


Một cậu bé người Cam-
puchia khi vừa mới  được 3 tháng 
tuổi, cha của cậu thấy một con trăn 
dài nửa thước nằm trên giường của 
con mình. Người cha không giết con 
trăn mà đem nó bỏ vào rừng. Nhưng 
hôm sau, con trăn lại bò vào giường 
của cậu bé.  Con trăn được đem bỏ 
lại vào rừng 3 lần nữa nhưng nó vẫn 
bướng bỉnh bò trở lại.

“May mắn”, tên của con trăn, hiện 
đã dài 1,8m và nặng khoảng 100 kg, 
chỉ ăn gà và vịt, mỗi tuần 10kg.  Nó 
có thể ăn một đứa bé hoặc một con 
ngựa nhưng cậu bé nói rằng con trăn 
không làm hại cậu vì giữa cậu và con 
vật có tình “anh em” (x.trg 63).

Truyện gợi vài ý: - muông thú và 
trẻ em gặp nhau ở tính vô tư – vô tư 

lại là tính của Trời – yêu thương hết 
mọi người là vô tư.

Thú có dữ cho lắm, trẻ em có 
“nhân chi sơ tính bản thiện” cũng chỉ 
vì bản năng thiên phú; cả 2 đều rất vô 
tư nên dễ gặp nhau.

Vô tư là tính của Trời: “Thiên vô 
tư phủ, địa vô tư tải, nhật nguyệt vô 
tư chiếu”, “Người khiến mặt trời mọc 
lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa 
xuống trên người liêm khiết lẫn kẻ bất 
lương” (Mt 5,43-48).

“Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 
4,16), được dựng nên giống hình ảnh 
Người nên ta cũng là tình yêu; nhưng 
tình yêu nơi Thiên Chúa thì vô tư, còn 
tình yêu nơi ta sao lại quá ư thiên vị? 
Thưa vì ở vườn địa đàng, ma quỷ đã 
cài đặt app. “Ham muốn” (dục vọng) 
vào lòng Ông Bà Nguyên tổ. 

Tám mối phúc thật, nên như trẻ 
thơ, hiền lành và khiêm nhượng, bỏ 
mình vác thập giá, yêu tha nhân, tha 
70 lần 7 v.v... trăm lời Chúa dạy đều 
quy về một mục tiêu: Tháo gỡ app. 
“Ham muốn” ra khỏi lòng ta, để ta vô 
tư trở lại mà yêu được tha nhân như 
chính  mình. 
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   Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC

Thực thi Lời Chúa thì trẻ mãi không già  
Yêu hết mọi người tất Xuân hoài chẳng cỗi    

 
   CÂU ĐỐI THÁNG 1

   . Ý THÁNH NHẠC

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

   . Ý ĐẶC BIỆT HẰNG NGÀY

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

  . CÂU ĐỐI ĐỨC TIN  

   . Ý CHUNG
Cầu cho tình huynh đệ.
   . Ý TRUYỀN GIÁO
Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài, để 
chúng ta sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em 
của các tôn giáo khác, ngõ hầu mọi người cùng cầu 

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

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

Vườn tượng.

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

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

 
   Ý CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI

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

 THÁNG CẦU CHO NĂM MỚI

   Cúc Cung CảmTạ

.Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 
1.1.2021  Hát Bản văn Phụng vụ sẽ tôn vinh Thiên Chúa  

Ca Nguyên văn Lời Chúa nhiên thánh hóa tâm hồn

  . CÂU ĐỐI THÁNH NHẠC  
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                                                                                                             CHÂU HÂN sưu tầm

Sau Thế chiến thứ nhất, một nước nọ muốn 
dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền 
cho thuyết vô thần, họ mong muốn cả dân tộc 
thoát ly khỏi tôn giáo tín ngưỡng. Một lần 
chính quyền mời ba vị tiến sĩ lên thuyết giảng 
trước công chúng ở quảng trường.

Vị thứ nhất là tiến sĩ về Thiên văn, sau khi 
ông bước lên sân khấu lý giải vô số lý do về 
thuyết vô thần, cuối cùng ông hô to:

- Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ 
trụ hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông 
thấy thần, vì thế chắc chắn không có thần 
thánh. 

Sau câu nói ông nhận được tràng pháo tay 
của số đông công chúng.

Vị thứ hai là tiến sĩ Y học, sau khi nói rất 
nhiều đạo lý cho rằng con người tuyệt nhiên 
không có linh hồn, ông kết luận:

- Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, 
quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế nhưng không 
phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. 
Trong tim à? Trong đầu à? Trong máu à? Tôi 

đều giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy 
gì, vì thế chắc chắn không có linh hồn. 

Nói xong ông tiến sĩ Y học này cũng nhận 
được tràng pháo tay vang dội.

Vị thứ ba là một nữ tiến sĩ, một nhà luận lý 
học. Cô từ từ bước lên sân khấu rồi phát biểu:

- Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết 
là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên 
đàng hay Địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc 
qua các sách cổ kim đông tây nhưng không 
thấy ghi chép gì về chuyện này.

Sau khi ba vị tiến sĩ thuyết giảng xong, 
người chủ trì hướng về phía công chúng nói:

- Nếu trong tất cả mọi người có ai không 
thỏa mãn, hoặc muốn tranh luận, đều có 
quyền lên thảo luận công khai.

Sau một lúc lâu nhưng không có ai lên 
tiếng phản bác, buổi tuyên truyền chuẩn bị 
kết thúc trong sự thắng lợi. Bỗng một bà cụ 
bước lên sân khấu, nói với người chủ trì:

- Tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi được 
không?
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Vị chủ trì nói:
- Chao ôi! Rất được! Xin hoan nghênh cụ!
Thế rồi bà cụ nhìn vị tiến sĩ đầu tiên, hỏi:
- Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 

20 năm, thế anh có nhìn thấy gió không? Nó 
có hình dạng thế nào?

Vị tiến sĩ trả lời:
- Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió 

được thưa cụ?
Bà cụ nói:
- Trên thế giới có gió không? Anh dùng 

kính viễn vọng nhìn không thấy gió, lẽ nào 
anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy 
thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không 
thấy thần thì có nghĩa là không có thần sao? 

Vị tiến sĩ chỉ biết im lặng không thể nói lại 
được.

Thế rồi bà cụ lại nhìn sang vị tiến sĩ thứ 
hai, hỏi:

- Anh có yêu vợ anh không?
Vị tiến sĩ kia thưa:

- Dạ, có yêu thưa cụ.
Bà cụ tiếp lời:
- Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, 

tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là ‘yêu’ 
đó nằm ở bộ phận nào? Trong gan? Trong dạ 
dày? Hay trong ruột? 

Bên dưới mọi người cười vang dội.
Tiếp tục, bà cụ lại nhìn sang nữ tiến sĩ hỏi:
- Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi 

là Kinh thánh. Chẳng phải rõ ràng quyển 
sách này có nói mọi người sau khi chết đều 
chịu phán quyết sao? Cô đừng tưởng chết là 
hết, phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều 
và dài hơn lúc còn sống rất nhiều! Khi cô còn 
trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng 
‘không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có 
trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần 
áo’, cô có tin không? Thế nhưng hôm nay cô 
không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống 
trong thế giới này. Thế giới vĩnh hằng cũng 
là như thế!

CHÚA NHẬT HIỂN LINH  NĂM B (3.1.2021)
- Bài đọc 1: Is 60,1-6 
- Bài đọc 2: Ep 3,2-3a.5-6 
- Tin Mừng: Mt 2,1-12

Ý TƯỞNG
1. Những kẻ ngoại đạo được Chúa tỏ mình ra.
SUY NGHĨ
1. Còn con cái trong nhà lại không biết Chúa.
Ý TƯỞNG
2. Khi kiêu ngạo, chúng ta mất tất cả.
SUY NGHĨ
2. Nước Trời chỉ được tỏ ra cho kẻ bé mọn.

TIN MỪNG THÁNG 1

Theo secretchina
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Ý TƯỞNG
1.Thật tâm tìm kiếm Chúa sẽ chẳng bao giờ bị thất 

vọng.
SUY NGHĨ
1.Chúa chẳng thách đố ai điều gì ngoài nhỏ bé và kh-

iêm tốn.
Ý TƯỞNG
2. Các môn đệ được chọn chỉ vì bé nhỏ và khiêm tốn.
SUY NGHĨ
 2. Trong khi chúng ta mải đánh giá nhau qua những 

tiêu chuẩn phù phiếm.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B 
(17.1.2021)

- Bài đọc 1: 1 Sm 3,3b-10.19 
- Bài đọc 2:1 Cr 6,13c-15a.17-20 
- Tin Mừng: Ga 1,35-42

Ý TƯỞNG
1. Từ trời giáng thế, đã nhiều lần Chúa tỏ mình ra, 

nhưng dân riêng không thể nhận ra Đấng Cứu Thế đang 
ở giữa họ.

SUY NGHĨ
1.Trong Giáo hội cũng vậy, Chúa sẽ không tỏ mình ra 

cho ai hống hách, kiêu căng.
Ý TƯỞNG
2. Vì điều chúng ta biết vẫn không làm cho chúng ta 

được cứu thoát.
SUY NGHĨ
 2. Thực thi Lời Chúa là làm những điều chúng ta biết, 

mới cứu thoát chúng ta.

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 
NĂM B (10.1.2021) 

- Bài đọc 1: Is 55,1-11 
- Bài đọc 2: 1 Ga 5,1-9 
- Tin Mừng: Mc 1,7-11
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CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B (24.1.2021)

- Bài đọc 1: Gn 3,1-5.10 
- Bài đọc 2: 1 Cr 7,29-31 
- Tin Mừng: Mc 1,14-20

Ý TƯỞNG
1. Chúa không gọi các kinh sư, luật sĩ…
SUY NGHĨ
1. Chúa chỉ gọi những ai bé mọn và khiêm tốn
Ý TƯỞNG
2. Vì khôn ngoan của Nước Trời không phải ở đẳng 

cấp loài người.
SUY NGHĨ
2. Nhưng ở tâm hồn nhỏ bé và khiêm hạ.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B (31.1.2021)

- Bài đọc 1: Đnl 18,15-20 
- Bài đọc 2: 1 Cr 7,32-35 
- Tin Mừng: Mc 1,21-28

Ý TƯỞNG
1. Đã nhiều lần Chúa tỏ mình ra cho dân Do thái, 

nhưng họ vẫn không nhận ra Người.
SUY NGHĨ
1. Nếu kiêu ngạo, ta cũng lâm vào tình trạng giống như dân 

Do thái xưa.
Ý TƯỞNG
2. Muốn được Chúa tỏ mình ra, ta phải làm gì?
SUY NGHĨ
2. Khiêm tốn ăn năn và tin vào Chúa.

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 
NĂM B (10.1.2021) 

- Bài đọc 1: Is 55,1-11 
- Bài đọc 2: 1 Ga 5,1-9 
- Tin Mừng: Mc 1,7-11
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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

“Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17).

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B
CHỦ ĐỀ: TIẾP TỤC CHỦ ĐỀ CHÚA KÊU GỌI

Minh họa
- Mille images 100 B
- “Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17)
Sợi chỉ đỏ: 
- Bài đọc I (Gn 3,1-5.10): Chúa kêu gọi 

ngôn sứ Giona đến thành Ninivê rao giảng 
sự sám hối.

- Tin Mừng (Mc 1,14-20): Bài tường thuật 
của Thánh Mác cô về việc Đức Giêsu kêu gọi 
4 môn đệ đầu tiên.

- Bài đọc II (1 Cr 7,29-31): Mọi giá trị 
trần gian đều không bền, vậy hãy xử dụng 
những của cải thế gian với một tấm lòng 
không dính bén.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
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Anh chị em thân mến
Lời Chúa hôm Chúa nhật vừa qua nói về 

ơn kêu gọi. Lời Chúa hôm nay tiếp tục đề tài 
đó. Thật ra không phải chỉ những kẻ đi tu mới 
được Chúa kêu gọi, mà tất cả mọi tín hữu đều 
được Chúa kêu gọi, mỗi người một sứ mạng 
theo đấng bậc của mình. 

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức 
ơn gọi và sứ mạng của mình.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Lời đầu tiên của Đức Giêsu khi bắt đầu 
rao giảng là “Hãy sám hối”. Chúng ta hãy ý 
thức thân phận tội lỗi của mình và sám hối 
quay về với Chúa.

- Đức Giêsu còn kêu gọi chúng ta “Hãy tin 
vào Tin Mừng”. Trên thực tế, chúng ta chưa 
siêng năng đọc Tin Mừng và sống theo Tin 
Mừng bao nhiêu.

- Nhiều lần Chúa kêu gọi chúng ta làm việc 
tông đồ, phục vụ Giáo Hội. Nhưng chúng ta 
cứ giả điếc làm ngơ.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Gn 3,1-5.10)
Trong lịch sử, Ninivê là thủ đô của Đế 

quốc Assyria, kẻ thù đã nhiều lần tấn công 
dân Do thái. Vì vậy, trong đầu óc người Do 
thái, Ninivê luôn là một thành phố xấu xa, tội 
lỗi và đáng bị trừng phạt.

Chính vì thế, khi Thiên Chúa gọi ngôn 
sứ Giona đi Ninivê rao giảng sự sám hối để 
được thứ tha, Giona rất khó chịu. Ông cũng đi 
nhưng cố tình đi lạc đến một nơi khác. Nhưng 
làm sao mà con người có thể đánh lừa được 
Thiên Chúa. Thiên Chúa cho tàu chở Giona 
bị bão, thuỷ thủ quăng ông xuống biển. Một 
con cá lớn nuốt ông vào bụng rồi nhả ông 
lên bờ biển Ninivê. Cuối cùng Giona chỉ còn 
đành theo lệnh Chúa vào thành rao giảng. Kết 
quả là dân thành đã ăn năn sám hối và được 
Chúa thứ tha. 

Câu chuyện này đề cập - một cách phản 

diện - đến ơn gọi và sứ mệnh của kẻ được gọi: 
Chúa gọi ai không phải để người đó làm theo 
ý mình, mà làm theo ý Chúa cho dù ý Chúa 
rất trái ngược với ý riêng mình; người được 
gọi có thể rất bất xứng, như Giona, nhưng đó 
là một dụng cụ Chúa dùng, và Chúa biết cách 
dùng để dụng cụ ấy sinh ra hiệu quả.

2. Đáp ca (Tv 24)
Đây là lời van lơn của người tội lỗi, xin 

Chúa chỉ đường mở lối cho họ theo. Lời van 
xin này có thể đặt vào miệng dân thành Nini-
vê tội lỗi, và dĩ nhiên cũng có thể đặt vào môi 
miệng của chúng ta.

3. Tin Mừng (Mc 1,14-20)
Bài Tin Mừng ngắn này gồm hai phần: 
- Các câu 14-15: Đức Giêsu bắt đầu sứ 

mạng rao giảng Tin Mừng. Ngài chọn nơi 
xuất phát là vùng đất Galilê đa số là lương 
dân. Nội dung rao giảng chính của Ngài là: 
“Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã 
gần đến. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

- Các câu 16-20: Đức Giêsu kêu gọi 4 môn 
đệ đầu tiên là hai cặp anh em Simon và Anrê, 
Giacôbê và Gioan. Những điểm đáng lưu ý 
là: a/ Ơn gọi phát xuất từ sáng kiến của Đức 
Giêsu (chính Ngài gọi 4 người ấy chứ không 
phải họ xin đi theo Ngài); b/ Ngài gọi họ ngay 
trong môi trường làm việc của họ (bên bờ 
biển), trong lúc họ đang làm việc bình thường 
(vá lưới); c/ Đáp lại, người được gọi phải từ 
bỏ tất cả để theo Ngài.

4. Bài đọc II (1 Cr 7,29-31)  
Thánh Phaolô giúp các tín hữu suy nghĩ về 

giá trị của những thực tại trần thế: hạnh phúc 
gia đình, những niềm vui nỗi buồn, những 
của cải vật chất… So với Nước Trời, tất cả 
những thứ kể trên đều chỉ là những thứ chóng 
qua chứ không bền vững. Vì thế Thánh nhân 
kêu gọi: “ai có vợ hãy ăn ở như không có, 
người than khóc hãy ăn ở như không than 
khóc, kẻ hân hoan hãy ăn ở như không hân 
hoan, người mua sắm hãy ăn ở như không 
có gì”.

Thật là những lời rất lạ lùng và khó hiểu. 
Nhưng đó là chân lý. Và chỉ những ai ý thức 
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được chân lý này mới có thể từ bỏ tất cả để 
đáp lại tiếng Chúa kêu gọi.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Tiếng Chúa kêu gọi
Phụng vụ hôm nay có một chủ đề chính, đó 

là “Tiếng Chúa kêu gọi”. Bài Cựu Ước nói về 
việc Chúa gọi tiên tri Giona đi rao giảng lòng 
sám hối cho dân Thành Ninivê. Bài Trích thư 
gởi giáo dân Côrintô nói về sự cấp bách phải 
đáp lại tiếng Chúa gọi mà hoán cải đời sống. 
Còn bài Tin Mừng thì nói về việc Chúa gọi  
4 Tông đồ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê 
và Gioan.

Người thường hiểu “tiếng Chúa kêu gọi” 
theo nghĩa hẹp, đó là Chúa gọi một người 
nào đó từ bỏ thế gian đi tu làm việc tông đồ 
cho Chúa trong cương vị của một Linh mục, 
hay một Tu sĩ. Hiểu rộng thêm một chút thì 
“Tiếng Chúa kêu gọi” cũng có thể là ý Chúa 
có liên quan đến cuộc sống của mình, hoặc là 
đi tu, hoặc có gia đình. Nhưng hiểu như thế 
vẫn còn hẹp nghĩa lắm. Không phải là Chúa 
chỉ gọi chúng ta đi tu hoặc có gia đình, mà 
tiếng Chúa còn vang lên kêu gọi chúng ta rất 
nhiều lần trong cuộc đời.

Mặc dù Chúa vô hình nhưng Chúa vẫn nói 
chuyện với chúng ta bằng nhiều cách thức 
khác nhau: Thời Cựu Ước Chúa nói với loài 
người qua trung gian các ngôn sứ. Trong 33 
năm Đức Giêsu sống ở trần gian, Chúa trực 
tiếp nói chuyện với loài người bằng miệng 
bằng lưỡi, như Chúa đã kêu gọi 4 tông đồ 
trong bài Tin Mừng hôm nay. Còn ngày nay, 
Chúa vẫn nói, vẫn gọi chúng ta bằng nhiều 
cách thức: 

. Có khi là trong một lần chúng ta sốt sắng 
cầu nguyện.

. Có khi trong lúc ta đọc một đoạn Tin 
Mừng, nghe một bài giảng.

. Và rất nhiều khi Chúa nói với ta qua 
những biến cố cuộc đời, nhất là những biến 
cố buồn, như bệnh tật, thất bại, khổ sở, không 
được vừa ý.

Chúa vẫn còn nói, còn gọi. Nhưng có người 
thì nghe, có người thì không nghe; có người 
làm theo, có người bỏ qua.

Và khi chúng ta đã được nghe tiếng Chúa, 
đã được biết Chúa muốn mình phải làm gì, thì 
chúng ta hãy lập tức không chần chừ đáp lại 
và làm theo tiếng Chúa kêu gọi, như gương 4 
tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay.

* 2. Câu chuyện chàng thị trưởng trẻ
Tin tức trên báo chí (theo VietCatholic 

News ngày 22/9/2000) về chàng thị trưởng 
đẹp trai của thành phố Ficarra, mới 34 tuổi, 
đã lặng lẽ từ nhiệm để đi tu, đã gây chấn 
động toàn nước Ý. Hôm 20/09/2000, Anto-
nio Mancuso đã chính thức đến trình diện tại 
một dòng tu ở Milan, bắt đầu cuộc đời một 
tu sĩ. Antonio cho biết anh đã thấy mình có 
ơn gọi linh mục từ ngày còn là cậu bé giúp 
lễ, đã suy nghĩ trong bao năm về vấn đề này 
và trằn trọc rất nhiều sau khi theo dõi các bài 
thuyết giảng của Đức Thánh Cha trong Đại 
Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15. Antonio 
bỏ lại sau mình chức vụ thị trưởng, căn nhà 
do cha anh để lại, một mẹ già, hai anh em, 
và thành phố Ficarra xinh đẹp với 2.000 cư 
dân dưới quyền. Quyền thị trưởng Franco Tu-
meo đã xác nhận quyết định của Antonio với 
thông tấn xã ANSA. Ông nói: “Quyết định 
mà thị trưởng chúng ta đã chọn cần phải 
được hoàn toàn tôn trọng và hy vọng rằng 
không ai lợi dụng chuyện đó. Chẳng cần phải 
nói, chúng ta cầu chúc cho Antonio Mancuso 
những điều tốt đẹp nhất với xác tín rằng quyết 
định của anh là hoa trái của những suy nghĩ 
trong nhiều năm qua”. Quyết định từ nhiệm 
của anh sẽ khiến cho thành phố Ficarra phải 
bầu cử lại sớm hơn, có lẽ vào tháng 6/2001. 
Tạm thời một ủy ban đặc biệt sẽ thay thế công 
việc của nguyên thị trưởng. Với bằng chính 
trị học ưu hạng, Antonio đang là một ngôi sao 
sáng chói của đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo 
Ý. Anh đã là thị trưởng trẻ nhất của quốc gia 
này, lúc mới 27 tuổi, từ 1992 đến cuối tháng 
9 vừa qua. Ngày 14/09/2000, một tháng kể từ 
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15, sau 
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(xem tiếp trang 56)

nhiều đêm không ngủ, Antonio đã từ giã tòa 
thị trưởng chẳng nói với ai một lời nào. Thư 
từ nhiệm đã được gởi đến văn phòng 2 ngày 
sau đó qua đường bưu điện. 

* 3. Chúa cần đến con người
Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô cùng, 

cho nên muốn làm bất cứ điều gì thì Ngài 
cũng làm được, làm cách dễ dàng, làm cách 
nhanh gọn, không cần vật liệu và cũng không 
cần ai giúp đỡ. Việc dựng nên trời đất muôn 
vật đã chứng minh điều này.

Tuy nhiên, trong việc cứu độ thì Ngài lại 
cần đến con người: Lịch sử cứu độ thời Cựu 
Ước bắt đầu bằng việc Thiên Chúa kêu gọi 
ông Abraham; lịch sử cứu độ thời Tân Ước, 
như bài Tin Mừng hôm nay tường thuật, bắt 
đầu bằng việc Chúa kêu gọi 4 môn đệ đầu 
tiên. 

Thánh Augustinô đã suy gẫm và rút ra kết 
luận: “Khi tạo dựng con, Chúa không cần hỏi 
ý con. Khi muốn thánh hóa con, Chúa cần 
con góp sức con”.

Công trình tạo dựng của Chúa đã hoàn tất. 
Nhưng công trình cứu độ vẫn còn phải tiếp 
tục, vì ngày nay còn rất nhiều người chưa 
được cứu độ. Như thế, Chúa vẫn còn cần con 
người. Vì vậy Chúa tiếp tục kêu gọi, và cần 
có những người đáp lại lời kêu gọi đó để cộng 
tác vào công cuộc cứu độ của Chúa.

Công trình cứu độ những người trong nước 
tôi, trong xóm tôi cũng còn phải tiếp tục. Nếu 
không có ai đáp lại lời kêu gọi của Chúa thì 
công trình ấy phải đình trệ.

4. “Hãy sám hối”.
Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ bằng lời kêu gọi: 

“Hãy sám hối”. Lời này được gửi đến ai? Dĩ 
nhiên là gửi đến những người tội lỗi trước 
tiên. Nhưng cũng gửi đến tất cả mọi người 
nữa, kể cả những người tốt lành.

Nhìn lại cuộc đời Đức Giêsu, chúng ta thấy 
Ngài gặp rắc rối với người tội lỗi thì ít nhưng 
với người tốt lành thì nhiều hơn. Tại sao vậy? 
Thưa vì kêu gọi người tội lỗi sám hối thì dễ, 
vì họ biết mình tội lỗi; còn kêu người tốt lành 
sám hối thì rất khó, bởi họ không thấy có gì 

cần sám hối. Cũng như bảo một người bệnh 
đi bác sĩ thì dễ hơn bảo một người nghĩ rằng 
mình không có bệnh.

Bởi thế, để đáp lại lời kêu gọi sám hối 
thì trước hết ta phải thấy không hài lòng với 
chính mình và kế đó phải mong muốn cho 
mình được tốt hơn. Phải ý thức có một cái gì 
đó sai lạc hoặc ít ra là còn thiếu. Cảm nghiệm 
sám hối bắt đầu với sự nhận biết rằng mình 
chưa là điều mình phải là.

Tiếp đến, sám hối còn đòi phải có can đảm: 
can đảm không tự lừa dối mình nữa, và can 
đảm đối diện với thực tại phũ phàng của bản 
thân mình. Can đảm chấp nhận tội lỗi của 
mình và can đảm thay đổi. Sự can đảm này 
rất cần thiết, bởi vì con người thường thích 
đi trên những đường xưa lối cũ, con người 
thường đã lún sâu trong những thói quen đã 
ăn sâu, cho nên thay đổi rất là khó.

Có người cũng thấy một tương lai tốt lành 
hơn nhưng không thể thay đổi chính mình để 
đi đến tương lai đó, bởi vì con đường phía 
trước thì dài và tiến bộ thì rất chậm chạp khó 
khăn. Đó là lý do tại sao nhiều người thà tiếp 
tục sống như cũ.

Có người xem sám hối là một việc cực 
nhọc, tiêu cực và buồn thảm, bởi vì họ nghĩ 
rằng sám hối chỉ là cảm thấy mình tội lỗi và 
cố gắng làm việc đền tội. Thực ra sám hối 
là việc rất tích cực: đành rằng một mặt phải 
ý thức mình tội lỗi, nhưng mặt khác người 
sám hối cũng ý thức mình có khả năng làm 
điều tốt. Như thế, sám hối là có một cái nhìn 
mới, tiến bước theo một hướng mới, đặt cho 
đời mình những mục tiêu mới. Nếu hiểu được 
như thế thì sám hối trở thành một sức mạnh 
khuyến khích và luôn dẫn chúng ta tới niềm 
vui. (Viết theo Flor McCarthy)

5. Sống và chia sẻ niềm tin
Đức Tổng Giám mục Helder Camara của 

Braxin có lần đã chia sẻ kinh nghiệm như sau: 
Tôi có người anh lớn hơn tôi 5 tuổi, đã rửa 

tội từ lúc mới sinh, và từng theo học nhiều 
năm trong trường dòng. Nhưng lớn lên anh 
bắt đầu bê trễ, bỏ đọc kinh, bỏ dự lễ, và cuối 
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

CHÚA HIỂN LINH
(Is 60,1-6)

 “Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi 
Giêrusalem” (Is 60,1)

Giêrusalem là “thành thánh” được người 
Do thái, các Kitô hữu và người Hồi giáo tôn 
kính vì nhiều lý do khác nhau. Đây là đô thị 
Urushalim của người Canaan. Truyền thống 
Kinh Thánh xem thành này là của Melkisêđê 
(St 14,18t) và có lẽ đồng hóa với núi Moria, 
nơi Abraham dâng hy lễ (2Sb 3,1). Thời các 
thủ lãnh Giêrusalem vẫn còn là một đô thị 
ngoại giáo (Tl 19,11t) mà người Do thái đã 
không chiếm được (Tl 1,21). Đavít cuối cùng 
đã lấy từ người Giêbnsô (1Sm 5,6tt) và gọi là 
“Thành đô Đavít” thủ đô chính trị và tôn giáo 
(1V 6-8).

Như một thành của tội lỗi và bội giáo, 
Giêrusalem bị đe doạ phải chịu cơn thịnh 
nộ của Chúa (Is 3,25-31 Gr 5,19 Am 5,2 ...). 
Nhưng là thành của Chúa, nó sẽ không bị hủy 
diệt bởi bất cứ kẻ thù nào (Is 10,1-34. 29,8. 
31,4...) chỉ hình phạt của Chúa sẽ thanh tẩy 
nó. Được tái thiết trên đá góc (Is 28,16), nó 
sẽ là “Thành của đức công minh”, là “đô thị 
trung tín” (1,26) ngai tòa của một vương triều 
cai trị vương quốc phổ quát bao trùm mọi dân 
(2Sm 7,8-16 Is 1,26. 2,3. 9,7. 28,16 Ed 44,3. 
45,7-12. 46,2 Mca 4,1-8 Dcr 9,9) Giêrusalem 
ngai Thiên Chúa (Ed 40,1-4 48,35) Giêrusa-
lem mới sẽ được gọi là “Đức Chúa ngự ở đó” 

(Ed 48,35).
Các tác giả Tân Ước xác tín rằng: “sự giải 

thoát của Giêrusalem” (Lc 2,38) “thời Chúa 
viếng thăm” (19,44 và 1,68) đã xuất hiện với 
Chúa Giêsu. Chính tại Giêrusalem mà công 
trình cứu chuộc toàn thể nhân loại được hoàn 
thành (Mt 26,21. 20,17. Lc 9,31 13,33. 18,31). 
Có lúc, Thành đã nhìn nhận nơi Chúa Giêsu là 
vua bao đời mong đợi (Mt 21,1-11) nhưng nó 
vẫn phản loạn (Mt 22,1-14 23,37. Lc 13,34. 
19,41t) rồi thải bỏ Ngài. Hình phạt cho Thành 
được tiên báo trước (Mt 22,7 23,38 Mc 13,2 
Lc 13,35.19,43. 21,6. 23,29-31). Vậy làm sao 
dung hòa những lời hứa rạng rỡ với thực tế 
tăm tối?

a/ Việc tái thiết Giêrusalem: Giêrusalem 
là điểm xuất phát cuộc Kitô hóa thế giới (Lc 
24,47 Cv 1,8). Ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo Hội 
được thiết lập như lời hứa (Cv 1,42) Giêrusa-
lem chối bỏ Đức Kitô nhưng Thiên Chúa vẫn 
trung thành (Rm 11,29) Giêrusalem sẽ nhìn 
nhận Chúa Giêsu (Mt 23,39) và sẽ được phục 
hồi (Lc 21,20-24 Rm 11,25-31).

b/ Giêrusalem trên trời sẽ thay thế Giêru-
salem trần thế để thành nơi cư ngụ của các 
người công chính. Đó là chủ đề lớn của thư 
Do thái (9,10-16. 12,22. 13,14). Thánh Pha-
olô dùng hình ảnh này để chứng tỏ Đức Kitô 
là ơn cứu độ cánh chung đã thành hiện thực 
thì Kh 21,2-22 lại dùng để chỉ vinh quang mai 
hậu và nước vĩnh viễn của Chúa.

c/ Chúa Giêsu là Giêrusalem mới: Thánh 
Gioan dùng phần lớn sách Phúc Âm cho sứ 
mệnh Chúa Giêsu tại Giêrusalem mà Đền 
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(xem tiếp trang 28)

ƠN GỌI
(CN 2 TN B  1Sm 3,3b -10.19)       

Thờ (2,19) hồ Siloe (9,7) việc soi sáng Đền 
Thờ (8,12) là những biểu trưng về Chúa Giê-
su, thấy nơi Người. Giêrusalem mới bắt đầu 
với sự sống lại (2,19-22). Trong Ga 7,37t có 
thể Chúa Giêsu tự đồng hóa với Giêrusalem 
cánh chung, sẽ vọt ra dòng nước sự sống (Ed 
47,1-11. Gc 4,18 Dcr 14,8) và là nơi tụ tập 
con cái Chúa đã phân tán trở về (Ga 11,52 Is 
60,4-9 ...)

“Chúa đã gọi Samuel ... “ (1Sm 3,4)
Các tường thuật về ơn gọi trong Thánh 

Kinh rất ấn tượng như với Môsê (Xh 3) Sam-
uel (1Sm 3) Isaia (Is 6) Giêrêmia (Gr 1) ... các 
tường thuật này đặc biệt như thế vì ơn gọi giữ 
một vị trí đặc biệt trong mặc khải của Thiên 
Chúa và trong chương trình cứu độ.

Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa kêu gọi 
ai, Ngài đều trao phó cho họ một sứ mệnh 
: Abraham (St 12,1) Môsê (Xh 3,10.16) 
Amos (Am 7,15) Isaia (6,9) Giêrêmia (Gr 
1,7) Êzêkiel (Ed 3,1-4). Kèm theo và bổ túc 
cho sự tuyển chọn và sứ mệnh, ơn gọi còn là 
một lời mời gọi cá nhân vào một cuộc đảo 
lộn đời sống và cả nội tâm thành một người 
khác. Khía cạnh cá nhân này thường được 
diễn tả bằng việc Thiên Chúa kêu tên người 
Ngài gọi (St 15,1. 22,1 Xh 3,4 Gr 1,11 Am 
7,8. 8,2), đôi khi Ngài đặt họ một tên mới (St 
17,1. 32,29 Is 62,2). Và Thiên Chúa đợi chờ 
nơi họ sự ưng thuận có ý thức, lòng tin và sự 
tuân phục. Có thể đương sự ưng thuận ngay 
(St 12,4 Is 6,8) nhưng thường họ sợ hãi và cố 
lẩn tránh (Xh 4,10t Gr 1,6 . 20,7). Lý do vì ơn 
gọi tách rời người được gọi thành xa lạ với 
những kẻ thân thuộc (St 12,1 Is 8,11 Gr 12,6. 
15,10, 16,1-9. 1V 19,4).

Lời mời gọi không được Thiên Chúa gửi 
tới tất cả những kẻ được ngài chọn làm dụng 
cụ của Ngài, chẳng hạn các vua dù được xức 
dầu, nhưng Samuel loan báo cho Saulê (1Sm 
10,1) và cho Đavít (16,12) các tư tế cũng vậy, 

như Aaron nhận lời mời qua Môsê (Xh 28,1) 
và không thể sánh với chức tư tế của kẻ được 
Thiên Chúa trực tiếp mời gọi (Dt 5,5t)

Với dân Israel, giao ước là một lời mời gọi 
của Thiên Chúa nói với tâm hồn (Dnl 4,1 5,1 
6,4 9,1 Tv 50,7 Is 1,10. 7,13 Gr 2,4 Hs 2,16. 
4,1) dẫn vào cuộc sống có chính Thiên Chúa 
làm bảo chứng (Xh 19,4tt Đnl 7,6) buộc họ 
nương tựa vào một mình Chúa (Is 7,4-9 Gr 
2,11tt) và mong một đáp trả, một cam kết của 
tâm hồn (Xh 19,8 Gs 24,24).

Tại bờ sông Giođan khi chịu phép rửa 
xong, Chúa Giêsu được phong vương (Mc 
1,11). Ngài biết mình từ đâu đến và đi đâu 
(Ga 8,14). Ngài đưa lời mời gọi nhóm Mười 
Hai (Mc 3,13). Đối với những người khác, 
Ngài cũng mời gọi như vậy (Mc 10,21 Lc 9, 
59-62). Cuộc rao giảng của Chúa Giêsu đều 
hàm chứa một lời mời gọi (Mt 16,2 Ga 7,17). 
Nếu như nhiều người được gọi nhưng ít kẻ 
được chọn, chỉ vì một số người vẫn giả điếc 
làm ngơ (Mt 22,1-14) làm Kitô hữu là một ơn 
gọi (Rm 1,1-7 1Cr 1,1t) ngay trong địa vị của 
mình (1Cr 7,24) theo sự thúc đẩy của Chúa 
Thánh Thần (Rm 8,16) và làm thành một thân 
thể duy nhất (1Cr 12,4-13).

“Lời Chúa phán cùng Giôna ....: (Gn 3,1)
Giôna, tiếng Do Thái là Yônàh, “chim bồ 

câu”. Cuốn sách Giôna nói: “Giôna là con của 
Amittai” (Gn 1,1). Giôna thường được đồng 
hóa với vị tiên tri cũng là con của Amittai 
sống vào thời Giêrôbôam II (783-743) loan 
báo sự bành trướng của vương quốc phương 
Bắc (2V 14,25), quê quán ở Gat – Hépher 
thuộc miền đất Zabulon (Gs 19,13) nay là el 
Mesed, cách Nazareth 4km về phía đông Bắc.

Sách Giôna kể truyện ông Giôna được 
Chúa sai đi rao giảng cho dân thành Ninivê, 
nhưng ông lại đáp tàu đi Tarsi. Ra khơi rồi, 
sóng gió nổi lên và các thuyền nhân coi ông là 
nguyên nhân gây ra tai họa nên thả ông xuống 

GIÔNA 
(CN 3 TN B - Gn 3,1-5.10)
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Không biết từ đâu, và từ bao giờ, người ta 
đã truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi 
chặng đường thánh giá. Trong tập Hồ sơ của 
một thày dòng, chúng tôi thấy có tài liệu này. 
Tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra với một nữ 
tu, truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi 
chặng đường thánh giá. Khi nào rất cần thiết, 
như cầu cho người đang hấp hối sắp qua đời, 
khi phải xin ơn gì rất đặc biệt cho các linh hồn 
mồ côi, trong những ngày giỗ đọc kinh cho 
linh hồn ông bà cha mẹ, hay khi khấn xin ơn 
gì đặc biệt, thì có thể áp dụng phương pháp 
lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. 

Lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá 
đòi hỏi phải có sự cố gắng, hy sinh, vì thời 
gian rất lâu. Phương thức lần chuỗi Mân Côi 
chặng đường thánh giá như sau: 

1- Trước hết cầm ảnh chuộc tội, đọc kinh 
Tin kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 
(kinh Mẹ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô 
nhiễm). 
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2- Ngắm đàng thánh giá: Sau mỗi chặng, 
đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 
kinh Sáng danh và lời nguyện: “Jesu Maria 
Juse, con yêu mến Chúa, xin cứu các linh 
hồn” “Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con... 
(lời nguyện Fatima)” “Ngợi khen các thương 
tích Chúa Kitô, vì đã chữa chúng con khỏi đau 
đớn tội lỗi” “Ngơị khen máu cực châu báu 
Người, xin rửa sạch các sự dữ chúng con” 3- 
Đọc thêm chặng thứ 15: “Lạy ơn Đức Chúa 
Giêsu sau khi đã chịu chết, và táng trong mồ 
3 ngày. Người đã sống lại vinh hiển, và ở lại 
với người ta trong Bí Tích Thánh Thể cho đến 
tận thế. Xin cho chúng con giữ đạo nên ở đời 
này, cho ngày sau được sống lại vinh quang 
cùng Chúa đời đời”. Sau đọc kinh Vật Mọn, 
và kinh Lạy Nữ Vương. 

(Ghi chú: đọc chuỗi Mân Côi sốt sắng, cứu 
được 10.000 linh hồn ở luyện ngục, và 100 
người khỏi sa hoả ngục). Đọc chuỗi hạt Mân 
Côi chặng đường thánh giá này lâu khoảng 
45 phút, nhưng rất ích lợi, xin khấn, và xin 
cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, đều 
được kết quả rất tốt đẹp.

................................................................... 
Lời bàn: Phương thức lần chuỗi Mân Côi 

chặng đường thánh giá không nằm trong 
chuỗi hạt Mân Côi, nhưng là kết hợp 14 sự 
thương khó Đức Chúa Giêsu và 7 sự đau đớn 
của Đức Mẹ trên chuỗi hạt Mân Côi. Chúng 
ta chỉ nên áp dụng phương thức này trong 
trường hợp rất cần thiết: như có người đang 
hấp hối, hoặc cầu xin đặc biệt cho các linh 
hồn mồ côi, đọc kinh giỗ cho ông bà tổ tiên. 
Ở VN đã có nhiều nơi áp dụng phương pháp 
đọc kinh này. Cũng như khi ĐCJ truyền cho 
chị thánh Faustina, lấy chuỗi hạt Mân Côi 
mà đọc kinh kính lòng thương xót Chúa. 
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Anh Phaolô Nguyễn Đức Lộc, 30 tuổi, làm ăn trên biển gặp nạn, phải bám phao lênh 
đênh 8 ngày 8 đêm, không cơm ăn, không nước uống, nắng gió dãi dầu, đến không biết 
gì nữa, thì may phúc dạt vào lưới đánh cá của một công ty ngư nghiệp và được cứu sống. 
Đương sự thuật lại sự tích và tin là mình đã được Thánh Cả Giuse phù trợ, vì khi nghe 
tin anh gặp nạn, vợ con anh đã cầu khấn thánh nhân. Từ đó các bạn gọi anh là phao, vì là 
chữ đầu của tên thánh Phaolô, vừa có ý nhắc anh nhờ có phao mà sống sót.
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Tác giả: ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

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

SỐNG THÁNH Ý CHÚA TRĂM PHẦN TRĂM

112. Trong tất cả vận động, đấu tranh, con hãy phân tích ra: Có mấy phần trăm của Chúa? 
Mấy phần trăm của tự ái? Của vụ lợi? Của ý riêng? - Sợ phần Chúa không còn là bao nhiêu!

113. Phaolô trồng, Apollô tưới, Thiên Chúa cho kết quả.
114. Nếu không có sự phục sinh thì người Công Giáo là hạng vô phúc nhất trần gian...
115. Trong lúc con tuyên bố: “Vì Chúa, vì Hội thánh” con hãy thinh lặng trước mặt Chúa 

và hỏi Chúa thành thật: “Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì Chúa không? Hay Chúa là 
lý do thứ yếu, còn lý do khác mạnh hơn, con không tiện nói”.

116. Tại sao tận hiến cho Chúa mà con so sánh mình với người đời, phàn nàn vì thua sút 
điều này, điều nọ. Con tiếc vì làm tôi Chúa thiệt thòi sao?

117. “Thưa Thày, chúng con thấy Satan từ trời sa xuống như sấm sét.” “Chúng con hãy vui 
mừng vì tên chúng con được ghi trên trời”, hơn là mừng vì làm phép lạ.

(còn tiếp)
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Đương đạo LINH MAI LINH

Vấn nạn:  
Tại sao Chúa không ban cho Giáo hội 

không mắc phải sai lầm? (một Kitô hữu 
giáo dân).

Trao đổi:
Vì nếu không mắc phải sai lầm, Giáo hội 

không còn là Giáo hội chiến đấu, không còn 
là tập thể loài người nữa. Có câu: “Errare 
humanum, perseverare diabolicum est” (sai 
lầm vốn dĩ loài người, cố chấp vốn dĩ loài 
quỷ).

1. Một Giáo hội gồm loài người yếu đuối 
để phấn đấu đưa nhau theo Chúa trong sự 
cực nhọc của thân phận… thánh Phêrô, vị 
giáo hoàng tiên khởi là chứng nhân về sai 
lầm và phấn đấu chỗi dậy, như thế mới có 
công đáng được ban thưởng.

2. Để Giáo hội luôn khiêm tốn và bám vào 
Chúa Kitô, Đức Lang Quân tuyệt hảo.

3. Để thử thách và thanh lọc: “Nước Trời 
như lưới ngư ông thả xuống biển…”  

Ngày nay Giáo hội càng dễ mắc phải sai 
lầm hơn, vì tin giả, tiên tri giả, Kitô giả, 
giáo sĩ lẫn tu sĩ giả, lối thờ phượng giả… 
ngày càng nhiều, nhiều như cuồng phong 
loạn lũ muốn quét sạch đức tin còn sót lại 
trong Giáo hội. Theo đó, mỗi khi nhận thấy 
sự thiếu chính xác của các mục tử, ta không 
bất ngờ, đòi hỏi, chỉ trích, nhạo cười, lên án, 
chống phá… nhưng bình tĩnh và âm thầm 
cầu nguyện.      

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 
cùng là những giáo dân 

nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau 

trong hành trình theo chân Chúa.
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“Acta non verba” dịch ra là: làm chứ đừng nói suông, Anh ngữ là “Deeds, not words” - 
khẩu ngữ của United States Merchant Marine Academy, ở Kings Point, New York, USA. 

Cha sở nói với cha phó: 
- Cha còn nhớ chuyện ông Gideon lúc 

tuyển quân đánh trận, đã chỉ chọn những 
người ngồi xuống uống nước… không?   

Cha phó thưa:  
- Con còn nhớ.    
Cha sở bày mưu:
- Mời tất cả các ông ấy vào phòng, cha để 

ý và loại bỏ những ai không tự mình đi đến 
bàn nước tự lấy nước uống mà sai người khác 
lấy dùm. Làm như thế nhiều lần cha sẽ có một 
đội ngũ “làm chứ không nói”.

Cha phó làm đúng như cha sở bày, trong 
số hơn 30 ông Ban Hành giáo, cha phó chọn 
được 7 ông. Kể tên cho cha sở, cha sở nói:

- Bảo đảm với cha, với 7 ông này, cha sẽ 
hoàn thành công việc tôi giao cho cha.  

…
7 ông trong Ban Hành giáo được cha phó 

tuyển chọn đã lăn xả trong công tác thiện 
nguyện của giáo xứ từ đầu cho đến kết cục và 
thành công tốt đẹp. Cha sở nói với cha phó:

- Chúa Kitô nói: “Ta đến để phục vụ chứ 
không phải để được phục vụ” chính là nói 
lên tính cách “làm chứ không nói suông” của 
Chúa Cứu Thế.   

Cha sở chỉ thêm cho cha phó:
- Trong lãnh vực thánh nhạc cũng thế! 

Đừng đem các văn kiện của Giáo hội về 
thánh nhạc ra nói suông, nói tới nói lui hoài 
mà không làm, nói rất hay mà không hành 
động… nhưng phải bắt tay vào làm thì mới 
ra việc.

Cha phó gật đầu công nhận:
 - Cho nên thánh nhạc vẫn dậm chân 

tại chỗ…
Cha sở nói:
- Đúng rồi! Phải “Acta non verba”!

PHA THĂNG



THÁNH NHẠC ĐỜI SỐNG - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

20

NGUYÊN NGUYÊN

Một trong những câu chuyện kỳ lạ 
nhất về Chiến tranh thế giới II đó là một toán 
lính Nhật đã không tự sát mà sống trốn tránh 
trong một vùng đất xa lạ để tự bào chữa cho 
họ thoát khỏi nỗi sỉ nhục bị thất bại suốt một 
thời gian dài kể cả sau khi kết thúc chiến 
tranh. Họ biến thành một thứ gọi là “những 
bóng ma sống”.

“Bi kịch” Hiroo Onoda

Một trong những người lính nổi tiếng nhất 
trong “đội quân ma” là một sĩ quan tình báo 
thuộc quân đội Thiên hoàng Nhật Bản có tên 
là Hiroo Onoda. Onoda bắt đầu làm việc tại 
lực lượng lính bộ binh của quân đội Thiên 
Hoàng, được huấn luyện để trở thành một sĩ 
quan tình báo.

Một thời gian ngắn sau khi phát xít Nhật 
xâm lược Philippines vào ngày 7/12/1941, 
Onoda lên tàu sang xứ lạ, và khoảng năm 
1944, ông phát hiện mình đang ở Lubang, 

một hòn đảo cách thủ đô Manila chừng 90 
hải lý về phía tây Nam. Sau đó các lực lượng 
quân Đồng minh được dẫn đầu bởi Tướng 
Mỹ-Douglas MacArthur, đã tiến hành một 
trận chiến khốc liệt nhằm đẩy bật quân Nhật 
ra khỏi Philippines và đến tháng 3/1945, họ 
đã giải phóng Manila.

Thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Saipan 
trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II.
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Các lính Nhật khi đó chỉ đơn giản là bị phân 
tán và mất phương hướng, nhiều người trong 
số họ vẫn tiếp tục ở Lubang trong hình thái 
chiến tranh du kích nhiều năm sau đó. Hiroo 
Onoda nằm trong số họ và những người lính 
Nhật này thường xuyên ẩn hiện để tiến hành 
các cuộc tấn công chớp nhoáng đối phương. 
Sau đó những người đồng đội này lớp thì đầu 
hàng, lớp bị giết trong các trận đánh, chỉ còn 
Onoda may mắn sống sót, nhưng cuộc chiến 
trong ông chỉ thực sự chấm dứt mãi 29 năm 
sau đó.

Trong khi cả thế giới dõi theo việc đầu 
hàng của người Nhật thì Onoda không tin nó 
là sự thật, khẳng định rằng tất cả chỉ là đòn 
tuyên truyền. Trong mắt Onoda, chiến tranh 
đang tiếp diễn và ông phải phục tùng mệnh 
lệnh. Onoda sống một mình trong những cánh 
rừng già của Philippines. Ông hay đột nhập 
các nông trang để lấy cắp thực phẩm hoặc gia 
súc, và sẵn sàng giết bất kỳ ai có ý đồ ngăn 
cản. Vài nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các 
vụ này.

Onoda đã cố gắng hết sức để giữ gìn vóc 
dáng cao lớn, cũng như cẩn thận lau chùi 
vũ khí bóng nhoáng, vốn là niềm tự hào của 
người lính.

Onoda từng phát biểu: “Mỗi người lính 
Nhật luôn sẵn sàng quyết tử, nhưng một sĩ 
quan tình báo như tôi sẽ không thể chết và 
phải tiến hành chiến tranh du kích đến cùng. 
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì quả là 
một nỗi ô nhục”.

Những năm sau đó chính quyền Philip-
pines đã cố gắng chiêu dụ Hiroo Onada ra 
khỏi rừng nhưng đều không thành công. Gia 
đình và bạn bè của Onada thậm chí đã đến 
đảo Lubang gọi loa và phát tờ rơi nói rằng 
ông sẽ an toàn khi ra khỏi rừng, nhưng Ona-
da không tin. Ngày 20/2/1974, Onado tình cờ 
chạm trán một nhà thám hiểm rừng già kiêm 
thợ săn Yeti người Nhật Bản, tên là Norio Su-
zuki. Người này đặt mục tiêu sẽ tìm ra Ona-
da và rất sửng sốt khi nhìn thấy viên sĩ quan 
trong rừng.

Không lâu sau đó, một thông điệp đã được 
gửi tới Hiroo Onoda, viết bởi Thiếu tá Yoshimi 
Taniguchi, người từng là chỉ huy của Ono-
da trong thời chiến, khi đó ông đang là một 
thương nhân. Ông Taniguchi sẵn lòng quay 
trở lại đảo Lubang vào năm 1974. Nơi đây 
ông đã đoàn tụ với người thuộc cấp, khi đó 
Onoda dáng người mệt mỏi, quần áo cáu bẩn 
nhưng vẫn đeo súng trường và thanh kiếm.

Ông Taniguchi đã giải thích cho người lính 
của mình rằng chiến tranh đã lùi xa 3 thập 
niên. Vị thiếu tá cũng đọc tuyên bố chính 
thức đầu hàng và “hạ lệnh” cho Onoda ngừng 
nhiệm vụ. Onoda được đưa tới thủ đô Ma-
nila, “đầu hàng” Tổng thống Philippines-Fer-
dinand Marcos và nhận được sự ân xá trở về 
Nhật Bản.

Tuy nhiên, Hiroo Onoda chưa bao giờ thực 
sự hòa nhập với cuộc sống ở quê nhà hay trong 
xã hội hiện đại. Ông đã đi tới một vùng xa xôi 
hẻo lánh mãi tận Brazil để bắt đầu dựng một 
nông trang dành cho những người Nhật di cư 
sống một cuộc đời bình dị, chăn nuôi gia súc 
ở Terenos, Mato Grosso do Sul.

Onoda lấy vợ và quay lại Nhật Bản vào 
năm 1984, mở một ngôi trường dạy về cách 
sống còn trong thế giới hoang dã. Ông đã 
sống những ngày tháng cuối đời ở Nhật trước 
khi qua đời vì những biến chứng từ căn bệnh 
viêm phổi vào tháng Giêng năm 2014, thọ 91 
tuổi.

“Người rừng” Shoichi Yokoi

Trước Thế chiến 2, Shoichi Yokoi là thợ 
may, năm 1941 thì phục vụ quân ngũ ở Mãn 
Châu, sau đó lên tàu sang những cánh rừng 
già nhiều muỗi ở đảo Guam vào năm 1944. 
Khoảng tháng 7/1944, Mỹ tiến hành một cuộc 
phản công dữ dội chống lại sự đồn trú của 
quân Nhật trên đảo Guam. Cuối cùng quân 
Nhật bị đẩy văng khỏi Guam, Yokoi và những 
người lính Nhật khác bị phân tán trong các 
vạt rừng già bạt ngàn ở Guam. Họ tự chống 
chọi để tồn tại.
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Trong vòng vài năm, số lính Nhật tàn dư 
cứ rơi rụng dần, nhưng Yokoi sống sót nhờ 
vào sự tạp ăn của mình. Rắn, ếch, chuột, côn 
trùng, kỳ đà, sâu hay mọi thứ đều biến thành 
thực đơn của Yokoi. Ông cũng nghĩ ra nhiều 
cách bẫy thú hoang rất tài tình để lấy thịt dự 
phòng. Yokoi biết cách xóa dấu vết của mình 
để tránh bị phát hiện, cũng như tự học cách 
ngụy trang, đào hang để ngụ cư, và sống hòa 
mình vào đại ngàn hoang dã.

Khoảng năm 1964, các đồng đội của Yokoi 
đều chết vì lũ lụt, đói kém, ăn trúng động vật 
độc hay bệnh tật, nhưng Yokoi vẫn kiên trì 
một mình đấu tranh để sinh tồn. Trái với Hi-
roo Onoda, Yokoi luôn tin rằng ông sẽ được 
đồng đội cứu mình và ông cố gắng sống để 
được gặp mặt đồng đội. Yokoi ngày càng trở 
nên tiều tụy, tay cầm khẩu súng trường gỉ sét. 
Yokoi trở thành “bóng ma” trong rừng và khi 
nghe tin chiến tranh kết thúc, ông lại cố gắng 
lủi sâu hơn vào rừng già bởi lo sợ sẽ bị bắt giữ 
và bị hành quyết.

Sau 28 năm sống chui lủi, vào năm 1972, 
Shoichi Yokoi đã bị phát hiện bởi một toán thợ 
săn. Lo sợ bị đám người này giết, Yokoi đã lập 
mưu lấy cắp các khẩu súng trường nhưng sau 
đó toán thợ săn vẫn quật ngã “người rừng” và 
mang ông ra thế giới văn minh. Bị bắt là một 
nỗi sỉ nhục của người lính vì thế Yokoi đã phủ 
phục xuống đất và cầu xin đám thợ săn hãy 
giết mình ngay khi đó.

Cũng như Hiroo Onoda, việc Shoichi Yo-
koi quay về Nhật đã tạo nên một cơn sốt trong 
giới truyền thông. Nhưng ngay cả khi lập gia 
đình, Yokoi vẫn nhận ra rằng ông không thể 
tự điều chỉnh hành vi trong thế giới văn minh. 
Yokoi lại lên đường quay trở lại Guam, sống 
và qua đời ở đó vào năm 1997, hưởng thọ 82 
tuổi.

Một cuốn sách viết về Shoichi Yokoi mang 
tiêu đề “Cuộc chiến riêng tư và cuộc sống của 
Yokoi ở đảo Guam 1944-1972, đã được xuất 
bản bằng tiếng Anh vào năm 2009, và một 
bảo tàng ở Guam còn có không gian triển lãm 
về ông.

“Con cáo” Sakae Oba

Oba từng là giáo viên tại một trường công 
và gia nhập quân đội Thiên hoàng năm 1934. 
Khi Thế chiến 2 bùng nổ, Oba qua Trung 
Quốc và sau đó chuyển sang đảo Saipan 
(Mỹ). Tháng 2/1944, Oba và 600 lính Nhật 
khác bị mắc kẹt ở đảo Saipan sau khi chiếc 
tàu Sakito Maru của họ bị tấn công và bị đắm 
bởi ngư lôi của Mỹ.

Họ tái tập hợp lực lượng trên đảo Saipan 
và Oba nắm vai trò phụ trách một trạm y tế 
cùng 225 quân nhân khác. Không lâu sau đó, 
khi thủy quân lục chiến Mỹ tấn công toàn 
diện các bãi biển của người Nhật, cuộc chiến 
dữ dội đã buộc Oba cùng những người đồng 
đội phải trốn lên núi Tapochau.

“Con cáo” Sakae Oba chính thức đầu 
hàng các lực lượng Mỹ.

Không có nguồn cung, thiếu thốn thức ăn 
và thuốc men, đạn dược, các lực lượng Nhật ở 
đảo Saipan thề sẽ mở cuộc phản công hơn là 
chịu chết. Họ tập hợp lại quân số xấp xỉ 4.000 
người để thực hiện một cuộc tấn công quyết 
tử vào ngày 7/6/1944.

Một cuộc chiến khiến người Mỹ phát hoảng 
khi mà những người lính Nhật dù súng không 
có đạn vẫn lăn xả vào kẻ thù, họ dùng lưỡi lê 
đánh giáp lá cà hay dùng đao, kiếm hay bất 
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kỳ thứ gì khác mà họ có được. Khi cuộc chiến 
kết thúc, gần như tất cả lính Nhật đã tử trận. 
Nhưng trên thực tế, một số người đã sống sót, 
bao gồm cả Sakae Oba; ông đã chỉ huy một 
nhóm khoảng 46 lính Nhật sống sót sau cuộc 
chiến đẫm máu, quay lên núi Tapochau.

Dưới sự chỉ huy của Sakae Oba, các đồng 
đội của ông đã thực hiện nhiều cuộc tấn công 
du kích, đột kích vào các vị trí của quân Mỹ, 
đánh cắp các nguồn hậu cần. Họ trở thành cái 
gai trong mắt thủy quân lục chiến Mỹ; bản 
thân Oba bị gắn biệt danh là “con cáo”. Lính 
Mỹ thường xuyên lùng sục và đặt bẫy nhằm 
tóm cho kỳ được Oban nhưng ông đã rất khôn 
khéo để tránh những cái bẫy này.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Oba và đồng 
đội vẫn không tin đó là sự thật và cáo buộc 
những bức ảnh về vụ đánh bom nguyên tử 
ở Hiroshima là chuyện bịa đặt. Họ tiếp tục 
các chiến thuật trong vòng 16 tháng sau đó, 
quấy rối hàng vạn lính Mỹ đang đồn trú trên 
đảo Saipan và tiếp tục các cuộc đột kích dù 
rằng đã lâu họ không còn quân thù nào. Đến 
tháng 11/1945, Oba mới được thuyết phục 
rằng nước Nhật đã đầu hàng sau khi nguyên 
Thiếu tướng Umahachi Amô khẳng định rằng 
Thế chiến 2 đã thật sự kết thúc.

Khi quay về Nhật Bản, Oba đã không 
nhận được sự chào đón như cách mà truyền 
thông và dân chúng Nhật đã đón tiếp Ono-

da và Yokoi. Ông bị đối xử như người không 
giá trị vì bị cho là hèn nhát đã không “quyết 
tử” cùng đồng đội tại chiến trường trên đảo 
Saipan. Không đầu hàng nghịch cảnh, Oba đã 
không ngừng phấn đấu và trở thành một do-
anh nhân thành công. Chuyện đời của Sakae 
Oba đã được viết trong nhiều cuốn sách, đáng 
chú ý là tác phẩm “Samurai cuối cùng” được 
chuyển thể sang tiếng Anh.

“Sói hoang” Teruo Nakamura

Chào đời tại một lãnh thổ từng do người 
Nhật chiếm đóng là Formosa (Đài Loan ngày 
nay), mang tên là Attun Palalin. Nakamura 
là tên tiếng Nhật khi ông gia nhập quân đội 
Thiên hoàng năm 1943. Nakamura được phái 
tới hòn đảo Morotai (Indonesia), nơi bị quân 
Mỹ tấn công vào tháng 11/1944.

Trước hỏa lực mạnh của người Mỹ, quân 
Nhật lùi sâu và cuối cùng biến mất vào rừng 
già để thực hiện các cuộc chiến tranh du kích. 
Nhiều lính Nhật lâm cảnh đói khát và bệnh 
tật còn những người sống sót lại rơi vào tình 
trạng mất phương hướng khi không có nguồn 
cung cấp nào.

Nakamua bí mật dựng một ngôi nhà bán 
kiên cố ngay tại khoảnh đất trống của vùng 
núi Garoca. Ông làm rẫy, trồng ớt đỏ, chuối, 
khoai sọ và đu đủ. Ông cũng tự mình thuần 
hóa lợn rừng và các loài động vật rừng khác. 
Nakmura sống sót nhờ các vụ mùa trong khi 
ở quê ông ai cũng ngỡ ông đã chết.

Bản thân ông luôn lo sợ các đồng đội tìm 
cách mưu hại, và thậm chí khước từ việc đầu 
hàng. Sau nhiều năm chỉ có số ít phi công 
và cư dân địa phương thấp thoáng nhìn thấy 
bóng ông đâu đó trên hòn đảo, và chẳng ai 
biết ông là ai, từ đâu đến.

Sau khi Hiroo Onoda ra trình diện vào năm 
1974, lúc này mọi sự chú ý chuyển hướng vào 
Nakamura, người đang sống đâu đó trên hòn 
đảo Morotai. Nhận thức được người lính thất 
lạc này, Đại sứ quán Nhật ở Jakarta đề nghị 
giúp lần ra dấu vết của người lính bí ẩn.
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Sau 3 ngày tìm kiếm, vào ngày 18/12/1974, 
một toán lính Indonesia đã cất vang bài quốc 
ca Nhật Bản với hy vọng Nakamura sẽ nghe 
thấy cũng như nhằm xoa dịu tinh thần của 
người lính Nhật. Toán lính đã tìm thấy Na-
kamura đang run bần bật trong căn lều của 
mình. Họ đưa ông tới bệnh viện ở Jakarta. 
Trong thời gian sống trên đảo Morotai, ông 
đã làm bạn với một thợ săn và từng giải cứu 
một cô gái trẻ thoát khỏi nguy hiểm.

Vì những hành động này, ông được dân 
đảo gọi là “Người Nhật tốt bụng” và nhận 
được sự cảm thông từ dân chúng Indone-
sia. Thật không may, khi bước ra khỏi rừng, 
Nakamura đã không có nhà, không có căn 
cước, không quốc tịch khi mà Formosa từ 
lâu không còn tồn tại, cũng như không còn 
chế độ Thiên hoàng như thời ông phục vụ. 
Vì không phải là người Nhật nên Nakamura 
không được truyền thông và dân chúng Nhật 
chào đón. Ông chỉ nhận được một khoản tiền 
mặt từ Chính phủ Nhật.

Nakamura quyết định quay lại Đài Loan 
năm 1975, ông khám phá ra rằng mình có 1 
đứa con trai mà ông chưa từng gặp, còn vợ 
ông thì đã tái giá sau khi nghĩ rằng chồng đã 
chết. Người vợ cũ sau này quay lại và cưới 
ông, nhưng cuộc hôn nhân này không diễn ra 
được lâu vì Nakamura đã chết bởi bệnh ung 
thư phổi vào năm 1979.

Chưa bao giờ ông có được cuộc sống trọn 
vẹn dù ở Nhật hay Đài Loan và đều không 
được công nhận là công dân tại 2 nước này. 
Có lẽ một phần của Nakamura vẫn đang ở lại 
trong cánh rừng xa xôi trên đảo Morotai và 
ông có thể quay lại đó nếu có cơ hội.

...
Có hơi điên thật! Nhưng giá như Kitô hữu 

cũng “điên” được như thế. “Acta non verba” 
(làm chứ không nói suông) hay “vâng lời chứ 
không bàn cãi”. Chúa cần những Kitô hữu 
như thế!

Trong lãnh vực thánh nhạc, Giáo hội bảo 
phải hát Lời Chúa nguyên văn trong Bản văn 
phụng vụ, chúng ta cứ nói mà không làm 
“verba non acta”; đã vậy hễ ai làm chứ không 
nói lại bị dèm pha (*) xa lánh.   

....................................................................
(*) Có một cha sở kia ở rất xa Sài gòn, mời 

ca đoàn Thánh Thi đến hát Thánh ca Phụng 
vụ trong thánh lễ, hát xong ngài lại quay ra 
dèm pha rồi tìm đủ mọi lời để chỉ trích.  
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Hai Bà Trưng

 (mất mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43) 
Là tên gọi chung của Trưng Trắc  và 

Trưng Nhị, (hai chị em) là anh hùng dân tộc 
của người Việt. 

Hai Bà Trưng khởi binh chống lại quân 
Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại 
Mê Linh và tự phong là Nữ vương. Sau khi 
cuộc khởi nghĩa này bị quân Hán dưới sự chỉ 
huy của Mã Viện đánh bại, tục truyền rằng 
vì không muốn chịu khuất phục, Hai Bà đã 

nhảy xuống sông tự tử. Đại Việt Sử ký Toàn 
thư coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch 
sử Việt Nam.

Sự nghiệp

Các Lạc tướng Mê Linh và Chu Diên có 
ý chống lại sự cai trị tàn bạo của Thái thú Tô 
Định. Tô Định bèn bắt giết Thi Sách để trấn 
áp tinh thần người Việt.

Tháng 3, năm Canh Tý (40), vì Tô Định 
dùng pháp luật trói buộc, lại thù Tô Định giết 
chồng mình, Trưng Trắc cùng với em gái là 
Trưng Nhị nổi binh đánh hãm trị sở ở Luy 
Lâu (thuộc huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 
ngày nay). Theo nhà nghiên cứu Lê Mạnh 
Thát, không có thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất 
và cuộc chiến đấu của Hai Bà Trưng là cuộc 
kháng chiến chống ngoại xâm của một nước 
độc lập, chứ không phải là một cuộc khởi ng-
hĩa lật đổ ách thống trị của ngoại bang. Tô 
Định phải chạy về Nam Hải (Trung Quốc). 
Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, 

PHÚC CHIÊU
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Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 
thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trắc tự lập làm vua, 
xưng là Trưng Nữ Vương (hay Trưng Vương).

Tương truyền, Hai Bà Trưng đã đọc lời thề 
trước khi xuất binh:

“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”.
(Thiên Nam ngữ lục)
Ngày 30 tháng 1 năm Tân Sửu (41), nhà 

Hán thấy Bà xưng vương dấy quân đánh lấy 
các thành ấp, các quận biên thùy, nên hạ lệnh 
cho các quận Trường Sa, Hợp Phố và Giao 
Châu sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường, 
thông các núi khe, chứa thóc lương, cho Mã 
Viện làm Phục Ba tướng quân, Phù Lạc hầu 
Lưu Long làm phó sang xâm lược.

Cánh quân bộ tiến vào vùng Đông Bắc Mã 
Viện tiến theo đường ven biển, san núi làm 
đường hơn nghìn dặm, đến Lãng Bạc (ở phía 
tây Tây Nhai của La Thành) đánh nhau với 

vua. Quân Nam bấy giờ ô hợp, rất nhiều thủ 
lĩnh không phục hai vua là đàn bà, lớp tan rã, 
lớp tự ly khai. Hai Bà thấy thế giặc mạnh lắm, 
không chống nổi, bèn lui quân về giữ Cấm 
Khê (sử chép là Kim Khê).

Năm Quý Mão (43), Hai Bà Trưng chống 
cự lại với quân nhà Hán, thế cô bị thua, đều tử 
trận. Mã Viện đuổi theo đánh quân còn sót lại 
huyện Cư Phong thì tàn quân đầu hàng, Mã 
Viện bèn dựng cột đồng (tương truyền ở trên 
động Cổ Lâu châu Khâm) làm giới hạn cuối 
cùng của nhà Hán, và khắc lên đó dòng chữ 
thề: “Cột đồng gãy thì Giao Chỉ diệt” (Đồng 
trụ chiết, Giao Chỉ diệt). Từ đây, nước Việt lại 
thuộc quyền kiểm soát của nhà Hán. Người 
dân đã dựng đền thờ Trưng Nữ Vương ở xã 
Hát Giang, huyện Phúc Lộc (nay ở Hát Môn, 
huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây), và ở đất cũ 
thành Phiên Ngung cũng có.

Đánh giá

Sử gia Lê Văn Hưu viết trong Đại Việt sử 
ký toàn thư:

Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một 
tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, 
Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều 
hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ 
như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt 
ta đủ dựng được nghiệp bá vương. Tiếc rằng 
nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô, trong 
khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi 
đầu bó tay, làm tôi tớ cho người phương Bắc, 
há chẳng xấu hổ với hai chị em họ Trưng là 
đàn bà hay sao? Ôi! Có thể gọi là tự vứt bỏ 
mình vậy.

Hoàng đế Tự Đức viết trong Khâm định 
Việt sử thông giám cương mục:

Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế 
mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn 
động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô 
đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm 
phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa 
những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép 
làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày 
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thẹn chết lắm!
Xét về Hai Bà Trưng, có thể nói là bậc 

nữ kiệt hiếm có trong lịch sử Việt Nam nói 
riêng và lịch sử thế giới nói chung. Đặc biệt là 
thân phận của nữ nhi thời phong kiến bị xem 
thường, vậy mà dám nổi dậy mưu toan nghiệp 
lớn, đền nợ nước, trả thù nhà, điều đó ngay 
đến đấng mày râu cũng chưa chắc đã có mấy 
ai được như vậy. Mặc dù cuộc khởi nghĩa này 
cuối cùng bị thất bại, nhưng công lao và sự 
nghiệp hiển hách của hai bà vẫn không thể 
phai mờ được. Những lời ngợi ca trên tưởng 
cũng không phải là ngoa.

Di sản
...........

Voi diễn hành nhân ngày Lễ Hai Bà Trưng 
7 tháng 3 năm 1957 tại Sài Gòn

Kẻ xấu là quân Tàu cứ lúc nào cũng xua 
quân sang xâm chiếm nước ta, ta đọc tiểu sử 
Hài Bà Trưng mà tức điên lên được và qua 
đó liên tưởng đến những kẻ xấu khác luôn có 
mặt ở khắp nơi và mọi thời. Nói về họ, chúng 
ta đã nhiều lần lắc đầu ngao ngán khi chứng 
kiến hiện tượng kẻ ác –hành động tàn bạo, vô 
luân vô lý, phi nhân phi nghĩa, gây bao tệ hại 
và xấu xa hiển nhiên, gian tà xảo quyệt đến 
đáng hổ thẹn ai cũng thấy rõ- vẫn có người 
theo. Tại sao vậy? – Thưa thực ra:

Người theo kẻ ác gồm: 

1. Những người ác giống họ theo quy 
luật: “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu”, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, “trên 
dòng sông nước hảy một hồi thì gỗ theo với 
gỗ, rác theo với rác”.

2. Những người “vô tri” tức không phân 
biệt phải trái; số người không biết, tức ngu 
si khờ dại, non nớt, hời hợt, nông nổi, sống 
phù phiếm nổi trôi… rất đông, nhiều khi đó 
là những người giàu sang, trưởng giả, có chức 
có quyền, có tài có học, có tiếng có tăm v.v…. 

3. Những kẻ cơ hội, hám lợi hám danh lẫn 
những người dua nịnh với kẻ ác.

4. Những người bị kẹt vào thế “phải theo” 
ví dụ sợ hãi, lỡ “nhúng chàm”.

5. Những người không có lập trường, chí 
khí, hay ăn hay nói, hay khoe mẻ hay tỏ ra 
hiểu biết.

6. Trẻ em, thanh thiếu niên bị lợi dụng.
7. Có câu: “Nhất khuyển phệ hình, bách 

khuyển phệ thanh” (một con chó sủa do nó 
thấy rõ hình, trăm con chó sủa do chúng chỉ 
nghe tiếng sủa của đồng loại mà sủa theo), 
cho nên nhiều khi sự ồn ào của sự ác làm ta 
lầm tưởng có rất đông người theo kẻ ác, kỳ 
thực chẳng là bởi kẻ ác dùng mọi thủ đoạn 
để giống trống khua chiêng hòng áp đảo tinh 
thần kẻ lành và kiếm thêm kẻ hùa hập.

8. Lại cũng có câu: “Phá đổ thì ồn ào 
hơn xây dựng” tức trồng rừng êm thắm hơn 
phá rừng.

9. Gia đình, người thân, bạn hữu của kẻ ác.
Còn nhiều hạng người khác nữa không thể 

kể hết. Khi thời đại ngày càng tân tiến, sự giả 
trá càng nhiều thêm và lộng hành không thể 
tả, lại còn được hỗ trợ bằng nhiều phương 
tiện truyền thông tinh quái... kẻ ác được thêm 
vây thêm cánh hơn nữa. 

Nhưng đối với người lành, người đoan 
chính và kẻ tín trung với Lời Chúa dạy sẽ 
được “Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh 
chung quanh những người kính sợ Chúa” 
(Tv 33,8). Anh chị em chúng ta cứ an tâm 
và chăm chỉ tuân giữ giới răn Chúa trong 
lặng thầm.
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...biển. Cơn bão êm lại (Gn 1,1-16). Một 
con cá lớn nuốt ông vào bụng. Ba ngày sau 
ông được nhả vào bờ (2,1-10). Được gọi lần 
nữa. Ông đến Ninivê loan báo tai họa sắp 
đến. Dân Ninivê hối cải và Chúa tha phạt 
dân thành (3,1-10). Ông Giôna bất mãn và 
Thiên Chúa giải thích cho ông về lòng nhân 
từ (4,1-11). 

Tác giả của cuốn sách không rõ là ai, sống 
vào khoảng năm 450 hay vào thời điểm trễ 
hơn nữa sau này. Giới hạn muộn nhất về thời 
gian trước tác là khoảng năm 180, khi Ben 
Sira đưa ra danh sách 12 tiên tri (Hc 49,10).

Thực ra ông Giôna được xếp vào 12 tiên tri 
nhỏ, nhưng sách Giôna không thể xếp vào loại 
văn tiên tri đúng nghĩa. Bộ kinh điển Công 
Giáo xếp sách này vào loại “tiên tri nhỏ”, theo 
thứ tự của người Do thái, vì nhân vật chính là 
một tiên tri. Nhưng chính tác phẩm lại không 
phải là một tập sấm ngôn.

Qua một số sự kiện trong tác phẩm, người 
ta cũng có thể coi sách này thuộc loại lịch sử 
vì: có sự khác biệt giữa thời ông Giôna thi 
hành sứ vụ (thế kỷ thứ 7) và thời điểm của tác 
phẩm căn cứ theo lời văn (thế kỷ thứ 5). Các 
phép lạ dồn dập trong khoảng 50 câu văn (Gn 
1). Những mô tả về tâm lý khó lý giải được: 
về tính khí của ông Giôna và về sự hối cải khá 
dễ dàng của dân Ninivê về tính chất văn học: 
các đề tài lấy lại của các tiên tri và thánh vịnh.

Đúng hơn, phải xếp sách Giôna vào loại 
sách Giáo Huấn theo nội dung của tác phẩm: 
Israel được gọi làm thừa sai cho các dân tộc, 
Thiên Chúa có toàn quyền rút lại các biện 
pháp trừng phạt vì Người muốn lương dân 
hối cải và ơn cứu độ của Thiên Chúa dành 
cho hết mọi người (Gn 4).

HỘI ĐƯỜNG
(CN 4 TN B Mc 1,21-28)

“Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội 
đường” (Mc 1,21).

Hội đường, tiếng Hylạp là synagôgê, có 
nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng 
đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. 
Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu 
hủy đền thờ Giêrusalem năm 587, và người 
Do thái bị phân tán (diaspura) khỏi Palesti-
na nhằm bảo tồn sự hiệp nhất đức tin và thờ 
phượng (x. Tv 74,8). Không thể định rõ được 

(tiếp theo trang 13)
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thời điểm lần đầu hội đường xuất hiện, nhưng 
vào thời Tân Ước, hội đường đã được thiết 
lập và là một phần cốt yếu trong đời sống và 
việc phụng thờ của người Do thái. Nơi nào 
có người Do thái, tại các thành phố làng mạc 
ở Palestina hoặc ở nước ngoài, đều có hội 
đường. Ở Capharnaum, hội đường do một 
lương dân xây tặng (Lc 7,15). Trong thành 
phố lớn có nhiều hội đường, chẳng hạn ở 
Giêrusalem có hội đường của những người 
được phóng thích (Cv 6,3). 

Hội đường không phải là nơi Thiên Chúa 
ngự, nhưng là nhà hội họp để cầu nguyện 
và học luật. Vì thế, nếu có một tư tế có mặt, 
họ cũng chỉ như mọi người. Viên trưởng hội 
đường thường là niên trưởng, lo bảo vệ và 
giữ trật tự (Lc 8,41 Cv 18,8). Hội đường có 
một chút ít quyền xét xử và trừng phạt (Mt 
10,7  23,34 Mc 13,9 Lc 21,12 Cv 9,2 . 22,19. 
26,11). Không có viên chức chỉ định lo việc 
sinh hoạt mà chỉ có những người được mời, 
từ những thành viên hay những người khách.

Sinh hoạt tại hội đường diễn ra vào mỗi 
ngày thứ bảy (sabbat) và những ngày lễ. Khởi 
đầu là kinh Shema (Đnl 6,4tt), kinh tin kính 
của người Do thái. Tiếp theo là một kinh 
nguyện dài, do một người trong cộng đoàn 
đọc, thường ứng khẩu nhưng theo một hình 
thức đã định được ghi trong các thủ bản. Một 

đoạn sách luật được đọc lên, và được phiên 
dịch sang tiếng bản xứ, rồi một bài thuyết giải 
dựa trên đoạn văn vừa đọc, do một thành viên 
trong nhóm hội tự phát (Cv 15,21). Việc đọc 
sách các tiên tri sớm được thêm ngay sau việc 
đọc sách luật (Lc 4,17). Nếu có các tư tế hiện 
diện sự việc kết thúc với việc đọc lời chúc 
lành của tư tế (Ds 6,24-26). Sự việc dần dần 
mở rộng bằng việc thêm vào các kinh nguyện 
khác hay việc hát các thánh vịnh. Sách Ngũ 
thư được phân phối thành chu kỳ 3 năm.

Hội đường có tầm quan trọng chủ yếu 
trong những khởi đầu và phát triển Kitô giáo. 
Chúa Giêsu thường đến hội đường giảng dạy 
(Mt 4,23. 9,25. 12,9 Mc 1,39. 3,1. Lc 4,15. 
6,6. 13,10 Ga 18,20). Tiến trình sinh hoạt tại 
hội đường là dịp để Ngài loan báo Tin Mừng, 
chẳng hạn tại Nazareth (Lc 4,16-20) hay Ca-
pharnaum (Mt 1,21t Ga 6,59). Thánh Phaolô 
bắt đầu việc rao giảng tại hội đường Đamas 
(Cv 9,20). Đến đâu, trước hết thánh nhân 
vào giảng tại hội đường: tại Salamis miền 
Cyprô (Cv 13,5) Antiokia (Cv 13,14) Iconia 
(Cv 14,1) Thessalonica (Cv 17,1) Corintô 
(Cv18,4) và Êphêsô (19,8).

Việc thờ phượng của cộng đoàn Kitô 
giáo chuyển từ ngày Sabbat sang ngày hôm 
sau Chúa Nhật và được tổ chức như sinh 
hoạt tại hội đường và thêm vào bữa tiệc 
huynh đệ (agape) và thánh thể. Đó là nghi 
thức thánh lễ.
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Không lời 

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 1

Bé Bo hiếu học

	Tại sao nói Thánh ca Phụng vụ “Acta non verba”?

	Điều gì dẫn đến Thánh ca Phụng vụ “Acta non verba”?
	Tại sao?

(xem câu trả lời ở trang 50)

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

Hai con vật gặp nhau trong một khu 
rừng kia. Trâu thông thái gặp bò bỏ bê. Gặp 
trâu thông thái, bò bỏ bê nói ngay:

- Ôi! Khổ ôi là khổ! Khổ quá đi thôi!
Trâu thông thái nghe bò bỏ bê than vậy 

nên hỏi:
- Khổ cái chi rứa?
Bò bỏ bê nói:
- Khổ như cái rổ, ở trong đám giổ, đựng 

toàn đồ bổ, rứa mà lại lỗ, thật là tủi hổ, vì 
toàn là lổ, nên rỗ mới khổ, tưởng là cái cổ, 
nên nó mới nổ, như là thuốc nổ, tưởng là 
bánh tổ, hoặc là bánh nổ, như là con hổ, ai 
dè đồ thổ, cho nên nó khổ, khổ như cái rổ. 
Khổ… khổ… khổ… khổ….

Trâu thông thái mới hỏi:
- Chớ bò bỏ bê khổ ra răng, kể mình 

nghe với.
Bò bỏ bê như được mở từng khúc ruột 

nói liền:
- Thế này nha. Bầu bì cũng khổ, đẻ con 

cũng khổ, mà nuôi con cũng khổ luôn.
Nghe vậy trâu thông thái nói:
- Chớ răng mà lúc sướng thì không kêu lên 

đi. Sướng thì im lặng. Muốn sướng một mình 
mà. Cực khổ thì kêu lên.

Bò bỏ bê liền hỏi:
- Chớ lúc sướng thì kêu răng?
Trâu thông thái nói:
- Sướng không kêu toáng lên “Ôi cha mẹ 

ơi sướng quá!”
Bò bỏ bê đáp:
- Lúc nớ kêu chi được mà kêu. Cực khổ 

mới kêu chớ.
Trâu thông thái nói:
- Đúng là thế gian.
Bò bỏ bê hỏi:
- Thế gian là răng?
Trâu thông thái trả lời:
- Người ta nói “Thế gian” chớ đâu ai nói 

là “Thế ngay” đâu.
Bò bỏ bê hỏi vặn lại:
- Thế gian là răng mà thế ngay là răng?
Trâu thông thái tiếp lời:
- Thế là thế giới. Gian là gian manh, gian 

nguy, gian dối, gian xảo, gian tâm, gian giảo 
gian… Gian nhiều cái nữa. Còn ngay là ngay 
thẳng, ngay thật, ngay tâm, ngay tầm, ngay 
chính, ngay… ngay… nhiều cái ngay nữa. 
Người ta nói thế gian có nghĩa là thế giới 
gian dối. 

(xem tiếp trang 33)

THIÊN ÂN
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MỘC XUÂN

A i quen biết với gia đình ông 
Thái đều trầm trồ khen ngợi bà vợ ông 
Thái – bà Nga – là một người phụ nữ 
đảm đang, hiền thục. Bà săn sóc gia đình 
rất là chu đáo. Bà nấu ăn rất ngon. Bà 
không bao giờ to tiếng trong gia đình. Bà 
chiều chuộng chồng hết mực.

Gia đình bà rất đầm ấm mấy chục năm trời. 
Hai ông bà có tám đứa con, bốn trai, bốn gái. 
Người con trai lớn đã có gia đình, còn các cô 
còn lại đã có công ăn việc làm ổn định. Ba 
thằng con trai nhỏ thì đang còn học cấp ba. 

Nhà của hai ông bà là một ngôi biệt thự 
to lớn nhất trong vùng. Một gia đình êm ấm 
hạnh phúc như vậy ai thấy cũng thèm thuồng.

 Đùng một cái, ông lại có vợ bé, nhưng 
nào còn trẻ trung gì, đã sáu mươi tuổi rồi. Cái 
hạnh phúc êm đềm, đơn điệu ông chán ngấy, 
ông thích những gì sôi động hơn, chứ như bà 
vợ của ông y như là bà vú già, săn sóc ông 
thật là chu đáo. Ông không cần người ở đâu, 
ông cần một bà vợ nhí nhảnh, cắp tay ông đi 
phố, sáng sáng ông theo vợ ra chợ, xách giỏ 
cho vợ, ông cảm thấy hạnh phúc hơn. Với vợ 
bé ông cảm thấy mình được sống động, hồi 
sinh, do đó ông nhất định đòi ly dị vợ.

Còn bà Nga thì không hiểu, bà nói:
- Ông có muốn đi chơi bời đâu thì cứ đi, 

khi nào chán chê thì quay trở về gia đình! 
Nhưng cô vợ bé không chịu, cô đòi ông 

phải dứt khoát ly dị với bà vợ lớn.
Hôm tòa án xuống tổ dân phố điều tra, chị 

tổ trưởng phụ nữ có nói:
- Gia đình người ta giàu có, tất nhiên bà vợ 

bé muốn ngắm nghía tài sản của bà vợ lớn, 
nếu tòa xử chia tài sản chẳng khác nào tòa 
tiếp tay với cô vợ bé chiếm đọat tài sản của 
bà vợ lớn.

Sau nhiều lần hòa giải không được, tòa án 
cho ông Thái ly dị mình không, còn tất cả tài 
sản để lại cho vợ con. Bây giờ bà Nga mới 
giật mình tỉnh ngộ, hóa ra mấy chục năm nay 
bà sống với ông Thái mà bà không hiểu chồng 



NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM - CHUYỆN RIÊNG NGƯỜI LỚN -  CHUYỆN NHỎ THƯỜNG KỲ

33

bà muốn gì ở bà, chồng bà thích gì. Bà cứ ngỡ 
rằng làm vợ thì phải hiền thục, cứ chăm lo gia 
đình chu đáo là đủ rồi. Bây giờ hiểu ra thì đã 
muộn, tất cả đã vuột khỏi tầm tay của bà rồi.

....................................................................
Lời bàn:
Vợ chồng hai người phải là một, đi đâu 

cũng phải có đôi. Tâm tình của chồng thì vợ 
phải hiểu, tâm tình của vợ thì chồng phải 
hiểu, như vậy mới giữ được hạnh phúc. Người 
chồng muốn bà vợ là người chia sẻ với mình 
tất cả mọi nỗi niềm chứ không muốn người vợ 
là một con ở.

Một đời làm vợ của bà Nga đã có một sự 
thiếu sót lớn khi để ông chồng đi đâu cũng lủi 
thủi một mình, bà chỉ ôm ông Táo ở nhà. Ông 
Thái đến sáu mươi tuổi mới trở chứng, có thể 
đây là trạng thái hồi xuân. Mấy chục năm ăn 
ở với bà, ông không hài lòng bà không như 
chim liền cánh, như cây liền cành với ông, 
nên khi gặp cô vợ bé nhí nhảnh thích đi đâu 
cũng cặp kè với ông, ông thấy mình trở lại 
tuổi hồi xuân và thế là ông dứt khoát đi tìm 
hạnh phúc mới.

Các bạn trẻ thân mến, khi lập gia đình, vợ 
chồng nên nói rõ cho nhau hiểu cái nào thích, 
cái nào không, để tránh cái cảnh đồng sàng 
dị mộng, cuối cùng phải tan vỡ như ông Thái, 
bà Nga thật là đau lòng. 

Chớ người ta nói thế ngay có nghĩa là thế 
giới ngay thật mất rồi.

Bò bỏ bê gật gù:
- À! Ra vậy!

Trâu thông thái nói tiếp:
- Người ta nói trần gian chớ đâu ai nói là 

trần ngay đâu, phải không nợ?
Bò bỏ bê hỏi lại:
- Trần gian và trần ngay khác nhau 

điểm nào?
Trâu thông thái nghe hỏi rứa mới nói:

- Nghe đây nè. Trần có nghĩa là trần 
truồng. Gian có nghĩa là gian nguy. Ngay có 
nghĩa là ngay lập tức. Cho nên người ta nói 
trần gian có nghĩa là ai đang ở trần truồng 
thì nguy lắm rồi. Vì đang trần truồng mà. 
Còn trần ngay có nghĩa là trần truồng ngay 
lập tức ấy mà.

Bò bỏ bê gật gù nói:
- À! Giờ tui mới biết răng mà mọi người 

hay dùng chữ thế gian và trần gian, ít dùng 
chữ thế ngay và trần ngay hơn. À! Giờ tui 
mới biết.

Vừa nói bò bỏ bê vừa gật gù cái đầu ra vẻ 
thông thái.

...
Con bò bỏ bê và con trâu thông thái gặp 

nhau là chuyện trò rôm rả, là nhiều chuyện 
rứa đó. Còn chúng ta là con người thì thế 
nào? Chúng ta có trò chuyện rôm rả, có nhiều 
chuyện rứa không hỉ? Câu trả lời dành cho 
mọi người đó.

Riêng tôi thì tôi xin nói là tùy theo quan hệ 
của mỗi người nữa chớ.

Quan hệ có tốt mới nói chuyện được chớ, 
phải không nợ!

Quan hệ không có hoặc không tốt thì răng 
mà nói chuyện được, đúng không?

Cho nên chúng ta quan hệ cho tốt nha.
Mong rằng quan hệ của chúng ta luôn vui 

vẻ và tốt đẹp nha, bạn yêu.

(tiếp theo trang 31)
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(tiếp theo)



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

35

Michel NGUYỄN HẠNH, Giáng sinh 2020



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

36

TIN TỨC NGÀY NAY

   Những thông tin cần kiểm chứng lại. 

TIẾN SĨ

   Người cần phải tiến tới.  

VIDEO

   Lụt đại hồng thủy phim ảnh.

BÁNH BÈO

   Logo xác đáng nhất cho nữ giới.

NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

   Người khuyết tật đau khổ nhất.

HÀNH KHẤT

   Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta).

TÀI XẾ XE GRAB

   Ôsin trên đường phố.

TRỰC TUYẾN 

   Giao tiếp vô hình. 

LÊN XE HOA

   Để về nơi sẽ không hề có hoa. 

BÁCH HÓA XANH 

   Đao phủ chợ truyền thống.  

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

   Điều kiện của văn minh tiến bộ.

CA HÁT TRONG PHỤNG VỤ

   Hát nguyên văn BẢN VĂN PHỤNG VỤ (*).    

NGƯỜI ĐẠO ĐỨC

   Là người không tỏ vẻ đạo đức. 

SỰ NGHIỆP BÓNG ĐÁ  

   Một loại hình “sự nghiệp bọt xà phòng”.

ĐÚNG

   Nhiều khả năng sự sai trái đã trở thành 
luật hay lệ.

CA ĐOÀN TRONG CÁC NHÀ THỜ

   Sự ngộ nhận hoành tráng. 

TRÀ ĐÁ

   Đá thì chắc, trà thì chưa chắc. 

ĂN CHAY 

   Khi nhà giàu õng ẹo.

TIN CHÚA 

   Tin rằng có Chúa. 

TRÀO LƯU NÓI VẮN TẮT 

   Của những người “non đời” cứ hay tỏ ra 
“già đời”.

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

(1) BẢN VĂN PHỤNG VỤ là tổng hợp Lời 
Chúa, các kinh nguyện và các câu xướng đáp 
dùng trong thánh lễ được Hội Đồng Giám 
Mục dịch và xin Tòa thánh phê nhận.

(2) Ví dụ “toang” (vỡ toang), “hãi” (kinh 
hãi), “thư” (thư thả) v.v…
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Trào ngược dạ dày thực 
quản là dấu hiệu của nhiều 
tình trạng nhưng thường dễ 
bị bỏ qua. Tìm hiểu ngay 
nguyên nhân và cách chữa 
chứng bệnh này trong nội 
dung sau!

Trào ngược dạ dày thực 
quản là gì?

Tại Việt Nam, số người 
mắc bệnh trào ngược dạ 
dày thực quản lên tới 7 triệu 
người. Trong đó có khoảng 

60% người bệnh không điều 
trị kịp thời dẫn đến biến 
chứng như các vấn đề hô hấp 
nghiêm trọng, hẹp thực quản, 
barrett thực quản, thậm chí là 
ung thư thực quản. 

Cấu tạo của dạ dày có cơ 
vòng tại tâm vị với chức năng 
ngăn cách dạ dày và thực 
quản, giúp thức ăn không bị 
đẩy ngược lên trên. Khi cơ 
vòng trở nên suy yếu, dịch 
nhầy cùng axit trong dạ dày 

bị đẩy ngược lên thực quản 
gây nên tình trạng trào ngược 
dạ dày – thực quản.

Thông thường, đây có thể 
là hoạt động chức năng của 
dạ dày, biểu hiện sinh lý bình 
thường của con người (không 
gây ảnh hưởng đến hoạt động 
phát triển thể chất hoặc sinh 
hoạt). Tuy nhiên, trào ngược 
thường xuyên có thể là biểu 
hiện bệnh lý với nhiều biến 
chứng.
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Bệnh trào ngược dạ dày 
có nguy hiểm không?

Trào ngược dạ dày không phải là tình trạng 
quá nguy hiểm và có thể kiểm soát tốt. Tuy 
nhiên, nếu người bệnh chủ quan không điều 
trị thì có thể gây ra các hệ lụy xấu với sức 
khỏe.

Cơ bản nhất là người mắc sẽ phải đối mặt 
với các triệu chứng của bệnh như tức ngực, 
ợ hơi, ợ chua, các cơn đau vùng thượng vị, 
tình trạng nóng rát dạ dày,... Axit dịch vị trào 
ngược lâu ngày sẽ gây ra các tổn thương ng-
hiêm trọng ở vùng hầu họng, thực quản… 
hoặc phát triển thành nhiều biến chứng như:

• Viêm đường hô hấp kèm theo chứng viêm 
xoang, hen suyễn hoặc viêm họng, viêm phế 
quản...

• Hẹp thực quản với triệu chứng buồn nôn, 
nôn, đau họng, căng tức vùng ngực,...

• Barrett thực quản làm gia tăng nguy cơ 
mắc ung thư thực quản – biến chứng khó phát 
hiện sớm.

• Viêm loét thực quản khiến người bệnh 
đau, khó chịu khi nuốt, tức ngực, đau rát thực 
quản hoặc bị khó thở,...

• Ung thư thực quản

Triệu chứng trào ngược 
dạ dày thực quản

1. Ợ chua, ợ nóng, ợ hơi.
Ợ chua hay chướng bụng đầy hơi là các 

là triệu chứng thường gặp khi bị chứng trào 
ngược. Cụ thể người bệnh bị ợ hơi những khi 
đói kèm với ợ chua, có cảm giác nóng rát lan 
từ dạ dày hoặc vùng ngực dưới lên đến cổ (ợ 
nóng). Trong khi đó ợ chua xuất hiện nhiều 
khi đánh răng vào buổi sáng. Triệu chứng này 
tăng lên khi ăn no, lúc cúi gập người về phía 
trước, khó tiêu, hoặc khi ngủ vào ban đêm.

2. Nôn, buồn nôn.
Ăn quá no hoặc nằm luôn sau khi ăn khiến 

người bệnh dễ bị buồn nôn và nôn, hoặc có 
cảm giác bị nghẹn ở cổ họng.

3. Đau ngực, tức ngực.
Cảm giác đau tức ngực xuất hiện ở ngực và 

lan ra sau lưng và cánh tay. Triệu chứng này 
khiến bệnh nhân nhầm lẫn với bệnh lý liên 
quan đến tim mạch. Vị trí đau là vùng thực 
quản chạy qua ngực. Dây thần kinh tại niêm 
mạc thực quản bị kích thích bởi dịch axit trào 
ngược làm người bệnh có cảm giác đau tức 
ngực.

4. Khó nuốt thức ăn.
Dịch axit trong dạ dày trào ngược lên với 

tần suất lớn khiến niêm mạc thực quản bị phù 
nề, sưng tấy. Vì vậy mà người bệnh có cảm 
giác khó nuốt, ứ nghẹn ở cổ.

5. Đắng miệng.
Van môn vị mở quá lớn khiến dịch trong 

mật tràn ra ngoài, khi đó axit dạ dày trào lên 
thực quản kèm theo dịch mật gây nên triệu 
chứng đắng miệng.

6. Tiết nhiều nước bọt.
Axit chua trào ngược từ dạ dày lên miệng 

sau khi ợ chua kích thích miệng tiết nước bọt 
để trung hòa được lượng axit.

Nguyên nhân gây trào 
ngược dạ dày thực quản.

Có nhiều nguyên nhân khiến bệnh trào 
ngược dạ dày thực quản khởi phát. Trong đó 
phải kể đến một số nguyên nhân như sau:

7. Do thực quản.
Cơ thắt thực quản bị suy yếu: Bộ phận này 

được ví như chiếc van giữa thực quản và dạ 
dày. Khi ăn uống, cơ thắt thực quản sẽ mở ra 
sau hành động nuốt để thức ăn đi xuống dạ 
dày, sau đó sẽ đóng lại ngay để ngăn không 
cho thức ăn trào ngược lên trên. Một khi cơ 
thắt thực quản yếu hoặc không thể hoàn thành 
chức năng của nó (không thể đóng mở vào 
thời điểm thích hợp) sẽ gây nên tình trạng 
trào ngược dạ dày thực quản.

Thoát vị hoành: Cơ hoành là cấu trúc cân 
cơ có hình vòm ngăn cách giữa ổ bụng và 
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lồng ngực. Nếu quá trình hình thành cơ hoành 
không được hoàn thiện sẽ tạo thành khe hở cơ 
hoành khiến cho lồng ngực và ổ bụng không 
được ngăn cách hoàn toàn và các tạng trong 
ổ bụng như dạ dày, ruột, lách, gan có thể đi 
lên lồng ngực qua khe hở của cơ hoành gây 
ra bệnh thoát vị hoành. Tình trạng này có thể 
gây ra hiện tượng trào ngược

8. Do các bệnh lý dạ dày.
Các bệnh lý dạ dày là nguyên nhân chính 

khiến người bệnh gặp phải tình trạng trào 
ngược khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc 
sống. Một vài tình trạng phải kể đến chứng 
viêm phù nề dạ dày, hẹp môn vị, ung thư dạ 
dày,...

9. Nguyên nhân khác.
• Căng thẳng, mệt mỏi, stress làm tăng dịch 

axit trong dạ dày (do tăng tiết cortisol)
• Thói quen ăn uống không khoa học
• Bẩm sinh
• Thừa cân khiến dạ dày cùng cơ thắt thực 

quản dưới phải chịu áp lực lớn
Mẹo chữa trào ngược dạ dày
Một số mẹo đơn giản được người bệnh sử 

dụng để giảm các đợt trào ngược dạ dày thực 
quản đồng thời giúp hỗ trợ giảm triệu chứng.

10. Sử dụng baking soda.
Bột baking soda có công dụng trung hòa 

axit trong dạ dày và giảm đau tức tại vùng 
thượng vị. Đồng thời nguyên liệu này cũng 
giúp kháng viêm, diệt khuẩn phòng ngừa 
bệnh lý viêm loét dạ dày.

Người bệnh dùng 1 muỗng baking soda 
khuấy tan trong 200ml nước, uống 2-3 lần 1 
ngày. Lưu ý mỗi ngày không nên uống quá 3 
lần và mỗi lần điều trị không quá 7 ngày.

11. Uống trà gừng.
Trà gừng có công dụng giảm đau thượng 

vị, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và đặc 
biệt rất tốt trong việc cải thiện các triệu chứng 
của trào ngược dạ dày thực quản.

Người bệnh sử dụng 1 nhánh gừng và 
300ml nước đun sôi ở lửa nhỏ trong vòng 10 
phút, uống trước khi ăn.

12. Uống nước nha đam.

Nha đam là một vị thuốc nhuận tràng tự 
nhiên rất hiệu quả. Đối với người bệnh bị trào 
ngược dạ dày nước nha đam giúp hỗ trợ chống 
viêm, tiêu diệt vi khuẩn có hại làm giảm kích 
ứng trong dạ dày.

Xay nhuyễn thịt nha đam sau đó lọc lấy 
nước uống vào buổi trưa và tối trước khi ăn, 
mỗi lần dùng ½ cốc.

13. Uống trà hoa cúc la mã.
Trà hoa cúc giúp người bệnh giảm căng 

thẳng, mệt mỏi từ đó giảm tiết dịch axit dư 
thừa trong dạ dày, phòng ngừa tình trạng trào 
ngược.

14. Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ 
dày thực quản

Trào ngược dạ dày thực quản là chứng 
bệnh khá phổ biến ảnh hưởng lớn đến sinh 
hoạt và công việc của người bệnh. Để có được 
hướng điều trị phù hợp, người bệnh nên đến 
thăm khám tại cơ sở y tế uy tín bởi các bác sĩ 
chuyên khoa. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham 
khảo một số kinh nghiệm chữa trào ngược 
dạ dày nhanh chóng đã được nhiều người áp 
dụng sau đây:

15. Sử dụng thuốc điều trị theo chỉ định 
của bác sĩ chuyên khoa.

Đây là cách tốt nhất để người bệnh có thể 
dứt điểm loại bỏ hiện tượng trào ngược. Các 
loại thuốc chữa trị trào ngược dạ dày thực 
quản được sử dụng hiện nay:

Thuốc Tây Y

• Sử dụng thuốc ức chế bơm proton (PPI) 
bao gồm: Omeprazole, Lansoprazole, Panto-
prazole,... có tác dụng giảm nhanh các triệu 
chứng, nhanh liền các vết viêm loét dạ dày. 
Tuy nhiên tác dụng phụ của nhóm thuốc này 
người bệnh có thể gặp là đau đầu, táo bón 
hoặc tiêu chảy...

• Sử dụng thuốc giảm tiết dịch axit dạ dày 
gồm Esomeprazole, Rabeprazole,... giúp 
kiểm soát lượng axit, nhanh liền sẹo và ít gây 
tác dụng phụ.
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Thuốc Đông Y

• Thành phần chính từ các loại thảo dược 
tự nhiên, an toàn và lành tính.

• Thời gian điều trị bằng thuốc Đông Y có 
thể lâu hơn so với thuốc Tây Y nhưng ít tác 
dụng phụ hơn.

15. Chia nhỏ các bữa ăn, ăn chậm rãi.

Đây là kinh nghiệm chữa trào ngược dạ 
dày được nhiều bệnh nhân chia sẻ, cho hiệu 
quả nhanh. Phương pháp này giúp dạ dày chịu 
ít áp lực hơn từ đó giảm tiết dịch axit, phòng 
ngừa các đợt trào ngược dạ dày.

16. Một số kinh nghiệm khác.
17. Không nên ăn sát với giờ đi ngủ.
• Kê cao đầu khi ngủ (không quá cao)
• Hạn chế dùng thực phẩm kích thích ợ 

nóng.
• Tránh xa các chất kích thích như rượu 

bia, thuốc lá, cà phê,...

• Bổ sung các thực phẩm tốt cho dạ dày
Cách chữa trào ngược dạ dày thực quản 

hiệu quả nhờ Cao Bình Vị Tâm Minh Đường
Cao Bình Vị là sản phẩm đặc trị các bệnh 

lý dạ dày nói chung và trào ngược dạ dày nói 
riêng thuộc Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh 
Đường. Bài thuốc là sự kết hợp của “Lục 
dược bình vị” (Nhân trần, Hoàng bá, Cối xay, 
Chỉ thiên, Kim ngân hoa, Bạch mao căn) bào 
chế dưới dạng cao tinh chất.

Dược chất trong 6 loại thảo dược giúp 
trung hòa dịch vị trong dạ dày từ đó giảm tiết 
dịch axit và tác động của axit tới vùng bị tổn 
thương, ngăn chặn các đợt trào ngược, giúp 
diệt khuẩn HP – vi khuẩn gây các bệnh đau 
dạ dày.

Để tìm hiểu chi tiết phác đồ điều trị trào 
ngược dạ dày của Cao Bình Vị tại bài viết 
sau: Cao Bình Vị Tâm Minh Đường.
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N h i ệ t 
m i ệ n g 
thường xuất 
hiện ở nhiều 
người và 
nhiều lứa 
tuổi, nó gây 
ra cảm giác 
khó chịu, 
đau rát và sẽ 
càng đau khi 
ăn hoặc nói. 
Vì vậy bạn 
nên áp dụng 
một số mẹo 

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

Vậy nhiệt 
miệng là 

gì?

Nói đến 

BÀI ĐỌC THÊM
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Nhiều phụ nữ chuộng màu booc-đô, thích 
áo dạ tweed, song hai trang phục này luôn kh-
iến bạn già dặn hơn.

1. Màu đỏ booc-đô.

Màu đỏ tía là màu tối nên sẽ khiến phụ nữ 
trông già hơn so với các màu sáng. Đây là 
lý do tại sao nên tránh mặc váy, áo màu này. 
Sự kết hợp hoàn hảo là mặc một chiếc chân 
váy hoặc quần màu này với áo màu sáng ở 
trên, hoặc khoác chiếc áo sáng màu bên ngoài 
chiếc đầm booc-đô. Một chiếc cổ áo, khăn 
quàng màu sáng kết hợp với đầm đỏ tía cũng 
giúp bạn trẻ hơn.

2. Dạ tweed.

Quần áo làm từ dạ tweed sẽ luôn khiến phụ 
nữ già hơn tuổi, vì trông bạn sẽ cứng, cơ thể 
to hơn, trông tổng thể nặng nề. Tốt hơn hết 
nên mặc chất liệu trơn, không nhiều họa tiết.

3. Bộ vest công sở.

Những bộ vest công sở luôn khiến bạn già, 
dù trông có vẻ chững chạc, chuyên nghiệp. 
Nếu bạn buộc phải mặc đồ công sở, tốt hơn 
hết chọn những mẫu đơn giản. Các chi tiết 
nhỏ như xắn tay áo lên, chiếc quần hay chân 
váy khác màu sẽ làm bạn trẻ và tươi tắn hơn.

4. Trang điểm tổng thể.

Trang điểm tổng thể luôn khiến bạn nặng 
nề và già dặn. Ngay cả khi bạn muốn trông 
thật cá tính, tốt hơn hết không nên đánh đồng 
thời mắt khói, môi đỏ và phấn má. Chỉ nên 
làm nổi bật một số bộ phận nhất định, ví dụ 
nhấn đôi mắt thì dùng son môi nhạt, hoặc 
ngược lại.

5. Đánh phần gò má không chuẩn.

Nhiều cô gái thoa má hồng quá xa gò má, 
làm gò má thấp - biểu hiện cơ mặt chảy xệ 
và có tuổi. Chi tiết kém tinh tế này khiến bạn 
trông già hơn. Hãy đưa phấn má lên cao hơn 
để trông trẻ hơn.

6. Son bóng và son đậm.

Phụ nữ càng có tuổi, nếp nhăn càng nhiều, 
khóe môi bắt đầu cụp xuống. Những màu son 
bóng sẽ chỉ làm nổi bật tất cả các dấu hiệu 
tuổi tác này. Son môi bóng cũng làm tổng thể 
bạn trông “quê” hơn.

Tương tự, màu son đậm làm tăng tương 
phản với da, khiến môi mỏng hơn thực tế. 
Theo tuổi tác, đường nét môi mờ nhạt và son 
bị lem ra bên ngoài. Chẳng có gì trông bạn 
già bằng son đậm cả.
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7. Mascara dưới.

Quá nhiều mascara luôn khiến mắt không 
tự nhiên. Đặc biệt mascara dưới trông bạn 
nặng nề, làm nổi bật các nếp nhăn, chẳng may 
bị lem sẽ tạo quầng thâm. Cho nên trong hầu 
hết các trường hợp không cần chải mascara 
dưới, để trông thoáng hơn, trẻ hơn.

8. Lông mày mảnh.

Lông mày mảnh thịnh hành đầu những năm 
2000, song hiện tại một số phụ nữ vẫn chạy 
theo xu hướng này. Họ cạo sạch lông mày cũ 
và phun xăm lên. Những cặp lông mày tô vẽ 
này khiến khuôn mặt bạn già, mắt mất biểu 
cảm, đặc biệt khi bạn không trang điểm.

Nên giữ lông mày tự nhiên của bạn và các 
chuyên gia trang điểm có thể vẽ cho bạn sao 
cho tự nhiên nhất. Thời trang lông mày thay 
đổi hàng năm, miễn bạn còn lông mày gốc thì 
luôn có thể thay đổi.

9. Tóc phồng.

Tóc phồng không phải lúc nào cũng đẹp. 
Tạo kiểu như vậy làm nổi bật khuyết điểm 
làn da, biến dạng khuôn mặt và khiến chúng 
ta già hơn. Để có vẻ ngoài hiện đại, bạn có 
thể đánh rối tóc một chút, sẽ mềm mại và trẻ 
trung hơn.

10. Áo cổ lọ.

Phụ nữ rất ưa chuộng các chiếc áo cổ lọ 
trong mùa đông, song nó sẽ khiến bạn trông 
già dặn, bởi quá cồng kềnh. Nhìn tổng thể dễ 
liên tưởng đến cái gì đó cũ kỹ. Tốt hơn hết 
nên mặc chiếc áo để lộ cổ.

Bảo Nhiên (Theo Brightside)
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Trẻ thuận tay trái thường cầm, nắm đồ 
vật bằng tay này, vẽ từ phải sang trái, khu-
ấy thức ăn hoặc hành động ngược chiều kim 
đồng hồ.

Việc trẻ thuận tay trái hay phải phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố và có thể phát hiện theo giai 
đoạn. Một số trẻ bộc lộ tay thuận từ khi 18 
tháng nhưng số khác đến 2-3 tuổi mới thể 
hiện. Thậm chí, nhiều em sử dụng tay thuận 
khi 5-6 tuổi. Nhưng nhìn chung, đến khi trẻ 
bắt đầu đi học, bố mẹ có thể biết rõ con thuận 
tay nào.

Dễ nhận biết tay thuận nhất khi trẻ 4 tuổi. 
Ở độ tuổi này, trẻ tô vẽ, viết, cầm nắm mọi 
vật nhiều hơn, đồng thời rèn luyện một số kỹ 
năng nhất định. Từ đó, các em cũng bộc lộ 
cách sử dụng tay thuận.

Biểu hiện của trẻ thuận tay trái.

Phụ huynh có thể quan sát trẻ sử dụng tay 
trái hay phải để nhặt đồ chơi yêu thích hoặc 
ngón tay các bé hay mút. Vị trí đồ vật cũng có 
thể ảnh hưởng đến tay cầm của bé. Ví dụ, nếu 
đồ chơi nằm gần tay trái, các em sẽ vươn tay 
này ra để nắm, nhưng điều này không đồng 

nghĩa với trẻ thuận tay trái. Nếu phụ huynh 
kiểm tra, hãy đặt đồ vật ở giữa, đoạn gần rốn 
của trẻ. Nếu trẻ liên tục dùng tay trái để nhặt 
đồ, khả năng cao các em thuận tay trái.

Với trẻ nhỏ, tay thuận có thể biểu lộ qua 
việc cầm nắm thức ăn, sử dụng muỗng hoặc 
khuấy đồ. Trẻ thuận tay trái có xu hướng khu-
ấy thức ăn ngược chiều kim đồng hồ.

Khi trẻ lớn hơn, hãy chú ý đến bàn tay cầm 
bút viết hoặc tô màu. Tuy nhiên, trẻ thường 
xuyên đổi tay vì cơ dễ bị mỏi nên hãy chú ý 
đến bàn tay các em sử dụng khi bắt đầu nhiệm 
vụ. Trẻ thuận tay trái thường vẽ từ phải sang 
trái vì với các em, đó là hướng tự nhiên.

Vẽ và viết là hoạt động dễ dàng nhất để 
nhận biết tay thuận. Nếu sử dụng tay trái đến 
70% thời gian, trẻ chắc chắn thuận tay này. 
Nhiều bé dùng cả hai tay ở mức 50-50. Điều 
đó có nghĩa là các em chưa bộc lộ rõ tay thuận 
và đặc điểm này sẽ dần được phát hiện trong 
quá trình phát triển.

Tay thuận còn có thể xác định nhờ hoạt 
động của chân. Nếu các bé thích đá bóng hoặc 
dồn trọng lực vào chân trái nhiều hơn, đây là 
dấu hiệu của việc thuận tay trái. Với các bé sơ 
sinh, bạn có thể quan sát cách cử động. Nhiều 
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khả năng trẻ thuận tay trái nếu cử động ngược 
chiều kim đồng hồ.

Ngoài ra, tay thuận của trẻ có thể do yếu 
tố di truyền. Nếu cha mẹ đều thuận tay trái, 
nhiều khả năng con cũng sẽ thuận tay này. 
Nếu cha mẹ thuận tay phải nhưng có họ hàng 
gần thuận tay trái, xác suất trẻ thuận tay trái 
cũng cao hơn.

Ảnh: Shutterstock.

Lời khuyên cho trẻ thuận tay trái.

Trẻ thuận tay trái thường có lợi thế trong 
các môn thể thao. Vì các cầu thủ thuận tay 
trái đã quen đối đầu với người thuận tay phải, 
nhưng ngược lại vận động viên thuận tay phải 
không quen đối mặt với đối thủ thuận tay trái. 
Các em cũng có cơ hội phát triển nhiều kỹ 
năng như thích nghi với hoàn cảnh, giải quyết 
vấn đề hoặc hòa nhập.

Trẻ thuận tay trái thường tự ti khi so sánh 
với bạn bè thuận tay phải vì cho rằng mình 
khác biệt. Vì vậy, phụ huynh nên khuyến 
khích sự tự tin ở các bé bằng cách giải thích 
thuận tay trái là hoàn toàn bình thường.

Song hành với đó là thúc đẩy các kỹ năng 
đặc biệt của trẻ. Nhiều bé vì tự ti, có thể luyện 
tập cách dùng tay phải để giống bạn bè, nhưng 
không đem lại hiệu quả, thậm chí có thể làm 
bị thương. Các em nên được khuyến khích sử 
dụng tay thuận khi làm việc.

Nếu được nuôi dạy trong gia đình thuận 
tay phải, trẻ có thể gặp một số khó khăn nhất 
định trong việc cài cúc áo, buộc dây giày hay 
dùng kéo. Các bé nên được làm quen sớm với 
việc tự làm những việc này bằng tay trái. Nhờ 
đó, nuôi dạy trẻ cũng sẽ dễ dàng hơn.

Một trong những vấn đề lớn nhất trong 
giáo dục trẻ thuận tay trái là học viết. Không 
nên ép trẻ viết bằng tay phải vì có thể ảnh 
hưởng đến sự phát triển và tư duy của trẻ. Tại 
trường, phụ huynh nên để con học viết bằng 
tay bé muốn và thuyết phục giáo viên ủng hộ. 
Nếu giáo viên không thể dạy trẻ viết bằng tay 
trái, bố mẹ có thể tìm gia sư, mua sắm các 
dụng cụ học tập được thiết kế cho trẻ thuận 
tay trái như kéo, bút viết.

Hồng Khánh (Theo Parents, Health)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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 Lễ Ba Vua, Chúa hiển linh cho dân ngoại…
          -  Xin Chúa cũng hiển linh cho mọi người dân Việt,

          cách riêng, nơi Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi, 
      và nơi các trung tâm hành hương thánh thiêng trên quê hương Việt Nam…

Ngôi sao lạ

   

 Ai về Núi Cúi mà coi,
Đức Mẹ Núi Cúi như trời rạng đông.
   Ai về Núi Cúi mà trông,
Núi Cúi hóa rồng giữa chốn trần gian…
 
Chốn trần gian bàng hoàng SAO LẠ, 
Dẫn Ba Vua lạy tạ Đức Giêsu,
Chúa hiển linh cho dân ngoại năm châu,
Để nhân trần thiên thu được cứu rỗi…

Sáng trời đông Đức Mẹ Núi Cúi,
Mười hai sao chiếu dọi non sông,
Áo mặt trời Đức Mẹ hiển dung,
Dưới chân Người ánh trăng vàng khôn tả!

Kìa NGÔI SAO LẠ hay Núi Cúi lạ,
Xin Đức Mẹ cùng Chúa cả hiển linh…
Dẫn muôn người nam bắc hành trình
Về Núi Mẹ sấp mình thờ lạy!

Theo SAO LẠ lên Đài Mẹ triều bái,  
Cùng Ba Vua mãi mãi xin tiến dâng,
Dâng vàng, mộc dược, dâng nhũ hương,
Dâng cuộc đời tình thương nơi hang đá…

Nhớ Ba Vua niềm tin NGÔI SAO LẠ,
Chúa hiển linh, thiên hạ đại hồng ân,
Đức Mẹ đồng công cứu chuộc nhân trần…
Trên Núi Cúi hiện thân Mẹ Vô Nhiễm!

Ngũ thập niên đồng cầu bửu kiếm, 
Bái Trinh Vương hiển ngự thánh đài.**
NGÔI SAO LẠ Núi Cúi thiên thai,
MẸ VÔ NHIỄM như ngọc trai trường thọ…

Về Núi Cúi ngàn dân đây đó,
Về Núi Cúi Mẹ Chúa hiển linh,
    Kìa NGÔI SAO LẠ Nữ Trinh,
Lung linh Núi Cúi, tâm tình cõi tiên,
    NGÔI SAO LẠ, Núi Cúi quen!  

THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

(Thể HÁT NÓI)

__________________
Chú thích: ** Năm mươi năm cùng đi tìm gươm báu,  
Bái lạy Đức Trinh Nữ Vương hiển ngự nơi thánh đài.                      
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Theo SAO LẠ lên Đài Mẹ triều bái,  
Cùng Ba Vua mãi mãi xin tiến dâng,
Dâng vàng, mộc dược, dâng nhũ hương,
Dâng cuộc đời tình thương nơi hang đá…

Nhớ Ba Vua niềm tin NGÔI SAO LẠ,
Chúa hiển linh, thiên hạ đại hồng ân,
Đức Mẹ đồng công cứu chuộc nhân trần…
Trên Núi Cúi hiện thân Mẹ Vô Nhiễm!

Ngũ thập niên đồng cầu bửu kiếm, 
Bái Trinh Vương hiển ngự thánh đài.**
NGÔI SAO LẠ Núi Cúi thiên thai,
MẸ VÔ NHIỄM như ngọc trai trường thọ…

Về Núi Cúi ngàn dân đây đó,
Về Núi Cúi Mẹ Chúa hiển linh,
    Kìa NGÔI SAO LẠ Nữ Trinh,
Lung linh Núi Cúi, tâm tình cõi tiên,
    NGÔI SAO LẠ, Núi Cúi quen!  

- Maria - 
Mẹ Thiên Chúa-

Ôi lạy Nữ Vương tuyệt vời sao!
Đầy muôn ơn phúc, thiếu gì nào?
Xin chỉ cho con điều quý giá:
Ai được làm Mẹ Chúa Tối cao?
 
Mẹ đây vốn dĩ người bình dân.
Khiết trinh - Mẹ giữ đến trong ngần,
Lời Chúa - lắng nghe và vâng phục
Thi hành trọn ý chẳng phân vân
 
 

Làm Mẹ Thiên Chúa khó gì đâu:
“Cưu mang lời Chúa” trong “bụng bầu”
Đời sống khiêm nhu là dòng sữa
Ru khúc “nguyện cầu” suốt đêm thâu.
 
Nguyện xin thân mẫu Chúa uy linh!
Thương đoàn con cái chốn tội tình
Giúp con đi trọn đường nhân đức
Mai này cùng Mẹ hưởng phúc vinh!

 Linh mục Alphonso LICINIANA ĐẬU 
(chịu xử trảm, (1702-1745)

Kính nhớ ngày 22.1
TÔI là linh mục, chủ đoàn chiên
CÓ NHIỆM VỤ làm cho nối liền

GIẢNG DẠY LỀ quen, thói tốt đấy 
LUẬT là khuôn thước, để làm nền

CỦA Cha là Chúa đã truyền dạy
THIÊN CHÚA thương yêu con thảo hiền

LÀ LỀ LUẬT THÁNH THIỆN trời đất
VÀ CHÂN CHÍNH dạy cho con nên.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

THƠ: JOS. MẠNH TẤN
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ẢNH NIỆM THÁNG 1

(trả lời câu hỏi ở trang 30)

TRẢ LỜI

	Nói Thánh ca Phụng vụ (TCPV): “Acta non verba” (làm chứ không nói) hàm 
ý TCPV hát nguyên văn Lời Chúa và hát với Cộng đoàn là việc phải thực hành ngay, 
không còn phải luận bàn hay tranh cãi, vì -Giáo hội đã chỉ rõ và nói rõ hết cả rồi- để 
ca hát tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn, nhất thiết phải ca hát như thế, không còn 
cách nào khác.  
	Điều dẫn tới hát TCPV “Acta non verba” là hát Lời Chúa nguyên văn và hát 

bằng cả Cộng đoàn phải hành động thì mới thấm nhuần được tinh thần thánh ca đúng 
nghĩa, nói hoài mà chẳng làm như hiện nay thì nói để làm gì.   
	Tại vì hát nguyên văn Lời Chúa và hát bằng Cộng đoàn càng diễn giải, càng không 

hiểu hay không nhận thức.

GIẢI ĐÁP GIÚP BẠN

Bảo vệ trẻ em

Bức ảnh của nhà báo Shannon Hicks ghi lại thời điểm cảnh sát hộ tống học sinh ra 
khỏi trường tiểu học Sandy Hook tại khu Newtown, bang Connecticut, sau vụ xả súng 
đẫm máu ngày 14/12/2012. Theo chia sẻ của Hicks, anh chụp bức ảnh này vì nghĩ 
rằng “đó là khoảnh khắc quan trọng”. Bức hình sau đó xuất hiện trên trang nhất của 

nhiều tờ báo, tạp chí quốc tế. Ảnh: CNN
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MA VĂN LIÊU

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

 (phần 62 của kỳ 53)

La hán thứ 17 hỏi: 
- Thưa thầy cả! Thế nào là yêu?
Cha sở đáp:
- Yêu là đến và ở lại với người mình yêu. 

Hình ảnh tuyệt vời của tình yêu là Ngôi Thứ 
Hai Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đến 
và ở lại với loài người trên trần gian, cho nên 
Người được mệnh danh là Emmanuel nghĩa 
là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau khi thụ 
nạn, sống lại và về trời, Người vẫn còn ở với 
nhân loại dưới hình thức khác: Lời và Thánh 
Thể.

La hán thứ 17:
- Yêu là đến và ở lại với người mình yêu. 

Đơn giản thế thôi sao?
Cha sở:
- Nói thì nghe đơn giản; nhưng không đơn 

giản. Vì đến nghĩa là rời bỏ mình. Ở lại nghĩa 
là nhận người mình yêu chính là mình.

La hán thứ 17:
- Cho nên Chúa mới bảo hãy yêu tha nhân 

như chính mình…
Cha sở hơi giật mình:
- Đúng! Nhưng sao ngài lại biết câu đó?

La hán thứ 17:
- Thưa thầy cả! Tôi may mắn nghe được 

khi đang ở Niết bàn (1).
Trí mải tập trung vào vấn đề chính, cho 

nên cha sở không tiện hỏi La hán thứ 17 vấn 
đề: ở Niết bàn sao có thể nghe được câu nói 
đó của Chúa Giêsu, và nghe được câu nói ấy   

- Thì đó! Yêu là đến và ở lại trong người 
mình yêu.

La hán thứ 17 rất thông minh, hỏi:
- Có phải cuộc giáng trần cứu thế của Chúa 

Giêsu Kitô là cả một chữ YÊU hay không?
Cha sở cười thán phục:
- Tôi chưa kịp nói ra, vậy mà ngài đã biết.
La hán thứ 17:
- Thiên Chúa Một mà Ba Ngôi. Mỗi Ngôi là 

Tình yêu. Ngôi nào làm gì mà chẳng là Yêu!
Cha sở: 
- Phải! Muốn hiểu chữ YÊU,  hãy nhìn 

Ngôi Thứ Hai Con Thiên Chúa là Chúa Giê-
su Kitô, Người xuống thế để dạy ta chữ YÊU 
đúng nghĩa.

Chư vị La hán còn lại ngồi trố mắt nghe vị 
La hán thứ 17 trao đổi với cha sở Luca một 
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cách chăm chú đến không một tiếng động.
Cha sở nói tiếp:
- Tình yêu là đến và ở lại cùng người mình 

yêu bất chấp sẽ ra sao. Người mình yêu càng 
bất xứng so với mình, thì tình yêu càng lớn 
lao cao cả.

La hán thứ 17 nói tiếp theo:
- Người yêu càng xa vời, khó hiểu… tình 

yêu càng mạnh mẽ; người yêu càng bất trung 
bất tín, tình yêu càng vĩ đại giống như tình 
yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại vậy.

Cha sở:
- Cho nên Chúa mới dạy: “Hãy kính yêu 

Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết 
sức lực”. Yêu thì chỗ nào cũng đến được và 
có thể ở lại… thậm chí ở nơi Thiên Chúa.

La hán thứ 17:
- Tình yêu của loài người có đúng như thế 

không? Sao tôi thấy có lẽ không.
Cha sở:
- Để dễ hiểu, chúng ta nói về thú vật trước 

nhất: Tình yêu cũng có ở nơi thú vật, và khi 
yêu, thú vật cũng đến và ở lại với con thú mà 
nó yêu; nhưng vì không có linh hồn, cho nên 
chúng yêu chỉ bằng bản năng đầy tính xác 
thịt, cụ thể qua xác thịt và thể hiện bằng xác 
thịt… Đến đó là hết.

Cha sở ngưng vài ba giây rồi nói tiếp:
- Kế đến, nói về loài người: khi yêu, loài 

người đến và ở lại với người mình yêu như 
câu Chúa phán: “Người đàn ông sẽ bỏ cha 
mẹ mình mà đến với phụ nữ”; nhưng vì loài 
người vừa có thân xác như thú vật, vừa có 
linh hồn, cho nên khi yêu, loài người đến và 
ở lại với người yêu bằng thân xác và cả bằng 
linh hồn.

Cha sở ngưng vài giây rồi tiếp:
- Nếu chỉ đến và ở lại bằng chỉ… thân xác 

mà thôi, tình yêu ấy không khác gì tình yêu 
ở thú vật: cụ thể, nông cạn và mau tàn phai. 
Nhưng chỉ khi nào đến và ở lại với người yêu 
bằng thân xác lẫn linh hồn, tình yêu ấy mới 
cao quý, bền vững, thâm hậu hơn tình yêu của 
thú vật.

Cha sở lại ngưng, rồi lại nói tiếp:

- Sau cùng ta nói về  Thiên Chúa: Tình yêu 
nơi Thiên Chúa là cao quý nhất; vì không 
có thân xác (2), cho nên Thiên Chúa yêu thì 
Người đến và ở lại với loài người chỉ nguyên 
bằng thần khí sự sống, bằng bản tính, Lời và 
ân sủng.

Cha sở nói xong La hán thứ 17 hỏi:
- Thưa thầy cả! Vì loài người yêu nhau là 

đến và ở lại vừa bằng linh hồn, vừa bằng thân 
xác, nhưng do thân xác giành ưu thế, cho nên 
loài người yêu nhau khó bền vững, chỉ những 
ai yêu bằng linh hồn, hay linh hồn chiếm ưu 
thế, thì tình yêu ấy mới bền vững. Tôi suy luận 
như thế có đúng không?

Cha sở gật đầu xác nhận. La hán thứ 17 
nói tiếp:

- Vậy khi Chúa Kitô dạy hãy yêu tha nhân 
như chính mình… Chúa có ý gì?

Cha sở đáp:
- Bởi vì yêu tha nhân là yêu bằng lý trí tức 

linh hồn, không có thân xác can dự vào, tức 
là tình yêu chỉ bằng linh hồn, cho nên cao 
quý, trong sạch và bền vững như Chúa yêu 
loài người vậy.

La hán thứ 17 kêu lên:
- Yêu bằng lý trí… Lý trí làm sao biết yêu?
Cha sở đáp:
- Vì tha nhân gồm người xa lạ lẫn kẻ địch 

thù… không thể yêu bằng thân xác, cần phải 
vận dụng lý trí tức phấn đấu giục lòng thương 
yêu họ, cho nên mới gọi là tình yêu lý trí.

La hán thứ 17:
- Hóa ra tình yêu có đến 2 loại: yêu bằng 
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thân xác và yêu bằng linh hồn.
Cha sở gật đầu:
- Yêu bằng thân xác tức là yêu bằng các 

giác quan thân xác: nhìn, nghe, ngửi, nếm, 
sờ. Năm giác quan tạo cảm giác, cảm xúc cho 
nên yêu thân xác, ấy là yêu bằng cảm xúc, 
tức yêu bằng bản năng. Yêu bằng cảm xúc do 
giác quan mang lại chỉ được một thời gian 
ngắn sẽ không còn hấp dẫn nữa, sẽ phai nhạt 
dần rồi mất hẳn. Do đó tình yêu cảm xúc hay 
tình yêu bản năng mau tàn, dễ tiêu tan. Vợ 
chồng chán nhau chính vì vậy.

Cha sở tiếp theo liền:
- Yêu bằng linh hồn tức là yêu bằng các 

giác quan linh hồn: suy, nguyện, tín, phục và 
tuân. Các giác quan linh hồn tạo sự quyết 
đoán, dũng cảm, ý chí và phấn đấu cho nên 
yêu bằng linh hồn là yêu bằng ý chí, tức yêu 
bằng lý trí. Yêu bằng giác quan linh hồn vừa 
thanh cao, vừa bền vững đến trường cửu. Do 
đó, tình yêu ý chí hay tình yêu lý trí vĩnh cửu, 
giống tình yêu của Thiên Chúa. Vợ chồng sẽ 
không bỏ nhau nếu có tình yêu lý trí làm chủ. 
Ông bà ta gọi là cái nghĩa.

Chư vị La hán đều thỏa mãn với giải thích 
cặn kẽ của cha sở. La hán thứ 17 hỏi:

- Vậy ra chỗ nào trong con người cũng có 
tình yêu: thân xác có tình yêu bản năng, linh 
hồn có tình yêu lý trí?

Cha sở:
- Phải! Thân xác yêu thân xác bằng tình 

yêu bản năng. Linh hồn yêu linh hồn bằng 
tình yêu lý trí. Chúa bảo yêu tha nhân như 
chính mình tức phải yêu linh hồn của tha 
nhân bằng tình yêu lý trí, hoàn toàn không 
thể yêu tha nhân bằng tình yêu thân xác được.

La hán thứ 17 kêu lên:
- Ôi tôi ngu! Từ hồi nào đến giờ tôi cứ lẫn 

lộn trong duy một thứ tình yêu thân xác… Thì 
ra, thú vật yêu thú vật bằng tình yêu thân xác 
(3), con người yêu con người bằng tình yêu 
vừa thân xác vừa linh hồn, con người yêu tha 
nhân xa lạ lẫn địch thù bằng tình yêu duy linh 
hồn như Chúa đã yêu chúng ta.

Cha sở:
- Tại sao ngày xưa khi phán: “Hãy yêu tha 

nhân như chính mình”. Chúa không dạy luôn 
hãy yêu bằng tình yêu lý trí? – Thưa vì trí 
óc loài người lúc đó còn quá non nớt, không 
thể tiếp nhận được điều cao siêu này, cho nên 
Chúa bảo Người sẽ xin Đức Chúa Cha sai 
Thánh Thần Chúa đến “Người sẽ dạy các con 
mọi điều” dần dần tùy theo trí óc chúng ta 
phát triển đến đâu.           

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

(1) Có nhiều điều cha sở không thể giải 
thích được cho tác giả sau này khi tác giả 
hỏi cha.

(2) Chúa Kitô yêu loài người cũng có thân 
xác, nhưng thân xác Người đóng vai trò phụ 
thuộc, chỉ giai đoạn.

(3) Tuy là thế, nhưng loài thú có lúc cũng 
không chỉ yêu bằng thân xác, ví dụ khi thú vật 
được con người nuôi, dạy, hay cứu vớt, cứu 
chữa v.v… chúng liền yêu con người bằng tình 
yêu cao hơn tình yêu thân xác, tuy không phải 
bằng tình yêu linh hồn, nhưng tình yêu đáp 
nghĩa ấy cao hơn tình yêu thân xác. Chúng ta 
thấy loài chó, rất trung thành với chủ dù đôi 
khi chủ là người đối xử không tốt với chúng. 
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Giữa buổi nhậu, một ông hùng hồn tuyên 
bố với các chiến hữu:

- Từ giờ nói chuyện với tớ, các cậu đừng 
nói đến tiền trăm, tiền triệu nhé.

- Sao thế?
- Giờ tớ chỉ tiếp xúc với tiền tỷ, trăm tỷ, 

ngàn tỷ trở lên thôi!
Mọi người trầm trồ:
- Cậu làm ở ngân hàng nào mà ghê vậy?
- Ngân hàng gì, tớ ở nhà phụ vợ làm vàng 

mã thôi. Thấy tiền phát ngợp ấy!
- !!!

Một cặp đôi đang cãi nhau trong công viên, 
cô gái lạnh lùng nói:

- Mình chia tay đi.
Chàng trai kinh ngạc:
- Sao em có thể nói vậy chứ? Chúng ta 

quen biết nhau bao lâu rồi, trải qua bao nhiêu 
chuyện…

Cô gái nhăn mày:
- Em cho anh cơ hội cuối. Em tung đồng 

xu này, nếu anh đoán đúng thì xem như em 
chưa nói gì. Còn nếu anh đoán sai thì đường 
ai nấy đi.

Chàng trai thở dài:
- Nếu em cố chấp như vậy thì anh đành 

chịu, dẫu sao vẫn còn 50% cơ hội.
Cô gái tung đồng xu lên rồi mỉm cười nhỏ 

nhẹ hỏi:
- Sản xuất năm bao nhiêu?
- !!!

Tèo bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa 
tâm trạng, bỗng từ phòng WC bên cạnh có 
tiếng vọng ra: 

- Anh ở bên đó sao rồi?
Vì lịch sự, Tèo đáp lại: 
-Tôi vẫn ổn, còn cô? 
. . . 
-Em vẫn khỏe, anh đang làm gì đó? 
-Tôi đang đi vệ sinh! 
-Thôi em cúp máy nha, có thằng điên nào 

ở phòng kế bên cứ phá em!

Ông sếp đi làm quên kéo khóa quần, cô thư 
ký nhìn thấy bèn nhắc khéo:

- Sếp ơi, hôm nay sếp đi làm quên đóng 
cửa ga ra.

Ông sếp giật mình nhìn xuống, thẹn quá 
bèn chữa thẹn:

- Thế cô đi ngang qua đấy có thấy cái SH 
của tôi để trong đấy không?

Cô thư ký che miệng trả lời:
- Dạ không, em chỉ thấy một chiếc xe đạp 

xịt lốp nằm ngoẹo cổ sang một bên thôi!

Nửa đêm chàng nhắn tin tỏ tình:
- Em làm bạn gái anh nhá?
Tin nhắn phản hồi:
- Anh ngủ rồi hả?
Chàng: - Chưa!
Nàng: - Chưa ngủ sao mơ?!!!

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

PHÁT NGỢP VÌ VỢ CÓ HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG  LỊCH SỰ

KHI CON GÁI QUYẾT CHIA TAY BẰNG ĐƯỢC Ở ĐÂU RA?

CHƯA NGHỦ SAO MƠ?
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...cùng bỏ… đạo.
Sau khi tôi thụ phong linh mục, anh cùng 

với tôi sống chung với người chị độc thân. 
Mỗi lần biết tôi sắp đi giảng tĩnh tâm, anh 
lại hỏi: 

- Hôm nay chú nói về đề tài gì?
Tôi lại có dịp giải thích cho anh những điều 

mình sắp giảng. Anh chỉ lắng nghe, không 
bình luận.

Tám năm sau, anh bị mắc căn bệnh hiểm 
nghèo. Biết mình sắp chết, anh gọi tôi lại 
và nói: 

- Lâu nay tôi để ý quan sát, thấy không có 
sự cách biệt giữa lời chú giảng và việc chú 
làm. Vậy xin hỏi chú, tôi có thể dựa vào Đức 
tin của Chúa để rước lễ không?

Tôi trả lời: 
- Em tin là Chúa lòng lành vô cùng sẽ đoái 

thương anh.
Bấy giờ anh tôi nói trong nỗi xúc động: 
- Ngay bây giờ thì chưa được đâu, vì tôi 

chưa xưng tội.
Tôi định tìm cho anh một linh mục khác 

nhưng anh đòi xưng tội với tôi. Sau khi rước 
lễ xong, anh thều thào trong nước mắt. 

- Tôi tin, tôi tin, chú ạ. Bây giờ tôi tin không 
phải dựa vào đức tin của chú, mà tôi thực sự 
xác tín rằng Chúa yêu thương tôi!

Ít phút sau đó anh đã ra đi trong bình an, 
thanh thản.

***

Sống và chia sẻ niềm tin, đó là cốt lõi đời 
sống người tín hữu Kitô. Đó cũng là mối quan 
tâm hàng đầu của Đức Giêsu khi Người bước 
vào đời công khai rao giảng: “Hãy theo Ta, Ta 
sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài 
lưới người” (Mc.1,17).

Muốn thu hút tha nhân thì chính mình phải 
có năng lực hấp dẫn.

Muốn hòa hợp với anh em thì chính mình 
phải biết chấp nhận mọi người.

Muốn chia sẻ niềm tin thì chính mình phải 
có niềm tin kiên vững.

Sống và chia sẻ niềm tin, bao giờ cũng đem 
lại kết quả tốt đẹp. Nhưng kết quả thế nào, 
nhiều hay ít, vào lúc nào còn do Chúa quyết 
định. Khi Đức Giêsu bảo Phêrô thả lưới, ông 
đã thưa: “Lạy Thầy, chúng con vất vả suốt 
đêm mà chẳng được con cá nào, nhưng vâng 
lời Thầy, con xin thả lưới” (Lc.5,5). Kết quả 
thế nào chúng ta đã biết: cũng chiếc lưới đó, 
cũng ngư phủ đó, nhưng lại kéo lên một mẻ 
cá bội thu.

 Sống và chia sẻ niềm tin, là nhiệm vụ của 
mỗi người tín hữu Kitô. Nhưng trước tiên 
phải bắt đầu bằng việc đổi mới tâm hồn, bằng 
việc “Sám hối và tin vào Tin mừng”.

Sống và chia sẻ niềm tin, là đem tin vui 
đến cho mọi người. Nhưng trước hết tin vui 
ấy phải là niềm hân hoan đích thực, gây xúc 
động mãnh liệt trong lòng người đi loan báo.

Romano Guardini đã ví von: “Sống niềm 
tin nghĩa là đơn phương nhường chỗ cho Đức 
Kitô tự biểu lộ và lớn lên trong cuộc sống 
chúng ta”.

***
Lạy Chúa, theo Chúa không phải dễ dàng 

vì Chúa đòi chúng con phải từ bỏ mọi sự, từ 
bỏ luôn mãi, và từ bỏ chính mình. Nhưng có 
Chúa cùng đồng hành chúng con vẫn sáng 
mãi niềm tin. Xin giúp chúng con luôn trung 
thành theo Chúa cho đến giây phút cuối cuộc 
đời. Amen.(Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”) 

6. Một câu hỏi bất ngờ.
Chuyện này kể về một vị rabbi thánh thiện. 

Trong tỉnh của ông, những nhà giàu ở một 
vùng biệt lập nên phải thuê người canh gác 
ban đêm.

Một đêm kia vị rabbi trên đường về nhà thì 
gặp một người gác dan đang đi tới đi lui. Vị 
rabbi hỏi: “Anh đang làm việc cho ai vậy?” 
Người gác dan không trả lời mà hỏi lại: “Thế 
ông đang làm cho ai vậy?” Câu hỏi quá bất 

(tiếp theo trang 11)
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“

ngờ, xưa nay vị rabbi chưa hề nghĩ đến. Vì 
thế ông bối rối đáp: “Tôi không làm việc cho 
ai cả”. Nhưng trả lời xong ông còn bối rối 
thêm. Thế là hai người cứ im lặng đi tới đi lui 
bên nhau. Một lúc sau, vị Rabbi hỏi người gác 
dan: “Anh có muốn làm việc cho tôi không?”. 
Người gác dan cũng đáp lại bằng một câu hỏi: 
“Nhưng ông mướn tôi để làm gì?” Vị rabbi 
trả lời: “Để thỉnh thoảng ông lại hỏi tôi câu 
hỏi này: “Ông đang làm việc cho ai vậy?”.

Đó cũng là câu chúng ta phải thỉnh thoảng 
hỏi chính mình: “Tôi đang làm việc cho ai 
vậy?” (Flor McCarthy)

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, ăn năn sám 
hối và tin vào Tin mừng là những việc mà 
người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện suốt 
đời. Chúng ta hãy sốt sắng xin Chúa giúp 
chúng ta.

1. Hội thánh còn đang hành trình trên trần 
gian thì còn có nhiều gương xấu/ Xin cho 
những người đang làm gương xấu trong Hội 
thánh biết ăn năn sám hối.

2. Nhìn trong thế giới và trong xã hội chúng 
ta hôm nay/ có nhiều người xấu và việc xấu/ 
Xin cho họ biết nhận ra những hậu quả tai hại 
của các việc xấu họ làm/ để họ thật lòng ăn 
năn sám hối.

3. Có nhiều người đang là nạn nhân của 
những người xấu và việc xấu/ xin cho họ 
biết tin tưởng ở Tin mừng để được nâng đỡ 
và ủi an.

4. Chính trong cộng đồng giáo xứ của 

chúng ta, còn nhiều người làm những việc 
xấu/ Xin cho họ biết ăn năn sám hối và trở về 
với Tin mừng của Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa là Cha hay thương xót, 
Chúa đã đánh động cả một thành lớn để họ 
ăn năn hối cải, xin Chúa cũng đánh động mỗi 
người chúng con để chúng con biết thật lòng 
sám hối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô...

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Hợp lòng hợp ý với 
tất cả những người được Chúa kêu gọi, chúng 
ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha chúng ta 
lời kinh Lạy Cha.

- Sau kinh Lạy Cha: “Lạy Cha xin cứu 
chúng con khỏi mọi sự dữ, xin giúp chúng con 
lắng nghe những tiếng gọi của Cha, xin đoái 
thương cho những ngày chúng con đang sống 
được bình an…”

VII. GIẢI TÁN

Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta làm tông 
đồ của Chúa giữa trần gian. Cũng như Giona, 
cũng như Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan, 
chúng ta hãy hăng hái vào đời thi hành nhiệm 
vụ Chúa giao.
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Hơn 76,5 triệu người nhiễm, gần 1,7 triệu 
người chết vì Covid-19 toàn cầu, Thủ tướng 
Anh phải tuyên bố phong tỏa thủ đô London 
dịp Giáng sinh.

Thế giới ghi nhận 76.565.276 ca nhiễm 
và 1.690.619 người đã tử vong do Covid-19, 
tăng lần lượt 645.592 và 11.110 ca một ngày, 
trong khi 53.698.904 người đã bình phục, 
theo trang cập nhật theo thời gian thực Worl-
dometers.

Châu Âu trở thành khu vực đầu tiên trên 
thế giới ghi nhận hơn 500.000 ca tử vong do 
Covid-19. 27 nước thành viên EU đặt mục 
tiêu bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 vào cùng 
ngày 27/12 để thể hiện sự thống nhất. Người 
đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der 
Leyen nhấn mạnh vaccine Pfizer/ BioNTech 
là vaccine đầu tiên trong số 6 loại tiềm năng 
mà EU đã ký hợp đồng.

Anh báo cáo thêm 27.052 ca nhiễm và 534 
người chết, nâng số ca nhiễm và tử vong lên 
lần lượt 2.004.219 và 67.075. Anh tuần trước 
trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu tiêm vac-
cine Covid-19 của Pfizer-BioNTech tại 73 
bệnh viện trên cả nước.

Các nhà chiêm tinh học Mỹ dự đoán 2021 
sẽ chứng kiến những sự kiện sôi động mang 
lại nhiều tích cực hơn cho thế giới, sau “đại 
hồng thủy 2020”.

“Từ góc độ chiêm tinh học, 2020 là một 
năm chưa từng có từ trước tới nay”, Aliza 
Kelly, một nhà chiêm tinh học ở New York 
và là người dẫn chương trình Stars Like Us, 
nói. “Chỉ trong một năm, nhiều hành tinh lớn 
đã tạo thành những hình thái sắp xếp chưa 
từng thấy trong nhiều năm”.

Đó là sự kiện sao Thổ và Diêm Vương 
thẳng hàng vào ngày 12/1, trong sự kiện mà 
lần cuối người ta nhìn thấy là vào năm 1982, 
khi một triệu người tràn xuống đường phố 
New York phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân.

“Năm 2021 là phản ứng trực tiếp với 
những thay đổi như đại hồng thủy của năm 
2020”, Kelly nói thêm. “Dù có nhiều sự 
chuyển động hành tinh có tác động lớn cần 
theo dõi, như sự kết nối giữa sao Mộc, sao 
Thổ và Diêm Vương, thì 2021 là một năm 
‘bình thường’ hơn nhiều so với năm chúng ta 
vừa trải qua”.

Các y bác sĩ và quan chức Mỹ tiên phong 
tiêm vaccine Covid-19 với hy vọng khuyến 
khích người dân tiêm chủng đại trà.

Tuần trước, Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho vac-
cine Covid-19 đầu tiên tại Mỹ do hai hãng 
dược Pfizer và BioNTech phát triển, với 
hy vọng đẩy lùi được đại dịch đã giết hơn 
300.000 người ở nước này.

Những liều đầu tiên của vaccine Pfizer/
BioNTech đã được phân phối tới toàn bộ 50 
bang của Mỹ, thủ đô Washington và lãnh thổ 
Puerto Rico, và các nhân viên y tế tuyến đầu 
là những người đầu tiên được tiêm vaccine 
này hôm 14/12.

Khảo sát mới nhất của Axios-Ipsos cho 
thấy 27% người Mỹ muốn tiêm vaccine 
Covid-19 sớm nhất có thể, tăng hơn gấp đôi 
trong ba tháng qua. Khảo sát cũng chỉ ra gần 
2/3 người Mỹ, khoảng 64%, tin tưởng rằng 
FDA quan tâm tới “lợi ích tốt nhất cho gia 
đình họ”.

Người Mỹ tiêm 
vaccine Covid-19

Năm 2021 tươi sáng 
trong mắt giới chiêm tinh

Hơn 76 triệu ca Covid-19 toàn cầu, 
Anh phong tỏa thủ đô
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Dự kiến giá vaccine Nanocovax phòng 
COVID-19 do Việt Nam sản xuất sẽ là 120.000 
đồng/liều. Tổng Giám đốc của NANOGEN kỳ 
vọng, nếu có sự hợp tác của các tình nguyện 
viên và các cơ quan trong nước, thì đầu tháng 
5/2021 chúng ta kết thúc nghiên cứu thử ng-
hiệm lâm sàng và tiến hành sản xuất vaccine.

Như vậy, dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2021 công 
chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày liên tục, từ thứ 
Tư ngày 10/2/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/2/2021 
(tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 
mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động của các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội nghỉ tết Âm lịch năm 2021: Nghỉ 2 ngày 
trước tết, 3 ngày sau tết Âm lịch.

Giá vaccine COVID-19 “made in Việt 
Nam” sẽ bao nhiêu?

Bà Hoàng Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch 
UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, 
liên quan đến việc quy hoạch cảng hàng 
không thứ hai ở TP Hà Nội được các sở, 
ngành đang hoàn thiện văn bản để đề nghị Bộ 
Giao thông vận tải (GTVT) xem xét. Chiều 
15/12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên 
giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, bà Hoàng Thị 
Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng 
Hòa cho biết, liên quan đến việc quy hoạch 
cảng hàng không thứ hai ở TP Hà Nội được 
các sở, ngành đang hoàn thiện văn bản để đề 
nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xem xét, 
huyện chưa có thông tin chính thức, nhưng 
đây là một trong những vấn đề được huyện 
Ứng Hòa quan tâm.

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, huyện Ứng 
Hòa đang đề nghị UBND TP Hà Nội cho 
phép phối hợp với các sở, ngành lập quy 
hoạch vùng để có định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội từ nay đến năm 2030.

“Theo quy hoạch huyện chúng tôi thuộc 
vành đai xanh, nhưng cũng có hướng phát 
triển về công nghiệp, dịch vụ để kinh tế - xã 
hội và đời sống nhân dân từng bước được 
nâng lên”, lãnh đạo huyện Ứng Hòa nói thêm.

Thông tin thêm về việc trong trường hợp 
Trung ương chấp thuận xây dựng cảng hàng 
không thứ hai trên địa bàn huyện, quỹ đất 
trên địa bàn có đảm bảo hay không, theo bà 
Hoàng Thị Vân Anh, điều này còn phụ thuộc 
vào quy mô của sân bay. “Đây là một trong 
những nhiệm vụ được đưa ra trong dự thảo 
thôi chứ chưa có những đề cập sâu”, bà Vân 
Anh cho hay.

Công bố lịch nghỉ Tết âm lịch 
2021 của công chức, lao động

Đề xuất phương án bố trí sân bay 
thứ hai cho Vùng Thủ đô Hà Nội
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Hôm thứ Năm 17/12/2020, Đức Thánh Cha 
đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Jan Romeo 
Pawlowski người Ba Lan làm Tổng Thư ký 
cho Phân bộ của Phủ Quốc vụ khanh lo về các 
Nhân viên Ngoại giao Tòa Thánh, và Đức ông 
Mauricio Rueda Beltz người Colombia làm 
Phó Tổng Thư ký của Phân bộ này.

Cùng ngày, một sự thay đổi đáng chú ý của 
Phân bộ thứ ba của Phủ Quốc vụ khanh cũng 
đã được công bố: Đức ông Mauricio Rueda 
Beltz sẽ là Phó Tổng Thư ký của Phân bộ này. 

Tin Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm 
Iraq vào tháng 3 năm tới mang lại vui mừng, 
phấn khởi và hy vọng cho Giáo Hội, chính 
quyền và nhân dân Iraq, nhưng cũng có một số 
người tại Tây phương lo ngại chuyến tông du 
của ngài có thể làm lan lây virus corona tại một 
nước có hệthống y tế yếu kém.

Cách đây 2 tuần, ngày 7/12/2020, Phóng 
báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh 
Cha sẽ viếng thăm Iraq trong 4 ngày từ 5 đến 
8/3/2021, và cho biết chương trình tổng quát, 
theo đó ngài sẽ thăm thủ đô Baghdad, bình 
nguyên Ur, có liên hệ tới Tổ Phụ Abraham, 
thành phố Erbil cũng như hai thành phố Mos-

sul và Qaraqosh ở bình nguyên Ninive, nơi 
vốn có đông đảo tín hữu Kitô.

Toà Ân giải Tối cao ban hành Sắc lệnh 
ban Ơn Toàn Xá trong suốt “Năm Thánh 
Giuse” do Đức Thánh Cha Phanxicô công 
bố hôm thứ Ba. “Năm Thánh Giuse” sẽ kéo 
dài từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 
8 tháng 12 năm 2021.

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã công bố một năm đặc biệt dành riêng để 
tôn kính Thánh Cả Giuse, bắt đầu từ ngày 8 
tháng 12 năm 2020 cho đến ngày 8 tháng 12 
năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên 
bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo hội 
Hoàn vũ, cũng như Lễ trọng thể Đức Trinh 
Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Toà Ân giải Tối cao cũng ban hành Sắc 
lệnh ban Ơn Toàn Xá trong trong suốt “Năm 
Thánh Giuse” để kỷ niệm sự kiện và “tiếp 
tục trao phó toàn thể Giáo Hội cho sự bảo 
trợ quyền thế của Đấng Coi Sóc Chúa Giê-
su”. Trong suốt thời gian này, các tín hữu 
sẽ có cơ hội dấn thân “bằng lời cầu nguyện 
và làm những việc lành phúc đức, với sự 
trợ giúp của Thánh Cả Giuse, trụ cột của 
Thánh Gia Nazareth, để có được sự an ủi 
và xoa dịu khỏi những nỗi khổ cực nghiêm 
trọng của con người và xã hội vốn đang 
bủa vây thế giới đương đại ngày nay”. Ơn 
Toàn Xá được ban cho các tín hữu theo các 
điều kiện như thông lệ (xưng tội, rước lễ, 
và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) 
cho các Kitô hữu, những người có tinh thần 
xa lánh tội lỗi, tham dự Năm Thánh Giuse 
vào những dịp này và theo những cách thức 
được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định:

Ơn Toàn Xá được ban cho những ai, noi 
gương Thánh Cả Giuse, thi hành mười bốn 
mối thương người. 

Hai bổ nhiệm mới của ĐTC tại 
Phân bộ của Phủ Quốc vụ 

khanh Tòa Thánh Đức Thánh Cha công bố Năm thánh 
Thánh Giuse 

Vài phản ứng về dự án viếng thăm 
của Đức Thánh Cha tại Iraq
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Ngày 13.12.2020, tại Trung Tâm Lòng 
Chúa Thương Xót Giáo Phận Thái Bình – xã 
Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã 
diễn ra ngày hội ngộ dành cho anh chị em 
khuyết tật trong Giáo Phận.

Trong những ngày toàn thế giới chuẩn bị 
mừng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh 
và đón năm mới 2021. Giáo Phận Thái Bình 
muốn trao tặng những anh chị em Khuyết tật 
món quà tình yêu Giáng Sinh là niềm vui qua 
ngày Hội dành riêng cho họ trên vùng đất quê 
lúa Thái Bình thân yêu.

Sáng Thứ Bảy, 19 /12 / 2020, gần 1000 
trẻ em thuộc nhiều mái ấm, cũng như các em 
đang được nuôi dưỡng tại các giáo hạt, giáo xứ 
trong Giáo phận đã có được một ngày mừng 
lễ Giáng Sinh sớm với Đức Cha Giáo phận 
tại Giáo xứ Lai Ổn, Giáo Hạt Hòa Thanh. 
Chương trình này do Cha Giuse Nguyễn Văn 
Uy, Đặc trách Ban BAXH- Caritas, cùng 
Cha Phó Đặc trách Vinh Sơn Nguyễn Mạnh 
Cường, cùng các cộng tác viên trong Ban 
Caritas tổ chức, với sự đóng góp của nhiều 
nhà hảo tâm, quảng đại.

Vì đa dạng nhiều thành phần với những em 
khuyết tật do bị khiếm thính, hay khiếm thị, 

mắc hội chứng down, chậm phát triển trí tuệ, 
hay là những trẻ mồ côi, nên khi đi tham gia 
trò chơi, cho đến phần lãnh phần thưởng, nhận 
bánh, uống nước, các em luôn có sự hướng 
dẫn, theo dõi, giúp đỡ của các thầy, các dì, 
những người coi sóc các em có hoàn cảnh đặc 
biệt này. Và thật vui, khi mái ấm nào cũng có 
nhiều “chiến lợi phẩm thu về từng núi”, vừa 
dùng tại chỗ, vừa thu lại để đưa về mái ấm 
cho các em dùng sau. Quả là ngày hội Giáng 
Sinh dành cho những trẻ nhở đáng yêu, đơn 
sơ, của Chúa, dù trong đó, có cả những “trẻ” 
không còn nhỏ về tuổi tác nhưng do bệnh tật 
về trí não nên tâm tính, cách hành xử giống 
như trẻ còn nhỏ dại.

Thành lập Thư viện của Hội đồng Giám 
mục Việt Nam (sau đây gọi tắt là: Thư viện) 
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam để 
lưu trữ và quảng bá các sách báo, tài liệu, văn 
kiện lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam 
và Giáo hội hoàn vũ, lưu trữ và giới thiệu tài 
liệu giáo lý, thần học, triết học Công giáo và 
văn hóa Việt Nam nhằm mang lại thiện ích 
cho Giáo hội và xã hội.

Thư viện được đặt tại lầu 2 của trụ sở Văn 
phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, địa chỉ: 
72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Giáo phận Thái Bình: 
Đại hội khuyết tật năm 2020

Quyết Định Thành Lập Thư Viện 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Giáo phận Xuân Lộc.
 Mừng Lễ Giáng Sinh sớm cho những trẻ 

em thuộc các mái ấm 
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Thấy cá sấu trong bể bơi, 
người đàn ông làm chuyện 

ai cũng “khiếp”...
 (Kiến Thức) - Khi thấy cá sấu khổng lồ 

lơ đãng, chớp lấy thời cơ, anh Paul dùng dây 
thừng để khóa mõm nó. 

Thành công khiến cá sấu không thể cắn 
người, anh Paul ôm lấy con cá sấu, nhấc bổng 
lên để khoe chiến tích và ôm cá sấu lên bờ.

Cá sấu là loài động vật máu lạnh, thường 
gây ấn tượng kinh hãi cho tất cả mọi người. 
Người bình thường thấy chúng thường tránh 
xa, thế nhưng đối với những thành viên thuộc 
nhóm “GatorBoys”, chuyên giải cứu động vật 
hoang dã. Khi nhìn thấy cá sấu khổng lồ, họ 
không hề sợ hãi, còn làm ra chuyện không ai 
ngờ được.

Theo thông tin đăng tải, mới đây, một cư 
dân ở Florida, Mỹ đã gọi điện thông báo, có 
một con cá sấu khổng lồ, dài hơn 3m đang 
ngụp lặn trong bể bơi nhà mình.

Ngay sau khi nhận được thông báo, anh 
Paul Bedard, một thành viên trong nhóm Ga-
torBoys đã lập tức đến hiện trường. Lúc này, 

con cá sấu khổng lồ trông rất nhàn nhã, không 
có vẻ gì là hoảng hốt, sợ sệt.

Thấy vậy, anh Paul nhảy luôn xuống bể bơi, 
bơi lội cùng cá sấu để quan sát. Sau đó, anh 
dùng một sợi dây thừng, cố gắng để khống 
chế không cho nó mở miệng nhưng thất bại.

Lần thứ hai, khi thấy cá sấu lơ đãng, chớp 
lấy thời cơ, anh Paul lại dùng dây thừng để 
khóa mõm nó.

Sau khi thành công khiến cá sấu không 
thể cắn người, anh Paul ôm ấy con cá sấu, 
nhấc bổng lên để khoe chiến tích và ôm cá 
sấu lên bờ.

Dáng ôm con cá sấu của anh Paul chẳng 
khác nào như đang ôm thú cưng. Hình ảnh 
khiến nhiều người không khỏi run sợ.

Anh Paul cho biết, bắt cá sấu trong bể bơi 
rất đơn giản. Bể bơi hệt như lồng giam nước 
trong suốt. Bí quyết để bắt cá sấu là khiến nó 
bơi đi bơi lại liên tục, khiến nó mệt mỏi kiệt 
sức, sau đó khóa kín phẫn mõm lại, như vậy 
có thể khiến cá sấu dù hung mãnh đến mấy 
cũng trở nên ôn thuần.
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Thấy cá sấu trong bể bơi, 
người đàn ông làm chuyện 

ai cũng “khiếp”...

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Luận đàm thế sự

ĐỌC THÊM BÀI TRANG 1

Khi cậu bé người Campuchia này 
được 03 tháng tuổi, cha của cậu thấy một 
con trăn dài nửa thước nằm trên giường của 
con mình.

Người cha không giết con trăn mà đem nó 
bỏ vào rừng, nhưng ngày kế đó, con trăn lại 
bò vào giường của cậu bé.  
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o  TBT: Ngọc Kôn, Phó TBT: Vũ Bá Tước, Nguyễn Anh Dũng, Thư ký: Bạch Thảo. 
Thành viên: Thanh Vân, Xuân Thi, Phạm Tấn Huy, Hoàng Quân, Xuân Thiên Ân.
Thành viên không thường trực: Nguyễn Quang Huy, Lâm Thành - thiết kế bìa: Tâm Lê. 

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

o    Email: nguyetsanthanhnhacngaynay@gmail.com

Con trăn được đem bỏ lại vào rừng 03 lần 
nhưng nó vẫn bướng bỉnh bò trở lại.

“May mắn”, tên của con trăn, hiện nay 
đã dài 6 feet (1,8m) và nặng khoảng 100 kg.  
Con trăn chỉ ăn gà và vịt, mỗi tuần khoảng 
10kg.  Nó có thể ăn một đứa bé hoặc một 
con ngựa –nhưng cậu bé nói rằng con trăn 
không làm hại cậu vì giữa cậu và con vật có 
tình “anh em”


