VÀO ĐỀ THÁNG 01

Niềm vui
Một anh sinh viên cùng vị giáo sư,
thầy mình, chiều nọ đi dạo ở ngoại ô
thành phố.
Đang đi, hai người thấy một đôi giày
cũ nằm ngay ngắn bên đường. Biết đó là
giày của một nông dân nghèo làm việc
trên cánh đồng gần đó, anh sinh viên nổi
máu tinh nghịch:
- Để em giấu đôi giày của ông này…
Vị giáo sư ngăn:
- Không nên đem người nghèo ra làm
trò đùa. Em là con nhà khá giả, em có
thể tìm một niềm vui khác lớn hơn bằng
cách đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc
giày của ông.
Anh sinh viên nghe lời thầy; sau đó, cả
hai nấp sau bụi cây.
Không lâu, ông nông dân xong việc,
đến nơi đặt đôi giày. Vừa xỏ chân vào
chiếc giày thứ nhất, ông giật vội chân ra,
cúi xuống xem và cầm lên một đồng tiền
vàng. Lật qua lật lại, nhìn quanh nhìn
quất một lúc, ông bỏ tiền vào túi và tiếp
tục xỏ chân vào chiếc giày thứ hai. Lại
một đồng tiền vàng nữa. Quá kinh ngạc,
ông quỳ sụp xuống đất, ngước mặt lên
trời và nói những lời tạ ơn Chúa… trong
đó ông bày tỏ niềm vui tột cùng vì đã có
tiền đưa vợ vào bệnh viện và các con ông

sẽ được ăn no… càng nói, ông càng khóc
sướt mướt. Bên cạnh vị giáo sư, anh sinh
viên lặng người xúc động.
Khi người nông dân đã đi xa, vị giáo
sư hỏi:
- Bây giờ em có thấy vui hơn không?
Ràn rụa nước mắt, anh đáp:
- Thầy ơi! Bây giờ em mới hiểu thế nào
là “Cho thì hạnh phúc hơn nhận”.
Truyện gợi vài ý: - Tại sao: “Cho thì
hạnh phúc hơn nhận”? – Tại sao niềm
vui tinh thần lớn hơn niềm vui thể lý? –
Có phải Chúa nói một đường ta hiểu một
nẻo?
Vì niềm vui cho đi là niềm vui tinh
thần, còn niềm vui nhận được là niềm vui
thể lý; cụ thể, trong lúc chàng sinh viên
hưởng niềm vui tinh thần nhờ cho đi (bác
ái) thì ông nông dân hưởng niềm vui thể
lý do nhận được tiền (vị kỷ).
Niềm vui tinh thần lớn do có 3 đặc
điểm: a/ Vui tận tâm hồn b/ Vui bất tận
c/ Niềm vui đi theo với mình về đời sau.
Giống niềm vui, mọi vật, việc… đều
có 2 dạng: tinh thần và thể lý; ta vốn bám
vào thể lý, cho nên Lời Chúa nhắm vào
tinh thần ta hiểu theo nghĩa thể lý.
NK
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THỰC THI LỜI CHÚA

. MÌNH MÁU NGÔI LỜI
“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao
trọng hơn ông” (Mt 11, 11-15).
11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm
nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng
hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ
nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây
giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh,
ai mạnh sức thì chiếm được.
13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ
cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.14 Và nếu
anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính
là Ê-li-a, người phải đến.15 Ai có tai thì nghe.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

. ĂN LỜI UỐNG Ý
Tuy thánh Gioan Tẩy Giả cao trọng, nhưng
người nhỏ bé được Chúa đề cao.
Vì người nhỏ bé tựa như cỏ -trong khi người
cao to tựa như cây cao không thể- tránh khỏi
các cơn gió bão-cám dỗ của ma quỷ- dễ dàng
tránh được nhiều cơn phong ba-cám dỗ, họ dễ
dàng lắng nghe và vâng lời Chúa dạy, dễ dàng
tin và theo Chúa, dễ dàng thực thi Lời Chúa;
họ như người khôn nấp trong vùng tối để quan
sát ma quỷ ở vùng sáng đang làm trò gian xảo
hiểm độc.

3

THỰC THI LỜI CHÚA - HOÁ THÀNH MÁU THỊT

CHÂU HÂN sưu tầm
4. CAM KẾT
(Tiếp theo và hết)

giấy, cha không cần nó…Cha cần phải bước
ra ngoài và tìm gặp người nghèo”. Vị Tổng
giám mục này giải thích thêm: “Điều này có
nghĩa là sống với dân chúng, chia sẻ cuộc
sống của họ dù chỉ 15 hay 30 phút, hoặc
một giờ.” Ngài cũng kể về Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, khi còn là Hồng Y tại Buenos Aires,
“đã muốn ra khỏi nhà vào ban đêm, không chỉ
để gặp gỡ dân chúng, nói chuyện với họ, hay
mua cho họ chút gì để ăn…Ngài còn muốn ăn
uống với họ… Đó là điều ngài muốn tôi làm.”
Còn chúng ta!
Suy nghĩ: Mỗi ngày tôi có dành thời gian
cho những người tôi gặp không? Làm sao tôi
có thể ra khỏi nhu cầu riêng của mình?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô với nụ cười tự
nhiên, với tâm tình khiêm tốn, và mong ước
sống hoà đồng với chúng ta. Trong khi rất
bận rộn với việc lãnh đạo Giáo Hội, ngài vẫn
dành thời gian cho dân chúng, những người
làm nên Giáo hội. Chúng ta thấy ngài đã chen
vào chụp hình với khách thăm viếng Vatican
và mời cậu bé bị bệnh Down cùng lên xe với
ngài. Khi bị kẹt xe trên đường đến tham dự
nghi lễ trong đại hội giới trẻ tại Rio, ngài hạ
cửa kính xe và chào đón đám đông dân chúng
đang tụ họp bên đường. Ngài nói: “Tôi muốn
5. AN ỦI
nhìn thấy mỗi người, từng người một, muốn
giao tiếp cá nhân với bất cứ ai đang đứng
Chúng ta sẽ nhớ mãi hình ảnh Đức Giáo
trước mặt tôi.”
Vị Tổng giám mục đặc trách văn phòng Hoàng Phanxicô ôm hôn một người có khulo việc bác ái tại Vatican cho biết Đức Giáo ôn mặt bị biến dạng. Trên mạng Twitter, ngài
Hoàng nói với tôi: “Cha có thể bán đi bàn thường đưa ra những lời cầu nguyện hay
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những lời mời gọi: “Lạy Chúa, xin dạy chúng
con biết ra khỏi chính mình”. “Xin dạy chúng
con dám bước ra đường phố và bày tỏ tình
yêu của Chúa”. “Lòng bác ái chân thực đòi
phải can đảm: xin giúp con biết vượt qua nỗi
sợ đôi tay bị vấy bẩn để giúp đỡ những ai
đang cần”.
Khi ôm hôn người bị bệnh phong, Đức Giáo
Hoàng Phanxicô vượt lên khỏi điều bên ngoài
để chạm tới tâm hồn. Ngài nói: “Chúng ta
phải luôn quý trọng con người… Trong cuộc
sống, Thiên Chúa đồng hành với con người
và chúng ta phải đồng hành với họ, khởi đi từ
tình trạng của họ. Cần phải đồng hành với họ
trong tâm tình thương cảm.”
Suy nghĩ: Đâu là những nỗi sợ tôi cần phải
vượt qua để trở nên người biết xót thương?

Các cơ cấu ngoài Giáo hội cũng không
tránh khỏi sự giám sát của ngài. Ngài phê bình
chủ nghĩa tư bản và thuyết toàn cầu hoá đang
góp phần gia tăng khoảng cách phân biệt giữa
“người có” và “người không có”. Ngài đặt
câu hỏi: “Tại sao khi mà một người già vô gia
cư bị chết trong cảnh cùng cực lại chẳng là
một điều lạ, trong khi thị trường chứng khoán
sụt hai điểm lại là một điều mới?” Ngài nói
về vị thế của mình: “Giáo hoàng yêu mến
từng người, cả người giàu lẫn người nghèo:
Ngài buộc phải nhân danh Đức Kitô mà nhắc
nhở mọi người rằng người giàu phải giúp
đỡ người nghèo, phải tôn trọng và nâng đỡ
người nghèo.”

6. THÁCH ĐỐ

Trong khi Đức Giáo Hoàng đem lại những
phản ứng tích cực và được giới báo chí theo
dõi, ngài không hề sợ phải thách thức tình
trạng hiện tại. Ngài đã khởi xướng việc canh
tân giáo triều và điều tra ngân hàng Vatican.
Ngài đã bổ nhiệm một uỷ ban mới để nghiên
cứu về vấn đề lạm dụng tình dục, chuyển
những mối quan tâm về những thách đố theo
phương diện luật pháp sang việc ngăn ngừa
việc lạm dụng cũng như chăm sóc mục vụ
cho các nạn nhân và gia đình của họ. Ngài nói
Giáo Hội phải loại bỏ khỏi chính mình thói
hào nhoáng, kiêu ngạo và khoe mẽ.

Ngài nhìn nhận rằng chính ngài và Giáo
hội có trách nhiệm phải “làm giảm bớt những
nguyên do có tính cơ cấu gây nên sự nghèo
túng.” Tuy nhiên, nghèo túng không chỉ là mối
quan tâm duy nhất của ngài. Ngài đã tổ chức
các buổi canh thức cầu nguyện cho hoà bình,
kêu mời thực hiện ngày ăn chay, và yêu cầu
các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra giải pháp hoà
bình cho cuộc xung đột tại Syria. Ngài cũng
đưa ra những hoạt động liên quan đến môi
trường, mời gọi các nhà lãnh đạo tài chính
và các chính trị gia phải “bảo vệ các tạo vật”.
Ngài đưa ra những tuyên bố về đề tài công lý
và thôi thúc chúng ta cũng làm như vậy.
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Suy nghĩ: Tôi có thể làm gì để đấu tranh
Suy nghĩ: Tôi có phải là người thờ ơ hay
chống lại tình trạng bất công trong cộng đoàn không? Tôi được mời gọi đi đến đâu để tìm
của tôi, trong quốc gia và thế giới?
kiếm và làm lan toả niềm vui?
7. HÃY VUI LÊN
Đức Giáo hoàng Phanxicô có sức hấp dẫn
đặt biệt vì ngài cũng là một con người như
chúng ta. Thay vì ngồi trên ngai, ngài đã
dành thời giờ đi tìm gặp những người sống
gần bên cống rãnh. Khi ngài nghiêm túc nhận
trách nhiệm của mình như một người con của
Thiên Chúa, môn đệ Chúa Kitô và người lãnh
đạo Giáo hội Công giáo, vì vậy ngài tìm thấy
niềm vui khi được làm người và chia sẻ những
khoảnh khắc cụ thể của đời sống với những
người khác. Trong Tông Huấn Niềm Vui Tin
Mừng, ngài viết: “Mối nguy hại lớn nhất của
thế giới ngày nay, bị chủ nghĩa hưởng thụ
thống lĩnh, chính là tình trạng cô độc và đau
khổ, xuất phát từ một trái tim tự mãn nhưng
tham lam, từ việc theo đuổi đến điên dại và từ
một lương tâm chai đá” (x. số 2).

Đức Giáo hoàng Phanxicô không phải là
người thờ ơ! Ngài đón nhận những niềm vui
và những nỗi ngạc nhiên từ cuộc sống, giống
hệt như cậu bé đã gặp ngài trên khán đài, ôm
lấy chân ngài, rồi ngồi lên trên ghế của ngài.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nỗ lực hoạt động
vì một “tình yêu hoàn hảo”, thứ tình yêu “loại
trừ sợ hãi” (1 Ga 4, 18), và “thà rằng tin vào
Thiên Chúa còn hơn là sống với chứng từ dễ
tan vỡ như bong bóng.”
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Kết luận: Khi tạp chí Time bình chọn
Đức Giáo hoàng Phanxicô là Nhân Vật của
Năm 2013, bà Nancy Gibbs viết: “Trong một
quãng thời gian ngắn ngủi, cả một đám đông
thính giả trên toàn thế giới đã bày tỏ niềm
khao khát muốn bước theo ngài.” Ngài đưa
“giáo triều ra khỏi dinh thự và đưa vào đường
phố, cam kết đưa Giáo Hội rộng lớn nhất của
thế giới đối diện với những nhu cầu sâu xa
nhất của thế giới này, và làm cân bằng giữa
phán quyết và lòng thương xót.” Chúng ta
hãy bước theo sự lãnh đạo của ngài.
Chuyển dịch: G. Nguyễn Cao Luật op

PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý,
Cái Răng, Cần Thơ

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

CHỦ ĐỀ: CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG CHO MUÔN DÂN
Sợi chỉ đỏ:
- Bài đọc I: “Hỡi Giêrusalem hãy tỏa
sáng, các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng
của ngươi.”
- Đáp ca: “Lạy Chúa, các dân nước sẽ ca
ngợi Ngài.”
- Tin Mừng: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao
của Ngài ở phương Đông và chúng tôi đến
để triều bái Ngài.”
- Bài đọc II: “Nhờ Tin Mừng, các dân
ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một
thân thể và đồng thông phần với lời hứa của
Ngài trong Chúa Giêsu Kitô.”
Minh họa
- Hình: Mille images 41 C
- Câu Thánh Kinh: “Khi Đức Giêsu sinh
ra tại Bêlem, có mấy đạo sĩ từ Phương đông
đến bái lạy Ngài” (Mt 2,1-2).
“Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, có mấy
đạo sĩ từ Phương đông đến bái lạy Ngài”
(Mt 2,1-2).

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.

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

7

PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - THÁNH LỄ SỐNG ĐỘNG

Chúa Giêsu là ánh sáng. Trong dịp lễ Giáng
sinh, Ngài đã chiếu sáng các nhà thờ và các
gia đình tín hữu. Nhưng Ngài còn muốn là
ánh sáng cho tất cả mọi người nữa.
Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển linh,
kỷ niệm việc ngày xưa Chúa Giêsu đã tỏ mình
ra cho các đạo sĩ, đại diện cho lương dân.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người
ngoài Kitô giáo cũng nhận được ánh sáng
Chúa; và cho chính chúng ta ý thức bổn phận
mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người.
II. GỢI Ý SÁM HỐI.
- Chúng ta có tội vì quá thờ ơ với việc
mang ánh sáng Tin Mừng đến cho lương dân.
- Chúng ta có tội vì cộng đoàn xứ đạo
chúng ta không nêu gương sáng trước mặt
mọi người.
- Chúng ta có tội vì không quan tâm tìm ý
Chúa qua những đấu chỉ hằng ngày.

III. LỜI CHÚA.
1. Bài đọc I: Is 60,1-6.
Mặc dù đang sống trong chốn lưu đày,
ngôn sứ Isaia đã mơ tới ngày hồi hương. Khi
đó Giêrusalem sẽ được tái thiết lại huy hoàng
và là nơi thu hút muôn dân tuôn đến:
- Trong khi cả trái đất ngập chìm trong tăm
tối thì Giêrusalem lại bừng sáng, vì có Chúa
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là Ánh sáng đang ngự ở đó.
- Bởi thế, muôn dân từ khắp nơi sẽ tuốn về
ánh sáng của Giêrusalem.
Trên thực tế, dân Do thái đã được hồi
hương và Giêrusalem đã được tái thiết.
Nhưng Giêrusalem đâu có được đúng như
Isaia đã mơ. Giấc mơ của Isaia chỉ được thực
hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Ngài chính là
Ánh sáng đến trần gian.
2. Đáp ca: Tv 71.
Tv này cầu nguyện cho một vị vua lý tưởng
mà trong triều đại ngài hòa bình và công lý
ngự trị, mọi người đều hạnh phúc.
Vị vua lý tưởng ấy cũng chính là Chúa
Giêsu.
3. Tin Mừng: Mt 2,1-12.
Các “đạo sĩ” là những nhà trí thức ở vùng
Babylon phía Đông xứ Palestine. Do niềm tin
có phần mê tín rằng ngôi sao lạ là điềm báo
một Đấng cứu tinh đã sinh ra, họ đã đi theo
ánh sao và tìm đến với Hài nhi Giêsu.
Nhưng cuộc hành trình của các vị cũng
không phải là trơn tru dễ dàng vì có lúc ánh
sao biến mất. Nhưng nhờ các vị kiên trì, ánh
sao đã xuất hiện lại và cuối cùng các vị đã tìm
đến nơi.
Như thế, qua ánh sao lạ, Chúa Hài nhi đã
tỏ mình ra cho đại diện lương dân, đang khi
các nhà trí thức Do thái ở Giêrusalem tuy
thông thạo Thánh Kinh nhưng đã không nhận
ra Chúa.
4. Bài đọc II (Êp 3,2-6).
Để thấy được nét độc đáo của đoạn thư này,
trước hết chúng ta hãy lưu ý đến tâm thức của
người Do thái: họ cho rằng dân tộc họ được
Thiên Chúa đặc biệt tuyển chọn, cho nên ơn
cứu độ là độc quyền của họ.
Thánh Phaolô thì không nghĩ như vậy.
Trong thư viết cho dân thành Êphêxô, một
“dân ngoại”, ngài tiết lộ cho họ biết một “mầu
nhiệm”, đó là Thiên Chúa đã trao sứ mạng
cho ngài đem ân sủng của Tin Mừng phân
phát cho tất cả các dân. Nhờ Tin Mừng này,
mọi dân tộc đều trở thành “đồng một thân
thể” với nhau và với Đức Giêsu Kitô, hơn thế
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nữa họ trở nên “đồng thừa tự” để hưởng gia những người chung quanh. Chúa Giêsu nói:
tài của Đức Giêsu Kitô và “đồng thông phần” “Sự sáng của chúng con cũng hãy tỏa sáng
với lời hứa cứu độ của Ngài.
trước mặt mọi người”. Còn Thánh Phaolô thì
nói: “Anh em hãy chiếu sáng như những tinh
IV. GỢI Ý GIẢNG.
tú trên bầu trời”.
2. Hành trình đức tin.
1. Mặt trời là của ai? Chúa của ai?
Hành trình của các đạo sĩ là hình ảnh minh
Chúa Giêsu là Ánh Sáng, ánh sáng huy họa cho hành trình của mọi kẻ tin:
hoàng hơn cả mặt trời.
a/ Hành trình khởi đầu bằng một điều gì đó
Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, lạ lùng khiến người ta chú ý (thí dụ ánh sao
thì Chúa Giêsu cũng là của mọi người, mọi lạ đối với các đạo sĩ). Điều lạ lùng này mời
dân. Ngài mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. gọi người ta từ bỏ nếp sống đã quen để dấn
“Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, thân đi tìm một cái gì đó cao hơn, xa hơn, tốt
nhưng đặt trên giá để soi cho mọi người”.
đẹp hơn.
Bởi thế, ngay sau khi Giáng sinh, tỏ mình
ra cho những kẻ chăn chiên nghèo hèn, Chúa
Giêsu cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ đại
diện cho lương dân.

Vì Chúa muốn tỏ mình ra cho muôn dân,
cho nên lương dân có quyền được biết Chúa,
và những người đã biết Chúa có bổn phận
giúp cho lương dân biết Chúa.
Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay dùng
một hình ảnh vừa rất đẹp vừa rất hay để dạy
chúng ta cách giúp cho người khác biết Chúa,
đó là Ánh Sáng:
- Hãy đưa cao Tin Mừng như người ta
nâng cao ngọn đuốc sáng để soi chiếu mọi
vùng tăm tối.
- Cách sống của những người đã biết Chúa
phải là một ngọn đèn sáng gương mẫu cho

b/ Tiếp theo là những bước thăng trầm
trong cuộc hành trình: có khi con đường rất
bằng phẳng êm ái, có khi lại quanh co gồ ghề,
có lúc ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, có lúc nó
vụt biến mất.
c/ Nhưng miễn là người ta không nản lòng
mà cứ kiên trì dấn bước thì cuối cùng người
ta sẽ gặp được Chúa.
Đó là cuộc hành trình của kẻ chưa có đức
tin tìm đến với Chúa, mà cũng là cuộc hành
trình của kẻ đã tin rồi nhưng muốn đến với
Chúa một cách gần gũi thân tình hơn.
3. Lên đường.
Có những người tìm kiếm như các đạo
sĩ, lên đường như Abraham. Cũng có những
người ngồi một chỗ như Hêrôđê. Muốn biết
ư? Ông đã có các chuyên viên. Muốn tiêu diệt
đối phương ư? Ông có cả ngàn quân lính dưới
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quyền. Thiên Chúa hướng dẫn những ai muốn
tìm Người cách lạ lùng. Người trốn thoát khỏi
những kẻ muốn tìm bắt. Người không hung
hãn chống lại những kẻ muốn huỷ diệt Người.
Người tự xóa mình đi và biến mất.
Người ở đâu, Đức Giêsu ẩn dấu của thời
đại? Trong làng quê heo hút nào, trong gia
đình nghèo khó nào có ánh sáng Thiên Chúa
mời ta nhận ra Người?. “Ta đói các ngươi đã
cho Ta ăn… Thực, Ta bảo các ngươi: mỗi lần
các ngươi làm cho một trong những kẻ bé nhỏ
nhất là anh em Ta đây, là các ngươi làm cho
chính Ta”. (Mt 25,35-40). Cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng có lời kinh thánh: Ta đã không
bị cám dỗ dùng lời Kinh Thánh để át giọng kẻ
quấy rầy ư? Đức Giêsu đâu để cho ta đền bù.
Nếu ta muốn nắm lấy Người để được an tâm,
Người sẽ thoát khỏi tầm tay ta. Nếu ta chấp
nhận lên đường tìm kiếm Người, ta sẽ như
các đạo sĩ, được đầy tràn niềm vui và tìm thấy
Người (…) Đọc kỹ Kinh Thánh thôi chưa đủ,
còn phải để Kinh Thánh gợi hứng cho đời ta,
để ta đem ra thực hành, để ta đặt mình dưới sự
điều khiển của Kinh Thánh. Các luật sĩ và các
thầy thượng tế biết lời sấm lắm chứ. Nhưng
họ chỉ biết trưng dẫn thôi… Hêrôđê thì dùng
Kinh Thánh để tìm cách giết Hài nhi… Còn
các đạo sĩ, bản thân chẳng biết Kinh Thánh,
chỉ được Hêrôđê chỉ dẫn, đã lên đường tìm
kiếm Đức Giêsu và họ đã gặp Người… (Mgr
Lucien Daloz, Le Règne des cieux s’est approché, Trích dịch bởi Fiches dominicales,
trang 55-56).
4. Mảnh suy tư.
Ánh sáng và bóng tối
Các đạo sĩ đã đi trong bóng tối nhờ tia sáng
của một ánh sao dẫn đường.
Các ông đã tìm được Chúa vì không sợ
bóng tối nhờ tin vào ánh sáng.
Thực ra, ta chỉ thấy được ánh sáng của
ngôi sao khi trời tối
Trời càng tối thì sao càng sáng.
Tất cả chúng ta cũng là những khách lữ
hành đi trong đêm tối
Nhưng chúng ta đừng sợ vì Đức Kitô là
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ánh sáng đã đến trần gian:
- Ánh sáng bừng lên trong đêm tối
- Ánh sáng xóa tan tăm tối
- Ánh sáng mà không sự tối tăm nào dập
tắt được.
5. Chuyện minh họa.
a/ Tôn giáo nào có Chúa?
Ngày nọ, Chúa và tôi đến một hội chợ,
không phải hội chợ thương mại, mà là Hội
chợ Tôn giáo. Nhưng những người tham dự
luôn tỏ ra hung bạo và tuyên truyền ầm ĩ.
Tại quầy hàng của người Do thái, chúng
tôi nhận được những tờ quảng cáo nói rằng
Chúa là Đấng thương xót và dân Do thái là
dân được Ngài tuyển chọn. Ngoài những
người Do thái, không ai khác được chọn như
họ.
Tại quầy hàng của người Hồi giáo, chúng
tôi học biết rằng Chúa đầy lòng khoan dung
và Mohammed là ngôn sứ duy nhất của Ngài.
Sự cứu độ đến nhờ việc nghe ngôn sứ duy
nhất của Chúa.
Tại quầy hàng của người Kitô giáo, chúng
tôi khám phá ra Chúa là tình yêu và không
có sự cứu độ ở ngoài giáo hội. Hoặc gia nhập
giáo hội hoặc phải chịu kết án đời đời.
Trên đường trở ra, tôi hỏi Chúa: “Ngài
nghĩ gì về những điều nói về Chúa?”
Chúa nói: “Ta không tổ chức Hội chợ đó.
Ta thấy xấu hổ ngay cả khi đến thăm nó”.
b/ Các tôn giáo.
Chúa Giêsu nói rằng Ngài chưa bao giờ
xem bóng đá. Vì thế, bạn tôi và tôi dẫn Ngài
đi xem một trận. Đó là trận đấu gay cấn giữa
những người Tin lành và những người Công
giáo.
Người Công giáo ghi bàn thắng trước.
Chúa Giêsu reo hò và tung mũ lên. Rồi đến
người Tin lành ghi bàn thắng, Chúa Giêsu
cũng reo hò và tung mũ. Điều này gây khó
chịu cho anh thanh niên ngồi sau chúng tôi.
Anh vỗ nhẹ lên vai Chúa Giêsu và hỏi: “Này
anh bạn tốt, anh ủng hộ bên nào?”.
Lúc này Chúa Giêsu thấy hứng thú vì trận
đấu, Ngài trả lời: “Tôi hả? Ồ, Tôi không đứng
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về bên nào. Tôi chỉ thưởng thức trận đấu”.
Anh quay sang người bạn bên cạnh, nhếch
mép cười: “Hừ, kẻ vô thần”.
Trên đường trở về, chúng tôi cho Chúa
Giêsu biết về tình trạng các tôn giáo trên thế
giới ngày nay: “Chúa ạ, thật buồn cười về
những người trong các tôn giáo. Dường như
họ luôn nghĩ rằng Chúa chỉ đứng về phía họ
và chống lại những người khác”.
Chúa Giêsu đồng ý: “Đó là lý do tại sao
Ta không ủng hộ các tôn giáo. Ta ủng hộ con
người. Con người quan trọng hơn tôn giáo.
Con người quan trọng hơn ngày Sabát”.
Một trong chúng tôi nói với vẻ lo lắng:
“Ngài phải thận trọng. Ngài biết, Ngài đã
một lần bị đóng đinh vì nói như thế”.

ta/ biết dùng đời sống bác ái yêu thương/ phục
vụ khiêm tốn/ mà giới thiệu Chúa cho những
anh chị em chưa nhận biết Chúa.
CT: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã sai
chúng con mang sứ điệp Tin Mừng đến tận
cùng trái đất. Xin cho đời sống thường ngày
của chúng con thể hiện một cách trung thực
tình yêu bao la của Chúa đối với nhân loại.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
VI. TRONG THÁNH LỄ.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI.

CT: Anh chị em thân mến
Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ
hết thảy mọi người. Người đã dùng ngôi sao
hướng dẫn muôn dân đến gặp gỡ Đấng Cứu
Thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là
Cha nhân hậu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
1- Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân/ Người
đã mời gọi các hiền sĩ/ là những người ngoại
giáo đầu tiên đến thờ lạy Người tại Bêlem/
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong
Hội Thánh/ biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết
lòng.
2- Chúa là Vua công bình chính trực/ Người
đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế/
chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người
cùng khổ sầu đau/ luôn được Chúa thương xót
đỡ nâng.
3- Chúa đến làm ánh sáng chiếu soi muôn
người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những
người đang tìm Chúa/ qua những bóng mờ và
hình ảnh/ được ánh hào quang của Đức Kitô
soi sáng và hướng dẫn/ để họ thêm phấn khởi
trên đường tìm chân lý.
4- Mỗi tín hữu phải là một ngôi sao dẫn
đường cho người khác tìm về với Chúa/ Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng

- Trước kinh Lạy Cha: Chúa Giêsu đã tỏ
mình ra cho lương dân vì Ngài muốn quy tụ
tất cả mọi người trong Nước của Ngài. Chúng
ta hãy cùng với Ngài thiết tha cầu xin cho
Nước Chúa mau trị đến.

VII. GIẢI TÁN.
Ngày xưa Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn
đường các đạo sĩ đến với Ngài. Ngày nay Ngài
muốn dùng mỗi người chúng ta như một ánh
sao lạ dẫn đường cho anh em lương dân đến
với Ngài. Rồi nhà thờ trở về với cuộc sống,
chúng ta hãy sống như một ánh sao trước mặt
mọi người. Chúc anh chị em bình an.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

GIA ĐÌNH

(LỄ THÁNH GIA THẤT)
Gia đình thời tổ phụ gồm người cha và
các thê thiếp, các con chưa lập gia đình, các
con trai có gia đình và thê thiếp, các gia nhân
và cả những người nước ngoài sống ở đó
(St 46,8-26). Gia đình nền tảng của gia tộc.
Người cha nắm quyền sát sinh đối với mọi
người trong gia đình (St 38,24 Xh 21,7) của
cải gia đình không thể chuyển nhượng và tội
giết người sẽ bị đền trả.
Gia đình sau này chỉ gồm cha mẹ, con
cái chưa lập gia đình (2Sm 13,7 8,20) và các
nô lệ, các người làm công. Luật pháp hạn chế
việc lấy máu đền máu. Quả phụ, người mồ côi
phải tự xoay sở (Is 1,17 Gr 7,6). Người dân
Israel không buộc phải chuyển nhượng tài sản
gia đình (1V 21).
Trong Tân Ước, gia đình xem ra có vai
trò quyết định đối với các phần tử gia đình,
chẳng hạn các cuộc trở lại của cả gia quyến
viên đại đội trưởng (Ga 4,53), của gia đình
lính áp giải Phaolô (Cv 16,34), của gia đình
ông trưởng hội đường ở Corintô (Cv 18,8).
Cần ghi nhận là gia đình Chúa Giêsu
ngăn cản Người thi hành sứ vụ (Mc 3,21),
nhưng sau lại muốn lợi dụng danh tiếng của
Người (Ga 7,2-5). Chúa Giêsu hòa giải vấn
đề bằng việc mời gọi mọi người hướng tới
gia đình lớn hơn, gia đình con cái Thiên Chúa
(Mc 3,31-35. Mt 10,35-37).
Gia đình Thiên Chúa là điều có thực (Ep
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2,19): Chúa Kitô là trưởng tử của đàn em
đông đảo (Rm 8,29) và các Kitô hữu là những
kẻ thừa tự với Đức Kitô (Rm 8,17). Được tái
sinh (Ga 3,5 1Cr 4,15 Gl 4,19), nghĩa là Thiên
Chúa kêu gọi, được Ngôi Lời Nhập thể cứu
chuộc và được Thánh Thần thánh hóa, người
Kitô hữu thực sự là người nhà của Thiên
Chúa.

ĐẠO SĨ - NHÀ CHIÊM TINH - BA VUA
(CN LỄ HIỂN LINH C)

Việc các đạo sĩ đền Belem là kỷ niệm nhắc
nhở trong lễ Hiển Linh. Họ là ai?
“mấy nhà đạo sĩ từ Phương Đông đến
Giêrusalem” (Mt 2,1) lên tiếng hỏi: “Đức
vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng
tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện...”
(2,2). Sự kiện trên khiến người ta nghĩ tới các
tư tế Ba Tư chuyên về thiên văn vẫn nghĩ sao
trời làm chủ sức mạnh huyền bí. Từ đạo sĩ
(mago có thể chỉ một loại phù thủy (x. Cv 8,9
13,6).
Chân dung của “các đạo sĩ từ phương
Đông” không được xác định, có thể là những
người thờ thần Mithra là những vị vua (theo
hội họa) con số các vị được trình bày có khi
là 2 (nghĩa thánh Phêrô và Marcellinô), có khi
là 4 (nghĩa Đômitilô). Con số 3 vị là căn cứ
vào lễ vật và điểm này lại do ảnh hưởng của
Is 60,5. Lễ vật các vị dâng là vàng, hương,
và mộc dược, được các giáo phụ coi là giá
trị biểu trưng vương quyền và thần linh của
Chúa Giêsu.

PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - TỪ NGỮ THÁNH KINH

Sự kiện các đạo sĩ đến dâng lễ vật cho
Chúa Hài Đồng được coi là ứng nghiệm lời
sấm của tiên tri: các dân sẽ tôn vinh Thiên
Chúa (Is 60,5).

PHÉP RỬA CỦA CHÚA GIÊSU

(CN LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA)
“Khi toàn dân chịu phép Rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép Rửa” (Lc 3,21).
Phép rửa của Gioan là phép rửa thống
hối, nhắm đến sự hoán cải và ơn tha thứ (Lc
3,3 Mc 1,4). Đáng ngạc nhiên là chính Chúa
Giêsu đã đến với Gioan và lãnh phép rửa của
ông. Làm như vậy, Người muốn tuân phục
ý Cha (Mt 3,14) và khiêm tốn xếp mình vào
hàng tội nhân, vì “là Chiên Thiên Chúa, Đấng
xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Vậy phép
Rửa của Chúa Giêsu ở bờ sông Giođan báo
trước cũng như chuẩn bị phép Rửa “trong cái
chết” của Người (lc 12,50 Mc 10,38) và đời
sống công khai của Người đóng khung giữa
hai phép rửa này.
Kết thúc phép Rửa Gioan làm cho Chúa
Giêsu, Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim
bồ câu và Chúa Cha tuyên bố tử hệ Thần Linh
của Chúa Giêsu. Việc này vừa cho thấy lời
sấm của Is 11,2 42,1 61,1 được ứng nghiệm,
vừa loan báo lễ Ngũ Tuần sẽ khai mào phép
Rửa trong Thánh Thần cho Giáo Hội (x.Cv
1,5 11,16) và cho mọi người sẽ nhập vào Giáo
Hội (Ep 5,25-32 Tt 3,5tt). Còn lời tuyên nhận
tử hệ Thần Linh của Chúa Giêsu, cũng là lời
loan báo việc tham dự của các tín hữu vào tử
hệ này, như hiệu quả của ân ban Thánh Thần
(x.Gl 4,6). Thật vậy, khi Chúa Giêsu chết đi
và sống lại, nhân tính Chúa Giêsu lãnh nhận
viên mãn Thánh Thần (1Cr 15,45), sẽ thông
ban Thánh Thần cho những ai tin vào Người.
Chiêm ngưỡng phép Rửa của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta phải nghĩ tới phép
rửa của Kitô hữu, có sự liên kết Thánh Thần,
nước và máu (x. 1Ga 5,6-8) phép Rửa trong
Thánh Thần và lửa (Mt 3,11).

RƯỢU

(CN II TN C - Ga 2,3.9.10)
Rượu nho cùng với lúa mì và dầu là thành
phần thực phẩm hằng ngày tại Thánh địa (đnl
8,8 11,14 1Sbn 12,41). Rượu làm vui thích
lòng người (Tv 104,15 Tl 9,13) nên nó là yếu
tố trong bữa tiệc của Đấng Mêsia, là bữa Tiệc
Thánh Thể.
Trong đời sống thường nhật, khi gán cho
ông Noe là người phát minh ngành trồng nho
và cho thấy ông bị say vì rượu nho (St 9,20t),
truyền thống Gia-vít cho thấy rượu nho vừa
tốt lành vừa nguy hại. Là dấu chỉ của sự thịnh
vượng (St 49,11t Cn 3,10), rượu nho làm vui
đời sống (Hc 32,6 40,20), khi biết dùng cách
điều độ (31,27-29...).
Trong đời sống phụng tự, rượu nho có
một địa vị riêng. Người ta đã mang rượu đến
đền thánh ở Silô (1Sm 1,24). Rượu nho được
dùng trong hy lễ (Hs 9,4 Xh 29,40 Ds 15,510), là một trong các của đầu mùa dâng cho
các tư tế (Đnl 18,4 Ds 18,12). Sau cùng, nó
cũng giữ một vai trò quan trọng trong giao
ước mới chấm dứt nghi thức cũ.
Về phương diện tôn giáo, biểu trưng của
rượu nho nằm trong viễn ảnh cánh chung. Phạt
dân, Thiên Chúa cho biết họ sẽ không còn
được uống rượu nho (Am 9,14 Mca 6,15 Xp
1,13) và chỉ còn rượu giận dữ, choáng váng
(Is 51,17 Kh 14,8 16,19). Ngược lại, hạnh
phúc dành cho tín hữu được diễn tả dưới hình
thức đầy rượu (Am 9,14 Ds 2,24 Gr 31,12 Is
25,6 ...). Trong Tân Ước, rượu mới biểu hiện
thời của Đấng Mêsia. Giao Ước mới là rượu
mới làm vỡ bình cũ (Mc 2,22). Tại Cana,
rượu mới là dấu chỉ niềm vui khách mong đợi
(Ga 2,10 4,23 5,25). Sau cùng, rượu mới gợi
lên tiệc cánh chung (Mt 26,29), rượu đã trở
thành máu Chúa đổ ra (1Cr 10,16). Kitô hữu
dùng rượu để tạ ơn (Cl 3,17) và còn để nhắc
nhớ đến hy lễ là nguồn cứu độ và nguồn vui
vĩnh cửu (1Cr 11,25tt).
(xem tiếp trang 60)
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Có lẽ ai là người Công giáo VN đều nghe
biết địa danh Trà Kiệu, thuộc tỉnh Quảng
Nam. Đây cũng là trung tâm hành hương quan
trọng đứng thứ 2 sau trung tâm hành hương
La Vang, thuộc miền Trung VN. Sự tích như
sau: Năm 1883, sau khi vua Tự Đức băng
hà, Tôn Thất Tường lợi dụng quyền hành,
gây rối trong triều đình. Ông ngấm ngầm đề
xướng phong trào Cần Vương bình tây sát tả.
Ngày 1/9/1885, quân lính Văn Thân kéo đến
vây làng Trà Kiệu, hầu như toàn tòng Công
giáo. Linh mục La Bruyère lúc ấy là cha sở
xứ Trà Kiệu, gom góp toàn dân Công giáo
chống cự lại. Bên Công giáo chỉ có 5 khẩu
súng và 40 viên đạn. Còn quân giặc đông gấp
10 lần, với vũ khí đầy đủ. Tuy vậy quân Công
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giáo vẫn cầm cự được 21 ngày, và phản công
chiến thắng quân địch, thu được nhiều chiến
lợi phẩm. Toàn dân toàn quân tin tưởng vào
quyền năng của Đức Mẹ. Trong khi thanh
niên ra chiến đấu, thì các cụ già, đàn bà và
thiếu niên nam nữ vào nhà thờ liên tục lần
chuỗi Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ không phải
cho được chiến thắng quân địch đông gấp 10
lần, mà chỉ xin Đức Mẹ cho toàn dân Công
giáo khỏi bị tiêu diệt bởi quân Văn Thân. Đến
ngày 5/9/1885, lính Công giáo trở nên can
đảm lạ thường, quyết tâm chiến đấu, với khẩu
hiệu tiến quân “Jesu, Maria, Giuse”. Quân sĩ
Công giáo tiến lên hăng hái đánh giết quân
địch. Quân Văn Thân được tiếp viện đại bác ở
trên đỉnh đồi Bảo Châu, nhắm bắn nhà thờ Trà
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Kiệu. Nhưng bắn thế nào cũng không trúng,
vì có một bà xinh đẹp mặc áo trắng luôn luôn
đứng trên nóc nhà thờ. Đạn đại bác bắn vào
nhà thờ, lại bay ngược trở lại đồn lính Văn
Thân, làm chết nhiều binh lính của giặc. Viên
sĩ quan bắn đại bác thú nhận có ý bắn bà xinh
đẹp đứng trên nóc nhà thờ, mà không sao bắn
được. Họ bàn tán xôn xao về hiện tượng này.

Lời bàn: Phải nói rằng: chiến thắng ở Trà
Kiệu cũng giống như chiến thắng Vịnh Lepanto năm 1771 dưới thời Đức Giáo hoàng
Pio V. Tất cả cũng chỉ nhờ sự lần chuỗi Mân
Côi mà ta đã thắng địch. Rồi đây nếu toàn
dân VN hoàn toàn tin tưởng vào Đức Mẹ Mân
Côi, thì nước VN sẽ có hoàn toàn tự do dân
chủ thực sự. Khi còn làm việc tại Hội An,
Quảng Nam, chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội
để đến đây hành hương kính viếng Đức Mẹ
Trà Kiệu. Giáo dân ở đây không đông đúc
lắm, nhưng họ rất can đảm sốt sắng. Trong
nhà thờ cổ kính Trà Kiệu, chúng tôi thấy rất
đông tín hữu qùy đọc kinh chầu Mình Thánh,
và sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Cho đến ngày
nay, mặc dù có sự thay đổi chính thể, nhưng
giáo dân Trà Kiệu vẫn can đảm an vui sống
bằng an trong đức tin.

Cha Bruỳere và giáo dân biết được chính
Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp. Địch quân bắt
đầu nản lòng. Sau cùng họ dùng voi đem về
phá hủy làng. Nhưng dân Công giáo nổi lửa
đốt voi, voi chạy tán loạn về phía địch. Địch
quân bỏ chạy, tan rã hàng ngũ.. Quân Công
giáo chiếm được đồi Bửu Châu, và tịch thu
nhiều súng đạn của địch. Năm 1898, kỷ niệm
13 năm chiến thắng quân Văn Thân, giáo dân
Trà Kiệu đã xây cất đền thờ kính Đức Mẹ
trên đồi Bửu Châu, để kỷ miệm chiến thắng
Trà Kiệu. Ngày nay rất nhiều phái đoàn hành
hương đã đến kính viếng Đức Mẹ tại đây.
Như vậy sự chiến thắng của đồng bào Công
giáo ở tại sự siêng năng lần chuỗi Mân Côi,
mà Đức Mẹ đã cứu quân dân Công giáo chiến
thắng vẻ vang.
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Chị Maria Nguyễn Thị Tươi ở Chí Hòa kể lại tích này:
“Hàng ngày tôi bán đậu phộng ở chợ Nghĩa Hòa, phải một hôm hàng ế quá.
Trời tối rồi mà còn một số cứ nằm chình ình trên mẹt. Tình cờ thấy cha Giuse đạp
xe đi qua, Ngài nhìn tôi thấy số hàng còn đọng, ngài liền giơ tay lên cầu nguyện
và chúc bán cho hết. Xe của Ngài vừa đi khuất, thì bỗng có người đến mua hết
số hàng”.
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VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm,
cùng là những giáo dân nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn,
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau trong hành trình theo chân Chúa.

Đương đạo LINH MAI LINH

Trăn trở: Nhiều người cầu xin Chúa che chở cho họ khỏi cái chết, hoặc khỏi nạn tai,
khỏi bị lừa, khỏi bệnh tật, hết nợ nần, thoát nghèo đói… nhưng tại sao không được Chúa
nhậm lời, nhất nữa những người cầu xin ấy là những người lành, người tốt, người thánh
thiện? (một Kitô hữu giáo dân).
Trao đổi:
Suy nghĩ 1: Vì Chúa an bài mỗi người một đường đời rất riêng. Có người được an bài một
đường đời sống sung sướng như đi dạo trên thảm hoa, có người được an bài một đường đời
sống trong đau khổ triền miên tiếp nối nhau giập vùi họ như thuyền bị hất tung hất dọc trong
bão táp, có người được an bài một đường đời chưa sinh ra đã bị tiêu diệt, có người được an
bài một đường đời sống lâu trăm tuổi trong ngoắc ngoải muốn chết vẫn không được v.v… Dù
còn nhiều đường đời rất khó hiểu, nhưng tất cả đều do Thánh Ý Thiên Chúa an bài từ muôn
đời từng chi tiết không ai có thể thay đổi (1).

17

PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - TRĂN TRỞ ĐỨC TIN

Suy nghĩ 2: Cầu xin Chúa che chở, cứu
thoát… có nghĩa là cầu xin Chúa thay đổi hay
sửa lại đường đời do tay Chúa đã an bài. Có
thể được không? – Thưa không! Chính Chúa
Kitô trong vườn Cây Dầu biết được điều ấy
cho nên sau khi cầu “xin Cha cất chén đắng
này đi” Chúa Kitô liền rút lại lời cầu xin ngay
“nhưng xin đừng theo ý con, nhưng xin theo
Ý Cha hoàn toàn”.

Suy nghĩ 3: Tất cả những gì Chúa Kitô
dạy ví dụ: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy,
hãy gõ sẽ mở cho…” (Mt 7, 7-11) v.v… đều
nhắm đến phần hồn, không phải nhắm đến
phần xác; bằng chứng là chính Chúa Kitô nói
với Pilatus: “Nước Tôi không thuộc về thế
gian này” (Ga 18, 33b-37). Cho nên ta chỉ có
thể cầu xin Chúa che chở, cứu thoát… phần
hồn, vì phần hồn có giá trị hơn, quý giá hơn,
Chúa yêu quý hơn và ra công để cứu chuộc,
-nạn dịch cho ta thấy phần xác vô nghĩa- Thử
đọc Thánh vịnh 120 với suy nghĩ này ta thấy
dễ hiểu hơn (2).
Kết luận: 3 suy nghĩ trên cho ta… khi cầu
xin Chúa che chở, cứu thoát… Chúa không
nhậm lời, ta đừng buồn trách, thất vọng…
..........................................
(1) Lời cầu xin của Chúa Giêsu trong
vườn Cây Dầu cho thấy khi xuống thế làm
người, Người có một đường đời đã được Đức
Chúa Cha an bài. Đặc biệt Đức Chúa Cha đã
an bài chi li đến từng chi tiết nhỏ ví dụ đọc lại
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bài Thương khó, ta thấy các tiên tri từ ngàn
năm trước đã báo: “Chúng đã chia nhau áo
Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”.
(Mt 26, 14 - 27, 66). Chi tiết nhỏ nhặt cỡ đó
mà cũng đã được an bài.

(2) “ (1) Tôi ngước mắt nhìn lên rặng
núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? (2). Ơn
phù hộ tôi đến từ ÐỨC CHÚA là Ðấng dựng
nên cả đất trời. Xin Ðấng gìn giữ bạn đừng
để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ
quên. (4) Ðấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp
mắt ngủ quên cho đành! (5) Chính CHÚA là
Ðấng canh giữ bạn, chính CHÚA là Ðấng vẫn
chở che, Người luôn luôn ở gần kề. (6) Ngày
sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm
canh, vành nguyệt chẳng hại chi. (7) CHÚA
giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn
cho sinh mệnh an toàn. (8) CHÚA giữ gìn
bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi
muôn đời”. (Tv 120).

THÁNH NHẠC NGÀY NAY - MỤC VỤ THÁNH NHẠC - THÁNH CA PHỤNG VỤ

PHA THĂNG

Trọn câu: “Gia kê hữu thực thang oa cận, dã hạc vô lương thiên địa khoan”:
Gà nhà có ăn nhưng nồi nước sôi kề bên, hạc hoang không thức ăn nhưng trời đất
khoan dung.

Ô

ng biện già tên Thương một mình
chấp cha sở và ca trưởng Thanh đánh cờ
tướng với mình. Vật vã từ sáng đến giờ cha
sở và anh ca trưởng thắng ông biện già chỉ
một bàn duy nhất. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến
10 giờ, cha sở xin kiếu:
- Xin ông cho chúng tôi “đình chiến” để
tôi đi giải tội cho tụi nhỏ.
Ông biện Thương tiu nghỉu đáp:
- Cha phải lo nhiệm vụ thì cũng đành chịu!
Cha sở vào trong mặc áo dòng rồi bước ra:
- Ông thì khỏe! Có đánh cờ cả ngày cũng
chẳng ai nói gì…
Cha sở lại nói:
- “Dã hạc vô lương thiên địa khoan” mà!
Cha sở nói tiếp:
- Tôi là người “Ăn cơm chúa phải múa tối

ngày”, chứ ông là chim hạc trời đất đãi tự do.
Ông biện Thương nói:
- Dạ vâng! Con thì có bị ai cho mất chức,
có bị ai kêu đi hưu đi hiếc gì đâu…
Quay sang ca trưởng Thanh, ông biện già
nói tiếp:
- Ca đoàn các anh các chị cũng vậy thôi!
“Gia kê hữu thực thang oa cận” (*)
...............................................
(*) Được tiếng và được tôn trọng là ca đoàn
chính thức của giáo xứ (gia kê hữu thực) thì
phải chịu áp lực không hoàn thành nhiệm vụ
phải chịu trách nhiệm trước cha sở và cộng
đoàn; còn hơn thế nữa, hát không đúng tinh
thần và kỷ luật Giáo hội về thánh nhạc gây
mất sự thánh thiện thì phải chịu trách nhiệm
nặng nề trước mặt Chúa.
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NGUYÊN NGUYÊN
Xin đăng lại nguyên văn bài “Đi tìm dấu
vết ‘ông khổng lồ’ ở Thất Sơn”
(Tin Nóng) Một thời Thất Sơn (An Giang) nổi tiếng với các ông đạo, các võ sĩ Bảy
Núi cùng pho võ công Thất Sơn thần quyền
ảo diệu, những tướng cướp khét tiếng cùng
các loài ác thú như mãng xà, hổ, heo rừng…
Nhưng thiếu nhân vật được người Pháp mệnh
danh là người khổng lồ thì câu chuyện huyền
bí Thất Sơn chưa trọn vẹn.
Vậy người khổng lồ ở Thất Sơn là ai, là
câu chuyện thêu dệt của núi rừng hay là người
bằng xương thịt?

1. “NGƯỜI KHỔNG LỒ THẤT SƠN”
CAO BAO NHIÊU MÉT?
Ảnh truyền thần cụ Cao Nhà Bàng "Người khổng lồ Thất Sơn"
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Mộ ông khổng lồ nằm gần núi Trà Sư, thị
trấn Nhà Bàng, H.Tịnh Biên luôn thu hút sự
quan tâm của dân gian. Đó là ngôi cổ mộ có
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chiều dài lạ thường so với những ngôi mộ
khác. Con cháu của cụ Cao Nhà Bàng hay kể
cụ Cao có chiều cao hơn 2,4 m; lúc cụ mất
vì bạo bệnh, cơ thể bị teo lại nhưng con cháu
phải đóng cái hòm dài hơn 2,4m mới để thi
thể cụ vừa vặn. Vì lẽ đó mộ chí cũng to lớn
khác thường.
Ông Lê Thanh Phong (56 tuổi, ngụ thị trấn
Nhà Bàng), cháu nội cụ Cao thuật lại như
sau: Ông nội ông Phong là Lê Văn Sóc ngụ
ở Tịnh Biên do cơ duyên nên kết nghĩa anh
em với cụ Cao Nhà Bàng - tên thật là Lê Văn
Thùy (1849-1925). Cụ Thùy ngụ ở Tiền Giang, do vợ con bệnh chết nên buồn rầu bỏ
vào vùng Thất Sơn tu ẩn. Ông Phong cũng
cho biết nghe lời truyền miệng ông cha kể lại
thì cụ Thùy vóc dáng bình thường, nhưng sau
khi bạo bệnh chết đi sống lại thì cơ thể cụ
biến chuyển lạ thường, cả tứ chi dài ra thườn
thượt. Kỳ lạ hơn, sau đó cụ lại có tài hốt thuốc
trị bệnh nên người dân kéo đến rất đông, xem
cụ là bậc dị nhân.
Tuy vóc dáng dềnh dàng nhưng cụ Cao rất
lanh lẹ, khỏe mạnh. Ông Phong cho chúng
tôi xem lại tấm ảnh xưa tuổi đời gần cả trăm
năm do dòng họ ông truyền đời lại thờ cúng
cụ Cao. Đó là tấm ảnh truyền thần vẽ một
người đàn ông cao lớn, vóc dáng phương phi
đang ngồi.
Ông Phong nói, bậc cha chú có kể lại lúc
đó có đóng bộ ván ngựa dài hơn 2,5m cho
cụ Thùy nằm ngủ. Còn bàn chân cụ to quá
khổ nên không thể nào xỏ giầy dép được nên
cụ phải chân trần lội bộ. Quần áo của cụ thì
không ai mặc vừa, cái nón lá cụ hay đội cũng
đặc chế mới đội được.
Con cháu tò mò bèn hỏi bậc cao niên, cụ
Thùy cao bao nhiêu thì nghe câu trả lời cụ
Thùy phải cao trên 2,4m. Quả thật với chiều
cao này thì tiền đạo nước Anh Peter Crouch
được mệnh danh là “sếu vườn” phải thua xa,
bởi tiền đạo này chỉ cao 2m, chơi bóng bằng
đầu rất giỏi.
Nhưng trong tập sách Biên thùy truyện ký
của nhà sưu khảo Liêm Châu (91 tuổi, ngụ

TP.Châu Đốc, An Giang) thì các nhân chứng
sống kể lại cụ Thùy cao khoảng 2,27m và
họ gọi cụ là ông Năm Cao, vì vóc người ông
khổng lồ, khác lạ so với cư dân khác. Vì cụ ở
Nhà Bàng (tên cũ là Nhà Bàn) lại cao quá khổ
nên dân gian bèn gọi là ông Cao Nhà Bàng.

Ông Phan Ngọc Anh xác nhận việc đã cắt
bỏ chiều dài của bộ ván ngựa mà ngày xưa
ông nội vợ ông đã đóng riêng cho ông Cao
Nhà Bàng.
Vì sao cụ lại cao lớn khác thường? Theo
cụ Liêm Châu, dân gian vẫn truyền lại câu
truyện đường rừng vô cùng bí hiểm, rằng cụ
Cao trong một ngày tình cờ bắt được con cá
trê vàng trên suối bèn đem về nấu canh bầu
ăn. Không ngờ ăn xong món này cụ Cao bị
mê man, người thân thấy cụ hấp hối, chuẩn
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bị lo hậu sự thì đột ngột cụ tỉnh dậy. Kỳ lạ
thay, mỗi ngày tay, chân, lưng cụ cứ dài ra
đến độ quần áo cụ mặc, cái giường cụ ngủ
ngày thường không còn vừa vặn. Còn căn nhà
lúc trước cụ ra vào rất dễ thì sau cơn bệnh cụ
muốn vào phải khom người xuống.
Cũng kỳ lạ thay, sau khi cơ thể bị đột biến
thì cụ Cao không ăn mặn được vì nếu ăn mặn
thì hay bị bệnh và ói mửa, phải dùng đồ chay.

Mộ cụ Cao Nhà Bàng to lớn so các ngôi mộ
bình thường khác

2. NGƯỜI ĐƯỢC PHÁP ĐO CHIỀU CAO,
CHỤP ẢNH IN BƯU THIẾP
Cũng theo lời cụ Liêm Châu, năm 1904,
chủ tỉnh Châu Đốc là Doceuil tổ chức hội thi
“Người khổng lồ” và cụ Thùy giật giải quán
quân tại cuộc thi này. Cụ Châu cho biết người
xưa có kể lại rằng sau cuộc thi đó một thời
gian sau, người Pháp có quay lại Nhà Bàng
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tìm cụ Thùy để chụp ảnh. Sau này nghe kể
Pháp đã dùng ảnh cụ Thùy in trên các con tem
và bưu thiếp.
Theo cụ Liêm Châu, do cụ Cao khổ người
lạ thường, khi đến Châu Đốc dự thi, người dân
các xứ kéo đến xem rất đông. Có người suy
luận cụ khổng lồ tất có sức mạnh siêu nhiên
nên đến chạm tay vào người cụ để mong họ
được khỏe mạnh.
Rồi khi cụ về quê nhà, người dân theo lời
truyền tụng kéo đến rất đông, nhờ cụ trị bệnh.
Lúc này người Pháp thấy dân kéo đến nhà cụ
Cao ngày càng nhiều nên lo ngại đã cấm tụ
tập và bắt cụ đưa về Châu Đốc quản thúc.
Theo cụ Liêm Châu, có một chi tiết đáng
chú ý, đó là người Pháp không thể vô cớ quản
thúc cụ Cao mãi được nên phải cho cụ về quê.
Nhưng cụ vừa về nhà thì rất đông người lại
tìm đến xin thuốc, nhờ cụ Cao chữa bệnh.
Thấy không xong, Pháp đã chích thuốc cho
cụ và nói rằng đấy là thuốc khỏe, nhưng chích
thời gian sau cụ Cao đột ngột bị bại liệt, tay
chân teo dần không thể bắt mạch, hốt thuốc.
Cụ Liêm Châu nói: “Vì cụ bị bệnh nên
người dân lo sức khỏe cụ nên không tìm đến
hốt thuốc nữa, nhưng tín đồ theo cụ vẫn rất
đông, lo cho cụ ăn uống. Người dân Bảy Núi
ngày xưa rất ngưỡng mộ cụ Cao vì ngoài
chuyện hốt thuốc làm phước, cụ là người
sống nhân hậu, rất thương người”.

3. TRUY TÌM BẰNG CHỨNG NGƯỜI
KHỔNG LỒ QUA BƯU THIẾP
Từ xưa đến nay chuyện cụ Cao vẫn là
truyền khẩu, chưa có hình ảnh minh chứng
nên đời sau vẫn không rõ chuyện xưa kể lại
ông khổng lồ ở Thất Sơn có thật hay truyền
miệng. Chúng tôi liên hệ với ông Trần Hữu
Huệ (ngụ H.Thoại Sơn, An Giang), người
được mệnh danh là “vua tem” ở ĐBSCL với
thú chơi, sưu tập tem và bưu thiếp xưa. Tuy
nhiên ông Huệ cho biết chỉ nghe nói Pháp có
in ảnh cụ Cao trên bưu thiếp xưa nhưng ông
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không sở hữu tấm bưu thiếp này.
Qua lời giới thiệu của ông Huệ, chúng tôi
tìm gặp ông Quốc Tuấn là nhà chơi tem, bưu
thiếp có tiếng ở quận Gò Vấp, TP.HCM đang
lưu giữ nhiều con tem, bưu thiếp độc đáo tuổi
đời cả trăm năm về các nhân vật xưa. Nghe
hỏi hình ảnh người khổng lồ ở Châu Đốc xưa,
ông Tuấn nói mấy năm trước ông có bức bưu
thiếp này nhưng đã tặng lại cho một người
bạn thân đã đi xuất ngoại. Theo ông Tuấn thì
cho đến nay ở Việt Nam vẫn chưa xuất hiện
tấm bưu thiếp hay con tem nào chụp lại những
người cao lớn thời xưa và nay như Pháp từng
chụp cụ Cao đưa lên bưu thiếp.

Ảnh cụ Cao Nhà Bàng trên bưu thiếp thời
Pháp, do ông Ngô Quang Láng. sưu tầm
May thay, khi liên hệ với ông Ngô Quang
Láng, Tổng biên tập Tạp chí văn hóa - Lịch
sử An Giang, ông nói vừa sưu tập được hình
ảnh cụ Cao trên bưu thiếp xưa do Pháp lưu
hành. Đó là tấm bưu thiếp sống, chưa dán

tem. Ông đưa ra tấm ảnh chụp cụ Cao đang
ngồi trước bậc cầu thang lên nhà kèm chú
thích bằng tiếng Pháp: “Một người khổng lồ
ở Châu Đốc cao 2,2 m”.
Như vậy đã rõ, chuyện người khổng
lồ ở Thất Sơn là có thật, không phải là
truyền miệng.

Thất sơn là: Bảy Núi gồm: Núi Cấm (Thiên
Cấm Sơn), Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ
Sơn), Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), Núi
Dài (Ngọa Long Sơn), Núi Tượng (Liên Hoa
Sơn), Núi Két (Anh Vũ Sơn), Núi Nước (Thủy
Đài Sơn). Thiên Cấm Sơn là đỉnh cao nhất.
Như vậy chính xác cụ Cao cao nhiêu mét?
Ông Hữu Huệ khẳng định khi phát hành các
con tem, bưu thiếp, người Pháp làm rất kỹ, do
vậy chiều cao của cụ Cao chắc chắn họ đã đo
chính xác nên con số 2,2m đáng tin cậy hơn
so với thông tin truyền miệng.
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Nhưng ở đây lại nảy sinh vấn đề khác,
chiều cao này đo lúc cụ Cao đã bị ốm nặng,
nên chiều cao thực có bị ảnh hưởng? Vì với
chiều cao như vậy thì tại sao người Pháp lại
gọi cụ là người khổng lồ, vì ở phương Tây,
người cao trên 2m không là chuyện lạ.
Ông Láng cho rằng chưa rõ cụ Cao cao
lớn do bẩm sinh cao quá khổ hay sau bạo
bệnh chết đi sống lại mới cao lêu nghêu như
truyền khẩu, nhưng do cụ Cao dị hình dị
tướng nên dân gian đã tôn sùng gọi là ông
đạo Cao. Vả lại cụ sống trong vùng đất tâm
linh mang bao truyền thuyết nên dân gian tin
rằng cụ được “chư thần năm non bảy núi”
phú cho sức mạnh siêu nhiên. Vì lẽ đó người
dân theo cụ Cao rất đông để xin thuốc trừ các
chứng bệnh.
Cũng theo ông Láng, không chỉ cụ Cao mà
vùng An Giang ngày xưa có nhiều ông đạo kỳ
lạ, như ông đạo Rắn vì trên người ông lúc nào
cũng có quấn con rắn, dân gian cho rằng ông
có tài thu phục rắn độc nên đặt tên ông là ông
đạo Rắn.

Bài, ảnh: Thanh Dũng
Đọc bài viết trên, chạnh nhớ đến câu: “Gia
kê hữu thực thang oa cận, dã hạc vô lương
thiên địa khoan” (gà nhà được nuôi ăn nhưng
nồi nước sôi chực sẵn, chim hạc hoang không
được nuôi ăn nhưng trời đất để cho tự do). Ý
nói: kẻ sống nhờ vào quyền chức, quyền lợi,
“ghế”, bổng lộc, danh tiếng, của nả, lợi tức,
lộc thực… lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị lật
nhào; kẻ không sống nhờ vào những thứ trên
thì ung dung tự tại.
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Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy! Ca
hát để “được lòng” mọi người thì cứ phải
canh cánh và lo âu “nhìn mặt” cộng đoàn, cha
sở, “nhìn mặt” các mạnh thường quân, “nhìn
mặt” youtube (lượt xem), “nhìn mặt” các
ca đoàn bạn, ân nhân v.v… mà hát; còn hát
đúng quy luật thánh nhạc của Giáo hội mời
gọi, hát vì Phụng vụ và theo sát Phụng vụ để
“tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu”
bằng Thánh ca Phụng vụ tuyệt nhiên chẳng
cần “nhìn mặt“ ai mà hát, chỉ sung sướng và
bình an nhìn thẳng lên Chúa.
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(tiếp theo)

PHÚC CHIÊU

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Năm 1306, Huyền Trân công chúa được
gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế
Mân (tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III) để
đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa
Thiên Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay).
Một năm sau, Chế Mân chết, Huyền Trân
công chúa được Trần Anh Tông sai Trần Khắc
Chung đưa về.
Câu chuyện về Huyền Trân công chúa được
truyền tụng trong dân gian, không chỉ vì lý do
chính trị mà còn về khía cạnh văn hóa thơ, ca
nhạc cũng như nghệ thuật sân khấu. Điều này
khiến Huyền Trân công chúa trở thành công
chúa nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam.

TIỂU SỬ
Huyền Trân công chúa sinh năm 1287, mất
09 tháng 01 năm 1340), là công chúa đời nhà
Trần, Hòa thân công chúa, là con gái của Trần
Nhân Tông, em gái của Trần Anh Tông, chính
thê vua Chế Mân.

Công chúa không rõ tên thật, theo dã sử
Đền thờ Huyền Trân công chúa tại Huế, bà
được cho là hạ sinh vào năm 1289, mẹ công
chúa có thể là Khâm Từ Bảo Thánh hoàng
hậu - trưởng nữ của Hưng Đạo đại vương Trần
Quốc Tuấn. Tuy nhiên, cũng có khả năng bà
là con gái của Tuyên Từ hoàng hậu, em gái
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của Khâm Từ hoàng hậu.
Năm 1301, Thái thượng hoàng Trần
Nhân Tông nhận lời mời, du ngoạn vào
Chiêm Thành, được Quốc vương Chiêm
Thành là Chế Mân tiếp đãi nồng hậu, có ở
lại trong cung điện Chiêm Thành gần 9
tháng. Khi ra về, Thái thượng hoàng có hứa
gả con gái cho Chế Mân, mặc dù khi đó Chế
Mân đã có chính thất là Vương hậu Tapasi, người Java (Indonesia ngày nay). Sau đó
nhiều lần, Chế Mân cử sứ sang hỏi về việc
hôn lễ, nhưng nhiều quan lại nhà Trần phản
đối, chỉ có Văn Túc vương Trần Đạo Tái và
Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung chủ
trương tán thành.
Năm Bính Ngọ, Hưng Long năm thứ 14
(1306), tháng 6, Chúa Chiêm Thành là Chế
Mân dâng hai châu Ô, Rý (còn gọi là Lý)
làm hồi môn, vua Trần Anh Tông khi đó mới
đồng ý gả Công chúa Huyền Trân cho Chế
Mân. Công chúa khi về Chiêm Thành, được
phong làm Vương hậu thứ 2 với phong hiệu
là Paramecvari.
Năm Đinh Mùi (1307), vào tháng 5, quốc
vương Chế Mân chết. Nghĩa là chỉ một năm
sau khi cuộc liên hôn giữa Đại Việt và Chiêm
Thành diễn ra. Thế tử Chế Đa Da sai sứ
thần Bảo Lộc Kê sang dâng voi trắng và có
thể cũng để báo tang sự việc này.
Theo Đại Việt sử ký chép lại, Trần Anh
Tông khi đó nghe rằng theo tục nước Chiêm,
Quốc vương chết thì Vương hậu phải lên
giàn hỏa để tuẫn tang. Trần Anh Tông liền
cử Hành khiển Trần Khắc Chung vờ sang
viếng tang, tìm cách cứu công chúa. Trần
Khắc Chung thành công, cứu được công chúa
và đưa xuống thuyền, đưa công chúa về Đại
Việt bằng đường biển. Cuộc hải hành này kéo
dài tới một năm.
Trong cuộc hành trình trở về, công chúa
còn đi theo Thế tử Đa Da, vì vậy về sau
không ít người cho rằng Thế tử là con của
công chúa. Tuy nhiên xét theo hành trạng có
thể cử sứ thần sang báo tang, Thế tử rất có thể
chẳng phải là con của Huyền Trân công chúa,
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và việc đi cùng với công chúa về là do lý do
chính trị nào đó mà thôi.
Về sau, Đại Việt sử ký không còn bất kỳ
ghi chép nào về hành trạng của công chúa.

Điện thờ Huyền Trân Công Chúa tại Huế

CUỐI ĐỜI
Theo dã sử và thần tích tại đền thờ của bà,
sau khi bà trở về Thăng Long thì theo di mệnh
của Thái Thượng hoàng, công chúa xuất
gia ở núi Trâu Sơn (nay thuộc Bắc Ninh).
Công chúa thọ Bồ tát giới và được ban pháp
danh Hương Tràng.
Cuối năm Tân Hợi (1311), Hương Tràng
cùng một thị nữ trước đây, bấy giờ đã quy
y đến làng Hổ Sơn, huyện Thiên Bản (nay
thuộc Nam Định), lập am dưới chân núi Hổ
để tu hành. Sau đó, am tranh trở thành điện
Phật, tức chùa Nộm Sơn hay còn gọi là Quảng
Nghiêm Tự.
Bà mất ngày mồng 9 tháng giêng năm Canh
Thìn (1340). Dân chúng quanh vùng thương
tiếc và tôn bà là Thần Mẫu và lập đền thờ
cạnh chùa Nộm Sơn. Ngày công chúa mất
sau này hàng năm trở thành ngày lễ hội đền
Huyền Trân trên núi Ngũ Phong ở Huế.
Các triều đại sau đều sắc phong công chúa
Huyền Trân là thần hộ quốc. Nhà Nguyễn ban
chiếu ghi nhận công lao của công chúa Huyền
Trân “trong việc giữ nước giúp dân, có nhiều
linh ứng”, nâng bậc tăng là “Trai Tĩnh Trung
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Đẳng Thần”.
Công chúa Huyền Trân đã thầm lặng mở
mang bờ cõi Việt Nam dù chẳng làm gì gọi
là “động trời” như các bậc anh hùng dân tộc
khác. Đó cũng là một bằng chứng cho thấy có
nhiều khi bằng sự thầm lặng người ta có thể
làm được những việc lớn lao.
Theo đó, ta đang bàn chuyện Kitô hữu
giáo dân dù ở giữa đời vẫn có thể tu, tức sửa
mình để trở nên trọn lành như lời Chúa kêu
gọi bằng cách thực thi Lời Chúa… như giới
giáo sĩ tu sĩ.
(tiếp theo và hết)
..............................
QUY HOẠCH TRONG THỰC HÀNH
Tu là sửa. Ai cũng phải sửa, cho nên giới
Kitô hữu giáo dân nhất thiết đều phải tu cũng
như giới Kitô hữu giáo sĩ và tu sĩ; có như thế
Kitô hữu giáo dân mới đáp ơn gọi chung cho
mọi người của Chúa Kitô: “Hãy nên trọn
lành như Cha trên trời”. Quả quyết như vậy,
mọi Kitô hữu giáo dân thực hành việc tu với
4 phương châm sau:
1. Kitô hữu giáo dân lúc nào cũng xác
quyết và ghi nhớ rằng: mình cũng có ơn gọi
như giới Kitô hữu giáo sĩ và tu sĩ -ơn gọi đó
là: “Hãy nên trọn lành như Cha trên trời”
(Mt 5, 38-48) và “Hãy bỏ mình, vác thập giá
mình mà theo Thầy” (Lc 9, 22-25)- và mình
cũng phải có bổn phận đáp ơn gọi giống như
các Kitô hữu giáo sĩ và tu sĩ. Vậy giới Kitô
hữu giáo dân cũng là những người tu, là tu sĩ,
là tu sĩ tại nhà (*).

2. Giới Kitô hữu giáo dân đáp ơn gọi ở
tại nhà, tại hoàn cảnh sống –có gia đình- của
mình mà không cần phải đi đâu. Vậy gia đình
là tu viện, y phục thường ngày –đủ mọi hình
thức- là tu phục.
3. Giới Kitô hữu giáo dân đáp ơn gọi “trở
nên trọn lành” bằng “yêu thương mọi người
như mình” -tức dùng ngay hoàn cảnh phải
tiếp xúc và va chạm với mọi người chung
quanh làm sự thử thách ý chí phải thực thi
Lời Chúa. Vậy, thực thi Lời Chúa qua “yêu
thương mọi người như chính mình” là linh
đạo, hiến pháp, lề luật, nội quy, tinh thần hay
luật dòng.
4. Giới Kitô hữu giáo dân dùng đức “thầm
lặng trong phấn đấu”, tức quyết phấn đấu
thực thi Lời Chúa “yêu thương mọi người
như chính mình”, nhưng là sự phấn đấu trong
thầm lặng. Vậy thầm lặng phấn đấu là lời
khấn, mỗi lần quỵ ngã chỗi dậy xong liền
quyết tâm, là một lễ tuyên khấn.

Nếu tuân giữ được như vậy thì từ nay mọi
quan niệm sẽ sáng rõ, Kitô hữu giáo dân
không còn ấu trĩ và nhất là ma quỷ sẽ bớt
dùng sự tù mù để uy hiếp rồi lái tâm hồn đơn
sơ của họ sa vào những nẻo đi nhầm lẫn tuy
thô thiển nhưng hết sức nguy hiểm.
Bài “Ai cũng phải tu” xin tạm dừng ở đây,
nhưng chúng tôi vần còn nói về đề tài này
bằng cách này hay cách khác dưới nhiều tựa
để khác nhau, vì đây là “thánh nhạc ngày
nay” của chúng tôi.
.....................................
(*) Phật giáo gọi tu tại nhà là tu tại gia, và
những người tu tại gia là cư sĩ.
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BIẾM HỌA THÁNG 1

NGƯỜI PHÀM

Bé Bo kiệm lời
THIÊN ÂN
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng
Trâu và bò gặp nhau, chuyện trò xảy ra
giữa đôi bên như bắp rang bơ. Bò nói ngay:
- Trâu biết chuyện chi xảy ra chưa?
Trâu đáp:
- Trâu không biết. Bò không nói sao mà
trâu biết được.
Bò nói:
- Người ta nói: “Ngu như trâu” quả không
sai.
Trâu đáp lại:
- Đâu có. Người ta nói là: “Ngu như bò”
chớ đâu có ai nói là: “Ngu như trâu” đâu.
Bò nói với trâu:
- Trâu hay bò cũng vậy thôi. Nhưng trâu
biết khi nào người ta mời mình ăn cơm mà
mình đứng lên đi về không?
Trâu trả lời:
- Cái nớ trâu không biết rồi đó.
Bò nói:
- Trâu chỉ biết ăn thôi ngoài ra trâu không
biết gì. Khi mà người ta dọn món kem chuối
lên thì mình đứng lên đi về là vừa.
Trâu thắc mắc:
- Sao vậy?

Bò vừa cười vừa nói:
- Ban ngày mà.
Trâu thắc mắc hỏi lại liền:
- Ban ngày thì sao?
Bò vừa cười vừa trả lời:
- Ban ngày thì làm gì có trăng có sao mà
nói.
Trâu nói:
- Sao vậy là răng rứa ớ chớ không phải là
sao trên trời mô.
Bò vừa cười vừa đáp:
- Rứa mà bò tưởng là sao trên trời nữa
chớ. Thôi. Dọn món kem chuối lên ý nói kem
chuối nói lái lại là cuối game đó.
Trâu hỏi ngay:
- Cuối game thì sao? À, không phải, cuối
game thì răng?
Bò đủng đỉnh nói:
- Cuối game thì có chữ The End, mà tiếng
Anh có nghĩa là kết thúc, là xong rồi, là hết
rồi, nên khi dọn món kem chuối thì mình đứng
dậy là vừa.
Trâu nói:
- À, thì ra là vậy. Nhưng mà ăn đã chớ vì
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món kem chuối ngon mà.
Bò lại nói:
- Khi nào họ kêu tên chúng mình thì lo mà
chạy nha.
Trâu hỏi:
- Kêu sao? À, kêu răng?
Bò vừa cười vừa nói:
- Kêu là trâu bò chớ còn kêu răng nữa?
Trâu hỏi:
- Trâu bò thì sao? À, không. Trâu bò thì
răng?
Bò vừa cười vừa nói:
- Trâu bò nói lái là tro với bầu, nên khi
họ đưa ra tro với bầu thì lo mà chạy. Không
thì khi nói trâu bò là trò bâu. Thử hỏi một
lớp học có năm mươi đứa học trò mà bâu
một thầy cô thôi thì lo mà chạy chớ ở đó mà
chết à.
Nói xong bò liền hô lớn:
- Trâu bò.
Hô xong, bò liền chạy. Thấy bò chạy, trâu
cũng chạy theo. Cả hai chạy một hồi xa mới
dừng lại. Trâu vừa thở vừa nói:
- Chạy chi mà thấy ông bà ông vãi kinh
rứa hỉ?
Bò vừa đứng thở vừa nói:
- Rứa mà trâu cũng chạy.
Trâu đáp:
- Trâu thấy bò chạy nên trâu cũng chạy
theo chớ bộ. Đúng là trâu bò.
Bò lại nói:
- Khi người ta an lòng người ta nói là
bướm bản đó.
Trâu thắc mắc hỏi ngay:
- Sao, à răng mà gọi là bướm bản? Bướm
bản và an lòng đâu có liên can gì nhau đâu.
Bò vừa cười vừa trả lời:
- Này nha, an lòng là ong làng. Ong đi với
bướm, họ thường nói là làng bản mà. Làng đi
với bản, họ thường nói là làng bản đó. Nên
nói bướm bản có nghĩa là ong làng, mà ong
làng là an lòng đó. An lòng là bướm bản đó.
Trâu gật gù:
- À, thì ra thế. Bướm bản là an lòng.
Bò nói tiếp:
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- Bò còn nhiều chữ nữa nhưng bò không
nói đâu.
Trâu nói:
- Nóng ruột quá đi. Bò nói đi. Trâu năn nỉ
ỉ ôi mà.
Bò nói:
- Trâu năn nỉ ỉ ôi bò mới nói, chớ không thì
bò không nói đâu.
Trâu hỏi:
- Bò nói đi mà.
Bò lại nói:
- Người ta còn nói là tư bản chớ.
Trâu hỏi lại:
- Tư bản thì sao? À, tư bản thì răng?
Bò vừa cười vừa nói:
- Tư là bốn, bản là làng. Bốn làng là…
là…. Thôi, bò không nói đâu. Người ta đâu
nói bốn làng mà người ta chỉ nói là tư bản
để chỉ cô gái làng chơi, gái điếm đó. Cô gái
điếm đi qua, người ta nói là cô gái tư bản.
Nói tầm bậy là họ đập chết đó.
Trâu gật gù:
- À, thì ra thế. Ghê vậy hở? Nói tầm bậy là
họ đập liền hở.
Bò nói tiếp:
- Bò còn nhiều chữ khác nữa nhưng để khi
nào có dịp bò sẽ nói cho trâu nghe nha.
Trâu nói:
- Trâu thấy bò đâu ngu đâu, nên câu nói:
“Ngu như bò” chắc phải đổi thành: “Khôn
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như bò” mới đúng chớ.
Bò cười:
- Ha… ha… ha… ha…!!!

Mình là con người mình nói thế nào đây?
Mình như thế nào đây?
Hãy luôn nhớ mình giỏi hơn họ về mặt
này thì họ giỏi hơn mình về mặt khác. Đời
là vậy đó.
Nhớ hãy luôn khiêm nhường bạn nha.
Khiêm nhường và khiêm nhường.
Kem chuối đem ra
Nhớ đứng dậy nha
Kem chuối - Cuối game
The End nhớ nhé.
Trâu bò - Trò bâu
Trò bâu thì chết
Năm mươi mấy trò
Bâu thầy chết thôi.

Bò làm thơ:
Tớ mà là số Hai (2)
Không ai là số Một (1).
Tớ phải là số Một (1)
Mọi người mới điền vào.

Bướm bản - An lòng
Bướm đi với ong
Bản đi với làng
An lòng - Bướm bản.

Tớ phải đi đằng trước

Tư bản - Bốn làng
Nhớ nhé từ nay
Kêu là tư bản
Những cô làng chơi (đeo vàng).

Tớ là Một, Một thôi.

Họ tiếp bước theo sau.
Tớ phải khôn phải giỏi
Một… Một… Một… Một… Một…(1)
Tớ là Một không Hai (102)…!!!
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Trong xóm có gia đình cụ giáo Lộc. Cụ nổi
tiếng nghiêm nghị, khó tính vì vậy mọi người
trong xóm khó gần gũi với ông. Tính tình vợ
chồng ông cũng không rộng rãi. Mỗi lần ông
tổ trưởng đi thâu tiền, đến hộ ông phải vất vả
khổ sở đi lại nhiều lần, vậy mà cũng có khi
trớt quớt chẳng lấy được một đồng nào. Mỗi
lần phải đi thu tiền cứu trợ bão lụt, thì ông tổ
trưởng luôn luôn bỏ qua hộ của ông Lộc vì
ngán ngại cái tính khó khăn keo kiệt lại còn
nặng lời làm y như ông tổ trưởng thu tiền đó
cho riêng mình.
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Một hôm bà cụ lâm bệnh kéo dài đến 3
tháng, cụ vẫn không khỏi phải ngồi xe lăn
mặc dù con rể và cháu ngoại đều là bác sĩ rất
tận tình chữa chạy cho cụ. Cụ không thoát
khỏi miệng đời:
- Bà cụ khó chịu lắm! Không biết bây giờ
ngồi xe lăn rồi có đổi tính không?
- Bệnh tật ngồi xe lăn đó là một địa ngục,
chứ không phải ta vào địa ngục sau khi chết
đâu! Không biết lúc này cụ có nhận ra mình
đang ở địa ngục trả quả hay không?
Phía sau nhà cụ là nhà thờ, ngày ngày nghe
cha giảng đạo vọng sang. Bà cụ không đi đâu
được, suốt ngày ở trong nhà, hết nằm rồi lại
ngồi xe lăn, nên khi nghe tiếng cha giảng bên
nhà thờ. Bà cụ tò mò, bà gọi con dâu lại nói:
- Mẹ nghe bên đạo Công giáo trước khi
chết được cha rửa tội, tội sẽ hết và khi chết
sẽ lên nước Trời ở với Chúa. Bấy lâu nay mẹ
bệnh tật khổ sở quá, mẹ muốn khi chết không
phải xuống địa ngục, bây giờ đã khổ sở rồi,
nếu xuống địa ngục chắc là thê thảm lắm!
Mẹ muốn cha rửa tội để khi chết được lên
thiên đàng, vậy con liên lạc với cha để cho
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mẹ được vào đạo.
Con dâu cười thầm trong bụng:
- Ông cha cũng là người như mình, cũng
ăn uống như mình, làm sao rửa tội cho con
người? Lúc trước không chịu tạo phúc, bây
giờ thấy khốn khổ lại muốn người khác rửa
tội cho mình, không ăn năn hối lỗi lại muốn
lên thiên đàng? Ai cũng như mẹ hết thì xã hội
này ra sao?
Tuy nghĩ như vậy, cô con dâu cũng không
dám trái ý mẹ, cô qua gặp cha trình bày sự
việc. Rồi cha sang thăm hỏi để nắm rõ tình
hình, cha nói với cụ:
- Cụ muốn vào đạo, cha sẽ cho người sang
dạy giáo lý, nhưng cụ phải chăm học cha mới
rửa tội cho. Cha sẽ cầu nguyện cho cụ hết
bệnh, khỏe mạnh, khi cụ gần chết cha sẽ làm
phép để khi cụ chết được vào nước Chúa.
Khi cha về, cha cử người đến dạy giáo lý
cho cụ. Bà cụ hăm hở học với niềm tin sẽ
không bị xuống địa ngục, bị hành hình khổ
sở, sẽ được vào nước Chúa.
Từ ngày vào đạo, bệnh tình của cụ bà vẫn
không khá, sức khỏe càng ngày càng suy yếu
và một năm sau thì cụ mất. Lúc bấy giờ cụ
ông thật lẻ loi, trống vắng cộng với tuổi già
càng chồng chất, sức khỏe ông càng ngày
càng yếu. Cô con dâu bèn hỏi:
- Bố có muốn vào đạo như mẹ không? Để
cha cầu nguyện hết bệnh tật, cha rửa tội để
ngày sau còn lên nước Chúa với mẹ!
Ông cụ khoát tay lia lịa:
- Mẹ mày vớ vẩn, đấy vào đạo rồi, cha
rửa tội, cha cầu nguyện, mẹ mày có hết bệnh
không? Chết rồi ai có biết lên thiên đàng hay
xuống địa ngục?
Bây giờ phải ăn năn sám hối, phải làm
nhiều phúc thiện thì mới cứu vãn tội lỗi đã
làm trước kia, may ra mới gặp thầy gặp thuốc
mới hết bệnh. Đó là thoát địa ngục. Không tự
sửa đổi mà muốn lên thiên đàng, mẹ mày có ý
tưởng điên khùng vớ vẩn!
Dù sao cụ cũng được ăn học đến nơi đến
chốn, cũng được thấm nhuần nho giáo nên tư
tưởng của cụ thoáng hơn. Bây giờ cụ thấy tiền

tài danh vọng không là gì cả, tất cả đều là
bong bóng nó tan vỡ chóng vánh, chỉ có cái
đức hạnh của con người mới trường tồn. Có
lẽ nó còn duy trì đến kiếp sau. Cũng vì cái
đức hạnh mà con người sướng hay khổ và con
cháu có được tốt đẹp hay không cũng do đó
mà ra.
Từ đó ông tổ trưởng đi thu tiền đến hộ ông
mới dễ thở và ông cũng giúp khá nhiều tiền
cho công tác xã hội chứng tỏ ông đã tri thiên
mệnh.
......................................................
Lời bàn:
Nhiều người khi còn trẻ không duy tâm,
không coi trọng vấn đề đạo đức. Họ tôn sùng
vật chất, họ làm đủ mọi cách để thu được
lợi, để cho vật chất phồn thịnh, họ đánh mất
đạo đức.

Đến khi già, họ bị bệnh tật kéo dài, có
người đến vài chục năm, lúc đó muốn chết
cũng không được, muốn sống cũng không
sung sướng gì! Họ không ăn năn hối lỗi thế
mà họ muốn tội lỗi của mình được người khác
rửa sạch, họ không muốn bị xuống địa ngục
để trả quả, họ lại muốn lên thiên đàng một
cách dễ dàng. Điều này có được không? Có
hợp lý không? Xã hội và Thượng Đế có dung
dưỡng cho những người này không?

33

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - TÌM HIỂU TỪ NGUYÊN

Michel NGUYỄN HẠNH

CHIÊN 𦍫  hay TRỪU 紬 hay CỪU 裘?
Tìm nguồn nơi từ điển
– Trong Tự Vị Việt Bồ La, Đắc Lộ (1651),
trang 105-106, chiên: ovelha (chiên cái);
cordeiro (chiên con); carneiro (chiên đực);
ovis (chiên nói chung), agnus (chiên con),
aries (chiên đực). Chan chien: pastor de
ovelhas (người chăn chiên): pastor ovium
(người chăn chiên).
– Trong Dictionarium Anamitico-Latinum P.J. Pigneaux (1772), có từ:
+ 𦍫  chiên - 昆𦍫 con chiên.
+ 緭 trừu species serici (loài có huyết
thanh, máu nóng). ‖ Trừu 緭 15 nét, thuộc bộ
mịch 糹 (sợi tơ) 6 nét; vị 胃 (dạ bày) 9 nét.
– Trong Đại Nam Quấc Âm tự vị, Huình
Tịnh Paulus Của (1895):
+ Tome 1, trang 139: − 𦍫 Chiên. n. loại
thú nhỏ giống dê mà rất hiền lành. Chiên
trừu: cũng về một loại chiên.
+ Tome 2, trang 505: − 紬 Trừu. c. n. hàng
dệt chỉ đánh mịn hơn nhiễu; loài chiên lớn
bắp đuôi. ‖ Trừu 紬 11 nét, thuộc bộ mịch 糹
(sợi tơ) 6 nét; do 由 (cây cối mọc cành nhánh)
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5 nét.

Con trừu: loài chiên dê nhỏ đầu, lớn bắp
đuôi.
Chiên trừu: con chiên, con trừu, tiếng gọi
chung hai vật giống nhau.
– Trong Việt Nam Tự Điển, Hội Khai Trí
Tiến Đức (1954), tr. 105:
Cừu 裘 1. Áo lông mặc mùa rét. 2. Tên
một loài thú, có lông làm áo cừu được, nên
mới gọi tên là con cừu. ‖ Cừu 裘 13 nét, thuộc
bộ y 衣 (áo) 6 nét; cầu 求 (tìm tòi, xin) 7 nét.
Như vậy, theo từ điển:
– Từ chiên được dùng vào năm 1651, từ
con chiên 昆𦍫 được dùng vào năm 1772.
– Từ 緭 trừu được dùng vào năm 1772 và
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phân biệt với từ con chiên 昆𦍫. Từ trừu 紬
xuất hiện năm 1895. Từ chiên 𦍫 và 紬 trừu
được làm rõ sự khác biệt vào năm 1895.
– Từ cừu 裘 xuất hiện vào năm 1954. Từ
cừu được giải thích là loài thú, có lông làm áo
cừu được. Như vậy, chiên hay trừu cũng được
gọi là cừu với nghĩa là loài thú, có lông làm
áo cừu được.
Từ chiên dùng trong kinh nguyện:
Trong Bản Kinh Tụng Đọc Toàn Niên
(1865) có đoạn:
– “Trước rằng: Khỏi ba mươi năm, khi vừa
đến tuổi đang thì, Chúa Cứu Thế muốn phó
mình mà chịu nạn, cùng chịu treo trên cây
Câu-rút, như con chiên hiền lành tế lễ Đức
Chúa Cha.” 𠠩浪, 塊𠀧𨑮𢆥, 欺皮典歲當
時, 主救世悶付𨉓麻𠹾難, 共𠹾𢸘𨕭核拘
捽, 如昆𦍫  䝨冷祭礼德主吒. (六六)
– “Nào con chiên Chúa tôi đâu hết, mà để
Câu-rút nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy?” 芾
昆𦍫主碎兠歇, 麻底拘捽𥘀朱几外博爫丕.
(七十七)
– “Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn
tôi, cùng các con chiên nước này, như yên ủi
con thành Giê-đô-sa-lem vậy, chớ bỏ chúng
tôi mồ côi làm chi.” 吀方主支秋安慰灵魂
碎, 共各昆𦍫渃尼, 如安慰𡥵城支都沙林
丕, 渚補衆碎戊瑰爫之. (七十七)
Từ con chiên theo Từ điển Công giáo,
UBGL ĐT, Ban Từ Vựng:
Chiên (N𦍫 11 nét, bộ dương ⺶ (dê, cừu)
6 nét + huyền 玄 (màu đen) 5 nét): cừu non.
Chiên là một hình ảnh thường được dùng
trong Thánh Kinh. Tân Ước dùng hình ảnh
này để nói về Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 10). Khi
giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa,
Đấng xóa tội trần gian (x. Ga 1,29. 36), Gioan
Tẩy Giả cho thấy Cựu Ước được ứng nghiệm
nơi Chúa Giêsu: Người chính là Vị Tôi Trung
đau khổ được ví như Con Chiên hiền lành, im
lặng “khi bị đem đi làm thịt”

(Gr 11,19; Is 53,7) và mang lấy tội của
muôn dân (x. Is 53,12). Gioan Tẩy Giả còn
cho thấy hình ảnh con chiên trong lễ Vượt
Qua đầu tiên nơi Chúa Giêsu, mà nhờ dấu
máu của con chiên ấy, các con đầu lòng của
người Do Thái đã được cứu thoát. Con chiên
này trở thành biểu tượng cho việc cứu chuộc
dân Israel (x. Xh 12,3-14).

Các tác giả Tân Ước (x. Ga 1,29; 1 Cr
5,7; 1 Pr 1,19) cũng nhìn nhận Chúa Giêsu
là Chiên Vượt Qua đích thực, vì máu Người
đã đổ ra để muôn dân được giải thoát khỏi tội
lỗi. Tác giả sách Khải Huyền giới thiệu Chúa
Giêsu như Chiên Thiên Chúa đã bị sát tế,
nhưng đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh
khải hoàn, được tôn vinh, được trao vương
quyền, được ngự trên ngai với Thiên Chúa (x.
Kh 5,8-13). Con Chiên ấy là Phu Quân của
Hội Thánh trong Tiệc Cưới Cánh Chung (x.
Kh 19,7-9).
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“NHÀ LÀM”, “NHÀ TRỒNG”, “NHÀ
NẤU”, “NHÀ NUÔI”…
Những khẩu hiệu sắp hết thời.
GẠO
Niềm tin trong dịch nạn.
SHIPPER
Những sứ thần phải trả phí.
“NÓI” THỜI ĐẠI HÔM NAY
“Lời nói phải mất tiền mua, có tiền mới
nói cho vừa lòng nhau”.
PHỤNG VỤ THỜI DỊCH
“Thờ phượng Chúa Cha trong thần khí
và chân lý” (1).
CHỮA BỆNH
Thay bệnh (chữa lành 1 bệnh này bằng
vài bệnh khác).
NGHỆ THUẬT THỜI NAY
Định nghĩa lại (2): “Nghệ thuật là hoạt
động, khéo giả và kiếm nhiều tiền”.
KHIÊM NHƯỢNG THỜI NAY
“Nín thở qua sông”.
TÌNH YÊU THỜI NAY
Món hàng chỉ dành để khuyến mãi.
GIÀU CỦA NGƯỜI VIỆT
Có nhiều tiền (3).
LAI CĂNG, TẠP CHỦNG
Xu hướng mới của nhân loại.
HỌC
Để biết cách tự học.
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THÁNH
Người rất “không thánh”.
SAI LẦM
Bản tính của người luôn phê phán
người khác.
SỐNG CHUNG VỚI DỊCH
Một khẩu hiệu của sự thất bại tội nghiệp, hết cách và tuyệt vọng.
QUỶ
Người đang thấy mình là một ông thánh.
DANH NGÔN
Những câu lỡ mồm bị khắc vào đá.
XE GẮN MÁY
Đồ vật thể hiện tính vô trật tự, ranh và ngu…
NHẠC VIỆT HÔM NAY
Không phải âm nhạc.
THẦY CÔ HIỆN NAY
Nhìn mặt hiệu trưởng mà dạy.
.....................................................
(1)“Nhưng giờ đã đến - và chính lúc này
đây giờ những người thờ phượng đích thực
sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và
sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ
phượng Người như thế”. (Ga 4, 23)
(2) Định nghĩa cũ: “Nghệ thuật là hoạt
động, khéo léo và có ý đồ”.
(3) Người giàu các nước văn minh đều có
nhiều tiền do phát minh của mình mang lại.
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Nổi mề đay, mẩn ngứa, đây là một trong
Em năm nay 25 tuổi. Thời gian gần đây em
hay bị ngứa da và trên da nổi sần và ngứa . những biểu hiện phổ biến của hiện tượng da
Em xin hỏi nguyên nhân da ngứa, nổi sần và nổi sần và ngứa. Trên làn da bỗng nhiên xuất
hiện những nốt sẩn, ban đỏ có giới hạn rõ
cách điều trị.
rệt, tròn hoặc không tròn như muỗi đốt hoặc
có diện tích lớn hơn, khi ấn vào có cảm giác
Trả lời:
căng, cứng. Các ban đỏ còn gây ra ngứa ngáy
Nguyên nhân da nổi sần và ngứa
Trong thư bạn không mô tả rõ kích thước, khó chịu, cảm giác ngứa ngáy cũng tăng lên
vị trí của các nốt sần cũng như thời gian bị khi bạn gãi ngứa kèm theo đó là nóng rát, gãi
sần ngứa đã được bao lâu nên bác sĩ không nhiều sẽ dẫn đến các tổn thương da, mụn mủ
thể giúp bạn chẩn đoán chính xác bệnh. Tuy bội nhiễm rất nguy hiểm…
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mề đay,
vậy, dựa vào các triệu chứng bạn kể thì có thể
mẩn ngứa chủ yếu là do chức năng đào thải
bạn mắc một trong các bệnh sau:
của gan và bài tiết của thận suy giảm nhiều
nên không đào thải được hoàn toàn các độc tố
dẫn đến sự tích tụ các độc tố trong cơ thể và
phát ra bên ngoài, hình thành nên các ban đỏ,
nốt sần và gây ngứa khó chịu trên da.

DỊ ỨNG THỜI TIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC Ô NHIỄM
Những thay đổi về thời tiết từ nóng sang
lạnh và ngược lại đặc biệt là khi trời chuyển
lạnh, lúc này độ ẩm trong không khí thấp, khả
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năng tiết mồ hôi và các chất hữu cơ của da
giảm hẳn. Khi tới giới hạn an toàn của cơ thể,
da không căng giãn thêm, không tiết mồ hôi
và các axit hữu cơ để bảo vệ da thì lớp biểu bì
ngày càng mỏng, mất đàn hồi khiến da bị nứt,
nẻ, nổi sần và khô ngứa. Ngoài ra, cùng với sự
phát triển của xã hội, môi trường ngày càng ô
nhiễm nên nhiều người hay bị dị ứng đặc biệt
là ở những công việc đặc thù như nghề sơn,
nhuộm, làm việc trong nhà máy dệt...
Dấu hiệu dị ứng thời tiết và môi trường
làm việc dễ nhận biết nhất là da nổi sần và
ngứa khi tiếp xúc với nhiệt độ nóng hoặc lạnh
đột ngột hay môi trường làm việc là ở các
vùng da hở như mặt, bàn tay, bàn chân. Người
bệnh có cảm giác ngứa từ ít đến nhiều, gây
khó chịu và gãi theo phản xạ tự nhiên. Tuy
nhiên, càng gãi các vết đỏ càng lan rộng ra
thành từng mảng nổi lên khắp da nhưng vẫn
không hết ngứa.

DỊ ỨNG THỰC PHẨM

DỊ ỨNG MỸ PHẨM, THUỐC, HÓA CHẤT
Thường xảy ra ở chị em phụ nữ khi sử dụng
các loại mỹ phẩm không chất lượng, bán tràn
lan trên thị trường khiến da mặt bị kích ứng,
tình trạng mẩn đỏ ngứa nổi lên ngay khi áp
dụng mỹ phẩm lên mặt. Tương tự như dị ứng
mỹ phẩm người bệnh sử dụng các loại thuốc
bừa bãi không qua kê đơn của bác sĩ uống
phải những loại thuốc mà bản thân bị dị ứng
với thành phần rất dễ gây dị ứng toàn thân.

Các loại hóa chất thường dễ gây dị ứng
như xăng, sơn, xi măng, các hóa chất tẩy rửa,
xà phòng… trường hợp này thường xảy ra ở
những người có công việc tiếp xúc nhiều với
các loại hóa chất. Tình trạng da kích ứng với
hóa chất gây ngứa toàn thân còn khiến da bị
rỉ dịch, viêm nhiễm nghiêm trọng hơn là sốc
phản vệ.

Á SỪNG

Một số người bị dị ứng với các loại thức
ăn lạ, đồ hải sản, thực phẩm có chất bảo quản
độc hại khiến da bị nổi mẩm ngứa, nguy hiểm
hơn là phù mạch và khó thở. Những triệu
chứng này thường xảy ra sau khi ăn xong
những thực phẩm đó.
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Là một bệnh ngoài da khá phổ biến, có thể
gặp ở nhiều vị trí da khác nhau nhưng rõ ràng
nhất là ở đầu ngón tay, ngón chân. Bệnh tuy
không nguy hại đến sức khỏe nhưng lại gây ra
phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày đối với
người bệnh. Triệu chứng của bệnh là da khô,
dầy sừng, kèm theo từng mảng vẩy trắng mịn,
trên bề mặt mảng có tăng sừng tại các lỗ chân
lông. Bệnh thường do phản ứng dị ứng xa của
da đối với các ổ nhiễm trùng thường gặp như
ở họng, mũi, răng.
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BỊ NGỨA DA TOÀN THÂN DO CÁC
BỆNH LÝ BÊN TRONG CƠ THỂ

Nếu như không có biện pháp điều trị sớm
sẽ làm cho các tổn thương nghiêm trọng và bị
viêm nhiễm rất khó chữa trị, vì vậy ngay khi
nhận biết những triệu chứng sớm ở trên thì
mọi người nên có các biện pháp điều trị bệnh
nhanh nhất có thể để đạt được kết quả điều trị
hiệu quả cao.

CHÀM NANG LÔNG
Khác với những bệnh da liễu khác, chàm
nang lông chỉ phát sinh triệu chứng khu trú ở
xung quanh nang lông và tóc.

Đầu tiên các vết sưng nhỏ và đỏ sẽ xuất
hiện, sau đó có thể phát triển và gây viêm,
ngứa, chảy máu. Sau khi chảy máu, da bắt
đầu đóng mài, khô, nứt nẻ và bong tróc.
Lỗ chân lông to, dầy sừng, kèm ngứa;
thường đối xứng ở 2 bên đầu gối, cùi chỏ.
Kèm theo da khô, nhất là ở lòng bàn tay chân.

Nhiễm giun sán: Do ăn rau sống, ăn các
món ăn tái, gỏi không hợp vệ sinh, không
tẩy giun theo định kỳ khiến lượng giun trong
người quá nhiều. Chất thải của giun sán đi
vào máu kích thích hệ miễn dịch gây ngứa
toàn thân.
Do bệnh lý về gan, thận: Nếu bạn đang bị
các bệnh lý về gan, thận có thể khiến cơ thể
ngứa do gan và thận có vai trò lọc và đào thải
các chất độc hại, khi gan gặp tổn thương thì
chức năng hoạt động của gan sẽ bị ảnh hưởng
khiến chất độc tích tụ nhiều gây ra các cơn
ngứa.
Mắc bệnh tiểu đường: Lượng đường trong
máu tăng cao sẽ khiến mạch máu dưới da bị
tổn thương, ảnh hưởng tới sự luân chuyển
chất dinh dưỡng, từ đó khiến da khô sần,
người bệnh thường xuyên bị ngứa.
Bệnh lý về máu: Một nguyên nhân khác
gây ra tình trạng ngứa toàn thân là do các vấn
đề về máu như đa hồng cầu, lượng histamin
trong máu tăng, loạn sản tủy… Những bệnh
này gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và
gây phiền toái cho người bệnh.
Do nhiễm bệnh xã hội: Các bệnh xã hội lây
qua đường tình dục như bệnh lậu, giang mai,
sùi mào gà hay HIV/AIDS là những căn bệnh
có nguy cơ gây ngứa da - biểu hiện đầu tiên
của bệnh. Những bệnh nhân bị nhiễm bệnh xã
hội thường bị ngứa toàn thân do tác dụng phụ
của thuốc kháng virus ngoài ra sự gia tăng
tụ khuẩn vàng và lượng dermodex cũng gây
ngứa cho những bệnh nhân bị HIV.
Thay đổi nội tiết: Điển hình là những phụ
nữ đang trong thời kỳ mang thai, nội tiết tố
thay đổi, gây kinh nguyệt không đều có thể
khiến cơ thể mẩn da, khô sạm.
Điều trị ngứa da, nổi sần da.
Với trường hợp da nổi sần và mẩn ngứa
cấp tính gây khó chịu ảnh hưởng trực tiếp đến
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sinh hoạt hàng ngày thì một số loại thuốc được
dùng thường có tác dụng làm giảm nhanh các
triệu chứng ngứa ngoài da, hạn chế tình trạng
sưng, nổi sần. Tùy thuộc vào từng trường hợp
khác nhau và mức độ tổn thương của bệnh mà
các bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng các loại thuốc
cụ thể:
Nhóm thuốc kháng histamin: Đây là nhóm
thuốc dùng chính trong việc điều trị giảm các
cơn ngứa, các loại thuốc này khi sử dụng cần
có chỉ định của bác sĩ vì chúng thường cho tác
dụng phụ là gây buồn ngủ, giảm tập trung, sử
dụng thường xuyên sẽ gây mệt mỏi.
- Nhóm thuốc chống viêm: Nhóm này
thường thường có chứa corticoid, tuy nhiên
khi sử dụng cần có chỉ định của bác sĩ vì thuốc
này có rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, có
thể gây nên tác dụng phụ là teo da, gây sẹo,
viêm da… Đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ, phụ
nữ mang thai và sau sinh không nên sử dụng.

Đem 100g lá trà xanh rửa sạch vò nát lấy
nước, sau đó pha loãng nước trà với nước mát
để tắm mỗi ngày 2 lần, bạn sẽ thấy tình trạng
ngứa của mình được thuyên giảm. Trong trà
xanh có chứa các hợp chất mang tính kháng
khuẩn, chống nấm vừa có thể làm sạch da lại
dịu cơn ngứa.
Chữa ngứa da bằng baking soda.
Dùng 1 chén baking soda pha với 1/3 chén
nước bạn thu được hỗn hợp đặc sệt. Trước
khi tắm bạn làm ướt cơ thể rồi lấy hỗn hợp
này bôi lên da, mát xa nhẹ nhàng trong 5 - 10
phút rồi tắm lại với nước sạch. Hoặc bạn có
thể hòa 1 chén baking soda vào nước tắm và
ngâm mình 10 phút trong nước này. Baking
soda có khả năng sát khuẩn và kiềm dầu nó
có thể tiêu diệt vi khuẩn gây ngứa, giúp bạn
giảm tình trạng ngứa ngay lập tức.
Chữa ngứa da bằng dầu dừa.

MỘT SỐ CÁCH TRỊ NGỨA DA BẰNG
THẢO DƯỢC TỰ NHIÊN
Cách trị ngứa bằng mật ong và lá húng quế.
Nghiền nát lá hung quế sau đó trộn với mật
ong thành hỗn hợp đặc sệt và xoa nó lên vùng
da bị ngứa. Hoặc bạn có thể rửa sạch lá húng
quế, ép lấy nước trộn cùng một lượng mật
ong vừa phải rồi dùng để pha với một chút
nước và uống. Nên uống một lượng vừa phải
thôi nhé.
Chữa ngứa da bằng trà xanh.
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Trước khi thực hiện bạn vệ sinh sạch sẽ
tay, tắm rửa sạch sẽ rồi đổ một chút dầu dừa
ra tay và thoa đều lên khắp cơ thể, nhất là
những vùng da bị ngứa. Theo nghiên cứu
khoa học dầu dừa có các axit béo tác dụng
kháng khuẩn mạnh, dưỡng ẩm và chống khô
da rất hiệu quả.
Theo chúng tôi bạn nên đi khám da liễu
và áp dụng biện pháp điều trị bệnh càng sớm
càng tốt!
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!
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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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Theo các chuyên gia hôn nhân gia đình,
không minh bạch về tài chính giữa vợ chồng
cũng là một hình thức không chung thủy, đe
dọa sự lâu bền của hôn nhân.
Không trung thực tài chính là khi bạn hoặc
bạn đời che giấu thông tin tài chính và các
giao dịch tiền bạc với nửa kia, ví dụ các khoản
chi giấu giếm, có “quỹ đen”...
Một nghiên cứu của tổ chức National Endowment for Financial Education, Mỹ cho
thấy, cứ 5 người trưởng thành thì có 2 người
thừa nhận không chung thủy về tài chính. Nghiên cứu cũng cho thấy, không trung thực tài
chính là lý do của 30% số vụ ly hôn ở Mỹ.
Theo chuyên gia tài chính Joie Bose, Ấn
Độ, khi kết hôn, việc san sẻ trách nhiệm tài
chính là cần thiết. Nếu bạn vẫn chi tiêu cho
các sở thích cá nhân mà không đếm xỉa đến
bạn đời, đó là một sự thiếu tôn trọng. Điều này
không có nghĩa là bạn không được phép chi
tiêu hoặc làm những việc bạn thích bằng tiền
riêng sau khi kết hôn. Giấu giếm các khoản
chi này với đối tác và phớt lờ những hậu quả
của việc chi tiêu thiếu tính toán mới là vấn đề.
Một số người sẽ đặt câu hỏi: Vậy những
thứ bạn mua nhưng không nói với bạn đời thì
có bị coi là không chung thủy về tài chính?
Liệu bạn có cần phải xin phép đối tác khi mua
những thứ nhỏ nhặt? Như vậy hôn nhân khiến
bạn mất hẳn tự do chi tiêu?
Không hẳn là vậy. Với các khoản chi dùng
hàng ngày, bạn không cần phải chia sẻ với
đối tác, nhưng nếu các khoản lớn, có thể ảnh
hưởng tới ngân sách gia đình, bạn nên chia sẻ
với bạn đời. Các khoản lớn đó bao gồm:

VAY CÁC KHOẢN VAY LỚN MÀ BẠN
ĐỜI KHÔNG BIẾT
Việc lập tài chính gia đình nên được thực
hiện cùng nhau vì quyết định của một người
có thể dễ dàng ảnh hưởng đến người kia. Do
đó, nếu bạn vay một khoản lớn nhưng không
nói với đối tác, đó là không chung thủy về tài
chính. Nên nói chuyện với bạn đời về khoản
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nợ, lắng nghe lời khuyên của họ. Đừng quên
nếu bạn vay một khoản lớn và không có khả
năng trả sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình.

BÍ MẬT MUA TÀI SẢN LỚN
Sẽ không ổn chút nào nếu bạn mua tài sản
hoặc đầu tư số tiền lớn vào những thứ giá trị
cao, trong khi không nói với đối tác của bạn
về điều đó.
Trong trường hợp bạn nhất định phải làm
vậy, hãy đặt ra câu hỏi: Bạn làm vậy vì không
tin tưởng đối tác hay đề phòng vì bất an? Câu
trả lời sẽ giúp bạn rất nhiều.

TIÊU TIỀN CHO NHỮNG MÓN ĐỒ XA XỈ
Hẳn nhiên bạn được tiêu tiền cho bản thân
nhưng nếu bạn phung phí cho những khoản xa
hoa trong khi kinh tế gia đình khó khăn hoặc
bạn mua đồ xa xỉ cho ai đó mà không nói với
bạn đời, rõ ràng bạn đang không chung thủy
về tài chính.
Nếu bạn thực sự muốn mua một món đồ
giá trị, nên trao đổi với nửa kia để cùng nhau
xem xét ngân sách chi tiêu, trước khi quyết
định.

CỜ BẠC
Cờ bạc gây tổn hại to lớn tài chính gia đình.
Trong trường hợp bạn chơi cờ bạc rồi đưa tài
chính gia đình vào tình trạng rủi ro cao thì
điều đó chính là không chung thủy tài chính.
Nguyên nhân nào dẫn đến sự thiếu chung
thủy về tài chính?
Thiếu lòng tin: Điều này xuất phát từ sự
thiếu thấu hiểu giữa hai người, dẫn đến không
thể cùng nhau lập kế hoạch tài chính.
Mục tiêu khác nhau: Khi vợ chồng không
có chung mục tiêu tài chính, việc nảy sinh sự
thiếu chung thủy tài chính là rất dễ xảy ra. Ví
dụ, một bên muốn vung tiền mua quần áo, đi
du lịch, tiệc tùng, ăn uống trong khi người kia
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muốn tiết kiệm từng xu để có một tương lai
Theo chuyên gia Joie Bose từ tờ Bonoloan toàn.
gy, điều đầu tiên là bạn phải chấp nhận những
việc đã xảy ra. Đây là một quy trình ba bước.
Bước đầu tiên là bạn nên bình tĩnh xem xét
THU NHẬP KHÁC NHAU
tình hình hiện tại. Bước hai, bạn cùng ngồi
Nghiện ngập (cờ bạc, mua sắm... ) hoặc lại với nửa kia để trao đổi thẳng thắn và nắm
rõ vấn đề. Bước ba, cùng có một kế hoạch tài
ngoại tình
Làm thế nào để phát hiện đối tác đang chính cụ thể cho tương lai của gia đình, thay
vì đổ lỗi, trách móc lẫn nhau.
thiếu chung thủy về tài chính?

KHÔNG MINH BẠCH VỀ THU NHẬP
Nếu đối tác không cho bạn biết anh ấy
kiếm được bao nhiêu, không biết hàng tháng
anh ấy/cô ấy tiêu tiền ra sao, rõ ràng họ đang
thiếu minh bạch về thu nhập với bạn. Là vợ
chồng, bạn nên trao đổi thẳng thắn với nửa
kia về điều đó và yêu cầu sự minh bạch.

CÓ CÁC LOẠI THẺ TÍN DỤNG, TÀI
KHOẢN NGÂN HÀNG BẠN KHÔNG BIẾT
Trong trường hợp bạn phát hiện ra thẻ
ngân hàng hoặc thẻ tín dụng đứng tên đối
tác mà trước đó không hề hay biết, hoặc bạn
khám phá ra họ sở hữu những tài sản riêng,
điều này cho thấy đối phương không có ý
định công khai với bạn. Hoặc bạn phát hiện
các món đồ mà nửa kia sắm sửa nhưng luôn
nói là “mua lâu rồi”... , bạn không thể truy
cập vào tài khoản của anh ấy để kiểm tra các
thông tin giao dịch, điều đó cho thấy đối tác
đang có điều gì đó muốn che giấu.

Điều quan trọng bạn cần tìm hiểu là tại
sao đối tác lại không minh bạch với bạn về tài
chính, vì sự thiếu tin tưởng, vì các vấn đề cá
nhân hay việc gì?

NGÂN QUỸ GIA ĐÌNH HAO HỤT
Trong trường hợp bạn phát hiện tài khoản
chung của hai người bị hao hụt một khoản,
Từ khóa cho ba bước, theo các chuyên
nên thẳng thắn đặt câu hỏi, thay vì bỏ qua
những dấu hiệu về sự thiếu rõ ràng trong chi gia, là giao tiếp. Nên tiếp cận vấn đề bằng
sự hỗ trợ và thông cảm. Khi cả hai lắng nghe
tiêu.
Làm thế nào đối phó với sự thiếu trung nhau, mọi rắc rối đều có thể được vượt qua.
Thùy Linh (Theo Bonology)
thực về tài chính?
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Đề ra quy tắc ứng xử và không thỏa hiệp
với tật xấu là một trong những cách bố mẹ
cần làm để ngưng thói nói leo của trẻ.
Nếu không được tham gia vào cuộc nói
chuyện của bố mẹ, trẻ có thể tìm cách ngắt
lời, nói xen vào (nói leo) để giải tỏa buồn
chán và thu hút sự chú ý. Một số đứa trẻ khác
thích nói leo vì tính cách bốc đồng, thích nói
chen ngang mà không bận tâm người khác
đang nói chuyện và cũng không muốn chờ
đến lượt mình.
Một số trẻ nói leo bởi không biết cách giao
tiếp, không biết việc đó thô lỗ. Dưới đây là
bốn cách để ngưng tật nói leo của trẻ, bố mẹ
có thể áp dụng:

nhưng đối xử tôn trọng và lịch sử trong hầu
hết tình huống. Và khi bắt buộc ngắt lời trẻ
thì hãy chọn cách thật tinh tế, chẳng hạn bảo:
“Mẹ xin lỗi nhưng mẹ có thể nói 1-2 câu được
không”. Hay khi con đang thao thao bất tuyệt
kể một câu chuyện mà quên mất giờ đi ngủ,
bạn hãy nhẹ nhàng nói: “Mẹ thích nghe nốt
lắm, nhưng đến giờ đi ngủ của con rồi. Để
ngày mai con kể tiếp cho mẹ nhé”.

1. LÀM GƯƠNG CHO TRẺ
Nếu trong khi nói chuyện với trẻ, bố mẹ
thường xuyên ngắt lời rồi xen ngang thì chúng
sẽ cho rằng việc nói leo chẳng có gì xấu và vô
tư học theo. Thay vào đó, bố mẹ cần ngồi lắng
nghe một cách bình tĩnh, chờ con nói xong thì
mới nói và tuyệt đối không ngắt quãng mạch
nói của con.
Chắc chắn sẽ có lúc bạn cần ngắt lời trẻ,
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Trẻ thích xen ngang cuộc nói chuyện với
bố mẹ để thu hút sự chú ý, giải tỏa buồn
chán. Ảnh: VerywellFamily
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2. THIẾT LẬP CÁC QUY TẮC
Bố mẹ hãy giải thích cho trẻ hiểu rằng, việc
ngắt lời, nói leo có thể làm tổn thương cảm
xúc của người khác và rất thô lỗ. Hãy chỉ cho
con biết phải chờ người khác nói xong mới
nói phần của mình để thể hiện sự tôn trọng.
Bố mẹ có thể tạo một bộ quy tắc gia đình, nêu
rõ việc thể hiện sự tôn trọng với mọi người
khi họ đang nói chuyện và nghiêm cấm hành
vi nói xen ngang.
Tuy nhiên, đừng dạy con “không bao giờ
được nói leo”. Vì có một số trường hợp,
chúng ta bắt buộc xen vào cuộc trò chuyện
của người khác khi có một vấn đề nghiêm
trọng xảy ra, phải cảnh báo ngay.

4. ĐỪNG THỎA HIỆP VỚI TẬT NÓI LEO
CỦA TRẺ
Nếu bố mẹ luôn dừng những thứ mình đang
làm, đang nói để quay sang tiếp chuyện đứa
trẻ nói leo thì chúng sẽ cho rằng đây là cách
làm hiệu quả và tiếp tục thực hiện những lần
sau. Vì vậy, khi trẻ ngắt lời, bố mẹ đừng tự
động đưa ra những phản hồi mà chúng mong
muốn.

3. DẠY CON CÁCH THU HÚT SỰ CHÚ Ý
KHÁC THAY VÌ NÓI LEO
Nếu chỉ nhắc con chờ đến lượt mình nói
thôi thì có thể không hiệu quả. Trẻ nhỏ thường
không đủ kỹ năng xã hội để nhận ra đâu là
thời điểm thích hợp để xen vào câu chuyện.
Thế nên thay vì nói với trẻ chờ đến khi người
lớn nói xong thì hãy chỉ cho chúng những
cách phù hợp để thu hút sự chú ý.
Nếu người lớn đang nói chuyện và trẻ
muốn chạy ra ngoài thì phải làm như thế nào?
Trường hợp này, bố mẹ hãy dạy cho chúng
cách phát các tín hiệu, như việc chỉ tay vào
chân người lớn chẳng hạn. Sau đó, bố mẹ có
thể dừng nói chuyện một lúc và chuyển sự
chú ý sang trẻ.

Hãy nhắc trẻ nhẹ nhàng: “Con đang làm
gián đoạn cuộc nói chuyện của mẹ đấy. Điều
này không hay ho đâu. Khi nào mẹ nói xong,
mẹ sẽ trả lời con”. Nếu trẻ vẫn gan lì nói tiếp
thì hãy lờ chúng đi. Đây sẽ là cách làm hiệu
quả nhất, cho trẻ thấy rõ nói leo sẽ chẳng có
tác dụng gì.

Bên cạnh đó, nếu trẻ biết chờ đến lượt
mình nói, bố mẹ đừng tiếc những lời khen
ngợi nhé. Hãy chỉ ra và cảm ơn trẻ vì đã biết
tôn trọng người khác.
Thanh Hương (Theo VerywellFamily)
(còn tiếp)

45

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Vẽ hình và soạn lời:
Michel NGUYỄN HẠNH
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Tôi Đã Thấy Giuse Ở Bêlem
THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Đêm Giáng Sinh, đi viếng hang đá mà thương Thánh Giuse,
tội nghiệp Thánh Giuse đơn độc bơ vơ trong ngày trinh nữ hạ sinh...
thiếu thốn mọi bề, tiện nghi tối thiểu cũng không có...
mà Thánh Giuse giỏi thiệt... Ôi, mầu nhiệm nhập thể...

Tôi đã thấy Giuse lòng buồn tủi
Phải phận nghèo, ai cho chỗ nghỉ chân,
Nhìn Đức Mẹ lặng lẽ hồn lâng lâng,
Ôi, Bêlem, tình người xa vời vợi!

Ôi Giuse, trời tính thay người tính:
Bởi hang đá có hơi ấm bò lừa,
Có mục đồng quay quanh thưa đáp thưa,
Có Thiên Thần trời xanh vang tiếng hát …

Nhìn Đức Mẹ, Giuse lòng rũ rượi,
Nhìn người ta mà gan ruột bời bời,
Nhìn lại mình sao nước mắt quên rơi,
Vua vũ trụ giờ không nơi trú ngụ!...

Có ánh sao trong đêm sáng ngào ngạt,
Cho tưng bừng trên cao thẳm dương gian,
Cho đê mê các đạo sĩ ông hoàng,
Từ phương đông về Bê-lem bái phục…

Nào có ai chuyển dạ trên lưng thú,
Rồi lang thang tìm chỗ ngoài ruộng đồng,
Tiện nghi tối thiểu có cũng như không,
Đâu rồi cung điện dõi dòng hoàng tộc!...

Có nhũ hương, có vàng, có mộc dược,
Nhìn Giuse say đắm, nay nhận ra:
EMMANUEL, đúng là CHÚA-Ở-CÙNG-TA,
Huyền nhiệm thay, đêm Bê-lem nhập thể!...

Đứt ruột gan, Giuse đâu dám khóc,
Đấng Thiên Tử chào đời thua dân ngu,
Thật nghẹn ngào cho một đấng trượng phu,
Thật trớ trêu cho một người công chính…

Diễm phúc thay, Giuse nơi trần thế,
Phận bọt bèo được chiêm ngưỡng thánh nhan,
Bao sự lạ, bao hình ảnh thiên đàng,
Ôi cao siêu, đêm gian trần Con Chúa!...
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THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Linh mục Phanxicô TẾ
(FRANCOIS GIL de FEDERICH)
(1702 - 1745) (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 22.1

CÁC kẻ đến đây để kiếm ai
ÔNG TÌM AI đấy, đúng hay sai
TÔI LÀ người để các ông kiếm
ĐẠO TRƯỞNG là tôi, chẳng phải ai.
MÀ CÁC ông tìm kiếm khắp chốn
ÔNG nên phải biết đời còn dài
ĐANG TÌM sẽ thấy tận cùng lửa
BẮT đủ, không sai sót một ai.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN
Linh mục Tôma NGÔ TÚC KHUÔNG
(1780 - 1860) (chịu xử trảm)
Kính nhớ ngày 30.1

ĐẠO CÔNG GIÁO thật tâm lòng ngay
KHÔNG NHỮNG CẤM điều để đổi thay
TÍN HỮU CHỐNG ai, ai sẽ chống
ĐỐI TRIỀU ĐÌNH nhất định vần xoay.
MÀ CÒN KHUYẾN KHÍCH HỌ luôn tốt
CẦU NGUYỆN, GÓP PHẦN sống thật ngay
XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG đất nước Việt
AN NINH THỊNH VƯỢNG tháng năm ngày.
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ẢNH NIỆM THÁNG 1
Số phận cheo leo

Bữa trưa trên đỉnh New York - 1932: Bức ảnh này của Charle Ebbets chụp 11 công nhân phụ
hồ đang ăn trưa trên một thanh đà, tại tầng 69, công trường xây dựng tòa nhà GE ở trung
tâm Rockefeller diễn tả số phận cheo leo của các công nhân nhập cư trong thời kỳ bùng phát
công nghiệp tại Mỹ.

TÌM HỌ CHO CON

(tiếp theo trang 53)

Tại bệnh viện phụ sản, một phụ nữ trẻ
BÊN TÌNH BÊN HIẾU, BÊN NÀO NẶNG HƠN?
mới sinh con. Cô ta nằm trên giường lướt
xem danh bạ trên điện thoại. Bác sĩ đi
Anh chàng chở mẹ lên cầu khá dốc vì quá mệt
ngang qua thấy bèn hỏi:
- Cô làm gì vậy? Tại sao cô không nằm nên anh nói với mẹ:
- Con mệt quá mẹ xuống đi bộ được không?
nghỉ?
- Sao tao thấy mày chở con bồ mày như gió
- Dạ thưa tôi muốn tìm tên cho con tôi.
- Chẳng phải trước đó cô đã tìm được mà sao chở tao mày than hả?
- Con hỏi mẹ bên hiếu với bên tình bên nào
tên ưng ý cho bé rồi sao. Bây giờ còn tìm
nặng hơn?
gì nữa?
- Tất nhiên bên hiếu rồi.
- Thưa bác sĩ... tôi đã tìm được tên cho
- Hiếu nặng thì hiếu xuống đi bộ đi.
cháu rồi. Bây giờ tôi đang tìm họ cho nó.
- !!!
- !?!
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TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ
Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

Thế là sáng hôm sau, còn sớm lắm, Chú
Hai Cào đã tới cửa chào Dượng Năm, nắm
tay Dượng Năm kéo đi. Dượng Năm lúc này
thấy Hai Cào có sức mạnh lạ lắm…, đi te te
theo sau. Ba tôi cũng bỏ ruộng, tháp tùng
lên Ông Huyện. Út Ngọng cũng chạy theo…
Không ai nói tiếng nào!
Liệu khi hiểu chuyện, Ông Huyện có chửi
không! Mắc cỡ lắm!...
Thiệt tình, mới thấy bốn người bước vô
sân, Ông Huyện đã tằng hắng lên tiếng:

- Đi đâu đó, anh Năm Châu..., bộ đi bảo
lãnh đấu võ hả?... Mấy cái ông nông dân này,
hết muốn sống rồi sao? Thấy hổm nay có ai
dám hông!!!
Hai Cào tức tối từ đêm qua, nhanh nhảu
thưa:
- Dạ thưa, chính tôi xin đấu đây… Hổm
nay, sao thấy nhục quốc thể quá, Ông Huyện
ơi!
Ông Huyện chưng hửng, nhìn Hai Cào
trân trân, phang cho mấy câu:
- Giỡn chơi hả, Hai Cào! Bảy Sển xin đấu
còn nghe được, người ta là con nhà võ! Hai
Cào chỉ có cào cỏ thôi thì cào ai! Ông là hậu
duệ của Trư Bát Giới chắc!
Hai Cào cướp lời:
- Dạ thưa, cào ông kẹ Miên chớ ai! Tôi dư
sức cào nó mà!
Ông Huyện can ngăn:
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- Dư sức nộp mạng cho nó thì có!
- Dạ thưa, Ông Huyện tin tôi đi!
- Làm sao tin được! Nó to như con voi, còn
chú mày to như… châu chấu!
- Dạ thưa Ông Huyện, châu chấu Lý
Thường Kiệt ngày xưa đã đá bay quân Tống
voi đó… Dạ thưa, nó là voi, con là châu chấu
cũng được. Nhưng mà thưa Ông Huyện “cân
tài chứ không cân thịt!...”
Vừa nghe câu đó, Ông Huyện đứng bật
lên, quay lại Hai Cào, dõng dạc nói:
- Hay! Nói hay lắm, Hai Cào! Phải vậy
chớ! … “Cân tài chứ không cân thịt”… Câu
này chí khí lắm!... Cậu mà nói thêm được một
câu danh ngôn nữa là Huyện ta cho cậu đấu
liền đêm nay…
Hai Cào khoái quá, mà đang ray rứt trong
lòng bởi lời chửi bới ngạo mạng “chó chết,
chó cắn…” của tên Miên khốn kiếp, nên Hai
Cào sổ luôn cho ông Huyện nghe một tràng
danh ngôn:
- “Tôi phải cỡi cơn gió mạnh,
đạp luồng sóng dữ,
chém con cá kình”!
Đứa nào nhục mạ dân Việt,
đứa đó phải bị hạ gục
dưới tay con cháu Bà Triệu!!!...
Ông Huyện giật mình ngưỡng mộ, tâm đắc
và hãnh diện, khảng khái nói như tuyên ngôn:
- Giỏi cho con cháu Bà Triệu, giỏi cho
người dân của huyện ta!...
Rồi ông Huyện dõng dạc “tuyên chỉ”:
- Năm Châu đâu, nghe phán: “Vô ký giấy
bảo lãnh!”….
Ông Huyện quá hứng chí:
- Hay lắm, Hai Cào! Phải vậy chớ, cho nó
biết tay!
Có gì, Huyện ta lo…“Nam quốc sơn hà
Nam đế cư!”…
Ông Huyện liền tức tốc hô to:
- Thằng mõ đâu, mau loa loa trận đấu võ
tối nay liền… :“Hai Cào đấu Khầm-Ong, võ
sư người Miên!”
Thằng mõ nó chạy đánh kẻng liên hồi, rồi
phóng đi loa loa cùng làng cùng xóm trận
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đấu võ tối nay.
Thằng Ngọng nhìn Chú Hai mà cứng
họng. Nó cứ la trời la đất… Không thể tưởng
tượng là… rồi đây, sẽ đưa xác Chú về đâu.
Tối nay hả! Trời! “Ú Hai ơi, Ú Hai à, Ú Hai
ơi!”.
Ba tôi không tin nỗi. Chú Hai ở chung nhà
mà! Có bao giờ thấy Chú có một dấu hiệu
nghề võ gì đâu, ốm yếu quá, cào cỏ còn không
đủ sức! Đêm nào chú cũng đi coi tập võ ở các
sân võ. Chú ngồi im ru, nhìn bâng quơ, vô
cảm… Rồi buồn ngủ quá, chú lặng lẽ về ngủ
… Đêm nào cũng vậy… Hai Cào mà, võ đâu
mà võ!
Dượng Năm hồi nảy miễn cưỡng ký kết….
giờ ân hận quá… Thôi tiêu rồi, sắp xa Hai
Cào vĩnh viễn rồi!...

Còn Hai Cào thì khi ra khỏi nhà Ông
Huyện, chạy bay đi đâu biệt dạng… trưa
cũng không về ăn cơm.
Có người thấy Hai Cào chạy vô miệt Xẻo
Xu, dừa nước bạt ngàn, vịt nuôi đầy đàn, giờ
chỉ còn bỏ trống mấy cái chòi hoang xiêu
vẹo…
Chiều đến, chuông nhà thờ ngân vang.
Chú Hai Cào vừa ăn cơm với Ông Cố Núi
đi ra…
Sáng giờ, Chú Hai đi luyện công ngoài
chòi vịt. Chỉ mình Cố Núi biết, mới mời ăn
cơm để to nhỏ dạy bảo trước khi thượng đài.
						
(còn tiếp)
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và
pháp sư, phần 70 của kỳ 53

Đợi cho mọi người dân “hàng xóm” đã ra
về hết, cha sở mới gọi cô Sáu, cô Bảy, ông
Tám Ria, chị Hải, chị Hương có cả Bồ Rằng
con nuôi của cô Bảy cũng ở đó… tập trung
chung quanh để ngài nói chuyện trước khi
ra về.
Khi 6 người đã xúm xít ngồi quanh, cha
sở nói:
- Thật may là những người hàng xóm vừa
qua đã không hỏi han gì về những điều đã
xảy ra trong hai ngày qua đang lúc tôi chưa
thật hoàn hồn và chưa thật tỉnh táo để đưa ra
những đoán định sáng suốt cho từng việc.

Cha sở điểm lại từng biến cố ma quỷ đã
gây ra cho ngài và ngài phải vượt qua từng
thách đố giống như một học trò đi thi phải
giải hết các bài tập đòi nhiều trí tuệ không
thể tả; mọi việc nằm ngoài khả năng của cha,
cho nên cha chỉ biết hoàn toàn phó thác vào
sự dẫn dắt của Chúa; không có Chúa giúp
trong những ngày qua, chắc cha đổ gục tinh
thần lẫn thể xác. Tóm lại, cha sở xác quyết
rằng, ngài không làm gì hết, mà chỉ là Chúa
làm qua ngài; cho nên sau khi ngài ra về, mọi
người ở lại đừng tập trung vào cha sở, mà chỉ
tập trung vào Chúa để tạ ơn và ca tụng Chúa
mà thôi. Còn dân trong vùng, ai nói gì, hãy
cứ đánh tan và làm lạc hướng họ để họ đừng
nhắc đến cha sở, điều này cũng dễ, vì vùng
Thất Sơn (Bảy Núi) lâu nay có qúa nhiều kỳ
nhân dị sĩ, có quá nhiều cao nhân lão tổ, có
quá nhiều pháp sư, thầy bùa, thầy ngải lẫn các
đạo sĩ, các anh hùng, các tay “độc đời” làm
nhiều pháp thuật kinh thiên động địa (1).
Cha sở nói tiếp:
- Nhưng trong tất cả các bài thi Ông Lực
lượng ra đề cho tôi, thì bài thi Thập bát La
hán “học đạo” (2) là bài thi gay go nhất.
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Cha sở xác định chân dung của Các Vị La
hán là đích thực, vì cha đã được nhìn hình vẽ
Các Vị nhiều lần. Cha xác định những câu
hỏi của Các Vị đưa ra đều thuộc loại hóc búa
cha không thể nào tự mình giải đáp được…
nhưng tại sao ngài trả lời được, chính là do
ngài cầu nguyện kêu xin Chúa liên lỉ không
ngơi ngơi (3).
(còn tiếp).
......................................
(1) Chẳng phải chỉ vùng Thất sơn huyền bí
mà thôi, hiện tình xã hội bên ngoài số họ đạo
ít ỏi, người dân thuộc các tôn giáo như Phật
giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao đài giáo, Bửu
sơn Kỳ Hương, Bà la môn, Ấn giáo, Khổng
giáo, Lão giáo, Nho giáo, đạo Ông Bà và còn
biết bao thứ đạo khác... người ta sùng bái
quỷ, thần, chúa, sứ, yêu, tinh, tà, ma, vong…
một cách ồn ào sôi nổi không thể tả; kèm theo
đó là các bùa phép, các ma thuật hiệu nghiệm
xảy ra nhan nhãn không thể nào phủ nhận
hoặc giải thìch nổi sự linh nghiệm.

Nói tóm, ma quỷ lộng hành trong xã hội
ngay cả lúc thanh thiên bạch nhật, ban ngày
ban mặt, chốn đông người… khiến người
dân như sống cùng quỷ, thần, chúa, sứ, yêu,
tinh, ma, tà, vong… các quyền lực này nhởn
nhơ hiện hình tỏ tường khắp nơi, giao du với
người, đánh nhau với người, giành giật với
người và thậm chí làm nhiều phép lạ lẫn làm
cho người chết đi, và dẫn người sống sang
cõi chết nơi âm phủ. (Ai muốn tra cứu, xin
xem ÔNG ÚT MIỀN TÂY KỂ CHUYỆN trong
youtube “Thất sơn huyền bí” và “An giang
tôi yêu”. Ngày nay không còn nữa, vì đã hết
thời để cho ma quỷ -đánh trúng tâm lý thích
chuyện lạ của con người- dùng phép thuật để
lôi cuốn con người theo về phía chúng-.

(2) Sau này, mọi người dùng cụm từ này
luôn để nhắc đến sự kiện lạ thường có thể cho
là “vô tiền khoáng hậu”
(3) Về sau, khi cha ôn lại để đọc cho tác
giả (Ma Văn Liêu) ghi ra thành văn bản để
lưu lại, thì thật là cả một vấn đề gian nan và
mất giờ, đến nỗi kéo dài gần 2 năm mới ghi
ra được tất cả những câu hỏi của các La hán
đi kèm lời giải đáp của cha sở Luca.
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Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
(sưu tầm)

VỢ NGỪA THAI VÌ CHỒNG VÔ SINH

MUA HOA, TẶNG BẠN GÁI

Tình cờ nhìn thấy cô bạn thân uống thuốc,
Mai hỏi:
- Cậu bị bệnh à?
- Không có! -cô bạn đáp- Chỉ là thuốc
tránh thai thôi, trong giai đoạn này tớ phải
tích cực phòng tránh.
Mai tò mò hỏi:
- Không phải cách đây mấy tháng cậu nói
là chồng cậu được chẩn đoán là vô sinh rồi
sao?
Cô bạn thở dài:
- Thì vậy nên tớ mới càng phòng tránh.
- !?!

Ngày lễ tình nhân, khi Tý đang đi lang
thang một mình thì bị chủ cửa hàng bán hoa
gọi giật lại:
- Này chàng trai, mua hoa tặng bạn gái
này!
Tý nghe thấy thế mắt liền sáng rỡ, mừng
vui hỏi:
- Thật thế hả bác? Thế mua bao nhiêu bó
hoa mới được tặng bạn gái vậy bác?

CHỒNG GIÀ VÌ VỢ DÙNG MỸ PHẨM

Cuối tháng, vợ bảo chồng:
- Anh ạ! Loại mỹ phẩm này tuy đắt thật
CỨ NGỠ LÀ QUÀ 8/3
nhưng nếu dùng nó sẽ làm mất các nếp nhăn
trên mặt em đấy!
Buổi sáng sau ngày 8/3 anh chồng sau khi
- Anh thì nghĩ nó có tác dụng phụ.
tỉnh rượu bèn quay sang vợ và nói với vẻ mặt
- Tác dụng phụ gì hả anh?
cảm kích:
- À, nó làm xuất hiện các nếp nhăn trên
- Thật cảm ơn em.
mặt... anh.
- Anh cảm ơn em chuyện gì?
- !?!
Chị vợ tò mò.
- Hôm qua anh còn chưa kịp tặng quà cho
RƯỢU GIÚP VỢ XINH ĐẸP VÀ KHIÊU GỢI
em mà em đã cho anh một bất ngờ lớn.
Chị vợ nghi ngờ.
Vừa bước vào nhà, Tèo liền nhào tới ôm
- Chai rượu em tặng anh ngày hôm qua chặt vợ và thủ thỉ:
để trên tủ đầu giường ấy, mặc dù không lớn
- Em yêu! Rượu làm em trông rất đẹp và
nhưng lại có hương vị rất độc đáo.
khiêu gợi!
- Trời ơi! Hôm qua ông uống rượu chưa đủ
- Em có uống giọt nào đâu?
à mà về nhà lại còn nốc sạch lọ nước hoa đắt
Vợ Tèo thắc mắc.
tiền mới mua của tôi hả.
Tèo mỉm cười:
- Nhưng anh uống.
(xem tiếp trang 48)
- !?!
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LỜI TÒA SOẠN:
Thánh ca Phụng vụ có nhiều thể loại, trong đó có nhiều hình thể; căn cứ vào mục đích
sử dụng Giáo hội chia ra thành 3 mảng lớn: Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp (gồm Đối ca
Nhập lễ, Đáp ca, Ca tiếp liên, Đối ca Alleluia, Đối ca Dâng lễ & Đối ca Hiệp lễ). Mảng
2/ Bộ Lễ (gồm kinh Thương xót, Vinh danh, Tin kính, Thánh thánh, Lạy Chiên Thiên
Chúa & Công thức Giải tán). Mảng 3/ Cung Đọc (gồm Cung Sách, Cung Nguyện & Cung
Xướng-Đáp). Ở đây xin chỉ giới thiệu Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp, bởi vì 2 Mảng còn lại
chưa tiện ghi ra.

CÁC BÀI CA TIẾN CẤP
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CÁC BÀI CA HÌNH THỂ CA KHÚC

Cùng
Mẹ con hát
Cùng Mẹ Con Hát
(Chercher avec toi, Marie)

nguyên tác: Jean-Claude Gianadda
lời Việt: Thanh Lâm
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«Ĵœ»» l l ˆ«œ»» .. j
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1. "Xin Vâng", lời hát còn mãi vọng ngân

Đưa chúng con vào

mầu nhiệm Vượt Qua.

2. Mỗi bước trần thế thập giá nặng vai.

Xin phó nơi Mẹ
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niềm tin.

dìu
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phó nơi

Mẹ

*P/S:
Cám ơn cha Quốc Vũ (O.Cist)
và thầy Bat. Nguyễn Anh Huy (SJ)
đã hỗ trợ bản dịch Việt ngữ cho bài hát này.
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Con muốn dâng Ngài võng lụa ru êm,
Nhưng trên đồng cỏ, chỉ có rạ rơm khô cháy.
Con muốn dâng Ngài cung son điện ngọc,
Nhưng con chỉ có túp lều bé nhỏ!
Con muốn dâng Ngài những ngôi sao trắng,
Nhưng những ngôi sao mọc ngoài tầm tay với
Con muốn dâng Ngài linh hồn trong đẹp dễ thương,
Nhưng con chỉ có một tâm hồn chai đá tật nguyền.
Chúa ơi, xin hiến dâng Ngài tất cả
Nhưng sao Ngài lại chọn lễ dâng của con?
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kẻ bé mọn (Mt 11,28 Lc 9,48) và ngay các tội
nhân (Lc 15,1t 18,9-14), dân ngoại (Mt 8,10t
15,21-28) đều là những môn đồ của Tin Mừng
(Mt 9,36 14,14 Lc 7,47-50 19,1-10).

(tiếp theo trang 12)

TIN MỪNG

(CN 3 TN C - Lc 4,18)
Đối với người Công giáo, Tin Mừng (Phúc
Âm), chỉ bản văn kể lại cuộc đời Chúa Giêsu
mà thánh lễ thường đọc một trích đoạn. Theo
nghĩa thường của người Hy lạp, tin mừng có
nghĩa là tin tốt, tin lành, tin vui đặc biệt tin
chiến thắng.
Từ Tin mừng trong tiếng Do thái thường
dùng loan báo cái chết của kẻ thù (2Sm
18,1t.9), chiến thắng (Tv 68,12), sự giải cứu
Giuđa (Nk 2,1). Từ này mang giá trị tôn giáo
đặc biệt trong Is 40,66 dứt cảnh lưu đày và
Nước Thiên Chúa sắp đến (52,7), Thiên Chúa
trở lại với Sion (40,1t.9). Tin Mừng này quả
là một sức mạnh thần linh trong hành động
(52,1t), được rao trên núi (40,9), liên hệ đến
mọi dân (52,10 Tv 96,2).
Chúa Giêsu áp dụng cho mình đoạn Is
61,1t được xức dầu để loan Tin Mừng cho
người nghèo khổ, khi Người rao giảng tại hội
đường Nagiarét (lc 4,16-21), khi trả lời các sứ
giả của Gioan Tẩy Giả (1t 11,4t). Tin Mừng
là chính Chúa Giêsu (Mc 1,1). Vì vậy, khi
Chúa Giêsu sinh ra, các thiên thần loan báo
đó là tin mừng (Lc 2,10t). Với Người, triều
đại Thiên Chúa hiện diện (Mt 12,28) và ai bỏ
mình “vì tin mừng” sẽ nhận được gấp trăm
ngay ở đời này (Mc 10,30). Dân vây quanh
muốn giữ Người lại, nhưng Tin Mừng Nước
Thiên Chúa phải được loan truyền rộng rãi
(Lc 4,43).
Đáp lại Tin Mừng, phải có lòng thống hối
và lòng tin (Mc 1,15) người nghèo (Mt 5,3tt),
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TIÊN TRI

(CN 4 TN C - Gr 1,5 Lc 4,24)
Từ tiên tri, bản bảy mươi dịch là propheter với ý nghĩa “người nói thay Thiên Chúa”
(vì vậy người ta thích dịch là ngôn sứ). Tiếng
Do thái hay dùng từ “nabi”, một từ không rõ
nguyên nghĩa, có lẽ để chỉ những người hành
nghề chuyên nghiệp (Ds 22,5 Đn 2,2 4,3),
không được Thiên Chúa linh ứng (1V 18,22).
Nhưng cạnh từ nabi, người ta cũng dùng các
tước hiệu “người thị kiến” (1Sm 9,9), “người
linh kiến” (Am 7,12). Và trong Do thái giáo
có một truyền thống tiên tri thực sự.
Tước hiệu tiên tri đã được đặt cho Abraham (St 20,7). Riêng Môisê là sứ giả đích
thực của Thiên Chúa (Xh 3-4). Ông là người
của phong trào tiên tri (Xh 7,1 Ds 11,17-25).
Truyền thống tiên tri được tiếp nối nhờ các
môn đệ của họ, như trường hợp Môisê (Ds
11,17), Êlia với Êlisê (2V2) Isaia với môn
sinh (Is 8,16) Giêrêmia với Barúc.
Truyền thống tiên tri có vai trò rõ rệt trong
cộng đoàn Israel. Tiên tri và vị Tư Tế thật
quan trọng trong việc phong vương (1V1).
Còn quốc gia thì còn tiên tri để chỉ đạo cho các
vua như Nathan, Gad, Elisê, Isaia, Gêrêmia.
Từ thời lưu đày, Israel còn ý thức là họ có một
truyền thống tiên tri (Gr 7,25 25,4 29,9 35,15
44,4 Is 45,21 48,5).
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(2Sm 15,13 17,9), như tín hữu theo Chúa (1V
18,21). Theo Chúa là gắn bó hoàn toàn và
tuyệt đối. Lý tưởng người Kitô hữu là luôn
theo đường lối Chúa (Tv 18,22 25,4).

Chính ơn gọi đặt một người làm tiên tri
chẳng hạn như Amos (3,8 7,14tt) Giêrêmia
(1,5 20,7t) Êdêkiel (3,14) Isaia (6,5)... Lời
mặc khải không chỉ thu hẹp vào tiếng nói,
mà còn bằng cả cử chỉ, đời sống đi trước hay
kèm theo lời nói (Gr 28,10 51,63... Ed 3,24
5,1... Dcr 11,5...) ngay cả đời sống hôn nhân
và gia đình họ cũng đi đôi với mặc khải (Hs
1-3). Một Đấng khác khiến họ phải nói, và họ
thực sự cảm thấy gánh nặng của sứ mệnh (Gr
4,19 15,18 20,14-18...). Họ còn phải chết vì
sứ mệnh nữa (1V 18; 4,13 19,10.14 Gr 16,2023 Mt 23,37...) Nhưng các tiên tri đã bầu cử
cho dân (Is 37,4 Gr 7,17 10,23t Ed 22,30) và
đã phải chết để cứu thoát họ (Is 53,5. 11t).

Đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu, các môn
đệ đầu tiên đã mau mắn theo Người (Mc
1,17-20 2,14). Họ đã sẵn sàng chia phần vinh
quang (Mt 19,27), nhưng còn phải biết chia
sẻ các thử thách và khổ nạn của Chúa Giêsu
(Mt 16,24), trước hết là phải biết từ bỏ hoàn
toàn (Mt 8, 19-22 Lc 39; 14,16-22), không
hối tiếc nhìn lại (Lc 9,61t). Khi Chúa Giêsu bước vào đường hy tế, Phêrô và các môn
đệ đã bỏ Người (Mt 26,35.56). Các ông chưa
hiểu (Ga 13,36). Nhưng khi Chúa Giêsu sống
lại, Phêrô đi đến nơi mà ông không ngờ (Ga
21,18tt).

THEO CHÚA

(CN 5 TN C - Lc 5,11)
“Họ bỏ mọi sự và theo Người” (Lc5,11).
Theo Chúa là bước đi trong đường lối
Người. Đó là đường đã dẫn đưa dân ra khỏi
Ai Cập. Đó còn là đường đưa mọi người đi
trong cuộc xuất hành mới và đích thực.
Dân Israel đã đáp lời gọi theo Chúa khi ra
khỏi Ai Cập (Hs 11,1), được dẫn đưa bằng
áng mây cột lửa (Xh 13,21), được thiên thần
Không phải tất cả đã đáp lời mà theo Chúa,
vạch cho một con đường (Xh 23,20-23). Họ chẳng hạn người thanh niên giàu có (Mt
luôn được kêu gọi bước theo Chúa như hôn 19,22t). Nhưng ai trung thành theo Chúa, thì
thê theo hôn phu (Gr 2,2), như đàn chiên Người ở đâu, họ cũng sẽ ở đó (Ga 12,26).
theo chủ chăn (Tv 80,2), như dân theo Vua
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tHỜI SỰ GÓP NHẶT - đọc báo giùm bạn

Kiểm lâm viên Roan Ravenhill ở khu bảo
tồn Mala Mala, Nam Phi đã rất bất ngờ khi
chứng kiến cuộc chiến giữa trâu rừng và đàn
sư tử.

Một con sư tử bị sừng trâu đâm vào người
khi nhảy lên để vồ con mồi.

Những con sư tử đã bao vây chú trâu rừng
khi thấy nó tách đàn
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ẢNH VUI ĐỘNG VẬT
“Mình là anh chàng vui vẻ”

Lợn ỉ cười tít mắt trông rất đáng yêu.
Sừng của con trâu rừng đã cắm vào người
chú sư tử tới 20 phút.

Sau 90 phút vật lộn, những con sư tử mới
có thể hạ gục chú trâu rừng.

Chú trâu rừng không thể chống cự được
sức mạnh của đàn sư tử.
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