
Lễ Tạ Ơn 
Trong hồi ký của ông Miles Standish, thuyền trưởng tàu 

Mayflower ghi lại: “Mùa đông quá khắc nghiệt khiến đoàn di 
dân chúng tôi ngã bệnh ngày một nhiều. Thấy nhiều người lâm 
bệnh và qua đời, vị thuyền trưởng quyết định không cho tàu rời 
bến. Ông Miles Standish vừa chăm sóc vợ trên giường bệnh, 
vừa lo chống thú dữ, tránh bọn man rợ hung hăng, và vừa phải 
đốn cây cất những căn lều thô sơ trên bãi biển. Những cơn gió 
lạnh buốt của mùa đông năm 1620 từng loạt thổi qua làm con 
tàu Mayflower kêu răng rắc.  Bà Rose, vợ của thuyền trưởng, 
run cằm cặp, không kiềm chế nổi cơn bạo bệnh. Những chén 
thuốc thảo mộc do viên y sĩ cho bà uống chẳng có hiệu lực gì. 
Mùa xuân năm ấy, mười ba trong số mười tám bà qua đời. Và bà 
Rose thuộc vào số mười ba người đó.”

Trong hoàn cảnh ấy, ai có thể nghĩ đến việc tạ ơn? Giấc mơ 
Tân Thế Giới mà Thuyền trưởng Miles và bà Roses ôm ấp từ lâu 
tan theo mây khói. Thế nhưng, Thuyền trưởng Miles vẫn cùng 
những người di dân còn lại tổ chức lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Những 
di dân này vẫn tiếp tục duy trì truyền thống Lễ Tạ Ơn và truyền 
lại cho những thế hệ tiếp nối để con cháu họ luôn giữ lòng biết 
ơn Chúa dầu trong mọi cảnh ngộ của đời sống.  

Lòng biết ơn được chứng tỏ khi chúng ta chân thành tạ ơn 
Chúa về những gì mình đang có, dù ít ỏi, dù đang chịu vô vàn 

lao khổ. Không chỉ gặp lúc hanh thông chúng ta mới tạ 
ơn, mà ngay trong lúc gian nguy, chúng ta cũng phải tạ ơn 
Chúa. Những người di dân năm xưa sống kề cận với cái 
chết mỗi ngày, vì vậy họ thấy cần tạ ơn Chúa nhiều hơn. 

Còn chúng ta thì sao? Năm nay thiên tai xảy ra liên 
tiếp, bão lụt, động đất, cháy rừng, cộng thêm nạn bạo động, 
khủng bố... đã để lại những thiệt hại đáng kể, những điều 
này có làm chúng ta quên tạ ơn Chúa? Trong ngày lễ Tạ Ơn, 
khi cùng gia đình và bạn bè quây quần nhau, thật phước 
hạnh, nếu con cái của bạn thấy bố mẹ ông bà của chúng, dù 
chịu bao khổ nạn, vẫn bền lòng biết ơn Chúa để cuối cùng 
hưởng được những hoa trái ngọt ngào của một tấm lòng 
biết ơn. 

Trong Mùa Tạ Ơn năm nay, Chân Trời Mới ước mong 
Bạn sẽ  trở về với Đấng Toàn Năng và tạ ơn Thiên Chúa,  
Bạn sẽ kinh nghiệm được một  mùa Lễ Tạ Ơn có  ý nghĩa 
nhất. Cầu xin Thiên Chúa từ ái ban cho Bạn một mùa Lễ 
Tạ Ơn tràn đầy niềm vui vì những phước hạnh Ngài đã ban.
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Cành Hồng Không Hoa
Hằng năm, vào ngày thứ Năm thứ tư của tháng 11, nước 

Mỹ kỷ niệm ngày Lễ Tạ Ơn. Đây là ngày gia đình sum họp 
để ôn lại những ơn lành mọi người đã nhận trong năm qua, 
và để tỏ lòng biết ơn những người đã làm ơn cho chúng ta. 
Với những việc cụ thể, người ta trực tiếp tri ơn ân nhân. Với 
những điều chung về cuộc sống hay về tâm linh, người ta 
thường tri ơn Chúa.

2017 là năm nhiều lao đao cho nước Mỹ. Từ đầu năm, 
quốc gia độc lập này tiếp nhận vị tân tổng thống với nhiều 
tranh cãi. Chiến tranh với ISIS vẫn tiếp diễn. Khoảng tháng 
8 mỗi năm, mùa giông bão của Đại Tây Dương bắt đầu. Năm 
nay, liên tiếp các cơn siêu bão Harvey rồi đến Irma, Maria, 
tấn công các bang vùng biển và Puerto Rico, gây thiệt hại 
nặng nề, có thể sánh với Katrina của năm 2005. Gần đây, vụ 
xả súng tại Las Vegas khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và 
hơn 500 người bị thương, vẫn còn khiến ai nấy bàng hoàng. 
Rồi đến cơn hỏa hoạn kinh khủng tại California với thiệt hại 
vô số kể.

Chúng ta vui mừng cảm tạ khi gia đình mạnh khỏe, hanh 
thông, may mắn.  Trái lại, nếu chúng ta thất bại, đau ốm, bị 
thiên tai phá hủy nhà cửa, bị mất mát người thân, thì chúng 
ta sẽ cảm tạ thế nào? Tôi xin lược kể chuyện ngắn sau đây 
của Matheson, như một lý giải về hoạn nạn trong đời sống.

Hôm nay đã gần ngày Lễ Tạ Ơn, Thu chậm rãi bước 
những bước nặng nề trên phố, lòng trống rỗng với bước chân 
vô hồn. Cô đi ngang một cửa hàng hoa và thẩn thờ bước vào. 
Thu đã trải qua những tháng ngày vui tươi hạnh phúc, cho 
đến một ngày, khi cô có thai đứa con thứ nhì vào tháng thứ 
tư, một tai nạn xảy ra đã khiến cô đánh mất sự bình an vốn 

có. Một người vô ý đã lái chiếc xe truck to lớn đâm sầm vào 
sau xe cô.  Chiếc túi hơi bung ra để cứu mạng cô nhưng 
không cứu được bào thai trong bụng. Nếu không có tai nạn 
đó, có lẽ cô đã sinh cháu trai vào đúng tuần lễ Tạ Ơn. Nghĩ 
đến đó, lòng cô thắt lại. Cũng trong thời điểm ấy, công việc 
của chồng cô bị đe dọa, và người chị thân yêu dự định đến 
thăm cô nhân ngày lễ để an ủi em gái, vừa cho biết sẽ không 
đến được. Trong khi Thu đang lo lắng buồn bã thì một người 
bạn, trong khi trò chuyện, đã nói với cô rằng có lẽ những đau 
buồn là điều Chúa cho xảy ra để giúp cô trưởng thành mạnh 
mẽ để có thể thông cảm với những người đang đau khổ. Thật 
là vô lý. Người bạn này thật ra chẳng hiểu mình đang nói gì?  
Cô ta có kinh nghiệm những gì Thu đang trải qua chăng? Cô 
ta có bị mất một đứa con không? Trong hoàn cảnh này, Thu 
không làm sao có thể cảm tạ được. 

- Xin chào cô, cô cần gì? Thảo, chủ cửa hàng hoa, đon 
đả chào Thu.

- Tôi muốn mua một bình hoa. 
- Cho ngày Lễ Tạ Ơn? Cô muốn một bình hoa thông 

thường hay một bình hoa đặc biệt? Cô biết đấy, bông hoa 
dường như biết nói, và mỗi bình hoa bày tỏ một tâm trạng.  
Cô muốn có một bình hoa để bày tỏ lòng biết ơn?

Thu bực tức nói:  Không, tôi không có gì để biết ơn cả.
Thu cảm thấy hơi hổ thẹn khi bỗng dưng mình cáu gắt với 

cô hàng, nhưng rất ngạc nhiên khi Thảo điềm đạm trả lời: À, 
thế thì tôi có bình hoa rất thích hợp cho cô.

Ngay lúc ấy, có khách hàng bước vào. Thảo quay ra chào:  
- Chào chị Hương. Em đã chuẩn bị sẵn bình hoa của chị 

rồi đây. Nói xong, cô vội vào trong, bê ra bình hoa đặc biệt 
của người khách. Thu trố mắt nhìn. Đó là một bình hoa lớn 
với nhiều cành lá xanh tươi, chiếc nơ to rất đẹp và những 
cành hồng dài, nhưng các bông hoa đều đã bị cắt mất.

Cô quan sát phản ứng của người khách.  Đúng là chuyện 
đùa.  Ai đời mua hoa mà lại bảo cắt mất hoa đi?

Cô Hương tươi cười nhận bình hoa kỳ lạ này: Tôi đã đặt 
kiểu bình hoa này ba năm rồi, mà mỗi lần nhìn nó, tôi đều 
thích thú. Gia đình tôi rất thích bình hoa này.

Khi người khách rời cửa hàng, Thu tò mò hỏi Thảo: Ồ, 
người khách hàng lạ quá!

- Vâng, tôi đã cắt hết những đóa hoa.  Tôi gọi đó là Bình 
Gai của Lễ Tạ Ơn.

- Tôi không hiểu nỗi, sao có người lại trả tiền cho một 
bình hoa như thế?

- Cô thật sự muốn biết không?
Thu khẻ gật đầu.
Thảo trầm ngâm kể: Ba năm trước đây, chị Hương bước 

vào cửa hàng với tâm trạng giống cô hôm nay vậy, nặng nề, 
chán nản, không có gì để cảm tạ.  Cha của Hương vừa qua 
đời vì ung thư.  Việc làm ăn của gia đình bị sụp đổ. Con trai 
vướng vào nghiện ngập, và bản thân cô phải đương đầu với 
một cuộc mổ nguy kịch. Cũng trong năm đó, chồng tôi qua 
đời, và bỗng dưng, tôi phải cáng đáng cửa hàng hoa này một 
mình.  Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi đã trải qua ngày lễ 
thật lẻ loi. Tôi không con cái, không chồng, không gia đình 
cạnh bên và nợ nần chồng chất, tài chánh eo hẹp đến nỗi tôi 
không đủ tiền mua vé máy bay đi đâu cả.

Thu trố mắt: Vậy, chị làm gì?

2



- Tôi học cách biết ơn những cành gai.
- Gai? Thu càng ngạc nhiên hơn
- Tôi là một Cơ Đốc nhân. Khi nhận lãnh ơn phước, tôi 

chưa bao giờ hỏi Chúa vì sao, nhưng khi tai họa xảy đến, 
tôi luôn chất vấn Chúa vì sao.  Phải mất nhiều thời gian để 
học biết sự quan trọng của tháng ngày đen tối. Tôi chỉ thích 
những “đóa hoa đời,” nhưng qua những cành gai, tôi mới 
học biết sự an ủi từ Chúa. Cô biết đó, Kinh Thánh nói rằng 
Chúa an ủi chúng ta trong cơn đau khổ, và từ sự an ủi đó, 
chúng ta sẽ có thể an ủi người khác.

Thu hít vào một hơi thở sâu, nhớ đến lời nói giống như 
vậy của một người bạn đã khiến Thu cảm thấy bực mình. 
Thu nói nhỏ: Tôi không cần sự an ủi.  Tôi bị mất một đứa 
con và tôi giận Chúa.

Thu định nói tiếp, thì lúc đó, từ ngoài cửa, một người 
đàn ông bước vào, cất giọng oang oang vui vẻ:

- Tôi đến đây để lấy 12 nhánh gai cho vợ tôi.
Thảo trả lời: Vâng, đã có sẵn cho ông đây. Thảo vừa 

nói, vừa mở tủ lạnh để lấy ra 12 nhánh gai đã gói sẵn trong 
đó.

Thu tròn mắt: Cho vợ ông? Làm ơn cho tôi hỏi, tại sao 
lại là gai?

Ông khách trả lời: Cảm ơn cô đã hỏi.  Bốn năm trước 
đây, vợ chồng tôi trên bờ vực ly dị. Sau khi sống với nhau 
40 năm, chúng tôi dường như chịu nhau không nổi nữa. 
Nhưng Chúa đã giải cứu chúng tôi khỏi những ngày tháng 
đen tối ấy, phục hồi tình yêu và hôn nhân của chúng tôi. Lễ 
Tạ Ơn năm ngoái, tôi ghé tiệm này mua hoa, đã kể cho cô 
Thảo nghe những nan đề của chúng tôi, vì cổ nói rằng cổ 
luôn giữ một bình đầy những cành hồng không hoa, chỉ là 
cành có gai mà thôi, để nhắc cổ nhớ đến những tháng ngày 
chông gai. Tôi thấy thích thú với ý tưởng đó nên đã mua 
những cành gai về. Vợ tôi và tôi đã đặt tên cho từng cành 
gai bằng những nan đề của chúng tôi và dâng lời tạ ơn về 
những gì các nan đề đó đã dạy chúng tôi.

Trước khi bước ra, ông khách quay nhìn Thu: Tôi thật 
sự muốn giới thiệu với cô Bình Hoa Đặc Biệt này.

Thu buồn rầu: Tôi không biết tôi có thể cảm tạ về những 
cành gai trong đời sống không? Chúng còn quá mới với tôi.

Thảo dè dặt nói: Kinh nghiệm cho tôi thấy, những cành 
gai khiến hoa hồng tăng thêm giá trị. Trong hoàn cảnh khó 
khăn, chúng ta càng trân quý sự an ủi của Chúa. Chiếc mão 
gai Chúa đội ngày xưa cho chúng ta biết Ngài yêu chúng ta 
dường nào. Đừng oán ghét những cành gai.

Nước mắt lăn dài trên má Thu. Lần đầu tiên kể từ sau 
tai nạn xe, cô mới cảm thấy nguôi đi sự oán giận. Vâng, xin 
cho tôi mua 12 cành gai.

- Cô chờ một chút nhé, tôi sẽ chuẩn bị ngay cho cô. Hy 
vọng rằng, mỗi lần nhìn thấy chúng, cô sẽ trân trọng những 
ngày tháng vui tươi lẫn đen tối. Chúng ta sẽ trưởng thành 
trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn.

- Tôi thiếu cô bao nhiêu tiền? Thu hỏi.
- Cô không thiếu tôi gì cả, ngoài lời hứa rằng, cô hãy 

để Chúa rịt lành vết thương lòng. Tôi luôn tặng khách lần 
đầu tiên mua bình hoa với những cành gai, kèm theo tấm 
thiệp này, xin cô đọc: Lạy Chúa, con chưa bao giờ cảm ơn 
Chúa về những cành gai.  Con luôn cảm ơn về những nụ 

Câu Chuyện Khoa Học
Tỏi
Từ ngàn năm xưa người ta đã dùng tỏi để xua đuổi yêu 

tinh, rồi dùng tỏi để trị các bệnh thông thường, cuối cùng 
tỏi được coi là một thứ thuốc tốt trong dược học. Trường 
đại học Pennsylvania và Bộ Canh Nông Hoa Kỳ đã thực 
hiện một cuộc thí nghiệm kéo dài ba năm tại Ấn Độ với 
432 người mắc bệnh tim. Nhóm người này được chia làm 
hai toán. Một toán được uống sữa pha với tỏi hằng ngày. 
Người ta nhận thấy rằng, những người uống sữa pha tỏi ít 
bị cơn đau tim hơn những người không uống, máu cũng hạ 
thấp hơn, mức cholesterole cũng xuống thấp. Người ta nói 
tỏi tươi công hiệu hơn tỏi khô, nhưng các cuộc nghiên cứu 
cho rằng tỏi khô và tỏi nấu chín cũng công hiệu như nhau. 
Có khi tỏi khô lại công hiệu hơn tỏi tươi nữa.

hồng, nhưng chưa bao giờ là những cành gai. Xin dạy con 
bài học về thập tự giá con mang, dạy con biết giá trị của 
những cành gai. Xin giúp con đến với Ngài qua con đường 
hẹp. Xin chỉ cho con thấy những giọt nước mắt của con có 
thể trở nên cầu vồng rực rỡ trong con.

Thảo dịu dàng nói với Thu: Chúc mừng Lễ Tạ Ơn. Ước 
ao sẽ được kết bạn với cô khắng khít hơn.

Thu mỉm cười bước ra khỏi tiệm với lòng hy vọng dâng 
đầy.

Trong thế giới biến động ngày nay, khi hung tin là điều 
xảy ra mỗi ngày, và hỷ tín ngày càng hiếm hoi, câu chuyện 
này là điều nhắc nhở chúng ta về những đóa hồng và cành 
gai trong cuộc sống. Những người của Chúa trong Kinh 
Thánh đều đã trải qua kinh nghiệm này.  Những người của 
Chúa trong hơn hai ngàn năm qua đã trải qua kinh nghiệm 
này. Chúa Giê-xu đã trải qua kinh nghiệm này, vui lòng 
bước đi trên đường thập giá vì sự cứu rỗi chúng ta. Nếu 
vậy, chắc chúng ta không thể là ngoại lệ. Trong mùa Lễ Tạ 
Ơn năm nay, hãy cảm tạ Chúa về những cành hồng không 
hoa, chỉ có gai.

Bình Minh
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Gián và bọ mát
Gián và con bọ mát có thể làm phát sinh các bệnh dị ứng 

và suyễn. Những người bị chảy nước mũi, ho, nước mắt vô 
cớ trào ra, và nhiều triệu chứng khác, nhiều khi chỉ là do 
đụng chạm vào phân của gián hay của bọ mát trong nhà.

Chúng ta dễ nhìn thấy con gián vì nó lớn. Còn con bọ 
nhiều khi ta không biết nó có mặt nữa vì nó quá nhỏ và sống 
trong thớ gỗ hay trong giường chiếu, và sống bằng những 
mảnh da của người hay của súc vật tung vãi ra.

Nơi nào gián và bọ nhiều là nơi ấy trẻ sơ sinh dễ bị 
suyễn và dị ứng hơn.

Đo lường mức đau đớn
Câu hỏi được đặt ra là: Đau đớn có đo lường được 

không? Theo Bác sĩ Keith Budd, chuyên viên về các chứng 
đau nhức tại Anh cho biết khi một người có các phản ứng 
với cơn đau, thì có rất nhiều yếu tố có thể quan sát được. Tại 
Hội Nghị Phối hợp Khoa học lần thứ tư ở Kuala Lumpur, 
Bác sĩ Budd nói rằng đa số người mắc các chứng đau nhức 
cảm thấy cơn đau thay đổi từng giờ trong ngày. Những 
người bị đau ở phần lưng phía dưới chẳng hạn, thấy rằng 
buổi sáng, giờ ăn trưa, và giờ ăn tối ít đau hơn là khoảng 
thời gian giữa các giờ ấy. Những người bị thấp khớp thì lại 
khác, buổi sáng sớm thấy đau nhiều hơn, nhiều khi thức 
dậy đã thấy bắp thịt tê cứng. Bác sĩ Budd cũng nói rằng có 
những điều người ta chú ý hay bị thu hút thì cơn đau cũng 
bớt đi. Thí dụ như những người nghỉ ở nhà thấy đau đớn 
hơn là khi đi làm việc. Nhưng những người bất mãn về 
chuyện ở sở làm lại than phiền là đau nhiều hơn. Thành ra 
đau đớn cũng có khi phụ thuộc vào tâm lý.

Thức ăn từ biển cả
Người ta nhận thấy rằng những người sống ở bờ biển 

mạnh khỏe hơn những người sống trong đồng bằng. Một 
cuộc nghiên cứu về ngư phủ và những người sống ở biển 
Nhật Bản cho thấy họ  ít bị bệnh tim mạch hơn những người 

làm nghề nông trong đồng bằng. Lý do chính là khẩu phần 
dinh dưỡng. Thức ăn từ biển đã được công nhận là có thể 
làm giảm một số bệnh tim thuộc loại động mạch vòng. Bí 
quyết là một chất mỡ gọi là Omega-3 có trong cá. Chất béo 
Omega-3 cũng làm giảm mức dính của máu, là tính chất hay 
gây ra máu đóng cục làm nghẽn đường máu lưu thông. Loại 
mỡ Omega-3 còn giúp ta tránh được một số bệnh nguy hiểm 
như là ung thư ngực, tê thấp, bệnh thận, và bệnh đau đầu kinh 
niên nữa.

Cơn sốt
Sốt là một triệu chứng chứ không phải là một cơn bệnh. 

Sốt chỉ là nhiệt độ của thân thể bỗng nhiên lên cao bất thường. 
Thân nhiệt bình thường là 36 hay 37 độ. Khi một người lớn 
thân nhiệt lên đến 39 độ cũng chưa đáng ngại. Vì sốt chỉ là 
một trong những cách của thân thể chống lại sự nhiễm trùng.

Khi bị sốt ta nên uống thêm nước để cho thân thể khỏi bị 
khô vì thiếu nước. Khi cơn sốt lên khoảng 39, 40 độ có thể 
làm hạ bằng cách dùng khăn ướt lau mình, mặc áo quần nhẹ, 
và dùng aspirin. Nên lấy nhiệt độ để thăm chừng bệnh khi 
nhiệt cao hơn 39 độ.

Ở người lớn chỉ đáng ngại khi thân nhiệt lên cao hơn 41 
độ. Nhất là khi ở mãi 41 độ, không giảm xuống 40. Sau đây 
cũng là một số triệu chứng sốt cần phải được bác sĩ khám 
bệnh:

- Thân nhiệt cao và da thật khô, kể cả trong nách. Có thể 
coi là bị cảm nắng.

- Trẻ em thân nhiệt cao hơn 38 độ mà cổ rất cứng, có thể 
là bị đau màng óc.

- Trẻ em dưới ba tháng tuổi bị sốt 38 độ hay cao hơn, cũng 
cần được khám bệnh.

- Khi cơn sốt trên 40 độ không nên dùng các phương pháp 
gia đình.

- Sau cùng, cơn sốt kéo dài quá ba ngày, tất cả triệu chứng 
trên đều cần có sự khám nghiệm của bác sĩ mới biết rõ bệnh 
được.

CTM 
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Khảo cổ

Thành Phố Giê-ri-cô  

Các nhà khảo cổ đã đào rất sâu, quanh ngọn đồi  
Giê-ri-cô và khám phá ra vết tích của ít nhất năm thành phố 
cổ xây chồng lên nhau. Tùy theo niên kỷ của mỗi thành 
phố, thành cổ nhất được cất vào khoảng 7000 năm trước 
Công Nguyên (TCN), và thành phố tương đối mới nhất có 
vào thời Chúa Cứu Thế Giê-xu hoạt động tại xứ Palestine. 
Tên Giê-ri-cô cùng một gốc với chữ Á-rập có nghĩa là mặt 
trăng. Thành phố được đặt tên theo Nguyệt thần, là một vị 
thần mà người thượng cổ thờ phụng tại Trung Ðông. Thành 
Giê-ri-cô cổ được xây trên một ngọn đồi cách cửa sông 
Giô-đanh, chỗ đổ vào biển Chết độ 16km về phía tây bắc. 
Thành phố này cách thủ đô Giê-ru-sa-lem chừng 25km về 
phía đông bắc. Ngọn đồi Giê-ri-cô dài chừng 400m, rộng 
độ 200m, và cao độ 24m. Thành phố mới xây cất vào phía 
nam thành phố cổ độ 1500m, giữa một lòng chảo làm trung 
tâm cho nhiều thung lũng, phân cách các rặng núi rẻ quạt 
chạy về các vùng cao nguyên trung tâm xứ Palestine. Vì ở 
một vị trí đặc biệt như thế, nên thành Giê-ri-cô được xem 
là yết hầu của xứ Palestine, là ốc đảo phồn thịnh giữa vùng 
đồi núi khô khan. Giê-ri-cô cũng nổi tiếng vì một ngọn suối 
nước ngọt phun lên giữa thành phố, có nhiều cụm chà là 
sum sê những trái ngon ngọt. Giê-ri-cô còn được gọi là 
thành phố chà là. 

Giê-ri-cô có lẽ là một trong những thành cổ nhất thế 
giới mà các nhà khảo cổ lưu ý. Các nhà khảo cổ và bác 
học đã đào xới, phân loại, dùng các-bon 14 để định tuổi 
các chứng tích, các cổ vật tìm thấy. Họ kết luận rằng có lẽ  
Giê-ri-cô đã có người ở từ thế kỷ thứ 80 trước khi Chúa 
Cứu Thế giáng sinh, và vào thời kỳ ban sơ đó, có lẽ chỉ có 
người đi săn cắm trại, nhưng dần dần, những người trồng 
tỉa đầu tiên của xứ Palestine dựng chòi quanh ngọn suối 
ở Giê-ri-cô. Vẫn theo các nhà khảo cổ, vào thế kỷ thứ 70 
TCN, thành phố này được xây cất bằng đá, luôn cả tường 
thành, có ít nhất là một ngọn tháp có các bậc thang đá đi 
lên, xây bên trong lòng tháp. Các-bon 14 đã định niên tuế 
của tháp này là 9000 tuổi, và trong thành có một số nhà 
tròn. Một thời gian sau đó, các ngôi nhà hình chữ nhật rộng 
rãi thay thế cho các nhà tròn. Các bộ xương sọ của người 
xưa được dùng làm cốt nắn tượng rất giống đầu người thật. 

Vào khoảng thế kỷ 50 đến 40 TCN, dân thành phố  
Giê-ri-cô đã biết làm đồ gốm, nhưng chỉ ít lâu, thành phố bị 
bỏ hoang. Mãi đến thế kỷ 32 TCN, Giê-ri-cô lại có người 
ở. Thành phố với tường thành được xây cất lại. Ðó là vào 
thượng kỳ thời đại đồ đồng, và thành phố ấy được xây cất 
đồng thời với các kim tự tháp đầu tiên của nước Ai Cập 
và các công trình kiến trúc nổi danh của nền văn minh 
Sumerien tại lưu vực Lưỡng Hà, thuộc nước Iraq ngày nay. 

Tuy nhiên, đến khoảng thế kỷ thứ 23 TCN, thành phố 
Giê-ri-cô lại bị dân tộc Ca-na-an dã man triệt hạ. Người ta 
xây dựng lại và cư trú trong thành phố vào trung kỳ thời đại 
đồ đồng, tức là khoảng từ năm 1900 đến 1550 TCN. Các 
nghĩa địa tìm thấy được còn chứa đựng những vật dụng, đồ 

đạc như chum, vại, đồ đất nung, bàn ba chân và bốn chân, 
ghế ngồi, giường, hộp trắp đựng bảo vật cẩn xương, dĩa 
đựng trái cây, đoản kiếm bằng đồng v.v... Các chứng tích 
ấy đã cho các nhà khảo cổ một khái niệm về nền văn minh 
của Giê-ri-cô vào thời ấy. 

Theo các nhà khảo cổ và sử học, biến cố Giê-ri-cô sụp 
đổ hoàn toàn vào thời hạ kỳ đồ đồng đã xảy ra vào năm 
1270 TCN, tức là sau khi người Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập 40 
năm. Giáo sư Kenyon, một nhà khảo cổ nổi danh cũng đã 
xác nhận rằng thành phố Giê-ri-cô bị sụp đổ và thiêu hủy 
để lại những chứng tích hùng hồn không ai chối cãi được 
về câu chuyện đã ghi chép trong Thánh Kinh. Nhiều nhà 
khảo cổ khác cũng xác nhận rằng vào thời kỳ ấy, đúng như 
Lời Thánh Kinh đã ghi, xứ Palestine không có một vương 
quốc thống nhất rộng lớn, nhưng gồm nhiều thị quốc mà  
Giê-ri-cô là một, và cũng đúng vào thời kỳ ấy, các thành phố 
xứ Palestine mới bắt đầu xây tường lũy rất cao để phòng 
thủ mặc dù trước kia một số thành cũng đã có tường thành. 

Trong cuộc sụp đổ thành Giê-ri-cô, Thánh Kinh đã ghi 
ba điều đáng lưu ý. Theo sách Giô-suê chương 3:9-10a, 
11-17, khi người Ít-ra-ên còn ở tả ngạn sông Giô-đanh, 
dòng sông ấy thình lình cạn khô, tạo thành một con đường 
băng qua lòng sông để người Ít-ra-ên vượt qua, trực chỉ  
Giê-ri-cô, và do đó gây nên một tác động tâm lý mãnh liệt 
trên dân chúng thành Giê-ri-cô. Họ khiếp sợ, mất tinh thần 
chiến đấu, chỉ còn cách đóng cửa thành phố để giữ thế thủ. 

Nhưng nhiều người thắc mắc khi đọc đến đoạn văn 
mô tả lòng sông Giô-đanh cạn khô để người Ít-ra-ên vượt 
qua dễ dàng. Họ nói, “Làm gì có chuyện kỳ lạ đó? Phải 
chăng đây là một câu chuyện thần thoại hoang đường?” 
Tuy nhiên, lịch sử thời Trung cổ và Cận đại đã ghi lại ba 
hiện tượng kỳ lạ: Năm 1267, năm 1907, và năm 1927, dòng 
sông Giô-đanh đã ngưng chảy suốt một ngày. Riêng năm 
1927, một giáo sư khảo cổ học nổi danh là John Garstang 
đã chứng kiến tận mắt và ghi chép tỉ mỉ. Giáo sư ghi rằng 
hiện tượng đất trụt đã xảy ra tại Dâmiyeh, dọc bờ sông  
Giô-đanh, cách phía bắc thành phố Giê-ri-cô độ 32km làm 
tắt nghẽn dòng sông, khả dĩ tạo điều kiện cho hàng mấy 
ngàn người đi bộ qua sông cách dễ dàng. Một sự trùng hợp 
kỳ lạ là Dâmiyeh chính là tên mới của thành A-đam mà 
Thánh Kinh đã nói đến trong câu chuyện của ông Giô-suê 
tại Giê-ri-cô. Nếu một hiện tượng kỳ lạ, hi hữu như thế có 
thể xảy ra liên tiếp ba lần, đúng theo công lệ thiên nhiên mà 
lịch sử đã ghi chép trong thời gian 700 năm qua, thì Ðấng 
Tạo Hóa há lại không thể dùng một hiện tượng tương tự và 
cho nó xảy ra đúng lúc dân của Chúa đang chờ đợi, kêu cầu 
Danh Chúa, và để đáp ứng một nhu cầu lớn lao và cấp bách 
của dân Chúa hay sao? 
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Hơn nữa, Ðấng sáng tạo và bảo tồn vũ trụ, Ðấng an bài 
vũ trụ bằng các định luật vật lý lại không thể dùng chính 
các định luật ấy với các năng lực lớn lao mà thực hiện một 
việc khác thường hay sao? Việc đó có lẽ chỉ kỳ lạ đối với 
con người bé bỏng và yếu đuối trước vụ trụ bao la nhưng 
rất tự nhiên và hoàn toàn phù hợp với toàn bộ các định luật 
đang chi phối cả vũ trụ: Vũ trụ vật chất lẫn vụ trụ tâm linh 
mà Chúa đã thiết định để an bài vũ trụ. 

Ðiều thứ hai trong câu chuyện Thánh Kinh ghi chép 
liên hệ đến thành phố Giê-ri-cô là sự sụp đổ bất ngờ của 
thành phố quan trọng đó. Dân chúng thành Giê-ri-cô đã 
đóng cửa thành mình cách nghiêm nhặt trước mặt người 
Ít-ra-ên, không người nào vào ra. Chúa Hằng Hữu phán 
cùng ông Giô-suê rằng: “Kìa, Ta đã phó Giê-ri-cô, vua và 
các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy 
các ngươi và chiến sĩ, hãy đi vòng quanh thành một bận. 
Hãy làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước 
rương giao ước, cầm bảy cái kèn tiếng vang. Nhưng qua 
ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng xung quanh thành bảy 
bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi bảy thầy tế lễ thổi 
kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân chúng 
phải la lớn tiếng lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân 
chúng sẽ leo lên. Mỗi người ngay trước mặt mình.” 

Số người đọc hay nghe câu chuyện ấy đã tỏ vẻ hoài 
nghi thắc mắc: “Làm gì có chuyện ấy?” Một nhà địa chất 
học, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ khu vực Giê-ri-cô và chứng 
tích của thành phố sụp đổ đã kết luận rằng: “Vì một cơn 
động đất, tường thành Giê-ri-cô đã đổ xuống.” Một nhà 
trí thức Việt Nam đưa ra nhận định sau đây: “Tiếng la hét 
đồng thanh dữ dội của hơn một triệu người đứng vây quanh 
thành phố có bức tường tương đối mỏng, đã gây một âm ba 
có cường độ mãnh liệt làm rúng chuyển, rạn nứt và sụp đổ 
các bức tường bao bọc thành phố. 

Nhưng Thánh Kinh chép: “Bởi đức tin, các tường thành 
Giê-ri-cô đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh thành 
bảy ngày.” Nguyên nhân của biến cố ấy là niềm tin của một 
nhóm người theo Chúa, vì đức tin có thể dời những núi 
chớn chở trở lực, đúng như lời xác nhận của Chúa Cứu Thế 
Giê-xu. Nhân đây, chúng ta ghi nhận rằng, nhiều người lầm 
tưởng tiền của, danh vọng, quyền thế của mình, hoặc của 
những người uy quyền lừng lẫy mà mình nương tựa vào 
thật quá vững chắc. Nhưng họ sửng sốt, kinh hoàng, đau 
đớn biết bao khi các điều ấy, các người ấy sụp đổ hoặc bị 
diệt vong một cách bất ngờ. 

Ðiều thứ ba đáng lưu ý trong câu chuyện cổ thành phố 
Giê-ri-cô là việc bà Ra-háp được cứu thoát khỏi họa diệt 
vong vì tin nơi Chúa, vì có thiện chí với người tin Chúa, 
và vì dùng một sợi chỉ đỏ tượng trưng cho niềm tin vững 
vàng của mình trong huyết của Chúa Giê-xu. Sợi chỉ đỏ ấy 
theo Thánh Kinh là một hình ảnh về máu của Chúa Cứu 
Thế. Máu của Chúa đổ chan hòa trên cây thập tự trong 
khi Chúa hy sinh tính mạng chết thay cho nhân loại. Bà  
Ra-háp, một người bị xã hội lạm dụng, rồi bị bạc đãi và 
khinh miệt tại thành phố Giê-ri-cô, đã nhờ niềm tin trong 
Chúa mà được cứu thoát khỏi họa diệt vong, thì chúng ta 
ngày nay cũng được cứu thoát khỏi tội lỗi và họa diệt vong 
đời đời nhờ niềm tin chân thành nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, 
nhờ dòng máu Chúa đã đổ ra vì nhân loại. Mời Bạn thành 

khẩn hướng lòng về Chúa ngay giờ này với lời cầu nguyện: 
“Thưa Chúa, con tin. Con tin nơi tình yêu của Chúa; con tin 
nơi dòng máu Chúa đã đổ ra chan hòa vì con.” 

CTM

Tạ Ơn Chúa
                                            Linh Cương

Tạ ơn Chúa! Qua bao ngày dài tháng rộng
Đã nuôi con trong sâu thẳm tình Ngài
Hiểu giá trị cõi người là bọt sóng
Sống trong Ngài cuộc sống có ngày mai.

Con sẽ về, vào rạng đông hay chiều tối
Tin chắc Ngài thương đợi cõi trên kia
Phút giã biệt trần gian mở lối
Vào vĩnh hằng chấm dứt mọi sầu bi.

Tạ ơn Chúa! Đã cho con nguồn sức mạnh
Đường nhân gian nghiệt ngã bước theo Cha
Đâu sợ nữa những chiều sầu hiu quạnh
Nỗi cô đơn tủi hận nắng phai nhòa.

Đâu lắng nữa tiếng đời khua nhức nhối
Tham dục chìm đáy biển nát rong rêu
Đầu ngửng cao, con nhìn Ngài, xốc tới
Quên đằng sau những ngày tháng đăm chiêu.

Tạ ơn Chúa! Đã dạy con qua nước mắt
Biết yêu đời sầu khổ, nỗi buồn dài
Lòng mở ngỏ đón gió vàng hiu hắt
Tóc tang nhiều tôi luyện trái tim chai.

Những bất hạnh thương đau là thử nghiệm
Bóng đêm dài tiền sử vắng trăng sao
Là hứa hẹn một bình minh kiều diễm
Ấm hồn con, sáng dội nắng triều cao.

Tạ ơn Chúa! Dạy con giữa mùa lưu lạc
Tìm ơn Ngài giữa nghịch cảnh vây quanh
Thân xác đây rồi đến ngày rữa nát
Trong tình Cha hồn vẹn nếp tinh anh.
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Con xin viết chữ TẠ ƠN thật lớn
Trên trái tim mang nặng cứu ân Ngài
Trên môi nóng rao truyền Lời Ánh Sáng
Trên bàn tay níu chặt phước tương lai.

Trên nóc thánh đường lầu chuông nghiêm lặng
Trên đường xa thiên lý độc hành ca
Trên sông nước bập bềnh thuyền tải nặng
Trên mặt hồ phản chiếu ánh trăng tà.

Trên đồng ruộng xác xơ đường nứt nẻ
Trên rặng núi dài chạy đến mù xa
Trên lá rừng cây úa vàng nắng xế
Trên cánh chim buồn cuối nẻo sương sa.

Trên áng mây chiều bồng bềnh trôi nổi
Trên vùng thê lương tuyết trắng nhành khô
Trên sóng đại dương vỗ bờ không mỏi
Trên mịt mùng sa mạc vọng hư vô.

Trên thềm đá rêu in màu héo úa
Trên tường vôi rạn nứt mái nhà xưa
Trên bếp sưởi mùa đông không ánh lửa
Trên chiếu giường lẻ bóng lạnh chơ vơ.

Trên quá khứ nhiều đau thương áo não
Trên quê nghèo gục ngã dưới cùm gông
Trên vầng trán ưu tư mùa gió bão
Trên trang đời đen tối đến vô chung.

Tạ ơn Chúa! Ơn bao giờ trả nổi?
Nguyện suốt đời con nhớ mãi ơn Cha
Đêm chưa dứt và bình minh chưa tới
Lời tạ ơn đọng mãi với lời ca.

Johann Gutenberg
Một cô gái quê can đảm đứng lên tập họp quân đội gần 

tan rã của nước Pháp kháng chiến chống lại các lực lượng 
xâm lược của Anh; một nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chiến 
thắng Constantinople và mở rộng một đế quốc có thể nói 
là lâu bền nhất; một thủy thủ người Y-ta-li đã vượt Đại 
Tây Dương vào năm 1492. Ba người ấy là nữ anh hùng 
Jeanne d’Arc của Pháp, Hoàng đế Mehmet thứ hai của 
Thổ Nhĩ Kỳ, và ông Christopher Columbus, người tìm ra 
châu Mỹ, cả ba đều nổi danh trong lịch sử thế giới. Cũng 
trong thế kỷ 15, một nhân vật khác cũng nổi tiếng không 
kém đã tạo ra một bước tiến mang tính cách mạng: Ông 
Johann Gutenberg. Phát minh của ông đã giúp đưa thông 
tin của con người phổ biến khắp thế giới. 

Ông Johann Gutenberg được sinh ra trong một gia 
đình rất giàu có tại thành phố Mainz, nước Đức. Chi tiết 

về cuộc đời của ông không được ghi lại nhiều, chỉ biết 
ông học nghề kim hoàn, chuyên cắt ngọc quý, sau đó ông 
hợp tác với bạn mở một nhà in ở thành phố Strasbourg.

Thoạt đầu công việc ấn loát rất chậm và mệt nhọc. 
Mỗi một trang sách hay báo là mỗi một bản gỗ mới và 
đục bằng tay. Vì vậy, ông Gutenberg mới nghĩ cách đúc 
mỗi chữ cái trong bộ ABC bằng kim loại. Chính nhờ loại 
chữ đúc này mà nhà in có thể sắp chữ, thay đổi nhiều 
lần trước khi in, không chỉ là hóa đơn, các tài liệu ngắn, 
ngay cả sách dày bao nhiêu trang cũng được.

Việc nghiên cứu kim loại dùng đúc chữ cũng phải rất 
cẩn thận, vì nếu không, chữ in ra sẽ bị méo mó. Người 
ta nghĩ ra một loại hợp kim chảy dễ dàng ở nhiệt độ thấp 
cho dễ đúc. Rồi phải sáng chế loại mực in có thể dính 
vào kim loại và in lên giấy mà không bị loang. Nhưng 
quan trọng hơn cả là dùng sức mạnh nào để in, không 
lẽ cứ dùng tay, vì rất chậm chạp. Nhờ nhìn thấy máy ép 
nho làm rượu nên ông Gutenberg đã nghĩ ra và áp dụng 
phương pháp ấy vào việc ấn loát.

Năm 1448, sau khi vượt qua mọi khó khăn về máy 
in và thuyết phục được vốn đầu tư của ông Johann Fust, 
một người vừa làm nghề kim hoàn lại vừa là luật sư, 
ông Gutenberg trở lại thành phố Mainz mở một nhà in 
với máy móc tối tân thời bấy giờ. Việc gì xảy ra với ông 
Gutenberg mấy năm sau đó không ai biết, chỉ biết rằng 
nhiều phần của quyển Kinh Thánh tiếng Latin đã được 
in thành sách và trưng bày tại Hội Chợ Thương Mại ở 
thành phố Frankfurt. Mỗi trang có hai cột gồm 42 hàng. 
Một năm sau đó, trọn bộ Kinh Thánh được in ra hẳn hoi, 
và dần dần được gọi là Kinh Thánh Gutenberg. Như vậy, 
quyển sách đầu tiên được in từ chiếc máy in của ông 
Gutenberg chính là quyển Kinh Thánh.

Ngay trước khi cuốn Kinh Thánh đầu tiên được tung 
ra, ông Gutenberg đã buộc phải trao hết nhà in và một 
số dụng cụ in cho ông Fust là người chủ nợ, vì không có 
tiền trang trải. Ông Fust tiếp tục công việc ấn loát một 
mình và sau đó có con rể phụ giúp. Nhưng ông Fust giữ 
độc quyền sử dụng máy in của Gutenberg không lâu. Vì 
khắp châu Âu, người ta phỏng theo chiếc máy ấy để chế 
tạo nhiều loại máy in khác. Đến năm 1500, có đến 30 
ngàn quyển sách đã được in ra.

Như thế chính ông Gutenberg đã đưa vào thế giới 
một phương tiện truyền thông vô cùng lợi hại. Không thể 
tưởng tượng nếu ngày nay, thế giới chúng ta đang sống 
không có máy in thì việc ấn loát sẽ như thế nào. Những 
sách in đầu tiên là phỏng theo y hệt những cuốn sách 
chép bằng tay khi xưa để lưu truyền. Việc phổ biến các 
sách của người Hy Lạp và La Mã đã đưa đến việc nghiên 
cứu sách cổ điển và dẫn đến phong trào Phục Hưng tại 
châu Âu. Nhưng quan trọng hơn cả là Kinh Thánh, Lời 
của Chúa truyền cho nhân loại, được in ra phổ biến khắp 
nơi và đến tay những người ngoài giới tu sĩ. Chính nhờ 
việc đọc Kinh Thánh rộng rãi mà người ta thấu hiểu Đạo 
Chúa, làm nhiên liệu cho cuộc Cải Cách và thay đổi hẳn 
bộ mặt của giáo hội Cơ Đốc.
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Trước khi có máy in, khả năng đọc sách chỉ dành riêng cho giới tri thức sang giàu và những viên 
ký lục chuyên môn sao chép. Từ khi sách được in ra và phổ biến khắp nơi đã khiến cho việc đọc sách 
không còn độc quyền của một giới, điều đó đã khuyến khích người ta học nhiều hơn để đọc sách. Giáo 
dục nhờ đó phát triển mạnh vì học trò có sách riêng để đọc và học chứ không phải chờ thầy viết lên 
bảng rồi ghi chép nữa.

Máy in trở thành một phương tiện truyền thông về mọi ngành học trên thế giới và nhờ đó thế giới 
mới văn mình tiến bộ như ngày nay.

Cuốn sách đầu tiên in ra tại thế giới phương Tây là cuốn Kinh Thánh tiếng Latin. Đây là một dấu 
mốc cho việc phổ truyền Kinh Thánh cho mọi người trên thế giới. Kể từ đó, Kinh Thánh được phiên 
dịch sang tiếng Đức và tất cả ngôn ngữ trên thế giới.

Việc in ấn Kinh Thánh quan trọng hơn bất cứ cuốn sách nào, vì đây là thông điệp của Thiên Chúa 
cho loài người. Cuốn Kinh Thánh Gutenberg đã mở đầu cho việc đưa Kinh Thánh đến tay mọi người 
trên thế giới để vô số người từ thế kỷ 16 đã được đọc, học, nghiên cứu Kinh Thánh, và đặt niềm tin nơi 
Chúa. Đến nay, Kinh Thánh luôn là sách được in ấn, phổ biến, và được đọc nhiều hơn hết.

Nguyễn Sinh
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