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Bước chân
Ông bộ hành nọ phải đi qua một ngôi làng 

để đến nơi ông ta không biết đích xác còn bao 
lâu nữa mới tới được. 

Tình cờ gặp một bác tiều phu, ông ta liền 
dừng lại hỏi xem có biết địa điểm ấy không và 
khoảng bao lâu nữa thì tới nơi. Bác tiều phu 
nhìn ông khách rồi lắc đầu đáp:

- Tôi không biết.
Nghe thế, ông khách vội bước đi và nghĩ 

thầm người nhà quê này không biết thật, chứ 
chẳng phải khó tính khó nết gì đâu. 

Nhưng khi ông bộ hành vừa mới đi được 
vài bước thì bác tiều phu gọi với theo:

- Ông ơi, ông đi độ 15 phút nữa thì tới nơi.
Ngạc nhiên, ông bộ hành quay trở lại hỏi:
- Tại sao khi nãy hỏi bác, bác trả lời rằng 

không biết?
Bác tiều phu đáp:
- Lúc ông hỏi tôi, ông đứng yên; vì chưa 

thấy bước chân của ông dài hay ngắn, mau 
hay chậm thì làm sao tôi có thể trả lời cho 
ông rõ được?

Truyện gợi vài ý: - mỗi Kitô hữu là một 
khách bộ hành trên đường đến Nước Trời – 
bước đi và cách đi (gọi tắt là bước chân) của 
mỗi người khác nhau – xem bước chân ai, ta 
phỏng đoán được người ấy còn bao xa nữa 
mới tới Nước Trời (xem trg 63).

Mỗi ngày sống của Kitô hữu là mỗi ngày 
đi gần về Nước Trời, bởi vì họ được ơn gọi 
đi theo Chúa Kitô (khi lãnh bí tích Rửa tội) 
nghĩa là được bước theo Chúa Kitô đi về 
Nước Trời.

Nhưng mỗi Kitô hữu có bước chân không 
ai giống ai: kẻ sải bước nhẹ nhanh vì nhỏ gầy 
lại tay không, kẻ lê bước nặng chậm vì to 
béo lại gánh gồng tiền, của, quyền, danh, lợi, 
thú… kẻ lững thững hay quờ quạng không 
muốn bước vì thờ ơ, lãnh đạm hoặc do dự, 
hoài nghi, tiếc nuối…

Xem bước chân Kitô hữu có thể phỏng 
đoán được người ấy còn cách Nước Trời bao 
xa, vì theo lời Chúa: “Ai muốn theo Ta, hãy 
bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 
9,22-25), “Ông không còn xa Nước Thiên 
Chúa đâu!” (Mc 12,28-34), “Con lạc đà chui 
qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước 
Thiên Chúa” (Mt 19,23-24), “…kẻ sau hết sẽ 
nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết” 
(Mt 20,16) v.v…

Bước chân của Chúa Kitô là bước chân 
chuẩn mực tuyệt đối, nếu ai theo Chúa (thực 
thi Lời Chúa yêu thương mọi người) người 
ấy đi đúng bước chân của Chúa.        
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  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Hang lừa để anh tri thanh bạch  
Tối rét cho chị học khiêm trầm   

 
   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

 
   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  

Thánh ca Phụng vụ hát theo phụng vụ  
Thiên nhạc Triều dâng ca để triều dâng       

   . Ý CHUNG

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cầu cho các 
bạn trẻ.

    . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin cho mỗi quốc gia, dành ưu tiên để xây dựng 
tương lai cho các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ đang 
gặp đau khổ.

. 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.

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

   Cúc Cung CảmTạ

Chúa Nhật I Mùa 
Vọng Năm A

1.12.2019

Thứ Hai lễ Đức Mẹ 
Vô Nhiễm Nguyên 

Tội 8.12.2019

Thứ Tư lễ Chúa 
Giáng Sinh
25.12.2019

Chúa Nhật lễ Thánh 
Gia Thất 

29.12.2019
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- Mẹ ơi, ông già Noel có thật không?
Cậu bé hỏi tiếp:
- Con không biết là năm ngoái ba mẹ hay 

ông già Noel đã tặng quà cho con, mẹ nói 
thật cho con biết đi?

Cậu con trai hỏi mẹ trước thềm Noel 2011. 
Người mẹ trả lời:

- Con yêu thương! Theo mẹ, không chỉ đợi 
đến Giáng sinh, mà ông già Noel luôn xuất 
hiện trong cuộc sống, quanh năm, con ạ. Khi 
con đem niềm vui đến cho ai đó, hoặc ai đó 
trao cho con niềm vui, ấy là lúc ông già Noel 
xuất hiện.

Người mẹ nói thêm:
- Noel năm nay, mẹ nghĩ ông già Noel vẫn 

sẽ tặng quà cho những trẻ em chăm ngoan 
như mọi năm. Riêng mẹ, mùa Noel này, mẹ 
muốn con trai đọc một câu chuyện cảm động 
mẹ đã soạn sẵn cho con. Câu chuyện này mẹ 
đã đọc lâu rồi và lần này mẹ vẫn bật khóc 
khi đọc lại. Con hãy xem đây như là món quà 
mẹ tặng con nhân Noel năm nay, nhé con yêu 
thương!

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ 
nghèo đang mang thai lần bước đến nhà một 
người giàu xin giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn 
đến nhà người giàu có một mương sâu với cây 
cầu bắc ngang. Người thiếu phụ bỗng trượt 

chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên 
trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa 
hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới 
cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã hạ 
sinh một bé trai. 

Không có gì ngoài những chiếc áo đang 
mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn 
quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng 
giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được 
một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt 
sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một phụ nữ lái xe đến gần 
chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra 
khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe có tiếng 
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TIN MỪNG THÁNG 12

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A (1.12.2019)

- Bài đọc 1: Is 2,1-5 

- Bài đọc 2: Rm 13,11-14 

- Tin Mừng: Mt 24, 37-44

Ý TƯỞNG
1. Chúa đến là lúc Người tuyển chọn.
SUY NGHĨ
1. Thực thi Lời Chúa để tỉnh thức và được tuyển chọn.
Ý TƯỞNG
2. Thực thi Lời Chúa là làm những gì Ông Chủ (Chúa) 
giao.
SUY NGHĨ
2. Ông Chủ giao phải yêu thương mọi người.

khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để 
tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói 
lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết 
cóng. Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi 
lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại 
câu chuyện đã tìm thấy mình.

Một ngày lễ Giáng sinh, đúng vào ngày 
sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa 
đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu 
bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu 
nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu 
và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà 
mẹ nuôi đứng sững sờ khi thấy cậu bé lần lượt 
cởi bỏ quần áo và đặt lên mộ mẹ mình. Bà mẹ 
nuôi nghĩ chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả vì 
nếu cởi ra tất cả cậu sẽ lạnh cóng.

Nhưng cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run 
rẩy. Bà mẹ nuôi vội chạy đến bên cạnh để bảo 
cậu bé mặc đồ trở lại. Nhưng bà nghe cậu bé 
gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mặt:

- Mẹ ơi! Mẹ lạnh lắm phải không Mẹ? 
Ngày xưa Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải 
không Mẹ?

Và cậu bé òa khóc.
Blog Giadinhbaobao
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CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (15.12.2019)

- Bài đọc 1: Is 35, 1-6a.10 

- Bài đọc 2: Gc 5,7-10  

- Tin Mừng: Mt 11,2-11

Ý TƯỞNG
1. Nước Trời không ồn ào và hình thức đến nỗi ngay 
cả sứ giả loan báo cũng không biết Đấng mình loan 
báo là ai? Đấng ấy đã đến hay chưa nữa?
SUY NGHĨ
1. Sứ giả các Thánh anh hài và sứ giả thánh Gioan 
Tẩy Giả… đều tử đạo khi loan báo Chúa Kitô.
Ý TƯỞNG
2. ...“nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao 
trọng hơn ông”.
SUY NGHĨ
2. Nước Trời tuyển chọn gắt gao đến nỗi kẻ nhỏ nhất 
trong Nước Trời  mà còn cao trọng không thể tả.

Ý TƯỞNG
“Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ 
vào lửa”.
SUY NGHĨ
Thánh Gioan Tiền hô nói cho cả Kitô hữu mọi thời 
rằng, Chúa sẽ tuyển chọn gắt gao những kẻ Người 
kêu gọi khi lãnh bí tích rửa tội.
Ý TƯỞNG
“Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh 
Thần và lửa”.
SUY NGHĨ
Kẻ thực thi Lời Chúa là kẻ được Chúa Kitô tuyển 
chọn, vì được tẩy sạch tâm hồn bằng tình yêu.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A (8.12.2019)

- Bài đọc 1: 11,1-10 

- Bài đọc 2: Rm 15,4-9 

- Tin Mừng: Mt 3,1-12    
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CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A (22.12.2019)

- Bài đọc 1: Is 7,10-14

- Bài đọc 2: Rm 1,1-7 

- Tin Mừng: Mt 1,18-24

Ý TƯỞNG
1. Thiên Chúa đến cứu loài người qua ngã “nhân 
loại”.
SUY NGHĨ
1. Không ồn ào, hình thức, chức danh, chính quy hay 
chuyên nghiệp…
Ý TƯỞNG
2. Ở đời, kẻ không ra gì ưa làm ra vẻ “ra gì”.
SUY NGHĨ
2. Những việc cao cả của Nước Trời đều diễn ra cách 
bình dị, thầm lặng và không hình thức… nhưng đã 
cảm hóa được tính kiêu căng và chuộng hình thức của 
chúng ta hay chưa?

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM A 
(29.12.2019)

- Bài đọc 1: Hc 3,2-6.12-14 

- Bài đọc 2: Cl 3,12-21 

- Tin Mừng: Mt 2,13-15.19-23

Ý TƯỞNG
1. Tại sao thân phận làm người của Chúa Giêsu lại 
rất nghiệt ngã?
SUY NGHĨ
1. Do các lời tiên tri loan báo mà kẻ xấu biết được 
mà hãm hại; nhưng cũng do số phận Đấng Cứu Thế 
và các thánh nhân phải như thế. 
Ý TƯỞNG
2. Thân phận làm người của Chúa chính là “cái 
dụng” để gạn lọc người theo Chúa. 
SUY NGHĨ
2. Vì cửa dẫn đến Nước Trời là cửa hẹp.
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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

“Giuse đón vợ về nhà” (Mt 1,24)

CHÚA NHẬT 
CHỦ ĐỀ: ĐỨC GIÊSU KITÔ CHÍNH LÀ EMMANUEL 

“THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA”
Sợi chỉ đỏ:
- Ngôn sứ Isaia báo cho vua Achaz về 

một nhân vật mệnh danh là Emmanuel (Bài 
đọc I) 

- TV 23 bày tỏ niềm tin tưởng Thiên 
Chúa sẽ đến như một vị Vua vinh hiển (Đáp 
ca) 

- Đức Giêsu chính là Emmanuel mà Isa-
ia đã tiên báo (Tin Mừng) 

- Thánh Phaolô khẳng định Đức Giêsu 
thực hiện những lời tiên tri xưa (Bài đọc II) 

Minh họa
 - Hình: Mille images, 12 D
 - Câu Thánh Kinh: “Giuse đón vợ về 

nhà” (Mt 1,24)
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.
Trong suốt Mùa Vọng, chúng ta mong 

chờ Đức Giêsu đến. Nhưng chúng ta mong 
chờ Ngài mang gì đến cho chúng ta: Tiền 
bạc chăng? Thành công chăng? Sức khoẻ 
chăng?
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Lời Chúa hôm nay trả lời rằng: Ngài mang 
đến cho chúng ta chính bản thân Ngài, bởi 
vì Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta. Đó là điều quý báu nhất và bao 
gồm tất cả mọi điều báu.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy nguyện 
“ở với” Chúa cũng như Ngài đã “ở với” chúng 
ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI.
- Đức Giêsu đã bỏ trời xuống thế để ở với 

loài người chúng ta. Nhưng lắm khi chúng ta 
quên mất Ngài, không hề nhớ tới Ngài.

- Đức Giêsu ngự trong Nhà Tạm để chúng 
ta dễ đến với Ngài. Nhưng rất ít khi chúng ta 
đến đó để gặp Ngài.

- Chúng ta không “cùng ăn, cùng ở, cùng 
làm” với Đức Giêsu trong cuộc sống hằng 
ngày.

III. LỜI CHÚA.
1. Bài đọc I (Is 7,10-14): 
Khi ấy vương quốc Giuđa đang bị đế quốc 

Assyria đe dọa. Ngôn sứ Isaia khuyên vua 
Achaz đừng sợ, hãy trông cậy vào sự trợ giúp 
của Thiên Chúa. Nhưng vua Achaz hoài nghi. 
Để khuyến khích nhà vua thêm tin tưởng, Isa-
ia cho nhà vua một dấu chỉ: “Này đây một 
phụ nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai, và tên 
con trẻ sẽ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa 
ở với chúng ta”.

Lời tiên tri này trước tiên ứng vào hoàn 
cảnh của vua Achaz: Quả thực sau đó hoàng 
hậu vợ vua Achaz (“phụ nữ”) đã thụ thai và 
sinh cho nhà vua một thái tử. Việc sinh ra thái 
tử là dấu chỉ chứng minh rằng Thiên Chúa 
sẵn sàng phù hộ cho vua Achaz nếu ông thực 
lòng trông cậy nơi Ngài (“Thiên Chúa ở cùng 
chúng ta”).

Về sau người ta đã hiểu rộng hơn và coi 
đây là lời tiên tri về Đấng Messia sẽ đến. 
Người ta còn tin rằng Đấng Messia ấy sẽ do 
một trinh nữ sinh ra. Vì thế bản dịch 70 bằng 
tiếng Hy lạp đã dùng chữ “trinh nữ” thay vì 
chữ “phụ nữ”.

2. Đáp ca (Tv 23): 
TV 23 được dùng trong những cuộc hành 

hương lên đền thờ Giêrusalem. Người ta ý 
thức rằng Thiên Chúa chính là Vua vinh hiển; 
và chỉ những ai có bàn tay vô tội và tâm hồn 
trong sạch mới xứng đáng đến trước nhan 
Ngài.

Quan niệm này đúng. Nhưng đến thời 
Tân Ước (như bài Tin Mừng sẽ cho ta thấy), 
Thiên Chúa sẽ ưu ái loài người đến nỗi bỏ 
qua đòi hỏi trên: chẳng những không đòi 
những người muốn đến với Ngài phải có tay 
sạch lòng thanh, Ngài còn hạ cố xuống với 
loài người để thành Emmanuel, Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta.

3. Tin Mừng (Mt 1,18-24): 
Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa đã sinh 

ra, làm một con người như mọi người: có mẹ 
là một người nữ mang tên Maria, cha là một 
bác thợ mộc tên là Giuse.

Nhưng thiên thần Gabriel cho Thánh Gi-
use biết những đặc tính thiêng linh của Đức 
Giêsu: Ngài được thụ thai là “bởi phép Chúa 
Thánh Thần”, Ngài đến trần gian là “để cứu 
dân mình khỏi tội”.

Thánh Matthêu hiểu rằng việc này làm 
ứng nghiệm lời tiên tri của ngôn sứ Isaia: 
Đức Giêsu chính là Emmanuel, Thiên Chúa 
ở cùng chúng ta.

4. Bài đọc II (Rm 1,1-7): 
Thánh Phaolô muốn tín hữu Rôma hiểu 

rõ về Đức Giêsu: Tuy Ngài đã sinh ra “theo 
huyết nhục”, nhưng nguồn gốc của Ngài rất 
cao sang vì Ngài “bởi dòng Đavít”, “đã được 
tiền định là Con Thiên Chúa”, và “đã sống lại 
từ cõi chết”.

Từ ý thức đó, Thánh Phaolô khuyên các 
tín hữu hãy sung sướng vì được thuộc về một 
Đấng cao sang như thế: “Đó chính là Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”, đồng thời cũng 
hãy sung sướng với ơn gọi của mình: “Anh 
em là những người mà Chúa Giêsu Kitô đã 
kêu gọi”.

IV. GỢI Ý GIẢNG.
1. Chỉ cần một so sánh tầm thường. 
Đức Giêsu là Emmanuel, Thiên Chúa ở 

cùng chúng ta. 
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Chỉ cần một so sánh rất tầm thường, chúng 
ta sẽ thấy đó là một ơn rất to lớn mà Thiên 
Chúa ban cho chúng ta:

Tôi có một người bạn vừa tốt vừa đa tài 
đa năng. Mỗi khi có chuyện gì cần, tôi gọi 
thì anh đến và anh giúp tôi giải quyết rất tốt 
đẹp. Tôi sung sướng lắm. Nhưng nhiều khi 
tôi đang cần mà anh lại đang đi vắng xa nên 
không giúp gì cho tôi được. Khi đó tôi ao ước: 
phải chi người bạn ấy luôn ở với tôi!

Chúa Giêsu hơn người bạn ấy rất nhiều: 
Ngài không chỉ là một con người mà còn là 
Thiên Chúa. Ngài không chỉ đa tài đa năng 
mà còn là toàn tài toàn năng. Ngài nói: “Này 
Ta ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận 
thế”. Ngài đúng là Emmanuel, Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta. Còn gì quý hơn!

2. Thế nào là một Tin Mừng?
Một tin chỉ là Tin Mừng khi nó đáp ứng 

một ước mong mà người ta chờ đợi. Thí dụ 
chén cơm là tin mừng cho người đang đói, 
mùa gặt bội thu là tin mừng cho người nông 
dân đã khổ công cấy cày. Nếu không ước 
mong đợi chờ thì chẳng có tin mừng: chén 
cơm không phải là tin mừng cho người đã no, 
mùa gặt cũng chẳng là tin mừng cho người 
không làm ruộng.

Thánh Phaolô nói với tín hữu Rôma rằng 
ngài mang đến cho họ một Tin Mừng, đó là 
Thiên Chúa đã ban Con của Ngài cho loài 
người. Và tín hữu Rôma đã vui mừng vì họ 
có được một Đức Chúa cao cả quyền năng 
hơn các thần thánh nhan nhãn trong các đền 
thờ ở Rôma.

Lẽ ra sống trong Mùa Vọng thì phải mong 
chờ Chúa. Nếu ta không mong chờ Chúa thì 
việc Chúa Giáng sinh không là Tin Mừng cho 
ta gì cả.

3. Chúa ở cùng chúng con.
Lạy Chúa, tên Chúa là Emmanuel, Chúa ở 

cùng chúng con.
Nhưng đã có biết bao người lấy danh thánh 

Chúa khắc vào dây lưng, hùng hùng hổ hổ 
xông ra trận để chém giết anh em đồng loại! 
Biết bao người đã đi tàn sát nhân danh Chúa, 
tuy họ không xâm tên Chúa vào ngực hay 
khắc vào dây nịt.

Chúa ở với chúng con để kéo chúng con ra 
khỏi tội lỗi, chứ không phải làm cớ cho chúng 
con bênh vực mình, bênh vực những hành vi 
tội lỗi của mình.

Chúa ở với chúng con để giúp chúng con 
vượt qua những chướng ngại trên con đường 
đi tìm công lý và tình huynh đệ, chứ không 
phải để dẫn chúng con đến những quần đảo 
thoát ly.

Chúa hãy ở với chúng con những khi vì 
sợ hãi, chúng con ngừng bước hay lui bước. 
Chúa hãy ở với chúng con khi vì lơ đễnh 
chúng con đi lạc đàng chính nẻo ngay.

Thân lạy Emmanuel, xin Chúa hãy luôn 
ở cùng chúng con! (Trích Công giáo và Dân 
tộc, số đặc biệt Giáng sinh 1998)

4. Chuẩn bị Lễ Giáng sinh.
Ngày nay thói quen mừng lễ Giáng sinh 

có thể nói là rất phổ biến: hầu hết mọi người 
trên thế giới, dù là người có đạo hay không có 
đạo, cũng đều quen mừng lễ Giáng sinh. Tuy 
nhiên, hầu như ai ai cũng coi đây là một dịp 
lễ vui, có nhiều hoa đèn, nhiều tiếng thánh ca. 
Trong dịp lễ Giáng sinh người ta cũng sáng 
tác nhiều tiểu phẩm văn nghệ rất cảm động 
nhưng qua đó ta thấy được khía cạnh mỉa mai 
là lễ Giáng sinh đã không được mừng đúng ý 
nghĩa. Có một tiểu phẩm kể chuyện một em 
bé gái nghèo, đêm Giáng sinh phải co ro lặn 
lội trong sương tuyết để bán từng hộp que 
diêm, trong khi đó thì xa xa vọng lại tiếng hát 
thánh ca réo rắt; một tiểu phẩm khác kể -
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chuyện một tên ăn trộm coi lễ Giáng sinh là 
dịp tốt để hành nghề, nó biết đêm đó nhà giàu 
nào cũng có nhiều bánh trái, cho nên nó đợi 
đến lúc người ta đi dự lễ ở nhà thờ để lẻn vào 
ăn trộm, và xa xa vọng lại cũng những hồi 
chuông Giáng sinh rộn rã.

Cũng có một tác phẩm tuy không nói về 
lễ Giáng sinh nhưng cũng mang cùng một 
ý nghĩa. Đây là một chuyện phim tưởng 
tượng. Đạo diễn tưởng tượng có một Đức 
Giáo hoàng vì chán cảnh lễ nghi rườm rà 
trong Tòa Thánh Vatican nên nhân một dịp 
đi lạc khỏi Tòa Thánh, đã đi luôn vào sống ở 
một ngôi làng nghèo. Làng này đang bị bệnh 
dịch hoành hành nên bị cắt đứt mọi liên lạc 
với bên ngoài, lương thực khan hiếm. Trong 
làng có một cái cối dùng sức gió để cung cấp 
nước, nhưng cối gió đã hư và không ai sửa. 
Nếp sống quá khổ cực khiến người ta không 
đến nhà thờ nữa, nhà thờ bị hoang phế, và 
chính vị Linh mục coi sóc nhà thờ đó cũng 
chán nản hồi tục đi làm nghề chăn cừu. Đức 
Giáo hoàng đã cùng với dân làng đi moi đống 
rác, tiếp xúc với những trẻ em lang thang bụi 
đời, và động viên người ta cùng Ngài sửa lại 
cái cối xay nước. Sau một thời gian làm việc 
vất vả với rất nhiều khó khăn, cái cối xay gió 
ấy đã được sửa chữa và hoạt động lại. Cho tới 
lúc đó dân làng mới biết Ngài chính là Giáo 
hoàng. Và Ngài giã từ họ trở về Tòa Thánh. 
Cuốn phim kết thúc với cảnh Đức Giáo hoàng 
chủ tọa một Thánh lễ có rất đông người tham 
dự, đặc biệt trong số đó có dân chúng của cái 

làng nghèo khổ kia và cả vị Linh mục nữa, vị 
Linh mục này đã trở về với đoàn chiên giáo 
dân của mình. Chắc chúng ta hiểu được ngụ ý 
của đạo diễn: Nếu giáo hội chỉ thu mình trong 
các lễ nghi ở nhà thờ thì dần dần Giáo hội 
sẽ xa lìa quần chúng và quần chúng cũng xa 
lìa Giáo hội. Còn Giáo hội dấn thân phục vụ 
những nhu cầu thiết thực của quần chúng thì 
quần chúng sẽ đến vây quanh Giáo hội.

Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng sinh là Em-
manuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng 
ta”. Giáo Hội cũng phải là Emmanuel. Và 
mỗi tín hữu cũng phải là Emmanuel.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI. 
CT: Sau lời truyền tin của sứ thần Gabri-

el và lời đáp “Xin vâng” của Trinh nữ Maria, 
Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm trong lòng 
Đức Mẹ. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, 
chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1- Hội Thánh là dấu chỉ tình thương cứu độ 
của Chúa đối với nhân loại./ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ 
biết luôn cố gắng sống bác ái yêu thương/ để 
trở nên khí cụ Chúa dùng đem tình thương đến 
cho mọi người.

2- Hiện tại/ sự xuất hiện của nhiều giáo 
phái kỳ bí là một thảm họa cho nhân loại/ vì 
họ dạy những điều sai trái./ Nhưng đáng tiếc 
là có nhiều người gia nhập các giáo phái này/ 
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và bị khống chế chặt chẽ./ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin Chúa cho mọi người/ cách riêng là 
những người Kitô hữu trẻ/ biết luôn cảnh giác 
trước những lời quyến rũ đường mật của các 
giáo phái này.

3- Khủng hoảng đức tin/ đặc biệt trong giới 
trẻ/ là một vấn đề lớn đang khiến các bậc mục 
tử lo âu nhiều nhất./ Chúng ta hiệp lời cầu 
xin cho các vị mục tử/ luôn tìm được những 
phương thế thích hợp/ nhằm giúp giới trẻ học 
hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa/ nhờ đó giữ 
vững được đức tin của mình.

4- “Xin vâng theo Thánh ý Chúa”/ Đây phải 
là câu tâm niệm/ là lời nguyện tắt hằng ngày 
của người Kitô hữu./ Chúng ta hiệp lời cầu 
xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết mau 
mắn đáp “Xin vâng” trong mọi tình huống của 
cuộc sống/ nhất là khi gặp khó khăn/ đau khổ 
trong đời sống thường ngày.

CT: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa hứa ở 
cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin 
luôn nâng đỡ chúng con trong mọi cơn thử 
thách, cùng đồng hành với chúng con trong 
cuộc sống, nhờ đó chúng con luôn tin yêu, gắn 
bó và dấn thân theo Chúa đến cùng dù gặp 
bao sóng gió phũ phàng trên đường đời. Chúa 
hằng sống và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ.
- Kinh nguyện Thánh Thể: Nên dùng mẫu 

số 4, nhấn mạnh đến vai trò Đức Maria:
. (Đoạn 3): “Lạy Cha chí thánh, Cha quá 

yêu thương thế gian… Người đã nhập thể bởi 
quyền năng Chúa Thánh Thần, và được Đức 
Trinh nữ sinh ra, đã sống trọn thân phận con 
người như chúng con…”

- Trước kinh Lạy Cha: Hợp ý với Đức 
Giêsu, Đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, 
chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha lời 
kinh Lạy Cha.

- Trước lúc Rước lễ: “Đây Chiên Thiên 
Chúa, Đấng Emmanuel đến ở với loài người 
chúng ta để xóa tội trần gian. Phúc cho ai…”

VII. GIẢI TÁN.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng 

ta. Chúng ta cũng hãy nhớ luôn ở cùng Ngài 
trong mọi việc làm, lời nói và ý tưởng.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

NOE
(CN I Vọng A - Mt 24,37- 44)

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

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

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

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

mống của thế hệ mới (Kn 14,6 10,4t)
Trong Tin Mừng, Noe là mẫu người tỉnh 

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

ÔNG GIOAN TẨY GIẢ
(CN 2 Vọng A  - Mt 3,1-12)

“Ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong 
miền hoang địa Giuđê” (Mt 3,1).

Ông là con của Dacaria và Êlisabet. Ông 
sinh khoảng sáu tháng trước Chúa Giêsu và 
có họ hàng với Người. Việc ông sinh ra được 
loan báo một cách lạ lùng, được ơn thánh hóa 
ngay từ trong lòng mẹ, lại có nếp sống khắc 
khổ. Ông có vai trò tiền hô và kêu gọi hoán 
cải (Lc 1,5-25).

Lời rao giảng của Gioan mở đầu cho các 
tường thuật của Tin Mừng, được thực hiện 
thời Tibêriô, ở gần bờ sông Giođan (Ga 1,28 
3,23). Lời giảng thật đơn giản “Nước Trời đã 
gần tới” (Mt 3,2), căn cứ vào Is 40,3-5 và đòi 
phải ăn năn sám hối. Chính ông nêu gương 
qua cách sống và ăn mặc (Mc 1,6) với mỗi 
loại người, có áp dụng cụ thể... (Lc 3,10-14). 
Nghi lễ rất ấn tượng tiếp theo là: phép rửa. 
Nhưng ông cũng nói rõ Đấng Cứu Thế sẽ đến 
và làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa (Lc 
3,15-17).

Có nhiều thái độ đón nhận khác nhau dưới 
lời giảng của ông Gioan... Ông thẳng thừng 
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cho biết đừng câu nệ vào dòng dõi đặc biệt, 
nhưng chính lòng tin sẽ tạo ra mối liên kết 
tinh thần với Đấng Tổ phụ (Mt 3,7-10).

Ông cũng có được một số môn đệ, nhưng 
ông hướng họ về với Chúa Giêsu (Ga 1,35-37 
3,22-30 Lc 7,18-23). Ông dạy họ canh thức 
cầu nguyện đặc biệt (Lc 11,1).

Gặp Chúa Giêsu, ông cử hành phép rửa 
cho Người, nhưng nhận Người là Đấng Cứu 
Thế (Mt 3,13-17 Ga 1,29-34). Từ đó, vai trò 
ông lu mờ dần, nhưng vẫn được vua Hêrôđê 
Antipa kính nể (Mc 6,17-20 Mt 14,3-5). Vua 
đã giết ông chỉ vì Salômê nài nỉ (Mc 6,21-29).

Chúa Giêsu coi ông cao trọng hơn các tiên 
tri, nhưng vẫn còn thuộc về Cựu Ước, nên 
người nhỏ nhất trong giai đoạn mới còn có 
địa vị cao trọng hơn ông (Lc 7,24-28).

SA MẠC
(CN 3 Vọng A  - Is 35,1  Ga 10)

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ 
cháy...” (Is 35,1)

Người ta gặp được đề tài sa mạc trong 
sách Ôsê. Tư tưởng của vị tiên tri này thật 
đơn giản. Khi Israel còn ở trong sa mạc và 
sống đời du mục thì họ trung thành với Thiên 
Chúa. Cuộc sống tiện ích lúc định cư đẩy họ 
đến thờ ngẫu tượng (13,6). Đưa dân trở về 
sa mạc, họ sẽ dễ tìm lại được niềm tin thuần 
khiết và tình yêu Thiên Chúa (12,10 12,16). 
Vậy thời sống trong sa mạc vừa là thời gian 
trung tín vừa là thời gian thử thách. Một thứ 
sinh hoạt du mục nào đó luôn ẩn hiện trong 
đường lối tu đức của tiên tri (x. Gr 25). Đề tài 
sa mạc có liên hệ với đề tài xuất hành và tình 
yêu vợ chồng.

Trong sách an ủi, đề tài sa mạc đi đôi với 
đề tài cuộc Xuất hành mới (Is 40). Cả hai đề 
tài này có ý nghĩa cánh chung: Sẽ có ngày 
chính Thiên Chúa làm thủ lãnh dân Ngài và 
dẫn họ về thành Giêrusalem chân thực, nhưng 
trước đó, phải trải qua thử thách trong sa mạc, 
để chuẩn bị đón Thiên Chúa Cứu chuộc đến 
(Is 40,3 x. Mt 3,3).

Chính Chúa Giêsu cũng lui vào sa mạc, 
nơi Ngài chịu cám dỗ và để chuẩn bị cho sứ 
mạng của Ngài (Mt 1,12-13 Lc 4,1-13).

EMMANUEL
(CN 4Vọng A - Mt 1,12-24)

“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ 
một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là 
Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng 
chúng ta” (Mt 1,23 x.Is 7,14).

Theo tiếng Do thái, từ “immanuel” có ng-
hĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Đây là 
tên biểu tượng của con trẻ mà Thiên Chúa 
sẽ ban làm dấu chỉ cho Achaz (Is 7,14 8,8). 
Khi ấy, khoảng năm – 735, Giuđa trước áp 
lực phải liên minh với Israel và Damascus để 
chống lại Assyria, thì vua Achaz có ý định 
liên kết với Assyria. Tiên tri Isaia đưa ra dấu 
chỉ trên để chứng tỏ sự liên kết chỉ vô hiệu.

Một số nhà chú giải hiểu người mẹ và con 
trẻ theo nghĩa tập thể. Nhiều người khác hiểu 
họ chính là vợ và con của tiên tri Isaia. Quan 
điểm khả tín hơn cho rằng con trẻ này là Eze-
kia, con của Achaz, người sẽ kế thừa ngai 
vàng.

Quan điểm truyền thống nhìn đoạn văn 
này như lời tiên báo trực tiếp việc Chúa Giêsu 
sinh bởi mẹ đồng trinh. Từ “trinh nữ” trong 
tiếng Do thái là alma, có nghĩa là một thiếu 
nữ đến tuổi kết hôn, đã được bản 70 phiên 
dịch thành Parthenos, tiếng Hilạp, và bản phổ 
thông phiên dịch thành vingo, tiếng la tinh có 
nghĩa là trinh nữ. Có nhiều vấn nạn đối với 
quan niệm truyền thống trên, nhưng việc sử 
dụng bản văn Isaia trong Mt 1,22-23 dường 
như muốn hiểu lời tiên tri Isaia là lời tiên báo 
việc Chúa Giêsu sinh bởi Mẹ đồng trinh.

Dầu sao, Đấng “Thiên Chúa ở cùng chúng 
ta” là một “cột mốc” trong lịch sử cứu độ. Khi 
Mt 1,22-23 nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng 
Emmanuel, thì Người là “Thiên Chúa ở cùng 
chúng ta” hơn bất cứ vị “Emmanuel” nào 
thời tiên tri Isaia. ĐẤNG CỨU ĐỘ ( Lễ đêm 
Giáng Sinh Lc 2,1-4).
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“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 
cho anh em trong thành vua Đavít” (Lc 2,11)

ĐẤNG CỨU ĐỘ
( Lễ đêm Giáng Sinh - Lc 2,1-4)

“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 
cho anh em trong thành vua Đavít” (Lc 2,11)

Cứu độ là giữ cho khỏi nguy hiểm đến tính 
mạng, của cải, tự do. Trong Cựu Ước, tước 
vị Đấng Cứu Độ là một trong những phẩm 
tính thông thường nhất của Thiên Chúa, vì 
người Israel tin chắc rằng Thiên Chúa đã cứu 
họ nhiều lần trong lịch sử (Is 17,10 43,3 Tv 
24,5). Niềm xác tín đó phản ánh trong bài ca 
Magnificat (Lc 1,47) và chính tên Giêsu có 
ý nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ (Mt 1,21 Lc 
2,11).

Thời Chúa Giêsu, người ta cũng gọi các 
thần lương y của thần giáo là đấng cứu độ. 
Mấy vị vua nhà Lagid và Sêlêucid cũng dùng 
tước hiệu này.

Cần để ý hai tư liệu trên. Giáo huấn buổi 
đầu gọi Chúa Giêsu bằng tước hiệu này 
trong bối cảnh Cựu Ước (Cv 5,31 và Dl 3,20 
Ga 4,42): trong các thư mục vụ, Chúa Cha 
thường được gọi là Đấng Cứu Độ (1Tm 1,1 Tt 
2,10). Khi trích Cựu Ước và dùng tước hiệu 
Đấng Cứu Độ để chỉ về Đức Kitô (2Tm 1,10 
Tt 3,6), tác giả có ý nói: Chúa Giêsu thực sự 
là Đấng Cứu Độ so với các thần ngoại giáo.

Chúa Giêsu đem lại ơn cứu độ đã được loan 
báo: cứu độ thân thể (Mt 9,21 14,30), nhất là 
tinh thần (Lc 1,69-71 7,48 19,9). Người đến 
để cứu những gì hư mất (Lc 19,10). Người 
thực sự là “Đấng Cứu Độ” (Mt 1,2 Lc 2,11 Ga 
4,42). Nhưng muốn cứu được linh hồn, đôi 
khi phải hy sinh thân xác (Mt 10,39). Trước 
các đòi hỏi, Chúa Giêsu khuyên tin vào quyền 
năng Thiên Chúa (Mt 19,25-26). Được cứu 
độ là được gia nhập Nước Trời, được hiệp 
nhất với Đức Kitô nhờ lòng tin và phép rửa 
(Mc 16,16) Chúa Giêsu là Đấng duy nhất đem 
lại ơn cứu độ (Ga 10,9).

NA-DA-RET
(Lễ Thánh Gia Thất A-Mt 2,13-15. 19-23)

“Người sẽ được gọi là người Na-da-rét” 
(Mt 2,23).

Na-da-rét, tiếng Hy Lạp là Nazara (Mt 4,13 
Lc 4,16), một làng nhỏ miền Galilêa, nằm ở 
24 km đông Nam hồ Tibêriat. Cựu Ước không 
nói tới, nhưng nó có tầm quan trọng đối với 
Tân Ước vì có những biến cố xảy ra tại đây.

Theo Mt 2,23 người ta hiểu rằng thánh Gi-
use và Đức Maria nguyên quán miền Giuđêa 
đến cư ngụ tại Na-da-rét khi từ Ai Cập trở 
về, để tránh Akêlao. Trái lại Lc 1,26 2,4.39 
ám chỉ rằng Thánh Gia Thất gốc ở Na-da-rét. 
Dầu sao thì Đức Maria là người Na-da-rét (Lc 
1,26). Thánh Giuse cư trú tại đây (Lc 2,4). 
Nhất là Chúa Giêsu đã trải qua đời sống ẩn 
dật tại làng này (Lc 2,51).

Bước vào đời sống công khai, Chúa Giê-
su được gọi là người Na-da-rét (Mt 21,11 Mc 
1,9 Ga 1,45). Đàng khác, sinh quán này mang 
một ghi nhận không mấy tốt đẹp (Ga 1,46). 

Trở về Na-da-rét, Chúa Giêsu vào giảng tại 
hội đường (Lc 4,6-30). Người bình luận lời 
tiên tri Is 6,12, nhưng gặp phải sức chống đối.

Năm 570 người ta thấy nói đến một thánh 
đường ở Na-da-rét nhưng di tích cho thấy nó 
phải có từ năm 427. Thánh đường bị phá hủy 
khi thập tự quân sắp đến. Tarcrêd xây dựng 
lại, nhưng năm 1263 bị hư hại. Năm 1730 các 
tu sĩ Phan Sinh xây dựng một thánh đường 
mang danh hiệu truyền tin. Năm 1955 người 
ta phá đi và xây một thánh đường khác.
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Ở xóm lao động kia, gần xứ đạo Chợ 
Đũi, Saigon, có 2 vợ chồng thày Pháp rất nổi 
tiếng. Cả ngày khách thập phương đến xin 
ếm bùa trừ tà, xin lập đàn cúng kiếng. Bà vợ 
của thày Pháp là người Công giáo đã bỏ đạo 
lâu năm. Bà có cái nghề làm thuốc viên, cao 
đơn hoàn tán, cho nên cũng có nhiều người 
dân nghèo đến mua thuốc của bà. Biết được 
như vậy, cho nên có mấy anh chị trong nhóm 
tông đồ thuộc giáo xứ Chợ Đũi, thường hay 
lui tới thăm bà, để khuyến khích may ra bà sẽ 
trở lại đạo Công giáo. Tuy nhiên bà cũng rất 
cứng lòng. Bà thường nói đã bỏ đạo lâu năm 
không biết Chúa có tha thứ không. Thôi thì cứ 
để vậy, cây xiêu đàng nào thì đổ về đàng ấy. 
Có nghĩa là bà đã ngã lòng trông cậy. Nhưng 
các anh chị tông đồ cứ bền lòng cầu nguyện. 
Thỉnh thoảng anh chị đến thăm, rồi ngồi tán 
thuốc, viên thuốc giúp bà. Cử chỉ ấy làm bà 
cảm động. Bà kể hết đời tư: bà là đạo dòng, 
nhưng từ khi theo ông thày Pháp, bà đã bỏ hết 
lề luật đạo. Tuy nhiên bà vẫn giữ chuỗi Mân 

Côi trong mình. Có nhiều khi đơn độc một 
mình, ngồi viên thuốc, bà vẫn đọc kinh Mân 
Côi. Bà phàn nàn gia đình nghèo, phải làm cái 
nghề phù thủy pháp môn này, sống cho qua 
ngày. Tuy nhiên các anh chị tông đồ vẫn tiếp 
tục cầu nguyện cho gia đình này được ơn ăn 
năn trở lại. 
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Chỉ ít lâu sau ông chồng ngã bệnh nặng. 
Thấy cảnh cô đơn, con cái không có, cho nên 
các anh chị phải đến săn sóc, đưa ông vào 
bệnh viện, lo chạy thuốc thang. Cảm động 
trước cử chỉ bác ái của anh chị em, ông đã 
hối hận vì những việc làm ma quái của mình 
trước đây. Cho nên ông đã hứa nếu Bề Trên 
cho ông khỏi bệnh, ông sẽ bỏ hẳn nghề thày 
bói pháp môn này. Nhờ lời cầu nguyện của 
anh chị em tông đồ, và sự hiệu nghiệm của 
chuỗi hạt Mân Côi mà bà vợ vẫn còn giữ bên 
mình cho đến nay. Chúa và Đức Mẹ đã cho 
ông hoàn toàn ăn năn hối cải. Ông đã nói 
công khai trước mọi người: 

- Từ nay tôi thuộc về Chúa rồi. Tôi sẽ từ 
bỏ tất cả, dẹp bỏ bàn thờ ma qủy, và thay vào 
đó là một bàn thờ của Chúa và Đức Mẹ. 

Ngay ngày hôm sau cha phó nhà thờ Chợ 
Đũi đến dạy giáo lý cho ông những điều cần 
thiết, rồi rửa tội, làm phép giao cho 2 ông bà 
theo phép đạo. Mấy ngày sau, ông đã qua đời 
thánh thiện trong bàn tay Thiên Chúa và Mẹ 
Maria. Riêng bà vợ còn sống giữ đạo sốt sắng 
cho đến chết. Sỡ dĩ được như vậy, là dù đã 
bỏ đạo, nhưng bà vợ vẫn còn giữ được chuỗi 
hạt Mân Côi. Chính nhờ chuỗi hạt Mân Côi 
này, mà đã cứu được gia đình ông thày Pháp.

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

Lời bàn:

Cả nhà ông thày Pháp coi như đã sa vào 
bàn tay của ma quỷ rồi. Bà vợ là người Công 
giáo đã bỏ đạo lâu năm. Trong sách dẫn đàng 
nhân đức có nói: Cây xiêu đàng nào thì đổ về 
đàng ấy. Điều đó đúng. Khi sống mà theo ma 
quỷ, thì khi chết cũng sẽ về sống với quỷ ma. 
Đó là nguyên lý tất yếu. Gia đình này đúng 
ra là phải chết theo ma quỷ. 

Nhưng chỉ còn nhờ được 1 cây cọc, để 
bám víu mà sống. Cây cọc đó, chính là chuỗi 
hạt Mân Côi của bà vợ. Mặc dù đã bỏ đạo, 
nhưng đôi khi bà còn nhớ đọc kinh Mân Côi 
để tưởng nhớ lại năm xưa... mình là người 
Công giáo. Chính vì thế mà Đức Mẹ đã cứu 
cả nhà. Ôi! Mầu nhiệm thay chuỗi hạt Mân 
Côi của Đức Mẹ! 
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Năm 1866, tại nước Pháp, có một thiếu 
niên 12 tuổi, phải bệnh thổ huyết, đã gần chết 
mà không chịu xưng tội. Bà mẹ đạo đức thiết 
tha cầu nguyện cho con, bà xin Chúa cho con 
được khỏi bệnh, nhất là cho con được ơn trở 
lại cùng Chúa. Bệnh của con càng nặng, càng 
thấy con gần chết, mẹ càng lo lắng tha thiết 
cầu khấn cho con. Khi thì bà khuyên nhủ con, 
khi thì bà nhờ người khác cầu nguyện cho, 
nhưng đứa con dù còn trẻ, cũng cứng lòng, 
chai đá, nhất định từ chối không chịu trở lại 
lo việc linh hồn, không muốn xưng tội, rước 
lễ gì cả.

Bà mẹ đau khổ vô ngần, nhưng không nản 
chí. Bấy giờ là tháng Ba, tháng kính Thánh 
Cả Giuse. Bà nảy ra ý tưởng lấy mẫu ảnh 
Thánh Giuse để dưới gối của con. Hai ngày 
sau, thấy con gần chết, bà lại lấy ảnh để vào 
tay nó. Khi trông thấy ảnh, nó quay mặt đi nơi 
khác, nhưng một lúc sau, khi thấy vắng người 
thì nó hôn mẫu ảnh.

Lúc ấy bà mẹ ở ngoài vào, thấy vậy liền nói:

– Con hãy vững lòng trông cậy Chúa, là 
Đấng nhân từ vô cùng, Người sẽ tha tội cho 
con.

Nó trả lời: 
- Tội lỗi con nhiều và nặng nề lắm chẳng 

Chúa nào tha cho đâu.
Mẹ nó tiếp: 
- Ảnh Thánh Giuse đấy, con hãy cầu cùng 

Người, Người sẽ phù hộ con trước mặt Chúa.
Lúc ấy nó kêu lên rằng: 
- Lạy Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ, là Cha 

Chúa Giêsu, xin cầu cho con.
Hắn kêu 2, 3 lần, liền được ơn Chúa. Trước 

hắn chẳng muốn lo việc linh hồn, xưng tội 
rước lễ, chẳng muốn nghe ai khuyên nhủ, hắn 
thất vọng hoàn toàn, bây giờ hắn ăn năn sám 
hối, khóc lóc, kêu xin cho được dọn mình về 
đời sau.

Hắn đã được xưng tội, rước lễ sốt sắng. 
Ngày hôm sau hắn qua đời tốt lành, vào chính 
ngày lễ kính Thánh Cả Giuse.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

     III. Bền Chí (...) 
Ai cũng khởi sự 

Chỉ thánh mới đi đến cùng.

 
    44. Đường hy vọng dài thăm thẳm. Con đừng làm “Thánh lâm thời”: phong ba dồn dập, 
nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện nguyên hình quỉ.

45. Nhân đức tỏa hương thơm chứ không náo động.

46. Thành tín trên con đường con đi, Phêrô không nộp Chúa, không cáo Chúa, nhưng Phêrô 
không được một lời bênh Chúa, “Tôi không biết người ấy”, Phêrô muốn yên thân, khỏi liên 
lụy: Phêrô bỏ Chúa dọc đường và tháo lui.

47. Con run sợ: vấp ngã, khó khăn, hiểu lầm, công kích, sỉ nhục, tử hình... Con quên Phúc 
Âm sao? Chúa Giêsu đã chịu tất cả. Cứ theo Ngài con sẽ Phục Sinh.

48. Mỗi sáng thức dậy, con khởi sự lại cuộc đời, hăng say và lạc quan. Dù đường đi trục 
trặc, con cứ đi với Chúa, như về làng Emmau, sẽ đến đích.

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

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

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

Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn: Nước Chúa dành cho hết mọi 
người là điều quá rõ; nhưng tôi muốn biết 
Nước Chúa cần những ai, cũng giống như 
quán ăn dành cho hết mọi người nhưng 
thực ra quán ăn cần những người đến ăn 
và trả tiền? (một Kitô hữu giáo dân).

Trao đổi: Nước Chúa cần những Kitô hữu 
mạnh mẽ (1)

Tuy Chúa là tình yêu, lòng Chúa luôn nhân 
ái xót thương, tuy Chúa dựng nên mọi người 
và tuy mọi người đều là con cái Chúa, nhưng 
Chúa chỉ GỌI một số ít làm Kitô hữu (chỉ gọi 
hơn 1 tỷ trong số 8 tỷ người hiện nay trên thế 
giới), rồi trong số 1/8 nhân loại ấy, Chúa chỉ 
CHỌN ra một số còn ít hơn nữa, tương hợp 
và mạnh mẽ (không thể biết được con số bao 
nhiêu) để vào thẳng Nước Trời (2). 

Nước Chúa giống như người trồng cây 
muốn cho cây phát triển và sinh hoa kết trái 
thì phải luôn cắt tỉa (bỏ cành xấu và yếu, giữ 

lại cành tốt và khỏe). Linh mục Charles Pope 
(giáo sư Kinh thánh các chủng viện thuộc 
tổng giáo phận Washington, Mỹ) gọi việc 
Chúa cắt tỉa bằng thần học “tàn dư” (remnant 
theology), ví dụ và lần cắt tỉa: 

- 12 chi họ Israel, Chúa loại bỏ 10 chi họ, 
chỉ giữ lại 2 là chi họ Giuđa và Lêvi; một thời 
gian sau, Chúa loại bỏ Lêvi, sau đó thanh lọc 
Giuđa giữ lại rất ít người; nhưng rồi ngày nay 
thì sao? Chúa loại bỏ cả Israel.

- Chúa bảo tướng Ghít–ôn (hay Ghidêôn) 
loại bỏ 20.000 trong số 30.000 quân Israel, 
sau đó, lại bảo ông chỉ giữ lại 300 người trong 
số ấy (bằng cách cho họ uống nước bên bờ 
sông, ai đứng mà uống thì giữ lại), thế mà 
chỉ với 300 quân, Ghít-ôn chiến thắng 60.000 
quân Mêđian và đồng minh (x.Tl 6;7).

- Có lần Chúa sai 72 môn đệ (Lc 10, 1-9) 
nhưng Chúa loại bỏ chỉ giữ nhóm 12.

- Khi Chúa tuyên bố: “Ta là bánh hằng 
sống từ trời xuống…” (Ga 6,41-51) là lúc 
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Người cắt tỉa số người - cảm thấy chói tai và 
bỏ đi - theo Chúa chỉ vì được ăn “Ta bảo thật 
các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các 
ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các 
ngươi đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,22-29). 

- Bên giếng Giacóp, Chúa bảo phụ nữ Sa-
maria: “Những kẻ thờ phượng đích thực…” 
(Ga 4,3-43) ám chỉ sẽ loại bỏ những kẻ thờ 
phượng không đích thực (thờ phượng hình 
thức, môi miệng và ồn ào).

- Chúa còn đặt trong miệng thánh Gioan 
Tiền hô câu: ”Các anh hãy sinh hoa quả để 
chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể 
bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ 
Ápraham”. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên 
Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở 
nên con cháu ông Ápraham. Cái rìu đã đặt 
sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả 
tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3,8-
10) (3) .

Nước Chúa cần số “tàn dư” (những kẻ 
tương hợp và mạnh mẽ) chứ không “ôm rơm 
cho nặng bụng”.

...................................................................
(1). Những Kitô hữu vững mạnh và bền bỉ 

trong đức tin bằng cách tin qua việc đi theo 
Chúa; đi theo Chúa là thực thi Lời Chúa; 
thực thi Lời Chúa yêu thương hết mọi người. 
Nhưng Nước Chúa còn cần cho trẻ thơ, người 
nghèo hèn thấp bé, bệnh hoạn, tàn tật khổ 
đau và bất hạnh nói chung, vì những người 
này tương hợp với Nước Chúa.

(2). Không ghé đâu, không quá cảnh v.v… 
(3). Từ đó, chúng ta:
 - Tin Chúa không nhờ vào phép lạ, bởi vì 

Người tuyệt đối không “nhử” chúng ta bằng 
mồi nhử phép lạ, có nghĩa chúng ta cũng 
đừng dùng phép lạ để “nhử” nhau, vì tin nhờ 
phép lạ là “đức tin kiểu Tôma” (thấy mới 
tin). Cũng đừng “nhử” nhau tin bằng mồi 
nhử hình thức như âm nhạc thời trang quyến 
rũ, kèn trống ầm ĩ, lễ lạc linh đình, rước sách 
ì xèo v.v… tất cả những lối tin ấy là tin yếu. 

 - Không xao xuyến hay rầu rĩ khi nghe đây 
đó có ai khủng hoảng đức tin, đặt lại vấn đề 
tin, chối bỏ đức tin, phản bội đức tin v.v... làm 
thế khác nào thấy người trồng cây cắt tỉa thì 
hoảng hốt, nhưng hãy nhìn lên Chúa với sự 
lạc quan rồi đây Giáo hội Chúa sẽ khỏe hơn 
và sẽ cho hoa trái tốt hơn.
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Cha sở và cha phó ngày ngày bỏ ra ít giờ, 
trồng và chăm sóc cây trồng quanh nhà thờ. 
Những người qua lại thường hay đứng lại bày 
tỏ ý kiến giống nhau rằng hai cha đang làm 
một việc rất vô ích vì giáo dân ở đây từ người 
lớn đến trẻ em đều vô ý thức và nhất là khi 
hai cha chuyển đi nơi khác, cha mới có thể 
lại phá tung để làm cái gì cho khác hơn v.v… 
Mỗi lần nghe vậy, trong khi cha phó chỉ cười 
rồi im lặng, nhưng cha sở gật gù tỏ thái độ 
đón nhận ý kiến, nhưng đợi cho đến khi họ 
đi khuất, cha sở nói như nói với chính mình:

- Dum spiro, spero! 
Lúc đầu chỉ một mình cha sở nói câu đó, 

lâu dần, cha phó cũng nói theo, thậm chí khi 
cha sở chưa kịp nói thì cha phó đã nói thay. 
Buồn cười ở chỗ, hễ cha nào nói xong, thì 
cả hai bật cười vui vẻ. Một hôm, có một ông 
biện (viên chức trong ban Hành giáo) tên 
Hàn, thấy vậy liền kêu lên:

- Hai cha nói, bố ai hiểu! 
Cha sở nói:
- Chúng tôi nói một câu Latin danh tiếng. 

Câu đó có nghĩa là: cho tới khi tôi còn thở, 
tôi còn hy vọng. 

Ông biện Hàn này là người ham học hỏi, 
nghe cha sở nói vậy thì càng thắc mắc:

- Nhưng hy vọng điều gì thưa cha?  
Cha sở nói:
- Ý kiến của những người đi ngang qua 

đây bày tỏ là rất đúng! Nhưng chúng tôi vẫn 

cứ hy vọng ngày nào đó mọi người sẽ có ý 
thức việc chúng tôi làm là việc cần được bảo 
vệ và cần được tiếp tay. 

Nghe cha sở giải thích xong, ông biện 
Hàn đứng im, im đến độ hai cha tưởng ông đã 
bỏ đi, nào ngờ, ngoái cổ lại thì thấy ông vẫn 
đứng đó, im như trời trồng. Cha sở kêu lên:   

- Lạ chưa! Mọi người đều khi nghe chúng 
tôi nói câu Latin thì ngao ngán bỏ đi, còn 
ông, ngao ngán đứng nhìn. Nghĩa là sao vậy? 

Ông biện Hàn trả lời:
- Vì tôi thấy hai cha nói câu đó nghe thật 

là chí lý!
Cha sở:
- Chí lý? 
Ông biện Hàn nói:
- Làm việc tốt không bao giờ xong, mà 

phải làm hoài. Giống như việc từ thiện, tính 
ra, việc từ thiện bác ái còn đáng ngao ngán 
hơn, vì người nghèo thì đông đến hằng hà sa 
số… Không nghĩ được như hai cha sao làm 
được việc từ thiện bác ái?

…
Tối về trong giờ cơm, cha sở nói với 

cha phó:
- Chúng ta nói tiếng La tinh… Còn ông 

Hàn thì dạy cho chúng ta một bài học: Việc 
tốt làm không bao giờ xong. Ối trời! La tinh 
la tiếc!...

Nói xong, hai linh mục, một già một trẻ 
cười ầm vang cả nhà xứ.    

“Dum spiro, spero”, (As long as I breathe, I hope) nghĩa là: Cho đến khi nào tôi 
còn thở, tôi còn hy vọng. Câu này được dùng trong bài viết dưới đây với dụng ý: tuy 
Thánh ca Phụng vụ bị chê, chối, nhưng chúng tôi –nhóm Thánh Nhạc Ngày Nay- 
vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó Thánh ca Phụng vụ (hát nguyên văn Lời Chúa và 

hát cả cộng đoàn) sẽ được mọi người đón nhận..  

PHA THĂNG
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TTO - Dịch hạch, dị giáo, sinh đẻ… luôn tiềm ẩn 
những mối đe dọa chết chóc khiến cuộc sống của con 
người thời kỳ Trung Cổ trở nên khó đoán định, không 
biết nay sống mai chết thế nào.

Nhắc tới thời kỳ Trung Cổ, người ta thường hình 
dung về một giai đoạn tăm tối nhất của nhân loại với 
dịch bệnh, phù thủy, sự giết chóc và những hình thức 
tra tấn man rợ khiến ai cũng phải kinh hồn.

Đây là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử 
châu Âu, kéo dài từ thế kỷ V tới XV. Nó bắt đầu với sự 
sụp đổ của đế quốc Tây Rôma và chấm dứt khi hòa vào 
thời kỳ Phục hưng và Thời đại khám phá.

Theo trang History Extra (Anh), Tiến sĩ Dr Kath-
arine Olson, một nhà sử học hiện giảng dạy về lịch sử 
Trung Cổ và cận đại tại Đại Học Bangor (Anh), đã tiết 
lộ 10 mối đe dọa lớn nhất mà con người phải đối mặt 
trong thời kỳ này. Đang sống khỏe mạnh và an toàn, 
chỉ trong tích tắc người ta có thể từ giã cõi đời!

1. “Cái chết đen” mang tên dịch hạch.
Được mệnh danh là “cái chết đen”, dịch hạch là 

một trong những đại dịch kinh hoàng gieo rắc nỗi sợ 
hãi trong thời kỳ Trung Cổ. Thủ phạm lây truyền bệnh 
dịch hạch là bọ chét sống ký sinh trên cơ thể chuột.

Khi khoa học chưa phát triển, con người thời 
Trung Cổ từng cho rằng nguyên nhân gây ra loại dịch 
tàn bạo này là do con người bị Chúa trời trừng phạt để 
đền lại những tội lỗi đã gây.

Lan sang châu Âu vào năm 1348, loại bệnh do vi 
khuẩn Yersinia pestis gây ra đã khiến hàng chục triệu 
người chết từ Ý, Pháp, Đức cho đến vùng Bắc Âu, Anh, 
Tây Ban Nha và Nga.

Dịch bệnh quái ác này thường khiến khắp người 
bệnh nhân sưng hạch, hạch có thể to bằng ngón tay cái 

Những cái chết kinh hoàng do tác động 
của tự nhiên và con người đã khiến 
thời kỳ Trung Cổ nhuốm màu đỏ rùng 
rợn - Ảnh: NATIONAL INTEREST

Ảnh minh họa về dịch hạch trong thời 
kỳ Trung Cổ - Ảnh: YOUR STORY

NGUYÊN NGUYÊN
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hoặc quả trứng gà, lúc đầu đau và cứng chắc, 
sau đó hạch mềm hoá mủ. Với thể hạch nhiễm 
khuẩn huyết, da của bệnh nhân sẽ chuyển sang 
màu sậm hơn (hóa đen) do độc tố ăn sâu vào 
máu - một lý do khiến dịch hạch được gọi là 
“cái chết đen”.

Dịch hạch đã cướp đi sinh mạng của hơn 
1/3 dân số châu Âu. Sống trong thời kỳ này, 
nếu bị nhiễm dịch hạch, có tới 70 đến 80% 
khả năng người ta sẽ chết trong tuần kế tiếp. 
Do sự hoành hành của “cái chết đen”, tuổi thọ 
của người dân ở vùng Florence (Ý) vào thế kỷ 
XIV chỉ dưới 20 tuổi.

2. Đi du lịch.
Con người rất dễ đi chầu diêm vương khi 

ngao du bốn bể trong thời kỳ Trung Cổ. Một 
nơi sạch sẽ và an toàn để ngủ trên đường đi 
thường khó tìm. Phải ngủ ngoài trời đặc biệt 
khi đi du lịch vào mùa đông, người lữ khách 
hay đối mặt với nguy cơ chết cóng.

Trong khi đó, nếu bôn ba thế gian theo 
nhóm, dù cảm thấy an toàn, người lữ khách 
vẫn có thể bị cướp và giết hại bởi người lạ, 
thậm chí là bạn đồng hành. Các lữ khách sẽ 
không có thức ăn và nước uống nếu không tìm 
được khách điếm, tu viện hay một nơi tá túc.

Bị hạ độc thủ, bị bắt giam vô cớ khi đến 
một vùng đang giao tranh, không biết ngoại 
ngữ, chết chìm… là những mối nguy khác sẽ 
nằm rải rác đầy con đường khám phá vùng 
đất mới của người xưa. Sử chép rằng thậm 
chí Hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh, 
Frederick I, đã chết đuối vào năm 1190 khi 
ông băng qua con sông Saleph trong cuộc thập 

tự chinh thứ ba.
Một lữ khách thời Trung Cổ trung bình 

đi được 24-40km/ngày bằng chân không, hoặc 
42 đến 48km/ngày nếu di chuyển bằng ngựa. 
Trong khi đó, đi bằng thuyền có thể vượt qua 
đoạn đường từ 120 đến 200km/ngày.

3. Nạn đói.
Nạn đói là một mối đe dọa rình rập thật 

sự đối với đàn ông và phụ nữ thời Trung Cổ. 
Đối mặt với tình trạng thiếu ăn do mất mùa 
và thời tiết xấu, nhiều người đã chết đói hay 
sống vất va vất vưởng vì phải ăn tạm vỏ cây 
và những loại hạt đã bị mốc meo.

Dịch hạch khiến da của bệnh nhân bị sưng 
hạch với mủ bên trong - Ảnh: YOUR STORY

Nhắc tới những người yêu thích khám phá là 
phải nhắc tới nhà thám hiểm người Ý Mar-
co Polo vào thế kỷ XIII và XIV. Đây là một 
bức tranh minh hoạ ra đời vào thế kỷ XV, mô 
tả cảnh hai lữ khách là cha và chú của Mar-
co Polo đang di chuyển từ Venice (Ý) sang 
phương Đông - Ảnh: HERITAGE IMAGES

Người ta phải ăn tạm bợ mọi thứ ăn được để 
sống qua ngày - Ảnh: GETTY
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Đại nạn đói vào thế kỷ XIV đã tàn phá 
châu Âu dữ dội do thời tiết khắc nghiệt gây ra. 
Trong 7 năm từ năm 1315 đến 1322, Tây Âu 
đã chứng kiến đợt mưa lớn khủng khiếp, có 
năm mưa tới 150 ngày.

4. Sinh đẻ.
Ngày nay, với các lợi ích của việc siêu 

âm, theo dõi thai nhi và gây tê ngoài màng 
cứng, nguy cơ tử vong đối với mẹ và em bé 
đã ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, 
chuyện sinh đẻ trong thời kỳ Trung Cổ chứa 
đầy hiểm họa.

Trường hợp sinh ngôi ngược (tức chân 
ra trước, đầu ra sau) thường có nguy cơ cao 
khiến cả mẹ và em bé mất mạng.

Những bà mụ đỡ đẻ, thay vì bác sĩ có 
tay nghề, thường can dự vào chuyện hạ sinh 
với những công cụ đơn giản (thường bằng tay 
không), nhưng không phải lúc nào cũng thành 
công.

Năm 1537, Jane Seymour, người vợ thứ 
ba của vua Henry VIII (Anh), đã qua đời do 
nhiễm trùng sau khi sinh Hoàng tử Edward.

5. Dễ mất mạng khi còn con nít.
Giới học giả ước tính khoảng 20 đến 

30% trẻ em dưới 7 tuổi thường dễ bị tổn 
thương trước các yếu tố gây chết chóc như suy 
dinh dưỡng, các loại bệnh tật (đậu mùa, ho, 
sởi, lao, cúm…).

Sinh ra trong các gia đình có địa vị hoặc 
giàu có cũng chưa chắc đảm bảo một cuộc 
sống trường thọ. Trong các gia đình công tước 

ở Anh vào giai đoạn 1330-1479, 1/3 trẻ em đã 
chết khi chỉ dưới 5 tuổi.

6. Thời tiết xấu.
Hầu hết dân số châu Âu thời kỳ Trung 

Cổ sống ở nông thôn thay vì thành thị. Do đó, 
thời tiết là thứ quan trọng nhất đối với sinh kế 
của mọi người.

Thời điểm đó, con người tin rằng thời tiết 
không đơn thuần là một hiện tượng tự nhiên. 
Với họ, thời tiết xấu là do hành vi xâú của con 
người gây ra như giết người, phạm tội. Người 
xưa cũng nghĩ rằng phù thủy là những người 
điều khiển thời tiết, phá hủy mùa màng.

7. Bạo lực.
Dù là nhân chứng, nạn nhân hay thủ 

phạm, người ta -từ địa vị cao nhất tới thấp 
nhất- vẫn có thể chết bất đắc kỳ tử khi mối đe 

Những người hộ sinh thường chỉ dùng tay 
không để giúp đưa đứa bé ra khỏi bụng mẹ - 

Ảnh: PINTEREST

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất 
trong xã hội Trung Cổ - Ảnh: PINTEREST

Cái ăn quyết định đến sự sống còn của con 
người, trong khi thời tiết lại là thứ quyết định 
có miếng ăn hay không - Ảnh: TWITTER 
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dọa này thường trực trong cuộc sống thường 
ngày. Hiếp dâm, tấn công, sát hại… là những 
loại bạo lực phổ biến.

Nhiều trường hợp bạo lực khá lạ đời. Một 
ví dụ là trường hợp của Maud Fras. Người này 
đã bị một hòn đá lớn rơi trúng đầu và tử vong 
tại chỗ tại lâu đài Montgomery ở Wales vào 
năm 1288.

8. Dị giáo.
Chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu 

bất tuân. Những người có niềm tin tôn giáo và 
thần học được cho đi ngược lại lời răn dạy của 
nhà thờ Cơ Đốc được xem là những kẻ dị giáo 
ở châu Âu thời Trung Cổ.

Nhóm này gồm cả người theo Do Thái 
giáo, Hồi giáo có tư tưởng được xem là không 
chính thống.

Vua chúa, các nhà truyền giáo, những 
người tham gia thập tự chinh… tìm cách đảm 
bảo thế thượng phong của Cơ Đốc giáo ở Địa 
Trung Hải. Người Do Thái và Hồi giáo thường 
đối mặt với sự ngược đãi, trục xuất và chết 
chóc ở châu Âu. Tại Anh, những vụ thảm sát 
người Do Thái đã diễn ra vào thế kỷ XII. Vua 
Edward 1 của Anh đã đuổi người Do Thái khỏi 
Anh vào năm 1290.

9. Săn bắn.
Săn bắn là một trò tiêu khiển quan trọng 

đối với hoàng gia và tầng lớp quý tộc thời 
Trung Cổ. Tuy nhiên, người đi săn dễ dàng 
bị thương hoặc thiệt mạng do sơ suất như ngã 
ngựa, bị trúng tên… Năm 1100, vua William 
II của Anh đã chết vì bị trúng tên trong lúc săn 
bắn ở New Forest.

10. Chết yểu.
Chết yểu hay chết đột ngột phổ biển 

trong thời kỳ Trung Cổ. Người ta đột tử vì 
nhiều nguyên nhân, từ các nguyên nhân tự 
nhiên như bệnh tật cho tới chiến tranh, xử tử, 
tai nạn…

Chết một cái chết “yên lòng” rất quan 
trọng đối với người Trung Cổ, mà vốn là chủ 
đề của nhiều cuốn sách.

Người ta thường lo sợ về “cái chết đột 
ngột”, không biết họ sẽ ra sao nếu không có sự 

chuẩn bị trước. Nhiều người còn xài bùa như 
một thứ bảo bối mà họ tin là có khả năng giúp 
đối phó bệnh tật, sấm sét…

Bài viết trên cho thấy: loài người muốn 
tồn tại thì phải văn minh dần, tiến bộ mãi; văn 
minh và tiến bộ xuất phát từ sự khốn quẫn (tục 
ngữ dân dã: “cái khó ló cái khôn”). Hai quy 
luật tự nhiên ấy lại được niềm hy vọng nuôi 
dưỡng và vun đắp; vì loài người là loài sống 
không bao giờ ngừng hy vọng. 

Trong lãnh vực thánh nhạc, chúng tôi, 
những người đề xướng hát Thánh ca Phụng vụ 
(TCPV) trong thánh lễ, tuy bị mọi người tảng 
lờ, nhưng chúng tôi không ngừng hy vọng, hy 
vọng rồi sẽ có một ngày các cộng đoàn Việt 
Nam trong và ngoài nước quan tâm, thấu hiểu 
rồi chấp nhận dùng TCPV trong thánh lễ cho 
việc thờ phượng Chúa xứng hợp hơn và đi vào 
chiều sâu hơn của nội tâm vì TCPV là một 
đường lối đáp ứng đúng với mọi giáo huấn 
của Giáo hội về thánh nhạc.

“DUM SPIRO, SPERO” (CHO ĐẾN 
KHI NÀO TÔI CÒN THỞ LÀ TÔI CÒN 
HY VỌNG). HY VỌNG CÔNG CUỘC 
THỜ PHƯỢNG CHÚA XỨNG HỢP HƠN 
TRONG PHỤNG VỤ Ở CÁC NHÀ THỜ 
VIỆT NAM). 

Khoảng cách giữa cái chết và sự sống rất gần 
nhau trong thời Trung Cổ - Ảnh: CALAMEO
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Công đồng Vat. II ở phần Hiến chế Phụng 
vụ thánh chương VI số 12 có nêu: “Thánh 
nhạc càng liên kết chặt chẽ với hoạt động 
phụng vụ bao nhiều thì càng thánh thiện hơn 
bấy nhiêu”.

Lm. Giuse Phạm Đình Ái SSS, chia sẻ đề 
tài này trong Hội Thảo Thánh Nhạc lần thứ 
44 được tổ chức tại Sài Gòn ngày 07/05/2019. 
Bài viết được giới thiệu trong cuốn nội san 
Hương Trầm số 29 của Uỷ ban Thánh nhạc 
(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). Ví khuôn 
khổ trang THÁNH NHẠC NGÀY NAY có hạn, 
nên chúng tôi chỉ xin trích dẫn dần dưới đây:

(tiếp theo)
   2. Hát Ca tiến lễ

Nên biết rằng việc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh vào sự tham 
dự của dân chúng và muốn đơn giản hóa nghi thức Chuẩn bị Lễ vật, cho nên đã rút các bản văn 
dùng để hát Ca tiến lễ ra khỏi Sách lễ Rôma mặc dầu vẫn có thể tìm thấy chúng trong Grad-
ulae Romanum – tức bộ sưu tầm các bài ca cho Thánh lễ, hoặc trong một phiên bản đơn giản 
hơn là cuốn Graduale simplex. Sách lễ hiện nay chỉ còn chứa đựng duy nhất một bản văn 
để hát Ca tiến lễ vào ngày thứ Năm Tuần Thánh (lễ Tiệc Ly).10 Đó là bài “Đâu có tình yêu 
thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…” Rất tiếc là tại Việt Nam, rất hiếm có cộng đoàn nào chịu 
chọn bài này làm bài Ca tiến lễ trong Thánh lễ Tiệc Ly (bằng cách hát bài “Ở Đâu Có Bác Ái” 
của Lm. Ns. Hoàng Kim); Ca tiến lễ của “Thánh lễ cầu cho tín hữu đã qua đời” trong Grad-
uale Simplex được trích từ Tv 129, 1-2: “Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy 
Chúa, xin Ngài nghe tiếng con! Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa”; lễ Truyền tin và 
lễ Đức Mẹ Vô nhiễm trong cuốn Graduale Romanum/ Graduale Simplex đều có chung bài 
Ca tiến lễ được trích từ Lc 1,28: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ 
là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, Alleluia”; Ca tiến lễ của Lễ Mẹ Thiên Chúa là: “Ôi 
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ thật diễm phúc và xứng muôn lời ca tụng, vì từ nơi Mẹ đã phát sinh 
ra mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con” …

Với những gì vừa trích dẫn ở trên, chúng ta có thể hiểu lý do tại sao: [i] Một số tài liệu 
như Music in Catholic Worship [1982] (số 71) và Introduction to the Order of Mass [2003] 
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(số 105) của HĐGM Hoa Kỳ; Pastoral In-
troduction: Celebrating the Mass [2005] (số 
180) của HĐGM Anh quốc và xứ Wales11 đã 
mạnh mẽ xác định rằng bài ca trong phần 
Chuẩn bị Lễ vật không phải luôn luôn cần 
thiết hay đáng ước mong và khi sử dụng cũng 
không cần chúng phải đề cập đến bánh – rượu 
hay việc dâng tiến. Thay vào đó, lời của bài 
hát Ca tiến lễ có thể diễn tả niềm hân hoan, 
chúc tụng, cộng đoàn, hay chủ đề của mùa 
phụng vụ thì đều thích hợp;[ii] Tại Việt Nam, 
theo thông cáo số 3/94 của Ủy ban Thánh 
nhạc: “…Tập quán thay Ca dâng lễ bằng 
những bài hát có ý nghĩa dâng bánh rượu, 
dâng hồn xác lên Chúa vẫn có thể được duy 
trì, vì đang khi ca đoàn, cộng đoàn hát như 
thế, chủ tế vẫn đọc trọn vẹn bản văn theo quy 
định.”;12 [iii] Trước câu hỏi là liệu thánh ca 
về Đức Mẹ được xem là “không thích hợp” 
trong phần Dâng lễ chăng? Cha Edward Mc-
Namara (Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư 
phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum, 
Rôma) đã trả lời rằng:

Tôi tin rằng chúng ta có thể được hướng 
dẫn ở đây bởi hình thức ngoại thường của 
nghi lễ Rôma. Trong nghi lễ này, bài Ca dâng 
lễ không phải là một bài tùy chọn, nhưng 
là thích hợp và cụ thể cho từng ngày riêng 
hoặc mùa. Việc lướt nhìn qua lịch phụng vụ 
cho thấy rằng bản văn qui định phần dâng 

lễ trong các ngày lễ Đức Mẹ thường đề cập 
đến Đức Mẹ. Trong nhiều trường hợp, lời 
của bài Ca dâng lễ được lấy từ phần đầu của 
kinh Kính Mừng, hoặc một câu thánh vịnh áp 
dụng cho Mẹ Maria, và đôi khi là một bài 
thánh ca riêng, chẳng hạn lễ Đức Maria Nữ 
Vương (ngày 22/08) hoặc lễ Đức Maria Xác 
Hồn Lên Trời (ngày 15/08). Vì vậy, tôi nghĩ 
rằng thật là rõ ràng rằng truyền thống Giáo 
Hội xác nhận việc sử dụng các bản văn về 
Đức Mẹ, ít là trong các ngày lễ của Ngài […] 
Qua các điều trên đây, hình như không có lý 
do để cấm dùng thánh ca Đức Mẹ cho phần 
dâng lễ, nếu có một lý do chính đáng cho việc 
có một bài ca. Các bài thánh ca ấy là chắc 
chắn đúng cho các lễ Đức Mẹ, và cũng có thể 
là hợp lý trong các tháng kính Đức Bà, như 
tháng Năm và tháng Mười.13

(còn tiếp)
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Ôn lại 13 anh hùng tiêu biểu nhất trong lịch 
sử Việt Nam trước thế kỷ thứ XVII.

1. Hùng Vương.
Hùng Vương (vua Hùng) là vị vua nhà 

nước Văn Lang của người Lạc Việt. Hùng 
Vương là con trai của Lạc Long Quân, lên 
ngôi vào năm 2879 trước công nguyên đặt 
quốc hiệu Văn Lang, chia nước làm 15 bộ là 
quốc tổ của Việt Nam. Dân ta có câu: 

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.
2. Hai Bà Trưng.
Hai Bà Trưng tức Trưng Trắc, Trưng Nhị là 

2 vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt 
Nam. Là thủ lĩnh khởi binh chống lại ách đô 
hộ tàn bạo, độc ác của nhà Đông Hán thuộc 
Trung Quốc. Cũng là người đã lập ra một 
quốc gia mới lấy kinh đô là Mê Linh và tự 
phong Nữ Vương.

3. Lý Nam Đế.
Lý Nam Đế tên thật Lý Bí là thủ lĩnh của 

cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của Nhà 
Lương, lập ra Nhà Tiền Lý và nước Vạn Xuân.

4. Ngô Quyền.
Ngô Quyền sinh năm 898 ở làng Đường 

Lâm, còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô 
Vương là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong 
lịch sử Việt Nam. Năm 938, Ngô Quyền lãnh 

đạo nghĩa quân đánh tan quân Nam Hán bằng 
cách cắm cọc trên sông Bạch Đằng giành được 
thắng lợi vẻ vang với một trận thành danh lưu 
sử ngàn năm là gương sáng cho bao thế hệ 
trẻ mai sau. Chấm dứt ách đô hộ hơn 1000 
năm phong kiến Bắc thuộc của Việt Nam. Đại 
thắng sông Bạch Đằng đã khắc họa mưu lược 
cùng tài trí của ông. Ông được xem là “vua 
của các vị vua”. 

5. Đinh Tiên Hoàng.
Đinh Tiên Hoàng tức Đinh Bộ Lĩnh là vị 

vua sáng lập ra triều Đinh tạo ra nước Đại Cồ 
Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông nổi tiếng 
với tài đánh đâu thắng đó, dùng mưu lược 
trong 2 năm đã dẹp được loạn 12 sứ quân, lên 
ngôi vua năm 968.

6. Lê Đại Hành.
Lê Đại Hành tên thật Lê Hoàn làm quan 

triều Đinh đến chức Thập đạo tướng quân. 
Khi quân Tống xâm lược ông đem quân ra 
kháng cự, thay nhà Đinh làm vua. Có công trừ 
nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoại 
yên lòng dân, trong nước thanh bình Bắc, 
Nam vô sự.

7. Lý Thái Tổ.
Lý Thái Tổ tức Lý Công Uẩn người sáng 

lập ra nhà Lý có công dời đô từ Hoa Lư 
về Thăng Long (Hà Nội ngày nay).

8. Lý Thường Kiệt.
Lý Thường Kiệt là một danh tướng có công 
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lớn trong việc đánh bại quân Tống xâm lược 
vào năm 1075-1077. Ông được tương truyền 
là người đã viết ra bài thơ: “Nam Quốc Sơn 
Hà” bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong 
lịch sử dân tộc Việt Nam.

9. Trần Nhân Tông.
Trần Nhân Tông là vị hoàng đế thứ 3 của 

nhà Trần, trị vì 15 năm, làm Thái Thượng 
Hoàng 15 năm. Là người lãnh đạo nhân dân 
chống quân Mông Cổ và quân Nguyên xâm 
lược. Nổi tiếng là vị vua anh minh trong lịch 
sử. Là người thành lập ra Thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử và còn là một nhà thơ xuất sắc 
của thời Trần.

10. Trần Hưng Đạo.
Trần Hưng Đạo tức Trần Quốc Tuấn, còn 

được biết là Hưng Đạo Vương. Là vị tướng 
tài, 3 lần chỉ huy nhân dân đánh tan quân 
Mông-Nguyên dưới thời Hốt Tất Liệt là một 
trong chiến thắng vĩ đại trong lịch sử thế giới.

Ngoài ra, ông còn là một nhà chính trị, 
nhà văn lỗi lạc. Nổi tiếng nhất với bài “Hịch 
tướng sĩ” chan chứa tinh thần yêu nước nồng 
nàn và cách dạy quân.

11. Lê Thái Tổ.
Lê Thái Tổ tức Lê Lợi là người khởi xướng 

cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân nhà 
Minh lập ra nhà Hậu Lê. Ông cũng là nhân 
vật nổi tiếng trong truyền thuyết Hồ Gươm, 
một sự tích của dân gian Việt Nam.

12. Nguyễn Trãi.
Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai (1380–

19/9/1442), quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện 
Phượng Sơn, lộ Lạng Giang (nay thuộc Chí 
Linh, Hải Dương). Ông là con trai của Nguyễn 
Phi Khanh và bà Trần Thị Thái, là cháu ngoại 
của Trần Nguyên Đán. Thi đỗ Thái học sinh 
năm 1400, Nguyễn Trãi từng làm quan dưới 
triều Hồ. Sau khi Việt Nam bị rơi vào sự cai 
trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo 
chống lại ách Minh thuộc. Ông trở thành mưu 
sĩ của nghĩa quân Lam Sơn.

Năm 1442, toàn gia đình Nguyễn Trãi bị 
tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 

1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải 
oan cho ông. Ông là một nhà văn hóa lớn nổi 
tiếng nhất với bài: “Bình Ngô Đại Cáo” được 
xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của dân 
tộc Việt Nam. 

Một phần trích trong bài: “Bình Ngô Đại 
Cáo”

Từng nghe: 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; 
Như nước Đại Việt ta từ trước, 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 
Núi sông bờ cõi đã chia, 
Phong tục Bắc Nam cũng khác; 
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền 

độc lập 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên 

hùng cứ một phương; 
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, 
Song hào kiệt thời nào cũng có. 
Cho nên: 
Lưu Cung tham công nên thất bại; 
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong; 
Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô 
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 
Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi. 
13. Quang Trung.
Quang Trung tức Nguyễn Huệ (1753-

1792) còn được biết đến là Quang Trung 
Hoàng đế hay Bắc Bình Vương, là vị hoàng 
đế thứ 2 của nhà Tây Sơn. Là người đã đánh 
dẹp vua Lê, chúa Trịnh và chúa Nguyễn giúp 
thống nhất Việt Nam. Đồng thời đánh bại 
quân Xiêm và quân Thành lập ra Nhà Tây 
Sơn.

                       ...................
Nhân việc ôn lại các anh hùng ngoài đời, ta 

nói về các anh hùng trong đạo.
VÀO NƯỚC TRỜI LÀ NHỮNG KITÔ 

HỮU ANH HÙNG?
Ca đoàn Thánh Thi (1) đang sung mãn về 

mọi mặt thì bất ngờ 5 thành viên cùng một gia 
đình có việc phải nghỉ, BBT (tên tác giả bài 
viết này tạm dùng) buộc lòng phải giải tán ca 
đoàn; quyết định này làm các thành viên còn 
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lại ai cũng hụt hẫng, thắc mắc, có người tức 
giận; thời gian trôi qua làm lắng đọng mọi 
việc, BBT bỗng nhận ra việc giải tán ca đoàn 
Thánh Thi tưởng rằng dở hóa ra lại hay, vì 
bên ngoài ca đoàn, phần lớn các giáo xứ mời 
ca đoàn hát lễ chẳng qua chỉ để “làm sự kiện” 
cho giáo xứ chứ không quan tâm đến mục 
đích “phổ biến Thánh ca Phụng vụ” (TCPV) 
ca đoàn nhắm tới; và vì bên trong ca đoàn, 
chỉ vài phần trăm trong số các thành viên hoạt 
động có lý tưởng và vì lý tưởng “phổ biến 
TCPV”, số đông còn lại không có lý tưởng và 
không vì lý tưởng ấy; với 2 lý do ấy, sau hơn 
7 năm hoạt động tốn giờ, tốn công, tốn sức và 
tốn của… ca đoàn vẫn không đạt được hoa 
trái thì ca đoàn tồn tại để làm gì? Giải tán ca 
đoàn xong, BBT tổ chức hát TCPV mỗi chiều 
thứ bảy lúc 16g tại nhà nguyện của dòng Anh 
Em Đức Mẹ Người Nghèo ở Bình Triệu, 
Thủ Đức (được sự cho phép của quý Bề trên 
dòng), hát đối đáp cùng cộng đoàn Kitô hữu 
ít ỏi; có 9 trong số gần 40 thành viên ca đoàn 
Thánh Thi hưởng ứng (nay có thêm 2 thành 
viên mới); nếu nói “quy luật trở thành anh 
hùng trước nhất người ta phải có lý tưởng” 
thì 11 thành viên Thánh Thi còn lại này đang 
tiềm ẩn tố chất anh hùng, BBT tin chắc như 
thế, nhất là mỗi khi thánh lễ chiều thứ bảy 
mưa mù, trời tối, ướt át và hiu quạnh nhìn 
thấy 11 thành viên Thánh Thi này vẫn có mặt 
sớm sủa đầy đủ, vẫn âm thầm lặng lẽ, vẫn cứ 
cần mẫn lo cho việc hát TCPV với cộng đoàn 
(2) được chu tất mà chẳng cần ai khen ngợi 
hay biết đến, chẳng cần vui thú, danh tiếng, 
chẳng màng lợi lộc hay sự công nhận.   

Chuyện trên gợi thấy: Kitô hữu (giáo dân, 
tu sĩ, giáo sĩ) cũng có 2 bước giống vậy: 

- Bước thứ I: GỌI. Nghĩa là mọi Kitô hữu 
đều là những người được Chúa gọi (qua việc 
được lãnh nhận bí tích rửa tội tức là được cứu 
độ cũng là được gọi hay được trao lý tưởng 
“theo Chúa” vào Nước Trời). 

- Bước thứ II: CHỌN. Nhưng sau khi đã 
được gọi, Kitô hữu nào đáp ơn gọi “theo 
Chúa”, Kitô hữu ấy mới thực sự là người 

được chọn vào Nước Trời (vào thẳng chẳng 
ghé đâu) đồng nghĩa Kitô hữu ấy đúng là 
trang anh hùng; còn Kitô hữu nào không đáp 
ơn gọi “theo Chúa’, Kitô hữu ấy không phải 
là người được chọn vào Nước Trời (giả có 
vào thì cũng ghé luyện ngục để thanh luyện), 
đồng nghĩa Kitô hữu ấy không là trang anh 
hùng. Vậy câu trả lời là: Kitô hữu được vào 
Nước Trời là Kitô hữu anh hùng.

ĐÃ ĐƯỢC GỌI, SAO CÒN PHẢI 
ĐƯỢC CHỌN NỮA?

Bởi vì: 
- Theo quy luật tự nhiên: mọi lãnh vực 

trong xã hội loài người nơi nào cũng có gọi, 
sau gọi phải chọn, ví dụ chủng viện, dòng tu, 
công ty, trường học, ngành nghề, cơ quan… 
mở cửa gọi, rồi chọn, gọi để chọn, thi để 
tuyển… thậm chí chỉ là việc nội trợ, việc gieo 
trồng, việc sản xuất… thôi, cũng phải có gọi 
rồi chọn (mua về rồi lựa lại, trồng xum xuê 
rồi cắt tỉa, chế ra rồi lựa lại).

- Lời Chúa: “Nước Trời như ngư ông thả 
lưới…” ,  “kẻ được gọi thì nhiều, kẻ được 
chọn thì ít”  v.v...
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PHẦN ĐÔNG KITÔ HỮU VẪN CHƯA 
THÔNG?

Nói ra thì ai cũng công nhận “có gọi ắt có 
chọn”, “có trồng ắt có cắt tỉa”, “có thi ắt có 
tuyển”, nhưng khi nói đến chuyện vào Nước 
Trời Kitô hữu lại quên khuấy có gọi và có 
chọn; quên là thế này: 

1/ Cứ hồn nhiên nghĩ đã được lãnh bí tích 
rửa tội là xong; do nghĩ vậy cho nên nhiều 
Kitô hữu không nhớ rằng mọi Kitô hữu còn 
phải đáp ơn gọi “theo Chúa” tức thực thi Lời 
Chúa.

 2/ Cứ vô tư nghĩ “theo Chúa” là việc riêng 
của Kitô hữu giáo sĩ và Kitô hữu tu sĩ, còn 
Kitô hữu giáo dân thì vô can; do nghĩ như thế 
cho nên thế là “giữ đạo tà tà”; do nghĩ thế cho 
nên Kitô hữu giáo dân không “bỏ mình, vác 
thập giá mình mà theo”.

3/ Cứ cả nghĩ “theo Chúa” chỉ là giữ các 
giới răn Chúa và Hội thánh, đọc kinh, lần 
chuỗi, dự thánh lễ, hành hương, xưng tội, 
rước lễ, hội đoàn, dâng cúng nhà thờ… là 
xong; do nghĩ như vậy cho nên an phận với 
đức tin “yên chí lớn”.

Còn nhiều quan niệm chưa thông khác 
nữa, 3 mẫu quan niệm chưa thông vừa kể chỉ 
là “đại biểu”.

THẦN HỌC “TÀN DƯ”.
Thần học này theo linh mục Charles 

Pope người Mỹ diễn tả: Nước Trời luôn cắt 
tỉa không nương tay, loại bỏ không thương 
tiếc, để chỉ giữ lại những Kitô hữu có đức 
tin mạnh mẽ (anh hùng) qua việc đáp ơn gọi 
“theo Chúa” “bỏ mình, vác thập giá mình mà 
theo”, không phải tin kiểu bám vào phép lạ, 
tin kiểu “yên chí lớn”, tin kiểu hãnh diện vì 
số đông, vì truyền thống, vì vẻ bề thế hay vì 
cờ phướng kèn loa trống phách ồn ào, hát hò 
inh ỏi và rước sách linh đình; nhưng là mạnh 
mẽ (anh hùng) qua đức tin thực thi Lời Chúa 
trong cách sống âm thầm mà kiên trì và can 
đảm mà bền bỉ “theo Chúa” đến cùng; Nước 
Trời giống như người trồng hoa hồng cắt tỉa 
bụi hồng để thẳng tay loại bỏ cành xấu yếu, 
giữ lại cành tốt khỏe, đầy tiềm năng phát triển 

và sinh hoa tươi đẹp. Linh mục Charles Pope 
nêu ra nhiều thí dụ Nước Trời thẳng tay loại 
bỏ từng đợt Dân riêng trong thời Cựu Ước 
lẫn Dân riêng trong thời Tân Ước nghe mà 
phát “lạnh người”.

Thần học về sự tàn dư cho ta giật mình: thì 
ra Kitô hữu bị sàng lọc theo kiểu: “cá tốt thì 
cho vào giỏ, cá xấu thì quăng đi” (Mt 13,47-
52), “lúa thì cho vào kho, cỏ lùng thì gom lại 
thành từng bó và quăng vào lửa” (Mt 13,24-
30)… thế là chỉ những Kitô hữu được chọn 
vào Nước Trời mới là anh hùng (3) không 
phải mọi Kitô hữu đều là anh hùng!

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

(1). Ca đoàn Thánh Thi được nhóm Thánh 
Nhạc Ngày Nay thành lập ngày 8.12.2012 
để chuyên hát Thánh ca Phụng vụ do nhóm 
chủ trương. Hai người đồng sáng lập: nhạc 
sĩ Ngọc Kôn và linh mục nhạc sĩ Ân Đức 
Ocis, linh hướng: linh mục Giuse Trần Thanh 
Công (chánh xứ Vườn Xoài, tổng Gp. TpH-
CM), ca trưởng: Phan Thanh Dũng và Thanh 
Vân, đoàn trưởng: Vũ Bá Tước, organist: 

Linh mục Charles Pope. Ảnh: Internet
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nhạc sĩ Bạch Thảo, nghệ sĩ Phạm Tấn Huy 
chuyên trách đào tạo Violino cùng dàn nhạc 
giao hưởng biên chế rút gọn. Giải tán ngày 
13.8.2018.

(2). Hát Thánh ca Phụng vụ (một “dòng” 
thánh ca mới, đáp ứng thật đúng với các giáo 
huấn của Giáo hội) gồm 2 đặc điểm lớn nổi 
bật:
•	 Hát nguyên văn Lời Chúa (theo sách 

hát Giáo hội phổ biến cho toàn cầu).

•	 Hát chung với cộng đoàn (cộng đoàn 
và nhóm ca xướng viên hát đối đáp Lời Chúa 
nguyên văn ấy).

Hát đúng giáo huấn Giáo hội qua các 
thông điệp và huấn thị là việc tốt, khó, đi 
ngược trào lưu hát thánh ca dễ dãi Giáo hội 
chỉ cho phép tạm dùng như hiện nay với lòng 
can đảm, nhiệt thành, khiêm tốn và thầm lặng 
không cần ai khen ngợi là hành động anh 
hùng.

(3). Phân biệt 2 kiểu tin Chúa:
•	 Tin Chúa kiểu 1: Tin là theo Chúa, 

mà theo Chúa là thực thi Lời Chúa, thực thi 
Lời Chúa tất yêu mọi người, muốn yêu mọi 

người phải bỏ mình mới yêu được, trong khi 
yêu mọi người sẽ gặp rất nhiều khó khăn do 
bản năng mình và bản năng người gây nên, 
mình phải chịu đựng, ấy chính là vác thập giá 
mình mà theo Chúa. Quy trình của đức tin 
kiểu 1 (vừa kể) đòi hỏi người tin Chúa lòng 
can trường, sự phấn đấu và tính dẻo dai bền 
bỉ rất cao, tin Chúa kiểu này không ồn ào, 
không hình thức, trái lại thầm lặng, kín đáo 
và bản lãnh giấu vào lòng. Tin Chúa kiểu 1 
là tin kiểu anh hùng, không cần đi tu mới tin 
được, trái lại người ở ngoài đời với nhiều 
gánh nặng trên vai (gia đình, chồng, vợ, con, 
sinh kế, đau khổ, bất hạnh, bệnh hoạn, bất 
trắc…), với đường đi theo Chúa gập ghềnh ổ 
gà ổ voi sỏi đá sình lầy giăng đầy trắc trở… 
nhưng tin kiểu 1 này họ lại càng anh hùng 
hơn rất nhiều, Chúa phán: “Tôi nói thật với 
anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, 
chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy 
Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời 
còn cao trọng hơn ông” (Mt 11,11).
•	 Tin Chúa kiểu 2: Tin có Chúa, có 

thưởng phạt, tin những điều Hội thánh truyền, 
giữ đúng luật, đọc kinh, đi nhà thờ, lần chuỗi, 
đi hành hương, rước sách linh đình, ca hát 
inh ỏi… Tin kiểu 2 mới cần phải đi tu; tin kiểu 
2 này chỉ sợ phạt, muốn được thưởng, không 
yêu Chúa thật lòng dù ngoài miệng có nói 
yêu đi nữa, không anh hùng.Sách Graduale Simplex. Ảnh: Internet
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	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Dum spiro spero”?
	Điều gì làm cho Thánh ca Phụng vụ “Dum spiro spero”?
	Tại sao hát nguyên văn Lời Chúa và hát cộng đoàn là việc chưa

được cộng đoàn quan tâm?
(xem câu trả lời ở trang 50)

NGƯỜI PHÀM

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 12
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LMNS.NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Có hai con ngỗng mái kia cùng đẻ trứng. 
Mỗi con đẻ một quả trứng. Con ngỗng mái 
thứ nhất đẻ quả trứng trắng muốt. Trắng ơi 
là trắng. Con ngỗng mái thứ hai cũng đẻ một 
quả trứng trắng muốt. Trắng ơi là trắng.

Con ngỗng mái thứ nhất ốm o trông tội 
nghiệp. Nó lo lắng ấp quả trứng trắng muốt 
cho nở thành con ngỗng con nên không ăn 
uống gì. Trông ngỗng mái lo ấp trứng, không 
ăn không uống gì nên trông nó thấy ốm o tội 
nghiệp.

Còn con ngỗng thứ hai thì cũng đẻ quả 
trứng trắng muốt nhưng không lo lắng gì vì 
không ấp trứng. Rồi ăn uống như thường nên 
vẫn trông thấy mập mạp và lông lá vẫn bình 
thường.

Một thời gian sau, quả trứng được ấp nở 
thành ngỗng con mũm ma mũm mĩm. Ngỗng 
con chạy tung tăng khắp nơi, vừa chạy chơi 
vừa hát. Ngỗng ta hát rằng:

- Hu… A… Hu… A… Ta vừa chạy vừa 
chơi. Ta vừa đi vừa hát. Chạy vì ta vội vàng. 
Chơi vì ta vui vẻ. Đi vì ta không vội. Hát vì ta 
vô tư. Hu… A… Hu… A…!!!

Ngỗng con như cục bông chạy nhảy khắp 
mọi nơi mọi chốn. Ngỗng mẹ thứ nhất vui 
lắm vì ngỗng con vui chơi chạy nhảy khắp 
nơi khắp chốn. Và nhất là ngỗng con vừa 
chạy vừa hát nữa chứ. Vui ơi là vui. 

Hai quả trứng gặp nhau. Quả trứng không 
nở hỏi:

- Mình cùng là trứng cớ sao bạn nở ra 

ngỗng con mà mình không nở thành ngỗng 
con? Vì sao mình mãi mãi là quả trứng vậy?

Ngỗng con trả lời:
- Bạn trứng biết không, mình trải qua muôn 

vàn khó khăn đấy.
Quả trứng không nở hỏi lại:
- Khó khăn mà bạn phải trải qua là gì?
Ngỗng con trả lời:
- Mình phải ấp nè. Mình phải chịu nóng nè. 

Mình phải chịu chật chội nè. Mình phải chịu 
nhiều thứ lắm mới ra được ngỗng con chứ.

Quả trứng không nở đáp:
- Mình không phải chịu gì cả nên không nở 

được. Mình chỉ mãi mãi là trứng thôi.
Ngỗng không ấp trứng mới đầu thời gian 

trôi ngỗng mẹ lấy làm thích thú vì không phải 
chăm con chăm cái gì cả. Còn ngỗng mẹ thứ 
nhất tức là ngỗng mẹ ấp trứng và nở ngỗng 
con phải chăm ngỗng con, cực ơi là cực, khổ 
ơi là khổ, nhưng thời gian trôi qua, trôi qua, 
ngỗng mẹ thứ nhất cũng quen dần đi. Ngỗng 
mẹ thứ nhất tức là ngỗng mẹ ấp trứng nở con 
vẫn ốm o như ngày nào. Riêng ngỗng thứ hai 
tức ngỗng không ấp trứng mập mạp béo tốt.

Hai ngỗng mẹ cũng gặp nhau. Ngỗng mẹ 
thứ hai nói trước:

- Mấy hôm nay buồn quá! Mình buồn vì 
không có con bên cạnh và con mình hát líu lo 
suốt ngày.

Ngỗng mẹ ấp trứng nở thành con đáp:
- Bạn tưởng là không có khó khăn à. Không 

dễ dàng tí nào đâu. 
(xem tiếp trang 54)
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Trên con hẻm Cây Duối, đường Ngô 
Tùng Châu Gia Định xưa, một bà lão 

khoảng 83 tuổi, người tầm thước, dáng đi vẫn 
còn khỏe mạnh, lưng thẳng, tóc muối tiêu. Bà 
đang đi về hướng nhà chị Hai Khuê, tay kệ nệ 
xách một cái giỏ đi chợ bằng tre, đựng quần 
áo và vài lít dầu phong do bà nấu lấy để bán.

Mọi người trong hẻm gặp bà ai cũng chào 
thân thiện:

- Chào bà cố! Bà về thăm chị Hai à?
Còn đám trẻ con cứ tíu tít reo:
- Bà cố về! Bà cố về!
Thỉnh thoảng bà cụ (có biệt danh bà “dồ”) 

vẫn đến thăm gia đình chị Hai Khuê, tình cảm 
của họ rất thắm thiết. Nhất là mấy đứa trẻ, 
chúng không có bà ngoại, còn bà nội ở xa, 
nên chúng rất yêu bà, vả lại tính tình bà rất 
hiền lành, vui vẻ, yêu trẻ con. Mỗi lần bà tới 
chơi, chúng giữ bà lại mươi, mười lăm ngày 
mới cho về, nhà bà không xa lắm, cũng ở  
trong tỉnh Gia Định.

Buổi tối, dưới ánh đèn “măng xông” (vào 
thập niên 1960, khu này chưa có điện) đám 
trẻ quây quần bên bà “dồ” nũng nịu yêu cầu 
bà kể lại lai lịch chữ “dồ”, tại sao người ta lại 
gán cho bà chữ “dồ” đó. Bà kể:

- Quê bà ở tận Tân Châu (thuộc Châu 
Đốc, tỉnh An Giang), ở đây bà có một người 
bạn gái tên Nhã, xinh đẹp, hiền lành, tận tụy, 
nhưng vô phúc Nhã lại phải lòng một người 
đàn ông tên Nhân, tốt mã, đẹp trai, đã có một 
đời vợ và hai con gái.

Vì choáng ngộp trước vẻ đẹp bên ngoài mà 
Nhã mất cảnh giác, không tìm hiểu rõ tính 
tình và tại sao Nhân lại bỏ vợ bỏ con không 
ngó ngàng.

Sống với nhau gần một năm, Nhân tỏ ý 
muốn lên Sài Gòn học trường Bách Nghệ 
(trường kỹ thuật Cao Thắng bây giờ). Nhã 
quá yêu chồng và muốn chồng có tương lai 
nên đồng ý cho Nhân lên Sài Gòn đi học. Còn 
Nhã ở lại dưới quê, đi nấu ăn lấy tiền nuôi 
chồng, trong khi bụng mang dạ chửa.

LTS- Nữ sĩ Mộc Xuân, tác giả bài viết dưới đây, là hiền nội của cố nhạc sĩ 
Hoàng Phúc; vì nữ sĩ là Phật tử, nên có quan điểm riêng của Phật tử, chúng 
tôi xin cứ giữ nguyên văn. 
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Nhưng hỡi ơi, xa mặt cách lòng, khi Nhã 
chuyển bụng sanh, đánh điện tín cho chồng 
về. Nhân bị vợ bé giữ lại không cho về, Nhã 
vượt cạn một mình với nỗi hờn ghen căm tức, 
bị “cục máu nhà con” chận họng, trợn trắng 
chết trên tay bà, mặc dù bà hết lời khuyên 
can, hai tay vuốt ngực lia lịa để hạ cơn ghen, 
để “cục máu nhà con” khỏi chận họng.

Trước khi chết, Nhã nguyền rủa chồng, sẽ 
làm cho sống không yên thân, tuyệt tôn tuyệt 
tự. Nhã yêu cầu bà săn sóc, nuôi dưỡng đứa 
con của Nhã, Nhã sẽ phù hộ bà giàu có. Nhã 
nói trong cơn nấc, nước mắt ràn rụa. Lòng bà 
thương xót Nhã vô cùng, đồng thời bà cũng 
căm giận người đàn ông “tim quả lựu”.

Từ đó, bà đem Khuê, con của Nhã về nuôi, 
bà yêu thương cưng chiều hết mức, mặc dù 
bà đã có cháu nội cháu ngoại, làm cho con 
cháu bà ganh tị.

Một lần bà dắt Khuê đi chợ, khi đi ngang 
cửa hàng bán củ năng, Khuê cứ một hai đòi 
mua con dao đang gọt củ năng của chú Chệt. 
Bà dỗ dành:

- Đi qua cửa hàng bán dao, bà sẽ mua cái 
mới cho con, con dao này cũ rồi, của chú 
Chệt đang gọt mà, đâu có bán, mà con đòi 
mua. Ngoan đi con!

- Con không chịu đâu, con muốn con dao 
này à!

Cuối cùng bà đi mua con dao mới, đến năn 
nỉ xin đổi con dao cũ của chú Chệt cho Khuê 
vừa lòng.

Không biết có phải bà yêu thương Khuê 
như vậy, mà Nhã phù hộ cho bà, bà làm ăn 
gì cũng thuận lợi, phát tài vùn vụt, mua tàu 
đánh bắt hải sản, mua phố xá cho thuê. Còn 
đánh bài, bà ăn lia lịa như cá dồ, do đó bà có 
biệt danh bà “dồ”.

Về sau, người vợ mới của Nhân thấy bà 
“dồ” nuôi Khuê được phù hộ phát đạt, tỏ lòng 
ghen tức, bắt Khuê về không cho bà “dồ” 
nuôi nữa. Tội nghiệp cho Khuê đang được 
cưng chiều như trứng mỏng, bây giờ bị bắt 
về ở trong môi trường không thân thiện, bé 
nhớ bà “dồ” nên khóc suốt ngày, đến nỗi chảy 
máu mắt.

Bà mẹ kế thấy ghét, chướng mắt, nên lấy 
roi ra nẹt. Bất đồ Nhã hiện lên sù sụ, làm cô 
ta hoảng quá. Từ đó, cô ta không dám đánh 
Khuê nhưng lại thêu dệt cho Nhân đánh. Tội 
nghiệp cho Khuê bị cha là người đàn ông dữ 
dằn, quả tim chó ăn, nên Khuê bị đòn nhừ 
tử, không có một người bênh vực lại còn bị 
mẹ kế “đổ dầu vào lửa”. “Mấy đời bánh đúc 
có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con 
chồng”.

Có lẽ điều này làm cho Nhã càng căm tức 
nên bà mẹ kế nằm trên giường của Nhã ngày 
xưa, bị Nhã lật giường. Khi sanh con đều bị 
Nhã bóp cổ cho chết. Vợ chồng Nhân sợ quá, 
phải đi tìm thầy nhốt hồn của Nhã vào một cái 
hũ sành, rồi dán bùa lại. Đốt hết mọi hình ảnh 
của Nhã, về sau Khuê không biết hình dáng 
mẹ mình như thế nào. Cũng không biết bất 
cứ người nào của dòng họ bên ngoại. Từ đó, 
Nhã không còn phá họ nữa. Và họ dọn đi sang 
Campuchia ở để không còn ai biết chuyện 
nhất là tránh bà “dồ”, để về sau Khuê lớn lên 
không biết chuyện quá khứ của hai người.

Bà “dồ” và Khuê mất liên lạc gần 30 năm. 
Nhưng bất đồ ông Nhân trở về Sài Gòn làm 
trong ty công chánh cùng với cháu nội của bà 
“dồ”, do đó bà “dồ” lại liên lạc được với gia 
đình Khuê. Bà rất mừng rỡ khi thấy Khuê lấy 
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chồng danh giá có địa vị cao, gia đình hạnh 
phúc. Còn gia đình của Nhân, sau khi trừ 
được hồn ma của Nhã mới nuôi được một gái 
một trai, khỏi nạn tuyệt tự.

Đứa con gái thì lấy chồng thư ký tầm 
thường, còn gia đình đứa con trai rất nghèo 
khổ. Người ta đàm tiếu “con trai nhờ đức mẹ”.

Vì cùng cha khác mẹ nhưng hai người em 
không thân thiện với Khuê, cả bố và mẹ kế 
cũng vậy, họ không hề đặt chân đến thăm 
gia đình Khuê. Các con của Khuê thiếu tình 
thương của ông bà ngọai lẫn cậu dì. Chúng rất 
yêu bà “dồ” vì bà đối đãi với gia đình Khuê 
như người ruột thịt đầy yêu thương.

Mỗi lần Khuê sanh, chỉ duy nhất bà “dồ” 
săn sóc, lặn lội tìm mua cây đại bi về sao nấu 
cho Khuê uống. Sự thương yêu đâu cứ gì ruột 
thịt hay có cùng dòng máu.

Ông Nhân hình như không có chút gì ăn 
năn, hay lương tâm cắn rứt vì sự bội bạc của 
mình đối với Nhã. Ông không hề tỏ ra thương 
yêu con gái lẫn cháu ngoại, ông không lập bàn 
thờ để thờ vợ, hay có một ngày giỗ gì cho vợ.

Từ khi biết chuyện của mẹ, Khuê vẫn thăm 
nom hiếu đễ với cha nhưng lòng Khuê luôn 
luôn cảnh giác “đừng bao giờ tin người đàn 
ông là chồng mình chỉ khi nào người chồng 
sống với mình hết cuộc đời, lúc đó mới tin 
rằng người ấy là chồng của mình thật nếu 
không, chồng mình chưa chắc là của mình, 
chồng người lúc nào không hay”.

Còn hai đứa em của Khuê thì được di 
truyền tính ích kỉ nhỏ nhen, nên khi mẹ mất, 
hai đứa cứ lo cãi nhau, đùn đẩy nhau chuyện 
mua quan tài. Tội nghiệp cho bà mẹ, nằm chết 
đã 24 giờ vẫn chưa có áo quan để khâm liệm. 
Bà uất ức, nước mắt chảy ra, miệng trào máu 
mặc dù đã chết rồi, chỉ có mình Khuê cặm cụi 
tắm rửa để chuẩn bị khâm liệm bà.

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

Lời bàn:
Xã hội Việt Nam ta ngày xưa, xem chuyện 

“trai năm thê bảy thiếp” là chuyện thường 
tình. Nên người đàn ông, tim của họ là tim 

quả lựu, có nhiều ngăn, mỗi ngăn một người.
Nhã lấy Nhân chỉ vì cái mã đẹp trai bên 

ngoài không tìm hiểu tại sao lại bỏ vợ bỏ con 
không ngó ngàng, không hề có trách nhiệm 
lại đâm đầu vào để nhận lãnh cái hậu quả 
đau thương.

Cái chết của Nhã không làm động lòng 
người đàn ông tim quả lựu, vì ông ta đã có 
người khác để yêu, đã quên người đàn bà xấu 
số đã hy sinh cho mình quá nhiều.

Không những tim quả lựu mà còn chai đá 
nên ông không yêu thương con gái và cháu 
ngoại. Lương tâm của ông đã đánh mất rồi, 
đã thế sao không cho bà “dồ” nuôi Khuê luôn 
đi, đem về làm gì mà không yêu thương, ghét 
bỏ, đánh đập đến nỗi người chết cũng nổi 
giận trả thù.

Cha mẹ là cái gương để cho con cái soi, để 
chúng noi theo. Hai đứa em của Khuê được 
tôi luyện trong môi trường ích kỷ, xấu xa, 
không tình người, nên chúng mới xử sự với 
mẹ khi chết thật tồi tệ. Đúng là “gậy ông đập 
lưng ông”, gieo nhân nào nhận quả đó.

Đã làm chuyện thất nhân mất đức còn cố 
che giấu, tìm mọi cách để Khuê không biết 
chuyện, nhưng “kim trong bọc lâu ngày cũng 
lòi”. Đố ai lấy tay che trời.

Bà “dồ” là người đàn bà nhân hậu, bà 
không có máu mủ gì với Nhã và Khuê, thế 
mà bà yêu thương gia đình Khuê còn hơn con 
cháu của mình. Có lẽ vì cách ăn ở “có đức 
nên bà mặc sức mà ăn”. Điều này đáng cho 
ta suy ngẫm mà ở đời.
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Bàn Thông Thiên ở ngoài trời

MICHEL NGUYỄN HẠNH

Tìm hiểu nghĩa của từ gia đình 家庭

– Theo triết lý sống của người Việt:

Người Việt coi trọng chữ Hiếu và nghi lễ 
của Đạo Hiếu chính là Thờ Trời và Thờ Kính 
Tổ Tiên. Người Việt thường đặt bàn thờ gia tiên 
bên trong nhà (Gia 家), nơi gian giữa hoặc nơi 
phòng khách vì đó là tính âm. Việc Thờ Kính Tổ 
Tiên ở chỗ lo an táng cho cha mẹ, ông bà cách 
chu đáo, duy trì các ngày giỗ kỵ để con cháu 
tưởng nhớ đến tổ tiên. Sự hiện diện của tổ tiên 
trong gia đình được biểu trưng qua bát nhang 
trên bàn thờ gia tiên trong nhà (Gia 家). Bát 
nhang này thờ tất cả các đời của tứ thân phụ mẫu 
(bốn dòng họ nội ngoại) là nhịp cầu nối con cháu 
với tổ tiên. Người Việt thường đặt bàn thờ trời 
ngoài sân (đình 庭) vì đó là tính dương. Việc 
Thờ Trời để tỏ lòng biết ơn Đấng sáng tạo và che 
chở, nuôi dưỡng con người. Qua đó, người Việt 
dạy nhau ăn ngay ở lành, thuận theo tự nhiên 
(mệnh trời). Điều đó cũng do ảnh hưởng của 
Nho giáo: “Hoàng hĩ Thượng Ðế, lâm hạ hữu 
hách, giám quan tứ phương, cầu dân chi mạc” 
(Thượng Ðế rất lớn, soi xuống dưới rất rõ ràng, 
xem xét bốn phương để tìm sự khốn khổ của dân 
mà cứu giúp) (Kinh Thi). Chính do vậy mà con 
người kính sợ Trời và với lòng kính sợ ấy mà đặt 
ra nghi lễ tôn nghiêm để tế Trời. Sự tế tự ấy được 
nói rõ trong sách Lễ ký, thiên Khúc lễ hạ: “Thiên 
tử tế thiên địa, tế tứ phương, tế sơn xuyên, tế ngũ 
tự; chư hầu phương tự, tế ngũ tự; đại phu tế ngũ 

tự; sĩ tế kỳ tiên” (Vua tế Trời đất, tế bốn 
phương, tế núi sông, tế ngũ tự1; chư hầu 
tế phương mình ở, tế ngũ tự; quan đại phu 
tế ngũ tự, kẻ sĩ tế tổ tiên). Do vậy, miền 
Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng trực 
tiếp bởi kinh đô nên dân không dám tế 
trời mà thay vào đó là tế sao. Trong miền 
Nam, do xa vua và do lòng khao khát tiếp 
xúc với Trời, cư dân Nam Bộ đã đặt bàn 
Thông Thiên ở ngoài sân (đình 庭) để tỏ 
lòng tôn kính Ông Trời.

Vì thế từ gia đình của người Việt hài 
hòa và bao gồm cả nhà cùng với sân, bao 
hàm luôn cả tổ tiên và Ông Trời.

1  Ngũ tự là thần cửa, ngõ, giếng, bếp 
và ở giữa nhà.

Bàn thờ gia tiên trong nhà
(Còn tiếp)

(tiếp theo)
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DI DÂN 

Thế giới tự điều chỉnh 

CÔNG NGHỊ CÓ TÍNH RÀNG BUỘC

Cây Giáo hội tự cắt tỉa 

XE BAY

Sáng chế “thêm tai nạn giao thông” 
trên trời

TRÍ KHÔN NHÂN TẠO

Giúp con người rảnh… khôn

VINH QUANG

Vẻ ngoài của ô nhục

GIỚI TÍNH THỨ BA

Giới chưa tìm được chỗ đứng   

TÚI XÁCH NHỰA

Kẻ bất tử bị tuyên án tử

NGƯỜI GIÀ BỆNH HOẠN

Thọ bị bôi nhọ 

PHỤ NỮ RA ĐƯỜNG

Chiến binh giác đấu thời Trung cổ

KẸT XE

Nỗi khổ đã trở thành “khổ nỗi” 

“ÔNG BÀ THƯỜNG NÓI…”

…ông bà thường sai  

HÁT THÁNH CA

Đem đời vào đạo

MÙI HÔI THỐI 

Mùi thơm chưa đặt đúng chỗ   

HỘI KÈN ĐÁM RƯỚC Ở VIỆT NAM

Hội những người chế giễu âm nhạc  

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH “PHỤ 
NỮ LÀM LINH MỤC”

Phong trào lên án “nam giới làm” 
không xong 

CHO VAY XÃ HỘI ĐEN

Cướp người không tiền 

THẾ GIỚI NGÀY NAY 

Cười bằng tiếng khóc 

MÌ GÓI

Thời đại đóng gói tất cả

ƠN KÊU GỌI

Để được chọn

TỰ DO

Tự mình và do mình 

XE GRAB 

Thuốc chữa bệnh chặt chém vô tội vạ

ĐIỆN THOẠI

Một chi thể mới mọc trên thân thể 
người ta

HÀNH HƯƠNG NƯỚC NGOÀI

Trào lưu theo “Chúa nước ngoài” (“Bụt 
nhà không thiêng”).
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CÁCH THỨ NHẤT
Một nắm lá Tía tô rửa thật sạch, cho 200gr nước lã vào nấu sôi, sau khi sôi 10 phút, nhấc 

xuống uống hết nước. Làm đi làm lại nhiều lần.
CÁCH THỨ HAI
Một nắm lá Tía tô rửa sạch, đâm nhuyễn, đắp lên vết sưng. Làm nhiều lần thì khỏi.
CÁCH THỨ BA
Một nắm lá Tía tô rửa sạch, đổ vào 3 lít nước, nấu sôi, nhấc xuống hơ vết sưng lên nước còn 

đang bốc khói một lúc thì ngâm chân vào đó luôn; ngâm chân xong lau bằng vải khô, không 
rửa bằng nước. Làm nhiều lần sẽ khỏi bệnh.

Bệnh gout nằm trong 
nhóm bệnh lắng tụ tinh thể 
(crystalline deposition dis-
ease) và  Acide urique là 
thủ phạm. 

Cụ thể ở bệnh này là lắng 
tụ tinh thể monosodium urate 
ở bao khớp, gân do tình trạng 
acide urique tăng cao trong 
máu… gây ra các đợt viêm 
khớp ngoại biên tức là viêm 
các khớp chân tay đặc biệt 
hay xảy ra ở ngón chân cái. 

Tình trạng viêm này là 
do các con bạch cầu được 
ví như các lính chiến đấu 
trong cơ thể đi dọn dẹp các 
tinh thể này. 

Tình trạng viêm này có thể 
tái đi tái lại nhiều lần gây ra 
biến dạng khớp nếu không 
điều trị. Không phải tất cả 
những người có acide urique 
cao trong máu là bị cơn gout, 
tuy nhiên nếu nồng độ acide 
urique trong máu cao và kéo 

dài càng lâu thì càng có nguy 
cơ bị gout. 

Thế tại sao lại bị tăng ac-
ide urique trong máu? Đó 
là do thận không thải được 
acide urique hoặc do cơ thể 
tạo ra quá nhiều (do ăn uống, 
do bịnh lý như ung thư máu 
dạng lim phôm, thiếu máu 
tán huyết, vảy nến.. ) hoặc do 
bất thường trong chu trình tạo 
ra acide này. 

(xem tiếp trang 60)
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Vừa thấy chiếc xe hơi của Nguyễn 
Thúy Hằng (38 tuổi) dừng trước cửa nhà ở 
Hoàng Mai, Hà Nội, anh Phan Hải (42 tuổi), 
chồng cô vội rót nước sẵn để vợ vào uống cho 
đỡ khát. Người phụ nữ trong bộ đồ đen, giày 
thể thao, tóc tém nhuộm vàng đón cốc nước 

từ tay chồng, hớp một hơi rồi trả lại. Thoáng 
nhìn bề ngoài, khó tìm thấy nét nữ tính ở cô.

“Dạo này vợ chồng tôi bán quần áo online 
nên đổi kiểu tóc ngầu ngầu tí, ăn mặc cũng 
phải chất mới hút khách. Giờ nhìn hai đứa, ai 
cũng bảo hai thằng bạn”, Hằng cười, cọ mái 
tóc ngắn cá tính vào vai chồng.

Nhiễm HIV vì hút chích, nên khi nghe bạn nghiện một thủa đề nghị cưới, 
Hằng (Vĩnh Phúc) trố mắt ngạc nhiên “Điên, không sợ lây à”...
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Nguyễn Thúy Hằng là con út trong một 
gia đình công chức ở Vĩnh Phúc. Được cưng 
chiều, cô trượt dài trong những cuộc vui thâu 
đêm ở quán bar, vũ trường. Năm 17 tuổi, bố 
mẹ chia tay khiến cô gái trẻ càng buông thả 
và tìm đến ma túy.

Tuổi 19, Hằng là một nữ sinh xinh xắn của 
trường cao đẳng đang theo học, nhưng mải 
vui, học được hai năm thì cô bỏ hẳn. Hàng 
chục lần, bà Lê Thị Tính nhốt con trong nhà, 
xích chân tay để cai nghiện nhưng được vài 
hôm, đứa con gái bất trị lại khoét tường trốn 
đi tìm thuốc. 

Thời điểm đó, ở Hà Nội, bà Lê Thị Thành 
cũng phải sang Tiệp Khắc hai năm liền, phần 
để chăm cháu, phần để chạy trốn khỏi lời đàm 
tiếu. Phan Hải - con trai bà - nghiện nặng, 
trộm cắp, cướp giật, bao nhiêu tài sản trong 
nhà đều tiêu tan, bà thậm chí phải bán 80m 
đất mặt phố bố ruột để lại để có tiền tiêu.

Những năm 2000, như vô số kẻ say ma túy 
khác, Hằng và Hải vật vờ ở khu vực gần bến 
xe Giáp Bát hút chích. Nhiều lần được đàn 
anh cho thuốc, cho tiền, nên Hằng có cảm 
tình, theo Hải về nhà trọ sống chung. Được 
10 ngày, Hằng bị bắt vào trung tâm cai ng-
hiện. Hai người ra vào trại liên tục nên suốt 7 
năm liền, họ bặt tin nhau.

Năm 2007, chích chung kim tiêm, Hằng 
nhiễm HIV. “Lúc biết mình bị bệnh, tôi lừa 
mẹ ‘con sắp chết rồi, mẹ cho con 20 triệu để 
mua thuốc uống mới sống được. Mẹ cho tiền, 
tôi lại đem mua ma túy, tính chơi cho đã rồi 
chết, nhưng tôi lại không chết”, Hằng kể. 
Năm 2009, cô bị bắt đi cai nghiện lần 3.

Sau 2 năm ở trung tâm, Hằng cắt được cơn 
nghiện. Bước về căn nhà xiêu vẹo, thấy người 
mẹ già ngồi thất thểu nhìn ra, lần đầu tiên cô 
biết ăn năn. Mắc căn bệnh khó chữa, không 
nghề nghiệp, không gia đình, Hằng tuyệt 
vọng. Chán nản, nhưng nghĩ đến việc chìm 
đắm trong ma túy rồi lại vật vã đau đớn vì bị 
bắt đi cai, Hằng muốn thoát ra.

Đúng lúc này, các thành viên của Dự án 
“Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS” 

động viên cô tham gia, Hằng tặc lưỡi “làm 
cho có việc”. Một lần cô cùng các đồng ng-
hiệp về Hà Nội công tác và gặp lại Hải, lúc 
này đã cai nghiện được 3 năm.

Biết Hằng nhiễm HIV nhưng rung động cũ 
vẫn còn, Hải đề nghị về sống cùng. Hằng trố 
mắt ngạc nhiên: “Điên, không sợ lây à”, Hải 
cười, “biết bảo vệ nhau sao mà lây được, mà 
chả may có lây thì anh lại uống thuốc giống 
em chứ có làm sao”. Có cảm tình, cũng biết 
anh chân thành nhưng sợ lây bệnh cho Hải, cô 
không nhận lời.

Sau chuyến công tác, Hằng về Vĩnh Phúc, 
vài ngày anh lại lên thăm, chăm sóc cô. Đến 
nỗi, vốn ít nói nhưng bà Tính phải bảo với 
con gái “thằng Hải nó hiền, lại thương mày 
quá!”. Cảm nhận chân tình của anh, lại được 
tiếp thu kiến thức về dự phòng HIV nên Hằng 
nhận lời về sống với Hải.

Biết sức khỏe của bạn gái yếu, hàng ngày, 
Hải lo chu toàn hết mọi việc nhà để cô có 
thời gian hoạt động cộng đồng. Anh cũng tìm 
hiểu kiến thức về HIV để trong sinh hoạt, cả 
hai cùng cảm thấy thoải mái, yên tâm. Ngày 
nào anh cũng nhắc vợ uống thuốc đều đặn, 
nếu hôm nào Hải quên, vợ anh cũng không 
nhớ uống.

Thỉnh thoảng, Hằng lại nhắc lại câu hỏi cũ 
‘anh không sợ lây à’, Hải ôm lấy cô: “Sống 
chung với nhau mà cứ phải lo lắng, rón rén 
suốt ngày thì thà đừng cho xong”. 

Cách quan tâm, gần gũi của bạn trai kh-
iến Hằng tự tin, vui vẻ, hoạt bát hơn. Từ một 
người tham gia dự án thụ động, cô muốn được 
đóng góp nhiều hơn. Vốn có khiếu ăn nói, lại 
nhanh nhẹn, nhiệt tình, chỉ sau vài tháng hoạt 
động, Hằng được cử làm trưởng nhóm dự án 
Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tại 
Vĩnh Phúc.

Giữa lúc bạn gái bỡ ngỡ, chưa biết chọn 
thế nào thì Hải khuyên: “Giờ không bắt đầu 
lại thì biết đến khi nào nữa. Em có năng lực 
mới được chọn nên cứ tự tin lên. Anh sẽ bỏ 
việc ở Hà Nội lên Vĩnh Phúc tham gia dự án 
cùng em”.                (xem tiếp trang 56)
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Nhiều bố mẹ stress 
khi con phút trước vui vẻ, 
phút sau có thể lăn đùng ra 
gào khóc, ném đồ đạc lung 
tung, không cho ai chạm vào 
người...

Nếu xử lý không khéo, 
bố mẹ sẽ đẩy tình huống đi 
xa hơn, làm cho cơn ăn vạ 
của con càng kinh khủng. 
Bản thân bố mẹ cũng bị căng 
thẳng dẫn đến những hành vi 
bạo lực không kiểm soát, để 
lại hậu quả tệ hại.

Nguyên-Kan, bà mẹ của 
ba con gái, tác giả sách Mẹ 
đoảng dạy con, chia sẻ cách 
xử lý cơn ăn vạ của con. Kinh 
nghiệm này chị tích lũy qua 
quá trình nuôi dạy con và các 
khóa học về làm cha mẹ tại 
Pháp.

Muốn xử lý được cơn giận 
của con một cách hiệu quả, 
bố mẹ cần hiểu rõ nguồn cơn. 
Các bé 1-3 tuổi hoặc lớn hơn, 
thường ăn vạ đơn giản vì 
chưa có nhiều khả năng diễn 
đạt bằng lời nói, đặc biệt là 

các bé 1 tuổi, chỉ biết dùng 
ngôn ngữ cử chỉ, hành động, 
tiếng khóc tiếng cười để giao 
tiếp. Nhưng ở tuổi này, các 
bé bắt đầu hiểu được hành vi 
của mình có thể ảnh hưởng 
tới người khác.

Các lý do khiến trẻ ăn vạ.
- Tính cách: Có những bé 

tính cách mềm mỏng, có bé 
mạnh mẽ, bé lại “miễn dịch” 
trước mọi sự, nhưng cũng có 
bé hay giận dỗi. Tất cả những 
nết tính cách này đều ảnh 
hưởng tới cách các bé phản 
ứng trước sự việc. Tuy nhiên, 
nói thế không có nghĩa là cha 
mẹ không thể hạn chế cơn ăn 
vạ vô lối của con.

- Trẻ bị đói, mệt, buồn 
ngủ, căng thẳng hoặc bị kích 
động quá mức. Trường hợp 
này các bé rất dễ lăn ra ăn 
vạ, đơn giản vì không còn đủ 
bình tĩnh để diễn đạt ý muốn 
của mình.

- Các bé không tự xử lý 
được, ví dụ bị bạn khác lấy 
mất đồ chơi yêu thích.

- Cảm xúc mạnh mẽ như 

lo lắng, sợ hãi, xấu hổ và tức 
giận có thể quá sức chịu đựng 
đối với trẻ.

Cách hạn chế cơn giận 
của trẻ.

Cách tốt nhất để hạn chế 
cơn giận của trẻ là bố mẹ đọc 
các tín hiệu, hiểu rõ biểu hiện 
của con để đoán trước những 
tình huống có thể khiến con 
bùng nổ. Ví dụ lúc con mệt, 
buồn ngủ, đói thì rất dễ ăn vạ 
và khó dỗ. Hoặc như trước 
các tình huống có thể khiến 
con có cảm xúc mạnh, ví dụ 
sắp tiêm chủng, bố mẹ cần 
chuẩn bị trước để con sẵn 
sàng đón nhận.

Phụ huynh nên ghi nhớ 
mấy điều sau:

- Giảm căng thẳng cho 
con, không để con bị quá đói, 
quá mệt, quá buồn ngủ...

- Hiểu cảm xúc của con 
và giúp con hiểu về cảm xúc. 
Hãy khuyến khích con gọi tên 
cảm xúc. Ví dụ bạn hãy đặt 
câu hỏi: “Có phải con ném 
hộp bút đi vì con cảm thấy 
tức giận khi không mở được 

NGUYÊN KAN
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đúng không? Con có thể làm 
gì khác nào?”.

- Xác định những yếu tố 
có thể dẫn đến cơn tức giận. 
Ví dụ, các bé có thể lèo nhèo 
khi theo mẹ đi chợ. Để giảm 
thiểu, bạn có thể chọn đi chợ 
sau khi con vừa ngủ dậy hoặc 
vừa ăn bữa xế.

Cách xử lý khi cơn giận 
xảy ra.

- Đừng hoảng hốt, mất 
bình tĩnh. Ví dụ, mẹ dặn 
bé ngồi chơi để nấu cơm, 
nhưng bé mè nheo đòi chơi 
điện thoại. Đầu tiên người 
mẹ không đồng ý, nói rằng 
trẻ con không nên chơi điện 
thoại, nhưng bé tiếp tục mè 
nheo và khóc càng to. Trường 
hợp này, người mẹ thường 
phản ứng (sai) theo hai cách: 
(1) Quát con, thậm chí đánh 
con, khiến con khóc càng to 
hơn; (2) Người mẹ đầu hàng, 
đưa điện thoại để con nín 
khóc và để yên cho mình nấu 
cơm. Điều này khiến trẻ hiểu 
rằng khi mẹ bận làm gì mình 
có thể đòi chơi điện thoại của 
mẹ và nếu mình khóc, mẹ sẽ 
đáp ứng đòi hỏi. Kết quả là 
càng ngày cơn mè nheo của 
con càng thường xuyên hơn 
và mức độ càng gay gắt hơn.

Nói chung, phản ứng 
thông thường của bạn là phải 
nhanh chóng giải quyết, giúp 
đỡ để con nín ngay. Nhưng 
nếu không phải con đang gặp 
nguy hiểm, con đang bị đau, 
con chỉ đang khóc lóc vì có 
việc gì đó không như ý thì 
bạn cần bình tĩnh nói chuyện. 
Ngay lúc này, bố mẹ nên hít 

thở sâu, nếu cần thiết thì tự 
đếm từ 1 đến 10 để không 
phản ứng tức thì với trẻ, 
hoặc thậm chí tránh mặt sang 
phòng khác một lúc. Chỉ cần 
không giữ bình tĩnh một phút 
thôi là mọi việc trở nên khó 
khăn cho cả bạn lẫn con cái.

- Giúp con gọi tên cảm 
xúc, cho con thấy bạn thấu 
hiểu những gì con đang cảm 
nhận. Đôi khi các bé cáu giận 
đơn giản vì mệt, đói, lúc này 
bố mẹ không nên sử dụng 
hình phạt nghiêm khắc (như 
là phạt ngồi góc) mà nên an 
ủi, vỗ về, giúp bé thư giãn. 
Đây là cơ hội để bố mẹ dạy 
cho bé biết khi mệt, con cảm 
thấy thế nào và con nên làm 
gì thay vì cáu giận với người 
khác.

- Chờ đợi cho cơn cáu giận 
qua đi. Sẽ không có ích gì khi 
bạn giải thích, nói lý lẽ khi 
con đang khóc lóc, bởi não bộ 
của trẻ lúc này tập trung hoàn 
toàn vào cơn giận, không đủ 
tỉnh táo để tiếp nhận những gì 
người khác nói. Đôi khi khóc 
lóc là một cách giúp bé giải 
tỏa cảm xúc.

Nhiều bố mẹ vì sốt ruột 
với tiếng khóc của con mà 
yêu cầu/dỗ con “nín ngay”, 
nhưng kết quả nhận lại là bé 
càng khóc to. Vì thế, đôi khi 
cách tốt nhất là bạn yên lặng 
ở bên cạnh con, để con yên 
tâm. Nhưng lúc này cố gắng 
đừng nhìn vào mắt con, đừng 
vội chạm vào khi con vẫn 
đang gào khóc, hãy tập trung 
vào việc mà bạn đang làm.

- Hãy luôn ở thế chủ động. 

Nếu con bạn khóc lóc, mè 
nheo vì muốn được đáp ứng 
một nhu cầu (vô lý) nào đó, 
như chơi điện thoại, đừng 
chiều theo ý con. Nếu con 
không muốn làm một điều 
gì đó, như dọn đồ chơi, hãy 
thử tìm cách khác. Thay vì 
nói: “Con phải dọn ngay”, 
bạn thử: “Đến giờ các bạn đồ 
chơi đi ngủ rồi, con đưa các 
bạn về nhà nhé”.

- Hãy luôn nhất quán khi 
đối đầu với cơn giận của trẻ. 
Nếu bạn đồng ý mua đồ chơi 
cho con khi con gào khóc đòi 
hỏi ở siêu thị một lần, nhưng 
lần sau bạn lại không làm thế 
nữa thì tình hình sẽ càng trở 
nên tồi tệ. Vì thế, hãy đảm 
bảo rằng bạn tôn trọng luật lệ 
đã đề ra, và cư xử nhất quán 
trong các trường hợp. Nếu có 
ngoại lệ, hãy tìm một lý do 
hợp lý để giải thích cho con 
hiểu.

Việc trẻ em gào khóc, mè 
nheo, ăn vạ là những biểu 
hiện bình thường trong quá 
trình phát triển của bé và hầu 
như bé nào cũng phải trải qua 
nhiều lần. Điều quan trọng 
nhất là cha mẹ cần biết cách 
xử lý với các cơn giận của 
con một cách hợp lý, với tất 
cả sự kiên nhẫn và bao dung.

Cơn cáu giận nào rồi cũng 
sẽ qua đi, nhưng sẽ để lại 
những bài học lớn cho trẻ về 
hành vi và cảm xúc. Không 
có đứa trẻ nào hư, chỉ có 
những đứa trẻ chưa có điều 
kiện để hiểu về cảm xúc và 
biết cách kiểm soát cảm xúc 
của mình mà thôi.
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Chuyện kể rằng… 
Đường hồi hương, Ba Vua thoát nạn…
Hêrôđê tức giận ra oai:
    Dưới một hai tuổi, giết ngay!...
“Rachel than khóc, thương hoài ngàn năm!”

Thánh Anh Hài hiện thân thiên sứ,
Vì Giêsu, chịu tử, ai ơi,
    Bỏ cha bỏ mẹ lìa đời,
Mới một hai tuổi máu rơi gian trần!

Quanh Bê Lem bần thần cha mẹ,
Còn đâu nghe thỏ thẻ con thơ,
    Máu đào tuôn đổ bao giờ,
Hay là máu Chúa bên bờ Can Vê!

Anh Hài hỡi, có nghe tiếng hát
Từ trời cao điệu nhạc “Vinh Danh”,
    Anh Hài “dưới thế an bình”,
Bởi thân phàm tục ảnh hình Chúa trao!

“Từ đau khổ lớn lao tử đạo…
Giặt áo mình trong máu Con Chiên”!
    Anh Hài cứu Chúa bình yên,
Bê Lem năm ấy đảo điên gian trần!...

Nhưng than ôi,
Bây giờ thiên hạ trầm luân,
Hài nhi bức tử muôn phần khổ đau…

Hỡi ôi,
Hàng dương liễu, sáng u sầu,
Rặng phi lao, chiều lổ chổ…

   Viếng Hang đá Giáng Sinh ,hoa đèn rực rỡ, tiếng nhạc du dương
    trẻ nhỏ vui mừng, mọi người bình an hạnh phúc...
    mà nhớ về hàng ngàn bé ANH HÀI năm xưa ở Bêlem máu đào tuôn đổ...
    mà nhớ về hàng triệu bé ĐỒNG NHI hôm nay ở Việt Nam, lạnh lùng, hoang vắng,
    cô quạnh, hẩm hiu nơi các nghĩa trang hài nhi trên khắp đất nước mình...
    
   Các thánh Anh Hài ở Bêlem chịu chết vì danh Chúa Giêsu
   Các bé Đồng Nhi ở Việt Nam chịu chết vì danh ai đây?
   
  “Ôi, lạy Chúa!
   Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu và Mẹ Maria,
   hãy thương xót và ẵm bồng các hài nhi đem vào lòng Apraham...”
    

Ngàn nấm mộ, mấy người chôn cất,
      vắng phố phường,
Vạn hài nhi, bao kẻ thương yêu, 
      đầy đồng cỏ!...

Tháng tháng, 
   ngàn ngàn sinh linh vất vưởng bị chôn vùi,
Năm năm, 
  triệu triệu mạng sống ngậm ngùi đem vứt bỏ!

Khi còn chưa mắt, chưa mũi, 
        thiếu thịt, thiếu xương,
Đã bị rứt chân, rứt tay,
         phanh thây, phanh sọ!

Xé toạc tấm thân nguyên,
Cuộn tròn cục máu nhỏ!

Quấn giấy báo, bọc xốp nhựa… quăng!
Nhét vô túi, ném vào thùng… bỏ!
Cắt, nạo, hút, phá… đâu sao!
Buồn, than, sầu, đau… chỉ nợ!

Ôi, thảm thương thay,
Vạn hài nhi cô liêu nấm mộ,
Triệu trẻ thơ đồng cỏ phơi sương,
    Phi lao dương liễu chán chường,
Buồn thiu trong nắng, úa vàng trong mây.

Xem hài nhi như cây như cỏ,
Tính mỗi năm xóa sổ triệu hơn,
     Hài nhi đau đớn khóc than
Mấy chục năm nữa, xóm làng trống không!?....

48

            “Hê-rô-đê sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem từ hai tuổi trở xuống...”  (Mt 2,16)
Sưu tầm
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THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

            “Hê-rô-đê sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem từ hai tuổi trở xuống...”  (Mt 2,16)

CÁC QUAN CÓ được làm chi đâu 

BẮT ĐỨC CHA LIÊM THÌ khởi đầu

CŨNG CHẲNG THA TÔI - thầy giảng đạo

ĐỨC CHA CÓ ĐƯỢC CHẾT VÌ đâu?

ĐẠO THÌ TÔI CŨNG ĐƯỢC cùng chết

PHÚC ẤY, MẤT ĐẦU CÒN sống lâu

CHÂN có tay còn còn tất cả

SỢ GÌ thân xác không có đầu.

Thầy giảng Giuse NGUYỄN DUY KHANG 
(chịu xử trảm, 1832 - 1861)

Kính nhớ ngày 06.12

Con khát khao gọi ông, gọi mẹ,
Con ước mơ gọi chị, gọi ba,
    Cho con được trở về nhà,
Gọi nội, gọi ngoại, gọi bà đêm trăng.

Con sợ lắm nghĩa trang thối rữa…
Xác thân con thèm sữa, mẹ ơi,
    Chiều lạnh tím, tối rã rời,
Côn trùng khiếp hãi, bọ giòi thất kinh…

Ôi, từng giờ phút,
Nguyện Chúa Trời chút tình cao cả,
Để mẹ cha và xã hội này
    Cho con quyền sống thơ ngây,
Cho hài nhi thấy tháng ngày bình an!…

Xin Chúa Trời hồng ân cứu rỗi,
Cho mẹ cha hối lỗi từ đây,
    Lương tâm y đức ngày ngày
Cho hài nhi thấy mây bay bồng bềnh!...

Ôi, Maria,
Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm,
Mẹ Thiên Chúa huyền nhiệm muôn đời,
    Mẹ Sự Sống, Mẹ loài người,
Xin Mẹ bảo vệ nụ cười hài nhi

Cầu cha mẹ bái quỳ sám hối,
Mạng sống con xin đổi tội đời,
    Bê Lem máng cỏ, à ơi,
Vẳng nghe tiếng hát trên trời năm xưa…

Ôi, mong đợi!
Tiếng cầu kinh sớm trưa vang vọng
Mẹ ru con bên võng vần thơ,
    Như bên máng cỏ bò lừa,
Chắc Mẹ cũng hát ầu ơ ví dầu!...

Ôi Giêsu, ví dầu ví dẫu,
Ôi, Maria, ví dẫu ví dâu…
    Bên con, Mẹ hát đêm thâu,
Ngày mong PHỤ TỬ, đêm cầu MẪU THÂN !..

Ôi, nguyện chúc
“Hài nhi yêu thương
  Đời đời an hưởng!...”    

Mùa Đông về trắng hơi sương
Lạnh không em bé bên đường trú đêm?

Tuổi xanh mà quá hom hem
Bóng in nhòa nhạt trên thềm phố khuya

Bước chân lạc lõng không nhà
Cuộc đời sao vẫn xa hoa vô tình!
Thương ai nên Chúa giáng sinh

Hai ngàn năm trước thiên tình Ngài trao
Là đây những kẻ khổ đau

Là kia người khoác áo sầu sờn vai
Xin đời mở rộng vòng tay

Giúp ai phải sống tháng ngày lang thang.

Sưu tầm
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(trả lời câu hỏi ở trang 34)
TRẢ LỜI

	 Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Dum spiro spero” (cho đến khi nào tôi 
còn thở, tôi còn hy vọng) hàm ý việc ca tụng Chúa đúng giáo huấn của Giáo hội bằng 
TCPV là việc làm của chính nghĩa, người đi con đường này dù bơi ngược dòng, vẫn 
hy vọng mạnh mẽ có ngày mọi người sẽ nghĩ lại và cùng đi.
	TCPV là việc ca tụng Chúa xứng hợp nhất, lại vừa là việc tuân giữ những 

gì Giáo hội dạy khuyên, 2 điều này giúp những người đi con đường TCPV tràn trề 
hy vọng.
	 Vì rất đông người vẫn nhầm tưởng hát nguyên văn Lời Chúa tạo sự buồn 

chán, hát với cộng đoàn là việc khó thực hiện và khi thực hiện, sẽ chẳng còn nghệ 
thuật. Trong khi đúng ra, mọi chuyện đều ngược hẳn lại. hiếu thảo với Chúa.   

ẢNH NIỆM THÁNG 12

Bé Adi Hudea, 4 tuổi, người Syria mím chặt môi và giơ tay đầu hàng vì tưởng máy ảnh là 
súng khi phóng viên chụp em tại trại tị nạn Atmen ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi 
xuất hiện trên Internet ngày 31/3, bức ảnh thu hút sự chú ý của toàn thế giới với hơn 11.000 
lượt chia sẻ trên Twitter và nhiều trang mạng xã hội khác. Bức ảnh cho thấy hậu quả khủng 
khiếp của cuộc nội chiến ở Syria và số phận đáng thương của dân thường vô tội, khiến những 
đứa trẻ mất tính hồn nhiên. Ảnh: Daily Mail

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 50 của kỳ 54)

Cha sở còn cho biết, dưới quyền lực 
của ma quỷ, các vong hồn xấu hoạt động 
mạnh đến nỗi có thể làm nhiều điều như ma 
quỷ làm để gây hiểu lầm tạo nhiễu loạn cho 
loài người. Đối lại, những người được rửa 
tội như chúng ta buộc phải sống làm sao cho 
đừng mất đi ánh sáng được lãnh nhận vào 
ngày chịu phép rửa tội; bởi vì một khi chúng 
ta đánh mất ánh sáng ấy, trở nên tối tăm, lập 
tức thần tối tăm là ma quỷ sẽ xâm nhập ngay 
tức khắc, và chúng ta sẽ phải thuộc về ma quỷ 
dưới dạng này hay dạng khác thí dụ dạng bị 
chúng khống chế thân xác ta gọi là quỷ nhập, 
dạng bị chúng khống chế tâm hồn ta gọi là 
người độc ác mất cả nhân tính, dạng bị chúng 
khống chế trí khôn sinh ra kẻ luôn có mưu đồ 
hãm hại người khác v.v… 

Cô gái cứ la cứ hét cứ chửi rủa cô Bảy như 
để thách thức cha sở, đến độ có lúc cô ta hầu 
như muốn vào tận nơi cô Bảy ngồi; đối lại, cô 
Bảy cứ ngồi yên và lặng thinh chịu đựng. Hễ 
cô gái vào tới đâu là đám đông vào đến đó, 
khiến sự ồn ào bát nháo làm phiền mọi người 
không thể tả. Tuy vậy, vì cô Bảy ngồi phía 

bên trong Thập bát La hán, vả lại Chư vị có 
sức mạnh vô hình gì đó… làm cản trở khiến 
cô gái không thể băng qua Chư vị để vào tận 
bên trong được dù rất muốn, cho nên cô gái 
cứ chạy sang trái, nhảy sang phải ở thềm nhà 
với vẻ hung hăng càn quấy.

Thấy tình hình rất khó xử, thường thì người 
ngay nhịn nhục bao nhiêu thì kẻ dữ hung hăng 
dữ tợn thêm lên bấy nhiêu… Như chịu hết 
nổi, Thập bát La hán bỗng dưng chẳng ai bảo 
ai, đồng loạt đứng phắt dậy…

Ngay lập tức một ánh chớp sáng rực lóe 
lên kèm theo một tiếng sấm nổ chát chúa đến 
như long trời lở đất (1); dưới ánh chớp lóe 
lên rực sáng như ban ngày, cha sở nhìn thấy 
(sau này, cha sở mới tả thêm nhiều chi tiết 
vào khoảnh khắc ấy cho riêng tác giả Ma Văn 
Liêu) hàng ngàn người vừa đen đủi, vừa mang 
đủ thứ hình hài dị dạng lao xao tràn ngập kín 
hết khoảng sân nhà cô Sáu ở phía sau lưng 
cô gái; tất cả bọn họ có vẻ như cũng muốn 
xông xổ vào nhà để túm bắt cô Bảy… cảnh 
tượng trông thật kinh khiếp (2), cứ mỗi lần 
sấm chớp thì cha sở lại nhìn thấy đám đông 
các vong hồn xấu ấy, khi dứt sấm chớp thì 
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không thấy họ đâu nữa; đặc biệt, sau mỗi lần 
sấm chớp, con số các vong hồn giảm đi thấy 
rõ, giống như sấm sét đánh tan họ vậy; thật 
may, sấm chớp nổ liên tiếp, nhờ đó số vong 
hồn tan biến dần. Nhờ được trông thấy cảnh 
tượng này, cha sở mới hiểu ra tại sao vừa rồi 
ngài không thể trừ quỷ được, vì họ đông ng-
hịt như cả lữ đoàn sức nào mà trừ khử? Sau 
một hồi sấm sét trời bỗng đổ mưa ầm ầm như 
trút nước… 

Chẳng ai kịp trông thấy gì ngoài hiện tượng 
sấm sét giông bão thông thường, chỉ khác một 
điều là trời đang yên đang lành, không có dấu 
hiệu trở lạnh thường thấy trước cho những 
cơn mưa to, cũng không thấy động tĩnh gì của 
gió của không khí của bầu trời, sự đột ngột 
này chỉ có thể giải thích do điều gì đó rất lạ 
xuất phát từ Thập bát La hán.

Ngay từ đầu cơn sấm sét, đám đông chạy 
túa ra ngoài đường mà lẽ thường phải chạy 
vào nhà để tránh mưa, đây cũng lại là một 
điều lạ khác nữa.

Trong hỗn loạn của sấm sét, mưa tuôn, 
huyên náo tiếng người, không ai nhìn thấy cô 
gái ở đâu nữa, thế là cô ta đột ngột biến mất.   

Một lúc sau khoảng mười lăm phút, sấm 
chớp và mưa giông dịu dần rồi ngưng hẳn; 
trời lại tối mịt như lúc chưa mưa; Thập bát La 
hán ngồi xuống vị trí cũ và chẳng ai nói tiếng 
nào, chỉ có cha sở và mọi người vẫn còn ngơ 
ngác vì bất ngờ và vì không hiểu chuyện gì 
vừa xảy ra, có điều ai cũng đoán cơn giông 
bão sấm sét vừa rồi có liên quan đến Thập bát 
La hán, liên quan thế nào không biết nhưng 
phải có.

Khi sự thanh tĩnh đã thật sự trở lại, La hán 
thứ 15, Tôn giả A Thị Đa đứng lên nhã nhặn 
xin chất vấn tiếp, ông nêu lại câu hỏi: 

- Thưa Thầy cả! Tại sao Thiên Chúa dựng 
nên ma quỷ?

Cha sở đáp:
- Thiên Chúa có thể tạo dựng trời đất và 

muôn vật theo muôn vàn cách khác tùy thánh 
ý Người, nhưng với cách hiện có từ xưa đến 
nay, thật không thể không có ma quỷ cùng 

những sự xấu xa nói chung.
Tôn giả A Thị Đa hỏi:
- Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối tốt lành, 

sao Người có thể dựng nên ma quỷ và sự xấu 
xa? Và tại sao không có thì không thể được?

Cha sở ngập ngừng khiến mọi người có 
cảm tưởng là ngài đang ở thế bí; nhưng không, 
cha sở Luca đang tìm cách diễn tả ý tưởng 
của ngài ra cách nào đó thật dễ để không ai 
là không hiểu rành mạch. Sau độ chừng vài 
mươi giây, cha sở trả lời:

 - Không thể có cái chảo hay cái nồi nói 
chung… chỉ có mặt bên trong gọi là lòng chảo 
trắng sạch mà không có mặt ngoài gọi là đít 
chảo luôn dơ dáy đen đủi xấu xa hễ động tay 
vào là bị dính lọ nghẹ. Nói cách khác, nếu 
vì ghét dơ sợ dơ mà đục bỏ đít chảo thì lòng 
chảo cũng không còn. Sự tốt lành luôn đi kèm 
sự xấu xa, giống như cái chảo đã có lòng 
chảo thì phải có đít chảo.

Cha sở định ngưng nói, nhưng ngài nhớ lại 
trong câu hỏi có phần ngài chưa đáp, nên ngài 
nói tiếp theo:

 - Phải! Thiên Chúa tốt lành, tất những gì 
Người dựng nên đều tốt lành, vậy nên cái đít 
chảo cũng cần như cái lòng chảo, mặc dù đối 
với chúng ta, cái đít chảo trông dơ bẩn. Nếu 
đít chảo làm cho lòng chảo hữu dụng, làm 
cho thức ăn trong lòng chảo được nấu chín 
thì ma quỷ và sự xấu xa cũng cần cho chúng 
ta. Ma quỷ và sự xấu xa là xấu đối với chúng 
ta nhưng chưa hẳn là xấu đối với Thiên Chúa. 
Quan niệm tốt lành và xấu xa của con người 
là quan niệm tương đối, bấp bênh và không 
toàn vẹn (3). Nếu không có giòi bọ thì thây 
ma hôi thối chất đầy mặt đất.

Thập bát La hán đều tỏ vẻ đồng tình và 
hoan hỉ với câu giải đáp của cha sở. Cha sở 
nói thêm:

- Một là ma qủy, sự xấu hay điều ác… là 
một mặt đối kháng với thiên thần tốt lành; 
mặt trái của đồng tiền xu là một phần không 
thể thiếu của mặt phải; thái cực sinh lưỡng 
nghi, lưỡng nghi là âm và dương, vậy âm 
cần cho dương cũng như dương cần cho âm; 
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trong dụ ngôn “lúa và cỏ lùng”, ông chủ bảo 
đừng nhổ cỏ lùng, cứ để cỏ lùng đó, đợi đến 
ngày thu hoạch lúa, lúc ấy tách chúng ra mà 
đốt cũng chẳng muộn, vì khi không còn lúa, 
cũng sẽ không còn lý do để cỏ lùng tồn tại; sự 
tốt, điều lành mất đi thì sự dữ, điều ác cũng 
biến mất.  

Cha sở nói tiếp:
 - Hai là chúng ta quan niệm tính chất tốt, 

xấu chỉ theo nhãn giới hạn hẹp và u mê của 
chúng ta mà thôi, quan niệm ấy bất toàn và 
khiếm khuyết. Ba là tính chất tốt, xấu rất linh 
hoạt dịch chuyển, đang tốt liền có thể trở 
nên xấu như món ăn ngon khi ta khỏe mạnh, 
nhưng bỗng trở nên không ngon khi chúng ta 
đột ngột bị bệnh; thế là tốt, xấu tùy thuộc vào 
ý thức…

Cha sở nói tiếp theo:
- Bốn là mọi sự do Thiên Chúa tạo thành 

đều tốt. Tốt thế nào, tốt đến đâu và tốt cho 
ai… trí khôn chúng ta mù tịt, chủ quan, độc 
đoán lại rất thiên lệch.

Tôn giả A Thị Đa đứng lên hỏi:
- Thưa thầy cả Luca, theo như thầy cả nói, 

chúng ta một khi chấp nhận điều lành, lập 
tức phải chấp nhận luôn điều ác đi kèm; ví 
dụ muốn dùng cái lòng chảo, phải chịu chấp 
nhận cả cái đít chảo. Tuy nhiên, ma quỷ và kẻ 
ác không cho chúng ta được yên, mà cứ tấn 
công chúng ta. Thế nghĩa là sao?

Cha sở đáp: 
- Ma quỷ và sự ác hay điều dữ có tính tấn 

công (4), điều tốt và sự lành thì có tính hiền 
hậu và cam chịu (5)   

 Thấy Tôn giả A Thị Đa có vẻ hiểu ra, cha 
sở kết luận:

- Để đừng bị ma quỷ, điều xấu và sự ác tấn 
công xâm hại, Kitô hữu phải luôn nghĩ rằng, 
chúng ta không được kêu gọi để trở nên tốt 
là xong, mà trở nên tốt trong tình trạng luôn 
phấn đấu, luôn tỉnh thức, mạnh mẽ. Nước 
Thiên Chúa cần những công dân mạnh khỏe 
luôn phấn đấu ngoan cường, tức không mụ 
mị yếu đuối và sợ hãi (6).

(còn tiếp)

....................................................................
(1). Thông thường vào những lúc trời có 

sấm sét, mỗi khi ánh chớp lóe lên, một lúc 
sau mới có tiếng sấm nổ, lúc ấy ta biết sấm 
sét ở cách xa chúng ta. Nếu ánh chớp vừa 
xong tiếng sấm nổ ngay lập tức, lúc ấy chúng 
ta biết rằng sấm sét ở ngay cạnh hoặc rất gần 
chúng ta.

(2). Trong thực tế, có những người giống 
cha sở Luca, có thể nhìn thấy các vong hồn 
(ở thôn quê người ta nói rằng có những người 
đi đâu cũng gặp ma và họ giải thích những 
người này “nặng vía”; kỳ thực cha sở Luca 
và những người dễ nhìn thấy vong hồn đều là 
những người có khí chất tương thích với âm 
giới như câu: “Đồng thanh tướng ứng đồng 
khí tương cầu”.

(3). Thí dụ súng, đạn, bom, mìn… là những 
vật dụng tốt lành cho người lính đang đối đầu 
với quân thù, nhưng là vật dụng rất xấu xa 
ghê sợ đối với người dân hiền lành; sâu bọ 
xấu đối với người, nhưng tốt đối với chim săn 
côn trùng. 

(4). Thánh Phêrô nói: “Anh em hãy sống 
tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của 
anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm 
mồi cắn xé” (1Pr 5,8).

(5). Chặt bỏ cỏ lùng ngay có 2 phương hại: 
một là động xốc gốc lúa, hai là tạo ra những 
khoảng trống khiến thân lúa không có chỗ 
dựa khi có gió bão, ba là tạo sự mạnh mẽ khi 
cây lúa luôn chống lại cỏ lùng. Thật vậy! Nếu 
không có người xấu liệu lấy gì để biết người 
tốt là tốt? 

(6). Cho nên có câu: “Un saint triste est 
un triste saint” 
(Thánh Phanxicô 
Salêsiô – một ông 
thánh buồn là một 
ông thánh đáng 
buồn): “buồn” là 
thụ động, ù lỳ, mụ 
mẫm; “đáng buồn“ 
là không vinh dự 
cho lắm.
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(tiếp theo trang 35)

Này nhé nào là lo ấp trứng, không ăn uống 
gì cả ngày. Nào là lo chăm con chạy té. Nào 
là lo con hát bậy. Nào là lo đủ thứ.

Ngỗng không ấp trứng nhìn vào quả trứng 
không nở mà buồn rầu trả lời:

- Thế mà mình cứ tưởng là ở một mình cho 
sướng chứ, nhưng không ngờ buồn hơn là có 
con nữa. Ôi buồn quá! Buồn quá!

Hai ngỗng, một ấp trứng nở thành ngỗng 
con, một không ấp trứng, một con thì có con 
vui hơn, một thì không ấp trứng để nở thành 
con thì buồn hơn.

Mình là con người, mình có khác hai con 
ngỗng kia không nhỉ?

Trong đời, mình mới đầu thấy vui vẻ vì 
không phải làm việc hàng ngày, nhưng với 
thời gian, mình có buồn như ngỗng không ấp 
trứng kia không?

Trong đời, mình mới đầu thấy mệt mỏi vì 
phải chăm con như ngỗng mẹ ấp trứng nở 
thành ngỗng con, nhưng với thời gian, mình 
sẽ thấy vui vẻ hơn, khi phải làm công việc 
hàng ngày hay không?

Mình có khác người ta không?
Mình có giống người ta không?
Mình là con người mà.

Ngỗng ấp trứng nở
Ngỗng thấy đời tươi
Vì con ra đời
Con vui con hát.

Ngỗng mẹ cực lắm
Cả ngày lo toan

Lo con khôn lớn
Lo con ngày dài.

Ngỗng không ấp trứng
Cả ngày rong chơi
Càng ngày càng mập
Càng ngày càng xinh.

Mới đầu vui vẻ
Vì chơi cả ngày
Không lo con cái
Không lo ngày dài.

Thời gian trôi đi
Ngỗng mẹ mới thấy
Con ngày lớn khôn
Ngỗng mẹ vui lắm!!!

Thời gian trôi đi
Trứng không được ấp
Vẫn là trứng thôi
Ngỗng buồn rầu lắm!!!
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ

Sau buổi thám hiểm sao Hoả, đoàn chuẩn 
bị trở về thì phát hiện thiếu mất 1 thành viên. 
Tìm mãi không thấy. Sau một hồi lâu, mới 
thấy anh ta trở về từ sau tảng đá. Phía sau là 1 
cô gái rất xinh đẹp.

Trưởng đoàn bực bội hỏi:
– Anh đi đâu?
Anh chàng đó trả lời:
– Báo cáo anh là tôi đã ở lại để nghiên cứu 

với cô gái này, cô ấy hướng dẫn tôi và cho tôi 
xem cách sản xuất trẻ em trên sao Hoả. Họ 
có 1 cái máy ấn nút 1 thì bé gái. Ấn nút 2 thì 
bé trai…

Anh chàng này tiếp tục nói tiếp:
– Cô ấy lại hỏi tôi cách sản xuất em bé ở 

trái đất.
– Tôi cũng cho cô ấy thử….
Trưởng đoàn hậm hực hỏi:
– Rồi sao?
Anh chàng trả lời:
– Anh thấy đấy, giờ thì cô ấy cứ chạy theo 

tôi: “đòi mua cái máy ấy”.

Một cô gái trẻ dưới quê lên thành phố xin 
làm giúp việc nhà, sau khi nhận việc thời gian 
ngắn, cô ra công an phường đăng ký tạm trú, 
được anh cảnh sát khu vực phát cho tờ khai. 
Đến mục “quan hệ với chủ hộ” cô phân vân 
lắm. Không biết có nên khai thật hay không? 

Khai thật thì ngại chết. Lưỡng lự cuối cùng cô 
quyết định ghi vào: 3 lần/tuần.

Anh cảnh sát khu vực đọc xong buồn cười 
lắm, nhưng anh vẫn phải kiên trì giải thích:

– Chị ghi vậy không đúng, “quan hệ với 
chủ hộ” là chị phải ghi chị có quan hệ với chủ 
nhà như thế nào.

– Phải khai đúng hả anh.
– Tất nhiên là phải khai đúng rồi.
– Vậy chỗ này ngắn quá không khai đủ ạ.
– Có gì mà không đủ. Chị cứ ghi ngắn gọn 

là được.
– Nhưng mà ông chủ cứ thay đổi tư thế liên 

tục, nên em không tả ngắn gọn được ạ!

Trước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, 
chợt thấy có một chiếc ôtô đỗ gần đó và trong 
xe là một cặp tình nhân. Hai con ma bàn nhau 
cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con 
ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy 
hai con ma là đôi tình nhân bỏ của chạy lấy 
người luôn.

Chợt một con ma bảo:
– Chờ tao chút!
Nói xong rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa, 

một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo 
hai tấm bia mộ.

Con ma kia ngạc nhiên hỏi:
– Mày vác theo mấy cục bia này làm gì 

vậy?
– Thế mày định đi ôtô mà không mang theo 

giấy tờ tùy thân à?

MÁY SẢN XUẤT TRẺ EM

GIẤY TỜ TÙY THÂN

(xem tiếp trang 63)
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Vậy là họ đặt trụ sở ngay tại căn nhà bỏ 
không ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), nơi trước 
đây hàng chục lần Hằng cai nghiện không 
thành. Tài sản duy nhất họ có là bộ máy tính 
cũ của Hải đem từ Hà Nội lên.

Bảy năm cách ly với xã hội, Hằng gần như 
mù công nghệ, phải nhờ Hải hướng dẫn từ 
đầu. Anh vui vì bạn gái nắm bắt nhanh và làm 
cái gì cũng kiên trì cho bằng được. “Giờ khối 
thứ anh ấy không sành bằng tôi”, Hằng vui 
chia sẻ.

Vừa hoạt động cho dự án Quỹ phòng chống 
HIV/AIDS, năm 2011, Hằng và chồng thành 
lập CLB Nắng cuối trời để tuyên truyền về 
tác hại của ma túy, HIV và động viên bạn bè 
cai nghiện. Cô cũng thường xuyên tham gia 
các buổi nói chuyện để giúp cộng đồng hiểu 
và cảm thông hơn với người có HIV.

Hải kể, có lần, vợ anh đi khám da liễu tại 
một bệnh viện nhưng vì nhiễm HIV nên bị từ 
chối. Hai tuần sau đó, chính bệnh viện này 
lại tổ chức hội thảo tuyên truyền không kỳ 
thị người nhiễm HIV và mời CLB Nắng cuối 
trời tham dự. Được mời phát biểu, trước hội 
trường, Hằng thẳng thắn kể việc bị từ chối 
khám bệnh. Cô nói: “Nhân viên y tế còn như 
vậy, thì làm sao tuyên truyền xã hội không kỳ 
thị chúng tôi”.

Năm 2017, CLB Nắng cuối trời đạt giải 
nhì nhóm có nhiều thành tích trong hoạt động 
dự án của Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/
AIDS. CLB cũng được tặng giấy khen vì vận 
động được nhiều người nghiện tự nguyện xét 
nghiệm HIV nhất. Hằng nhiều lần được chọn 
đến các nước trong khu vực Đông Nam Á để 
chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng ma túy, sống 

lành mạnh.
Đời tư, sau ba năm sống chung, họ làm 

đám cưới, sinh một cậu con trai khỏe mạnh, 
kháu khỉnh.

Hai năm nay, vợ chồng Phan Hải đưa con 
về Hà Nội nhờ mẹ anh chăm sóc để bé đi học. 
Có nhiều thời gian rảnh hơn nên họ lấy quần 
áo bán online.

“Hằng thay đổi nhiều lắm, nhưng vẫn 
nóng tính, lì lợm, may thằng Hải hiền lành, 
tốt tính nên vợ chồng nó sống êm ấm. Thấy 
con cái biết bảo ban nhau làm ăn tôi cũng 
mừng”, bà Tính, mẹ Hằng nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng phòng 
Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ khi thành 
lập, CLB Nắng cuối trời của Thúy Hằng đã 
đóng góp tích cực phòng chống HIV/AIDS 
tại địa phương. 

“Hằng sôi nổi, còn Hải lại điềm tĩnh và 
khiêm nhường nên cả trong công việc và cuộc 
sống, họ đều bổ sung được cho nhau. Điều 
đáng quý là sau vấp ngã, vợ chồng họ không 
chỉ xây dựng được tổ ấm cho mình, mà còn 
giúp đỡ được những người đồng cảnh”, bà 
Thanh Hằng nói.

NHẬT MINH

(tiếp theo trang 43)

Nguyễn Thúy Hằng bên chồng và cậu con 
trai 6 tuổi. Chị sinh con khi đã nhiễm HIV 

nhưng bé Đức Anh ra đời khỏe mạnh.      
Ảnh:Nhật Minh.
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Tâm tình đêm đông
ÂN DUY
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Bang California Mỹ lùi giờ học để học sinh 
ngủ đủ giấc

Hãng AFP ngày 15/10 đưa tin California trở 
thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ lùi giờ học 
tại phần lớn các trường công với hy vọng học 
sinh sẽ đạt thành tích tốt hơn khi không bị thiếu 
ngủ. Luật mới được thống đốc Gavin Newsom 
thông qua quy định các trường trung học cơ sở 
không được bắt đầu giờ học trước 8 giờ, còn 
các trường phổ thông trung học không vào học 
trước 8 giờ 30.

Quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 
1/7/2022 khi quy định hiện hành hết hiệu lực. 
Hiện tại phần lớn các trường ở California vào 
học lúc 8 giờ, trong khi một số trường vào học 
trước 7 giờ 30.

“Khoa học chứng minh rằng tuổi thiếu niên 
khởi đầu 1 ngày mới muộn hơn sẽ giúp tăng học 
lực, sức khỏe và giảm vắng học. Quan trọng là 
luật cho thời hạn 3 năm để các trường có kế 
hoạch triển khai”, ông Newsom nói.

Nước sông Mekong hạ xuống mức thấp 
nhất trong 100 năm qua

      Mỹ tiêu diệt ‘thủ lĩnh khủng bố 
khét tiếng nhất thế giới’

Bất ổn chính trị, Chile hủy hội nghị 
APEC và COP 25

”Al-Baghdadi đã 
bị giết chết... trong một 
cuộc tập kích táo bạo 
vào ban đêm”, hãng tin 
Nga RT dẫn lời Tổng 
thống Trump khẳng 

định trong một bài phát biểu trực tiếp 
từ Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng 
định Al-Baghdadi chết tại chỗ, và thi thể 
kẻ khủng bố “nát tan”… Nơi ở của trùm 
sò IS al-Baghdadi vốn là điều bí ẩn nhiều 
năm qua. Ông này chỉ xuất hiện công khai 
vài lần sau khi thành lập “Vương quốc 
Hồi giáo toàn cầu” năm 2014.

 (NLĐO) - Tổng thống Chile Se-
bastian Pinera đã hủy bỏ hội nghị thượng 
đỉnh về thương mại APEC trong tháng 11 
và hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP 
25 vào tháng 12 năm nay. Lý do bởi chính 
phủ của Tổng thống Chile Sebastian Pin-
era đang vất vả đương đầu với làn sóng 
bất ổn chính trị lớn nhất kể từ khi kết thúc 
chế độ độc tài Pinochet. Ông Pinera đã 
đưa ra thông báo như trên vào ngày 30/10 
sau 12 ngày diễn ra các cuộc biểu tình 
quy mô lớn, trong đó hàng triệu người đã 
xuống đường để phản đối tình trạng bất 
bình đẳng kinh tế.

TTO - Theo báo 
Bangkok Post (Thái Lan) 
ngày 29/10, do lượng 
mưa ít khiến nhiều hồ 
chứa trong tỉnh Nakhon 
Phanom ở đông bắc Thái 
Lan chỉ còn lượng nước 

chiếm 20-30% dung lượng tối đa. Nhiều nhánh 
của sông Mekong cũng cạn khô theo ghi nhận 
của truyền thông địa phương. Khi mực nước hạ 
xuống, nhiều đụn cát ở lòng sông bắt đầu lộ ra 
tại các khu vực thuộc dòng Mekong chảy qua 
địa phận huyện Muang của tỉnh Nakhon Pha-
nom. Tình trạng này khiến cho tàu bè chuyên 
chở hàng hóa cũng như tàu đánh cá gặp nhiều 
khó khăn khi di chuyển qua đây.
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Hội đồng Giám mục Philippines hoan 
nghênh động thái của chính phủ trong việc đề 
xuất “giới thiệu nghiên cứu về Công giáo và 
đọc Kinh Thánh trong các trường công lập, 
tiểu học và trung học”.“Đây là một đề xuất 
hay. Chúng tôi hy vọng việc này sẽ được chấp 
thuận”, Đức Tổng Giám mục Arturo Bastes, 
nguyên Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh của 
Hội đồng Giám mục Philippines chia sẻ. Cha 
Conegundo Garganta, Thư ký điều hành của 
Ủy ban Thanh thiếu niên - HĐGM Philippines 
cho rằng việc này sẽ giúp Giáo hội có thể thực 
hiện sứ vụ truyền bá Lời Chúa và thực hiện 
“Tháng Kinh Thánh quốc gia” diễn ra vào 
tháng 1 hằng năm được tốt hơn.

Đức Tổng Giám mục Giampietro Dal 
Toso, Chủ tịch Hội truyền giáo Giáo hoàng 
(PMS) đã đến Nigeria tham dự Hội nghị truyền 
giáo quốc gia của nước này, được tổ chức từ 
ngày 22-26/10/2019 tại thành phố Benin. Chủ 
đề của hội nghị: “Giáo hội của Đức Kitô trong 
sứ mệnh truyền giáo tại Nigeria”.

Kinh Thánh được xem xét đưa vào trường 
học tại Philippines

Hội nghị Truyền giáo Nigeria

Sáng Chúa 
nhật 13/10, 
trước hàng chục 
ngàn tín hữu 
hiện diện tại 
quảng trường, 
ĐTC Phanxicô 
chủ sự Thánh lễ 

tuyên phong hiển thánh cho 5 chân phước: 
ĐHY John Henry Newman người Anh, nữ 
tu Giuseppina Vannini người Ý, nữ tu Mari-
am Thresia Chiramel Mankidiyan người 
Ấn Độ, nữ tu Dulce Lopes Pontes và cuối 
cùng là nữ giáo dân Maguerite Bays. Thánh 
lễ phong thánh diễn ra giữa kỳ Thượng Hội 
đồng Giám mục về miền Amazon nên đã 
có hơn 50 Hồng y và 250 Giám mục đồng 
tế với ĐTC. Ngoài 250 linh mục phụ trách 
cho rước lễ, 2300 linh mục đồng tế ngồi kín 
một phần quảng trường.

Sáng 27/10, 
Đức Thánh Cha 
đã cử hành thánh 
lễ bế mạc Thượng 
Hội đồng Giám 
mục về vùng Am-
azon tại Vương 

Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Trong 
bài giảng, ngài nói đến người Pharisêu, 
người thu thuế và người nghèo. Mỗi người 
trong số họ đều cho ta bài học về cách cầu 
nguyện để đẹp lòng Thiên Chúa. Thượng 
Hội đồng Giám mục về Amazon đã diễn ra 
từ ngày 6-27/10/2019 tại Vatican.

Bế mạc Thượng Hội đồng 
Giám mục về Amazon

ĐTC Phanxicô cử hành lễ phong 
thánh cho 5 chân phước
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Bệnh sẽ biểu hiện bằng các cơn đau ở các 
khớp, khớp có thể bị sưng to đỏ có thể có 
nước trong khớp đặc biệt là ngón chân cái 
(khớp bàn ngón) hay bị nhất, tuy nhiên các 
khớp khác đều có thể bị. 

Cơn đau rất nặng được mô tả dữ dội và 
nhiều khi bệnh nhân không dám đắp mền vì 
chỉ cần chạm nhẹ vào cũng gây ra cơn đau dữ 
dội.

Cơn gout hay xảy ra sau 1 chấn thương 
nhẹ, sau bữa nhậu linh đình. Cơn gout có thể 
xảy ra vài ngày hoặc vài tuần và có thể tự bớt, 
nhưng nếu không điều trị những cơn này sẽ 
xuất hiện thường hơn và gây ra biến dạng hủy 
khớp gây tàn phế. 

Làm sao để chẩn đoán bệnh gout?

 - Các BS sẽ cho bệnh nhân đi thử nồng độ 
acide urique trong máu và tùy theo thông số 
của mỗi loại máy thử mà cho các con số khác 
nhau, bình thường nhỏ hơn 7mg/dL 

Tuy nhiên cơn gout khá đặc biệt nên đôi 
khi có thể chẩn đoán qua hỏi bệnh sử và khám 
bệnh nhân vì nồng độ acide urique trong máu 
cao giúp chẩn đoán nhưng không chuyên biệt. 

Nếu lấy dịch khớp đem soi dưới kính hiển 
vi để thấy các tinh thể urate hình kim là chắc 
chắn nhất nhưng ít được làm vì nhiều lý do 
khác nhau. 

Bệnh tiến triển ra sao và có thể chữa 
khỏi hay không? 

 Thường thì cơn gout có thể bị đẩy lui bằng 
các thuốc hiện có và nếu bệnh nhân chịu theo 
cuộc điều trị và chấp nhận ăn kiêng thì có thể 

ngăn chặn được bệnh nhưng nên nhớ rằng 
đây là loại bệnh không thể chữa dứt, nghĩa là 
bệnh nhân phải chấp nhận chế độ ăn kiêng và 
theo dõi bệnh suốt đời.

Nếu không điều trị hoặc để cơn gout xảy 
ra nhiều lần sẽ gây hủy khớp gây tàn phế, lúc 
đó cần đến các phẫu thuật tái tạo lại khớp. 
Khoảng 20 % bệnh nhân bị gout bị sỏi thận 
do chính tinh thể urate lắng tụ gây ra sỏi làm 
tắc nghẽn đường tiết niệu có thể gây suy chức 
năng thận, nhiễm trùng tiểu… có thể gây ảnh 
hưởng đến tính mạng. Một số bệnh nhân có 
các cục ở dưới da như vùng khuỷu, mắt cá .. 
gọi là cục tophi là do lắng tụ tinh thể urate khi 
bể ra làm chảy ra 1 chất bột trắng giống như 
phấn. 

Vai trò của nội soi khớp là làm sạch khớp, 
cắt bớt bao hoạt dịch c=E 1a khớp khi bị 
viêm nhiều lần gây dày, hạn chế vận động của 
khớp. Một khi khớp bị hư hoàn toàn thì có thể 
thay khớp bằng khớp nhân tạo. 

  Chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh 
gout.

 I. Những thức ăn và đồ uống không có lợi 
cho người bị bệnh gout:

1. Thức ăn:
Kiêng tuyệt đối những thực phẩm giàu 

( tiếp theo trang 41)
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đạm có gốc Purin như: Hải sản, các loại thịt 
có màu đỏ như: Thịt trâu, bò, ngựa, thịt dê, 
thịt thú rừng…; Phủ tạng động vật như: Lưỡi, 
lòng, tim, gan, thận, óc…; Trứng gia cầm nói 
chung, nhất là các loại trứng đang phát triển 
thành phôi như trứng vịt lộn… 

Giảm bớt những thực phẩm giàu đạm khác 
trong khẩu phần ăn như:

+ Đạm động vật nói chung như: Thịt lợn, 
thịt chó, thịt gà, thịt vịt…; Cá và các loại thủy 
sản như: lươn, ếch… 

+ Đạm thực vật: Đậu hạt nói chung nhất 
là các loại đậu ăn cả hạt như: đậu Hà Lan, 
đậu trắng, đậu đỏ, đậu xanh…, Các chế phẩm 
từ đậu nành như: Đậu phụ, sữa đậu nành, tào 
phớ… nhìn chung ít làm tăng acid uric hơn 
các loại đậu chưa chế biến. 

+ Kiêng tất cả các loại thực phẩm có tốc độ 
tăng trưởng nhanh như: Măng tre, măng trúc, 
măng tây, nấm, giá, bạc hà (dọc mùng) vì sẽ 
làm gia tăng tốc độ tổng hợp acid uric trong 
cơ thể. 

+ Giảm các thực phẩm giàu chất béo no 
như: Mỡ, da động vật, thức ăn chiên, quay, 
thực phẩm chế biến với các chất béo no như: 
Mì tôm, thức ăn nhanh. 

Bệnh nhân có tầm vóc trung bình 50 kg 
không nên ăn quá 100g thực phẩm giàu đạm 
mỗi ngày. 

 2. Đồ uống:
Tuyệt đối không uống bất kỳ một dạng 

chất cồn nào như: Rượu, bia, cơm rượu, nếp 
than… 

+ Hạn chế đồ uống có gaz, nước uống ngọt 
nhiều đường vì sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, 
một trong những yếu tố tăng nặng bệnh gout. 

+ Giảm các đồ uống có tính toan như: nước 
cam, chanh, nước trái cây giàu vitamin C vì 
làm tăng nguy cơ kết tinh urate ở ống thận, 
tăng nguy cơ sỏi thận. 

 II. Những thức ăn, đồ uống có lợi cho 
người bị bệnh gout:

1. Thức ăn:
Các thực phẩm giàu chất xơ nói chung như 

dưa leo, củ sắn, cà chua…giúp làm chậm quá 

trình hấp thụ đạm, làm giảm thoái hóa biến 
đạm để sinh năng lượng nên giảm sự hình 
thành acid uric. 

Ngoài ra, Rau Tía Tô cũng là thuốc trị 
bịnh Gout rất hiệu nghiệm nữa - Mỗi ngày ăn 
cơm 2 lần sáng và chiều đều phải có lá Tía Tô 
ăn như rau sống. Lúc nào cũng có Tía Tô sẵn 
trong nhà. – Khi cảm thấy sắp bị sưng chân là 
nhai nuốt nhiều lá Tía Tô liền. – Nếu đang bị 
lên cơn đau thì nấu 1 bó lá Tía Tô để uống thì 
sẽ giảm đau ngay trong vòng 1/2 tiếng. 

2. Đồ uống:

Nên uống nhiều nước (tối thiểu 2,5 đến 
3 lít nước mỗi ngày). 

Nên uống nước khoáng không ga có độ 
kiềm cao giúp tăng đào thải acid uric và hạn 
chế sự kết tinh urate tại ống thận, làm giảm 
nguy cơ sỏi thận.
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Ý chí sinh tồn thôi thúc con ếch tìm mọi 
cách thoát khỏi miệng kẻ thù nhưng kinh ng-
hiệm đi săn đã giúp rắn nuốt chửng con mồi 
thành công.

 Jan Ondrej chứng kiến nỗ lực đấu tranh bảo 
vệ mạng sống của con ếch rơi vào miệng rắn 
trên đường đạp xe lên đỉnh núi Magurka. Con 
ếch cố gắng hớp từng hơi thở lớn để phình to 
cơ thể như trái bóng khiến con rắn không thể 
ngoạm vừa. Nó cũng tìm cách khuỳnh chân 
để gây khó khăn cho kẻ thù đang muốn nuốt 

chửng nó. Trong phần lớn cuộc giằng co, ếch 
dường như sắp giành phần thắng khi chỉ còn 
một chân mắc kẹt trong miệng rắn.

Tuy nhiên, con rắn thể hiện bản lĩnh săn 
mồi bằng cách điều chỉnh góc ngoạm để nuốt 
chửng ếch dễ dàng hơn. Nó nuốt dần từng 
phần cơ thể ếch cho tới khi chỉ còn chừa lại 
chân trước nhỏ xíu. Sau đó, nó bò trở lại khu 
rừng với phần bụng phình to.

“Cách con rắn vặn vẹo để nuốt chửng ếch 
vào sâu trong bụng thật thú vị. Tôi chưa bao 
giờ trông thấy cảnh tượng nào như vậy trước 
đây. Khi gặp rắn, bạn không nên hoảng sợ. 
Hãy giữ khoảng cách an toàn với bất kỳ loài 
rắn độc nguy hiểm nào và bật máy quay”, Jan 
chia sẻ.

An Khang (Theo Latest Sightings)
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(tiếp theo trang 55)

- Chồng ơi, hôm nay có người nói em đi 
chơi xa với anh ta 3 ngày. Sau đó sẽ mua một 
cái iPhone X cho em. Anh có để em đi không?

Anh chồng nhanh chóng đáp:
- Đi 6 ngày luôn đi!
- Tại sao? -cô vợ kinh ngạc.
Anh chồng cười tủm tỉm:
- Tiện thể lấy giúp anh một cái nữa!

CHO ĐI CHƠI 
GẤP ĐÔI THỜI GIANĐến Nước Trời: Nghĩa hẹp là vào 

thiên đàng sau khi chết; nghĩa rộng là 
được sống với Thiên Chúa Ba Ngôi 
ngay khi còn ở dương thế. Hai trường 
hợp đều là phần thưởng Chúa dành cho 
những người thực thi Lời Chúa thể theo 
Lời Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy, thì 
sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến 
người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở 
lại với người ấy”. (Ga 14, 21-26)

CHÚ THÍCH BÀI TRANG 1
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