VÀO ĐỀ THÁNG 5

Cúi đầu
VOV.VN - Người ta đã chụp
được bức ảnh một nữ tu sĩ Myanmar đang quỳ gối cầu xin cảnh
sát vũ trang Myanmar đừng bắn
vào người biểu tình.
Cụ thể, nữ tu Công giáo Ann
Rose Nu Tawng quỳ gối ở thành
phố Myitkyina (miền Bắc của
Myanmar) vào hôm 8/3/2021
phía trước các nhân viên cảnh
sát vũ trang và xin họ tha mạng
cho người biểu tình. Bà nói, họ
có thể đoạt mạng, mạng của bà
để thế vào đó (x. ảnh tr.64).
Người biểu tình đổ xuống các
con phố của Myitkyina (thủ phủ
bang Kachin) vào hôm 8/3, đội
mũ cứng và các tấm khiên tự chế,
để phản đối quân đội lên nắm
quyền (sau cuộc đảo chính ngày
1/2) và bắt giữ nhà lãnh đạo dân
sự Aung San Suu Kyi.
Câu chuyện gợi vài ý: - quỳ
gối là tự hạ, tự hạ là khiêm tốn,
khiêm tốn là cúi đầu – 3 hạng
người chúng ta nên cúi đầu –

Chúa Giêsu từng cúi đầu.
Thời đó, có người hỏi một nhà
hiền triết Hy lạp:
- Đất cách trời bao xa?
Nhà hiền triết đáp:
- Một mét.
Người đó ngạc nhiên nói:
- Con người ai cũng cao trên
một mét. Vậy con người luôn
“chọc trời” khi đứng thẳng
người hay sao?
Nhà hiền triết:
Để con người luôn biết cúi đầu
trước Ông Trời.
Các nhà hiền triết xưa chỉ ra
3 hạng người ta cần cúi đầu: 1/
Cha mẹ: ta cúi đầu để báo hiếu;
2/ Người khôn: ta cúi đầu để
được học hỏi; 3/ Kẻ càn quấy,
hung ác, “trẻ trâu” không biết gì:
ta cúi đầu để tránh xa họ.
Chúa dạy: “…đừng chống
lại kẻ hung ác” (Mt 5, 38-42)
và Chúa đã cúi đầu thật với
quân dữ.
NK
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THỰC THI LỜI CHÚA

. MÌNH MÁU NGÔI LỜI
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên
phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5, 39).
(Mt 5, 38-48)
38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo
anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên
trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo
ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy
cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”.
43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy,
Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy,
anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời
của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công
chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em
nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh
em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại
cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là
Đấng hoàn thiện”.

. ĂN LỜI UỐNG Ý

Để chống lại kẻ hung ác, ta phải hung ác hơn họ; vậy là không nên.
Khi không thể chống nổi, ta thường nhân danh công lý để diễu hành bất bạo động, ta biểu
tình “ôn hòa” hoặc biểu tình “cầu nguyện” v.v… với lòng yên tâm rằng mình đang nhẫn nhịn,
nhưng thực ra làm những việc đó chính là đã chống đối, chống đối cách quanh co chớ chưa
phải là nhẫn nhịn như Chúa dạy; vậy là chưa phải.
Hoặc ta nhủ nhau rằng không nên ngồi yên, phải đấu tranh để đòi công lý v.v… quên rằng
ta đang đòi công lý nơi kẻ không có công lý; khi kẻ không có công lý thì họ lấy đâu ra công
lý để trả cho ta? Vậy là không xong.
Hoặc ta nhẫn nhịn trong nỗi sợ hãi và uất ức không nguôi… chỉ còn biết trông chờ luật nhân
quả; quên rằng, luật nhân quả chính là luật trả thù; vậy là không được.
Làm sao bây giờ? – Thưa…
Thật ra, ngay lúc uất nghẹn vì bất lực hay vì sợ hãi… mới chính lá lúc đáng để ta nhẫn nhịn,
nhẫn nhịn luôn cả… với thân phận hèn yếu của mình, tức chỉ nghĩ đến việc vâng lời Chúa dạy,
mặc cho hậu quả có ra sao.
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CHÂU HÂN Sưu tầm
Tuổi đã cao, sức đã yếu, vị cao tăng nọ muốn
tìm một người kế vị mình. Ngặt nỗi, người kế
vị chỉ cần có một, mà đồ đệ thì nhiều, vị cao
tăng nghĩ ra một kế và tiến hành để chọn ra
một người kế vị trong số các môn sinh.
Cứ khoảng vài ba ngày, vị cao tăng tự đem
giấu một món đồ vật và phàn nàn với đồ đệ
rằng nơi đây có trộm.
Ít lâu sau, vào khoảng giữa khuya, vị cao
tăng bỗng hô hoán:
- Trộm! Trộm! Có trộm!
Nghe tiếng thầy kêu, dù đang ngon giấc,
các đồ đệ đều bật dậy, vội chạy tới. Tam là
một đồ đệ rất siêng năng, nhanh nhẹn, tháo
vát, luôn quí trọng thầy, thương yêu và sẵn
lòng giúp bạn, có uy tín vào bậc nhất trong
các đồ đệ của vị cao tăng. Tam chạy đến
trước tiên, hy vọng sẽ giúp thầy tìm bắt kẻ
trộm, bảo vệ tài sản.
Thấy Tam, vị cao tăng vội túm lấy áo của
Tam và la lớn:
- Bắt được kẻ trộm rồi!
Trước đông đảo các môn đệ, vị cao tăng
tuyên bố:
- Tam là kẻ trộm ta vừa bắt được. Hãy đuổi
hắn đi cho khuất!
Bị thầy đuổi, không một lời thanh minh,
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không một tiếng oán thán, Tam nhẫn nhịn ra
đi.
Ba ngày sau, Tam rón rén trở lại đạo tràng,
quỳ trước vị cao tăng và thưa:
- Thưa thầy, con hiểu rồi ạ!
Vị cao tăng đỡ Tam dậy, trong lòng cảm
thấy rất vui vì đã chọn được người kế vị xứng
đáng đúng như lòng mong muốn.
Truyện gợi vài ý: - nhẫn nhịn là việc rất
khó làm – đã vậy còn bị người đời khinh chê
– Chúa Kitô, Đấng rất nhẫn nhịn.
“Thiện nhân bất biện, biện nhân bất thiện”
(Lão tử - nghĩa là: người chân thật thì không
biện minh, người biện minh thì không chân
thật); tuy vậy, nhẫn nhịn là việc rất khó, cần
có lòng khiêm tốn và can đảm.
Dù từ lâu dân gian có câu: “Một sự nhịn,
chín sự lành”, nhưng hễ ai nhẫn nhịn, cũng
chính dân gian lại chế nhạo họ. Nhẫn nhịn
vốn là việc khó, dân gian càng làm cho khó
thêm.
Chúa Kitô rất nhẫn nhịn, và bởi vì Chúa
vừa dạy vừa nêu gương, cho nên ta thực thi
Lời Chúa: nhẫn nhịn. Vì vâng nghe và thực
thi Lời Chúa, cho nên ta nhẫn nhịn mà không
cần biết hậu quả sẽ như thế nào.

PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C

CHỦ ĐỀ: ƠN BAN CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH:
ĐẤNG PHÙ TRỢ, BÌNH AN, TÌNH YÊU.
Minh họa.
- Mille images: 193 A
- “Chúa Cha sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với
anh em” (Ga 14,26)

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến!
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nghe
những lời Chúa Giêsu nói trước khi Ngài ra
đi chịu chết. Ngài bảo chúng ta hãy tuân giữ
những huấn lệnh của Ngài. Ngài hứa ban
Thánh Thần cho chúng ta và ban bình an cho
chúng ta.
Đó chính là những lời trăn trối của Chúa,
những điều Ngài tha thiết nhất. Chúng ta hãy
chăm chỉ lắng nghe và cố gắng thực hiện.
“Chúa Cha sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với
anh em” (Ga 14,26)

II. GỢI Ý SÁM HỐI
- Chúa đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ

Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn
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lời Thầy”. Chúng ta chưa yêu mến Chúa thật điều Ngài dạy.
- Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ họ làm điều đó.
vì chúng ta không tuân giữ Lời Chúa.
- Kết quả: Ba Ngôi sẽ “yêu mến”, “tỏ mình
- Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng
ta. Nhưng chúng ta nhiều khi không sống theo ra” và “ở trong” người ấy.
3. Bài đọc II (Kh 21,10-23).
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Một thị kiến khác về Thành Giêrusalem mới:
- Chúa đã ban bình an cho chúng ta. Nhưng
- Thành từ trên trời ngự xuống.
chúng ta nhiều khi không sống bình an hòa
- Rất xinh đẹp và tươi sáng.
thuận với nhau.
- Thành không có đền thờ vì chính Thiên
Chúa là đền thờ của thành; thành cũng không
III. LỜI CHÚA
có mặt trời và mặt trăng vì chính Thiên Chúa
là ánh sáng của thành.
1. Bài đọc I (Cv 15,1-29).
Đang khi Phaolô và Barnaba truyền giáo cho
IV. GỢI Ý GIẢNG
dân ngoại, thì những người Do thái từ Giêrusalem đến buộc dân ngoại tòng giáo phải cắt bì
1. Bình an.
và tuân giữ lề luật của Môsê. Hai vị truyền giáo
Trong triều của một vua nọ có hai họa sĩ rất
không đồng ý nên trình vấn đề lên Hội Thánh.
Hội Thánh đã họp hội nghị ở Giêrusalem và tài ba nhưng luôn ganh ghét đố kỵ nhau. Một
ra quyết định: “Thánh Thần và chúng tôi đã hôm nhà vua phán: “Ta muốn phán quyết một
quyết định không đặt lên vai anh em một gánh lần dứt khoát ai trong hai người là người giỏi
nặng nào khác ngoài những điều cần thiết nhất. Vậy hai ngươi hãy vẽ mỗi người một bức
này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, tranh theo cùng một đề tài, đó là bình an”.
Hai họa sĩ đồng ý. Một tuần sau họ trở lại,
kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và
mỗi người mang theo bức vẽ của mình. Bức
tránh gian dâm”.
họa của người thứ nhất vẽ một khung cảnh thơ
2. Tin Mừng (Ga 14,23-29).
Có thể coi đoạn Tin Mừng này là một bài mộng: những ngọn đồi nhấp nhô bao quanh
giáo lý về Chúa Ba Ngôi: Trong đoạn Tin một cái hồ rộng với mặt nước phẳng lì không
Mừng này, Chúa Giêsu nhắc tới cả 3 ngôi một gợn sóng. Toàn cảnh gợi lên một cảm
Thiên Chúa: “Ai nghe các giới răn Thầy giác thanh thản, thoải mái. Sau khi xem xong.
truyền và tuân giữ.... Ai yêu mến Thầy, sẽ được nhà vua nói: “Bức họa này rất đẹp, nhưng nó
Cha Thầy yêu mến... Đấng Phù Trợ, là Thánh làm ta buồn ngủ quá”. Bức họa của người thứ
Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, hai vẽ một thác nước. Hình ảnh rất sinh động
chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc đến nỗi nhìn nó người ta như nghe được tiếng
nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với nước đổ ầm ầm xuống vực thẳm. Nhà vua nói:
“Đây đâu phải là một cảnh bình an”. Họa sĩ
các con”.
thứ hai bình tĩnh đáp: “Xin bệ hạ nhìn kỹ hơn
Như thế, giáo lý cơ bản về Ba Ngôi là:
- Chúa Cha là Đấng sai Chúa Con đến với một chút nữa xem”. Nhà vua nhìn kỹ và khám
phá một chi tiết mà nãy giờ ông chưa chú ý:
loài người.
- Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến với loài Trong một nhành cây nép mình sau dòng thác
lũ, có một tổ chim. Trong tổ, chim mẹ đang ấp
người để dạy loài người những lệnh truyền.
- Chúa Thánh Thần lại được Chúa Cha sai trứng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Chim mẹ
đến nhân danh Chúa Con, để dạy loài người đang bình thản chờ các con mình nở ra. Nhà
hiểu sâu hơn những lệnh truyền của Chúa Con. vua nói: “Ta rất thích bức tranh này. Nó đã
Thái độ con người phải có đối với Ba Ngôi: chuyển tải được một ý tưởng độc đáo về bình
- Yêu mến Chúa Con nên tuân giữ những an, đó là vẫn có thể sống bình an ngay giữa
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những xáo trộn của cuộc đời”. Và nhà vua đã
đặt tác giả của nó là người họa sĩ hạng nhất
của triều đình.
Chúa Giêsu đã nói: “Thầy để lại bình an cho
các con. Thầy ban bình an cho các con không
theo kiểu thế gian. Lòng các con đừng xao
xuyến, các con đừng sợ hãi.” Những lời này
Ngài nói giữa bữa Tiệc ly. Phải chăng đây là
một thời điểm không thích hợp để nói về bình
an, vì khi ấy hoàn cảnh bên ngoài rất là xáo
trộn? Không, trái lại rất thích hợp. Bởi vì bình
an là thông hiệp với Thiên Chúa. Chúa Giêsu
đang hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa nên
Ngài vẫn có thể nói về bình an ngay cả khi kẻ
thù của Ngài đã đến gần và sắp giết chết Ngài.
Bình an không phải giống như yên ổn, vì
yên ổn là ở bên ngoài còn bình an thì ở bên
trong. Bình an là tình trạng của một tâm hồn
đang có tương quan tốt với Thiên Chúa và với
tha nhân. Thành tố quan trọng của bình an là
sự công chính. Bởi thế, không có bình an cho
kẻ dữ.
Bình an là kết quả của lòng trông cậy vào
Chúa và khi ước muốn làm đẹp lòng Chúa
là điều quan trọng bậc nhất trong đời. Đây là
điều mà ta có thể có ngay giữa những xáo trộn,
xung đột và những vấn đề rắc rối chưa giải
quyết được.
Đó chính là thứ bình an mà thế gian không
thể ban tặng được. (FM)
2. Hiện diện của kẻ vắng mặt.
Có một nhà chuyên môn sưu tầm các loài
bướm. Ngày nọ, khi bước vào một công viên,
ông đã gặp tổ kén lạ. Ông liền bứt cành cây
đem kén bướm về nhà. Ít ngày sau, ông thấy
nhúc nhích bên trong kén, nhưng con bướm
vẫn chưa phá kén bay ra.
Hôm sau, kén lại nhúc nhích, nhưng chẳng
có gì khác lạ. Lần thứ ba, vẫn thấy như trước,
ông liền lấy dao rạch kén, thế là con bướm bò
ra ngoài. Tuy nhiên, bướm không tăng trưởng
và chẳng bao lâu thì chết.
Sau này, ông được người bạn là nhà sinh
vật học cắt nghĩa như sau: Thiên nhiên đã xếp
đặt cho con bướm phải đấu tranh mới thoát ra

khỏi cái kén, vì nhờ đấu tranh gian khổ mà nó
có thể phát triển mạnh mẽ để sinh tồn.
***
Muốn làm cánh bướm bay trên ngàn hoa rực
rỡ, bướm phải làm kiếp sâu lặng lẽ, cô tịch
trong vỏ kén lặng lờ, khuất nẻo. Muốn làm
con bướm bay trong bầu trời xanh ngắt, bướm
phải là con sâu đen đủi xấu xa, vặn vẹo đau
đớn trong tổ kén đợi chờ.
Để trở nên những tín hữu Kitô vững mạnh,
tăng triển về đường thiêng liêng, chúng ta phải
trải qua một thời kỳ gian khổ để tiến triển về
mặt tâm linh, chúng ta cũng phải vượt qua đấu
tranh thử thách. Nhưng trong những thời điểm
ấy, Thiên Chúa luôn bên cạnh chúng ta, cho dù
chúng ta không nhìn thấy Người.
Lúc sắp sửa ra đi, để trấn an các tông đồ,
Chúa Giêsu đã hứa rằng, dù vắng mặt, nhưng
Người vẫn luôn hiện diện giữa các ông và ban
bình an cho các Ông. Sự hiện diện của kẻ vắng
mặt! Đó là cảm nghiệm mà chỉ có những kẻ
yêu nhau mới nhận ra mà thôi. Từ sau biến cố
Phục Sinh, Chúa Giêsu đã trở nên con người
của mọi thời đại.
Người hiện diện trong những kẻ yêu mến
Người: “Ai yêu mến thầy, Cha của Thầy và
Thầy sẽ đến ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
Người hiện diện trong những kẻ thực hành
và giữ lời Người: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ
lời Thầy... Và lời anh em nghe đây không phải
là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã
sai Thầy” (Ga 23,24).
Người hiện diện không chỉ đơn độc, nhưng
là hiện diện cùng với Chúa Cha và Chúa
Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng đến thăm và
ở lại trong những ai yêu mến Chúa Giêsu và
tuân giữ lời Người.
Nếu Chúa Cha chính là Thiên Chúa trong
tình trạng vô hình, thì Chúa Giêsu cũng là
Thiên Chúa đã hiện diện, nói năng, hành động
để cứu chuộc con người; và Thánh Thần cũng
là Thiên Chúa, Đấng kéo dài cách thiêng liêng
sự hiện diện, lời nói và hành động của Chúa
Giêsu và Chúa Cha.
Vì thế, Thánh Thần sẽ thông truyền trọn vẹn
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sự sống của Thiên Chúa cho con người, khi soi
sáng dạy dỗ con người dần dần hiểu Lời Thiên
Chúa, Lời đó chính là Chúa Giêsu, Ngôi Lời
của Chúa Cha: “Thánh Thần sẽ dạy cho anh
em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi
điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).
Với lời hứa này, kể từ ngày lễ Hiện Xuống
đầu tiên, Thánh Thần đã soi sáng và hướng
dẫn Giáo hội hiểu thấu triệt Lời Chúa trong
Kinh Thánh, để trình bày một cách sáng tỏ
hơn, và để giải quyết những vấn đề mới mẻ
cho từng thời đại. Vì thế mà các Công đồng
liên tiếp được triệu tập dưới sự bảo trợ của
Thánh Thần.
***
Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con nhận
ra sự hiện diện của Người trong lòng chúng con,
trong lòng Giáo hội, và trong lòng thế giới:
Để chúng con luôn yêu mến và tuân giữ
Lời Người.
Để chúng con được soi sáng và hướng dẫn
bởi Thánh Thần.
Và để chúng con được canh tân và tái tạo mỗi
ngày trong Thiên Chúa Tình Yêu. Amen. (TP)
3. “Nếu ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy”.
Sau khi tha thiết nói với các môn đệ những
lời thân tình nhất xuất phát từ đáy lòng trong
một bài nói chuyện dài mà thánh Gioan đã
chép lại suốt trong hai chương 13 và 14, Chúa
Giêsu đúc kết lại trong một lời khuyên ân cần:
“Nếu ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy”.
Giữ lời Chúa là giữ lời nào? Thưa là giữ chính
cái điều mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh lặp đi
lặp lại nhiều lần trong suốt hai chương 13 và
14 này: “Chúng con hãy yêu thương nhau”.
Thế nhưng, yêu thương thì có gì là khó đâu
mà Chúa phải dạy, phải nhắc và phải nhấn
mạnh như là một giới răn mới của Chúa, một
lời trối trăn cuối cùng trước khi Ngài ra đi chịu
chết? Bởi vì tự trong bản tính, con người có
sẵn nhu cầu tình cảm muốn yêu thương: mới
sinh ra tự nhiên đứa bé thèm khát tình thương
của cha mẹ, lớn lên người thanh niên nam nữ
tự nhiên muốn yêu thương một người nào đó,
và suốt đời ai cũng muốn sống trong tình yêu
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thương cho đến chết. Yêu thương là việc tự
nhiên, là quá dễ dàng, cần gì Chúa Giê-su phải
dạy dỗ?
Chúng ta đừng coi thường Lời Chúa, mà
phải phân biệt rõ những mức độ yêu thương,
và tìm hiểu xem Chúa muốn ta yêu thương
như thế nào.
- Yêu thương có khi là một điều quá dễ:
Người ta sung sướng khi yêu thương, người ta
ham thích yêu thương, người ta thèm khát yêu
thương và người ta làm đủ cách để được yêu
thương. Thí dụ như một đứa bé mồ côi thèm
khát tình yêu thương của cha mẹ; hay một
người tuổi trẻ thèm khát tình yêu thương của
một người tình. Sở dĩ yêu thương mà thích, mà
sung sướng là vì yêu thương ở mức độ này có
nghĩa là đón nhận: nhận được những sự chăm
sóc, chiều chuộng, vuốt ve, âu yếm.
- Yêu thương có khi là một điều hơi khó,
người ta phải hơi cố gắng mới yêu thương
được, thí dụ tôi thương một người bạn. Người
bạn đó mượn tôi một số tiền hay nhờ tôi làm
giúp một công việc khó khăn. Tôi hơi tiếc, hơi
ngại nhưng vì yêu thương bạn mà tôi cố gắng
đưa tiền, cố gắng chịu cực để giúp bạn. Yêu
thương ở mức độ này có nghĩa là cho đi, cho
đi một phần của những gì mà tôi quý chuộng.
- Và sau cùng, yêu thương có khi là một điều
hết sức khó, vì yêu thương mà người ta phải
đau khổ, phải hy sinh thật nhiều. Thí dụ nàng
Kiều vì thương cha già sắp lâm vòng tù tội
mà phải bán mình để chuộc cha. Yêu thương ở
mức độ này có nghĩa là phải cho đi hoàn toàn,
cho đi tất cả.
Tóm lại có ba mức độ yêu thương:
- Yêu thương rất dễ khi được đón nhận.
- Yêu thương hơi khó khi phải cho đi một
phần những gì mình quý giá.
- Và yêu thương hết sức khó khi phải cho đi
hoàn toàn, hy sinh tất cả.
Khi trối “chúng con hãy yêu thương nhau”,
Chúa Giê-su muốn chúng ta yêu thương ở
mức độ thứ ba này.
Chúa nói: “Nếu ai yêu mến Thầy thì hãy giữ
lời Thầy”. Mà Lời của Thầy là “chúng con hãy
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yêu thương nhau”, yêu thương ở mức độ cao
nhất là dám cho đi tất cả, hy sinh hoàn toàn.
Chúng ta có vâng giữ Lời Chúa để tỏ ra chúng
ta yêu mến Chúa hay không?
Trước hết trong gia đình, giữa vợ chồng với
nhau. Ôn lại cuộc sống gia đình, hẳn nhiều vợ
chồng nhiều người thấy rằng đã có một thời
vợ chồng đã yêu thương nhau say đắm, hầu
như lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Đó là
thời kỳ đầu tiên, yêu thương là quá dễ vì khi
đó yêu thương là đón nhận, nhận những nét
duyên dáng, nhận những cảm xúc bồng bột mà
tuổi trẻ đang thèm khát. Sau đó tới một thời
vợ chồng không còn quá say đắm nhau nữa
mà phải đối diện với thực tế của cuộc sống
gia đình: phải làm lụng cực nhọc, phải chịu
đựng những tính ý khác biệt của nhau… Khi
đó thì đã thấy hơi cực, hơi khó rồi. Nhưng vì
thương vợ thương chồng mà họ cố gắng chịu
cực, chịu khó. Tình yêu như thế là đã lên đến
mức độ hai: yêu thương là cho đi. Thế nhưng
có một số vợ chồng càng về già càng chán
ngán nhau: vợ thì bệnh hoạn quanh năm suốt
tháng, chồng thì lẩm cẩm khó tính hay chửi
bới cộc cằn. Sống chung với một người như
thế chẳng còn thấy một chút thú vị mà chỉ toàn
bổn phận, cực nhọc, khổ sầu. Cuộc sống lúc
này đang mời gọi những vợ chồng ấy đưa tình
yêu thương của mình lên mức độ thứ ba, mức
độ cao nhất, là mức độ cho đi hoàn toàn, hy
sinh tất cả. Hãy cố gắng hy sinh cho nhau thì
mới là yêu thương thật, mới là làm theo lời
Chúa dạy “chúng con hãy yêu thương nhau”.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn đến liên hệ của
mình với những người khác. Thì cũng thế:
có những người mình yêu thương thật dễ,
đó là những người có lợi cho mình, hay giúp
đỡ mình, hay an ủi mình, yêu thương những
người này dễ vì yêu thương là đón nhận. Có
những người khác yêu thương họ mình thấy
có khi dễ có khi khó vì họ có khi làm mình vui
có khi khiến mình buồn, nhưng mình vẫn cố
gắng thương họ được, vì yêu thương họ mình
vừa được đón nhận mà vừa phải cho đi. Nhưng
có những người chẳng mang lại cho mình lợi

lộc gì cả mà chỉ toàn làm cho mình cực lòng,
mất mát, khổ đau, thí dụ như những người nghèo, những người bệnh, những người tội lỗi,
những kẻ thù… Nhưng xin được lưu ý rằng
chính đây là những người Chúa muốn ta yêu
thương, Chúa muốn ta hy sinh, Chúa muốn ta
cho đi hoàn toàn. Chúa đã nói: “nếu chúng
con chỉ yêu thương những kẻ mến chuộng
mình thì nào có công gì? Những người thu
thuế há không làm như thế sao?”.
Yêu thương mới xem ra thì quá dễ. Hay nói
đúng hơn yêu thương theo khuynh hướng tự
nhiên thì quá dễ, vì theo tự nhiên người ta chỉ
yêu thương khi được đón nhận, chỉ yêu thương
những ai có lợi cho mình.
Nhưng yêu thương cho đúng nghĩa, yêu
thương đúng như ý Chúa muốn thì lại hết sức
khó, vì đòi hỏi ta phải cho đi, phải hy sinh, đòi
ta phải yêu thương cả những người không có
lợi cho ta mà còn làm khổ ta.
Nhưng đó là mức độ yêu thương cao nhất,
có yêu thương được như vậy thì mới là làm
theo Lời Chúa, có làm theo Lời Chúa thì mới
là yêu mến Chúa thật.
Xin Chúa giúp chúng ta biết cho đi, biết hy
sinh để thực sự yêu thương như Chúa muốn
trong tương quan giữa vợ chồng con cái trong
gia đình, cũng như trong tương quan giữa
chúng ta với mọi người khác.
4. Để cho đi.
Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu nói cho các
môn đệ Ngài sắp ra đi. Chẳng lạ gì khi các ông
buồn. Họ không muốn Ngài ra đi. Họ muốn
giữ Ngài lại mãi bên họ. Thật không dễ chịu
chút nào khi một người thân yêu ra đi. Cũng
không dễ chịu gì khi để mất đi một món đồ
hay một con vật mà mình yêu thích.
Một cậu bé nhìn thấy một chú chim non rơi
từ chiếc tổ trên cành xuống nằm trên mặt đất.
Cậu lượm nó lên, sưởi ấm nó. Một lát sau chú
chim tỉnh dậy. Nhưng thay vì đặt chú chim trở
về tổ, cậu đem nó để trong một chiếc lồng.
Hằng ngày cậu mang cho nó rất nhiều thức ăn
và nước. Chú chim ngày càng khoẻ mạnh. Nó
bắt đầu bay và hót. Cậu bé rất thích. Nhưng
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một hôm chú chim cứ đập cánh xành xạch vào
thành chiếc lồng. Cậu bé không hiểu nên hỏi
cha mình. Người cha giải thích:
- Tại vì nó không hạnh phúc đó.
Cậu bé cãi lại:
- Con đã đặt vào lồng cho nó tất cả những
gì nó cần rồi kia mà.
- Nhưng vẫn còn thiếu cái điều mà chim yêu
quý nhất.
- Điều gì?
- Đó là tự do.
- Bộ cha muốn con thả cho nó đi sao?
- Đúng thế.
- Nhưng con không thể cho nó đi. Nó đâu có
biết là bên ngoài chiếc lồng này có rất nhiều
hiểm nguy đang rình rập nó.
- Nhưng con phải chấp nhận như thế.
Cậu bé nài nỉ:
- Cha ơi, con thương nó lắm.
- Nếu con thương nó thì con phải để cho nó đi.
Cậu bé đành mở cửa lồng cho chú chim bay
đi. Lòng cậu rất buồn. Nhưng chú chim vừa
ra khỏi lồng đã cất tiếng hót líu lo, tỏ vẻ như
trước đây chưa bao giờ vui vẻ và hạnh phúc
như thế. Khi đó cậu bé không buồn nữa mà
cảm thấy vui lây.
Các tông đồ không muốn Chúa Giêsu ra đi.
Nhưng như thế là các ông không biết nghĩ cho
Chúa mà chỉ nghĩ cho mình. Chúa Giêsu biết
thế nên mới nói: “Nếu các con yêu mến Thầy
thì các con hẳn vui mừng vì Thầy về cùng Cha
Thầy”. Về cùng Cha, đó là mục tiêu cả đời của
Chúa Giêsu.
Tình yêu chiếm hữu thì rất thông thường.
Nhiều cha mẹ cũng thương con kiểu đó. Họ
đã ban sự sống cho chúng, nhưng họ không để
cho chúng phát triển sự sống của chúng theo
cách của chúng. Nhiều cặp vợ chồng cũng
vậy. Họ cứ muốn người vợ hay người chồng
của mình sống theo cách sống của mình.
Tình yêu chiếm hữu gây ra rất nhiều đau
khổ. Còn tình yêu không chiếm hữu thì phát
sinh nhiều điều kỳ diệu cho cả hai phía, chẳng
hạn: đổi mới, lớn lên, phát triển v.v.
Phải biết để cho những người hoặc những
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gì mình yêu thích ra đi. Làm như thế quả là
mất mát đấy. Nhưng mất cái hiện tại để được
cái tương lai, mất điều mình yêu quý mà sẽ
được điều đáng quý hơn. Bởi vậy, trước khi ra
đi, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ra đi thì có lợi
cho các con. Thật vậy nếu Thầy không ra đi
thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con;
nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy
đến với các con” (Ga 16,17) (FM)
5. Bình an nội tâm.
Có người cứ nuôi mãi thù hận nên trong lòng
không có bình an. Ngược lại, người có bình an
trong lòng thì cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
James và John là hai người láng giềng của
nhau. Ruộng của họ nằm sát bên nhau. Năm
đó thời tiết khô hạn nên việc cày bừa rất vất
vả. James rất khó chịu. Anh cứ lấy roi quất
lia quất lịa lên con ngựa đang kéo cày. Nhưng
càng bị quất thì con ngựa càng tỏ ra bướng
bỉnh. James biết rằng lúa mì trong mảnh ruộng
người hàng xóm cao hơn lúa của anh. Mỗi khi
nhìn sang mảnh ruộng ấy, anh có cảm tưởng
là anh chàng hàng xóm đang nhạo cười mình.
John thì trái lại. Dù cũng vất vả nhọc nhằn,
nhưng anh luôn bình thản và cứ kiên trì trong
công việc. Thỉnh thoảng anh ngừng lại cho con
ngựa được nghỉ ngơi. Anh nhìn sang ruộng của
James và thấy rất tệ. Anh muốn sang giúp lắm
nhưng biết rằng anh kia sẽ không bao giờ chịu.
Thôi thì đành để James làm một mình vậy.
Điều khác biệt giữa hai người láng giềng
này không phải ở tình hình bên ngoài mà ở
tình trạng nội tâm. Chúng ta nhìn thế giới và
tha nhân không phải như cái họ là, mà như cái
ta là. Vì tâm hồn của John vui vẻ nên anh nhìn
đời một cách lạc quan. James thì trái lại, bởi
nội tâm bất an nên nhìn cái gì bên ngoài cũng
khó chịu. (FM)
6. Chuyện minh họa.
Ngày 8.10.1952, một vụ án xảy ra tại
Bavière, một thiếu nữ 18 tuổi tên là Emma
bị thảm sát cách tất tưởi. Chuyến xe lửa vừa
tới nhà ga, các chị em đồng hành ngạc nhiên
vì không thấy Emma đâu, nên báo cho “Ông
Xếp” nhà ga hay tin. Thế là lập tức các nhân
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viên hỏa xa chia nhau đi tìm kiếm dọc theo
đường xe lửa suốt hai tiếng đồng hồ mới phác
giác ra xác Emma đang nằm xõng xượt trong
vũng máu, chân tay bị chặt cụt.. Xếp ga mở
cuộc điều tra. Tất cả mọi người hành khách bị
thẩm vấn đều trả lời là không biết gì cả. Trong
số đó có một chàng thanh niên 24 tuổi. Khi
được hỏi thì anh trả lời ấp úng là không biết
gì cả. Nhưng vì có vẻ ngây ngô thành thật nên
người ta cũng bỏ qua.
Hai tuần sau, chàng trai này đến gõ cửa Tu
viện các Cha dòng Bênêđitô xin nhập Dòng.
Anh được nhận. Sau hai năm thử luyện thấy
không có gì ngăn trở, Bề Trên nhận anh vào
Tập viện. Khoảng tháng 10, trước ngày vào
Tập viện, anh đến chỗ đường sắt nơi đã tìm
thấy xác Emma nằm trong vũng máu. Anh quỳ
chắp tay cầu nguyện. Ngày hôm sau, lúc sáng
sớm tinh sương, anh tới mồ Emma, người mà
chính anh đã giết chết. Anh đã la lên trong tiếng
khóc nức nở: “Tôi không chịu được nữa”. Rồi
anh đi tự nộp mình cho cảnh sát và thú tất cả
tội lỗi của anh. Cái tội mà người ta đã quên đi
vì không điều tra manh mối gì. Anh thú nhận
là anh đã xô Emma xuống và đâm chết vì nghe
cô ta nói là cô ta không biết đến anh nữa. Vì
thế nên anh đã nổi cơn điên nên đã hành động
độc ác như thế.
Câu truyện trên cho chúng ta thấy, dù bốn
bức tường kín nơi Tu Viện cũng không trấn an
được tiếng lương tâm ray rứt, không làm cho
người thanh niên phạm tội ác được bình an tâm
hồn, cho dầu không một ai hay biết tội lỗi của
anh ta.
Vậy muốn được bình an hạnh phúc thật, con
người cần phải có tâm hồn trong sạch, sống
trong ơn nghĩa Chúa. Tâm hồn biết hối cải,
biết sống nhân từ, biết yêu thương và tha thứ,
như chính Chúa đã làm gương và dạy chúng
ta noi theo bắt chước. (Lm Minh Vận, CMC.
Trích Vietcatholic ngày 2.5.2003).

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Thần

là Đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời
sống đức tin của người Kitô hữu. Vì thế, chúng
ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa ban Thánh Thần
cho chúng ta:
1. Con thuyền Hội thánh không bao giờ chìm
dù gặp phong ba bão táp liên miên/ là nhờ sự
trợ giúp của Chúa Thánh thần/ Chúng ta hiệp
lời cầu xin Chúa Thánh thần luôn gìn giữ các
vị mục tử/ để các ngài lèo lái con thuyền Hội
thánh đến bình an.
2. Phúc thay ai xây dựng hòa bình/ vì họ sẽ
được gọi là con Thiên Chúa/ Chúng ta hiệp lời
cầu xin cho các Kitô hữu/ biết chân thành cộng
tác với mọi người thành tâm thiện chí/ để mưu
tìm hòa bình cho thế giới hôm nay.
3. Chúa Giêsu nói: Thầy để lại bình an cho
anh em/ Thầy ban cho anh em phúc bình an
của chính Thầy/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho
những ai đang gặp khủng hoảng trong cuộc
sống/ tìm được sự bình an thanh thản nơi tâm
hồn/ nhờ tín thác vào Chúa.
4. Chúa Giêsu nói: Ai yêu mến Thầy/ thì sẽ
giữ lời Thầy/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho
cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ luôn hết lòng tuân
giữ mọi Lề Luật của Chúa/ để tỏ lòng yêu mến
Người.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban Thánh thần là
nguồn mạch tình yêu xuống cho chúng con,
để Người giúp chúng con luôn sống bác ái yêu
thương như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con Amen.

VI. TRONG THÁNH LỄ
- Sau kinh Lạy Cha: Đọc chậm rãi và tâm
tình lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã
nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an
cho các con. Thầy ban bình an cho các con…”

VII. GIẢI TÁN
Chúa Giêsu đã nói: “Thầy để lại bình an
cho các con. Thầy ban bình an cho các con…”
Chúc anh chị em ra về bình an.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường
được gán cho các vua cách minh nhiên ... các
chủ chăn Israel đã bất trung với sứ mệnh, bỏ
CHỦ CHĂN VÀ ĐÀN CHIÊN
bê đàn chiên (Ed 34,1-10...) Chúa sẽ trao phó
(CN 3 PS C - Ga 21,1-19)
đàn chiên cho Đavít mới, là Đấng Cứu Thế (Is
Sau khi trỗi dậy từ cõi chết, tại bờ Tibêria, 63,6t. 11t).
Chúa Giêsu trao sứ mệnh cho thánh Phêrô:
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,15
ĐỨC KITÔ, CHỦ CHĂN NHÂN LÀNH
3,16.50).
(CN 4 PS C - Ga 10,11)
Là dân du mục (Đnl 26,5), sống bằng nghề
“Tôi chính là mục tử nhân lành” (Ga 10,11)
chăn nuôi (Ct 4,2), hình ảnh chủ chăn và đàn
Thời Chúa Giêsu, người ta nhìn chủ chăn
chiên bám rễ sâu trong lòng dân Israel. Giavê
hầu như không mang tước hiệu chủ chăn, trừ dưới con mắt khác, vì những lề luật khắt khe
hai tên gọi xưa (Ct 48,15 49,24) và hai lời họ đặt ra. Khi Chúa Giêsu sinh ra, các mục tử
kêu cầu (Tv 23,1 80,2). Tước hiệu dường như ở Bêlem đã đón tiếp Ngài (Lc 2,8-20). Còn
dành cho Đấng phải đến. Nhưng mối liên hệ Chúa Giêsu, Ngài phác ra một Thiên Chúa
giữa Thiên Chúa với dân Ngài đích thực là nhân từ như chủ chăn đi tìm chiên lạc (lc
15,4-7). Chính nơi bản thân mình, Ngài hoàn
mối liên hệ giữa chủ chăn với đàn chiên.
Chúa dẫn đưa dân như chăn dắt đàn chiên tất lòng mong đợi vị chủ chăn nhân lành và
(Tv 95,7), đàn vật trong hoang địa (78, 52). trao cho một số người chức vụ chủ chăn trong
Ngài tiếp tục dẫn dắt dân Ngài như vậy (80,2) Hội Thánh.
Chúa Giêsu ví mình như chủ chăn được sai
và trọn tình yêu thương săn sóc (Is 40,11).
Nhưng thực tế, dân Israel giống như con bò đến với các chiên lạc của Israel (Mt 15,24 Lc
cái bướng bỉnh hơn là con chiên (Hs 4,16). 19,10). “Đàn chiên nhỏ” là các môn đệ Ngài
Họ bị lưu đày (Gr 13,17). Nhưng Chúa sẽ thổi tập họp lại (Lc 12,32), là hình ảnh cộng đoàn
còi (Dcr 10,18), tập họp họ lại (Is 56,8). Họ sẽ thời cánh chung (Đn 7,27). Đàn chiên này sẽ
không phải thiếu thốn gì (Tv 23,1-4). Thiên bị bách hại bởi lang sói bên ngoài (Mt 19,16
Chúa nhân từ với hết mọi người (Hc 18,13). Rm 8,36) và bởi lũ đội lốt đàn chiên bên trong
Chúa cũng trao phó đàn chiên cho các tôi (Mt 7,15). Chiên sẽ tan tác,nhưng chủ chăn
tớ Ngài chăn dắt (Tv 103, 3 79,13 74,1 Mica sau khi bị đánh đập sẽ tập họp lại (Mt 26,3tt
7,14), như Môisê (Tv 27,21) Giosuê (Ds Dcr 13,7). Vào thời sau hết, chủ chăn sẽ tách
27,15-20) Đavít (Tv 78,70 2Sm 7,8...) đối biệt chiên lành khỏi dê dữ (Mt 25,31t).
Các tác giả Tân Ước trình bày vị “Đại chủ
với các thủ lãnh (2Sm 7,7), các vị dẫn đầu
dân chúng (Gr 2,8) và vua chúa các quốc gia chăn” (Dt 13,20) trọng hơn cả Môisê (1Dr
(Gr 25,34t Nk 3,18) thì tước hiệu này không 5,4). Thánh Gioan còn cho thấy Chúa Giêsu
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là chủ chăn duy nhất (Ga 10,11) mà Ezêkien
loan báo (Ed 34,23), là chủ chăn hoàn hảo, hy
sinh sự sống cho đàn chiên (Ga 10,15.17-18)
chủ chăn và đàn chiên hiểu biết lẫn nhau (Ga
10,3.14).
Chính Chúa Giêsu trao sứ mệnh chăn dắt
đàn chiên cho Phêrô (Ga 21,16) các chủ chăn
khác (Ep 4,11) cũng được trao sứ mệnh (1Dr
5,11 Cv 20,26). Họ tìm chiên lạc (Mt 18,21)
canh chừng đàn chiên khỏi lầm lạc (Cv
20,28t) và sẽ được phần thưởng của thủ lãnh
các chủ chăn (1Dr 5,3).

TÌNH YÊU THA NHÂN

(CN 5 PS C - Rm 13,34-35)
Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga
13,34).
Tiếng Do thái có hai từ ahabad và hêsed
để diễn tả tình yêu: ahadbad chỉ mọi thứ tình
yêu, còn hêsed diễn tả ý niệm phức tạp hơn,
mà trung tín và ưu ái là căn bản. Tiếng Hy lạp
có 3 từ eran, philein và agapan: eran là tình
yêu chiếm đoạt, philein là tình yêu vô vị lợi,
agapan là từ bản bảy mươi dùng để dịch từ
“yêu” và Tân Ước dùng từ này.
Tình yêu tha nhân được Cựu Ước nói tới (Lv
19,18) nhưng theo một chiều hướng hẹp hòi,
áp dụng cho những người thân thuộc, đồng
đạo. Gần với kỷ nguyên Kitô giáo, tình yêu
tha nhân mở rộng hơn, hướng tới cả dân ngoại.
Chúa Giêsu nhắc lại đòi hỏi của sách Lêvi
(18,19) nhưng nâng lên tầm mức như giới
luật yêu mến Thiên Chúa (Mt 22,39) và mở
rộng tầm mức phổ quát đến người ngoại (Lc
19,29-37) và cả kẻ thù (Mt 5,44-47), như
Thiên Chúa yêu thương cả người lành kẻ dữ.
Chúa Giêsu còn coi trọng nghĩa vụ hòa giải
hơn bổn phận phụng tự, coi việc lành cho tha
nhân hơn cả ngày Sabbat (Mt 5,23-24). Thiên
Chúa sẽ không tha thứ cho người không biết
tha thứ cho tha nhân (Mt 18,35).
Ngoài bài ca bác ái tuyệt vời (1Cr 13).
Thánh Phaolô lập lại mệnh lệnh của Đức Kitô

(Gl 6,2 Rm 12,10 Dt 13,1). Yêu thương bao
hàm mọi giới lệnh đối với tha nhân (Rm 13,9)
và là giềng mối sự trọn lành (Gl 3,14). Đối
với Gioan, tình yêu tha nhân là điều răn mới,
là dấu chỉ môn đệ Chúa Giêsu (Ga 13,34-35).

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
(CN 6 PS C - Ga 14,23)
“Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy. Cha
Thầy sẽ yêu mến người ấy” (Ga 14,13).
Tình yêu Thiên Chúa đối với con người
được biểu lộ qua nhiều sự kiện như tạo dựng,
chọn gọi các tổ phụ, dẫn đưa dân Chúa ...Tình
yêu ấy không chỉ là việc thi ân, mà còn là
thương xót và tha thứ. Các tiên tri nói rõ nhất
về tình yêu Thiên Chúa. Sau thời lưu đày, tình
yêu Thiên Chúa không chỉ được diễn tả trên
bình diện cộng đoàn dân Israel mà còn hướng
tới cá nhân. Các thánh vịnh không ngừng lập
lại điều này dưới nhiều hình thức như lòng tốt
(34,9 100,5), sự trợ giúp (4,4 37,25-29 113,59), đặc biệt cho các tư tế (132,16), những
người bất hạnh và những người công chính
(146,8).
Tình yêu con người đối với Thiên Chúa là
điều khá đặc biệt nơi dân Israel. Họ nương náu
nơi Chúa và được Người che chở. Họ khao
khát lời Chúa (Am 8,11-12). Hôsê đòi phải là
tình yêu dâng hiến (hêsel) (Hs 6,4). Sách đệ
nhị luật đòi hỏi cách minh nhiên (6,5). Nhưng
phải yêu mến cách nào? Abraham tiến bước
trước nhan Chúa (St 17,1) đến độ sẵn sàng
dâng con cho Chúa... yêu mến Thiên Chúa là
dấn thân phục tùng, đôi khi tuân phục cách
anh hùng nữa.
Chúa Giêsu mặc khải tình yêu Thiên Chúa
qua hình ảnh người cha nhân lành (Lc 15,311), không loại trừ ai (Mt 5,45). Đối lại, yêu
mến Thiên Chúa thì phải phục vụ (Mt 6,24),
đón nhận đau khổ (5,10) và hoàn toàn tín thác
vào Chúa (6,25-34). Tuân giữ lệnh truyền
của Đức Kitô (Ga 14,23) sẽ được Người
ngự trong chúng ta và Thiên Chúa càng yêu
thương chúng ta hơn (x. Kh 3,20).
(xem tiếp trang 18)
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Nói đến chuỗi hạt Mân Côi, mà không nói
đến Hội Mân Côi, là sự thiếu sót. Là vì: như
chúng ta đã biết qua Hội Thánh, cũng như các
thánh Giáo Phụ, thì khi ta lần 1 chuỗi hạt Mân
Côi, thì chỉ được ơn ích bằng 1 chuỗi Mân
Côi. Nhưng nếu chúng ta có gia nhập Hội Mân
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Côi, mà thí dụ Hội Mân Côi có 100 người, thì
khi ta lần 1 chuỗi hạt Mân Côi, chúng ta được
hưởng 100 chuỗi hạt Mân Côi của 100 người
khác hợp lại. Như vậy, nếu chúng ta là Hội
Viên Hội Mân Côi, mà mình chỉ lần 1 chuỗi
Mân Côi, thì bằng lần 100 chuỗi Mân Côi.
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Xem ra như vậy ơn ích khác nhau biết bao!
Bởi vậy 1 người không vào Hội Mân Côi, và
1 người vào Hội Mân Côi thì khác nhau biết
chừng nào! Ở bài này, chúng tôi đề cập Hội
Mân Côi, và nguồn gốc sự tích Hội Mân Côi,
để qúy độc giả thấy sự quan trọng của Hội
Mân Côi. Đấng sáng lập Hội Mân Côi, chính
là thánh Dominico và chân Phước Alan de la
Roche. Các Ngài đi đến đâu truyền bá chuỗi
hạt Mân Côi, thì cũng lập ngay Hội Mân Côi
ở nơi đó, để cho giáo dân gia nhập Hội Mân
Côi, được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc
kinh lần chuỗi Mân Côi.
Vào năm 1470, Chân Phước Alan de la
Roche đã thành lập Hội Mân Côi đầu tiên tại
Tỉnh Douai, miền bắc nước Pháp. Lúc mới
đầu, Hội được gọi là Hội Thánh Vịnh Chúa
Jesu và Mẹ Maria. Đến sau, Hội được Giáo
Hội công nhận, thì được gọi là Hiệp Hội kinh
Mân Côi. Thánh Alan de la Roche người đã
có công vận động để Hội Thánh công nhận
Hội Mân Côi, thì Ngài qua đời vào đúng
thời gian Hội Thánh chính thức công nhận
Hội Mân Côi. Ngày 8/9/1475 cũng là ngày
Chân Phước Alan de la Roche nhắm mắt từ
gĩa cõi đời, thì thể theo ý nguyện của Hoàng
Đế Frederich lll, vua nước Đức, Giáo Hội đã
chính thức thừa nhận Hiệp Hội Mân Côi. Chỉ
trong 4 tháng đầu, đã có 5000 người ghi tên
xin gia nhập Hội Mân Côi. Cuối năm đó, số
hội viên đã lên đến 50.000 người. Năm 1749
đã có 500.000 người xin gia nhập Hội Mân
Côi. Sau đó Hội Mân Côi đã phát triển rất
mau chóng trên toàn thế giới công giáo, nhất
là từ đời Đức Giáo Hoàng Sixto lV cho đến
các vị Giáo Hoàng kế tiếp, đã ban rất nhiều
đặc ân, đặc xá, đại xá, toàn xá, cho những ai
gia nhập Hội Mân Côi. Các ngài cũng khuyến khích tán thưởng giáo dân gia nhập Hội
Mân Côi. Ngày 2/10/1898 Đức Giáo Hoàng
Leo Xlll ban hành Tông sắc “Ubi Primum” đề
cập đến bản tính, luật lệ, nghĩa vụ, quyền lợi,
đặc ân của Hội Mân Côi. Như vậy Hội Mân
Côi là Hội do Hội thánh sáng lập, và trực tiếp
chỉ huy. Không phải là 1 hội do Giáo Hội địa

phương thành lập. Cho nên bất cứ ai, bất cứ
ở đâu đều có thể xin gia nhập Hội Mân Côi 1
cách dễ dàng. Tuy nhiên để cho tiện việc sinh
hoạt thì sau này, nếu ở địa phương mình ở, có
thành lập Hội Mân Côi, thì chỉ xin trở về với
cộng đoàn mình là được.
Theo nguyên tắc thì muốn trở thành Hội
Viên Mân Côi, điều kiện rất đơn giản: - Được
ghi danh vào sổ Hội Mân Côi - Lần hạt mỗi
ngày 5 chục (1 chuỗi Mân Côi ) – Luôn mang
theo chuỗi hạt Mân Côi trong mình. Do đó,
bất cứ ai được ghi danh và giữ các điều kể
trên, thì đương nhiên là Hội Viên Hội Mân
Côi. Cái lợi ích ngay trước mắt cho những ai
gia nhập hội Hội Mân Côi là được Đức Mẹ
gìn giữ hồn xác mọi nơi mọi lúc, ban cho rất
nhiều ơn phần hồn phần xác. Nếu có chết bắt
đắc kỳ tử, thì cũng được Đức Mẹ che chở, cho
được ơn cứu rỗi, ơn ăn năn hối cải trong giờ
lâm chung.
....................................................
Lời bàn: Trong lịch sử đạo công giáo, cũng
như trong truyện tích Đức Mẹ Mân Côi. Đức
Mẹ đã cứu biết bao nhiêu người tội lỗi, hoặc
có thói quen hằng ngày đọc 1 kinh Kính
mừng, hoặc mang trong mình chuỗi hạt Mân
Côi. Như vậy mà còn được Đức Mẹ thương
đoái xem cứu giúp. Huống chi là những
người gia nhập Hội Mân Côi, hằng ngày chỉ
lần 1 chuỗi hạt Mân Côi, thì còn được Đức
Mẹ thương cứu giúp biết bao nữa. Vậy chúng
ta hãy tích cực tham gia vào Hội Mân Côi,
và khuyến khích cho nhiều người khác gia
nhập Hội Mân Côi, thì sẽ được Đức Mẹ tưởng
thưởng Chiến Sĩ Mũ Xanh của Đức Mẹ vậy.
Có rất nhiều quan niệm sai lầm rằng: chỉ cần
lần chuỗi Mân Côi cũng đủ, cần gì phải vào
Hội Mân Côi, mất thì giờ bó buộc. Chúng tôi
đồng ý như vậy. Nhưng nếu chúng ta có vào
Hội Mân Côi thì vẫn tốt hơn nhiều. Là vì: có
khi ngại không muốn lần hạt, nhưng vào Hội
thì bắt buộc phải lần hạt. 2 cái khác nhau. Vả
chăng Đức Mẹ cũng đã nói: Đức Mẹ ở đâu thì
có chuỗi Mân Côi ở đó. Ở đâu có chuỗi Mân
Côi, thì Đức Mẹ cũng hiện diện nơi đó.
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Chị Maria Nguyễn Thị Kim, 37 tuổi ở phường 9 Tân Bình, có 10 mét vải tốt và mấy bộ
quần áo, bị kẻ trộm lấy lúc nào không biết.
Ngày 6/4/1982, lúc 8 giờ sáng chị đến khấn Thánh Giuse, thì trưa đó về nhà, đã thấy gói
đồ bỏ lăn trên thềm nhà, bên cạnh cửa sổ, mà kẻ trộm đã quăng vào. Mở ra thì còn đủ hết, chỉ
mất có cái xích xe đạp.
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm,
cùng là những giáo dân nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn,
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau trong hành trình theo chân Chúa.

Đương đạo LINH MAI LINH

Trăn trở:
Qua Tiến trình Công nghị đang diễn ra tại
Đức, tôi muốn biết liệu việc “Thực thi Lời
Chúa” có giải hết các nan đề của Công nghị
này nêu ra và của mọi thời đại hay không?
(một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Có. Vì khi lập Hội thánh Công giáo cho
trần gian, Chúa Kitô để lại một cuốn cẩm
nang, đó là cuốn Tin mừng, giúp Hội thánh
Người khi gặp phải bất cứ một nan đề (vấn đề
khó giải quyết) vào mọi hoàn cảnh –kể từ lúc
Người về trời cho đến khi Người trở lại- cứ
theo đó mà làm. Nói cho có vẻ kịch tính vậy
thôi, kỳ thực, cứ thực thi Lời Chúa trong sách
Tin mừng, Kitô hữu sẽ không vấp phải bất kỳ
một nan đề nào mà không thể giải được. Thử
thí dụ:
1. Đối với nan đề “một số giáo sĩ bị sa ngã
về lạm dụng tình dục”, nếu giúp họ thực thi
Lời Chúa YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI
BẰNG TÌNH YÊU LÝ TRÍ VÀ BỎ DẦN
TÌNH YÊU CẢM XÚC theo câu: “Ai yêu cha

yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.
Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không
xứng với Thầy” (Mt 10, 37) (1). Còn nhiều
câu Lời Chúa khác nữa để áp dụng việc YÊU
THƯƠNG THA NHÂN BẰNG TÌNH YÊU
LÝ TRÍ.
2. Đối với nan đề “đồng tính luyến ái”,
nếu giúp những người này thực thi Lời Chúa
YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI BẰNG TÌNH
YÊU LÝ TRÍ HƠN LÀ TÌNH YÊU CẢM
XÚC (2) “Ai yêu con trai con gái hơn Thầy,
thì không xứng với Thầy”. (Mt 10, 37b) (2)
Còn nhiều câu Lời Chúa khác nữa để giúp ta
YÊU THƯƠNG THA NHÂN BẰNG TÌNH
YÊU LÝ TRÍ.
3. Đối với nan đề “ly dị, ly dị tái hôn”,
nên giúp họ YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI
BẰNG TÌNH YÊU LÝ TRÍ NHIỀU HƠN
TÌNH YÊU BẢN NĂNG. “Bởi đó người
nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai
người sẽ nên một huyết nhục” (Mc 10, 1-12)
(3) Còn nhiều câu Lời Chúa khác nữa.
Thực thi Lời Chúa thì Chúa sẽ ở cùng và

17

THÁNH NHẠC NGÀY NAY - MỤC VỤ THÁNH NHẠC - THÁNH CA PHỤNG VỤ

giúp soi sáng thêm cho người thực thi nhận
được nhiều mặc khải riêng tư quý giá. Lúc
này người thực thi Lời Chúa không còn loay
hoay với những đáp án “giật gấu vá vai” như:
cho linh mục lấy vợ, cho phụ nữ làm linh mục,
chúc phúc cho những cặp đồng tính, thiết lập
luân lý đồng tính v.v…
....................................................
(1) Yêu thương cha mẹ... là tình yêu cảm
xúc (theo bản năng tự nhiên); yêu thương mọi
người nhất là thù nhân… là tình yêu lý trí
(phải dùng lý trí bắt buộc lòng ta yêu thương
họ, dù ta chẳng hề muốn).
(2) Yêu thương người đồng giới... là tình
yêu cảm xúc (theo bản năng tự nhiên của
người đồng tính); yêu thương mọi người nhất
là thù nhân… là tình yêu lý trí.
(3) Yêu thương vợ thời gian mặn nồng... là
tình yêu cảm xúc (theo bản năng tự nhiên);
yêu thương vợ khi đã hết mặn nồng… là tình
yêu lý trí.

(tiếp theo trang 13)

THĂNG THIÊN

(CN THĂNG THIÊN C - Lc 24,50)
Đức tin Kitô giáo nói về nhập thể của Con
Thiên Chúa bằng từ ngữ “xuống”, “vì loài
người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Người
đã từ trời xuống thế” (Kinh tin Kính x. Is
64,2 Ga 3,13 6,51). Cũng vậy, để diễn tả việc
Chúa Giêsu tiến vào vinh quang của Chúa
Cha (như trên x.Tv 68,19 Ga 3,13 6,22 20,17
Ep 4,9-10). Người ta chỉ có thể nói một cách
biểu trưng về một mầu nhiệm vượt quá bình
diện con người.
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Thăng Thiên chính yếu là “tôn vinh Đức
Kitô” và bổ túc cho phục sinh. Hai sự kiện biệt
lập với nhau nhưng tiếp liền nhau và không
có thời gian cách quãng. Vì vậy, nếu không
có tường thuật của sách Công vụ, chính thánh
Luca cho người ta cảm tưởng rằng Thăng
Thiên xảy ra vào chiều Lễ Vượt Qua (Lc 24).
Sự tôn vinh này gắn liền với nhân tính của
Đức Kitô, Đấng chấp nhận đau khổ trước
khi vào vinh quang (Cv 2,22-36 10,36-42 Lc
24,26). Nhưng ý thức rằng Ngôi Lời nhập thể
vốn hiện hữu từ muôn thuở nên người ta quan
niệm Thăng Thiên chỉ là sự trở lại tình trạng
trước (Ga 6,33.62).

Thăng Thiên lại có sự liên hệ chặt chẽ với
sự tái lâm của Chúa Giêsu vào thời thế mạt
(Cv 1,11), Người đi để dọn chỗ cho những ai
tin vào Người (Ga 14,2).
Thánh Phaolô còn xét đến một khía cạnh
đặc biệt của sự tôn vinh. Đó là quyền chủ tể
vũ trụ của Đức Kitô. Người ngự trên các tầng
trời, làm chủ mọi quyền lực và chế ngự bằng
cuộc khải hoàn thập giá (Ep 1,20-21 Cl 2,15).
Người làm viên mãn thế giới (Ep 4,10), tỏ
bày vinh quang trên cả các thiên thần và các
dân tộc (2Tm 3,16). Người là Thượng tế, đi
qua các tầng trời, vào trong chánh điện, ngự
bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta
(Dt 1,3-13 4,14 6,20 9,24).
Vậy lễ Thăng Thiên là để cử hành việc tôn
vinh Đức Kitô. Sự kiện Cv 1,3 ghi lại, xảy ra
40 ngày sau Phục Sinh, vẫn với ý nghĩa tôn
vinh, trong lần Chúa Giêsu hiện ra lần cuối
cùng với các tông đồ.

THÁNH NHẠC NGÀY NAY - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

PHA THĂNG

Trọn câu là: “Thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng” dịch ra là:
Khi Trời muốn tiêu diệt ai, thì làm cho kẻ đó cuồng lên trong sự ngạo mạn,
tàn ác, hung hăng.
Cha sở và cha phó nể các ông già cổ học
trong giáo xứ, cho nên hễ có dịp liền ghé thăm
và học hỏi. Một hôm ghé bác Bảy Khoái, ông
già Nho tuổi gần chín mươi; bác Bảy Khoái
cho cha sở một câu Nho rất hay: “Thiên dục
kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng”. Về nhà xứ, cha
sở “truyền lại” cho cha phó; chiều tối cha phó
“truyền lại” cho ca đoàn với lời dặn:
- Chúng ta đang hát chẳng “dính” gì với
phụng vụ hết. Vậy nên đừng có đàn trống ỏm
tỏi lên kẻo bị phế bỏ.
Nghe vậy anh ca trưởng ấm ức hỏi:
- Vậy là chúng con đang hát sai be bét hết
tất cả hay sao?
Cha phó chần chừ một lúc rồi gật… xong
lại lắc đầu:

- Không sai!... Nhưng chẳng hề đúng!
Cha phó giải thích:
- Biết rằng phải hát “Càng liên kết chặt chẽ
với phụng vụ bao nhiêu thì thánh nhạc càng
thánh thiện bấy nhiêu” (*) như Công đồng
Vaticanô II dạy, nhưng chúng ta chẳng biết
làm thế nào để liên kết!
Cha phó khoa tay:
- Thôi thôi!... Tóm lại, đã hát chẳng đúng
thì chúng ta đừng hát ồn ĩ lên!
Nhìn thấy mặt của các ca viên nữ méo xẹo,
cha phó trấn an:
- Chờ Ban Thánh nhạc Giáo phận người ta
phán xuống coi làm sao. Sắp rồi!
(*) Hiến chế Phụng vụ số 112.
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NGUYÊN NGUYÊN

Các vị vua chúa châu Âu xưa liên tục đổi chỗ ở vì cung điện nhanh chóng bốc
mùi, phụ nữ quý tộc luôn đi đứng nhẹ nhàng, chậm rãi vì sự cố trang phục rất dễ
xảy ra. Đi ngược về quá khứ, có nhiều bí mật của hoàng gia còn xa lạ với số đông.
Những sự thật dưới đây sẽ khiến nhiều người sửng sốt.
CÁCH TẮM ĐỂ TRÁNH CẢM LẠNH
Phụ nữ quý tộc châu Âu thời xưa có cách
tắm khá đặc biệt. Hoàng hậu Caroline, vợ của
Vua George II (Anh) khi tắm thường mặc bộ
trang phục mỏng, quanh bồn tắm được bao
phủ bởi một tấm vải lanh. Tấm vải này sẽ tạo
hiệu ứng xông hơi và giúp bà không bị cảm
lạnh. Sau đó, những người hầu gái sẽ sử dụng
vải nỉ, dung dịch xà phòng và sữa ngựa để
giúp hoàng hậu tắm. Khi tắm xong, bà khoác
lên mình một chiếc váy ngủ bằng nỉ và tới
chiếc giường đã được ủ ấm sẵn.
Một số hoàng gia châu Âu thậm chí còn đặt
giường ngủ ngay trong phòng tắm để tránh
cảm lạnh sau khi tắm.
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Cách tắm của hoàng gia cổ xưa có nét
giống cách tắm trong các bộ phim cổ trang
Trung Quốc chúng ta thường xem.
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NGƯỜI COI SÓC VIỆC ĐI VỆ SINH CỦA VUA
Người chăm sóc hệ bài tiết cho hoàng gia
được coi là nhân vật quyền lực trong vương
triều Tudor (Anh). Họ đảm nhận nhiệm vụ
khó khăn là trông nom và chăm sóc đức vua
khi ngài đi vệ sinh. Đức vua sẽ chia sẻ những
bí mật của mình, thậm chí xin lời khuyên từ
những vị cận thần này về sức khỏe hệ bài tiết
của mình. Người này cũng nắm rõ tình trạng
sức khỏe nói chung của quốc vương.
Chức vụ này có từ thời vua Henry VIII (thế
kỷ 16).

Ngay cả trong phòng ngủ của chính mình,
vua và nữ hoàng cũng không có không gian
riêng tư. (Ảnh minh họa)

HOÀNG HẬU “TỰ CÔ LẬP”
TRƯỚC KHI SINH CON

Mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe của
hoàng gia đều được chăm sóc chu đáo.

HOÀNG ĐẾ KHÔNG BAO GIỜ Ở MỘT MÌNH
TRONG PHÒNG
Các vị vua và nữ hoàng Anh không bao giờ
ở một mình ngay cả trong phòng ngủ riêng
của họ, mà luôn có cận thần. Cửa phòng
ngủ hầu như không bao giờ được đóng lại.
Vị quân vương Anh đầu tiên muốn thiết lập
quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng là Nữ
hoàng Victoria.
Những người hầu gái của Nữ hoàng Elizabeth I đã phải chú ý đến tất cả các chi tiết nhỏ
về sức khỏe và khả năng mang thai của bà.

Hoàng hậu hoặc nữ hoàng là người sinh
ra nhân vật kế vị cho hoàng tộc và đất nước.
Đó là lý do sức khỏe của họ luôn được chú ý
trong các cuộc họp của cận thần hoàng gia.
Quá trình sinh con của quý tộc thời châu
Âu xưa cũng vì thế mà có rất nhiều nghi lễ.
Ở triều đại Tudor, nữ hoàng, hoàng hậu phải
tự cô lập trong phòng ngủ của mình một thời
gian trước khi sinh con. Tất cả các cửa sổ trong
phòng, trừ một cửa sổ nhỏ, đều được che lại
bằng rèm. Những người đàn ông không được
phép lui tới căn phòng này cho đến khi hoàng
tử/ công chúa được sinh ra.
Chỉ đến khi nữ hoàng/hoàng hậu sinh xong,
mọi người mới có thể đến thăm.
Đọc bài trên, ta thấy thời các vua chúa đã
thực sự suy tàn: “Thiên dục kỳ vong, tất lệnh
kỳ cuồng”, nghĩa là Chúa muốn tiêu diệt họ
nên cho họ cuồng lên trong kiêu ngạo, xa hoa
và phù phiếm.
Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy, nếu
không tận tâm, tận trí và tận lực đàn hát để
kính thờ Chúa, Chúa sẽ cho cuồng lên trong
kiêu hãnh, phô trương và phù phiếm, cuồng
lên múa may trình diễn và điệu đàng để tự suy
tàn, tự tận diệt như các vua chúa thời xưa vậy.
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“Viết riêng cho Ban Biên tập”
PHÚC CHIÊU
Các câu đối có tính lịch sử VN:

7. CÂU ĐỐI LÀM BẼ MẶT SỨ THẦN
PHƯƠNG BẮC CỦA ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Đoàn Thị Điểm dùng thuyền đón sứ thần
phương Bắc. Đang đi váy bị gió thổi bay lên.
Sứ thần phương Bắc nhìn thấy liền ra câu đối:
“An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân
canh”.
(An Nam có một tấc đất, không biết bao
nhiêu người cày.)
Bà liền đối lại:
“Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất”.
(Các đại phu nước phương Bắc, đều do từ
chỗ ấy mà ra.)

22

8. CÂU ĐỐI THỂ HIỆN SỰ BẠO DẠN NGÔN
TỪ CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có rất nhiều câu đối
hay. Xin giới thiệu câu đối của Xuân Hương
đối đáp lại nhà sư vốn là bạn bè cũ. Khi Xuân
Hương qua chùa chơi, vốn biết Xuân Hương
nổi tiếng thơ phú, nhà sư liền cho chú tiểu
mang ra vế đối:
“Thông băm sáu bộ chân kinh, dẫu chẳng
kim cương La Hán, cũng cao tăng đạt đạo”
Xuân Hương liền bảo chú tiểu đưa bút và
viết ngay vế đối lại bên cạnh:
“Dẫu hay ba vạn chín nghìn, không biết
méo tròn ngang dọc, thì cũng đếch ra người”.
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Các câu đối trong lịch sử rất hay; hay về
hình thức bên ngoài với những luật lệ cân đối
khắt khe, nhưng hay về nội dung bên trong với
nhiều ý tứ sâu sằc. Nhưng ngày nay, những
câu đối hùng tráng, huy hoàng và vang bóng
đã nhạt đi, bởi vì những câu đối ngày nay chỉ
hay về hình thức bên ngoài, nhưng nội dung
bên trong đã nhạt đi quá nhiều.
Trong góc nhìn đó, tác giả bài viết này
(Phúc Chiêu) tình cờ nghe được trên Youtube bài nói chuyện của Tiến sĩ George Weigel (Mỹ) đại ý: Hãng nước ngọt Cocacola,
sau một thời gian dài sản xuất Cocacola (có
đường), đã phải sản xuất thêm loại Cocacola
light dịch ra tiếng Việt là Cocacola nhạt (ít
đường), và rồi gần đây, đã phải sản xuất thêm
loại Cocacola zero (không đường) để phục vụ
khách hàng đủ mọi sở thích... từ đó, suy ra,
Công giáo khởi đầu là Catholic tức Công giáo
(có Tin mừng), rồi sẽ có Catholic light tức
Công giáo nhạt (ít Tin mừng), chẳng bao lâu,
sau Công giáo nhạt sẽ nảy sinh Catholic zero
tức Công giáo số không (không Tin mừng)…
cho mà xem; và Tiến sĩ George Weigel quả
quyết: những người tổ chức và tham gia Tiến
trình Công nghị ở Đức (The German Synodal Path) đang chủ xướng Catholic light tức
“Công giáo nhạt” đó thôi; sau “Công giáo
nhạt” này chắc chắn sẽ nảy sinh “Công giáo
số không” tức Công giáo không còn chút Tin
mừng nào.

những giải pháp khác như các chủ trương mới
đây của Tiến trình Công nghị Đức đưa ra.

CHÚA NÓI VỀ HẬU QUẢ CỦA “CÔNG GIÁO
NHẠT” VÀ “CÔNG GIÁO SỐ KHÔNG”
Nếu chủ trương như thế, Công giáo sẽ nhạt
đi và rỗng đi. Muối mà nhạt hoặc không còn
chút vị mặn thì cái gì sẽ mặn đây? Hoặc dùng
cái gì để ướp cho muối mặn lại? Hơn thế nữa,
còn có thể gọi là muối được nữa hay không?
- Không thể! Vô dụng rồi! Chỉ còn nước vứt
đi để người ta chà đạp dưới chân mà thôi (*).
....................................................

NHẠT VÀ “KHÔNG” CÁI GÌ?
“Nhạt” chất Tin mừng và “không” có chất
Tin mừng tức nhạt hoặc không còn giáo huấn
của Chúa Kitô, giáo huấn ấy là lời dạy phải
YÊU THƯƠNG THA NHÂN NHƯ CHÍNH
MÌNH.

“NHẠT” VÀ “KHÔNG” NHƯ THẾ NÀO?

(*) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng
muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn
Bằng cách: cho giáo huấn YÊU THƯƠNG lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc
THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH của Chúa quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”.
Kitô không còn hợp thời, phải thay bằng (Mt 5, 13-16)
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BIẾM HỌA THÁNG 5
Vợ đi vắng

NGƯỜI PHÀM

Bé Bo lễ độ với người lớn
THIÊN ÂN
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng
Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta thấy
chim cu, nhưng có bao giờ chúng ta biết về
sự tích chim cu hay chưa? Để biết về sự tích
chim cu, chúng ta hãy cùng đọc nhé. Chuyện
xưa kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa, xưa xa lắm rồi, xưa
như chưa từng, có cái ngày xưa, một gia đình
kia, nông dân chất phác, làm ăn bình thường,
anh chồng làm nông, ra đồng cày cấy, lo lúa
lo thóc, chị vợ ở nhà, lo cơm lo nước, cho
chồng về ăn.

Ngày xưa nhà nào, cũng có lắm con, bảy
tám (7, 8) đứa con, là chuyện bình thường,
hoặc mười mấy đứa, cũng thường mà thôi.
Lớn lo ẵm bé, thế là xong thôi, cứ đẻ con
ra, vứt cho đứa lớn, chẳng lo bị đau, chẳng lo
bị rét, chẳng lo bị đói, chẳng lo bị no, chỉ lo
đẻ con, là xong thôi mà. Vòng đời cứ thế, trôi
đi cứ trôi.
Trong bối cảnh đó, có gia đình kia, chỉ có
một đứa. Có nghĩa là rằng: gia đình có một,
đứa con duy nhất, một thằng con trai, nên
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY - câu chuyện nội bộ

cưng nên chiều, nên trọng nên vọng, một con
thôi mà.
Đặt tên thằng con, là Cu ấy nhá, dĩ nhiên
tên giả, để gọi để thưa, thương quá là thương,
con một ấy mà. Mẹ cha thương quá, bế đi
quanh làng, đút được miếng cơm, khen lấy
khen để, Cu mới ăn cho.
Lớn lên một tí, Cu đã sống quen, được cưng
được chiều, muốn gì được nấy. Cu được bảy
tuổi, mà chẳng làm chi, làm chi mẹ làm, lo
gì cha lo, còn Cu tối ngày, chỉ lo hát ca, múa
may quay cuồng. Cu luôn ca rằng: “Cu thích
cái chi? Cu yêu cái gì? Nghề nghiệp ra sao?
Tương lai thế nào? Thích nhạc Cha Phi, yêu
hoa màu tím, nghề nghiệp đông ri, tương lai
sáng ngời”.
Cu thường ca hát, Cu đi ngoài đường, đúng
là đông ri, đi rông cả ngày, có làm chi đâu,
chơi không ấy mà. Con một mà lại, không
phải bồng em, không phải làm gì, chỉ chơi
thôi nhé.
Một ngày bình thường, như bao ngày khác,
Cu đi đi mãi, không thấy về nhà, ăn cơm uống
nước, như những ngày thường. Cu bị thất lạc,
hay bị bắt cóc, không thấy Cu đâu. Mọi người
đi tìm, tỏa ra khắp chốn, kêu to lên rằng: Cu
hỡi Cu ơi… nhưng nào lời trả.

Trong đám đi tìm, có cha mẹ Cu, hồn xiêu
phách lạc, tái xám mặt mày, tím sẫm phủ
tạng, đỏ thẫm mạch mao… Cha mẹ kêu hoài,
Cu không trả vốn. Cha mẹ kêu lên: Cu hỡi…
Cu ơi…, Cu hời… Cu ởi…, Cu ơi… là Cu,
Cu… Cu… Cu… Cu…!!!
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Trôi qua nhiều ngày, mà Cu đâu thấy. Cha
mẹ đi tìm, cùng kêu hoài mãi, cha mẹ không
ăn, cũng không uống gì, chỉ tìm tìm mãi, đi
khắp xóm làng, cha mẹ tìm Cu, cha mẹ nóng
ruột, cha mẹ réo kêu: Cu hỡi… Cu ơi…, Cu
hời… Cu ởi…, Cu ơi… là Cu, Cu… Cu…
Cu… Cu…!!! Nhưng nào đâu thấy.

Cha mẹ đi hoài, tìm con độc nhất, nhưng
nào tìm ra, Cu bị bắt rồi, không ai biết được.
Cha mẹ bỏ làng, đi xa tìm con, người con yêu
quý, người con dấu yêu.
Thời gian trôi qua, người ta không thấy, cha
mẹ trở về, chỉ thấy loài chim, kêu Cu luôn
mãi. Loài chim kêu Cu, y như cha mẹ, của
con một kia. Chim kêu lên rằng: Cu hỡi… Cu
ơi…, Cu hời… Cu ởi…, Cu ơi… là Cu, Cu…
Cu… Cu… Cu…!!!
Trước đây không thấy, loài chim như ri, mà
giờ mới thấy, chắc cha mẹ Cu, đã chết mất
rồi, khi đi tìm con, người con độc nhất, không
ăn không uống, chỉ lo đi tìm, cha mẹ chết hết,
hóa thành con chim. Loài chim lo kêu: Cu
hỡi… Cu ơi…,Cu hời… Cu ởi…, Cu ơi… là
Cu, Cu… Cu… Cu… Cu…!!! Như cha như
mẹ.
Người ta đặt tên, cho loài chim này, theo
tên chim kêu: Cu hỡi… Cu ơi…, Cu hời…
Cu ởi…,Cu ơi… là Cu, Cu… Cu… Cu…
Cu…!!!
Từ đó loài chim, mang tên Chim Cu. Truyền
thuyết Chim Cu, ra đời vậy đó.
Ai có tai nghe, thì nghe để biết. Ai có miệng
kể, thì kể lại nha. Sự tích Chim Cu, là như vậy
đó.

SẺ CHIA
- CHUYỆN
NHỎ
THƯỜNG
KỲ
SẺTRẢI
CHIANGHIỆM
TRẢI NGHIỆM
- NGỤ
NGÔN
CHA PHI

MỘC XUÂN
Anh Bao là trung úy nhảy dù của Việt Nam
Cộng Hòa. Vào đầu thập niên 70, quân Cách
mạng thường xuất phát từ đất Campuchia
sang đánh Việt Nam Cộng Hòa, đánh xong thì
rút trở về Campuchia để chỉnh đốn hàng ngũ.
Phía Việt Nam Cộng Hòa tức lắm, mới mở
chiến dịch cho lính nhảy dù sang đất Campuchia đánh vào căn cứ địa.
Đất Campuchia rất nhiều chùa chiền, các

tượng phật trong chùa thường làm bằng vàng.
Trước khi cất chùa họ có tục lệ dâng cúng bỏ
vàng ở dưới móng nền chùa để gửi lại kiếp
sau dùng.
Khi có giặc giã các sư sãi cùng dân chúng
chạy lánh nạn, lúc quân đội đến đóng thì chùa
vắng tanh. Nhiều người không cưỡng lại cái
tính tham lam khi thấy tượng Phật bằng vàng,
nên đã lén lút ăn cắp những bức tượng phật
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bằng vàng loại nhỏ gọn dễ giấu.
Còn dân chúng chạy loạn chỉ mang vài bộ
quần áo, còn tiền vàng thì mang đi đủ, nhưng
cũng bị lạc đạn nằm chết giữa đường, khi
quân đội đến, trước khi thu dọn xác chết, họ
lục xét hễ thấy tiền và vàng là họ bỏ túi.
Sau trận càn quét chớp nhoáng bên đất
Campuchia về Bao thu được nhiều chiến lợi
phẩm cho riêng mình đó là vàng và tiền. Khi
về Bao giấu vàng và tiền ở dưới nệm, câu nói
nằm trên đống vàng lúc này đúng vào trường
hợp của Bao. Còn tiền thì Bao không dám
gửi ngân hàng vì sợ lộ ra sẽ bị đi tù. Bao cho
những người thân mượn để làm ăn, nói dối là
tiền của người này người nọ cho mượn.

Đến năm 1975 đất nước được giải phóng
hoàn toàn, gia đình Bao lại nhận được tin Bao
còn đang bị giam giữ tại Bắc Việt, hóa ra năm
1973 các tù binh quan trọng như Bao được
gởi sang Trung Quốc, bây giờ Bao được trả
về Việt Nam.
Trại tù của Bao được di chuyển dần về phía
Nam. Vào thời điểm này đất nước bị cấm vận,
kinh tế khó khăn, toàn quốc dân chúng điều
phải chịu khổ. Dĩ nhiên Bao ở trong tù phải
chịu khổ nhiều hơn.

Chiến lợi phẩm tiền và vàng Bao chiếm
được chưa được hưởng thụ thì có lệnh đánh
tiếp ở hạ Lào vì ở miền Trung căn cứ địa của
quân Cách mạng là ở hạ Lào. Thỉnh thoảng
qua đánh úp Việt Nam Cộng Hòa rồi chạy
về bên Lào vì vậy lính nhảy dù phải nhảy dù
sang đánh tận ổ. Nhưng lần này xui rủi cho
Bao cả toán lính bị đánh tơi bời và Bao bị bắt.
Bao bị đưa ra tận ngoài Bắc giam giữ rất kỹ
và điều tra rất gắt.
Đến năm 1973 theo hiệp định bốn bên phải
trao trả tù binh. Khi thả các tù binh không có
Bao do đó gia đình Bao nhận được giấy khai
tử. Vì Bao không có vợ nên được gia đình lập
bàn thờ.

- Có lẽ mình là giặc phá chùa, vào chùa
ăn cắp tượng Phật bằng vàng, mình là giặc
phá dân chúng, làm bao nhiêu thôn làng
dân chúng tan tác chạy loạn, kẻ thì chết dọc
đường, mình còn lấy tiền lấy vàng của họ
nữa. Tội lỗi của mình không ai biết, nhưng
trời biết, đất biết, mình biết. Vì vậy bây giờ
mình phải xuống địa ngục đền tội đây. Tiền và
vàng mình chưa được hưởng mà bây giờ phải
đền tội dưới địa ngục đây! Ôi lỗ quá chừng!
Từ đây mình phải chừa không dám tham lam!
Bây giờ mình mới thấu hiểu quả báo nhãn
tiền! Bây giờ mình mới thấu hiểu lưới trời
lồng lộng mảnh lông không thoát! Ôi có lối
thoát hiểm nào không xin trời giúp con!
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- Chúa ơi nay con đã ăn năn tội lỗi, con
một lòng tin Chúa quyết sửa đổi sống tốt, tại
sao Chúa còn để con đói như thế này? Chúa
ơi! Chúa thương xót con với! Con đói lắm rồi
Chúa ơi!
Vừa than dứt lời thì anh quản giáo vào gọi
Bao lên văn phòng. Vừa bước vào Bao ngạc
nhiên hết sức, thầm nghĩ:
- Trời đất ơi một mâm cơm thịnh soạn, mình
đang đói đây mà!

Cũng may cho Bao đã ý thức được tội lỗi
của mình, ý thức được quả báo mà tự ăn năn
sám hối, tự hứa với lòng không tham lam nữa.
Khi trại của Bao chuyển dần tới miền Nam có
một vị mục sư thường đến thăm các tù nhân
để giảng đạo, để cho các tù nhân hiểu mình
- Mời anh dùng một bữa cơm với tôi.
đã tạo nhiều tội lỗi nên phải bị cảnh này để
Bụng đang đói lả, Bao chẳng cần khách
đền tội. Và Bao đã biết ăn năn xin theo đạo sáo, ngồi vào bàn ăn ngay, lòng thầm cám ơn
Tin lành.
Chúa đã nghe thấu lời cầu khẩn.
Một khi đã ăn năn thật sự, ta thường được
- Theo như trong lý lịch, trước khi đi lính
ân. Một hôm Bao rất đói, đến nỗi bủn rủn tay anh là một nhà giáo phải không?
chân, Bao than thầm:
- Chính xác!
- Thú thật với anh tôi đang học bổ túc
văn hóa, tôi muốn bái anh làm thầy, để còn
có tương lai. Nếu thầy tận tình giúp tôi thì
kể từ hôm nay thầy không phải làm việc
gì nặng nhọc. Ngày sau thành tài tôi cũng
cám ơn thầy.
- Được! Được!
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Từ hôm đó cuộc sống tù tội của Bao thật dễ
thở, nhàn nhã hơn mọi người, được ăn riêng
với quản giáo.
Bao cũng tận lực dạy, cuối cùng Bao cũng
được thả về sớm.
- Đến khi được thả về, bạn bè thân nhân
đều mừng rỡ vì đã thấy bố Bao lập bàn thờ
cho Bao rồi, và chính Bao cũng được tái sinh
từ trong tư tưởng. Có một chị bạn ở cùng dãy
phố với nhà Bao, chị học đông y rất giỏi,
chính chị đã làm thuốc cho Bao uống, sức
khỏe của Bao phục hồi rất nhanh chóng, thân
thể cường tráng như một thanh niên đang độ
sung sức.
Tối tối anh thường sang nhà chị bạn để tâm
tình vì gia đình anh đã vượt biên đi ráo trọi.
Anh tỏ ý phản đối việc Ba anh gởi tiền về nhờ
cô cháu lập bàn thờ từ đường tại nhà.
- Tại sao cứ đem cục đất và tờ giấy lên mà
thờ mà lạy lục, thật nhảm nhí quá! Bên Tin
Lành chỉ thờ có Chúa là đấng Tạo Hóa mà
thôi.

- Anh nói vậy là sai rồi, tuy tượng Phật làm
bằng đất nhưng khi ta lạy với tư tưởng là lạy
đức Phật chứ không phải là lạy cục đất. Cục
đất này nặn hình đức Phật nhưng đó là ước lệ
của tâm linh. Đây nè! Đây là tờ tiền cũng làm
bằng giấy nhưng ta đã ước lệ là tiền có trị giá
riêng, vậy anh xài tiền anh có nghĩ đây là tờ
giấy lộn không? Còn hình ảnh của bố mẹ tuy
in ra bằng giấy nhưng khi ta lạy tâm ta nghĩ
đến bố mẹ chứ nào nghĩ đến tờ giấy đâu.
Việt Nam ta có tục lệ khi bước vào nhà là
có bàn thờ gia tiên, để nhớ ơn công đức của
cha mẹ ông bà, để mỗi lần có giỗ chạp họ
hàng thân thích tụ họp lại, đó là cơ hội, thâm
tình thêm bền chặt, để ôn lại những công đức
của dòng họ cho con cháu noi theo. Đây là
một tục lệ tốt nên khuyến khích. Đạo công
giáo ngày xưa không thờ bố mẹ, không có giỗ
chạp, nhưng đến đất nước ta bị tục lệ tốt đẹp
này khuất phục, bây giờ họ cũng thờ kính cha
mẹ, cũng giỗ chạp.

Cha mẹ là đấng sinh thành cận kề với ta,
công lao như trời như biển ta không hiếu kính
thờ phụng thì còn nói gì đến thờ đức Chúa
Trời là đấng tạo hóa xa vời hơn cha mẹ ta.
Những bạn bè ngày xưa mượn tiền của Bao,
kẻ di tản sang Mỹ người ở lại, nhưng tất cả
mọi người đều gom góp tiền trả lại cho Bao.
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Bây giờ cuộc sống của Bao thật sung túc,
Bao đi làm nguyên hàm răng giả, Bao mua xe
gắn máy mới. Rồi Bao nộp đơn sang Mỹ theo
diện H.O.

Đừng xem thường câu: “lộng giả thành
chân”, Bao và con gái bạn đóng giả làm đôi
vợ chồng, về sau lấy nhau thật. Ít lâu sau gia
đình Bao được định cư sang Mỹ theo diện
H.O, và sanh được hai đứa con, cuộc sống
đầy hạnh phúc.

người, nghĩ những tượng Phật bằng vàng vô
chủ cứ thế lượm bỏ túi, thấy xác chết nằm đầy
đường, trong người lại mang nhiều vàng và
tiền, Bao nghĩ đơn giản là của rơi cứ lượm.
Việc này không ai biết nhưng vẫn không thoát
lưới trời, Bao phải chịu khổ sở vô vàn cả hơn
chục năm. Lúc ở tù Bao mới thức tỉnh và ăn
năn sám hối, quay đầu là gặp bờ ngay do đó
Bao được rất nhiều ân. Bữa cơm bái thầy của
anh quản giáo minh chứng lời cầu nguyện của
kẻ ăn năn sám hối, được nhậm lời tức khắc.
Sau đó cuộc đời của Bao đã được thay đổi
180 độ. Bao nghiệm thấy ngay quả báo nhãn
tiền và quay đầu gặp bờ ngay. Cuộc đời của
Bao về sau sống theo sự chiêm nghiệm này.
Chúng ta nên lấy đây là bài học nằm lòng để
tìm được đích đến của cuộc đời là thiên đàng
hạnh phúc. Các bạn thấy có đúng không địa
ngục và thiên đàng đều do ta và trong tay ta.
Vậy chớ có mơ mộng đâu đâu mà nên thực tế
(xem lại truyện Vượt Biên).

..............................................................
Lời Bàn:
Địa ngục hay thiên đàng đều ở tại thế, cũng
do ta, nó là hậu quả hành động của ta.
Bao lúc đầu vì tham vàng tham tiền mà gây
tội lỗi, lúc đó Bao cạn nghĩ, thấy chùa vắng
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Michel NGUYỄN HẠNH
(tiếp theo và hết)
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BẤM LIKE (THÍCH)
Cho sự đồng tình.
BÌNH LUẬN (COMMENT)
Góp ý giữa chợ.
THẾ GIỚI MẠNG
Thế giới chuyển tiếp từ hữu hình sang vô
hình.
BIA RƯỢU
Cõi đàn ông.
PHÊ PHÁN NGƯỜI KHÁC
Tấn công sau lưng người khác.
THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ
Văn hóa “ăn vặt”.
CHA MẸ
Nạn nhân của con cái.
NGƯỜI GIÀ SỐNG CÔ ĐỘC
Người đang ở trong luyện ngục.
GIAN DỐI
Covid không triệu chứng.
ĐIỆN THOẠI
Chi thể thứ 5 (1).
NÓI KHOÁC LÁC
Tự sướng.
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LINH HỒN
Ma còn thể xác.
XẠO
Áo khoác của người vô lương tâm.
NÓI
Vũ khí.
TU HÀNH
Thực hiện (hành) việc sửa đổi (tu).
KIÊU CĂNG
Bản năng gốc của loài người.
CA HÁT
Lên đồng.
THẾ GIỚI TRẺ EM
Thế giới sạch.
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Kéo Thiên Chúa xuống với loài người (2).
TIẾN TRÌNH CÔNG NGHỊ ĐỨC
Khôn sắc = Khốn.
........................................................
(1) Con người có tứ (4) chi, nay điện thoại
là chi thể thứ 5, vì bản năng NÓI không thể
rời xa con người.
(2) Để loài người dễ xúc phạm.
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Người bệnh nên thăm khám sớm nếu cảm
thấy khó thở, hụt hơi, suy giảm chức năng
phổi..., theo Ths.Bs Nguyễn Chí Tuấn, Trung
tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103.
Bác sĩ Tuấn, cho biết sau khi mắc Covid-19,
hầu hết mọi người trở về bình thường trong
vòng vài tuần từ khi nhiễm bệnh. Nhưng một
số trường hợp gặp tình trạng hậu Covid-19
(xảy ra ở F0 đã khỏi bệnh từ 4 đến 12 tuần và
có triệu chứng bệnh kéo dài ít nhất 2 tháng,
không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế),
thường là các vấn đề liên quan tới hệ hô hấp,
đặc biệt là phổi.
Tuy nhiên, không giống như một số bệnh
khác có xu hướng chỉ xảy ra ở những người
đã bị bệnh nặng, những triệu chứng này có
thể xảy ra với bất kỳ ai mắc Covid-19, ngay
cả khi nhiễm bệnh nhẹ, hoặc không có triệu
chứng ban đầu. Do đó, nếu người bệnh cảm

thấy khó thở, hụt hơi, ho kéo dài, đau tức
ngực, suy giảm chức năng hô hấp, hạn chế
hoạt động thể lực sau khi âm tính, với mức độ
từ nhẹ đến nặng, không nên chủ quan. Đây có
thể là dấu hiệu cảnh báo cơ quan hô hấp, đặc
biệt là phổi đang bị tổn thương.
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Bác sĩ Tuấn khuyên dù triệu chứng nhẹ,
trong 4-12 tuần đầu khỏi bệnh, người nhiễm
nên đến cơ sở y tế để được theo dõi và đánh
giá tình trạng sức khỏe hiện tại. Việc thăm
khám sớm giai đoạn hậu Covid-19 sẽ giúp
phát hiện và xử lý kịp thời những di chứng ở
phổi; điều trị sớm các di chứng khiến người
bệnh trở nặng. Đối với các bệnh nhân cao
tuổi, có bệnh nền (ung thư, tiểu đường, bệnh
tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...)
và các bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng
(phải thở oxy, thở máy), sau khi khỏi bệnh,
nếu có các triệu chứng ho nhiều, tức ngực,
khó thở thì cần thăm khám sớm nhất để đánh
giá mức độ và có biện pháp can thiệp điều trị
phù hợp tránh bệnh diễn biến nặng hơn, thậm
chí tử vong.
Các bước kiểm tra để phát hiện chính xác
tổn thương phổi và điều trị kịp thời gồm:
X-quang số hóa phổi thẳng hoặc chụp cắt lớp
vi tính lồng ngực nhằm đánh giá bất thường
lồng ngực và tổn thương thường gặp ở phổi
như: hình kính mờ, xơ hóa phổi, viêm phổi
tổ chức, dày các vách liên tiểu thùy, khí phế
thủng...; đo chức năng hô hấp, trao đổi khí ra
vào phổi, phát hiện sớm các nguy cơ rối loạn
không khí (tắc nghẽn, hạn chế).

Một số hình ảnh tổn thương phổi hậu
Covid-19. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
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Các bệnh nhân xơ phổi do hậu Covid-19
mức độ nặng cần nhập viện để điều trị. Các
biện pháp điều trị hiện tại bao gồm: tập thở,
thở oxy, glucocorticosteroid, thuốc kháng xơ
phổi (Nintedanib, Pirfenidone), truyền tế bào
gốc và ghép phổi. Tùy mức độ tổn thương
phổi, bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân các biện
pháp điều trị phù hợp nhất.

khác tăng độ phục hồi cho phổi như: yoga,
bơi lội... Ngoài ra, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng
để cơ thể phục hồi là một cách đơn giản giúp
chữa lành hội chứng hậu Covid-19. Người
bệnh cũng nên bổ sung các thực phẩm giàu
vitamin, khoáng chất và protein như: cá, thịt
nạc, trái cây tươi, các rau có màu xanh đậm,
trứng, sữa...

“Theo nghiên cứu theo dõi người bệnh
sau nhiễm Covid-19, khoảng 33-76% người
bệnh gặp triệu chứng hậu Covid-19 kéo dài
ít nhất 6 tháng sau khi khỏi bệnh; 20% người
phải tái nhập viện, 80% người bệnh cần theo
dõi tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu
trong vòng 2 tháng từ khi xuất viện”, bác sĩ
Tuấn nói.
Để khắc phục biến chứng hậu Covid-19
mức độ nhẹ như: mệt mỏi, hơi khó thở, người
bệnh nên tập thở, đi bộ nhẹ nhàng, bổ sung
dinh dưỡng hợp lý. Theo đó, những bài tập
thở giúp phục hồi chức năng phổi. Người
bệnh sẽ được bác sĩ hướng dẫn các bài tập
thở đơn giản hoặc với dụng cụ như: bóng cao
su, bình nước hoặc phế dung kế. Sau khi khỏi
bệnh, mọi người nên đi bộ khoảng 30 phút
mỗi ngày, sau đó tăng dần thời gian đi bộ,
ngoài ra, có thể tập thêm những bài thể dục

Để ngăn ngừa di chứng hậu Covid-19, tốt
nhất là phòng tránh mắc bệnh bằng nhiều cách
khác nhau. Trong đó, nên tăng cường vệ sinh,
khẩu trang, sát khuẩn: virus corona gây bệnh
Covid-19 qua tiếp xúc giọt bắn, vì thế, mọi
người cần tuân thủ vệ sinh, đeo khẩu trang,
sát khuẩn, giữ khoảng cách nhằm hạn chế lây
bệnh. Đối với những người không có chống
chỉ định tiêm phòng, tiêm vaccine Covid-19
ngay khi có thể. Đây là cách tốt nhất để phòng
tránh Covid-19 và cũng có thể giúp những
người xung quanh giảm nguy cơ mắc bệnh.
Khi nghi ngờ mắc Covid-19, mọi người cần
báo cơ sở y tế địa phương hoặc các bác sĩ để
được hướng dẫn xét nghiệm, theo dõi và điều
trị đúng nhất với mức độ bệnh. Điều này sẽ
giảm đáng kể các di chứng hậu Covid-19.
Hải My
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N h i ệ t
m i ệ n g
thường xuất
hiện ở nhiều
người
và
nhiều
lứa
tuổi, nó gây
ra cảm giác
khó
chịu,
đau rát và sẽ
càng đau khi
ăn hoặc nói.
Vì vậy bạn
nên áp dụng
một số mẹo

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

Vậy nhiệt
miệng là
gì?
Nói

đến

BÀI ĐỌC THÊM
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Đẹp đối với người phụ nữ vô cùng quan
trọng, vì nó không chỉ giúp họ thuận lợi trong
công việc, trong giao tiếp mà còn tạo cho
người phụ nữ có thêm động lực, sự tự tin để đạt
được mục tiêu mà mình mong muốn. Không
chỉ vậy, vẻ đẹp của phụ nữ còn là tiêu chuẩn
để người khác đánh giá mức độ chăm sóc và
trách nhiệm của họ đối với bản thân ra sao.

Phụ nữ xinh đẹp là lợi thế, nhưng nhan sắc
không phải là tất cả. Dù bạn có thể không
xinh đẹp, nhưng nhất định phải có một tấm
lòng đẹp. Người phụ nữ có tấm lòng lương
thiện luôn tỏa ra một khí chất đoan trang, họ
đối đãi với người khác bằng trái tim chân
thành. Họ luôn sống vì người khác, sống có
mục tiêu và rất giàu nghị lực. Họ không phải
là người yếu đuối, nhu nhược, gặp khó khăn
họ hết sức kiên cường, mạnh mẽ để vượt qua.
Chính cách sống đó mới khiến người khác nể
trọng, chứ không phải là sắc đẹp.

Không chỉ có tấm lòng, họ còn sở hữu trí
tuệ hơn người. Họ biết bản thân mình nên làm
gì để có một cuộc sống như mình mong muốn.
Biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm,
hiểu được cuộc sống là do chính mình quyết
định. Họ sống bằng năng lực của bản thân, đi
theo con đường mà mình đã chọn và nỗ lực cố
gắng đến cùng. Họ biết cách chăm sóc, làm
mới bản thân như thế nào để ngày càng xinh
đẹp hơn, tự tin hơn và thành công hơn trong
cuộc sống.
Là phụ nữ nếu bạn cảm thấy mình không
đẹp thì hãy thật thông minh, quyết đoán để
làm cho cuộc sống mình ngày càng tươi đẹp.
Người phụ nữ thông minh luôn tìm cách thay
đổi suy nghĩ, cách sống để tạo nên giá trị
riêng cho bản thân. Họ không chỉ chăm sóc
vẻ đẹp bên ngoài mà còn biết nuôi dưỡng
nét đẹp bên trong. Họ sống không hề so đo,
tính toán, luôn dùng tấm lòng khoan dung,
rộng lượng đối đãi với tất cả mọi người.
Chính vì vậy, người phụ nữ thông minh dù
không xinh đẹp, nhưng vẫn làm cho người
khác cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Phụ nữ
không cần quá xinh đẹp, chỉ cần một chút
duyên dáng, điềm tĩnh, biết cách đối nhân xử
thế là đủ. Tiếp xúc với những người phụ nữ
như vậy chúng ta có thể cảm nhận được nét
đẹp tâm hồn toát ra từ họ. Ngược lại, đối với
những người phụ nữ cứ tự cho mình là người
có tài, có sắc, hành động bất chấp đạo lý,
họ không hiểu rằng bản thân thiếu đi nhân
phẩm. Họ yêu bản thân, yêu những thứ xa
hoa, phù phiếm, vì lợi ích bản thân mà có thể
đánh mất nhân cách của mình.
Muốn trở thành người phụ nữ xinh đẹp,
bạn nhất định phải cười, cho dù có rơi vào bế
tắc cũng phải cười. Hãy làm chủ cuộc sống
của mình, hãy trân trọng từng giây phút hiện
tại, luôn xinh tươi, rạng rỡ. Hãy chọn những
gì mà bạn thích, tự tin với những gì bạn
muốn, bạn sẽ chẳng bao giờ mờ nhạt trong
mắt mọi người .
Minh Uyên
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Không chỉ thư tay, thuốc mà cả nước lọc cũng
được cô con gái lớn chuẩn bị sẵn khiến bà mẹ
nhìn thấy vô cùng hạnh phúc.

Bài chia sẻ với nội dung như sau:
“Con gái lớp 3 của mình các bạn à! Nó thấy
Mẹ nó đau họng phải uống thuốc nên viết thư
“động viên”. Nó viết lúc chuẩn bị đi ngủ tối qua,
để sáng ngủ dậy Mẹ sẽ bất ngờ. Đúng là ruộng
trâu sâu nái không bằng con gái đầu lòng”.

Tâm thư, thuốc và cả nước lọc được cô con
gái chuẩn bị từ trước.
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Lời nhắn gửi của cô con gái đến mẹ:
1. Đây là thuốc tối ngày 6/4 mẹ ạ
2. Con đã chuẩn bị sẵn cho mẹ rồi ạ!
3. Và cả nước lọc con đã chuẩn bị rồi
4. Mẹ uống thuốc đi nhé!
5. Mẹ đừng quên uống thuốc nhé!

Mảnh giấy với lời nhắn được để cẩn thận
trên bàn.

Không chỉ chuẩn bị thuốc mà cả nước lọc
cũng được cô con gái để sẵn.

Lời dặn dò của con gái gửi đến mẹ.

Đây là thuốc và nước con chuẩn bị cho mẹ,
bố bảo my đừng uống! Mẹ ơi mẹ hãy lấy nước
và thuốc uống ở trên bàn để mẹ uống thuốc
vào sáng mai nhé mẹ. Đọc xong hãy lật mặt
sau nhé mẹ!
Bác Ba Phi tổng hợp
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Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - THI CA CÔNG GIÁO

Đức Mẹ Núi Cúi
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Tháng 5, tháng hoa dâng kính MẸ.
Năm nay, ta cùng dâng hoa cho Đức Mẹ tại
Trung Tâm Hành Hương ĐỨC MẸ NÚI CÚI,
Giáo phận Xuân Lộc…
Rồi đến một ngày,
Thiên hạ nói về NÚI CÚI,
Nam phụ lão ấu bàn về Núi Cúi,
Cha mẹ con cái hát về Núi Cúi,
Mọi người Việt mơ về Núi Cúi,
Cầu nguyện cùng ĐỨC MẸ NÚI CÚI…
NGHE NÓI TƯỢNG ĐỨC MẸ CAO LẮM,
DIỆU HIỀN, TRẮNG TINH, VÔ NHIỄM…
CÓ AI LÊN NÚI CÚI,
Ngắm Đức Mẹ trinh trắng mây ngàn,
Nhìn Đức Mẹ chắp tay thiên đàng
Nghiêng nghiêng đầu yêu thương nhân thế,
Mỉm nụ cười cúi gọi trần gian…
CÓ AI LÊN NÚI CÚI,
Cầu xin Đức Mẹ nhân lành
Mưa hoa hồng từ trời xanh
Như muôn vì sao lấp lánh
Núi Cúi đẹp như bức tranh!...
Đức Mẹ Núi Cúi vầng mây trắng,
Đức Mẹ Núi Cúi đầu cúi sâu,
Đức Mẹ Núi Cúi sáng trong sáng
Đức Mẹ Núi Cúi cao thật cao,
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Em thấy trên cao Mẹ cúi đầu
Nhìn em cầu nguyện lâu thật lâu,
Em cầu Đức Mẹ, mỏi mòn mỏi,
Em xin Đức Mẹ đau hết đau!
Đức Mẹ nhìn em,
Mẹ cúi đầu...
Em nhìn Đức Mẹ,
sâu thật sâu,
Mẹ con nhìn nhau,
mình Mẹ cúi,
Còn em nhìn Mẹ
ngẩng cao đầu!
Đức Mẹ đoái thương,
Mẹ cúi đầu,
Em cầu sốt sắng,
em ngước cao,
Hai tay em chắp,
Mẹ ơi Mẹ,
Nhắm mắt em xin,
Mẹ cúi đầu…
Mẹ cúi đầu,
từ trên đài cao,
Em ngẩng đầu,
từ dưới thẳm sâu,
Em sấp mình,
khấn Mẹ Vô Nhiễm,
MẸ thương em,
TRÊN NÚI CÚI ĐẦU!...

TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - THI CA CÔNG GIÁO

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Linh mục Luca VŨ BÁ LOAN
(1756 - 1840) (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 5.6

PHÚC lộc Chúa dành cho các con
TỬ VÌ yêu Chúa dẫu mỏng giòn
ĐẠO, TÔI ƯỚC muốn cho Danh Chúa
AO ĐÃ LÂU, MÀ BÂY bữa còn.
GIỜ ĐÃ GẦN kề, con thỏa dạ
ĐƯỢC, THÌ sung sướng đã vuông tròn
LẤY LÀM hoan hỉ về quê Mẹ
MỪNG RỠ LẮM, Cha ơi các con.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Ngư phủ Đaminh TRẦN VĂN TOẠI
(1812 - 1862) (chịu chết thiêu)
Kính nhớ ngày 5.6

NÀO ANH EM HÃY cùng hy sinh
CAN ĐẢM, CHÚNG TA CHỊU KHỔ HÌNH
VÌ ĐỨC KITÔ, NÊN ĐÓN NHẬN
KHỔ ĐAU CÁCH NHẪN NẠI vì mình.
CHÚNG TA PHẢI kết đoàn trong Chúa
BỀN CHÍ ĐẾN CÙNG chính tự mình
VÀ NẾU CẦN HY SINH MẠNG đấy
SỐNG VÌ CHÚA để chính gia đình.
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ẢNH NIỆM THÁNG 5
Giờ ly biệt

Người chồng tạm biệt vợ để bà về bên kia thế giới.

CÓ THẤY GÌ KHÔNG?

Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân
đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng
dưới đất:
- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng
xuống không?
- Thấy rồi!
- Thấy rồi hả?
Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?
- Hai sợi này không có vấn đề gì.
- Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2
sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy
thành than đấy!
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THI VẤN ĐÁP
Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng.
Giáo sư hỏi:
- Các-mác mất năm nào?
- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để
tưởng nhớ đến Người!
Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút.
Giáo sư hỏi tiếp:
- Lê-nin mất năm nào?
- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người
vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh
đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc
niệm bắt đầu.
Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì
thầm với hội đồng:
- Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo
chúng ta hát “Quốc tế ca” thì chẳng có ai ở đây
thuộc lời đâu!

TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - TRUYỆN KÝ LUẬN SỰ

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ
Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Bà con nhốn nháo quơ tay phất nón phất
áo như sóng dậy quanh võ đài. Chưa từng có
cảnh này ở vùng quê sông nước!
Hai Cào bái tổ, bái bà con tứ phía… rồi lại
thủ bộ kim kê, dang hai tay lẫm liệt oai phong.
Bà con reo hò vang dội vì đúng ý họ rồi!!!…
Trọng tài dang tay đẩy hai người ra, rồi gặt
tay cho bắt đầu…
Võ sư Miên “hùm hổ” đánh võ mồm trước:
- Mẹ bà mày, cái thằng nhái Việt, tổ tiên
mày không còn ai to lớn hơn sao… Lãnh án
tử nè con, đồ Việt thúi!...

Ông ta định nhảy bổ vào, Hai Cào bình tĩnh
xòe tay chặn lại, chưởng ngay cho một đòn
tâm lý:
- Ê, đống thịt kia, tao nhường mày thêm ba
chiêu. Chiêu thứ tư, tao sẽ hạ mày ngay dưới
cái bụng bầu của mày! Liệu mà đỡ!...
Nói xong, Hai Cào tiếp tục chuyển chân
trụ bỏ bộ kim kê, dang rộng tay, nghênh mặt
chọc tức. Thấp quá, võ sư Miên không sao
đấm móc thôi sơn vào mặt được, buộc phải
xuất chiêu phi cước dũng mãnh, còn hai tay
phòng thủ phần đầu phần bụng...
Ổng đá cú thứ nhất, Hai Cào choàng chân
treo ra sau lưng chả, soạc chân trụ dài ra,
không đánh trả! Tấn lại, thủ y bộ kim kê!
Ổng bồi tiếp cú đá thứ hai. Hai Cào lại lòn
ra sau lưng chả, cú đá trớt quớt…
Ổng nổi khùng, đá vòng cầu cú thứ ba
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TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - tiểu thuyết công giáo

nghe cái vù… Nhưng nhấp nháy đã thấy Hai
Cào ở sau lưng, không đánh…(Nhường ba
chiêu mà!)
Hai Cào bước lui xa thêm hai bước, lại thủ
bộ kim kê, nghênh mặt, dang tay chếch lên
như đại bàng tung cánh, để hở ngực rộng hơn,
dụ chả lần cuối… chờ đúng chiêu thứ tư!…
Ổng mà đá càng mạnh thì càng chết sớm…
Dùng hai lực ngược chiều!
Y như rằng, thấy Hai Cào hớ hênh quá,
ổng quyết định dứt điểm với cú đá “quỷ kiến
sầu” chục thành công lực!... Ổng vừa rút
chân phải ra sau để đá tới, Hai Cào bỏ chân
treo gài sau chân trụ của chả, cùng lúc cong
chân trái ngựa ngang, lấy đà, cong chân phải
ngược lại, duỗi chân trái, húc đầu và cùi chỏ
vào ngực và bọng đái…
Cú đánh “ba trong một” với uy lực thâm
hậu thần sầu quỷ khốc, và quá nhanh như
súng cành-nông thục!...
Hai Cào gật đầu mạnh ngay vào bọng đái,
“triệt hạ”…
Người ta nghe cái “bung”, cái “ầm”... rồi
im ru… im ru…
Ông Miên bật ngửa cái rầm xuống sàn…
xuống sàn… dang hai tay trên sàn… bất
động… bất động!…

Im phăng phắc như mặt trời đứng bóng…
Bà con há miệng chết trân, nhìn chằm chằm
vào “đống thịt voi”!...
Trọng tài bay tới đập tay trên sàn, đếm đến
mười: không tỉnh dậy!… Trọng tài đứng lên,
nắm tay “châu chấu” Hai Cào giơ lên trời:
CHIẾN THẮNG NỐC AO!!!
Ba bốn đệ tử của võ sư Miên lập tức nhảy
tuốt lên võ đài, bế thốc ổng xuống ghe máy,
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chạy hỏa tốc ra Cà Mau cấp cứu… Bà con
bu quanh bờ sông như tiễn đưa “ông voi
vô rừng”…
Nghe đâu ổng tắt thở dọc đường!...
Người ta quay lại võ đài tìm Hai Cào ăn mừng…

Không thấy Hai Cào đâu cả!...
Chú Hai Cào đã lặng lẽ rời đấu trường khi
hỗn loạn…
Chú Hai Cào chạy bay về nhà, bỏ ít quần
áo vào túi đệm, xách ra, quỳ trước mặt ông
nội tôi, bái ba bái…
Ông nội tôi tên Dương Đạo, trong vùng kêu
“ông Chệt Chín”, là điền chủ người Tàu, võ
sư thiếu lâm. Năm nào bạn bè nghề võ của
ông nội cũng họp mặt đồng hương, nhâm nhi
nói chuyện đời…

Khi cao hứng, mỗi ông đi một bài thảo biểu
diễn cho giãn gân giãn cốt. Ông thì xà quyền,
ông hầu quyền, ông túy quyền, ông “dì pế”
(hai cửa), ông xí mứng (tứ môn=tứ trụ), ông
tùa xí mứng (đại tứ môn=đại tứ trụ)…
				
(còn tiếp)
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Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao (1),
phần 2 của kỳ 54.
Thắc mắc người “đi rước cha” là đàn ông
hay đàn bà… đã được giải đáp xong, bây giờ
đến thắc mắc người đàn bà này là ai, người
bệnh nặng cần linh mục đến xức dầu là ai, tại
sao sắp đến xóm bên lương tức hết phần đất
của họ đạo mà còn phải đi xe, đi xe có nghĩa
là nhà của người bệnh nặng hay còn gọi là kẻ
liệt phải ở rất xa, không thể đi bộ được?... Và
còn hàng tá những thắc mắc khác nữa đang
nằm ngổn ngang trong đầu của cha sở Luca.
Dù biết mình có quyền được biết, có quyền
hỏi, nhưng cha sở vấn rất thận trọng, nhất là
trong trường hợp này, người “đi rước cha” có
vẻ là người xa lạ, lạnh lùng, ít nói lại thô lỗ…
anh đạp xe lôi là người có lẽ chẳng biết ất
giáp gì ngoài nhiệm vụ đạp xe đưa khách đi
đường; vả lại, nhất định hai người này không
phải là giáo dân trong họ đạo, vì giáo dân
luôn có một thái độ kính nể các linh mục coi
sóc họ đạo mình đang ở; hai người này có vẻ

được sai phái, cho nên họ chỉ làm đúng những
gì được giao mà thôi, họ biết ít thông tin và
chẳng thiết trả lời cho cha biết những gì cha
muốn biết. Cha sở chờ cho xe đi được một
đoạn nữa, ngài hắng giọng đôi ba lần rồi bất
thần hỏi người đàn bà:
- Người bệnh nặng là ai vậy?
Người đàn bà trả lời cách miễn cưỡng sau
một lúc lâu:
- Ông Tư Bá.
Moi trong trí nhớ một lúc, cha sở vẫn không
nhớ ông Tư Bá là ai, ngài khéo léo giả bộ kêu
lên:
- Trời đất! Ông Tư Bá nhà ở xóm bà Hòa
phía lung Cả Định… sao các người lại đi
hướng này?
“Xóm Bà Hòa”, “lung Cả Định” đều là
những địa danh do cha sở bịa đặt ra, không
có trong thực tế.
Trong khi anh đạp xe lôi ngây ngô lẹ miệng

49

TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - tiểu thuyết công giáo

trả lời: “Ai biết đâu! Bả biểu đi đâu tôi đi
đó!”… thì người đàn bà dễ dàng mắc mưu
cha sở, bà ta như bị “nước sôi đổ vô quần”, lẹ
miệng cãi như con mẹ bán cá ngoài chợ:
- Đó là đâu? Đó là đâu?... Nhà ông Tư Bá
phải qua sông Vàm Nao chớ làm gì mà ở đâu
đây cha nội!
Người đàn bà “đi rước cha” nói xong là cha
sở biết ngay bà ta không phải dân vùng An
Biên. Một thắc mắc nữa đã được giải đáp.
Trời tối đen như mực, cha sở không nhìn
thấy gì ngoài khoảng trống trên cao do cây
cối mọc nép hai bên đường chừa lại, vậy mà
anh đạp xe lôi chạy bon bon ngon lành với
cái cách tỉnh bơ như không có vấn đề gì…
chứng tỏ anh ta thuộc lòng con đường này từ
bao giờ.
Bắc qua đề tài khác, cha sở giả bộ:
- Tư Bá bệnh sơ sơ thôi mà “đi rước cha”
làm gì!...
Lại tiếp tục mắc mưu cha sở, nhưng lần này
thì có vẻ “lậm“ sâu hơn và nặng hơn, người
đàn bà đang ngồi trên xe mà giống như ở dưới
đất, nhảy dựng lên như người đang mắc một
mụn nhọt to đùng sắp đến ngày vỡ ra lại bị ai
chọc vào, đong đỏng cự:
- Ai biết đâu! Ai biết đâu! Chia ra ba người:
tui đi “rước cha”, thằng này đạp xe đưa ông
tới bến đò chợ Vàm, con mẹ điên kia đưa ông
qua sông. Ai biết đâu là đâu!
Trong bóng tối dày đặt, cha sở mỉm cười.
Cha lại nghĩ nhanh: Tư Bá, người bệnh
nặng cần “rước cha” nếu không là phú hộ thì
cũng là người giàu có; cứ coi cái kiểu sai việc
“Dùi đánh đục, đục đánh săng” (1) thì cha
sắp phải đối mặt với “kẻ liệt” giàu hống giàu
hách đây. Cha thắc mắc: Sao lại có một kẻ
liệt “có đạo” giàu có như thế lại ở bên ngoài
vùng Công giáo, vì vùng Vàm Nao này là
vùng nằm bên ngoài các họ đạo Công giáo
trong vùng, vừa mang tên Hòa Hảo vừa là nơi
ở của những người theo đạo Phật giáo Hòa
Hảo. Quả là thắc mắc chồng thêm thắc mắc,
giải đáp được thắc mắc này liền nảy ra nhiều
thắc mắc khác. Cha nghĩ thêm: nhưng không
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sao! Mình cứ từ từ tháo cởi ra cho bằng hết
các thắc mắc trước khi đến nơi. Nghĩ vậy rồi,
cha sở giả bộ đóng vai một tay hảo hớn có
tình có nghĩa với đàn em:
- Biết hết! Biết hết!... Ơ…i…s… Vì tiền, vì
miếng cơm manh áo thôi mà!
Vừa nghe xong câu nói cám cảnh cho phận
người, anh đạp xe lôi xúc động thút thít:
- Khuya khoắt như thế này mà còn phải cực
khổ đạp xe…! Khổ lắm ông cố ơi!
Người đàn bà nhanh như cắt, quát:
- Thôi đi thằng chó! Khổ gì mày? Ba chục
đồng một cuốc xe chỉ vài cây số sướng như
trúng độc đắc còn khóc lóc nỗi gì? Chạy lẹ đi
cho tao còn về ngủ!
Anh đạp xe lôi cũng nhanh không kém,
“phản pháo”:
- Tui ba chục thì bà ba trăm! (2) –anh đạp
xe lôi xuống giọng nói nho nhỏ như lầm bầm
trong miệng- Đồ bóng đực mê gái!
Có lẽ vì không nghe câu chửi lầm bầm
trong miệng ấy của anh đạp xe lôi, cho nên
người đàn bà lặng thinh.
Đến đây cha sở biết thêm khá nhiều, kể cả
những thông tin không cần phải biết làm gì.
Ngài kêu lên như tự nói một mình:
- Lạ thiệt ta! Đi “rước cha” mà phải chi
tiền? Ông Tư Bá này chắc là dân “có tiền”!
Anh đạp xe lôi kêu lên:
- Trời Trời!... Có tiền thôi sao? Phú hộ nữa
kìa! Ông phú hộ Tư Bá lừng danh Vàm Nao
ai mà không biết! Ổng giàu sụ từ hồi còn trẻ
lận đó ông cố ơi!
Anh đạp xe lôi hứng chí kể thêm về Tư Bá,
một “phú ông sông Vàm Nao” với những giai
thoại độc lạ nghe rất hấp dẫn.
Người đàn bà “đi rước cha” không nói gì,
nhưng có vẻ như cũng công nhận những gì
anh xe lôi vanh vách thuật chuyện.
Mải kể chuyện, chiếc xe vấp vật gì đó nằm
chắn trên đường, đột nhiên chiếc xe lăng
quăng rồi chao đi chao lại như muốn lật,
người đàn bà quát lớn:
- Gì vậy? Gì vậy? Chạy xe kiểu gì kỳ vậy
thằng chó?
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Anh đạp xe lôi cố lấy lại thăng bằng.
Khi chiếc xe đã lấy lại thăng bằng, người
đàn bà tỏ vẻ khó chịu nói to:
- Câm miệng mầy lại đi! Lo làm thinh mà
chạy lẹ lên! Vợ mày đang “ngủ” với thằng
nào ở nhà kia kìa! Lo riết về túm cổ nó! Lẻo
mép hoài!
Anh đạp xe lôi cự nự:
- Ê! Đừng nói xui nghen bà!
Người đàn bà nói:
- Ý là… tao với mầy mà làm mất hay chỉ là
làm đứt một cọng lông chân của ông này thôi,
kể như tụi mình tiêu đời, còn nếu muốn sống
thì phải bỏ xứ mà đi, đừng có mà giỡn mặt với
ông Tư. Nhắc mầy vậy đó!
Anh đạp xe lôi lặng thinh cắm cúi cho xe
tăng tốc.
Cha sở cũng im lặng suy nghĩ. Cha không
thể hiểu nổi khi nhớ rõ vùng này chỉ có hai
họ đạo, một là An Biên nằm trên một cù lao
riêng, hai là Phong Phú nằm trên một cù lao
riêng, vậy phú ông Tư Bá khi không ở trong
họ đạo An Biên tất phải ở trong họ đạo Phong
Phú; mà nếu ở trong họ đạo Phong Phú thì tại
sao không “đi rước cha” ở họ đạo Phong Phú,
lại đi “rước” mình đang ở họ đạo An Biên?
Ông phú hộ Tư Bá, cho dù ở đâu trên vùng
đất bên kia sông Vàm Nao, chắc chắn phải
gần gũi, cùng cù lao với họ đạo Phong Phú…
sao không “đi rước cha” ở gần mà lại đến
An Biên chi cho xa xôi cách trở đò giang…?
Càng suy nghĩ càng thấy khó hiểu thêm.
Dù biết người đàn bà đang ngồi trước mặt
và anh đạp xe lôi chỉ có thể tiết lộ một số thông
tin vụn vặt, hời hợt và bên ngoài, không thể
cho mình biết những thông tin sâu kín hơn,
nhưng cha sở cũng cố thử moi thêm được bao
nhiêu hay bấy nhiêu. Ngài lên tiếng:
- Phú ông Tư Bá theo đạo Phật giáo Hòa
Hảo, nay sắp chết, lẽ ra phải đi rước sư,
thầy Hòa Hảo, ai đời lại đi “rước” cố đạo
Công giáo?
Cha sở giả bộ trách:
- Hồi đầu nếu biết vậy tôi đã không đi.
(Còn tiếp)

.........................................................
(1) “Dùi đánh đục thì đục đánh săng, đánh
đòn lý trưởng thì văng cả làng” (Ca dao
VN). Không sai ai làm mọi khâu trong một
công việc, nhưng sai người này để người này
sai xuống người kia thấp hơn, người kia lại
sai người nọ thấp hơn mình v.v… để lỡ bể
chuyện, chỉ cần “khử” một người là bịt luôn
đầu mối. Đây là kiểu sai việc của các tay trọc
phú, địa chủ… thời xưa.

(2) . Tiền vào thời này: từ 1 đồng trở lên
là tiền giấy, dưới 1 đồng trở xuống là tiền
bằng thiếc trắng hình tròn, nhẹ, cứng bẻ
không gẫy cũng không móp méo gọi là cắc;
2 miếng năm cắc bằng 1 đồng; 1 đồng có giá
trị bằng một bữa ăn sáng vừa no cành hông
vừa có một tách cà phê sữa nóng thơm lừng
để tráng miệng.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

- Là ai cơ?
Cô gái cười nhẹ nhàng:
ĐÚNG LÀ NGU NHƯ BÒ
- Giống người đầu tiên mà em từ chối
Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ năm 2020.
khuyên anh ta không nên uống rượu quá
nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước, một xô
LỪA
rượu và một con bò. Con bò liền đi đến xô
nước uống nước. Bác sĩ nói:
- Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu
Hai chàng keo kiệt nói với nhau:
có hại cho sức khỏe.
- Tí, cậu cho mình mượn bao diêm!
Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ:
- Không, cậu không lừa được tớ đâu!
- Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ
- Lừa chuyện gì?
chọn uống xô nào?
- Mỗi lần tớ cho cậu mượn bao diêm, cậu
- Đương nhiên là xô nước rồi. -bác sĩ trả lời. trả lại đều thiếu mất 1 que!
Người bợm nhậu liền nói:
- Đúng là ngu như bò!!!

NÂNG ĐẾN LÚC NÀO

VẬN HẠN ĐẦU NĂM
Trong bữa tiệc đêm giao thừa, một chàng
trai muốn làm quen với cô gái xinh xắn ở bàn
tiệc đối diện. Chàng trai tiến lại gần và nói:
- Nhìn em quen quá, em có biết em rất
giống một người không?
Cô gái tò mò:
- Giống ai hả anh?
Chàng trai cười đáp:
- Giống một nửa mà anh may mắn tìm thấy
được vào năm 2020.
Cô gái e thẹn đáp:
- Vậy anh có biết rằng anh trông cũng rất
giống một người không?
Chàng trai hào hứng:
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Sở thú vừa nhập về một con chuột túi, người
ta nhốt nó vào chuồng, quây rào sắt cao 7 m.
Sáng hôm sau, thấy nó thoát được ra ngoài,
ông giám đốc bèn hạ lệnh nâng rào lên 15 m,
nhưng rồi vẫn thấy con thú ranh mãnh sổng
ra ngoài. Tức điên, ông cho nâng mức lên 20
m, rồi 30 m... cũng không ăn thua, thế là sắt
thép tiếp tục được chở đến để làm hàng rào...
Ngựa vằn thấy thằng cha mới đến suốt
ngày nhởn nhơ bên ngoài chuồng, bất kể rào
sắt chót vót, thán phục hỏi:
- Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét
nữa thì mới nhốt được mày?
- Tao không biết, nếu họ còn quên chốt cửa,
thì còn phải nâng rào.

TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - hì hì hà hà

VẪN CÓ ĐẤY

NĂNG KHIẾU BẨM SINH..

Chánh án hỏi đương sự đang trong trạng
Cô giáo hỏi một học sinh:
thái run lẩy bẩy:
- Em học được ở đâu mà viết lắm lỗi
- Anh có vợ chưa?
chính tả thế này?
- Dạ… rồi!
- Thưa cô, cái đó không thể học được vì
- Người ấy là ai?
đó là do năng khiếu ạ.
- Bẩm tòa… một người phụ nữ.
Cô giáo lại hỏi thêm :
- Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình!
- Em có biết sau chữ “A” là chữ gì
Thế anh đã nghe nói ai lấy một người… đàn không?
ông chưa?
- Thưa cô, là tất cả những chữ còn lại ạ.
- Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như… chị tôi ấy!
Cô giáo : !!???

KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI

NHƯ NHAU CẢ

Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về
nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập
vào cửa và hét lên:
- Ông Tư ở đây phải không?
Tiếng phụ nữ trả lời:
- Phải.
- Bà... bà là ai?
- Tôi là vợ ông Tư.
- Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi,
ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói
nữa chứ...
dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra
thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông
ta đem robot ra hỏi:
CÀNG XA
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
Một cô tóc vàng mới vào nghề sơn vạch
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu
phân tuyến trên đường cao tốc. Ngày đầu, cô con trai một cái.
sơn được 10 dặm, ngày hôm sau cô chỉ sơn
Ông bố cười:
được 7 dặm. Ông chủ nghĩ rằng cô mệt, nên
- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu
cho nghỉ một ngày.
phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói
Sau hôm đó, cô ta làm cũng chỉ được 5 dối ông nội nửa lời.
dặm. Cứ thế mỗi ngày cô lại làm ít hơn. Ông
Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái
chủ gọi cô tới hỏi:
bay vô tường.
- Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao năng
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn
suất của cô giảm từng ngày?
đau bèn nói:
- Tôi tưởng là ông phải biết chứ! Đơn
- Sao anh làm thế với con, dù sao nó
giản là càng ngày, tôi càng đi xa cái thùng cũng là con anh!
sơn hơn.
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.
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LỜI TÒA SOẠN:
Thánh ca Phụng vụ có nhiều thể loại, trong đó có nhiều hình thể; căn cứ vào mục đích sử dụng
Giáo hội chia ra thành 3 mảng lớn:
- Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp (gồm Đối ca Nhập lễ, Đáp ca, Ca tiếp liên, Đối ca Alleluia, Đối
ca Dâng lễ & Đối ca Hiệp lễ).
- Mảng 2/ Bộ Lễ (gồm kinh Thương xót, Vinh danh, Tin kính, Thánh thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa
& Công thức Giải tán). Mảng 3/ Cung Đọc (gồm Cung Sách, Cung Nguyện & Cung Xướng-Đáp). Ở
đây xin chỉ giới thiệu Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp, bởi vì 2 Mảng còn lại chưa tiện ghi ra.

CÁC BÀI CA TIẾN CẤP
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TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI KHÔNG THÍCH
THÁNH CA PHỤNG VỤ
CÁC LÝ DO NHIỀU NGƯỜI KHÔNG THÍCH
THÁNH CA PHỤNG VỤ (TCPV).

............................................................................
(1) “An phận thủ thường” là thành ngữ gốc Hán, nguyên văn là “an phận thủ kỷ”
nghĩa là “có sao để vậy người ơi”.
(2) “Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu
mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền
cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng”. (Đnl 6,2-6)
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CÁC BÀI CA HÌNH THỂ CA KHÚC
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CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN CỦA ỦY BAN
MỤC VỤ CHUẨN BỊ NĂM THÁNH 2025

Nói với các nhà báo tại một cuộc gặp gỡ ở
Roma, hôm thứ Năm 07/4, Đức Hồng y Pietro
Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định
rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến
Kiev “không bị cấm, có thể được thực hiện. Vấn
đề là xem chuyến tông du này sẽ đem lại hiệu quả
gì, có thể thực sự góp phần đưa chiến tranh kết
thúc hay không”.

“HÃY TỰ CỨU MÌNH” KHÔNG PHẢI LÀ
LỐI ĐI CỦA CHÚA
Ngày 4/4/2022, tại Vatican đã diễn ra cuộc
họp đầu tiên của ủy ban mục vụ chuẩn bị Năm
Thánh 2025, với sự tham dự của các đại diện
từ các Bộ của Giáo triều Roma, của Hội đồng
giám mục Ý và nhiều tổ chức khác trong Giáo
hội, để nghiên cứu chiều kích thiêng liêng và
nội dung của các sự kiện, theo hướng dẫn của
Đức Thánh Cha.
Cuối cùng Đức tổng Fisichella cho biết
rằng logo của Năm Thánh sẽ được công bố
vào cuối tháng 5. Thực tế, ngày 20/5 là ngày
bế mạc của cuộc thi quốc tế vừa được phát
động để thu thập các dự án khác nhau. Và có
vẻ như nhiều logo được gửi đến từ các nơi
khác nhau trên thế giới. “Logo đầu tiên đến từ
châu Phi, một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm
sâu sắc của lục địa này”.

ĐHY PAROLIN: CUỘC VIẾNG THĂM CỦA
ĐTC ĐẾN KIEV CÓ THỂ THỰC HIỆN
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Sáng Chúa Nhật ngày 10/4, Đức Thánh Cha đã
dâng Thánh Lễ Lá tại quảng trường thánh Phêrô.
Số tín hữu tham dự Thánh Lễ khoảng 65 ngàn
người. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha cử
hành thánh lễ bên ngoài Đền thờ Thánh Phêrô sau
hai năm ngưng lại do đại dịch. Trước Thánh Lễ,
có nghi thức làm phép lá, và rước lá trong quảng
trường hướng về lễ đài. Do chân đau, ĐTC ngồi
tại bàn thờ và không đi cùng với đoàn rước.
Hãy tự cứu mình đi!” (câu 39). Hãy tự cứu lấy
mình, lo cho bản thân mình, hãy nghĩ về bản thân
mình; không phải cho người khác, mà chỉ cho sức
khỏe của riêng mình, thành công của riêng mình,
lợi ích của riêng mình; giàu có, quyền lực và nổi
trội. Hãy tự cứu lấy mình: đây là điệp khúc của
con người để đóng đinh Chúa. Chúng ta hãy suy
nghĩ về điều này.
Nhưng não trạng của “cái tôi” lại đối nghịch
với tư tưởng của Thiên Chúa; sự tự cứu mình gặp
nhau với Đấng Cứu Thế tự hiến mình. Trong bài
Tin Mừng trên đồi Canvê hôm nay, Chúa Giêsu
cũng ba lần nói, như những kẻ bách hại Người
(xem câu 34.43.46), nhưng không lần nào Người
đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình; thực sự,
thậm chí Người không biện hộ hay biện minh cho
chính mình. Người cầu nguyện với Cha và ban
lòng thương xót cho kẻ trộm lành. Đặc biệt, một
trong những cách diễn đạt của Người đánh dấu sự
khác biệt so với sự tự cứu mình, đó là: “Lạy Cha,
xin tha thứ cho họ” (câu 34).
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GIỚI THIỆU BẢN DỊCH KINH THÁNH
THU ÂM TIẾNG VIỆT
Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ
đã nỗ lực hoàn thành công trình thu âm toàn
bộ bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Việt cũng
như các ứng dụng để những người muốn nghe
Lời Chúa có thể tuỳ nghi sử dụng. “Từ nay Lời
Chúa không chỉ có thể đọc bằng mắt nhưng có
thể nghe bằng tai qua mạng Internet hay các
ứng dụng điện thoại hoặc máy thu âm.”
Để nghe các bản dịch Kinh Thánh, người
dùng có thể vào trang web Lắng Nghe Lời
Chúa (https://ktcgkpv.org/bible/audio), hoặc
tải ứng dụng Lời Chúa Cho Mọi Người dành
cho các hệ điều hành iOS hoặc Android.
Ngoài ra, ứng dụng “KTCGKPV” (viết tắt
của Kinh Thánh Các Giờ Kinh Phụng Vụ) đã
thực hiện nhiều năm trước vẫn đang được cập
nhật hằng ngày về Các Giờ Kinh Phụng Vụ,
các Bài Đọc trong Thánh Lễ và có thể tra cứu
Kinh Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước.
Ứng dụng này cũng có trên iOS và Android.

ĐỨC CHA TÂN CỬ VINH SƠN NGUYỄN VĂN
BẢN ĐÃ ĐẾN GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

và thần học ở phân khoa thần học II tại Tuy
Phước, Bình Định, và ở trung tâm Mằng
Lăng, Phú Yên. Từ năm 1988 đến 1993: giúp
mục vụ tại giáo xứ Tuy Hòa, Phú Yên
- Thụ phong linh mục tại Tuy Hòa ngày
16/09/1993, do Đức Giám Mục Phaolô Huỳnh
Đông Các, Giám mục Qui Nhơn
- Từ năm 1993 đến năm 1996: phó xứ Tuy
Hòa. Từ năm 1996 đến năm 2005: học tại Học
Viện Công Giáo Paris (Pháp), thạc sĩ thần học
Kinh Thánh và cao cấp nghiên cứu về Kinh
Thánh (DSEB)
- Từ năm 2005 đến năm 2009: đặc trách
đào tạo chủng sinh của giáo phận và dạy môn
Kinh Thánh tại Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha
Trang. Chuyên viên Thượng Hội Đồng Giám
Mục Thế Giới khóa 12 năm 2008 tại Rôma

- Ngày 21/02/2009: được Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chánh
tòa giáo phận Ban Mê Thuột
- Ngày 12/05/2009: thụ phong giám mục tại
nhà thờ Chánh tòa Ban Mê Thuột do Đức Tổng
Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể làm chủ
phong, hai Đức cha Giuse Võ Đức Minh và Đức
cha Giuse Châu Ngọc Tri làm phụ phong
- Châm ngôn giám mục: Hãy bước theo Thần
Khí (Spiritu ambulate).

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, nguyên
là Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột, được Đức
Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục
Chính tòa Hải Phòng, kiêm Giám quản Tông tòa
Ban Mê Thuột từ ngày 19/3 vừa qua.
- Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản đã và
Đức cha Nguyễn Văn Bản đã chọn cho mình
khẩu hiệu Giám mục: là “Spiritu ambulate” (Hãy đang đảm nhiệm các trách vụ trong Hội đồng
bước theo Thần Khí) với ý nghĩa mong muốn Giám mục Việt Nam:
- Tại Đại hội lần thứ XI (4-8/10/2010) của Hội
được thuộc trọn về Chúa và Giáo Hội.
đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Vinh-Sơn
TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC
được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc và
giữ trách vụ này đến năm 2019
VINH-SƠN NGUYỄN VĂN BẢN
- Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9 đến 4/10/2019),
- Sinh ngày 26 tháng 11 năm 1956, tại Tuy
Đức
Cha Vinh-Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy
Hòa, Phú Yên. Từ năm 1968 đến 1975: tu học
ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục
tại chủng viện Qui Nhơn
Việt Nam.

- Từ năm 1975 đến 1988: học triết học
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HIẾN BINH PHÁP ĐẾN UKRAINE ĐIỀU
TRA CÁO BUỘC ‘TỘI ÁC CHIẾN TRANH’

WHO THEO DÕI HAI CHỦNG PHỤ MỚI
CỦA OMICRON

Nhóm chuyên gia hiến binh Pháp tới Ukraine
WHO đang theo dõi hàng chục ca nhiễm
hỗ trợ điều tra cáo buộc Nga gây “tội ác chiến dòng phụ BA.4 và BA.5 của chủng Omicron
tranh” ở các thị trấn xung quanh Kiev.
để đánh giá mức độ lây lan và nguy hiểm của
chúng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay
bổ sung dòng phụ BA.4 và BA.5, có liên hệ
với dòng BA.1 của biến chủng Omicron, vào
danh sách theo dõi. Trước đó, WHO đã theo
dõi BA.1 và BA.2 (đang là dòng trội trên toàn
cầu) cùng với BA.1.1 và BA.3.
Ukraine tuyên bố sẽ “tìm và xác định người
“Chúng tôi tiến hành động thái này bởi các
đứng sau các vụ sát hại dân thường” ở vùng đột biến bổ sung cần được nghiên cứu rõ hơn,
Kiev và kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Trưởng công nhằm xác định ảnh hưởng của chúng đến khả
tố Ukraine Iryna Venediktova hôm 10/4 cho năng né tránh miễn dịch”, WHO cho hay.
biết giới chức nước này phát hiện 1.222 thi
Cơ quan này cho biết mới chỉ có vài chục
thể tại những khu vực gần thủ đô Kiev mà ca nhiễm dòng BA.4 và BA.5 được ghi nhận
lực lượng Nga vừa rút quân. Bà cũng cho hay trong hệ thống GISAID, cơ sở dữ liệu giúp
Ukraine đang điều tra 5.600 cáo buộc “tội ác giới khoa học tại các quốc gia cùng tham khảo
chiến tranh” liên quan đến “500 nghi phạm” và theo sát sự biến đổi của nCoV.
công tác trong chính phủ và quân đội Nga.
“Chào đón nhóm khoa học và kỹ thuật
thuộc hiến binh Pháp tới hỗ trợ điều tra tội
ác chiến tranh gần Kiev. Pháp là quốc gia đầu
tiên cung cấp hỗ trợ kiểu này. Đội cảnh sát sẽ
bắt đầu làm việc từ ngày mai”, Đại sứ Pháp
tại Ukraine Etienne de Poncins thông báo trên
Twitter hôm nay, kèm ảnh chụp 20 điều tra
viên đứng cạnh phòng thí nghiệm di động ở
Cơ quan An ninh Y tế Anh tuần trước cho
Lviv, thành phố miền tây Ukraine.
biết dòng phụ BA.4 đã được phát hiện tại
Hơn 4,5 triệu người Ukraine đã sơ tán khỏi Nam Phi, Đan Mạch, Botswana, Scotland
đất nước kể từ sau khi xung đột với Nga nổ ra, và Anh từ ngày 10/1 đến 30/3. Phần lớn ca
theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn. nhiễm BA.5 được báo cáo ở Nam Phi tính
90% những người rời khỏi Ukraine là phụ nữ đến cuối tuần trước, trong khi Bộ Y tế Bovà trẻ em, vì chính quyền Ukraine không cho tswana hôm nay báo cáo những trường hợp
phép nam giới trong độ tuổi nhập ngũ di tản. đầu tiên nhiễm BA.5, đều nằm trong độ tuổi
Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân 30-50, đã tiêm đủ liều vaccine và có triệu
quyền cho biết 1.793 dân thường đã chết và chứng nhẹ.
2.439 người bị thương từ khi chiến sự bùng
Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 499 triệu ca
phát, nhưng cảnh báo con số thực tế có thể nhiễm nCoV, trong đó hơn 6,2 triệu người
cao hơn.
đã chết.
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XẾP HÀNG TỪ RẠNG SÁNG RÚT BẢO
HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

EVN: KHÔNG TĂNG GIÁ ĐIỆN
TRONG NĂM 2022

Hàng trăm người xếp hàng từ 4h để chờ tới
giờ làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần do
nhiều cơ sở tại thành phố quá tải.
Theo ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo
hiểm xã hội TP HCM, ba tháng đầu năm 2022
toàn thành phố có hơn 37.000 người nộp hồ
sơ nhận trợ cấp một lần, tăng khoảng 19% so
với cùng kỳ năm 2021.
Từ đầu tháng 4, các đơn vị như Bảo hiểm
xã hội ở TP Thủ Đức, quận 12, Bình Tân,
huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh xảy ra
tình trạng quá tải vì nhu cầu nhận trợ cấp một
tăng đột biến. Do đó, người lao động phải đi
từ sớm để được làm thủ tục.
Bảo hiểm xã hội TP HCM nêu một số thiệt
thòi của người dân khi nhận trợ cấp một lần:
số tiền nhận ít hơn số đã đóng; về già không
có lương hưu, phải sống phụ thuộc người
thân; mất cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế
miễn phí... Về lâu dài cơ quan này tập trung
tuyên truyền để người lao động tiếp tục tích
lũy số năm đóng, về già có lương hưu.

Cam kết không tăng giá điện trong năm
2022 dù phải chấp nhận lợi nhuận bằng 0,
nhưng EVN cho biết sẽ khó cân đối trong
các năm tiếp theo nếu giá nhiên liệu đầu
vào vẫn tăng.
Thông tin này được ông Nguyễn Tài Anh,
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) nêu tại hội thảo Khơi thông
dòng vốn đầu tư vào ngành điện, ngày 8/4.
Sau khi cân đối các nguồn phát điện, ông
Tài Anh cho biết, EVN cam kết với Chính
phủ không tăng giá điện trong năm 2022, đảm
bảo đủ điện cho phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Dù vậy, nếu tình hình giá nhiên liệu sơ cấp
vẫn leo thang như hiện nay thì việc cân đối
đầu vào và bán điện sẽ “cực kỳ khó khăn”.
“Lợi nhuận năm nay bằng 0 thì có thể cân
đối, nhưng nếu các năm sau mà tiếp tục như
vậy, cùng giá nhiên liệu, chi phí đầu vào vẫn
tăng, EVN sẽ không thể cân đối được”, ông
cho hay.

“Tuyên truyền, giải thích nhiều nhưng
vẫn nhiều người lựa chọn rời công ty”, ông
Nghiệp nói và cho rằng có thể hoàn cảnh
của họ quá khó khăn, người thân đau ốm,
cần tiền xây, sửa nhà... nên không còn lựa
chọn nào khác.

Thực tế, không riêng Việt Nam đang chịu
những áp lực đầu vào sản xuất, kinh doanh
điện. Chẳng hạn, từ đầu tháng 4, cơ quan
quản lý Singapore đã quyết định tăng 30%
giá bán lẻ điện (so với mức giá 26 cent SGD/
kWh hiện nay) do giá LNG tăng vọt.
2022 là năm thứ ba liên tiếp giá bán lẻ điện
bình quân giữ nguyên dù giá nhiên liệu đầu
vào cho phát điện tăng rất cao. Việc này theo
các chuyên gia, sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút
đầu tư vào ngành điện giai đoạn tới.
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Sự tò mò quá mức chính là vũ khí giết chết những trái tim dại dột.
Hình ảnh những con vật đôi khi vì quá tò
mò hoặc bị vô tình rơi vào tình huống dở
khóc dở cười vì mắc kẹt đã được một bloger
tổng hợp thành chùm ảnh thú vị.
Nhìn những hình ảnh động vật bị mắc kẹt kỳ
lạ, chúng ta càng thấy sự tò mò quá mức chính
là vũ khí giết chết những trái tim dại dột.

NHỮNG CON VẬT KHỐN KHỔ VÌ BỊ MẮC KẸT
Thế nên cái đầu không thể chui ra

Một chú chó quá tò mò vì bên trong chiếc
bình gốm cũ

62
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Bé nhỏ hơn nên cũng dại dột hơn?

Phải nhờ tới đội cứu hộ để giải thoải khỏi
những trường hợp oái oăm như thế này.

Lợn, chó, mèo... những con vật quen
thuộc với cuộc sống con người cũng đều từng
rơi vào hoàn cảnh mắc kẹt kỳ lạ.

Theo Tiểu Nhi (Khampha.vn)
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
“Ôi! Nhớ lại chuyện đó mình mắc cười quá!”

CHÚ THÍCH BÀI TRANG 1

Nữ tu sĩ Công giáo Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, quỳ gối trước cảnh sát vũ trang ở
miền bắc Myanmar, để xin họ đừng bắn vào người biểu tình. Ảnh: Myitkyina News Journal.
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