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   VÀO ĐỀ THÁNG 9

Chiến đấu 
Một bác nông dân rất giàu 

nhưng cũng lại rất keo kiệt. Thế 
rồi bác hối hận và muốn làm lại 
cuộc đời. Ngày kia một người 
hàng xóm bị cháy nhà, đến gõ 
cửa và xin ăn. Bác định cho 
người ấy một đùi heo trong bếp. 
Trên đường xuống bếp ma quỉ 
nói thầm bên tai bác: 

- Cho cái đùi bé bé thôi nhé!
Bác chiến đấu với tính keo kiệt 

cố hữu của mình và đã lấy cái 
đùi heo lớn nhất. Ma quỉ nhạo 
cười bác: 

- Mày sao thế? Khùng quá đi á!
Thế nhưng bác đã nói lớn: 
- Mày khùng thì có! Có cái đùi 

nào bé đâu. Nếu mày không câm 
miệng lại, thì ta sẽ cho ông ta cả 
con heo ngay bây giờ.

Truyện gợi vài ý: - trong đầu 
ta,  có 2 kênh tiếng nói – trái 
ngược nhau về tính chất và ý 
đồ - tạo nên trong ta những cuộc 
chiến không ngừng… kéo dài 
đến tận giờ chết.

2 kênh tiếng nói: 1/ kênh tiếng 
nói của bản năng (xác thịt, thế 
gian và ma quỷ dùng để nói 
với ta). 2/ kênh tiếng nói của lý 
trí (Chúa nói với ta bằng Kinh 
thánh, nhất là Tin mừng). 

Kênh tiếng nói của bản năng 
nghe êm tai, kèm theo là những 
lý luận đầy sức thuyết phục, 
thậm chí cả những lời rủ rê nghe 
rất “lý trí” và “thánh thiện” với 
ý đồ đưa ta đến chỗ thụ hưởng 
hạnh phúc đời này. Kênh tiếng 
nói của lý trí nghe không êm tai, 
không lý luận.. với ý đồ đưa ta 
đến hạnh phúc đời sau.

Phân biệt được kênh tiếng nói 
bản năng – tắt, dứt khoát không 
nghe - không còn phân vân: Đó 
là các giai đoạn của cuộc chiến 
đấu. Bởi vì mỗi khi làm được 
như thế và chỉ cần có thế… 
kênh tiếng nói của lý trí sẽ lớn 
rõ lên thêm, sự Sống sẽ tràn vào 
tâm hồn. 
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ NGUYỆT SAN-THƯ (NGUYỆT LÀ RA HÀNG THÁNG, SAN LÀ 
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   . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

“…Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì 
kín đáo… sẽ trả lại cho anh”. (Mt 6, 4).

(*) 1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em 
phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên 
hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được 
Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban 
thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng 
đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu 
diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để 
người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã 
được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, 
đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để 
việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, 
Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại 
cho anh.

Cầu nguyện nơi kín đáo.
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như 

bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện 
trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba 
ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh 
em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn 
anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa 
lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng 
hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng 
thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Kinh “Lạy Cha” (Lc 11,2-4).
7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải 

như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là 
được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha 
anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh 
em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: 
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, 
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều 
đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng 
như trên trời.

 
   THỰC THI LỜI CHÚA
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 . ĂN LỜI UỐNG Ý

Một phóng viên người Mỹ phỏng vấn Einstein:
- Theo ngài, công thức của thành công là gì?
Einstein suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Nếu A là thành công thì công thức của 

thành công là A=X+Y+Z, trong đó X là công 
việc, Y là trò chơi.

Phóng viên hỏi tiếp một cách đầy nghi vấn:
- Vậy thì Z là cái gì, thưa ngài?
Einstein trả lời:
- Z chính là: hãy ngậm miệng lại, nói ít 

làm nhiều.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương 
thực hằng ngày;

12 Xin tha tội cho chúng con như chúng con 
cũng tha cho những người có lỗi với chúng 
con;

13 Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người 
ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho 
anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ 
cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không 
tha lỗi cho anh em.

Ăn chay cách kín đáo.
16 “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu 

rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ 
thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. 
Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần 
thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa 
mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không 
ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, 
Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, 
Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho 
anh. (Mt 6, 1-18)
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CHÂU HÂN Sưu tầm

Triệu Xa có người con trai tên là Triệu 
Quát, ngay từ bé đã đọc và bàn luận rất 
nhiều. Triệu Quát vẽ trời vạch đất giảng giải 
lung tung, coi thiên hạ không ra gì, dẫu bố 
là Triệu Xa cũng không bắt bẻ được, nhưng 
Triệu Xa vẫn không cho là phải. Triệu mẫu 
thấy con được như vậy rất mừng, bà nói:

- Quả là... tướng môn xuất tướng!
Triệu Xa không vui, nói:
- Quát không thể làm tướng được. Nước 

Triệu không dùng nó là 
 
đại phúc cho xã tắc.

 Triệu mẫu nói:
- Quát đọc hết binh thư, bàn rất thấu đáo 

về binh sự. Thiên hạ không ai bằng nó, sao 
bảo là làm tướng không được?

Triệu Xa nói:

- Chính vì Quát tự cho thiên hạ không ai 
bằng mình, tôi mới nói rằng nó làm tướng 
không được. Việc binh cầm bằng cái chết 
trong tay, lo lắng, sợ hãi, cẩn thận từng bước, 
học hỏi từng người mà vẫn còn nhiều sai sót. 
Thế mà Quát lại cho là dễ dàng. Nếu nó được 
giữ binh quyền thì nó sẽ tự ý mà làm, do đó 
những kế hay không lọt vào tay nó, chắc chắn 
chuốc lấy sự thảm bại.

 Triệu mẫu đem lời nói với Quát. Quát nói:
- Cha nay đã già nên nhát.
Hai năm sau Triệu Xa bệnh nặng, trước lúc 

lâm chung kêu Quát đến dặn.
- Binh hung chiến nguy, người xưa lấy đó 

làm răn. Cha mày mấy năm làm tướng giờ 
mới kịp mừng tránh được cái nhục thua trận. 
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Mày không có tài làm tướng chớ nên dây vào 
cái nghiệp đó mà làm hại nước, hư nhà, thiệt 
dân.

Triệu Xa lại dặn vợ:
- Sau này nếu vua phong cho nó làm tướng, 

bà nên kể lại những lời của tôi và từ chối. Mất 
quân nhục nước là cái tội rất lớn.

Vua Triệu, sau khi Triệu Xa mất, vẫn phong 
Triệu Quát làm Mã Phục Quân, nối chức cha.

....................................
Lời bàn:
Thường một xã hội tiến bộ thì thế hệ sau 

phải hơn thế hệ trước. Tuy nhiên trên cương 
vị nghề nghiệp chưa chắc con đã hơn cha hay 
em đã hơn anh.

Trong đạo làm tướng, ngoài tài năng thiên 
phú, người ấy còn phải mài luyện trên chiến 
trường để lấy kinh nghiệm xương máu, để 
biết địa hình địa thế, không thể ngồi trong 
tháp ngà mà nói chuyện chiến tranh.

Qua cung cách của Triệu Quát, ta biết 
Quát không thể làm tướng được. Tác phong 
làm tướng phải trầm hùng, lạnh lùng, ít nói 
mà hiểu việc sâu sắc. Còn nói nhiều chứng 
tỏ Quát không có chiều sâu, chỉ có thiển cận, 
nông nổi. Một lẽ dễ hiểu: nói nhiều là 

 
để lộ 

cái sơ hở của mình cho địch biết. Làm tướng 
mà 

 
đa ngôn, lạm ngôn là 

 
điều tối kỵ trong 

binh gia.
Bấy giờ Triệu Huệ Vương đã qua đời, Hiếu 

Thành Vương lên kế vị. Tần sai Đại Tướng 
Vương Hạt đem quân tiến đánh 17 quận ở 
Thượng Đãng (của nước Hàn), tướng Phùng 
Đình liệu sức không giữ được bèn dâng đất ấy 
cho Triệu. Người đến tiếp nhận đất Thượng 
Đãng Bình Nguyên Quân Triệu Thắng. Phùng 
Đình nói với Triệu Thắng:

- Công tử về Triệu cử danh tướng và 
 
đem 

đại quân đến đây mới giữ được đất này.
Thế nhưng khi tiếp quản xong, Bình 

Nguyên Quân về Triệu ngày đ
 
êm tiệc tùng để 

vui mừng “chiến lợi lớn”, 17 quận ở Thượng 
Đãng không đánh mà 

 
được. Trong lúc đó 

tướng Tần vây đánh đến hai tháng, Phùng 
Đình không giữ nổi đ

 
ành phải bỏ thành mà 

chạy, vua Triệu liền cử tướng Liêm Pha đến 
thì Tần đã lấy xong Thượng Đãng và 

 
đang 

tiến quân đến Trường Bình.
Liêm Pha phân quân chống cự với Tần hơn 

nửa năm bất phân thắng bại. Vua Triệu còn 
nhỏ không hiểu biết việc binh những lợi hại 
thế nào cứ xúi Liêm Pha xuất quân mà không 
được phép thủ. Lúc đó Tần dùng kế phản gián 
nhờ các gian thần của Triệu phao tin: “Tần 
chỉ sợ Mã Phục Quân Triệu Quát. Nếu Mã 
Phục Quân cầm binh thì Tần sẽ rút binh về”.

 Vua Triệu hỏi Triệu Quát:
- Khanh có thể đánh Tần được không?
 Triệu Quát nói:
- Nếu Tần dùng Võ An Quân Bạch Khởi thì 

thần có thể tốn ít công phu trù mưu quyết kế, 
chứ Tần dùng Vương Hạt thì thần coi chúng 
không ra gì.

Vua Triệu nghe Triệu Quát nói cứng như 
thế rất đẹp lòng, bèn phong Triệu Quát làm 
tướng chuẩn bị ra trận thay cho Liêm Pha.

Lạn Tương Như đang nằm bệnh nghe vậy 
liền vào triều can:

- Đại vương dùng Triệu Quát làm tướng chỉ 
vì nghe tiếng suông của ông ấy mà thôi, giống 
như gảy đ

 
àn không dây. Triệu Quát chỉ đọc 
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sách chứ không có tài ứng biến.
Nhà vua không nghe.
Triệu Quát thẳng ra giáo trường duyệt 20 

vạn quân sĩ. Duyệt binh xong, Triệu Quát liền 
chở mấy xe vàng lụa đem về nhà chào mẹ. 
Triệu mẫu nói:

- Lúc lâm chung, phụ thân con dạy những 
gì, nay con quên rồi sao?

Triệu Quát nói:

- Con cũng muốn từ chối, ngặt nỗi không 
có ai giỏi bằng Quát này!

Triệu mẫu dâng thư cho vua, đại ý: “Xin 
đức vua chớ dùng Triệu Quát. Quát chỉ biết 
đọc sách chứ không biết lẽ biến thông, không 
thể làm tướng được”.

Nhà vua đòi Triệu mẫu vào triều. Bà nói:
- Già này từng thờ cha nó, được biết mỗi 

khi đức vua ban thưởng vật gì đều phân phát 
hết cho tướng sĩ, cùng chịu khó khổ với quân 
sĩ. Đến khi thụ phong làm tướng thì ông không 
để ý gì đến việc nhà nữa. Còn Quát làm tướng 
thì ngồi ngoảnh mặt về phía đông tiếp khách, 
không chịu nghe ý kiến ai. Vàng lụa của vua 
ban đều đem về nhà cất. Hằng ngày xem cái 
gì có lợi thì mua bán. Trước lúc lâm chung 
bố nó có dặn: “Nếu Quát làm tướng thì hại 

cho nước Triệu”. Xin đức vua hãy chọn tướng 
khác.

Nhà vua vẫn không nghe.
Triệu Quát dẫn binh đến Trường Bình thay 

cho Liêm Pha. Bên kia Tần cũng cho Bạch 
Khởi thay cho Vương Hạt. Trận đầu Bạch 
Khởi xuất ba ngàn quân, Triệu Quát xuất 
quân một vạn quân nên thắng được trận đó. 
Quát tự đắc khoa tay múa chân vạch trời, vẽ 
đất thuyết giảng om sòm, báo tiệp về triều!

Qua trận thứ nhì, Quát đem quân đuổi 
theo quân Tần, bị Bạch Khởi tung quân 
ra vây chặt quân Triệu trong 46 ngày. Kết 
quả Triệu Quát bị giết tại trận. Quân Triệu 
đầu hàng. Đêm đó Bạch Khởi chôn sống 45 
vạn quân Triệu. Dòng sông xanh Cốc Dương 
từ đó biến thành màu đỏ thẩm!
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa 
vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13)

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

Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHỦ ĐỀ: CÁCH QUẢN LÝ TIỀN CỦA

Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: Ngôn sứ Amos nặng lời khiển 

trách những kẻ giàu có bóc lột người nghèo.
- Đáp ca: Thiên Chúa yêu thương những 

người nghèo khổ.
- Tin Mừng: Qua dụ ngôn “người quản lý 

bất trung”, Chúa Giêsu khuyên hãy dùng tiền 
của vật chất để mua lấy tình nghĩa.

Minh họa.
- Mille images 130 D
- “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên 

Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến 
Trong thời đại kinh tế thị trường và văn 

minh hưởng thụ ngày nay, tiền bạc là một 
cám dỗ rất lớn, tiền bạc có thể làm cho người 
ta quên mất tình nghĩa với anh em và xa rời 
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tình yêu Thiên Chúa.
Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy nghe lời 

Chúa dạy chúng ta biết sử dụng tiền bạc như 
thế nào để nó luôn là đầy tớ phục vụ mình, 
chứ không bao giờ là ông chủ bắt ta nô lệ nó.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng con quá mải mê kiếm tiền đến nỗi 
nhiều khi lơ là bổn phận đối với Chúa.

- Chúng con quá coi trọng tiền bạc đến nỗi 
nhiều lần lỗi công bình và bác ái.

- Chúng con chưa yêu mến Chúa trên hết 
mọi sự.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Am 8,4-7)
Ngôn sứ Amos mạnh mẽ lên án những tội 

lỗi của người giàu:
- Họ mê kiếm thêm tiền đến nỗi ngay trong 

những ngày lễ như mồng một và sabát họ chỉ 
mong cho ngày lễ ấy chóng qua để họ tiếp tục 
làm ăn kiếm thêm tiền.

- Khi làm ăn, họ dùng đủ cách gian lận “làm 
cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm”.

- Đặc biệt họ khai thác và bóc lột những 
người nghèo.

2. Đáp ca (Tv 112).
Ca ngợi Chúa vì đã cứu giúp và nâng đỡ 

những người nghèo.
3. Tin Mừng (Lc 16,1-13).
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy 

môn đệ mình cách xử dụng tiền bạc của cải 
vật chất. Trước tiên Ngài dùng một dụ ngôn 
(người quản gia), và sau đó nói về cách xử 
dụng tiền của.

a. Dụ ngôn người quản gia: đối với dân Do 
Thái, quản gia không phải chỉ là một trong 
những người làm mướn ăn lương của chủ, mà 
là một nhân vật rất có thế lực. Quản gia là 
người thay mặt chủ để lo những chuyện tài 
sản trong nhà. Do đó có quyền thu xếp tài sản 
của chủ cách nào tùy ý miễn sao có lợi cho 

chủ thôi. BJ nói quản gia không có lương, nên 
thường tìm thu nhập thêm bằng cách kê thêm 
số của cho vay. Thí dụ cho vay 100 kê thành 
120.

- Chúa Giêsu nói người quản gia trong dụ 
ngôn này là “bất lương”. Các nhà nghiên 
cứu Thánh Kinh còn bàn cãi nhau về sự “bất 
lương” này (ăn gian tiền của chủ? cho vay ăn 
lời cắt cổ? hay là sửa đổi giấy nợ?...). 

- Nhưng điều Chúa Giêsu muốn ta noi 
gương nơi người quản gia này là cách xử 
dụng tiền của: Người quản gia này là “con 
cái thế gian”, thế mà còn biết sử dụng của 
cải một cách khôn khéo bằng cách cho đi của 
cải hiện tại để đổi lấy sự bảo đảm cho tương 
lai. “Con cái của sự sáng” phải noi gương đó, 
phải biết dùng của cải thế gian mà mua sắm 
của cải trên trời.

b. Những điểm đáng chú ý trong lời Chúa 
Giêsu dạy về tiền của:

- Ngài đánh giá tiền của là “gian dối”.
- Ngài khuyên dùng tiền của đời này để 

mua lấy những giá trị đời sau.
- Phải coi tiền của là đấy tớ phục vụ mình, 

chứ đừng coi chúng là ông chủ mà mình phải 
làm nô lệ.

- Chính những người được coi là đạo đức 
như biệt phái mà cũng mang tính tham lam.

4. Bài đọc II (1 Tm 2,1-8) (Chủ đề phụ)
Thánh Giacôbê khuyên tín hữu mình đừng 

ganh tị tranh chấp với nhau:
- Nguồn gốc của tranh chấp là lòng tham
- Thay vì tranh chấp, hãy tích cực xây dựng 

hòa bình.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Dùng tiền của hiện tại để mua bảo đảm 
cho tương lai

Dụ ngôn này nói tới một người quản gia kia 
bị tố cáo là phung phí tài sản của chủ nên bị 
chủ báo tin là sẽ cho thôi việc. Anh ta lo sợ 
trước viễn tượng một tương lai bấp bênh nên 
đã tìm cách xoay sở, để sau này khi anh mất 
việc thì có nhiều người giúp đỡ anh.
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Mấu chốt của câu chuyện là cách xoay sở 
của anh: anh gọi những người thiếu nợ đến và 
sửa lại giấy nợ, nghĩa là giảm bớt phần nợ mà 
họ phải trả. Làm như thế họ sẽ biết ơn anh và 
sau này sẽ giúp anh để đền ơn.

Thế nhưng cách xoay sở bằng cách sửa lại 
giấy nợ như thế có lương thiện hay không? 
Hiện có hai lối giải thích:

- Giải thích thứ nhất cho rằng anh ta không 
lương thiện: lẽ ra con nợ thứ nhất phải trả cho 
chủ 100 thùng dầu thì anh bớt đi chỉ còn phải 
trả 50 thùng thôi; con nợ thứ hai lẽ ra phải 
trả 1000 thùng lúa thì anh bớt đi chỉ còn 800. 
Như thế là làm thiệt hại cho chủ. Anh ta lấy 
một phần tài sản của chủ để mua lấy tình cảm 
cho bản thân anh. Nói nôm na hơn, anh ta 
“mượn đầu heo nấu cháo”. 

- Giải thích thứ hai cho rằng anh lương 
thiện: Theo tục lệ Do thái, người quản gia 
không được trả lương, nhưng bù lại, chủ 
thường uyển chuyển hoặc làm ngơ để cho 
người quản gia dùng tài sản của chủ mà kiếm 
ăn riêng, miễn sao không hại đến tài sản của 
chủ thôi. Người quản gia này đã lấy 50 thùng 
dầu của chủ để cho người ta vay nhưng trong 
giấy nợ anh ghi là 100 thùng, tức là có thêm 
50 thùng mà anh ta sẽ hưởng; cũng thế anh 
lấy 800 thùng lúa của chủ để cho vay nhưng 
trong giấy nợ lại ghi là 1000 nghĩa là có phần 
của anh 200 thùng. Đến lúc cần mua lòng 
người ta, người quản gia này đã hy sinh phần 
lời mà anh được hưởng, anh dùng phần đó để 
mua tình cảm của những người thiếu nợ. Nói 
nôm na, anh này đã “bỏ con tép để bắt con 
tôm”. Như thế, anh xoay sở cách lương thiện.

Hai giải thích trên, giải thích nào cũng có 
phần đúng. Chúng ta không biết chọn theo 
giải thích nào. Nhưng điều đáng chúng ta 
lưu ý, mà cũng là điều chính Chúa Giêsu bảo 
chúng ta học theo, đó là anh biết dùng của 
cải vật chất hiện tại để mua sắm những thứ 
bảo đảm cho tương lai: đối với người quản 
gia này, để mua lấy bảo đảm cho tương lai, 
anh không tiếc phải hy sinh tài sản hiện tại. 
Hiện tại, anh làm ơn cho những người thiếu 

nợ anh, để sau này những người đó sẽ trả ơn 
cho anh.

* 2. Những việc nhỏ dẫn đến việc lớn.
Người ta không phạm một tội lỗi tày trời 

ngay trong một sớm một chiều; người ta cũng 
không làm một việc tốt vĩ đại ngay trong một 
sớm một chiều. Việc lớn là hậu quả hay kết 
quả của những việc nho nhỏ mà người ta đã 
bắt đầu làm từ rất lâu trong quá khứ.

Như người quản gia trong dụ ngôn này, có 
lẽ khi mới được chủ chọn làm người coi sóc 
tài sản, anh đã làm rất tốt. Dần dần đồng tiền 
có sẵn trong tay cám dỗ anh ăn bớt ăn xén, 
khởi sự là một số tiền nhỏ, dần dần lớn hơn… 
Rất có thể đôi khi lương tâm anh cũng sống 
lại, khiến anh biết điều mình làm là sai trái. 
Nhưng vì đã quen ham tiền và quen kiếm tiền 
cách bất chính nên anh không dừng lại được, 
trái lại càng ngày càng lún sâu hơn trong tội 
lỗi. Cho đến một ngày kia, sự việc đổ bể, chủ 
gọi anh đến và cất chức anh.

Tục ngữ có câu “Túi tham không đáy”. 
Chúng ta đừng tự lừa dối mình rằng “Chỉ 
một ít này thôi, chỉ một lần này thôi”, bởi vì 
một khi đã dùng cách bất chính để bỏ vào túi 
tham của mình một ít tiền thì cái túi ấy chẳng 
những không đầy, trái lại nó càng sâu thêm, 
lòng tham của mình đói khát thêm và lại đòi 
ăn thêm nữa.

Hằng ngày đọc báo, nghe đài và xem truyền 
hình, chúng ta thấy nhiều người phải ra tòa 
rồi vào tù vì tội ăn cắp tài sản của người khác 
hoặc của công. Đáng chú ý là thủ phạm của 
những vụ ăn cắp lớn không phải là những 
người nghèo mà là những người giàu. Họ 
đâu có túng thiếu, họ còn dư thừa nữa là đàng 
khác. Nhưng căn bệnh nguy hiểm của họ là 
tiền bạc họ có thay vì thỏa mãn họ thì lại làm 
cho họ thèm khát hơn.

Cách tốt nhất để không bị đồng tiền làm 
hại là hãy kiếm tiền cách chân chính và đừng 
bao giờ bắt đầu một hành vi gian tham dù rất 
nhỏ nhặt.

* 3. Nhận lãnh để trao ban
Có một nhà kia tính mời vài đạo sĩ tới lập 
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(xem tiếp trang 58)

đàn giải trừ tai nạn. Một đạo sĩ nọ tham lam, 
muốn một mình hưởng trọn số tiền chủ nhà 
trả ông, liền nhận bao thầu hết việc lập đàn 
cúng bái.

Ông ta chẳng kể ngày đêm. Làm việc luôn 
tay luôn chân, không hề ngơi nghỉ. Cứ như 
thế đến ngày thứ ba thì kiệt sức, đơ tay, ngã 
vật ra đất. Chủ nhà sợ ông ta chết, mang hoạ, 
liền thuê người khiêng ông về miếu. Đạo sĩ 
nghe vậy, cố ngước đầu lên thì thào:

Ông hãy đưa tiền thuê người cho tôi, tôi tự 
mình lần về miếu cũng được.

***
Những người coi đồng tiền to hơn mạng 

sống của mình, rốt cuộc cũng chẳng được 
gì. Thấu hiểu lòng ham mê tiền bạc của con 
người, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người quản 
gia khôn khéo. Người khen ông quản gia khôn 
khéo không phải vì hành động bất lương của 
ông, nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của 
mình. Ông khôn khéo vì ông biết dùng tiền 
của tạm bợ để mua lấy bạn hữu.

Nếu “con cái đời này” biết phải làm gì và 
làm cách nào đối với tiền của để lo liệu cho 
ngày mai, thì tại sao “con cái sự sáng” lại 
không biết sử dụng ơn Chúa ban trong hiện 
tại để lo cho phần rỗi của mình ở tương lai?

Nếu người quản gia bất lương biết dùng 
tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu, sao 
người tín hữu lại không biết sử dụng của cải 
phù dù, chia sẻ cho người nghèo khó để mua 
lấy bạn hữu Nước Trời.

Nếu người ta căn cứ vào cách dùng tiền 
của để biết được lòng người có trung tín hay 
không, thì tại sao chúng ta lại không “trung 
tín trong việc nhỏ” là sử dụng tiền của để bảo 
đảm cho ta của cải chân thật đời sau?

Thật vậy, chúng ta không trở nên giàu có 
với những điều mình đã nhận lãnh, mà là với 
những điều mình đã trao ban. Tác giả Augi-
er còn viết: “Trong dự tính của Thiên Chúa, 
người giàu chỉ là viên thủ quĩ của người ng-
hèo”. Vì thế, chỉ khi nào biết quảng đại trao 
ban cho những kẻ thiếu thốn, chúng ta mới 
thực là những quản gia biết làm theo ý chủ, 

những quản gia trung tín và khôn ngoan. Chỉ 
khi nào biết coi tiền của là phương tiện phục 
vụ cho cùng đích là Nước Trời chúng ta mới 
thực sự “làm tôi Thiên Chúa”.

***
Lạy Chúa, trong khi chúng con đang bôn ba 

tìm kiếm những của cải tạm bợ đời này, xin 
cho chúng con cũng biết khôn ngoan tích trữ 
cho mình gia tài vĩnh cửu là hạnh phúc Nước 
Trời. Amen. (TP)

4. Chuyện minh họa
a/ Cửa sổ hoặc tấm gương 
Một người Do thái giàu có nhưng rất keo 

kiệt đến gặp một vị giáo trưởng để xin một 
lời hướng dẫn cho cuộc sống của mình. Vị 
giáo trưởng đưa anh đến bên cửa sổ và nói: 
“Ông hãy nhìn qua cửa sổ và cho tôi biết ông 
thấy gì.” Không một chút do dự, người giàu 
có trả lời: “Tôi thấy nhiều người đi qua đi 
lại.” Sau đó vị giáo trưởng bảo người giàu có 
quay mặt vào trong nhà và nhìn vào một tấm 
gương treo trên tường. Rồi ông cũng đặt câu 
hỏi tương tự: “Nào, bây giờ ông thấy gì trong 
tấm gương?” - “Dĩ nhiên tôi chỉ thấy tôi”. 

Bấy giờ vị giáo trưởng mới rút ra một bài 
học: “Này nhé, tấm gương được làm bằng 
kính, phía sau phủ một lớp bạc mỏng. Bao 
lâu lớp bạc mỏng còn dính chặt đàng sau 
tấm kính thì nhìn vào đó ông sẽ không còn 
thấy người nào khác nữa mà chỉ thấy có mình 
ông thôi. Trái lại khi nhìn qua tấm kính trong 
suốt ở cửa sổ, ông đã thấy được những người 
khác”. (Trích “Món quà giáng sinh”) 

b/ Loại tiền cho đi
Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền 

bạc, cho nên rất giàu. Khi chết, ông còn ôm 
túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia. 
Đi một hồi ông thấy đói. Bỗng ông thấy một 
quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, 
ông hỏi người chủ quán:

- Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu?
- Chỉ một đồng thôi.
- Còn tô lớn kia?
- Cũng chỉ một đồng thôi.
Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng ....
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì 
không thể làm môn đệ tôi” (Lc 14,33) 

   Môn đệ là người đón nhận giáo huấn từ 
một vị thầy. Các tiên tri và các hiền triết trong 
Cựu Ước cũng có các môn đệ (1V 19,19-21 Is 
8,16 Cn 1,8 2,1 3,1). Nhưng không dám lấy lời 
giảng của mình thay cho lời Chúa. Vì lời Chúa 
là nguồn mọi sự khôn ngoan, nên lý tưởng là 
trở thành môn đệ của chính Thiên Chúa (Cn 
1,18t 8,4t.32t ). Vào thời cuối, chính Thiên 
Chúa là thầy, không cần những ông thầy trần 
tục (Gr 31,31-34) và tất cả sẽ là môn đệ của 
Chúa (Is 64,13). Chính Tôi Tớ Thiên Chúa sẽ 
dạy dỗ lệnh truyền của Thiên Chúa (Is 42,1.4 
50,4) và các tác giả Thánh vịnh sẽ khẩn cầu xin 
Thiên Chúa dạy bảo (Tv 119,12.26t 25,4-9). 
Trong Do thái giáo sau này các “tiến sĩ luật” 
thêm vào uy quyền cá nhân (Mt 23,2 16,22), 
tùy theo đường lối giảng dạy luật mà có trường 
phái, tôn sư, môn đệ (Cv 22,3). 

Trừ vài lần nói đến môn đệ của Môisê (Ga 
9,28), của Gioan Tẩy Giả (Mc 2,18 Ga 1,35 
Cv 19,1tt), của các Pharisiêu (Mt 22,16). Tin 
Mừng dành từ môn đệ cho những ai đã chọn 
Chúa Giêsu làm Thầy. Vì thế, trước tiên nhóm 
mười hai được gọi là môn đệ (Mt 10,1 12,1...). 
Ngoài nhóm này, còn có những người theo 
Chúa Giêsu (Mt 8,21), nhất là nhóm 72 (Lc 
10,1). Số môn đệ Chúa Giêsu là khá đông (Lc 

6,17 19,37 Ga 6,60). Nhưng có nhiều người bỏ 
cuộc (Ga 6,66). 

Không ai dám nhận mình là thầy. Nếu phải 
nhận môn đệ (Mt 28,19 Cv 14,2t) là họ nhận 
cho Chúa Giêsu. Vì vậy, từ chương 6 sách 
Công Vụ Tông Đồ gọi mọi tín hữu là môn đệ, 
vì họ sống phù hợp với giáo huấn của Đức 
Kitô (Cv 6,1). 

“Thôi, ta đứng lên, đi về cùng Cha” 
(Lc 15,18).

Vào lúc gần kỷ nguyên Kitô giáo, dân Israel 
ý thức rằng Thiên Chúa là Cha dân Ngài và 
Cha mỗi tín hữu. Danh Cha ít gặp thấy trong 
các sách Khải huyền, nhưng lại thường gặp 
trong các văn phẩm của các rabbi, nơi ta đọc 
được nguyên văn công thức “Lạy Cha chúng 
con ở trên trời” (Mt 6,9). 

Chúa Giêsu Kitô hoàn thành nét tinh túy 
của tư tưởng Do thái về tình phụ tử của Thiên 
Chúa. Như người nghèo coi những người có 
lòng thanh sạch, tức Israel đích thực (Tv 73,1), 
tượng trưng cho “chủng tộc con cái Thiên 
Chúa” (Tv 73,15), Chúa Giêsu nghĩ đến một 
cộng đoàn: “Lạy Cha chúng con”, gồm “những 
kẻ bé mọn” (Mt 11,25) mà Chúa Cha cho biết 
những điều bí nhiệm. Ngài và từng người là 
con Thiên Chúa (Mt 6,4.6.18). Dựa trên tình 
phụ tử của Đấng tạo hóa, một phong trào Do 

CHÚA CHA, THEO MẶC KHẢI CỦA CHÚA GIÊSU 
(CN 24 TN C - Lc 15,1-32)

 MÔN ĐỆ
(CN 23 TN C - Lc 14,25-33)
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thái giáo vẫn chưa đi tới kết luận rằng Thiên 
Chúa là Cha mọi người và mọi người là anh 
em (Is 64,7 Ml 2,10). Họ quan niệm lòng Chúa 
thương xót bao trùm mọi thực thể (Hc 18,13), 
nhưng chỉ những con cái công chính trong Is-
rael mới được hưởng (Kn 12,19-22). Đối với 
Chúa Giêsu, “những kẻ bé nhỏ” biết hối cải 
và thực thi ý Cha (Mt 21,31tt) sẽ bao gồm cả 
lương dân (Mt 25,32tt), những người sẽ thay 
thế “con cái Nước Trời” (Mt 8,12). 

Israel mới đón nhận mọi người, nên Chúa 
Cha rộng ban ân phúc (Mt 6,26.32 7,11), trước 
hết là Chúa Thánh Thần (Lc 11,13) và bày tỏ 
lòng nhân từ bao la cho họ (Lc 15,11.32), chỉ 
cần họ khiêm tốn (Mt 23,9) sống như con (7,7-
11) và tin tưởng nơi Ngài (6,25-34), noi theo 
tình yêu phổ quát của Ngài (5,44t), biết tha thứ 
(18,33), nhân từ (Lc 6,36) và cả nên toàn thiện 
như Ngài (Mt 5,48).

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái 
ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” 

(Lc 16,18).
Đức Kitô là ánh sáng thế gian (Ga 9,5). 

Người xuất hiện và cuộc xung đột giữa tối tăm 
với ánh sáng nên rõ rệt, về phương diện luân lý 
(2Cr 6,14tt). Dưới mắt Người, loài người được 
chia thành “con cái thế gian” và “con cái ánh 
sáng” (Lc 16,8). Những kẻ làm điều ác thì trốn 
chạy ánh sáng (Ga 3,19tt) và trở nên con cái 
ánh sáng (12,36). 

Trước kia, chúng ta sinh trong tối tăm (Ep 
4,8). Nhưng Thiên Chúa đã kêu gọi (1Pr 2,9) 
và đưa chúng ta vào vương quốc ánh sáng (Cl 
1, 12t). Trong Chúa, nay chúng ta là ánh sáng 
và phải sống như “con cái ánh sáng” (Ep 5,8  
1Tx 5,5). 

Sống như con cái ánh sáng, đó là điều Chúa 
Giêsu truyền dạy (Ga 12,35t). Đừng để ánh 
sáng nội tâm lu mờ, như chăm sóc con mắt 
(Mt 6,22t). Phải mặc lấy khí giới ánh sáng và 
vất bỏ những việc tối tăm (Rm 13,12t) để khỏi 
bị bắt chộp trong ngày của Chúa (1Tx 5,4-8). 

Cuộc sống như thế mang lại những hoa quả tốt 
lành, trái ngược hẳn với những công việc vô 
bổ của tối tăm (Ep 5,9-14). Bước đi trong ánh 
sáng còn dẫn tới hiệp thông với Thiên Chúa 
(1Ga 1,5t), và còn trở thành ánh sáng cho thế 
gian (Mt 5,14t). 

 Như vậy, bước đi trên đường ánh sáng, 
chúng ta hy vọng vào một cuộc biến hình 
trong Nước Chúa (Mt 13,43), sẽ được chiêm 
ngắm Chúa và được ánh sáng Ngài chiếu dọi 
(Kh 22,4t).

“Dưới âm phủ, người phú hộ đang chịu 
cực hình ngước mắt lên...” Lc 13,23).

Chúa Giêsu Kitô đã xuống âm phủ để giảng 
cho các linh hồn đang bị giam cầm (1Pr 3,19t). 
Người tội lỗi bị kết án xuống hỏa ngục (Mc 
9,43-48). Hai từ ngữ, hai hành động, giả thiết 
hai hình trạng khác nhau. Âm phủ nơi Đức 
Kitô xuống đã mở cửa để những người bị giam 
cầm thoát ra. Hỏa ngục, nơi người bị kết án 
phải xuống, nhốt họ đời đời (Mt 25,41). 

Nhưng hai ý niệm âm phủ và hỏa ngục giống 
nhau, khi diễn tả vương quốc của sự chết (G 
30,23). Nếu không có Đức Kitô, thế gian chỉ 
có một điểm tới là hỏa ngục và một đường dẫn 
tới là sự chết đầy quyền năng! Nếu có một cái 
chết thứ hai (Kh 21,8) tách biệt khỏi cái chết 
thứ nhất, là vì Đức Kitô đã nhờ cái chết của 
Người mà bẻ gãy triều đại của Thần chết. Vì 
vậy, vào ngày chung thẩm, âm phủ và hỏa ngục 
nhập lại và trở về vị trí bình thường, được mô 
tả như là “hồ lửa” (Kh 20,14). 

Những hình ảnh về âm phủ và hỏa ngục 
trong Cựu Ước còn mơ hồ và chưa có tính 
cách tuyệt đối. Chúa Giêsu Kitô dùng chỉ hình 
phạt đời đời. Dĩ nhiên, âm phủ hơặc hỏa ngục 
không là một nơi có thể định vị, nhưng là một 
thực tại của thế giới vắng bóng Chúa Giêsu 
Kitô, Đấng Cứu Thế, mà người phú hộ đã chọn 
(Lc 13,22tt) vì khước từ sống yêu thương (Mt 
25,36-46). 

CON CÁI ÁNH SÁNG
(CN 25 TN C - Lc 16,1-13)

ÂM PHỦ VÀ HỎA NGỤC
(CN 26 TN C - Lc 13,22-30)         
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Khi nói đến chiến thắng Lepanto với quân 
Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ năm 1571, tức là nói 
đến sự hoạt động rất đắc lực và lòng sùng 
kính Đức Mẹ Mân Côi tuyệt vời của Đức 
Giáo Hoàng Pio V. Đức thánh Giáo Hoàng 
Pio V sinh hạ trong gia đình nghèo ở Lom-
bardie, nước Ý. Vào dòng Đaminh năm lên 
15 tuổi. Sau khi lãnh chức linh mục, Ngài làm 
việc cho toà án Hội thánh. Được cử làm Giám 
Mục và thăng Hồng Y năm 1556. Ngài cai 
quản  Hội Thánh chỉ có 6 năm, nhưng trong 
6 năm ấy, Ngài đã làm biết bao công việc cho 
Hội Thánh. Thánh Pio V Giáo Hoàng sống rất 

đơn sơ khó nghèo, không giống như một số 
giáo phẩm thời bấy giờ. Ngài rất nghiêm ngặt 
trong việc cai trị Giáo Hội, nghiêm trang sửa 
phạt một số giáo sĩ đã không tuân thủ nhiệm 
vụ của mình. Ngài là gốc dòng Đaminh, nên 
rất có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Ngài 
khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân 
Côi kính Đức Mẹ, và gia nhập Hội Mân Côi. 
Khi chiến thắng Lepanto năm 1571, chính 
Đức Giáo Hoàng Pio V đã điều khiển Hội 
Thánh bằng truyền bá khắp nơi phải lần chuỗi 
Mân Côi kính Đức Mẹ, xin cho quân sĩ Công 
giáo được chiến thắng quân Hồi giáo. Sau khi 
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chiến thắng rồi, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã cho 
thành lập lễ Đức Bà chiến thắng, và mừng lễ 
vào ngày 7/10 hằng năm. Sau được đổi lại là 
lễ Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi. 

Ngài qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1572, tức 
là ngày đầu tháng 5 kính Đức Mẹ. Điều này 
chứng tỏ Đức Mẹ đã ưu ái cho Ngài được qua 
đời trong tháng hoa kính Đức Mẹ. Sau chiến 
thắng Lepanto, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã 
truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà tước 
hiệu mới: “Nữ Vương rất thánh Mân Côi” , 
để nhắc nhở cho giáo dân nhớ chiến thắng 
Lepanto là nhờ sự cầu nguyện bằng chuỗi hạt 
Mân Côi. Ngài được tôn phong hiển thánh do 
Đức Giáo Hoàng Clemente Xl, năm 1712. 

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

..................................................................
Lời bàn: Trong số các Đức Giáo Hoàng 

có lòng kính mến Đức Mẹ. Phải kể Đức Giáo 
Hoàng Pio V là vị Giáo Hoàng tuyệt vời 
trong việc truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ 
Mân Côi, bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngoài ra, 
cũng còn rất nhiều Đức Giáo Hoàng khác 
có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, không 
kém Đức Gíao Hoàng Pio V, như các Đức 
Gíao Hoàng Leo Xlll. ĐGH Joan XXlll và 
ĐGH Joan Phaolo 2. Các ĐGH cầm đầu 
Hội Thánh mà còn kính mến Đức Mẹ Mân 
Côi như thế, huống hồ chúng ta, là những 
giáo dân bình thường, phải noi gương các 
Ngài để năng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập 
Hội Mân Côi kính Đức Mẹ.
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Giáo sư Đỗ Văn Dĩnh 65 tuổi, lương dân, 
ngụ tại số 54/1 Nguyễn Bình Khiêm q.1, 
thành phố HCM. Ngày 6 tháng 1 năm 1985, 
ông đến tạ ơn và kể tích sau đây:

Ông bị chứng tiểu tiện liên tục, đã dùng 
nhiều thứ thuốc, tuy có bớt mà không dứt 
được. Lại mới té xe xích lô, bị thương ở khu-

ỷu tay phải, nổi bướu to gần bằng quả trứng 
gà. Nhờ sự mách bảo của một nữ giáo hữu, 
ông đến Chí hòa cầu xin Thánh Giuse và lấy 
bản kinh về đọc. Hết chín ngày chưa khỏi, 
đến ngày thứ mười hai, ban sáng thức dậy 
ông thấy mình khỏe khoắn. Khỏi cả hai chứng 
bệnh nói trên.
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Đương đạo LINH MAI LINH

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 
cùng là những giáo dân nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau trong hành trình theo chân Chúa.

Trăn trở: 
Trong các loại mồi ngon, mồi ngon nào 

quỷ dùng để nhử con người, để dụ con người 
sa ngã nghe theo chúng mà lìa xa Chúa? 
(một Kitô hữu giáo dân)

Trao đổi:
Đó là mồi: KHOE KHOANG.
Khoe gì? – Thưa khoe những việc lành của 

mình đã làm.
Khoe với ai? – Thưa với những người xung 

quanh và nếu được, với thế giới.
Khoe cách nào? – Thưa bằng “thiên hình 

vạn trạng”, tạm nêu 2 cách: nói hoặc làm 
(tức là: làm ra vẻ) (1) từ “nói trắng ra” cho 
đến nói khéo bằng “trăm mưu ngàn chước” 
ẩn trá rất kỹ xảo và tinh vi có sức đánh lừa 
ngay cả chính mình –đến độ đang khoe kho-
ang nhưng vẫn tin rằng mình đang khiêm 
tốn- ngày nay, Youtube, điện hoại thông 
minh, internet nói chung… chắp thêm trăm 
vây nghìn cánh cho kỹ thuật và mưu đồ khoe 
khoang bay bổng, tạo thêm và lôi kéo theo 
nhiều “tín đồ” của một thứ đạo giáo mới, 
đạo giáo KHOE KHOANG.

Hậu quả ra sao? – Khoe khoang xóa sạch 
mọi công đức ta dày công thu tích bấy lâu 

–quỷ ắt sẽ cười rũ rượi vì khoái trá khi thấy 
một người đang sắp “làm thánh” bỗng dưng 
trắng tay chỉ trong nháy mắt vì khoe khoang 
(2)-

Tại sao khoe khoang là mồi ngon quỷ nhử? 
– Thưa vì mồi này chỉ cần quăng ra, “mọi 
loại “cá” lớn hoặc nhỏ… đều đớp ngay (3). 

........................................................
(1) Chỉ cần “làm ra vẻ” thôi, là đã đớp 

mồi của quỷ. Mới có câu: “Sanctus videtur 
sed non est, sanctus est sed non videtur”. 
Nghĩa là: Người có vẻ thánh thiện thì không 
phải là thánh thiện, người thánh thiện thì lại 
không ra vẻ thánh thiện). 

(2)“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm 
như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu 
nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các 
ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo 
thật anh em: chúng đã là được phần thưởng 
rồi”. (Mt 6, 5)

(3) Phải công nhận ai ai cũng rất dễ 
lâm vào bệnh khoe khoang. Chỉ có “thực 
thi Lời Chúa” - khiêm tốn + cầu xin ơn 
Chúa giúp sức, ta mới tránh bớt đi phần 
nào bệnh khoe khoang.
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“Trung ngôn nghịch nhĩ” nghĩa là Lời nói ngay thật thì nghe chướng tai

Cha phó hỏi cha sở:   
- Thánh ca Phụng vụ hát nguyên văn Lời 

Chúa. Có phải vì thế mà không ai thích Thánh 
ca Phụng vụ đúng không thưa cha?

Suy nghĩ giây lát, cha sở đáp:
- Nhìn sơ qua thì thấy không phải như vậy. 

Nhưng xét cho kỹ lại thấy… đúng! Đúng là 
đúng làm sao? Là người ta ghét nghe Lời 
Chúa nguyên văn trong Thánh ca Phụng vụ 
theo trình tự logique như sau: Ma quỷ rất 
khiếp sợ và căm ghét Lời Chúa vì Lời Chúa 
chống lại chúng và “cải tử hoàn sinh” loài 
người – Ma quỷ không muốn loài người được 
“cải tử hoàn sinh” – Cho nên ma qủy tìm 
cách ngăn hát Thánh ca Phụng vụ bằng bất 
cứ giá nào.        

Cha phó nỏi:
- Cha nói quá đúng! Thực ra, Lời Chúa 

chưa hẳn đã là: “Trung ngôn nghịch nhĩ” 
lắm… đối với loài người (1). Nhưng đã 
“Trung ngôn nghịch nhĩ” quá lắm đối với 
ma quỷ (2). Thế là chúng phá. Phá bằng cách 
“nhẹ nhàng” làm cho tất cả mọi người đều 

dửng dưng, dửng dưng một cách lạ lùng… 
khi nghe hát Thánh ca Phụng vụ. Rồi vì tất cả 
mọi người đều dửng dưng, mà dửng dưng rất 
lạ… thế là ít ỏi những người đang chủ xướng, 
đang theo đuổi việc hát Thánh ca Phụng vụ 
bỗng đâm ra nghi ngờ việc cực tốt lành mình 
đang làm, quay ra hất bỏ, phá, ngăn, bêu 
rêu, dèm pha, xúc xiểm và nhiếc mắng những 
người còn lại… để những người còn lại nản 
lòng và bỏ cuộc theo cùng với họ.

Cha sở kết luận:
- Đúng! Thánh ca Phụng vụ hát nguyên văn 

Lời Chúa, mà “Lời Thiên Chúa là lời sống 
động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai 
lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, 
cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng 
như tư tưởng của lòng người”.

(1) “Con cảm thấy Lời Ngài đã chứa 
ngọt ngào hơn mật ong trong miệng” (Tv 119, 
103).  

(2) Dt 4, 12

PHA THĂNG
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NGUYÊN NGUYÊN

AI CẬP Xác ướp của Pharaoh Amenhotep 
I đeo 30 bùa hộ mệnh và một chiếc thắt lưng 
bằng vàng theo kết quả phân tích ảnh chụp 
cắt lớp.

Xác ướp của Pharaoh Amenhotep I được 
lưu giữ ở Bảo tàng Cairo. 

Ảnh: Patrick Landmann

Khoảng 3.000 năm sau khi Amenhotep 
I được chôn cất, một nhóm nhà nghiên cứu 
sử dụng chụp cắt lớp vi tính để mở xác ướp 
bằng kỹ thuật số lần đầu tiên, nhìn xuyên qua 
nhiều lớp vải quấn để tìm hiểu hình dáng của 
vị Pharaoh khi còn sống. Họ cũng phát hiện 
vị Pharaoh trị vì từ năm 1525 đến 1504 trước 
Công nguyên, mới 35 tuổi và cao 169 cm khi 
chết. Ông có hàm răng chắc khỏe.

Bên dưới lớp vải quấn là 30 bùa hộ mệnh, 
một thắt lưng bằng vàng độc đáo gắn những 
hạt vàng, theo đồng tác giả nghiên cứu Sahar 
Saleem, giáo sư X quang học ở khoa y của 
Đại học Cairo. Thắt lưng này có thể mang 
“ý nghĩa phù phép” và bùa hộ mệnh có chức 
năng hỗ trợ vị vua đã chết ở thế giới bên kia, 
Zahi Hawass, cựu bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai 
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Cập kiêm thành viên nhóm nghiên cứu cho 
biết. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 
28/12 trên tạp chí Frontiers in Medicine.

Ai Cập mở rộng tới phía Bắc Sudan dưới 
thời Amenhotep I trị vì ở vương triều thứ 18. 
Vị pharaoh khởi xướng một chương trình xây 
dựng quy mô bao gồm nhiều đền thờ. Không 
ai biết rõ ông chết như thế nào hoặc được chôn 
cất ở đâu. Nhóm nghiên cứu đứng đầu là nhà 
Ai Cập học người Pháp Gaston Maspero tìm 
thấy xác ướp của Amenhotep năm 1881, cùng 
với vài xác ướp khác trong ngôi mộ ở bờ tây 
Thebes (ngày nay là Luxor). Xác ướp của ông 
được đặt trong ngôi mộ vào vương triều thứ 
21 (khoảng năm 1070 đến 945 trước Công 
nguyên) sau khi bị thợ trộm mộ cướp phá.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thợ trộm mộ 
đã phá hủy thi hài của pharaoh. Ảnh chụp cắt 
lớp hé lộ mức độ tổn hại ở xác ướp của Amen-
hotep I bao gồm vết gãy ở cổ, thành bụng phía 
trước, khớp ở bàn tay và chân phải bị tháo 
rời. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những thầy 
tu phải sửa chữa xác ướp bằng cách đặt các 
chi trở lại vị trí, sử dụng nhựa cây để gắn liền 
xác ướp và bọc lại nhiều chỗ bằng băng vải 
mới. Nguyên nhân khiến vị Pharaoh qua đời 
chưa được làm rõ. Nhóm nghiên cứu không 
tìm thấy bất kỳ vết thương nào hay biến dạng 
do bệnh tật gây ra.

Ảnh chụp cắt lớp cho thấy hình dáng của 
pharaoh khi còn sống. Amenhotep I dường 
như rất giống cha ông là Ahmose I. Ông có 
chiếc cằm dài, mũi nhỏ và thẳng, tóc xoăn và 
hàm trên hơi nhô ra, theo Saleem. Phần lớn xác 
ướp Pharaoh được tháo các lớp vải quấn bằng 
tay và nghiên cứu mở rộng bằng ảnh chụp cắt 
lớp. Amenhotep I là một trong số vài xác ướp 
hoàng gia không được kiểm tra chi tiết.

Theo Kara Cooney, giáo sư Ai Cập học ở 
Đại học California, Los Angeles, có thể thầy 
tu ở vương triều thứ 21 đặt thắt lưng bằng 
vàng lên xác ướp Amenhotep I vì họ xem ông 
là tổ tiên và muốn thể hiện lòng thành kính đối 
với vị Pharaoh.

An Khang (Theo Live Science).

Ai cũng thích khoa học nói chung, vì khoa 
học có tính minh bạch, chân xác, vô tư và 
khúc chiết (tức có quy luật). Càng về sau 
này, người ta càng chán ngán truyền khẩu, tin 
đồn… vì những thứ này mang tính mù mờ, 
không chân xác, chủ quan và thêu dệt. 

Trong lãnh vục thánh nhạc cũng vậy, hát 
Phụng vụ thì phải hát đúng nguyên văn Bản 
văn Phụng vụ (1); với xu thế tiến bộ và văn 
minh, người hiện đại ngày càng thích minh 
bạch, chân xác và khúc chiết. Biết vậy nhưng 
chẳng ai chịu hát đúng Bản văn Phụng vụ, 
cứ né tránh, viện lẽ này lẽ khác để không hát 
cho “có sách”, ”có chứng”, “có căn cứ” (2) 
“Trung ngôn nghịch nhĩ”, nói điều này ra 
chắc làm mọi người khó chịu, đó là: Có phải 
nghe hát Lời Chúa nguyên văn mọi người 
cảm thấy nhức tai, chột dạ, đau đầu… bởi vì 
“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu 
và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu 
chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời 
đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của 
lòng người” phải không? (3). 

....................................................................
(1) Bản văn Phụng vụ là một tổ hợp gồm: 

Lời Chúa, Thánh vịnh và các kinh nguyện do 
Giáo hội đặt ra để chủ tế và Cộng đoàn theo 
đó mà dâng lễ; còn gọi là Sách lễ Rôma.

(2) Ca đoàn Thánh Thi đi hát đến 40 lần ở 
nhiều nơi trong nước (từ năm 2012 – 2020), 
nhưng không ai hưởng ứng, đã vậy lại còn rất 
dửng dưng lạnh nhạt.

(3) Lòng thì giật thót vì sợ hoặc vì xấu hổ… 
khi nghe hát Lời Chúa nguyên văn, nhưng 
miệng thì kêu: hát Lời Chúa nguyên văn nghe 
nhàm, chán, khô, nhạc không hay, buồn ngủ, 
cổ lỗ sĩ…  
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PHÚC CHIÊU

Thoại Ngọc hầu (1761–1829), tên thật 
là Nguyễn Văn Thoại, là một tướng lĩnh nhà 
Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Nguyễn Văn Thoại sinh ngày 26 tháng 
11 năm Tân Tỵ (1761) niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 22, tại xóm An Trung, làng An 
Hải, thuộc huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam thời Nguyễn; nay thuộc 
phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố 
Đà Nẵng.

Cha ông là Nguyễn Văn Lượng, sinh thời 
làm chức từ thừa, là một chức quan nhỏ 
chuyên lo việc tế tự tại các đền miếu do nhà 
nước lập ra. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Tuyết, 
vợ thứ của ông Lượng.

Nguyễn Văn Thoại sinh ra và lớn lên 

lúc Trịnh và Nguyễn đánh nhau liên miên, 
tiếp theo nữa là phong trào Tây Sơn nổi dậy 
(1771). Vì thế, mẹ ông phải dẫn ông và hai 
em  chạy nạn vào Nam năm 1775, cuối cùng 
định cư ở làng Thới Bình trên cù lao Dài, nằm 
giữa sông Bang Tra và sông Cổ Chiên; nay 
thuộc địa phận huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 
Long.

THEO NGHIỆP BINH

Năm Đinh Dậu (1777), 16 tuổi, Nguyễn 
Văn Thoại đến xin đầu quân Nguyễn tại Ba 
Giồng (Định Tường). Năm 1778, ông có mặt 
trong trận chiến đấu chiếm lại thành Gia Định.

Năm 1782, quân Tây Sơn đánh bại quân 
chúa Nguyễn ở cửa Cần Giờ, ông phò 
chúa Nguyễn Phúc Ánh chạy về Ba Giồng 
(Định Tường). Từ năm 1784 đến năm 1785, 
ông đã theo chúa Nguyễn sang Xiêm La hai 
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lần để cầu viện.
Từ năm 1787 đến năm 1789, Nguyễn Văn 

Thoại có công trong việc thu lại thành Gia 
Định nên được phong chức Cai cơ.

Năm 1791, ông được cử là Trấn thủ hải 
khẩu Tắc Khái (tức cửa Lấp thuộc Bà Rịa).

Năm 1792, ông lại sang Xiêm La, trên 
đường về đã đánh tan bọn cướp biển Bồ 
Đà (Giavanays, người Java). Liên tục các 
năm 1796, 1797, 1799 ông đều được chúa cử 
sang nước Xiêm La.

Năm 1800, Nguyễn Văn Thoại được 
phong Khâm sai Thượng đạo Bình Tây 
tướng quân, phối hợp với Lào đánh quân Tây 
Sơn ở Nghệ An. Nhưng đến năm 1801, thì 
ông bị giáng cấp, xuống chức Cai đội quản 
suất Thanh Châu đạo, vì tự ý bỏ về Nam mà 
không đợi lệnh trên.

Năm 1802, chúa Nguyễn thống nhất đất 
nước, lên ngôi vua hiệu là Gia Long. Trong dịp 
tặng thưởng các bề tôi có công, Nguyễn Văn 
Thoại cũng chỉ được phong Khâm sai Thống 
binh cai cơ, nhận nhiệm vụ ra thu phục Bắc 
Thành rồi được giữ chức Trấn thủ ở nơi đó. Ít 
lâu sau ông nhận lệnh làm Trấn thủ Lạng Sơn, 
rồi lại vào Nam nhận chức Trấn thủ Định 
Tường (1808).

Năm 1812, ông sang Cao Miên đón Nặc 
Ông Chân về Gia Định. Năm 1813, ông hộ 
tống Nặc Chân về nước và ở lại nhận nhiệm 
vụ bảo hộ Cao Miên.

LÀM TRẤN THỦ TRẤN VĨNH THANH

Ở Cao Miên được ba năm, Thoại Ngọc Hầu 
được triệu về Huế (1816), rồi nhậm chức trấn 
thủ trấn Vĩnh Thanh (1817). Cũng trong năm 
này, ông cho lập 5 làng trên cù lao Dài.

Ở trấn Vĩnh Thanh, ông sốt sắng lo việc 
khẩn hoang lập ấp, đào kinh đắp đường, phát 
triển và bảo vệ vùng đất mới. Các công trình 
lớn của ông còn để lại cho đời sau.

Năm 1823, ông cho lập 5 làng trên bờ kênh 
Vĩnh Tế là Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế, Vĩnh 
Điều, Vĩnh Gia và Vĩnh Thông. Liên quan 

đến việc mộ dân lập làng của ông, sử nhà 
Nguyễn có đoạn chép: “Án thủ Châu Đốc là 
Thống chế Nguyễn Văn Thụy trước mộ dân 
dời đến ở đất biên thùy, đặt ra 20 xã thôn, vay 
của công 1.900 quan tiền và 1.500 phương 
gạo cho dân, đã hoãn nhiều năm, dân vẫn 
chưa trả được. Đến nay Thụy đem của nhà trả 
bù cho dân” .

Năm 1825, ông cho đắp con đường từ Châu 
Đốc lên Lò Gò (tức thị trấn Angkor Borei ngày 
nay) – Sóc Vinh nối các làng với nhau rất tiện 
lợi trong việc đi lại cho nhân dân. 

Lộ Núi Sam–Châu Đốc, dài 5 km, làm từ 
năm 1826 đến 1827, huy động gần 4.500 
nhân công. Làm xong, ông cho khắc bia 
“Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương” dựng tại núi 
Sam năm 1828 để kỷ niệm. Ngày nay, tấm bia 
không còn, nhưng còn văn bia trong sử sách.

Những công trình trên được xem là cơ sở 
để người Việt đặt chủ quyền lâu dài trên vùng 
đất mới này.

Ngoài các công trình trên, ông còn làm 
được nhiều việc khác trước khi mất như:

Năm 1820: đánh dẹp được cuộc nổi dậy 
của Sãi Kế. Sãi Kế là người Khmer không rõ 
tung tích đã làm cuộc nổi dậy chống lại nhà 
Nguyễn. Quan quân chống không nổi. Khi thế 
lực lớn dần, Sãi Kế tự xưng là Chiêu Vương, 
dẫn thuộc hạ đi đánh phá nhiều nơi trong 
trấn Phiên An (Gia Định), và quấy nhiễu cả 
đất Cao Miên. Tổng trấn Gia Định Thành 
lúc bấy giờ là Lê Văn Duyệt, liền sai Huỳnh 
Công Lý, sau lại cử thêm Nguyễn Văn Tri, 
Nguyễn Văn Thoại mới đánh dẹp được. Sãi 
Kế bị chém chết tại trận.

Năm 1821, ông giữ chức Thống Chế bảo hộ 
Cao Miên, kiêm Án thủ Châu Đốc đồn, kiêm 
quản trấn Hà Tiên. Ghi nhớ công lao bảo hộ 
của ông, tháng 4 âm năm 1824, Nặc Ông Chân 
(Ang Chan II), hiến tặng nhà Nguyễn thông 
qua Nguyễn Văn Thoại (để trả ơn Thoại), 3 
vùng Chân Sum (còn gọi là Chân Thành hay 
Chân Chiêm, nằm giữa Giang Thành và Châu 
Đốc), Mật Luật (Ngọc Luật, cũng nằm giữa 
Giang Thành và Châu Đốc), Lợi Kha Bát 
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(Prey Kabbas tỉnh Takeo). Nhà Nguyễn chỉ 
lấy 2 đất Chân Sum và Mật Luật (Mật Luật 
sau thành đất huyện Tây Xuyên). Chân Sum 
sau được phân vào hai huyện Hà Âm và Hà 
Dương từng thuộc phủ Tĩnh Biên tỉnh Hà 
Tiên, trước khi chia về cho tỉnh An Giang.

Năm 1827: Lập đội quân Châu Đốc để 
phòng giữ Châu Đốc, lập đội quân An Hải 
để phòng giữ Hà Tiên. Cũng trong năm này, 
ông đã có chuyến về thăm quê hương là làng 
An Hải. Trong những ngày ở quê, ông đã cho 
lập lại chợ An Hải, đồng thời phụng cúng tiền 
của để xây dựng đình, chùa của làng. Đi ghi 
nhớ công lao, dân làng đã tôn vinh ông là hậu 
hiền.

Tháng 9 năm 1828: Dựng bia Vĩnh Tế Sơn, 
còn gọi là bia “Thừa Đế lịnh tế cô hồn Vĩnh 
Tế tân kinh”, bài văn khắc 730 chữ, nội dung 
tế cô hồn những dân, binh chết do đào kênh., 
cho thu nhặt và cải táng hài cốt của sưu dân 
đã mất trong khi đào kênh Vĩnh Tế...

MẤT

Nguyễn Văn Thoại mất vì bệnh tại nhiệm 
sở Châu Đốc vào ngày 6 tháng 6 (âm lịch) 
năm Kỷ Sửu (1829), hưởng thọ 68 tuổi.

...............................
Đọc truyện danh tướng Thoại Ngọc Hầu, ta 

giật mình nghĩ đến 7 trọng tội (1)  Kitô hữu 
giáo dân vô tình (2) mắc phải: 

1. Không biết NƯỚC THIÊN CHÚA là gì. 
Vì không biết cho nên không biết luôn rằng 
mình đang là công dân Nước Thiên Chúa và 
sống cho ra một công dân của nước mình 
đang có quốc tịch. Vậy Nước Thiên Chúa là 
ƠN CỨU ĐỘ. 

2. Không biết ƠN CỨU ĐỘ là gì, lớn lao 
và quan trọng ra sao. Vì không biết cho nên 
không quý trọng, tạ ơn Chúa, gìn giữ và phát 
huy. Vậy ƠN CỨU ĐỘ  là ơn ĐƯỢC BIẾT 
CHÚA, TIN VÀ THỰC THI LỜI CHÚA sau 
khi được lãnh nhận bí tích Rửa tội. 

3. Không biết vui mừng, sống với và gìn 
giữ HỒNG (3)  ÂN CỨU ĐỘ. Chỉ biết giữ 

lễ chúa nhật và đọc kinh thật nhiều. Vậy phải 
vui mừng vì ƠN CỨU ĐỘ  đưa ta về thiên 
đàng, cho nên phải thực thi Lời Chúa mới 
chứng tỏ đức tin của ta vào Chúa.

4. Không biết khoe ĐẠI ÂN CỨU ĐỘ. Đã 
biết, đã vui mừng thì không giấu nổi, đi khoe 
ra với người khác về ƠN CỨU ĐỘ. Khoe ra 
tức loan báo cho người khác biết để họ cũng 
được như mình.

5. Không biết rủ thêm người đến lãnh ĐẠI 
ÂN CỨU ĐỘ. Cứ im ỉm hưởng một mình. 
Tệ quá! Vậy phải rủ rê thêm nhiều người đến 
lãnh ƠN CỨU ĐỘ.

6. Không biết tạ ơn Chúa vì HỒNG ÂN 
CỨU ĐỘ được ban dưng không. Vì không 
biết, không vui sướng cho nên không tạ ơn 
Chúa. Vậy trọn một đời ta phải tạ ơn Chúa vì 
mình chẳng có công lênh gì mà lại được Chúa 
ban HỒNG ÂN CỨU ĐỘ.

7. Sống hèn trong NƯỚC THIÊN CHÚA. 
Đó là lối sống “tham bát bỏ mâm”,  tức: cứ 
lo đi nhiều lễ, đọc nhiều kinh (đó chỉ là chén, 
bát: “Không phải hễ kêu lạy Chúa, lạy Chúa 
thì được vào Nước Trời”) mà không chăm lo 
thực thi Lời Chúa (đây là mâm: “Ai yêu mến 
Ta thì tuân giữ Lời Ta”, mâm ƠN CỨU ĐỘ); 
hoặc cứ lo phận mình mà không màng đến tha 
nhân –Thoại Ngọc Hầu mà tầm thường như ta 
hôm nay chắc đã không có một Thoại Ngọc 
Hầu danh tướng như ngày nay ta biết đến.

Và đây là Lời Chúa nói với cô gái Martha 
đang lăng xăng việc tiếp đón Chúa… và với 
cả chúng ta hôm nay nữa: “Martha, Martha, 
con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có 
một sự cần mà thôi”. (Lc 10, 38-42) Đó là tin 
Chúa Kitô qua việc thực thi Lời Người để bảo 
tồn và phát huy HỒNG ÂN CỨU ĐỘ được 
lãnh nhận.

(1) Trọng tội là cách nói tạm gọi để ám chỉ 
ta quá bất nghĩa với Chúa.

(2) Vô tình hay là vì không được ai dạy nên 
không biết. 

(3) Hồng nghĩa là lớn.
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Lẻo mép

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

Bé Bo sống chân thật

NGƯỜI PHÀM
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THIÊN ÂN
LMNS. NGYỄN NGỌC PHI

Gp. Đà Nẵng

Có bầy chó kia chuẩn bị đi chơi, giờ đi chơi 
đến mà. Trong bầy chó đó có hai con chó. 
Một con là chó vá và một con là chó vện. 

Con chó vá nói với con chó vện:
- Mày biết gì chưa?
Con chó vện trả lời:
- Mày chưa nói sao tau biết được.
Con chó vá đáp:

- Đúng rồi. Mày nói đúng đó. Chưa nói 
sao biết.

Con chó vá nói tiếp:
- Đố mày vừa phùng vừa há đó?
Con chó vện trả lời:
- Lê chân hoặc lê giô thì tau làm được. Còn 

vừa phùng má vừa há miệng được, thì tau 
chịu thua thôi.
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Con chó vá nói:
- Vậy mà có người tên là Phùng Há đó. Còn 

lê chân và lê giô thì dễ òm. Tau nghe hoài.
Nói rồi, con chó vá nói tiếp:
- Đố mày vừa đánh răng vừa huýt sáo đó. 
Con chó vện trả lời:
- Vừa đánh răng vừa huýt sáo à. Dễ òm. 

Một thằng đánh răng một thằng huýt sáo. 
Đúng không?

Con chó vá nói:
- Không, tau nói là nói cùng một tên cơ.
Con chó vện nói:
- Cùng một tên mà vừa đánh răng vừa huýt 

sáo à. Tau thì chịu thôi. Tau làm không được. 
Thua thôi.

Con chó vá đáp:
- Tau làm được nè. Tau làm cho mày coi.
Nói rồi con chó vá lấy bót đánh răng ra, 

rồi lấy hàm răng giả ra khỏi miệng, vừa đánh 
hàm răng giả đó vừa huýt sáo vui vẻ. Con 
chó vện há hốc miệng ra. À, thì ra con chó vá 
bị té gãy cả hàm răng nên phải làm cả hàm 
răng giả.

Con chó vá nói tiếp:
- Tau còn lấy răng mình cắn vào mắt được 

nữa nè.
Con chó vện liền nói:
- Thôi. Thôi. Tau biết rồi. Cả hai hàm răng 

giả mà làm chi không được.
Con chó vá lại nói tiếp:

- Mày ngáp đi.
Con chó vện nói:
- Ngáp là sao mày? Tại sao phải ngáp?
Con chó vá đáp:
- Người ta nói rằng: “Chết không kịp 

ngáp”, nên mình ngáp trước đi để khi mình 
bị chết mình nói là mình có ngáp rồi. Cho nên 
mình ngáp đi.

Con chó vện trả lời:
- À. Giờ tau hiểu rồi. Nhưng mà ngáp là há 

to miệng ra phải không?
Nói rồi con chó vện há to miệng ngáp một 

cái. Ngáp xong con chó vện nói:
- Tau ngáp rồi đó. Giờ đến phiên mày.
Con chó vá nghe vậy liền há to miệng 

ngáp một cái. À, không phải một cái mà 
mấy cái luôn.

Đó là con chó, còn chúng ta là con người 
thì sao? Chắc chắn con chó khác con người. 
Giống nhau một chữ CON nhưng khác nhau 
ở chữ CHÓ và NGƯỜI. Chó và người chắc 
chắn khác nhau. 

Người chúng ta làm gì đây?
Ngáp hay không ngáp?
Làm gì đây?
Đây gì làm?
Gì làm đây?
Gì đây làm?

Chó ngáp phải ruồi
Chó ăn chanh
Phụ nữ như lát chanh. Thằng ăn thì thấy 

chua chát. Những thằng nhìn thì thèm chảy 
nước dãi.
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MỘC XUÂN

Năm 1961 anh Tân mới ra trường dạy 
học, ngoài giờ dạy học, anh còn viết 

sách ky cóp mấy năm trời, đến năm 1964 
anh mới mua được một cái ao rồi lấp lại để 
xây nhà. Lúc đó trong xóm chỉ có nhà một 
tầng nên khi thấy anh cất nhà đúc 2 tấm, láng 
giềng có lòng ganh tỵ.

Lúc xây nhà anh mua gạch đá đổ ở phía 
trước nhưng vì bề ngang nhà anh chỉ có bốn 
mét rưỡi nên để lấn sang bờ tường nhà bên 
cạnh, nhưng chủ nhà đó chính là người bán 
đất cho anh nên họ vui vẻ và thông cảm cho 
anh để nhờ. Vậy mà nhà đối diện xéo với nhà 
anh Tân ở cách xa không dính dáng gì với 
đám vật liệu xây dựng này nhưng ma cũ ăn 
hiếp ma mới, chạy ra chửi bới anh Tân không 
cho để vật liệu xây dựng ở đó. Anh Tân bực 
bội hỏi:

- Nhà chị ở bên kia đường, vật liệu xây 
dựng tôi để ở nhà tôi và vách ông cụ Tiến mắc 
mớ gì chị chạy ra chửi tôi không cho để. Chị 
đừng thấy tôi là ma mới mà chị ăn hiếp nhé!

- Anh để bên đó, xe hơi tôi ra vô khó khăn 
anh phải dẹp đi!

- Xe chị vẫn ra vô được mà, chị là bà gì mà 
chị không cho tôi để? Vật liệu tôi để ở đây 
không phải đất của chị, đứa nào ra phá ông 
cho ăn đòn ngay, có giỏi mà ra phá đi! 

Thấy anh Tân phản ứng dữ dội bà ta léo 
nhéo một lát rồi im. Anh Tân miệng tuy nói 
cứng nhưng lòng vẫn không muốn mích lòng 
với lối xóm nên khi đổ vật liệu lần sau anh 
cho để ở bờ tường nhà cạnh bên phải. Nhà 

này bờ tường dài khoảng 20 mét, anh nghĩ để 
lấn sang chút đỉnh, họ cũng sẵn lòng. Nào dè 
đám con bà chủ nhà chạy ra la ó chửi bới:

- Nè, dẹp! Dẹp! Dẹp!, không được để lấn 
qua nhà tôi!

- Vách tường nhà chị quá dài để lấn chút 
xíu có gì đâu mà làm dữ vậy. Xe bên chị ra vô 
vẫn dễ dàng mà!

Ông chủ nhà còn chạy ra hùng hổ:
- Ê mày ở đâu mới tới? Không biết tao hả? 

Dẹp ngay!.
- Ông thấy nhà tôi đang cất không? Ông 

phải thông cảm mặt tiền nhà tôi chỉ có bốn 
mét rưỡi không có chỗ để. Ông phải biết đây 
là thuộc lề đường ông phải thông cảm cho tôi 
đừng có hùng hổ như vậy! Nè tức nước thì vỡ 
bờ đó nghe, đừng có ăn hiếp, đánh tay đôi, tôi 
cũng không ngán đâu!

Ông này cũng giống như bà bên kia đường, 
thấy người lạ mới đến muốn ra oai ăn hiếp 
nhưng thấy bị phản ứng mạnh và tỏ ra không 
ngán ai thì họ lại thôi. Nhưng ông ta cũng 
chiếm hết một miếng đất 1m x 13.5m. Ông 
Tân kêu nài ông chủ đất sang đòi hoài không 
được anh Tân đành bỏ.

Cuối cùng nhà anh cũng được hoàn thành 
khang trang. Láng giềng thấy anh là nhà giáo 
có tư cách, có chí quật cường, không ngán sợ 
ai nên họ không dám hè nhau ăn hiếp nữa, 
nhưng lòng họ vẫn ngấm ngầm ganh tỵ.

Còn vợ anh Tân sống rất vui vẻ, chị luôn 
muốn hoà đồng với xóm giềng, mỗi khi nhà 
chị có nấu món gì ngon chị đều đem sang biếu, 
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chị có nghề đông y chị vẫn sang châm cứu 
giúp đỡ nhà nào có người bệnh tật hoàn toàn 
miễn phí, xóm làng có ánh mắt tôn trọng chị.

Chị có mở một văn phòng thiết kế in ấn, tết 
chị làm lịch cho các công ty có nhu cầu in lịch 
để biếu. Hàng xóm cứ thấy nhà chị rần rần 
chở lịch đi giao cho khách hàng, họ lại ganh 
ăn ghét ở. Một buổi sáng chủ nhật là ngày 
công ty chị nghỉ việc nhưng hôm đó nhà chị 
rất đông khách đến đặt lịch. 

Chị bận rộn với khách nên không để ý có 
một bịch c… được ném trước cửa nhà chị, 
lúc mở cửa con chó đánh mùi thế là đến xé ra 
chén. Chị đâu có ngờ đó là hành động ghen 
ghét của người hàng xóm ném đá giấu tay, 
người đó càng tức lồng lộn khi thấy nhà chị 
có cứt lại có tiền vô nhiều, nên lần sau họ lại 
ném thẳng vào vách tường nhà chị tung toé 
đầy c... Lúc bấy giờ chị mới hiểu, lần trước 
chị bị hàng xóm ném c... chứ không phải chó 
lôi từ nơi khác đến. Nhưng lạ một điều:

Thấy c... là thấy tiền.
Lần này chị đang ngồi buồn vì ế hàng bỗng 

dưng chị ký được một hợp đồng lớn. Chị hô to 
cho mọi người đều biết để kẻ ném đá giấu tay 
tức lồng lộn, ghét người nhưng hoá ra giúp 
người có nhiều tiền. Hôm đó chị Tân vui vẻ 
chà rửa nhà chứ không chửi bới hay nặng lời 
gì hết, nhưng mọi người trong nhà chị cũng 
để ý hầu bắt quả tang kẻ phạm pháp. Một hôm 
con dâu chị sang, từ xa đã nhìn thấy anh con 
của nhà villa to lớn bên phải, tay đang cầm 
một bọc, đang rình nhà chị định ném vào, bất 
ngờ thấy xe con dâu chị trờ tới, anh ta vội 
vàng chạy biến vào nhà. Khi nghe con dâu kể 
lại, vợ chồng anh Tân không hề la mắng chửi 
bới gì còn cười nói:

- Nó định cho tao mấy cái hợp đồng lớn nữa 
đây, ối ngậm máu phun người dơ miệng mình 
chứ có chết ai đâu. Họ ghét tao có sứt mẻ gì 
đâu, trời lại còn cho lộc nhiều nữa. Không 
hiểu trời có lấy lộc của họ không.

Thấy ném c... vào nhà anh Tân chẳng hãm 
hại gì được mà anh lại càng có lộc nhiều, 
người hàng xóm thôi không chơi trò đó nữa 

nhưng lòng họ vẫn ấm ức.
Một hôm trong xóm, có một nhóm thanh 

niên ở đâu kéo tới đá banh. Chúng vừa đá 
vừa la hét ỏm tỏi, banh thì văng vô những nhà 
chung quanh. Xóm giềng lấy làm khó chịu, 
mới đến đề nghị với anh Tân là tổ trưởng tổ 
dân phố, dẹp cái đám đá banh ồn ào phiền 
phức này. Trong xóm có chị Tư Nên, nhà chị 
bán quán cóc phía trước, chị lại khuyến khích 
đám đá banh này đến đá mỗi ngày, vì khi đá 
xong chúng tụ họp lại quán của chị ăn bánh 
uống nước. Anh Tân gặp nhóm đá banh đề 
nghị:

- Các con lập đội đá banh bác rất hoan ng-
hênh nhưng các con phải đá có nơi có chốn, 
chứ đá banh giữa đường đi cản trở xe cộ, 
gây ồn ào trong xóm, mất trật tự lắm. Bác 
đề nghị cháu nào là trưởng nhóm nên thành 
lập một danh sách bác sẽ cầm danh sách này 
đi thương lượng với trường đại học đầu ngõ 
để các cháu đá ở sân trường sau giờ tan học. 
Các cháu đồng ý không?.

Lời đề nghị của anh Tân hợp lý nên đa 
số đám trẻ ủng hộ, duy có bà Tư Nên thấy 
đội banh không còn đá ở đây bà sẽ mất một 
nguồn lợi lớn nên bà tỏ ý ghét anh Tân, rồi bà 
xúi con trai bà đem gạch đá ném vào nhà anh 
Tân cho bõ ghét.

Bà Tư Nên thấy đã ra tay mà gia đình anh 
Tân không có phản ứng gì, không tự xấu hổ 
mà lại ghen tức, lần này lại ném c... vào nhà 
anh Tân. Sáng đó anh Tân phải đem nước ra 
chùi rửa trước nhà, không nói lời nào vậy mà 
thủ phạm vẫn còn tức, đi ngang nhà thấy chị 
Tân đang rửa trêu chọc:

- Thơm quá há chị Tân? 
Lúc bấy giờ chị Tân nghĩ:
- Lòng dạ họ hẹp hòi ích kỷ, không nhìn 

thấy cái ích lợi chung, chỉ biết cái lợi riêng 
của mình. Họ trả thù mà mình câm lặng họ 
càng tức tối rồi không biết họ sẽ ra chiêu gì 
nữa đây? Vậy mình phải ra một chiêu để trừ 
họ, mới được!

Chị Tân vào nhà đốt 3 cây nhang, chị đứng 
ngay trước cửa nhà chị, chị vái tứ phương với 
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lời vái thầm:
- Ông thổ địa, ông cai quản cái đất này, ắt 

ông biết kẻ nào đã ném c... vào nhà con, vậy 
ông làm sao thì làm để nó không đến ném lần 
thứ hai, đây là trách nhiệm của ông phải bảo 
vệ con!

Hết 3 cây nhang tàn, chị đốt tiếp 3 cây 
nhang nữa, chị chỉ vái thầm như trên nhưng 
chị cố ý cho bà Tư Nên thấy, bà ta tưởng lầm 
chị rủa xả ghê gớm lắm, nhất là thấy chị đốt 
liền tù tì suốt từ sáng đến chiều. Bà Tư Nên 
nhìn từ bên nhà sang càng hoảng. Không hiểu 
ông thổ địa linh hay bà Tư Nên thần hồn nhát 
thần vía mà từ đó, bên bà Tư Nên không chơi 
trò ném đá giấu tay. Lần này chị Tân bắn một 
mũi tên được hai con chim, cái anh ném cứt 
lần trước cũng sợ hãi không dám làm nữa, lúc 
bấy giờ chị Tân nói:

- Ngộ ghê, kẻ ác lại sợ những lời chửi rủa 
còn những lời nói phải tốt đẹp thì chẳng vào 
tai họ. Đúng là già đòn non nhẽ, vậy giáo dục 
con người cũng phải đi theo đường hướng 
này tức là cho họ thấy cái quả báo ghê gớm 
mới có kết quả đây.

Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ chị Tân 
thường nói:

- Vì lòng ghen ghét, vô cớ họ hãm hại người 
khác nhưng nào có hại gì được ai, mà chính 
họ làm mất cái đức nên cuộc đời họ không 
được tốt đẹp. Các con hãy nghiệm xem cuộc 
đời bà Tư Nên đâu có ra gì, gia đình tan tác, 
các con chẳng đứa nào học hết bậc trung học, 
bây giờ đi xe ôm, cuộc đời của họ đâu có ngất 
đầu lên, về già thì bệnh tật khốn khổ. Cuộc 
đời gia đình bên cạnh đã từng cướp đất của 
chị Tân, từng vô cớ ném cứt vào nhà. Giờ đây 
cuộc đời họ thật thê thảm, đến già chồng lại 
theo vợ bé ly dị, căn nhà phải bán chia đôi chỉ 
giữ được cái bếp, còn anh chàng ném cứt thất 
nghiệp lên, thất nghiệp xuống cuộc đời đâu 
sáng sủa gì.

Còn nhà bà đối diện chửi bới lúc đầu, bây 
giờ đã bán nhà, thuê một cái phòng nhỏ để ở, 
ra đường hết vênh váo như thuở xưa. Ở đời 
lấy cái đức làm trọng. Có đức mặc sức mà ăn. 

Cuộc sống nên mở rộng cõi lòng đừng quá 
chật hẹp mà làm mất đức, ta thử chiêm ng-
hiệm thấy rõ quả báo ngay.

......................................................
Lời bàn:
Chị Tân luôn hoài niệm thời thơ ấu, láng 

giềng luôn đối xử với nhau rất đẹp, trồng 
được cây trái gì khi có quả chín đều chia sẻ 
với nhau. Nhà nào nấu món ngon cũng đem 
biếu nhau ăn lấy thảo. Còn nhà ở họ không 
rào như bây giờ. Nhà nào có đám, lối xóm 
đều sang phụ giúp chẳng phải mướn người 
nấu như bây giờ. Ăn xong họ cũng tận tình 
dọn dẹp sạch sẽ. Trong xóm có người biết 
thuốc, có ai bệnh họ vẫn cho hoặc chích giùm. 
Ôi tình cảm của họ đối xử với nhau đẹp biết 
bao. Đặc biệt nhà cửa thông thống không rào 
chắn mà không hề có chuyện cắp vặt. Họ nuôi 
gà, qué, ngỗng, ngang không hề làm chuồng 
vậy mà chẳng mất bao giờ.

Chẳng bù cho bây giờ nhà nào cũng rào kỹ 
khoá chặt vậy mà trộm đạo vẫn hoành hành. 
Nhà nào chỉ biết nhà nấy không hề thân thiện 
hay quan tâm với nhau, đã vậy họ còn ganh 
tỵ sẵn sàng chửi bới nhau mặc dù anh Tân cất 
nhà chẳng đụng chạm quyền lợi gì của xóm 
giềng vậy mà họ hè nhau chửi bới. Tệ nhất 
là ông chủ villa bên cạnh nhà đã to gấp mấy 
lần nhà anh Tân vậy mà còn đang tâm chiếm 
một khoảng đất 1m x 13m5 trong khi nhà ông 
diện tích 30m x 60m, to nhất trong xóm nhưng 
lòng tham thì không đáy. Nhưng rồi có giữ 
được không hay chỉ giữ được cái bếp còn nhà 
trên đẹp đẽ thì phải bán. Nghiệm lại xem có 
phải quả báo nhãn tiền không: mình tham 
gian muốn người khác ở chật hẹp, cuối cùng 
mình phải ở chật hẹp, còn cái rộng đẹp thì 
phải bán. Nếu họ đừng tham có lẽ bây giờ họ 
không phải bán nhà lớn, ở nhà bếp. Nhưng ít 
ai hiểu chuyện quả báo để mà sống mở rộng 
cõi lòng đối đãi với nhau thân tình. Mình 
rộng rãi với người khác là để dọn đường cho 
tương lai mình luôn rộng mở, còn mình hẹp 
hòi tức là chặn đường tương lai của mình, Ai 
ơi nên nhớ điều này!
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Michel NGUYỄN HẠNH

GIẢI MÃ TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ
VÀ TIẾNG CHUÔNG CHÙA (tiếp theo)
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THÚ VUI ĐỜI NÀY
  Để quên bẵng… thú vui đời sau. 
THÁNH THỂ 
  Lời Chúa (1).  
CHÁO 
  Cơm dạng lỏng.
HÔN LỄ
  Vở kịch không ai biết hồi kết.
VIỆN DƯỠNG LÃO
  Khách sạn sang của người già giàu.
ẨM THỰC CỦA GIỚI TRẺ
  Ủ bệnh để… xài lúc về già.
HÀI KỊCH TRÊN SÂN KHẤU HÔM NAY 
  Cuộc chơi “Cưa sừng làm nghé”.
LỜI ĐỒN ĐẠI 
  Thứ “Youtube” đã có từ đời ông Bành tổ. 
TIẾP XÚC VỚI NHỮNG NGƯỜI THỢ
  “Lành ít dữ nhiều” (2). 
GIỚI LÀM DU LỊCH 
   Sống Dịch, chết Dịch (3).  
KHẨU KHÍ CỦA DÂN LÁU CÁ
  “Tính tôi nói một là một”.
DÀN KÈN XỨ ĐẠO
  Tổ hợp nồi niêu xoong chảo… bể, buộc 

đuôi xe sang, kéo lê trên đường ổ gà.   
CA ĐOÀN
  Hát… gây quỹ… để đi chơi. 

CÁC VĂN KIỆN GIÁO HỘI    
  Bản dịch: Đọc lên để… không hiểu.
THUA TUYỆT ĐỐI
  Thua đến một tiếng cũng không dám… nấc. 
THA
  Ép lòng mình… nát như bã mía. 
KHÓC THẬT   
  Khóc một mình, tận đáy lòng, giữa đêm 

sâu, khi thức giấc… 
CÔ ĐỘC 
  Một mình, không dám nói mình cô độc.
KHIÊM NHƯỜNG 
  Thôi. Không diễn sâu nữa.
BÍ KÍP NÓI ĐẦY SỨC THUYẾT PHỤC 
  Không nói.
................................................
(1) Vì Chúa Kitô là Ngôi Lời của Đức Chúa 

Cha, cho nên Mình Thánh Máu Thánh của 
Người chính là Lời và Ý của Đức Chúa Cha. 

(2) Những người thợ -xin không “quơ đũa 
cả nắm”- thuộc đủ mọi ngành nghề ta cần thuê 
mướn, thường rất khó tin vào lòng chân thật của 
họ, và cũng không thể biết được họ có mưu hại 
ta hay không, mưu hại gì và vào lúc nào. Nhất là 
có thêm một yếu tố này: “Càng quen biết quen 
thân… càng chết tốt”; tức là những người thợ 
thường lợi dụng lòng tin do người thuê dựa vào 
sự quen biết quen thân, dựa vào sự cả tin lòng 
trắc ẩn của họ đối với người thuê họ là người 
già nua, phụ nữ, kẻ nghèo, người cô độc... để 
cướp qua tiền công, tiền mua vật dụng.   

(3)  Dịch vụ và Dịch Covid.
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Chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan, chất béo 
không bão hòa; ít đường bổ sung; nhiều trái 
cây, rau, đậu nành… giúp giảm cholesterol 
toàn phần và cholesterol xấu LDL.

ĂN THỰC PHẨM GIÀU CHẤT XƠ HÒA TAN

Cơ thể con người thiếu các enzym phù hợp 
để phân hủy chất xơ hòa tan, vì vậy nó di 
chuyển qua đường tiêu hóa, hấp thụ nước tạo 
thành một hỗn hợp đặc. Khi di chuyển, chất 
xơ hòa tan sẽ hấp thụ mật, một chất do gan 
sản xuất giúp tiêu hóa chất béo. Cuối cùng, 
chất xơ, mật được bài tiết qua phân.

Mật được tạo ra từ cholesterol, khi gan 
cần tạo ra nhiều mật hơn sẽ đưa cholesterol 
ra khỏi máu, làm giảm mức cholesterol một 
cách tự nhiên. Theo một nghiên cứu được 
công bố năm 2016 trên PubMed thuộc Trung 
tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia 
Mỹ (NCBI), tiêu thụ chất xơ hòa tan thường 
xuyên có thể làm giảm 5-10% cả cholesterol 

toàn phần và cholesterol xấu LDL trong vòng 
4 tuần.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên 
tiêu thụ ít nhất 5-10 g chất xơ hòa tan mỗi 
ngày để có tác dụng giảm cholesterol tối đa. 
Chất xơ hòa tan được tìm thấy với số lượng 
lớn trong các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, 
hạt lanh, táo, trái cây họ cam quýt.

Ăn nhiều hoa quả, rau, ngũ cốc nguyên 
hạt... giàu chất xơ hòa tan, tốt cho cholester-

ol. Ảnh: Freepik
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ĂN NHIỀU TRÁI CÂY VÀ RAU

Ăn trái cây, rau là một cách hiệu quả giúp 
giảm cholesterol LDL. Các nghiên cứu cho 
thấy những người trưởng thành tiêu thụ ít nhất 
4 khẩu phần trái cây và rau mỗi ngày (một 
khẩu phần tương đương 80 g) có mức choles-
terol LDL thấp hơn khoảng 6% so với những 
người ăn ít hơn hai khẩu phần mỗi ngày.

Trái cây và rau cũng chứa nhiều chất chống 
oxy hóa, giúp ngăn chặn cholesterol LDL bị 
oxy hóa, dẫn đến hình thành các mảng bám 
trong động mạch. Kết hợp với nhau, tác dụng 
giảm cholesterol, chống oxy hóa có thể làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu cũng 
phát hiện những người ăn nhiều trái cây và 
rau có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 17% 
so với những người ăn ít nhất.

NẤU ĂN VỚI CÁC LOẠI THẢO MỘC 
VÀ PHỤ GIA

Các loại rau thơm vừa tăng hương vị cho 
món ăn, vừa tốt cho sức khỏe tim mạch. 

Ảnh: Freepik
Các loại thảo mộc, phụ gia là những nguồn 

dinh dưỡng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, 
chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu phát 
hiện tỏi, nghệ, gừng hiệu quả trong việc giảm 
cholesterol khi ăn thường xuyên. Chẳng hạn, 
ăn một tép tỏi mỗi ngày trong vòng ba tháng 
giúp giảm 9% tổng lượng cholesterol.

Ngoài tác dụng giảm cholesterol, các loại 

thảo mộc và phụ gia còn chứa chất chống 
oxy hóa, ngăn chặn cholesterol LDL bị oxy 
hóa, giảm sự hình thành các mảng bám trong 
động mạch. Mặc dù không được sử dụng với 
số lượng lớn, các loại thảo mộc, phụ gia vẫn 
có thể đóng góp đáng kể vào tổng lượng chất 
oxy hóa được tiêu thụ mỗi ngày. Kinh giới, thì 
là, rau mùi, quế, bạc hà, tiêu... là những loại 
thảo mộc, phụ gia chứa nhiều chất oxy hóa tốt 
cho sức khỏe.

Hạn chế các thực phẩm, đồ uống nhiều 
đường sẽ giúp kiểm soát lượng cholesterol. 

Ảnh: Freepik

ĂN NHIỀU LOẠI CHẤT BÉO KHÔNG BÃO HÒA

Hai loại chất béo chính được tìm thấy trong 
thực phẩm gồm chất béo bão hòa và không 
bão hòa. Nghiên cứu cho thấy việc thay thế 
hầu hết chất béo bão hòa bằng chất béo không 
bão hòa có thể làm giảm 9% lượng cholester-
ol toàn phần và 11% mức LDL trong 8 tuần.

Các nghiên cứu dài hạn cũng phát hiện 
những người tiêu thụ nhiều chất béo không 
bão hòa, ít chất béo bão hòa có xu hướng 
giảm cholesterol theo thời gian. Các loại thực 
phẩm như quả bơ, dầu olive, cá béo, các loại 
hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa tốt 
cho tim mạch.

TRÁNH CHẤT BÉO CHUYỂN HÓA NHÂN TẠO
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Chất béo chuyển hóa có tự nhiên trong 
thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa, nhưng nguồn 
chính mà hầu hết mọi người sử dụng là chất 
béo chuyển hóa nhân tạo được sử dụng trong 
nhà hàng, từ thực phẩm chế biến.

Chất béo chuyển hóa nhân tạo được sản 
xuất bằng cách hydro hóa chất béo không bão 
hòa như dầu thực vật để thay đổi cấu trúc và 
đông đặc chúng ở nhiệt độ phòng. Chất béo 
chuyển hóa là một chất thay thế rẻ tiền cho 
chất béo bão hòa tự nhiên, được sử dụng rộng 
rãi bởi các nhà hàng, nhà sản xuất thực phẩm. 
Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy tiêu thụ chất 
béo chuyển hóa nhân tạo làm tăng cholesterol 
xấu LDL, giảm cholesterol tốt HDL, có liên 
quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 23%.

Bạn nên lưu ý thuật ngữ “hydro hóa một 
phần” trên bao bì sản phẩm, vì nó chỉ rằng 
thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa nhân 
tạo nên tránh. Chất béo chuyển hóa tự nhiên 
có trong thịt, các sản phẩm từ sữa cũng có thể 
làm tăng cholesterol LDL. Tuy nhiên, chúng 
có số lượng nhỏ, không bị coi là nguy cơ lớn 
đối với sức khỏe.

ĂN ÍT ĐƯỜNG BỔ SUNG

Ăn quá nhiều đường bổ sung cũng có thể 
làm tăng mức cholesterol, tương tự chất béo 
bão hòa, chất béo chuyển hóa. Một nghiên 
cứu cho thấy những người trưởng thành tiêu 
thụ 25% calo từ đồ uống làm từ siro ngô có 
hàm lượng fructose cao đã tăng 17% choles-
terol LDL chỉ trong hai tuần. Đường fructose 
làm tăng số lượng các hạt LDL bị oxy hóa 
dày đặc, góp phần gây ra bệnh tim.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến 
nghị ăn không quá 100 calo (25 g) đường bổ 
sung mỗi ngày đối với phụ nữ, trẻ em; không 
quá 150 calo (37,5 g) mỗi ngày đối với nam 
giới.

ĂN THEO CHẾ ĐỘ ĐỊA TRUNG HẢI

Một trong những cách hữu ích để kết hợp 
những thay đổi lối sống trên là thực hiện theo 
chế độ ăn kiêng kiểu Địa Trung Hải. Chế độ 
này chủ yếu tiêu thụ dầu olive, trái cây, rau, 
các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, cá, ít thịt đỏ, 
hầu hết các loại sữa. Rượu vang đỏ được sử 
dụng vừa phải trong bữa ăn.

Phong cách ăn uống Địa Trung Hải bao 
gồm nhiều loại thực phẩm làm giảm choles-
terol, rất tốt cho tim mạch. Nghiên cứu chỉ ra 
rằng việc tuân theo chế độ ăn kiểu Địa Trung 
Hải trong ít nhất ba tháng sẽ làm giảm choles-
terol LDL khoảng 8,9 mg/dL. Điều này cũng 
làm giảm 52% nguy cơ mắc bệnh tim, 47% 
nguy cơ tử vong ở những người tham gia khi 
được theo dõi trong ít nhất 4 năm.

ĂN NHIỀU ĐẬU NÀNH

Đậu nành giàu protein, isoflavone - hợp 
chất có nguồn gốc thực vật có cấu trúc tương 
tự như estrogen. Nghiên cứu phát hiện pro-
tein và isoflavone trong đậu nành có tác dụng 
làm giảm cholesterol, ngăn ngừa nguy cơ 
mắc bệnh tim. Ăn đậu nành mỗi ngày trong 
ít nhất một tháng có thể làm tăng cholesterol 
tốt HDL lên 1,4 mg/dL, giảm khoảng 4 mg/
dL cholesterol xấu LDL.

UỐNG TRÀ XANH

Một đánh giá của 14 nghiên cứu cho thấy 
uống trà xanh hàng ngày trong ít nhất hai tuần 
làm giảm khoảng 7 mg/dL cholesterol toàn 
phần, 2 mg/dL cholesterol xấu LDL. Trà xanh 
cũng rất giàu chất chống oxy hóa, có thể ngăn 
chặn LDL bị oxy hóa, hình thành các mảng 
bám trong động mạch. Uống ít nhất 4 cốc trà 
xanh mỗi ngày giúp bảo vệ tốt nhất chống lại 
bệnh tim, nhưng chỉ cần thưởng thức một cốc 
mỗi ngày có thể làm giảm gần 20% nguy cơ 
đau tim.

Châu Vũ (Theo Healthline)
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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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Người IQ cao không có nhiều bạn bè; 80% 
cuộc nói chuyện đều là chuyện phiếm... là 
một trong nhiều sự thật về tâm lý con người.

1. NHỮNG NGƯỜI IQ CAO THƯỜNG 
KHÔNG NHIỀU BẠN BÈ

Thời nguyên thủy con người tham gia vào 
việc săn bắn hái lượm tập thể, tình bạn khi 
đó là cần thiết cho sự tồn tại của chính họ 
cũng như bộ tộc. Ngày nay, dù con người 
vẫn kết bạn, nhưng không chỉ vì những lợi 
ích như vậy.

Một nghiên cứu năm 2016 của Hiệp hội 
tâm lý học Anh đã chỉ ra, những người có chỉ 
số thông minh (IQ) cao không có nhiều bạn 
bè. Nguyên nhân là do não bộ của họ để tâm 
nhiều hơn đến việc giải quyết những vấn đề 
lớn và họ coi giao tiếp là lãng phí thời gian.
Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra, ai đó 
ít bạn không có nghĩa là họ thông minh hay là 
điều tốt, bởi tình bạn có tác động tích cực đến 
tâm lý cũng như thể chất của mỗi cá nhân. 
Nếu có thời gian nên tránh xa máy tính hay 
sách vở, nên giao tiếp với những người thú vị.

2. NHẬN THỨC VỀ MÀU SẮC THAY 
ĐỔI KHI BỊ TRẦM CẢM

Cuộc sống của người trầm cảm “mất đi 
màu sắc” không chỉ là cách nói ẩn dụ mà đó 
là sự thật về y học.

Trong một nghiên cứu về màu sắc năm 
2010 tại Anh, mỗi khi bị trầm cảm, võng mạc 
người thường kém nhạy cảm với các màu 
tương phản, có nghĩa là khả năng phân biệt 
màu sắc kém. Võng mạc cũng hoạt động theo 
cách ngược lại: Nếu xung quanh chỉ là màu 
xám, con người cũng dễ sinh ra tâm trạng 
u sầu và dễ bị trầm cảm. Màu xám thường 
được coi là một màu trung tính, màu không 
có cảm xúc.

3. ĐỪNG KHOE KHOANG VỀ KẾ 
HOẠCH, NẾU KHÔNG SẼ CHẲNG CÓ GÌ 

THAY ĐỔI

Nếu bạn quyết định bắt đầu một điều gì đó 
mới mẻ, chẳng hạn như không ăn sau 18h, 
chạy bộ vào buổi sáng hoặc học ngoại ngữ... 
đừng nói với ai về kế hoạch này. Nếu không 
sẽ không có gì xảy ra.

Giáo sư tâm lý học Peter M Gollwitzer của 
Đại học New York, Mỹ đã từng chứng minh 
mối tương quan này là đúng. Theo đó, khi bạn 
nói về kế hoạch của mình, não bộ bản thân đã 
coi nhiệm vụ này là “hoàn thành” và rất khó 
thuyết phục điều ngược lại.
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4. BIẾT NGOẠI NGỮ ĐƯA RA QUYẾT 
ĐỊNH TỐT HƠN

Để đưa ra quyết định tốt nhất, không cần quá 
lo lắng, hãy suy nghĩ bằng ngôn ngữ thứ hai.

Năm 2012, nhà tâm lý học Boaz Keysar 
của Đại học Chicago, Mỹ đã tiến hành thử ng-
hiệm tâm lý với 300 người Mỹ và Hàn Quốc. 
Kết quả cho thấy trước khi đưa ra quyết định 
quan trọng, nếu suy nghĩ bằng ngôn ngữ thứ 
hai sẽ làm giảm những thành kiến trước đó, 
cách tiếp cận vấn đề vì thế sẽ cân bằng hơn.

5. NGƯỜI TRẺ BỊ TRẦM CẢM THƯỜNG 
XUYÊN HƠN

Một cuộc khảo sát trực tuyến trong 6 năm 
với hơn 2.000 người từ 18 tuổi trở lên được 
thực hiện bởi Hiệp hội Tâm lý Mỹ năm 2013 
cho thấy, những người không hạnh phúc nhất 
thế giới là đều dưới 30 tuổi.

“Những người trẻ tuổi thường có xu hướng 
căng thẳng hơn những người lớn tuổi. Nguyên 

nhân là do họ sẵn sàng thừa nhận điều này, 
phần khác là họ thấy chông chênh, không biết 
mình sẽ bước tiếp thế nào trong tương lai”, 
một phần nghiên cứu ghi rõ.

6. MỆT MỎI CÓ THỂ THÚC ĐẨY SỰ 
SÁNG TẠO

Tạp chí Khoa học Mỹ năm 2013 từng có 
một nghiên cứu: “Nếu đang cố gắng làm công 
việc sáng tạo, bạn sẽ gặp nhiều may mắn nếu 
mệt mỏi”.

Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng hãy nhìn 
lý do thực sự: Não không từ chối những ý 
tưởng có vẻ điên rồ ngay từ cái nhìn đầu tiên 
mà bạn thường nói “không” khi còn tỉnh táo. 
Đó là lý do vì sao những ý tưởng tuyệt vời 
thường xuất hiện dưới vòi hoa sen sau ngày 
dài làm việc.

Một ý tưởng điên rồ có thể trở thành sự 
khởi đầu của một dự án lớn. Nếu bạn là người 
thích sáng tạo, quá trình sáng tạo đó có thể 
bắt đầu vào buổi tối và nếu bạn là người ngủ 
muộn, cảm hứng có thể đến vào sáng sớm.

7. 80% MỌI CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐỀU 
LÀ CHUYỆN PHIẾM

Tiến sỹ Nicholas Emler, nhà tâm lý học 
người Anh từng tiến hành nghiên cứu tâm 
lý trên 300 người và đưa ra kết luận: “80% 
cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ là những câu 
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chuyện phiếm, phần lớn là thông tin về bạn bè, 
đồng nghiệp”.

Tuy nhiên, nói chuyện phiếm không phải 
là xấu, đó là một cách giao tiếp quan trọng vì 
giúp mọi người duy trì kết nối xã hội. Thích 
chuyện phiếm cũng không phụ thuộc vào giới 
tính vì nam giới cũng có xu hướng thích chia 
sẻ, giao tiếp nhiều như nữ giới.

8. TIỀN CÓ THỂ MUA ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Trong cuốn sách: “Tiền bạc hạnh phúc: 
Khoa học của việc chi tiêu thông minh hơn”, 
tác giả Elizabeth Dunn và Michael Norton đã 
dựa trên nhiều năm nghiên cứu định lượng và 
định tính để giải thích cách tiền có thể mua 
được hạnh phúc. Theo đó, bạn có thể mua 
được cảm giác hạnh phúc nhưng số tiền đó 
không nên được chi tiêu cho bản thân mà cho 
người thân, bạn bè hoặc tổ chức từ thiện.

Norton, Giáo sư marketing tại Trường Kinh 
doanh Harvard, Mỹ cho hay: “Đưa tiền cho 
người khác thực sự khiến mọi người hạnh 

phúc hơn. Một trong những lý do là nó tạo 
ra các kết nối xã hội”. Bằng cách cho người 
khác, bạn đang tạo ra kết nối, và điều đó thực 
sự khiến bạn hạnh phúc.

9. 20 GIÂY LÀ ĐỦ THIẾT LẬP LÒNG TIN

Để thiết lập lòng tin, bạn nên ôm một người 
trong khoảng 20 giây, tất nhiên là phải được 
người đó đồng ý.

Sự thật này được giải thích như sau: Khi 
ôm một ai đó, con người thường sản sinh ra 
oxytocin, một loại hormone tiết ra khi con 
người cảm thấy an toàn. Loại hormone này có 
tác dụng trấn an, giúp tâm trạng trở nên bình 
tĩnh và thư giãn hơn.

10. 80% SUY NGHĨ LÀ TIÊU CỰC

Năm 2005, Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ đã 
xuất bản một bài báo liên quan đến suy nghĩ 
của con người mỗi ngày. Theo đó, một người 
trung bình có khoảng 12.000 đến 60.000 suy 
nghĩ mỗi ngày. Trong số đó, 80% là tiêu cực 
và 95% là những suy nghĩ lặp đi lặp lại giống 
hệt như ngày hôm trước.

Nghiên cứu này cũng khẳng định, cơ thể con 
người phản ứng với cách bản thân suy nghĩ, 
cảm nhận và hành động. Khi cảm thấy tội lỗi, 
xấu hổ hoặc căng thẳng, cơ thể sẽ phản ứng để 
con người biết rằng có điều gì đó không ổn. Ví 
dụ, huyết áp cao hoặc loét dạ dày có thể phát 
sinh sau một vụ việc đặc biệt căng thẳng.

Vy Trang (Theo Brightside)
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Sáu cách dạy trẻ tự dọn đồ chơi theo phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori là triết lý giáo dục 
dựa trên kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo 
dục người Italy, Maria Montessori (1870-
1952). Hiểu đơn giản, đó là cách giúp trẻ phát 
triển theo khả năng riêng. Dưới đây là một 
vài hướng dẫn trong lớp học Montessori để 
khuyến khích trẻ dọn đồ sau khi chơi.

1. CỐ ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỒ CHƠI

Phụ huynh thường cho rằng trẻ sẽ dễ dọn 
đồ chơi nếu chỉ đổ vào các thùng lớn nhưng 
điều này không đúng. Trẻ nhỏ có ý thức mạnh 
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về trật tự. Chúng thường cảm thấy hài lòng 
khi trả một vật về đúng vị trí của nó. Vì vậy, 
nếu được đặt đồ chơi về vị trí cố định, trẻ sẽ 
thích dọn dẹp hơn.

Để áp dụng cách này, phụ huynh sẽ phải bỏ 
đi một số đồ chơi không cần thiết của trẻ. Bạn 
hãy dành thời gian quan sát xem những món 
đồ nào con thường bỏ bê, không chạm vào 
trong một tuần và cất nó đi.

Những đồ chơi con thường xuyên chơi, bạn 
hãy đặt trên kệ, mỗi vật một vị trí rõ ràng. 
Hãy chắc chắn rằng kệ đặt đồ không quá 
nhiều thứ, không lộn xộn, rối rắm.

2. LÀM GƯƠNG CHO TRẺ

Nếu phụ huynh muốn trẻ tự dọn dẹp đồ 
chơi, cách tốt nhất chính bạn làm gương cho 
bé. Hãy cùng con dọn đồ chơi ngay khi chúng 
còn nhỏ. Ban đầu, phụ huynh có thể phải thực 
hiện một mình, nhưng dần dần bạn có thể 
nhường lại công việc cho trẻ, khuyến khích 
trẻ tự dọn dẹp đồ chơi. Trẻ thường thích dọn 
đồ chơi nếu đó là công việc cùng làm với cha 
mẹ hơn là một nhiệm vụ bị ép buộc.

3. ĐẶT QUY ĐỊNH RÕ RÀNG

Phụ huynh hãy đặt ra một số quy định cho 
trẻ về việc dọn dẹp đồ chơi. Tiếp đó, luôn 
nhất quán thực hiện quy định đó để trẻ thấy 
được tính chất quan trọng của yêu cầu. Bạn 

cần thể hiện rõ cho con biết, có được phép để 
đồ chơi bừa bãi qua đêm không hay phải dọn 
tại một thời điểm. Tuy nhiên, hãy đặt ra ít quy 
định mà tập trung vào việc kiên định thực thi.

4. BIẾN VIỆC DỌN DẸP THÀNH 
TRÒ CHƠI

Chắc chắn không phải lúc nào phụ huynh 
cũng có năng lượng để biến việc dọn dẹp 
thành một trò chơi, nhưng khi có thể hãy thực 
hiện phương pháp này. Trẻ sẽ dọn dẹp trong 
sự vui vẻ và nhanh chóng hình thành thói 
quen. Phụ huynh thử áp dụng những trò chơi 
đơn giản như: đố trẻ cất hết đồ chơi màu đỏ 
vào giỏ hoặc cất hết miếng ghép hình vào xô.

5. CHO TRẺ THẤY NHỮNG KẾT QUẢ 
TÍCH CỰC SAU KHI DỌN ĐỒ

Cha mẹ hãy đưa ra yêu cầu trẻ dọn đồ kèm 
theo kết quả tích cực, những công việc mới trẻ 
nhận được sau đó để tạo động lực. Điều này 
giúp trẻ chuyển đổi tinh thần chơi sang những 
công việc tiếp theo, tạo sự háo hức mong đợi.

Thay vì nói: “Không ăn trưa cho đến khi 
đồ chơi của con được dọn sạch!”, phụ huynh 
thử nói: “Sau khi con cất đồ chơi đi, chúng ta 
có thể ăn trưa cùng nhau”.

6. CHỜ ĐẾN KHI TRẺ NGHỈ CHƠI

Không ai thích bị gián đoạn khi đang tập 
trung, trẻ cũng vậy. Mặc dù không phải lúc 
nào cũng có thể, phụ huynh hãy cố gắng đợi 
cho đến khi con dừng chơi để yêu cầu chúng 
dọn dẹp. Trẻ thường dọn dẹp sau khi nghỉ 
chơi nhanh hơn khi đang chơi và bị bố mẹ 
nhắc. Nếu phụ huynh buộc phải gián đoạn giờ 
chơi của trẻ, hãy giúp đỡ con dọn dẹp đồ chơi.

Tú Anh (Theo Motherly)



SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

42

Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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Chúa dạy tông đồ ngày đi rao giảng,
Bài “sư phạm thiên quốc” hai ngàn năm:
Chúa sai đi, trao sứ vụ khai tâm,
Từng hai người vào mọi thành mọi chốn…

Từng hai người thành cộng đoàn Chúa chọn,
Chúa ở cùng khi hợp ý tâm đầu,
Bảy hai người, mấy chục nhóm dài lâu,
Đi trước Chúa, đi mở đường dọn lối…

Người biết rằng hai người như chiên giữa sói,
Nên sai đi không chào hỏi dọc đường,
Không bao bị, không giày dép vấn vương
Không bạc tiền…, cứ ra đi rao giảng…

Chúc bình an như lời cầu buổi sáng,
Chúc bình an như lời nói đầu tiên,
Bình an ấy sẽ đậu xuống bên hiên,
Xuống nhà nào có phúc bình an thật!

Chỗ không đáng, bình an không lạc mất,
Mà quay về trở lại trên các con,
Và ngày ấy, nó bị xử tệ hơn Sô-đôm,
Bụi trong thành cũng xin giũ trả lại…
 
Ôi, hãy nhớ điều này đến vạn đại:
          “Nước Thiên Chúa đã gần bên các ngươi”!
Bảy mươi hai môn đệ khắp chân trời,
ĐI TRƯỚC CHÚA, CỨ TỪNG HAI NGƯỜI MỘT!...

 Lúa đầy đồng nhưng thợ gặt thưa thớt,
Xin Chủ ruộng sai đến tận mọi miền
Từng hai người DONG DUỔI VỚI MÙI CHIÊN,
Tìm chiên lạc, tìm gặt về bông lúa!...                                           

            SƯ PHẠM GIÊSU
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

     Chúa Giêsu có cách giáo dục các tông đồ
rất đơn giản nhẹ nhàng dễ hiểu mà hiệu quả...

Đó là SƯ PHẠM GIÊSU, vẫn rất hiệu quả 
đến hôm nay...
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Linh mục Đaminh VŨ ĐỨC TRẠCH (ĐOÀI)
(1793 - 1840) (bị xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 18.9

PHẦN XÁC TÔI là bụi với tro
YẾU trong sự tội, phải âu lo

ĐUỐI chìm đau khổ, chẳng rên xiết
BỆNH TẬT, tai ương, dù nhỏ to. 
NHƯNG BỊ cuộc đời vây búa bổ

BẮT VÌ ĐẠO, Mẹ, Chúa, thương lo
TÔI KHÔNG suy nghĩ mình chi cả

SỢ CŨNG KHÔNG PHÀN NÀN chuyện ấy.

LLinh mục Gioan CHARLES CORNAY TÂN
(1809 - 1837) (bị lăng trì)
Kính nhớ ngày 20.9

BẰNG KHÔNG LÃNH NHẬN PHÉP trời ban 
GIẢI TỘI THÌ TÔI, chẳng bất an
TRÔNG CẬY ĐỨC BÀ SẼ LIỆU đủ
CHO TÔI ĐƯỢC thứ tha bình an.
ĂN NĂN CHO TRỌN, CÒN lầm lỗi
PHÉP XỨC DẦU con thấy chứa chan
THÌ SẼ ĐƯỢC THAY THẾ hợp nhất
LÁT GƯƠM NƠI PHÁP TRƯỜNG hân hoan.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 9
Chiến tranh lạnh lùng

Thứ bảy đẫm máu
Ngày 28/8/1937, nhiếp ảnh gia H. S. Wong đã chụp được bức ảnh một em bé đang 
khóc ngay sau khi Không quân Nhật Bản ném bom nhà ga xe lửa Thượng Hải. Đó 
là một cuộc tấn công vào dân thường, làm 1.500 người bị thiệt mạng. Ngay sau vụ 
đánh bom, một người đàn ông đang đi qua đống đổ nát và giải cứu các nạn nhân. 

Đứa trẻ trong bức ảnh là người đầu tiên anh cứu.

 XÉT MÌNH XƯNG TỘI

Cha xứ khuyên giáo dân là cần phải xét 
mình kỹ lưỡng trước khi xưng tội.
Một ông chồng chia sẻ kinh nghiệm về cách 
thức xét mình như sau:

– “Tôi chỉ cần chọc vợ tôi một câu, vợ tôi 
sẽ nổi sung lên và đọc cho tôi nghe một lô các 
thứ tội mà tôi đã làm. Tôi chỉ việc lắng nghe 
và nhớ lấy. Thế là xong công việc xét mình, 
vừa mau lại vừa đúng”.

Trong một thánh lễ hôn phối, vị linh mục 
già khả kính hỏi các giáo dân của Ngài:

- “Các con có biết là Thiên Chúa đã nói gì 
với những người lập gia đình?”

Bổng có một em nhỏ giơ tay nhanh nhảu 
trả lời :

- Dạ thưa cha, Chúa đã nói rằng: “Xin Cha 
tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc 
chúng đang làm.”

CHÚA ĐÃ NÓI GÌ ? CHÚA ĐÃ NÓI GÌ?
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        Truyện võ sư dạy giáo lý ở họ đạo miền sông nước

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

 Hai Cào tự thắc mắc: “Ai cũng biết phác 
một mẫu cỏ lác phải mười ngày mới xong, 
phải mất mười ngày công… mà sao Chín 
Ngưu nói mai phác, mốt có đất làm… vậy là 
ổng phát có một ngày xong!” 

Hai Cào liền nhắc lại câu nói của Chín 
Ngưu hôm bữa bị chị Ba chửi cho mọi người 
suy xét. Ba tôi nghĩ chắc ổng tức quá nói 
lộn…nói đại…

Ông Nội thì đăm chiêu nhìn hàng cau trước 
nhà nói nhỏ nhỏ:

- Bảy Sển, coi bộ Chín Ngưu “phác 
thiếp” đó!

Chưa ai hiểu Ông Nội nói gì, nghe xa lạ 
quá, nên ai cũng bâng quơ lơ đãng… Chặp 
hồi, Hai Cào lải nhải một mình:

- Có nghe đồn ở đâu đó, có người “phác 
thiếp” nhanh lắm, một ngày phác mấy công 
luôn… chớ… một đêm mà phát cả mẫu thì…

  Ba tôi giờ mới hiểu chuyện, xen vào:
- Có thể lắm!... Hèn chi con thấy Chín Ngưu 

có cái phảng dữ dằn lắm…
Hai Cào cũng nhớ ra:
- Đúng rồi! Cái phảng của Chín Ngưu như 

thanh bảo kiếm. Ổng làm cái vỏ bao kỹ lắm, 
cái cù nèo cũng trông rất sắc sảo.

Ông Nội nghe mấy ý kiến có lý, mới kiểm 
chứng:

- Thôi, Bảy Sển với Hai Cào chạy vô ruộng 
coi sao cho chắc…

Hai người nhanh nhẹn chạy bay liền, nhưng 
mà còn ráng kéo Chị Ba Cá Rô theo cho vui… 
Chị Ba không biết chuyện gì, đang rảnh, chạy 
theo để “tám” chơi, còn xách theo mấy cái 
bánh lá dừa vàng ươm nhưn chuối…

- Có xị đế nào hông? Rượu rắn cũng được…
Nhấm nháp đế với bánh lá dừa Cá Rô chắc 
quên đường về quá!

Ba tôi bẻ sang chuyện “phát thiếp”:
- Ê, Hai Cào, “phác thiếp” là vừa phác vừa 

ngủ hả?
- Ừa, thì thiếp là ngủ, mà ngủ làm sao 

phác!...
Chị Ba bắt đầu hâm nóng:
- “Phác thiếp” hả? Tui có nghe nói, mà 

chuyện đó lâu rồi, chỉ phác được ở đất cỏ 
lác thôi!...

Hai Cào thấy đúng rồi:

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
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Vậy là miếng cỏ lác 25 của nhà rồi!... Thiệt 
sao, anh Bảy!

Ba tôi cũng thấy đúng rồi! Trời, hay à nghen! 

Ba người ăn xong cái bánh thì tới nơi… 
Ba tôi chỉ miếng ruộng 25 cỏ lác um tùm 
của nhà…  Hai Cào nhìn trân trân… Chị Ba 
nhìn trân trân... Ba tôi chỉ, rồi cũng nhìn trân 
trân… Cỏ lác đứng sững còn nguyên, chỉ rạp 
xuống lem nhem vài lối…

Vậy là chưa phác gì cả…Trời!... Tiêu rồi!... 
Ngủ thiếp thì có! Đúng “phát thiếp” là ngủ 
thiếp!... Mọi người ngao ngán bỏ về. Không 
ai nói tiếng nào nữa!...

Đi ngang cổng nhà thờ, lòng buồn thiu… 
Chợt thấy bóng Chín Ngưu. Chị Ba la to:

- Ê, Chín Ngưu!
Ba tôi vội bụm miệng bả, sợ bả chửi Chín 

Ngưu tiếp!... Đây là nhà thờ. Chín Ngưu đang 
nói chuyện với Cha Sở… Gì vậy ta!?... Cha 
Sở cũng vừa nhìn thấy Ba tôi, Cha liền gọi:

- Anh Bảy, vô Cha hỏi chuyện chút…
 Ba tôi “Dạ”, rồi đi thẳng vô phía nhà Cha. 

Ở đây người ta kêu Cha Sờ là Ông Cố, Ông 
Cố Núi. Cha Sở tên là Núi. Ba tôi đứng trước 
mặt, chờ Ông Cố hỏi chuyện. Hai Cào và chị 
Ba cũng vô theo.

Nhà Ông Cố ở cũng đơn giản, ba gian hai 
chái, vừa để ở (ngủ nghỉ), vừa tiếp giáo dân, 
vừa giảng dạy giáo lý, vừa sinh hoạt với các 
hội đoàn. Nhà lợp lá xé, vách dừng lá xé, nền 
lót gạch tàu…

Ông Cố hỏi về chuyện phác cỏ lác năm chục 
công đất Nhà Chung. Đất này Ông Cố dành 
cho mấy gia đình tá điền nghèo thuê giá rẻ 
như cho không, mong giúp họ đỡ tiền mướn 
đất điền chủ rất nặng… Các tá điền thường 
cuối mùa phải đong lúa cho chủ hết, may thì 
còn đủ ăn qua ngày…

Ông Cố lo phác cỏ cho kịp mùa lúa năm 
nay, mới hỏi Ba tôi:

- Tôi có  ý nhờ Chín Ngưu phác cỏ lác đất 
Nhà Chung. Sẵn có Anh Bảy, Cha nhờ nhắn 
với Ông Hương Năng, Ba thằng Thiên giùm…

Ba tôi, đang tức Chín Ngưu, nói với 
Ông Cố:

- Dạ,… nhà con cũng nhờ Chín Ngưu phác 
đám đất gần đất Nhà Chung… Ổng hẹn bữa 
hôm qua phác…, mà có phác gì đâu! Tụi con 
vừa đi coi đất về đây!...

Chín Ngưu liền la lên:
- Phác rồi mà! Mới phác suốt đêm hôm!... 

Mới về tới đây, Ông Cố cũng mới kêu vô, 
chưa nói gì!...

- Anh nói sao chớ cỏ lác còn nguyên, tụi tôi 
nản qua bỏ về để tính với anh đây!

- Các anh thấy cỏ lác còn đứng phơi sương 
chớ gì!?

- Y  vậy!... Chán anh ghê!… Chừng nào 
mới chịu làm đây!?

Ông Cố thấy sao căng dữ, mới thử dò xét 
xem sao:

- Sao Chín Ngưu không giữ lời vậy?
- Dạ, con làm rồi mà!... Mấy người này 

thiệt tình!...Phải hỏi đầu đuôi trước sau chớ!
(Còn tiếp)
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Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao, 
phần 6 của kỳ 54.

(tiếp theo)
Tuy nhiên cha nghĩ tiếp: Hiện tại chẳng có 

thể biết được gì hơn ngoài việc “đi kẻ liệt”; 
với thái độ chưa có gì rõ ràng của tất cả mọi 
người thì phần ngài, cứ tỏ ra vô tư hồn nhiên 
trong nhiệm vụ với tinh thần phó thác mọi 
việc cho Chúa. Nghĩ vậy cho nên cha sở Luca 
lại lắng tai nghe tiếp câu chuyện của những 
người đàn ông có vẻ chân chất đang ngồi vây 
quanh cha.

Có nhiều người kêu lên ngạc nhiên, nhưng 
cũng có nhiều người khác tỏ ra biết chuyện; 
người ngồi gần cha sở kể:

- Có chuyện đó thật…
Vài người hỏi tới tấp:
- Nghe nói con sấu đó bự hơn chiếc ghe của 

bà điên, đúng không?
- Có đánh nhau một trận nữa không?
- Nó đến để làm gì bả?
- Trời đất! 

- Thánh thần thiên địa ơi!
…
Một người ngồi xa với giọng ồn oàm kể:
- Đánh gì? Làm được gì với bả? Nó lượn 

vòng quanh ghe, chờn vờn… chờn vờn… suốt 
3 ngày rồi… nhắm chừng không được, nó 
biến mất cho tới nay.

Nhiều người –quên mất chuyện đã qua lâu, 
quên mất mình chẳng dự gì vào việc của bà 
điên- phấn khích reo lên:

- Phải vậy chớ!
- Thử nhào vô kiếm ăn!
…
Mọi người có vẻ khoái trá kêu lên bằng đủ 

thứ kiểu. Đợi cho mọi người bớt nói, người 
đàn ông ngồi gần cha sở bình thản kể: 

- Ủa! Ông Năm Chèo tới thăm con gái rượu 
của Ổng mà mấy ông nói gì vậy?

Mọi người bỗng im bặt khi nghe nói như thế.
Người đàn ông ngồi gần cha sở nói thêm 
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một lần nữa với giọng xác quyết:
- Ông Năm Chèo tới thăm con gái rượu của 

Ổng đó!
Có vẻ như mọi người đều biết ông Năm 

Chèo là ai (1), cho nên chẳng ai hỏi tới ông 
mà chỉ kêu lên:

-  Thôi! Làm gì làm, miễn còn có thể qua 
sông được là tốt rồi! Mấy năm trước chẳng ai 
dám… thậm chí… chỉ là mon men xuống bờ 
sông chớ đừng nói đi ngang qua sông!

- Kể như bà điên làm chủ sông Vàm Nao 
này rồi chớ gì nữa!

- Bà chúa sông Vàm Nao!
- Thà người làm chủ làm chúa… còn có thể 

nói chuyện qua lại bằng lời bằng lẽ, chớ một 
con cá sấu hung tợn làm chủ thì… chỉ có nói 
chuyện bằng những cú táp mà thôi.

…
Một người ở xa thình lình nói:
- Cá sấu nhằm gì với rắn hổ mây!
Nghe câu nói ấy, mọi người bỗng dưng im 

bặt. Sau đó có người khác nói:
- Ừ đúng đó! Đừng xuống sông thì cá sấu 

chẳng làm được gì mình. Nhưng ở trên bờ 
vẫn khó thoát khỏi khi gặp rắn hổ mây… mấy 
cha ơi!

Vài người tán đồng bằng những câu nói đùa:
- Chạy xuống sông còn mau chết với nó nữa!
- Chỉ có nước bay lên trời mới thoát khỏi 

rắn hổ mây mà thôi! 
Ngay từ đầu mới tới đây và gặp những 

người đàn ông này, cha sở -dù màn đêm dày 
đặc không cho phép trông thấy rõ mặt mũi 
ai- cha sở Luca vẫn “ngửi” được mùi “nể 
nang trọng vọng” của những người đàn ông 
có võ nghệ ở đây đối với cha không phải vì 
cha là một ông cha sở, nhưng vì lý do khác. 
Lý do khác đó là: những lời đồn đại về việc… 
thay vì cha sở trốn, thì hai con rắn hổ mây bỏ 
trốn khỏi cha trước cửa nhà cô Sáu ở Xà Tón. 
Những người đàn ông này rất mưu trí. Họ cố 
nén tò mò để kể cho cha nghe chuyện ông 
Năm Chèo trước… tất nhiên bây giờ đến lượt 
cha, cha phải kể cho họ nghe chuyện rắn hổ 
mây ở Xà Tón đáp lại.  

Họ còn khôn khéo và tinh ranh bằng cách 
bày ra tranh cãi về tính độc hại và nguy hiểm 
hơn, kém… giữa hai loại quái thú: cá sấu 
khổng lồ và rắn hổ mây thời tiền sử để “dụ 
khị” cha sở Luca kể chuyện.

Từ nhỏ đến giờ, cha sở vẫn có não trạng 
kính phục những người học võ (2) và luôn 
xếp họ vào hạng những người có học thức 
cao, so họ có khi còn cao hơn cả những người 
trí thức… do họ -những người học võ nghệ- 
vừa học nghề, vừa luyện nhân cách: khiêm 
tốn, kiên trì, nhẫn nhịn, nén mình trong sự 
bình tĩnh, lễ độ, nhân nghĩa, trượng phu và 
hiền hòa… dù rất đảm lược và mưu trí; cho 
nên ngài không phiền khi thấy những người 
đàn ông này bắt đầu tỏ ý muốn ngài kể về 
những con rắn hổ mây tưởng như chỉ có ở 
thời tiền sử mà ngài đã chế ngự.

(Còn tiếp)
 ........................................................
(1) Vùng sông Vàm Nao (tỉnh An Giang) 

có truyền thuyết: Một ngư dân tình cờ “hốt” 
được trọn một ổ cá sấu con mới nở đem về 
nuôi. Một hôm anh phát hiện trong bầy cá 
sấu con ấy có một con lớn trội hơn, khôn 
lanh hơn, khỏe mạnh hơn và dữ tợn hơn các 
con khác; điều đáng nói là con cá sấu con to 
khỏe, linh lợi và hung dữ nhất này lại có tới 5 
cái chân chắc khỏe đều như nhau. Thấy con 
cá sấu con 5 chân này ngày càng lớn nhanh 
và ngày càng hung tợn, anh ngư dân cảm 
thấy hơi sợ; nhưng giết thì không nỡ, nuôi thì 
không biết sau này sẽ ra sao… anh nghĩ: đem 
nó vào chùa -gần nhà- cho các sư thầy nuôi, 
biết đâu có thể ở chùa, nó cũng sẽ tu hành, để 
tâm tính bớt dữ tợn hơn. Nghĩ sao làm vậy, 
anh ngư dân đem con cá sấu con có 5 chân 
đến chùa. Thấy con cá sấu con ngộ nghĩnh, 
cộng với lý lẽ quá thuyết phục, cho nên các 
sư thầy nhận ngay rồi thả nó xuống hồ trước 
chùa, không quên buộc một chân nó vào sợi 
dây sà-tích (xích sắt) dài… phòng ngừa nó 
ăn hết cá trong hồ và phòng ngừa cả việc nó 
có thể trốn mất. Các sư thầy đặt tên con cá 
sấu con có đến 5 chân là “ông Năm Chèo” 
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để gọi với nhau cho vui. Năm Chèo ăn nhiều 
và lớn rất nhanh, chỉ trong vài tháng, nó đã 
to ngang ngửa với những con cá sấu bơi cặp 
kè theo xuồng người dân qua lại trên sông 
Vàm Nao để kiếm ăn. Đang sắp không nuôi 
nó nổi nữa thì một hôm, các sư thầy phát hiện 
ông Năm Chèo đã trốn mất, để lại sợi dây 
sà-tích dính lủng lẳng một cái chân của nó; 
thì ra để trốn thoát, ông Năm Chèo đã cắn bỏ 
một chân của mình. Nhìn cái chân cá sấu còn 
tua tủa nào da nào xương nào gân nào thịt… 
bầy nhầy và vấy máu đỏ lòm, các sư thầy ai 
nấy đều phát rùng mình. Kể từ ngày ông Năm 
Chèo “hoàn tục xuất tu về thế gian”, người 
dân qua lại trên sông Vàm Nao không còn 
được yên ổn; cứ vài hôm là nghe tin có người 
bị sấu ăn thịt. Ban đầu còn đồn đoán, càng 
ngày mọi người càng tin chắc chính ông Năm 
Chèo là thủ phạm. Ăn thịt người nhiều kh-
iến ông Năm Chèo thành tinh, người dân đồn 
đại nhiều câu chuyện xung quanh ông Năm 
Chèo nghe hết sức ly kỳ, thí dụ có lần ông hóa 
thành người chèo đò, dụ người đi đò xuống 
ghe rồi ăn thịt; hoặc hóa thành cả một chiếc 
đò chăng đèn sáng trưng giữa đêm, dụ người 
xuống đò để sát hại v.v… Không còn ai dám 
qua sông Vàm Nao nữa thì ông Năm Chèo 
lẩn quẩn bên ao xoáy khủng khiếp giữa ngã 
ba sông để bắt các loài cá lớn chẳng may bị 
dòng xoáy cuốn vào. Từ trong bờ, người ta 
nhìn thấy ông vùng vẫy, có khi còn dựng đứng 
thân hình đồ sộ to như một chiếc ghe chành, 
xen giữa tiếng gào thét ghê rợn của ao xoáy, 
tiếng gầm gừ của ông nghe thật… lạnh mình. 
Câu nói: “Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh, 
thủy bất tại thâm hữu long tắc linh” (núi 
không cần cao miễn có tiên ở là núi ấy nổi 
tiếng, nước không cần sâu miễn có rồng ngự 
sông nước ấy liền trở nên linh thiêng ngay) 
rất đúng với sông Vàm Nao, vì từ khi có ông 
Năm Chèo, biệt danh đặt cho con cá sấu 5 
chân khổng lồ hung dữ, trấn ngự… sông Vàm 
Nao bỗng trở nên vùng sông nước linh thiêng 
lừng danh đến nỗi… thậm chí vào ban ngày, 
người dân cũng còn không dám mon men đến 

gần bờ sông nữa là… 

                   
(2) Vì miền Tây Nam bộ, nhất là vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, trước đây được mệnh 
danh là vùng: “Dưới sông sấu lội, trên bờ 
cọp um” (“à um” là tiếng gầm quen thuộc 
của loài cọp); vậy, để được sống còn ở vùng 
này, người dân nhất là đàn ông, phải đua 
nhau học tập và rèn luyện võ nghệ để tự vệ và 
giúp nhau đối phó với thiên nhiên khắc ng-
hiệt. Chính mục đích tự vệ và giúp nhau tồn 
tại –tuyệt nhiên không phải học võ để đánh 
nhau tranh giành, phô trương tài nghệ hoặc 
thi đấu hơn thua để mua danh mua vui… như 
võ nghệ ngày nay- làm nên thứ võ nghệ tạo 
nên những con người hào hùng (gồm có lòng 
chân thật và nghĩa khí).   



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - hì hì hà hà

52

– Anh làm hộ em bài toán này nha, khó quá 
em không làm được. 

– Được, nhưng em phải đưa anh hai chục 
ngàn. 

– Nhiều vậy, mười ngàn được không? 
– Không được vì anh phải đưa bạn anh 

phân nửa để nó làm.

Cô gái trẻ ngồi trước mặt thầy bói đang băn 
khoăn về vận mệnh mình. Thầy bói nói:

– Trên đùi cô mọc ba nốt ruồi đen.
– Ðúng ạ!
– Ðấy là dấu hiệu cho biết cô sẽ có ba người 

tình. Ðùi phải cô còn xăm chữ K.
– Ơ, đó là kỷ niệm của anh bạn Khang đã 

đi nước ngoài.
– Bụng cô còn có một vết sẹo.
– Vâng, đó là lần mổ ruột thừa cách đây 

hai năm. Thầy thánh thật! Sao thầy lại biết 
những việc ấy?

– Lần sau cô đừng mặc váy áo ngắn thế!
– !!!

Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:
– Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!
– Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm 

đến thế?

– Với cô, như thế là đáng đời rồi.
– Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia 

có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?

Trên phố vắng, một thanh niên hỏi người 
phụ nữ qua đường:

- Thưa bà, bà thấy gần đây có ông cảnh sát 
nào không ạ?

- Ồ! Không có đâu, nhưng có chuyện gì xảy 
ra thế?

- Không, hãy đưa túi xách của bà đây. Tôi 
là cướp chuyên nghiệp nè!

- Thành công của một người đàn ông là gì 
hả bố? Con trai hỏi bố.

Ông bố xoa đầu con trai nói:
- Chỉ cần con cưới được một người vợ tốt là xem 

như đã thành công một nửa rồi!
Cậu con trai nghe thế liền gật gù đáp:
- Vậy lớn lên con sẽ cưới hai người vợ.
- !?!

- Anh thích nhất là lúc em đang làm gì?
Chồng bảo:
- Anh thích nhất lúc em ngủ.
- Có phải khi ấy em dễ thương như con mèo 

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

TRUNG GIAN

XEM BÓI CHUẨN XÁC

CÓ TỘI GÌ?

SIÊU TRỘM

LÝ DO CHỒNG THÍCH NGẮM VỢ NGỦ

THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀ GÌ?
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VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

TẶNG GÌ TRONG LẦN HẸN ĐẦU TIÊN?

không? - vợ cười.
Chồng lắc đầu:
- Không phải! Chỉ là vì khi ngủ thì em sẽ 

không quát tháo, sai vặt anh!
- !!!

Đang ngồi xem tivi chương trình “Vượt lên 
chính mình” vợ buột miệng nói:

- Ông thấy người ta chưa? Người ta nghèo 
nhưng siêng năng, nên được đi thi, giành giải 
thưởng để xóa nợ kìa! Còn ai như ông, suốt 
ngày ăn nhậu, nên thiếu quỹ hỗ trợ hộ khó khăn 
3 triệu đến giờ cũng chưa trả nổi! Chán quá!

- Bà yên tâm đi, kỳ này tui sẽ đăng ký đi thi 
để xóa nợ cho bà coi!

- Xí! Ông thì có nghề ngỗng, tài cán gì mà 
đòi thi với cử?

- Tại bà chưa biết đó! Tui có thể uống hết 
20 chai bia trong vòng 1 phút 30 giây thôi!

- Trời!!

Trong lần hẹn hò đầu tiên, chàng trai tặng 
cô gái một cuốn sách đẹp.

- Lần đầu tiên trong đời em được tặng sách! 
- nàng thốt lên kinh ngạc.

Chàng nghe quá thương tâm, ôn tồn hỏi:
- Thế mấy người yêu cũ của em chưa bao 

giờ tặng em sao?
- Có chứ anh! - nàng nhanh nhẹn đáp - Mà 

họ toàn tặng túi xách, bóp ví da không à!
- !!!

Ghen tị với sự yên bình của nhà hàng xóm, có 
một lần cô vợ nhà hay cãi nhau nói với chồng:

- Mình thử qua nhà hàng xóm ngó xem họ làm 
gì mà lúc nào nhà người ta cũng êm đẹp thế.

Anh chồng lén sang quan sát, thấy: người 
vợ hàng xóm đang lau sàn nhà. Bỗng có 
chuyện gì đó, chị ta chạy xuống bếp. Đúng 

lúc anh chồng bước vào, không trông thấy xô 
nước, va phải làm nước đổ tung tóe ra sàn 
nhà. Lúc đó người vợ chạy lên, xin lỗi chồng:

- Em xin lỗi anh, lỗi là tại em.
- Không, thứ lỗi cho anh, anh mới là người 

sai. - người chồng vội đáp.
Người đàn ông buồn phiền bỏ ra về, cô vợ hỏi:
- Thế nào, mình đã thấy những gì?
- Đúng!
- Đúng cái gì?
- Anh hiểu hết cả rồi! Nhà mình ai cũng 

đúng, còn nhà họ ai cũng sai cả!
- !?!

Chuyện kể rằng, có một vị linh mục già ở 
giáo xứ nọ chết đã lâu nhưng chưa được vào 
cửa thiên đàng vì ông thánh Phêrô bắt đứng 
đợi ở cửa để chờ đến lượt.

Một ngày kia thì bà sơ giúp việc ngày trước 
của vị linh mục cũng chết và khi đến cửa thiên 
đàng , bà sơ gặp lại vị linh mục và hỏi:

- “Ủa, cha chết lâu rồi sao còn đứng ở đây?”
Vị linh mục trả lời :
“- Ông thánh Phêrô bảo phải đợi”.
Bà sơ liền dẫn vị linh mục ra ngoài đưa cho 

“cái bao” và nói với vị linh mục:
- “Gặp những chuyện rắc rối như vầy thì 

cha phải gặp các sơ.”
- Thôi bây giờ cha cứ cầm cái bao này đi 

vào và nếu ông thánh Phêrô có chận lại thì cha 
cứ việc biếu tặng cái bao này cho ông thánh 
Phêrô.”Nghe theo lời của sơ, vị linh mục già 
đi vô thì ông thánh Phêrô chận lại hỏi, vị linh 
mục già liền mở cái bao đưa cho ông thánh 
Phêrô, ngay lập tức ông thánh Phêrô niềm 
nở cầm tay vị linh mục kéo vô trong cửa thiên 
đàng và nói: - “ Cha vào nhanh đi, đứng ở 
đây hoài thì thật là phiền cho con.”

Khi vào bên trong cửa thiên đàng, vị linh 
mục già mới hỏi bà sơ:

 - Cái gì ở trong bao mà linh thiêng vậy?”
Bà sơ cười cười và nói nhỏ vào tai vị linh 

mục già khả kính: - “Dạ ...dạ, con gà cồ.”

VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC NHỜ AI CŨNG CÓ LỖI

CÁI BAO
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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.

CON NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG BẤT CỨ THỨ GÌ 
TRONG THÁNH NHẠC HÁT CHỈ ĐỂ THỜ PHƯỢNG TÔN VINH THIÊN CHÚA

THÁNH CA TRONG THÁNH LỄ

Chú thích: Cantare: lối hát ca tức là hát lên bổng xuống trầm thoải mái. Cantillare: lối hát 
xướng hay còn gọi là tụng, tức là hát trên 1, 2 hay 3 dấu trụ, cốt hát nguyên văn một bản văn.
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CÁC BÀI CA TIẾN CẤP

ĐỐI CA DÂNG LỄ 
THÁNH VỊNH 39

2. Lạy Chúa là Chúa tể là sức mạnh của con là mũ chiến đội đầu trong 
ngày con xuất trận, (đem lại chiến thắng). 

3. Con biết rằng Chúa bênh người khốn khổ bảo vệ quyền lợi kẻ khó 
nghèo, (u sầu khô héo). 
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người chủ quán bảo:
- Ở đây chỉ xài loại tiền-cho-đi thôi. Ông 

có không?
Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. 

Nhưng chủ quán nói:
- Đó chỉ là thứ tiền-lấy-vào. Ở đây không 

xài được.
- Thế tiền-cho-đi là tiền gì?
- Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao 

nhiêu đồng thì ông được ban lại bấy nhiêu 
đồng loại tiền-cho-đi.

Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình 
nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền-cho-
đi cả. Thế là ông phải nhịn đói.

Bao nhiêu đồng tiền cho đi là bấy nhiêu 
đồng tiền để dành cho đời sau vậy. 

c/ Đạo một mắt
Bác sĩ A.J. Gordon kể: ngày nọ, có một ông 

nhà giầu nhưng keo kiệt đến xin chữa mắt. 
Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết phải 
chữa cả hai mắt, nếu không có nguy cơ bị mù. 
Ông hỏi:

- Nhưng giá bao nhiêu?
- Chữa mỗi mắt là 100 đô.
Ông nhà giầu phân vân giữa tiền bạc và mù 

loà. Rồi ông nói với bác sĩ: “Tôi chỉ chữa một 
mắt thôi, vì một mắt cũng đủ thấy tiền và đếm 
tiền. Lại đỡ tốn!”

Nhiều người vẫn cầu nguyện: “Xin mở mắt 
con để thấy kì công của Chúa...”. Nhưng xem 
ra nhiều Kitô-hữu chỉ muốn Chúa mở cho 
mình một mắt để thấy công trình của Chúa 
mà thôi, một mắt còn phải để mà trông coi 
gia sản!

d/ Đổi tiền
Đến nước khác, việc đầu tiên mà du khách 

phải làm là đổi tiền của mình thành tiền đang 
lưu hành tại nước đó. Tiền của ta trên trái đất 
chẳng có giá trị gì trên trời, nếu nó không đổi 
thành việc lành. Đó là ý nghĩa Lời Chúa nói 
với chàng thanh niên giầu có: cho đi gia sản 
của anh để mua Nước Trời.

5. Mảnh suy tư
a/ Tiền: 
Người công nhân đồ mồ hôi để có được nó
  Kẻ hoang phí thì đốt nó
  Chủ ngân hàng đem nó cho vay
  Đàn bà xài nó
  Kẻ lưu manh làm giả nó
  Nhân viên thuế vụ lấy nó
  Người hấp hối lìa bỏ nó
  Kẻ thừa kế tiếp thu nó
  Người tiết kiệm để dành nó
  Người keo kiệt thèm khát nó
  Kẻ ăn trộm chộp lấy nó
  Người giàu gia tăng nó
  Người cờ bạc bị mất nó
  Phần tôi thì dùng nó (Quote).
b/ Khả năng thật của tiền bạc.
Tiền có thể mua được cái vỏ nhưng không 

mua được cái nhân
Nó có thể mang đến cho bạn thức ăn, nhưng 

không mang đến khẩu vị
Nó giúp bạn có nhiều người quen, nhưng 

không giúp bạn có bạn bè
Nó giúp bạn có những đầy tớ, nhưng không 

giúp bạn có được lòng trung thành của họ.
Nó ban cho bạn những tháng ngày hưởng 

thụ, nhưng không cho bạn bình an và hạnh 
phúc (Henrik Ibsen).

c/ Những thứ mà tiền không mua được. 
Có tiền và có những cái mua bằng tiền là 

tốt. Nhưng biết dùng tiền và đừng để mất 
những thứ tiền không mua được còn tốt hơn.

Có thể kể những thứ sau đây tiền không 
mua được:

Tiền không mua được tình bạn chân thực.
Tiền không mua được lương tâm trong sạch.
Tiền không mua được niềm vui lành mạnh.

(tiếp theo trang 11)
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V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa 
là Đấng yêu thương và muốn cứu độ hết thảy 
mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và 
dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ cho 
muôn dân/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi 
thành phần trong Hội thánh/ biết luôn quan 
tâm đến việc rao giảng Tin mừng cho mọi 
nước mọi dân.

2. Hiện nay/ vẫn còn có biết bao người 
không nhà không cửa/ nghèo khổ cùng cực/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc xóa đói 
giảm nghèo/ mang lại hiệu quả thiết thực cho 
những người bất hạnh trong xã hội.

3. Tiền bạc là một người đầy tớ tốt/ nhưng 
luôn luôn là một ông chủ xấu/ Chúng ta hiệp 
lời cầu xin cho các Kitô hữu/ biết sử dụng của 
cải Chúa ban theo đúng tinh thần nghèo khó 
của Tin mừng.

4. Giúp mọi người sống xứng với nhân 
phẩm của mình/ là bổn phận cao quý của 
người Kitô hữu/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho 
cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết rộng rãi giúp 
đỡ những ai thật sự khó nghèo/ để họ có thể 
sống xứng với thân phận con người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng 
con: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên 
Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Xin cho 
chúng con chỉ biết tôn thờ một mình Thiên 
Chúa, và chỉ sử dụng tiền của như một phương 
tiện Chúa ban để nuôi sống bản thân và gia 

đình, đóng góp vào việc công ích và chia sẻ 
cho những người nghèo khổ. Chúa hằng sống 
và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Chúng ta sắp nói 
với Chúa Cha rằng: “Xin cho chúng con hôm 
nay lương thực hằng ngày”. Lời nguyện này 
không nhằm xin cho có của ăn cho bằng xin 
có tinh thần phó thác vào Chúa quan phòng 
thay vì óc tham lam tích trữ.

- Sau kinh Lạy Cha: “Lạy Cha, xin cứu 
chúng con khỏi mọi sự dữ, đặc biệt xin cứu 
chúng con khỏi tính tham lam và sự nô lệ tiền 
của, xin đoái thương cho những ngày chúng 
con đang sống được bình an…”

VII. GIẢI TÁN

Trước khi ra về, chúng ta hãy ôn lại một 
lời Chúa nói hôm nay: “Anh em không thể 
vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của 
được”. Trong tuần này, chúng ta hãy cố gắng 
làm chủ tiền của và làm tôi Thiên Chúa.
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TRÊN SÔNG MÊ KÔNG

TIẾT LỘ BÍ ẨN VỀ LOÀI
“CÁ THIÊNG”

Khoảng 70 năm về trước thỉnh thoảng 
người ta vẫn thấy loài cá nặng chừng 100kg, 
thân hình giống chiếc tàu ngầm, hay khịt lên 
những vòi nước cao quá đầu… xuất hiện bên 
những đoạn sông ít người qua lại. Những 
dòng sông chở đầy nhiều câu chuyện về các 
loài “quái ngư”, từ cá tra dầu, cá vồ cờ, cá 
hô, cá đuối… khổng lồ, mang sự kỳ bí, bí ẩn. 
Nhưng trong các loài cá hiếm nhất trên các 
dòng sông miền Tây, có lẽ không loài cá nào 
mang những niềm vui cho đời sống con người 
như cá heo Irrawaddy này. Người miền Tây 
thường gọi cá heo Irrawaddy là “ông” nược.

Loài cá nược thường bơi lội trên 2 con 
sông Tiền và sông Hậu, nhưng mật độ đậm 
đặc phải nói là trên sông Vàm Nao - Ảnh: 
Tô Văn. 
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Những người đi sông, đi biển thường thấy 
cá nược đực rất to so với cá nược cái. Con 
cá cái có 2 vú lớn mọc dưới vây trước y như 
vú đàn bà, tức không nằm xuôi theo lườn. 
Con đực, tất nhiên cũng có “cái ấy” y bộ 
phận sinh dục của đàn ông, ló ra khoảng 5cm 
(nhưng khi giao cấu có to hơn hay dài hơn 
hay không thì không ai xác định được, vì ở 
dưới nước). Theo tìm hiểu, loài cá nược đẻ 
mỗi lần chỉ 1 con.

Cá con mới đẻ đã trên 10kg, bú vú mẹ cho 
đến khi biết tự tìm thức ăn. Khi cá trưởng 
thành dài khoảng 2,5m, trọng lượng đạt đến 
400kg. Loài cá nược thường sống hòa đồng 
với các loài sinh vật khác và rất hiền, chẳng 
những không bao giờ làm hại ai mà còn tỏ 
ra rất thân thiện với người. Vui tính và giúp 
người là “cái tánh” của cá nược.

Khoảng 70 năm về trước thỉnh thoảng 
người ta vẫn thấy loài cá nặng chừng 100kg, 
thân hình giống chiếc tàu ngầm, hay khịt lên 
những vòi nước cao quá đầu… xuất hiện bên 
những đoạn sông ít người qua lại. Những 
dòng sông chở đầy nhiều câu chuyện về các 
loài “quái ngư”, từ cá tra dầu, cá vồ cờ, cá 
hô, cá đuối… khổng lồ, mang sự kỳ bí, bí ẩn. 
Nhưng trong các loài cá hiếm nhất trên các 
dòng sông miền Tây, có lẽ không loài cá nào 
mang những niềm vui cho đời sống con người 
như cá heo Irrawaddy này. Người miền Tây 
thường gọi cá heo Irrawaddy là “ông” nược.

Trước đây, loài cá nược thường bơi lội trên 
2 con sông Tiền và sông Hậu, nhưng mật độ 
“đậm đặc” phải nói là trên sông Vàm Nao 
(An Giang). Người ta cho rằng thức ăn của cá 
nược là phiêu sinh, thủy sinh (rong cỏ), nhưng 
các ngư dân lại quả quyết thức ăn chính của 
cá nược là các loại cá nhỏ. Vì cá nược thuộc 
họ “cá voi biển” nên khá to, lưng màu nâu 
đen, bụng màu nhạt hơn, toàn thân trơn nhớt.

Những người đi sông, đi biển thường thấy 
cá nược đực rất to so với cá nược cái. Con 
cá cái có 2 vú lớn mọc dưới vây trước y như 
vú đàn bà, tức không nằm xuôi theo lườn. 
Con đực, tất nhiên cũng có “cái ấy” y bộ 

phận sinh dục của đàn ông, ló ra khoảng 5cm 
(nhưng khi giao cấu có to hơn hay dài hơn 
hay không thì không ai xác định được, vì ở 
dưới nước). Theo tìm hiểu, loài cá nược đẻ 
mỗi lần chỉ 1 con.

Cá con mới đẻ đã trên 10kg, bú vú mẹ cho 
đến khi biết tự tìm thức ăn. Khi cá trưởng 
thành dài khoảng 2,5m, trọng lượng đạt đến 
400kg. Loài cá nược thường sống hòa đồng 
với các loài sinh vật khác và rất hiền, chẳng 
những không bao giờ làm hại ai mà còn tỏ 
ra rất thân thiện với người. Vui tính và giúp 
người là “cái tánh” của cá nược.

Tôi nhớ không nhầm, lúc còn nhỏ, khoảng 
thời gian tôi học lớp nhì (lớp 4), vào lúc giữa 
trưa, bỗng 1 sinh vật to lớn nổi lên đưa cặp 
vú trắng phếu giữa dòng sông. Khi đó tôi và 
hàng chục đứa trẻ đang tắm sông. Chúng tôi 
thấy vậy liền bơi ra và đùa giỡn, rồi một hồi 
hè nhau đếm: “1, 2, 3”, tiếp theo đồng la lớn 
vài lần câu: “Ông Nược ơi! Đua! Đua!”. Tức 
thì ngay sau đó, chỉ 10 - 15 phút, 1 bầy cá 
nược xuất hiện (tất nhiên nhằm lúc chúng có 
quanh quẩn gần đó).

“Vận động viên” nào cũng trồi lên hụp 
xuống “đua tốc độ”, nhưng khá chậm chứ 
không nhanh như các loại cá khác. Thỉnh 
thoảng thấy phun nước khi nó nhảy thẳng lên 
mặt nước. Đám trẻ chúng tôi càng vỗ tay reo 
hò: “Ông Nược đua! Ông Nược đua!”, chúng 
càng “hứng chí”… Rất vui”, ông Ba Hải (1 
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ngư dân đã bỏ nghề ở ấp Vàm Nao, xã Tân 
Trung, H.Phú Tân, tỉnh An Giang”, kể lại.

Cũng theo ông Hải, thường các lão ngư ở 
An Giang kể cho con cháu nghe những giai 
thoại về loài cá dễ thương này, vào cái thuở 
trên sông không có quá nhiều ghe tàu, máy nổ 
ầm ì như ngày nay. Những người sống nghề 
“Bà Cậu” (đánh bắt thủy sản) thường thầm 
vái “Ông Nược” độ để đánh bắt được thật 
nhiều cá.

Phổ biến nhất là khi biết có luồng cá rất 
nhiều đang di chuyển, nhưng không nhằm vào 
lưới đang giăng, ngư dân thường gây tiếng 
động bằng cách vỗ tay (hoặc gõ khua trên 
mạn thuyền) và la lớn vài ba lần giữa thinh 
không: “Lùa cá vô lưới giùm Ông Nược ơi!”. 
“Thật kỳ diệu, dù đang lặn sâu dưới nước 
chúng cũng nghe được tiếng người! Mỗi lần 
nhờ đến, “Ông Nược” đều giúp bằng cách 
vừa lội ven theo đàn cá vừa nhảy tung lên 
phun nước xối xả (từ 1 cái lỗ ở trán) lùa cá 
vô lưới”, ông kể.

Những câu chuyện đó được lặp đi lặp lại 
trên đoạn sông lớn mà chúng tôi đi qua, được 
truyền lại từ những người cao tuổi này đến 
những người cao tuổi khác chứ không riêng 
ông Hải… Như ông Năm Chức (80 tuổi, ngụ 
xã Tân Trung, H.Phú Tân, tỉnh An Giang), 
kể rằng, khúc sông trước nhà ông, trước có 
bầy cá nược hay qua lại, thấy vậy ông thường 
chọc ghẹo chúng: “Nược ơi, đua”. Lát sau, cả 
bầy nhào lộn thấy thương.

“Mà chúng nó nhào lộn giống diễn viên 
xiếc dưới nước, ngưỡng mộ thật. Chú càng 
vỗ tay, nguyên bầy càng nhào lộn dữ hơn. 
Ngoài việc rủ đua thì loài cá này thường rất 
thích trẻ con, chúng khoái được bơi với trẻ 
con lắm!. Đám cháu của chú miễn gặp loài 
cá này là hô hào bơi đua. Chú nhớ không lầm 
vào khoảng 1970, chú đang cùng mấy anh em 
dỡ chà bắt cá trên sông Vàm Nao.

Khi nghe tụi nhỏ reo lên “Ông Nược, đua! 
Ông Nược, đua!”, tụi chú liền mừng rỡ, đồng 
thanh la lên: “Lùa cá vô lưới, lùa cá vô lưới 
ông Nược ơi!”. Lập tức đang giỡn với tụi 

nhóc, cả đàn cá nược quay ngược lại chỗ chú 
và quần thảo quanh đoạn sông gần đống chà. 
Đến khi tôm cá sợ chạy hết vào chà thì tụi 
chú mới bắt hết”, ông Năm Chức bộc bạch. 
Khi thu hoạch cá xong, ông Năm cùng nhiều 
người trong nhóm thưởng cho bầy cá nược 
vài con cá tươi sống. “Nhưng bây giờ không 
còn có những hoạt cảnh cá nược nhào lộn 
như ngày xưa nữa rồi”, ông than vãn.

TỪ LOÀI CÁ “DỄ THƯƠNG”, 
SAO NGƯ DÂN LẠI TÔN THỜ

Sống ở sông, loài “cá thiêng” này thuộc 
dòng cá voi hay cá ông. Tuy nhiên vì sống 
ở sông trong môi trường chật hẹp, nên loài 
cá tương cận này có vóc dáng khiêm tốn 
hơn, chỉ bằng khoảng 1/5 cùng loài, ở biển. 
Nhiều ngư dân vẫn tin rằng loài cá này có 
“cốt người”, chúng sống rất hiền hòa, và hiểu 
được tiếng người.
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Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn 
Hữu Hiệp trao đổi câu chuyện “loài cá 

thiêng” với PV - Ảnh: Tô Văn

Ngư phủ giăng lưới dính cá, thường hô là 
thần mà cầu khấn, thì nhân ngư đuổi bầy cá 
chạy cả vào lưới. Ngư phủ rất cảm ơn, có khi 
nhân ngư lầm vào trong lưới, thì ngư phủ mở 
một mặt lưới kêu mà dẫn ra, nhân ngư ắt theo 
cửa lưới ấy mà ra! Lại những ghe thuyền trong 
biển gặp lúc gió sóng nguy hiểm, thường thấy 
nhân ngư dìu đỡ thân ghe bảo vệ vào bờ yên 
ổn. Còn hoặc ghe bị chìm úp thì cũng trong 
cơn sóng gió rầm rộ ấy nhân ngư cũng đưa 
người lên bờ, sự hỗ trợ hiển nhiên rõ rệt.

Nhưng chỉ có trong Nam từ Linh Giang đến 
Hà Tiên có sự linh ứng cứu vớt mau chóng 
mà thôi, còn các biển khác không có. Có lẽ 
vì núi biển phương Nam hun đúc thiêng liêng 
được âm phù mặc trợ để bảo hộ sinh dân của 
ta vậy chăng? Triều đình đã phong tặng làm 
“Nam Hải Tướng quân Ngọc lân tôn thần”, kê 
vào tự điển.

Cá ấy rủi ro mà bị ác ngư khác đánh chết 
nổi trên mặt bể thì dân miền biển góp tiền 
mua hàng, vải đồ liệm rồi lựa một người đàn 
anh trong ngư hộ đứng làm chủ tang, đào đất 
chôn cất cẩn thận, và dựng đền ở ngay bên 
mộ. Những chỗ có chôn cá ấy thì dân chỗ ấy 
được nhiều lợi may mắn, còn chỗ tuy không 
chôn cũng đều lập đền thờ, dọc theo miền 
biển đều như thế cả.

Còn theo Sách Đại Nam nhất thống chí 
chép: “Cá Voi có tục danh là cá Ông Voi, đầu 

tròn, nơi trán có lỗ phun nước ra, sắc đen 
trơn láng, không có vảy, đuôi có 2 chĩa như 
đuôi tôm, có tánh từ thiện, hay giải cứu cho 
người khi qua biển mắc nạn. Đầu niên hiệu 
Minh Mạng, vua đặt tên là Nhân Ngư, đầu 
niên hiệu Tự Đức đổi lại Đức Ngư”.

Thành ra, ý thức bảo vệ và đối xử tử tế với: 
“Nhân ngư; Đức Ngư” không chỉ tôn trọng 
pháp luật, mà còn thể hiện tinh thần đạo lý 
đối với loài cá có tánh từ thiện này là nét đẹp 
trong văn hóa đánh bắt của bà con ngư dân, 
cũng là một tín ngưỡng dân gian Nam Bộ”, 
ông Hiệp nhận định.

Đó là chuyện của ngày trước, nay hầu hết 
bà con đã chuyển nghề, vả lại cá nược trên 
sông Vàm Nao cũng không còn. Những hình 
ảnh về loài cá nược là chuyện đã lùi vào ký 
ức, Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) 
đã đưa con vật này có tên trong sách Đỏ. Thì 
đến nay hầu khắp các chợ lớn, chợ nhỏ đều 
không thấy ai bán thịt cá nược, tức cá voi sông 
- đúng hơn là cá voi biển sống được trong môi 
trường nước ngọt. Chỉ mới đây, 1 ngư dân ở 
Bến Tre vừa đánh lưới dính được 1 cá nược, 
nhưng tiếc rằng sau đó đã chết.

Theo Tô Văn/Một thế giới
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

 Bọn nó bảo mình “ngựa” quá! Khà khà…

XEM TIVI

Bé gái đang đọc báo quay sang hỏi mẹ:
-  Mẹ ơi, trong báo nói yêu là mù quáng, 

vậy làm sao chữa bệnh này Bà mẹ thản 
nhiên trả lời:

-  Con à, lấy nhau xong thì người ta tự 
nhiên sáng mắt ra thôi. Khỏi cần.

CHỮA MÙ MẮT

Tư Cầu Muối nổi tiếng là mê đá banh, 
nên sáng Chúa Nhật không dậy nổi để đi lễ. 
Anh chàng nằm dài trên giường, mở Tivi ra 
xem lễ.

Khi chết gặp thánh Phêrô, Ngài coi hồ sơ 
xong liền phán:

- Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa Nhật , 
xuống dưới hỏa ngục ngay tức khắc.

- Thưa Thánh Phêrô, oan cho con lắm , 
Chúa Nhật nào con cũng mở Tivi ra xem lễ 
mà. - Vậy thì cho con cái Tivi nầy, để mang 
xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng.


