


Chiếc tàu ngầm đầu tiên ra đời 
ở Mỹ vào thế kỷ 18, lúc nước này bị 
quân Anh chiếm đóng. 

Mùa hè năm 1775, Hải quân Anh 
phong tỏa vịnh New York (Mỹ). Mọi 
hướng ra, vào cảng đều bị các tàu 
chiến Anh bịt kín. Đã vài lần, người 
Mỹ cố phá vòng vây, nhưng vô ích. 
Việc tiếp tế, thông thương với bên 
ngoài của cảng New York là vô vọng.

Một kỹ sư hàng hải Mỹ tên David 
Busnell nảy ra ý tưởng chế tạo một 
chiếc tàu đặc biệt có thể đi ngầm dưới 
mặt nước. Tuy lạ và khó, nhưng vẫn 
được xúc tiến một cách khẩn trương, 
bí mật tại căn cứ Seibruk, bang Con-
necticut.

Busnell và em trai cũng là kỹ sư 
hàng hải đã giải hàng loạt bài toán kỹ 
thuật hóc búa. Mùa xuân năm 1776, 
chiếc tàu ngầm đầu tiên ra đời. Nó có 
hình quả trứng, cao 2m, rộng 0,9m, 
chỉ đủ chỗ cho một người. Sau vài lần 
thử nghiệm, nó được bí mật chở từ 
bang Connecticut đến New York bằng 
đường bộ. 

Khuya ngày 6/9/1776, Trung sĩ 
Hải quân Mỹ Izra Lee lái chiếc tàu 
ngầm đầu tiên chất đầy bom mìn, 

nhắm các tàu chiến Anh thẳng tiến. 
Lee chọn chiếc to nhất.

Thế nhưng, lớp vỏ thép đáy tàu 
Anh quá dày và cứng không cho anh 
khoan thủng để gắn mìn. Đổi chiến 
thuật, Lee bấm mìn hẹn giờ và đẩy 
khối thuốc nổ 113 kg về phía tàu chiến 
rồi phóng nhanh vào bờ.

Khi Lee đã rời tàu Anh được một 
đoạn khá xa và an toàn, khối mìn phát 
nổ. Tuy chưa chiếc nào bị đánh chìm 
nhưng các tàu chiến Anh đều cấp tập 
rời xa khu vực nguy hiểm. Vòng vây 
trên vịnh New York được phá vỡ.

Truyện gợi vài ý: - ma quỷ dùng 
dịp tội để phong tỏa ta đến với Chúa 
– ta phải lặn sâu bên dưới các dịp tội 
– lặn sâu thế nào?

Như “thiên la địa võng”, ma quỷ 
bủa các dịp tội vây kín ta tứ phía 
phong tỏa đường đến Chúa; thánh 
Phêrô bảo: “Anh em hãy sống tiết 
độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch 
của anh em, như sư tử gầm thét, rảo 
quanh tìm mồi cắn xé. (1 Pr 5,8) 

Để phá vòng vây, Các Thánh đều 
lặn sâu bên dưới các dịp tội.

Lặn sâu là “sống tiết độ và 
tỉnh thức”.   
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   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Vì Chúa từ trời xuống thế  
Giúp ta từ thế lên trời    

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 12

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

   . Ý CHUNG
Cầu cho một đời sống cầu nguyện.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho mối tương quan riêng tư của chúng ta với 
Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và 
một đời sống cầu nguyện.

. Ân nhân thầm lặng
- Cố, cựu và kim thành viên Ban Biên 

Tập, Cộng tác viên và mọi độc giả. 
- Ân nhân quỹ Phaolô Đạt và 

Vườn tượng.

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

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

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

 THÁNG ĐÓN MỪNG CHÚA ĐẾN

   Cúc Cung CảmTạ

.Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội 
 8.12.2020

.Thánh Gia Thất 
27.12.2020 

.Chúa Giáng Sinh
25.12.2020 

  Ta hèn kém sao còn dám dâng của mạo phạm  
Chúa chí tôn đáng lẽ phải nhận lễ nghiêm thờ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  



SUY NGHĨ CẦU NGUYỆN - THỜI VỤ THÁNG 12 - ĐIỂM NHẤN Ý NGHĨA

4

                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Tuy đã là ngày Giáng sinh và còn vài 
ngày nữa là đón năm mới. Người mẹ mệt mỏi 
trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài 
đăng đẳng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang 
chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, 
đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm 
ở nhà: 

- … lúc con đang chơi ngoài sân còn bố 
đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu 
viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường 
mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con 
đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!

Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: 
- Bây giờ nó đâu? 
Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào 

phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. 
Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước 
phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này 
là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước 
vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp 
có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, 

người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết 
kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! 
Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa 
lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu 
quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ 
con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra 
khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác 
minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn 
bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. 
Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên 
qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con 
yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy 
dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn 
thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao 
bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với 
người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ 
một chút thời gian để đọc những dòng chữ 
viết trên tường!
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Nhân ngày Giáng 
sinh gần kề, xin gởi tới quý 
vị thính giả câu chuyện cảm 
động trong mùa Giáng sinh 
được biên soạn dựa trên câu 
chuyện “Christmas Shoes”.

Tôi vội vã bước vào tiệm 
trong mall để sắm khẩn cấp 
mấy món qùa Giáng sinh 
vào phút cuối cho đứa con 
gái. Kinh hãi nhìn đám đông, 
có lẽ tôi sẽ bị kẹt trong tiệm 
đến muôn đời, trong khi việc 
phải làm còn chồng chất, văn 
phòng còn bao nhiêu văn 
kiện chưa duyệt xong. Từ 
lúc nào chẳng rõ, Giáng sinh 
đã trở thành gánh nặng nề. 
Chẳng hiểu tại sao phải có cái 

ngày lễ phiền phức như vầy 
với bao nhiêu là thứ phải lo, 
quà cáp phải mua cho người 
này người kia, tôi mong có 
thể  lăn quay ra ngủ cho qua 
mùa Giáng sinh như mấy 
chú gấu tỉnh bơ an giấc suốt 
mùa đông. Tôi cố lách qua 
đám người đông đi lại như 
kiến để xông vào chỗ bán đồ 
chơi, và tự hỏi không biết 
đứa con gái có thèm chơi đồ 
như vậy không.

Tôi duyệt qua mấy dãy 
hàng bán đồ chơi, và chọn 
đại một con búp bê nhìn cũng 
xinh xắn, chạy lẹ ra xếp hàng 
tính tiền. Tình cờ tôi nhìn 
thấy 1 chú bé đứng gần đó, 
tay mân mê một đôi hài màu 
đỏ thật xinh xắn dễ thương. 
Chú bé ôm đôi hài trên tay 
mặt sáng rỡ. Tôi nhìn chú bé 
và hơi ngạc nhiên chú bé độ 
7 tuổi nhìn đôi hài mắt sáng 
như nhìn một món đồ chơi nó 
rất yêu thích.

Trong khi đó chú bé nói 
với người tính tiền:

- Cô có chắc là cháu thiếu 
tiền không? Cháu tính rồi là 
đủ tiền cơ mà!

Cô gái trả lời có vẻ như 
chịu hết nổi:

- Cháu biết là cháu không 
đủ tiền rồi mà còn hỏi nhiều, 
lôi thôi quá đi. Cháu đứng 
qua một bên để cô tính tiền 
cho người khác, khi nào tìm 
đủ tiền thì đến trả.

Tôi nhìn chú bé khuôn mặt 
buồn bã đứng nhìn đôi hài. 
Quan sát một lúc tôi hỏi:

- Cháu mua đôi hài cho em 
gái cháu hả.

- Dạ không, cháu mua cho 
Mẹ của cháu. Mẹ cháu bệnh 
rất nặng, và Ba nói Mẹ sắp đi 
gặp Chúa Giêsu rồi. Đôi hài 
này Mẹ cháu thích lâu lắm 
rồi, cháu muốn mua cho Mẹ, 
để Mẹ mang đi gặp Chúa Giê-
su. Mẹ sẽ đẹp lắm, sẽ vui lắm!

Nghe đến đây, tôi mới hiểu 
ra là Mẹ của cậu bé đang hấp 
hối, nhưng cậu bé còn quá 
nhỏ để hiểu chuyện tử biệt. 
Và một nỗi đau xót tràn vào 
hồn tôi. Chú bé nói tiếp:

- Cháu nói với Ba rằng 
dặn Mẹ đừng đi ngay, nói Mẹ 
đợi con đi chợ về. Cháu còn 
thiếu vài đồng nữa mới mua 
được đôi hài, tất cả các tiền 
cháu để dành lâu nay vẫn 
còn chưa đủ. Chú có thể giúp 
cháu không? Mai mốt cháu 
sẽ đi làm trả lại cho chú.

Nhìn chú bé tiu nghỉu cúi 
đầu im lặng. Tôi thò tay vào 
túi lấy tiền trao cho chú bé.

- Đây, cháu lấy đi trả tiền rồi 
lo về với Mẹ, đôi hài đẹp lắm!

Khuôn mặt chú bé chợt 
tươi rói và nói:

- Vâng, cảm ơn chú rất 
nhiều! Chúa sẽ chúc lành cho 
lòng tốt của chú. Mẹ cháu sẽ 
vui lắm khi mang đôi hài này 
đi gặp Chúa Giêsu.

Tôi bước ra cửa tiệm, trên 
đường lái xe về nhà tôi vẫn 
còn nhìn thấy khuôn mặt 
ngây thơ của chú bé đáng 
thương. Tình yêu của chú bé 
dành cho mẹ quá mãnh liệt. 
Như một thiên thần Chúa gởi, 
cậu bé đã nhắc nhở tôi ý ng-
hĩa của Giáng sinh, mùa của 
yêu thương và ban tặng.
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Ý TƯỞNG
1. Dù là tiên tri, nhưng thánh Gioan Tẩy Giả không 

xưng mình là tiên tri, mà chỉ nhận vai trò là “tiếng kêu 
trong hoang địa”.

SUY NGHĨ
1.Trong Nước Trời, tính tự hạ, khiêm tốn, nhỏ bé… là 

tính nền tảng.
Ý TƯỞNG
2. Tại sao có đến 2 phép Rửa?
SUY NGHĨ
 2. Tin (thực thi Lời Chúa) vào Chúa Kitô, đó mới chính 

là phép rửa trong Chúa Thánh Thần.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B (13.12.2020).

- Bài đọc 1: 61,1-2a.10-11 
- Bài đọc 2; 1 Tx 5,16-24 
- Tin Mừng: Ga 1,6-8.19-28.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B (6.12.2020)

- Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 
- Bài đọc 2: 2 Pr 3,8-14 
- Tin Mừng: Mc 1,1-8

Ý TƯỞNG
1. Vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả mờ nhạt trước 

Chúa Cứu Thế.
SUY NGHĨ
1. Ngày nay, người rao giảng về Chúa cũng phải 

như thế.
Ý TƯỞNG
2. Điểm quan trọng nhất của thời kỳ chúng ta là ăn năn 

sám hối.
SUY NGHĨ
2. Để đến thời kỳ tận thế, chúng ta được cứu thoát.
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CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B (20.12.2020)

- Bài đọc 1: 2 Sm 7,1-5.8-12.16 
- Bài đọc 2: Rm 16,25-27 
- Tin Mừng: Lc 1,26-38

Ý TƯỞNG
1. Cốt lõi vấn đề của đức tin là sự vâng lời, vâng lời Thiên 

Chúa.
SUY NGHĨ
1. Bà Eva xưa vì không vâng lời. Bà Eva nay, Đức Mẹ 

Maria, đã vâng lời, cho nên nhân loại mới được thấy ơn 
cứu độ.

Ý TƯỞNG
2. Tin (thực thi Lời Chúa) là vâng lời, là tin, là được 

cứu độ.
SUY NGHĨ
2. Kitô hữu sống đời vâng lời Chúa (thực thi Lời 

Chúa) là tất cả vấn đề.

 CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B  (27.12.2020).

- Bài đọc 1: Hc 3,2-6.12-14 
- Bài đọc 2: Cl 3,12-21 
- Tin Mừng: Lc 2,22.39-40

Ý TƯỞNG
1. Thánh Gia Thất sống trong lề luật.
SUY NGHĨ
1. Ta cũng phải tuân giữ lề luật Chúa và Giáo hội cách 

nghiêm túc.
Ý TƯỞNG
2. Để chu toàn cả hai lề luật đó, chúng ta nên làm gì?  
SUY NGHĨ
2. Chỉ cần YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI. Vì đó là vâng lời 

Chúa tức là KÍNH YÊU CHÚA HẾT LÒNG. Yêu là chu toàn 
mọi lề luật.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B (6.12.2020)

- Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 
- Bài đọc 2: 2 Pr 3,8-14 
- Tin Mừng: Mc 1,1-8
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

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

Cái Răng, Cần Thơ

“Bà sinh con trai đầu lòng” (Lc 2,7)

GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM
CHỦ ĐỀ: HÔM NAY, ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ ĐẾN VỚI CHÚNG TA

Minh họa.
- Mille images 29 C
- “Bà sinh con trai đầu lòng” (Lc 2,7).
Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Is 9,1-6): “Vì Chúa đã cho 

một trẻ thơ chào đời”.
- Đáp ca (Tv 95): “Hôm nay Đấng cứu độ 

chúng ta đã ra đời”.
- Tin Mừng (Lc 2,1-14): “Bà sinh con trai 

đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong 
máng cỏ”.

- Bài đọc II (Ti 2,11-15): “Ân sủng của 
Thiên Chúa đã được biểu lộ”.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Đêm nay chúng ta cử hành Thánh lễ mừng 
Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Giáo 
Hội cử hành Thánh lễ ban đêm không phải 
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chỉ để sống lại cảm nghiệm của các mục tử 
xưa đã đến thờ lạy Chúa lúc ban đêm, mà còn 
muốn làm nổi bật ý nghĩa Đức Giêsu chính là 
Ánh sáng xóa tan đêm tối trần gian. Nguyện 
xin ánh sáng Đức Giêsu cũng xóa tan mọi tối 
tăm u ám trong lòng mỗi người chúng ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI 

- Nhiều khi chúng ta đã chuộng bóng tối 
của tội lỗi hơn là ánh sáng của Chúa.

- Cuộc sống của chúng ta chẳng có gương 
sáng gì tỏa chiếu trước mặt trần gian.

- Đức Giêsu đã muốn làm Emmanuel, ng-
hĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng 
nhiều khi chúng ta thờ ơ không tiếp đón Ngài 
để cho Ngài ở cùng.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Is 9,1-6
Bối cảnh lịch sử của đoạn này là sau khi 

quân đội Assyria đã xâm chiếm vương quốc 
Israel và bắt một phần dân xứ đó đi lưu đày. 
Họ là “dân tộc bước đi trong u tối”, chốn lưu 
đày đối với họ chính là “miền thâm u của sự 
chết”, những khổ nhục họ phải chịu là “cái 
ách nặng nề đè trên người, cái gông nằm trên 
vai và roi vọt của kẻ áp bức”…

Nhưng ngôn sứ Isaia đã tiên báo là họ sẽ 
được giải thoát: “Dân tộc bước đi trong u tối 
sẽ nhìn thấy sự sáng chứa chan”, những gông 
ách và roi vọt bị bẻ gãy… Ngôn sứ tin chắc 
vào tương lai ấy đến nỗi những động từ thay 
vì ở thì tương lai (“sẽ”) đã được ông đổi thành 
quá khứ (“đã”).

Nhân tố tạo nên sự thay đổi tuyệt vời ấy 
là: “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, 
một người con đã được ban tặng cho chúng 
tôi”. Hài nhi hay người con ấy thời đó là vua 
Êdêkias. Nhưng Êdêkias không thực hiện 
được tất cả nội dung của lời tiên tri này: ông 
không phải là “Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa 
huy hoàng, người cha muôn thuở, ông vua 
thái bình…”. Nội dung của lời tiên tri này sẽ 

chỉ được thực hiện nơi Đức Giêsu mà thôi.
2. Đáp ca: Tv 95
Tv này là một khúc hoan ca mang chiều 

kích hoàn vũ: “Các tầng trời hãy hoan lạc, 
trái đất hãy nhảy mừng, biển và muôn loài 
dưới biển hãy chuyển động, cây cối trong 
rừng xanh hãy nhảy mừng”. Lý do hân hoan 
là Thiên Chúa đã đến xét xử trần gian và mọi 
dân tộc trong công bình và chân lý.

3. Tin Mừng: Lc 2,1-14
Đoạn Tin Mừng này giống như một bộ tra-

nh gồm hai bức đối chọi hẳn nhau: 
- Phần đầu là bức tranh u tối: đất nước 

đang sống dưới ách đô hộ của đế quốc Rôma, 
thánh gia nghèo nàn phải sinh Đức Giêsu 
trong máng cỏ…

- Phần sau là bức tranh sáng ngời: đoàn 
thiên sứ báo tin vui, ánh hào quang của Chúa 
tỏa chiếu, hài nhi được gọi là Đấng cứu tinh, 
tiếng hát thiên thần “vinh danh Thiên Chúa 
trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người 
thiện tâm”.

Với biến cố Đức Giêsu sinh ra, tất cả đã 
được thay đổi từ tối tăm thành tươi sáng.

4. Bài đọc II: Ti 2,11-15
Đoạn này là một suy tư của Thánh Phaolô 

về cuộc đời Kitô hữu: 
- Nguồn gốc của đời Kitô hữu là những 

ân sủng mà Thiên Chúa đã tuôn ban, nhất là 
qua việc Đức Giêsu nhập thể và cứu độ loài 
người.

- Mục đích là hướng tới cuộc xuất hiện 
vinh quang của Đức Giêsu Kitô sau này.

- Giữa hai cực đó là trong hiện tại, Kitô 
hữu phải cố gắng từ bỏ sự gian tà và những 
dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh 
và đạo đức.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Hang đá Noel.
Dịp lễ Giáng sinh, nhà thờ nào cũng có 

hang đá. Ở một xứ đạo kia, đa số giáo dân đều 
giàu, năm nào họ cũng làm một hang đá rất 
đẹp: Đức Mẹ, Thánh Giuse và nhất là Chúa 
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Hài Đồng được trang điểm bằng những bộ y 
phục rất sang trọng; ngay cả các mục đồng 
cũng thế. Nhưng năm nay Cha xứ là một Linh 
mục mới được đổi đến. Ngài dọn một hang đá 
khác hẳn: từ Đức Mẹ, Thánh Giuse, Đức Giê-
su cho đến các mục đồng đều ăn mặc rất ng-
hèo nàn. Giáo dân vừa tiếc nuối những hang 
đá xinh đẹp những năm trước, vừa chưa quen 
với cảnh nghèo nàn của hang đá năm nay nên 
không được vui. Tuy nhiên Cha xứ vẫn giữ 
nguyên ý định của mình.

Nguồn gốc làm hang đá Giáng sinh xuất 
phát từ sáng kiến của Thánh Phanxicô Assisi, 
năm 1223. Mục đích Ngài nhắm là làm cho 
câu chuyện Giáng sinh trở nên gần gũi với dân 
chúng, làm sao cho họ hiểu rằng Chúa Giáng 
sinh là để đến gần họ và sống với họ. Bởi 
thế, gần đến lễ Giáng sinh, Ngài đặt những 
tượng Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse v.v. vào 
một hốc đá trên sườn đồi. Tới ngày áp lễ, dân 
chúng trong vùng – đa số là nông dân và mục 
tử - cầm nến hoặc đuốc tập trung trước hang 
đá. Rồi Thánh Phanxicô giảng cho họ nghe về 
việc Con Thiên Chúa đến với loài người để 
dạy cho loài người biết họ là con của Thiên 
Chúa và Thiên Chúa dành sẵn cho mọi người 
một số phận vĩnh cửu. Sau đó mọi người trở 
về nhà, lòng tràn đầy bình an và vui sướng vì 
cảm thấy mình gần gũi hơn với Chúa và với 
nhau. (Viết theo Flor McCarthy)

* 2. Vui vì đã tin.
Có lẽ chúng ta phân bì với các mục tử vì họ 

được nhìn thấy Chúa Hài Đồng bằng cặp mắt 
của họ, và đụng chạm Chúa Hài Đồng bằng 
đôi tay của họ. Bởi vậy họ tin cách dễ dàng 
quá. Và chúng ta nghĩ rằng đức tin của chúng 
ta cũng dễ dàng như vậy nếu như chúng ta 
được thấy và được chạm tới Chúa như họ.

Tuy nhiên, đừng vội tưởng rằng các mục tử 
không phải vận dụng tới đức tin. Đành rằng họ 
có thấy đó, nhưng họ thấy gì? Họ thấy “một 
trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ”. Một 
đứa trẻ “sơ sinh” nghĩa là rất yếu ớt; “bọc tã” 
nghĩa là rất lạnh lẽo; và “nằm trong máng cỏ” 
nghĩa là rất nghèo. Họ còn thấy gì nữa? Thấy 

“Bà Maria và ông Giuse”, hai con người bình 
thường, hai người lữ hành nghèo không thể 
tìm được chỗ trong quán trọ đến nỗi phải sinh 
con trong hang súc vật. Tất cả những cái họ 
thấy chỉ có thể cho biết đó là một gia đình 
nghèo vừa mới sinh con. Thế thôi. Vậy mà họ 
tin rằng đứa bé đó là Đấng Cứu Thế. 

Đức tin của các mục tử không phải do 
những điều họ thấy, mà do lời thiên sứ nói 
với họ. Thiên sứ đã bảo họ đứa bé yếu ớt và 
nghèo nàn ấy chính là Đấng Cứu Thế. Vì họ 
tin như thế nên khi thấy Ngài yếu ớt và ng-
hèo nàn thì họ càng mừng rỡ hơn nữa, bởi vì 
Đấng Cứu Thế đã làm một người nghèo như 
họ, gần gũi họ, chia xẻ thân phận của họ. Bởi 
vậy, khi họ ra về, họ “vừa đi vừa tôn vinh ca 
tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai 
nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo”.

Vui mừng là dấu chỉ của Kitô giáo. Niềm 
vui này tuôn trào trước tiên từ những sự thiện 
hảo của chính Thiên Chúa, kế đó từ ý thức 
Thiên Chúa đã yêu thương đối xử nhân lành 
với chúng ta. Nếu không có Thiên Chúa thì 
cuộc sống sẽ không thể hiểu nổi và không thể 
chịu nổi. Khi con người tách lìa khỏi Thiên 
Chúa thì con người sẽ bị mất mát rất nhiều, 
phải rơi vào một khoảng trống mênh mông.

Phúc cho những ai cảm nếm được niềm vui 
của đức tin. Trong ngày lễ Giáng sinh, chúng 
ta cảm nhận được sự gần gũi thân thiết của 
Chúa, chúng ta biết rằng Ngài sống với chúng 
ta, chia xẻ những khổ cực của chúng ta và cứu 
độ chúng ta. Thế thì còn niềm vui nào bằng? 
(Viết theo Flor McCarthy) 

* 3. Cô đơn trong ngày lễ Giáng sinh.
Đôi khi nghe người ta nói: “Tôi luôn cảm 

thấy cô đơn trong ngày lễ Giáng sinh”.
Có hai lý do chính làm cho người ta thấy 

cô đơn là “trống” và “vắng”.
Hãy dành một chút suy nghĩ, một lời cầu 

nguyện, và có thể là cuộc thăm viếng cho ai 
đó đang sống ngày lễ Giáng sinh một mình.

Và nếu sau những việc đó mà chúng ta vẫn 
còn cảm thấy cô đơn thì chúng ta hãy biết 
rằng mình đang khao khát một cái gì đó hơn 
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(xem tiếp trang 44)

nữa, hay đúng hơn là chúng ta đang khao khát 
một Đấng nào đó.

Trong con tim mỗi người có một khoảng 
trống vắng đang chờ một vị khách. Vị khách 
ấy chính là Thiên Chúa. (Viết theo Flor Mc-
Carthy).

* 4. Thiên Chúa tìm kiếm con người.
Chuyện kể rằng, có hai người bạn chia tay 

nhau đi tìm điều quí giá nhất trên đời. Họ hẹn 
sẽ gặp nhau lại sau khi đã tìm thấy.

Người thứ nhất đi tìm viên ngọc quí. Bất 
cứ nơi nào bán đá quí, anh đều tìm đến. Cuối 
cùng, anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được 
viên ngọc quí, anh trở lại quê hương chờ bạn.

Người thứ hai đi tìm Chúa. Anh đi khắp 
nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc 
sách, nghiền ngẫm nhưng vẫn không tìm 
được Chúa.

Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, 
anh nhìn dòng sông lững lờ: một đàn vịt con 
đang bơi lội tung tăng. Trong khi vịt mẹ tìm 
con, thì bầy con lại cứ muốn rời mẹ tìm ăn 
riêng. Vịt mẹ chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo 
đẽo theo bầy con và gom chúng lại. Thấy cảnh 
vịt mẹ mãi mê tìm con như thế, anh mỉm cười 
trở về quê hương.

Khi người bạn hỏi điều quí mà anh đã tìm 
được là gì khiến gương mặt anh rạng rỡ như 
thế. Lúc đó, con người trở về với hai bàn tay 
trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui mới 
thốt lên: 

- Điều quí giá mà tôi đã tìm thấy, đó là 
trong khi tôi đi tìm Chúa, thì chính Người đã 
đi tìm tôi.

***
“Ngôi Lời Nhập thể, và cư ngụ giữa chúng 

ta” (Ga.1,14). Nhiều khi chúng ta tưởng mình 
đi tìm Chúa, nhưng thật sự là chính Chúa đi 
tìm chúng ta trước.

Ngay khi con người sa ngã phạm tội, Thiên 
Chúa đã lên kế hoạch cứu chuộc.

Ngay khi con người phản bội bất trung. 
Thiên Chúa đã mở lối cho họ quay bước 
trở về.

Ngay khi con người vô phương cứu lấy 

chính mình, Thiên Chúa đã sai Con Một đem 
thân cứu độ.

Đêm nay là đêm giao duyên đất trời, đêm 
hội hoa đăng, đêm đầy ánh sáng, đêm Thiên 
Chúa viếng thăm con người. Đúng như thông 
điệp chứa chan hy vọng của tiên tri Isaia: 
“Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta và một 
Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” 
(Is.9,5).

Con người không thể lên tới Thiên Chúa, 
nên Thiên Chúa đã xuống với con người. 
Chúa xuống trần gian để cho trần gian biết 
đường về trời. Chúa mặc lấy bản tính con 
người để cho con người trở nên con cái Chúa. 
Thánh Gioan viết: “Những ai tin ở Người thì 
Người ban cho quyền được làm con Thiên 
Chúa” (Ga.1,12).

Giáng sinh là mùa tặng quà: “Đức Giêsu 
là quà tặng quí giá nhất Thiên Chúa trao gởi 
cho con người” (x.Ga.3,16). Đến lượt mình, 
chúng ta cũng hãy trao tặng cho anh em những 
gì họ cần thiết nhất, với tất cả lòng yêu quí, 
trân trọng như chúng ta đang tặng cho chính 
Hài Nhi Giêsu. Những kẻ nhỏ bé nhất, những 
người cô độc nhất, những kẻ chịu nhiều đau 
khổ nhất lại chính là những con người cần 
được tặng quà nhất. Chúng ta cần chứng tỏ 
rằng họ đáng kể đối với chúng ta, rằng tên 
họ chiếm một vị trí trong quả tim chúng ta. 
Đó chính là quà tặng mà Hài Nhi Giêsu đang 
mong đợi.

Một cách nào đó, khi tặng quà, chúng ta 
muốn trao ban vô vị lợi, trao ban không tính 
toán, trao ban trọn vẹn. Mẹ Têrêxa Calcut-
ta định nghĩa: “Kitô hữu là người trao ban 
chính bản thân mình”.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã tìm 
kiếm chúng con, đã cứu chuộc chúng con, và 
đã cho chúng con được làm con Chúa.

Xin cho chúng con mau mắn đáp lại tình 
yêu bao la của Chúa bằng cách yêu thương 
anh em với tất cả trái tim nồng cháy của 
chúng con. Amen. (Thiên Phúc, “Như Thầy 
đã yêu”) 

* 5. Nguồn gốc Lễ Giáng sinh.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

THÀNH
(CN 2 VỌNG B - Is 40,1-5 . 9-11)

“Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusa-
lem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch 
của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền 
xong...”(Is 40,2).

Thành thị là một thực tại mà Thánh 
Kinh hoặc phê phán hoặc sử dụng để diễn 
tả mặc khải.

Israel ý thức rõ đời sống thành thị xuất 
hiện trước thời tổ phụ. Sách Sáng Thế ghi 
nhận rằng ông Cain thành lập thành thị đầu 
tiên và đặt tên là Hênoc (St 4,17). Sau nạn 
lụt người ta xây dựng những thành thị lớn ở 
vùng Mêsôpôtania (10,10t) và tổ tiên của ông 
Abraham sống ở vùng này (11,31). Nhưng 
các tổ phụ đã sống đời du mục gần các thành 
thị miền Canaan. Thì sống tại Ai Cập, chính 
những người Israel đã góp tay xây dựng các 
thành thị xứ này (Xh 1,19): Chỉ khi xuất khỏi 
Ai Cập, họ mới quen nông nghiệp và thành 
thị, nơi họ chiếm giữ và coi như ân huệ Chúa 
ban (Đnl 6,10t Gs 24,13) trừ vài nhóm phản 
đối sự băng hoại của văn minh (Gr 35,6-10 
2V 10,15t). 

Văn minh thành thị thực sự có gía trị nhất 
là Giêrusalem thành của Đavít (Tv 122,5) và 
thủ đô (Is 7,8) và của Vua Cao Cả (Tv 48,4 
46,5), nơi mọi chi tộc họp nhau để thờ phượng 
Chúa và là dấu chỉ hợp nhất của toàn dân (Tv 
122,3t), nhưng tội lỗi của Canaan đã dễ dàng 

phá hủy nền văn minh thành thị này (Am 
3,9t ; 5,7-12 Is 1,11-23), như đa thần giáo đã 
hủy hoại Ninivê và Babylon. Các tiên tri báo 
trước số phận của các thành thị Israel cũng 
giống như số phận của thành thị trong thế giới 
ngoại giáo (Am 6,2 Mk 3,12): như Sôđôma và 
Gômôra (St 19). Tuy nhiên thành Giêrusalem 
mới sẽ chiếm ưu thế (Is 54,60.62), là thành 
kiên cố của những người khiêm hạ (26,1-6).

Thời  Chúa Giêsu, các thành thị Palestina 
hay trong đế quốc Rôma thường được nhắc 
đến: các thành thị ở Galilêa chê chối Chúa 
Giêsu, Athêna từ chối Tin Mừng (Cv 17,16), 
Côrintô đón nhận (18, 1-11) Êphêsô cởi mở 
và chống đối (1Cr 16,8t). Chính Chúa Giêsu 
chống lại các thành thị ven hồ (Mt 11,20-24) 
và Giêrusalem (Lc 19,41t 21,20-24 23,28-31) 
vì dân cư ở những nơi đó cứng lòng tin.

Thời các tông đồ thủ đô Israel đã chịu sự 
luận phạt (Kh 11,2-8) và Giáo Hội chịu sự 
bách hại của đế quốc Rôma. Nhưng sách Khải 
Huyền loan báo sự sụp đổ của Babylon mới 
(17,1-8. 18; 19,2) trong khi Giêrusalem mới 
sẽ từ trời xuống để quy tụ mọi người được 
chọn (21). Ngay từ dưới thế họ đã tiến gần 
Giêrusalem mới (Dt 12,22) vì đã có quyền 
công dân ở đó (Pl 3,20) và thành đô trên trời 
là mẹ của họ (Gl 4,25t).

“Có một người được Thiên Chúa sai đến 
tên là Gioan” (Ga 1,6).

GIOAN TẨY GIẢ
(CN 3 VỌNG  B - Ga 1,6-8.19-28)
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(xem tiếp trang 56)

Gioan tiếng Hylạp là Ioannes, tiếng Do 
thái là Yôhànàm, có nghĩa là “Chúa ban ơn”. 
Trong Thánh Kinh có những người nổi tiếng 
mang tên này: Gioan, con Simon Macabêô 
(1Mcb 15,53 14,34), Gioan Tẩy Giả, con của 
tư tế Zacaria và bà Elisabeth (Lc 1,5), Gio-
an Tông đồ (Mt 10,2) Gioan, cha của Simon 
Phêrô (Ga 1,42 21,15-17) và Gioan con của 
Maria (Cv 12,12-25) là bà con với Barnabê 
(Cl 4,10) với tên khác là Marcô.

Gioan Tẩy Giả: Việc chào đời và sứ mệnh 
của ngài đã được loan báo một cách đặc biệt 
(Lc 1) theo một lược đồ đã có trong Cựu Ước 
(St 18 Tl 6,13 1Sam 1,3) và gợi lên hình ảnh 
của Êlia (Ml 3,1.23-24 Hc 18,10 Mt 17,12), 
cha của ngài đã đón nhận sự xuất hiện của 
ngài với lời ca “chúc tụng Benedictus” (Lc 
1,68-79).

Sau thời gian sống ẩn dật “trong sa mạc” 
(Lc 1,80), ngài đến sông Giođan làm phép 
rửa cho dân chúng, loan báo một phép rửa 
thống hối (Mt 3,1-12), ngài loan báo Nước 
Trời đến theo cái nhìn cánh chung. Làm phép 
rửa cho Chúa Giêsu (Mt 3,16-17), Gioan chỉ 
rõ Chúa Giêsu là “Đấng sẽ làm phép rửa trong 
Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11 Cv 1,5 11,6) và 
là “chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29).

Bị Hêrôđê Antipas giam giữ (Lc 3,20), 
Gioan tìm hiểu sự thật về điều ngài loan báo 
(Mt 11,2-6) Chúa Giêsu ca ngợi Gioan (Lc 
7,24-35). Hêrôđê đã cho chặt đầu ngài (Mt 
14,1-12) có lẽ ở pháo đài của ông tại Mach-
erônte.

Vào năm 54, người ta gặp tại Êphêsô (Cv 
18,35 19,3-4) các môn sinh của Gioan, những 
người mà ngài đã dạy cho biết cầu nguyện 
(Lc 11,1) và ăn chay (Mt 9,14). Gioan cũng 
đã đưa một số môn sinh đến với Chúa Giê-
su (Ga 1,19-34 3,22-30). Apollô có lẽ thuộc 
nhóm môn sinh của Gioan.

Truyền thống Kitô giáo kính thánh Gio-
an Tẩy Giả như vị Tiền Hô của Chúa Giêsu. 
Chính Chúa Giêsu coi Gioan còn hơn là một 
tiên tri (Lc 7,26t). Là sứ giả đi trước Chúa (Lc 
1,76 Mt 11,10t Ml 3,1), thánh nhân khai mào 

cho Tin Mừng (Cv 1,26 Mc 1,1-8). Trước ngài 
là giai đoạn của luật và các tiên tri, nhưng từ 
lúc đó thì Tin Mừng Nước Thiên Chúa được 
loan báo (Lc 16,16t), là tiên tri có một không 
hai (Mt 11,12t), thánh nhân dọn đường cho 
Chúa (Mt 3,3), là vị tiền hô (Cv 13,24t) và là 
chứng nhân của Chúa (Ga 1,6t).

HÒM BIA THIÊN CHÚA
(CN 4 MÙA VỌNG)

“Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá 
hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong 
lều vải” (2Sm 7,2).

Sự hiện diện của Thiên Chúa nơi dân Isra-
el được biểu lộ bằng nhiều cách. Hòm Bia là 
dấu chỉ sự hiện diện này vì: 

Lời Chúa do chính tay Chúa khắc trên đá 
(Đnl 10,1-5) chứa trong hòm khổ 125 x 75 
x 75cm.

“Nắp propitiatosium” (xá tội) khiến hòm 
thành bệ chân Chúa (Tv 132,7  1Sb 28,2).

Thời xuất hành, Thiên Chúa hành động cụ 
thể qua hòm bia. Chính Chúa dẫn dân tiến 
vào hoang địa (Ds 10,33): có bài ca phụ họa 
khi di chuyển hòm bia (10,35 2Sm 6,2), hòm 
bia là ký hiệu của thánh chiến, chứng tỏ Thiên 
Chúa là “dũng sĩ” (Xh 15,3 Tv 24,28) góp 
phần thực hiện lời hứa khi qua sông Giođanô, 
chiếm Giêricô, chống Philistim ở Silô.
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Cha Agotinot Enert, người đang lo việc 
phong thánh cho Phanxicô và Giaxinhta, 
nói rằng:

- Từ Fatima, tôi đem đến cho anh chị một sứ 
mệnh khẩn thiết. Tôi được Đức Giáo Hoàng cho 
phép đến thăm bà Lucia. Bà tiếp tôi trong vẻ 
buồn rầu. Thoạt trông thấy Bà, tôi thấy Bà gầy 
đi, và có vẻ lo âu khổ sở. Bà nói: “Thưa cha, 
Đức Mẹ không hài lòng, vì nhân loại không thi 
hành các Mệnh lệnh năm 1917. Kẻ lành thì cứ 
theo đường hướng cũ, còn kẻ dữ thì cứ dấn thân 
vào đường tội lỗi. Cha hãy tin con đi: chẳng bao 
lâu nữa, Chúa sẽ trừng phạt thế gian cách nặng 
nề chưa từng có. Bao nhiêu linh hồn đang sa hoả 
ngục. Người ta không chịu cầu nguyện, và không 
ăn năn hối cải. Đức Mẹ đã nói với con nhiều lần 
là nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Xin cha 
nhớ rằng: ma quỷ sẽ đưa ra trận chiến quyết liệt 
chống Đức Mẹ, là vì có nhiều linh hồn tu sĩ và 
linh mục sa ngã, đã kéo theo bao nhiêu linh hồn 
sa hoả ngục. Cha phải cho nhân loại biết ngay là 
đừng chờ đợi Đức Giáo Hoàng và các Giám mục 

kêu gọi sám hối. Tuỳ sáng kiến mỗi người, hãy 
sám hối ngay, sửa lại đời sống. Ma quỷ muốn 
chiếm đoạt các linh hồn đã tận hiến. Nó gợi ý 
người ta phải canh tân đời sống tu sĩ, từ trước đã 
tạo ra đời sống nội tâm khô cằn. 

Nhà Chị Lucia. Ảnh: Intern...
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Cha hãy nói cho thiên hạ biết lý do nào làm 
cho Phanxicô và Giaxinta nên thánh. Là vì các 
em thấy sự buồn phiền của Đức Mẹ, và sự trông 
thấy hoả ngục... Mẹ lặp lại cho con rằng: phương 
thuốc cuối cùng Mẹ ban cho thế gian trước ngày 
thế mạt, là Chuỗi hạt Mân Côi. Thưa cha, chúng 
con phải làm cho Chuỗi hạt Mân Côi có hiệu quả 
bằng sự hy sinh. Chúng ta hãy lần hạt Mân Côi 
với lòng yêu thương và sùng kính Đức Mẹ. Con 
không muốn làm cho người ta phải hoảng sợ, 
nhưng cần phải gióng lên tiếng kêu khẩn thiết, là 
chúng ta đang sống vào thời gian cuối cùng rồi!

Chị Lucia và Đức Gioan Phaolo II 

Ba chị em Lucia, Phanxicô và Giaxinta

Lời bàn: Ba chị em Lucia, Phanxicô và Giax-
inta là 3 trẻ đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ 
Mân Côi ngay từ khi còn rất nhỏ. Các em thả đàn 
trừu cho chúng gặm cỏ, rồi cả 3 chị em tìm chỗ 
thanh vắng để đọc kinh Mân Côi. 

Có khi vì mải chơi, các em chỉ đọc vắn tắt: Một 
em đoc: Kinh mừng Maria. Em kia thưa: Thánh 
Maria. Thế là xong 1 kinh Kính Mừng. Sự đơn sơ 
chân thật ấy, cũng đã làm cho Đức Mẹ vui lòng. 
Cho nên khi nói đến Fatima là nói đến chuỗi hạt 
Mân Côi. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần và khuyên 
bảo người ta hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Có thể 
nói không nơi nào Đức Mẹ hiện ra mà đã khuyên 
bảo người ta năng lần chuỗi Mân Côi cho bằng ở 
Fatima. Đến ngày cuối cùng Đức Mẹ lại còn trịnh 
trọng tuyên bố rõ ràng: Ta là Nữ Vương Mân 
Côi. Cho nên sứ mạng cuối cùng cuả chị Lucia 
là truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Ta 
hãy nghe chị phát biểu với các chị em trong dòng 
kín Coimbra, khi chị sắp qua đời: “Không có gì 
khó khăn ở trên thế gian này, mà chúng ta không 
giải quyết được bằng chuỗi hạt Mân Côi”. 
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Anh Khổng Văn Hữu và chị Maria Lành ở Chí hòa, đã thành hôn 7 năm mà chưa 
có con. Anh Hữu là con một, bà mẹ sốt ruột mong có cháu. Sự ngăn trở về phía người 
chồng. Nghe đâu hồi nhỏ anh lên quai bị, và chứng đó có ảnh hưởng đến việc sinh con. 
Anh cũng đã tìm thầy chạy thuốc nhưng chưa có công hiệu. Chị Lành không ngã lòng, đi 
khấn Thánh Giuse thì chừng hai năm sau sanh được một cháu gái, nặng có 1kg600, tưởng 
là không nuôi được, đặt tên là Maria Giuse Thùy Linh. Không dè cháu khoẻ mạnh, chóng 
lớn, mau khôn. Sau đó còn được thêm hai trai một gái nữa. Bà nội hết sức vui mừng. Rõ 
là con một cháu đàn.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

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

SỐNG THÁNH Ý CHÚA TRĂM PHẦN TRĂM

107. Thánh giá là sự dại dột đối với người Do Thái, là sự vấp phạm đối với người Hy lạp. 
Nhưng phần chúng ta, chúng ta phải hãnh diện vì thánh giá Chúa.

108. Ở trong nhà thờ suốt ngày cũng chưa hẳn là nhân đức, nếu còn bắt lý lẽ, nếu còn phản 
ứng theo khôn ngoan thế gian, còn tự ái... Gioan và Giacôbê ở với Chúa luôn, nhưng Ngài 
phải hỏi: “Chúng con có tinh thần của ai?”

109. Đừng nói tôi làm theo lương tâm. Còn lương tâm không để theo?
110. Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn đều là dại 

trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là phúc 
thật.

111. Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước 
khác.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  
Ta cầu xin, khi nào được Chúa nhậm lời, khi nào thì không? (một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Đặt ngược vấn đề: Nếu ai xin gì Chúa cũng nhậm lời, mọi người và thế giới sẽ ra sao?
1. Mọi người sẽ xin liên miên mà không siêng năng làm lụng. Thế giới trở nên lười biếng 

thối thây.
2. Ân huệ sẽ chồng chéo nhau đến hỗn loạn.
Và còn nhiều hệ lụy xấu khác nữa…
Khi nào thấy được Chúa mới cho, khi nào thấy không được Chúa sẽ không cho. Bạn cũng 

đã làm như thế với các con của bạn mà!.  

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.
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“Thượng hạ tương tùy” dịch ra là: trên và dưới tùy vào nhau. 
Đây là một trong mười yếu lý của người tập Thái cực quyền đạo gia. 

Trong số các cha sở hạt X, cha sở họ 
đạo này khác lạ: trong khi các cha khác nhắc 
mãi thế mà một số người cũng không chịu 
vào nhà thờ, còn cha sở này chẳng nhắc tiếng 
nào mà người ta vào hết trong nhà thờ tham 
dự thánh lễ… không ngồi ngoài sân để mặc 
các hàng ghế trong nhà thờ trống rỗng. Có 
người hỏi ông trùm chủ tịch ban Hành giáo: 

- Cha sở mình làm sao mà hay… vậy!  
Ông trùm chủ tịch im lặng trầm ngâm một 

lúc rồi “phán” cụt lủn:  
- Tao biết chết liền.   
Ông phó chủ tịch tài lanh trả lời:
- Tại vì cha sở làm gương.
Cậu thanh niên, người vừa nêu thắc mắc, 

không chịu:
- Gương gì?... Gương vào trong nhà thờ á?  
…
Một hôm ông trùm chủ tịch mang câu thắc 

mắc “khó nhằn” ấy đến hỏi cha sở, cha sở cười:
- Thượng hạ tương tùy.   
Ông trùm chủ tịch về trả lời đúng như thế 

cho ông trùm phó chủ tịch, rồi bảo:
- Đi mà trả lời cho cái cậu hay thắc mắc vớ 

vẩn ấy đi, kẻo nó cho chúng ta là ngu một lũ!
- Nhưng… nghĩa của câu ấy là gì?

Ông trùm chủ tịch lại im lặng trầm ngâm… 
rồi cũng lại trả lời cụt lủn:

 - Tao biết chết liền!
Phải mất thêm một thời gian “thoi đi thoi 

lại” cậu thanh niên kia mới nhận được trọn 
vẹn câu trả lời cộng chung ý nghĩa của nó: 
cha sở và cha phó đồng loạt cố gắng mỗi ngày 
làm cho thánh lễ thêm hay, nhanh gọn, đơn 
giản, nhưng đặc biệt là rất sống động và sốt 
sắng, tinh giản mọi chi tiết rườm rà, không 
nói nhiều trên bàn thờ lẫn ở đài giảng, kể 
chuyện hay trong mỗi bải giảng dù bài giảng 
ngắn ngủn chỉ độ 5 hay 6 phút…

Cậu thanh niên hay thắc mắc ấy nghe xong 
hiểu liền, lại còn bổ sung với một giọng hóm 
hỉnh:

- Nhưng tất cả với “âm thanh vừa đủ nghe 
không làm phiền hàng xóm”… Âm thanh chỉ 
đủ cho những người ở trong nhà thờ nghe mà 
thôi! (*)

...................................................................
(*) Giáo dân trong giáo xứ thường nhắc 

câu nói của cha sở: “Nhiệm vụ của tôi là phải 
làm sao cho mọi người thấy rõ Thánh lễ là 
cuộc tế lễ Đức Chúa Cha, chỉ Đức Chúa Cha 
mà thôi”.

PHA THĂNG
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Sinh ra với thân hình kỳ dị nhưng cô 
gái này vẫn có một cuộc sống hết sức bình 
thường, thậm chí còn biến chính điều khác 
biệt của mình thành công cụ kiếm tiền.

Josephene Myrtle Corbin, hay còn gọi là 
Myrtle Corbin, sinh ngày 12/5/1868 tại bang 
Tennessee, Mỹ với sức khỏe và thể trạng hoàn 
toàn bình thường, ngoại trừ việc cô có 4 chân. 
Bố mẹ của Josephene có tổng cộng 8 người 
con nhưng chỉ duy nhất mình cô sinh ra với 
thân hình kỳ lạ. Tất cả mọi người từ bác sĩ tới 
gia đình đều rất sốc khi nhìn thấy thân hình 
của Josephene, tuy nhiên chính cô lại biến 
cuộc đời mình thành một điều kỳ diệu.

Ban đầu, người ta cho rằng cơ thể của cô 
là di chứng của song sinh dính liền nhưng sự 
thật không phải vậy. Josephene được chẩn 
đoán mắc hội chứng dipygus khiến trục cơ 
thể bị tách ra khi nó phát triển trong bụng mẹ. 
Kết quả là cô được sinh ra với phần thân trên 
hoàn toàn bình thường nhưng phần dưới như 
của 2 người với các cơ quan bình thường.

NGUYÊN NGUYÊN
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Josephene có 2 xương chậu và 4 chân, 2 bộ 
phận sinh dục, 2 hậu môn... Mỗi bên đều hoạt 
động độc lập, thậm chí có thể một bên bị táo 
bón, một bên bị tiêu chảy. Tuy nhiên, 2 chân ở 
giữa lại kém phát triển hơn, chỉ có 3 ngón và 
không đủ dài để chạm đất. Josephene có thể 
cử động 2 chân ở giữa nhưng chúng không 
đủ khỏe để giúp cô đi lại. Do đó, Josephene 
sử dụng 2 chân phía ngoài để di chuyển. Cô 
cũng phải đặt may những bộ trang phục riêng 
để phù hợp với 4 chân của mình.

Theo phân tích của các bác sĩ, tình trạng 
của Josephene có thể đến từ 2 nguyên nhân. 
Thứ nhất, bố mẹ của cô có khoảng cách tuổi 
tác khá lớn. Người bố William H. Corbin 25 
tuổi còn vợ ông là Nancy 34 tuổi. Thứ hai, 
cả hai vợ chồng đều có tóc đỏ, mắt xanh và 
da trắng nên rất có thể đây là cuộc hôn nhân 
cận huyết, làm tăng nguy cơ đứa con mắc 
dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là 7 
đứa con khác của gia đình này lại hoàn toàn 
bình thường.

Bất chấp những nghi ngờ và phán đoán của 
bác sĩ, Josephene vẫn có một cuộc sống đáng 
ngưỡng mộ. Sau này, cô không những kết hôn 
và sinh con như người bình thường mà còn 
được cả thế giới chú ý bởi thân hình khác lạ 
và có một sự nghiệp lừng lẫy cũng nhờ sự kỳ 
lạ này.

Năm 1881, ở tuổi 13, Josephene đã tham 
gia một chương trình biểu diễn với biệt danh 
“cô gái 4 chân đến từ Texas”. Những người 
hàng xóm tò mò đã trả tiền cho bố của Jo-
sephene để được nhìn ngắm cô. Nhận thấy 
giá trị của con gái, bố của Josephene bắt đầu 
đi phát tờ rơi để nhiều người biết đến con gái 
mình hơn. Trên những tờ rơi này, Josephene 
được miêu tả là một cô gái “có tính cách dịu 
dàng như ánh nắng mùa hè và luôn hạnh 
phúc, lạc quan”.

Josephene đã trở nên nổi tiếng nhờ những 
buổi trình diễn của mình. Sau đó, thay vì chờ 
những người tò mò tìm đến, Josephene bắt 
đầu tự mình đi tới các thành phố và thị trấn 
khác để biểu diễn cho công chúng xem. Có 
thời điểm, Josephene kiếm được khoảng 450 
USD (hơn 10 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) 
mỗi tuần.

Sau đó, Josephene đã được nghệ sĩ nổi 
tiếng P.T. Barnum thuê về để trình diễn cho 
rạp xiếc của ông. Cô làm việc tại đó trong 
vòng 4 năm, đem chính bản thân mình ra triển 
lãm và được hàng nghìn người chào đón, nhờ 
đó thu về số tiền lớn.

Năm 18 tuổi, Josephene đột nhiên từ giã 
công việc trình diễn tại rạp xiếc. Cô đã gặp 
một bác sĩ tài hoa tên Clinton Bicknell và 2 
người bắt đầu yêu nhau. Năm 19 tuổi, Jo-
sephene kết hôn với Clinton và khoảng 1 năm 
sau cô phát hiện mình có thai. Cô đã tới gặp 
một bác sĩ tại thị trấn Blountsville, bang Ala-
bama và phàn nàn về cơn đau bên trái bụng, 
bị sốt, nhức đầu và chán ăn. Bác sĩ nhận định 
rằng mặc dù có cơ thể đặc biệt với 2 bộ phận 
sinh dục nhưng không có lý do gì để cô Jo-
sephene không thể có con.

Josephene bị nghén nặng trong 3 tháng đầu 
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của thai kỳ và được bác sĩ khuyến cáo nên 
phá thai nhưng vẫn cố gắng sinh con. Sau đó, 
cô sinh được 5 người con cho người chồng 
Clinton. Có tin đồn 5 đứa trẻ này được sinh ra 
từ các bộ phận sinh dục khác nhau.

Sau khi sinh con, Josephene thỉnh thoảng 
vẫn đi trình diễn để kiếm thêm thu nhập nhưng 
không thường xuyên. Trường hợp của cô vẫn 
tiếp tục xuất hiện trên các tạp chí y khoa khắp 
cả nước nhưng Josephene lại có cuộc sống 
khá bình thường. Cô sống yên bình trong một 
ngôi nhà tại Texas với chồng và các con.

Năm 1928, Josephene qua đời do nhiễm 
trùng da liên cầu ở chân phải. Nếu ở thời đại 
ngày nay, căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa 
khỏi nhờ thuốc kháng sinh nhưng không may 
cho Josephene, ở những năm 1920 không có 
phương pháp nào như vậy. Ngày 6/5/1928, 
thi thể của Josephene được chôn cất và phủ 
bê tông tại Nghĩa trang Cleburne Memorial 
Park Cemetery, thành phố Cleburne, bang 
Texas, Mỹ. 
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Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể 
tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho tình trạng 
sức khỏe của Josephene. Sự ra đi của cô đã 
để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và người 
hâm mộ.

...
Người ta ai cũng tò mò với những điều lạ, 

tức những điều không bình thường, nhưng 
khi bình thường hóa những điều lạ thì người 
ta hết ngay sự tò mò.

Lời Chúa là điều lạ đã bị người ta truyền 
rao ra rả mà không thực hành, cho nên đã trở 
thành những lời bị xem là bình thường; đâu 
biết rằng, có một số người âm thầm thực hành 
hiệu quả; vì có thực hành và nhận được hiệu 
quả, cho nên những người này vẫn luôn thấy 
Lời Chúa là điều lạ; những người này còn 
nhận ra hiện tượng “thượng hạ tương tùy” 
ngay trong bản thân mình như một phép lạ. 

Trong thánh nhạc cũng xảy ra hiện tượng 
“thượng hạ tương tùy”. Khi đặt vào miệng 
Cộng đoàn (tức cho Cộng đoàn được hát) 
Lời Chúa nguyên văn, thì đó chính là tạo 
hiện tượng “thượng hạ tương tùy”; lập tức 
Lời Chúa trở nên hấp dẫn và phụng vụ cũng 
trở nên sống động. Thế nào là “Thượng hạ 
tương tùy” khi Cộng đoàn hát: Lời Chúa 
nguyên văn? – Thưa Lời Chúa là “thượng”, 
được miệng loài người lặp lại là “hạ”, thánh 
ca sẽ “tôn vinh Thiên Chúa” là “thượng”, và 
“thánh hóa tâm hồn tín hữu” là “hạ”.

Do đó, chẳng lạ gì khi Giáo hội thiết kế mỗi 
bài thánh ca trong phụng vụ đều có 2 phần: 
ca xướng viên hát nguyên văn Lời Chúa là 
“thượng”, Cộng đoàn đối lại hay đáp lại bằng 
lời tung hô, tuyên tín hay nguyện cầu… là 
“hạ”; Lời Chúa trên phán xuống là “thượng”, 
Dân Chúa đối hay đáp lại là “hạ”.

Chỉ có Thánh ca Phụng vụ mới mang lại 
sự “thượng hạ tương tùy” dù chưa kể hết mối 
tương tùy giữa thượng và hạ khác nữa trong 
những bài hát thuộc thể loại Thánh ca Phụng 
vụ (*).

....................................................................
(*) Hiện có nhiều nơi dùng cụm từ “Thánh 

ca Phụng vụ”; có lẽ do nhầm lẫn mà sử dụng, 
tức tưởng hễ thánh ca nào hát trong phụng 
vụ lập tức sẽ là “Thánh ca Phụng vụ”. Thưa 
không phải vậy! Giáo hội liệt kê có đến 6 thể 
loại thánh nhạc: 
      A. Dùng trong phụng vụ có 5 thể loại: 
     1/ Thánh nhạc Bình ca hoặc mô phỏng 
Bình ca (gọi là Thánh ca Phụng vụ), 
    2/ Thánh nhạc Đa âm cổ điển, 
    3/ Thánh nhạc Đa âm tân thời, 
    4/ Thánh nhạc Đại quản cầm, 
    5/ Thánh nhạc Bình dân tôn giáo. 
    B. Dùng ngoài phụng vụ chỉ có 1 thể loại: 
    6/ Giáo ca.        
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 Tô Hiến Thành - “Người phò tá có 
công lao tài đức”.

PHÚC CHIÊU

Có một nhân vật lịch sử đặc biệt làm 
quan dưới thời các vua Lý Anh Tông (1138-
1175) và Lý Cao Tông (1276-1210) mà người 
đời và lịch sử nhắc tên ông không chỉ vì tài 
năng, đức độ và những cống hiến to lớn mà 
còn vì một lý do khác. Đó là sự lựa chọn, hay 
là lời can gián của ông không được chấp nhận 
đã mở đầu cho sự sụp đổ của vương triều Lý. 
Đó là Thái úy Tô Hiến Thành.

 “Người phò tá có công lao tài đức”.
Đó là nhận xét và tôn vinh xác đáng của sử 

gia Phan Huy Chú trong sách Lịch triều hiến 
chương loại chí về Tô Hiến Thành.

Tô Hiến Thành sinh ngày 22.1 năm Nhâm 
Ngọ (11/2/1102) và mất ngày 12.6 năm Kỷ 
Hợi (17/ 7/1179) ở quê xóm Lẻ, làng Hạ Mỗ, 
nay thuộc xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà 
Nội. Tương truyền, cha ông là Tô Trung Công 

là người học rộng, đỗ cao, được bổ làm quan 
ở phủ Hà Trung, Thanh Hóa, sau đó lại ra làm 
quan ở phủ Trường An, tỉnh Ninh Bình. Mẹ 
ông là Nguyễn Thị Đoan, cùng quê.
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Lại có thần tích đền Chính từ ở Cẩm Đới 
(Hà Trung, Thanh Hóa) chép cha Tô Hiến 
Thành là Tô Hiến Tín thi đỗ khoa Hiền lương, 
được bổ làm quan ở huyện Tống Sơn, phủ Hà 
Trung, Ái Châu (tức Thanh Hóa ngày nay), 
vợ là Lê Thị Vi Tố. Tại đây bà đã sinh ra Tô 
Hiến Thành - một cậu bé có diện mạo khôi 
ngô, dáng điệu phong nhã, thân hình chắc 
khỏe giống như tiên đồng trong mộng.

Năm Mậu Ngọ (1138), Tô Hiến Thành đỗ 
Thái học sinh rồi được giao chức Thái phó, 
coi dự việc binh, chính thức bước vào đời 
quan trường dài hơn 40 năm.

Năm 1140, lợi dụng Lý Thần Tông qua đời, 
vua kế vị là Anh Tông mới 3 tuổi, triều đình 
do Lê Thái Hậu và ngoại thích chấp chính, 
Thân Lợi tự xưng là con của Lý Nhân Tông, 
khởi binh, tự xưng là Bình Vương, làm loạn 
hòng tranh ngôi của Anh Tông. Triều đình cử 
Đỗ Anh Vũ đem quân đi đánh. Thân Lợi đại 
bại phải chạy thoát về châu Lục Lệnh. Quân 
triều đình truy đuổi.

Đại Việt sử ký toàn thư (bản Kỷ, quyển 
IV - ĐVSKTT) chép: “Mùa Đông, tháng 10, 
ngày mồng 1, lại sai Anh Vũ đi đánh châu 
Lục Lệnh, bắt được bọn bè đảng của Lợi hơn 
2.000 người. Lợi trốn sang châu Lạng, Thái 
phó Tô Hiến Thành bắt được Lợi, giao cho 
Anh Vũ đóng củi giải về kinh sư. Sai Lý Nghĩa 
lâm chiêu tập vỗ yên dư đảng của Lợi. Xuống 
chiếu cho quan Đình úy xét tội Lợi. Án xét 
xong, vua ngự điện Thiên khánh xử tội Lợi và 

bọn đồng mưu 20 người đều xử trảm, những 
kẻ còn lại đều theo tội nặng nhẹ mà xử, tha 
cho những kẻ vì ép buộc mà phải theo. Các 
quan dâng biểu mừng”.

Năm Kỷ Mão (1159), Tô Hiến Thành lại 
lập công lớn, được phong Thái úy. Sách Lịch 
triều hiến chương loại chí (Chính biên, quyển 
V- LTHCLC) chép: “Tháng 5, mùa Hạ. Ngưu 
Hống và Ai Lao vào cướp. Nhà vua sai Hiến 
Thành đi đánh bại được quân địch”. “Hiến 
Thành, trước kia, làm Thái phó, tham dự việc 
giữ binh quyền; đến đây, vì có công được làm 
Thái úy”.

Năm Tân Tỵ (1161), “Tháng 11, vua sai 
Tô Hiến Thành làm Đô tướng, Đỗ An Di làm 
phó, đem 2 vạn quân đi tuần các nơi ven biển 
Tây Nam, để giữ yên miền biên giới. Vua 
thân đi tiễn đến cửa biển Thần Đầu ở Đại 
An (nay là cửa biển Thần Phù) mới trở về” 
(ĐVSKTT).

Năm Bính Tuất (1166), “Mùa Xuân, tháng 
3, sứ Chiêm Thành đi đến miền Ô Lý, dùng 
quân phong thủy (ma thuật của thầy tăng) mà 
vượt biển, cướp bóc Nhân dân ven biển nước 
ta rồi về...” (ĐVSKTT).

Năm Đinh Hợi (1167), “Mùa Thu, tháng 
7, sai Thái úy Tô Hiến Thành đi đánh Chiêm 
Thành. Mùa Đông, tháng 10, Chiêm Thành 
sai sứ sang dâng trân châu và sản vật địa 
phương để xin hòa. Xuống chiếu cho Tô Hiến 
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Thành đem quân về. Từ đấy nước Chiêm 
Thành giữ lễ phiên thần, dâng cống không 
thiếu. Đóng thuyền Nhật Long”. (ĐVSKTT).

Năm 1175, ông được phong chức Nhập 
nội kiểm hiệu Thái phó Bình chương quân 
quốc trọng sự, gia phong tước vương, là chức 
tể tướng đứng đầu triều vua Lý Anh Tông. 
Tháng Tư, nhà vua “xuống chiếu cho Tô Hiến 
Thành giúp Thái tử tạm quyền coi giữ chính 
sự”; “Tháng 7, mùa Thu. Nhà vua mất, để tờ 
di chiếu cho Tô Hiến Thành làm phụ chính”.

Quyền cao chức trọng nhưng ông thanh 
liêm, cương trực, một lòng phò vua Lý Cao 
Tông khi ấy còn ấu thơ, dựng xây triều chính. 
Ông nổi tiếng bởi sự trung thành, lấy quốc gia 
đại sự lên hàng đầu.

Mùa Thu, tháng 7, ngày Ất Tỵ, vua băng ở 
điện Thụy Quang. Trước đó, khi vua ốm nặng, 
hoàng hậu lại xin lập Long Xưởng, vua nói: 
“Làm con bất hiếu còn trị dân sao được”. 

Di chiếu cho Tô Hiến Thành giúp lập thái 
tử, công việc quốc gia nhất nhất tuân theo 
phép cũ. Bấy giờ thái hậu muốn làm việc phế 

lập, sợ Hiến Thành không nghe, mới đem 
vàng bạc đút cho vợ là Nữ Thị.

Đền thờ Thái úy Tô Hiến Thành 
thuộc xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa.
Hiến Thành nói: “Ta là đại thần nhận 

mệnh tiên đế dặn lại giúp lập vua bé, nay lấy 
của đút mà làm việc phế lập thì còn mặt mũi 
nào trông thấy Tiên đế ở suối vàng?”. Thái 
hậu lại gọi Hiến Thành đến dỗ dành trăm 
cách. Hiến Thành trả lời: “Làm việc bất ng-
hĩa mà được giàu sang, kẻ trung thần nghĩa 
sĩ đâu có vui làm, huống chi lời của Tiên đế 
còn ở bên tai, điện hạ lại không nghe việc 
của Y Doãn, Hoắc Quang hay sao? Thần 
không dám vâng chiếu”.

Lý Cao Tông lên ngôi, Tô Hiến Thành làm 
Thái úy.

Kỷ Hợi, năm thứ 4 (1179), “Mùa hạ, tháng 
6, Thái úy Tô Hiến Thành chết. Vua bớt ăn 
ba ngày, nghĩ thiết triều 6 ngày. Trước đây 
khi Tô Hiến Thành nằm bệnh, Tham trì chính 
sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu bên cạnh, 
Gián nghị đại phu Trần Trung Tá vì bận việc 
không lúc nào rỗi để tới thăm hỏi. Đến khi 
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bệnh nặng, thái hậu thân đến thăm, hỏi rằng:
- Nếu có mệnh hệ nào thì ai là người có thể 

thay ông?
Hiến Thành trả lời:
- Trung Tá có thể thay được.
 Thái hậu nói:
- Tán Đường hàng ngày hầu thuốc thang, 

sao không thấy ông nhắc đến?
 Hiến Thành trả lời:
- Vì bệ hạ hỏi người nào có thể thay thần 

nên thần nói đến Trung Tá, còn như hỏi người 
hầu dưỡng thì phi Tán Đường còn ai nữa? 

Thái hậu khen là trung, nhưng cũng không 
dùng lời ấy. Lấy Đỗ An Di làm phụ chính.

Tôi trung phải có vua sáng.
Đỗ thái hậu (Chiêu Thiên Chí Lý Hoàng 

thái hậu) không dùng Trần Trung Tá như lời 
khuyên của Tô Hiến Thành mà để em trai là 
Đỗ An Di làm phụ chính cho Cao Tông. Đó là 
mầm họa cho nhà Lý. Đỗ An Di bất tài, kém 
đức đã không dạy dỗ, rèn cặp được vua nhỏ. 
Càng lớn vua càng hư đốn về trí tuệ và nhân 
cách. Không ai khác, chính Cao Tông đã đập 
nhát búa đầu tiên vào cơ đồ nhà Lý.

Bàn về việc này, Ngô Sĩ Liên viết: “Tô 
Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết 
lòng trung thành, khéo xử trí khi biến cố, tuy 
bị gió lay sóng đập nhưng vẫn đứng vững như 
cột đá giữa dòng, khiến trên yên dưới thuận, 
không thẹn với phong độ của đại thần đời xưa. 
Huống chi cho tới lúc sắp chết còn vì nước 
tiến cử người hiền, không vì ơn riêng, Thái 
hậu không dùng lời nói của Hiến Thành là 
việc không may cho nhà Lý vậy” (ĐVSKTT).

Không hề ngẫu nhiên khi kế tiếp hai đời 
vua Thần Tông và Anh Tông đều tin tưởng và 
gửi gắm thái tử cho Tô Hiến Thành. Ông đã 
thành công trong việc giáo dưỡng, rèn cặp để 
vua Anh Tông nối được nghiệp lớn của tiên 
tổ. Cũng trong đời vua này, ông đã được tin 
tưởng giao phó nhiều việc lớn, cả văn và võ, 
và ông đều lập công trạng lớn. Điều đó chứng 
tỏ các vua Thần Tông, Anh Tông biết nhận 
ra và tin dùng người có tài, có tâm, có trí, có 
dũng khi giao phó việc phò vua trẻ cho Trần 
Trung Tá. Ngược lại, Đỗ Hoàng thái hậu, do 
tầm nhìn hẹp, chỉ biết lợi riêng của quốc thích 
mà quên lợi ích chung của vương triều, quốc 
gia. Tiếc thay, thời nào cũng có những hạng 
người này.

TÔI TRUNG phải có VUA SÁNG, vua 
sáng phải có tôi trung mới nên sự nghiệp lớn. 
Đời xưa nay đều vậy.

...
“Thượng hạ tương tùy” (1) là câu chữ rất 

hay luôn có trong tâm, trí và hành xử của bậc 
hiền nhân quân tử; kẻ tầm thường không có, 
mà nếu có cũng không thể giữ được điều này.

Các Thánh đều có và giữ được thế “thượng 
hạ tương tùy”; chính vì thế cho nên các ngài 
nhìn thấy rõ mồn một –trong khi người khác 
không nhìn ra- lý ẩn kín trong những điều 
phi lý, những điều nghịch lý, những điều kỳ 
chướng, bất công, ngược ngạo… ví dụ các 
ngài nhìn thấy cái lý tức cái ý nghĩa lớn lao 
(2) trong nỗi đau khổ của người hiền lương, 
của nhiều phụ nữ hay nhiều trẻ em vô tội, nỗi 
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hàm oan của người lành hay người chí thú 
làm điều thiện, nỗi bất hạnh không thể lý giải 
của kẻ thật thà đoan chính, tại họa như dồn 
dập liên tiếp trên người nghèo đói, hoặc hậu 
quả đau đớn phũ phàng dành cho người sống 
bác ái yêu thương luôn cho mà không nhận… 
Các ngài được nhìn thấy lý trong phi lý giống 
như anh trộm lành vào phút chót, nhìn ra lý 
trong sự thụ nạn cực kỳ oan khốc quá sức phi 
lý của Đức Chúa Giêsu Kitô.

Khi “thượng hạ tương tùy”, thì đó là lúc 
được ơn Đức Chúa Thánh Thần đổ xuống; 
nhưng để được ơn Đức Chúa Thánh Thần ban 
xuống, tâm trí ta phải chân chất ngay lành. 
Tại sao? – Thưa khi tâm trí ta chân chất ngay 
lành là ta đang tạo sự thông thương trên dưới, 
theo đường đó mà ơn của Đức Chúa Thánh 
Thần đổ xuống.

Chúng ta thường cười (có khi nhạo) người 
chân chất thật thà –nhất là người đương thời 
hôm nay- coi họ gần như là ngu, khờ, vụng 
dại, kém cỏi; có ngờ đâu họ đang “thượng 
hạ tương tùy” tức họ đang nối mạng với Đức 
Chúa Thánh Thần. Khi đã nối mạng với Đức 
Chúa Thánh Thần, ta sẽ nhìn ra được lý trong 
phi lý dù chưa đạt tới trình độ thánh nhân.

Vậy, muốn “thượng hạ tương tùy”, hay 
muốn được nhìn thấy lý trong phi lý, điều 
kiện trước nhất ta phải có đó là tâm trí 
chân thật thẳng ngay: lòng ngay, trí thẳng, 
miệng nói đơn sơ chân chất, hành vi ngay 
thẳng rõ ràng.

Được như vậy ta thấy lý trong phi lý, tức 
thấy được nhiều hơn mọi người, thấy sâu hơn 
mọi người, thấy sành điệu hơn mọi người, 
thấy một cách từng trải hơn mọi người.

Có câu: “Clara pacta, boni amici” nghĩa 
là giao kết rõ, đó là bạn tốt.

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

(1) Nghĩa là trên và dưới liên hệ mật thiết 
và nhờ vả nhau.

(2) Ý nghĩa lớn lao ẩn giấu trong những 
điều phi lý mà Tám Mối Phúc Thật kể ra, 
chính là sự được Thiên Chúa tuyển chọn; 
những kẻ càng chịu nhiều oan khốc đớn đau, 
là những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn, 
giống như cây nào, cành nào được chủ vườn 
chọn thì cây đó bị cắt tỉa có khi đến trụi lủi có 
thể đến… không còn chiếc lá nào trên cành 
đúng như Lời Chúa Kitô dạy: “Nhánh nào 
sinh hoa kết trái thì Người tỉa sạch để nó sinh 
nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,1-8).  



29

BIẾM HỌA THÁNG 12 - CÂU HỎI ĐỐ BẠN - NÓI NHỎ NHAU NGHE

“Cũ người mới ta”  

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 12

Bé Bo đơn sơ

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Thượng hạ tương tùy”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Thượng hạ tương tùy”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Trong khu vườn kia có rất nhiều con vật. 
Nào là sư tử, cọp, beo… nào là heo, chó, 
mèo… thôi thì đủ cả. Trong số đó có anh gà 
trống và chị vịt bầu.

Anh gà trồng thì có bộ lông nhiều màu sắc 
sặc sỡ, với cái mào trên đầu đỏ chót và đôi 
mắt lúng liếng thật oai vệ. Đôi chân của anh 
gà trống vàng óng với đôi cựa sắc nhọn cong 
vút trông ghê gớm làm sao. Anh gà trống 
xem ra đắc chí với bộ áo cánh mình lắm. Anh 
gà trống nhanh nhẹn nhảy lên cành bên này, 
phóng sang cành bên kia.

Chị vịt bầu thì trái lại. Vịt bầu với bộ váy 
cánh xám xịt chẳng có màu sắc gì cả, ngoài 
hai tông màu trắng và màu nâu. Chị vịt bầu 
lạch ba lạch bạch, chậm cha chậm chạp. Đi 
cũng chậm chạp chứ đừng nói là chạy.

Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế 
nào mà hai con vật này gặp nhau. Anh gà 
trồng và chị vịt bầu. Anh gà trống nói ngay:

- Chào chị vịt bầu. Chị khỏe không?
Chị vịt bầu đáp lại:
- Chào anh gà trống. Tui khỏe như chó vậy 

đó. Anh thế nào? Khỏe kh…khô…không? 
Chị vịt bầu kéo dài chữ sau như vô tận. Gà 

trống trả lời:
- Tui khỏe. Nhưng chó khỏe hay ốm tui đâu 

có biết mà chị nói.
Chị vịt bầu nói:
- Khỏe mới đi được nè. Anh không thấy sao 

còn hỏi.
Anh gà trống đáp lại:
- À, chị nói con chó là khỏe đó.
Chị vịt bầu hỏi:
- Anh đúng là gà gân gáy. Chừ tui hỏi anh: 

chớ “Không bằng anh hùng” hoặc “Siu anh 
hùng” có nghĩa làm sao?

Anh gà trống suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Cái ni hắn biết tui mà tui không biết hắn.
Rồi anh gà trống nói tiếp:
- Như cái thùng, cột sau cùng, kêu “Ùng… 

Ùng”, rơi cái đùng, tiêu tán tùng, đúng là 
thùng, rớt cái ùng, là hết… dùng.

Chị vịt bầu nói:
- Nghe lùng bùng, như con khùng, thật 

khốn cùng, làm anh hùng, bị truy lùng, làm 
ơn dùm, đừng lùn lùn, và tùn mùn, cùng tủn 
mủm, nữa.

- Anh nói: “Cái ni hắn biết tui mà tui không 
biết hắn” có nghĩa là răng?

Anh gà trống đáp lại:
- Có nghĩa là câu trả lời của tui là tui 

không biết. Có nghĩa là tui trả lời không được 
câu hỏi ni đó.
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Chị vịt bầu vừa nói vừa cười:
- “Không bằng anh hùng” hoặc “Siu anh 

hùng” là “Anh Hung” đó. Vì hùng là có dấu 
huyền còn hung là không có dấu huyền nên 
thua là phải. Rồi “Anh ung” nữa. Ung thua 
hùng mà. Đúng không? Ung có hai nghĩa. 
Nghĩa thứ nhất là cái mụt, cái u. Nghĩa thứ 
hai là bị hư.

Anh gà trống đáp:
- Tui vẫn chưa hiểu.
 Chị vịt bầu nói:
- Anh hiểu chi được mà hiểu. Đầu ngu như 

anh mà hiểu được sự uyên thâm của chữ ng-
hĩa là tui chết liền à.

Anh gà trống tức tối nói liền:
- Thì tui đã nói là tui không hiểu mà.
Chị vịt bầu giảng thích:
- Hùng là chữ có thêm dấu huyền, đúng 

không? Còn hung là chữ không có dấu huyền, 
đúng không? Hung là hung hăng đó. Như anh 
hung hăng nhào vào đá ngay. Đúng là: Hung 
hăng, hung dữ, hung tàn.

Hung tợn, hung quá, hung tang, hung đời.
Còn ung là hùng bỏ đi chữ H và dấu huyền 

mà thành. Ung thư, ung hư đó.
Anh gà trống nói:
- À, giờ tui mới hiểu.
Chị vịt bầu nói:
- Giờ anh mới hiểu à. Muộn rồi anh ơi. 

Muộn mất rồi.
Anh gà trống nói tiếp:
- “Anh Hùng”, hơn hoặc “Siêu anh hùng” 

là “Anh Khùng”, thua hoặc siu là “Anh Hung” 
hoặc: “Anh Ung”. Mệt cái đầu quá hè.

Chị vịt bầu cười bò lăn bò càng.
Thì ra khi người ta nói rằng: “Không bằng 

anh hùng” hoặc “Siu” thì phải hiểu rằng: “Chỉ 
bằng anh HUNG”, hay là “Anh ung mất rồi”. 
Hoặc người ta nói: 

- Siêu anh hùng có nghĩa là hơn cả anh 
hùng. Còn siu anh hùng là không bằng anh 
hùng đó. Siêu là hơn, còn siu là thua đó.

“HÙNG”, “HUNG”, “UNG” “KHÙNG”, 
“SIÊU”, “SIU”.

Chúng ta là con người chúng ta hiểu thế 
nào đây?

Con người chắc hiểu khác con gà và con 
vịt nhỉ.

Chúng ta hiểu câu nói:
“Hơn cả anh hùng” có nghĩa là “Khùng”. Vì 

chữ “Khùng” hơn, là thêm vào, chữ “Hùng” 
một chữ “K” mà. Siêu anh hùng đó.

Còn “Không bằng anh hùng” có nghĩa là 
“Hung”. Vì chữ “Hung” thua, là không bằng, 
chữ “Hùng” dấu huyền mà. “Ung” nữa chứ! 
Siu anh hùng đó.

Siêu hay siu đây?
Đúng không?
Hùng. Khùng. Hung. Ung
Coi chừng chê đó.

Siêu. Siu. Các chữ
Là chê hay khen.
Trên cả Anh Hùng
Đó là Anh Khùng.

Khùng hơn Hùng K
K Hùng là Khùng.
Rồi Siêu Anh Hùng
Là hơn Anh Hùng.

Hơn một chữ K
Là gì hả bạn?
Thua cả Anh Hùng
Là bớt chữ H.

Hoặc huyền, H đi
Là Hung hay Ung.
Rồi Siu Anh Hùng
Là thua Anh Hùng.

Mà thua Anh Hùng
Là gì bạn ơi?
Lời khen hay chê
Trong đời được chi
Coi chừng lời khen
Là lời chê đó.
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MỘC XUÂN

Cô ba Sương xuất thân là con của ông 
Đốc Phủ Sứ ở miền Tây, khi gia đình dọn về 
Sài Gòn ở, nhà cô gần khu nhà băng Phil-
ippines. Ở nhà băng này có một ông trưởng 
phòng cũng biết bập bẹ tiếng Việt thường 
gặp cô. 

Ít lâu sau, ông này đề nghị với Sương dạy 
tiếng Việt, Sương đồng ý. Thời gian qua lại để 
học, ông ta cảm mến Sương và ngỏ ý xin cưới.

Một đám cưới huy hoàng được tổ chức, 
tháng sau là Sương có bầu liền tay, cuối năm 
đó Sương sanh được một đứa con trai. Ôi 
hạnh phúc tràn trề!

Những năm liền kề, đầu năm Sương sanh 
một đứa, cuối năm Sương sanh một đứa. 
Sương sản xuất hết công suất được một bầy 
con 12 trai, 2 gái.

Buổi sáng Sương dậy sớm, cùng con ở lo 
ăn sáng cho các con rồi Sương đi chợ. Ông 
chồng cũng năng nổ, sáng cũng dậy quét sân, 
tưới cây rồi lái xe đưa con đến trường.

Chồng vừa ra khỏi nhà, Sương vội chỉ 
dẫn con ở thực đơn hai buổi, rồi Sương tất 
tả rời khỏi nhà. Đến buổi trưa, Sương canh 
giờ chồng sắp về, Sương về trước 15 phút. 
Chuyện đi đứng của Sương chỉ con ở biết 
rành rẽ. Ông chồng thì vẫn tin tưởng vợ là 

người nội trợ đảm đang.
Một hôm, Phi, đứa con trai đầu nghỉ học 

được về nhà đột xuất, không thấy mẹ liền hỏi 
chị ở:

- Chị Thúy, mẹ em đâu?
- Giờ này đâu có bà ở nhà! Ngày nào cũng 

vậy, hễ ông vừa đi thì bà cũng nối gót đi theo, 
đến trưa thì bà về sớm độ 15 phút sau thì ông 
mới về.

- Ủa, mẹ em đi đâu vậy?
- Hình như bà có bồ! Nhưng cậu đừng nói 

cho ai biết nghe! Cậu lén điều tra đi!
Nghe được tin này, Phi sững sờ, nhưng 

trước mặt mẹ Phi giả vờ như không có chuyện 
gì, Phi hỏi mẹ:

- Sáng nay con được nghỉ học, con về mà 
chẳng thấy mẹ, mẹ đi đâu vậy?

- Ừ, mẹ có chút việc, mẹ đi sang nhà dì Hai 
con chứ đâu!

Nhưng khi Phi sang nhà dì Hai điều tra thì 
lòi ra mẹ nói dối, Phi thầm nghĩ:

- Chị Thúy nói mẹ có bồ đúng không sai!
Phi âm thầm nghỉ học một buổi theo dõi 

bước chân mẹ, bắt gặp mẹ hẹn hò với một 
nghệ sỹ cải lương khá đẹp trai. Về nhà Phi 
đang bâng khuâng, không biết mở lời khuyên 
thế nào với mẹ thì được chị Thúy báo:
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- Hôm nay bà dắt ông bồ về nhà, hai người 
tò tí với nhau trong phòng.

- Trời đất, Mẹ lộng hành quá rồi! Tội ng-
hiệp Ba quá!

Phi gặp riêng mẹ khuyên:
- Mẹ, giấy không gói được lửa đâu mẹ, 

những gì mẹ làm con đều biết hết, nhà mình 
là nhà danh giá. Ông ngoại là Đốc Phủ Sứ, Ba 
con cũng là cấp lãnh đạo trong nhà băng. Mẹ 
nên dừng ngay đừng để mất danh dự gia đình, 
đừng để Ba và chúng con xấu hổ!

Sương chẳng những không thức tỉnh, còn 
già mồm quát:

- Mày nói gì, mày nói gì? Mày bêu rếu Mẹ 
mày hả?

- Bốp…bốp…
Sương tán cho Phi mấy bạt tai nảy lửa, Phi 

rất tức giận:
- Mẹ coi chừng lãnh hậu quả việc tồi tệ 

mẹ làm!
Từ hôm đó Sương không dám dắt tình nhân 

về nhà nhưng ngày nào Sương cũng đi hẹn 
hò. Nhất cử nhất động của Sương đều được 
Thúy báo cáo lại với Phi. Phi than thở:

- Em không biết làm sao để mẹ quay đầu 
lại, em nói ra thì mẹ đánh em!

- Cậu nói bà không nghe đâu! Cậu phải 
méc lại với ông, ông mới có đủ thẩm quyền 
xử lý.

- Em sợ xảy ra to chuyện gia đình tan 
hoang!

 - Thuốc đắng giã tật, ông rày la thì bà mới 
sợ quay về, cậu cứ nói lại với ông đi!

Suy đi nghĩ lại Phi đành báo cáo với 
Ba. Nhưng Sương cũng dữ dằn, mồm năm 
miệng mười:

- Nè anh đừng có nghe lời thằng Phi, nếu 
có bồ tiền đâu tôi đi ăn, đi chơi mỗi ngày.

Qua câu nói này, hai cha con Phi giật mình 
mới mở két sắt ra kiểm tra tài sản thì ôi thôi 
tiền bạc đã thất thoát. Còn nữ trang của Sương 
toàn là hột xoàn do chồng sắm cho thì còn 
nguyên, nhưng khi Phi cầm lên xem, Phi hồ 
nghi nói với Ba:

- Ba nè, hột xoàn thiệt sao không chiếu 

đẹp. Ở sở Ba có phòng giám định hột xoàn 
mà, Ba đem hết nữ trang này đi giám định đi.

Chồng Sương cầm xem số nữ trang này 
cũng ngờ ngợ liền đem đi giám định.

Chiều đó, ông đưa tờ giấy giám định 
cho vợ:

- Nè em nói sao? Đây nè tờ giám định cho 
biết toàn là hột xoàn giả. Vậy tiền đó đi đâu? 
Còn mua hột xoàn giả để qua mắt anh?

Đến nước này Sương không còn mạnh 
miệng nữa, bắt đầu xin lỗi chồng, thề thốt 
hứa hẹn cải tà qui chánh. Chồng Sương 
cũng là người quảng đại, hơn nữa con cả 
bầy, đưa nhau ly dị cũng chẳng hay ho gì 
nên chỉ răn vợ:

- Lần này anh tha, nhưng em phải thật tâm 
cải tà qui chánh đừng để các con buồn khổ. 
Không có lần sau nữa đâu nghe!

Gia đình Sương sóng êm gió lặng, mọi 
người trở lại bình thường nhưng chồng Sương 
không giao tiền bạc cho Sương giữ nữa mà 
giao hết cho Phi quản lý. Mỗi ngày, Phi có 
nhiệm vụ phát tiền chợ cho mẹ.

Được một thời gian, vào buổi trưa chủ 
nhật các bạn hàng ở chợ kéo đến cả bầy đòi 
tiền nợ:

- Bà vợ ông thiếu tiền cá của tôi đã mấy 
tháng rồi không trả, nay ông trả đi!

Rồi bà hàng thịt, hàng rau, hàng gạo, hàng 
dầu lửa… đều đồng loạt đòi tiền nợ mấy tháng 
nay mua chịu không trả.

Phi thảng thốt kêu lên:
- Ngày nào con cũng đưa tiền chợ cho mẹ, 

vậy tiền ấy đi đâu? Mà nợ dữ thần vậy? Mẹ 
ơi là mẹ. Mẹ hứa cải tà qui chánh như vậy 
đó sao?

Rồi Phi tức giận, chạy sang nhà bà ngoại 
kế bên mời bà sang xử mẹ. Còn chồng 
Sương, đành phải rút hầu bao thanh toán cho 
các con nợ. 

Sương thấy chồng thương nên lấy nước 
mắt khóc lóc xin lỗi rồi thề thốt hứa hẹn. Nhìn 
một bầy con, chồng Sương ngao ngán tha lỗi 
cho vợ một lần nữa. Sau này, ở nơi khác các 
con của Sương...

(xem tiếp trang 45)
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LỄ GIÁNG SINH



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO

35

Michel NGUYỄN HẠNH, Giáng sinh 2020



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN - ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO

36

TIN NHẮN.

Những lời: nói bằng tay, nghe bằng mắt, 
gửi bằng siêu bưu điện, nhanh & bảo đảm 
hơn EMS, nhiều hơn bãi rác nghìn tấn, 
không muốn nhận… cũng không được. 

NƠI KHỐN KHÓ.

Nơi chắc nhất có Chúa ở cùng.  

SAO VIỆT.

Sao chợt lóe chợt tắt.

ĐU.

Bám dai, dính, dẻo, dài (dây dưa, dùng 
dằng, dấm dẳng không dứt).

TREO GIÒ, TREO GĂNG, TREO 
CHÉN, TREO BẰNG, TREO THỚT… 

Treo mỏ (mõm, mồm, miệng).

TÊN KHỦNG BỐ.

Người ôm nỗi sợ quá lớn (vì quá sợ nên 
nổ bom, xả súng, đâm chém… loạn xạ).

KỶ LỤC GIA GUINESS.

Người tự đua tự thắng.

NHẠC KÈN ĐÁM MA

Nhạc âm (dành cho người cõi âm cho 
nên không thể gọi là âm nhạc). 

NƯỚC HOA.

Ngôn ngữ nói-nghe bằng lỗ mũi. 

ÓI. 

Nôn tai.  

RƯỢU.

Nước lửa.

NGƯỜI NỔI TIẾNG.

Người bị bêu… danh mà vẫn thích.    

NGƯỜI HỐT RÁC, NGƯỜI QUÉT RÁC.

Nhân vật của môi trường. 

CƠM.  

Món chính của người nghèo, phụ của 
người giàu.

LỜI KHEN.

Bà Hỏa của nhân đức.

TIẾNG CHÊ.

Nước đá lạnh xối lên lòng kiêu hãnh. 

TIỆM VÀNG.

Nam châm hút cướp. 

NÉM ĐÁ TRÊN MẠNG.

Quăng xối xả lời thô, ý tục, câu giận, 
tiếng ghét... vào ai đó.

GIẢ HÌNH

Nghệ thuật siêu nghệ thuật. 

YÊU 

Tự nhấn chìm mình xuống dưới một người.
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Nhiệt miệng thường xuất hiện ở nhiều 
người và nhiều lứa tuổi, nó gây ra cảm giác 
khó chịu, đau rát và sẽ càng đau khi ăn hoặc 
nói. Vì vậy bạn nên áp dụng một số mẹo chữa 
nhiệt miệng nhanh khỏi nhất dưới đây nhanh 
chóng thoát khỏi căn bệnh này nhé!

Vậy nhiệt miệng là gì?

Nói đến nhiệt miệng thì bạn có thể hiểu 
rằng: nhiệt miệng là một vết loét nhỏ, nông, 
phát triển ở những mô mềm bên trong má 
hoặc môi, bên dưới lưỡi hoặc trên nướu 
của bạn.

Một vết nhiệt miệng nói chung thường 
hình tròn hoặc oval, màu trắng hoặc vàng ở 
giữa và đỏ ở viền xung quanh. Miệng của bạn 
có thể bị ngứa hoặc rát một chút trước khi vết 
loét hình thành trong miệng.

Không giống như mụn nước hay lở miệng, 
nhiệt miệng không bao giờ nằm bên ngoài 
miệng, và chúng hoàn toàn không lây lan. 
Tuy nhiên, chúng có thể gây đau nhức, và 
sẽ càng đau khi ăn hoặc nói. Tình trạng này 
thông thường kéo dài 1 đến 2 tuần nếu không 
có cách điều trị thích hợp. Do đó, bạn nên tìm 
đến một số mẹo chữa nhiệt miệng nhanh khỏi 
nhất hiện nay để không còn lo lắng về tình 
trạng này.

Mẹo chữa nhiệt miệng nhanh khỏi nhất 
mà bạn không ngờ đến

Để khắc phục tình trạng nhiệt miệng một 
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cách nhanh chóng mà không để lại cảm giác 
đau nhức khó chịu thì bạn nên áp dụng một số 
mẹo chữa nhiệt miệng dưới đây. Cụ thể:

Tự pha nước súc miệng:

Bạn có thể chữa nhiệt miệng bằng cách 
pha một thìa cà phê muối nở (baking soda), 
2 muỗng nước ép lô hội (nha đam) vào ½ cốc 
nước ấm. Nhấp 1 ngụm nhỏ và súc miệng 
trong ít nhất 10 giây. Lặp lại đến khi hết nước 
súc miệng và không được nuốt. Thực hiện 
một lần mỗi ngày đến khi hết nhiệt miệng.

Công thức đơn giản và siêu hiệu quả này 
gần như là một loại thuốc nhiệt miệng, chắc 
chắn sẽ giảm viêm và giảm đau nhanh chóng.

Chế độ ăn uống thích hợp:

Chế độ ăn uống cũng là điều cần chú ý để 
tránh nhiệt miệng. Bạn nên tránh đồ ăn nướng 
hoặc rán; đồ cay nóng hoặc chua là nguyên 
nhân tăng nhiệt miệng và gây đau.

Chườm lạnh:

Ngậm một viên đá nhỏ để làm dịu vết nhiệt 
và giảm viêm, đây được xem là một trong 
những mẹo chữa nhiệt miệng nhanh khỏi nhất 
mà bạn không ngờ đến. Cái lạnh của đá làm 
chậm lượng máu đến vết loét, do đó giảm đau 
và sưng.

Bổ sung sắt:

Để biết cách bổ sung chính xác lượng sắt 
hoặc nếu cần bổ sung sắt trong bữa ăn, bạn 
cần được chuẩn đoán lượng sắt thiếu từ các 
chuyên gia qua các xét nghiệm của mình.

Giấm táo:

Pha giấm táo với nước ấm, tỷ lệ bằng 
nhau, và dùng súc miệng hằng ngày để nhanh 
chóng làm biến mất các vết loét miệng. Giấm 
táo có chứa axit acetic, có khả năng diệt vi 
khuẩn đồng thời gia tăng các lợi khuẩn. Giấm 
táo chủ yếu có vai trò như một kháng sinh tự 
nhiên đối với nhiệt miệng.

Sữa chua:

Mỗi ngày ăn một cốc sữa chua sẽ rất tốt 
cho việc chữa khỏi nhiệt miệng. Khi các lợi 
khuẩn trong sữa chua đi qua miệng sẽ chữa 
lành vết nhiệt, và cái mịn, mát của sữa chua 
giúp giảm đau.
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BÀI ĐỌC THÊM
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Ai cũng muốn được tôn trọng, nhưng đôi 
khi, chúng ta hủy hoại tất cả những nỗ lực để 
xây dựng danh tiếng của mình, bởi những lời 
nói hoặc hành vi bất cẩn.

Tự miệt thị bản thân

Đôi khi, vì thất vọng với bản thân, chúng 
ta nói ra những lời nhận xét tiêu cực về chính 
mình. Điều này khiến giảm giá trị bản thân 
trong mắt người khác và lòng tự trọng của 
bạn có thể bị ảnh hưởng. Hãy yêu thương bản 
thân, trước khi người khác yêu thương bạn.

Phán xét phiến diện.

Khi bực dọc, chúng ta có thể thốt ra những 
lời thiếu suy nghĩ. Đó là một sai lầm. Hãy 
nghĩ thật kỹ về điều mà bạn muốn nói. Thay 
vì nói chung chung, cần phải giải thích cụ thể 
cảm giác của bạn, liên quan đến sự việc kh-
iến bạn không vui. Cách bạn nhận xét chung 
chung, phiến diện mà không đi thẳng vào vấn 
đề có thể khiến người khác đánh giá bạn là kẻ 
quy chụp.

Hay than thở.

Người hay than thở không bao giờ được 
đánh giá cao, vì họ không mang lại năng 
lượng tích cực cho người khác. Đừng quên 
rằng tất cả chúng ta ai cũng đều có lúc mệt 
mỏi và cáu kỉnh, nhưng nếu bạn cứ luôn trong 
tình trạng này, bạn sẽ gặp khó trong giao tiếp, 
vì chẳng ai muốn gần bạn hết.

Không dám là chính mình.

Khi bạn không tôn trọng mong muốn của 
bản thân thì bạn sẽ rất khó để tạo được giá 
trị của chính mình trong mắt mọi người. Việc 
bạn không dám là chính mình chỉ vì cảm giác 
bất an sẽ dẫn đến việc người khác cũng phớt 
lờ việc bạn là ai. Vì thế, hãy cứ làm những 
gì bạn muốn làm và đừng sợ hãi những đánh 
giá, nhận xét.
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Không nhận lỗi.

Đôi khi chúng ta né tránh việc nhận trách 
nhiệm bằng cách đổ cho lỗi khách quan, hoặc 
dùng những từ như “tôi thường không như 
thế”, “tôi vốn không phải như vậy”... Trên 
thực tế, những lời bào chữa này khiến mọi 
người bực mình hơn thôi. Tốt nhất là nên 
nhận lỗi vì những sai lầm của mình, thay vì 
bao biện. Từ chối nhận lỗi có thể khiến bạn 
bị đánh giá là vô trách nhiệm, không có năng 
lực chịu trách nhiệm, dẫn đến không được tin 
tưởng và không được tôn trọng.

Không kiểm soát được cảm xúc của 
bản thân.

Khi bạn tức giận, ghen tuông, nghi ngờ, 
bạn thường thốt ra những lời thiếu lý trí. 
Chính những việc này khiến bạn bị đánh 
giá thấp trước mặt đối tác của mình. Nó cho 
người khác thấy con người bạn đầy bất an, 
thiếu tích cực. Nếu bạn muốn được người 
khác đánh giá cao và tôn trọng, hãy học cách 
kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Không dám từ chối.

Nếu bạn định nói “không” với một người 
nào đó, hãy thực hiện điều đó một cách khéo 

léo, nhưng cũng cần phải thẳng thắn. Nếu bạn 
cứ vòng vo khen ngợi người ấy và giải thích 
họ tuyệt vời như thế nào, trong khi không 
dám nói “Không”, điều đó sẽ chỉ khiến tình 
hình trở nên tồi tệ hơn, đối phương cũng cảm 
thấy khó hiểu về bạn hơn mà thôi.

Không tôn trọng người khác.
.

Có thể vì bạn không đánh giá cao năng 
lực của ai đó, nên đôi khi bạn thốt ra những 
lời mang tính miệt thị, đánh giá thiếu khách 
quan năng lực của một người nào đó trước 
mặt người khác. Điều này có thể khiến đối 
phương ngầm đánh giá bạn là người hay ghen 
tị, xấu tính... Dù cảm nhận của bạn về một 
người nào đó như thế nào đi nữa, tốt nhất là 
giữ cho riêng mình mà thôi.

Đạo đức giả.

Đôi khi bạn dùng những câu vô cùng sáo 
rỗng, sách vở để nói cho ai đó, chỉ vì bạn 
chẳng biết phải nói gì. Tốt nhất, hãy im lặng 
trong tình huống mà bạn không còn gì để nói. 
“Nặn” ra những câu sáo rỗng chỉ khiến người 
nghe cảm thấy bạn giả tạo, và vì thế, giá trị 
của bạn bị ảnh hưởng đáng kể mà thôi.

Thùy Linh (Theo Brightside)
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Thay vì buộc trẻ nhận tội nói dối, phụ 
huynh hãy hỏi con lý do không nói sự thật, 
thảo luận những hướng giải quyết khác trong 
trường hợp tương tự.

Là nhà văn, người sáng lập chương trình 
Nuôi dạy con cái tích cực (Positive Parent-
ing Solutions), Amy McCready, sống tại Mỹ, 
chia sẻ phương pháp giúp trẻ xây dựng tính 
trung thực.

Sarah, bạn của tôi, lo lắng việc con gái nói 
dối. Sarah kể con gái đã lấy trộm tiền trong ví 
của cô. Dù đã phạt cô bé bà mẹ vẫn không yên 
tâm, cảm thấy các biện pháp chưa đủ triệt để.

Sự bối rối của Sarah là điều dễ hiểu vì 
không gì đáng lo ngại bằng việc thấy con mình 
nói dối, dù là về ăn vụng một chiếc bánh hay 
bị điểm kém trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, 
trên thực tế, các hình phạt của bố mẹ không 
thể giải quyết hoàn toàn hành động nói dối. 
Ngược lại, những hình phạt như quát mắng, 
đòn roi còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Đó 
cũng là lý do Sarah cảm thấy chưa yên tâm.

Từng lắng nghe chia sẻ và làm việc với 
nhiều phụ huynh trong tình huống tương tự, 
tôi rút ra bảy phương pháp khuyến khích trẻ 
trung thực.

1. Thái độ của phụ huynh.

Trước khi hành động, phụ huynh hãy đặt 
mình vào vị trí của trẻ. Ngay cả người lớn 
nhiều khi cũng nói dối để bảo vệ bản thân nên 
việc trẻ nói dối là điều không thể tránh khỏi. 
Trẻ che giấu sự thật có thể vì lo sợ thái độ 
của bố mẹ đối với hành vi sai lầm của mình. 
Chẳng hạn, nếu bạn la hét con vì tội ăn vụng, 
cháu sẽ ghi nhớ thái độ của bạn. Lần sau, để 
không bị mắng, cháu sẽ nói dối.

Vì vậy, trước các hành vi sai lầm của trẻ, 
phụ huynh cần giữ thái độ bình tĩnh, không la 
mắng hay đòn roi. Lần tới nếu mắc lỗi, trẻ sẽ 
không tìm cách nói dối để trốn tội mà sẽ nói 
sự thật.
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2. Chuyển hướng giải pháp.

Thay vì tập trung vào kết tội, bố mẹ hãy 
chuyển hướng sang giải pháp khắc phục các 
hành vi sai trái. Chẳng hạn, khi trẻ đi giày bẩn 
vào nhà, bạn hãy hỏi: “Vết bẩn này nên dọn 
thế nào đây?”, thay cho câu: “Ai đã làm bẩn 
ra sàn?”.

Nếu bạn hỏi ai làm bẩn, nhiều khả năng trẻ 
sẽ nói dối. Nhưng nếu hỏi về cách dọn dẹp, 
bạn sẽ trao con cơ hội thể hiện khả năng giải 
quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm. Những 
lần sau, trẻ sẽ ghi nhớ để không tái phạm.

3. Hỏi thay vì buộc tội.

Nếu bạn muốn thảo luận về hành vi nói 
dối của trẻ, hãy tìm hiểu lý do tại sao các bé 
không nói sự thật. Thay vì chì chiết, la mắng 
ép trẻ phải thú nhận đã nói dối, bạn nên khu-
yến khích trẻ chia sẻ lý do không nói thật.

Chẳng hạn, hãy nói rằng: “Bố/mẹ hiểu con 
cảm thấy khó khăn khi nói về những gì thực 
sự đã diễn ra. Bố/mẹ muốn lắng nghe câu 
chuyện. Con hãy nói cho bố/mẹ nghe nhé”. 
Bằng cách bắt đầu câu chuyện theo hướng 
này, bạn đang khuyến khích con trung thực 
trong tương lai. Đồng thời, trẻ sẽ cảm thấy 
yên tâm hơn khi nói về gánh nặng trong lòng.

 4. Khuyến khích sự trung thực.

Bất cứ khi nào trẻ nói thật, bố mẹ hãy khen 
ngợi con. Điều này khiến trẻ nhận ra rằng nói 
thật đôi khi cần rất nhiều dũng cảm, nhưng 
đổi lại đây là hành động đúng đắn, được bố 
mẹ ủng hộ. Từ đó, giúp trẻ xây dựng tính cách 
trung thực.

5. Sửa lỗi.

Khi phát hiện con nói dối, bố mẹ nên cùng 
con thảo luận hướng giải quyết hoặc cách làm 

khác trong trường hợp tương tự. Chẳng hạn, 
hãy yêu cầu các bé suy nghĩ thêm những biện 
pháp giải quyết vấn đề thay vì nói dối. Bài 
học này có tính định hướng, giúp trẻ học hỏi 
thêm các cách giải quyết vấn đề thay vì lấp 
liếm nó.

6. Yêu vô điều kiện.

Đôi khi, trẻ em nói dối vì sợ khi biết sự 
thật, bố mẹ sẽ không còn yêu thương mình. 
Nỗi sợ này có thể xuất phát từ việc các em 
ít khi được bố mẹ quan tâm, chăm sóc hoặc 
được bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng, dẫn đến 
áp lực phải là người con hoàn hảo.

Bạn cần thể hiện tình yêu, sự quan tâm 
đến con, dù các bé có phạm sai lầm. Khi đã 
nhận ra tấm lòng của bố mẹ, nhiều khả năng 
trẻ sẽ cảm thấy yên tâm, thoải mái chia sẻ 
cảm xúc thật.

7. Làm gương.

Trước khi lo lắng về việc trẻ nói dối, phụ 
huynh cần nhìn nhận lại bản thân xem mình 
đã là tấm gương tốt cho con cái hay chưa. Ví 
dụ, khi bạn bè mời bạn đi ăn tối nhưng bạn 
nói dối có việc bận, bạn bè sẽ không biết sự 
thật nhưng con bạn thì có. Từ hành động của 
bố mẹ, trẻ sẽ hiểu nhầm rằng việc nói dối là 
có thể chấp nhận được.

Trẻ có thể chưa phân biệt được giữa những 
lời nói dối vô hại và tiêu cực, không biết nói 
dối là xấu. Vì vậy, bố mẹ phải là tấm gương 
về lòng trung thực cho con. Nếu cần từ chối 
khéo léo người khác, bạn nên nói khi không 
có mặt trẻ. Bạn cũng nên đề nghị mọi thành 
viên trong gia đình không nói dối nhau, cố 
gắng chia sẻ chân thành chuyện cá nhân để trẻ 
lấy làm học tập.

Tú Anh (Theo Popsugar)
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(tiếp theo trang 11)

Chúng ta quen kỷ niệm việc Đức Giêsu 
sinh ra vào ngày 25 tháng 12. Thực ra Chúa 
sinh ra ngày nào người ta vẫn chưa biết rõ. 
Ngày 25 tháng 12 chỉ được Giáo Hội Rôma 
chọn làm lễ Giáng sinh từ năm 300. Lý do 
như sau: 

Ngày xưa, khi nhân loại chưa khám phá ra 
lửa, mùa đông rất dài và rất tối, bởi vì trong 
mùa này mặt trời như đi vắng. Tuy nhiên 
người ta biết rằng tới một ngày nào đó mặt 
trời sẽ trở lại và cảnh vật sẽ tươi sáng hơn. 
Thế là người ta đặt ra một Lễ để mừng ngày 
đó, gọi là Lễ Kính Thần Mặt Trời Vô địch 
(Sol Invictus).

Để thánh hóa ngày lễ ngoại giáo ấy, Giáo 
Hội đã chọn chính ngày 25 tháng 12 này làm 
lễ kỷ niệm Đức Giêsu Giáng sinh. Giáo Hội 
thấy việc Đức Giêsu Giáng sinh làm trọn lời 
tiên tri của ngôn sứ Isaia: “Đoàn dân đang lần 
bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy 
hoàng” (Bài đọc I). Chính Đức Giêsu cũng tự 
giới thiệu mình: “Tôi là ánh sáng thế gian”.

Sự thật là như vậy. Nếu Đức Giêsu không 
đến thì thế giới tối tăm biết chừng nào. 
Những lời Ngài dạy đúng là một nguồn sáng 
cho những ai tiếp nhận. Những việc Ngài làm 
và những cuộc gặp gỡ của Ngài đã đưa vô số 
người ra khỏi tối tăm bước vào ánh sáng.

Ánh sáng Đức Kitô không chỉ loé lên một 
lần ở Bêlem rồi tắt ngúm, bởi vì không giống 
như mặt trời chỉ chiếu sáng trong một khoảng 
thời gian hạn định, ánh sáng Đức Kitô vẫn 
tiếp tục tỏa chiếu mãi trong tâm hồn những ai 
tin Ngài và đi theo Ngài.

* 6. Đấng cứu độ cho tôi. 

Thiên thần đã loan báo cho các mục tử 
rằng: “Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 
cho anh em”.

- Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Ngôn 
sứ vĩ đại, là Vua v.v. nhưng trên hết và trước 
hết Ngài là Đấng Cứu Độ. Ngài giảng dạy, 
Ngài làm phép lạ, Ngài sống nêu gương, nói 
tóm lại tất cả những gì Ngài làm cũng đều 
nhằm cứu độ.

- Một Đấng Cứu Độ như thế được Thiên 
Chúa dùng làm quà tặng cho chúng ta, cho 
chính tôi. 

Người ta, có người là bác sĩ, có người là 
luật sư, có người là kiến trúc sư v.v. Nhưng 
mặc kệ họ, họ có liên quan gì tới tôi đâu. 
Tôi không có bệnh nên không cần bác sĩ, tôi 
không kiện cáo ai và cũng không bị ai kiện 
cáo nên cũng chẳng cần luật sư, tôi không có 
nhiều tiền nên kiến trúc sư không xây nhà cho 
tôi…

Nhưng tôi cần được cứu và Đức Giêsu là 
Đấng cứu độ được Thiên Chúa gởi đến cho 
tôi. Tôi cần Ngài và Ngài lúc nào cũng sẵn 
sàng cứu tôi.

V. Lời nguyện cho mọi người. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, đêm Noel 

là đêm thánh vô cùng, là đêm thanh bình, là 
đêm tình thương giáng thế. Chúng ta hãy vui 
mừng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu 
đêm Noel.

1. Xin cho Hội thánh và mọi Kitô hữu biết 
dùng đêm Noel này/ để loan báo tin vui hòa 
bình và cứu độ cho mọi người trên thế giới.

2. Xin cho những người có trách nhiệm 
quốc gia hay quốc tế/ biết dùng dịp lễ Noel 
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này để tìm kiếm và duy trì những giải pháp 
đem lại công lý và hòa bình cho mọi dân tộc.

3. Xin cho những đôi vợ chồng đang chia 
rẽ, những gia đình bị phân ly, những người 
đang đau khổ vì chiến tranh huynh đệ tương 
tàn/ được ánh sáng đêm Noel soi/ để tìm về 
hòa giải và sống hiệp thông với nhau.

4. Xin cho anh chị em trong cộng đồng xứ 
đạo chúng ta đang mừng lễ Noel đêm nay/ 
biết sống một đêm Noel trọn tình nghĩa với 
Chúa/ và chia sẻ niềm vui cho mọi người 
chung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn 
Chúa vì đang được hưởng đêm thánh huyền 
diệu này, xin cho ánh sáng đêm Noel chiếu 
soi vào mọi người chưa biết Chúa, và dẫn 
lối đưa đường cho họ tìm về hiệp thông với 
Hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ 
Đức Kitô...

VI. Trong Thánh lễ.

- Trước kinh Lạy Cha: Thiên Chúa đã yêu 
thương chúng ta đến nỗi ban Con Một của 
Ngài sinh xuống làm người ở với chúng ta. 
Chúng ta hãy lấy hết tình con thảo dâng lên 
Ngài lời kinh Lạy Cha.

- Sau kinh Lạy Cha: “… cho những ngày 
chúng con đang sống được bình an, sự bình 
an mà Cha đã hứa và đã thực sự ban cho loài 
người trong đêm Con Cha giáng trần… và 
được an toàn khỏi mọi biến loạn. Xin Cha gìn 
giữ chúng con luôn sống trong tình nghĩa gia 
đình với Đức Giêsu là Con Cha và là Anh Cả 
của chúng con đang khi chúng con đợi chờ 
ngày hồng phúc…”

VII. Giải tán

- Dùng công thức long trọng trong Sách 
Lễ Rôma.

- Thiên Chúa đã làm người để loài người 
được làm Chúa. Anh chị em hãy sống xứng 
đáng với hồng ân cao cả này. Chúc anh chị 
em bình an.

 ...đã lớn, vì tuổi chúng sàn sàn nhau nên 
Sương lần lượt cưới vợ hết đứa này rồi đến đứa 
khác. Chúng ở chung một nhà rất đông vui.

Những tưởng về già, tính tình Sương sẽ 
chín chắn hơn khi đã có dâu, có cháu nội. 
Ai dè cái nết đánh chết không chừa. Chính 
các con trai của Sương phát hiện ra rồi bắt tại 
trận. Bà Đốc Phủ Sứ cũng phải khổ sở đến 
giải quyết chuyện con gái ngoại tình.

Lần này bà tức giận, bà cạo đầu Sương, bà 
thẳng tay trừng trị Sương, bà lấy baton đập 
Sương, Sương phải chạy trốn đi nơi khác. 
Ngày hôm sau, chồng và con thấy Sương bị 
đòn tội nghiệp đến đón Sương về, bắt Sương 
thề ăn năn tội lỗi, Sương hứa đủ điều. Các 
con Sương rất mong mẹ thay đổi tư cách để 
gia đình hạnh phúc, để các sui gia và các nàng 
dâu khỏi cười chê.

Sau ngày giải phóng, chồng Sương quốc 
tịch Philippines nên đã đem cả gia đình hồi 
hương. Không biết ở nơi mới, hoàn cảnh mới, 
Sương có chín chắn chưa?

....................................................................
Lời bàn:
Sương thuộc loại đàn bà tình dục quá 

mạnh nên đầu năm đẻ một đứa cuối năm đẻ 
một đứa, đã mười bốn đứa con mà tình dục 
vẫn còn hừng hực. Tự trong thâm tâm ông 
chồng cũng hiểu như vậy, ông không đáp ứng 
đủ cho vợ, vì vậy ông mới tha thứ hết lần này 
đến lần khác để không tổn thương các con. 
Nếu gặp trường hợp này nên chữa trị, thì 
đây là không quân bình chức năng của thận.

Cuộc sống hôn nhân còn nhiều giá trị 
tinh thần khác nữa, đâu có mỗi chuyện tình 
dục mà không kềm chế vào khuôn khổ bổn 
phận người vợ người mẹ. Cứ sống buông thả 
theo tình dục sẽ làm cho mọi người đánh giá 
mình thấp.

(tiếp theo trang 33)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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 Mùa Giáng Sinh lại đến…  Biết bao mùa Giáng Sinh đến rồi đi…
    Ta lớn lên với ngần ấy mùa Giáng Sinh trên khắp thôn làng…  

    Ta lớn lên với hơi thở ấm áp của mấy chú chiên bò lừa quanh quanh, 
    với hoang vắng trống trải của hang đá đồng không lặng lẽ…,

    với đơn sơ ngỡ ngàng của các mục đồng trong “Đêm Thánh Vô Cùng”…,
    với bàng hoàng ngây ngất của Ba Vua từ phương xa đến triều bái…       

    Ta lớn lên với khúc nhạc Vinh Danh huyền nhiệm từ trên trời cao thẳm:
  “Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis”

    vẫn còn vang vọng mãi vào nhân gian… 
Bên máng cỏ thánh thiêng, ta thinh lặng tha thiết cầu xin Chúa Hài Đồng,

    ban cho ta được “càng lớn lên càng thêm khôn ngoan và ân sủng”
  BÊN ĐƯỜNG CỨU CHUỘC…

Bên đường cứu chuộc

Ta lớn lên bao mùa Giáng Sinh lấp lánh,
Đưa ta đi ngang dọc các nhịp cầu,
Thấy lục bình trôi nổi về nơi đâu,
Đường thênh thang gió làng quê lồng lộng.

Khắp trời Nam, đường Giáng Sinh mơ mộng, 
Đèn ngôi sao rực rỡ cánh đồng vàng,
Tận chân trời thấp thoáng bóng giang san,
Thấy lung linh dải sơn hà gấm vóc…

Gặp Bé Giêsu bên con đường cứu chuộc,
Hang bò lừa sưởi ấm cùng Giuse,
Có Maria buồn vui cùng mục đồng dân quê,
Nghe “Vinh Danh Trên Trời ”câu thần nhạc…

Gặp Thầy Giêsu miền Galilê bát ngát,
Đem Tin Mừng rao giảng nẻo đường xa,
Đi loan báo kẻ giam cầm được thứ tha,
Cho người mù biết mình được sáng mắt…

Đem an lành cho người lòng tan nát,
Năm Hồng Phúc công bố khắp nơi nơi,
Ai nghe thấy cũng đều thán phục Người,
Bởi Người có Lời sinh ơn cứu rỗi…

Đêm đông lạnh lẽo”, trăm năm trăm cõi,
Hang Bê Lem thần thánh tấu khúc thiên đình,
Từ ngàn năm, đêm cứu chuộc nay hiển linh,
Đêm cứu chuộc, cùng Mẹ “đạp dập đầu con rắn”!

Đêm giải thoát, đêm diệu huyền thinh lặng,
Đêm thứ tha, đêm đại phúc nước non,
Đêm thanh tẩy, “tắm trong Máu Chiên Con”,
Đêm an bình  BÊN CON ĐƯỜNG CỨU CHUỘC…

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI
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Chúa gõ cửa
THƠ: JOS. MẠNH TẤN

Bê-lem đêm ấy bén duyên trời.
Kìa con Thiên Chúa xuống làm người,
Giáng sinh trong cảnh đời thiếu thốn.
Thiếu cả tình đời lẫn tình tôi.
 
Giữa chốn trần gian tối mịt khơi,
Giu-se cùng Bạn rảo khắp nơi.
Gõ cửa từng nhà, lòng tha thiết
“Nhà còn chỗ không, bác gì ơi?”

Này trần thế ơi, nghe thấy không?
Gõ cửa nhà ngươi, Chúa Hài Đồng.
Khép mình với tội, ngươi chẳng mở.
Mặc Người đứng đợi giữa trời đông.
 
Hãy lặng mà nghe hồn tôi hỡi!
Bao năm u mê đủ quá rồi.
Đêm nay Hài Nhi lại gõ cửa,
Mau dậy tiếp rước Người đi thôi!
 
Lạy Con Thiên Chúa-Đấng cứu nhân!
Dịch bệnh, tai ương khắp gian trần.
Không Chúa thế gian ra cô quạnh.
Có  Ngài muôn đời tràn thánh ân!

 Trùm họ Simon PHAN ĐẮC HÒA
(chịu xử trảm, (1787 - 1840)

Kính nhớ ngày 12.12

CHÚNG TA giáo hữu là con chiên

CÓ SỐNG vì đoàn có chủ chiên

LÀ SỐNG cho Người, chính Chúa chủ 
CHO chiên giáo hữu nên ngoan hiền.

CHÚA MÀ thương đến, phúc ân lộc

CÓ CHẾT CŨNG vui được kết liên

LÀ CHẾT CHO đời con biết Chúa

CHÚA ơi, tha tội nhiều cho chiên.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
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ẢNH NIỆM THÁNG 12

(trả lời câu hỏi ở trang 29)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Thượng hạ tương tùy” (trên và dưới tùy 
thuộc vào nhau) hàm ý nói TCPV hát nguyên văn Lời Chúa và hát bằng đối đáp với 
Cộng đoàn chính là vừa tôn vinh Thiên Chúa, vừa thánh hóa tâm hồn tín hữu.    
	Điều dẫn tới hát TCPV “Thượng hạ tương tùy” là hát Lời Chúa là cầu nguyện 

theo đúng giáo huấn của Giáo hội cùng lúc Cộng đoàn được thấm nhuần Lời Chúa.      
	Tại vì hát Lời Chúa nguyên văn là hát đúng Bản văn phụng vụ mà phụng vụ đang 

cử hành; đồng thời Cộng đoàn hát cùng nhau giúp tham dự phụng vụ tích cực.  

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Mẹ và con



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO

51

MA VĂN LIÊU

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

 (phần 61 của kỳ 53)

La hán thứ 16:
- Tại sao Thiên Chúa phải Ba Ngôi Một Chúa?
Cha sở:
- Các tôn giáo do loài người lập ra đều có 

điểm khuyết từ căn bản. Điểm khuyết ở chỗ: 
Đấng phải được thờ phượng không thể do 
loài người tưởng nghĩ ra; vì Đấng ấy không 
thể đơn giản theo trí khôn thô kém tối tăm 
của loài người. Kết luận: Tôn giáo không thể 
và không nên do loài người lập ra. Đã là tôn 
giáo thì phải do Đấng Chủ Tể và Sinh dựng 
muôn loài lập ra; Đấng Chủ Tể ấy cao và 
siêu vượt trí khôn loài người đến mức loài 
người không thể tưởng nghĩ nổi… mới đáng 
cho loài người thờ phượng. Nhưng Đấng Chủ 
Tể ấy chỉ có một, đó là Thiên Chúa. Thiên 
Chúa lập ra một tôn giáo duy nhất, tôn giáo 
đó chính là Công giáo. Vậy chỉ có Công giáo 
là trọn vẹn.

Cả gian nhà im lặng như tờ. Cha sở nói tiếp:
- Chẳng lẽ Đấng người Công giáo thờ 

phượng là đơn giản? Chẳng lẽ Thiên Chúa 
Đấng người Công giáo thờ phượng là nằm 
trong tầm suy tầm nghĩ của loài người? Nếu 
Thiên Chúa, Đấng Tôn thờ lại vừa tầm loài 

người nghĩ tưởng thì sao có thể gọi là Thiên 
Chúa Chí Tôn Chí Thánh Cực Cao Cực Cả 
Vượt trên muôn loài hữu hình lẫn vô hình?

Cha sở nói tiếp:
- Không giống ai, không như loài nào, vượt 

trên suy nghĩ, ở xa mọi tâm trí, đó là Thiên 
Chúa Ba Ngôi Nhất Thể, suy không ra, có ra 
cũng không hình dung được. Thế mới có tin, 
tin mới có phục, phục mới có thờ lạy và kính 
yêu trên hết.

Vẫn cha sở:
- Tôi đã giải thích thế nào là Thiên Chúa 

Ba Ngôi Nhất Thể cho Chư vị lúc nãy do Thiên 
Chúa không giấu, nhưng ban cho chúng ta trí 
khôn để hiểu Người. Nếu Người không muốn 
tỏ lộ thì đã không hiện ra cho ông Môisen, 
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cho các Tổ phụ, các Tiên Tri, nhất là đã không 
sai Con Một của Người xuống thế để dạy về 
Người và cho nhân loại nhìn thấy Người.

La hán thứ 16 hỏi:
- Tại sao chỉ có một số ít nhân loại biết 

Thiên Chúa, hiểu Thiên Chúa và suy phục tôn 
thờ Thiên Chúa, số đông còn lại thì không?

Cha sở:
- Như cây hoa Hồng được trồng ra, chỗ thì 

cành to, chỗ thì nhánh nhỏ, chỗ thì lá, chỗ thì 
gai, chỗ thì hoa… cây hoa Hồng không chỉ là 
hoa tất cả mọi chỗ, hoặc lá tất cả mọi chỗ, mà 
phải khác nhau. Có cái này mới có cái kia, tất 
cả đều cần nhau, có nhau, nhờ nhau, liên hệ 
nhau mà làm nên cây hoa Hồng. Vậy thì số 
đông loài người không biết Chúa v.v… vẫn 
cần cho loài người. Họ không vô ích, nhưng 
đều có nhiệm vụ tất cả, có ích lợi cho công 
trình Sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng chỉ 
hoa mới được chọn đem vào nhà mà trưng 
bày, những thứ còn lại bị bỏ đi.

La hán thứ 16, Hán Đồ Bạn Trá Già hầu 
như thỏa trí học hỏi, Ông cám ơn cha sở Luca 
rồi xin phép ngồi xuống.

La hán thứ 17, Vi Khánh Hữu (1), đứng 
lên tự giới thiệu và xin chất vấn cha sở Luca. 
Ông hỏi: 

- Thưa Thầy cả Luca! Tôi là Vi Khánh 
Hữu, tôi xin được hỏi: Thiên Chúa sinh dựng 
nên tất cả, biết hết tất cả, tiền định và an 

bài tất cả; trong Thiên Chúa không có thời 
gian trước sau, không có quá khứ, hiện tại 
lẫn tương lai, ở Thiên Chúa không có đoán 
trước hay tiếc sau, không có hứa để phải giữ 
lời, không có chưa được để hy vọng, không 
có chưa xong để hoàn thành, không có chịu 
đựng để buông bỏ, không có gắng gượng, 
không tiến hóa, không biến đổi… (2) Tại sao 
lại dựng nên thế gian với đầy đủ những gì mà 
Người không có như vừa kể? Thí dụ Người là 
Tình yêu thì dựng nên loài người kẻ có tình 
yêu sẵn trong lòng, người thì ác nhân sát đức 
như ma quỷ. “Người làm sao chiêm bao làm 
vậy”, “người nào của nấy” thì tại sao ma qủy 
và người ác lại có mặt? Chúng không phải là 
sản phẩm của Thiên Chúa hay sao? Nếu ma 
quỷ và người ác lẫn mọi thực thể xấu xa trên 
trần gian không phải là sản phẩm của Thiên 
Chúa thì là sản phẩm của ai?

La hán thứ 17 còn nói nhiều hơn những gì 
ghi chép lại ở đây, vì tác giả (MVL) không thể 
nhớ và ghi ra hết được, có điều những lời của 
Ông cho thấy một ý lớn: Trước mắt chúng ta, 
mọi sự đều bất toàn, chẳng lẽ đó là do Thiên 
Chúa tuyệt toàn dựng nên hay sao…

Cha sở Luca không hề mất bình tĩnh trước 
câu hỏi quá khó này, ngài đáp:

- Một, mọi sự bất toàn ở trần gian sẽ làm 
chứng cho sự tuyệt toàn của Thiên Chúa. 
Hai, do trong Thiên Chúa có sự Có và sự 
Không-có.

Sau một lúc im bặt, Thập bát La hán từ từ 
ồn ào hẳn lên trước câu trả lời của cha sở. Có 
một vị nào đó nói:

- Vậy… trong Thiên Chúa có sự ác, sự chết 
và tội lỗi hay sao?

Đợi một lúc cho bầu không khí tạm lắng 
dịu, cha sở nói:

- Dụ ngôn Lúa và cỏ lùng (3), Chúa Giêsu 
Kitô dạy rằng, trong lúc ngủ, kẻ thù lén gieo 
cỏ lùng vào ruộng lúa của ông chủ. Điều đó 
nói lên rằng, ông chủ không gieo cỏ lùng; còn 
nói lên thêm rằng ông chủ có thể thức hoặc 
bảo các đầy tờ thức canh không để cho kẻ 
thù gieo cỏ lùng vân vân… Vậy chân lý là: 
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Thiên Chúa có sự Có, sự Có đồng nghĩa có 
sự hoàn hảo; nơi Thiên Chúa có sự Không-
có, sự Không-có đồng nghĩa với thiếu vắng 
sự hoàn hảo. Trong sự thiếu vắng hoàn hảo, 
Thiên Chúa cho phép nảy sinh tội lỗi, sự ác 
và sự chết theo quy luật tiến hóa. Thế là, quy 
luật tiến hóa làm cho sự thiếu vắng hoàn hảo 
sinh dần sự ác, tội lỗi và sự chết (4).

Ngưng một vài giây để lắng đọng thêm, 
cha sở nói tiếp:

- Trong Thiên Chúa gồm đủ sự Hữu lẫn sự 
Vô Hữu. Sự Hữu tiến hóa ngày càng Hữu hơn 
đến cùng đích là Nước Trời. Sự Vô Hữu tiến 
hóa ngày càng Vô hữu đến tận cùng là sự hủy 
diệt, là sự Chết hay Hỏa ngục (5).

La hán thứ 17 hỏi:
- Tôi có thể tìm ra bằng chứng cho những 

lời Thầy cả vừa nói hay không?
Cha sở đáp ngay:

- Có thể! Chính mỗi con người chúng ta. 
Vì quy luật “Qualis pater, talis filius” tức cha 
nào con nấy, chúng ta là bản sao thu nhỏ của 
Thiên Chúa ở nhiều khía cạnh. Trong mỗi 
chúng ta khi còn sống trên trần gian, có sự 
Hữu và có cả sự Vô hữu trong người. Người 
lành sự Hữu lấn át sự Vô hữu, người ác sự 
Vô hữu lấn át sự Hữu. Theo quy luật “Người 
đã có còn được cho thêm, kẻ không có lại bị 
lấy đi…” (6), sự Hữu nơi người lành tiến hóa 
mỗi ngày khiến họ nên thánh, sự Vô hữu nơi 
người ác tiến hóa mỗi ngày khiến họ ngày 
càng có nguy cơ bị hủy diệt trong hỏa ngục.

La hán thứ 17 hỏi:
- Tôi đã hiểu được bản tính siêu việt của 

Thiên Chúa…
Cha sở vội cắt lời:
- Thưa ngài! Chưa đâu! Chúng ta chưa 

hiểu hết được bản tính của Thiên Chúa vì trí 
óc của chúng ta quá nhỏ bé. Chúng ta chỉ mới 
suy đoán được phần nào thôi thưa Ông.

La hán thứ 17:
- Nếu trí khôn không thể đến được với 

Thiên Chúa thì chúng ta phải làm sao?
Như đã có đáp số sẵn, như đã có sự mưu 

tính kỹ… từ lâu, ở trong đầu, cha sở đáp ngay:
- Chúng ta phải dùng tình yêu để đến với 

Người; tình yêu sẽ dắt chúng ta đến tận nơi 
và đến thật sự chứ không ảo tưởng.

Như một nhà hùng biện, cha sở nói rồi lại 
ngưng, ngưng rồi lại nói… không cần ai hỏi; 
cha sở nói một cách say sưa:

- Chính Ngôi Thứ Hai Con Thiên Chúa 
là Đức Chúa Giêsu Kitô xuống trần để dạy 
chúng ta con đường tình yêu để đến được với 
Thiên Chúa.

- Qua Phúc âm, những Lời giảng dạy của 
Người trải dài suốt những năm ở trần thế.

- Tình yêu là con đường duy nhất, tốt đẹp 
nhất, ngắn nhất và hiệu quả nhất dẫn đến 
được với Thiên Chúa.
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- Chúng ta có sẵn con đường tình yêu thế 
mà chúng ta không đi, cứ loay hoay mãi miết 
đi những con đường mê lộ của triết học, thần 
học, khoa học, thiền học, v.v… chỉ đưa con 
người đến chỗ dễ sai lạc, kiêu căng, viễn 
vông và gian trá.

- Chư vị cũng thế! Xin mời hãy cùng tôi đi 
đến với Thiên Chúa bằng con đường tình yêu.

- Hãy cởi những đôi giày đôi dép (7) của 
suy lý, biện giải, luận bàn, phỏng đoán của trí 
khôn, để tìm Thiên Chúa bằng đôi chân trần 
của trái tim, của tấm lòng ngay thẳng chân 
thành.

- Chư vị từ cõi Niết bàn trở về đây sao 
không tìm đến những nhà thông thái, những 
nhà bác học, những triết gia, thần học gia… 
mà lại tìm đến ông già ngu dốt này?

- Vậy chẳng phải tìm tôi để tôi giới thiệu 
với Chư vị đường tình yêu để đến tận nơi 
phụng ngự của Thiên Chúa hay sao?

- Chư vị đã từng thất bại bằng con đường 
thiền học, triết học… để chỉ đến được Niết 
bàn. Đây tôi sẽ giới thiệu cho Chư vị cách để 
đến tận thiên đàng.

Cha sở còn nói nhiều nữa, nhưng tác giả 
không thể ghi hết. Lạ một điều, tại sao cha 
sở không nói ngay từ đầu mà lại để đến La 
hán áp chót này mới cởi trói vấn đề? Tuy là 
vậy, nhưng vẫn không muộn với Thập bát La 
hán, vì chỉ mới từ trưa nay cho đến giờ này là 
khoảng 11 giờ khuya, nếu giải đáp thắc mắc 
cho xong hết 18 vị La hán, trễ lắm cũng chỉ 
đến 12 giờ hay 1 giờ sáng là cùng.

Sau một lúc lâu khi chờ cho cha sở nói 
xong, vấn đề được mở ra hướng khác, La hán 
thứ 17 hỏi: 

- Thưa thầy cả! Đến đây, theo thầy cả, 
chúng tôi phải bỏ hết suy luận đi, dẹp bỏ trí 
óc đi…

Cha sở đáp:
- Đúng như vậy. Trí không đưa chúng ta 

đến được với Chúa. Lòng mới đưa chúng ta 
đến được với Thiên Chúa.      

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

(1) Vị La Hán thứ mười bảy: Tôn giả Vi 
Khánh Hữu. Một tên ác ma ở Ấn Độ cổ đã 
xúi giục, kích động người dân ở nơi kia sát 
hại tăng nhân, hủy hết tượng Phật và đem 
hết kinh Phật cướp đi. Long Vương đã dùng 
nước bao phủ nơi đó và đem kinh Phật về 
long cung. Sau này Khánh Hữu đã hàng phục 
Long Vương, thu hồi kinh Phật. Cho nên, 
người đời gọi ông là “Hàng Long La Hán”.

Hàng Long La Hán (Ảnh: Internet)
(2) Đúng ra Thiên Chúa là toàn bích, toàn 

năng, toàn mỹ, toàn vẹn, ở Người không có 
mảy may chút gì là như chúng ta nghĩ về 
Người.

(3) Dụ ngôn lúa và cỏ lùng  (Mt 13,36-43).
(4) Trong Thiên Chúa có sự Có và sự 

Không-có; sự Không-có tiến hóa dần thành 
sự ác, tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên sự ác, tội 
lỗi và sự chết lại tiến hóa tiếp cho đến tự hủy 
diệt; sự hủy diệt có tên là Thần Chết. Xin đọc 
lại kinh Exsultet (Mừng vui lên)-hát trong 
đêm Vọng Phục sinh hằng năm.

(5) Sự Hữu là sự Có. Sự Vô hữu là sự 
Không-có. 

(6) Lc 19,11-28

(7) Đức Chúa Trời phán bảo ông Môisen: 
“Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang 
đứng là nơi thánh” (Xh  3,1-6).   
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Một anh chàng đến tiệm tạp hóa với vẻ bực 
tức và nói với người bán hàng:

- Buôn bán thế à? Thùng mì ăn liền tôi vừa 
mua ở đây bây giờ mốc rồi, không thể ăn được.

- Thế anh mua lúc nào?
- 3 ngày trước.
- Thế mì này là mì gì?
- Mì ăn liền.
- Mì ăn liền thì phải ăn liền chứ! Để đến 

hôm nay thì làm sao ăn được.

Cậu con trai hỏi mẹ:
- Thịt người có ngon không hả mẹ?
- Không ai ăn thịt người bao giờ, kinh 

lắm! Ăn thịt người là dã man con ạ! -Người 
mẹ trả lời.

Cậu con trai ngơ ngác thanh minh:
- Thế tại sao sáng nay, khi thấy một cô mặc 

váy ngắn đi qua cửa bố lẩm bẩm: “Trông 
ngon thế”.

- !!!!!!

Nàng:
- Hôm qua anh xem trộm nhật ký của em 

phải không?
Chàng:
- Sao em biết?
Nàng:
- Em xem nhật ký của anh thấy có ghi 

vụ đó!

Có một anh nông dân về nhà ăn cơm 
trưa, thấy món rau xào hôm nay rất ngon, 
liền hỏi vợ:

- Rau xào hôm nay sao ngon thế?
Vợ đắc ý khoe:
- Hôm nay có hai người mua chung một 

miếng mỡ lợn, trên đường đi qua nhà mình đã 
mượn dao để chia, em đã rửa con dao dính mỡ 
lợn vào chảo, nên rau mới ngon như thế đấy!

Anh chồng nghe xong, tiện tay tát cho vợ 
một cái, mắng:

- Tại sao không rửa vào vại nước để mà ăn 
mấy ngày?

Vợ rất uất ức chạy sang bên cạnh mách tội 
của chồng với ông chú. Chú nghe xong quát 
tướng lên:

- Đánh thế hãy còn nhẹ, sao không rửa dao 
dưới ao, để chúng tao cũng được ăn?

Sau khi xảy ra vụ đụng xe, nạn nhân ngồi 
dậy quát vào mặt kẻ gây tai họa cho mình:

- Này, anh đi đứng kiểu gì vậy, làm hỏng 
hết cả hàm răng giả của tôi rồi. Anh có biết 
tôi phải trả bao nhiêu tiền để có nó không?

- Được rồi, tôi nghĩ rằng mình có thể bồi 
thường cho anh đấy.

Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy 
những hàm răng giả. Sau khi thử nhiều lần, 
anh chàng kia cũng tìm được một hàm răng 
vừa khít. - Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà có 
nhiều hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ hả?

- Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ.

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

HẾT CÃI ĐÁNH THẾ CÒN NHẸ

NGÂY THƠ

SAO EM BIẾT

Ở ĐÂU RA?
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SION
  (GIÁNG SINH - LỄ BAN NGÀY Is 52,7-10)

“Nắp propitiatosium” (xá tội) khiến hòm 
thành bệ chân Chúa (Tv 132,7  1Sb 28,2).

Thời xuất hành, Thiên Chúa hành động cụ 
thể qua hòm bia. Chính Chúa dẫn dân tiến 
vào hoang địa (Ds 10,33): có bài ca phụ họa 
khi di chuyển hòm bia (10,35 2Sm 6,2), hòm 
bia là ký hiệu của thánh chiến, chứng tỏ Thiên 
Chúa là “dũng sĩ” (Xh 15,3 Tv 24,28) góp 
phần thực hiện lời hứa khi qua sông Giođanô, 
chiếm Giêricô, chống Philistim ở Silô, “Thiên 
Chúa các đạo binh” là thành ngữ có tương 
quan với hòm bia (1Sm 1,3. 4,4 2Sm 6,2). 
Hòm bia được đồng hóa với Thiên Chúa và 
mang tên Ngài (Ds 10,35 1Sm 4,7) là “vinh 
quang của Israel” (1Sm 4,22 Ac 2,1) là sức 
mạnh của Đấng uy quyền (Tv 132,8 78,61). 
Là sự hiện diện của Thiên Chúa, hòm bia đòi 
những ai đến gần phải sống thánh thiện (1Sm 
6,19 2Sm 6,1-11). Dân không chi phối được 
Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn sinh ích cho họ 
(1Sm 4-6).

Lịch sử hòm bia đạt tới điểm son, khi được 
Đavít long trọng rước vào Giêrusalem (2Sm 
6,13-19 Tv 24, 7-10) và Salomon đặt trong 
Đền thờ (1V8). Đó là nơi an nghỉ của hòm 
bia (Tv 132 2Sb 6,41t). Sau lời tiên tri của 
Nathan (2Sm 7) giao ước được chuyển qua 
nhà Đavít và Đền thờ sẽ thừa hưởng các đặc 
tính riêng của hòm bia.

Hòm bia là nơi xuất phát lời Thiên Chúa 
(Xh 31,18) cũng như việc Israel đáp lại lời 
Ngài (Đnl 31,26-27). Hòm Bia như nối dài 
cuộc gặp gỡ ở Sinai: muốn Ngài phán dạy 
(Xh 25,22) hay cầu xin cho dân (Ds 14), Môsê 
vào lều trò truyện thân mật với Thiên Chúa 
(Xh 33,7-11 34,34 Is 12,4-8) Amos trình bày 
giáo thuyết khi cầu nguyện trước hòm bia và 
Isaia nhận ơn gọi làm tiên tri cũng tại đó (Is 

6). Samuael đến trước hòm bia Thiên Chúa 
và nghe lời Ngài (1Sm 3) cũng như để thỉnh 
ý Ngài các tư tế (Đnl 31,9t), Anna (1Sm 1,9), 
Đavít (2Sm 7,18) đã đến trước hòm bia… 
Người ta sẽ sùng mộ Đền thờ như kiểu sùng 
mộ hòm bia (1V 8,30 2V 19,14).

Sau năm 587, Giêrêmia kêu gọi không nên 
tiếc nuối hòm bia đã mất, vì Giêrusalem mới 
sẽ là ngai tòa của Thiên Chúa (Gr 3,16-17) và 
luật được ghi trong lòng mọi người (31,31-
34). Thiên Chúa sẽ hiện diện trong nhóm còn 
lại (Ed 9-11). Trong Tân Ước, hòm bia hoàn 
tất nơi Đức Kitô, lời Thiên Chúa ở giữa loài 
người (Ga 1,14 Cl 2,9), hoạt động vì phần rỗi 
của họ (1Tx 2,13), làm người hướng dẫn họ 
(Ga 8,12) và trở nên “propitiatorium” đích 
thực (Rm 3,25 1Ga 2,2 . 4,10).

“ ... Nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi 
là Vua hiển trị” (Is 52,7)

Sion, tiếng Do thái là Saygôn, tiếng Hy lạp 
là Sìon, tên Canaan cổ của pháo đài Giêrusa-
lem, xây trên đỉnh đá giữa Cédron và Tyro-
péon (2Sm 5,7) trải rộng khắp cả thành (2V 
19,31). Sion đặc biệt được dùng để chỉ núi 
Đền thờ mà sự hiện diện của Thiên Chúa là 
nét đặc trưng cốt yếu của Thành thánh (Is 2,3 
Am 1,2).

Nhiều lần chúng ta gặp kiểu nói “thiếu nữ 
Sion”, kiểu nói trước tiên dường như để chỉ 
một khu (Is 1,8). Sự phân biệt còn hiện rõ 
trong một bản văn như Xp 3,14-18, trong đó 
các câu 14-15 nói tới thiếu nữ Sion, thiếu nữ 
Giêrusalem, và Sion. Những sự phân biệt này 
sớm biến mất và thiếu nữ Sion trở thành nhân 
cách hóa để chỉ dân cư của toàn thành (Is 52,2 
62,11 Dcr 9,9). Âm hưởng của Xp 3,14-18 và 
Dcr 9,9 trong tường thuật về việc truyền tin 
cho phép áp dụng danh hiệu “thiếu nữ Sion” 
vào Đức Maria.

Đối với Tân Ước, việc Chúa Giêsu tiến 

(tiếp theo trang 13)
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“

vào thành Giêrusalem thể hiện các lời tiên tri 
Is 62,11 và Dcr 9,9  Mt 21,5 Ga 12,15. Thánh 
Phaolô lấy lại lời tiên tri Is 28,16 về tảng đá 
chướng ngại ở Sion để giải thích sự cứng tin 
của Israel (Rm 9,33 1Pr 2,6) nhưng ngài cũng 
áp dụng lời Isaia loan báo về một vị cứu tinh 
sẽ đến từ Sion (Is 59,20-21) để biểu tỏ niềm 
hy vọng của mình vào ơn cứu độ của toàn 
thể nhà Israel (Rm 11,26). Trong Dt 12,22, 
Sion được đồng hóa với Giêrusalem trên trời 
“thành của Thiên Chúa hằng sống”. Khải 
Huyền (Kh 14,1) đặt trên núi Sion cuộc tập 
họp lớn của 144.000 bạn hữu của Con Chiên.

Truyền thống Kitô giáo những thế kỷ đầu 
đã áp dụng danh xưng Sion cho ngọn đồi phía 
đông Nam Giêrusalem, nơi diễn ra bữa tiệc 
sau hết và như vậy cũng là nơi Hội Thánh 
sinh ra vào ngày lễ Ngũ Tuần. Đền thờ Đức 
Thánh Maria trên núi Sion được xây dựng 
tại đây vào thế kỷ thứ IV làm chứng điều đó. 
Các thánh vịnh nhắc đến Sion đã trở thành lời 
Kitô hữu ca ngợi Hội Thánh.

“Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên 
Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một 
người phụ nữ”. (Gl 4,4).

Trong luật của Israel và của vùng Trung 
đông cổ, thân phận của người nữ là thứ yếu. 
Nhưng nhờ đức tin, Israel biết Thiên Chúa xác 
quyết sự bình đẳng của hai phái. Tuy nhiên, 
địa vị đích thực của người nữ được mặc khải 
đầy đủ khi Đức Kitô đến: tự nhiên, người 
nữ thành toàn khi làm vợ và làm mẹ, nhưng 
trong cuộc sáng tạo mới, họ có thể thành toàn 
nhờ sự đồng trinh.

Nơi vườn địa đàng, loài người có nam có 
nữ (St 1,27): phái tính là dữ kiện căn bản của 
bản tính nhân loại và người nữ có vai trò song 
đôi với người nam. Người nữ là: “người trợ 
lực, một người ngang hàng” (2,18). Nhưng 

tội đã làm hư hỏng sự bình đẳng trong dị biệt 
này, khiến người nữ lệ thuộc vào chồng mình 
(3,16) nhưng sẽ thắng tên cám dỗ nhờ hậu 
duệ của mình (3,15).

Trong khi chờ đợi ngày được phúc, người 
nữ bị luật xếp vào hàng thứ yếu: được công 
khai biểu lộ niềm vui (Xh 15,20t Đnl 12,12 
2Sm 6 Tl 21,21) nhưng không thi hành chức 
vụ tư tế, không buộc phải hành hương (Xh 
23,7) không phải giữ nghiêm ngặt ngày sab-
bat (20,10). Người nam phải tôn trọng nhịp 
sống của người nữ (Lv 20,18) nhưng lại 
không phải tự buộc vào hôn nhân mà họ đòi 
người nữ phải trung thành.

Dọc theo lịch sử của Giao Ước một số 
phụ nữ góp phần quan trọng vào cả điều lành 
lẫn điều dữ. Những người nữ ngoại bang đã 
xoay lòng Salomon (1V 11,1-8), Giêrabel uy 
quyền trên cả tôn giáo và luân lý của chồng 
(1V 18,13. 19,1t. 21, 25t) có những bậc anh 
thư như: Myriam (Xh 15,20t) Đêbra và Gia-
en (Tl 4,4 – 5,31) Khunđa (2V 22,14-20) 
Anna (1Sm 2) Giuđitha, Esther...

Chúa Giêsu xác nhận phẩm giá thật của 
người nữ khởi từ ngày truyền tin  (Lc 1,26-
38). Chúa đã muốn sinh ra từ người nữ (Gl 
4,4). Đức Maria là Mẹ Đồng trinh và tình 
mẫu tử thiêng liêng là kết quả của sự trinh 
khiết (Lc 11,20). Vì thế, ta hiểu tại sao Chúa 
Giêsu để cho các người nữ thánh thiện theo 
Người (Lc 8,11t) và dùng các trinh nữ trung 
tín làm thí dụ (Mt 25,1-13) hoặc giao sứ 
mệnh cho các bà (Ga 20,17). Giáo Hội sơ 
khai cũng nêu một số địa vị và vai trò mà 
một số người nữ nắm giữ (Cv 1,14. 9,36-41. 
12,12. 16,19y). Trong trật tự mới không còn 
phân biệt phái tính (Gl 3,28 Mt 22,30). Đối 
diện với Chúa Kitô, người nữ là biểu tượng 
của Giáo Hội (Ep 5,22tt). “Người nữ đầu đội 
triều thiên” (Kh) sẽ sinh ra Đấng chiến thắng 
qủy dữ, trước hết là Giáo Hội, Evà mới sinh ra 
thân thể Đức Kitô, sau đó truyền thống hiểu 
là chính Đức Maria và chúng ta coi người là 
biểu mẫu lý tưởng của người nữ.

NGƯỜI NỮ - (Gl 4,4-7)
(THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI) 
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Đài CNN ngày 18.11 đưa tin Nhà Trắng 
vừa thông báo hàng loạt quyết định bổ nhiệm, 
đề cử các quan chức theo dự định của Tổng 
thống Trump.

Ông chủ Nhà Trắng đề cử ông Brian 
Brooks, quyền kiểm soát viên tiền tệ chính 
thức giữ chức vụ này trong thời hạn 5 năm. 
Văn phòng kiểm soát viên tiền tệ là cơ quan 
độc lập trực thuộc Bộ Tài chính phụ trách 
về giám sát các ngân hàng nhà nước và chi 
nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump dự định 
đề cử ông Scott Francis O’Grady làm trợ lý 
bộ trưởng quốc phòng phụ trách về công tác 
an ninh quốc tế. Ông O’Grady là một nhân 
vật thành đạt trong lĩnh vực viết sách, diễn 
thuyết, phát ngôn, đầu tư và kinh doanh. Ông 
từng là sĩ quan Không quân Mỹ trong 12 
năm.

Một nhân vật khác được cân nhắc là vận 
động viên bóng bầu dục Jack Brewer, người 
từng phát biểu ủng hộ ông Trump tại Đại hội 
đảng Cộng hòa. Tổng thống Trump dự định 
bổ nhiệm ông Brewer làm thành viên một ủy 
ban về người da màu.

Theo Nikkei, Phó Thủ tướng kiêm Bộ 
trưởng Y tế Thái Lan, ông Anutin Charnvir-
akul, vào ngày thứ Hai công bố rằng các bên 
đã đồng ý chuẩn bị cho việc sản xuất vắc xin 
Sau gần 20 tháng bị cấm bay, dòng máy bay 
Boeing 737 Max hôm 18/11 đã được Cục 
Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép 
hoạt động trở lại.

Trước đó, hôm 13/3/2019, Tổng thống 
Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm bay lập tức 
với mọi mẫu phi cơ Boeing 737 Max sau vụ 
rơi máy bay Ethiopia thảm khốc, khiến 157 

người thiệt mạng. Trước đó, khoảng 42 nước 
đã ban hành lệnh cấm bay với dòng máy bay 
Boeing 737 Max.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm 
bảo các vụ rơi máy bay sẽ không tái diễn”, 
lãnh đạo FAA Steve Dickson nói. Theo ông, 
lệnh cấm 20 tháng là “dài và mệt mỏi, nhưng 
chúng tôi đã nói từ đầu là sẽ dành thời lượng 
cần thiết để làm mọi việc một cách đúng đắn”.

Theo AFP, Duma Quốc gia Nga ngày 
17.11 thông qua lần đọc đầu tiên 2 dự luật 
cải cách hiến pháp, vốn được người dân bỏ 
phiếu chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý 
hồi tháng 7.

Theo đó, dự luật đầu tiên tăng thêm quyền 
miễn trừ truy tố đối với cựu tổng thống và 
các thành viên gia đình, ngay cả với những vi 
phạm trước và sau thời gian làm tổng thống. 
Quy định hiện hành chỉ cho phép cựu tổng 
thống được miễn trừ các tội danh vi phạm 
trong thời gian làm tổng thống.

Tuy nhiên, theo sửa đổi mới, cựu tổng 
thống có thể bị tước quyền miễn trừ nếu bị 
buộc tội phản quốc hoặc các tội danh nghiêm 
trọng khác. Các tội này phải được tòa án tối 
cao và tòa án hiến pháp xác nhận, sau đó 
lượng viện quốc hội thông qua với 2/3 nghị 
sĩ ủng hộ.

Cựu tổng thống Nga có thể được 
miễn truy tố trọn đời

Mỹ dỡ lệnh cấm bay với 
Boeing 737 Max

Tổng thống Trump liên tiếp bổ nhiệm, 
sa thải các quan chức cấp cao
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Quốc hội chiều nay đã biểu quyết thông qua 
Luật Cư trú (sửa đổi), Luật gồm 7 chương, 38 
điều và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2021.

Theo quy định, sau khi luật có hiệu lực thi 
hành thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp 
vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, 
tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 
31/12/2022.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, 
khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin 
trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng 
ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú đã cấp.

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu 
từ năm 2022

Đây là trường đại học thành viên thứ 8 
của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi lễ, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng 
công bố ban giám hiệu lâm thời của Trường 
ĐH Y Dược. Cụ thể, ông Lê Ngọc Thành, 
Chủ nhiệm Khoa Y Dược (trước đây) giữ 
chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH 
Quốc gia Hà Nội.

GS.TS Lê Ngọc Thành hiện là Giám đốc 
Bệnh viện E.

Các ông Phạm Như Hải, Trịnh Hoàng 
Hà, Nguyễn Thanh Hải, Đinh Đoàn Long, 
Phạm Trung Kiên giữ chức vụ Phó Hiệu 
trưởng nhà trường.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn 
chia sẻ, Trường ĐH Y Dược được thành lập 
là một niềm vui lớn của nhà trường cũng 
như của ĐH Quốc gia Hà Nội.

TP.HCM yêu cầu người dân phải đeo 
khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập 
đông người, giữ khoảng cách an toàn để 
phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình 
mới. Từ ngày 15/11, người dân không đeo 
khẩu trang ở những nơi công cộng sẽ bị phạt 
từ 1 - 3 triệu đồng. Mức phạt này tăng gấp 
10 lần so với quy định trước đó (100.000 - 
300.000 đồng).

Đa số người dân đều chấp hành tốt quy 
định của thành phố. Tuy nhiêu cũng không 
ít người còn chủ quan, lơ là trong phòng 
chống dịch.

Phạt tới 3 triệu đồng, 
nhiều người Sài Gòn vẫn thờ ơ 

với khẩu trang

Quyết định thành lập Trường ĐH Y 
Dược trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội
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Các bệnh viện Công giáo bang Tasmania 
của Úc phản đối dự luật trợ tử vì cho rằng dự 
luật trái với các nguyên tắc đạo đức và y tế.

Khi được thông tin về dự luật này, ngay lập  
tức các bệnh viện Công giáo địa phương đã 
phản ứng vì họ buộc phải thực hiện việc trợ 
tử trong các bệnh viện. Ông Pat Garcia, Giám 
đốc điều hành của Catholic Health Australia, 
một tổ chức phi chính phủ về các dịch vụ y 
tế và trợ giúp người cao tuổi, cho biết đây là 
một hành động “không phù hợp với nguyên 
tắc y tế và đạo đức Công giáo”. Ông Garcia 
nói: “Thay vì nghĩ đến việc hợp pháp hóa trợ 
tử, điều mà chính phủ phải làm là đầu tư nhiều 
hơn vào việc chăm sóc giảm nhẹ. Hơn nữa, 
như chính các bệnh viện Công giáo phàn nàn, 
đằng sau nỗ lực loại trừ sự phản đối lương tâm 
đối với các trung tâm chăm sóc sức khỏe của 
các tôn giáo, có một thành kiến rõ ràng chống 
tôn giáo”.

Các bệnh viện Công giáo tỏ rõ lập trường 
phản đối việc trợ tử vì “cung cấp cho bệnh 
nhân thuốc gây chết người không phải là một 
hình thức hỗ trợ y tế”. Thay vào đó, chúng ta 
phải “tập trung vào các khả năng chữa bệnh 
và chăm sóc những người đang đến gần cuối 
đời”, dựa trên “nguyên tắc của lòng trắc ẩn”.

Đây là lần đầu tiên một Công nghị phong 
Hồng y diễn ra giữa đại dịch. Theo báo Il Mes-
saggero, Người Sứ Giả, số ra ngày 13/11/2020 
vừa qua, các vị hữu trách đang cứu xét những 
thay đổi cần thiết trong việc tiến hành nghi 
thức, trong sự tôn trọng các biện pháp chống 
lan lây virus, như giãn cách, không tụ tập 
đông người, đeo khẩu trang, khử khuẩn mọi 
vật dụng, thông khí nơi cử hành. Có thể nghi 
thức hôn chúc bình an và chúc mừng giữa Đức 
Thánh cha và vị tân Hồng y, sau khi nhận mũ 
đỏ và sắc phong, chỉ định nhà thờ hiệu tòa, sẽ 
được thay thế bằng cử chỉ cúi mình xa xa, hay 
một dấu hiệu kính trọng.

Tổng cộng có sáu Hồng y người Ý, các vị 
còn lại thuộc bảy quốc gia, nhưng cho đến nay 
người ta được biết có hai tiến chức Hồng y 
người Philippines và Brunei không thể đến 
Roma để dự công nghị tấn phong.

Một vấn đề nữa là: có nhiều thân nhân, 
bạn hữu, giáo dân của các tiến chức Hồng y 
về Roma dự nghi thức tấn phong dưới hình 
thức một buổi phụng vụ Lời Chúa, rồi cuộc 
gặp gỡ chúc mừng các tân chức vào chiều thứ 
Bảy, sau cùng là thánh lễ của các tân Hồng y 
với Đức Thánh cha vào Chúa nhật hôm sau, 
29/11, cũng là Chú nhật thứ I Mùa vọng. Các 
Hồng y người Ý và thân nhân, giáo dân, có thể 
về Roma không gặp vấn đề lớn, tuy nhiên các 
phái đoàn giáo phận nguyên quán hoặc thuộc 
quyền có thể bị bãi bỏ. Còn các vị từ nơi khác 
phải vượt qua nhiều trở ngại. Phải chờ đợi 
thêm một thời gian mới có thể biết rõ giải pháp 
được ban nghi lễ của Đức Thánh cha đề ra.

Các bệnh viện Công giáo Úc 
phản đối dự luật trợ tử

Chuẩn bị Công nghị Hồng y 
thời đại dịch
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WGPSG -- “Nhờ niềm tin vào tình yêu 
Chúa trao ban, các bạn trẻ đã nhận ra niềm 
đam mê ca hát trong sức sống của Chúa 
Thánh Thần qua cuộc thi Tiếng hát giáo 
đường 2020” – Đó là lời mở đầu của Linh 
mục (Lm) Đặc trách giới trẻ TGP - Gioan Lê 
Quang Việt - khi ngài thánh hóa và chúc lành 
cho vòng thi bán kết cuộc thi “Tiếng hát Giáo 
đường 2020” diễn ra vào tối ngày 4-11-2020 
tại Hội trường Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Định.

Kết thúc hành trình hai ngày hành hương 
và thiện nguyện, BTC đã công bố danh sách 6 
thí sinh chính thức lọt vào vòng thi chung kết, 
sẽ diễn ra vào thứ Sáu 04/12/2020, bao gồm:

Anê Lê Ngọc Thư (SBD: 026)
Maria Nguyễn Ngọc Thúy Vân (SBD: 037)
Petrus Nguyễn Đình Tài (SBD: 120)
Lucia Phạm Thị Linh (SBD: 134)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hưng 

(SBD: 198)
Têrêsa Lê Thị Ngọc Hiệp (SBD: 203)
Đêm thi chung kết vẫn sẽ được trực tiếp 

trên kênh YouTube và Fanpage của nhóm 
Lửa Hồng. Mời cộng đoàn cùng theo dõi.

Trong niềm vui đồng hành với người trẻ, 
thừa lệnh Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng 
Giám mục Việt Nam, Ủy Ban Mục Vụ Giới 
Trẻ – Thiếu Nhi công bố logo Năm Mục vụ 
Giới trẻ 2021 qua đường link: https://bit.ly/
MVGT2021

Ý NGHĨA LOGO NĂM MỤC VỤ GIỚI 
TRẺ 2021

Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 đã 
nhìn nhận hành trình Emmau (Lc 24,13-35) 
như là một văn bản kiểu mẫu để hiểu sứ vụ 
của Hội thánh trong tương quan với các thế 
hệ trẻ và giúp tái hiện lại cuộc đối thoại của 
Đức Giêsu với người trẻ hôm nay. Kiểu mẫu 
này mong muốn gửi đến người trẻ bài học về 
sự trưởng thành đức tin thông qua tiến trình 
3 bước theo diễn biến tâm lý của hai môn đệ 
trên hành trình Emmau đó là:

1. Để Chúa Giêsu bước vào trong đêm tối 
của cuộc đời. (Tông huấn Chúa Kitô đang 
sống, số 237).

2. Khi lắng nghe Người, họ cảm thấy lòng 
ấm lên và trí sáng ra; khi Người bẻ bánh, mắt 
họ mở ra.

3. Chính họ chọn đi trở lại ngay lập tức con 
đường vừa đi, để về với cộng đoàn và chia sẻ 
kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục sinh.

Tiếng hát giáo đường 2020: 
Bạn trẻ trao gửi yêu thương

Công bố Logo 
Năm Mục vụ Giới trẻ 2021
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Bị nuốt, cá chình 
đâm thủng cổ chim diệc 

để thoát thân

Cá chình bị mắc kẹt ở cổ chim diệc và 
không thể thoát thân được.

Một trong những chuyện rùng mình trong 
thế giới tự nhiên, tưởng như chỉ có trong 
tưởng tượng lại có chứng cứ hiển nhiên. Đó 
là chuyện cá chình đâm rách cổ của chim diệc 
dù đã bị kẻ săn mồi nuốt chửng vào bên trong.

Những hình ảnh được chụp lại bởi Sam 
Davis ở Ailen. Ban đầu, anh nhìn thấy một 
con diệc đang bay với vật thể lạ thõng xuống 
phía dưới cổ. Anh đoán chim diệc đang bị rắn 
hay một loài nào đó cắn vào cổ và không chịu 
buông ra.

Chim diệc đang bay với vật thể lạ ở phần 
cổ khiến nhiều người tò mò.

Thế nhưng, khi tiếp cận và chụp ở góc gần 
hơn anh mới thấy con cá chình đã đâm thủng 
cổ chim diệp. Rõ ràng, nó bị chim diệc nuốt 
và đã dùng chiếc đuôi nhọn của mình xé rách 
thịt kẻ săn mồi để chui ra.

Cảnh tưởng như trong phim kinh dị nhưng 
không phải không có cơ sở. Chim diệc là 
kẻ thù số 1 của cá chình nhưng nếu nó nuốt 
chửng con mồi còn sống thì chưa biết chuyện 
gì sẽ xảy ra.

Cá chình với chiếc đuôi nhọn thường đâm 
thủng dạ dày hoặc cơ thể kẻ săn mồi để tìm 
cách thoát thân. Tuy vậy, lần nó bị mắc kẹt 
trong quá trình thoát thân trong khi chim diệc 
không chết nhưng nó trở thành mục tiêu tầm 
ngắm của cả đại bàng và cáo.

Có lẽ, một cái kết buồn khó tránh khỏi do 
vết thương không nhẹ cùng sự rình rập của 
những kẻ săn mồi.

Sau khi quan sát kỹ, người ta phát hiện đó 
là một con cá chình.

Cá chình đã đâm thủng cổ chim diệc để 
thoát thân.

Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim
Chim diệc đã sai lầm khi chọn bữa trưa 

cho mình.
Cá chình bị mắc kẹt ở cổ chim diệc và 

không thể thoát thân được.
Những kẻ săn mồi rình rập chờ cơ hội xơi 

tái cả hai.
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Bị nuốt, cá chình 
đâm thủng cổ chim diệc 

để thoát thân

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Cuộc đàm phán căng thẳng

Tác phẩm: Cuộc đàm phán căng thẳng được chụp ở Israel. 
Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Ayala Fishaimer.

ĐỌC THÊM BÀI TRANG 1

(Baoquangngai.vn)- Tàu ngầm hiện không 
còn xa lạ với hải quân nhiều nước trên thế 
giới. Nhưng ít người biết được rằng chiếc tàu 
ngầm đầu tiên lại ra đời trong một hoàn cảnh 
cực kỳ đặc biệt.

Theo một tài liệu mới được công bố, thì 
chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên trên thế 
giới ra đời ở Mỹ vào thế kỷ XVIII, trong thời 
gian nước này bị quân Anh chiếm đóng. 

Mùa hè năm 1775, Hải quân Anh phong 
tỏa rất chặt vịnh New York. Mọi hướng ra, 
vào cảng đều bị các tàu chiến Anh bịt kín. 
Đã vài lần, người Mỹ tìm cách phá vòng vây, 
nhưng không thành công. Việc tiếp tế, thông 
thương với bên ngoài của cảng New York lúc 
ấy trở nên cực kỳ khó khăn.

Trước tình cảnh ngặt nghèo trên, một kỹ 
sư hàng hải tên là David Busnell đã nảy ra ý 
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tưởng chế tạo một chiếc tàu đặc biệt có thể đi 
ngầm dưới mặt nước. Tuy nhiên, từ ý tưởng 
đến thực tế là cả một vấn đề, song việc chế 
tạo vẫn được xúc tiến một cách khẩn trương, 
bí mật tại căn cứ Seibruk, bang Connecticut.  

Và chỉ trong một thời gian ngắn, Busnell 
và người em trai của mình cũng là một kỹ sư 
hàng hải đã xuất sắc giải quyết thành công 
hàng loạt vấn đề kỹ thuật hóc búa.  

Mùa xuân năm 1776, chiếc tàu ngầm chiến 
đấu đầu tiên trên thế giới ra đời. Nó có hình 
quả trứng, cao 2m, đường kính thân rộng 
0,9m, chỉ đủ cho một người điều khiển. Sau 
vài lần thử nghiệm và hoàn thiện nữa, chiếc 
tàu ngầm này được bí mật vận chuyển bằng 
đường bộ từ bang Connecticut đến New York 
để sẵn sàng và thực thi nhiệm vụ chiến đấu. 

Vào đêm tối ngày 6/9/1776, Trung sỹ Hải 
quân Mỹ Izra Lee- một lính thủy can đảm, 
quê ở bang Connecticut đã nhận một nhiệm 
vụ hết sức đặc biệt: Điều khiển con tàu ngầm 
đầu tiên mang mìn, tiến công các tàu chiến 
của Hải quân Anh đang neo đậu ngoài khơi 
vịnh New York. Lee đã điều khiển con tàu 
ngầm bí mật tiếp cận được mục tiêu là một 
chiếc tàu chiến Anh to lớn, kềnh càng.

Thế nhưng, anh đã không thành công 
trong hành động tiếp theo: Lớp vỏ thép đáy 
tàu quá cứng và dày đã ngăn trở, không cho 
anh thực hiện việc khoan thủng để gắn mìn. 
Để tránh nguy hiểm, Lee buộc phải bấm mìn 
hẹn giờ và đẩy khối thuốc nổ nặng 113kg về 
phía tàu chiến Anh rồi nhằm phía bờ, phóng 
hết tốc lực.

Khi Lee đã rời tàu Anh một đoạn khá xa và 
an toàn thì khối mìn mới phát nổ. Tuy chưa bị 
đánh chìm nhưng các tàu chiến Anh cũng vội 
cấp tốc rời xa khu vực nguy hiểm. Vòng vây 

trên vịnh New York lập tức bị phá vỡ.
Qua thời gian các thế hệ sau này đã đạt 

đến mức độ hết sức tối tân. Thời gian đầu, 
tàu ngầm hoạt động bằng nguồn năng lượng 
diezen, đến những năm 50 thế kỉ XX, bắt đầu 
xuất hiện tàu ngầm nguyên tử.

Tàu ngầm nguyên tử hiện đại có lượng 
choán nước đến 20 nghìn tấn, có thể lặn sâu 
300 - 610m; tốc độ chạy ngầm tới 35 hải 
lý/h (65km/h); thời gian hoạt động liên tục 
dưới nước khoảng 100 ngày; lượng nhiên 
liệu nạp một lần có thể dùng được trong 10 
năm (ứng với quãng đường 400 nghìn hải lý); 
được trang bị các loại tên lửa (đường đạn, có 
cánh...) mang đầu đạn hạt nhân, ngư lôi tự 
dẫn, tên lửa - ngư lôi và trở thành một trong 
ba phương tiện tiến công chiến lược chủ yếu 
của quân đội nhiều nước.

Hoa Kỳ là nước có tàu ngầm nguyên tử 
OHIO mang tên lửa tầm xa Trident bắn xa 
8.000km. Nga có loại tàu ngầm nguyên tử 
Đenta (Delta) mang tên lửa tầm xa SSN - 18, 
SSN - 20.

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

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

o    Email: nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com


