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Đoàn tụ
Người đàn ông tên Hạ 

Quân; dòng chữ trên áo trắng 
anh đang mặc viết: “Bao cát 
thịt người 10 tệ/1 đấm”. Khi 
Hạ Quân đứng trên đường 
phố, rất nhiều người qua 
đường chú ý tới anh.

Con trai của Hạ Quân mắc 
bệnh bạch cầu nên phải tốn 
rất nhiều tiền để chạy chữa. 
Vì không có tiền, anh buộc 
phải đưa ra hạ sách này.

Hạ Quân đăng ảnh con 
trai cùng thông tin bệnh 
viện mà con anh đang điều 
trị. Các bác sĩ cho biết cháu 
cần được ghép tủy mới 
mong sống, vì vậy, anh sẽ 
phải trả các khoản chi phí y 
tế khổng lồ để cứu mạng con 
trai mình. Đằng sau những 
dòng chữ ấy không chỉ đơn 
giản là “bao cát thịt người” 
nữa, mà còn là một tình cha 
bao la…

Chuyện gợi vài ý: - tình 
yêu nơi ta là hình ảnh tình 

yêu Chúa – nhưng ta chỉ yêu 
người thân – Chúa muốn ta 
yêu mọi người.

“Thiên Chúa là Tình yêu” 
(1 Ga 4, 16); con người vì 
“là hình ảnh Thiên Chúa” 
(St 1, 26), cho nên con người 
cũng là tình yêu. Cứ xem! Ai 
cũng xúc động chuyện Hạ 
Quân. 

Nhưng đó là bản năng ta 
yêu (tình yêu bản năng loài 
thú cũng có); Chúa muốn 
lý trí ta yêu (tình yêu lý trí). 
Chỉ với lý trí, ta mới có thể 
“yêu tha nhân như chính 
mình”  (Mc 12, 28b-34). 

Khi lý trí yêu, ta đoàn tụ 
ngay với Thiên Chúa dù đang 
tại thế, bởi quy luật: “Đồng 
thanh tương ứng, đồng khí 
tương cầu”,  “Ngưu tầm 
ngưu, mã tầm mã”. Vì tình 
yêu bản năng mất khi xác 
mất (chết) tình yêu lý trí còn 
mãi với thần khí bất tử. 
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PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - TỪ NGỮ THÁNH KINH

  

“Nhưng giờ đã đến -và chính là 
lúc này đây- giờ những người thờ 
phượng đích thực sẽ thờ phượng 
Chúa Cha trong thần khí và sự thật, 
vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ 
phượng Người như thế. Thiên Chúa 
là thần khí, và những kẻ thờ phượng 
Người phải thờ phượng trong thần 
khí và sự thật”. (Ga 4, 21-24)

Thờ phượng Đức Chúa Cha 
trong tận nội tâm không phải ở môi 
miệng và hình thức. Thờ phượng 
bằng thực thi Lời Chúa-yêu thương 
tha nhân không phải bằng đọc 
nhiều kinh, rước sách ồn ào, lễ hội 
đông đúc, chiêng trống, bò béo 
hoặc vui say.

 
   THỰC THI LỜI CHÚA

 . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

thực thi lời chúa - mình máu ngôi lời - ăn lời uống ý

 . ĂN LỜI UỐNG Ý
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THỰC THI LỜI CHÚA - HOÁ THÀNH MÁU THỊT 

CHÂU HÂN Sưu tầm

Văn hào Léon Tolstoi (người Nga) kể câu 
chuyện như sau: Hai người đàn ông nọ quyết 
tâm hành hương về Giêrusalem để dự Ðại lễ 
Phục Sinh ở đó. Một người đặt mối quan tâm 
hàng đầu là đích điểm của cuộc hành trình, vì 
thế ông cương quyết không dừng lại bất cứ 
nơi đâu, và trong suốt cuộc hành trình, tâm 
trí ông chỉ nghĩ đến thành thánh. Còn người 
thứ hai, trên mọi nẻo đường, nhìn thấy nhiều 
người cần được giúp đỡ và ông đã tốn nhiều 
tiền bạc và thời giờ, đến nỗi ông không đến 
được đích điểm như đã dự định. Thế nhưng, 
một cái gì đó từ Thiên Chúa đến với tâm hồn 
ông mà người hành hương kia không nhận 

được, cũng như một cái gì đó từ Thiên Chúa 
qua đôi tay ông, ảnh hưởng cuộc đời của 
nhiều người mà người kia không có được qua 
những nghi lễ ông thứ nhất này tham dự tại 
thành thánh kéo dài suốt mùa Phục Sinh.
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PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

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

“Sẽ có nhiều người mạo danh Thầy” 
(Lc 21,8)

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

Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHỦ ĐỀ: NGÀY CỦA CHÚA

Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I: Khi Ngày của Chúa đến, những 

kẻ gian ác sẽ bị tiêu diệt, còn những người 
công chính sẽ được vinh quang.

- Đáp ca: Chúa ngự đến xét xử muôn dân 
theo lẽ công bình.

- Bài đọc II: Trong khi đón chờ Ngày đó, 
tín hữu không được lười biếng mà trái lại 
càng phải tích cực làm việc.

- Tin Mừng: Chúa Giêsu tiên báo - bằng 
cách diễn tả Khải Huyền - về ngày thành 
Giêrusalem bị tàn phá và về những điều xảy 
ra trước khi Ngày của Chúa đến.

Minh họa.
- Mille images 139 A
- “Sẽ có nhiều người mạo danh Thầy” (Lc 

21,8).

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
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Anh chị em thân mến
Sống theo năm Phụng vụ giống như làm 

một cuộc hành trình. Hôm nay đã gần hết 
năm Phụng vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta 
nghĩ đến lúc tận cùng của thời gian, còn được 
gọi là ngày tận thế. 

Chúng ta thường nghe người ta bàn tán về 
ngày tận thế, với những hiện tượng khủng 
khiếp và những tai ương rất đáng sợ. Nhưng 
thực ra ngày đó có khủng khiếp không, khi 
nào nó đến và chúng ta phải chuẩn bị đón 
ngày đó ra sao? Đó là những vấn đề mà Lời 
Chúa hôm nay sẽ giải thích cho chúng ta.

Nhưng trước hết, như thường lệ, chúng ta 
hãy bắt đầu Thánh lễ bằng tâm tình sám hối 
lội lỗi chúng ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta sống như đám lục bình trôi, ng-
hĩa là không nghĩ đến chặng cuối của cuộc 
hành trình đời mình.

- Nhìn lại một năm phụng vụ sắp hết, chúng 
ta thấy mình đã có rất nhiều thiếu sót.

- Trước những hoàn cảnh khó khăn, chúng 
ta đã chán nản và hầu như mất lòng tin.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Ml 3,19-20a).

Trích đoạn này nói về “Ngày của Chúa”. 
Thuật ngữ này được Thánh Kinh dùng khá 
nhiều, với ý nghĩa là lúc Thiên Chúa chính 
thức ngự trị. Thánh Kinh mô tả ngày đó bằng 
những hình ảnh của văn thể Khải Huyền với 
ý nghĩa ám chỉ, nên ta không nên hiểu theo 
nghĩa đen. Ý nghĩa chính của những hình ảnh 
đó là:

- Khi đó Thiên Chúa sẽ tiêu diệt những thế 
lực gian tà.

- Và khi đó Ngài sẽ cho những người công 
chính được vinh quang.

2. Đáp ca (Tv 97).
Thánh vịnh này cũng nói tới Ngày Thiên 

Chúa đến. Đó không phải là một ngày khủng 
khiếp - có khủng khiếp chăng là chỉ đối với 
những kẻ gian ác - mà là một ngày hân hoan. 
Bởi đó tác giả Thánh vịnh kêu mời mọi người 
- và cả vũ trụ vạn vật - hãy đàn hát lên để 
mừng đón Chúa.

3. Tin Mừng (Lc 21,5-19).
Đoạn này mở đầu một đơn vị văn chương 

được gọi là “diễn từ chung luận” (Lc 21,5-
36), trong đó Chúa Giêsu bàn đến những vấn 
đề “chung kết” của lịch sử là: sự sụp đổ của 
thành Giêrusalem, ngày tận thế, và ngày Đức 
Kitô quang lâm. Diễn từ này khó hiểu, một 
phần vì được viết theo văn thể Khải Huyền, 
phần khác vì 3 biến cố trên được nhắc đến 
xen lẫn nhau khiến người đọc không biết rõ 
những câu nào nói đến biến cố nào.

- Các câu 5-6: Chúa Giêsu tiên báo thành 
Giêrusalem sẽ bị tàn phá.

- Câu 7: thính giả liên tưởng tới ngày tận 
thế nên hỏi Chúa Giêsu khi nào thì tận thế và 
có dấu nào báo trước không.

- Câu 8-11: Chúa Giêsu không muốn cho 
biết những dấu chỉ rõ ràng về ngày tận thế. 
Bởi đó trước tiên Ngài khuyên người ta chớ 
tin vào những dấu chỉ mà người này người nọ 
đưa ra cho rằng sắp tận thế. Kế đó Ngài dùng 
những hình ảnh Khải Huyền khó hiểu để nói 
một cách úp úp mở mở rằng khi tận thế thì 
những gì xưa nay người ta cho là chắc chắn 
đều sẽ lung lay.
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- Các câu 12-19: Chúa Giêsu báo trước cho 
môn đệ mình biết rằng có một thời kỳ Giáo 
Hội sẽ bị bắt bớ. Rồi Ngài dạy họ phải sống 
thế nào trong thời kỳ đó: hãy coi những khốn 
khó đó là dịp để ta làm chứng cho Chúa (câu 
13); đừng sợ phải bào chữa thế nào, vì Ngài 
sẽ ban cho họ sự khôn ngoan mà kẻ thù không 
thể nào thắng được (cc 14-15); đừng sợ khi 
bị bắt bớ và thù ghét, vì vẫn có Chúa quan 
phòng trong tất cả những hoàn cảnh éo le đó 
(cc 16-18); phải kiên trì (câu 19).

4. Bài đọc II (2 Tx 3,7-12).
Nhiều tín hữu trong giáo đoàn Thêxalônica 

nghĩ rằng sắp đến ngày tận thế, cho nên họ 
lười biếng không muốn làm gì nữa cả.

Thánh Phaolô khiển trách điều đó. Ngài 
lấy chính bản thân ngài ra làm gương: không 
bao giờ sống vô kỷ luật, không ăn bám vào 
ai, trái lại luôn làm lụng vất vả. Phaolô đã 
nói một câu rất nặng: “Ai không làm việc thì 
đừng ăn”.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Thời gian
Trong kho tàng văn hóa phong phú của 

Trung Quốc, người ta đọc thấy một câu truyện 
răn đời sau đây: Ngày xửa ngày xưa có một vị 
hoàng đế, tuổi đã quá bát tuần, mà vẫn chưa 
đọc được một quyển sách nào của các bậc 
thánh hiền. Bộ sách mà nhà vua thèm khát 
được đọc là Bộ Sách Lịch Sử Loài Người

Nhưng khốn nỗi cuộc đời nhà vua, từ mái 
đầu xanh đến lúc tóc đã bạc phơ, răng đã long, 
không lúc nào được rảnh rỗi thư nhàn. Cuộc 
đời nhà vua luôn luôn sống trên lưng ngựa, 
nằm sương gối tuyết trên bãi chiến trường 
của thời chinh chiến loạn lạc. Nay chinh phục 
nước này, mai ngăn chặn nước kia xâm lăng. 
Đôi mắt của nhà vua chỉ nhìn thấy có gươm 
giáo và máu lửa. Nhà vua rất ân hận vì trong 
suốt cuộc đời chưa có hân hạnh được đọc một 
trang sách của các bậc thánh hiền. 

Nay chiến tranh đã tạm yên, đất nước đã 
thanh bình. Nhà vua muốn dành thời gian còn 
lại để đọc cho kỳ được Bộ Sách Lịch Sử Loài 
Người, để tìm hiểu xưa nay con người sống 
để làm gì, chết đi về đâu? Nhưng phiền một 
nỗi, tuổi của nhà vua đã quá cao, mà bộ sách 
lại quá dầy. Biết sức mình không thể đọc hết 
bộ sách, nhà vua ra lệnh cho viên quan ngự sử 
làm thay mình công việc khó khăn ấy. Với sự 
giúp đỡ của một ủy ban 50 người, viên quan 
ngự sử bắt đầu miệt mài đọc sách. 

Sau 10 năm cắm cúi đọc, viên quan ngự sử 
và ủy ban đã có thể tóm tắt Bộ Sách Lịch Sử 
Loài Người thành 10 cuốn và mang vào triều 
đình dâng lên nhà vua. Nhưng vừa nhìn thấy 
10 cuốn sách và đo lường tuổi tác sức khỏe 
của mình, nhà vua lại cảm thấy không còn 
đủ sức đọc hết bộ sách, dù đã được rút ngắn 
thành 10 cuốn! Nhà vua bèn ra lệnh cho viên 
quan ngự sử và ủy ban tiếp tục làm việc thêm 
một thời gian nữa.
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Sau 5 năm làm việc thêm, viên quan ngự 
sử và ủy ban đã tóm lược Bộ Sách Lịch Sử 
Loài Người thành 5 cuốn. Nhưng khi ủy ban 
và viên quan ngự sử mang 5 cuốn sách vào 
cung ra mắt nhà vua thì cũng chính là lúc nhà 
vua đang hấp hối trên giường bệnh. Biết mình 
không còn sống bao lâu, cũng không thể nào 
đọc được dù chỉ một trang sách, nhà vua mới 
thều thào nói với viên quan ngự sử hãy tóm 
tắt Bộ Sách Lịch Sử Loài Người chỉ trong 
một câu thôi.

Lúc đó viên quan trưởng ban tu sử mới tâu 
trình nhà vua như sau: “Hạ thần xin vâng 
mệnh. Lịch Sử Loài Người từ khai thiên lập 
địa đến giờ là con người sinh ra để khổ rồi 
chết!” Nhà vua gật đầu… Đôi môi khô héo 
của nhà vua bỗng nở một nụ cười mãn nguyện 
rồi tắt thở! Giữa lúc ấy, viên quan ngự sử cũng 
nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn lại một năm sắp qua, với biết bao 
nhiêu biến cố vì khổ đau, bệnh tật, tai nạn, 
động đất, lũ lụt, chiến tranh, chết chóc đã 
xảy ra với loài người cũng như cho gia đình 
và bản thân, có lẽ nhiều người trong chúng ta 
cũng muốn đi đến kết luận bi quan như viên 
quan ngự sử của nhà vua trong câu truyện 
răn đời trên đây: “Con người sinh ra để khổ 
rồi chết!”.

Chúng ta có bi quan nhìn đời như viên quan 
ngự sử không? Hoàn toàn không. Chúng ta 
không chối bỏ thực tại của khổ đau, của bệnh 
tật, của chết chóc. Nhưng chúng ta biết rằng 
Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới, tạo nên 
chúng ta là để cho chúng ta được sống và 
sống dồi dào. Cho nên hướng đi lịch sử của 
loài người không phải là ngõ cụt của sự chết 
mà là sự sống. Bên kia của thất bại khổ đau, 
bên kia của bệnh tật chết chóc, cuộc sống vẫn 
còn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống.

Vì thế không có tâm tình nào thích hợp cho 
chúng ta trong những ngày cuối năm này cho 
bằng Cảm Tạ và Phó Thác. Cảm Tạ và Phó 
Thác tất cả cho Thượng Đế, vì Ngài là Cha 
của chúng ta, luôn yêu thương và quan phòng 
cuộc đời chúng ta. Cảm Tạ và Phó Thác vì 

Ngài là Thượng Đế của Tình Thương, của 
sự Sống. Cảm Tạ và Phó Thác vì Ngài là 
Đường, là Sự Thật và là Lẽ Sống của chúng 
ta. Cảm Tạ và Phó Thác cho Thượng Đế, vì 
nhờ Ngài cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý 
nghĩa và đáng sống.

Trong muôn vàn khổ đau của cuộc sống, 
chúng ta hãy hân hoan lập lại: Thượng Đế 
Yêu Thương Tôi Như Chỉ Có Một Mình Tôi 
Trên Cõi Đời Này. Đừng bao giờ chúng ta 
quên một chân lý căn bản soi sáng cho đời ta: 
“Chúng ta không chỉ sinh ra cho cuộc sống 
đời tạm này mà cho cuộc sống vĩnh cửu đời 
sau”. Đó chính là Niềm Tin của Bạn, của tôi 
và của mọi người. (Linh mục Trần quý Thiện)

* 2. Trắc nghiệm đức tin.
Một hôm vua Ai Cập đang đứng chiêm 

ngưỡng những công trình mà ông cho xây 
dựng tại thành phố Êliôpôli, bỗng có cụ già 
râu tóc bạc phơ không biết từ đâu tới đã cười 
ngạo nghễ và thách thức nhà vua:

- Hãy bỏ lại tất cả và cút đi!
Nhà vua giận tím gan, nhưng ông ta đã nén 

giận và hỏi:
- Hỡi lão già, ngươi là ai mà dám ra lệnh 

cho ta cách hỗn xược như thế? Không lẽ 
ngươi quyền thế hơn ta?

Ông lão quả quyết:
- Đúng thế! Vì ta là thời gian.
Nghe đến tên thời gian, vua Ai Cập tái mặt, 

té nhào khỏi ngai vàng. Cùng với ông, cả đế 
quốc Ai Cập cũng sụp đổ.

Lão già Thời Gian cũng rảo qua khắp các 
đế quốc trên địa cầu. Lão đi đến đâu, các đế 
quốc đều rơi như sung rụng.

Nhưng ngày kia, người ta bỗng thấy xuất 
hiện tại đồi Vatican một cụ già khác. Lão già 
Thời Gian cũng một giọng điệu vô cùng hách 
dịch đến trước thành Vatican gầm lớn:

- Ta là Thời Gian đây!
Tiếng gầm thét đó làm rung chuyển trái đất, 

nhưng lại không làm cho cụ già trên đồi Vati-
can mảy may lo sợ. Cụ bình tĩnh đáp:

- Còn ta, ta chính là Vĩnh Cửu! Xuyên qua 
các thế hệ ta phải đại diện cho lòng chung 
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thuỷ của Thiên Chúa đối với con người.
***

Không có gì là vĩnh cửu dưới bầu trời này. 
Nhiều người Do thái nhìn ngắm và khen ngợi 
đền thờ Giêrusalem nguy nga tráng lệ, được 
xây cất bằng đá cẩm thạch nguyên khối, mỗi 
cây cột cao hơn 12 mét. Đền thờ được trang 
trí với cây nho lớn bằng vàng ròng, quyên 
góp từ các tín hữu (2 Mcb 2,13). Mặt tiền đền 
thờ được dát bằng vàng lá, mỗi khi mặt trời 
lên, nó phản chiếu ánh sáng chói loà rực rỡ. 
Nhìn từ xa, đền thờ trông như một núi tuyết 
khổng lồ vì màu trắng toát của đá cẩm thạch. 
Chính vẻ huy hoàng lộng lẫy của đền thờ mà 
người ta tưởng nó sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Chúa Giêsu đã đánh đổ quan niệm sai lầm 
đó. Người loan báo đền thờ sẽ bị tàn phá một 
cách thảm hại, không còn hòn đá nào chồng 
trên hòn đá nào. Quả thật, tiên báo này đã 
hoàn toàn ứng nghiệm năm 70 sau Công 
nguyên, khi vua Titô đem quân bao vây, tàn 
sát dân chúng, bắt những tù binh, và thiêu 
huỷ đền thờ thành ra hoang vu tiêu điều.

Mọi người kinh hoàng sợ hãi khi nghe 
Chúa Giêsu loan báo việc đền thờ bị phá huỷ. 
Họ xin Người cho biết thời gian và điềm báo 
trước. Nhưng Người không cho biết gì thêm 
lại còn dựa vào lời tiên báo trên để nói về 
ngày tận thế. Trước ngày đó, sẽ có những thử 
thách đức tin.

Có thể có những ngôn sứ giả hiệu, mạo 
danh Chúa để mê hoặc tín hữu, hay loan báo 
thời gian đã đến gần để làm mất niềm hy vọng 
nơi những kẻ tin.

Có thể có những cuộc bách hại các tín hữu, 
thậm chí cả sự chia rẽ trong các gia đình.

Nhưng Người khuyên họ: “Đừng sợ”. Hãy 
tin tưởng trong phó thác và bền đỗ trong đức 
tin, vì Thiên Chúa luôn quan phòng chở che 
cho những ai cậy trông nơi Người.

Đối với Chúa Giêsu, bách hại và thử thách 
không phải là điều đáng sợ mà là một cơ may, 
để người tín hữu có dịp “làm chứng”: để cho 

kẻ bách hại hiểu biết đức tin của người tín 
hữu, và để người tín hữu chứng tỏ lòng tin 
vào Thiên Chúa trong cơn thử thách.

Quả thật, Thiên Chúa muốn niềm tin phải 
là một hành động tín nhiệm sâu xa nơi Người, 
một biểu lộ tín thác tuyệt đối vào Người, cho 
dù có phải chịu thử thách đớn đau nhất, kể cả 
sự chết. Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen 
có viết: “Để trắc nghiệm đức tin của ta, cần 
phải xem phản ứng lúc đau khổ và thử thách, 
chứ không phải lúc thuận buồm xuôi gió”.

***
Lạy Chúa, đức tin không giữ cho chúng 

con khỏi chết, cũng không cứu chúng con 
thoát đau khổ, nhưng đức tin chính là hiến 
dâng mạng sống.

Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để 
trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn 
luôn kiên trì giữ vững niềm tin vào Chúa. 
Amen. (TP)

* 3. Làm chứng trong gian khổ.
a. Trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu nói 

đến nhiều cảnh gian truân khổ sở như chiến 
tranh, bắt bớ, thiên tai, chia rẻ v.v. Nhưng cái 
đáng chú ý là Chúa Giêsu nói rằng: “Đó sẽ là 
cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy”. Tại 
sao? Thưa vì:

Trong lúc tối tăm người ta mới cần ánh 
sáng hơn.

Trong thời buổi đầy dối gian, người ta mới 
cần sự thật hơn

Trong xã hội đầy hận thù, người ta mới cần 
tình thương hơn

Trong chiến tranh người ta mới cần đến 
hòa bình hơn.

Thời đại chúng ta ngày nay là thời văn 
minh hưởng thụ, người ta chạy theo vật chất, 
người ta chỉ quan tâm đến đời này. Một bầu 
không khí thờ ơ với tôn giáo bao trùm khắp 
nơi. Có thể nói, đây là thời kỳ khủng hoảng 
đức tin. Nhưng chính trong thời kỳ này, từ 
tận thâm tâm, con người mới cần đức tin hơn. 
Vì thế đây là thời gian tốt để tín hữu chúng ta 
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làm chứng về đức tin của mình.
b. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng 

nói đến sự sụp đổ của thành Giêrusalem. 
Ngày nay cũng có nhiều sụp đổ: không chỉ là 
sụp đổ một ngôi nhà mà sụp đổ rất nhiều thứ. 
Chỉ có một điều bền vững không bao giờ sụp 
đổ thôi, đó là tình thương của Chúa. Vì vậy, 
đây cũng là cơ hội cho tín hữu chúng ta làm 
chứng về tình thương của Thiên Chúa.

* 4. Kiên trì.
Cuối bài Tin Mừng này, sau khi nói đến 

những gian truân thử thách, Chúa Giêsu khu-
yên chúng ta hãy kiên trì: “Có kiên trì, anh 
em mới giữ được mạng sống mình”.

Kiên trì là gì? Thưa là dù gặp phải gian 
truân thử thách, ta không lùi bước, không 
nản lòng, không bỏ cuộc nhưng vẫn luôn giữ 
vững niềm tin và lý tưởng sống của mình.

Anne Frank là một cô bé Do thái bị bọn 
Đức quốc xã bắt giam trong trại tập trung. 
Nơi đó cô bé đã chứng kiến biết bao cảnh 
khổ, cô đã thấy rất nhiều người vì quá khổ 
mà trở thành mất nhân phẩm, mất lý tưởng, 
mất đức tin. Chính cô cũng khổ và nhiều lần 
hoang mang tự hỏi: có công lý thật không, 
có Thiên Chúa không? Nhưng sau những lúc 
giao động ấy, cô cương quyết giữ vững niềm 
tin của mình: cô tin rằng dù biểu hiện bên 
ngoài của con người có gian ác thế nào đi nữa 
thì trong thâm tâm con người vẫn tốt; dù hiện 
tại có xấu xa đến đâu đi nữa nhưng cuối cùng 
sự thiện sẽ chiến thắng sự ác; dù hiện nay 
xem ra Thiên Chúa vắng mặt, nhưng chính 
Thiên Chúa là người có tiếng nói cuối cùng. 
Những suy nghĩ ấy được cô ghi lại trong một 
quyển nhật ký. Sau chiến tranh thế giới thứ 
2, quyển “Nhật ký Anne Frank” đã được xuất 
bản, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, và nổi 
tiếng khắp thế giới.

Điều gì giúp người ta kiên trì? Trước hết 
đó là xác tín về lẽ phải của mình; thứ hai là 
gương can đảm chịu đựng của những người 
khác; và thứ ba, nhưng quan trọng nhất, là 
đức tin tôn giáo. Gandhi nói: “Người nào tin 
vào Thiên Chúa thì không bao giờ thất vọng, 

bởi vì người đó biết rằng cuối cùng thì sự thật 
sẽ chiến thắng”.

Chúa Giêsu bảo các môn đệ “Anh em đừng 
sợ”. “Đừng sợ” không có nghĩa là không có 
cảm giác sợ, mà là không để cho cảm giác ấy 
đè bẹp mình, nhưng mình phải làm chủ cảm 
giác ấy và chiến thắng nó. “Anh hùng không 
phải là người không biết sợ mà là người chiến 
thắng nỗi sợ” (Solzhenitsyn) 

5. Chuyện minh họa.
a/ Thời gian
Người kia rất tham việc, không dám lãng 

phí một phút nào.
Trên đường ra phố, ông dự định xem sẽ mua 

sắm ở cửa hiệu nào. Trong cửa hiệu, ông dự 
định nơi ông sẽ đi dạo. Trong lúc đi dạo, ông 
dự định nơi ông sẽ đến ăn. Trong khi ăn món 
chính, ông dự định sẽ ăn món tráng miệng gì. 
Trong khi tráng miệng, ông nhìn bảng danh 
mục để chọn xe buýt về nhà.

Ông chẳng bao giờ chú ý đến những gì ông 
đang làm. Ông luôn chuẩn bị cho những sự 
việc kế tiếp.

Một ngày kia ông phải đối đầu với điều mà 
ông không chuẩn bị là cái chết. Khi sắp chết, 
ông kinh ngạc về cuộc đời trống rỗng và vô 
nghĩa của mình. Ông chẳng bao giờ sống với 
hiện tại.

b/ Ngã lòng.
“Nếu bạn cậy vào sức riêng của mình thì 

chẳng lạ gì bạn sẽ sớm ngã lòng. Kẻ khiêm 
nhường thực thì không ngã lòng, kẻ ngã lòng 



11

PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - TỪ NGỮ THÁNH KINH

không phải là người khiêm nhường thật bởi 
vì người ấy cậy dựa vào một cái gì đó ngoài 
Chúa”. (J.N.D.”Scripture Truth”)

c/ Kiên trì.
Một người đưa tin đến một lâu đài cũ kỹ 

và anh lấy búa gõ cửa. Không ai trả lời. Anh 
lại gõ và chỉ có tiếng vang dội lại. Nhưng anh 
biết có người trong nhà, anh nhìn thấy họ qua 
cửa sổ. Giận sôi lên, anh cầm búa và lấy hết 
sức giáng mạnh vào cửa hai ba chục lần.

Một khuôn mặt cau có ngó qua lỗ then cửa 
và lịch sự hỏi xem người khách muốn vào 
không.

Vị khách nói như mê sảng: “Này ông, tôi 
vào được không? Chẳng lẽ ai muốn vào cũng 
phải gõ như tôi?”.

- Ồ, ông biết đấy: Có nhiều trẻ ở xung 
quanh đến đây, chúng gõ cửa một vài lần rồi 
bỏ chạy, nên chúng tôi biết là không cần để 
ý đến chúng. Nhưng khi nghe ông gõ cửa, 
tôi thực sự thấy ông muốn vào. Vì thế tôi ra 
mở cửa.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, kiên nhẫn 
chịu đựng thử thách trong tinh thần phó thác, 
tin tưởng vào Chúa quan phòng, là những 
việc mà mỗi Kitô hữu cần ghi nhớ và thực 
hiện trong cuộc sống thường ngày. Luôn vững 
tin vào Chúa là Cha từ bi nhân hậu, chúng ta 
cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh không ngừng khuyên nhủ con 

cái mình đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa 
trung thành/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho 
mọi thành phần Dân Chúa luôn xác tín rằng/ 
Chúa luôn trung tín thực hiện những gì người 
đã hứa ban.

2. Thiên tai/ đói khát/ bệnh tật/ làm khổ biết 
bao người trên thế giới/ Chúng ta hiệp lời cầu 
xin Chúa ban cho chúng ta thời tiết thuận hòa/ 
mùa màng bội thu/ để mọi người được sống 
yên ổn/ hạnh phúc và an bình.

3. Tất cả mọi sự đều qua đi/ không có gì là 
tồn tại vĩnh viễn ngoài một mình Thiên Chúa/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu/ biết 
ý thức về tính mau qua của mọi thực tại trần 
gian/ để đừng quá bám víu vào danh vọng/ 
địa vị và của cải ở trần gian này.

4. Chúa Giêsu mời gọi người Kitô hữu hãy 
tích trữ kho tàng trên trời/ là nơi không có 
trộm cắp/ không hề bị mối mọt gậm nhấm/ 
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo 
xứ chúng ta/ biết tích trữ kho tàng trên trời 
bằng những việc lành phúc đức của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, giữa bao dông tố của 
cuộc sống thường ngày, chúng con thường 
hay hoang mang dao động và đôi khi tuyệt 
vọng nữa, vì đức tin của chúng con còn quá 
yếu kém. Vậy xin Chúa thương ban thêm đức 
tin cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ 
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Dù chúng ta đang 
sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng 
ta vẫn an lòng, vì chúng ta biết có Thiên Chúa 
là Cha luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. 
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Ngài:

VII. GIẢI TÁN

Hôm nay chúng ta đã biết cuộc hành trình 
dương thế sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Vậy chúng 
ta hãy can đảm tiếp tục cuộc hành trình, với 
sự đồng hành yêu thương của Chúa. 

PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - thánh lễ sống động
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TỪ NGỮ THÁNH KINH

LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc 
đến gặp Chúa Giêsu” (Lc 20,27) 

Ông Xa-đốc theo gia phả (1Sb 6,4-15 35-38 
24,6) là con của Eleazar, con của Aaron. Theo 
2Sm 8,17 ông liên kết với Abiathar, tận trung 
với Đavít (2Sm 15,24-29 17,15-22 19,12) ủng 
hộ Salômon (1V 1,7-8 32-40 2,27). Từ đây, 
dòng dõi ông là một gia tộc tư tế lớn mạnh 
nhất, cho tới thời Macabê, các thượng tế được 
cắt cử từ gia tộc này. 

 Nhóm Xa-đốc ra đời khoảng năm 200, kết 
hợp từ các gia đình tư tế giàu có, có khuynh 
hướng chấp nhận lề thói Hi lạp thời Hi lạp 
Macêđonia đô hộ. Thời Hêrôđê và các tổng 
trấn, nhóm Xa-đốc giữ vai trò chủ yếu về mặt 
tôn giáo khá thích ứng với chế độ bảo hộ của 
ngoại bang. Với cái nhìn chính trị, họ nhìn 
Chúa Giêsu là một tay phiến loạn có thể khiến 
Rôma phản ứng (Ga 11,48). Khi nước Do thái 
mất, người ta không thấy nói tới họ nữa. 

Về giáo lý, nhóm Xa-đốc coi trọng  Ngũ 
Thư và phủ nhận truyền thống. Họ không tin 
sự sống lại (Mt 22,23-33 Cv 4,1-2 23,6-8) 
không tin có thiên thần (Cv 23,8), không tin 
có sự quan phòng. 

 Không tiếp xúc với đại chúng (trừ Mt 3,7 
16,1-2), nhóm Xa-đốc ít gặp Chúa Giêsu. cuộc 
tranh luận quan trọng nhất họ gợi ra là vấn đề 
kẻ chết sống lại, với câu truyện tưởng tượng 

về người phụ nữ lấy 7 chồng mà không có con 
(Mt 12,18-27 Lc 20 27-40). Các tông đồ bị 
khổ vì họ xúc xiểm (Cv 5,17-40). Thánh Pha-
olô đưa vấn đề sống lại ra trước tòa khiến họ 
mâu thuẫn với nhóm biệt phái (Cv 23,6-10).

“Thiên Chúa đón nhận họ như của lễ toàn 
thiêu” (Kn 3,6) 

Dưới cái nhìn của những người không hiểu 
biết, các vị tử đạo bị coi là vô phúc (Kn 3,2), 
như đã bị tiêu diệt (3,3). Thực ra họ, “ở trong 
tay Thiên Chúa” (3,1) vì Chúa “đón nhận 
họ như của lễ toàn thiêu” (3,6) và “họ đang 
hưởng an bình” (3,3). “Ai liều mất mạng sống 
mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” 
(Lc 9,24). 

Theo tiếng Hip-ri, Olàh, của lễ toàn thiêu có 
nghĩa là “lên” (nghĩa là của lễ có khói hương 
bay lên Thiên Chúa). Tế vật bị thiêu “trọn” 
(Đnl 33,10 1Sm 7,9 Tv 51,21) không trở lại 
với người dâng lẫn tư tế. 

Hiến vật là một con đực, không tật bệnh 
trong đàn gia súc (Lv 22,17-25). Người nghèo 
có thể dâng một con chim câu hay một con 
chim gáy nhỏ (Lv 5,7 12,8 Lc 2,24). Người 
dâng phải ở trong tình trạng tinh tuyền theo 
nghi thức. Họ đặt tay trên đầu hiến vật rồi tự 
tay chọc tiết bên ngoài bàn thờ. Trong những 
lễ tế công khai, chỉ các tư tế thực hiện việc sát 

LỄ TOÀN THIÊU
(CN 33TN C-CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)

NHÓM XA-ĐỐC
(CN 32 TN C -  Lc 20,27-38)
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tế (2Sbn 29,22-24.34 Ed 44,11). Trái lại luôn 
luôn phải là vị tư tế rải máu quanh bàn thờ 
và đặt một phần hiến vật trên bàn thờ để hỏa 
thiêu bằng một ngọn lửa vĩnh cửu (Lv 6,5). 

Người ta dâng lễ toàn thiêu để thanh tẩy khi 
sinh nở, bị phong cùi hoa liễu hay khi phát 
nguyên (Lv 12,6 14,1-32 15,1-5 Ds 6,9-12). 

Thời Chúa Giêsu, người ta dâng lễ toàn 
thiêu sáng và chiều, nên gọi là “hi lễ vĩnh 
cửu” (Đn 8,11)

“ ... nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên 
Chúa, là Người được tuyển chọn” (Lc 23,35)

Đối với người Do thái, dầu thấm sâu vào 
thân thể (Tv 109,18) làm cho con người 
khỏe mạnh, vui tươi và xinh đẹp. Vì vậy, về 
phương diện tôn giáo, việc xức dầu biểu lộ sự 
hân hoan hay tôn kính, cũng được dùng như 
một nghi thức chữa lành hay thánh hiến. 

Đa số những trường hợp xức dầu Cựu Ước 
nhắc đến đều là những nghi thức thánh hiến. 
Một số vật dụng trong phụng tự được xức 
dầu thánh hiến, đặc biệt là bàn thờ (Xh 39,36t 
30,26-29 Lv 8,10t và St 28,18 31,13 35,14). 
Việc xức dầu phong vương giữ địa vị quan 
trọng nhất trong nghi thức thánh hiến. Tiên tri 
hay tư tế xức dầu: cho Saolê (1Sm 10,1), cho 
Đavít (1Sm 16,13), cho Giêhu (2V 9,6), cho 
Salomon (1V 1,39), cho Gioas (2V11,12). 
Tuy nhiên việc xức dầu chỉ đặt đúng tầm mức 
khi áp dụng cho Đấng Cứu Thế (Cv 4,25tt). 

Chúa Giêsu chính là Đấng được xức dầu. 
Tân Ước một lần nhắc đến việc xức dầu của 
Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế của Người 
(Cv 10,38), khi Người chịu phép rửa. Việc 
xức dầu phong vương diễn ra lúc đăng quang 
trên trời (Dt 1,9). Lúc khởi đầu tác vụ (Lc 
4,18-21). Chúa Giêsu áp dụng cho mình bản 
văn (Is 61,1) và coi việc xức dầu như việc xức 
dầu cho một tiên tri để đi rao giảng sứ điệp. 
Nhưng dựa theo lời Chúa Giêsu (Mc 10,38 Lc 
12,50) cộng đoàn thời tông đồ giải thích phép 

rửa trong viễn tượng cái chết của Đức Kitô 
(Cv 4,27 Rm 6,3t) sứ mạng lúc khởi đầu là sứ 
mạng rao giảng của tôi tớ - tiên tri (Is 4,1-7) 
sẽ hoàn tất trên núi sọ (1Ga 5,6) trong hi tế 
của Tôi tớ đau khổ.

“Thời ông Noe thế nào, thì ngày Con Người 
quang lâm cũng như vậy” Mt 24,37)

Khuôn mặt Noe tiêu biểu cho mẫu người 
công chính thoát khỏi bị sửa phạt và được 
ơn cứu thoát. Ông còn xuất hiện như nguyên 
ủy của nhân loại mới và do đó trở thành biểu 
tượng của Đức Kitô.

Là người hùng trong trận lụt, Noe xuất 
hiện như người công chính tuyệt hảo. Sự 
công chính của ông không chỉ cứu ông và gia 
đình, mà cả thế giới khỏi bị tiêu diệt (St 8,21). 
Truyền thống tư tế đã thấy trong một giao hòa 
đất trời, nhân loại với Thiên Chúa, một giao 
ước có tầm mức phổ quát (St 9), bao gồm cả 
hậu duệ Noe (St 9,1 10,32). Tên Noe (Noah) 
thường được nối kết với động từ Naham (an 
ủi), vì rượu của người trồng nho Noe (St 9,20) 
làm khuây khỏa kẻ nhọc mệt (5,29). Niềm an 
ủi tồn tại mãi, vì Thiên Chúa vẫn lưu tâm săn 
sóc dù cho con người vẫn có thể sa ngã như 
một Noe say sưa, với đứa con tên Cham xấu 
nết (20-25). Qua Cham, dân Canaan bị kết án 
vì việc phụng thờ phóng đãng, liên kết với sự 
say sưa.

Các tiên tri và các hiền triết nhấn mạnh nét 
độc đáo của Noe: trách nhiệm cá nhân của 
ông (Ed 14,14) dẫn tới bảo đảm của lòng 
thương xót lâu bền (Is 54,9). Noe là mẫu mực 
của Nhóm còn lại (Hc 44,17) và trở nên mầm 
mống của thế hệ mới (Kn 14,6 10,4t)

Trong Tin Mừng, Noe là mẫu người tỉnh 
thức (Mt 24,37t) là chứng nhân của đức tin 
(Dt 11,7) là sứ giả của cuộc phán xét gần kề 
(2Pr 2,5 3,5) là mẫu người được cứu thoát 
trong Đức Kitô (1Pr 7,20).

ĐẤNG KITÔ
(CN 34 TN C - ĐỨC KITÔ, VUA VŨ TRỤ)

NOE
(CN I Vọng A - Mt 24,37- 44)
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 “Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. 
Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi Cor 
tuum, Maria”. Khi tận hiến cho Đức Mẹ Ma-
ria, thánh Louis Marie Grignion de Montfort 
đã đọc câu này, có nghĩa là: “ Con trọn vẹn 
thuộc về Mẹ, và tất cả những gì của con là 
của Mẹ. Con đón nhận Mẹ vào tất cả những 
gì thuộc về con. Xin Mẹ trao Trái Tim Mẹ cho 
con, lạy Đức Maria”. Dựa vào câu kinh khi 
tận hiến của thánh Louis Marie Grignion de 
Montfort mà Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2 
đã lấy 2 chữ đầu của câu này để làm khẩu hiệu 
cho đời Giáo Hoàng của mình: totus tuus. ( 
tất cả đời con thuộc về Mẹ). Phải nói trong 
Giáo Hội công giáo, ngoài 2 vị Giáo Hoàng 
nổi tiếng nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ, là 
Đức Giáo Hoàng Pio V, và Đức Giáo Hoàng 
Leo Xlll, thì Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2, 
là 1 vị Giáo Hoàng cũng rất nổi tiếng về lòng 
sùng kính Đức Mẹ. Cho nên ta cũng có thể 
gọi Ngài là “Giáo Hoàng Mân Côi” của thời 
đại hiện nay. Ngài tên thật là Karol Wojtyla 
sinh ngày 18-5-1920 (tháng kính Đức Mẹ). 
Mới lên 8 tuổi đã mồ côi mẹ. Cho nên Ngài 

đã nhận Đức Mẹ làm mẹ của mình. 
Ngay từ khi còn nhỏ, lúc thiếu thời, Ngài 

đã có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt, hằng 
ngày lần chuỗi Mân Côi. Cho đến nỗi Ngài 
đã sợ rằng kính mến Đức Mẹ quá như vậy, có 
phạm gì đến Chúa không. Nhưng khi Ngài đọc 
cuốn sách: “Bí mật kinh Mân Côi”, và cuốn 
“Thành thực sùng kính Mẹ Maria” của thánh 
Louis Marie Grignion de Montfort, thì Ngài 
mới thấy rõ là: Ta chưa bao giờ kính mến Đức 
Mẹ cho đủ với điều Mẹ mong ước. Và ta càng 
kính mến Đức Mẹ bao nhiêu, thì ta càng kính 
mến Chúa bấy nhiêu. Do đó, Ngài đã dâng 
trót cả đời mình cho việc phục vụ Đức Mẹ, kể 
cả sau này khi lên ngôi Giáo Hoàng. Chính vì 
vậy mà Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2 đã lấy 
khẩu hiệu: “Totus tuus”. Tài liệu lịch sử về 
Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2 thì rất nhiều, 
không sao kể cho hết được trong 1 bài truyện 
tích ngắn ngủi này. Chúng tôi chỉ nêu bật sự 
mộ mến chuỗi Mân Côi của Ngài. Vì lòng 
kính mến Đức Mẹ, mà Ngài nhận thấy rằng: 
chỉ có chuỗi hạt Mân Côi làm đẹp lòng Đức 
Mẹ hơn cả. Khi hiện ra với nhiều vị thánh, 
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Đức Mẹ đã nói: “trong các kinh chúng con 
đọc kính Đức Mẹ, thì kinh Mân Côi là kinh 
làm đẹp lòng Mẹ nhất”. Thánh Louis Marie 
Grignion de Montfort cũng nói như vậy: “đối 
với người công giáo chúng ta, chỉ có 2 vấn đề 
quan trọng nhất, đó là thánh lễ Misa, và chuỗi 
hạt Mân Côi”. Cho nên Đức Giáo Hoàng 
luôn luôn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Bất 
cứ đi đâu, làm việc gì, thì Ngài cũng thường 
lần chuỗi Mân Côi. Người ta luôn thấy Ngài 
tay cầm chuỗi Mân Côi khi đi bách bộ, ngồi 
trên xe, trên máy bay. Chuỗi hạt Mân Côi đã 
có 7,8 thế kỷ nay, không một vị Giáo Hoàng 
nào có ý thay đổi. Nhưng được Đức Mẹ soi 
sáng, Ngài dám làm 1 việc hết sức vĩ đại. Đó 
là Tông thư Rosarium Virginis Marioe nói về 
ý nghĩa kinh Mân Côi. Thêm vào tràng chuỗi 
Mân Côi 5 sự sáng. Nhất là Ngài đã lập ra 1 
năm Mân Côi để khuyến khích giáo dân năng 
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Đây là 1 
việc làm hết sức khôn ngoan và có tình có 
lý. Nếu trước kia chỉ có 3 mùa Vui, Thương, 
Mừng, thì thiếu hẳn 1 thời kỳ Đức Chúa Jesu 
ra giảng đạo, và lập Bí Tích Thánh Thể. Như 
chúng ta đã biết Bí Tích Thánh Thể là 1 bí 
tích quan trọng nhất trong Hội Thánh công 
giáo. Cho nên ngày nay tràng chuỗi Mân Côi 
không còn là 150 kinh như trước đây, mà là 
200 kinh Kính mừng. Như vậy mới diễn tả 
được hết cuốn Tân Ước. Chính vì lòng kính 
mến Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi, mà khi 
sống, Đức Mẹ đã phù hộ cho Ngài được sức 
mạnh cai trị Hội thánh suốt 24 năm trường. 
Và đến giờ lâm tử Ngài cũng được Đức Mẹ 
ưu ái rước Ngài về thiên đàng vào đúng ngày 
thứ 7 đầu tháng 2/4/2005. 

Cũng xin nhớ rằng: Đức Giáo Hoàng Joan 
Phaolo 2 đã bị ám sát hụt vào đúng ngày 
13/5/78 cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện 
ra lần thứ nhất tại Fatima. Lễ an táng của 
Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2, được diễn 
ra trong khung cảnh hết sức cảm động và tiếc 
thương của gần 2 triệu người công giáo có 
mặt tại Công Trường thánh Phêro. Đó là tất cả 
vì lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi của Ngài, 

mà có được như vậy. 
Tóm lại Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô 2 

là vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ. Chính Đức 
Mẹ đã chọn Ngài cách riêng. Cả thế giới đều 
biết Ngài, không bao giờ Ngài phát biểu lời 
nào, mà không nhắc tới Đức Trinh Nữ Maria. 
Không 1 tài liệu nào của thời đại Giáo Hoàng 
của Ngài, mà không kết thúc bằng lời nguyện 
cùng Đức Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa. Để 
tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, và để truyền bá 
lòng sùng kính Đức Mẹ cho mọi người, Ngài 
đã cho thành lập năm Mân Côi (có thể nói 
từ xưa đến nay chưa có bao giờ Hội thánh 
đã cho thành lập 1 năm Mân Côi như vậy). 
Năm Mân côi phát động từ ngày 16 tháng 10 
năm 2002, cho đến tháng 10 năm 2003. Ngài 
tuyên bố: “Tôi muốn rằng: kinh nguyện Mân 
Côi trong năm nay, phải được làm nổi bật 
trong cộng đồng Kitô khắp thế giới”. Sau khi 
Tông Thư được ban bố, cùng với ngày giờ 
ấn định cho năm Mân Côi, thì toàn dân công 
giáo nhiệt liệt hưởng ứng. Tại các nước Ý, 
Tây Ban Nha, Pháp, Đức, 1 chiến dịch rầm 
rộ được tổ chức cho mọi người tham gia việc 
đọc kinh Mân Côi. Tại các giáo phận ở Ý, 
người ta vận động cho các trẻ em từ 5 tuổi 
trở lên đọc kinh Mân Côi cùng với cha mẹ 
và gia đình. 

..................................................
Lời bàn: Đã đành rằng các Đức Giáo Hoàng 

lên cầm quyền Giáo Hội, thì vị nào cũng có 
lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng cũng có vị 
nổi bật hơn, như Đức Giáo Hoàng Pio V, Đức 
Giáo Hoàng Leo Xlll, và Đức Giáo Hoàng 
Joan Phaolo 2. Ngoài ra còn có tới 16 vị Giáo 
Hoàng khác cũng đặc biệt chú trọng đến kinh 
Mân Côi, và khuyến khích người ta gia nhập 
Hội Mân Côi và năng đọc kinh Mân Côi. Nói 
lên như vậy để chứng minh rằng Hội thánh 
đời nào cũng vậy, luôn luôn thúc giục con cái 
mình hãy mộ mến chuỗi Mân Côi và năng lần 
chuỗi Mân Côi. Chả bù lại với 1 số người cho 
kinh Mân Côi ngày nay là kinh tầm thường, 
chỉ dành cho mấy ông bà già đọc để dọn mình 
chết mà thôi.
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Giáo xứ Bùi Hưng (Biên Hòa) là một địa 
sở nhỏ, chừng một ngàn giáo dân phần đông 
là lao động. Nhà thờ lâu năm, tường xiêu, cột 
mọt; hư hại 70%, chỉ chờ một cơn gió mạnh 
là sụp đổ, khéo nguy tính mạng con chiên. 
Cha sở cùng đoàn chiên chạy đến cầu khấn 
Thánh Giuse, rồi cung kính đặt cây bút vào 
tay Người, xin Người ra tay giúp đỡ. Đồng 
thời cũng xin cha phụ trách đền Thánh Giuse 
tại Chí Hòa hợp ý cầu xin.

Khỏi ít lâu được nhà cầm quyền cho phép 
cất lại thánh đường. Nhưng phí khoản thì 

sao đây?
Thánh Cả Giuse đã ban kim thì cũng sẽ 

ban chỉ. Chẳng những con chiên trong xứ, mà 
nhiều người ngoài xứ cũng rộng tay đóng góp. 
Sau hai năm kiến thiết, nhà thờ đã hoàn thành 
cao đẹp, mặt tiền tô đá rửa, trần cung thánh 
bằng tôn lạnh, bàn thờ cẩm thạch. Khánh 
thành long trọng ngày lễ Chúa Kitô Vua là 
bổn mạng giáo xứ. Ai ai cũng tỏ ra phấn khởi. 
Cha sở đã tuyên bố cho mọi người biết: “Đó 
là ơn phù trợ của Thánh Cả Giuse “.
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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: Thế nào là đức tin? 
(một Kitô hữu giáo dân)
Trao đổi:
Cho dù không thể hiểu nổi lệnh Đức Chúa 

Trời ban rằng phải giết chết để hiến tế đứa 
con trai yêu quý mà Người vừa mới ban cho 
khi ông ở tuổi ngoài 90... Abraham cảm thấy 
mệnh lệnh quá nghiệt ngã, nhưng vẫn Vâng 
lời. Đó là ĐỨC TIN. 

Ngược lại, khi Chúa Giêsu phán hãy về 
bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo rồi 
đến theo Chúa… chàng trai giàu có cảm thấy 
mệnh lệnh quá nghiệt ngã, nên không Vâng 
lời. Đó là –dù có giữ mọi điều răn- không 
ĐỨC TIN.

ĐỨC TIN còn là: đang chết dần, anh trộm 
lành bám vào người mà tình trạng “cũng 
không khá hơn mình”. Đó là ĐỨC TIN.

Hoặc Tôma với 10 môn đồ, thấy Chúa rành 
rạnh mới công nhận. Đó không phải là ĐỨC 
TIN (1)  

Vậy, càng không thấy Chúa, càng không 

hiểu Chúa, Lời Chúa, càng không có hy vọng, 
càng đau khổ quằn quại v.v... vẫn VÂNG LỜI 
Chúa, càng là ĐỨC TIN (2).

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

(1) Thấy sờ sờ mới công nhận –ai mà 
không làm được- chắc chắn không phải là 
tin. Được bảo đảm mời đi theo, làm theo… 
cũng không phải là tin. Hiểu rõ cặn kẽ mới 
tin không phải là tin. Phần thưởng đặt ngay 
trước mặt mới thuận lòng, cũng chẳng phải 
là tin. Được hưởng vinh hoa phú quý, bổng 
lộc đầy tay, hạnh phúc tràn trề, sung sướng 
thỏa thê và may mắn thuận lợi mọi lúc, hoặc 
có đông người rần rần tiến bước… mới sốt 
sắng theo Chúa, càng không phải là tin; đó 
chỉ là tin giả, tin hèn, tin ranh mãnh, đức tin 
con buôn (niềm tin có tên là: “thấy hàng mới 
giao tiền”)

(2) ĐỨC TIN ở các thánh đều như vậy hết. 
Tìm kiếm chứng tá ĐỨC TIN… ở đâu? – 
Thưa hãy tìm đến những người đau khổ.
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 “Đương nhân bất nhượng ư sư”, nghĩa là: làm điều nhân nghĩa thì dẫu thầy mình, 
mình cũng không nhường. (sách Luận ngữ).

Cha phó hỏi cha sở:   
- Đang khi mọi nhà thờ hát Thánh ca Bình 

dân Tôn giáo viết theo hình thể ca khúc, 
chúng ta hát Thánh ca Phụng vụ; như vậy 
liệu chúng ta có vi phạm điều gì không thưa 
cha?

Cha sở đáp:
- Sách có câu: “Đương nhân bất nhượng 

ư sư”, nghĩa là: thấy được điều nhân nghĩa, 
đến thầy mình, mình cũng không nhường 
bước trong việc thi hành điều nhân nghĩa ấy. 
Thấy Thánh ca Phụng vụ là thể loại Thánh ca 
cao quý hơn hết, vì hát nguyên văn Bản văn 
Phụng vụ; đứng trên Thánh ca Bình dân Tôn 
giáo nhiều lần, Giáo hội toàn cầu lại mong 
muốn, nhưng nhất là xứng hợp nhất để ca 
ngợi Chúa, chúng ta không chờ ai, nhường 
cho ai, xin phép ai, cả nể ai, sợ ai mất mặt, sợ 
ai trách cứ là “qua mặt”…          

Cha phó nói:
- Phải lắm! Vì hát để thờ phượng tôn vinh 

Thiên Chúa, thấy gì tốt nhất thì làm ngay, 

không đợi ai nhắc bảo. Con hoàn toàn yên 
tâm rồi thưa cha!

Cha sở:
- Cứ xem! Những văn kiện giáo huấn Thánh 

nhạc do Giáo hội ban hành, chỉ có Thánh ca 
Phụng vụ mới đáp ứng đúng (1). Vậy Thánh 
ca Phụng vụ là cao đẹp hơn, là xứng hợp hơn 
với Phụng vụ. 

Cha phó gật đầu:
- Phải rồi! Thấy đúng mà không làm càng 

có tội nhiều hơn… nữa là… (2)
...........................................................
(1) Những gì Giáo hội nói trong các Thông 

điệp, Huấn thị, Tự sắc, Thông cáo… về 
Thánh nhạc của Giáo hội, Thánh ca Bình dân 
Tôn giáo không đáp ứng nổi; ví dụ chỉ riêng 
vấn đề “hát Cộng đoàn”, Thánh ca Bình dân 
Tôn giáo làm ngược lại vì không thể đáp ứng 
đúng với yêu cầu của Giáo hội. 

(2) Con cái trong nhà thấy nhà mình có rác 
thì tự động quét; còn phải đợi chờ ai sai bảo… 
thì người đó không phải là con cái trong nhà!

PHA THĂNG
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 (Dân trí) - Mùi hôi nồng của món canh thịt 
thối và rau thối ở Sơn La sẽ khiến những ai 
lần đầu thưởng thức đều thấy sợ và khó chịu 
nhưng khi đã ăn quen thì nó lại dễ gây ng-
hiện, khiến ta nhớ mãi.

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Tây 
Bắc không chỉ nổi tiếng về các điểm du lịch 
như Hồ Tiền Phong, thác Dải Yếm, núi Pha 
Luông… nơi đây còn nổi tiếng bởi nhiều món 
đặc sản độc, lạ mà khiến người nghe, người 
nhìn vừa thích thú, vừa hãi hùng. Trong đó 
thịt thối có giòi là món ăn không thể thiếu 
trong các dịp quan trọng của dân tộc Khơ Mú.

Kính Coong theo cách hiểu của ngôn ngữ 
phổ thông có nghĩa là canh thịt thối.

Bước chân vào nhà người Khơ Mú, đập vào 
mắt du khách sẽ là những miếng thịt trâu, bò, 
lợn và cả nội tạng treo ở gác bếp đã ngả màu 
và bốc mùi hôi. Đây chính là nguyên liệu vô 

NGUYÊN NGUYÊN
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cùng quan trọng trong món Kính Coong – 
món ăn truyền thống từ lâu đời của dân tộc 
Khơ Mú, cũng là món không thể thiếu của 
người Khơ Mú trong những dịp cưới xin, lễ 
tết. Đối với họ, miếng thịt có mùi thối luôn là 
một hương vị đặc biệt, càng thối càng ngon, 
và những ai ăn quen sẽ nghiện.

Theo tiếng Khơ Mú, Kính nghĩa là một 
loại canh thập cẩm, Coong là tên gọi của 
tổng hợp hầu hết các loại gia vị, rau củ quả,... 
nấu với thịt thối. Nôm na, Kính Coong theo 
cách hiểu của ngôn ngữ phổ thông có nghĩa 
là canh thịt thối.

Để tạo ra thịt thối, họ treo thịt lên gác bếp 
hàng tuần, rồi hàng ngày vẩy nước để tạo độ 
ẩm, thu hút ruồi nhặng bay đến đậu vào làm 
tổ, mang theo cả vi sinh vật.

Thịt không được tẩm ướp muối, gia vị mà 
treo chờ phân hủy đến khi bốc mùi thì mang 
ra chế biến, thịt càng thối càng đạt tiêu chuẩn 
và đặc biệt càng có nhiều giòi người chế biến 
càng thích, món ăn càng ngon. Họ chỉ treo 
những phần thịt dễ bị thối nhất như nội tạng, 
thịt bụng...

Để nấu được món Kính Coong, người ta 
phải đổ nước hầm nát nhừ, rồi cho các loại 
rau củ quả, gia vị thêm một ít bột gạo cho 
sóng sánh. Trong số gia vị đó có đầy đủ tiêu 
rừng, tỏi, gừng, lá cây rừng, ớt, sả… giúp 
người ăn chữa bệnh dạ dày, gan, mật ổn định.

Trước đây, món Kính Coong lấy từ thành 
phẩm săn bắt của người Khơ Mú. Mọi thú 
vật săn bắt được vật như lợn, trâu, bò, hoẵng 

đều được đưa vào chế biến. Đặc biệt, chuột 
là món rất được ưa chuộng bởi dễ gây mùi 
thối nhất trong các loại thịt. Có những trường 
hợp lên rừng, gặp 1 con vật đã chết lâu, người 
Khơ Mú vẫn lấy thịt về dùng.

Ngày nay thú rừng ít đi, người Khơ Mú 
dùng chính sản phẩm gia súc, gia cầm nuôi 
trong nhà để chế biến thành món Kính Coong.

Đây là một món ăn không thể thiếu trong 
các bữa tiệc đãi khách của người Khơ Mú. 
Theo họ, nếu trên bàn ăn không có món này 
thì coi như chủ nhà thất lễ với khách. Và 
nếu khách mà từ chối món ăn với bất kỳ lý do 
gì thì cũng đều là phụ lòng gia chủ. Vậy nên, 
đến với Sơn La, bạn hãy thử khám phá món 
ăn có một không hai này.

Rau thối cũng được xem là món ăn nổi 
tiếng của ẩm thực Sơn La

Ngoài thịt thối, Sơn La. còn nổi tiếng với 
món rau thối “độc nhất vô nhị”. Đây là loại 
cây dây leo, lá kép màu xanh thẫm, mọc đối 
xứng nhau. Thân cây và cành lá có rất nhiều 
gai nhọn. Sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên 
rau thối là cũng bởi vì mùi hôi nồng mà dù có 
đứng cách xa cả mấy mét vẫn dễ phát hiện ra.

Rau thối mọc hoang nhiều trong các cánh 
rừng. Thân cây vươn dài, quấn quanh vào bất 
cứ cây nào sống bên cạnh. Những chồi lá non 
tơ hướng thẳng lên cao, hứng trọn hết những 
giọt sương thuần khiết và tia nắng mai vàng 
óng của đất trời Tây Bắc.

Rau thối được người Thái chế biến thành 
nhiều món như nấu canh, xào hoặc làm nộm. 
Với phong cách nấu nướng không quá cầu 
kì, người Thái thường kết hợp rau cùng thịt 
trâu, thịt lợn hoặc mớ cá tươi mới bắt từ suối 
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về. Cũng có khi chỉ cần ít mỡ hành phi thơm 
rồi cho nắm rau xanh mướt ấy vào xào nhanh 
tay là cũng khiến bữa ăn trở nên hấp dẫn lạ 
thường. Cái vị ngai ngái, ngầy ngậy cộng 
thêm chút hương nồng cứ vương vấn nơi cổ 
họng, đủ để khiến bất kì ai yêu thích các đặc 
sản vùng cao phải ứa nước miếng  thòm thèm.

Nhiều người thường ví rau thối với quả sầu 
riêng. Mùi hôi nồng của chúng khiến những 
ai lần đầu thưởng thức đều thấy sợ và khó 
chịu nhưng khi đã ăn quen thì nó lại dễ gây 
nghiện, khiến ta nhớ mãi. 

Món Kính Coong và rau thối đều được xem 
là hai món ăn nổi tiếng, được sử dụng phổ 
biến trong bữa cơm của người dân tộc ở Sơn 
La. Nếu có dịp du lịch một lần qua đây, hãy 
đừng quên thưởng thức để cảm nhận ẩm thực 
độc đáo vùng đất Tây Bắc. 

Hải Triều
................................................
Dân tộc nào trên thế giới, dù văn minh đến 

đâu, cũng có những món ăn bốc mùi hôi thối 
được kêu là đặc sản ẩm thực, thí dụ Pháp có 
fromage (phô mai) thối, Ý có fromage giòi, 
Nhật, Na Uy, Canada, Ireland, Mexico… 
đều có, riêng Trung quốc, món trứng thối thì 
người lạ không thể chịu nổi mùi thối kinh 
khủng của nó. 

Lý do là để tìm mùi vị lạ thỏa mãn khẩu 
vị, người ta  “tiến bộ” đến như vậy. Giá phải 
trong lãnh vực tâm linh người ta cũng năng 
nổ mày mò và tìm tòi như vậy thì tốt biết bao!

Thế mà trong lãnh vực ca ngợi Chúa, người 
ta ù lỳ và biếng nhác, có làm sao thì cứ để 
yên như vậy thật đáng buồn cho Chúa! Người 
xưa (Khổng tử) có câu: “Đương nhân bất 
nhượng ư sư” (làm điều nhân nghĩa thì dẫu 
thầy mình, mình cũng không nhường bước). 
Giá phải mọi người trong “làng” Thánh nhạc 
đều năng nổ mày mò tìm kiếm như vậy thì 
tình trạng Thánh nhạc Việt Nam đã chẳng 
phải như hiện nay.

Cũng vì câu: “Đương nhân bất nhượng ư 
sư” nên ca đoàn Thánh Thi tổ chức các Thánh 
lễ hát Thánh ca Phụng vụ vào 16g mỗi thứ 
bảy hàng tuần tại nhà nguyện nhỏ của dòng 
Đức Mẹ Người Nghèo trông có vẻ “qua mặt” 
các bậc thầy (sư phụ) như hàng giáo sĩ, Ủy 
ban Thánh nhạc các cấp, quý nhạc sĩ, quý ca 
trưởng… kỳ thực chẳng phải! Mà là việc ca 
tụng Chúa còn cao quý và nghiêm cẩn hơn 
việc nhân nghĩa gấp tỷ… lần, được ơn nhìn 
được thấy ra… là làm ngay.       

.................................................
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PHÚC CHIÊU

TRẦN BÌNH TRỌNG (1259-1285)

Trần Bình Trọng (1259-1285) là một danh 
tướng nhà Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ cho Trần 
Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với 
quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Ông hy sinh khi 
chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc, được truy phong 
làm Bảo Nghĩa vương.

XUẤT THÂN

Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi 
Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn, sinh ở xã Bảo Thái, nay 
thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.[2]. Vợ Trần 
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Bình Trọng là công chúa Thụy Bảo, con gái 
của Trần Thái Tông. Công chúa đã có một 
đời chồng trước là Uy Văn vương Trần Toại, 
sau khi Toại mất thì công chúa được gả cho 
Bình Trọng. Sau này, con gái của Trần Bình 
Trọng, Chiêu Từ Hoàng hậu, là mẹ của Trần 
Minh Tông.

Sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai. 
Tuy nhiên, PGS Trần Bá Chí căn cứ vào Lê 
triều miêu duệ và Cổ Mai bi ký cho rằng cha 
ông là danh tướng Lê Phụ Trần, mẹ ông là 
nữ đế Lý Chiêu Hoàng. Lê Phụ Trần là người 
lập công lớn trong cuộc chiến chống Nguyên 
Mông lần thứ nhất 1258, nên được Trần Thái 
Tông gả Chiêu Thánh công chúa.[3]

TRẬN ĐÁNH CHIẾN LƯỢC 

Tháng 1 năm 1285, 50 vạn quân Nguyên 
Mông do Trấn Nam Vương Thoát Hoan, con 
trai của Hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt, 
cầm đầu chia quân làm hai cánh tấn công xâm 
lược Đại Việt. Quân Nguyên Mông là đạo 
quân cực kỳ thiện chiến, nhanh chóng chiếm 
ưu thế tuyệt đối trước quân Đại Việt.

Sau thất bại trong vài trận đánh mở màn, 
tổng tư lệnh quân Đại Việt, Quốc công tiết 
chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn quyết 
định lui quân về giữ Vạn Kiếp (nay thuộc 
vùng Vạn Yên, Chí Linh, Hải Dương). Sau 
đó, quân Đại Việt lui về Thăng Long, nhưng 
cũng không giữ được trước sức tấn công ồ 
ạt của quân Nguyên. Hưng Đạo Vương 
quyết định rút khỏi Thăng Long, lui về Thiên 
Trường (nay là tỉnh Nam Định). Trần Bình 
Trọng được Hưng Đạo Vương và Lưỡng 
cung (tức Trần Thánh Tông và Trần Nhân 
Tông) giao cho một nhiệm vụ nặng nề: giữ 
vùng Đà Mạc - Thiên Mạc, ngăn chặn và cầm 
chân quân Nguyên, đảm bảo cho bộ chỉ huy 
quân kháng chiến rút lui an toàn và bí mật, 
không để lại dấu vết.

Tư lệnh quân Nguyên là Thoát Hoan đặc 
biệt ưu tiên cho cánh quân truy đuổi này với 
hai đạo cả thủy lẫn bộ đều do những tướng 

giỏi, hữu thừa Khoan Triệt và tả thừa Lý 
Hằng cùng Ô Mã Nhi, chỉ huy, đều dùng quân 
khinh kỵ và thuyền nhẹ để truy đuổi bằng 
được hai vua Trần.

Trần Bình Trọng đã tổ chức cuộc đánh chặn 
ngay tại bãi Thiên Mạc. Do sự chênh lệch quá 
lớn về quân số, Trần Bình Trọng bị bắt, nhưng 
trận đánh là một thắng lợi cực kỳ quan trọng 
về mặt chiến lược với cuộc kháng chiến kể từ 
khi đó, quân Nguyên hoàn toàn mất dấu bộ 
chỉ huy kháng chiến.

Cái chết
Sau khi bắt được Trần Bình Trọng, tướng 

Nguyên tìm mọi cách để khai thác thông tin, 
dọa nạt, dụ dỗ ông. Tuy nhiên, Trần Bình 
Trọng kiên quyết không khuất phục. Khi 
được hỏi có muốn làm vương đất Bắc không, 
Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời:

Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm 
làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có chết 
mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.”

Không thể khuất phục được Trần Bình 
Trọng, quân Nguyên buộc phải giết ông 
vào ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu, 
còn Đại Việt Sử ký Toàn thư (Bản kỷ quyển 
5) và Khâm định Việt sử thông giám Cương 
mục (Chính biên quyển thứ 7) đều chép là 
tháng 2 (âm lịch) năm 1285. Năm đó, Trần 
Bình Trọng 26 tuổi.

Một trong những đức tính của người anh 
hùng là “dám đặt cược trọn cuộc đời mình 
cho mục đích cao cả dù không trông thấy”. 
Về điểm này, người tin Chúa cũng giống như 
vậy: dám đặt cược trọn cuộc đời mình vào 
Chúa dù không thấy Chúa.
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NHƯNG CẦN PHÂN BIỆT:

Tướng lãnh có 2 loại: anh hùng và tầm 
thường. Loại anh hùng dám đặt cược trọn 
cuộc đời mình cho lý tưởng yêu nước; loại 
tầm thường chỉ biết tìm cách hưởng thụ và 
luồng lách khỏi nguy hiểm. Tín hữu (người 
tin Chúa) cũng có 2 loại: tin-đi theo và tin hờ. 
Loại tin-đi theo dám đặt cược trọn đời mình 
vào Chúa; loại tin hờ chỉ giữ lề luật để được 
lên thiên đàng.  

Gác lại tất cả chỉ nói đến loại tín hữu tin-
đi theo.

Tín hữu tin-đi theo phải gặp những đau 
khổ này:

1. Không nhìn thấy Chúa hơn mọi người. 
Nghĩa là mọi người không nhìn thấy Chúa, 
tín hữu tin-đi theo chẳng hơn gì; cũng mù mịt 
như đang ở giữa đêm đen khi tin vào Chúa hết 
lòng hết dạ.

2. Không nhìn thấy phần thưởng hơn mọi 
người. Nghĩa là có nếm được phần thưởng 
gì đâu khi bỏ mình vác Thánh giá theo chân 
Chúa… có lẽ tín hữu tin hờ còn được sung 
sướng, còn được an nhàn và của cải đời này 
làm phần thưởng.

3. Không được an ủi hơn mọi người. Ng-
hĩa là tín hữu tin-đi theo không hề được Chúa 
“ngó lại” hay an ủi dù là một chút gì… 
    4. Đau khổ, vì vậy, hơn mọi người (1). Ng-
hĩa là tất cả những kể trên đã là đau khổ, lại 
còn bị Chúa gửi tới nhiều đau khổ khác, khiến 
tín hữu tin hờ nghĩ rằng họ đang bị Chúa phạt.

  Vậy mới nói ĐỨC TIN = ĐAU KHỖ (2)

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

(1) Vì họ đám đặt cược trọn cuộc đời 
mình để tin bằng đi theo Chúa (thực thi Lời 
Chúa). Giá phải không đặt cược tất họ đâu 
có đau khổ.   

(2) Tin hờ không phải là tin. Nếu chàng trai 
giàu có đi từ tin hờ sang tin-đi theo –đặt cược 
trọn cuộc đời mình là bán hết tài sản bố thí 
cho người nghèo rồi đến theo Chúa- thì anh 
chàng sẽ ĐAU KHỔ vì TIN-ĐI THEO CHÚA. 
Tóm lại: tin hờ = không đau khổ; tin-đi theo 
= đau khổ.
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Lời khuyên khôn ngoan

THIÊN ÂN

TRANH ẢNH VUI CƯỜI

Bé Bo có đức tin

NGƯỜI PHÀM

 Biếm họa của họa sĩ LAP
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Tổ trưởng thông báo:
- Mọi người phải ở nhà. Người cách ly với 

người, nhà cách ly với nhà. Thôn xóm cách ly 
với thôn xóm.

Rồi tổ trưởng tới từng nhà báo:
- Mọi người phải ở trong nhà. Không ai 

được ra ngoài đường.
Thế là không ai ra đường cả. Đường xá 

vắng hoe, vắng hoét. Vắng đến nỗi chỉ có con 
đường là ở ngoài đường thôi. Còn không có 
ai ở ngoài đường cả.

Trong bối cảnh đó, ở ngoài đường có con 
chó và âm thanh gặp nhau. Con chó nói với 
âm thanh:

- Tau ra đường mà không thấy ai nói chi cả, 
cũng chẳng thấy ai bắt chi cả.

Âm thanh hất hàm hỏi:
- Mi ra đường à. Răng mi liều rứa? 
Con chó trả lời:
- Tau ra đường nè. Mà tau không thấy ai 

hay lấy cớ gì mà sủa hết. Đường vắng vẻ 
quá mà.
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Con chim bay ngang qua thấy vậy dừng 
lại nói:

- Tau cũng ra đường nè. Không thấy ai 
nói chi hết trơn. Thế là tau cứ bay thôi, cứ 
bay thôi.

Con chó nói tiếp:
- Tau ra đường mà không cần xin phép tắc 

chi hết. Bọn bây làm chứng cho tau nghe. Âm 
thanh và chim nhé.

Âm thanh nghe đến đó liền nói:
- Ôi! Mi mới ra đường chỉ có tau và con 

chim biết thôi. Như tau đây này, tau đi hết 
nhà này qua nhà khác, đi hết người này tới 
người khác mà có ai nói chi mô nờ.

Nghe vậy con chó hỏi vặn:
- Mi nói không đúng. Mi chỉ có ra đường 

thôi làm chi có đi hết nhà này tới nhà khác, đi 
hết người này tới người khác?

Âm thanh trả lời:
- Ai cũng nghe nhạc của tau. Thử hỏi mi, 

không đi hết nhà này qua nhà khác, không đi 
hết người này qua người khác là răng?

Con chó gật gù nói:
- À. Đúng rồi. Âm thanh tức là nhạc. Mà 

nhạc đi hết nhà này qua nhà khác, đi hết 
người này qua người khác mà. Đâu thấy ai 
nói gì đâu. Ai nói gì thì giơ tay lên coi nào. 

Chẳng thấy ai giơ tay hay nói cách khác 
chẳng có cánh tay nào giơ lên. Con chim nói:

- Chó chạy ra đường đang khi giới nghiêm 
chỉ có âm thanh và chim chứng kiến thôi, 
nhưng âm thanh tức là nhạc mà ra đường lúc 
giới nghiêm là đi vào từng nhà, từng người 
đó. Ai cũng biết cả mà. Ai cũng nghe cả mà.

Rồi con chim nói tiếp:
- Nhưng mà họ cấm con người mà. Họ đâu 

cấm con thú hay âm thanh đâu. 
 Con chó nói:
- Hèn chi ngoài đường không có ai cả. 

Vắng vẻ vắng ve. Vắng vẻ như đường phố lúc 
giới nghiêm vậy. Người ra đường là họ bắt 
ngay, nhưng thú hay âm thanh ra đường là họ 
không bắt.

Âm thanh nói:
- Hèn chi mình đi từng nhà, từng người mà 

họ dám không bắt. Họ không dám làm gì cả.
Nói rồi âm thanh hát:
- Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng 

nhà, sẽ vô thăm từng người…
Âm thanh cứ hát mãi, hát mãi.
...............................
Đọc xong câu chuyện này, chúng ta cứ cười 

mãi. Cười cho con chó, cười cho con chim, 
cười cho âm thanh. Nhưng chúng ta là con 
người, chúng ta có hơn không?

Chúng ta không ra đường vì chúng ta sợ: 
sợ cảnh sát, sợ dịch bệnh, sợ bị phạt, sợ…lây 
hay vì lệnh giới nghiêm?

Chúng ta là con người, mình lo cho lợi ích 
của mình và của người ta chứ không phải 
mình sợ… cảnh sát hay sợ bị dính dịch.

Mình sợ chứ nhưng là sợ làm hại cho lợi 
ích của mình và của người.

Chúng ta đang lo cho mình hay lo cho 
người?

Chúng ta đang lo cho ai, hay là cả hai: mình 
và người?

Ta cười, ta cười
Con chó, âm thanh.
Ta cười, ta cười
Ra đường, nói chuyện
Nhưng không ai bắt
Chẳng ai nói gì
Vì chúng là thú. 
Còn ta là người 
Người, thú phải khác 
Ta làm khác cơ.

Nhìn trên nhìn dưới
Không thấy ai cả 
Mới ra ngoài đường
Vì không bị phạt.
Nên dịch thì thôi 
Ta không ra đường
Lỡ may bị dính
Dịch bệnh thì sao.
Dịch bệnh thì chết
Chớ chi mà lo.
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MỘC XUÂN

Tết thường được nghỉ nhiều 
ngày nên chị Loan thường đi 
du lịch, tết năm Đinh Hợi vợ 
chồng chị đi du lịch bên Lào. 
Lúc này bên Lào và Thái 
Lan vừa khánh thành cây cầu 
hữu nghị và có tuyến xe buýt 
thông thương hai nước. Giá 
vé cũng rẻ nên hai vợ chồng 
chị mua vé từ bên Lào sang 
Thái Lan chơi chỉ một ngày. 
Tỉnh này là tỉnh giáp ranh với 
Lào nhưng dân cư đa số là 
người Việt, họ sống về nghề 
buôn bán đủ thứ. Gần bến xe 
là chợ đường biên họ bán đủ 
thứ để xuất sang Lào, chồng 
chị Loan muốn mua một 
máy xay sinh tố vì thấy giá 
quá rẻ. Người chủ hàng cũng 
là người Việt Nam nên họ 

thành thật cho biết, nếu mua 
về xài thì không nên mua 
vì đây toàn là đồ nhái, đồ 
dỏm. Đến một cửa hàng bán 
vật liệu trang trí nội thất, vợ 
chồng ông ta cũng là người 
việt, khi thấy vợ chồng chị 
Loan là người việt ông ta rất 
mừng rỡ tiếp đón như gặp cố 
nhân. Trong bữa nói chuyện 
ông ta than thở:

- Chúng tôi ở xa quê hương 
Tổ quốc, nhưng ngày nào 
chúng tôi cũng nghe đài tiếng 
nói Việt Nam, đài truyền hình 
Việt Nam để đỡ nhớ và biết 
tin tức về quê hương mình. 
Quê ta có nạn tham nhũng, 
nhưng các bạn vẫn còn quyền 
sống, còn ở đây chúng tôi hầu 
như không có quyền sống, ra 

đường bị khủng bố, chết lúc 
nào không hay. Ác nỗi dân 
chúng là kẻ vô tội, bọn khủng 
bố thật vô lương tâm sao nó 
không đem bom, đem đạn 
đến nhà, đến cơ sở của đối 
thủ mà đặt? Mà họ chỉ đem 
ra nơi công cộng để gài mìn, 
gài bom, chỉ tổ người dân vô 
tội chết. Chúng tôi lo âu thấp 
thỏm, chúng tôi muốn trở về 
Việt Nam để sống yên ổn với 
các bạn.

- Ờ, anh về Việt Nam đi, 
hết cơn bĩ cực đến hồi thới 
lai rồi, hơn nữa nhà nước đã 
có chính sách thu hút các việt 
kiều trở về Việt Nam đầu tư. 

- Có lẽ tôi sẽ thu xếp cho 
các con tôi về quê cha đất tổ 
tốt hơn.
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Chúng tôi rôm rả đến xế 
chiều phải chia tay vì chỉ còn 
một chuyến chót về Lào. Ra 
bến xe chị Loan mới té ngửa 
vì khi đi chị mua vé bằng 
tiền Kíp của Lào, khi về họ 
đòi trả bằng tiền Bạt của 
Thái. Chị Loan không dự bị 
tiền Thái, chạy ra mấy điểm 
đổi tiền thì đã quá trễ nên họ 
đã đóng cửa, chị Loan năn 
nỉ trả tiền bằng đô la, nhà 
xe cũng không đồng ý. Chị 
Loan đang bối rối, trong khi 
đó chồng chị cứ léo nhéo, 
lằng nhằng vì chị không mua 
gì hết, chị đang bực bội nên 
quên phắt ông chủ cửa hàng 
trang trí nội thất. Lúc đó 
cũng có một người khách 
đến mua vé về Lào, người 
này là người Việt đi du lịch 
từ Việt Nam sang Thái, bây 
giờ sang Lào chơi ít hôm mới 
về Việt Nam. Chị Loan thấy 
ông ta còn nhiều tiền Thái 
nên đề nghị ông ta giúp đỡ:  
- Anh ơi! Anh còn nhiều tiền 
Thái, anh làm ơn đổi tôi một 
ít để tôi mua vé về Lào!

Ông ta đồng ý, nhưng lại 
ăn lời gấp đôi, chị Loan thấy 
vậy do dự không đổi. Nhà xe 
hối chị Loan:

- Chị có mua vé không? Tôi 
đóng sổ để cho xe xuất hành, 
đây là chuyến chót, chị không 
đi bây giờ thì sáng mai mới 
có chuyến. 

- Chị đổi đi để còn mua vé 
mà về, nếu không chị mắc kẹt 
ở đây một đêm.

- Cùng là người Việt sao 
anh không giúp đỡ tôi, anh 
ăn lời gấp đôi chi vậy?

- Thì chị đi đổi nơi khác đi!
- Giờ này điểm đổi tiền đã 

đóng cửa rồi, thôi thì đành 
đổi vậy.

Trên đường về chị Loan 
vẫn còn ấm ức vì bị bắt chẹt, 
bóp cổ, bấy giờ chị mới nhớ 
ông chủ cửa hàng trang trí nội 
thất nên trách chồng:

- Tại anh đó lúc nào cũng 
mè nheo đòi mua cái này, 
mua cái nọ mà người ta đã 
nói toàn là đồ hàng nhái, 
hàng dỏm mà đòi mua cái gì? 
Tại anh làm em bực mà quên 
ông chủ cửa hàng trang trí 
nội thất, ông ta rất tốt bụng, 
phải chi anh đừng làm em 
rối trí, em quay lại nhờ ông 
ta đổi giùm một số đô la lấy 
tiền Bạt để mua vé về thì đâu 
có phải chịu cảnh bị bắt chẹt, 
bóp cổ đổi đắt gấp đôi. Bực 
mình anh quá đi!

Lúc xe về đến bến bên Lào, 
hai vợ chồng ông đổi tiền lúc 
nãy mon men đến hỏi:

- Anh chị ở trọ tại đâu? Cho 
tôi đi cùng để chia sẻ tiền xe 
và chúng tôi trọ cùng chỗ với 
anh chị vài hôm.

- Ừ, chúng ta kêu một chiếc 
xe tuck tuck về chỗ trọ cũng 
gần đây thôi, nếu không có 
hành lý ta đi bộ cũng được, 
ở chỗ tôi thì có một cái hotel, 
người chủ là người Việt Nam 
nên rất ưu đãi cho người Việt 
Nam giá rẻ hơn nhưng người 
khác. Cách đó một đoạn thì 
có 2 Guest house giá cũng rẻ 
5 đô la một ngày, vợ chồng 
tôi đang ở đó.

- Ừ, thì tôi đến ở Guest 
house đó đi. 

Khi xe đi ngang cái Guest 
house thứ nhất thì ông bạn 
la lên:

- Lúc trước sang đây tôi 
có ở Guest house này, giá nó 
rẻ và sạch sẽ lắm. Thôi tôi 
xuống đây.

Vợ chồng chị Loan thì vẫn 
ở Guest house thứ nhì cách 
đó 3 căn. Sáng hôm sau vợ 
chồng chị Loan sang thăm vợ 
chồng ông bạn. Vừa gặp mặt 
ông ta đã than thở:

- Chỗ này đắt khách quá 
phòng 5 đô la không còn chỗ, 
còn duy nhất một phòng 15 
đô la.

- 15 đô la thì ở khách sạn 
đằng kia phải ngon hơn 
không?

- Chị nói phải nhưng hành 
lý đùm đề tôi ngại di chuyển 
đành phải lấy phòng.

Lúc đi về chị Loan mới nói 
với chồng: 

- Ông ta vừa mới bóp cổ em 
một giây nhãn tiền bị người 
khác bắt phải ói ra ngay, 
anh thấy ông ta có đáng đời 
không? Không biết ông ta có 
hiểu cái tánh cơ hội, cái tánh 
bắt chẹt người khác đâu có lợi 
gì cho ông ta, gieo nhân nào 
hưởng quả đó, bóp cổ và nhả 
ra liền một giây sao bằng ta 
đối đãi với nhau với lòng rộng 
lượng.

- Mấy cái thằng đểu nó đâu 
thèm nghĩ sâu xa như em nói, 
mắt nó đâu có nhìn xa thấy 
rộng đâu mà, nó chỉ biết tiền 
là tiền!

Chuyện này làm cho chị 
Loan nhắc nhớ mùa lịch 
vừa rồi.               

(xem tiếp trang 62)  
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Michel NGUYỄN HẠNH

GIẢI MÃ TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ
VÀ TIẾNG CHUÔNG CHÙA

(tiếp theo)
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(còn tiếp)
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ĐAU KHỔ

  Tiền mua hạnh phúc đời sau. 

HẠNH PHÚC ĐỜI NÀY 

  Đốt đời mai hậu.  

TÀI XẾ XE GRAB 

  Dâu ngoan nhà người.

NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG

  Diễn viên vở kịch đời.

NGƯỜI LÀM LỚN ĐỜI NÀY

  Hụt hẫng đời sau.

CÔNG BÌNH

  Muốn có, hãy tự nguyện chịu bất công 
trước đã!

NGƯỜI MUA VE CHAI 

  Kẻ kinh doanh rác thải.

CHA MẸ 

  Lụy con… đến cắn răng trào nước mắt. 

TỔNG KẾT THUẬT “GIA ĐÌNH 
HẠNH PHÚC”

  Chịu đựng giỏi, chịu đựng dai, chịu dựng 
giấu, chịu dựng mà không màng sự bất công 
và phi lý. 

NGƯỜI CHỒNG CÓ TÍNH GIA 
TRƯỞNG 

Tên bạo chúa tàn độc có giấy phép.  

HIẾU THẢO NGÀY NAY

  Trả góp –không vui- công ơn sinh thành 
và dưỡng dục.

SINH CON ĐẺ CÁI

  Tạo cho mình những chủ nợ khát máu.   

GIỚI TRẺ NGÀY NAY

  Cố làm ra vẻ mãi… vẫn không xong. 

NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC    

  Cố sức quảng cáo (với minh họa đầy đủ 
rằng:) mình không tốt.

RƯỢU THUỐC

  Loại rượu nốc vào… phải uống thuốc. 

TIẾNG KHEN

  Lãnh tiếng khen là lãnh nợ. 

LỜI CHÊ CƯỜI, SỈ NHỤC  

  Trả nợ đời.  

NGƯỜI 

  Loài động vật “thảm họa” của vũ trụ.

CÁC THÁNH 

  Những đấng thoát nạn “loài người” nhờ 
Lời Chúa dạy: “Hãy yêu người”.

GHÉT NGƯỜI  

  Không phải là cách để thoát nạn “loài 
người”.

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
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Trẻ em có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, vì thế các bé rất dễ bị ốm vặt do 
tác động từ những yếu tố bên ngoài môi trường. Sau khi ốm dậy, sức khỏe của 
bé suy giảm đáng kể và trở nên nhạy cảm hơn khá nhiều. Chính vì thế các bậc 
phụ huynh cần quan tâm tới vấn đề phục hồi sức khỏe cho bé sau khi ốm.

1. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 
CỦA TRẺ MỚI ỐM DẬY

Ốm vặt ở trẻ nhỏ là nỗi lo lắng của các bậc 
phụ huynh, con cái luôn trong trạng thái mệt 
mỏi và quấy khóc khiến họ không khỏi xót 
ruột. Kể cả khi bé đã khỏi ốm, sức khỏe cũng 
gặp rất nhiều vấn đề. Cụ thể, sau khi ốm dậy, 
trông trẻ nhỏ yếu ớt và thiếu sức sống hơn 
hẳn so với bình thường, đồng thời làn da có 
vẻ xanh xao. Đa số trẻ em sau khi ốm dậy đều 
sụt cân trông thấy, nguyên nhân là do khi bị 
ốm, cơ thể mệt mỏi, bé trở nên biếng ăn, ăn 
rất ít.

Sau khi mới ốm dậy, trẻ thường xuyên cảm 
thấy mệt mỏi.
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Các bác sĩ cho biết, sau khi mới khỏi ốm, 
các cơ quan trên cơ thể của trẻ hoạt động rất 
kém và cần thời gian để bình phục. Đặc biệt, 
hoạt động của hệ tiêu hóa cũng chịu nhiều 
ảnh hưởng, đây chính là nguyên nhân vì sao 
trẻ nhỏ thường tỏ ra biếng ăn, ăn uống không 
ngon miệng. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên 
chủ động tìm hiểu cách phục hồi sức khỏe 
cho bé sau khi ốm và có kế hoạch chăm sóc 
bé phù hợp nhất.

Nếu không chăm sóc, phục hồi sớm, bé sẽ 
mất rất nhiều thời gian để bình phục và trở 
nên nhạy cảm, dễ bị ốm vặt hơn so với bạn 
bè bằng tuổi.

2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HỒI 
SỨC KHỎE CHO BÉ SAU KHI ỐM?

Một trong những vấn đề được cha mẹ quan 
tâm hàng đầu là: làm sao để phục hồi sức 
khỏe cho bé sau khi ốm? Như đã phân tích 
ở trên, sau khi khỏi bệnh, trẻ nhỏ thường ăn 
uống kém, cơ thể không được cung cấp đủ 
năng lượng dẫn tới sức khỏe yếu đi.

Cách tốt nhất giúp trẻ em phục hồi sức 
khỏe sau khi mới ốm dậy đó là xây dựng chế 
độ dinh dưỡng phù hợp. Trước hết, chúng ta 
cần biết một số nhóm thực phẩm cần bổ sung 
cho trẻ trong giai đoạn bình phục sức khỏe.

Làm thế nào để phục hồi sức khỏe cho bé 
sau khi ốm?

2.1. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong giai 
đoạn phục hồi sức khỏe

Bác sĩ cho biết khi bị ốm, cơ thể của trẻ mất 
rất nhiều nước, nhất là trong trường hợp bé 
bị sốt cao hoặc tiêu chảy. Chính vì thế, trong 
giai đoạn phục hồi sức khỏe, trẻ cần được bổ 
sung nước theo nhu cầu của cơ thể. Nhờ vậy, 
tình hình sức khỏe của bé sẽ được cải thiện 
phần nào. Chúng ta có thể cho bé uống nước 
sôi để nguội, sữa hoặc các loại nước trái cây, 
việc thay đổi thức uống đa dạng sẽ giúp trẻ 
bổ sung được nhiều nước hơn, bớt cảm giác 
ngán,…

Đạm cũng là một thành phần dinh dưỡng 
không thể thiếu, nhất là với trẻ nhỏ đang trong 
giai đoạn phục hồi sức khỏe sau khi ốm. Để 
xử lý tình trạng suy nhược cơ thể, bố mẹ có 
thể bổ sung vào thực đơn của con các món ăn 
giàu đạm, ví dụ như thịt bò, trứng hoặc sữa. 
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng thực 
phẩm giàu protein rất tốt cho quá trình phục 
hồi sức khỏe cho bé sau khi ốm.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh đừng quên 
bổ sung thêm vitamin và một số khoáng chất 
thiết yếu. Thành phần dinh dưỡng kể trên 
giúp tăng cường sức đề kháng cho bé cực kỳ 
tốt, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng 
tốt nhất. Ngoài ra, với mục đích cải thiện hoạt 
động của hệ tiêu hóa, các bác sĩ khuyến khích 
cha mẹ cho con ăn sữa chua hoặc sử dụng 
men uống vi sinh để cung cấp lợi khuẩn cho 
cơ thể.

Cha mẹ nên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng 
cho trẻ
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2.2. Cách cho bé ăn uống để phục hồi sức 
khỏe

Khi mới ốm dậy, hệ tiêu hóa của trẻ hoạt 
động còn yếu, chính vì thế cha mẹ không nên 
ép con ăn quá nhiều hoặc ăn món cứng, khó 
tiêu… Nếu vội vã ép trẻ ăn để bổ sung đầy đủ 
dinh dưỡng mà không để ý tới nhu cầu thực 
sự của con, hiệu quả phục hồi sức khỏe sẽ 
không cao.

Trong những ngày đầu của quá trình phục 
hồi sức khỏe cho bé sau khi ốm, chúng ta nên 
cho bé ăn cháo, súp và những món ăn loãng, 
dễ tiêu hóa. Dần dần, cha mẹ có thể nấu 
những món ăn đặc hơn cho con làm quen trở 
lại, đây là một bí quyết cực kỳ hiệu quả giúp 
trẻ ăn ngon miệng và hấp thu được nhiều dinh 
dưỡng hơn. Đồng thời, bạn không nên cho bé 
ăn đồ quá nhiều dầu mỡ hoặc món ăn nhiều 
đường. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết 
những thực phẩm trên có thể gây tình trạng 
khó tiêu, kéo dài thời gian phục hồi sức khỏe 
cho trẻ nhỏ.

Bạn có thể cho bé ăn nhiều bữa nhỏ 
trong ngày

Thay vì ép trẻ ăn quá nhiều, chúng ta nên 
dựa vào nhu cầu của trẻ và cho con ăn vừa đủ. 
Tốt nhất, cha mẹ sẽ chia một bữa lớn thành 
nhiều bữa nhỏ trong ngày, như vậy hệ tiêu 
hóa của bé sẽ không phải hoạt động quá sức 
mà vẫn đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng cần 
thiết cho cơ thể.

Một vấn đề ít cha mẹ quan tâm đó là khẩu 
vị ăn uống của con, trên thực tế, nếu chuẩn bị 
những món ăn hấp dẫn, hợp khẩu vị thì trẻ sẽ 

ăn được nhiều hơn. Chính vì thế, ba mẹ nên 
chiều theo khẩu vị, nhu cầu ăn uống của con 
trong giai đoạn phục hồi sức khỏe cho bé sau 
khi ốm.

3. CƠ SỞ Y TẾ THEO DÕI VÀ CHĂM 
SÓC SỨC KHỎE DÀNH CHO TRẺ NHỎ

Nhìn chung, quá trình phục hồi sức khỏe 
cho trẻ mới ốm dậy diễn ra khá lâu, đòi hỏi 
các bậc phụ huynh phải thực sự kiên trì. Bên 
cạnh đó, để giúp bé phục hồi hiệu quả nhất, 
chúng ta nên có kế hoạch chăm sóc khoa học 
và phù hợp nhất.

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết cách 
chăm sóc phục hồi sức khỏe cho bé sau khi 
ốm thì hãy hỏi ý kiến bác sĩ tại Bệnh viện 
Đa khoa MEDLATEC. Với 26 năm hoạt động 
cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nhi dày dặn 
kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh 
viện Đa khoa MEDLATEC luôn được đánh 
giá cao về chất lượng. Đặc biệt, ba mẹ có 
thể tham khảo thêm dịch vụ khám sức khỏe 
chuyên khoa Nhi ngoài giờ thuận tiện ở Bệnh 
viện Đa khoa MEDLATEC tại Tây Hồ.

Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC có 26 năm 
kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể, mời 
quý khách hàng liên lạc Tổng đài 1900 56 56 
56 của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

Hy vọng rằng những bí quyết nêu trên sẽ 
giúp các bậc phụ huynh trong quá trình phục 
hồi sức khỏe cho bé sau khi ốm. Không thể 
phủ nhận rằng chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng 
lớn tới khả năng phục hồi của trẻ nhỏ.
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Jeong Ye-ji, nhân viên văn phòng 31 tuổi ở 
quận Gwanak, Seoul, đã chuyển từ phòng tập 
thể dục bình thường sang một trung tâm chỉ 
dành cho nữ cách đây hai tháng.

Quyết định này giúp cô thấy hài lòng hơn 
hẳn. “Tôi không phải khó chịu khi có đàn ông 
nhìn chằm chằm vào mình”, cô nói. Ở chỗ 
mới, cô có thể mặc đồ bó sát như quần leg-
ging, quần đạp xe và áo ba lỗ mà không phải 
ngại ngùng.

Jeong Ye-ji nhận thấy phòng tập mới cũng 
phù hợp hơn với thể chất phụ nữ. Nhiều loại 
tạ nhẹ hơn, đĩa tạ dễ dùng hơn. Khi được bao 
quanh bởi những người cùng giới, cô không 
sợ hãi khi dùng máy tập tạ, thứ mà mình 
không giỏi.

Phòng tập thể dục không phải cơ sở duy 
nhất ở Hàn Quốc giới hạn dịch vụ theo giới. 
Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều 
không gian dành riêng cho phụ nữ, từ quán cà 
phê, căn hộ, nhà khách và văn phòng chung 
cho đến địa điểm cắm trại.

Hồi tháng 5 ở Cheonan, Nam Chungc-
heong xuất hiện một website giới thiệu dịch 
vụ cắm trại chỉ mở cửa cho phụ nữ muốn trải 
nghiệm sự yên tĩnh và thanh bình khi không 
có đàn ông.

Một chỗ đậu xe dành riêng cho phụ nữ tại 
một bãi đậu xe công cộng ở Jongno, Seoul. 
Ảnh: Korea Times

Phân biệt giới tính cũng thấy rõ trong các 
chính sách của chính phủ. Tháng 6 năm nay, 
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 
cho phép dịch vụ đi chung taxi lần đầu, sau 
khi hoạt động này bị cấm từ năm 1982. Tuy 
nhiên, ngoại trừ xe taxi có sức chứa 5 hành 
khách trở lên, đi chung xe giới hạn ở những 
người cùng giới. Bộ giải thích biện pháp này 
nhằm giảm bớt lo lắng của người dân khi đi 
chung với người lạ cũng như lo ngại tội phạm 
tiềm ẩn.

BÀI ĐỌC THÊM
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Các chuyên gia cho rằng ngày càng nhiều 
phụ nữ lựa chọn tiện ích chỉ dành cho giới nữ 
vì sợ trở thành nạn nhân của tội phạm tình 
dục như hiếp dâm, vốn gia tăng trong những 
năm gần đây.

“Thật buồn khi phụ nữ tìm kiếm những 
không gian như vậy và sẵn sàng chi tiền để 
tránh xa đàn ông. Nhưng đồng thời, điều đó 
cho thấy xã hội của chúng ta đã thất bại trong 
việc xây dựng mội trường sống an toàn cho 
họ”, Yun Ji-yeong, giáo sư triết học và chuyên 
gia về giới (ĐH Quốc gia Changwon), nói.

Theo bà Yun, phụ nữ rất lo ngại có thể trở 
thành mục tiêu tội phạm đang diễn ra ở bất 
cứ đâu, bất cứ lúc nào. “Gắn camera quay 
lén không chỉ xảy ra ở nhà vệ sinh công cộng 
mà còn ở những nơi như thư viện, khách sạn 
hoặc thậm chí ở nhà”, bà nhận định.

Từ năm 2017 đến nay, trung bình có khoảng 
5.000 trường hợp sử dụng camera ẩn để quay 
video bất hợp pháp xảy ra mỗi năm, theo Cơ 
quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Đồng quan điểm, Shin Kyung-ah, giáo sư 
xã hội học tại ĐH Hallym, nguyên chủ tịch 
Hiệp hội Phụ nữ học Hàn Quốc, cho biết, 
thực tế, phụ nữ dễ trở thành nạn nhân của bạo 
lực hơn nam giới. Dữ liệu cho thấy, hơn 80% 
nạn nhân của tội phạm bạo lực là nữ giới. 
Đồng nghĩa, có một không gian chỉ dành cho 
giới của mình sẽ giúp phụ nữ có thể thoát 
khỏi lo lắng.

“Thêm một số tiện ích chỉ dành cho phụ nữ 
như chỗ đậu xe vẫn còn gây tranh cãi. Tuy 
nhiên, khi nơi chúng ta dành nhiều thời gian 
mà được an toàn như ở nhà, mọi người sẽ 
thấy yên tâm và được bảo vệ”, bà nói thêm.

Cả hai chuyên gia dự đoán các địa điểm 
dành cho nữ vẫn sẽ tồn tại, cho đến khi bạo 
lực và tội phạm trên cơ sở giới được loại bỏ.

Tuy nhiên, một số không gian chỉ dành cho 
nữ gây phản ứng dữ dội từ nam giới. Năm 
2020, Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc 
cáo buộc một thư viện tỉnh ở Jecheon, tỉnh 
Bắc Chungcheong, vốn chỉ mở cửa cho phụ 
nữ là phân biệt giới tính và vi phạm quyền cơ 
bản của con người. Cơ quan này bày tỏ quan 
điểm theo một kiến nghị của các nhóm bảo vệ 
quyền nam giới.

Thư viện nói trên được thành lập năm 1994, 
chỉ dành cho phụ nữ, theo nguyện vọng của 
những người quyên góp kinh phí xây dựng. 
Sau kiến nghị của Ủy ban nhân quyền, thư 
viện bắt đầu mở cửa một số dịch vụ cho nam.

Hồi tháng 8, chính quyền thủ đô Seoul 
thông báo rằng các bãi đậu xe dành riêng 
cho phụ nữ sẽ chuyển thành “không gian ưu 
tiên cho gia đình”. Các điểm này sẽ được 
chỉ định cho các gia đình có trẻ em, phụ nữ 
mang thai hoặc người khuyết tật, chứ không 
riêng phụ nữ.

Nhật Minh (Theo Koreatimes)
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Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ thường dạy dỗ, chỉ bảo và có khi, lại áp dụng các biện 
pháp trừng phạt. Tuy nhiên, để phạt con hợp lý và có hiệu quả, bạn cần phải hiểu 

nhu cầu và đặc điểm tâm lý của trẻ.

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ THEO TỪNG 
GIAI ĐOẠN:

Ngoài việc được đảm bảo về sinh học như 
ăn, mặc, ở… trẻ còn có các nhu cầu tâm lý 
xã hội cần thiết cho sự phát triển bình thường 
như được an toàn, yêu thương, tôn trọng, hiểu 
thông cảm và có giá trị.

Dưới 1 tuổi: Trẻ có sự gắn bó chặt chẽ với 
mẹ hoặc người chăm sóc trực tiếp để có cảm 
giác an toàn, thông qua sự yêu thương, chăm 
sóc, trò chuyện, vui đùa… Nếu bị phạt (dọa 
nạt, đánh mắng), trẻ sẽ mất cảm giác đó và trở 
nên sợ hãi, ảnh hưởng sớm đến sự phát triển 
về ngôn ngữ và tương tác xã hội.

Từ 1 – 3 tuổi: Trẻ bắt đầu muốn khẳng định 
bản thân nên thường tự làm nhiều thứ. Trong 
khi, tư duy còn mang tính cụ thể, và tay chân 
hoạt động còn vụng về nên dễ gây ra hỏng 
hóc, đổ vỡ. Nếu bị trừng phạt thân thể hoặc bị 
quát mắng trẻ thường chống đối, bướng bỉnh 
hoặc phản ứng giận dữ, la hét hay ăn vạ.

Từ 3 – 6 tuổi: Trẻ đã phát triển ngôn ngữ, 
nói được câu hoàn chỉnh, nhận biết được giới 
tính, tăng dần khả năng tụ điều chỉnh bản thân 
và thích khám phá thể giới xung quanh. Trẻ 
cũng đã cố tình khẳng định nên thường bướng 
bỉnh, dễ bị coi là “ hư” và bắt đầu học những 
gì là đúng, phù hợp về mặt xã hội. Do rất 
nhạy cảm nên nếu bị trừng phạt khi mắc lỗi, 
trẻ trở nên kém tự tin, thu mình, giảm hứng 
thú học hỏi.
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TÁC HẠI CỦA VIỆC PHẠT TRẺ KHÔNG 
ĐÚNG CÁCH

Sở dĩ phụ huynh thường áp dụng biện pháp 
trừng phạt trẻ vì có những quan niệm sai lầm 
như: cho rằng người lớn luôn đúng, trẻ phải 
luôn biết tuân theo mệnh lệnh, phạt con càng 
sớm càng tốt để trẻ biết vâng lời, ngoan ngoãn, 
phải nghiêm khắc thì mới được trẻ tôn trọng, 
trẻ dễ hư nếu không bị đánh, thử cách khác 
không được và chỉ phạt bằng roi thì hiệu quả 
mới nhanh…Thế nên khi trẻ mắc lỗi, không 
ít phụ huynh đã áp dụng biện pháp trừng phạt 
thân thể và trừng phạt tinh thần. Trừng phạt 
thân thể là những hành vi gây đau đớn hoặc 
thương tích cho cơ thể của trẻ như đánh, cấu 
véo, đá, tát, nhốt, treo, bắt quỳ, không cho ăn 
uống… 

Trừng phạt tinh thần là những hành vi gây tổn 
thương về tâm lý tình cảm như mắng chửi, chế 
nhạo, sỉ nhục, đe dọa, không chăm sóc, bỏ rơi… 
Những hình thức trừng phạt trên gây ra những 
hậu quả xấu về mặt tâm lý như: trẻ không hiểu 
tại sao cha mẹ nói yêu quý nhưng lại đánh 
mắng mình, lo lắng, sợ hãi, mất tự tin, tức 
giận tìm cách trả thù, tìm cách lừa dối đối phó 
để lần sau không bị phạt, trở nên trơ lì không 
biết sợ, hiểu sai rằng bằng bạo lực có thể giải 
quyết được vấn đề .v.v… Nếu còn nhỏ mà 
hay bị trừng phạt, trẻ sẽ hình thành nhân cách 
không ổn định và sau này, có thể lại giáo dục 
con cái theo kiểu trừng phạt.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHẠT TRẺ 
CÓ HIỆU QUẢ?

Muốn phạt trẻ có hiệu quả tốt, cha mẹ cần 
hiểu nguyên nhân của hành vi sai phạm của con 
cái. Bạn cần phải bình tĩnh, biết lắng nghe, tìm 
hiểu rõ vì sao trẻ hành động như vậy. Hành vi 
tiêu cực của trẻ có thể do mục đích khác nhau 
như: để thu hút sự chú ý của người khác, thể 
hiện “quyền lực“, trả đũa, bỏ cuộc... Thái độ 
mềm mỏng, kiên trì, biết tự kiềm chế cảm xúc 
của cha mẹ khi dạy con, bao giờ cũng có hiệu 
quả tích cực và lâu dài hơn việc trừng phạt trẻ. 
Để việc dạy trẻ có hiệu quả và trẻ có thể sửa 
chữa được lỗi lầm của mình, cha mẹ nên áp 
dụng phương pháp kỉ luật tích cực. Đó là 
những biện pháp không dùng vũ lực, không 
đánh mắng mà vẫn có hiệu quả. Đó là sử dụng 
hệ quả tự nhiên và hệ quả logic. Hệ quả tự 
nhiên là những gì xảy ra tự nhiên không có sự 
can thiệp của người lớn. Chẳng hạn như không 
ăn sẽ bị đói, quên mặc áo ấm có thể bị cảm…
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Hai quy tắc áp dụng cho hệ quả tự nhiên là 
không gây nguy hiểm cho trẻ và không làm 
ảnh hưởng đến người khác. Hệ quả logic đòi 
hỏi có sự can thiệp của người lớn như: nếu 
không học bài sẽ bị điểm kém, nếu nghịch 
phá hỏng đồ chơi thì bố mẹ sẽ không mua 
cho nữa... 

Ba quy tắc áp dụng cho hệ quả logic là 
nguyên nhân và hậu quả phải có liên quan với 
nhau (ví dụ: không tự thu dọn đồ chơi thì lần 
sau, trẻ sẽ không được chơi tiếp), tôn trọng trẻ 
và sự hợp lý. Các biện pháp kỉ luật thuộc hệ 
quả logic thực hiện bằng một số hình thức sau: 
Phản đối nhẹ nhàng: Nói với trẻ nhẹ nhàng, 
nêu hình thức phạt nếu không thực hiện. Ví 
dụ bạn nói: “Con đừng mở tivi to như thế vì 
nó quá ồn”. Khi trẻ không thực hiện thì nói 
tiếp: “Nếu con còn để tivi to tiếng, mẹ sẽ tắt 
tivi trong 15 phút”. Nếu trẻ không vặn nhỏ 
tivi, bạn sẽ tắt tivi trong 15 phút như đã nói. 
Còn nếu trẻ nghe lời, bạn hãy thể hiện sự hài 
lòng cho trẻ biết.

Dập tắt hoặc lờ đi: Nếu hành vi của trẻ sai 
ở mức độ nhẹ mà không gây hậu quả nghiêm 
trọng, bạn nên áp dụng biện pháp này.

Tạm lắng/cách ly tạm thời: Cho trẻ ngồi 
vào một nơi không có thứ gì vui thích trong 
thời gian ngắn (số phút bằng số tuổi của trẻ, 
tối đa không quá 15 phút), trước khi phạt trẻ 
phải nói rõ lý do.

Tước bỏ quyền lợi: Không cho đồ vật hoặc 
hoạt động mà trẻ thích nếu không thực hiện 
yêu cầu.

Tạo cho cơ hội sửa chữa: Bạn cần giải thích 
hậu quả gây ra từ những hành vi sai trái để trẻ 
biết cách khắc phục. Sau đó, không khen ngợi 
gì vì nếu khen, trẻ sẽ nhận được nhiều chú ý 
và có thể tái phạm lại khuyết điểm.

Giáo dục con trẻ là cả một quá trình. Mong 
muốn trẻ trở thành con ngoan, trò giỏi, đòi 
hỏi gia đình phải có kĩ năng, thống nhất cách 
dạy dựa trên cơ sở của tình yêu thương cùng 
sự kết hợp chặt chẽ với nhà trường. Làm sao 
để trẻ nhận thức được thiếu sót của mình, tao 
cơ hội cho trẻ sửa chữa khuyết điểm, phát 
huy những mặt mạnh là bạn đã góp phần giúp 
trẻ phát triển hài hòa, thích nghi tốt với cuộc 
sống cộng đồng về sau.



SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

42

Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  (tiếp theo)



SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

43

(còn tiếp)
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Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,*
Kiếp tro bụi vẫn là thứ bụi tro...” (Kn 3,19)
Kiếp nhân trần như tiếng kêu Gioan Tiền Hô,
Là tiếng kêu hư vô trong hoang mạc!

Thiên niên phú quí cung tranh đoạt,  
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh. **
Đời con người như cây cỏ lúc bình minh,
Như bông hoa hữu tình nơi đồi trọc…
Một cơn gió thoảng rã rời… theo cơn gió thốc,
Một dấu vết nơi nó mọc cũng không còn!

Bạn bè xưa, đứa chết già, đứa chết non,
Đứa còn sống, đứa mỏi mòn bảy tám chục!…

Đứa làm thầy, đứa làm linh mục,
Đứa kỹ sư, đứa giám đốc, đứa ma sơ,
Đứa viết nhạc, đứa làm thơ thẫn thờ,
Đứa đâu rồi ngẩn ngơ nằm tê liệt…

Rồi đứa nào cũng tới chỗ… cô tịch!
Ai thắt lưng dẫn biền biệt ra đi,
Ai hương khói, ai nhang đèn làm chi,
Ai còn nhớ 
       “bất tri tam bách dư niên hậu”!***

Một nấm mồ, một núm đất, một bia mộ,
Tên tuổi mờ như hơi thở, như gió đưa,
ĐÂU RỒI lớp lớp người xưa!...

                 Đâu rồi 
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

   Tháng 11, tháng các đẳng linh hồn…
   Ta nhớ lại cuộc đời này tạm bợ, hư hư thực thực.
   Cuộc đời sau mới là vĩnh cửu trường tồn…
   Chúa mới là ‘’sự sống và là sự sống lại’’…

.......................................................................................
   * Con người từ xưa ai mà không chết.
** Nghìn năm phú quý vẫn làm mồi cho sự tranh đoạt,  

       Bạn bè lúc nhỏ, nửa sống, nửa chết. (kẻ còn người mất)
*** Không biết ba trăm năm sau… (Nguyễn Du)
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Đứa làm thầy, đứa làm linh mục,
Đứa kỹ sư, đứa giám đốc, đứa ma sơ,
Đứa viết nhạc, đứa làm thơ thẫn thờ,
Đứa đâu rồi ngẩn ngơ nằm tê liệt…

Rồi đứa nào cũng tới chỗ… cô tịch!
Ai thắt lưng dẫn biền biệt ra đi,
Ai hương khói, ai nhang đèn làm chi,
Ai còn nhớ 
       “bất tri tam bách dư niên hậu”!***

Một nấm mồ, một núm đất, một bia mộ,
Tên tuổi mờ như hơi thở, như gió đưa,
ĐÂU RỒI lớp lớp người xưa!...

Linh mục Đaminh HÀ TRỌNG MẬU
(1794 - 1858) (bị xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 5.11

TÔI ĐÃ hiên ngang sống đức tin
ĐẤU TRONG hồn xác, để nghe nhìn

CUỘC THI ĐẤU chẳng phải dừng bước
CAO ĐẸP tâm hồn sống vững tin.

ĐÃ CHẠY HẾT con đường lữ khách
CHẶNG ĐƯỜNG dài ngắn, con vâng xin

VÀ dâng, dâng hết lòng không đổi
GIỮ VỮNG ĐỨC TIN nghe, thấy, nhìn.

Linh mục Jacinto CASTANEDA GIA
(1743 - 1773) (bị xử trảm)
Kính nhớ ngày 7.11

QUAN MUỐN điều chi tự ý quan
THA THÌ THA chẳng ai nài van
CHỨ TÔI quen khổ, cần chi nữa
KHÔNG CÓ TIỀN, chẳng phải than van.
TÔI SẴN SÀNG theo quan muốn nhé
CHỊU cùng bạn hữu để hòa tan
MỌI GIAN KHỔ KỂ CẢ quan muốn
CÁI CHẾT là chi phải bất an.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 11

“Diễm xưa”

Gái Việt thời mặc yếm

LÊN THIÊN ĐƯỜNG SỚM HƠN

Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, họ ăn uống theo chế độ và tập 
thể dục thường xuyên. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng 
và được Thánh Pierre đón tiếp nồng hậu. Thánh Pierre đưa hai người đi tham quan nhà bếp 
khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông 
hỏi Thánh Pierre:

- Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không?
- Thánh Pierre trả lời: Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà.
- Đến giờ ăn, Thánh Pierre đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông hỏi: Tất cả 

các món ăn này đều miễn phí à?
- Thánh Pierre trả lời: Tất nhiên.
- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol à?
- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà 

không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim...
- Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to: Tất cả do lỗi của bà! Nếu 

bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm!
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        Truyện võ sư dạy giáo lý ở họ đạo miền sông nước

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Mọi người yên tâm về vụ phác cỏ lác miếng 
ruộng 25…, lật đật kéo nhau lên Ông Cố 
Núi… 

Chín Ngưu vẫn còn nói chuyện với Ông Cố, 
ngồi ghế tre ngoài bóng cây dừa. Chin Ngưu 
nghênh mặt “chửi”:

Bà Ba Cá Rô
Cái mặt hô hô
Lỗ mũi lô nhô
Cái miệng bô bô…
…
Hai Cào nhanh nhảu đỡ đòn giùm chị Ba:
- Thôi, khỏi chửi kiểu Cá Rô nữa!... Thấy 

rồi… Dạ, thưa Ông Chín, tụi con thấy rồi!...
Ông Cố nhái giọng Huế:
- Thậy chi mô, nà?!
Chị Ba cũng nhái Huế:
- Thấy rứa rứa… như ri… ri…
Hai Cào với Ba tôi cười nôn ruột luôn…, 

phần vì đang vui trong bụng…
Ông Cố Núi cũng vui lây và hướng sang 

năm mẫu lác của Nhà Thờ:
- Vui rồi…Nhà Bảy Sển sẵn đất rồi đó!... 

Còn năm mẫu của Cha sao đây…?
- Dạ, thủng thẳng đi, Ông Cố… -  Chín 

Ngưu định né…
- Sao được, sắp mưa rồi!... Tối nay đi, 

Chín Ngưu!
- Gấp quá… cho con thở cái đã…
Ba tôi biết sách của Chín Ngưu, như Hai 

Cào nói, nên thưa Ông Cố:
- Dạ, theo ý con, Ông Cố để Chín Ngưu thở 

ít bữa. Ông Cố lo tiền công này nọ đi… Chút 
nữa con định bàn với Ông Cố cái này chút…

Ông Cố cười vui vẻ, bảo Ba tôi:
- Được rồi, vụ này giao cho Ông Hương 

Nhà Thờ coi… Chút nữa, Bảy Sển kêu giùm 
Bác Hương Năng lên Cha bàn việc luôn…

Bác Ba Năng là Ba của học trò giúp lễ Tám 
Thiên. Ổng trông coi đất đai Nhà Thờ. Ai 
cũng kêu là Hương Năng.

Mọi người ra về. Hai Cào chần chừ ở lại… 
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Ba tôi chạy kêu Hương Năng…
Ông Cố mời tất cả ngồi ghế tre dưới gốc 

dừa. Ông Cố mở lời:
- Thấy Bảy Sển hồi nảy nói chờ định bàn 

gì đó?
- Dạ, thưa Ông Cố, thưa Anh Ba Hương, ý 

con là thế này…Vụ phác cỏ lác đất Nhà Thờ 
còn lâu mới xong. Chín Ngưu rề rà lắm. Phải 
hối thúc năm ba lượt… phải đưa tiền công 
trước… phải chửi nữa!!!

Hai Cào đắc ý xen vô:
- Dạ, con bày cho Anh Bảy mấy chiêu đó, 

tới bữa nay là ba bữa rồi!...
Hương Năng trố mắt:
- Gì kỳ vậy… trả tiền trước… rồi chửi 

nữa… sao được!
Ông Cố cũng nói “sao chửi được… bậy 

bạ… bậy bạ…!”
Biết các đấng tưởng chửi tục, Hai Cào mới 

cắt nghĩa:
- Dạ, chửi thôi, chớ cấm chửi tục… Ổng 

hỏng chịu đâu. Chửi cho hay, cho vần điệu, 
cho tức ói lên… Dạ, có gì Ông Cố kêu Chị Ba 
Cá Rô chửi giùm… Bả chửi lung linh vàng 
vọt luôn!...

Ông Cố Núi nghe vậy mới giao việc:
- Được, được… Chín Ngưu kỳ cục, mình 

theo… miễn xong đám đất cho dân nghèo 
nhờ… Chiều nay, Bác Ba tới hỏi giá cả rồi 
đưa tiền trước cho Ổng luôn… Chừng nào 
cần chửi gì đó thì tính tiếp…

Ba tôi và Hai Cào chỉ trông tới ngày… để 
rình coi ổng “phác thiếp” ra sao mà hấp dẫn 
dữ!...

 Bác Hương Năng chiều đó đã tới gởi tiền 
trước cho Chín Ngưu. Ổng nói thứ sáu bắt 
đầu phác… Vậy là nhắm chừng tối thứ bảy 
mới phác. Tính theo sách vừa rồi thì chiều 
thứ bảy bắt đầu chửi. Ổng sẽ nói “về đi, mai 
phác…” là tối đó bắt đầu phác!… Đêm thứ 
bảy có trăng… Đúng rồi!... Đêm thứ bảy!...

 Hai Cào lên tiếng:
- Chiều thứ bảy, tui với chị Ba tới nhà nhắc 

ổng. Chắc chắn ổng chưa xuất hành. Chị Ba 
sẵn sàng để lúc đó cất cao “tiếng hát”…

Hai Cào về báo cho chị Ba biết mọi tính 
toán… để xử Chín Ngưu, và để rình coi “phác 
thiếp” cho đúng kỳ hạn….

Chị Ba gật đầu theo kế của Hai Cào… Bả ở 
nhà chuẩn bị “BÀI CƯI CHẢ” (bài ca chửi) 
sao cho nhức óc, sao cho Chín Ngưu hồn xiêu 
phách lạc… đường! Bả lục tìm bài VÈ ĐÁNH 
BẠC để chế thành VÈ CHÍN NGƯU  chơi!

Sáng thứ sáu, Bác Ba Năng không thấy 
Chín Ngưu đi qua.

Sáng thứ bảy cũng chưa thấy… Bác lên báo 
Ông Cố…

Ông Cố hỏi Ba tôi… Ba tôi hỏi Hai Cào…
Hai Cào cười trừ:
- Để tui hỏi Chị Ba!…
Chị Ba cười trừ tiếp:
- Để tui hỏi Chín Ngưu!… 
Nói chơi chớ cái kiểu của Chín Ngưu mà!… 

Chiều nay mình tới nhà Ổng là đúng sách..., 
đúng luật, đúng “Luật 9-NGƯU”!

Chiều đến. Mặt trời lặn khỏi ngọn dừa. Ba 
người đã tới sân nhà Chín Ngưu… Hai Cào 
la to:

- Ới ời!... Chín Ngưu ơi! Chín Ngưu ơi… 
Hai Cào đây!

                           (còn tiếp)
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Người đàn bà điên chèo đò đưa khách qua sông Vàm Nao, 
phần 8 của kỳ 54.

(tiếp theo)
Cha sở nghĩ nhanh: “Đánh kiểu gì mà làm 

hai người đàn ông khỏe mạnh có võ nghệ văng 
xuống sông một cách gọn lỏn như thế…”. 
Cha sở thầm thán phục: “Thật là không thể 
hiểu nổi! Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết nội lực 
của con mẹ điên này thâm hậu đến cỡ nào!”.

Trong lúc nhiều người nhảy xuống sông 
mò, tìm, vớt và đưa hai nạn nhân lên bờ, cha 
sở biết đó không phải việc của mình, cho nên 
cha vẫn cứ từ từ đi đến bờ sông để xuống ghe.

Thấy cha sở đến gần mé nước, bà điên đi 
trước xuống ghe và đứng ở lái ghe, rồi điều 
khiển cho mũi ghe kề sát bờ để cha sở dễ 
bước xuống. Chỉ với một cử chỉ nhỏ vậy thôi 
của bà điên, nhưng cha sở đoán biết người 
đàn bà này tỉnh táo chớ không u mê gàn dở, 
khôn khéo chớ không ngu khờ điên dại, có 
tình cảm chớ không lạnh lùng, chai đá; nếu 

thật là người hung dữ hoặc ác độc như lời đồn 
đại chắc chẳng nghĩ đến người khác mà tế nhị 
như thế.
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Trước khi bước xuống ghe, cha sở lên tiếng:    
- Chào chị Điên!
Vì chiếc ghe khá lớn, dài khoảng… có tới 

6 hoặc 7 thước, người đàn bà lại đứng ở lái 
ghe trong khi cha sở ở đằng mũi, cho nên cha 
chỉ nghe người phụ nữ nói lí nhí gì đó không 
rõ với ý để đáp lại; cha sở nói tiếp với giọng 
vui vẻ: 

- Chị cho tôi xuống ghe sang Hòa Hảo.
Bà điên nhỏ nhẹ:
- Dạ.

Trên ghe có sẵn vài chiếc ghế cóc, loại ghế 
nhỏ và thấp sát mặt đất để các bà các cô ngồi 
“làm cá”, rửa rau… hoặc để ngồi bán hàng ở 
các chợ chồm hổm… cha sở ngồi xuống trên 
một chiếc ghế ở khoảng giữa ghe. 

Bà điên cho ghe lui ra khỏi bờ.
Trên bờ, những người đàn ông có võ nghệ 

đã đưa được hai nạn nhân lên khỏi mé sông. 
Từ dưới ghe nhìn lên trong ánh sáng lờ mờ 
của vài ba ngọn đèn dầu xúm quanh, cha sở 
thấy một nạn nhân tự đi được, còn nạn nhân 
kia đi phải dìu. Giữa tiếng ồn ào, tiếng chú 
Tám vang dội:

- Rót rượu thuốc cho tụi nó uống liền đi!… 
Chú Tám nói một mình với vẻ vui mừng 

khi thấy hai người của ông chú Tư Đến đều 
không có vấn đề gì nghiêm trọng:

- Mọi lần ghe của bả là ghe đưa đò, ai 
xuống ghe lúc nào cũng được, nhưng hôm 
nay ghe của bả là ghe “lệnh” (1) rồi, xuống 
phải được phép của bả. Xuống ngang nhiên 

bả đánh là phải.
Nhiều tiếng nói phụ họa theo lời chú Tám 

nhưng vì ghe lùi ra xa bờ cho nên cha sở 
không nghe rõ những người đàn ông khác 
nói gì, chỉ nghe tiếng một mình chú Tám 
oang oang:

- Xin cái nỗi gì! Đánh văng xuống sông như 
vậy là ý bả không muốn cho đi rồi…

Giọng của chú Tám cứ rõ mồn một:
- Thôi! Để tao tính cách khác cho hai thằng 

nó về Hòa Hảo (2).

Đã gần 5g sáng, trời còn tối đen; tuy vậy, 
nhưng trên sông rộng, bóng đêm không đặc 
quánh như trên bờ, nhờ đó, cha sở nhìn tháy 
bóng dáng bà điên chèo ghe bằng 2 cây chèo 
quai (3) vào 2 cây trụ thấp (4) dựng ở 2 mép 
của lái ghe; bóng dáng ấy nhỏ nhắn so với 
chiếc ghe khá to; vậy mà chiếc ghe vẫn lướt 
đi băng băng một cách ngon lành trên mặt 
nước nhấp nhô sóng nhỏ.

Ghe đi được một quãng xa đến nỗi nhìn vào 
bờ chỉ còn thấy các ngọn đèn nhỏ như những 
cái dấu chấm. Đang lơ mơ mắt nhìn vào bờ, 
trí nghĩ về khoảng cách giữa ghe và bờ đang 
lớn dần… đột nhiên có tiếng kêu:

- Ông cố sở Luca!
Cha sở trả lời:
- Tôi đây!
Nhưng bà điên tỉnh queo và không nói gì. 

Cha sở nghĩ mình nghe lầm.
Khoảng năm mười phút sau, cha sở lại 

nghe tiếp:
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- Ông cố sở Luca!
Cha sở quay nhìn bà điên và trả lời:
- Tôi đây!
Bà điên vẫn tỉnh rụi chèo ghe và vẫn không 

nói gì. Cha sở tin chắc mình không nghe lầm, 
bởi cha suy: tiếng gió, tiếng ghe lướt trên mặt 
nước và tiếng mái chèo khua nước không thể 
làm nên tiếng nói rõ mồn một như thế. Cha 
định bụng: nếu nghe thêm một lần nữa, cha 
sẽ không để yên.

Vài mươi phút sau, cha sở lại nghe nữa:
- Ông cố sở Luca!
Cha sở đổi tư thế; đang ngồi trên ghế cóc 

giữa ghe, lưng quay về phía người đàn bà, 
mặt hướng về mũi ghe, cha xoay người một 
góc 90 độ, tức ngồi quay ngang mặt hướng ra 
mạn ghe và nhìn ra sông hai tay vịn mép ghe 
để dễ nói chuyện với bà điên; cha nói: 

- Tôi là cha sở Luca. Lần thứ ba... tôi biết 
chắc chắn chị đã kêu tôi chớ chẳng ai vô đây. 
Chị kêu tôi có chuyện gì? Tại sao kêu, tôi trả 
lời thì chị lại không nói gì?

Bà điên ấp úng trả lời:  
- Tại… tại… tui sợ… 
Vẫn còn bức xúc vì bất nhẫn với vụ bà điên 

đánh hai người văng xuống nước một cách 
tàn độc lúc nãy, cha sở hơi đay nghiến:

- Tôi có là gì đâu… mà chị phải sợ?
Cha sở nói thêm:
- Hai tay đàn ông trẻ, khỏe… chị còn đánh 

văng xuống nước; tôi vừa một thân một mình, 
vừa già lại vừa yếu… có ăn nhằm gì với chị 
đâu mà chị phải sợ! 

Chợt nhớ mình là linh mục; linh mục thì 
luôn phải hiền hòa và nhân ái... cha sở vừa 
nói xong bỗng cảm thấy hơi ân hận.

Tưởng bà điên giận hay làm sao… ngờ đâu 
bà ta lại cười khanh khách.

(Còn tiếp)
 
....................................................
(1) Tiếng lóng gọi những phương tiện chở 

vua, quan hay những người đi công vụ.

(2) Hòa Hảo là tên của thị trấn nằm bên 
bờ sông Vàm Nao, đồng thời cũng là tên của 
thánh địa đạo Phật giáo Hòa Hảo.

(3) Quai: buộc bằng dây luộc (dây được 
luộc chín) hoặc dây thừng dẻo nhưng chắc 
bằng vòng số 8, không chặt, nhưng không 
rơi ra.

(4)
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A chồng đi nhậu về say bí tỉ, đến trước cửa 
nhà bèn ném một viên đá lên cửa sổ phòng 
ngủ để đánh thức vợ có ý bảo ném cho anh ta 
chìa khoá. Người vợ làm theo đúng yêu cầu 
của anh ta. Nhưng nửa giờ sau, chị vẫn không 
thấy chồng đâu. Chị ta lại ló đầu ra ngoài cửa 
sổ và hỏi: 

- Có lẽ anh muốn em ném xuống luôn cho 
anh cả cái lỗ khoá nữa hả?

Một anh lính đóng quân ở làng quê và phải 
lòng yêu một cô gái người làng ấy. Vốn là 
lính - là người đàng hoàng, đứng đắn nên anh 
đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia 
đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin 
phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất 
khó tính, dẫu biết anh là người tốt nhưng ông 
vẫn xét nét, ngăn chặn.

Một bận, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, 
còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, 
ông già đáp: “vâng”. Anh ta lân la cưa cẩm:

- Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ?
- Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong 

bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.
Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp:
- Dạ, thưa bác... cháu xin phép bác cho 

cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có 
được không ạ?

- Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn 

lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do 
kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa 
ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng 
lên thì chết tôi à...

Anh lính nghe vậy thanh minh:
- Dạ, sao lại dám vậy ạ! Thưa bác, chúng 

cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình 
yêu chân chính chứ ạ.

Ông già cười và mỉa mai:
- Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có 

sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái 
chân phụ... của anh thôi. Cái chân chính thì 
anh giữ được, còn chân phụ... anh làm sao 
giữ nổi?

Chàng nọ đi dạo chơi, vui chân đi quá 
xa, trời đã tối thấy mỏi chân, muốn quay về 
nhưng sực nhớ mình không mang tiền để đi 
xe về nhà. Chàng bèn gọi taxi, lên ngồi đàng 
hoàng ở ghế phía sau. Gần tới nhà, chàng bảo 
anh tài xế: 

- Anh làm ơn đỗ lại, tôi muốn vào tiệm kia 
mua bao diêm, tôi vừa mới đánh rơi tờ 100 
đô trên xe, nhưng tối quá tìm mãi không thấy. 
Anh chờ một chút nhé!

Chàng nọ xuống xe vờ đi vào một cửa hàng. 
Khi quay ra, chiếc xe đã phóng đi đằng nào mất.

Sau đêm tân hôn Tèo hỏi Tũn.
- Ðêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng 

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

NÉM CHO ĐỦ BỘ

CHÂN CHÍNH, CHÂN PHỤ

MỆT Ứ HƠI ANH ƠI!

MẸO
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ĐI NẶNG

LẤY TIỀN RA CHỖ NÀO?

bệch vậy?
Tũn thở dài:
- Mệt ứ hơi anh ơi!
Tèo cười, hỏi lại:
- Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả?
- Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi: 

“Anh có yêu em không?”
- Trả lời “yêu” là xong chứ gì.
- Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: 

“Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải 
chứng minh bằng việc làm em mới chịu.”

Vì như vậy đêm đó tôi phải chứng minh đến 
lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi.

Cô nhân viên mới ngày đầu đi làm, đến cơ 
quan nhìn đâu đâu cũng thấy biển “Đi nhẹ…” 
Bỗng nhiên cô thấy đau bụng. Trên đường vào 
nhà vệ sinh, cô cũng bắt gặp biển “Đi nhẹ…”. 
Suy nghĩ một lúc, sợ mình phạm phải nội quy 
trong cơ quan, cô quyết định quay về phòng 
hỏi “sếp”. 

- Thưa “sếp”, ai là người đặt ra nội quy ở 
đây ạ?

- Được sự thống nhất của ban lãnh đạo. 
Tôi là người ký nội quy. Nếu ai vi phạm sẽ bị 
đuổi việc.

- Nhưng thưa “sếp”,… em… muốn “đi 
nặng”.

Một ông lần đầu tiên bước vào một casi-
no. Không biết sử dụng máy đánh bạc như 
thế nào, ông ta gọi nhân viên của casino đến 
hướng dẫn.

- Đây là nút đặt cược, đây là khe bỏ tiền 
vào, sau đó nhấn nút lệnh. Anh nhân viên 
chỉ dẫn.

- Thế tiền ra chỗ nào?
- Ở máy ATM đằng kia.
- !!!

Một bà già khám bệnh xong, nói với người 
đang ngồi chờ bên ngoài:

- Đúng là bây giờ thời buổi 4.0 bác sĩ khám 
nhanh thật. Hồi trước ngày còn trẻ, hễ cứ 
đi khám là các bác sĩ yêu cầu tôi cởi hết áo 
ngoài áo trong, khám kỹ lưỡng, chứ không 
chỉ bắt mạch tay như giờ!!!

Sếp tổng tập đoàn xuống dự hội nghị tổng 
kết dưới một công ty thành viên. Nữ thư ký 
chuẩn bị cho sếp bài diễn văn phát biểu.

Buổi chiều khi quay về sếp hỏi thư ký:
- Sao bài diễn văn viết có vẻ dài thế, nhiều 

đoạn có vẻ như là trùng lặp, tôi thấy các cán 
bộ ngồi bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, nhiều 
người còn ngáy khò khò?

- Thôi chết em quên không dặn anh, biết 
tính anh hay đãng trí, cất tài liệu chỗ nào rồi 
lại không nhớ, nên bản báo cáo 10 trang em 
đã photo thành 3 bản, phòng khi mất bản này 
còn bản khác - Cô thư ký tỏ vẻ hối lỗi.

Trong một lễ hội, doanh nhân nọ khiêu vũ 
với một quý bà mặc áo hở ngực khá rộng. 
Thấy bạn nhảy cứ nhìn chằm chằm vào ngực 
mình, bà nọ mỉm cười đưa đẩy:

- Chắc đã lâu ông chưa có dịp thấy... phải 
không?

- Phải! Lâu lắm rồi... từ hồi còn trẻ...
- Hồi trẻ ông làm gì?
- Tôi buôn... đu đủ.

KHÁM BỆNH CHO BỆNH NHÂN GIÀ

LỖI CỦA THƯ KÝ?

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA
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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.

CHỦ TRƯƠNG NHẤT QUÁN CỦA GIÁO HỘI 
VỀ THÁNH NHẠC - PHẦN 2

Phần 2.
- Thánh ca có Hình thể riêng biệt, khác biệt 

và những hình thể thuận lợi và hoàn hảo ấy 
do chính Giáo hội nghiên cứu và thiết lập để 
thánh ca vừa làm tròn nhiệm vụ chuyển tải 
nguyên văn từng phần Bản văn Phụng vụ, vừa 
có tính nghệ thuật; vừa có tính hoàng triều 
vừa có tính dân dã; vừa giúp Phụng vụ thêm ý 
nghĩa vừa giúp Cộng đoàn dễ hát chung; vừa 
giúp Phụng vụ thêm tráng lệ vừa mang tính 
dễ thực hiện; vừa sao y nguyên mẫu thánh ca 
đầu tiên vừa luôn mới mẻ hợp bài thời. 

- Nhờ đó, Lời Chúa được hát nguyên văn 
một cách rất dễ dàng, tự nhiên mà còn rất dễ 
tạo cảm xúc.

- Nhờ đó, Cộng đoàn được hát dễ dàng và 
thoải mái để tham dự Phụng vụ cách tích cực.

- Nhờ đó, không phải mất nhiều giờ và 
nhiều công sức để tập hát cho Cộng đoàn 

trước mỗi thánh lễ dù mỗi thánh lễ đều có 
thánh ca riêng biệt và thích hợp.

- Nhờ đó, không phiền hà trong việc  chuẩn 
bị, việc in ấn thánh ca cho mỗi thánh lễ; cũng 
không gây phiền toái cho việc chuẩn nhận 
(imprimatur) của giới chức hữu trách hoặc 
các chủ tế. 

- Nhờ đó, hát đối đáp được áp dụng triệt để 
khiến sự sinh động được cộng hưởng.

- Nhờ đó, trong Thánh nhạc Công giáo 
Rôma, qua Thánh ca Phụng vụ, có tới 2 lối 
ca hát nhân loại được Chúa ban để ngợi khen 
Người cách sinh động và nghệ thuật: Cantare 
và Cantillare (hát ca và hát xướng) Cantare 
dùng để tuyên tín (chúc tụng, xin ơn, tạ ơn và 
thống hối), cantillare còn gọi là tụng (psalm-
odium) dùng để suy niệm hay “thiền tịnh”. 

- Nhờ đó, ca đoàn –được mọi người quan 
niệm- thực chất chỉ là một số ít người có khả 
năng ca hát, được Cộng đoàn cử ra để giúp 
Cộng đoàn hát và hát đối đáp với Cộng đoàn. 

- Nhờ đó, Thánh nhạc khác biệt hẳn từng 
chân tơ kẽ tóc với nhạc đời như trắng với đen.

- Nhờ đó, không thể đem các thánh ca ra để 
sinh hoạt ngoài đời, để mua vui, trao đổi, mua 
bán, biểu diễn.

- Nhờ đó, Thánh nhạc, qua Thánh ca Phụng 
vụ, chỉ dành riêng để thờ phượng Chúa.  

(còn tiếp)
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CÁC BÀI CA TIẾN CẤP

ĐỐI CA NHẬP LỄ 
VỚI THÁNH VỊNH 85
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Ca mừng các thánh
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Triều thiên uy nghi chiếu ánh quang  bằng sự thật.

11. Ngài là Chiên Hy Tế đến trong cuộc trần gian
Đã uy phong vinh thắng với danh hiệu huy hoàng.
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Bài Ca Kitô Vương

Ngọc Kôn-Ca Dao Tình Chúa 1

Bài ca Ki-tô vương
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Tại quảng trường thánh Phêrô, vào lúc 
10 giờ 15 sáng Chúa Nhật 09/10/2022, Đức 
Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ phong thánh 
cho 2 chân phước Giovanni Battista Sca-
labrini và Artemide Zatti, với sự hiện diện 
của khoảng 50 ngàn tín hữu.

Ngày 11/10/1962 tại đền thờ thánh Phêrô, 
thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã chính 
thức khai mạc Công đồng Vaticanô II. Ngày 
11/10/2022, mừng kỷ niệm 60 năm khai mạc 
Công đồng, vào lúc 4 giờ 15 chiều, tại đền 
thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự 
buổi trích đọc diễn văn khai mạc Công đồng 
của Đức Gioan XXIII và một số trích đoạn 
từ các văn kiện của Công đồng. Sau đó, lúc 5 
giờ chiều, ĐTC Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ 
mừng kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng, 
cũng tại đền thờ thánh Phêrô.

Ngày 11/10/1992, Thánh Gioan Phaolô II 
đã ký Tông hiến Fidei depositum, trong đó 
ngài đã giới thiệu sách Giáo lý mới của Giáo 
hội Công giáo. Tạp chí La Civiltà Cattolica 
của dòng Tên vừa đăng bài viết của cha Fed-
erico Lombardi, dòng Tên, trong đó cha cho 
thấy, Sách Giáo Lý luôn là một tài liệu tham 
khảo vững chắc cho việc giảng dạy và dạy 
Giáo Lý trong dân Chúa, để trình bày đức tin 
Kitô giáo trong thế giới ngày nay, để đào sâu 
hơn đời sống Kitô giáo và những đòi hỏi của 
nó đối với tín hữu.

Yangon, Myanma. Trước việc đền thờ Ha-
gia Sophia được chuyển đổi thành đền thờ 
Hồi Giáo, Đức Hồng Y Charles Bo, giám 
mục Yangon, chủ tịch Liên HĐGM Á Châu 
đã lên tiếng và xem đây là một mối đe dọa đối 
với tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như sự 
tôn trọng phẩm giá của sự khác biệt”.

LỄ PHONG THÁNH CHO HAI CHÂN PHƯỚC 
SCALABRINI VÀ ARTEMIDE ZATTI

THÁNH LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM KHAI MẠC 
CÔNG ĐỒNG VATICAN II

GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
TRÒN 30 NĂM

ĐHY BO: VIỆC BIẾN HAGIA SOPHIA 
THÀNH ĐỀN THỜ HỒI GIÁO LÀ MỐI ĐE 

DOẠ TỰ DO TÔN GIÁO
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ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 
 VIỆT NAM LẦN THỨ XV

Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục 
Việt Nam bế mạc vào ngày 07 tháng 10 năm 
2022, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy nhờ 
Mẹ Maria để đến với Chúa. Ước gì mỗi chúng 
ta siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời 
Chúa và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ. 
Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta 
được ơn thánh thiện, cho Quê hương được an 
bình và cho đồng bào được hạnh phúc.

Ủy Ban Giám mục về Nghệ Thuật Thánh 
(UBNTT) đã tổ chức buổi hội thảo với chủ 
đề: “Bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc và 
tác phẩm mỹ thuật Công giáo Việt Nam” vào 
lúc 9g thứ Bảy ngày 1-10-2022, tại Trung tâm 
Mục vụ Đaminh Ba Chuông, tọa lạc số 190 
Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Tham dự trong buổi hội thảo có khoảng 250 
người. 

NGƯỜI TRẺ, HÃY TRỖI DẬY VÀ ĐỪNG 
TRÌ HOÃN CUỘC ĐỜI

Ðây là lời nhắn nhủ của Ðức Giáo Hoàng 
Phanxicô trong sứ điệp ban hành ngày 
12.9.2022 cho ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 
37 (được cử hành tại các giáo phận vào ngày 
20.11.2022, và ở cấp quốc tế tại Lisbon từ 1 
- 6.9.2023). Lời kêu gọi này mang lại nhiều 
cảm xúc trong các bạn trẻ để khơi gợi sự dấn 
thân, hăng say, sống tích cực trong môi trường 
của mình.

Đối với tôi, thông điệp mà Đức Giáo Hoàng 
đưa ra cho ngày Quốc tế Giới trẻ thật ý nghĩa. 
Nếu giới trẻ không tự trỗi dậy để làm chủ bản 
thân mình thì không bao giờ làm được việc 
gì cả. Xã hội phát triển không ngừng đòi hỏi 
người trẻ không được chần chừ. Thông điệp 
đã mang đến cho tôi thêm sức mạnh để cố 
gắng, không sống tiêu cực trong các vấn đề. 
Có những chuyện khi đột xuất ập đến, bản 
thân đã bi quan, nghĩ theo hướng tiêu cực 
nhưng ngẫm sâu hơn lại nhận thấy mọi thứ 
đều có cách giải quyết. Mình phải đương đầu 
và thoát ra. Tham gia vào Huynh trưởng ở 
giáo xứ, tôi cũng tập mạnh mẽ, hướng dẫn các 
em sống mạnh dạn, hết mình. Tôi đã cố gắng 
dấn thân vào nhóm Huynh trưởng để phục vụ 
và góp sức mình để các em thăng tiến hơn. 
giao tiếp... Tôi nghĩ mình cần cố gắng hơn 
nữa để rèn luyện. Còn trong việc phục vụ giáo 
xứ, dạy giáo lý cho thiếu nhi, tôi cũng cần 
chuyên tâm nỗ lực, khắc phục khó khăn của 
hoàn cảnh và hạn chế của cá nhân.

ỦY BAN GIÁM MỤC VỀ 
NGHỆ THUẬT THÁNH
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ANH - Do không sàng lọc, Dịch vụ Y tế 
Quốc gia Anh (NHS) truyền máu có chứa 
virus HIV và viêm gan C cho 30.000 người, 
được coi là thảm họa y tế lớn nhất lịch sử.

Vụ bê bối xảy ra trong giai đoạn 1970 đến 
1980, lại trở thành tâm điểm trong thời gian 
gần đây, khi tổ điều tra do ông Brian Lang-
staff, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao đứng 
đầu, đang xem xét những gì thực sự xảy ra.

Các nạn nhân và gia đình một lần nữa chịu 
những tổn thương sâu sắc. Một số người đã 
không còn sống để chờ đến ngày vụ việc 
khép lại.

Cựu thủ tướng Sir John Major, từng gọi tác 
động của vụ bê bối đối với các nạn nhân là 
một “nỗi kinh hoàng”, đồng thời nói thêm: 
“Không khoản bồi thường nào có thể thực sự 
bù đắp cho những gì xảy ra với họ. Đây là 
một điều vô cùng xui xẻo, không phải thứ mà 
mọi người có thể thông cảm”.

Bất chấp những nghi ngại về sức khỏe ở 
tuổi 97, cựu thủ tướng Malaysia Mahathir 
Mohamad vẫn quyết định tranh cử nghị sĩ đại 
diện Langkawi.

Theo AP, trong ngày 11/10, cựu Thủ tướng 
Mahathir Mohamad đã thông báo quyết định 
tranh cử chức nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển 
cử sắp tới. Chính trị gia 97 tuổi sở hữu thành 
tích tranh cử vô cùng ấn tượng, khi ông chỉ 
thua 1 lần trong tổng số 11 lần ứng cử.

“Việc ai trở thành Thủ tướng vẫn chưa 
được quyết định, không thể nói trước về vấn 
đề này nếu chúng tôi chưa giành chiến thắng 
trong cuộc tổng tuyển cử”, ông Mahathir nói.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad 
tranh cử nghị sĩ ở tuổi 97. Ảnh: AP

Theo luật pháp hiện hành, cuộc tổng tuyển cử 
thứ 15 của Malaysia phải được tiến hành trong 
vòng 60 ngày tới.

Để giành quyền kiểm soát Quốc hội Malay-
sia và thành lập chính phủ mới, liên đảng của 
cựu Thủ tướng Mahathir cần chiếm ít nhất 
120/222 ghế. Bất chấp những nghi ngại về 
mặt sức khỏe, ông Mahathir khẳng định sẽ nỗ 
lực đạt được vị trí nghị sĩ đại diện Langkawi, 
nhằm hướng tới mục tiêu “cứu Malaysia khỏi 
đảng cầm quyền UMNO”.

BÊ BỐI 30.000 NGƯỜI BỊ TRUYỀN MÁU 
CÓ VIRUS HIV VÀ VIÊM GAN C

CỰU THỦ TƯỚNG MALAYSIA RA 
TRANH CỬ Ở TUỔI 97
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Việt Nam là một trong 14 quốc gia được 
Đại hội đồng bầu làm thành viên Hội đồng 
Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 
2023-2025.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 11/10 tại trụ sở 
Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội 
đồng LHQ đã bầu 14 quốc gia làm thành 
viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-
2025, trong đó có Việt Nam, theo thông cáo 
của Bộ Ngoại giao.

Theo UN WebTV, Việt Nam nhận được 
145 phiếu trên tổng số 189 phiếu. 14 thành 
viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ 
nhiệm kỳ 2023-2025 gồm: Algeria, Bangla-
desh, Bỉ, Chile, Costa Rica, Gruzia, Đức, 
Kyrgyzstan, Maldives, Moroco, Romania, 
Nam Phi, Sudan và Việt Nam.

Nhà ga Tân Cảng thuộc tuyến metro số 1 
TP.HCM đã đạt 93% khối lượng công việc, 
dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Ga Tân Cảng thuộc tuyến metro số 1 (Bến 
Thành - Suối Tiên) là nhà ga có quy mô lớn 
nhất so với 10 nhà ga trên cao với 4 làn tàu và 
là điểm kết nối của tuyến metro số 1 và tuyến 
metro số 5 (hình thành trong tương lai).

 

BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM 
ĐE DỌA HƠN 1,5 TRIỆU TRẺ EM - 

THEO UNICEF

UNICEF, tổ chức vì trẻ em ngay lập tức 
phân bổ 100.000 USD để cứu trợ khẩn cấp 
cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
ngày 21 tháng 10 năm 2020 – Lũ lụt và sạt lở 
đất trên diện rộng tại 5 tỉnh miền Trung Việt 
Nam đã khiến hơn 1,5 triệu trẻ em có nguy 
cơ mắc bệnh, dinh dưỡng kém và chậm phát 
triển. Có ít nhất 135.000 gia đình đã bị ảnh 
hưởng trực tiếp ở một số xã có mực nước 
lũ dâng cao tới 2m và hơn nửa triệu người 
không có nước sạch.

Nhà cửa bị tàn phá, mùa màng và sinh kế 
bị phá hủy, cơ sở hạ tầng bị hư hại. Đến thời 
điểm hiện tại, theo báo cáo có 42 trạm y tế xã 
bị tàn phá và nhiều trạm y tế khác bị cô lập, 
không thể tiếp cận được do nước lũ, khiến 
các bà mẹ và trẻ em không được chăm sóc 
y tế cơ bản và không được phòng bệnh, một 
công việc rất quan trọng trong thời điểm nguy 
cơ dịch bệnh gia tăng. Tại nhiều địa phương, 
các trường học đã bị hư hại và tạm ngừng 
hoạt động. Do đó, gần 1,2 triệu học sinh hiện 
đang nghỉ học và việc học tập của các em bị 
gián đoạn. Cơ hội để thực hiện ngay các hoạt 
động cứu trợ không nhiều vì theo dự báo một 
cơn bão khác xuất phát từ vùng biển tương 
tự và có thể đổ bộ vào đất liền trong những 
ngày tới.

VIỆT NAM TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG 
NHÂN QUYỀN LHQ

NHÀ GA LỚN NHẤT TUYẾN METRO 
SỐ 1 TP.HCM ‘CHẠY NƯỚC RÚT’ 

VỀ ĐÍCH
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(tiếp theo trang 29)
Có một khách hàng kinh doanh địa ốc đặt 

chị in 2000 cuốn lịch để biếu cho khách. Số 
lượng lớn chị Loan phải in bằng máy offset.

Khi in xong đem qua khâu nẹp lò xo, khâu 
này thợ làm biếng lọc những tờ in nháp bỏ 
đi, vả lại thợ cũng tính khôn tính dại cứ để 
nguyên si nẹp lịch lại thì số lượng sẽ nhiều, 
tiền công do đó cũng được nhiều. Đến khi 
giao hàng cô trưởng phòng hành chánh cự nự:

- Như vậy phải trừ mỗi cuốn lịch 1000 đồng. 
Chị Loan nghe được tức giận vô cùng:
- Số bị hư chỉ có một số ít thôi, hư cái nào 

trừ cái đó chứ sao cô trừ hết 2000 cuốn như 
vậy? Vả lại mỗi cuốn đã có huê hồng cho cô 
là 1000 đồng rồi. Cô lựa ra đi rồi hãy trừ.

- Lịch thì nhiều như vậy ai ở không mà lựa, 
nếu không bằng lòng thì đem về hết đi.

Thấy tình hình căng như vậy chị Loan gọi 
điện thoại gặp ông giám đốc để trình bày sự 
việc nhưng cô trưởng phòng khéo léo không 
cho gặp cuối cùng chị Loan đành ngậm đắng 
nuốt cay chịu thua mất hết 4 triệu đồng.

Hôm nhân viên của chị Loan đi nhận tiền 
thanh toán lịch về có báo cáo với chị:

- Cô trưởng phòng gian ác, cô ta tìm cớ 
bóp cổ mình nuốt trọn bốn triệu, bây giờ phải 
ói ra vì con cô ta bị sốt nặng phải cấp cứu ở 
bệnh viện, bóp cổ và nhả ra thật liền tay cho 
kẻ gian ác.

- Ở đời mình nên sống xởi lởi, còn kẻ gian 
ác bóp cổ người thì phải ói ra tức khắc đó là 
luật công bằng của Thượng Đế, có mấy ai 

hiểu được điều này đâu.
..........................................................
Lời bàn:
Xã hội càng ngày càng văn minh hiện đại 

về vật chất nhưng tinh thần thì tỷ lệ nghịch, 
họ đối đãi với nhau rất ích kỷ, cơ hội. Danh 
từ “cò” ngày xưa rất lạ lẫm. Bây giờ trở 
thành thông dụng. Muốn đi thuê nhà hay đi 
thuê phòng trọ, ngày xưa người ta chỉ dẫn 
giúp đỡ nhau, ngày nay họ ăn tiền cò hai đầu. 
Đến nỗi vào bệnh viện cũng có cò, mua đất 
mua nhà cũng có “cò”. Ở các cơ quan cũng 
phải có tiền huê hồng, các cuộc giao dịch mới 
được bôi trơn, thành công dễ dàng. Từ đó tạo 
thành tham nhũng khắp nơi. Bây giờ cò bay 
lả bay la rất nhiều, những ông tham đầy rẫy, 
những con người này không thấy xấu hổ vì 
không giúp đỡ đồng loại lại còn hãnh diện 
ta khôn, ta kiếm được nhiều tiền từ những 
đứa ngu ngơ, những kẻ yếu thế. Cách sống 
này có nên để tồn tại không? Những kẻ này 
kiếm được nhiều tiền nhưng với đồng tiền này 
họ luôn luôn chuốc những khổ đau, những 
nỗi bất hạnh tại sao họ không hiểu? Họ ăn 
ở không có đạo đức nên đồng tiền đó không 
bao giờ đưa họ đến hạnh phúc. Nếu họ bình 
tâm quan sát cuộc đời những con “cò” này, 
những ông tham nọ thì họ sẽ thấy cái kết cục 
quả báo nhãn tiền. Thì hà tất họ phải làm và 
dừng tay ngay.

Cái xã hội càng ngày càng có nhiều “cò” 
bay khắp bốn phương tứ hướng và những ông 
quan tham trong chính quyền, vậy ta trách ai 
đã làm nảy sinh đám người cơ hội này? Tại 
vì họ không được giáo dục từ lớp mẫu giáo 
để có lòng yêu thương đồng loại, có tấm lòng 
mở rộng luôn giúp đỡ người khác phải có 
cái nhìn khinh miệt những kẻ cơ hội, những 
kẻ ích kỷ không giúp đỡ ai chỉ thừa cơ bóp 
cổ thiên hạ. Muốn triệt tiêu đám “cò”, đám 
người ích kỷ, đám tham quan thì nền giáo 
dục phải đặt trọng tâm giáo dục đạo đức con 
người hơn là dạy văn hoá. Có như thế xã hội 
mới vươn lên tốt đẹp song hành giữa vật chất 
và tinh thần.
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Một trong những khoảnh 
khắc cực vui nhộn trong thế 
giới động vật là khi con khỉ 
đột bị bạn bè bỏ rơi, nó giơ 
ngón tay thối để thể hiện sự 
bực bội cao độ của mình.

 

Sư tử biển cười híp mắt 
không cần biết trời đất là gì.

 

Biểu cảm của con hà mã 
trông chẳng khác nào những 
bệnh nhân bị sâu răng sợ hãi 
bỏ trốn khi phải ép đến gặp 
nha sĩ để chữa bệnh.

 
Khi loài vật hành động, cư xử chẳng khác gì con người, 

đó là lúc những khoảnh khắc cực vui nhộn trong thế giới động vật được tạo ra.
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o	 	TBT:	Ngọc	Kôn,	Phó	TBT:	Vũ	Bá	Tước,	Nguyễn	Anh	Dũng,	Thư	ký:	Bạch	Thảo.	
Thành	viên:	Thanh	Vân,	Xuân	Thi,	Phạm	Tấn	Huy,	Hoàng	Quân,	Xuân	Thiên	Ân.
Thành	viên	không	thường	trực:	Nguyễn	Quang	Huy,	Lâm	Thành	-	thiết	kế	bìa:	Tâm	Lê.	

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

o				Email:	nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com/	thanhnhacngaynay/facebook

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

CHẲNG CÒN NHÌN THẤY...

Mi con

Hai mẹ con hươu cao cổ ở vườn thú La Flèche, 
phía tây bắc nước Pháp

Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một 
thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt 
một người hỏi:

- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ 
ra sao rồi?

- Người kia thoáng buồn rồi đáp:

- Hết rồi cậu ạ! Chẳng nhìn bóng dáng 
con nai vàng đâu cả!

- Sao vậy?
- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá 

ra con sư tử!


