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Hiếu thảo
Một tờ báo ở Tokyo (Nhật) đăng một mẩu 

rao giật gân: “Bán cha mẹ: cha 68, mẹ 66 
tuổi. Giá 900 yên”; sau đó là địa chỉ người 
rao bán.

Ai đọc mẩu rao này cũng đều choáng váng 
vì quá bất ngờ. Mọi người bảo nhau: “Thật 
là cái thời chẳng còn ra gì! Đến cả cha mẹ 
mà cũng đem bán. Chính quyền để mắt vào 
đâu mà không thấy?” Tóm lại, dư luận tức 
điên lên.

Sau đó vài hôm, tờ báo có mẩu rao trên 
đến tay một đôi vợ chồng trẻ mấy ngày trước 
vừa chôn cất cha mẹ mình bất ngờ bị tai nạn 
giao thông. Đôi bạn mất một lúc cả cha lẫn 
mẹ đang rất đau buồn nên họ thấy ý muốn 
bán cha mẹ của những người con nào đó là 
một việc đại bất hiếu, bất kính nếu không nói 
là vô luân. Họ kinh hoàng khi nghĩ đến sự 
đau đớn vật vã của bậc cha mẹ bị con đem 
bán, vì thế đôi vợ chồng này quyết định mua 
hai ông bà để chu cấp cho họ một cuộc sống 
an yên, đầy đủ vật chất và tình thương.

Tìm đến được địa chỉ rao trên báo, họ quá 
bất ngờ bởi trước mắt họ là một tòa nhà lộng 
lẫy với sân vườn đầy hoa khoe sắc. Họ tin 
chắc mình đã nhầm nhà, nhưng cánh cổng 
bật mở. Một người đàn ông lịch lãm mỉm 
cười với họ…

– Chào bác, có lẽ chúng cháu nhầm nhà, 
nhưng theo địa chỉ trên báo thì…

– Đúng chớ không nhầm! Các cháu vào 
nhà đi! -Người chủ nhà đon đả nói-

Ông mời khách ngồi và gọi vợ ra.

– Các cháu thấy đó! Hai bác không phải 
là nghèo. Nhưng hai bác không có con cái để 
kế thừa tài sản, vì thế hai bác rao trên báo 
để tìm người xứng đáng thừa hưởng. Hai bác 
biết chỉ những ai tốt bụng và nhân ái mới để 
ý đến mẩu rao đó. Nhưng nói thật, hai bác 
không tin sẽ tìm được người như vậy… Việc 
hai cháu đến đây chứng tỏ hai cháu là người 
tốt, vì thế hai bác rất mừng khi được gặp các 
cháu.

Truyện gợi vài ý: - lý do nào buộc phải 
thảo kính cha mẹ? – tại sao Chúa phải “ghi 
xuống” thành luật? – đỉnh cao của lòng hiếu 
thảo là gì?.

Trong 10 điều răn, điều răn thứ 4 Chúa 
buộc ta phải thảo kính cha mẹ; lý do: cha mẹ 
được Chúa chọn làm cộng tác viên để dựng 
nên ta. Người xưa nói: “Cha mẹ sinh con, 
Trời sinh tính” hàm ý Trời một phần, cha mẹ 
một phần… tác tạo nên ta; thảo kính cộng tác 
viên là thảo kính Chủ công trình.

Chúa phải ra luật buộc con cái thảo kính 
cha mẹ bởi vì có một số đứa con không hiểu 
ra (do tầm nhận thức thấp), hoặc cho đến khi: 
“Có con mới hiểu lòng cha mẹ” thì đã muộn.

Khi Chúa dạy: “Anh em đừng gọi ai dưới 
đất là cha của anh em, vì anh em chỉ có một 
Cha là Cha trên trời”. (Mt 23,9) thì nghĩa là 
Chúa muốn nói cha mẹ chỉ là người cộng tác, 
Chúa mới đích thật Đấng sinh dựng nên ta, 
vậy đỉnh cao của lòng hiếu thảo là thảo kính 
Thiên Chúa trên tất cả.
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   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Đời chỉ cho ta sinh hóa tử
Chúa mới làm ta tử thành sinh.

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 11

   . 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 ĐỨC TIN  

  “Thánh nhạc là nữ tỳ của phụng vụ”  
Thiêng ca phải đầy tớ của tôn thờ.

   . Ý CHUNG
Cầu cho trí tuệ nhân tạo.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho các tiến bộ về Rô-bốt và trí tuệ nhân tạo 
luôn phục vụ lợi ích của con người.

. 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.

. Ân nhân cũ đã qua
- Ông Bà Lâm Thành (XL)

- Bề trên & Quý Đan sĩ Nữ Đan viện 
Biển Đức (Thủ Đức, TpHCM)

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

. 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.

 THÁNG CẦU CHO CÁC ĐẲNG 
LINH HỒN

   Cúc Cung CảmTạ

.Các Thánh Nam Nữ 
 1.11.2020

.Cầu cho các đẳng 
linh hồn 

2.11.2020   

.Chúa Kitô Vua  
22.11.2020

        

.Các Thánh tử đạo 
Việt Nam 

24.11.2020 
        

.Chúa Nhật I 
Mùa vọng năm B 

29.11.2020 
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

(tiếp theo và hết)

Điền Kỵ y theo kế đó mà làm. Quả 
đúng như lời Quân sư Tôn Tẫn, Bàng Quyên 
kéo binh về giữ Tương Lăng. Điền Kỵ bày 
binh theo cách của Tôn Tẫn, đánh Bàng 
Quyên một trận tơi bời, Bàng Quyên ban đêm 
chạy trốn về Ngụy.

Năm sau, Bàng Quyên cùng Thái Tử Thân 
đem binh đánh nước Hàn. Hàn sang cầu cứu 
Tề. Tề Uy Vương cử Điền Kỵ và Tôn Tẫn đi 
cứu Hàn.

Điền Kỵ muốn kéo quân đến nước Hàn. 
Tôn Tẫn nói:

- Không nên, trước kia ta cứu Triệu mà 
chưa hề đến Triệu, nay cứu Hàn cũng y theo 
kế hoạch đó. Cái thuật giải cứu Hàn là phải 
đánh vào nơi yếu trọng của Ngụy thì quân 
Ngụy tất phải kéo về. Cái kế ngày nay là phải 

đem binh thẳng đến kinh đô Ngụy thì mới cứu 
được Hàn.

Bàng Quyên đang thắng thế ở nước Hàn, 
nhưng Ngụy Huệ Vương ra lệnh cho Bàng 
Quyên phải tức tốc rút binh về đón đánh 
quân Tề đang thừa cơ kéo đến đánh kinh đô 
của Ngụy. 

Tôn Tẫn bày kế lừa Bàng Quyên. 
Quân Tề làm như sợ hãi khi biết Bàng 

Quyên kéo quân trở về Ngụy. Ban đầu làm 
10 vạn bếp, sau đó rút quân như bỏ chạy, hôm 
sau làm 6 vạn bếp, hôm sau rút chạy nữa, chỉ 
còn làm 3 vạn bếp.

Bàng Quyên cho quân quan sát các bếp 
của quân Tề, cười lớn nói với Thái Tử Thân:

- Thật là hồng phúc của Ngụy Vương, 
quân Tề hèn nhát, vào đất Ngụy có 3 ngày 
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mà binh sĩ bỏ trốn quá nửa. Kỳ nầy, Quyên sẽ 
bắt sống bọn Điền Kỵ để rửa cái hận Tương 
Lăng năm trước. 

Nói xong, Bàng Quyên chọn 2 vạn tinh 
binh tiến gấp đánh quân Tề, còn đại binh từ 
từ đi sau.

Tôn Tẫn dọ biết tin đó, tính toán và dự kiến 
đoàn quân của Bàng Quyên sẽ đến Mã Lăng 
vào lúc tối. Đường Mã Lăng ở giữa hai trái 
núi có cây cối um tùm, rất dễ phục binh. Tôn 
Tẫn sai chặt cây ngã ngang để chẹn lối đi, 
chỉ chừa một cây to giữa đường, cho cạo sạch 
một ô vuông vỏ cây ở phía Đông, rồi dùng 
than viết lên đó mấy chữ: “Quân sư Tôn bảo: 
Bàng Quyên chết tại cây nầy”.

Tôn Tẫn sai bộ tướng Viên Đạt, Độc Cô 
Trần, kéo 5000 quân cung nỏ, mai phục 2 bên 
tả hữu Mã Lăng, dặn kỹ hễ nơi gốc cây có ánh 
lửa phát ra thì nhất tề nhắm vào đó mà bắn.

Lại sai Điền Anh dẫn 1 vạn quân mai phục 
cách Mã Lăng 3 dặm chẹn đường quân Ngụy. 
Tôn Tẫn phân phát binh xong thì cùng Điền 
Kỵ dẫn binh còn lại lên đóng phía Bắc để dự 
bị tiếp ứng.

Bàng Quyên kéo binh đến Mã Lăng thì trời 
vừa tối, thấy cây cối bị đốn ngã nằm ngổn 
ngang, cho rằng quân Tề sợ quân Ngụy đuổi 
theo kịp nên đốn cây cản đường như thế.

Bàng Quyên cho thu dọn cây cối, bỗng 
thấy có một cây giữa đường, gần nơi gốc đẽo 
trắng, có viết chữ nhưng Trời tối không thấy 
rõ. Bàng Quyên sai một tên lính châm lửa 
lên xem, Bàng Quyên đọc xong mấy chữ thì 
la lên:

- Ôi! Ta mắc mưu thằng què rồi!
Vừa la xong thì có cả muôn cả vạn mũi 

tên từ nỏ bắn ra, quân Ngụy chết vô số. Bàng 
Quyên bị loạn tên trọng thương, liệu không 
thoát được, bèn rút kiếm tự đâm cổ chết.

Cuộc đời của Bàng Quyên đúng y như lời 
của Quỉ Cốc Tiên Sinh đã nói trước: “Ngươi 
sẽ vì lừa người mà bị người lừa lại, gặp dê thì 
vinh, gặp ngựa thì hỏng”. Bàng Quyên chết 
tại Mã Lăng. (Mã là ngựa).

Giết xong Bàng Quyên rồi, Tôn Tẫn xin 
với vua Tề cho về ẩn dật tu luyện ở núi Thạch 
Lư. Một năm sau, không còn ai biết Tôn Tẫn 
ở đâu nữa.

CHÚA NHẬT XXXI TN NĂM A (1.11.2020).
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
- Bài đọc 1: Kh 7,2-4.9-14  
- Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-3 
- Tin Mừng: Mt 5,1-12a.

Ý TƯỞNG
1. Tám mối phúc thật đều thiên về những lời khuyên 

thụ nhận…
SUY NGHĨ
1. Chính Chúa Kitô Con Thiên Chúa giáng trần cũng 

toàn là thụ nhận phần thiệt về mình.
Ý TƯỞNG
2. Thậm chí bỏ cả chính mạng sống mình…
SUY NGHĨ
2. Vì cuộc sống đời này phải như hạt lúa thối đi mới 

nẩy mầm cho cuộc sống đời sau.

TIN MỪNG THÁNG 11

(Hết)
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Ý TƯỞNG
1. Vốn Chúa ban cho mỗi người khác nhau ám chỉ 

phận người không ai giống ai.
SUY NGHĨ
1. Nhưng lại giống nhau cùng một nhiệm vụ.
Ý TƯỞNG
2. Đó là nhiệm vụ: Phải sinh lời.
SUY NGHĨ
 2. Bằng thực thi Lời Chúa.

CHÚA NHẬT XXXIII TN NĂM A (15.11.2020).
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

- Bài đọc 1: Cn 31,10-13.19-20.30-31 
- Bài đọc 2: 1 Tx 5,1-6 
- Tin Mừng: Mt 25,14-30 (hay Mt 25,14-15.19-21)

CHÚA NHẬT XXXII TN NĂM A (8.11.2020).

- Bài đọc 1: Kn 6,12-16 
- Bài đọc 2: 1 Tx 4,13-18 (hay 1 Tx 4,13-14)  
- Tin Mừng: Mt 25,1-13

Ý TƯỞNG
1. Dụ ngôn 10 trinh nữ dạy ta phải luôn tỉnh thức.
SUY NGHĨ
1. Tỉnh thức bằng cách nào? – Thưa bằng cách thực thi 

Lời Chúa hằng ngày hằng giờ.
Ý TƯỞNG
2. Vì thực thi Lời Chúa là tuân hành lời dặn của Ông 

Chủ-Thiên chúa.
SUY NGHĨ
2. Thực thi Lời Chúa-yêu thương mọi người là việc 

khó, cần phải phấn đấu. Phấn đấu giúp ta tỉnh thức luôn.
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CHÚA NHẬT XXXIV TN NĂM A (22.11.2020).

- Bài đọc 1: Ed 34,11-12.15-17  
- Bài đọc 2: 1 Cr 15,20-26.28 
- Tin Mừng: Mt 25,31-46

Ý TƯỞNG
1. Mỗi người là tình yêu như Thiên Chúa là Tình yêu.
SUY NGHĨ
1. Cho nên mỗi người được tra vấn về tình yêu trong 

ngày tận thế.
Ý TƯỞNG
2. Vì Chúa xuống thế dạy ta phải yêu.
SUY NGHĨ
2. Không thể thắc mắc tại sao vào ngày tận thế Chúa 

phán xét về tình yêu.

 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B (29.11.2020).

- Bài đọc 1: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 
- Bài đọc 2: 1 Cr 1, 3-9 
- Tin Mừng: Mc 13, 33-37 

Ý TƯỞNG
1. Giờ chết của mỗi người đều bất ngờ.
SUY NGHĨ
1. Mà chúng ta lại hay quên và mất cảnh giác.
Ý TƯỞNG
2. Hãy chuẩn bị trong tim mình luôn có tình yêu.
SUY NGHĨ
2. Đó là tình yêu tha nhân một cách vô vị lợi và vượt trên 

bản năng: tức yêu người xa lạ, kẻ thù và người nghèo hèn tật 
bệnh.

CHÚA NHẬT XXXII TN NĂM A (8.11.2020).

- Bài đọc 1: Kn 6,12-16 
- Bài đọc 2: 1 Tx 4,13-18 (hay 1 Tx 4,13-14)  
- Tin Mừng: Mt 25,1-13
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Những cô khôn ngoan vừa mang đèn vừa 
mang dầu theo” (Mt 25,3).

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHỦ ĐỀ: HÃY LUÔN TỈNH THỨC SẴN SÀNG

Sợi chỉ đỏ: Ý tưởng “tỉnh thức” được 
khai triển trong cả 3 bài đọc hôm nay:

- Bài đọc I: Tỉnh thức để gặp được sự 
khôn ngoan.

- Đáp ca: “Ôi lạy Chúa là Thiên Chúa của 
tôi, tôi thao thức chạy kiếm Ngài”.

- Tin Mừng: Dụ ngôn 10 trinh nữ đón 
chàng rể, kết thúc bằng lời khuyên: “Vậy 
hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết ngày 
nào giờ nào”.

- Bài đọc II: Tỉnh thức để đón Chúa quang 
Lâm.

Minh họa
- Mille images 96 A
- “Những cô khôn ngoan vừa mang đèn 

vừa mang dầu theo” (Mt 25,3)
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1. I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
Nhịp sống đều đều dễ ru ngủ chúng ta 

trong thói quen, thụ động và an phận… quên 
mất nhiều vấn đề quan trọng thiết yếu. Bởi 
vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta phải 
luôn tỉnh thức.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy lắng nghe 
Lời Chúa và xin Ngài giúp chúng ta sống theo 
Lời dạy của Ngài.

2. II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta mải mê làm ăn sinh sống, đến 
nỗi không nghĩ đến cuộc sống mai sau.

- Chúng ta mải mê lo cho bản thân mình, 
đến nỗi không nghĩ gì đến tha nhân.

- Chúng ta miệt mài tìm hưởng thụ sung 
sướng mà không nghĩ đến vấn đề tội phúc.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Kn 6,13-17)
Khôn ngoan là một ơn ban quý báu của 

Chúa. Nó giúp con người biết cách sống thế 
nào cho phải, biết tìm kiếm những gì đáng 
tìm, và biết học hỏi suy nghĩ những gì đáng 
học hỏi.

Ơn khôn ngoan quý báu ấy, Chúa sẵn sàng 
ban cho những ai thao thức kiếm tìm.

2. Đáp ca (Tv 62)

Tv này bày tỏ tâm tình của một người đang 
sống kiếp lưu đày, tâm tình thao thức kiếm 
tìm Chúa.

Sự thao thức kiếm tìm được mô tả như 
người khát mong gặp được nước, người 
đói mong được của ăn, như người nằm trên 
giường mà không ngủ được vì mãi nhớ kẻ 
mình thương.

3. Tin Mừng (Mt 25,1-13
Dụ ngôn 10 trinh nữ đón chàng rể nói đến 

sự tỉnh thức để đón Chúa khi Ngài quang lâm.
“Tỉnh thức” ở đây, qua hình ảnh chiếc đèn 

đầy dầu, có nghĩa là lúc nào cũng ở trong tư 
thế chuẩn bị sẵn sàng.

Dụ ngôn này cũng có một chi tiết rất ý ng-
hĩa: 5 cô khôn ngoan không cho 5 cô khờ dại 
mượn dầu. Đây không phải là thái độ ích kỷ 
không giúp nhau. Chi tiết này muốn nói rằng 
trước số phận đời đời, không ai có thể giúp 
ai được. Vậy mỗi người phải tự lo bằng một 
cuộc sống lúc nào cũng sẵn sàng trả lẽ trước 
mặt Chúa.

4. Bài đọc II (1 Tx 4,12-17)
Tín hữu Thêxalônikê rất mong tới ngày 

tận thế, vì khi đó họ sẽ được gặp lại Chúa. 
Nhưng mong mãi mà chưa tới tận thế, họ sợ 
rằng mình sẽ chết trước ngày đó và không 
gặp được Chúa.

Thánh Phaolô trấn an họ: Khi Chúa đến, 
tất cả mọi người dù còn sống hay đã chết đều 
được gặp Ngài và sau đó được sống hạnh 
phúc bên Ngài mãi mãi.
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Tâm trạng này của tín hữu Thêxalônikê rất 
lạ đối với chúng ta. Nhưng nó cho thấy điều 
này là: Chỉ khi nào người ta luôn tỉnh thức 
sẵn sàng thì người ta mới có thể không sợ mà 
còn nôn nóng chờ ngày tận thế (hay ngày chết 
của mình).

IV. GỢI Ý GIẢNG

1. Chuẩn bị sẵn sàng luôn là điều tốt hơn.
Đối với những việc còn mơ hồ, nghĩa là 

không chắc sẽ đến hay không, thì không chuẩn 
bị là việc có thể thông cảm được. Nhưng đối 
với những việc mình biết chắc chắn sẽ đến, 
thì chuẩn bị sẵn sàng luôn là điều tốt hơn.

Trong tương lai, bạn sẽ lên chức giám đốc, 
sẽ lãnh đạo một công ty lớn chăng? Chưa biết. 
Vì thế, chưa cần phải nghĩ ngợi lo lắng nhiều. 
Tới chừng đó sẽ tính.

Hai tháng nữa là đám cưới của con trai bạn. 
Nếu bạn cẩn thận và khôn ngoan thì chắc hẳn 
bạn sẽ lo ngay từ hôm nay.

Trong tương lai, có thể xa mà cũng có thể 
gần, bạn sẽ chết chăng? Chắc chắn rồi. Vậy 
sao bạn không lo trước? Đành rằng không ai 
biết ngày chết của mình, như Đức Giêsu đã 
nói rõ: “Các con không biết ngày nào, giờ 
nào”, nhưng chuẩn bị sẵn sàng trước luôn là 
điều tốt hơn. Vả lại biến cố này vô cùng hệ 
trọng, hệ trọng hơn cả việc chuẩn bị cho một 
tiệc cưới.

2. Không nghĩ tới không phải là cách trốn 
tránh được. 

 Chết là một chuyện rất buồn và rất đáng 
sợ. Vì thế nhiều người không muốn nghĩ tới 
nó. Họ giống như con đà điểu sợ người thợ 
săn nên dấu đầu trong cát.

Nhưng việc con đà điểu chúi đầu vào cát 
không hề ngăn cản được bước chân người 
thợ săn càng lúc càng tiến gần tới nó. Cũng 
thế, việc không nghĩ tới cái chết không giúp 
người ta trốn được tử thần.

Tốt hơn cả là hãy tỉnh thức chuẩn bị sẵn 
sàng, như gương các tín hữu Thêxalônikê. 
Càng chuẩn bị thì ta càng bình an khi cái chết 

đến. Chuẩn bị hoàn toàn chu đáo thì ta còn có 
thể vui mừng nôn nóng mong cho ngày chết 
mau đến nữa.

3. Chờ đợi trong tình yêu 
Đời người là một cuộc đợi chờ, và đợi chờ 

nào cũng bao hàm tình yêu trong đó, bởi vì con 
người chỉ hết lòng đợi chờ mong mỏi người 
nào hay điều gì mình hết lòng yêu thương hay 
quý chuộng. Người mẹ chờ đợi đứa con sắp 
ra đời bằng cách chuẩn bị tất cả những gì cần 
thiết để bao bọc săn sóc con mình; một người 
chờ đợi bạn đến thăm bằng cách chuẩn bị thật 
chu đáo để đón tiếp bạn.

Chúng ta mong đợi Chúa đến. Nhưng khi 
nào Ngài đến, chúng ta không biết. Có điều 
chắc chắn là Ngài sẽ đến trong một cuộc viếng 
thăm thân tình, bởi vì chỉ những người thân 
tình mới dành cho nhau những cuộc viếng 
thăm bất ngờ. (“Mỗi ngày một tin vui”) 

4. Mảnh suy tư
- Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri 

hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ! Họ 
chỉ chu toàn bổn phận (ĐHV 25).

- Bổn phận là giấy vào Nước Trời: “Ai thực 
hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào Nước Trời” 
(ĐHV 27)

- Nếu ai cũng nên thánh trong bổn phận, 
thì tâm hồn mới, gia đình mới, thế giới mới 
(ĐHV 20)
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V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

CT: Anh chị em thân mến 
Chúa có thể đến vào lúc chúng ta hoàn 

toàn bất ngờ. Do đó tỉnh thức là việc mỗi Kitô 
hữu cần phải làm thường xuyên cả cuộc đời 
mình. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng 
ta cùng dâng lời cầu xin.

1- Hội Thánh không ngừng nhắc nhở các 
Kitô hữu/ cần chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quyết 
định với Đức Kitô/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ biết cố 
gắng sống thánh thiện/ để chuẩn bị cho cuộc 
gặp gỡ này.

2- Đứng trước cái chết/ mọi người đều sợ 
hãi/ nhất là đối với những ai chưa chuẩn bị 
để gặp gỡ Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho hết thảy mọi Kitô hữu hiểu rằng/ phải làm 
thật nhiều việc lành phúc đức/ để khi Chúa 
gọi ra trình diện trước tòa Chúa/ sẽ không bị 
Chúa khiển trách bất cứ điều gì/ trái lại còn 
được vui hưởng hạnh phúc trên trời.

3- Tỉnh thức trong bổn phận đối với Chúa 
và tha nhân/ là những điều căn bản trong đời 
sống đức tin của những ai tin Chúa/ Chúng 
ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu/ luôn tỉnh 
thức như Chúa đã dạy.

4- Dầu cần cho đèn thiêng liêng chính 
là lời cầu nguyện/ đồng thời cũng là những 
việc bác ái yêu thương/ như giúp đỡ những 
người nghèo khổ bất hạnh/ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết 
cầu nguyện không ngừng/ và quảng đại giúp 
đỡ anh chị em nghèo đói đang sống chung 

quanh mình.
CT: Lạy Chúa, cuộc sống thường ngày có 

quá nhiều thử thách gian nan, khiến chúng 
con dễ sao lãng bổn phận tỉnh thức. Vậy xin 
Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con luôn tỉnh 
thức giữa biết bao phiền toái của cuộc sống 
thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ…

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Trong kinh Lạy Cha 
sau đây, chúng ta hãy nói với Cha chúng ta ở 
trên trời rằng chúng ta yêu mến Cha và lúc 
nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để về nhà Cha khi 
Cha đến rước chúng ta.

- Sau kinh Lạy Cha: “... và được an toàn 
khỏi mọi biến loạn. Xin nhắc chúng con luôn 
tỉnh thức sẵn sàng đang khi chúng con đợi 
chờ ngày hồng phúc…” 

VII. GIẢI TÁN

Hôm nay chúng ta đã nghe lời Chúa Giêsu 
dạy: “Chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con 
không biết ngày nào, giờ nào”. Thánh lễ đã 
xong, nhưng lời Chúa vẫn còn đó. Chúng ta 
hãy luôn tỉnh thức theo lời Chúa dạy.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

RABBI/ THẦY 
(CN 31 TN A - Mt 23,1-12)

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là 
thầy (rabbi), vì anh em chỉ có một Thầy, còn 
tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 
23,8).

Rabbi, chuyển âm từ tiếng Hipri hay Aram, 
có nghĩa là “chúa tôi”, “thầy tôi”. (rab: “chúa”, 
“lớn”) vào thời Tân Ước và cả từ trước nữa, 
rabbi là một cách xưng hô bày tỏ sự kính 
trọng đối với các tiến sĩ luật. Tân Ước đôi 
khi chuyển từ này sang tiếng Hilạp là rhabbi 
mà không phiên dịch (Mt 23,7t 26,25.49 Mc 
9,5 11,21 14,45 Ga 38,49 v.v…) thỉnh thoảng 
phiên dịch là Kurie (Mt 8,2.6.8.25…) hoặc 
dùng một từ dần dần có nghĩa là “thầy”– di-
daskale (Mt8, 19 12,38… nhất là Ga 1,38) 
hay epistala (Lc5,5 8,24.45 9,33…)

Trong Tân Ước, từ “rabbi” chỉ gặp thấy 
trong các sách Tin Mừng. Từ này luôn được 
dùng để nói với Chúa Giêsu, trừ Ga 3,26 (nói 
với Gioan Tẩy Giả) và Mt 23,7t (suy tư có 
tính cách chung khắp). Vào cuối thế kỷ 1 công 
nguyên, chữ “i” cuối từ (có nghĩa là của tôi) 
đã mất giá trị của nó như một cách hô khởi và 
từ rabbi đã trở thành một tước hiệu dành cho 
các tiến sĩ luật, những chuyên gia Do thái về 
Thánh kinh.

Giảng dạy là một hoạt động chính yếu 
trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu. 

Ngài giảng dạy trong các hội đường (Mt 4,23t 
Ga 6,59), trong đền thờ (Mt 21,23t Ga 7,14), 
vào các dịp lễ (Ga 8, 20) và cả mỗi ngày (Mt 
26,56). Cách thức giảng dạy của Ngài không 
khác với cách các tiến sĩ trong dân Israel sử 
dụng. Ngài đã thảo luận với họ thời niên thiếu 
(Lc 2,46) hoặc thỉnh thoảng tiếp xúc với họ 
(Ga 3,1t.10) và họ cũng nhiều lần chất vấn 
Ngài (Mt 22,16t.36). Dân chúng gọi Ngài là 
rabbi nghĩa là Thầy, như khi họ gọi các tiến 
sĩ luật. Ngài nhận tước hiệu này (Ga 13,13). 
Nhưng Ngài cũng quở trách các luật sĩ đương 
thời, vì họ lo tìm kiếm tước hiệu này, làm như 
Thiên Chúa không phải là Thầy dạy duy nhất 
của loài người (Mt 23,7t).

“Nước Trời giống mười trinh nữ cầm đèn 
đi đón chàng rể” (Mt 25,1).

Do ánh sáng rọi soi, đèn biểu hiệu sự hiện 
diện sống động của Thiên Chúa và của con 
người.

“Lạy Chúa, Ngài là ngọn đèn của con” (2Sm 
22,29). Tác giả Sách Thánh kêu lên như vậy 
để công bố cho ta biết rằng chỉ có Chúa mới có 
ánh sáng và sự sống. Thật vậy, tinh thần (thần 
khí) Chúa ngự trong lòng con người như ngọn 
đèn dò xét tâm can (Cn 20,27). Chúa đã dùng 
lời (Tv 119,105) và giới răn Ngài (Cn 6,23) 

ĐÈN
(CN 32 TN A - Mt 25,1-13)
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(xem tiếp trang 56)

như đèn soi đường người tín hữu. Lời tiên tri 
là “đèn tỏ rạng giữa tối tăm… là sao mai mọc 
lên soi chiếu tâm hồn” (2Pr 1,19). Khi ngày 
trọng đại ấy đến “sẽ không còn đêm tối nữa” 
(những kẻ được chọn) sẽ không cần ánh sáng 
của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì 
Thiên Chúa sẽ chiếu sáng họ (Kh 22,5) “Con 
chiên là ngọn đèn chiếu soi” (21,23).

Đèn sáng còn biểu hiện sự hiện diện của 
con người. Thiên Chúa hứa ban cho Đavít 
một ngọn đèn, nghĩa là một dòng dõi bất tận 
(2V 8,19 1V 11,36 15,4). Nhưng nếu xứ sở 
bất trung, Thiên Chúa đe dọa sẽ dập tắt ngọn 
đèn sáng (Gr 25,10). Khi ấy, đèn của kẻ dữ 
sẽ nhanh chóng tàn lụi và họ không còn được 
hạnh phúc vững bền (Cn 13,9 G.18, 5t).

Để biểu tỏ lòng trung tín và nói lên sự cầu 
nguyện liên lỉ, Israel thắp sáng ngày đêm một 
ngọn đèn nơi thánh thiện (Xh 27,10 1Sm 3,3). 
Để cho ngọn đèn tắt là dấu từ bỏ Thiên Chúa 
(Sbn 29,7). Trái lại, phúc cho ai biết tỉnh thức 
đợi chờ Thiên Chúa, như các trinh nữ khôn 
ngoan (Mt 25,1-3) hay như người tôi tớ trung 
thành (Lc 12,35) luôn giữ đèn cháy sáng.

Thiên Chúa còn chờ đợi nên các tín hữu 
không để đèn dưới đáy thùng (Mt 5,15t) như 
chính họ phải là ánh sáng giữa thế gian hư 
hỏng (Pl 2,15) như Êlia đã “bùng cháy tựa 
đuốc sáng” (Hc 48,1) hay như Gioan Tẩy Giả 
đã là “ngọn đèn cháy sáng” (Ga 5,35) để làm 
chứng cho ánh sáng thật (1,7t). Thánh Phêrô 
và Phaolô cũng là “hai cây ô liu và là hai ngọn 
đuốc” (Kh 11,4) làm cho vinh quang của Con 
Người chiếu sáng đến ngày sau hết (1,12t).

“Người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà 
giao phó của cải mình cho họ” (Mt 25,14).

Tình người tôi tớ diễn tả sự tuân phục của 
trọn con người đối với Thiên Chúa.

Các tôi tớ Thiên Chúa trong Cựu Ước:
Ông Abraham, như khi ông tiếp ba vị 

khách tại Manrê: “tôi xin đi lấy ít bánh để các 
ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, 
vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây...” 
(St 18,5-8 x. St 26,24 Đnl 9,27 Tv 105, 6.42).

Ông Môsê: “Toàn dân kính sợ Đức Chúa, 
tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môsê, tôi trung 
của Người”. (Xh 14,31 x. Ds 12,7-8 Đnl 34,5 
Gs 1,1-2, 7.13.15 8,31.33 11,15 22,2.4-5 2V 
18,12 2Sb 1,3 Dt 3,5 Kh 15,3).

Ông Giôsuê: “Ông Giôsuê, con ông Nun, 
tôi trung của Đức Chúa, từ trần, thọ một trăm 
mười tuổi” (Gs 2,8 x. Gs 24,29).

Ông Đavít: “Đức Chúa đã phán về ông 
Đavít rằng: chính tay Đavít, tôi tớ Ta, mà 
Ta sẽ cứu Israel, dân Ta, khỏi tay người Phi-
litinh và khỏi tay mọi kẻ thù của nó” (2Sm 
3,18 x. 2Sm 7,5/ 1Sb 17,4 2Sm 7,8/ 1Sb 17,7 
2Sm 7,18-20.25 1Sb 21,8 Tv 78,70 89,3.20 
132,10 Ed 34,23-24 Lc 1,69 Cv 4,25-26).

Chúa Giêsu Kitô và phận tôi tớ:
Giáo huấn của Chúa Giêsu về phận tôi tớ: 

“không ai có thể làm tôi hai chủ... Anh em 
không thể làm tôi hai chủ... Anh em không 
thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền 
của được” (Mt 6,24/ Lc 26,13 x. Lc 12,42-
46 Mt 25,14-30/ Lc 19,12-17 Lc 12,35-40 
17,10). 

Các tôi tớ Thiên Chúa trong Tân Ước: Một 
đầy tớ gái bị quỷ thần ốp, nói về ông Phao-
lô và ông Sila: “các ông này là tôi tớ Thiên 
Chúa Tối Cao, họ loan báo cho các người con 
đường cứu độ” (Cv 16,17 x. Cv 2,18 4,29 2Pr 
1,1 Gđa 1).

Thánh Phaolô như một người tôi tớ:
Một tôi tớ Thiên Chúa: “trong Đức Kitô 

Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc 
phục vụ Thiên Chúa” (Rm 15,17x. Rm 1,9 
2Cr 6,4 2Tm 1,3).

Một tôi tớ Đức Giêsu Kitô: “Tôi là Phaolô, 
tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, tôi được gọi làm 
Tông đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng 
của Thiên Chúa” (Rm 1,1 x. Gl 1,10 Pl 1,1).

Một tôi tớ của Tin Mừng: “Tôi đã trở nên 
người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc 
biệt Thiên Chúa đã an bài...” (Ep 3,7 x. Cl 

 TÌNH NGƯỜI TÔI TỚ TRONG ĐỜI TÍN HỮU
(CN 33 TN A - Mt 25,14-30).       
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Tại miền Nam nước Ý, có đôi vợ 
chồng còn rất trẻ. Lấy nhau đuợc 3 năm, mà 
đã có 2 đứa con nhỏ. Trước kia thì cả 2 anh 
chị đi làm, nhưng từ ngày có 2 cháu, thì chỉ 
mình anh đi làm. Chị phải ở nhà trông coi các 
cháu và lo việc nội trợ trong gia đình. Chị rất 
vui vì được ở nhà, chỉ cần 3 tiếng đồng hồ 
là dọn dẹp xong. Có nhiều thì giờ đọc kinh 
lần chuỗi Mân Côi. Chị thường nói với bạn 
bè: chị say mê lần chuỗi Mân Côi kính Đức 
Mẹ, không những để đọc kinh đền tạ Trái Tim 
Đức Mẹ, mà còn là một thích thú, mỗi khi chị 
ngồi lần hạt. Tâm hồn thoải mái, không phải 
suy nghĩ lo lắng bất cứ vấn đề gì. Khi nào gặp 
sự khó khăn, bệnh tật, chị lần hạt kính Đức 
Mẹ, thì đều được Đức Mẹ nhận lời, cho chị 
được như ý. 

Rồi một hôm chị đang lần hạt đọc kinh như 
vậy, thì anh chồng về sớm hơn mọi khi, thấy 
vợ đang lần hạt. Con cái thì bỏ bê, không 

săn sóc gì cả, nhà cửa lộn xộn bừa bãi. Anh 
nổi nóng lên, quá giận mất khôn, anh túm 
lấy chuỗi hạt Mân Côi chị đang đeo ở cổ, mà 
giật. Nhưng với sức lực như vậy, mà chuỗi 
hạt Mân Côi mong manh, anh cũng không sao 
giật cho đứt được. Anh đành phải kéo chị lê 
lết, tựa như người cầm dây thừng mà lôi đi. 
Chi đau cổ quá, kêu lên:
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- Thôi, anh tha cho em. Nếu anh cần lấy 
chuỗi hạt Mân Côi, thì để em tháo ra đưa 
cho anh. 

Chị liền tháo chuỗi hạt đang đeo ở cổ, 
trao cho anh. Anh chồng cầm lấy chuỗi hạt, 
tự nhiên té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự, 
2 mắt trợn trừng, miệng xùi bọt mép, tưởng 
chết ngay. Hàng xóm nghe tin, vội vã tuốn 
đến xem sự thể nào, có cứu được không? 
Lúc ấy chị vợ cuống lên, sợ chồng chết, thì 
lấy ai đi làm nuôi con. Cho nên chị khấn xin 
Đức Mẹ:

- Xin Mẹ tha cho chồng con, để anh được 
sống, ăn năn trở lại, đi làm nuôi đàn con nhỏ. 

Chị liền cầm chuỗi tràng hạt đeo vào cổ 
anh chồng. Tức thì anh ngồi dậy, như không 
có truyện gì xảy ra. Mọi người hàng xóm 
đều chứng kiến phép lạ nhãn tiền, do màu 
nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi. Anh tỉnh dậy 
rất hối hận, vì những việc làm sai trái, xúc 
phạm đến Đức Mẹ, đến người vợ thân yêu 
của mình. Nếu không có chị vợ, thì anh đã 
chết mất linh hồn. Từ đó, anh ăn năn hối cải, 
và đeo luôn chuỗi hạt mà vợ đã trao cho anh, 
cho đến trọn đời. 

Ngày nào tối sáng anh cũng cùng vợ sốt 
sắng lấn chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Gia 
đình trở nên hạnh phúc, đầm ấm thương yêu 
nhau, lo làm ăn và dạy dỗ con cái nên thân 

nên người. 
Lời bàn: Câu truyện trên đây rất phù 

hợp với nhiều gia đình Công giáo chúng ta. 
Chúng tôi đã thấy có nhiều gia đình lâm vào 
tình trạng y như cốt truyện gia đình này. Để 
cảnh cáo anh chàng khô đạo. Sức lực như vậy 
mà không giựt nổi chuỗi hạt Mân Côi mỏng 
manh, nhưng có sức mạnh vạn năng. Đó là 
quyền phép Đức Mẹ. Ngay từ bây giờ các anh 
chị cũng nên tập cho con cái mình, mộ mến 
chuỗi Mân Côi. Kẻo lớn lên 15, 16 tuổi là 
không sao dạy bảo được chúng. Tối đến bắt 
con nhỏ ngồi cạnh cha mẹ, tập cho các cháu 
lần hạt Mân Côi. Các cháu sẽ quen, rồi thành 
tập quán tốt. Nên thánh là có những thói quen 
làm việc lành phúc đức. Như chị vợ trên đây, 
có thói quen lần chuỗi Mân Côi. Ngày nào chị 
không lần chuỗi Mân Côi, là ngày đó thiếu 
sót không yên lòng. Ước gì câu truyện trên 
đây được nhiều gia đình Công giáo đọc thật 
kỹ, để luôn hướng về Đức Mẹ Mân Côi. 
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Anh Nguyễn 35 tuổi, ở một xứ đạo miền 
Bắc, có vợ con mà còn giăng mắc với một chị 
ở Hà Nội đã 3 năm. Tháng 6 năm 1979, ông bố 
nhân dịp vào Sài gòn chữa bệnh, đến khấn tại 
đền Thánh Cả Giuse Chí Hòa, thì linh mục phụ 
trách bảo:

- Con ông sẽ về với ông.
Sau chừng một năm, anh Nguyễn xích mích 

với vợ lẽ về vấn đề tiền bạc, liền quyết đoạn 
tuyệt, để trở về với gia đình. Để tránh xa dịp 
tội, anh tình nguyện vào ở miền Nam, trông 
coi vườn cây trái ông bố vừa mới tậu.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

 (tiếp theo)
VI. SIÊU NHIÊN SỐNG SIÊU NHIÊN,

SỐNG THÁNH Ý CHÚA TRĂM PHẦN TRĂM

102. Mọi người khen con mà Chúa chê con, khốn cho con. Mọi người nhục mạ con, vu cáo, 
ghê gớm con, nhưng Chúa khen con, thì hạnh phúc cho con vì nước Thiên đàng là của con.

103. Mọi người khen con mà Chúa chê con, được ích gì? Mọi người nhạo cười con, mà 
Chúa khen con, hạnh phúc cho con. Khi dân chúng kể: “Xin tha Baraba!” Baraba vẫn là kẻ 
trộm. Khi dân chúng la lối: “Hãy đóng đinh nó!” Chúa Giêsu vẫn là Con Thiên Chúa vô tội.

104. Trước những vô ơn phản bội, vu cáo, đau đớn nhất là những ác ý phi lý, do những 
nhân vật không thể ngờ được. Phản ứng của con là:

- Tha thứ, thật lòng.
- Kể cả xin họ tha thứ nếu họ không bằng lòng con.
- Yêu thương cầu nguyện cho họ thức tỉnh.
- Càng khỏi dựa vào sự an ủi thế gian.
105. Hãy vui mừng vì con thành công và hãy cám ơn Chúa vì có người khác thành công 

hơn con.
106. Sự điên dại trước mắt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Chúa.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 

cùng là những giáo dân 
nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 

xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau 
trong hành trình theo chân Chúa.

Vấn nạn:  
Tại sao 1 lớn hơn 99, nghĩa là bỏ 99 

chiên ngoan chỉ vì 1 chiên lạc? (một Kitô 
hữu giáo dân)

Trao đổi:
Đức Hồng y Fr. Nguyễn Văn Thuận đã dí 

dỏm nói rằng Chúa dở tính toán khi đã coi 
số 1 lớn hơn số 99 (*). Nói dí dỏm như thế 
để mọi người trước là chú ý đến quy luật khi 
trong nhà có một đứa con bị bệnh, cha mẹ nào 
cũng đều tạm quên các đứa con khỏe mạnh 
để tập trung chữa chạy và chăm sóc đặc biệt 
đứa con đau ốm ấy đi đã… sau là nhắc mọi 
người ngộ ra chân lý Chúa luôn thương xót kẻ 
lầm đường lạc lối, bơ vơ trong tuyệt vọng… 
muốn kẻ ấy ăn năn, tìm kiếm cơ hội cho kẻ 
ấy quay về và khi kẻ ấy quay về thì vui mừng 
hớn hở.
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Chân lý cũng như quy luật trên còn gợi ra 
cho ta thêm nhiều suy nghĩ, ví dụ như:

1. Chúng ta ai cũng đều là tội nhân, là con 
chiên lạc, vậy nên chúng ta phải luôn ăn năn 
và quay về với Chúa.

2. Người công chính vì bẩm sinh được 
Chúa an bài cho bản tính hiền lương, cho 
nên họ không gặp khó khăn gì khi muốn đi 
theo Chúa.

3. Người tội lỗi vì bẩm sinh được Chúa 
tiền định cho bản tính ngông nghênh, ngang 
bướng, cho nên họ gặp rất nhiều khó khăn khi 
muốn đi theo Chúa.

4. Căn cứ vào suy nghĩ số 2 và số 3 vừa 
nêu, ta cứ ngỡ Chúa không công bình khi an 
bài có vẻ thiên lệch như thế.

5. Nào ngờ, tính công bình của Chúa được 
thể hiện rất nhiệm mầu: người công chính 
không có sự phấn đấu khi muốn đi theo Chúa; 
người tội lỗi luôn có sự phấn đấu khi muốn đi 
theo Chúa.

6. Chúa không đánh giá mọi người qua 
thành tích, nhưng qua sự phấn đấu, vì sự phấn 
đấu thể hiện tình yêu cháy bỏng, khao khát 
sôi sục và ý chí mạnh mẽ. 

7. “Nem công chả phượng” của đứa con 
giàu sang dễ dàng sắm sửa dâng lên cha mẹ là 
hiếu, nhưng cha mẹ không thích bằng cơm lạt 
canh rau của đứa con nghèo đói khó nhọc lắm 
mới có được để dâng kính cha mẹ.

8. Lòng Chúa nhân ái, xót thương… cũng 
giống như lòng cha mẹ.     

9. Khoan dung, lo lắng… cứ đau đáu nhìn 
về những đứa con bất hạnh, lầm lạc, dại dột, 
bơ vơ… cho nên chính bởi tình yêu mà mọi 
chuyện trở nên đảo ngược, xoay chiều: số 1 
lớn hơn số 99, tức người lầm lạc được Chúa 
chú ý hơn 99 người không cần phải cố gắng.

10. Từ đó cho thấy, kẻ tự nhận mình là tội 
lỗi, hèn kém, xấu xa v.v… xin họ đừng thất 
vọng với bản thân, nhưng hãy dùng sự phấn 
đấu mà đến với Chúa, vì Chúa lúc nào cũng 
đau đáu mong mỏi và đón chờ họ. 
    ....................................................................

(*) Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các 
môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có 
một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì 
người đó lại không bỏ chín mươi chín con 
trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu 
người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo 
các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên 
đó hơn chín mươi chín con chiên không thất 
lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không 
muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải 
hư đi” (Mt 18,12-14).
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“Mens sana in corpore sano” dịch ra là: hồn lành trong xác mạnh.

Sáng nào cũng vậy, cứ sau thánh lễ 
đang khi những giáo dân lớn tuổi còn đang 
nấn ná chưa chịu rời khỏi nhà thờ thì “vù” 
một cái, cha sở cha phó phóng xe đạp thể thao 
từ nhà xứ vọt ra đường, bữa thì chạy lên xóm 
trên, bữa thì chạy xuống xóm dưới, đụng tới 
ranh giới họ đạo thì quay trở ngược về nhà 
xứ, tắm rửa xong mới ăn sáng.

Bây giờ thì mọi người quen mắt và coi 
là chuyện bình thường, chứ hồi đầu, nhiều 
người thắc mắc và cảm thấy hơi buồn cười. 
Nhiều người hỏi thì hai cha trả lời: 

- Tập thể dục cho xác khỏe trí mới minh 
mẫn… ấy mà!  

Sơ Uyên Di phụ trách ca đoàn thiếu nhi 
thường hay trêu chọc hai cha:  

- Nếu là cảnh sát giao thông, em sẽ phạt 
hai cha về cái tội tham gia giao thông “vô cớ 
không chịu được”!   

Cha sở, cha phó:
- “Vô cớ không chịu được” là thế nào? Ơ! 

Tại sao “vô cớ” mà bị phạt?

Sơ Uyên Di:
- Một là người sau cứ bám đuôi người 

trước sát nút, hai là cả hai cứ cắm đầu chạy 
như ma đuổi, ba là chẳng ai nói gì với ai, bốn 
là chạy nhanh như đua xe, năm là chạy một 
mạch chẳng để làm gì rồi lại tức tốc quay trở 
về nhà một cách chẳng để là chi… 

…
Giáo dân ai cũng biết mục đích đạp xe 

mỗi sáng là bài tập thể dục của hai linh mục, 
nhưng không rõ chiều sâu ý nghĩa của nó; cho 
đến một hôm nhân lúc nói về hát thánh ca, 
cha sở bảo với mọi người trong nhà thờ:

- Trong mỗi thánh lễ, anh chị em tập hát 
Thánh ca Phụng vụ ở bài Đáp ca; nơi đó Lời 
Chúa được hát nguyên văn ví như “hồn lành”, 
hát với tất cả cộng đoàn ví như “xác mạnh”. 
Hát Thánh ca Phụng vụ là hát loại thánh ca 
“hồn lành trong xác mạnh” thưa anh chị em!   

Cha sở đem chuyện tập thể dục mỗi sáng 
bằng đạp xe vòng vòng… của ngài và cha phó 
như một thí dụ.

PHA THĂNG
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Cái chết của nữ hoàng Cleopatra đến 
nay vẫn là ẩn số, dù trong đó nhiều ý kiến nghi 
ngờ rắn được đưa vào phòng để bà tự sát. Vậy 
rắn hổ mang Ai Cập có những đặc điểm gì?

Hàng nghìn năm đã trôi qua, đến nay, cái 
chết của nữ hoàng Cleopatra vẫn còn là điều 
bí ẩn. Theo các nhà khoa học và sử liệu, vị nữ 
hoàng quyền lực nhất Ai Cập đã tự sát sau khi 
người tình là danh tướng Antonius qua đời.

NGUYÊN NGUYÊN
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Các nguồn tài liệu sử học cổ đại nói rằng 
Cleopatra vĩ đại, và hai người hầu của bà đã 
tự sát bằng cách cắn con rắn có tên là Aspis. 
Theo đó, vị nữ hoàng quẫn trí vì sự sụp đổ của 
vương quốc và cái chết của người tình đã lén 
đem một con rắn độc vào khuê phòng khóa 
kín rồi tự sát, bên cạnh hai nữ tì.

Chính Plutarch đã viết rằng các thí ng-
hiệm về những người bị kết án cắn bởi con 
rắn này cho thấy rằng chất độc của loài này 
ít gây đau đớn nhất trong số tất cả các chất 
độc chết người.

Aspis có lẽ là tên của loài rắn hổ mang Ai 
Cập. Tuy nhiên, nếu vậy thì cái chết đó sẽ cực 
kì đau đớn vì nọc độc của chúng gây hoại tử 
mô. Ngoài ra, con rắn rất lớn, vì vậy sẽ khó 
che giấu nó.

Tyldesley, giảng viên tại Đại học Manches-
ter, Anh, phát biểu với Discovery News rằng: 
“Có vẻ đối với tôi, giả thuyết rắn độc này khó 
mà đứng vững, vì có quá nhiều lỗ hổng trong 
câu chuyện trên”. Bà đặt ra những câu hỏi 
như: Một con rắn đã giết cả ba người, hay có 
đến ba con rắn được đem vào? Những con 
rắn vào phòng như thế nào? Sau đó chúng 
thoát đi đâu? Vì không phải tất cả các loài 
rắn đều độc, làm sao những người này đảm 
bảo là họ sẽ chết?

Bà tin rằng thay vào đó, Cleopatra và các 
nữ tì chết vì một loại độc tự chế, có thể được 
đưa lén vào phòng hoặc cất giữ trên người nữ 
hoàng trong một cái trâm cài hoặc lược. Một 
trong những người chú của Cleopatra tự tử 
bằng cách nuốt thuốc độc; tự tử là một điều 
cao quý trong truyền thống Hy Lạp mà gia 
đình bà tuân theo.

Còn về truyền thuyết con rắn, Tyldesley 
nghĩ rằng do người Ai Cập sợ và tôn sùng 
loài rắn. Cleopatra, chính vì thế, đã đội 
vương miện mang hình rắn được những nghệ 
nhân tạo ra bằng tất cả sự sùng kính:“Những 
nghệ sĩ đời sau đã say mê ý tưởng về con 
rắn của hoàng gia Ai Cập và phát triển nó, 
càng khẳng định sự suy đoán Nữ hoàng chết 
vì rắn cắn”.

Nói về rắn hổ mang Ai Cập, nhiều tài liệu 
cho rằng, nọc độc của rắn hổ mang Ai Cập 
bao gồm chủ yếu là các độc tố thần kinh và 
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độc tố tế bào. Trong một nhát cắn chúng có 
thể tiết ra 175-300 mg nọc độc (Liều lượng 
gây chết 50% đối với chuột là 1,15 mg/kg). 
Hình vẽ rắn hổ mang Ai Cập trên một lăng 
mộ cổ đại.

Các vết cắn gây đau đớn và sau một thời 
gian thì sưng, bầm tím, mọc mụn nước và sau 
đó là hoại tử. Các triệu chứng khác bao gồm: 
đau đầu và chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau 
bụng, tiêu chảy, cuối cùng là ngã gục hoặc 
co giật. Trong trường hợp nặng nhất, nọc độc 
gây giãn cơ nghiêm trọng.

Rắn hổ mang Ai Cập được biết đến là loài 
có thể bơi trên biển, và là một trong những 
loài hổ mang châu Phi lớn nhất. Một nhát cắn 
của hổ mang Ai Cập có thể giết chết một con 
voi trong 3 giờ và một người đàn ông trong 
vòng 15 phút. Hổ mang Ai Cập là biểu tượng 
sức mạnh của các pharaoh ở Ai Cập cổ đại, 
do đó nó được khắc trên mặt nạ vàng của Tut-
ankhamen.

.....
“Thuyền to thì sóng lớn”, dân gian nói như 

thế để ngụ ý phúc lộc lớn lao bao nhiêu thì 
tai họa cũng lớn lao bấy nhiêu luôn nấp sẵn 
chực chờ. Tính cân xứng trong ngoài, trên 
dưới, trước sau… của phúc-họa là quy luật 
của tự nhiên.

Bước sang lãnh vực thánh nhạc, cũng với 
quy luật tương xứng ấy, nếu hát thánh ca 
Bình dân Tôn giáo (thánh ca trong các nhà 
thờ hiện nay) bằng ca từ con người sẽ mang 
đến sự mông lung ngữ nghĩa; nếu hát Thánh 
ca Phụng vu (TCPV) bằng ca từ là Lời Chúa 
(nguyên văn) sẽ mang đến cho ta ngữ ng-
hĩa chân thật và chứa chan sự sống. La ngữ 
có câu: “Mens sana in corpore sano” (hồn 
lành trong xác mạnh) cho thấy quy luật cân 
xứng trong ngoài ấy. Như vậy, muốn phụng 
vụ thánh thiện, thánh nhạc phải thánh thiện 
(áp dụng quy luật ấy); muốn thánh nhạc thánh 
thiện, phải hát Lời Chúa là lời thánh thiện (ta 
cũng áp dụng quy luật ấy); thậm chí muốn 
hát được Lời Chúa bằng tôn giữ nguyên văn, 
ta phải đặt Lời Chúa vào hình thể thánh ca 

tương hợp (ta cũng lại áp dụng quy luật cân 
xứng ấy nữa).

Ngược lại nếu đòi phụng vụ thánh thiện 
mà thánh nhạc thì thiếu sự thánh thiện (1), 
nếu đòi thánh nhạc thánh thiện mà vẫn hát lời 
con người sáng tác ra, nếu đòi hát Lời Chúa 
cách nguyên văn mà lại không muốn đặt trong 
hình thể (2) thích hợp… có phải là những đòi 
hỏi vô lý hay không?

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

1. Phụng vụ như vở đại nhạc kịch (opera), 
diễn bằng Bản văn phụng vụ cho nên đòi 
thánh nhạc đi theo cũng phải hát đúng Bản 
văn phụng vụ ấy. Bản văn phụng vụ lại bằng 
Lời Chúa cho nên thánh nhạc phải hát bằng 
Lời Chúa cách nguyên văn; Lời Chúa nguyên 
văn chỉ có thể được đặt trong hình thể thánh 
ca nhất định (nghi thức nào có hình thể ấy) 
thì mới được.

2. Hình thể (forma musicalis) là bố cục 
hay còn gọi là cách sắp xếp; loại nghệ thuật 
nào cũng có hình thể, ví dụ thơ phải có thể 
thơ này, thể thơ khác, nào là lục bát, từ tuyệt, 
đường luật v.v…
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Phan Đình Phùng 
và giai thoại lịch sử

Phan Đình Phùng (1847-1895)

Phan Đình Phùng (1847-1895) là một nhà 
lãnh tụ cách mạng Cần vương vùng Nghệ 
Tĩnh. Ông người làng Đông Thái, tổng Việt 
Yên, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Cử 
nhân khoa Bính Tý (1876), năm sau đỗ Tiến 
sĩ. Ban đầu được bổ Tri phủ Yên Khánh ở 
Ninh Bình; đến năm 1878 về Kinh sung chức 
Ngự sử Đô sát viện. Khi vua Tự Đức băng hà 
(1883), ông phản đối việc tự quyền của 2 vị 
phụ chánh Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất 
Thuyết nên bị cách chức cho về nguyên quán. 
Năm 1884, được phục chức và bổ Tham biện 
Sơn phòng Hà Tĩnh. Năm 1885, kinh thành 
Huế thất thủ, vua Ham Nghi xuất bôn ra 
Quảng Bình, ông đến bái yết, được phong 
Tán lý Quân vụ và lãnh trọng trách thống suất 
các đạo nghĩa  binh.

Suốt mười năm (1885-1896), bất chấp 
mọi hiểm nguy, gian khổ, cuộc khởi nghĩa do 
Phan Đình Phùng lãnh đạo đã giao chiến với 
Pháp nhiều trận, và đã gây cho đối phương 
nhiều tổn thất nặng nề, tiêu biểu nhất là trận 
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Vụ Quang vào năm 1894.
Thấy không thể dùng sức mạnh quân sự để 

tiêu diệt được cuộc khởi nghĩa, người Pháp 
dùng mọi cách dụ dỗ, mua chuộc để khuyên 
hàng, nhưng trước sau ông vẫn một lòng cự 
tuyệt. Người Pháp lại dùng Nguyễn Thân và 
những cộng sự khác ra sức đàn áp nhưng vẫn 
không làm ông sờn lòng.

Năm 1895, Pháp điều Nguyễn Thân đến 
phối hợp với công sứ Nghệ An là Duvilli-
er đem 3000 lính đi đàn áp cuộc khởi nghĩa 
Hương Khê. Quân chủ lực của Phan Đình 
Phùng bị đối phương bít đường tiếp vận, nên 
vũ khí, lương thực, quân số đều thiếu thốn, 
khó bù đắp. Ngày 17 tháng 10 năm 1894, 
Phan Đình Phùng đã tập hợp lực lượng, đánh 
thắng một trận lớn, đối phương mất nhiều 
vũ khí và bị chết rất nhiều. Đây là trận thắng 
cuối cùng, vì gần 3000 quân do Nguyễn Thân 
cầm đầu ngày càng xiết chặt vòng vây. Trong 
một trận giao tranh ác liệt, Phan Đình Phùng 
bị thương nặng, rồi hy sinh vào ngày 28 tháng 
12 năm 1895.

Sau khi ông hy sinh có nhiều tài liệu chép 
khác nhau. Có tài liệu chép rằng ông bị bệnh 
kiết lỵ mà chết, Nguyễn Thân cho đào lên, đốt 
ra than đem đổ xuống sông.

Tác giả Đào Trinh Nhất khi viết cuốn Phan 
Đình Phùng (xuất bản lần đầu năm 1936, tái 
bản 1945, 1950, 1957…) đã thuật lại ông bị 
bệnh chết, Nguyễn Thân đào xác lên đem đốt 
ra than, lấy tro trộn với thuốc súng mà bắn 
xuống sông. Nguyên văn đoạn nói về sự việc 
đó như sau:

“Nói về quân Pháp biết được chỗ khai 
quật được mả cụ Phan lên, đem di hài về đồn 
Linh Cảm giao cho Nguyễn Thân xem xét có 
phải thiệt là di hài của cụ Phan không.

Bấy giờ Nguyễn Thân mới biết cụ Phan 
mất rồi, đắc chí, miệng cười ha hả, dơ tay lên 
ngang trán mà nói:

– Từ nay ta được ngủ yên rồi!
Hôm sau, lão sức đòi các phụ lão ở làng 

Đông Thái và họ hàng bà con cụ Phan lên 
đồn Linh Cảm nhìn nhận đích xác. Rồi đó 

Nguyễn Thân giở thủ đoạn “anh hùng” của 
lão để hành hạ tới nắm xương khô thịt nát của 
người cừu địch với lão mà lúc người ấy còn 
sống, lão không dám xuất hiện giao phong, 
bây giờ, người ta chết rồi mới lên mặt dương 
oai diệu võ .

Mà lão dương oai diệu võ bằng cách nào?
Không nói thì ra bỏ quên mất sự thật, mà 

nói thì phải thương tâm và gớm ghiếc.
Nguyễn Thân sai đem thi thể cụ Phan ra 

chỗ địa đầu của tổng Việt Yên, đổ dầu châm 
lửa mà đốt cho xương thịt cháy ra tro, rồi tro 
ấy trộn với thuốc súng, nhồi trong súng thần 
công của ta mà bắn xuống La Giang.

Dân xã quanh miền, phải tuân lời sức của 
Nguyễn Thân ra chứng kiến việc làm tàn nhẫn 
này; ai thấy cũng phải đau lòng và khinh 
thầm Nguyễn Thân trong bụng. Nguyễn Thân 
nay cũng đã qua đời lâu rồi, nếu ở dưới cửu 
nguyên có gặp cụ Phan, chắc lão không dám 
nhìn mặt…” (Phan Đình Phùng, sđd, tr.234).

Đáng tiếc là tác giả Đào Trinh Nhất đã 
không ghi rõ nguồn gốc và xuất xứ của câu 
chuyện nói trên.

Về việc khai quật thi hài của ông, tác giả 
Nguyễn Quang Tô, một GS của Viện Đại học 
Vạn Hạnh SG trước đây đã sưu tập và biên 
dịch nhiều tài liệu đăng trên tập san Sử Địa số 
27-28 (tháng 12/1974). Trong các tài liệu đó, 
chúng ta không thấy đề cập gì đến việc làm 
của Nguyễn Thân nói trên. Xin được lần lượt 
trích như sau:

Tờ yết thị của Nguyễn Thân, nguyên văn 
bằng chữ Hán như sau:
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Nguyên bản yết thị của Nguyễn Thân
Phiên âm: “Thành Thái Thất niên thập 

nhị nguyệt sơ cửu nhật, Khâm sai Đổng tiết 
Quân vụ Đại thần vi yết thị sự: Tư Phan Đình 
Phùng sở vi quan quân bức nã, cai ngụy bôn 
soán Quảng Bình thượng du sơn phận (khe 
Quạt xứ) hiện dĩ mệnh chung, thi hài yêu hồi 
Linh Cảm đồn trú xứ do lỗ thuộc đa nhân 
nhận vi cai đích thi lánh hành thiêu huỷ.

Tư yết thị.
Hựu yết thị hạt hạ quân dân nhất y tuân tri”.
Dịch nghĩa: Ngày mùng 9 tháng 12 niên 

hiệu Thành Thái thứ bảy, quan Khâm sai 
Đổng tiết Quân vụ Đại thần yết thị rằng: 
Nay Phan Đình Phùng bị quân quan bức nã, 
nên ngụy ấy lẩn trốn lên miền thượng du tỉnh 
Quảng Bình (xứ Khe Quạt), hiện đã chết rồi, 
thi hài ngụy ấy đã đưa về đồn Linh Cảm do 
nhiều tên cựu thuộc của tên giặc ấy nhận diện 
cho đúng là thi hài của ngụy ấy. Thi hài ấy sẽ 
đem thiêu huỷ.

Nay yết thị
Vậy yết thị cho quân dân trong hạt biết”.
Sau khi tìm được thi hài Phan Đình Phùng, 

ngoài tờ yết thị của Nguyễn Thân nói trên, 
viên Phó sứ ủy viên Chính phủ người Pháp 
cũng ra một yết thị, nội dung cũng tương 
tự với tờ của Nguyễn Thân. Bản dịch của 
Nguyễn Quang Tô như sau:

Thông Tư số 83
Bị truy nã tập kích khắp nơi, Phan Đình 

Phùng buộc phải lẩn tránh lên vùng thượng 
du tỉnh Quảng Bình (vùng Quạt) và đã chết, 
thi hài đã được đưa về Linh Cảm và đã được 
nhiều người nhận diện. Thi hài ấy sẽ bị thiêu, 
và tro tàn sẽ bị phân tán. Kết quả quan trọng 
này là nhờ sự kiên nhẫn, cũng như sự tận tâm 
hi sinh của mọi người.

Hiện giờ vị Phó Công sử ủy viên chính phủ 
chỉ mới ban lời khen nồng hậu đối với các viên 
Giám binh đã từng tham dự hành quân ở Lào 
và Quạt, đặc biệt là viên Giám binh Moutin 
và Génaul có sáng kiến cùng gặp được may 
mắn trục tiếp tham dự cuộc tìm thấy thi hài 
của lãnh tụ phản loạn.

Linh Cảm ngày 29-1-1896
Quan Phó sứ ủy viên Chính phủ,
Ký tên và đóng dấu)

Một tài liệu khác là biên bản khám nghiệm 
tử thi Phan Đình Phùng do viên Tuần Vũ Hà 
Tĩnh cùng các quan chức người Pháp lập, nội 
dung cho biết sau khi khám nghiệm xác định 
đúng là Phan Đình Phùng, thi hài của ông 
đã được hỏa táng. (Tài liệu này GS Nguyễn 
Quang Tô tìm được trong hồ sơ của Nha Kinh 
lược Bắc kỳ):

Biên bản khám nghiệm thi hài Phan Đình 
Phùng.

Bản dịch của Nguyễn Quang Tô:
Quyền hộ Hà Tĩnh tỉnh Tuần Vũ quan 

phòng, hạ chức là Phan Huy Quán, kính cẩn 
phúc trình:

Thái tử Thiếu bảo Võ hiển điện Đại học sĩ 
Khâm sai Bắc kỳ kinh lược Đại sứ Diên Mậu 
Tử, tôn tiến công dài tiền hy chúc.

Xin kính trình ngài về hiện tình về tỉnh 
hạt tôi:
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Gần đây bọn Phan Đình Phùng sai đồ đảng 
lén về vùng thượng du. Sau khi thương thảo 
với quý vị Khâm sai, đã cho binh lính đuổi 
theo. Ngày mùng tám tháng này. Tỉnh tôi có 
nhận được thư báo của quan Đại úy; theo đó 
một tên dân tỉnh Quảng Bình. Lãnh binh của 
ngụy tên là Khuê, về đầu thú đã tiêu xưng 
rằng: ngày 13 tháng trước, Phan Đình Phùng 
đã bị đạn mà chết. Y cũng đã dẫn tới xem xét 
tình hình tại nơi chôn. Ngày hôm nay, lại tiếp 
Quyền lĩnh Niết sứ tỉnh tôi là Nguyễn… trình 
báo rằng: Hôm vừa rồi quý quan binh đã đem 
áo quan Phan Đình Phùng về để tại đồn Linh 
Cảm, đồng thời sức cho y viên cùng với Tán 
lý là Lê hội đồng với quý quan tới kiểm ng-
hiệm:

Áo quan này là một thân cây đục rỗng bên 
trong, trên có phủ một lá cờ bằng lụa đỏ chừng 
bảy vuông, với hàng chữ đỏ như sau: Hoàng 
triều Bính Tý khoa cử nhân, Đinh Sửu khoa 
Đình nguyên Tiến sĩ, có phụ tư thiện đại phu, 
An Tĩnh Tổng đốc sung kiêm đốc chư tỉnh 
Quân vụ đại thần, gia tứ Bình trung tướng, tự 
Tôn Cát, thụy Trang Lạng, hiệu Châu Phong, 
Phan công chi cữu.

 Mở hòm ra khám, thấy dài ước 4 thước, 
tuổi ước trên dưới 50, đầu tóc ngắn, râu dài 
ước chừng 4 tấc; đầu một nửa đã bạc. Miệng 
và mắt đều mở. Tiểu liệm và đại liệm đều 
dùng lụa sống. Đầu chít khăn sa màu đỏ. Mặt 
đậy một vuông đoạn đỏ. Hai tay đều bọc đoạn 
đỏ, hai chân bọc đoạn trắng. Ngoài mặc đoạn 
Tàu sắc lục; một chiếc áo rộng ống; lại tới 
một chiếc áo hẹp ống bằng sa mịn màu xanh, 
tiếp đó là áo bằng xuyến trắng. Bên trong là 
chiếc áo lụa, phần dưới vấn lụa trắng sống. 
Ngón cái tay mặt phân làm 3 chi; chi trong 
cùng liền xương; một chi thịt đã rữa. Lưng 
vấn sa màu xanh, ước 10 vuông, cùng với lụa 
cũng chừng 10 vuông.

Sau khi chất vấn các hào cựu cùng tộc 
thuộc ở thôn Đông Thái, tất cả đều xác nhận 
rằng đây là thi thể của ngụy Phùng. Vâng 
lệnh của vị đại thần qua phi chương (?), đối 
với các tên cử mục ngụy, nghĩ nên có sự hỏa 

táng cho có sự phân biệt.
Chúng tôi đã sức cho phủ Đức Thọ liệu 

biện củi lửa đầy đủ, đem áo quan ra nơi đất 
trống hỏa phần. Sáng nay vâng lệnh, phó lãnh 
binh Nguyễn… đã hội đồng với các phái quan 
của quý tòa cùng với nhân viên phủ Đức Thọ 
đã tới để liệu biện việc hỏa phần này.

                                                                                         
Nay kính trình

Thành Thái năm thứ bảy tháng 12 ngày 
mùng 9

(Tập san Sử Địa, sđd, tr. 238)
Cũng cần nói thêm, khi biên dịch Đại Nam 

thực lục chính biên Đệ lục kỷ phụ biên xuất 
bản năm 2011, dịch giả Cao Tự Thanh đã 
phát hiện những nhận định sai lầm về cái chết 
của Phan Đình Phùng có từ trước. Trong phần 
phụ lục ông viết:

“Trên phương diện sử liệu, Chính biên đệ 
lục kỷ phụ biên chứa đựng nhiều thông tin 
hay lạ, có thể giúp những người đọc sách điều 
chỉnh nhận thức, giải tỏa thiên kiến trước nay 
về nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử. Chẳng 
hạn chi tiết Nguyễn Thân cho đào mộ Phan 
Đình Phùng đốt xác, trộn tro với thuốc súng, 
bắn xuống sông Lam mà trước nay nhiều 
người vẫn sao đi chép lại của nhau hoàn toàn 
là một câu chuyện hư cấu. Điều 0629 cho 
biết sở dĩ quân Pháp (không phải quân của 
Nguyễn Thân) đào mộ Phan Đình Phùng lên 
là nhằm khám nghiệm để xác nhận tử thi, và 
căn cứ vào dấu vết đặc biệt trên cơ thể ông 
(bàn tay phải có sáu ngón), họ đã xác định 
được đó đúng là Phan Đình Phùng, sau đó có 
lẽ đã ra lệnh cho gia đình và làng xóm thiêu 
hóa để tránh gây ra những xáo trộn chính trị, 
đồng thời cũng giữ vệ sinh, nên mới có báo 
cáo thứ hai nói: “nhận được tin quan Một 
về đồn đòi họ hàng làng xóm lên khai, khám 
ra quả là tên giặc ấy đã được thiêu hóa…” 
(ĐNTL, sđd, tr. 21).

Trang chép về Phan Đình Phùng trong Đại 
Nam thực lục

Nguyên văn trong Thực lục như sau:
«Trước đó Đình Phùng đã chết, quan binh 
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Đại Pháp đến nơi khám xét, xác nhận xong, 
trước tiên gởi điện văn báo hai lần (Một lần 
nói quân thứ Quảng Bình báo tin bắt được 
Đốc binh giặc Vi méo khai: Đình Phùng ngày 
11 trước đây bị thương, ngày 13 chết; lại nhận 
được tờ tư của quý Khâm sai đại thần nói 
quan binh Pháp tới nơi tìm được quan tài của 
Đình Phùng, khám đúng là bàn tay phải có 
ngón thừa, cùng việc Chánh lãnh binh Khuê 
của giặc tới quân thứ ấy xin đầu thú. Một nói 
nhận được tin quan Một về đồn đòi họ hàng 
làng xóm lên khai, khám ra quả là xác tên giặc 
ấy đã được thiêu hóa…» (ĐNTL, sđd, tr.242)

Tóm lại, qua các tài liệu dẫn chứng ở trên, 
ta thấy Phan Đình Phùng đã bị trúng đạn của 
quân Pháp và sau đó đã hy sinh. Sau khi được 
an táng, mộ ông đã bị quân Pháp khai quật để 
xác minh sự thật; sau đó thi hài ông đã được 
hỏa táng. Do đó có thể xác định rằng chuyện 
kể Nguyễn Thân đào xác Phan Đình Phùng, 
đốt lấy tro trộn vào thuốc súng, bắn xuống 
sông của tác giả Đào Trinh Nhất đã thuật lại 
hơn 80 năm trước chỉ là hư cấu, không có cơ 
sở lịch sử.

Lịch sử lên án Nguyễn Thân phản quốc, 
làm tay sai cho giặc để đàn áp phong trào 
kháng chiến, nhưng có thể nào dựng nên một 
câu chuyện mà y không làm để kết tội? 

Danh nhân Phan Đình Phùng sống làm 
giặc, chết mang tai tiếng! Nhưng tại sao hậu 

thế hôm nay vẫn kính trọng và nhắc hoài tên 
ông? – Thưa vì ông đã “bỏ đạo”, cái đạo làm 
tôi con cho tổ quốc lúc bấy giờ, một thứ “tổ 
quốc” của bọn thực dân Pháp.

Các Thánh trong Công giáo cũng vậy, đều 
“bỏ đạo”, cái “đạo” hình thức, cái “đạo” chỉ 
có vỏ mà không có ruột.

Lời Chúa dạy: “Khi cầu nguyện, anh em 
đừng nhiều lời như dân ngoại…” (Mt 6,7-
15), hay: “Chẳng phải ai kêu Lạy Chúa, lạy 
Chúa là vào Nước Trời đâu, nhưng chỉ những 
kẻ làm theo ý Cha Ta trên Trời mới được vào 
Nước Trời mà thôi” (Mt 7,21-23)… ta thấy 
có 2 thứ đạo: đạo nội tâm (làm theo lời Chúa 
dạy) và đạo hình thức (đọc kinh ra rả, lễ lạc 
linh đình, gióng trống khua chiêng inh ỏi); 
Các Thánh đều giữ đạo nội tâm, nhưng “bỏ 
đạo“ hình thức.

Ai trong anh em Ban Biên tập chúng ta 
cũng đều bị lo lắng: “mỗi ngày bỏ ra hàng 
giờ để lần chuỗi Mân Côi (*), chuỗi “Lòng 
Chúa thương xót”, đọc làu làu một số kinh 
quen thuộc… đang quen nếp như thế lại bỏ đi 
thì liệu không biết có làm sao hay không?”. 
Chúng ta có thể trả lời ngay cho nhau rằng: 
Nếu thay vì đọc những kinh đó bỗng dưng bỏ 
để ở nhưng không trong sự nhàn rỗi hay để 
vui chơi ăn uống hát hò… thì đúng là không 
nên bỏ; nhưng bỏ để giúp đỡ, thăm viếng, 
chia sẻ, nâng đỡ… người nghèo đói, người 
đau ốm, kẻ bất hạnh… thì đã chẳng những 
không có làm sao, mà còn quá tốt nữa.

Nói Các thánh là những người “bỏ đạo” ấy 
là nói Các Ngài bỏ cái đạo hình thức: tối ngày 
chỉ đọc kinh mà không thực thi Lời Chúa-yêu 
thương mọi người. 

....................................................................
(*) Tuy nói chung chung là như vậy, nhưng 

xin để riêng chuỗi kinh Mân Côi ra, vì chuỗi 
kinh Mân Côi nếu đọc sốt sắng sẽ là phương 
pháp “Per Mariam ad Iesum” (nhờ Mẹ Ma-
ria để đến cùng Chúa Giêsu); còn nếu đọc 
như cái máy mới nằm trong chuyện giữ đạo 
hình thức.  
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“Xưa tôi cũng từng có răng đấy chứ!”

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 11

Bé Bo làm từ thiện

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Mens sana in corpore sano”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Mens sana in corpore sano”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Heo mập tròn nung núc những thịt là 
thịt, quả như người ta nói:

- Đừng quở em mà em nhác chơi! Em còn 
có nhúm xương thôi!

Quả thật, heo mập ú quá thể, chẳng thấy 
xương đâu cả chỉ thấy thịt không là thịt.

Chuột thì ngược lại, nhỏ tí xíu hà. Chuột 
nhỏ đến nỗi chỉ thấy heo mà không thấy 
chuột. Chuột toàn thân láng bóng, với lông 
bọc chung quanh, ria mép dài ra trông oai 
phong lẫm liệt, đôi mắt láo liên nhìn chung 
quanh hết vòng này đến vòng khác.

Heo nói với chuột:
- Năm của tôi hết rồi. Tới phiên bạn đó.
Chuột đáp lại:
- Tới phiên tôi chớ còn ai vô đó nữa mà nói.
Heo gật gù thở dài:
- Một năm trôi qua nhanh thật. Mới 

tiếp nhận đầu năm mà nay đã kết thúc rồi. 
Nhanh quá!
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Chuột hỏi ngay:
- Năm qua làm ăn ra răng? Có được không?
Heo đáp:
- Năm qua mọi người làm ăn được 50%.
Chuột đưa cặp mắt ngạc nhiên hỏi:
- 50% có nghĩa là răng?
Heo trả lời:
- 100% là làm ăn. Còn 50% là có ăn mà 

không có làm đó.
Chuột gật gù ra vẻ thông hiểu:
- À. Tưởng chi chớ có ăn mà không có làm 

là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
Heo nói ngay:
- Chớ quan tham ăn tham nhũng đến mấy 

ngàn tỉ mỹ kim thì còn chi mà đến dân làm 
cho được.

Chuột trả lời:
- Hèn chi tôi thấy xe chạy ngoài đường ghi 

băng rôn treo phía trước xe là Đoàn Tham 
Quan. Xe nào cũng là tham quan thì dân chịu 
sao cho nổi.

Heo hỏi:
- Chớ năm tới bạn định thế nào?
Chuột đáp lại:

- Tôi định cho gia tộc chuột tôi ăn hết lúa 
của bà con nhưng ăn như vậy thì bà con lấy 
chi mà ăn, mà sống. Tôi cũng định không 
cho gia tộc chuột tôi ăn lúa của bà con nhưng 
không ăn như vậy thì gia tộc chuột nhà tôi lấy 
chi mà sống. Tôi khó nghĩ quá hà. Ăn cũng 
không được mà không ăn cũng không được. 

Khó nghĩ quá! Khó nghĩ quá!
Heo nói ngay:
- Ôi tưởng gì chớ chuyện ni dễ ợt à. Bạn 

cứ cho gia tộc nhà bạn cắn một nửa ruộng 
lúa của bà con là xong. Bà con còn một nửa 
ruộng lúa mà ăn, gia tộc chuột nhà bạn cũng 
vẫn sống được mà. Chuyện dễ như trở bàn 
tay mà. Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Chuyện 
nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ trên cánh đồng.

Chuột hỏi ngay:
- Còn câu chi nữa không nói nốt luôn đi.
Heo trả lời:
- Còn nhiều câu nói nữa nhưng thôi để từ 

từ rồi nói.
Chuột gật gù nói:
- Chuyện dễ vậy mà tôi không nghĩ ra. Tôi 

sẽ về ra lệnh cho gia tộc chuột nhà tôi làm y 
như vậy là xong.

Nói rồi chuột chia tay với heo và chạy 
ngay về ra lệnh cho gia tộc nhà chuột vì năm 
mới đã đến rồi.

Năm này tiếp nối năm kia.
Năm Hợi đã qua năm Tý lại đến, hay nói 

cách khác là năm Tý thay cho năm Hợi.
Mình là con người mình chuẩn bị cho năm 

mới chưa?
Mình đã chuẩn bị thế nào?
Mình đã chuẩn bị những gì?
Năm mới đến rồi đó, mình thế nào đây 

trong năm này?
Tết là lễ lớn nhất, to nhất của loài 

người mà.
Mình là con người mà, mình lo tính như 

thế nào đây?

Năm này tiếp nối năm kia,
Năm sau lại đến, nong nia quay đều.
Hợi qua, Tý đến, Tết về.
Xuân qua, Xuân lại, Xuân về… Xuân đi.
Năm Tý lại đến đây rồi,
Năm nay Xuân đến có gì vui không?
Một năm Tết lại Xuân hồng,
Một năm Tết đến xanh, hồng, vàng tươi.
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MỘC XUÂN

Chiều chủ nhật vợ chồng chị Hoàng 
vào bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm người 
bạn bị bệnh. Khi vào bãi giữ xe của bệnh viện, 
chị Hoàng thấy xe cộ đầy nghẹt, có một bản 
thông báo hết nhận giữ xe.

Chị Hoàng nói với chồng:
- Đây là chốn địa ngục trần gian mà sao 

chiều nào cũng như trẩy hội, người và xe đông 
nghẹt! Thôi mình sang bên đường gửi đi.

Mỗi lần vào bệnh viện, chị Hoàng luôn 
ám ảnh đây là chốn địa ngục, ký ức hiện lại 
cảnh ba chị bị bệnh nằm đây. Lúc nào bệnh 
viện cũng đầy ắp bệnh nhân, giường cá nhân 
nhỏ xíu vậy mà nhét đến hai ba người nằm, y 
như cá hộp không nhúc nhích được. Có bệnh 
nhân đau quá nằm rên ư ử. Có người thì la 
hét, bác sĩ phải chích thuốc an thần cho ngủ 
để khỏi quấy rầy những người xung quanh. 
Đêm người nuôi nằm la liệt ở các lối đi.

Người nuôi và người bệnh trên gương mặt 
họ đầy vẻ lo âu, nước da xanh sao! Ôi cảnh địa 
ngục ghê sợ như thế không hiểu sao lúc nào 
cũng đầy người, mở bệnh viện thật đắt hàng.

Lúc đó chị còn đang là sinh viên khoảng 
độ 20 tuổi. Tuy là sinh viên nhưng chị có óc 
kinh doanh, trong tay chị có khoảng 10 hãng 
mỹ phẩm, chị đi phân phối khắp thành phố, 
khắp các đại lý bán sỉ. Thời đó chưa có trường 
dạy marketing vậy mà chị chào hàng bỏ mối 
rất đắt khách, túi chị lúc nào cũng rủng rỉnh 
tiền, chị không còn ngửa tay xin tiền bố mẹ 
ăn học, trái lại chị còn chu cấp cho gia đình.

Khi ba chị bệnh, mặc dù rất bận rộn công 
việc học hành cũng như buôn bán, mỗi ngày 
chị vào bệnh viện thăm cha già hai lượt. Có 
khi vào thăm thấy ba ngủ, chị không dám 

đánh thức, chị khe khẽ mang các vật dụng cần 
thiết để vào ngăn tủ cho ba rồi chị đi làm. Ba 
chị là một công chức có đến 11 người con. 
Khi ông ngã bệnh, gia đình chẳng có dư giả gì 
nên chị Hoàng phải lo gánh vác tất cả.

Thật khổ cho chị ngày nào cũng 2 lần đến 
thăm nhưng không hiểu ông cụ quên hay vì 
nhớ con muốn gặp mặt mà lúc nào ông cụ 
cũng trách móc:

- Sao không thấy con Hoàng vô thăm tao? 
Câu trách móc này làm chị khổ tâm vô 

cùng, đã vậy người nhà lại không thông cảm 
lại buông lời ghen tỵ:

- Chị ấy mê tiền! 
- Trời đất! Tao không đi kiếm tiền thì lấy 

đâu mà đóng viện phí, còn tiền mua thuốc 
nữa, đủ thứ tiền, mày ăn chưa no lo chưa tới 
còn nói bậy, mày lo được không?

Ban ngày đã mệt nhọc vậy mà ban đêm chị 
vẫn phải thay phiên canh người bệnh ở bệnh 
viện. Sức khỏe chị yếu đuối nên mỗi lần ba 
chị bệnh là chị cũng bệnh, nhưng nào chị có 
được nghỉ ngơi.

Chị nhớ lại một lần ba chị bệnh nặng phải 
vào nhà thương Grall, nằm ở phòng hồi sức. 
Ở phòng này không cho người nuôi ngủ trong 
phòng, chị phải ngủ ngoài băng đá, đêm 
sương xuống lạnh run. Mỗi đêm phải mấy lần 
cho tiền cô y tá họ mới mở cửa cho chị vào 
đỡ ông cụ đi tiểu hoặc uống nước. Thế là chị 
bệnh ngặt ngẹo, ốm nhom, xanh mét. Nhưng 
không ai thông cảm cho chị cứ nhiếc mắng 
chị mê tiền, giờ đây nhớ lại chị vẫn còn rơi 
lệ, vẫn còn cảm giác xuống địa ngục cùng với 
người bệnh có lẽ còn tệ hại hơn nữa, người 
bệnh còn có người săn sóc, còn có cớ nhõng 
nhẽo, còn chị khốn khổ cam chịu một mình!
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Còn khi ông cụ bệnh nằm ở nhà, cụ nhõng 
nhẽo đủ chuyện, lát đòi ăn cái này, lát đòi 
uống cái kia nhưng cái nào cũng nếm một 
miếng rồi bỏ. Chị Hoàng tiếc rẻ nên ăn thừa 
của cụ. Khổ nhất là cụ hay chửi bới, hình như 
người bệnh muốn hành hạ người thân cho bõ 
ghét, tại sao mình bệnh mà người khác không 
bệnh. Săn sóc và chiều người bệnh quả là một 
cực hình. 

Lúc ba chị bệnh lần cuối cùng, ông chửi 
người nhà te tua hết ba tháng liền, chửi không 
đã nư, ông lôi ông bà cha mẹ bên vợ ra chửi 
tiếp. Cả nhà ai cũng ngao ngán đành nói dối:

- Ba chửi má nhiều quá, xóm làng ai cũng 
cười chê, con phải đem má về ở bên con để ba 
khỏi chửi ( lúc này chị Hoàng đã có gia đình 
ở riêng). 

Tuy nói vậy nhưng bà cụ vẫn ở nhà, nhưng 
tránh mặt để ông cụ khỏi chửi bới, đồng thời 
mướn người săn sóc thường trực ở cạnh bên 
giường.

Có hôm người săn sóc vừa mới tắm cho cụ 
xong, cụ không thèm nằm trên giường, lại lăn 
đùng xuống đất, đạp đổ bô nước tiểu, bô nước 
miếng, dính khắp người, người săn sóc phải 
bế cụ ra tắm lại.

Cảnh làm tình làm tội này hình như người 
bệnh nào cũng mắc phải. Khi chị Hoàng lấy 
chồng cũng gặp cảnh tương tự.

Một hôm chồng chị bị lãi cắn trong bụng, 
anh đi mua thuốc zenten để uống. Ngày thứ 
nhất uống một liều, con lãi không chết lại càng 
cắn tợn, ngày hôm sau anh lại uống thêm một 
liều nữa, nhưng con lãi vẫn không chết, anh 
phải uống thêm một liều thứ ba, nhưng con 
lãi vẫn cứng đầu còn anh lại ngất ngư vì thuốc 
zenten là thuốc độc.

Thật thảm hại, tay chân anh lạnh ngắt chị 
phải lấy thuốc ôn ấm để cho anh uống, nhưng 
anh lại không uống, chê thuốc này nóng, đòi 
uống thuốc mát, có biết đâu uống thuốc đó là 
chết liền, không vừa ý thì cau có chửi mắng 
đủ điều. Chị Hoàng tức quá quát:

- Uống thuốc đó là chết tức khắc, tôi không 
bốc, có uống thì uống thuốc này!

Chị quát xong bỏ đi chợ, ở nhà chồng chị 
ngẫm nghĩ như thế nào mới lấy thuốc của chị 
đưa ra uống, lúc chị đi chợ về chị thấy anh 
không còn lạnh tay lạnh chân như lúc nãy. 
Chị nói:

 - Anh đã lạnh tay lạnh chân còn đòi uống 
thuốc mát thì ngủm luôn, uống thuốc này bây 
giờ cả người ấm lên rồi, còn cãi nữa không?

Anh biết lỗi cười trừ, rồi anh đòi nấu chè 
đậu xanh ăn để giải độc, nhưng khi nấu xong 
anh chỉ ăn một chén rồi bỏ. Chị Hoàng tiếc 
của đành ăn cho hết. Anh lại đi ra chợ mua củ 
cải trắng đem về để nấu lấy nước uống giải 
độc, nhưng anh cũng chỉ uống một chén rồi 
bỏ luôn. Chị Hoàng thấy thế phải giải thích:

- Khi nào anh uống thuốc liền đó lại ăn 
những món như đậu xanh, củ cải trắng, giá, 
rau muống...những thứ này gặp cùng một lúc 
với thuốc sẽ làm thuốc mất hiệu nghiệm. Còn 
bây giờ anh đã uống thuốc rồi, cơ thể anh đã 
bị nhiễm độc, ăn những thứ này chỉ giải từ từ 
chứ không phải thuốc tiên giải liền ngay lập 
tức mà anh uống cái nào cũng một chút rồi 
bỏ, chỉ phí tiền thôi, phải kiên trì.

Lần bệnh này anh nhõng nhẽo quá chừng! 
Anh đòi ăn miến gà, thằng út chạy ra tiệm 
mua đem về, anh chỉ ăn một miếng rồi cho 
chó ăn hết. Lát anh đòi ăn cái này, lát đòi 
uống cái kia nhưng chỉ dùng nửa chừng rồi 
bỏ. Hình như người bệnh thích bắt người 
khác phục dịch, hành hạ lấy làm thích, không 
bao giờ nghĩ đến người khác rất bận rộn. Nhất 
là vào thời điểm này là cuối năm khách hàng đặt 
lịch dồn dập rồi họ hối giao hàng gấp. Ngày nào 
điện thoại reo tưng bừng, người nào cũng hối cho 
có lịch nhưng họ có biết đâu cứ dồn dập vào phút 
chót, công nhân làm hết ga cũng không kịp, 
bị khách hàng mắng nhiếc, la ó om sòm. Chị 
Hoàng bị áp lực công việc nặng nề như vậy, 
chị rất mệt mỏi vậy mà anh không thông cảm 
còn nhõng nhẽo eo sèo đủ điều, không vừa ý 
thì mắng chửi cho chị không hết lòng săn sóc 
chồng con.

Lắm lúc chị chịu đựng không nổi chị phải 
quát lên nhưng sau đó có lẽ anh thấy mình có 
lỗi nên thôi đòi hỏi nhõng nhẽo.

(xem tiếp trang 55)
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DU KHẢO ĐỒI THẬP GIÁ, ĐÀ LẠT
(tiếp theo và hết)

Michel NGUYỄN HẠNH, Nhóm Lasan 100
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LƯƠNG BỔNG

    Tiền công (lương) mau hết (bổng). 

TUỔI HƯU

    Tuổi ở không nhìn mông nghe ngóng.  

SANG CHẢNH

    Sang trọng đến mức hách dịch.

GẮN BÓ

    Gắn vào và bó cho chặt lại.

MÁY LẠNH

    Máy cãi lại thời tiết.

“GÁI TAI TRAI MẮT”

    Con gái dễ “chết” vì nghe, con trai dễ 
“chết” vì thấy.

BÀI HÁT HIT (ĐƯỢC PHỔ BIẾN 
NHIỀU)

    Bài hát điểm trúng huyệt người nghe.

BÁNH TRÁNG TRỘN

    Món ăn mất lòng người đầu bếp. 

TÀI TỬ

    Chết (tử) vì khéo (tài). 

“CƠM NO BÒ CƯỠI”

    Được ăn no còn được cưỡi lên đầu 
người nấu.  

NHẠC SĨ THÁNH CA

    Tác giả không được ai tôn trọng 
tác quyền.

ONLINE

    Đang đu dây.    

“HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, 
HỌC MỞ”

    Để ăn nhiều, nói nhiều, giỏi cất, 
khéo khoe. 

CA SĨ - CA VIÊN  

    Người hát có lương - người hát 
không lương.

BÀN SỐ ĐỀ

    Bàn kế hoạch bán tháo nhà. 

TRUNG TÂM

    Ở giữa (trung) tim (tâm). 

ĐÁM CƯỚI  

    Diễn kịch yêu.

CA ĐOÀN

    Nhóm người hát miễn phí, miễn vỗ tay, 
miễn trách nhiệm và miễn “bị đuổi việc”. 

HÙNG BIỆN 

    Nói (biện) to (hùng).
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Viêm khớp dạng thấp không phải bệnh gây 
chết người nhưng nó có thể làm giảm tuổi thọ. 
Việc nhận biết dấu hiệu để điều trị sớm bệnh.

Viêm khớp dạng thấp sẽ giúp làm chậm đi 
diễn tiến của bệnh, từ đó không xảy ra các 
biến dạng ban đầu của khớp.

1. Viêm khớp dạng thấp là gì?

Viêm khớp dạng thấp hay còn gọi là bệnh 
viêm đa khớp dạng thấp. Bệnh gây đỏ, sưng 
dẫn đến đau và xơ cứng khớp, phần lớn là 
khớp tay, khớp lưng, khớp bàn chân và khớp 
gối. Viêm cũng xuất hiện ở các bộ phận khác 
của cơ thể như phổi, mắt, tim, mạch máu, da 
và dây thần kinh nhưng khá hiếm gặp. Viêm 
khớp dạng thấp có thể ảnh hưởng đến sinh 
hoạt thường ngày của bệnh nhân.

Nguyên nhân của viêm khớp dạng thấp 
vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Về cơ bản, 
viêm khớp được cho là do sự tương tác giữa 
các yếu tố di truyền, môi trường, hormone, 
miễn dịch và nhiễm trùng. Bên cạnh đó, các 
yếu tố về kinh tế xã hội, tâm lý và lối sống 
cũng ảnh hưởng đến sự phát triển và hậu quả 
của bệnh, chẳng hạn như thói quen hút thuốc 
lá, uống cà phê, tiếp xúc silicon.

2. Biến chứng nguy hiểm của 
viêm khớp dạng thấp.

Tuy không phải bệnh gây chết người nhưng 
viêm khớp dạng thấp có thể làm giảm tuổi thọ 
và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu 
không điều trị kịp thời, cụ thể:

• Biến chứng về mắt: Viêm khớp dạng 
thấp làm tăng nguy cơ mắc hội chứng khô 
mắt, nghiêm trọng hơn có thể gây mù lòa 
cho người bệnh.

• Nhiễm trùng: Những người bị viêm khớp 
dạng thấp có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn do 
dùng thuốc ức chế miễn dịch.

• Các vấn đề về dạ dày-ruột: Những người 
bị viêm khớp dạng thấp có thể gặp phải tình 
trạng đau dạ dày và ruột, có liên quan đến 
việc sử dụng thuốc kháng viêm corticoid và 
chống viêm không steroid.
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• Bệnh về phổi: Viêm khớp dạng thấp làm 
tăng nguy cơ xơ sẹo phổi, bao gồm tắc nghẽn 
các đường dẫn khí nhỏ và tăng áp trong phổi 
hoặc viêm lớp niêm mạc phổi; Viêm khớp 
dạng thấp có thể gây bệnh tim mạch.

• Các vấn đề về tim mạch: Những người 
bị viêm khớp dạng thấp có nguy cơ mắc các 
bệnh tim mạch cao hơn 50% so với những 
người bình thường, nguy cơ lên cơn đau tim 
cao gấp 2 - 3 lần và nguy cơ bị đột quỵ cao 
hơn gấp 2 lần;

• Tổn thương thần kinh: Với những người 
bị viêm khớp dạng thấp, triệu chứng đau cổ 
hoặc các vấn đề về thăng bằng có thể là dấu 
hiệu cảnh báo tổn thương về thần kinh;

• Viêm mạch máu: Viêm khớp dạng thấp 
khiến mạch máu bị thu hẹp lại hoặc giảm kích 
thước và yếu hơn, làm ngăn chặn sự lưu thông 
của dòng máu.

• Loãng xương: Một số loại thuốc điều 
trị viêm khớp dạng thấp có thể làm giảm 
mật độ xương, đồng thời, việc ít vận động 
do đau khớp cũng dễ làm gia tăng nguy cơ 
loãng xương.

• Ung thư hạch và các bệnh ung thư khác: 
Sự thay đổi hệ thống miễn dịch liên quan đến 
viêm khớp dạng thấp có thể đóng một vai trò.

3. Dấu hiệu cảnh báo viêm khớp 
dạng thấp.

Viêm khớp dạng thấp là bệnh mạn tính 
thường gặp nhất ở nước ta cũng như trên thế 

giới. Đây là bệnh tự miễn khá điển hình dưới 
dạng viêm mãn tính ở nhiều khớp của tay, 
chân. Viêm khớp dạng thấp triệu chứng khá 
đặc trưng như: sưng khớp, đau khớp, cứng 
khớp buổi sáng, thường đối xứng hai bên. 
Các biểu hiện toàn thân đôi có thể gặp như 
mệt mỏi, xanh xao, sốt, gầy sút, có thể đi kèm 
với tổn thương các cơ quan khác.

Viêm đa khớp dạng thấp có triệu chứng rất 
đa dạng, gồm các triệu chứng của viêm khớp, 
triệu chứng toàn thân, triệu chứng ở các cơ 
quan khác.

Các triệu chứng của viêm khớp gồm:
• Cứng khớp: Với những người bị viêm 

khớp dạng thấp, triệu chứng này thường xuất 
hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và kéo 
dài trên một giờ trước khi cảm thấy các khớp 
mềm ra;

• Sưng khớp: Có thể tụ dịch nhiều hoặc chỉ 
sưng phù lên;

• Nóng da: Vùng da của khớp bị viêm có 
thể ấm hơn vùng da xung quanh;

• Đỏ: Da vùng khớp viêm có thể có màu 
hồng nhạt, đỏ hơn so với vùng da xung quanh;

• Đau: Khi bị viêm khớp dạng thấp, triệu 
chứng đau là dễ nhận biết nhất. Nguyên nhân 
là do hiện tượng viêm làm cho các khớp trở 
nên nhạy cảm hơn, căng hơn, từ đó gây ra đau 
các khớp bị viêm.

Các triệu chứng toàn thân gồm:
• Mệt mỏi, trì trệ, suy nhược;
• Chán ăn, có thể dẫn đến sụt cân;
• Đau nhức mỏi cơ toàn thân.
Triệu chứng ở các cơ quan khác:
• Xuất hiện nốt thấp (hạt hay cục) nổi gồ 

lên mặt da, chắc, không đau, không di động, 
dính vào nền xương ở dưới, đường kính 5 đến 
20 mm, ở khớp khuỷu, đôi khi rất đau;

• Trong một số trường hợp, có thể bị viêm 
màng phổi không triệu chứng. Trong trường 
hợp nhịp thở ngắn lại thì cần phải điều trị;

• Có thể ảnh hưởng lên thanh quản gây 
khàn giọng;

• Người bệnh có thể bị viêm màng ngoài 
tim, thường không có triệu chứng, nhưng khi 
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có triệu chứng sẽ khiến nhịp thở ngắn lại hoặc 
đau ngực. Người bệnh viêm khớp dạng thấp 
dễ bị tắc nghẽn động mạch tim, gây đau ngực 
hoặc nhồi máu cơ tim;

• Khoảng dưới 5% số người bệnh viêm 
khớp dạng thấp có triệu chứng ở mắt bao gồm 
mắt đỏ, đau mắt hoặc khô mắt.

4. Chế độ sinh hoạt cho người bị 
viêm khớp dạng thấp.

 Sử dụng thuốc nhằm điều trị bệnh viêm 
khớp dạng thấp

Ngoài việc điều trị bằng thuốc, bệnh nhân 
cần có chế độ sinh hoạt và lao động hợp lý 
để cải thiện tình trạng bệnh tật, thích nghi tốt 
hơn với cuộc sống hàng ngày.

1. 4.1. Các động tác cần tránh và động tác 
cần làm:

Người bị viêm đa khớp dạng thấp cần 
tránh các động tác sau đây:

• Tránh những động tác có hại đối với 
các khớp và thay thế bằng các động tác giữ 
gìn khớp.

• Tránh một số động tác cầm đồ vật, ngay 
cả khi có thể thực hiện dễ dàng, vì về lâu dài 
có thể gây biến dạng bàn tay;

• Hạn chế hoặc tránh làm những động tác 
có thể có hại cho khớp. Trong trường hợp bắt 
buộc cần sử dụng động tác khớp, cố gắng giữ 

được trục khớp bàn tay (đi qua ngón tay thứ 
ba) khi kéo dài trục của cẳng tay; nếu đau 
nhiều, có thể băng nẹp cổ bàn tay.

• Không nên cử động cổ tay mà làm bàn 
tay bị lệch sang một bên. Đặc biệt chú ý khi 
viết. Cần chọn những đồ vật to để dễ dàng 
hơn khi cầm nắm;

• Khi cần mở nắp nút chai hay lọ, bạn 
không nên cố vặn mở nắp mà thay vào đó hãy 
dùng dụng cụ mở nút chai. Tránh ấn nút bằng 
ngón tay mà hãy dùng lòng bàn tay;

• Không mang đồ vật bằng cách nắm các 
ngón tay lại.

2. 4.2. Viêm đa khớp dạng thấp kiêng 
ăn gì?

Khi bị viêm khớp dạng thấp và đang trong 
quá trình điều trị, người bệnh thường sẽ thắc 
mắc việc viêm đa khớp dạng thấp kiêng ăn 
gì? Theo đó, người bệnh tuyệt đối hoặc hạn 
chế sử dụng các thực phẩm sau:

• Đồ ăn nhiều dầu mỡ, chế biến sẵn, chiên 
xào: Những thức ăn này thường chứa nhiều 
chất béo bão hoà, kích thích phản ứng viêm 
và khiến người bệnh có cảm giác đau hơn;

• Chuối tiêu, các loại cà, thịt chó, canh cua 
cũng là những thức ăn không tốt với bệnh 
viêm khớp dạng thấp;

• Nội tạng động vật: Trong nội tạng động 
vật chứa nhiều photpho, khi hấp thụ vào cơ 
thể sẽ gây mất canxi trong xương, làm cho 
xương trở nên kém vững chắc và dễ bị sưng 
viêm;

• Uống rượu, bia quá mức khi đang 
điều trị.

Những thực phẩm mà người bệnh nên bổ 
sung nhiều là:

• Bông cải xanh, bắp cải: Hợp chất sulfora-
phane có trong 2 loại rau xanh này có thể làm 
chậm những tổn thương ở sụn khớp;

• Thực phẩm giàu acid béo omega-3: Có 
nhiều trong mỡ cá, như các loại cá thu, cá 
ngừ, cá hồi... Chất này có tác dụng làm giảm 
các triệu chứng viêm đa khớp;

• Canxi: Bao gồm sữa và các sản phẩm từ 
sữa, uống sữa có hàm lượng chất béo thấp và 
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dùng nhiều nguồn dinh dưỡng đa dạng khác 
nhau để cung cấp canxi.

3. 4.3. Lưu ý trong vận động hằng ngày
• Người bệnh cần phải cố gắng duy trì các 

hoạt động hàng ngày bằng cách thay đổi môi 
trường xung quanh thích hợp hơn để giảm bớt 
sự gắng sức của bản thân;

• Sử dụng dụng cụ trợ giúp, máy móc điện 
gia dụng để giúp bệnh nhân trong các sinh 
hoạt hàng ngày như vệ sinh, mặc quần áo, 
hoạt động dọn dẹp nhà cửa và nghề nghiệp;

• Người bệnh cũng cần mua thêm các dụng 
cụ nhà bếp đơn giản giúp tránh được các động 
tác thừa như mở nút chai điện tử hay kéo lò xo;

Bàn chân thường hay bị tổn thương khi bị 
viêm khớp dạng thấp, nên cần phải chọn giày 
thích hợp cũng như chăm sóc thích hợp để 
tránh kích thích da chân. Nên mang lót giày 
chỉnh hình ngay từ khi bắt đầu bị bệnh để 
giảm bớt lực tác động lên khớp ở bàn chân. 
Chuyên gia phục hồi chức năng sẽ giúp bệnh 
nhân sử dụng các dụng cụ và thao tác hợp lý.

Người bệnh viêm khớp dạng thấp nên tập 
thể dục thường xuyên

4. 4.4. Tập thể dục, thể thao và lao động 
phù hợp.

• Nếu cảm giác đau xuất hiện khi bạn vận 
động thì không nên nản chí. Người bệnh chỉ 
cần mang dụng cụ giúp đỡ và thay đổi một 
số động tác là có thể tiếp tục hoạt động được;

• Có thể tập tĩnh, tức là chỉ cần tập luyện 
cơ lực có đối kháng thay vì vận động, hay tập 
luyện những bài tập thể dục ngắn tại nhà;

• Các bài tập thể dục cho bàn tay giúp duy 

trì sự mềm dẻo khớp cổ tay và ngón tay. Các 
bài tập cho chân giúp cho đứng vững và đi lại 
tốt hơn;

• Bệnh nhân cần duy trì hoạt động thể 
lực đầy đủ và tiếp tục các sinh hoạt hàng 
ngày, nhưng cần tránh các hoạt động không 
cần thiết.

• Người bệnh nên đi bộ, đạp xe đạp, bơi lội 
theo khả năng của mình;

• Tuyệt đối không được tác động vào cột 
sống khi bị đau cổ, vì các tổn thương cột sống 
có thể nặng lên sau khi bị tác động vào và có 
các biến chứng như: tai biến mạch máu não, 
di chứng thần kinh không phục hồi được;

• Giảm cân nếu người bệnh đang bị 
thừa cân.

Là một bệnh mạn tính, viêm đa khớp dạng 
thấp có những đợt cấp gây viêm, đau khớp và 
giai đoạn lui bệnh sau khi điều trị. Các biện 
pháp chữa trị hiện tại chủ yếu là kéo dài thời 
gian lui bệnh, hạn chế tái phát đợt cấp nặng 
và ngăn ngừa biến chứng.

Có nhiều thuốc điều trị đợt cấp của bệnh 
cũng như điều trị duy trì. Các thuốc giảm đau 
thường được kê toa có hiệu quả rõ rệt trong 
việc giảm triệu chứng nhưng đều có tác dụng 
phụ khi sử dụng lâu dài, do đó bạn không nên 
tự ý sử dụng các thuốc này mà cần có sự kê 
toa của bác sĩ để cho ra một phác đồ điều trị 
hợp lý.

Khách hàng có thể trực tiếp đến Bệnh viện 
Đa khoa Quốc tế Vinmec trên toàn quốc để 
thăm khám hoặc liên hệ để được hỗ trợ.
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BÀI ĐỌC THÊM
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Cho chồng không gian riêng, tôn trọng, 
khuyến khích và học ngôn ngữ tình yêu của 
anh ấy, sự thông minh không chỉ biểu hiện 
bằng những kiến thức chúng ta có mà còn là 
khả năng điều tiết, quản lý cảm xúc và thiết 
lập mối quan hệ phù hợp.

Khả năng thích ứng tốt

Thông minh hay thiên tài không được định 
nghĩa bằng khả năng tích lũy thông tin hay ghi 
nhớ mà là khả năng thích nghi tốt với những 
thay đổi dựa trên những thông tin có sẵn. Để 
có được điều đó đòi hỏi nhiều kỹ năng: nhận 
thức, học tập, ghi nhớ và giải quyết vấn đề.

Tò mò

Ảnh minh họa: Barr Beacon School.

Tò mò không chỉ thể hiện sự thông minh 
mà còn là chìa khóa của thành công. Theo 
một bài báo của Harvard Review, CQ - chỉ số 
tò mò, cùng với EQ và IQ thể hiện khả năng 
xử lý lượng thông tin khổng lồ và phức tạp 
của bạn.

Các nhà tuyển dụng thường chọn ứng viên 
có vẻ tò mò và tận tâm vì tin họ có nhiều tiềm 
năng hơn. Nhiều người cũng cho rằng những 
người bẩm sinh tò mò tìm kiếm câu trả lời, 
học hỏi nhiều hơn nên tích lũy nhiều kiến 
thức hơn so với những người chỉ dựa vào trí 
thông minh bẩm sinh.

Ý thức được mình không biết mọi thứ

Nhiều người nói người thông minh thường 
quá tự tin, nhưng người thực sự thông minh 
lại luôn ý thức mình không phải đã biết hết 
mọi thứ. Họ luôn biết đâu là điểm mạnh, đâu 
là điểm yếu của mình và muốn học hỏi thêm.

Ham học

Sự linh hoạt thần kinh thể hiện mối tương 
quan giữa học tập và trí thông minh. Khi học 
điều gì mới, não sẽ tạo ra các đường điện 
hóa để truy cập thông tin đó. Bạn càng tạo ra 
nhiều con đường, thì não bộ càng trở nên linh 
hoạt hơn, đầu óc càng thông minh hơn.

‘Biết’ nhàm chán

Ví dụ, trong công việc, người thông minh 
tìm ra cách hiệu quả hơn để có kết quả tốt, 
nhưng lại bị dập khuôn theo cách cũ khiến họ 
chán hoặc thất vọng.

Sự buồn chán nảy sinh vì người thông minh 
rất hào hứng với công việc mới lạ nhưng lại 
đối mặt với trục trặc khiến họ không thể bắt 
đầu. Ví dụ, bạn đang hào hứng khởi hành để 
bay tới Bali hoặc Paris, nhưng lại phải chờ 
đợi vì chuyến bay trì hoãn.
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Buồn chán là cảm giác khó chịu, nhưng nó 
lại cần thiết có sự sáng tạo và hữu ích với 
những người thông minh. Nó kích thích sự 
thay đổi cuộc bản thân.

Vẽ linh tinh

Bạn ngồi trong cuộc họp và chán nản vì 
những thông tin được nghe đều là những 
thứ đã biết rồi. Ban đầu, bạn chăm chú ghi 
chép, nhưng rồi ngồi vẻ nguệch ngoạc lúc 
nào không hay. Xấu hổ, bạn vội giấu chúng đi 
và hy vọng không ai nhìn thấy. Nhưng đừng 
lo lắng. Một nghiên cứu được thực hiện bởi 
Jackie Andrade tại đại học Plymouth ở Anh 
về khả năng ghi nhớ trong một cuộc điện 
thoại cho thấy những người vừa nghe vừa vẽ 
nguệch ngoạc lại nhớ được nhiều hơn 29% so 
với những người không vẽ gì.

Vẽ nguệch ngoạc là cách não cố tập trung 
và xử lý. Các nhà khoa học đã xem xét bộ não 
của những người thích vẽ linh tinh và thấy 

hoạt động ở vỏ não trước trán. Vùng não này 
liên quan đến tư duy, phân tích, trí nhớ, giải 
quyết vấn đề và logic.

Tự nhận thức và điều tiết cảm xúc

Khi định nghĩa trí thông minh, chúng 
ta nghĩ đó là trí tuệ dựa trên kiến thức. Tuy 
nhiên, trí thông minh bao hàm nhiều mặt, 
gồm cả trí tuệ cảm xúc - EQ. Những người có 
EQ cao thường tự nhận thức tốt và sống nội 
tâm. Họ ý thức rõ ràng về cảm xúc, nhu cầu, 
mong muốn của mình. Do đó, những người 
này có khả năng thiết lập mối quan hệ có ý 
nghĩa và đạt được mục tiêu của mình.

Cởi mở

Tính cách cởi mở là dấu hiệu của khả năng 
thích ứng, linh hoạt trong nhận thức. Nó giúp 
bạn luôn tò mò và sẵn sàng học hỏi.

Chỉ vì bạn chưa chứng minh được Định 
lý cuối cùng của Fermat hoặc chưa đóng góp 
xuất sắc cho khoa học hoặc nghệ thuật, không 
có nghĩa bạn không thông minh.

Hãy nhớ, thông minh không thể đo lường 
dễ dàng và không phải là thứ bất di bất dịch. 
Vì vậy, hãy không ngừng học hỏi và gây bất 
ngờ cho chính mình.

Nhật Minh (Theo psych2go)
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Ngoài kiến thức ở nhà trường, cha mẹ 
nên rèn cho trẻ những kỹ năng cơ bản để khi 
trưởng thành trẻ có thể quản lý cuộc sống của 
mình tốt hơn.

Dưới đây là 5 kỹ năng then chốt cha mẹ nên 
dạy cho trẻ vào từng độ tuổi và thời kì khác 
nhau và có thể rèn luyện cho con dần dần.

Làm vườn là hoạt động tuyệt vời để dạy cho 
trẻ em về nguồn gốc của lương thực, thực phẩm. 

Tự trồng cây để lấy lương thực

Cuộc sống hiện đại đem tới nhiều tiện nghi 
nhưng cũng khiến chúng ta bị xa rời nguồn 
thức ăn hơn bao giờ hết. Chỉ cần vào siêu thị 
là có thể mua đủ mọi lương thực thực phẩm. 
Không chỉ vậy, các nhà sản xuất thực phẩm 
chế biến sẵn đang tìm mọi cách để lôi kéo 
chúng ta, đặc biệt là trẻ em, chú ý tới các sản 
phẩm của họ.

Khi mọi thứ chúng ta ăn đều đến từ một 
nơi như siêu thị thì trẻ em sẽ không biết được 
nguồn gốc của các đồ ăn và cũng không hiểu 
được sự khác biệt giữa thực phẩm thô và thực 
phẩm chế biến sẵn. Vì vậy, làm vườn là hoạt 
động tuyệt vời để dạy cho trẻ em về nguồn 
gốc của lương thực, thực phẩm.

Nếu nhà bạn không có sân vườn rộng, bạn 
có thể tận dụng ban công làm nơi cho trẻ học 
làm vườn.

Chỉ nhờ một sự hỗ trợ nhỏ từ cha mẹ, trẻ 
em có thể tự ươm hạt trong nhà, chờ hạt nảy 
mầm và đưa cây ra ngoài trời, sau đó tưới 
nước cho cây hàng ngày.

Khi tự tay trồng cây, trẻ sẽ hiểu lương 
thực thực phẩm từ đất tới bàn ăn như thế nào. 
Ngoài ra trong bữa ăn đó, cha mẹ cũng có thể 
nói chuyện với con cái về thực phẩm sạch hay 
chế độ ăn lành mạnh.

Học nấu ăn

Nấu ăn là một kỹ năng mà trẻ hoàn toàn có 
thể rèn luyện trước khi bước vào đại học. Khi 
chúng ta cho trẻ tham gia vào quá trình nấu 
ăn, trẻ sẽ không chỉ học được một kỹ năng 
quan trọng mà còn tìm thấy niềm vui và sự 
sáng tạo.

Những trẻ còn nhỏ có thể không nấu được 
trọn vẹn một món ăn nhưng các em có thể 
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tham gia giúp các công đoạn sơ chế đơn giản 
như rửa rau củ. Các em cũng có thể phụ giúp 
bố mẹ đong đếm lượng nguyên liệu để làm 
món ăn đó. Những trẻ em lớn có thể giúp 
hoàn thành nhiều công đoạn hơn nữa.

Điều quan trọng là, học nấu ăn, cũng giống 
như làm vườn, sẽ giúp các em ăn uống một 
cách có ý thức. Trong quá trình học nấu ăn, trẻ 
em sẽ tiếp xúc với thực phẩm thô và nguyên 
liệu tự nhiên. Khi đó, cha mẹ sẽ dễ dàng giải 
thích cho các em hiểu những đồ ăn chế biến 
sẵn có hại cho sức khỏe như thế nào.

Quản lý tiền bạc

Trong bối cảnh các khoản vay, thẻ tín dụng 
hay mua hàng trả góp “mời gọi” khắp nơi, 
chúng ta rất dễ rơi vào các khoản nợ bất tận. 
Vì vậy, giáo dục trẻ em về quản lý tiền bạc là 
rất quan trọng để chuẩn bị cho tương lai của 
các em.

Bạn có thể giải thích cho con về tài chính 
của gia đình hay giá cả các mặt hàng tại siêu 
thị. Khi trẻ em hiểu được rằng tiền của gia 
đình chỉ có giới hạn, các em sẽ học cách suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định chi tiêu cho một 
món đồ nào đó.

Nhiều gia đình dùng tiền thưởng để cho 
trẻ em có cơ hội có một khoản tiền riêng 
của mình. Với số tiền đó, trẻ sẽ có thể thực 
hành quản lí tài chính, tiết kiệm để mua 
món đồ yêu thích hoặc theo đuổi một kế 
hoạch nào đó.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên thưởng tiền 
cho trẻ khi trẻ làm những công việc cá nhân 
như dọn dẹp phòng riêng hay giặt đồ.

Ngoài ra, không nên ngại ngần nói: “Bố/
mẹ xin lỗi nhưng bây giờ nhà mình không đủ 
khả năng để mua món đồ đó”. Điều đó sẽ giúp 
trẻ hiểu sự hạn chế của ngân sách và sẽ thận 
trọng hơn khi sử dụng thẻ tín dụng về sau này.

Nhìn chung, nếu có khả năng quản lý tài 
chính tốt thì trẻ sẽ có một tương lai vững 
vàng hơn.

Sắp xếp nơi ở gọn gàng

Sự bừa bộn có thể làm lãng phí rất nhiều 
thời gian để tìm đồ đạc khi cần. Do đó, kỹ 
năng sắp xếp đồ đạc là một trong những kỹ 
năng quan trọng đối với bất kì ai. Nếu chúng 
ta học kỹ năng này càng sớm thì càng dễ biến 
nó thành thói quen có ích cho cả cuộc đời.

Trong đời sống hàng ngày, tình trạng bừa 
bộn là điều khó tránh khỏi nhưng nếu có tư 
duy đúng và công cụ phù hợp, trẻ em sẽ có 
thể tự dọn dẹp phòng ngủ của mình mà không 
cảm thấy nặng nhọc hay căng thẳng. Từ việc 
lọc các đồ chơi bị hỏng hay không dùng nữa 
cho tới việc nhặt các bộ quần áo đã quá chật 
để đem từ thiện, trẻ em dù ở lứa tuổi nào cũng 
có thể học cách làm cho không gian sống của 
mình gọn gàng và thoải mái hơn.

Cha mẹ nên từ bỏ mong muốn con mình 
có thể làm vừa “đúng” lại vừa “nhanh” theo 
ý cha mẹ. Đôi lúc, các em cần phải làm nhiều 
lần mới có thể sắp xếp gọn gàng nơi ở của 
mình và có thể các em có cách sắp xếp không 
giống như cha mẹ. Điều cốt lõi là các em hiểu 
việc sắp xếp đồ vật quan trọng ra sao và tốt 
cho bản thân các em như thế nào.

Quản lý thời gian

Đây là kỹ năng mà nhiều người lớn phải 
vật lộn một phần là do chúng ta quá bận rộn 
với đời sống gia đình. Chúng ta phải hoàn 
thành một “núi việc” bao gồm học hành, công 
việc, nấu ăn, sửa chữa nhà cửa, tập thể dục 
thể thao, tham gia các bữa tiệc, vui chơi và 
việc nào cũng không thể bỏ được. 

(xem tiếp trang 53)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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	 Tháng	11,	tháng	CÁC	ĐẲNG	LINH	HỒN…
Tháng	TƯỞNG	NIỆM	những	người	đã	qua	đời,	mà	nhớ	đến	đời	sau	của	mình…

Tháng	cầu	nguyện	cho	tổ	tiên,	ông	bà	cha	mẹ,	anh	chị	em,	con	cháu	và	thân	nhân…
						Tháng	cầu	nguyện	cho	các	mục	tử,	các	nam	nữ	tu	sĩ.

					Họ	đã	từ	bỏ	mọi	sự	theo	Chúa,	đã	dâng	hiến	cả	cuộc	đời	trần	gian	
					để	rao	giảng	Tin	Mừng,	để	“chăm	sóc	chiên	con	và	chiên	mẹ	của	Ta”…

1-					*	TƯỞNG	NIỆM	Linh	Mục	Bênêdictô	Nguyễn	Hưng,
	 							Sinh	năm	1955	tại	Huế,	học	Giáo	Hoàng	Học	Viện	Piô	X	Đalat,	

																			qua	đời	ngày	13/5/2012,	tại	Atlanta,	Hoa	Kỳ,
	 							an	táng	tại	Đất	Thánh	Giáo	xứ	Chính	Toà	Xuân	Lộc…									

Tưởng niệm

Có một người lặng thầm bao ngày tháng,
Bởi miệng vàng xưa nhả ngọc phun châu ,
Bởi đôi tay xưa êm ả nốt nhạc mầu,
Nay trăm nỗi chợt chìm theo dòng nước…

Có một người lặng thầm như thược dược,
Dẫu sắc màu rực rỡ hoa trăng sao…
Giờ ai biết lấp lánh ở phương nào,
Rồi nằm xuôi như “con bác thợ mộc” !...

Nay người ấy chân trời xa đơn độc,
Như văng vẳng “tiếng sa mạc” của Gioan…
Để Ngôi Lời muôn kiếp mãi vọng vang,
Để Tin Mừng tưng bừng trong trăm cõi !…

Nay người ấy như rã rời mòn mỏi,
Mà thênh thang ngời sáng khắp không gian,
Dù lặng im, mà thoang thoảng mây ngàn…
Như thần khí, như Alter Christus…

Nơi Can-vê , “Mọi điều đã hoàn tất”!
Một kiếp người vừa nhìn THẤY	THIÊN	THU	!…	 
Mục tử Nguyễn Hưng, Thẩm phán Giêsu,
SỐNG	LÀ	ĐỂ	CHẾT,	CHẾT	LÀ	ĐỂ	SỐNG!...

Đường cứu chuộc, ôi, con ĐƯỜNG	HY	VỌNG,
CHẾT	LÀ	SỐNG, là vĩnh cửu trường sinh!...
Người hứa dọn một chỗ ở thiên đình:
“Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó!”

  *Cha	Bênêdictô	NGUYỄN	HƯNG	là	giáo	sư	Kinh	Thánh	của	ĐCV	Xuân	Lộc.
				Cha	có	tài	giảng	thuyết,	giỏi	điều	khiển	hợp	xướng	và	dạy	nhạc	lý.
				Cha	có	trí	nhớ	rất	tốt,	thông	thạo	kinh	thánh,	có	kiến	thức	về	nhiều	lãnh	vực….	
				Cha	là	một	ngôi	sao	trên	vòm	trời	giáo	phận	Xuân	Lộc…
				mà	nay	đã	chợt	tắt	trong	bàn	tay	huyền	nhiệm	của	Chúa	Quan	Phòng!..
			“Một	kiếp	người	vừa	nhìn	THẤY	THIÊN	THU…”			  

Thấy thiên thu
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI



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

49

Tưởng niệm

       
TÔI đã đến đây mục đích là

ĐI theo tìm kiếm đường về nhà
ĐỂ cùng được đến về nhà Chúa
QUÊ mẹ của tôi mong ước mà.

TÔI sẽ mộng tròn như ước muốn
CÓ con của Mẹ, dù quê xa

NGƯỜI chung Hội thánh sẽ là thánh
LÀM THÁNH trên trời, tử đạo mà.

Linh	mục	Phêrô	BẮC	(PIERE	FRANCOIS	NERON)	
(chịu	xử	trảm,	(1818	-	1860)	
Kính	nhớ	ngày	3.11
                              CON là chiên nhỏ trong đoàn chiên

ĐÃ được vỗ về chăm sóc nên

CHUẨN BỊ ra đi theo tiếng gọi

SẴN SÀNG bước tiến cùng người bên.

SỐ anh, cùng chị, em, vui đến

MỆNH số ta cùng được tạo nên

CON Ở trong Cha, Mẹ ở đó

TRONG TAY CHÚA, Mẹ con ngoan hiền.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

Giám	mục	Valentinô	BERRIO	OCHOA	VINH	
(chịu	xử	trảm,	(1827	-	1861)

Kính	nhớ	ngày	1.11
                              

Thấy thiên thu
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ẢNH NIỆM THÁNG 11

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Mens sana in corpore sano” (hồn lành trong 
xác mạnh) hàm ý nói TCPV hát nguyên văn Lời Chúa ví như hồn lành và hát với cả 
Cộng đoàn ví như xác khỏe.    
	Điều dẫn tới hát TCPV “Mens sana in corpore sano” tức hát nguyên văn Lời 

Chúa cùng với cả Cộng đoàn do làm đúng theo quy luật thánh nhạc phải luôn là nữ tỳ 
của phụng vụ, phụng vụ cử hành Bản văn phụng vụ thì thánh nhạc cũng phải hát Bản 
văn phụng vụ.     
	Tại vì Lời Chúa (nguyên văn) là sự Sống của Chúa, Cộng đoàn cùng hát Lời Chúa 

(nguyên văn) là lối ca hát phụng thờ tốt đẹp nhất trên cả mọi ca nhạc trên trần gian.  

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Ấm áp tình bà-cháu
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MA VĂN LIÊU

Cuộc đối đầu không khoan nhượng 
giữa linh mục và pháp sư

 (phần 61 của kỳ 53)

La hán thứ 16 hỏi:
- Thiên Chúa quyền phép vô hạn, nhưng 

tại sao Người lại dựng nên tội lỗi để làm chi?
Cha sở trả lời:
- Trong dụ ngôn lúa và cỏ lùng (1), ông 

chủ ruộng chỉ gieo lúa; nhưng đang đêm ông 
ngủ thì kẻ thù lén gieo cỏ lùng vào. Ý Chúa 
nói Người không dựng nên tội lỗi, nhưng ma 
quỷ gieo tội lỗi vào thế gian.

La hán thứ 16:
- Thiên Chúa vẫn biết ma quỷ gieo tội lỗi 

vào thế gian, nhưng tại sao Người lại để yên 
cho Chúng làm như thế?

Cha sở:
- Thiên Chúa là Tình yêu; Người dựng nên 

loài người giống hình ảnh Người, cho nên 
loài người cũng là tình yêu. Có điều, Thiên 
Chúa là Tình yêu tuyệt đối, loài người là tình 
yêu tương đối, lập tức ma quỷ gieo tội lỗi vào 
lòng người.

La hán thứ 16:
- Tại sao Thiên Chúa không dựng nên loài 

người cũng là Tình yêu tuyệt đối như Người?
Cha sở:

- Thiên Chúa có thể làm như vậy, bởi vì 
quy luật “Qualis pater, talis filius”, nghĩa là 
cha nào con nấy, nhưng Người không làm 
ngay, mà để quy luật ấy hoàn tất trong trật 
tự tiến hóa. Ai tiến hóa đúng, sẽ giống Người 
một cách tuyệt đối khi họ trở về Nước Trời, ai 
tiến hóa không đúng tức không trở về Nước 
Trời, kẻ ấy bị hư mất vĩnh viễn.

La hán thứ 16, Hán Đồ Bạn Trá Già:
- Tại sao có những kẻ được dựng nên để 

rồi phải hư mất? Nếu như thế, Thiên Chúa 
làm một việc vô ích, thưa Thầy cả; tôi tin 
Thiên Chúa phải có lý do để làm như vậy, 
đúng không thưa thầy cả?

Cha sở:
- Những kẻ được dựng nên rồi hư mất quả 

là đáng tiếc (2). Tuy nhiên, đó lại là quy luật 
tiến hóa. Trong quy luật tiến hóa có phát sinh 
sự tuyển chọn; trong sự tuyển chọn có loại 
bỏ, vì tiến hóa là tốt dần lên thì loại bỏ là 
tuyển chọn là thực hiện sự tốt dần lên ấy. Ai 
tỉa cành cũng vì muốn cây phát triển; ngư 
ông loại bỏ cá xấu quăng đi cũng vì muốn thu 
hoạch cá tốt; ông chủ bảo đầy tớ tách và đốt 
bỏ cỏ lùng chỉ vì muốn thu được lúa.
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La hán thứ 16:
- Tạo dựng… thế là không phải công việc 

đơn giản! Tạo dựng nên làm chi để dùng quy 
luật tiến hóa mà sát hạch chính công trình 
của mình. Không như vậy thì không được 
hay sao?

La hán thứ 16 là vị La hán “khó chịu” nhất, 
cho nên Ông gây nhiều lúng túng cho cha sở 
đến nỗi có lúc cha sở tưởng mình sẽ bị bí, 
không thể trả lời những câu hỏi hiểm hóc của 
Ông. Nhưng cha sở không phiền lòng, ngược 
lại vẫn cứ điềm tĩnh và nhã nhặn:

- Thiên Chúa là Chân, Thiện và Mỹ. Nhưng 
chân thiện mỹ không đứng yên. Đứng yên là 
chết. Phải tiến tới mãi. Tiến tới bằng cách tiến 
hóa để chân ngày càng thật hơn, thiện ngày 
càng lành hơn và mỹ ngày càng đẹp hơn. 
Thiên Chúa là Đấng không chịu đứng yên 
một chỗ. Nếu đứng yên một chỗ thì không còn 
sáng tạo liên lỉ nữa. Đã đẹp thì phải đẹp hơn 
lên mãi… Đấng Sáng tạo luôn làm công việc 
sáng tạo cho chính mình và cho muôn vật. Cứ 
coi loài người thế hệ sau luôn khôn giỏi, văn 
minh và tiến bộ v.v… hơn thế hệ trước (3) thì 
biết mọi loài thụ tạo đều phải tiến hóa. Vậy 
đương nhiên Đấng sinh ra chúng nhất định 
phải luôn tiến hóa.

Các La hán đều sững sờ trước chân lý mới 
vừa được học. Các Vị nhốn nháo kêu lên 
người một ý:

- Thiên Chúa tươi trẻ mãi!
- Thiên Chúa sinh sôi mãi!
- Thiên Chúa luôn thay cũ đổi mới mãi!
- Thiên Chúa là Biến Dịch… biến đổi và 

dịch chuyển liên lỉ.
- Ở Niết Bàn Chúng ta cũng luôn biến đổi 

đó thôi! Trở về đây để học hỏi cũng là biến 
đổi đó!

Trước cảnh tượng được “ngộ” ra của Chư 
vị Thập bát La hán, cha sở chỉ biết gục gặc 
đầu liên tục như để xác nhận.

Vì Thập bát La hán gần như nhộn nhịp lên 
mừng rỡ trước chân lý “Thiên Chúa Tiến hóa” 
khiến ông Tám Ria, hai phụ nữ và Bồ Rằng 
thức giấc, choàng tỉnh dậy ngơ ngác không 

hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngoài sân, chẳng biết ất giáp gì, thấy Thập 

bát La hán hớn hở vui mừng, người dân ngồi 
xổm tưởng sắp có chuyện lạ nên đồng loạt 
đứng lên tò mò quan sát. Trời càng về khuya 
càng lạnh vì cơn mưa to lúc nãy trút xuống để 
lại hơi nước lạnh buốt, cho nên người dân ai 
nấy đều khoanh tay trước ngực để giữ ấm… 
dù vậy họ vẫn kiên nhẫn lưu lại không chịu về 
nhà ngủ đi cho khỏe.

La hán thứ 16 chờ cho mọi người yên tĩnh 
trở lại… xong, liền hỏi:

- Thưa Thầy cả Luca! Tiến hóa của Thiên 
Chúa đi đến ngày càng tốt hơn hay đi đến 
biến đổi từ dạng này sang dạng khác?

Cha sở:
- Tiến hóa của Thiên Chúa là Thiên Chúa 

ngày càng yêu thương vạn vật và loài người 
hơn (4) lý do Thiên Chúa là Tình yêu.

- Ma quỷ có tiến hóa không, thưa Thầy 
cả Luca?

Cha sở:
- Không! Vì thế ma quỷ mới có tên là sự 

chết, thần chết, kiêu căng và cố chấp. Tình 
yêu là tiến hóa, vì tình yêu là sự sống, thay đổi, 
khiêm tốn và thích ứng. Sống đồng nghĩa với 
tiến hóa. Ở vườn địa đàng, ma quỷ ngăn tình 
yêu tức ngăn tiến hóa đồng nghĩa với mang 
cái chết đến cho nhân loại. Tuy nhiên, Thiên 
Chúa ban Con Một của Người đến để lập lại 
sự sống tức lập lại sự tiến hóa cho những ai 
được Người cứu rỗi.

Cha sở ngưng rồi lại nói:
- Thí dụ kẻ được ơn Chúa sẽ nghe và tuân 

giữ giới răn Chúa (5), kẻ ấy sẽ được Chúa 
yêu hơn; được Chúa yêu hơn tất kẻ ấy sẽ càng 
tuân giữ giới răn tốt hơn, tuân giữ giới răn 
tốt hơn lại càng được Chúa yêu họ hơn nữa… 
cứ như thế mà tiến hóa thêm mãi. Ma quỷ thì 
dừng lại sự tiến hóa ngay khi thiên thần Luci-
fer phản nghịch. Sự chết là tình trạng không 
còn tiến hóa. Tội lỗi làm cho linh hồn chết 
nghĩa là như thế.

Ngưng vài giây cha sở lại nói tiếp:
- Ai đã yêu thì sẽ cảm thấy ngay tình yêu 
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là tiến hóa: Vừa cảm nhau, người ta tự khắc 
tiến dần đến rung động, rung động nhiều biến 
thành tình yêu, càng lúc càng yêu hơn, muốn 
được gặp nhau nhiều hơn, rồi đến muốn ở 
bên nhau, muốn trao thân xác cho nhau, 
muốn hòa vào nhau thành một, và muốn trở 
thành nhau mãi mãi… thế nhưng ma quỷ làm 
người ta chán nhau và ngày càng đi đến phai 
nhạt tình yêu, phai nhạt tình yêu dần đến chỗ 
tàn lụi; khi tình yêu không còn tiến hóa thì tàn 
lụi và chết đi.

La hán thứ 16 xen vào:
- Tiến hóa phải chăng là còn tương đối, 

chưa tuyệt đối?
Cha sở:
- Phải! Nhưng trong Thiên Chúa, tuyệt đối 

và tương đối đều gồm đủ. Vì Thiên Chúa vừa 
lớn vừa nhỏ, vừa có vừa không… Sự gì không 
có nơi Thiên Chúa tất sẽ không bao giờ có.

(còn tiếp)
....................................................................

(1) Dụ ngôn lúa và cỏ lùng  (Mt 13,36-43)
(2) Chúa  thốt nên lời tiếc rẻ cho môn 

đệ Giuđa: “Nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con 
Người! Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” 
(Mt 26,14-27,66)

(3) Có câu: “Biển rộng sóng sau lùa sóng 
trước, trường đời trẻ tuổi lấn cao niên”; hoặc 
“Con hơn cha là nhà có phúc”. Thiên Chúa 
là Tiến hóa. 

(4) Không như thuyết tiến hóa của Dar-
win, sự tiến hóa của Thiên Chúa là: nơi Người 
và vạn vật thông phát Tình yêu Chúa ra nhiều 
hơn lên. Thí dụ, nếu đừng có bàn tay ma quỷ 
nhúng vào, đứa con được cha mẹ yêu chiều 
sẽ ngoan hơn để cha mẹ càng yêu chiều hơn, 
không phải hư hỏng làm cho cha mẹ thương 
yêu trong sự thất vọng và đau khổ.

(5) Tức thực thi Lời Chúa.   

(tiếp theo trang 45)
Điều đó có thể khiến bất kì ai cũng cảm 

thấy “quay cuồng”.
Do vậy, kỹ năng lên kế hoạch cần được 

rèn luyện bất kì khi nào có thể, kỹ năng đó 
sẽ giúp chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ 
của mình một cách suôn sẻ đồng thời vẫn có 
thời gian để làm những điều có ý nghĩa cho 
bản thân.

Để dạy trẻ về kỹ năng lên kế hoạch, cha 
mẹ có thể tạo một chiếc bảng trắng trong nhà. 
Mỗi tháng, trẻ sẽ là người “giữ sổ lịch”, viết 
ra các ngày trong tháng kèm theo sự kiện hay 
hoạt động dành cho những ngày đó. Sau đó, 
tất cả các thành viên trong gia đình sẽ bám sát 
kế hoạch này.

Vào những tuần hoặc tháng bận rộn, các 
thành viên trong gia đình có thể chỉ định một 
kì “cuối tuần dành để xả hơi” kéo dài từ thứ 
bảy đến chủ nhật hay đề xuất một “buổi tối 
xem phim” theo đó cả nhà sẽ tụ họp và cùng 
nhau xem một bộ phim nào đó.

Khi cha mẹ cho trẻ tham gia vào các hoạt 
động như nấu ăn sao cho tiết kiệm thời gian 
nhất hay sử dụng thời gian rỗi như thế nào sẽ 
giúp trẻ sau này có kỹ năng quản lí thời gian 
một cách thông minh bất kể cuộc sống bận 
rộn ra sao.

Khánh Ngọc (Theo Mothering)
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Bố mẹ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện 
với nhau về cô con gái rượu.

Bố bảo:
- Thằng nào sau này lấy phải con mình thì...
- Thật đáng thương cho nó! –mẹ tiếp lời– 

Chúng mình nên thông cảm với con rể phải 
không ông?

Bố lắc đầu đáp:
- Không! Thằng đó chắc kiếp trước tạo ng-

hiệp nhiều lắm nên mới vớ phải con gái mình. 
Không nên thông cảm.

Sáng sớm, cháu gái nói với người bà 103 
tuổi của mình:

- Hôm nay cháu đưa mẹ đi khám bệnh, bà 
ở nhà cứ ăn cơm trước đi nhé!

- Bị gì thế? -bà cụ hỏi.
- Dạ, mấy nay lưng mẹ cháu cứ đau mãi 

nên đi khám.
- Hừ! -bà cụ lẩm bẩm- Mới gần 90 tuổi mà 

suốt ngày than đau lưng đau khớp!
Cháu gái mỉm cười nói:
- Bà ở nhà có buồn thì ra ngoài chơi với 

mấy ông bà già trong xóm cho vui.
Bà cười hừ đáp:
- Thôi đi, tao không chơi với mấy đứa nít 

ranh 70, 80 tuổi đó!
- !!!

Tức giận vì nhận được chiếc váy không 
giống hình minh họa. Cô gái gọi điện đến cửa 
hàng than phiền.  

 - Cửa hàng của các người làm ăn kiểu gì 
thế? Tại sao chiếc váy tôi đặt mua hôm qua 
không đẹp như trên ảnh?

Nhân viên lễ phép đáp:
- Nhưng nó phù hợp với chị ạ!
- Phù hợp chỗ nào thế? –cô gái tức giận 

gào lên.
Nhân viên điềm tĩnh:
- Chị ở ngoài cũng có đẹp như ảnh trên 

mạng đâu, nói gì đến váy áo.
- !?!

Thấy cậu bạn về phòng quá sớm, Tý hỏi:
- Sao mới giờ này là về rồi, chẳng phải 

sáng nay lớp mày có tiết sao?”.
Tèo cười khổ:
- Tại hôm qua trường ra lệnh cấm sử 

dụng mỹ phẩm, làm hại sáng nay lớp tao 
mất tiết luôn.

- Liên quan gì? –Tý tròn mắt.
- Thì sáng nay đi học, vào lớp thấy toàn 

những gương mặt lạ hoắc, ai cũng tưởng 
là vào nhầm lớp nên đi về hết, còn ai đâu 
mà học.

- !!!

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

TẠO NGHIỆP NHIỀU LẮM MỚI THÀNH CON RỂ BÁN HÀNG CHO KHÁCH SỐNG ẢO

(xem tiếp trang 64)

KHÔNG THÈM CHƠI VỚI 
BỌN NÍT RANH 80 TUỔI

ĐƯỢC NGHỈ HỌC VÌ CẤM TRANG ĐIỂM
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(tiếp theo trang 33)
Chị Hoàng đã từng trải cảnh nuôi bệnh cho 

ba nên khi thấy chồng chị bệnh mà nhõng 
nhẽo có ý hành hạ người thân như ba chị ngày 
xưa, chị rất sợ cảnh cũ tái hiện chị luôn cầu 
nguyện để khỏi ở cảnh địa ngục như ngày xưa.

Chị vội sắc cho anh một thang tiêu diêu, 
chị bội đương quy gấp 3 lần, anh uống thang 
này thì lòng sẽ thư thái không còn cáu gắt, 
đồng thời vì bội đương quy nhiều nên bổ máu 
bù trừ phần lãi đã ăn hết máu. Và cũng nhờ 
có thang thuốc này anh bớt chửi bới cau có 
nhưng vẫn còn chướng khí, chỉ uống vài ngày 
đầu, mấy ngày sau không uống nữa rồi đích 
thân ra tiệm thuốc mua thuốc bổ máu Tây 
y đem về uống. Mới uống ngày đầu đã kêu 
nóng ỏm tỏi, luôn miệng than:

- Người nóng quá môi anh đỏ hết rồi!
- Người nóng quá mắt đổ ghèn, mắt lèm 

kèm không thấy rõ.
 Chị lại phải đi nấu cam cúc hoa để cho mắt 

hết đổ ghèn. Nhưng đến sáng ngày hôm sau 
chị thấy chén thuốc vẫn còn nguyên:

- Ủa! Sao kêu mắt đổ ghèn, em đã vội nấu 
cam cúc hoa sao lại không uống? Chướng 
quá ai chịu nổi!

Chị vẫn tự hỏi: “Người đàn ông thường 
hay có tính cách gia trưởng họ được vợ săn 
sóc đầy đủ họ cảm thấy việc đó là đương 
nhiên phải có. Sao họ không nghĩ đến công 
lao của người phụ nữ trong gia đình. Thời này 
vừa kiếm tiền vừa lo cơm nước, vừa săn sóc 
người thân khi đau ốm, trách nhiệm của họ 
nặng nề hơn các ông nhiều. Bao nhiêu chuyện 
dơ dáy trong nhà như lau chùi nhà vệ sinh, 
quét dọn nhà cửa… đều do một tay người đàn 
bà làm, bây giờ những công việc này nên đổi 
cho người đàn ông làm thì tức khắc họ mới 
nhận ra công lao của người phụ nữ trong gia 
đình để họ thông cảm nỗi nhọc nhằn, tôn vinh 
người phụ nữ, không còn thói gia trưởng nữa”.

Lắm lúc chị có ý tưởng: chị muốn chị là 

người chết trước anh, để anh ở lại một mình 
mà nhận thức người đàn bà rất cần trong cuộc 
đời họ, để anh biết quý trọng công lao của 
người vợ trong gia đình!

Nhưng một hôm nằm mơ anh thấy vợ 
chồng cãi nhau, rồi chị giận bỏ nhà đi mất, 
lúc bấy giờ anh mới hối hận thấy mình cư xử 
quá đáng nên cuống cuồng chạy đi tìm nhưng 
tìm hoài vẫn bặt bóng chim tăm cá, anh buồn 
rầu kêu gào:

- Hoàng hỡi! Hoàng ơi! Sao em lại bỏ đi! 
Anh đi tìm hụt hơi vẫn không gặp em!

 Anh kêu gào quá to làm anh giật mình 
tỉnh giấc:

 - May quá! Chỉ là giấc mơ.
Lòng anh sung sướng làm sao khi thấy 

thực tế vợ không bỏ đi!
....................................................................
Lời bàn: 
   Người đàn ông có vợ săn sóc chu đáo, 

quá sung sướng họ coi như là chuyện đương 
nhiên phải có, rồi họ trở nên gia trưởng không 
nghĩ đến công lao nhọc nhằn của vợ. Từ ý 
nghĩ sai lệch đó họ mới có những lời nói bội 
bạc, chửi bới kẻ đã hết lòng săn sóc phục dịch 
mình. Họ thật đáng trách. Trong tay họ là một 
báu vật mà họ không hiểu đến khi đánh mất 
bừng tỉnh thì đã quá muộn. Chồng chị Hoàng 
đánh mất vợ chỉ trong giấc mơ, khi tỉnh giấc 
mới thấy ăn năn cũng là may. Vì thực tế anh 
chưa mất vợ, báu vật vẫn còn trong tay anh, 
anh đã biết quý trọng nâng niu báu vật chưa? 
Lúc mới yêu nhau, lúc mới lấy nhau cặp vợ 
chồng nào cũng đều hứa săn sóc nhau khi ốm 
đau cũng như mạnh khoẻ, chung vai gánh vác 
những nỗi nhọc nhằn... tất cả đều là những 
lời hứa lúc ban đầu, lâu ngày chày tháng lại 
quên mất, lại giở thói gia trưởng hành hạ 
nhau, không tôn trọng nhau nữa. Đó là họ 
tự đánh mất hạnh phúc của mình. Mà hạnh 
phúc đâu phải dễ dàng mà có, tại sao lại dễ 
dàng tự mình đánh mất, nếu không cũng là 
vết rạng nứt của hạnh phúc. Mong rằng qua 
câu chuyện này các bạn không tự mình chắp 
cánh cho hạnh phúc bay đi.
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TAY HỮU CHÚA
 (ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ - Mt 25,31-46)

1,23).
Một tôi tớ của Hội Thánh: “còn chúng tôi, 

chúng tôi chỉ là tôi tớ anh em vì Đức Giêsu” 
(2Cr 4,5 x. 2Cr 13,4 Cl 1,24-25).

Tình người tôi tớ của Kitô hữu:
Các ân sủng của Thiên Chúa: “ơn riêng 

Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em 
phải dùng mà phục vụ kẻ khác...” (1Pr 4,10 x. 
Rm 12,7 1Cr 12,5 Ep 4,12 1Pr 2,16).

Những mẫu gương phục vụ: “nhiệt thành 
không trễ nãi, lấy tinh thần sốt sắng mà phục 
vụ Chúa” (Rm 12,11 x. 2Cr 9,12-13 Ep 6,6-7 
Cl 3,22-24 Kh 2,19).

Quyền lãnh đạo Kitô giáo có nghĩa là để 
phục vụ: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên 
Chúa... không phải vì ham hố lợi lộc, nhưng 
vì lòng nhiệt thành tận tụy” (1Pr 5,2), có cả 
một tác vụ phục vụ ta gọi là phó tế (Cv 6,2-4 
1Tm 3,10.12-13).

“... chiên đứng bên phải Người...” (Mt 
25,33).

Tay hữu Chúa là kiểu nói diễn tả sức mạnh 
và uy quyền tối hậu của Thiên Chúa, nơi Chúa 
Giêsu Kitô được tôn vinh đang ngự.

Tay hữu Chúa biểu trưng:
Quyền năng của Thiên Chúa: “Cánh tay 

Ngài, cánh tay hùng dũng, đầy quyền năng đã 

mạnh mẽ dương oai” (Tv 89,14).
Sự bao bọc chở che của Thiên Chúa: “Con 

luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, 
chẳng nao núng bao giờ” (Tv 16,8 x. Tv 63,8 
139,10 Is 41,13 Ac 2,3).

Sự hiện diện của Thiên Chúa: “Chúa sẽ dạy 
con đường về cõi sống, trước thánh nhan, ôi 
vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng 
hề vơi” (Tv 16,11 x. Tv 48,10 73,23 Is 62,8).

Quyền năng cứu độ của Thiên Chúa: “ Xin 
ra tay cứu độ và đáp lời chúng con, để những 
kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát”. (Tv 
60,7/ 108,7 x. Tv 17,7 20,6 80,15 98,1 138,7).

Sự chiến thắng: “Vì đâu phải nhờ gươm 
giáo mà họ chiếm đất đai, đâu phải cánh tay 
họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là 
nhờ tay hữu Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn 
nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ”. (Tv 44,4 x. 
Tv 78,54 Is 41,10).

Thiên Chúa đánh bại kẻ thù: “Tay hữu 
Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân” (Xh 
15,6 x. Xh 15,12 Tv 21,8 74,11).

Hành động mạnh mẽ của Thiên Chúa: 
“Tay hữu Ngài rắc gieo kinh hãi, tên nhọn 
vừa buông, dân gục ngã dưới chân Ngài, địch 
thủ vương triều bị bắn trúng tim”. (Tv 44,5-6 
x. Tv 118,16 Is 48,13).

Sự phán xét: “Người giương cung khác nào 
địch thủ, vung tay hữu như thể đối phương...” 
(Ac 2,4 x. Kb 2,16)

(tiếp theo trang 13)
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“

Chúa Giêsu Kitô ở bên hữu Thiên Chúa:
Chúa Giêsu Kitô được vinh thăng ngồi bên 

hữu Thiên Chúa: “Bên hữu Cha đây, Con lên 
ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm 
bệ dưới chân con” (Dt 1,13 x. TV 110,1 Mt 
22,44/ Mc 12,36/ Lc 20,42. Lc 22,69 Cv 2,34 
7,55-56 Cl 3,1 Dt 1,3 12,2).

Bên hữu Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô 
thống trị mọi quyền lực: “Đấng đang ngự bên 
hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt 
các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục 
quyền” (1Pr 3,22 x. Ep 1,20-21).

Chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài” 
(Is 64,7)

Tại đất Israel cổ, nghề nghiệp truyền từ cha 
sang con và các nghệ nhân của một nghề sống 
và làm việc trong những phố hay những khu 
vực rõ rệt. Các thợ gốm làm việc gần ở Giêru-
salem, gần “cổng sành” (Gr 19,2). Người ta 
tìm thấy những làng thợ gốm cư ngụ và họ 
làm việc trong xưởng hoàng gia (1Sb 4,23). 
Vài dấu khắc trên các mảnh đồ gốm có lẽ là 
những dấu cho thấy đó là sản phẩm của các 
xưởng hoặc hiệp hội loại này. Nếu các bát đĩa 
thô kệch “do tay thợ gốm” (Ac 4,2). Ít có giá 
trị thì người ta lại đánh giá cao đồ gốm làm 
bằng bàn xoay hai bánh (Gr 18,3), với đất sét 

được nhồi kỹ (Is 41,25) tráng men (Hc 38,30) 
và nung nóng (27,5). Công việc của thợ gốm 
được mô tả trong (Gr 18,1-4 Hc 38,29t Kn 
15,7).

Theo tường thuật cuộc sáng tạo (St 2,7), 
Thiên Chúa giống như thợ gốm lấy đất sét 
nặn thành hình người. Isaia dùng hình ảnh 
này để nói lên quyền hạn của Thiên Chúa đối 
với con người (Is 28,16 45,9). Giêrêmia khi 
nói về Giêrusalem cũng có ý nghĩ tương tự 
(Gr 19,10). Tác giả sách An Ủi lại so sánh 
Cyrô, sứ giả Thiên Chúa dùng, như thợ gốm 
đạp đất sét dưới chân (Is 41,25).
Thời hồi hương, một môn đệ của tiên tri Isa-
ia nói: “chúng con là đất sét, còn thợ gốm là 
Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng 
con” (Is 64,7 x. 29,16 45,9 Gr 18,6 Rm 
9,20t). 

THỢ GỐM
 (CN 1 VỌNG B - Is 63,16 - 64,7)
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Các nước châu Âu đã siết chặt các biện 
pháp hạn chế, áp đặt lệnh giới nghiêm khi 
số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong 
những ngày gần đây.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở châu Âu 
hiện đang chiếm khoảng 1/3 tổng số mắc 
trên toàn cầu. Với khoảng 100.000 trường 
hợp mắc Covid-19 mới mỗi ngày, châu Âu 
đã vượt qua Mỹ - nước ghi nhận hơn 51.000 
ca mắc mỗi ngày. Đáng chú ý như Pháp ghi 
nhận thêm tới 22.591 ca mắc, Anh (19.724 
ca), Nga (14.231 ca), Tây Ban Nha (11.970 
ca), Cộng hòa Séc (9.543 ca).

Các quốc gia Italia, Đức, Hà Lan, Bỉ, 
Phần Lan cũng ghi nhận từ 6.000-7.000 ca 
mắc mới Covid-19 trong một ngày qua. Tỷ lệ 
người mắc virus SARS-CoV-2 tại Anh, Pháp, 
Nga và Tây Ban Nha chiếm hơn một nửa số 
trường hợp nhiễm Covid-19 của châu Âu, 
theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo Nikkei, Phó Thủ tướng kiêm Bộ 
trưởng Y tế Thái Lan, ông Anutin Charnvir-
akul, vào ngày thứ Hai công bố rằng các bên 
đã đồng ý chuẩn bị cho việc sản xuất vắc xin 
trên quy mô lớn tại Siam Bioscience.

Trong khoảng thời gian đại dịch, Astra-
Zeneca sẽ cung cấp vắc xin không lợi nhuận, 
công ty dược phẩm Siam Bioscience sẽ sản 
xuất vắc xin thông qua công nghệ được 
chuyển giao từ công ty dược phẩm châu Âu.

Theo thỏa thuận hợp tác này, chính phủ 
Thái Lan và công ty dược phẩm Siam Biosci-
ence sẽ kết hợp với AstraZeneca, đại học Ox-
ford và nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) để phân phối vắc xin trên 
toàn cầu nếu kết quả thử nghiệm lâm sàng tốt 
và các nhà quản lý chấp thuận cho việc lưu 
hành vắc xin đó.

Nhiều người Mỹ nhận định, cuộc bầu cử 
Mỹ 2020 giữa Tổng thống Donald Trump 
và ứng viên Joe Biden là cuộc bầu cử quan 
trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Cuộc thăm 
dò gần đây của Gallup cho thấy, 77% cử tri 
Mỹ đã đăng ký cho biết, kết quả của cuộc bầu 
cử tổng thống Mỹ tháng 11 giữa Tổng thống 
Donald Trump và ứng viên Joe Biden quan 
trọng với họ hơn các cuộc bầu cử trước đó 
của Mỹ, Fox News đưa tin. Con số này tăng 
6 điểm so với cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 khi 
ông Trump chạy đua với cựu Ngoại trưởng 
Hillary Clinton. Đây cũng là mức cao nhất 
trong xu hướng của Gallup khảo sát kể từ 
năm 1996. Chỉ có 2% cử tri Mỹ cho rằng, 
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay không 
quan trọng bằng các cuộc bầu cử trước đó và 
21% tin rằng cuộc bầu cử lần này giống như 
mọi cuộc bầu cử khác. Cuộc khảo sát được 
thực hiện từ ngày 14 đến ngày 28/9 và đánh 
dấu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thứ 7 liên 
tiếp Gallup khảo sát về chủ đề này.

Cuộc bầu cử Mỹ 2020 quan trọng 
nhất trong nhiều thập kỷ

Công ty dược phẩm Thái Lan sẽ 
sản xuất vắc xin Covid-19 

cung cấp cho toàn Đông Nam Á?

Đối phó dịch Covid-19 lây lan theo cấp 
số nhân, nhiều nước châu Âu tái áp đặt 

lệnh giới nghiêm và phong tỏa



Thời sự góp nhặt - lược tin trong nước

59

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản diễn 
ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 
đang phát triển tốt đẹp, Nhật Bản tiếp tục là đối 
tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, 
là đối tác cung cấp vốn ODA hàng đầu cho Việt 
Nam, là nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác 
thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Nhật Bản 
và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 
21.9.1973, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến 
lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở 
Châu Á vào tháng 3.2014 nhân chuyến thăm 
cấp nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch Nước 
Trương Tấn Sang. Ảnh: Tạ Quang. Về phần 
mình, Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, 
Nhật Bản coi trọng và mong muốn đưa hợp tác 
giữa hai nước lên tầm cao mới; đánh giá cao 
vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc 
tế, cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam 
vì thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 
sắp tới.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide 
thăm Việt Nam

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế 
giới vừa được công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) dự báo GDP của Việt Nam tăng 1,6% 
trong năm 2020, mức cao thứ hai tại khu 
vực Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar (2%).

Việt Nam cũng nằm trong số ít nước đạt 
tăng trưởng dương tại châu Á trong bối 
cảnh khủng hoảng dịch Covid-19. Nhiều 
nền kinh tế Đông Nam Á được dự báo sẽ có 
tăng trưởng âm trong năm nay gồm Indone-
sia (-1,5%), Thái Lan (-7,1%), Philippines 
(-8,3%) và Singapore (-6%).

Về quy mô GDP, theo dự báo của IMF, 
GDP của Việt Nam sẽ đạt quy mô 340,6 tỷ 
USD trong năm 2020, vượt qua Singapore 
(hơn 337 tỷ USD), trở thành nền kinh tế lớn 
thứ tư tại Đông Nam Á.

Theo dự báo dài hơn, từ nay đến hết năm 
2020 vẫn còn có khả năng có từ 4-6 ATNĐ/
bão xuất hiện trên biển Đông, trong đó có từ 
2-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 
đất liền nước ta; vì vậy các thiên tai mưa, lũ 
còn có những diễn biến phức tạp trong thời 
gian tới, đặc biệt từ nay đến tháng 11/2020.

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc 
gia cho biết thêm, đối với thời tiết biển thì 
ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới 
có khả năng mạnh lên thành bão, cộng thêm 
tác động của không khí lạnh nên hầu khắp 
các khu vực biển Đông trong những ngày 
tới đều xảy ra tình trạng thời tiết xấu, mưa 
dông gió mạnh, sóng cao, gây nguy hiểm 
cho tàu thuyền. Vì vậy, cần lưu ý cảnh báo 
các nguy hiểm đối với các tàu thuyền, khu 
vực có lồng bè nuôi trồng thủy sản và công 
trình ven biển.

Thiên tai diễn biến rất phức 
tạp đến hết tháng 11/2020

IMF: GDP Việt Nam năm 2020 sẽ vượt 
Singapore, trở thành nền kinh tế lớn 

thứ tư Đông Nam Á
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Ngày 15/10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 
Đức cha Marcello Semeraro, cho đến nay 
là giám mục giáo phận Albano của Ý, làm 
tân Tổng trưởng Bộ Phong thánh, thay thế 
Đức Hồng y Angelo Becciu đã từ chức vào 
ngày 24/9 vừa qua. Đức cha Semeraro sinh 
tại Monteroni di Lecce, miền Puglia nước Ý, 
sẽ tròn 73 tuổi vào tháng 12 tới đây. Ngài 
được thụ phong linh mục năm 1971 và được 
thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám 
mục Oria vào năm 1998, và năm 2014 được 
bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Albano. 
Hiện tại ngài là Giám quản Tông Tòa theo ý 
muốn Tòa Thánh của đan viện Esarchico Đức 
Maria ở Grottaferrata và là Đại diện của Đức 
Giáo hoàng của dòng Basiliano của Ý.

Sau 8 tháng phải đình chỉ các cuộc họp vì 
đại dịch virus corona, chiều thứ Ba 13/10, 6 
Hồng y của Hội đồng Hồng y cố vấn đã có 
cuộc gặp gỡ trực tuyến với Đức Thánh Cha 
để đề ra những bước kế tiếp cho Tông hiến 
mới của giáo triều Roma. Hội đồng Hồng y 
cố vấn có thêm một thành viên.

Tham dự cuộc họp vừa qua có các Hồng 
y Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard 

Marx, Sean Patrick O’Malley, Oswald 
Gracias, cũng như Đức Hồng y Quốc vụ 
khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức 
Hồng y Chủ tịch Phủ Thống đốc thành 
Vatican Giuseppe Bertello, Đức cha Tổng 
Thư ký Hội đồng Hồng y cố vấn Marcello 
Semeraro và Đức cha đồng Tổng Thư ký 
Marco Mellino.

Cuối cùng, thông cáo báo chí của Tòa 
Thánh cho biết khóa họp tới “được ấn 
định vào tháng 12 và sẽ diễn ra qua inter-
net, vì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, và 
theo kế hoạch đã được thiết lập.”

Ngày 16/10, Ban tổ chức Ngày Quốc 
tế Giới trẻ Lisbon đã ra mắt trang web và 
công bố logo Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisbon 
năm 2023. Logo có màu xanh lá cây và đỏ, 
màu cờ của Bồ Đào Nha, trên nền Thánh 
giá lớn có hình Mẹ Maria.

Logo này được chọn trong một cuộc thi 
quốc tế do Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống 
tổ chức, có hàng trăm người từ 30 quốc gia 
tham dự. Ban giám khảo của Đại học Công 
giáo Bồ Đào Nha đã chọn 21 tác phẩm tốt 
nhất. Sau đó một ban giám khảo gồm các 
chuyên gia về quảng cáo và truyền thông 
và các cơ quan truyền thông của Bồ Đào 
Nha đã chọn 3 tác phẩm chung kết. Cuối 
cùng, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã 
chọn logo của Beatriz Roque Antunes, 24 
tuổi, đang làm việc tại một công ty truyền 
thông ở Lisbon, làm logo cho Ngày Quốc 
tế Giới trẻ Lisbon 2023.

ĐTC bổ nhiệm Đức cha Semeraro 
làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh

Khóa họp 34 của Hội đồng Hồng y 
cố vấn và việc bổ nhiệm thành viên mới

Logo Ngày Quốc tế Giới trẻ 
năm 2023 tại Lisbon



THỜI SỰ GÓP NHẶT - lược tin công giáo

61

Theo thông lệ hằng năm, vào Ngày Thế 
giới Truyền giáo năm nay - lần thứ 94, cử hành 
vào Chúa nhật 18/10/2020 - hãng tin Fides 
đã công bố Bản thống kê về Giáo hội Công 
giáo. Bản thống kê dựa trên nguồn “Sách 
Niên giám Thống kê của Giáo hội - Annuar-
ium Statisticum Ecclesiae”, ấn bản mới nhất, 
với các số liệu tính đến ngày 31/12/2018. Các 
thay đổi so với năm trước (2017) được đặt 
trong dấu ngoặc đơn như sau: dấu + là tăng; 
dấu - là giảm; dấu = là không thay đổi.

Ngày 12-10-2020, tại văn phòng Caritas 
Việt Nam, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu – 
chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam đã 
chủ trì nghi thức bàn giao chức vụ Giám đốc 
Caritas Việt Nam. Trước tiên, Đức cha Tôma 
thay mặt Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám 
mục Việt Nam và văn phòng Caritas các giáo 
phận, ngỏ lời cảm ơn Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc 
Đồng, SDB., nguyên Giám đốc Caritas VN. 
Đức cha Tôma nhìn nhận những nỗ lực, lòng 
hăng say, cung cách làm việc nhiệt tình và 
hiệu quả, nhờ đó cha Vinh Sơn đã chu toàn 
trách vụ được trao. Chặng đường 10 năm 
(2010-2020) không dài lắm nhưng cũng đủ 
để cha Vinh Sơn cống hiến cho sứ vụ phục vụ 
người nghèo và người bất hạnh. Dưới sự điều 
hành của Cha Vinh Sơn, Caritas Việt Nam đã 
phát triển rõ nét, nhất là trong việc quảng bá 
linh đạo và mở rộng mạng lưới Caritas đến 
các Giáo phận, Giáo hạt và Giáo xứ.

Tiếp theo, Đức cha Tôma trao quyết định 
bổ nhiệm cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. làm 
Tổng thư ký UBBAXH, Giám đốc Caritas 
Việt Nam. Đức Cha Tôma cảm ơn và cầu 
chúc cho cha Tân Giám đốc đạt được nhiều 
kết quả trong nhiệm kỳ sắp tới. Tham dự buổi 
bàn giao còn có Cha Tôma Aquinô Nguyễn 
Trường Tam, Giám tỉnh Dòng Đa Minh VN. 

Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas VN 
và tri ân cha nguyên giám đốc

Thống kê Giáo hội Công giáo 
năm 2020
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Phát hiện sinh vật lạ 
như phim kinh dị, 

người đàn ông sốc khi 
mang nó đến bác sĩ thú y

Khi đến lấy lại một số tài sản của 
ông bác đã để lại, Paul phát hiện ra một điều 
thực sự choáng. Anh đi xuống căn hầm tối 
của căn nhà và bất ngờ gặp sinh vật kỳ dị nhất 
mà anh chưa từng thấy trên đời.

Ngày hôm ấy, người đàn ông tên Paul Rus-
sell đã đến thăm ngôi nhà bỏ không của 1 
người họ hàng để lại – ông cụ 82 tuổi mắc 
bệnh Alzheimer vừa dọn khỏi đây để vào trại 
dưỡng lão.

Khi khám phá ngôi nhà vô chủ để lấy lại 
một số tài sản của ông già đã để lại, Paul 
phát hiện ra một điều thực sự choáng. Anh 
đi xuống căn hầm tối của căn nhà, và bất ngờ 
gặp sinh vật kỳ dị nhất mà anh chưa từng thấy 
trên đời.

Một sinh vật bước ra từ phim kinh dị…
Khi được hỏi về trải nghiệm kinh hoàng 

của mình, điều duy nhất mà Paul có thể diễn 
tả đó là so sánh sinh vật này với một trong 
những sinh vật hãi hùng từ loạt phim Alien. 
“Nó gần như bước ra từ bộ phim kinh dị”, 
anh nói.

Trước đó, khi đến ngôi nhà này, Paul đã 
đi kiểm tra ngôi nhà bỏ hoang của cụ ông nọ. 
Khi đến nơi, Paul không ngờ căn nhà lại ở 
trong tình trạng tồi tệ như vậy.

Con đường lái xe khá gọn gàng, bãi cỏ phía 
trước gần đây đã được cắt, và vẻ ngoài của 
nhà rõ ràng không giống như một nơi không 
có người ở. Tuy nhiên, sau khi mở khóa cửa 
và bước vào trong, Paul đã dần thấy một số 
điều không bình thường…

Nhìn bên ngoài, ngôi nhà không có vẻ gì 
là bất thường.

Sau khi nhìn qua tầng trệt, Paul nhận thấy 
một số dấu vết kỳ lạ trên các bức tường trong 
phòng khách: có rất nhiều vết xước. Đột 
nhiên, có tiếng gầm gừ vang lên từ 1 góc nào 
đó của ngôi nhà.

Không nghi ngờ gì nữa, tiếng ồn đến từ 
một loại sinh vật nào đó, nhưng có vẻ không 
giống như tiếng mèo. Cuối cùng, người đàn 
ông tin rằng tiếng kêu đó đang phát ra từ căn 
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hầm bên dưới nhà. Thế là Paul cầm đèn pin, 
dần bước xuống căn hầm tối tăm…

Những vết cào xước khắp tường phòng 
khách của ngôi nhà.

Một sinh vật khổng lồ chạy ra khiến Paul 
đứng tim, tò mò không biết nó là “cái quái 
gì trên đời”. Paul vô cùng run sợ, chạy thoát 
khỏi căn nhà sau những gì vừa nhìn thấy.

Khỏi phải nói, Paul đã choáng váng khi 
lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật kì lạ như 
vậy. Nó có rất nhiều chân và mình mẩy bám 
đầy bụi.

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ từ vợ Paul, anh 
đã đủ can đảm để quay trở lại ngôi nhà vô chủ 
và cố gắng bắt lấy sinh vật lạ. Trong nháy mắt, 
họ dùng hết sức lực để bắt được sinh vật có vẻ 
ngoài kỳ dị và nhốt nó vào thùng chở vật nuôi. 
Họ đến thẳng bác sĩ thú y gần nhất. Và cuối 
cùng anh đã biết được sự thật gây sốc…

Câu trả lời gây shock từ bác sĩ thú y.
Khi các bác sĩ thú y lật lại mặt kia của sinh 

vật lạ, và tin được không? Nó để hiện ra đầu 
của một… con mèo.

Đương nhiên, Paul và các bác sĩ hoàn toàn 
chết lặng. Phải chăng con mèo trông kỳ lạ này 
đã sinh ra với sự đột biến bất thường nào đó? 

Mèo nhiều chân? Dù đó là gì, bác sĩ thú y 
nhận định rằng sinh vật khốn khổ này đang 
rất đau đớn.

Dường như những cái chân thừa kỳ lạ của 
nó không hề cử động được. Tất cả mọi người 
tại phòng khám nghẹn lời.

Sau một loạt các cuộc thảo luận về động 
thái tiếp theo nên làm, các bác sĩ thú y cuối 
cùng đã đi đến quyết định gây mê cho con 
mèo và cắt bỏ những chiếc chân thừa bị biến 
dạng kia. Đồng thời họ dùng một chiếc máy 
cạo râu và cạo bớt lông khỏi cơ thể nó.

Cuối cùng, hình hài một con mèo hiện ra 
càng rõ hơn. Mặc dù nàng mèo này vô cùng 
mệt mỏi sau ca tiểu phẫu, nhưng vẫn khá khỏe 
mạnh, khiến mọi người thích thú.

Một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới

Hiện tại thì nàng mèo này đã được Paul và 
gia đình anh cho “một ngôi nhà” đúng nghĩa. 
Nàng mèo được gia nhập vào tổ ấm vốn đã 
đông đúc của Paul gồm: ba con mèo và hai 
con chó.

Dĩ nhiên cô mèo này vẫn đang cần thời 
gian để thích nghi với cuộc sống bình thường, 
Paul tin rằng nó sẽ sớm ổn định cuộc sống với 
ngôi nhà mới của mình.
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

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

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

o    Email: nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com

(tiếp theo trang 54)

CHỮA NGHIỆN BÓNG ĐÁ

Một phụ nữ vào phòng khám tâm lý xin 
tư vấn:

- Thưa bác sĩ, chồng em bị bệnh quá mê 
bóng đá, chẳng ngó ngàng gì đến em. Bác sĩ 
có cách gì giúp em không?

- Chị nên chú ý đến trang điểm và ăn 
mặc hơn.

- Em đã làm như thế, nhưng không ăn thua 
đâu ạ!

- Cần dịu dàng chăm sóc anh ta với cử chỉ 
và trang phục gợi tình hơn.

- Cũng không ăn thua.
- Cách cuối cùng: Hãy in số áo thần 

tượng của anh ta lên áo ngủ của chị. Chúc 
thành công!

KHÔNG CẦN PHẢI TRÁNH

Trong phòng khám...
Bệnh nhân hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của 

cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ 
như rượu chè, cờ bạc, phụ nữ?

- Không, khi ông 70 tuổi thì mọi sự cám 
dỗ ấy tự nó sẽ tránh xa ông.

“Ngáp phải che miệng… chồng ơi!” 


