách lấy đỗ 32 người, trong đó có Đào
Công Soạn, một nhà ngoại giao xuất sắc thời
Lê Lợi. Nhưng, nhiệm vụ chính trị lớn nhất
phải quan tâm giải quyết hàng đầu sau khi
đất nước được giải phóng là việc tăng cường
củng cố, giữ vững nền độc lập, thống nhất của
Tổ quốc. Về phương diện này, Lê Lợi đã làm
được hai việc có ý nghĩa lịch sử. Thứ nhất,
ông đã thành công trong cuộc đấu tranh ngoại
giao, thiết lập quan hệ bình thường giữa triều
Lê và triều Minh. Thứ hai, Lê Lợi đã kiên
quyết đập tan những âm mưu và hành động
bạo loạn muốn cát cứ của một số ngụy quân
trước, điển hình là vụ Đèo Cát Hãn ở Mường
Lễ, Lai Châu. Trong bài thơ làm khắc vào
vách đá núi Pú Huổi Chò (bên sông Đà, thuộc
Lai Châu) năm 1431 khi đánh Đèo Cát Hãn,
Lê Lợi đã nói rõ ý chí bảo vệ sự thống nhất
giang sơn:
Đất hiểm trở từ nay không còn,
Núi sông đã vào chung một bản đồ.
Đề thơ khắc vào núi đá
Trấn giữ miền Tây của nước Việt ta.
Sau bài thơ trên, Lê Lợi còn viết bài thơ
thứ hai khắc vào vách núi Hào Tráng bên Chợ
Bờ, Hòa Bình.
Lê Lợi trong 5 năm làm vua, có những
công lao to lớn. Đại Việt sử ký toàn thư viết:
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“Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc
Minh, 20 năm mà thiên hạ đại định. Đến khi
lên ngôi, định luật lệ, chế lễ nhạc, mở khoa
thi, đặt cấm vệ, lập quan chức, lập phủ huyện,
thu góp sách vở, mở trường học, có thể gọi là
có mưu lớn, sáng nghiệp”.
“Vây thành diệt viện” (bao vây kẻ địch
đang ở trong thành và tiêu diệt mọi nguồn
tiếp tế nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào là
chiến thuật thuộc mưu kế 4: “Dĩ dật đãi lao”
(lấy nhàn khỏe đối phó với bận nhọc) trong
Tam thập lục kế (36 kế sách) giúp vua Lê Lợi
chiến thắng quân thù một cách dễ dàng.

Đọc xong thấy ngay Chúa cũng dạy ta
những chiến thuật thuộc hạng: “Dĩ dật đãi
lao” (lấy khỏe trị mệt) tự hồi nào rồi trong
cuộc huyết chiến chống lại giặc bản thân để
đoạt được Nước Trời! Thử đan cử vài chiêu
thức trong mưu kế 4 Chúa dạy xem:
- Trở nên như trẻ thơ.
- Hãy về bán hết gia tài đem bố thí cho
người nghèo.
- Ai vả má này thì đưa luôn má kia, ai đoạt
1 áo cứ cho hắn cả 2 áo, ai buộc ta đi với hắn
1 dặm thì hãy đi luôn với hắn 2 dặm.
- Đừng chống lại kẻ thù.
- Nếu tay con sinh dịp tội thì hãy chặt bỏ.
- V.v…
Từ suy nghĩ trên, ta chợt “dại dột tơ
tưởng”: nếu ta là bà Eva ngày xưa thì khi
Đức Chúa Trời ban lệnh cấm “chớ ăn trái cây
ở giữa vườn”, ta sẽ tránh ngay cho thật xa,
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tức là đừng mon men hay “léng phéng” đến
gần cái cây Chúa cấm ấy, tốt nhất tránh cả cái
vùng đất có cây trái cấm ấy “ngự”… thì ma
quỷ làm gì được!

Ngày nay Kitô hữu rút kinh nghiệm bà Eva,
học những điều Chúa giảng dạy, thiết tưởng
muốn tránh tội, ta tránh từ xa kiểu “vây thành
diệt viện” của vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi); theo
đó, đừng làm giàu (để tránh cuộc chiến với
tiền bạc), đừng tìm danh (để tránh đối phó với
sự lôi cuốn của hư danh), đừng tìm quyền lực
(để tránh cuộc chiến chống lại sự kiêu căng và
tàn bạo), đừng nói nhiều (để tránh cuộc chiến
chống lại sự điêu ngoa), đừng hình thức (để
tránh cuộc chiến chống lại tính hợm hĩnh),
đừng chè chén vui chơi (để không rơi vào các
cơn nghiện) v.v…
“Vây thành diệt viện”, một chiến thuật lấy
khỏe chế mệt, dùng nhỏ chế ngự lớn, ấy là
tiểu trừ mọi mối nguy hiểm từ thật… xa.
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BIẾM HỌA THÁNG 10

“Cả ra thì mọn dứt”

Trong kinh gẫm của các cụ ngày xưa có câu: “Cả ra thì mọn dứt”, nghĩa là khi người lớn (Cả)
xuất hiện (ra), thì người nhỏ (mọn) liệu mà rút êm (dứt), như sau khi giới thiệu nhân vật đình đám
xong, nhân vật ấy bước ra sân khấu thì anh MC phải “lặn” ngay vào hậu trường, có ở lại cũng chẳng
còn ai màng chú ý đến nữa, đó là quy luật tự nhiên. Ở bức ảnh trên, khi “Cả” là ông Gấu Trắng Bắc
cục to đùng và háu đói lò dò “ra” chỗ thợ ảnh tác nghiệm xem coi có cái gì xơi được hay không thì
“mọn” là anh “phó nháy” phải nhanh chân “dứt” ngay trốn vào một hốc đá nào đó cho thật lẹ.

NGƯỜI PHÀM
 Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Nhất nặc thiên kim”?
 Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Nhất nặc thiên kim”?
 Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)

Bé Bo vô tư hồn nhiên

THIÊN ÂN
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Gp. Đà Nẵng

T

rong khu vườn kia, có một bầy gà.
Trong bầy gà đó có hai con gà trống. Một con
là gà trống thật. Một con là gà trống thiến.
Còn lại là gà mái.
Bầy gà có các con gà con. Nhiều lắm. Cơ
man nào là gà con.
Gà trống thật, có nghĩa là không bị thiến,
thì lông lá mượt mà và nhiều màu sắc, nhưng
gà trống thiến thì đẹp hơn, lông lá mượt mà
và nhiều màu sắc hơn. Nói chung lại là gà
trống thiến đẹp hơn gà trống không bị thiến,
gọi là gà trống thật. Chỉ có điều là gà trống
thiến không thể đạp mái được vì đã bì thiến
mất tiêu nòi giống. Còn gà trống thật thì đạp
mái bình thường.
Trong bầy gà có một đàn gà con. Đàn gà
con coi gà trống thiến là bố của cả đàn, nên
gọi gà trống thiến là bố.
Gà con gọi:
- Bố ơi, con cần cuốn vở …
- Bố ơi, con cần cái bút …
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- Bố ơi, con cần đồ ăn …
Thế là gà trống thiến đáp lại:
- Thế à!!!
Rối gà trống thiến vội vã đi tìm và có ngay.
Cả đàn gà con cần cái gì là có ngay cái đó.
Ngày tháng dần trôi qua, trôi qua. Lâu
ngày gọi bằng bố nên cả đàn gà con quen là
gà trống thiến là bố của cả đàn. Hơn nữa gà
mẹ cũng cho cả đàn gà con biết là gà trống
thiến là bố của cả đàn gà con.
Lâu dần, gà trống thiến nhận ra là mình
không có khả năng để sinh đẻ vì bị thiến mất
từ hồi nhỏ. Gà trống thiến từ bỏ đàn gà con.
Cả đàn gà con không chịu.
Một ngày kia, cả đàn gà con đi kiện ở tại
tòa án gà. Tòa nhận đơn và thụ lý vụ án. Cả
đàn gà con cùng gà mẹ và gà trống thiến phải
ra tòa án gà.
Cà đàn gà con kiện gà trống thiến là bố
của cả đàn. Gà mẹ cũng nói trước tòa án như
vậy. Mặc dù gà trống thiến nói thế nào đi nữa
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cũng không được. Tòa án vẫn tuyên án gà
trống thiến là bố đẻ của cả đàn gà con. Tòa
án đã tuyên là đúng chớ không sai chạy vào
đâu được. Thế là gà trống thiến phải theo lời
tòa án tuyên. Gà trống thiến là gà bố đẻ của
cả đàn gà con. Rồi gà trống thiến phải chu cấp
cho cả đàn gà con của ăn học cho đến khi cả
đàn gà con khôn lớn. Tòa án tuyên như vậy.
Cả đàn gà con nói trước tòa:
- Bố đẻ của chúng tôi chính là gà trống
này.
Gà trống thiến trả lời:
- Thế à!!!
Nghe gà mẹ nói rằng:
- Đúng gà trống này là bố đẻ của cả đàn
gà con.
Gà trống thiến đáp:
- Thế à!!!
Nghe tòa án gà tuyên:
- Gà trống này đúng là bố đẻ của cả đàn gà
con, nên có nhiệm vụ phải nuôi nấng cả đàn
gà con cho đến khi cả đàn gà con khôn lớn.
Gà trống thiến trả lời:
- Thế à!!!
Nghe nói gì thì con gà trống thiến cũng
trả lời:
- Thế à!!!
Thế à!!! là tiếng trả lời của anh gà trống thiến.
Ngày tháng dần trôi qua, trôi qua. Gà trống
thiến lo đến bạc mặt vì phải chu cấp cho cả
đàn gà con. Cả đàn càng ngày càng lớn lên.
Gà trống thiến bị cả bầy gà cười chê vì gà
trống thiến bỏ bê cả đàn gà con. Đi đâu gà
trống thiến cũng bị cười chê và không có con
gà mái nào chơi với gà trống thiến nữa. Gà
trống gì mà chỉ biết đẻ không biết dưỡng. Gà
trống gì mà chỉ biết ăn không biết lo. Gà trống
gì mà chỉ biết chơi mà không biết nuôi.
Gà trống thiến chỉ chơi một mình mà thôi.
Gà trống thiến không thể chơi với ai được nữa
vì cả bầy gà không thèm chơi với mình nữa.
Ngày tháng dần trôi qua, trôi qua. Cả đàn
gà con xưa giờ đã trưởng thành, thành gà lớn
rồi. Gà trống thiến giờ cũng đã toan về già.
Một con trong cả đàn gà con năm xưa chợt

nhận ra rằng gà trống thiến không thể là bố
đẻ được vì đã bị thiến từ nhỏ, gà con năm xưa
vội nói với cả đàn gà:
- Gà trống thiến bị thiến từ nhỏ sao làm bố
đẻ chúng ta được? Mẹ của chúng ta trước tòa
án gà nói tầm bậy thôi. Cả đàn mình cũng nói
trước tòa án gà những lời bá láp thôi.
Nhưng muộn mất rồi, gà trống thiến đã
nuôi nấng và lo lắng cho đàn gà con từ năm
xưa mất rồi. Cả bầy gà mái cũng đã làm lơ
không chơi với con gà trống thiến mất rồi.
Tòa án gà cũng đã tuyên án mất rồi. Tòa tuyên
gà trống thiến là bố đẻ của cả đàn gà con năm
xưa mất rồi.
Thế là gà trống thiến đúng là bố đẻ và
lo nuôi nấng cả đàn gà con thôi, dù là gà
trống thiến.
Chúng ta có như cả đàn gà con kia không?
Hay chúng ta có như con gà mẹ kia không?
Hoặc chúng ta có như con gà trống thiến
kia không?
Chúng ta là con người mà.
Có lúc nào đó, chúng ta gặp cảnh như con
gà trống thiến kia không?
Không làm mà phải lãnh nhận hậu quả.
Không làm mà phải chịu vậy.
Không làm mà phải lo chuyện hậu quả.
Chuyện thường xảy ra trong đời mà.
Trong đời vẫn xảy ra chuyện này mà.
Trong đời chuyện lạ anh ơi!
Trong đời chuyện xảy ra hơi bình thường.
Gà con, gà trống hồi chương
Gà con, gà mẹ tranh xương cho màu.
Đem ra tòa án kiện nhau
Tòa án tuyên án tuyên mau cho rồi.
Gà con tranh cướp con mồi
Gà mẹ cũng nói con mồi là đây.
Gà trống chỉ nói: “Thế à!!!”
Tòa án tuyên án: Thế à!!! “Đúng rồi”.
Thế là gà trống đứng ngồi
Cũng đều là đúng. Đúng rồi!!! Gà ơi.
Gà trống, bố của gà con
Gà con, con của trống gà thiến thôi.
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MỘC XUÂN
Chiều chủ nhật đẹp trời, Lan về xóm cũ
thăm lại những người thân quen, trong đó có
bà Hai Phấn, năm nay đã gần 80 tuổi, chồng
bà đã mất khoảng 20 năm rồi, bà có 11 người
con gồm 6 trai, 5 gái, nhưng đã chết hết 3
người con trai, và 3 người con gái đã lập gia
đình, ở riêng. Hiện bà ở chung với 2 người
con gái chưa lấy chồng và 2 người con trai
dang dở hôn nhân. Sức khỏe bà hơi yếu nên
chỉ quanh quẩn trong nhà, do đó có ai đến
thăm bà rất vui mừng. Bà thường than thở:
- Ngày thường, mấy đứa nhỏ đi làm hết,
bà ở nhà một mình buồn lắm! Ngày thứ bảy,
chủ nhật, con Tuyết, con Hoa được nghỉ, các
con, các cháu ở riêng đến thăm bà, thì nhà
mới đông vui. Còn mấy thằng đực, ngày chủ
nhật, ngày nghỉ gì cũng chẳng thấy mặt. Tụi
nó lo đi với bồ bịch như chó dái ngoài đường,
nghĩ mà tủi cho thân già.
Hễ nhắc đến mấy đứa con trai, bà tức tưởi
nước mắt tuôn rơi:
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- Bà buồn lắm con à. Bây giờ tre già phải
khóc măng non, 3 thằng đã bỏ bà đi trước rồi!
Nhìn thấy cảnh này rất xót xa, Lan thầm
nhủ nếu mình im lặng thì bà không hiểu lỗi
lầm của mình. Do đó, Lan buộc lòng thốt ra:
- Bà còn nhớ ngày xưa, hồi tụi nó còn nhỏ,
mỗi lần bà đánh, tụi nó vùng chạy đi mất, bà
không đuổi kịp, tức mình bà chửi rủa: “Thằng
khốn, mày đi chết bờ chết bụi đi nghe!”.
“Thằng trời đánh thánh đâm, mày chạy đi
đâu!”. “Thằng ôn hoàng dịch lệ ra đường xe
cán mày nghe!”. Toàn là những lời chúc dữ,
tụi nó chết đúng như lời bà rủa xả: đứa thì bị
bắn tỉa chết ở bụi tre khi đi đánh trận, đứa thì
bị bom mỹ, chết không toàn thây. Đứa thì bị
tai nạn giao thông, chấn thương sọ não chết.
Bà không kiềm chế, rủa xả cho hả cơn tức,
bây giờ bà còn than trách ai? Ai vào đây chúc
dữ cho con bà đó? Lời rủa đâu có phải như
gió thoảng mây đưa! Bao nhiêu công lao bà
nuôi con thành mây khói theo lời rủa xả mất
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rồi! Vậy còn 3 thằng còn lại, tụi nó có hiếu đễ
với bà không?
Mặt bà sa sầm thiểu não đến tội nghiệp:
- Bà không ăn ở thất đức sao mấy con trai
học hành chẳng ra gì? Công việc làm bấp
bênh. Chúng lấy vợ cũng không ra gì nốt
rồi gia đình đổ vỡ! Chỉ có mấy đứa con gái,
chúng nó mới hiếu đễ săn sóc chăm lo cho bà
từ thuốc men, ăn uống đầy đủ. Còn mấy thằng
đực chẳng hề ngó ngàng đến bà. Làm như tụi
nó ở dưới đất nẻ chui lên. Khi có việc làm, có
tiền, tụi nó bao bạn bè ăn nhậu hoặc bao gái,
chớ có đem về xu ten nào đâu!
- À con biết tại sao rồi!
- Tại sao? -Bà ngạc nhiên hỏi.
- Tại ngày xưa, mỗi lần bà chửi con, bà
thường mắng: “Bà nội cha mày...”. Mắng
yêu bà cũng: “Mụ nội mày… ”. Câu này đối
với bà là lời nói thường thôi, nhưng nó lại
là câu chửi mẹ chồng. Miệng bà chửi, tai bà
nghe. Chứ mẹ chồng nào có nghe. Nhưng
bà mắc tội với kẻ sinh thành. Vì vậy con trai
bà hưởng đức mẹ: công danh sự nghiệp của
chúng không tốt. Chúng bất hiếu với bà, con
dâu cũng không ra gì nốt. Đó là lẽ công bằng
dành cho bà: gieo nhân nào hưởng quả đó.
Thôi bây giờ, bà ráng cầu nguyện và chúc
lành cho chúng đi để nữa đời sau của chúng
được tốt lành và bà gặp được dâu hiền.
Gương mặt đầy vẻ ăn năn bà thú nhận:
- Chắc tại cuộc hôn nhân của bà không
được hạnh phúc: bà tuổi con Mèo, chồng bà
tuổi con Chuột, suốt cuộc đời hai vợ chồng bà
gây gỗ, đánh lộn như cơm bữa, ổng cao lớn
to con, còn bà thì ốm yếu, bị ổng đánh hoài,
do đó bao nhiêu bực tức buồn phiền, bà đổ
lên đầu các con, giận cá chém thớt mà! Bà
đâu có ngờ lời chửi rủa của bà là lời chúc dữ
cho các con, còn phạm tội chửi mẹ chồng nữa
chứ! Ngày xưa, bà lấy chồng, bà lấy đại. Bây
giờ, mới thấu hiểu.
Lan chỉ biết thở dài.
...................................................................
Lời bàn:
Môn bói toán có nhiều khoa như: địa lý,

bói dịch, nhân tướng học, phong thủy… Chỉ
vì câu: “mê tín dị đoan” mà bao công lao
của bậc tiền nhân bị mai một, giá trị bị phủ
nhận. Nếu không có giá trị làm sao có Gia
Cát Lượng Khổng Minh. Ở Việt Nam có Hồ
Quý Ly, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm,
biết việc trăm năm, địa lý Tả ao? Ở Âu châu
có NostraDamus được truyền tụng muôn
đời. Ước gì môn khoa học huyền bí này được
đường đường chính chính khôi phục để không
phụ công lao của bậc tiền nhân đã bỏ nhiều
tâm huyết nghiên cứu, tìm tòi. Để Việt Nam
ta khôi phục nhân tài trăm hoa đua nở những
Hồ Quý Ly, những Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm, những địa lý Tả Ao hậu duệ.
Qua câu chuyện trên, Mộc Xuân muốn
khuyên các bạn trẻ khi lập gia đình nên xem
xét kỹ lưỡng để vợ chồng tâm đầu ý hợp, đừng
khắc khẩu.
Nhiều gia đình coi con cái là tài sản riêng
của mình có toàn quyền đánh đập, chửi rủa
khi bực tức. Chứng tỏ gia đình đó thiếu tình
thương yêu sâu đậm. Mộc Xuân tặng các bạn
một bí quyết tạo lòng thương yêu chan hòa,
cõi lòng mở rộng: đó là bạn hãy cầu nguyện,
nhưng trước tiên bạn cầu cho thế giới hòa
bình, không thiên tai, mọi người ấm no hạnh
phúc. Kế đó bạn cầu cho Tổ quốc cường
thịnh, phát triển, rồi đến ông bà cha mẹ, tiếp
là anh chị em, sau cùng đến vợ chồng, các
con, các cháu… Bạn cứ cầu nguyện như thế
đi. Cầu nhiều đi, dần dà bạn cảm thấy thương
yêu mọi người, cõi lòng bạn mở rộng.
Trong câu chuyện này còn nêu lên một vấn
đề “quả báo”, mà người nhận quả báo không
hề biết mình gây ra “nhân nào hưởng quả
đó”. Vậy thì quả báo đó có giá trị giáo dục
không? Hay chỉ có giá trị hành tội con người,
rồi chính người này than trời trách đất “Tại
sao lại như vậy?”.
Mộc Xuân mong rằng qua những câu
chuyện nho nhỏ này, các bạn ý thức đến hậu
quả của lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình mà
tránh quả báo hầu tìm được hạnh phúc.
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DU KHẢO ĐỒI THẬP GIÁ, ĐÀ LẠT

Michel NGUYỄN HẠNH, Nhóm Lasan 100
(tiếp theo)
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(còn tiếp)
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NGHIÊNCỨU
CỨUTRẢI
TRẢINGHIỆM
NGHIỆM--CHUYỆN
CHUYỆNRIÊNG
RIÊNGNGƯỜI
NGƯỜILỚN
LỚN--ĐẶC
NHÌNNGỮ
NGƯỢC
VẤN
ĐỀ
NGHIÊN
CÔNG
GIÁO

JOB (VIỆC LÀM)
Đơn vị đo lường cuộc sống.
TRÀO LƯU ĂN CHAY
Trào lưu khổ… nhưng không hạnh.
CHIẾN TRANH
Lò lửa treo lơ lửng trên đầu nhân loại.
XE (GẮN MÁY) GRAB
Nỗi buồn của xe buýt.
VÉ SỐ
Nền thương mại dựa trên hên-xui.
LƯƠNG HƯU
Tiền… già.
TRANG ĐIỂM
Nghệ thuật giấu giếm sự thật.
DẠY, HỌC ONLINE
Bán, mua kiến thức.
GẶM GIÒ GÀ
Nhậu hài cốt.
NGỦ NGÁY
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Ngủ “quậy”.
ĐỒ ĂN THỨC UỐNG NGÀY NAY
Ít ăn thì ít nhiễm độc.
NHẠC SĨ
Nghệ danh rẻ nhất.
CORONA
Văn hóa mới đang hình thành.
HÓA CHẤT
Chất “ác quỷ”.
QUẢNG CÁO
Nghệ thuật thổi phồng.
TRUYỀN THÔNG
Truyền mà không thông.
CƯỜI
Đôi khi là một dạng khóc.
ĐIỆN THOẠI
Linh hồn phải “sạc pin”.
Vắc-xin (vaccine)
Chất tạo “lờn mặt” dịch.
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Viêm dạ dày là bệnh thường gặp trong dân
số chung. Biểu hiện bệnh thông thường là đau
vùng thượng vị. Tuy nhiên, nhiều lúc triệu
chứng bệnh chỉ là đầy bụng, khó tiêu, ợ chua ợ
hơi nên nhiều người không chú ý, dẫn đến bỏ
qua không đi khám bác sĩ và điều trị bệnh. Về
lâu dài, nếu như viêm dạ dày mạn tính không
được điều trị đầy đủ sẽ làm tăng nguy cơ ung
thư dạ dày, đặc biệt là khi nguyên nhân gây
bệnh là do vi khuẩn hp (Helicobacter pylori).

Tìm hiểu chung
1. Viêm dạ dày là bệnh gì?
Viêm dạ dày là tình trạng xảy ra khi dạ dày
bị viêm hoặc sưng. Viêm dạ dày có thể xảy
ra bất ngờ (viêm dạ dày cấp tính) hoặc kéo
dài (viêm dạ dày mạn tính). Bệnh không nguy
hiểm và có thể nhanh chóng chuyển biến tốt
hơn sau khi điều trị. Tuy nhiên, trong một số
trường hợp, viêm dạ dày có thể dẫn đến loét
dạ dày và tăng nguy cơ ung thư.

Triệu chứng thường gặp

dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của viêm
dạ dày là:
• Ăn mất ngon;
• Buồn nôn và ói mửa;
• Đau vùng bụng trên;
• Đầy hơi sau khi ăn.
Nếu niêm mạc dạ dày bị chảy máu, bạn có
thể sẽ có những triệu chứng như đi tiêu phân
đen, ói ra máu hoặc dịch ói có màu nâu lợn
cợn.
Một số dấu hiệu hoặc triệu chứng khác
không được liệt kê ở trên. Nếu bạn có bất kỳ
thắc mắc về triệu chứng, xin vui lòng tham
khảo ý kiến của bác sĩ.
3. Khi nào bạn cần đến gặp bác sĩ?
Bạn nên liên hệ với bác sĩ ngay nếu các
triệu chứng không thuyên giảm. Bạn cũng
nên nói với bác sĩ nếu cảm thấy dạ dày không
thoải mái sau khi uống thuốc, đặc biệt là
Aspirin hoặc các loại thuốc giảm đau khác.
Ngoài ra, nếu bạn nôn ra máu hoặc có máu
trong phân, bạn cũng nên đến bác sĩ để tìm ra
nguyên nhân.

Nguyên nhân gây bệnh

2. Những dấu hiệu và triệu chứng của
4. Nguyên nhân nào gây ra viêm dạ dày?
bệnh viêm dạ dày là gì?
Nguyên nhân thường gặp của viêm dạ
Những người bị viêm dạ dày thường không
có triệu chứng nào cho đến khi chẩn đoánCác dày là:
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• Uống thuốc giảm đau thường xuyên;
• Lớn tuổi;
• Căng thẳng;
• Lạm dụng bia rượu;
• Các bệnh viêm nhiễm khác: HIV/
AIDS viêm đường ruột và các bệnh nhiễm
khuẩn khác.
• Dùng một số loại thuốc như aspirin hay
các thuốc kháng viêm không chứa steroid
khác (NSAID);
• Lạm dụng bia rượu;
• Nhiễm trùng dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori.
Các nguyên nhân khác như rối loạn tự
miễn dịch (như thiếu máu ác tính), trào ngược
dạ dày, lạm dụng cocaine và căng thẳng.

Nguy cơ mắc phải
5. Những ai thường mắc phải viêm
dạ dày?
Viêm dạ dày rất phổ biến, tuy nhiên bệnh
thường gặp nhiều hơn ở những người hay
sử dụng thuốc giảm đau hoặc lạm dụng bia
rượu. Bạn có thể kiểm soát viêm dạ dày bằng
cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Hãy tham
khảo bác sĩ để biết thêm thông tin chi tiết.
6. Những yếu tố nào làm tăng nguy cơ
viêm dạ dày?

Điều trị hiệu quả
Những thông tin được cung cấp không thể
thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y
tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ.
7. Những kỹ thuật y tế nào dùng để chẩn
đoán viêm dạ dày?
Việc chẩn đoán viêm dạ dày thường dựa
trên các mô tả triệu chứng của bệnh nhân.
Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác, các bác
sĩ còn sử dụng các xét nghiệm như nội soi dạ
dày, xét nghiệm H.pylori và xét nghiệm máu
hoặc phân.

8. Những phương pháp nào dùng để
điều trị viêm dạ dày?
Thuốc kháng sinh và các thuốc kháng axit
có thể được sử dụng để điều trị viêm dạ dày
mạn tính gây ra bởi vi khuẩn Helicobacter pylori. Ngoài ra, bạn nên tránh uống nhiều bia
rượu và tránh sử dụng các loại thuốc như ibuprofen, naproxen và aspirin trong quá trình
điều trị.
Bạn cũng có thể sử dụng các loại thuốc sau
đây để hạn chế nồng độ axit trong dạ dày:
Có rất nhiều tác nhân làm tăng nguy cơ
• Kháng sinh histamin-2 (H2): famotidine,
viêm dạ dày, như:
Cimetidine, Ranitidine và Nizatidine;
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• Các chất ức chế bơm proton (PPI): Omeprazole, Esomeprazole, Iansoprazole, Rabeprazole and Pantoprazole.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể được
truyền dịch và các thuốc khác để làm
giảm nồng độ axit nếu bệnh viêm dạ dày
chuyển biến nặng hơn.

Chế độ sinh hoạt phù hợp
9. Những thói quen sinh hoạt nào giúp
bạn hạn chế diễn tiến của viêm dạ dày?
Các lối sống và biện pháp tại nhà sau đây
có thể giúp bạn đối phó với bệnh viêm dạ dày:
• Ăn nhiều bữa trong một ngày. Mỗi lần
chỉ nên ăn một lượng nhỏ thức ăn;
• Ăn thức ăn nấu chín;
• Rửa tay trước khi ăn để tránh nhiễm trùng.

cũng như tình trạng sức khỏe của bạn.
Viêm dạ dày do vi khuẩn Helicobacter
pylori là nguyên nhân gây bệnh thường gặp
nhất. Với sự tiến bộ của y học hiện tại, vi
khuẩn Helicobacter pylori hoàn toàn có thể
tiệt trừ bằng các phác đồ kháng sinh và thuốc
kháng tiết dịch vị. Tuy nhiên, tại Việt Nam,
tỷ lệ chủng vi khuẩn kháng thuốc khá cao nên
bạn nên tuân thủ điều trị đúng thuốc và đúng
phác đồ của bác sĩ. Điều lưu ý là bệnh có khả
năng tái phát do tái nhiễm Helicobacter pylori
khi sử dụng chung chén đũa với người mang
vi khuẩn, do đó nếu được nên khuyến khích
người thân trong gia đình cùng tham gia điều
trị nếu chẳng may họ cũng đồng mắc bệnh
viêm dạ dày. Đây cũng là cách hữu hiệu bảo
vệ sức khỏe cho bạn và cho cả gia đình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham
• Thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, bạn khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phương
không nên tự ý mua thuốc uống mà không có pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất.
Hello Bacsi không đưa ra các lời khuđơn của bác sĩ;
yên, chẩn đoán hay các phương pháp điều
• Ngưng hút thuốc lá;
• Tái khám định kì để kiểm các triệu chứng trị y khoa.
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BÀI ĐỌC THÊM
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C

ho chồng không gian riêng, tôn
Khuyến khích anh ấy
trọng, khuyến khích và học ngôn ngữ tình yêu
của anh ấy... sẽ giúp đàn ông cảm nhận được
Những lời nói của bạn có tạo động lực cho
trái tim bạn hướng về họ.
chồng cố gắng hay khiến anh gục ngã? Nếu
anh ấy có một ngày làm việc khó khăn, hãy
trấn an và cảm thông.

Lắng nghe chân thành

Tôn trọng anh ấy

Khi anh ấy nói, hãy thực sự lắng nghe. Bạn
nên nhớ rằng đã kết hôn với người thân nhất
Đàn ông cần cảm thấy được tôn trọng. Đó
của mình và vì vậy, những khúc mắc trong
là một phần rất lớn trong việc họ cảm thấy
lòng anh ấy cũng quan trọng với bạn.
được yêu thương như thế nào.
Làm thế nào để bạn thường xuyên thể hiện
sự tôn trọng của mình đối với anh ấy với tư
cách là người chủ gia đình và là người bạn tin
tưởng để dành trọn trái tim?
Thẳng thắn hỏi chồng: “Em có thể làm gì
để anh thấy em tôn trọng anh?”. Có những
ngày, chồng chỉ cần nghe nói: “Em chỉ
muốn nhắc anh rằng em yêu và tôn trọng
anh. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm
cho gia đình mình”.
Bạn cũng có thể thể hiện bằng cách cho
Ngay cả khi không đồng ý với tất cả những anh ấy khoảng riêng tư để đưa ra quyết
gì chồng nói, dù không hiểu hoặc không thích định của riêng mình mà không đoán xem
thú với chủ đề đó, bạn vẫn nên thành tâm lắng lựa chọn ấy tốt hay không. Hãy tìm những
gì phù hợp nhất với chồng bạn, nỗ lực hỗ
nghe.
Hãy thể hiện tình yêu bằng cách chú ý đến trợ anh ấy có nó.
chồng, quan tâm những gì anh ấy nói và lắng
nghe bằng tấm lòng.

Cho anh ấy khoảng không gian riêng
Khi chồng rời cơ quan hoặc được nghỉ cuối
tuần, các bà vợ thường mong anh ấy có mặt
ở nhà. Nhưng cũng giống như phụ nữ, họ cần
thời gian để nạp năng lượng. Họ cần thời gian
để ở một mình, trò chuyện với những người
đàn ông khác, nghỉ ngơi, tập thể dục và sử
dụng tài năng của họ ngoài công việc.
Hãy nói chuyện xem anh ấy muốn ở đâu,
sau đó, cùng nhau tạo lập không gian lành
mạnh cho chồng mình.

Đàn ông cũng cần được lắng nghe, quan tâm
như phụ nữ. Ảnh minh họa: Thinkstock.
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Trung thực trong tình yêu
Trung thực và cởi mở là yếu tố quan trọng
trong hôn nhân lành mạnh. Nếu điều gì đó
gây sóng gió, hãy giải quyết nó thay vì che
giấu. Học cách nói ra sự thật trong tình yêu
có thể tạo ra sự khác biệt to lớn.

Làm thế nào thực hiện được điều này khi
vợ chồng căng thẳng? Hãy chọn thời điểm bạn
thành ý nhất. Hãy cảm ơn chồng về những gì
anh ấy đã làm tốt và chia sẻ mối quan tâm của
bạn - ngay cả khi bạn cảm thấy tổn thương,
tức giận hoặc thất vọng. Loại bỏ hết những
câu từ coi thường khỏi cuộc trò chuyện.
Khi giải thích điều gì đang khiến bạn phiền
muộn, hãy cho chồng thời gian làm điều
tương tự.

Làm những việc anh ấy vui
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Ngay cả khi bạn và chồng có chung sở
thích, thì vẫn có những điều anh ấy thấy vui
mà không làm bạn hứng thú. Dù thế nào cũng
hãy sẵn sàng đồng hành cùng chồng.

Có nơi nào anh ấy thích đến mà bạn thấy
thực sự nhàm chán không? Đi với anh ấy và
tìm hiểu lý do tại sao anh ấy thích nó đến vậy.
Anh ấy có bản nhạc yêu thích khiến bạn phát
điên không? Nghe nó nào. Một số chương
trình và bộ phim yêu thích của anh ấy có khiến bạn đảo mắt hoặc ngủ quên không? Hãy
ngồi bên anh ấy và xem nhé.
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Sẵn sàng đồng hành với thú vui của chồng
Nếu bạn sống trong tình trạng kiệt quệ
dù bạn không thích và ngừng phàn nàn. Hành triền miên, bạn sẽ không thể hiện trọn vẹn
động của bạn sẽ cho anh ấy thấy rằng bạn yêu muốn vun đắp cho cuộc hôn nhân. Hãy chăm
anh ấy.
sóc bản thân, khi đó hôn nhân của bạn sẽ gặt
hái được nhiều lợi ích.

Chăm sóc bản thân

Bạn phải ưu tiên chăm sóc bản thân về mặt
tình cảm, tinh thần, tâm hồn và thể chất.

Tha thứ

Chồng bạn không hoàn hảo và bạn cũng
vậy. Tha thứ những lỗi lầm của chồng không
khiến bạn bớt tổn thương. Nhưng đó là một
bước quan trọng trong việc hàn gắn mối quan
hệ và không để tội lỗi chấm dứt cuộc hôn
nhân của hai người.

Học ngôn ngữ tình yêu của anh ấy

Bạn đang thể hiện tình yêu theo cách bạn
muốn hay cách anh ấy muốn? Hãy dành thời
gian để nghiên cứu đối phương. Hãy hỏi anh
ấy xem anh ấy cảm thấy như thế nào khi được
yêu thương nhất, đáp lại trái tim và ưu tiên
những điều đó trong cuộc sống hàng ngày
của bạn.
Nhật Minh (Theo ibelieve)
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Ở Nhật Bản từ năm 2013 tới 2015, trung bình cứ
100.000 thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi thì có 7,5 ca
tự tử. Đứng thứ hai về tỷ lệ tự tử, sau Nhật Bản là
New Zealand.
Xét về các kĩ năng học tập và xã hội, Nhật Bản
đứng thứ 27. Mặc dù trẻ em Nhật đứng thứ 5 về kĩ
năng đọc và làm toán, các em lại đứng cuối bảng
về sự tự tin khi kết bạn. Chỉ 69% số học sinh Nhật
Bản ở tuổi 15 cho biết các em cảm thấy có thể dễ
dàng kết bạn.
Chuyên gia về giáo dục Nhật Bản Naoki Ogi
cho rằng trường học ở Nhật Bản là “địa ngục của
tình trạng bắt nạt” đồng thời tình trạng cạnh tranh
quá gay gắt để được học tại các trường danh tiếng
cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của trẻ em
nước này. “Điều đó khiến trẻ em Nhật không tránh
khỏi tình trạng thiếu tự tin và ít có cảm giác hạnh
phúc”, ông nói.
Báo cáo của UNICEF nhận định rằng cuộc
khủng hoảng do đại dịch sẽ làm gia tăng các thách
thức đối với trẻ em. “Một cuộc khủng hoảng về sức
khỏe sẽ dẫn tới khủng hoảng về mọi khía cạnh kinh
tế và xã hội. Trẻ em sẽ không chịu ảnh hưởng trực
tiếp về mặt sức khỏe do đại dịch. Tuy nhiên, như
Học sinh một trường tiểu học ở Ogaki,
chúng ta rút ra kết luận từ các cuộc khủng hoảng
tỉnh Gifu. Ảnh: Kyodo News.
Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc đánh giá trên 3 trước, trẻ em sẽ là đối tượng chịu các tác động tiêu
tiêu chí: sức khỏe tâm lý, sức khỏe thể chất và các cực mang tính lâu dài”.
kĩ năng học tập và xã hội. Số liệu thu thập trước khi
Khánh Ngọc (Theo Kyodo News)
đại dịch Covid-19 bùng phát.
heo nghiên cứu của UNICEF, trẻ em Nhật
đứng đầu về điều kiện sống nhưng lại có sức khỏe
tâm lý gần như kém nhất trong số 38 quốc gia phát
triển và mới nổi.
Nguyên nhân được cho là trẻ em nước này
không cảm thấy hài lòng về cuộc sống, có tỷ lệ tự tử
cao, vấn nạn bắt nạt học đường hay quan hệ với các
thành viên trong gia đình không vui vẻ. Trong số 38
quốc gia tham gia khảo sát thuộc Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế (OECD) và Liên minh châu
Âu, chỉ có trẻ em New Zealand có sức khỏe tâm lý
tệ hơn trẻ em Nhật.
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VI. TRONG THÁNH LỄ.
- Trước kinh Lạy Cha: Qua lời nguyện: “Ý
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”,
chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta chu toàn
những bổn phận đối với cả trần thế lẫn đối
với Chúa.
(tiếp theo trang 11)
4- Ngoài người mẹ ruột của mình/ người
Kitô hữu có hai người mẹ thiêng liêng khác/
đó là Hội Thánh và Đất nước. Chúng ta hiệp
lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/
biết luôn làm tròn chữ hiếu với các bà mẹ này.
- Sau kinh Lạy Cha: “... xin đoái thương
cho những ngày chúng con đang sống được
bình an. Xin giúp chúng con khôn ngoan biết
trả cho Xêsa những gì của Xêsa, và trả cho
Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Nhờ
Cha rộng lòng thương cứu giúp...”
VII. GIẢI TÁN.
Anh chị em đã nghe giáo huấn của Chúa về
hai bổn phận. Anh chị em hãy ra về và sống
CT: Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho “đẹp đạo tốt đời”.
chúng con một dày non sông gấm vóc, một tổ
quốc hào hùng, một dân tộc quật cường, một
đất nước nhiều tiềm năng về mọi mặt. Xin
cho chúng con biết hết lòng yêu mến và bảo
vệ tổ quốc chúng con. Chúng con cầu xin…
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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Xin nhớ đến tôi
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
Tháng 10, kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Tháng 10, kính Đức Mẹ Mân Côi.
Tháng 10, kính các Thiên Thần Bản Mệnh.
Thánh Têrêsa về Thiên Đàng bằng CON ĐƯỜNG THƠ ẤU rải hoa hồng;
Thánh Bernadette và 3 em bé Fatima về Thiên Đàng bằng CON ĐƯỜNG HOA MÂN CÔI;
Các Thiên Thần Bản Mệnh luôn ở Thiên Đàng chầu kính Chúa và hộ thủ loài người…
Còn mình với thân phận tội lỗi thấp hèn, đâu có con đường thiêng liêng nào,
chỉ dám mơ ước về Thiên Đàng duy nhất bằng con đường trông cậy vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA,
như tên trộm lành xưa trên Đồi Golgotha trong buổi chiều cứu chuộc:
“KHI VỀ NƯỚC NGƯỜI, XIN NHỚ ĐÊN TÔI”!!!
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XIN NHỚ ĐẾN TÔI khi về trời,
Buổi chiều Núi Sọ, lạy Chúa tôi,
“Đất rung đá vỡ, tung mồ mả”,
Tôi đã nhận ra Con Chúa Trời!...

Như người làm thuê buổi ban trưa,
Cũng được quan tiền, dù cuối giờ,
Con là tên trộm kêu danh Chúa,
Cuối đời được chính Chúa tiễn đưa…

Tôi đã nhận ra Con Chúa Trời,
XIN NHỚ ĐẾN TÔI, bên phải Người,
Bao năm giang hồ, nay lên núi,
Cùng Người dang tay giữa đất trời!...

Đỉnh đồi Can-vê buổi hoàng hôn,
Bản án trên đầu, bản suy tôn:
“Giêsu là Vua dân Do Thái”…
Nhưng Người là Vua Vũ Trụ, Chúa càn khôn!...

Tôi là tên trộm nhận ra Người:
“KHI VỀ NƯỚC NGƯỜI, XIN NHỚ ĐẾN TÔI”.
Đám dân cựu ước không nhìn biết,
Trên đồi Can-vê, chính Chúa Trời!...

Con là tên trộm nước Thiên Đàng,
Dang tay cùng Chúa than thở than,
Ăn cắp chìa khóa Lòng Thương Xót,
Mở cửa thiên cung, trộm Thiên Đàng!

Đồi Sọ bên Thầy, tên trộm ơi,
Như Gioan Tẩy Giả lúc sinh thời,
Là người đầu tiên giảng sám hối,
Chỉ Chiên Thiên Chúa cho bạn ngươi!...

Con là tên trộm ngộ ra Ngài,
Dân chúng u mê đâu biết ai,
Lạy Đức Kytô, Con Thiên Chúa,
Là Vua Vũ Trụ, Đấng Thiên Sai!...

Hứa với tổ tông ngàn năm ngàn,
Tên trộm sám hối, lòng nát tan,
Là người đầu tiên được Cứu Chuộc:
“Hôm nay, anh ở cùng Ta trên Thiên Đàng”!...

Con tin, con mến, con cậy trông,
Con là tên trộm phút lâm chung,
Lạy ĐỨC KYTÔ VUA VŨ TRỤ,
XIN NHỚ ĐẾN CON, thương con cùng!...

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THI CA CÔNG GIÁO - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

                            

Linh mục thừa sai Phanxicô KÍNH
(FRANCOIS ISIDORE GAGELIN)
(chịu xử giảo, 1799-1833)
Kính nhớ ngày 17.10

Tôi không còn ước ao điều chi
HAM MUỐN SỰ GÌ để thực thi
HƠN nữa đời không mang hạnh phúc
LÀ MAU thay đổi, có còn gì.
THOÁT RA trần thế, về quê Mẹ
KHỎI CÁI XÁC PHÀM, bớt lụy đi
NÀY ĐỂ MUÔN ĐỜI KẾT HỢP VỚI
CHÚA KITÔ Đấng, con mau đi.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG
(chịu xử trảm, 1773-1833)
Kính nhớ ngày 23.10

                            
QUAN
LỚN CÓ LÒNG THƯƠNG đến dân
THÌ TÔI vui sướng đến muôn phần
ĐỘI ƠN QUAN đã vì thương mến
LỚN, ĐỂ TÔI và các giáo dân
ĐƯỢC GIỮ TRỌN lề luật của Chúa
CHỮ TRUNG VỚI ĐỨC tin mến cần
CHÚA TRỜI LÀ Chúa lòng thương xót
THIÊN CHÚA TÔI THỜ, kính bội phần.
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ẢNH NIỆM THÁNG 10

Thương người

Tại Rio de Janeiro, Brazil, một khách du lịch đã tặng đôi giày của mình cho một
thiếu niên vô gia cư.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI
 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Nhất nặc thiên kim” (một lời ẩn chứa ngàn vàng)
hàm ý nói TCPV hát mỗi lời ca là mỗi ngàn vàng, tức quý giá không thể tả.
 Điều dẫn tới hát TCPV mỗi lời là ngàn vàng chính do TCPV hát nguyên văn
Lời Chúa.
 Tại vì Lời Chúa vô cùng cao quý, là khuôn vàng thước ngọc, là sự thật và là sự sống,
là chính Mình Chúa còn gọi là Ngôi Lời (Lời của Đức Chúa Cha).
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng
giữa linh mục và pháp sư
(phần 60 của kỳ 53)

N

hìn ra ngoài sân, thấy những người
dân hiếu kỳ tội nghiệp vẫn cứ kiên nhẫn ngồi
la liệt để trông hòng được xem những điều
kỳ lạ tiếp theo những điều kỳ lạ đã xảy ra
mấy ngày vừa qua, cha sở cảm thấy thương
cho họ; thương vì thân phận họ được sinh
ra chỉ đơn giản với những hiểu biết và khao
khát đơn sơ, để rồi cũng thỏa mãn với hạnh
phúc đơn sơ… cho nên ngài nói với cô Sáu
và cô Bảy:
- Hai Cô hãy tạ ơn Chúa vì Người chọn
Hai Cô giữa mọi người. Những ai được
chịu phép Rửa tội, tức được ơn Cứu độ,
đều là những người đã được tuyển chọn,
tức được diễm phúc vô cùng. Hai Cô có
nghĩ như vậy không?
Cô Sáu luôn có nét mặt tươi tỉnh, được dịp
hỏi cha sở thay vì trả lời cho câu hỏi của ngài:
- Thưa Ông Cố! Quả thật chúng con nghe
Ông Cố nói thì mới biết; để tạ ơn Thiên…
Chúa, chúng con phải yêu thương mọi người.
Nhưng thú thật, chúng con chưa được nhìn
thấy Người để biết mặt Người –cô Sáu nói
đến đây thì bẽn lẽn- xin Ông Cố chỉ cho

MA VĂN LIÊU

chúng con làm thế nào để được nhìn thấy
Thiên Chúa. Chúng con rất khao khát được
nhìn thấy mặt Thiên Chúa.
Cha sở cười:

- Không ai được tận mắt nhìn thấy Thiên
Chúa nếu Người không muốn. Không được
nhìn thấy tận mắt Thiên Nhan Người nhưng
chúng ta vẫn cứ vâng lời Người chỉ dạy, đó
là đức tin. Chúa Giêsu, Ngôi Thứ Hai Thiên
Chúa phán: “Phúc cho ai không thấy mà
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tin”. Vậy không nhìn thấy Người mà tin thì
diễm phúc hơn nhìn thấy Người mới tin. Hai
Cô chọn đàng nào?
Tự nãy giờ Thập bát La hán vẫn chăm chú
theo dõi câu chuyện giữa cha sở Luca và hai
chị em, Chư vị nghe đến đây liền xen vào:
- Không thấy mà tin thì tốt hơn chớ!
- Chúng tôi đây có được nhìn thấy Dung
Nhan Chúa đâu!
- Chừng nào Chúa cho thấy thì mới thấy,
đừng đòi điều đó…
Mỗi Vị một câu, Thập bát La hán ồn ào
trong sự vui vẻ, làm hai chị em cô Sáu và cô
Bảy cũng cảm thấy vui lây và gật đầu lia lịa
vì thấu hiểu hết tất cả sự việc.
Ông Tám Ria, Chị Hải, chị Hương và Bồ
Rằng vẫn ngủ gà ngủ gật, không hay biết gì.
Trong khi đó, ánh sáng vàng vọt của hai
chiếc đèn dầu to kiểu cổ trong phòng khách
hắt ra sân chỉ vừa đủ để nhìn thấy bóng những
người dân lố nhố ngồi bệt dưới đất gần hiên
nhà, không soi rõ phía bên ngoài tức từ hơn
ba phần tư sân đổ ra ngoài cổng. Liếc nhìn ra
lần thứ nhất, cha sở không thấy gì trong vùng
bóng tối âm u ấy. Liếc nhìn lần thứ hai ngài
cũng chẳng thấy gì nên đinh ninh chẳng có
gì. Tuy nhiên sau cái liếc nhìn thứ hai xong,
không nhìn ra nữa, nhưng không hiểu vì lý do
gì, cha sở cứ cảm thấy trong lòng không yên
tâm bởi hình như có gì đó không ổn, không
bình thường… thế là… ngài chú mục nhìn ra
khoảng tối ở phía bên ngoài những người tụ
tập, thì phát hiện ra… ối trời! Hình như cả
một đám đông lúc nhúc người là người!
Định thần lại, cha sở cố gắng mở thật to đôi
mắt nhìn cho rõ lần nữa. Đúng thật! Đầy kín
hơn ba phần tư sân từ sau lưng những người
dân đang ngồi, chạy dài ra đến cổng, đầy kín
người là người.
Thấy cha sở Luca nhìn vài lần ra sân, rồi
lại chú mục nhìn với đôi mắt kinh ngạc, hầu
hết Chư vị La hán lấy làm lạ, cho nên cũng
bắt chước nhìn ra sân, vài vị nói với cha sở
Luca:
- Họ vẫn ở đó từ đầu đến giờ mà thưa
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thầy cả!
- Cả một thế giới vong linh ở đó từ đầu
đến giờ!
- Vì họ im lặng và trật tự nên chẳng ai
thấy đó thôi!
…
La hán đứng đầu tên Bạt La Đọa, nhận ra
rằng, tự nãy giờ, hóa ra cha sở không nhìn
thấy, giờ mới thấy vô số vong hồn tụ tập về
đây, cho nên Ông lễ phép thưa:
- Thưa Thầy cả Luca! Thầy cả mắt trần
không nhìn thấy đó thôi. Các vong hồn vẫn
đứng đầy ngoài sân từ đầu đến giờ rồi ạ!
La hán Bạt La Đọa ngập ngừng vài giây rồi
nói thêm:
- Chỉ là không rõ họ tụ tập về đây để làm
gì… chẳng lẽ để nghe giáo lý Thầy cả giảng!...
Nhưng họ có cần nữa đâu mà nghe!
Hầu hết các La hán, mỗi người góp một
tiếng, đều biểu lộ sự thắc mắc như La hán
đứng đầu vừa nói.
Cha sở Luca cũng lắc đầu tỏ ra không hiểu
(1).
Sau một lúc bàn tán sự kiện các vong tụ tập
về nghe “ké” (2) cuộc trao đổi giữa cha sở và
Thập bát La hán, cha sở đề nghị mọi người
quay trở lại cuộc trao đổi, vì trời đang chuyển
dần về khuya.
Mọi người đồng tình.
La hán thứ 16, Hán Đồ Bạn Trá Già đứng
lên trao đổi tiếp:
- Thưa thầy cả! Thầy cả ngạc nhiên vì
nhìn thấy vô số các vong hồn tụ tập để nghe
thầy cả trao đổi cùng Chúng tôi những điều
về Thiên Chúa ư? Ấy bởi vì đôi mắt thầy cả
con là đôi mắt xác thịt. Đôi mắt xác thịt chỉ
nhìn thấy những gì thuộc về hữu hình, trong
khi các vong hồn thuộc về thế giới vô hình,
thế giới vô hình không thể được nhìn thấy
bằng đôi mắt xác thịt, chỉ trừ một vài người
được ơn nhìn thấy và chỉ được nhìn thấy ở
vào những khoảnh khắc bất chợt, như thầy cả
vừa nhìn thấy. Khi chết xong, mọi người nhận
ra họ đã lãng phí thời gian, nghĩa là khi xưa
lúc còn sống, đã không nghe điều thiện, cho
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nên các vong hồn hay tụ đến nơi nào có nói
về điều thiện để may ra nhờ nghe mà được
cứu thoát. Do đó, nhà thờ, chùa chiền… là
những nơi các vong hồn thường hay tụ tập để
nghe giảng dạy, nghe kinh kệ với mong ước
được cứu thoát. Lúc còn sống ở trần gian thì
không ham nghe do bị thế giới phù hoa quyến
rũ, nhưng khi chết rồi mới ham nghe điều
thiện dù biết rằng đã muộn màng; Chúng tôi
đây cũng là một trường hợp giống y như vậy.
Chúng tôi đều là vong hồn như các vong hồn
ở ngoài sân, có điều Chúng tôi được Chúa
thương ban phép mượn xác người sống để trở
về nghe điều thiện.
Cha sở Luca cám ơn La hán thứ 16 về điều
ông vừa tiết lộ. Nhìn ông Tám Ria, hai phụ nữ
và Bồ Rằng đang ngủ gà ngủ gật, cha sở nói:
- Hóa ra khi còn sống giữa trần gian và
trong xác thịt, người ta bị hạn chế nhiều… có
đúng không? Lòng trí người ta nặng nề bởi
xác thịt và nhiều sự phù vân lôi cuốn.
La hán thứ 16 gục gặc đầu:
- Tuy vậy, nhờ Tình yêu Thiên Chúa, ai
càng gặp khó mà càng phấn đấu… thì người
ấy càng được Chúa thưởng công nhiều hơn.
Chúa ban sự khó không phải để làm khó ta,
nhưng để ta có dịp phấn đấu nhiều mà chứng
tỏ yêu Chúa nhiều… Phấn đấu càng nhiều thì
công càng to, được thưởng càng lớn.
Cha sở nói:
- Thế là người nghèo hèn bất hạnh, người
nặng nề xác thịt, người tội lỗi… càng có
nhiều cơ hội được Thiên Chúa thương xót và
ban thưởng hơn những người giàu sang, may
mắn và được nhiều ưu đãi trên trần gian.
Chư vị La hán còn lại chăm chú lắng nghe
mẫu đối thoại bất ngờ giữa La hán thứ 16 và
cha sở; một vài vị bật nói với đại ý:
- Thiên Chúa quả thật vừa yêu thương, vừa
ngay thẳng! Vừa nhân ái vừa công bình!
…
Tuy mỗi vị nói mỗi khác, nhưng cùng một
ý như nhau.
La hán thứ 16, Hán Đồ Bạn Trá Già hỏi
cha sở:

- Kính thưa thầy cả! Có phải ở trong Thiên
Chúa, những thực thể (sự việc, sự vật…)
tương phản nhau, đối chọi nhau, trái ngược
hẳn nhau như trắng với đen, lớn với nhỏ, tiền
định (hay an bài) (3) với tự do, hạnh phúc với
đau khổ v.v… đều hòa nhau thành một như
thầy cả vừa nghe: Yêu thương và ngay thẳng,
nhân ái với công bình?
Cha sở đáp:
- Đúng vậy! Hai cực hòa nhau thành một
đã vậy, nhiều cực còn hóa thành một trong
Thiên Chúa. Nhưng ngoại trừ tội lỗi và
những gì thuộc về tội lỗi. Tội lỗi không hòa
vào được với thực thể nào, vì tội lỗi là hư
hỏng, là tự bước ra khỏi Thiên Chúa. Tội lỗi
là của ma quỷ.
(còn tiếp)
...................................................................
(1) Mãi… rất lâu, cho đến tận sau này,
cha sở Luca mới nói với tôi (tác giả Ma Văn
Liêu) rằng, có lẽ hiện tượng ấy giống như
người bên Phật giáo cho biết, ở các chùa
chiền, mỗi khi tụng kinh, các vong hồn tụ về
để nghe kinh Phật. Hóa ra, chết xong, người
nào vẫn tâm nấy, chẳng phải bỗng nhiên họ
được hoán cải tất cả, nhưng ai hoán cải, phải
do Thiên Chúa ban ân huệ mà thôi. Như thế,
các vong hồn tụ về ở sân nhà cô Sáu, chính
là những vong hồn tốt, có ơn hoán cải mới
lần mò về nghe cha sở giảng giáo lý về Thiên
Chúa. Hiện tượng trên cho ta rút ra được một
nhận xét: bất cứ ai chết xong, nếu được ơn
hoán cải, sẽ ham nghe nói về Chúa, về thiên
đàng, hoặc về chân lý nói chung, chính điều
đó làm cho những kẻ được ơn hoán cải muốn
lắng nghe như hoài niệm và hối tiếc; ngược
lại, những vong hồn xấu không được ơn hoán
cải thì tụ tập bên mâm nhậu, bên nơi hành
lạc, sa đọa v.v…
(2) Phương ngữ, có nghĩa không chính
thức được xem, nghe… nhưng tự tiện nghe,
xem vì tò mò…
(3) Những chữ đúng trong ngoặc đơn là
chú thích của tác giả, tức Ma Văn Liêu.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

CHẾT...GIÀ!

KHÔNG DÁM NỮA

Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa
Sau đám cưới, anh chồng trẻ bảo vợ:
giảm án. Quan tòa bảo:
- Chúng ta hãy đốt hết các hóa đơn chi phí
- Anh đã phạm tội tày trời làm sao chúng cho đám cưới đi nhé!
tôi tha được? Nhưng có thể chấp thuận cho
Cô vợ ngạc nhiên:
anh được quyền chọn lựa cách chết.
- Tại sao phải làm điều đó vậy anh yêu?
Tử tù vội nói:
- Anh sợ rằng sau này con trai chúng ta
- Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được mà đọc được đống hóa đơn ấy thì không dám
chết… già!
lấy vợ nữa.

VẪN NHỚ NGÀY CÒN ĐI HỌC

CỐ TÌNH ĐÃNG TRÍ...

Một nữ giáo viên phải ra tòa vì vi phạm
Một thương gia đang nằm chờ chết, thều
luật giao thông. Sau khi nghe biên bản của thào đọc chúc thư cho viên luật sư:
cảnh sát giao thông, quan tòa nói với bị cáo:
- …Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên
- Thưa cô, tôi chờ dịp này đã lâu lắm rồi. của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người
Bây giờ cô đến ngồi tại bàn này và hãy chép phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD…
phạt cho tôi 500 lần câu: “ Tôi không được
Luật sư ngạc nhiên:
vượt đèn đỏ”.
- Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập
có 15 năm thôi mà?
Vị thương gia thở hắt:
ĐIÊN VÌ ĐÀN BÀ...
- Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng cáo chứ!
Giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách
tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm
chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
- Trước đây ông này yêu một người đàn bà,
nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát
điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
Đến một phòng khác, thấy một người điên
bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào
tường tự tử.
Vị giám đốc lắc đầu nói:
- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.

ĐỂ DỄ ĐUỔI KHỎI NHÀ
Cô gái bảo với vị hôn thê:
- Em đã nói với bố em rằng anh là nhà thơ
đấy nhé!
- Sao vậy? Chẳng lẽ ông già lại yêu thơ ca
đến thế?
- Là thế này, anh người yêu trước của em
là dân đấm bốc. Lúc bố em muốn tống cổ anh
ta ra khỏi cửa thì có đôi chút khó khăn...
(xem tiếp trang 64)
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(tiếp theo trang 13)

Thuế trực tiếp gồm thuế đất, thuế thân.
Thuế gián thu gồm thuế thương chính, thông
quá, buôn bán, thuê mướn. Trong Tân Ước,
người ta tranh cãi xem có được nộp thuế cho
Xêda hay không (Mt 22,17 -19 Mc 12,14 Lc
20,22). Theo Luca 23,2 Chúa Giêsu bị tố cáo
là đã ngăn cản việc nộp thuế cho Xêda. Trong
Mt 17,21-27 người ta kể lại rằng Chúa Giêsu
và thánh Phêrô thực hiện việc nộp thuế đền
thờ. Trong Rm 13,7 thánh Phaolô khuyên các
tín hữu đóng thuế.
Những người Pharisiêu hợp với những
người phe Hêrôđê dùng việc thuế má để gài
bẫy Chúa Giêsu (Mt 22,15-21 Mc 12,13-17
Lc 20,20-26) và nguyên tắc Chúa Giêsu đưa
ra thật căn bản “của Xêda trả về cho Xêda,
của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa” (Mt
22,21). Chịu ơn cũng phải biết trách nhiệm và
chúng ta lãnh nhận biết bao ơn Chúa!

PHARISIÊU - BIỆT PHÁI

(CN 30 TNA - Mt 22,34-40)
“Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho
nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những
người Pharisiêu họp nhau lại.” (Mt 22,34).
Nhóm Pharisiêu (tiếng Do thái là perusim: “những kẻ ly khai”) thường liên kết với
những người Assiđêô (hasidim: “những kẻ
đạo đức”) thời Macabê (Mcb 2,42). Họ gồm

có các luật sĩ, tiến sĩ luật và cả một số tư tế, tổ
chức thành những tập thể với mục đích giúp
các phần tử sốt sắng và trung thành với luật.
Theo lịch sử, hình như các tư tế và nhóm
Xađốc chịu trách nhiệm đầu về cái chết của
Chúa Giêsu. Những người Pharisiêu không
thấy được nhắc nhở trong các tường thuật về
cuộc khổ nạn (trừ Ga 18,31). Nhiều người
Pharisiêu dùng bữa với Chúa Giêsu (Lc 7,36
4,37 14,1), có người công khai bênh vực
Chúa Giêsu ( Lc 13,31 Ga 7,50) và các Kitô
hữu (Cv 5,34 13,9). Có người coi Chúa Giêsu
là Đấng hoàn tất đức tin Do thái (Cv 15,5),
chẳng hạn như thánh Phaolô (Cv 26,5 Pl 3,5).
Cũng có một số đông kịch liệt chống đối giáo
lý và con người Chúa Giêsu.
Cần ghi nhận những ưu điểm dẫn tới sự
thái quá của họ. Thánh Phaolô khen ngợi sự
nhiệt tâm (Mt 23,15), niềm ưu tư về sự trọn
lành và trong sạch (15,20) của họ. Tuy nhiên,
một số lấy truyền thống nhân loại bóp chết
luật lệ Thiên Chúa (Mt 15,1-20), khinh chê kẻ
ngu dốt (Lc 18, 11t). Dựa vào việc thực hành
luật, họ còn cho mình có quyền trên Thiên
Chúa (Mt 20,1-15 Lc 15,25-30). Theo thánh
Phaolô (Rm 2,17-24), họ không thể thực thi
nổi lý tưởng, nên họ giả hình như “mả tô vôi”
(Mt 23, 27).
Dùng từ pharisiêu, chúng ta cần phân biệt
tinh thần pharisiêu với nhóm pharisiêu. Đó là
tinh thần chống lại tinh thần Tin Mừng. Tin
Mừng IV ghi lại vài cảnh tiêu biểu về sự mù
quáng của người Pharisiêu (Ga 8,13 9,13.40).
Khi người ta núp dưới mặt nạ công chính để
khỏi sống nó trong nội tâm, hay để khỏi nhìn
nhận mình là kẻ tội lỗi, hay để khỏi lắng nghe
tiếng gọi của Thiên Chúa và khi giới hạn tình
yêu của Thiên Chúa vào trong quan niệm tôn
giáo hẹp hòi của họ, đó là tinh thần Pharisiêu.
Não trạng này còn gặp được trong Giáo Hội
sơ khai (Cv 15,5) và còn nơi người Kitô hữu
khi khinh bỉ người Do thái (Rm 11,18t). Kitô
giáo sẽ rơi vào nguy cơ có tinh thần Pharisiêu
khi gò bó vào lề luật mà quên mất tính cách
phổ quát của ân sủng.
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Mẹ Mân Côi 2

LIÊN BÌNH ĐỊNH
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Thời sự góp nhặt - lược tin thế giới

Mỹ lệnh ‘cấm cửa’ hoàn toàn
WeChat và TikTok

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố quyết
định cấm sử dụng hai ứng dụng nổi tiếng của
Trung Quốc là WeChat và TikTok tại nước
này với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.
CNN trích dẫn tuyên bố hôm 18/9 của Bộ
Thương mại Mỹ cho hay, mọi động thái phân
phối hoặc duy trì WeChat hoặc TikTok trên
các cửa hàng ứng dụng trực tuyến sẽ bị cấm
từ ngày 20/9.
Ngoài ra, việc lưu trữ hoặc chuyển lưu
lượng truy cập internet liên quan đến WeChat
sẽ bị cấm từ 20/9. Lệnh cấm tương tự với ứng
dụng TikTok sẽ có hiệu lực muộn hơn, kể từ
ngày 12/11.
“Các hành động ngày hôm nay chứng
minh một lần nữa rằng Tổng thống Donald
Trump sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của
ông để bảo đảm an ninh quốc gia của chúng
ta và bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe
dọa từ Trung Quốc.”

Ông Yoshihide Suga được phê
chuẩn làm Thủ tướng Nhật,
kế nhiệm ông Abe
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Với 314 phiếu ủng hộ trong tổng số 462
phiếu bầu, Hạ viện Nhật vừa bầu ông Yoshihide Suga làm Thủ tướng, thay thế nhà lãnh
đạo lâu năm Abe Shinzo.
Theo AP, ông Suga được chọn làm lãnh
đạo đảng cầm quyền hôm thứ hai (14/9), hầu
như đảm bảo chắc chắn ông sẽ kế nhiệm Thủ
tướng Abe, người phải từ chức vì vấn đề sức
khoẻ. Ông Suga là cánh tay phải, Chánh văn
phòng nội các trong chính phủ của ông Abe.
Tới cuối ngày hôm nay (16/9), ông Suga sẽ
thành lập nội các của riêng mình. Tân Thủ
tướng Nhật xuất thân là con trai một nông
dân, là chính trị gia tự lập khi cam kết sẽ
phục vụ lợi ích cho những người dân thường
và các cộng đồng ở nông thôn. Ông Suga
cho hay, sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách
còn dang dở của người tiền nhiệm và ưu tiên
hàng đầu của ông sẽ là chiến đấu chống virus
corona, làm thay đổi nền kinh tế bị đại dịch
Covid-19 tàn phá.

Tokyo sẽ xây tháp chọc trời
cao nhất Nhật Bản

Tòa nhà chọc trời Torch Tower cao 390
m sẽ được xây phía trước ga Tokyo vào năm
2027 và trở thành tòa tháp cao nhất Nhật Bản.
Công ty bất động sản Mitsubishi cho hay
tên gọi của tòa tháp, “Torch” (ngọn đuốc),
bắt nguồn từ mong muốn thắp sáng Nhật
Bản. Torch Tower cùng với ba tòa nhà khác
và một quảng trường 7.000 m2 dự kiến được
xây dựng trên diện tích hơn 31.000 m2, gần
khu phố thương mại và kinh doanh Marunouchi của Tokyo.
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Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tăng tần
suất chuyến bay hai chiều

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha
đề xuất tăng chuyến bay thương mại song
phương, khi đến thăm chính thức Việt Nam
trong hai ngày 17/9 và 18/9.
Đây là một nội dung trao đổi giữa Ngoại
trưởng Hàn Quốc và Phó thủ tướng, Bộ trưởng
Ngoại giao Phạm Bình Minh trong hội đàm
hôm nay, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt
Nam cho biết.
Bà Kang đánh giá cao quyết định của Việt
Nam trong nối lại đường bay thương mại,
mong Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho doanh nhân Hàn Quốc nhập cảnh, trên cơ
sở bảo đảm phòng chống Covid-19, thúc đẩy
hợp tác kinh tế giữa hai bên. Ngoại trưởng Hàn
Quốc là khách nước ngoài đầu tiên đến thăm
Việt Nam kể từ khi đại dịch bùng phát trong
quý I năm nay.

Từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu được điều
chỉnh theo lộ trình

Căn cứ quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao
động năm 2019 thì từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu
của người lao động được điều chỉnh theo lộ
trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động
nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao
động nữ vào năm 2035.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều
kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo
lộ trình, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của NLĐ
trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60
tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55
tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ
mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động
nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ
mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động
nữcho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Tỷ phú Mỹ hiến hết tài sản, dành
270 triệu USD giúp y tế Việt Nam

Tỷ phú người Mỹ gốc Ireland Chuck
Feeney đã cho đi mọi của cải của mình.
Ông cũng dành 270 triệu USD để cải thiện
hệ thống y tế công của Việt Nam. harles
“Chuck” Feeney, đồng sáng lập tập đoàn
bán hàng miễn thuế toàn cầu Duty Free
Shoppers (DFS), là nhà hảo tâm lớn nhất và
ẩn dật nhất thế giới, theo Observer.
Không như Elon Musks hay Mark Zuckerberg – hai tỷ phú công nghệ cam kết sẽ
cho đi ít nhất một nửa tài sản trước khi qua
đời, Feeney nổi tiếng với lời hứa cho đi mọi
số tiền mình có và sẽ chết như một người
đàn ông không có đồng xu nào dính túi.
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ĐTC mời gọi các linh mục cao niên
và đau bệnh đừng sợ đau khổ

Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời,
đưNhân dịp các linh mục cao niên và đau bệnh
của miền Lombardi tham dự ngày cầu nguyện
và huynh đệ dành cho họ tại đền thánh Đức Mẹ
Caravaggio, Đức Thánh Cha đã gửi thư cám
ơn tình yêu trung thành của các ngài, chứng
tá thầm lặng của các ngài đối với Tin mừng sự
sống, và khuyến khích các ngài đừng sợ đau
khổ, vì Chúa vác thập giá cùng chúng ta.

Tân chủ tịch được bầu của khóa họp
này là ông Volkan Bozkir, đại sứ Thổ Nhĩ
Kỳ. Do đại dịch, ông Donald Trump, Tổng
thống Hoa Kỳ có thể là nguyên thủ quốc
gia duy nhất đến trực tiếp trụ sở Liên Hiệp
Quốc, để phát biểu khai mạc phiên thảo
luận chung trực tuyến diễn ra vào thứ Ba
22/9. Cách đây 5 năm, 2015, Đức Thánh
Cha đã tới thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc ở
New York. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha đã
có một bài phát biểu quan trọng trước đại
diện của tất cả các quốc gia, trong đó ngài
kêu gọi sự quan tâm đến người nghèo và
biến đổi khí hậu. Ngài nói: “Thế giới yêu
cầu các giải pháp khẩn cấp và hiệu quả”.

Tòa Thánh chống lại mọi
hình thức khủng bố

Đức Thánh Cha sẽ gửi thông điệp
đến Đại hội đồng LHQ

Đức Thánh Cha sẽ tham gia Tuần lễ Cấp
cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc,
bằng cách sau ngày 22/9 gửi một thông điệp.
Hôm 16/9, ông Matteo Bruni, Giám đốc
Phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận như
trên trước câu hỏi của một số nhà báo về việc
tham gia của Đức Thánh Cha trong sự kiện
quan trọng này.
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Đức ông Janusz Urbanczyk, Quan sát
viên Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ
chức An ninh và Cộng tác ở châu Âu khẳng
định Tòa Thánh chống mọi hình thức
khủng bố và không có bất kỳ lý do nào biện
minh cho việc sử dụng khủng bố. Ngài cổ
võ nền văn hóa gặp gỡ để ngăn ngừa việc
cực đoan hóa.
Cuối cùng, Đức ông Urbancyzk kêu gọi
phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và tôn
giáo, để vừa bảo vệ tự do tôn giáo của mọi
người, vừa bảo vệ vai trò không thể thay
thế của tôn giáo trong việc đào tạo lương
tâm và kiến tạo sự đồng thuận đạo đức nền
tảng của xã hội.
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Tin giả về “SÁCH LỄ ROMA 2020”

Những ngày qua, địa chỉ vivuathutam@
gmail.com đã gửi email đến địa chỉ văn phòng
Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và
nhiều Đức cha một email với chủ đề thông báo
về “SÁCH LỄ ROMA 2020 BUỘC ÁP DỤNG
TỪ NGÀY 04-04-2021”. Sáng ngày 11 tháng
09 năm 2020, Đức cha Emmanuel Nguyễn
Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa và
Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục
Việt Nam xác nhận đây không phải là thông
báo chính thức của Ủy ban Phụng tự và từ văn
phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Bản dịch Sách Lễ Roma ấn bản mới của Hội
đồng Giám mục Việt Nam, do Ủy ban Phụng
tự chuyển ngữ và biên soạn theo tinh thần của
Tông Thư dưới dạng Tự Sắc Magnum Principium, đã hoàn thành và đã được Hội đồng Giám
mục Việt Nam phê chuẩn. Ấn bản này đã được
đệ trình Tòa Thánh chuẩn y để in ấn và phát
hành.Vì thế, những thông tin trái ngược với
thông báo chính thức của Hội đồng Giám mục
Việt Nam không có giá trị.

Giải thích về tựa đề thông điệp
mới của Đức Thánh Cha sẽ được
ban hành ngày 4/10

Trong bài viết đăng trên trang đầu báo
L’Osservatore Romano – Quan sát viên
Roma – ra ngày 16/9, ông Andrea Tornielli,
tổng biên tập Bộ Truyền thông của Vatican,
đã khẳng định rằng tựa đề của thông điệp
Fratelli tutti, tiếng Ý có nghĩa là “Tất cả anh
em”, bao gồm tất cả mọi người, mọi người
nam nữ, không loại trừ người nữ, như được
nói đến trong các cuộc tranh luận tại một
số nước.
Ngày 16/9 Phòng báo chí Tòa Thánh cho
biết vào trưa ngày 4/10, lễ thánh Phanxicô
Assisi, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ ban
hành thông điệp mới có tựa đề Fratelli Tutti, về tình huynh đệ và thân hữu xã hội. Từ
khi tựa đề thông điệp mới được công bố, tại
một số nước đã có những tranh luận khi tựa
đề chỉ nói “fratelli” nghĩa là “các anh em”,
chứ không đề cập cả “sorelle”, nghĩa là các
chị em. Phải chăng tựa đề có sự kỳ thị giới
tính hay loại trừ người nữ ?
Tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, chủ
đề của thông điệp, theo ông Tornielli, chỉ ra
điều liên kết người nam và người nữ. Đó là tình
cảm cần thiết được thiết lập giữa con người
ngay cả khi không phải là họ hàng ruột thịt.
“Mối quan hệ phải được thể hiện qua các hành
động tốt, các hình thức trợ giúp, các hành động
công bình và quảng đại trong lúc cần thiết, một
tình cảm vô vị lợi đối với tha nhân.”
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Cảnh khó tin
sau khi bé trai 5 tuổi
ngã vào chuồng khỉ đột
bất tỉnh
Vụ tai nạn xảy ra hơn 30 năm về trước giờ
đây vẫn khiến người ta không thể tin được về
hành động của con khỉ đột Jambo.
Năm 1986, tin tức về một bé trai 5 tuổi,
Levan Merritt, bị té ngã vào chuồng khỉ đột
mất ý thức và được một con khỉ đực tên Jambo bảo vệ đã gây chấn động nước Anh. Vụ
việc đó đã tạo ra nhiều ảnh hưởng đến cuộc
đời của Levan, giờ đã là một người đàn ông
trung niên.
Năm 2016, anh từng chia sẻ về dự định dẫn
các con trở lại vườn thú để kể cho chúng nghe
về những gì đã xảy ra với bố của chúng.
Levan là con áp út trong một gia đình có
4 người con sống ở Horsham, Tây Sussex,
Anh. Vào mùa hè năm 1986, gia đình anh đã
đi nghỉ dưỡng ở Jersey và ghé thăm một sở
thú. Levan không hề biết chỉ sau 1 ngày đầu
tiên của chuyến đi, anh sẽ trở thành cái tên
xuất hiện liên tục trên truyền thông.
Lúc đầu, những đứa trẻ của gia đình Merritt vô cùng phấn khích khi ngắm nhìn những
chú khỉ nhện trước khi chúng tiến đến chuồng
khỉ đột. Khi nhìn thấy bố cõng anh trên vai
để nhìn rõ các con vật, Levan cũng bắt chước
trèo lên tường và rồi điều khủng khiếp xảy ra,
Levan rơi vào chuồng khỉ đột từ độ cao 6m,
khiến tay bị gãy và não bị tổn thương.
Levan nằm bất động trên nền đất và lúc này,
con khỉ đực cao hơn 2,1m và nặng khoảng
114kg, tên Jambo từ từ tiến lại gần đứa trẻ 5
tuổi. Cảnh tượng ấy khiến gia đình Merritt
và những người có mặt ở sở thú không khỏi
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sợ hãi thì con vật đã giơ tay vỗ vào lưng của
Levan một cách dịu dàng. Suốt thời gian Levan bất tỉnh, Jambo đã đứng đó bảo vệ cậu
bé, đứng chặn không cho đồng loại tiếp cận
đứa trẻ.

Jambo đã tiếp cận và ở bên cạnh bảo vệ
Levan trong suốt thời gian đứa trẻ bất tỉnh.
Jambo đã cố gắng lùa đồng loại vào một
căn nhà nhỏ ở góc chuồng, tránh xa Levan…
…trước khi nhân viên cứu hộ nhảy vào
chuồng cứu Levan.
Vài phút sau, Levan tỉnh lại và lập tức quấy
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khóc. Trong khi gia đình Levan cố gắng hét mọi người đối với loài khỉ đột.
lên để trấn an đứa trẻ của mình thì các con khỉ
Trở về sau vụ tai nạn, Levan không tránh
đột khác lại bắt đầu hoảng loạn khi nghe tiếng khỏi sự dè bỉu và bắt nạt của bạn bè trong
khóc của đứa trẻ.
trường, thậm chí, một vài đứa trẻ còn gọi anh
là “Tarzan”, “cậu bé khỉ đột”… Levan cho
biết đó là một khoảng thời gian khó khăn
nhưng anh đã có thể vượt qua tất cả.
Levan giờ đây đã là một người đàn ông
trung niên, làm việc trong lĩnh vực sản xuất
gỗ và không ngừng yêu động vật. Anh cũng
truyền đạt tình yêu này cho các con bằng cách
thường xuyên đưa chúng đi sở thú và hy vọng
một ngày nào đó sẽ cùng chúng ghé thăm sở
thú Jersey nơi xảy ra sự kiện làm thay đổi
cuộc đời anh.
Thấy vậy, Jambo liền lùa các con vật còn
lại vào căn nhà nhỏ nằm bên trong chuồng để
đưa chúng tránh xa Levan. Giữa lúc đó, một
con khỉ đột khác tên là Hobbit đột nhập lao ra
ngoài nhưng may mắn là 2 nhân viên của sở
thú đã có thể mang Levan ra ngoài an toàn.
Levan được đưa đến Bệnh viện đa khoa
Southampton bằng trực thăng cứu hộ. Tất cả
quá trình từ sau khi Levan rơi vào chuồng khỉ
đột đã được ống kính máy quay của Brian Le
Lion ghi lại. Ngày hôm sau khi vụ tai nạn xảy
ra, gia đình Levan mới dám xem lại đoạn clip.
“Tôi nhớ lần đầu tiên tôi xem đoạn clip
ấy là lúc tôi nằm trong bệnh viện. Tôi đã rất
bất ngờ và sốc. Tôi không thể tin được những
chuyện vừa xảy ra với mình” – Levan kể lại.
Được biết, Levan đã phải nằm viện suốt 6
tuần để điều trị cánh tay bị gãy và phần não bị
tổn thương. Sau khi Levan khỏi hẳn, gia đình
anh được mời ghé thăm sở thú một lần nữa và
từ đó, anh luôn giữ liên lạc với nơi đây. Levan
đã trở lại nơi đây không dưới 10 lần từ sau vụ
tai nạn.
Năm 1992, Levan đã tham gia buổi lễ cho
ra mắt bức tượng của Jambo sau khi con vật
qua đời. Levan cho biết anh luôn cảm thấy
biết ơn con vật vì đã bảo vệ và cứu mạng anh.
Anh cũng rất tự hào về bản thân khi có thể
góp phần làm thay đổi một vài định kiến của

Levan trong ngày cưới. Ảnh: Int.
Levan từng cho các con xem đoạn clip
định mệnh kia nhưng chúng chỉ biết trong đó
là một đứa trẻ được con khỉ đột to lớn bảo vệ.
Trong tương lai, Levan chắc chắn sẽ dạy cho
chúng về vị “ân nhân” đặc biệt đã cứu mạng
của bố chúng.
Về phía gia đình Merritt, mẹ Levan, bà
Pauline cho biết gia đình bà thỉnh thoảng
vẫn xem lại đoạn clip nhưng cô con gái cả,
Stephanie, lại nhất quyết không chịu xem. Bà
Pauline tin rằng nguyên nhân là do khi đó,
Stephanie đã lớn và cô nhớ hết tất cả những
gì đã xảy ra.
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

“Tự sướng”

DIỆU KẾ
(tiếp theo trang 54)

GỌI TỪ ĐÂU?
Buổi sáng ở văn phòng, một doanh nhân
mở báo ra đọc và hết sức ngạc nhiên khi
thấy đăng cáo phó của mình, vội gọi điện
về nhà hỏi vợ:
- Này, em đã đọc báo sáng nay chưa?
Bà vợ mếu máo:
- Vâng, em cũng vừa mới biết tin.
Nhưng em tưởng ở cõi đấy thì không có
điện thoại?!

Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang
cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin
mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới
để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi
theo, quan bèn triệu tập ban tham mưu lại vấn
kế. Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng
quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân
sư, vốn dòng râu quặp, tiến lại tâu rằng:
- Trước mặt, địch quân như gió bão, sau
lưng phu nhân như nước lũ. Song lọt vào tay
giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân.
Chỉ có nước tướng quân hàng giặc, để thoát
khỏi tay phu nhân là hay hơn cả.
Ông tướng vỗ đùi khen:
- Diệu kế! Tuyệt diệu kế!
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