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TRƯỜNG CA – CÓ MỘT LẨN NHƯ THẾ 
Để chuẩn bị khai mạc Năm Thánh mừng 800 

năm Dòng Thuyết Giảng do Thánh Đa Minh sáng lập 
( chúng ta quen gọi là Dòng Đa Minh ). Tu Viện Mai 
Khôi, 44 Tú Xương Quận 3 có tổ chức một đêm nhạc 
hợp xướng trường ca Thánh Đa Minh, tác phẩm của 
tiến sĩ âm nhạc Vũ Đình Ân, phần thể hiện của Ca 
Đoàn Thiên Thanh. 

Nội dung chính là mừng Năm Thánh của 
Dòng Đa Minh. Chúng ta đã rất quen thuộc với hình 
bóng người Tu Sĩ trong chiếc áo dòng trắng. Các Tu 
Sĩ Dòng Đa Minh đã có công rất lớn trong viêc loan 
báo Tin Mừng trên quê hương đất nước Việt Nam, 
các ngài đã hy sinh rất nhiều, máu các Thừa Sai và 

các Giáo Sĩ bản xứ đã đổ ra trong những thời kỳ cấm cách khắc nghiệt, đồng thời trí tuệ của các ngài và ơn Chúa đã để lại cho Giáo Hội Việt Nam chúng ta một di sản quý báu. 

Ngày tôi còn niên thiếu, khi tham dự các Thánh lễ, tôi say mê nghe các bài thuyết giảng của các 
cha Dòng Đa Minh Ba Chuông, giọng sang sảng hùng hồn của cha Trần Mục Đích, khu vườn hoa có mô 
hình phi thuyền Appolo 11 và pho tượng Đức Mẹ Fatima quyến rũ tuổi hoa niên của tôi. Lớn lên tôi sinh 
hoạt trong phong trào sinh viên học sinh Công Giáo, rồi tham gia Tổng Đoàn Hiệp Sinh Việt Nam do các 
cha Dòng Đa Minh sáng lập và điều khiển, thời gian của tôi ngoài những giờ học tập và làm việc, dành hết 
cho các sinh hoạt của phong trào, chẳng ngày thứ bảy và Chúa Nhật nào tôi có mặt ở nhà với gia đình. 

Ơn gọi rất lạ lùng, sinh hoạt và làm con cái Dòng Đa Minh, nhưng khi theo ơn gọi đi tu thì lại tìm đến Dòng Chúa Cứu Thế. Khi làm Linh Mục rồi, có lần gặp cha Stanilas Hoàng Đắc Ánh, OP. ( ngài vừa 
mới qua đời ngày 1.10.2015 – tôi vừa đồng tế với ngài trong lễ giỗ cha Phaolô Phạm Long Tiên, OP. 
ngày 27.9.2015 ), ngài ghẹo tôi “sao cây xoài lại sinh trái mít !?!” Vâng, chẳng ai hiểu thấu được ý Chúa. 

Nói về Dòng Đa Minh với bề dày trên dưới 300 năm hiện diện ở Việt nam e rằng cần rất nhiều giấy 
bút, điều tôi xin chia sẻ ở đây là năm thánh Dòng Đa Minh Việt Nam đã được báo hiệu khai mạc bằng một 
chương trình văn hóa nghệ thuật. Trường ca Thánh Đa Minh, bản trường ca được sáng tác, hòa âm và ra 
mắt công chúng. Một hoạt động văn hóa nghệ thuật khá hiếm hoi của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. 

Văn hóa, nghệ thuật tôn giáo gắn liền với đời 
sống tôn giáo, không thể tách rời và là một sinh hoạt 
thiết yếu thực sự, một nhu cầu cần thiết và chính đáng, 
nhưng dường như trong thời gian khá dài vừa qua 
chúng ta không có những đầu tư thích đáng như phải 
có. Không kể các buổi văn nghệ có tích cách phong 
trào, quần chúng và đơn giản, chúng ta xuân thu nhị kỳ 
mới có một buổi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ( các loại 
nghệ thuật tạo hình, sáng tác, sân khấu, biểu diễn, điện ảnh… ). Có phải như vậy nên nét tươi trẻ và hào sảng 
nghe như có vẻ thiếu trong các sinh hoạt tôn giáo của 
chúng ta ? Có phải vì thiếu ngôn ngữ nghệ thuật diễn 
đạt sáng tạo nên chúng ta dễ chai lì thụ động ? Có phải 
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vì thiếu sự tinh tế nhân văn mà tốc độ truyền giáo của chúng ta chậm chạp ? Tự Tin Mừng là nguồn cội 
nghệ thuật và là niềm vui bất tận ( Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng ) nhưng cần phải có ngôn ngữ diễn đạt, mà ngôn ngữ ấy không thể thiếu chỗ đứng của nghệ thuật. Chúng ta khó có thể có một Thừa Sai 
thực sự nếu con người ấy không có ( hoặc kém ) cảm xúc trước các vấn đề nhân sinh, một con người 
không biết rung động trước cái đẹp thì khó có thể chạnh lòng trước cái đau của người khác. 

Chúng ta nghĩ sao nếu biết rằng hiện nay chúng ta có hàng chục ( có đến trên dưới một trăm ) tu 
sĩ tốt nghiệp ngành mỹ thuật hội họa, nhưng để sử dụng, các vị chỉ được sai đi vẽ các công trình nhà trẻ 
của Hội Dòng mình mà thôi, ngoài ra nhà dòng còn rất nhiều việc phải làm không thể để cho vị ấy “cứ 
ngày ngày vẽ vẽ được”. Bài trường ca Thánh Đa Minh may mắn được viết và được trình diễn vì bắt đầu 
năm thánh Dòng Đa Minh, có những bài trường ca tác giả đã tâm huyết sáng tác, dàn dựng đã và đang đi năn nỉ cho diễn mà không được ! Người ta bảo… còn rất nhiều việc bận tâm khác cần phải làm !?! 

Kêu ca không giải quyết được vấn đề, một lời chân thành cám ơn Nhà Dòng Đa Minh, nhạc sĩ Vũ 
Đình Ân, Ca Đoàn Thiên Thanh và các cộng sự đã chẳng ngại ngùng hy sinh âm thầm dàn dựng một 
đêm hoa gấm cho đời thánh hiến và nhân gian này. 

Lm. V ĨNH SANG, DCCT, 10.10.2015 
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SỐNG ẢO VÀ SỐNG THẬT   
Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington DC, vợ của một 

nhà doanh nhân đã đánh rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một 
đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để 
tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc ví không chỉ chứa 100.000 
USD mà còn có cả các tài liệu marketing rất quan trọng... Khi người 
doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn 
nằm ngay dưới chân bức tường hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong 
tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất. Cô gái tên là 
Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm tới khám bác sĩ.  

Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. 
Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được 
một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên, một người phụ 
nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý 
và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. 
Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. 
Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô. 

Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều sốc vì số tiền quá lớn. 
Họ đều ngay lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã 
nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại để tìm. Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ 
cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau đó, 
nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình. 

CÙNG SUY NIỆM  
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Tốt nghiệp đại học, với sự giúp đỡ của nhà doanh nhân, Hiada đã trợ giúp cai quản việc kinh 
doanh của nhà triệu phú. Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết 
cho nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi:  

“Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy, tôi đã thực sự mất hết tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ 
và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi – khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo 
đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ 
được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền 
của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là những người mà họ 
làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của chính họ. 

Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình 
mẫu chuẩn mực của một con người. Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm 
nào cái gì tôi nên làm, cái gì không; tôi nên và không nên kiếm tiền như thế nào… Đó là lý do cơ bản 
cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú. Sau khi tôi 
chết, hàng triệu đôla của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho cô mà nó sẽ mang lại 
thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông 
minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình.” ( Hà Phương, Bản di chúc đặc biệt của một 
nhà triệu phú tại Washington D.C, Pureinsight ). 

Nếu chiếc ví của nhà kinh doanh kia lọt vào tay đối thủ cạnh tranh, thì ông triệu phú kia thua 
trắng tay. Như vậy, thành công hay thất bại trong đời không tày gang tấc ! Điều đó nói lên tiền tài và 
danh vọng chỉ là ảo ảnh, phù du, phù phiếm nhất thời, có thể biến hóa, thay trắng đổi đen bất kỳ lúc 
nào. “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân.Tất cả chỉ là phù vân” ( Gv 1, 2 ).  

Thế mà, như Tin Mừng theo Thánh Máccô hôm nay, một vị đại gia kia cứ mãi cậy dựa vào kho 
tàng đồ sộ, đành từ khước lời mời gọi tha thiết, thân tình của Đức Giêsu. Đáng tiếc hơn nữa, vị đại gia 
còn lầm lẫn, ngộ nhận việc giữ luật và bổn phận với tha nhân. 

Sống vụ luật 

Luật lệ là luật pháp và những điều đã thành lệ mà mọi người trong xã hội phải tuân theo, phải 
chấp hành. Vậy tuân thủ luật lệ là điều đúng đắn, đáng khen ngợi và khuyến khích. Nhưng nếu tự mãn 
với những nếp sống vụ luật, tự coi mình là đạo đức để khước từ Tin Mừng và tha nhân thì là một sai 
lầm rất đáng tiếc. 

“Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt;” Đức 
Giêsu liệt kê một loạt điều răn cấm đoán, một loạt điều phủ định, chỉ mới nhắc duy nhất đến một điều 
khẳng định gợi ý: “Hãy thảo kính cha mẹ."  

Rồi Người bỏ lửng, muốn vị đại gia nghĩ tiếp, trực tiếp 
nói ra điều Người mong đợi. Nhưng Người hơi thất vọng, khi 
vị đại gia hồ hởi, hớn hở, hãnh diện, tự mãn: "Lạy Thầy, 
những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ." Nghe vậy, có thể Đức 
Giêsu đã nhắc nhở: “Vậy, Thầy bảo cho anh ( em ) biết, nếu 
anh ( em ) không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người 
Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ( Mt 5, 20 ). 

Họ chỉ sống vụ luật mà thôi, hầu cho thiên hạ kính 
phục, kiếm chút sĩ diện, chút danh hão huyền, phù phiếm. 
Như thế, họ đã được thiên hạ tưởng thưởng hậu hĩ rồi. Trước 
thái độ đó, Đức Giêsu chẳng ngại công khai lật tẩy và lên án 
thói giả hình: “Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh 
trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. 
Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi” ( Mt 6, 2 tt. ). 

Đức Giêsu tỏ ra không thể nào dung thứ, gay gắt, phẫn nộ, tẩy chay, tuyên chiến đạo đức 
giả: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô 
vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người 
cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian 
ác !” ( Mt 23, 27-28 ). 

Như thế, sống vụ luật, lấy lề luật làm bình phong màu mè, hòng che đậy bản thân đầy thiếu sót,  
nhem nhuốc tội lỗi, chỉ là sống ảo, đánh lừa dư luận, sống dối trá với mình và xã hội. Một cuộc sống tầm gửi, 
phù du, vật vờ, xảo quyệt, cho dù thành đạt, giàu sang, phú quý, quyền cao chức trọng, thì cũng chỉ là con 
số không vĩ đại, rỗng tuếch, vô tích sự ngay khi chết. Sống vậy chỉ là sống ảo vọng hão huyền mà thôi. 
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Sống Tin Mừng 

Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một 
điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến 
theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” Đức Giêsu chỉ 
đường dẫn lối cho ai muốn sống thật, sống đời đời, sống viên mãn. Tiếc thay, vị đại gia khước từ. 

Người chỉ đòi hỏi một điều duy nhất: Bỏ đi và cho đi. Nhưng vị đại gia sa sầm nét mặt và buồn 
rầu bỏ đi, vì bất đồng, dứt khoát tiếp tục cúc cung bái con bò vàng, tiếp tục làm nô lệ cho tiền bạc tích 
lũy, tiếp tục làm tôi mọi cho danh vọng quyền hành, mà đành quay lưng lại lời mời gọi ân cần, tha thiết, 
yêu thương của Đức Giêsu. 

Nói theo nhà Phật, thì bao lâu còn chấp ngã, chưa biết vô ngã, xả kỷ, thì bấy lâu con người còn 
ngụp lặn, đắm chìm trong cõi nhân duyên ta bà. Chấp ngã là chạy theo cái vô thường để nhằm thỏa 
mãn cái ta, chạy theo cái tôi tham sân si không bao giờ có giới hạn. Vậy vô ngã, xả kỷ là bỏ đi tất cả 
những gì dính líu đến con người mình, từ vật chất, tiền bạc đến tình cảm hưởng thụ, để nhân ái cho đi 
tất cả, thành tâm dấn thân, phục vụ tha nhân. 

Thế nhưng đứng trước chọn lựa hết sức khắc nghiệt, giữa thế gian và Nước Chúa, mấy ai dám 
can đảm thật sự bỏ đi mọi sự mà đi theo Chúa ? Nên “các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy 
thì ai có thể được cứu độ ?" 

Quyền năng Thiên Chúa 

Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng 
không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự." Con người vốn hữu hạn, cái nhìn hữu 
hạn, khả năng hữu hạn, làm sao có thể đáp nguyện vọng lại vô hạn: Được sống đời đời ?" 

Vậy thì chỉ còn biết trông cậy duy nhất vào Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, vô cùng từ bi 
nhân hậu, đã cho Con Một xuống thế giải thoát con người khỏi sự chết. Thánh Augustinô đã quả 
quyết: "Ðể sinh ra con Nguời không hỏi ý kiến con nhưng để cứu chuộc con Nguời phải hỏi ý kiến 
con." Thiên Chúa luôn đòi hỏi con người muốn được sống mãi, thì cần chân tình và tích cực cộng tác 
vào công cuộc Cứu Độ, bằng cách sống thật trung thành Tin Mừng. 

“Có như không có, bán như không bán, mua như không mua, như không có gì cả, mà làm chủ tất 
cả, không đòi hỏi gì cả, sẵn sàng cho đi tất cả. Đó là tinh thần thanh bần” ( Đường Hy Vọng, số 421 ). 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con c ũng thường mau m ắn đáp lại ti ếng Chúa g ọi, như Thánh 
Phêrô: " Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Th ầy." Nh ưng th ật ra, chúng con l ại âm th ầm vơ 
vét vào m ỗi khi có th ể, chúng con l ại lén lút ch ạy theo th ế gian, vì s ợ thua kém, b ị bỏ rơi, b ị lạc 
hậu với thiên h ạ. Xin giúp chúng con can đảm và dứt khoát th ực hành L ời Chúa, d ẫu muôn vàn 
khó kh ăn, cám d ỗ, trở ngại dễ làm chúng con ngã lòng. 

Lạy Mẹ Maria vô cùng kính yêu, xin M ẹ cầu bầu cho chúng con chi ến thắng thói v ị kỷ, bất 
nhân, mà c ởi mở tấm lòng, bác ái, chia s ẻ, cho đi tất cả mọi sự đến mọi người, cũng như phục vụ 
tha nhân m ọi nơi, mọi lúc. Amen. 

AM. TRẦN BÌNH AN 

TIN VÀ THEO CHÚA GIÊSU 
Báo Tuổi Trẻ Cười có bài thơ:  

“Ông Tiền, ông Phật, ông Tiên, 
Ba ông đứng lại, ông Tiền cao hơn. 
Tiền nhiều: mặc kệ… vẫn hơn, 
Dẫu cho nhân sự ngả nghiêng tứ bề. 
Tiền nhiều chẳng ngán chẳng lo, 
Phất tay một cái nhằm nhò gì ông”. 

Con người dù sở hữu nhiều “ông tiền” và “mua tiên cũng được”, 
nhưng chắc gì đã hạnh phúc ? 

Ngày 6.6.1976, tỷ phú Paul Getty qua đời, để lại một gia sản từ hai 
đến bốn tỷ đôla. Sau năm lần ly dị, ông đã tuyên bố với báo chí: Tôi mong 

dùng tất cả gia tài của tôi để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi thất bại. Tôi không đạt được 
hạnh phúc gia đình. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Trái lại, nó còn có họ hàng bà con với 
những nỗi bất hạnh nữa. 
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Cơ quan hàng không và không gian NASA của Mỹ đã từng tiết lộ: khi phi hành gia Neil Amstrong lần 
đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, nhìn cảnh vật, ông ấy đã thốt lên “Ôi, yên bình quá, ở đây không có tiền”. 

Một cuộc sống đầy đủ không thể không có tiền, nhưng nhiều tiền chưa hẳn đã có hạnh phúc. Sự 
giàu sang không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người.  

Trang Tin Mừng hôm nay kể chuyện một thanh niên đạo đức và có nhiều tiền của mà vẫn thao 
thức đi tìm hạnh phúc với lý tưởng hằng ấp ủ từ thưở nhỏ. 

Một thanh niên công chính, ngay thẳng, không dối gian. Một người trẻ tuổi tốt lành có thiện chí, 
giữ trọn các giới răn của Thiên Chúa và còn muốn làm điều tốt hơn nữa để được sự sống đời đời. 
Chàng trai thật dễ thương, khao khát muốn vươn lên, băn khoăn muốn làm thêm gì đó để nên tốt hơn, 
thao thức hướng tới trọn lành. Một thiếu gia có của mà không tìm hưởng thụ, nhưng lại nuôi ước vọng 
cao xa hơn. Chàng trai trẻ ước mơ một vùng trời lý tưởng. Ước mơ ấy cất tiếng gọi anh đi tìm bậc “Thầy 
nhân lành”. Gặp Chúa Giêsu, anh quỳ xuống và thưa: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để đạt được ước mơ 
mà tôi hằng ấp ủ ? Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu với cả tấm lòng chân thành. Người hỏi: “Anh có 
giữ các giới răn không ?” Anh đáp dứt khoát và mau lẹ: “Thưa, tất cả những điều đó tôi đã giữ từ nhỏ”. 

Chúa Giêsu nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Khi biết anh đã giữ trọn các giới răn, Chúa "Chăm 
chú nhìn anh và đem lòng thương". Chúa thương vì thấy chàng trai trẻ thành tâm thiện chí. Chúa muốn 
giúp anh đi xa hơn trên con đường trọn lành, con đường tìm kiếm, con đường đòi hỏi từ bỏ và quảng 
đại. Chúa chỉ cho anh thấy con đường: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà 
cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo Tôi“ ( Mc 10, 21 ). Đây là điều 
duy nhất, căn bản và cốt yếu để anh được hạnh phúc, được sự sống đời đời.  

Thánh Máccô kể chuyện cách dí dỏm: “Nghe lời đó, anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh 
ta có nhiều của cải” ( Mc 10, 22 ). Niềm vui lịm tắt, người thanh niên buồn bã bỏ đi ( Mt 19, 20-21 ). Và 
từ đó ước mơ của anh héo úa theo dòng đời. Anh muốn hạnh phúc, muốn được sự sống đời đời nhưng 
lòng gắn bó với của cải vật chất đã chặn bước đường đi tới. 

Có lẽ các môn đệ tiếc nuối: sao Thầy không chiêu mộ người thanh niên giàu có này làm môn đệ 
nhỉ ? Chàng trai trẻ tiếc của nên bỏ đi. Chúa cũng tiếc thanh niên thiện chí. Chúa "nhìn chung quanh" và 
nói: "Những kẻ cậy dựa vào của cải, thật khó vào Nước Thiên Chúa biết bao". Theo Chúa Giêsu, người ta 
không thể thờ hai chủ cùng một lúc. Kẻ có nhiều của cải thì để tâm vào của cải “kho tàng ở đâu thì lòng trí ở đó” ( Lc 12, 34 ), cho nên phải chọn: một là Thiên Chúa, hai là tiền tài ( x. Lc 16, 13 ). Lời Chúa thật “sắc 
bén như gươm hai lưỡi”. Người giàu thiện chí cần phải cắt những ràng buộc vật chất để vươn cao lên. 

Chàng trai trẻ vui mừng và hy vọng đi tìm con đường trọn lành. Phấn khởi gặp Chúa nhưng trở 
về với nổi buồn. Chàng trai trẻ không muốn trả giá, không muốn mạo hiểm làm môn đệ. Anh ta chỉ muốn 
giữ của cải đảm bảo cho cuộc sống vật chất. Muốn theo Chúa Giêsu nhưng anh ta vấp phải một 
chướng ngại, một sức khống chế, đó là lòng gắn bó với vật chất. Của cải như tấm kính mờ che lấp ánh 
sáng khi mà ánh sáng muốn soi vào lòng anh. Người thanh niên này có tất cả để được hạnh phúc 
nhưng chỉ còn thiếu một điều là khả năng theo Chúa. 

Những thanh niên tốt như vậy thời nào cũng có. Người trẻ sùng đạo và khao khát sự sống đời đời. Anh có duyên may gặp được Chúa Giêsu, một bậc thầy có lòng nhân hậu. Nhưng tiếc thay ! Anh 
không đủ can đảm, không đủ quảng đại bác ái để đáp ứng đòi hỏi 
của Chúa Giêsu là từ bỏ những gì mình có để theo Người. 

Chúa đòi hỏi nơi anh điều anh muốn giữ lại vì của cải là chỗ 
dựa của đời anh. Anh sẵn sàng làm mọi điều Chúa đòi hỏi trừ việc 
bỏ chỗ dựa này. Nô lệ cho của cải, người thanh niên không đủ can đảm để ra khỏi ràng buộc.  

Người giàu có không được cứu độ chẳng phải vì họ giàu, 
nhưng sự trói chặt của vật chất làm họ  nô lệ cho của cải và lãng 
quên Thiên Chúa. Của cải có thể là cạm bẫy che mất lương tâm, 
cản trở bước đường đến trọn lành. Người ta thường nói: Người 
giàu lấy của che thân. Người nghèo lấy thân che của. Đồng tiền liền 
với khúc ruột. Giàu không phải là tội, nghèo chẳng phải là nhân đức. Điều quan trọng theo tinh thần Phúc Âm là thái độ con người 
trước của cải vật chất. Chúa Giêsu đã nhiều lần ví những người 
giàu có như ông phú hộ tích trữ thóc lúa ăn chơi thỏa thích. Hay 
như ông phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, không để ý đến 
Ladarô đói khổ thèm được mấy thứ từ bàn ăn rơi xuống mà vẫn không được ( Lc 12, 16-21; 16, 19-26 ). 
Thiên Chúa bảo các ông phú hộ đó: “Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi” ( Lc 
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12, 20 ). Khi các phú hộ ở dưới âm phủ, ngước mắt lên kêu: “Ở đây con bị thiêu đốt khổ lắm”, Tổ phụ 
Abraham đáp lại: “Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã được sướng rồi, bây giờ, phải chịu cực khổ thế là 
phải rồi” ( Lc 16, 23-25 ).  

Con người thường bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo gì của vật chất. Của cải vật chất có 
sức hấp dẫn mãnh liệt. Con người làm chủ nó và dần dần để nó làm chủ mình. Của cải trở thành lẽ sống mà 
con người không thể dứt bỏ. Những tiêu chuẩn mà con người hôm nay đang đặt ra để trói buộc nhau như là 
tiền tài, địa vị, danh vọng; thực tế, nó không thể làm cho con người đạt tới hạnh phúc đích thực.  

Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một tin vui. Có những niềm hạnh phúc lớn lao mà Thiên 
Chúa ban cho chúng ta qua từng phút giây đang sống. Biết dừng lại để thưởng thức những niềm vui 
nhẹ nhàng trong cuộc sống. Gặp một nụ cười, ngắm một bông hoa. Thực thi một cử chỉ yêu thương, 
một việc làm bác ái. Đọc một cuốn sách hay. Một cuộc trò chuyện thân mật. Một buổi tối đọc kinh chung 
trong gia đình, trong khu xóm. Dâng một Thánh Lễ sốt sắng. Dự một giờ chầu sốt mến… Biết bao niềm 
vui an hòa mang đến hạnh phúc trong cái bình thường của đời thường. Có những người, giàu tiền bạc 
mà không biết vui cười, lắm của cải mà không biết yêu thương, sang trọng bề ngoài mà không có niềm 
vui nội tâm, thì cũng chỉ là bất hạnh. Con người không chỉ 
dừng lại nơi cơm áo gạo tiền. Con người còn có rất nhiều niềm 
vui tinh thần, biết bao hạnh phúc thiêng liêng.  

Chúa Giêsu không chọn những thanh niên “học giỏi, đẹp 
trai, con nhà giàu”. Chúa chọn những thanh niên, những người 
lao động xem ra chẳng bảnh trai hay học thức, nhưng Chúa cần 
nơi họ là có “tấm lòng”, vì “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. 

Người trẻ luôn ước mơ, luôn khao khát, luôn tìm kiếm và 
luôn có đủ nghị lực để vươn tới Chân Thiện Mỹ. Nhân loại sẽ 
không tìm thấy giải đáp nào thoả đáng hơn ngoài Chúa Giêsu Kitô, 
Đấng “là Con Đường, là Chân Lý và là Sự Sống” ( Ga 14, 6 ). 
Trong xã hội ngày nay, có biết bao cuộc vui chơi giải trí, có biết 
bao phong cách hào hoa, có biết bao chủ thuyết hứa hẹn một tương lai tươi sáng… đang lôi cuốn giới trẻ.  

Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận một sự thật là: con người đứng trước một thế giới tương đối, 
hữu hạn nhưng tâm hồn lại luôn hướng về những giá trị tuyệt đối, vô biên. Đó là một mâu thuẫn lớn nhất 
trong con người, đặc biệt là nơi giới trẻ. Nếu không có một đời sống tâm linh vững vàng thì người trẻ dễ 
rơi vào tình trạng chán chường, thất vọng và phản ứng nổi loạn. Ý tưởng đó được Thánh Gioan Phaolô 
II, trong sứ điệp ngày Quốc Tế Giới Trẻ 1993 xác nhận: “Chỉ có Đấng tạo dựng nên tâm hồn con người 
mới có thể đáp ứng cách thích đáng những mong chờ mà con người mang trong mình”. 

Vì thế, cần phải cầu xin cho có được sự hiểu biết để “coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn 
Ngoan”; “Đức Khôn Ngoan hơn vương trượng, ngai vàng… của cải bằng không. So với Đức Khôn 
Ngoan, vàng trân châu bảo ngọc chẳng qua là một chút cát, bạc chẳng qua như chút bùn” ( Bài đọc 1 ). 
Khôn Ngoan là sự giàu sang, là sự hiệp thông với ân sủng của Thiên Chúa. Người đời thường quý 
chuộng tiền bạc và sự giàu sang, còn người Công chính coi Ðức Khôn Ngoan là điều quý trọng hơn cả. 
Khôn ngoan quý trọng hơn tiền bạc, ngọc ngà, châu báu. Khôn Ngoan quý hơn sức khoẻ và sắc đẹp. 
Cùng với Ðức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đến với người công chính. 

Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay là người trẻ đàng hoàng và lương thiện, sống một 
cuộc sống không có gì đáng chê trách, không có tội lỗi gì đáng phàn nàn, không có tật xấu để sửa sai. 
Anh là hình ảnh người Công Chính Cựu Ước chu toàn lề luật. Chúa Giêsu âu yếm nhìn anh và muốn 
anh tiến thêm một bước nữa để nên người Công Chính Tân Ước: bán gia tài đem bố thí cho người 
nghèo, sẽ có một kho báu trên Trời và hãy theo Ngài. Đó là điều kiện nên người Công Chính Tân Ước. 

Không ngoại tình, không giết người, không trộm cắp, không làm chứng gian, không lường gạt ai, 
không bất hiếu với cha mẹ. Đó mới là điều kiện thứ nhất sống tốt lành về mặt luân lý. Điều kiện thứ hai 
là tin và theo Chúa Giêsu.  

Giá trị của con người không hệ tại ở cái mình có, mà ở tại chính cái mình làm. Tất cả sự khôn 
ngoan và minh triết được đúc kết nới Chúa Giêsu. Tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của 
Người là sự khôn ngoan của người Kitô hữu. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ch ỉ dẫn con đường hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con trung 
thành theo đường lối khôn ngoan thánh thi ện Chúa d ạy, luôn gi ữ các gi ới răn, chia s ẽ tình 
thương với tha nhân, tin và b ước theo Chúa m ỗi ngày. Amen. 

Lm. Giuse NGUY ỄN HỮU AN 
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LỐI NHỎ ĐƯỜNG SỐNG 
Giàu – Nghèo là vấn đề muôn thuở. Người nghèo luôn nhiều hơn người giàu, mọi thời và mọi 

lúc. Thật vậy, Chúa Giêsu đã xác định: “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có” ( Ga 12, 8 ). 
Thực tế cho thấy rằng mấy ai “đẻ bọc điều” đâu. Thế nhưng có những người mới “hơn người” một chút đã tỏ vẻ “chảnh”, kênh kiệu thấy rõ ! 

Nghèo thì khổ, thiếu thốn đủ thứ, thậm chí 
thiếu cả những điều kiện sống cơ bản. Với người 
giàu, người Việt nói: “Miệng người giàu có gang, có 
thép”. Người Iran mỉa mai qua câu tục ngữ: “Khi 
người giàu ăn cắp, người ta bảo họ nhầm lẫn; khi 
người nghèo ăn cắp, người ta bảo họ ăn trộm”. Còn 
tục ngữ Nam Phi nói: “Lời đề nghị của kẻ nghèo 
được xét đến sau cùng”. Được xét là còn may, bởi vì 
thường thì mọi lời nói, đơn từ, vụ việc,… của người 
nghèo chẳng ai thèm quan tâm chi cho mất thời giờ. 
Nghèo không có tội, nhưng như “bị vạ” vậy ! 

Người nghèo khổ thật, thế mà còn bị khinh 
miệt nữa ! Đó là một dạng vô cảm. Bà Hellen 
Adams Keller ( 1880-1968, tác giả và nhà hoạt động người Mỹ ) nhận định: “Thói xấu tồi tệ nhất chính 
là sự vô cảm của con người”.  

Có điều gì khác nhau giữa người nghèo và người giàu ? Tục ngữ Phần Lan giải thích: “Người 
nghèo ăn khi nào có, người giàu ăn khi nào muốn”. Rất đơn giản mà rất thâm thúy. Nỗi đau ngấm ngầm 
và nhức buốt lắm ! Tục ngữ Pháp phân tích: “Không ai kiêu ngạo hơn người giàu mà mới đây chỉ là kẻ 
nghèo kiết xác”. Khó vào Nước Trời là loại người giàu như vậy, chứ sự giàu có không là điều bất hạnh 
mà Chúa Giêsu đề cập. 

Người giàu hay người nghèo đều cần sự khôn ngoan. Tại sao ? Vì “khôn ngoan là thần khí hằng 
yêu mến con người” ( Kn 1:6 ), “trí khôn ngoan là cội rễ không thể nào hư hoại” ( Kn 3:15 ), và “đức 
khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người” ( Kn 7, 14 ). Quả thật, sự khôn ngoan vô cùng cần thiết: 
“Có nhiều người khôn ngoan, thế giới được cứu thoát; nhờ một vị minh quân, cả thần dân được an cư 
lạc nghiệp” ( Kn 6, 24 ). 

Tác giả sách Khôn Ngoan bộc bạch: “Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. 
Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả 
vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan” ( Kn 7, 7-8 ). Thật là khôn 
ngoan khi biết mình yếu đuối, bất tài, vô dụng, và biết cầu xin Thiên Chúa xót thương. Khôn ngoan là 
khiêm nhường, khiêm nhường là khôn ngoan. 

Khôn Ngoan vô giá, không gì có thể so sánh. Tác giả sách Khôn Ngoan giải thích, đồng thời 
cũng là lời chia sẻ chân thành: “Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, 
vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, 
cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn 
Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng với Đức 
Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm 
xuể” ( Kn 7, 9-11 ). Rất rõ ràng, rất chi tiết. Có đức khôn ngoan là có tất cả. Đúng là kho tàng vô giá ! 

Biết vậy, tác giả Thánh Vịnh tha thiết cầu xin: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, 
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” ( Tv 90, 12 ). Niềm khao khát đó không thoáng qua, không tùy hứng, 
vui thì muốn, buồn thì thôi, nhưng là niềm khao khát cháy bỏng và không ngừng: “Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin ban tặng chúng con niềm hoan 
hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu” ( Tv 90, 14-15 ). 

Tất cả là hồng ân, là lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ chúng ta hoàn toàn bất xứng. Biết 
vậy là đầu mối khôn ngoan. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ đoái thương, không thể làm ngơ, vì Ngài là Đấng 
giàu lòng thương xót. Mọi nơi và mọi lúc, Ngài mong muốn chúng ta chân thành thân thưa: “Xin cho 
chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, 
xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm” ( Tv 90, 17 ). 

Lối nhỏ là đường dẫn tới sự sống, lối rộng là đường dẫn tới sự chết. Đúng vậy, vì Chúa Giêsu đã 
khuyến cáo: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà 
nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối 
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ấy” ( Mt 7, 13-14 ). Ngài còn bảo chúng ta phải “chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” ( Lc 13, 24 ). 
Chắc chắn Ngài không xúi dại chúng ta đâu. Chính sự tự do cũng có “phạm vi nhất định” kia mà, đâu 
phải tự do thì muốn làm gì thì làm, nếu vậy thế giới này loạn hết. 

Trung ngôn nghịch nhĩ. Lời thật mất lòng. Phụ nữ hỏi về sắc đẹp của họ, nếu nói họ đẹp thì họ 
vui, nhưng chỉ là ảo; nếu nói họ không đẹp thì họ buồn, thậm chí còn ghét người nhận xét. Nhạc sĩ, thi sĩ 
và văn sĩ hỏi tác phẩm của họ thế nào, nếu nói tác phẩm của họ hay thì họ cười; nếu nói tác phẩm của 
họ “chưa đạt” thì họ chán lắm, có khi họ bảo người nhận xét không biết nghệ thuật, không tinh tế. 
Chuyện đời là thế. Đôi khi người ta chỉ nịnh nhau để xã giao thôi. Mẹ hát, chẳng lẽ con lại nỡ lòng không 
khen hay ? Trên Facebook hoặc các website khác, những cái “like” [thích] có thể cũng chỉ là giả tạo mà 
thôi, ít có người thật lòng. Vả lại, thấy Facebook có nhiều rác quá, toàn là chuyện ba sàm, vớ vẩn ! 

Với Thiên Chúa thì khác hẳn. Lời Chúa có lúc làm cho chúng ta phấn chấn, hạnh phúc, nhưng 
Lời Chúa có lúc làm cho chúng ta đau nhói, nhức buốt – thường thì nhức nhiều hơn, vì “Lời Chúa phán 
là lời chân thật, như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện” ( Tv 12, 7 ). Thật vậy, Thánh Phaolô nói: 
“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân 
cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” ( Dt 4, 12 ). 
Tại sao như vậy ? Thánh Phaolô giải thích: “Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời 
Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” ( Dt 4, 13 ). 

Tác giả Thánh Vịnh đặt vấn đề: “Làm thế nào 
giữ được tuổi xuân trong trắng ? Thưa phải tuân  theo 
lời Chúa dạy” ( Tv 119, 9 ). Hằng ngày, theo kiểu 
Facebook, chúng ta có “like” [yêu] Chúa thật lòng hay 
cũng chỉ “che mắt thánh” đây ? Chúa biết hết, vì Ngài 
“thấu suốt mọi tâm can” ( Cv 15, 8; Rm 8, 27 ). Ước gì 
mỗi chúng ta luôn biết chân thành tâm nguyện: “Lạy 
Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai 
mệnh lệnh Chúa” ( Tv 119, 10 ). 

Tìm kiếm Chúa thật khó. Khó không phải vì 
Chúa “trốn” chúng ta, mà tại chúng ta chưa thực sự 
muốn gặp Ngài. Muốn thì muốn, nhưng thực hành 
thì… hậu xét ! Trình thuật Tin Mừng Mc 10, 17-22 
“minh họa” điều này. 

Một hôm, khi Đức Giêsu vừa lên đường, có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Ngài và 
hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Ngài nói: “Sao 
anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều 
răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha 
kính mẹ”. Anh ta hãnh diện nói với Ngài rằng anh đã tuân giữ tất cả những điều đó từ thuở nhỏ. 

Tuyệt vời lắm, tốt lành thật ! Thật vậy, chính Đức Giêsu đã âu yếm đưa mắt nhìn anh ta và đem 
lòng yêu mến. Rồi Ngài bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho 
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét 
mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Thôi rồi, bó tay rồi ! 

Có lẽ lúc đó Chúa Giêsu đã lắc đầu tiếc cho anh ta lắm. Ngài rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói 
với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” ( Mc 10, 23 ). Nghe Sư 
Phụ nói thế, các môn đệ sững sờ vì chẳng lẽ giàu là có tội sao ? Căng thật đấy ! Chưa hết ngạc nhiên 
thì họ lại nghe Thầy nói tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà 
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” ( Mc 10, 25 ). Ui da ! Căng thật chứ 
chẳng đùa đâu đấy ! 

Tất nhiên họ lại càng sửng sốt hơn nữa và rỉ tai nhau: “Thế thì ai có thể được cứu ?”. Hỏi để mà 
hỏi, hỏi cho có chuyện chứ ai mà trả lời được ! Chúa Giêsu biết các đệ tử đang “đâu cái điền” ( điên cái 
đầu ) và “nhức óc” lắm, nhưng Ngài vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người 
thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có 
thể được” ( Mc 10, 27 ). 

Chắc chắn là thế. Có lẽ lúc này thực sự giá trị để chúng ta mượn lời Thánh Phêrô mà thưa với 
Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự 
sống đời đời” ( Ga 6, 68 ). 

Người giàu khó vào Nước Trời vì ỷ giàu mà khinh người, dùng tiền bạc để ăn chơi sa đọa; còn 
người giàu mà biết chia sẻ với người nghèo, biết làm từ thiện, họ dễ vào Nước Trời thôi. Người nghèo 
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mà chảnh thì cũng vô phúc, cho thì họ không lấy, thấy cũng không thèm xin, nhưng đồ người ta giấu kín 
thì rình mò, hở là rinh ngay, nghèo kiểu đó thì chắc chắn chẳng biết lối nào mà vào Nước Trời. Người 
nghèo như vậy là nghèo vô phúc, nghèo bạc phước, chứ chẳng có phúc chút nào ráo trọi ! 

Lạy Thiên Chúa, xin giúp con bi ết chấp nhận những gì Ngài ban cho con theo lòng nhân 
hậu của Ngài, ch ứ không đòi hỏi, không se sua, không m ưu mô,... Xin giúp con c ố gắng đi trên 
“l ối nhỏ” để được sự sống dồi dào c ủa Ngài. Con c ầu xin nhân danh Thánh T ử Giêsu, Đấng cứu 
độ nhân lo ại. Amen. 

TRẦM THIÊN THU 

VĨNH CỬU VÀ TẠM THỜI 
Thế giới ngày hôm nay có đầy sự hấp dẫn, khiến người ta thích những gì là tạm bợ, và không 

thích những gì là bền vững.  

Trong cuộc gặp gỡ các Chủng Sinh, Khấn Sinh và Tập Sinh tại hội trường Phaolô VI, Đức Thánh 
Cha Phanxicô kể, ngài đã nghe một Chủng Sinh tốt lành nói rằng anh muốn phục vụ Đức Kitô, nhưng 
chỉ 10 năm thôi, và rồi anh sẽ nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống khác... và ngài kết luận, thật nguy 
hiểm ! Tuy tạm thời, nhưng điều này thật nguy hiểm bởi vì ta không đánh cược đời mình một lần cho tất 
cả. Tôi kết hôn chừng nào còn yêu; tôi sẽ là một Nữ Tu nhưng chỉ trong một "thời gian ngắn" thôi, trong 
"một khoảng thời gian nào đó" và tôi sẽ tính tiếp, tôi không biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào. Thế này 
thì không phải với Đức Giêsu ! Đúng là cái thứ văn hóa tạm thời, nó không làm cho chúng ta nên tốt đẹp: bởi vì đưa ra một lựa chọn dứt khoát ngày nay thật là khó. Chúng ta là những nạn nhân của nền 
văn hóa tạm thời này. 

Cái tạm thời đã cản trở chàng thanh niên 

Chàng thanh niên trong Tin Mừng là ai ? Là 
con nhà giàu có. Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay thì 
anh ta là một thiếu gia. Nhưng một thiếu gia có lối 
sống gương mẫu, không bồ bịch lăng nhăng, không đua đòi ăn diện. Anh rất thành tâm thiện chí tuân giữ 
cả Mười Giới Răn một cách nghiêm túc từ thủa nhỏ, 
không ai chê trách được điều gì. Tắt một lời, anh là 
người hết sức gương mẫu trong việc chu toàn các đòi 
hỏi của Mười Điều Răn.  

Hơn thế nữa, anh còn là một người nhiệt huyết 
và cầu tiến, không bằng lòng với cuộc sống hiện  tại, 
nên anh thao thức đi tìm kiếm con đường trọn lành, để 
hoàn thiện. Chính vì những đức tính đó mà anh được Chúa Giêsu đem lòng thương mến. Người còn 
muốn mời gọi anh tiến xa thêm một bước nữa trên đường hoàn thiện. Đó là đem bán tất cả của cải là 
cái tạm thời và đem bố thí cho người nghèo để được kho tàng trên trời là cái vĩnh cửu, rồi đến theo 
Chúa Giêsu làm môn đệ của Người. Tin Mừng cho biết: "Anh sù nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có 
nhiều của cải" ( Mc 10, 22 ). Vậy là, cái tạm thời đã rào cản anh. 

Vượt qua rào c ản 

Chàng thanh niên trong Tin Mừng hôm nay thật tuyệt vời. Nếu xưa nay người ta cứ tưởng có 
một đời sống luân lý hoàn hảo đã đủ bảo đảm về mặt đạo đức, tiền bạc dư thừa bảo đảm về mặt vật 
chất, thì anh vẫn mang trong mình khát vọng sống đời đời cho dù anh đã thủ đắc trong tay toàn bộ 
những thứ đó.  

Để biến khát vọng thành hiện thực, anh đã tìm đến với Đức Giêsu là Đấng mà anh gọi là nhân 
lành. Đức Giêsu đã chỉ cho anh: "Hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người khó khó" ( Mc 10, 17 ). 
Bán sạch tài sản mà cha mẹ anh và chính anh đã vất vả tích lũy một đời bằng mồ hôi nước mắt; đã thế, 
còn đem bố thì hết cho người nghèo, còn mình trở nên trắng tay mà có sự sống đời đời sao ? Một lời 
mời gọi mới khó làm sao ! 

Đây là một rào cản anh phải vượt qua, trở nên nghèo vì người nghèo. Vì chính lúc nghèo như 
thế, "anh có một kho báu trên trời" ( Mc 10, 21 ). Kho báu đó đang hiện diện ngay trước mặt anh. Thế 
nên, Đức Giêsu mới nói: "Rồi đến theo Ta" ( Mc 10, 21 ). Đức Giêsu là một giá trị vượt trên tất cả những 
của cải trần gian, vì Người là "sức mạnh và sự không ngoan của Thiên Chúa" ( 1Cr 1, 24 ). "Trong 
Người có cất giấu một kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết" ( Cl 2, 3 ). Gia tài của chàng thanh niên 
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có là gì so với Đức Khôn Ngoan ? Nếu biết Đức Giêsu là Đức Khôn Ngoan hiện thân, có lẽ anh sẽ 
nói như tác giả sách Khôn Ngoan: "Đem so sánh sự giàu sang với sự không ngoan, tôi kể sự giàu sang 
như không" ( Kn 7, 8 ). Chàng thanh niên chưa vượt qua được rào cản về tài sản, nên anh mới kinh 
ngạc về đề nghị và lời mời gọi của Đức Giêsu. Nguyên nhân khiến anh chấp nhận mãi mãi “thiếu một điều”,là do chính của cải, tài sản mà anh đang có.  

Chọn chung k ết 

Chàng thanh niên giàu có không muốn bỏ cái tạm bợ là sự giàu sang để đi theo Chúa Giêsu, sự 
giàu sang và của cải là một cản trở làm cho hành trình tiến về nước Thiên Chúa trở nên khó khăn. 
Chính Chúa tuyên bố: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao" ( Mc 10, 23 ). Chúa 
biết khó, nhưng Người vẫn mời gọi chúng ta từ bỏ, vì Nước Trời có giá trị lớn lao, đòi hỏi con người 
phải trả giá. Vì chưng giữ đạo không chỉ dừng lại ở chỗ ăn ngay ở lành, chu toàn các đòi hỏi của luân lý, 
không làm điều xấu… mà quan trọng hơn, đó còn là tin nhận và dấn bước theo một con người, người 
đó là Đức Giêsu Kitô. Nói khác đi, sự hoàn thiện theo Tin Mừng hệ tại ở điều này: bước theo Chúa Kitô để làm môn đệ của Người. 

Thực ra, tiền bạc không phải là một sự dữ. "Có của" không đương nhiên là xấu, thái độ khi "có 
của" mới xác định giá trị con người. Giáo hội từng có những vị thánh xuất thân từ ngai vàng như vua 
Louis nước Pháp, vua Stéphan nước Hungarie. Giữa đống tiền của, họ vẫn lắng nghe tiếng Chúa và 
dấn thân cho người nghèo. 

Của cái là phúc lành của Thiên Chúa như sách Châm ngôn viết: "Chính phúc lành của Đức Chúa 
cho ta được giàu sang" ( Kn 10, 22 ); "Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có" ( 1Sm 2, 7 ). Người giàu 
cũng không bị kết án vì có nhiều tiền của. Chính Đức Giêsu cũng giao du với những người giàu sang 
quyền quí như Dakêu, Nicôđêmô, Mátthêu v.v… 

Như vậy, tiền bạc và sự giàu sang không phải là đối tượng nguyền rủa. Đức Giêsu muốn chúng ta 
dùng nó làm bàn đạp để bước lên bậc hoàn thiện chiếm được Nước Trời có Chúa làm gia nghiệp đời ta.  

Lm. Antôn NGUY ỄN VĂN ĐỘ 

 
 

TIN TỨC HỘI THÁNH TOÀN CẦU 
01. Sứ điệp Ngày Di Dân và T ỵ Nạn Thế Giới 

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác rằng “dửng dưng và im lặng đối với thảm cảnh người di dân  
và tỵ nạn là mở đường cho sự đồng lõa, khi chúng ta chứng kiến như khán giả, chính cái chết vì ngộp 
thở, vì kiệt lực, bạo lực và đắm tàu”. 

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 1 tháng 10, nhân ngày Thế 
Giới Di Dân và Tỵ Nạn sẽ được cử hành vào ngày 17.1.2016, với chủ đề “Người di dân và tỵ nạn gọi hỏi 
chúng ta. Câu trả lời của Tin Mừng Lòng Thương Xót”. Sứ điệp được giới thiệu trong cuộc họp báo tại 
Vatican do Đức Hồng Y Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục Vụ Di Dân và Người 
Lưu Động, cùng với vị Tổng Thư Ký là Đức Cha Joseph Kalathiparampil. 

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến “làn sóng 
di dân liên tục gia tăng ở mọi miền trên thế giới. Càng 
ngày càng có những nạn nhân của bạo lực và nghèo đói 
rời bỏ nguyên quán, chịu sự hành hạ của những kẻ buôn 
người trong hành trình tiến về giấc mơ một tương lai tốt đẹp hơn. Và rồi, giả sử họ sống còn sau những lạm dụng 
và nghịch cảnh, họ lại phải đương đầu với những thực tại 
trong đó có tiềm ẩn những nghi ngờ và sợ hãi. Sau cùng, 
nhiều khi họ gặp tình trạng thiếu những quy luật rõ ràng 
và khả thi, điều hành việc đón tiếp. Hơn mọi thời đại trước đây, ngày nay Tin Mừng về Lòng Thương Xót đánh động 
lương tâm, ngăn cản chúng ta đừng trở nên quen thuộc 
với những đau khổ của người khác, và chỉ dẫn những con đường đáp ứng, ăn rễ sâu trong các nhân đức đối thần Tin, Cậy, Mến, và được diễn tả qua các hoạt 
động từ bi bác ái về tinh thần cũng như thể lý”. 

CÙNG THÔNG TIN  
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Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các tín hữu rằng “những người di dân là anh chị em chúng ta đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, tránh được nạn nghèo đói, nạn bóc lột và bất công trong việc 
phân phối tài nguyên thế giới. 

Ngài cũng khẳng định rằng “sự hiện diện của những người di dân và tỵ nạn đang đặt những câu 
hỏi nghiêm trọng cho các xã hội đón tiếp họ... Làm thế nào để sự hội nhập người di dân và tỵ nạn ấy 
làm cho nhau được phong phú, mở ra những con đường tích cực cho cộng đoàn, và vượt thắng những 
nguy cơ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc, quốc gia chủ nghĩa thái quá và nạn bài người ngoại quốc”. 

Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì trong dư luận tại nhiều nước ngày nay chỉ nổi bật những cuộc 
thảo luận về những điều kiện và những giới hạn cần đề ra cho việc đón tiếp người di dân và tỵ nạn, 
không những trong các chính sách của Nhà Nước, nhưng cả trong một số cộng đoàn Giáo Xứ, cho rằng 
sự yên hàn theo truyền thống của mình đang bị đe dọa”. 

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo Hội hãy hành động theo gương lời nói và hành động của Chúa Giêsu Kitô đối với người di dân và tỵ nạn. Câu trả lời của Tin Mừng chính là lòng từ bi 
thương xót... Không thể thu hẹp các vấn đề di dân vào chiều kích chính trị và quy luật, vào những khía 
cạnh kinh tế hoặc sự đồng hiện diện của các nền văn hóa khác nhau trên cùng một lãnh thổ. Các khía 
cạnh này chỉ có tính chất bổ túc cho sự bảo vệ và thăng tiến con người, cho nền văn hóa gặp gỡ của 
các dân độc và hiệp nhất, trong đó Tin Mừng về lòng từ bi thương xót soi sáng và khích lệ những hành 
trình đổi mới và biến đổi toàn thể nhân loại”. 

02. Thánh L ễ Khai M ạc Thượng Hội Đồng Giám M ục về Gia Đình   

Lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật 4.10.2015, 270 vị 
tham dự Thượng Hội Đồng về Gia Đình đã họp 
chung lần đầu tiên tại phòng họp Thượng Hội Đồng 
Giám Mục. Lúc 10 giờ sáng Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế trọng thể khai 
mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia 
Đình trong Đền Thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế có 
314 vị gồm các Nghị Phụ và các cộng sự viên, trong 
đó có 71 Hồng Y, 7 Thượng Phụ, 2 Tổng Giám Mục 
Trưởng, 72 Tổng Giám Mục, 102 Giám Mục và 58 
Linh Mục. Tham dự thánh lễ có khoảng 10.000 tín 
hữu và du khách hành hương.  

Các Lời Nguyện Giáo Dân đã được đọc trong 
các thứ tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, A Rập, Bồ Đào Nha và Swahili: cầu cho Giáo Hội biết chiêm 
ngắm và giữ gìn công trình sáng tạo của Thiên Chúa; cho các Nghị Phụ được Chúa Thánh Thần soi 
sáng trợ lực trong nhiệm vụ hướng dẫn tín hữu theo Chúa Kitô; cho các nhà lập pháp và giới lãnh đạo 
biết thăng tiến công ích, công lý và hòa bình; cho giới trẻ và những người đính hôn khám phá ra vẻ đẹp 
của sự nhưng không, lòng trung thành và sẵn sàng hy sinh và tha thứ; cho các gia đình bị thử thách đau 
khổ đuợc ơn thánh Chúa an ủi, được các anh chị em khác và các cơ cấu trợ giúp. Đã có 70 Linh Mục và 
Phó Tế giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Cộng đoàn đã hát kinh cầu các Thánh xin các vị bầu 
cử cho Thượng Hội Đồng Giám Mục diễn ra tốt đẹp như ý Chúa muốn. 

03. Sứ điệp Ngày Qu ốc Tế Giới Trẻ lần thứ 31 

Trong sứ điệp công bố sáng ngày 28 tháng 9 nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ 
được cử hành cấp hoàn vũ vào cuối tháng 7 năm tới tại Cracovia, Ba Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô 
mời gọi các bạn trẻ mang ngọn lửa từ bi thương xót của Chúa Kitô vào đời sống thường nhật và thực thi 
mỗi tháng một công việc bác ái. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:  

"Các bạn trẻ rất thân mến, Chúng ta đã tới giai đoạn chót trong cuộc lữ hành tiến về Cracovia, 
nơi chúng ta sẽ cùng nhau cử hành Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 31 vào tháng 7 năm tới 2016. Hành 
trình dài và đòi nhiều cố gắng này được lời Chúa Giêsu hướng dẫn, rút từ “Bài giảng trên núi”. Chúng ta đã khởi sự hành trình này hồi năm 2014, cùng nhau suy niệm về Mối Phúc thứ nhất: “Phúc cho những 
người có tinh thần thanh bần vì Nước Trời là của họ” ( Mt 5, 3 ). Đề tài cho năm 2015 là “Phúc cho ai có 
tâm hồn thanh khiết, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa” ( Mt 5, 8 ). Trong năm đang ở trước mặt, chúng ta 
muốn để cho mình được Lời này soi sáng: “Phúc cho nh ững ai có lòng th ương xót vì h ọ sẽ được 
xót th ương” ( Mt 5, 7 ).  

Với chủ đề này, Ngày Quốc Tế giới trẻ Cracovia năm 2016 được tháp nhập vào Năm Thánh Lòng 
Thương Xót, trở thành một Năm Thánh thực sự và riêng cho người trẻ trên bình diện thế giới. Đây không 
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phải là lần đầu tiên Đại Hội Giới Trẻ Quốc Tế trùng vào một Năm Thánh. Thực vậy, chính trong Năm 
Thánh Cứu Độ 1983-1984, Thánh Gioan Phaolô 2 đã triệu tập lần đầu tiên các bạn trẻ toàn thế giới vào 
Chúa Nhật Lễ Lá. Rồi trong Đại Năm Thánh 2000, hơn 2 triệu người trẻ từ 165 quóc gia đã họp mặt tại 
Roma để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15. Như đã xảy ra trong 2 trường hợp trước đây, tôi 
chắc chắn rằng Năm Thánh Giới Trẻ ở Cracovia sẽ là một trong thời điểm nổi bật của Năm Thánh này ! 

Chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Ba Lan. Cracovia, thành phố của 
Thánh Gioan Phaolô 2 và Thánh nữ Faustina Kowalska, đang chờ đợi chúng ta với vòng tay và con tim 
rộng mở. Tôi tin rằng Chúa Quan Phòng đã hướng dẫn chúng ta cử hành Năm Thánh Giới Trẻ tại đó, 
nơi hai vị đại tông đồ lòng thương xót của Chúa thời nay đã sống. Đức Gioan Phaolô 2 đã trực giác thấy 
rằng đây là thời đại của lòng thương xót. Vào đầu triều đại Giáo Hoàng của ngài, ngài đã viết thông điệp 
“Thiên Chúa giàu lòng xót thương”. Trong Năm Thánh 2000, ngài đã phong thánh cho Nữ Tu Faustina, 
và thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót của Chúa, vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Và năm 2002, ngài đã đích thân khánh thành tại Cracovia Đền thánh Chúa Giêsu Thương Xót, phó thác thế giới cho lòng 
Thương Xót của Chúa và cầu mong sứ điệp này đi tới tất cả mọi người trên trái đất và được tràn đầy 
niềm hy vọng trong tâm hồn. Cần thông truyền cho thế giới ngọn lửa thương xót ấy. Trong lòng thương 
xót của Chúa, thế giới sẽ tìm được an bình, và con người tìm được hạnh phúc !” ( Bài giảng lễ cung hiến Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở Cracovia, 17.8.2002 ).  

Các bạn trẻ rất thân mến, các bạn hãy để cho lòng thương xót vô biên của Chúa đánh động để trở thành những tông đồ của lòng 
thương xót qua các công việc, lời nói và kinh 
nguyện, trong thế giới chúng ta bị thương vì 
lòng ích kỷ, oán thù và bao nhiêu điều tuyệt 
vọng. Hãy mang ngọn lửa tình thương xót của 
Chúa Kitô mà Thánh Gioan Phaolô 2 đã nói, vào 
trong các môi trường đời sống thường nhật của 
các bạn và cho đến tận bờ cõi trái đất. Trong sứ 
mạng này, tôi tháp tùng các bạn bằng những lời 
cầu chúc và kinh nguyện, tôi phó thác tất cả các 
bạn cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Từ Bi thương xót, trong giai đoạn chót của hành trình chuẩn bị tinh 
thần cho Ngày Quốc Tế giới trẻ sắp tới tại Cracovia. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả các bạn. 

04. Đức Thánh Cha chu ẩn y các án tuyên phong Chân Ph ước 

Trong buổi tiếp kiến ngày 30 tháng 9 với Đức Hồng Y Angelo Amato Tổng Trưởng Bộ Phong 
Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được phê chuẩn các nghị định công nhận việc tử đạo của cha 
Valentín Palencia Marquina và bốn vị khác cùng chịu tử vì đạo với ngài, mở đường cho việc tuyên 
phong Chân Phước cho các vị. Năm vị đã bị thiệt mạng do lòng căm thù Đức Tin tại Suances, Tây Ban 
Nha, vào năm 1937, trong cuộc nội chiến tại nước này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã phê chuẩn 
các nghị định tuyên dương các nhân đức anh hùng của bảy vị Tôi Tớ Thiên Chúa, và truyền rằng các vị 
có thể được vinh danh với danh hiệu “Bậc Đáng Kính”.  

05. Hội Đồng Giám M ục Pháp tuyên b ố chống lại việc thúc đẩy phá thai c ủa chính ph ủ Pháp  

Hội Đồng Giám Mục Pháp đã ban hành một tuyên bố chỉ trích chiến dịch của chính phủ thúc đẩy 
phá thai. Khẩu hiệu của chiến dịch là “cơ thể của tôi, sự lựa chọn của tôi, quyền của tôi.” Trong tuyên 
bố, các Giám Mục Pháp đã trích một phần trong thông điệp Laudeto Sí của Đức Thánh Cha Phanxicô về 
sự chăm sóc các kỳ công sáng tạo. Các ngài viết: 

“Vì tất cả mọi thứ có tương quan với nhau, quan tâm đến việc bảo vệ thiên nhiên cũng không 
tương thích với sự biện minh cho việc phá thai. Làm thế nào chúng ta có thể thực sự dạy cho tầm quan 
trọng của việc quan tâm đến những sinh vật dễ bị tổn thương khác, bất kể bao phiền hà hay bất tiện có 
thể có, trong khi chúng ta lại không bảo vệ được một phôi thai con người, ngay cả khi sự có mặt của 
phôi thai ấy là khó chịu và tạo ra những khó khăn ?” 

06. Ý cầu nguy ện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 10 

Ý chung:  Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người là một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ. 

Ý truy ền giáo:  Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô Giáo tại châu Á, biết rao 
giảng Tin Mừng cho những người vẫn đang mong đợi. 

Trích b ản tin t ổng hợp VUI SỐNG TRÊN ĐỜI 
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SAO EM KHÔNG LẦN CHUỖI ? 
LỄ MAI KHÔI 

Suốt tháng 10 Mai Khôi, Hội Thánh khắp nơi hướng 
về Mẹ Maria một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của Dân 
Chúa đối với Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm 
riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mai Khôi. 

Mai Khôi chính là hoa hồng. Mai Khôi là bông hồng 
đẹp, viên ngọc quí. Như thể, bằng chuỗi Mai Khôi, Hội 
Thánh trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm 
sắc đẹp, dâng lên Mẹ hiền. 

Nói đến Mai Khôi là nói đến hoa. Những bông hoa 
muôn màu muôn sắc dâng trước toà Mẹ. Những bông hoa kinh nguyện sốt sắng kết dệt nên những lời ca 
tụng Mẹ. Những bông hoa hy sinh, bác ái muốn toả hương dưới chân Mẹ. 

Những bông hoa nói lên lòng yêu mến của con cái đối với Mẹ hiền. Những bông hoa cũng cố 
gắng diễn tả phần nào nét đẹp của Mẹ.  

Thật vậy, giữa ngàn hoa, Đức Maria nổi bật như bông hoa cao quý xinh đẹp nhất. Đẹp đến độ 
"đẹp lòng Thiên Chúa". Trình thuật Truyền Tin gợi lên vài nét đẹp của Người.  

Mẹ có nét đẹp đơn sơ. Đơn sơ trong khung cảnh làng quê Nadarét. Đơn sơ trong nếp sống 
thôn nữ đạm bạc. Nhất là đơn sơn trong tâm hồn giản dị. Sự đơn sơ trong tâm hồn được bộc lộ qua 
những suy nghĩ trong sáng, những phát biểu thật thà, thẳng thắn trình bày với thiên sứ hoàn cảnh cụ thể 
của bản thân. Đơn sơ trong vâng phục. Khi đã hiểu rõ ý định của Thiên Chúa chỉ đơn sơ thưa: "Này tôi 
là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền". Tâm hồn đơn sơ của Mẹ chiếu toả như viên ngọc 
trong suốt không một tì ố.  

Mẹ có nét đẹp khiêm nh ường . Khiêm nhường trong nếp sống ẩn dật nơi làng quê nhỏ bé. Khiêm 
nhường trong nhận thức về bản thân. Khi nghe Sứ thần chúc tụng ”Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy Ơn Phúc", Đức Maria thật sự ngạc nhiên. Bản thân Mẹ không dám nhận danh hiệu cao đẹp ấy. Khiêm nhường trong 
tâm hồn biểu lộ trong lời nói. Khi đã chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, Đức Maria vẫn khiêm tốn 
xưng mình là "Nữ tỳ của Thiên Chúa". Đức khiêm nhường tô thêm vẻ đẹp tuyệt vời nơi Mẹ.  

Mẹ có nét đẹp từ bỏ. Từ bỏ là vượt lên trên. Từ bỏ khiến con người trở nên cao đẹp, thanh 
thoát. Từ bỏ của cải đã khó. Từ bỏ bản thân khó hơn. Từ bỏ ý riêng mới thật cam go khốc liệt.  

Đức Maria đã có chương trình riêng: sống đời trinh nữ. Đó là một chương trình đẹp. Nhưng khi 
biết chương trình của Thiên Chúa, Mẹ đã sẵn sàng từ bỏ chương trình riêng. Nhờ từ bỏ chương trình 
riêng mà chương trình của Chúa được thực hiện. Nhờ từ bỏ bản thân mà Mẹ đón nhận được chính 
Thiên Chúa. Khi trút bỏ chính mình, Đức Maria được đầy tràn Thiên Chúa. Không còn thuộc về mình, 
Mẹ trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Mẹ là chiếc bình rỗng không, nên Mẹ đón nhận được "đầy ơn phúc" 
của Chúa ( Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt ). 

Đức Maria là bông hoa thanh khiết diễn tả được nét đẹp của Thiên Chúa vì Mẹ là tác phẩm của 
Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần "rợp bóng trên Mẹ" nên Mẹ sống dưới sự che chở của Thánh 
Thần, theo ơn hướng dẫn của Thánh Thần và sống trong tình yêu của Thánh Thần. Thiên Chúa muốn 
Con của Ngài vào đời làm người, nên đã chuẩn bị cho Con một người mẹ tuyệt hảo.Maria là người được Thiên Chúa đặc biệt mến thương.Thiên Thần gọi Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”, là người được “Đức 
Chúa ở cùng”, là người “đẹp lòng Thiên Chúa”. 

Maria đã là một thụ tạo tuyệt vời ngay từ trước khi làm Mẹ Đức Giêsu. Nhưng Thiên Chúa vẫn tôn 
trọng tự do của Mẹ. Ngài cần sự ưng thuận của một thụ tạo nhỏ bé trước khi trao cho Maria chức vị làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Tiếng “xin vâng” khởi đầu cho một chuỗi Xin Vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Chúa. 

Kinh Mai Khôi là một chuỗi “xin vâng” của người tín hữu dâng Thiên Chúa, theo mẫu gương đáp trả 
của Mẹ Maria. Tràng chuỗi Mai Khôi là một phương thế giúp chúng ta gần gũi thiết thân với Mẹ Maria.  

Đức Thánh Cha Piô X đã nhắn nhủ các gia đình Công Giáo: “Khi gia đình được an vui hoà thuận, 
hãy lần chuỗi Mai Khôi để xin Mẹ ban cho sự an vui hoà thuận yêu thương. Khi gặp người chồng thiếu 
trách nhiệm, hãy chạy đến với Mẹ nhờ tràng chỗi Mai Khôi, để xin Mẹ cảm hoá mình. Khi vợ chồng xung 
khắc nhau, hãy lần chuỗi Mai Khôi, xin Mẹ tạo sự cảm thông “. 

CÙNG CẦU NGUYỆN  
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 Thánh Gioan Phaolô II, ngay trong tuần lễ sau khi đắc cử Giáo Hoàng, đã nói với tất cả các tín 
hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô khi đọc kinh Truyền Tin: “ Chuỗi Mai Khôi là lời cầu nguyện 
mà tôi yêu thích nhất. Đó là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. Với lời kinh này 
chúng ta lập lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Êlisabeth 
nói với Mẹ. Toàn thể Giáo Hội cùng liên kết với những lời kinh ấy”. 

150 Thánh Vịnh đã được thay thế bằng 150 Kinh Kính Mừng. Miệng đọc lòng suy ngắm 15 Mầu 
Nhiệm Mai Khôi: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng. Đó chính là bản tóm tắt cuộc đời của 
Chúa Giêsu Kitô và cũng là của Đức Maria. Vì hơn ai hết, Đức Mẹ đã cùng với Con bước các chặng đường Vui-Thương-Mừng ấy với tinh thần của lời “xin vâng” mà Mẹ đã tuyên xưng trước khi Ngôi Lời 
Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ. 

Khi đọc sự tích về các cuộc Đức Mẹ hiện ra, dù ở Lộ Đức hay ở 
Fatima, dù ở Guadalupe hay ở Mễ Du, hay ở La Vang… chúng ta đều 
thấy Đức Mẹ nhắn nhủ người tín hữu hãy canh tân đời sống và siêng 
năng lần hạt Mai Khôi để làm đẹp lòng Thiên Chúa: “Ta là Đức Mẹ Mai 
Khôi, ta đã đến để cảnh báo các tín hữu canh tân đời sống và xin ơn 
tha thứ tội lỗi của họ. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, 
vì Ngài đã quá phiền muộn vì tội nhân loại. Loài người hãy lần chuỗi 
Mai Khôi. Họ hãy tiếp tục lần chuỗi hàng ngày.” ( Thông điệp Đức Mẹ 
gởi cho chị Lucia 13.10.1917 ). 

Thánh Đaminh là người có công rất lớn trong việc quảng bá việc 
đọc kinh Mai Khôi trong Giáo Hội, để cầu xin Chúa bảo vệ Giáo Hội 
trước sự tấn công của kẻ thù. 

Thánh Piô Năm Dấu Thánh chia sẻ: “Vũ khí của tôi là tràng hạt 
Mai Khôi. Đức Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi 
Mai Khôi. Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương 
yêu hãy lần chuỗi Mai Khôi”. 

Còn cha Stefano Gobbi viết: “Chuỗi Mai Khôi mang lại hòa bình 
cho bạn. Với lời Kinh Mai Khôi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa 

hồng ân vĩ đại nhất là canh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu 
và thánh ân”. Và “Chuỗi Mai Khôi là lời kinh của tôi. Những lời kinh này dù khiêm nhường và mong manh 
cũng sẽ nên như xích sắt để khóa lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế giới và của các tín 
hữu” . 

Trong tông huấn “Marialis cultus” Đức Phaolô VI đã chỉ ra những giá trị của kinh Mai Khôi như 
sau: đó là một kinh nguyện dựa trên Phúc Âm; giúp cho việc chiêm niệm; sát với kinh nguyện Phụng Vụ. 

Những điểm chính c ủa kinh Mai Khôi: 

1. Kinh nguyện đơn giản. Kết cấu của nó là những kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh mà 
người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng. Kinh Mai Khôi thích hợp cho những người đơn sơ bình dân, và 
dành cho những tâm hồn mang tinh thần khó nghèo của Phúc Âm. 

2. Kinh nguyện chiêm niệm. Tuy đơn giản, nhưng kinh Mai Khôi mang một nội dung phong phú, 
bởi vì đi đôi với việc đọc kinh, người tín hữu được mời chiêm ngắm những mầu nhiệm căn bản của Đức 
tin Kitô giáo: Mầu nhiệm Nhập Thể và Mầu nhiệm Vượt Qua. Việc lập đi lặp lại những câu kinh tạo ra sự 
than thản nội tâm để có thể nhìn ngắm những cảnh tượng của cuộc đời Chúa Cứu Thế. 

3. Kinh nguyện huấn giáo. Chính vì chú trọng vào những mầu nhiệm căn bản của Kitô giáo, nên 
việc xướng lên các mầu nhiệm hoặc giải thích chúng là cơ hội để học hỏi và đào sâu thêm nhưng chân 
lý căn bản của Đức Tin, và đáp lại cũng với tâm tình thuận nhận tin yêu 

4. Kinh nguyện đi sát với cuộc đời. Khi cùng với Mẹ Maria rảo qua cuộc sống của Chúa Giêsu và của 
Đức Mẹ qua những chặng đường từ Nadarét, Bêlem, Giêrusalem, qua biến cố vui thương buồn, người tín 
hữu gặp thấy những bài học cho cuộc sống thường nhật của mình, trộn lẫn vui buồn âu lo hy vọng. 

5. Kinh nguyện thanh luyện tu đức. Nhờ việc chiêm ngắm cuộc đời của Đức Kitô và Đức Maria, 
người tín hữu học đòi những nhân đức của các vị, cố gắng hoạ cuộc đời của mình theo gương các vị. 

6. Kinh nguyện dẫn vào phụng vụ. Những mầu nhiệm Mai Khôi, dựa vào Phúc Âm, đặc biệt là về 
mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua, chuẩn bị tâm hồn tín hữu cử hành sốt sắng các bí tích, đặc biệt là 
Thánh Thể, tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Đức Kitô. 

Như thế, Chuỗi Mai Khôi mang hai đặc điểm nổi bật là chất Tin Mừng và tính Hội Thánh.  
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Chuỗi Mai Khôi là một bản tóm tắt gọn gàng, dễ nhớ về những biến cố quan 
trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Mai Khôi là những bông hồng đẹp được tượng 
trưng bằng các kinh Kính Mừng để tôn vinh Người. Đức Mẹ đã có mặt trong cuộc đời 
Chúa Cứu Thế từ những giây phút đầu cho đến những giây phút cuối.  

Kinh Mai Khôi là lời kinh phổ cập, đó là kinh của mọi tín hữu. Ai cũng đọc 
được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái cũng như người ít học, 
người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, khi vui 
cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Kinh Mai Khôi có thể đọc được ở bất cứ đâu hay trong hoàn cảnh nào, ở Nhà Thờ, ở nhà mình, ở ngoài 
đường, trong nơi yên lặng hay giữa chốn ồn ào náo động và nhất là đọc chung 
với nhau trong gia đình hay những khi có đông người công giáo họp nhau lại. Đọc 
Kinh Mai Khôi với ý thức là mình đang làm một công việc có chất Tin Mừng, được 
Giáo Hội công nhận và nhiệt tình khuyến khích, một công việc thu tóm lại tất cả 
cuộc đời Chúa Cứu Thế. 

Chuỗi hạt Mai Khôi nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú. Chuỗi Mai Khôi 
làm lòng người lắng dịu, thanh thản bình an để chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ Maria. Cầm 
Chuỗi Mai Khôi trên tay, chúng ta sẽ thấy mình được tăng thêm nghị lực, sống vươn lên với niềm Tin, Cậy, 
Mến. Chuỗi hạt Mai Khôi mang đến vô vàn ơn phúc huyền diệu cho con người.  

Đức Ông Thi sĩ Xuân Ly Băng viết bài thơ “Sao không”, rất tâm tình và cũng rất dễ thương. Lời 
thơ như một lời nhắc nhở, hãy siêng năng cầu nguyện với Đức Mẹ bằng kinh Mai Khôi một cách tâm 
tình như nói chuyện với Mẹ vậy. Nhạc sĩ Thông Vi Vu dệt thành ca khúc “Sao không”. Tam Ca Áo Trắng 
hát với cả tâm hồn mến yêu. 

Tháng Mai Khôi nghe ca khúc “Sao không”, thấy lòng lâng lâng tình thương của Mẹ, nghe ơn 
thánh trải qua từng lời kinh. 

Sao em không lần chuỗi ? 
Những lúc trời gió mưa, 
Khi đêm về tăm tối, 
Khi lá rụng vườn trưa. 

Sao em không lần chuỗi ? 
Khi trời mới rạng đông, 
Khi sương mai ngọt bùi, 
Tỏa ngát trên ruộng đồng. 

Sao em không lần chuỗi ? 
Cảm tạ MẸ nhân lành 
Ơn MẸ như mưa tưới, 
Hồn em cánh đòng xanh. 

Sao không lần chuỗi ? 
Sao không lần chuỗi ? 
Bước đường em đi tới, 
Lần chuỗi nhé em ơi ! 

 

 

Sao em không lần chuỗi ? 
Mái tóc thề chấm vai, 
Bâng khâng ngày dong duổi 
Nhung nhớ bóng hình ai. 

Sao em không lần chuỗi ? 
Khi lặng ngắm chiều buông, 
Trong cô đơn ngậm ngùi, 
Lệ đắng chảy vào hồn. 

Sao em không lần chuỗi ? 
Cảm tạ MẸ nhân lành 
Ơn MẸ như mưa tưới, 
Hồn em cánh đồng xanh. 

Sao không lần chuỗi ? 
Khi trái gió trở trời, 
Em mong manh yếu đuối, 
Đến cùng MẸ, em ơi. 

Lm. Giuse NGUY ỄN HỮU AN 

 
ĐẠO MẪU TRONG CÔNG ĐẠO 

Bài 8. Linh M ục hay Đạo Mục 

Phần 7. Chánh Ni ệm trong Thánh Th ể 

( Hình anh Jason Johnson, 34 tuổi, Đạo Mục, người đã vì Đạo mà Mục 
nát đi vào ngày 1.10.2015. Gia đình cho biết anh luôn tự hào vì là một Kitô 
hữu. Những người chứng kiến nói nói rằng tay súng đã nhắm tấn công những 
người theo đạo Kitô. Ít nhất có hai người chứng kiến tường thuật rằng kẻ nổ 
súng, hỏi các nạn nhân liệu họ có phải là tín đồ Kitô Giáo hay không, trước khi 
bắn họ và còn nói rằng: “Good, because you're a Christian, you're going to see 

CÙNG NHẬN ĐỊNH  
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God in just about one second” – Được lắm, vì mày là một tên Kitô hữu nên mày sẽ đi gặp Chúa của mày 
trong chỉ một giây nữa thôi. http://ktla.com/2015/10/02/oregon-shooting-victims-names-released-details-
about-their-lives-emerge ) 

Một buổi chiều thứ 7 đẹp trời nào đó, nếu đang du lịch ở 
Quận Cam ( Orange County, California ), giàu có vào bậc nhất của 
Hoa Kỳ, là nơi tập trung đông nhất người Mỹ gốc Việt ( 135 ngàn ), 
các bạn Công Đạo có thể tham dự Thánh Lễ vào lúc 6g30 chiều, 
cử hành bằng tiếng Việt tại Christ Cathedral ( người Việt quen gọi 
là Nhà Thờ Kính ) đẹp và độc đáo vào hàng đầu thế giới, có dàn 
đại phong cầm lớn nhất hoàn vũ, do Giáo Phận Orange mua lại 
của Hội Thánh Cải Cách ( Crystal Cathedral Ministries ) vào tháng 
2 năm 2012 với giá 57.5 triệu dollars. ( Hình bên trong Nhà Thờ và 
sinh hoạt ngoài sân của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam ). 

Christ Cathedral có một điểm chung với nhiều Nhà Thờ 
khác trên đất nước Hoa Kỳ là có các Thánh Lễ cử hành bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

Tại Việt Nam, Thánh Lễ mỗi sáng Chúa Nhật, lúc 9g30 
tại Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn cử hành bằng tiếng Anh, lúc 11g00 
tại Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội bằng tiếng Pháp. 

Từ năm 1563 cho đến 1965 ( 402 năm ) các Thánh Lễ 
được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Latinh. Một trong những 
thành quả nổi bật nhất của Công Đồng Vatican II ( 1962-1965 
) là cho phép sử dụng các ngôn ngữ bản địa ( vernacular ) 
trong Thánh Lễ nhưng đồng thời vẫn duy trì truyền thống coi 
tiếng Latinh là ngôn ngữ chủ yếu và chính thức của toàn Hội 
Thánh. Vì thế các văn bản Phụng Vụ nơi các bản dịch cần 
phải trung thực nếu không tới mức tuyệt đối được thì cũng 
cần phải đi sát tối đa với bản gốc Latinh. Khi đối chiếu, có một 

số chi tiết nơi bản dịch tiếng Việt không chính xác. 
  

Tiếng Latinh Ti ếng Anh Ti ếng Pháp Ti ếng Vi ệt  
( và nhận định ) 

Đáng l ẽ phải là… 
thì mới sát với 
bản ti ếng Latinh  

Dóminus vobíscum The Lord be with 
you. 

Le Seigneur soit 
avec vous. 

Chúa ở cùng anh 
chị em 

 

Et cum Spíritu tuo And with your spirit Et avec votre 
esprit. 

Và ở cùng cha ( nếu 
như thế thì phải đáp 
là: Và ở cùng Đức 
Cha hay Đức Thánh 
Cha khi một Giám 
Mục hay Giáo Tông 
dâng lễ, mới hợp lý ) 

Và ở cùng thần khí 
của người. ( Linh 
Mục mang thần khí 
của Chúa Giêsu thì 
mới có được Thiên 
Chúa Cha ở với 
mình ) 

Suscípiat Dóminus 
sacrifícium, de 
mánibus tuis, ad 
laudem et glóriam 
nómi-nis sui, ad 
utilitátem quoque 
nostram, totiúsque 
Ecclésiæ suæ 
sanctæ. 

May the Lord 
accept the sacrifice 
at your hand, for the 
praise and glory of 
his name, for our 
good of all the 
Church. 

Que le Seigneur 
reçoive un Sacrifice 
à la louange et à la 
gloire de Son Nom, 
pour notre bien et 
celui de toute Sa 
Sainte Eglise. 

Xin Chúa nhận lễ 
vật bởi tay Cha, để 
ca tụng tôn vinh 
Chúa và mưu ích 
cho chúng con cùng 
toàn thể Hội Thánh 
Người. 

Xin Chúa nhận 
hiến lễ bởi tay 
người, để ca tụng 
tôn vinh Chúa và 
mưu ích cho chúng 
con cùng toàn thể 
Hội Thánh của 
Chúa. 

… una cum fámulo 

tuo Papa nostro et 
Antístite nostro N. et 
ómnibus orthodóxis  

… together with 
your servant N. 
our Pope and N. 
our Bishop, and 
all those who, 

… avec le Pape 
…, notre évêque 
…, et tous ceux 
qui ont la charge 
de ton peuple. 

… cùng với Đức Giáo 
Hoàng N., Đức Giám 
Mục N., chúng con, 
và toàn thể hàng giáo 
sĩ ( Chỉ có Đức Chúa 

... cùng với Papa 
N., Giám Mục N., 
và tất cả những ai 
kiên trung với Sự 
Thật và Lòng Tin 
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atque cathólicæ et 
apostólicæ fídei 
cultóribus. 

holding to the 
truth, hand on 
the catholic and 
apostolic faith. 

Cha mới đích thực là Đức Giáo Hoàng của 
Đạo. Không lẽ chỉ có 
hàng giáo sĩ mới 
quan trọng trong việc 
duy trì Đạo thôi sao ? 
Các Đức Thánh vì đã 
là Thánh rồi không 
cần lời cầu nguyện 
nữa mà chỉ cầu bầu 
cho ta mà thôi )  

Công Giáo và 
Tông Truyền.  

 

Chúng ta nhận thấy trong Thánh Lễ nơi tất cả các ngôn ngữ khác ngoại trừ tiếng Việt, kính từ 
“Cha” chỉ được dùng với duy chỉ một nghĩa duy nhất là Thiên Chúa Cha, đối tượng chính và duy nhất 
của Thánh Lễ, vì đây chỉ là hiến tế cứu chuộc của Chúa Giêsu, Người tự nguyện chịu Khổ Nạn như một 
lễ vật dâng lên cho Cha của Người mà thôi, dù sự tự nguyện này phát xuất từ “vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi” ( Kinh Tin Kính ).  

Các Linh Mục được Chúa Giêsu ban cho năng quyền cử hành Thánh Lễ trong thời gian hiện tại để 
cho Tín Hữu tuy đang sống ngay bây giờ mà cũng được thật sự và tích cực tham gia vào cuộc Khổ Nạn và 
Phục Sinh của Chúa Giêsu, được đón nhận Thịt và Máu của Người như của ăn và của uống mang đến sự 
sống đời đời. Các Linh Mục không tự làm ra Thánh Lễ và không thể Dâng Lễ như Chúa Giêsu đã hiến tế 
chính mình Người trên Thập Giá. Bản dịch tiếng Việt dùng trong Thánh Lễ cho thấy có một lấn cấn rất nan 
giải, giải thích đi giải thích lại vẫn cứ lấn cấn, người ta cứ phải hỏi đi hỏi lại hoài ( cho tới ngày tận thế ) là tại 
sao phải gọi Linh Mục là Cha ngoài đời và tại sao không thể gọi là Cha trong Thánh Lễ. 

( Trích ) Khi tiếp xúc với một số người Tin lành, tôi ngạc nhiên thấy họ gọi tôi là cha. Có thể họ 
nói trên môi vì không muốn gây thêm chia rẽ nhưng trong trí họ ngạc nhiên tại sao Kitô hữu lại chấp 
nhận danh hiệu trực tiếp ngược với Lời Chúa Kitô. Người rõ ràng “cấm” gọi ai đó là “thầy”. Tôi không tin 
Chúa cấm gọi người tình nguyện dạy giáo lý và Việt ngữ trong Cộng đoàn của tôi là “thầy”, là “cô” ! Có 
lẽ bất công với Chúa khi cho rằng Người cấm gọi người đàn ông sinh ra bày trẻ là “cha”. Chúa luôn gọi 
ông Giuse, cha nuôi là cha ( Lc 2, 48-49 ). Chúa không chống đối việc dùng từ ngữ diễn tả việc một 
người làm ! Chúa chỉ chống lại việc dùng “tước hiệu” để uy hiếp người khác ( Lc 22, 25 ). Nếu tôi xưng 
là “Công Giáo” chỉ cốt tỏ ra tôi tốt hơn người khác, tôi không nên xưng như thế !  

Tương tự, nếu bạn xưng là "Tin Lành" cốt để cảm thấy tốt hơn tôi, bạn không nên xưng ! Như 
một linh mục, nếu tôi dùng tước hiệu "Cha" trước tên tôi, tôi phải nghe rất kỹ Lời Chúa. Tôi có dùng tước 
hiệu đó để coi tôi tốt hơn người khác ? Nếu thế, tôi không nên dùng vì Chúa chống điều đó ! Khi người 
ta gọi tôi “Cha”, họ thách thức và nhắc nhở tôi yêu thương Dân Chúa và chớ lẩn trốn trách nhiệm làm 
cha. Thánh Phaolô viết về chức làm cha thiêng liêng của mình trong lá thư gởi Philemon, ông chủ tên nô 
lệ Onesimô. “Tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là 
Onesimô” ( Plm 10 ).  

Tương tự, ngài viết cho Giáo Dân Corintô, “Dù anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, 
anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ tin mừng, chính tôi đã sinh 
ra anh em” ( 1Cr 4, 15 ). Nếu quý vị thấy tôi dùng tước hiệu "Cha" để huyênh hoang, hay tôi không 
phục vụ yêu thương quý vị, hãy cứ gọi tên tôi trống không. ( Lm. Francis Lương Minh Tri, CMC., 
http://www.lavangtucson.com/index.php ?do=hieudao&act=detail&id=91 ) 

Lm. Lương Minh Tri đã nói nên một sự thật mà mọi người ( đặc biệt là Tín Hữu Việt Nam ) cần 
nhận ra: “Cha” ( cũng như “Đức Cha” và “Đức Thánh Cha” ) tuy là những thuật từ rất phổ biến trong sinh 
hoạt hàng ngày của các Tín Hữu, nhưng 100% chỉ là từ của “xã hội đời thường”, và là những hư tước 
hình thức bề ngoài nặng về phần giao tế xã hội, phát xuất và hình thành trước tiên từ Âu Châu do ảnh 
hưởng lâu ngày của Đạo Kitô, chứ hoàn toàn không phải và không thể là từ của “Đạo”.  

Chỉ có Phụng Vụ Thánh Lễ ( Liturgy of the Mass of the Roman Catholic ) trong tiếng Việt mới 
không phân biệt rạch ròi giữa hai phạm vi “Đời” và “Đạo”. Khi dạy rằng: “Phần anh em, thì đừng để ai 
gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em 
cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em 
cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh 
em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ 
mình xuống, sẽ được tôn lên.” ( Mt 23, 8-12 ) Chúa Giêsu không hề có ý “xía” vào phạm vi Đời mà 
Người chỉ muốn nói về trong Đạo mà thôi. “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” 
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( Mt 22, 21 ). Giữa người với người và trong đời thường, ta có thể gọi các giáo sỹ là Cha, Đức Cha, Đức 
Thánh Cha theo ý ta và tập quán Việt Nam, nhưng trong Đạo thì khác. 

Đi vào Thánh Lễ tức là đi vào Thánh Điện thần thiêng nhất của Đạo: Chúa Giêsu, Con Một Thiên 
Chúa, tự nguyện trở thành của lễ toàn thiêu nơi Thập Giá để dâng chính bản thân Người lên cho Thiên 
Chúa Cha, nhờ đó “Cha của Thầy, cũng là Cha của anh chị em: Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên 
Chúa của anh chị em” ( Ga 20, 17 ). Nhận thức như vậy, trong Thánh Lễ, một phạm trù Đạo thuần tuý, 
ta không có Cha nào khác ngoài Cha của Đức Kitô, mà nhờ Đức Kitô trở thành của lễ toàn thiêu cho 
Cha, Cha của Đức Kitô cũng là Cha duy nhất của ta. Do đó, Hội Thánh không bao giờ gọi Chúa Giêsu là 
Cha, nhất là trong Thánh Lễ; và Linh Mục cử hành Thánh Lễ, tuy thiết yếu một cách tuyệt đối để hình 
thành Thánh Lễ trong thời gian hiện tại, không thể là Cha của ta được. Không là Cha, Linh Mục cũng 
không thể là Thầy của ta được vì trong Thánh Lễ cũng chỉ có Chúa Giêsu mới thực sự là Thầy của ta 
nơi Lời và Hiến Lễ Toàn Thiêu của Người. 

Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và 
nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn 
người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây 
nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy” ( Mt 26, 26-29 ). 

Khi cử hành Thánh Lễ, không là Cha cũng không là Thầy, do sự thật không thể là như vậy vì sai 
lạc với Lòng Tin trong Đạo ( trong Đời thì vẫn có thể đúng tuỳ theo văn hoá và ngôn ngữ của từng dân 
tộc ), thì Linh Mục sẽ là ai đây ? Thưa, Linh Mục ( tôi thích dùng từ Đạo Mục hơn ) cử hành ( chứ không 
phải dâng lễ ) sẽ mang một danh xưng cao đẹp nhất, vĩ đại nhất, ý nghĩa nhất, tuyệt vời nhất, mà một 
người có thể nhận cho mình một cách chính xác và xứng đáng nhất. Linh Mục sẽ là “người” ( viết 
thường, khi viết hoa là có ý nói về Chúa Giêsu ). “Người” ở đây vừa có nghĩa là một người bình thường 
như mọi người khác, vừa có nghĩa là chính Chúa Giêsu. 

Từ “Con Người” ( אדם –בן, ben-'adam – con trai của Adong - trong tiếng Do Thái ) được dùng 107 
lần trong Thánh Kinh Cựu Ước, chủ đích là để nói lên sự tương phản giữa thân phận thấp hèn và tội lỗi 
của người đối với sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa. Đặc biệt nhất là câu: Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. ( Đn 7, 13 ) Trong 
Tân Ước, Chúa Giêsu được gọi hay tự gọi chính mình là “Con Người” 88 lần. Con Người là danh hiệu 
trổi vượt nhất của Chúa Cứu Thế. Khi nhận mình là Con Người, Chúa Giêsu muốn khẳng định mình 
chính là Đấng Cứu Chuộc được tiên báo trong Cựu Ước. Ý nghĩa thứ hai của từ “Con Người” là nhấn 

mạnh đến bản chất 100% là người thật như mọi người của 
Chúa Giêsu. Người là Thiên Chúa thật ( Ga 1, 1 ) nhưng cũng 
là người thật ( Ga 1, 14 ). Căn cứ vào điều này, anh em nhận 
ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức 
Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần 
khí ấy bởi Thiên Chúa, còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa ( 1 Ga 4, 2-3 ). 

Con người thường thích được xưng tụng bởi những 
kính từ tôn vinh họ vượt lên trên hạng phàm phu tục tử như 
“lãnh tụ vĩ đại, người cầm lái vĩ đại, vĩ nhân, siêu sao, siêu 
danh ca, siêu mẫu, siêu nhân, siêu quần bạt chúng, thánh, đại 
thánh…” Nhưng được làm người, dù rất bé nhỏ nghèo hèn tội 

lỗi bất tài vô tướng tật nguyền đến đâu đi chăng nữa, được mang tên là “con người”, ngay cả đến các thai 
nhi bị sát hại, tự bản chất đã là vô cùng vĩ đại rồi. Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, bản chất ngang hàng 
với Thiên Chúa, đã vui thích được làm người, không những thế còn tự chọn trở thành một người nhỏ bé 
nhất, hèn kém nhất, đau khổ nhất, và Người chỉ hãnh diện mang danh xưng “Con Người”. Nếu ta ( dù là ai 
và làm được gì đi nữa cho đời ) được làm người giống như Người, được mọi người gọi ta là “người”, và ta 
cũng có thể gọi mọi người là “người” thì có gì là vinh dự và hạnh phúc hơn. 

"Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng 
với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, 
sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây 
thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn 
danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn 
vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu 
Kitô là Chúa” ( Pl 2, 6-11 ). 
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TIN HAY KHÔNG TIN ? 
Sau Thế Chiến thứ nhất ( 1914 – 1918 ) cũng là sau cuộc Cách Mạng Tháng Mười ( 1917 ) ở 

nước Nga, sau này sẽ thành Liên Bang Sô Viết Cộng Sản, người ta muốn dùng phương pháp khoa học 
duy vật biện chứng để tuyên truyền người dân không tin vào Thiên Chúa và các tôn giáo nữa. Và trong 
một buổi hội thảo, chính quyền đã mời ba vị tiến sĩ lên thuyết giảng… 

Vị thứ nhất là một tiến sĩ về khoa Thiên Văn, sau khi ông bước lên sân khấu lý giải vô số lý do về 
thuyết vô thần, cuối cùng ông hô to: “Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm nhưng 
chưa bao giờ trông thấy Thiên Chúa, vì thế chắc chắn không thể có… Thiên Chúa”. Sau câu nói ông 
nhận được tràng pháo tay của số đông công chúng đang muốn theo chủ nghĩa vô thần. 

Vị thứ hai là một tiến sĩ Y Học, sau khi nói rất nhiều lý thuyết cho rằng con người tuyệt nhiên 
không có linh hồn, ông kết luận: “Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế 
nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim à ? Trong đầu à ? Trong máu à ? Tôi đều giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy gì, vì thế chắc chắn không có linh hồn”. Dứt lời, ông nhận 
được tràng pháo tay của khá đông cử tọa là người Cộng Sản. 

Vị thứ ba là một nữ tiến sĩ, một nhà Luận Lý Học. Cô từ từ bước lên sân khấu rồi phát biểu: 
“Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên Đường để ban 
thưởng hay Địa Ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua các sách cổ kim Đông Tây nhưng không thấy ghi 
chép gì về chuyện vớ vẩn vô căn cứ này”. Cô được rất nhiều người đang ủng hộ một Thiên Đường Đỏ ở ngay đời này mà thôi. 

Sau khi ba vị tiến sĩ thuyết giảng xong, ông chủ tịch hướng về phía công chúng nói: “Nếu trong 
tất cả mọi người có ai không thỏa mãn, hoặc muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai”. 

Sau một lúc lâu nhưng không có ai lên tiếng phản bác, buổi tuyên truyền chuẩn bị kết thúc trong 
sự đắc thắng của người Cộng Sản vô thần. Bỗng, một bà cụ lụ khụ chống gậy bước lên sân khấu, nói 
với ông chủ tịch: “Tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi được không ?” 

Thế rồi bà cụ quay về hướng vị tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được bao 
nhiêu là điều trong hơn 20 năm qua, thế anh có nhìn thấy… gió không ? Nó có hình dạng thế nào ?”  

Vị tiến sĩ ngơ ngác: “Ơ, kính viễn vọng làm sao có thể trông thấy được gió thưa cụ ?” 

Bà cụ tiếp ngay: “Trong thực tế cuộc sống có gió hay không ? Anh dùng kính viễn vọng không 
nhìn thấy được gió, chẳng lẽ anh khẳng định là không hề có gió ? Anh bảo anh dùng kính viễn vọng mà 
không nhìn thấy Thiên Chúa, rồi anh khăng khăng bảo là không có Thiên Chúa sao ?"  

Nhà Thiên Văn Học cúi gầm đầu bỏ ra khỏi hội trường. Bà cụ lại quay nhìn sang vị tiến sĩ thứ hai 
và hỏi: “Còn anh, anh có yêu vợ anh không ?” 

Ông chuyên viên hàng đầu về Y Học đáp: “Dạ, có yêu thưa cụ”. 

Bà cụ tiếp lời: “Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh ra xem thử cái gọi là 
"yêu" đó nó nằm ở bộ phận nào ? Trong gan ư ? Trong dạ dày ư ? Hay trong ruột ?” Lúc này thì mọi 
người trong khán phòng bật cười xôn xao ra ý ủng hộ. 

Tiếp tục, bà cụ lại nhìn sang nữ tiến sĩ về Luận Lý Học hỏi: “Cô học rất giỏi, hiểu rất rộng. Thế 
nhưng tôi xin hỏi cô: cô đã đọc quyển sách này chưa ? Nó gọi là "Kinh Thánh". Chẳng phải rõ ràng 
quyển sách này có nói mọi người sau khi chết đều phải chịu phán quyết về những gì mình đã sống, đã 
làm trong đời mình đó sao ? Cô đừng tưởng chết là hết ! Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có ai nói với cô 
rằng: "Không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần áo và 
phải đi học và làm việc, phải lấy vợ lgả chồng và sẽ lại sinh con cái thì cô có tin không ? Thế nhưng hôm 
nay cô không chỉ tin tất cả những điều ấy, mà cô còn thực sự đã đang sống trong thế giới này. Thế giới 
vĩnh hằng cũng là như thế !” 

Lần này thì cả hội trường, mọi người đều đứng bật dậy để hoan hô bà cụ già vừa đầy xác tín 
khôn ngoan, lại hết sức can đảm tuyên xưng Lòng Tin vào Thiên Chúa ngay giữa một đất nước đang 
ngả theo Cộng Sản vô thần… 

Sưu tầm từ Internet 
Ephata biên t ập lại tháng 10.2015 
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TỴ NẠN GIÁO DỤC:  
NẠN CHẢY MÁU CHẤT XÁM Ở VIỆT NAM 

Một làn sóng di dân mới đang thoát khỏi Việt Nam 

Hơn hai thập niên sau cuộc di cư của 
“thuyền nhân” Việt Nam đạt mức cao nhất, một 
cuộc di cư mới lại đang diễn ra. Ngày càng có 
nhiều sinh viên Việt Nam ở độ tuổi đại học đang tìm 
kiếm bằng cấp ở nước ngoài. Những di dân mới – 
có thể được gọi là “book people” [ đọc gần giống 
“boat people”, chỉ thuyền nhân vượt biển trốn khỏi 
chế độ CSVN trước đây – ND ] – nhận biết giá trị 
cao của bằng cấp từ trường học ở Mỹ, Anh và Úc.  

Hơn nữa, nhiều người đã ở lại các nước 
mà họ theo học sau khi tốt nghiệp, do bị thu hút 
bởi các công việc lương cao, phù hợp với năng 
khiếu của họ. Có hai phương cách có thể đảo 
ngược tình trạng chảy máu tài năng này: sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp quốc nội có giá trị 
gia tăng cao và tiếp tục cải thiện các trường đại học quốc nội. Hai chiến lược này cũng có thể là lộ trình 
cho những nước đang phải đối mặt với những thách thức về di dân tương tự. 

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ tăng gấp 7 
lần từ năm 2000 đến năm 2014 ( từ 2.266 đến 16.579 ). Thăm dò này cho thấy rằng, hơn một phần ba 
số sinh viên Việt Nam ở Mỹ học về kinh doanh. Đây có phải là một bằng chứng về khả năng tệ hại của 
Việt Nam trong việc giáo dục những nhà lãnh đạo công nghiệp cho thế hệ kế tiếp ? Trong một bài báo 
gần đây, một cựu bộ trưởng giáo dục Việt Nam than phiền về hệ thống giáo dục của đất nước, đã nói 
rằng “Giáo dục đại học thật là tệ hại. Sách giáo khoa đầy dẫy lý thuyết tẻ nhạt, không cần thiết”. Trong 
cùng bài báo, một nữ công chức Việt Nam và là mẹ của sinh viên du học mô tả hệ thống “toàn là thúc ép 
và dối trá”. Than phiền về việc học vẹt và bóp nghẹt sáng tạo vẫn thường xuyên xảy ra. 

Ngoài những yếu tố lực đẩy này, những yếu tố lực kéo cũng đang khuyến khích luồng di cư của 
dân tị nạn giáo dục. Một số nước tích cực khuyến dụ sinh viên nước ngoài để tăng doanh thu học phí. 
Ví dụ, vào năm 2014, chính phủ Canada thông báo ý định tăng gấp đôi số lượng ghi danh học của sinh 
viên nước ngoài lên khoảng nửa triệu vào năm 2022; Việt Nam được xác định là một “thị trường ưu 
tiên”, cùng với Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ. Trong một bài báo tháng 9 trên nhật báo CBC, một nhân 
viên tại một trường đại học ở Ottawa ( không thuộc hàng 50 trường đứng đầu của Canada ) đã mô tả 
việc tuyển dụng sinh viên nước ngoài là sự cạnh tranh rất “khốc liệt”,” dấu hiệu cho thấy nhu cầu vẫn 
còn nhiều, ngay cả đối với các học viện kém nổi tiếng. 

Các đại học Việt Nam cũng không rút lui trong lặng lẽ. Đầu tư vào cơ sở và tuyển dụng đội ngũ 
giảng viên quốc tế là xu hướng phổ biến trong cạnh tranh. Một cuộc chạy đua xây dựng cơ sở đại học 
gần đây đã khiến các trường đại học Mỹ nhảy vào cuộc đua xây dựng ký túc xá, sân chơi thể thao, và 
trung tâm giải trí cho sinh viên. Nhiều phân khoa đại học hiện nay giống như các câu lạc bộ xa hoa của 
giới trưởng giả, thậm chí được lọt vào các loại xếp hạng mới [thay vì xếp hạng theo học vấn, có loại xếp 
hạng theo mức tân kỳ của cơ sở học viện]. Không chịu thua kém, Đại học FTP [ đại học tư đầu tiên ở 
Việt Nam ] ở thành phố Sàigòn vừa công bố kế hoạch cho một khuôn viên trường “xanh”, mà kiến trúc 
hùng vĩ của nó mang lại hình ảnh của các trường đại học giàu có nhất thế giới. 

Giáo dục là vấn đề cần phải đề cập khi thảo luận về tăng trưởng kinh tế. Không một quốc gia 
nào muốn bị rơi vào một cuộc chiến tranh chi phí lao động rẻ, bởi vì cuộc rượt đuổi ở dưới thấp sẽ tạo 
ra một vị thế cạnh tranh không bền vững. Do đó năng suất cao thông qua việc phát triển kỹ năng là một 
chiến lược thông thường. Tuy nhiên, sản xuất [ các mặt hàng ] giá trị gia tăng cao có thể phải linh động 
như [ các mặt hàng ] giá trị gia tăng thấp, và người ta có thể sẽ phải chứng kiến sự cạnh tranh về đầu tư 
toàn cầu khi nhu cầu tìm kiếm giáo dục lan rộng. Trong nền kinh tế như Việt Nam, sản xuất công nghiệp 
– bất kể mức giá trị của nó – vẫn còn bị lệ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp nước 
ngoài. Ngay cả việc tiến lên mức thang giá trị gia tăng cũng không thay đổi thực tế rằng, nhiều việc làm 
trong ngành công nghiệp, bao gồm cả việc ở cấp kỹ sư, được trường đại học đào tạo, được các nhà 
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đầu tư – chủ sở hữu nước ngoài mướn, chỉ vì lợi thế chi phí lao động rẻ. Làm thế nào một quốc gia có 
thể thoát ra khỏi chu kỳ giá trị gia tăng này để nhảy vọt được ? 

Loại sản xuất kỹ năng cao cuối cùng vẫn là công việc “dây chuyền”; chúng không phải quản trị mà 
cũng không phải sở hữu. Mô hình tăng trưởng kinh tế chuyển biến sẽ không xảy ra cho đến khi các 
phương tiện sản xuất thuộc sở hữu và quản lý của nhiều doanh nghiệp quốc nội hơn nước ngoài. Điều 
này không có nghĩa là các công ty nước ngoài không có phận sự tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng số 
lượng và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp quốc nội sẽ giúp luân chuyển lợi nhuận và vốn tốt hơn vào 

kinh tế Việt Nam; đất nước có thể thoát ra khỏi sự phụ 
thuộc vào việc thuê mướn bên ngoài và hướng tới tự túc. 
Quan điểm này không cổ súy chủ nghĩa biệt lập và cũng 
không bảo hộ mậu dịch. Doanh nghiệp quốc nội mạnh hơn 
có thể và nên khai thác các thị trường quốc tế và đầu tư ra 
nước ngoài. Hủy bỏ các hạn chế thương mại và trợ cấp 
công nghiệp cũng sẽ giữ áp lực cạnh tranh lên các công ty 
để họ tiếp tục cải tiến. Cuối cùng, xây dựng năng lực cho 
các doanh nghiệp quốc nội phải là một nỗ lực từ dưới lên, 
với sự hỗ trợ của những chính sách giáo dục có chất lượng 
và thiên về phát triển công cộng. 

Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào giáo dục có thể góp 
phần để đạt tới mục tiêu này. Sinh viên Việt Nam phải có đầu óc kinh doanh, và hệ thống đại học của đất nước 

nên chuẩn bị đầy đủ cho họ. Sự gia tăng gần đây của các chương trình học về kinh doanh – nhiều 
chương trình trong các học viện tư nhân – dường như không thể làm chậm luồng di cư của người “tỵ 
nạn giáo dục”. Trong một bài báo năm 2013, một cựu hiệu trưởng đại học RMIT – Việt Nam, tỏ ra 
ngạc nhiên về số lượng sinh viên tốt nghiệp của RMIT ra mở cơ sở kinh doanh riêng. Có lẽ kiểu giáo 
dục Tây Phương ( trong hoặc ngoài Việt Nam ) thu hút những người đã có khuynh hướng kinh doanh, 
nhưng các kỹ năng thu thập được ở các trường đại học nước ngoài cũng có thể định hình chiến lược 
nghề nghiệp và triết lý kinh doanh của sinh viên theo hướng mới. 

Việt Nam đã đạt được tiến bộ kinh tế đáng kể từ cuộc Đổi Mới năm 1986. Tăng trưởng sẽ không 
thể thực hiện được nếu không có sự khéo léo và tham vọng của người dân Việt Nam. Thật vậy, Việt 
Nam gần đây đã tiến lên 19 bậc (tới thứ 54) trong bảng xếp hạng toàn cầu về sáng tạo của Tổ chức Tài 
sản Trí tuệ Thế giới. Hơn nữa, hệ thống trường trung học của nước này gần đây đã tạo sự chú ý do 
đứng thứ 12 về toán và khoa học trong các bài kiểm tra PISA quốc tế. Tuy nhiên, một phần đáng lo ngại 
về tiềm năng sáng tạo to lớn và trẻ trung của Việt Nam tiếp tục bị thua sút phương Tây. 

Việt Nam phải làm việc tích cực để thúc đẩy hình ảnh hệ thống giáo dục đại học của mình, không 
chỉ trong bảng xếp hạng toàn cầu mà còn trong số các công dân của mình. Để cạnh tranh thành công về 
tài năng, các trường đại học trong nước phải tiếp tục chỉnh đốn chương trình và phong cách giảng dạy 
mang hình ảnh tự do hơn của các trường đại học phương Tây. Đây là những gì thị trường hiện nay đòi 
hỏi, và sẽ là một bước quan trọng hướng tới sự tăng trưởng kinh tế có năng lực chuyển biến. 

KRIS HARTLEY, b ản d ịch của TRẦN VĂN MINH, 4.10.2015 
( Kris Hartley là gi ảng viên th ỉnh gi ảng về Kinh t ế tại Đại Học Quốc Gia Vi ệt Nam, Sàigòn, và là  

ứng viên ti ến s ĩ tại Trường Chính Sách Công Lý Quang Di ệu, Đại Học Quốc gia Singapore. )  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 
TRỢ GIÚP 4 NGƯỜI DÂN TỘC TÂY NGUYÊN, B Ị BỆNH NGẶT NGHÈO 

    Lm. Giuse Nguy ễn Hưng Lợi, DCCT, Giáo Điểm Fyan,  giới thiệu 4 bệnh nhân sau đây đều 
là người dân tộc thiểu số nghèo, hiện ngụ tại Đạ R’Kôl, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cần được giúp đỡ khám và chữa bệnh: Em K’Hùng  sinh năm 1993, chụp XQ, 1 biên lai: 140.000 VND; Bé 
K’Kh ải sinh năm 2008, khám và mua thuốc, 3 biên lai; 270.000 VND; Ông K’Glang  sinh năm 1972, 
khám và mua thuốc, 3 biên lai: 850.000 VND; Bé H’Linh  sinh năm 2014, khám và mua thuốc, 11 biên 
lai: 2.000.000 VND. Tổng cộng, chúng tôi xin trợ giúp 3.300.000 VND, số tiền được trích t ừ Chương 
Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 18 biên lai ). 

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THỊ NHUNG Ở BÌNH DƯƠNG,  
BỊ BỆNH SUY THẬN MÃN TÍNH 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân,  giới thiệu em 
Nguyễn Th ị Nhung,  sinh năm 1991, con của ông Nguyễn Văn Mên và 
bà Nguyễn Thị Niềm, hiện ngụ tại 95B/3F Bình Dương 3, xã An Bình, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, điện thoại: 01674.389.726. Tháng 8 
năm 2014, Nhung phát bệnh phù toàn thân, bác sĩ chẩn đoán em b ị 
suy th ận mãn, phải vào Bệnh Viện Nhi Đồng 2 chạy thận nhân tạo, chi 
phí hóa đơn nay là 7 triệu và vẫn còn phải tiếp tục mỗi tháng chạy thận. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình 
em số tiền 6.600.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHỊ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG DUNG Ở SÀIGÒN,  
BỊ SUY THẬN 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, nhóm H ồng Ân,  giới thiệu ch ị Nguyễn 
Hoàng Phương Dung , sinh năm 1976, hiện ngụ tại 60B Vạn Kiếp, P. 3, Q. Bình 
Thạnh điện thoại: 0924.151.485. Chị Dung phát b ệnh  suy th ận từ năm 2010, 
chỉ uống thuốc điều trị theo toa bác sĩ. Đến năm 2013, bệnh trở nặng, chị phải 
vào Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, sau đó theo Bảo Hiểm Y Tế chuyển qua 
Bệnh Viện quận Bình Thạnh để mổ. Chi phí chạy thận mỗi tháng là 2.500.000 
VND. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình chị số tiền 13.000.000 VND, được trích t ừ 

Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 14 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ANH NGUYỄN MINH HÙNG Ở SÀIGÒN, B Ị SUY THẬN 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, nhóm H ồng Ân,  giới thiệu anh  Nguyễn 

Minh Hùng , sinh năm 1978, hiện ngụ tại số 115/853 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, 
điện thoại: 0972.342.555. Anh Hùng là tài xế, vợ làm công nhân nuôi hai con nhỏ. 
Anh phát b ệnh  suy th ận đã 4 năm nay, lúc đầu chạy thận định kỳ tại Bệnh Viện 
quận Bình Thạnh, sau nặng hơn nên chuyển qua Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định. 
Chúng tôi xin trợ giúp gia đình anh số tiền 3.300.000 VND, được trích t ừ Chương 
Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÀ LÊ TH Ị HUỲNH YẾN Ở SÀIGÒN, B Ị SUY THẬN 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, nhóm H ồng Ân,  giới thiệu bà Lê Th ị Huỳnh 

Yến, sinh năm 1958, hiện ngụ tại 80/161 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh, 
điện thoại: 0934.012.865. Bà Yến có chồng bị tai biến não, con trai đi nghĩa vụ quân 
sự. Lúc chưa bệnh nặng, hai vợ chồng đều đi làm thuê. Bà Yến b ị bệnh ti ểu đường  đã 20 năm và phát b ệnh suy th ận nặng  2 năm nay. Hiện bà phải chạy thận 
tại Bệnh Viện quận Bình Thạnh mỗi tháng 24 lần. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bà 
số tiền 5.000.000 VND, được trích t ừ Chương Trình Nhip C ầu Bác Ái Phanxicô 
( có 2 biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN THỊ LỤC Ở QUẢNG NGÃI, B Ị TEO THẬN 
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT  giới thiệu bà Nguy ễn Th ị Lục, sinh năm 

1956, hiện ngụ tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 
01643.291.478. Bà Lục làm ruộng, đang sống cùng một trong hai người con trai. Bà 
Lục b ị teo th ận đã 10 năm, trước đây đã điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy Sàigòn, 
suốt 1 năm rồi chuyển qua Bệnh Viện quận Bình Thạnh. Mỗi tháng bà phải chạy 
thận 12 lần, tổng chi phí là 1.800.000 VND mỗi tháng. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình 
bà số tiền 1.800.000 VND, được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( 2 biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÉ THÔNG MINH TÚ Ở BÌNH THUẬN,  
BỊ BẠCH CẦU CẤP, GAN LÁCH TO 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé Thông Minh Tú, sinh 
ngày 3.11.2013 ( gần 2 tuổi ), con anh Thông Văn Xây và chị Nguyễn Thị Thủy, ngụ tại ấp Pho Trì, xã 
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Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0962.095.634. Hoàn cảnh gia đình rất khó 
khăn, ba bé là người dân tộc Chăm, mẹ đi làm mướn nuôi 2 con nhỏ. Bé Tú phát bệnh bạch cầu cấp và 
gan lách to, đang điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHO ANH TRƯƠNG VĂN MINH Ở ĐỒNG NAI,  
BỊ UNG THƯ LƯỠI 

Cô Isave Nguy ễn Thanh Nỡ, nhóm H ồng Ân , giới thiệu anh  Trương Văn 
Minh , sinh năm 1954, hiện ngụ tại ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Cầm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, 
điện thoại: 01657.498.258. Vợ chồng ông Minh làm ruộng nuôi ba người con. Đến 
năm 2014, ông phát bệnh, vào Bệnh Viện Đại Học Y Dược để lấy sinh thiết, sau đó được chuyển qua Bệnh Viện Ung Bướu Sàigòn. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông b ị ung 
thư lưỡi và phải mổ 2 lần, cắt bỏ phần lưỡi, và xạ trị thêm 24 lần, chi phí để chữa trị 
đã hơn 40 triệu đồng. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình ông số tiền 11.000.000 VND, được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN TUẤN VỸ Ở TÂY NINH,  
BỊ BƯỚU NGUYÊN BÀO THẦN KINH 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Tuấn Vỹ, sinh ngày 12.7.2010 ( hơn 5 tuổi ), con của anh Nguyễn Thanh 
Sang và chị Tô Thị Thúy Diễm, hiện ngụ tại xã Thạnh Hiệp, huyện Thạnh Tân, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0966.853.557. Hoàn cảnh gia đình 
rất khó khăn, ba mẹ bé đều đi làm mướn. Bé Tuấn Vỹ bị bướu nguyên bào thần 
kinh, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng 
tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 7 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Ở TÂY NINH,   
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Th ị Hồng Ánh,  sinh ngày 26.12.2006 ( gần 9 tuổi ), con của anh 
Nguyễn Văn Thắng và chị Trần Thị Em, hiện ngụ tại ấp Phước Lập, xã Phước 
Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 01678.189.001. Hoàn cảnh gia 
đình rất khó khăn, ba mẹ đều làm nghề nông nuôi 3 con nhỏ. Bé Hồng Ánh bị 
ung thư máu, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, 
Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN HOÀNG ÂN Ở TIỀN GIANG, 
BỊ UNG THƯ HẠCH 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Hoàng Ân,  sinh ngày 3.1.2013 ( 2 tuổi rưỡi ), con của anh Nguyễn Hoàng 
Dũng và chị Phan Thị Trường An, hiện ngụ tại ấp 5, xã Bình Xuân, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0909.442.117. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba 
mẹ buôn bán nhỏ trên sông, gửi 2 con cho bà ngoại chăm sóc. Bé Ân bị ung thư hạch, 
đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 06, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin 
trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ KPUIH BLY Ở KON TUM,  
BỊ UNG THƯ HẠCH VÀ U ÁC TÍNH 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Kpuih Bly, sinh ngày 13.10.2009 ( 4 tuổi ), con của anh Kpă Blơt và chị Kphuih Pia, 
hiện ngụ tại xã Thu Phồn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, điện thoại: 
01627.530.512. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ là người dân tộc J'rai, làm 
rẫy. Bé Bly bị ung thư hạch và u ác tính, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, 
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Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương 
Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ). 
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TRỢ GIÚP BÀ PHẠM THỊ THOA Ở ĐỒNG NAI,  
BỊ UNG THƯ HẠCH DI CĂN 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bà 
Phạm Th ị Hoa, sinh năm 1975, chồng là ông Nguyễn Xuân Trường ( Tấn Lộc ), 
hiện ngụ tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 01238.563.960. 
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhiều con. Bà Thoa bị ung thư hạch di căn, 
không đủ tiền chạy chữa, xin bác sĩ Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn, cho về nhà 
uống thuốc Nam cầm chừng. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 
VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Ở BÌNH PHƯỚC,  
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Th ị Cẩm Tú, sinh ngày 13.5.2008, con của anh Nguyễn Hữu Tâm và chị 
Dương Thị Nam, hiện ngụ tại ấp Đăk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, 
tỉnh Bình Phước, điện thoại: 01693.653.441. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba 
mẹ bé làm rẫy nuôi 3 con nhỏ. Bé Cẩm Tú là con út, bị bệnh ung thư máu, đang 
nằm điều trị tại phòng bệnh số 04, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ 
giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ TRỊNH QUỐC VIỆT Ở ĐĂK LĂK,  
BỊ UNG THƯ DI CĂN GAN  

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Trịnh Quốc Việt, sinh ngày 4.1.2004 ( 1 tuổi rưỡi ), con của anh Trịnh Văn Thanh 
và chị Phạm Thị Lam, hiện ngụ tại xã ĐLiê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk, điện thoại: 01689.960.757. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có đất canh 
tác nên ba mẹ bé phải đi làm thuê nuôi 2 con. Bé Việt là con trai đầu, phát bệnh 
ung thư gan từ 5 năm qua, đã phải cắt một bên thận, nay di căn lên gan, đang 
nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ 
giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ LÊ NGUYỄN THÚY VY Ở KHÁNH HÒA,  
BỊ UNG THƯ HẠCH BẠCH HUYẾT 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu 
bé Lê Nguy ễn Thúy Vy, sinh ngày 7.11.2001 ( gần 14 tuổi ), con của anh Lê 
Công Tuấn và chị Nguyễn Hạnh Dung, hiện ngụ tại phường Ngọc Hiệp, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0914.166.052. Hoàn cảnh gia đình 
rất khó khăn, ba mẹ bé đều là công nhân nuôi 2 con nhỏ. Bé Thúy Vy bị ung 
thư hạch bạch huyết, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 08, Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN TUẤN VỸ Ở TÂY NINH,  
BỊ BƯỚU NGUYÊN BÀO THẦN KINH 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Tuấn Vỹ, sinh ngày 12.7.2010 ( hơn 5 tuổi ), con của anh Nguyễn Thanh 
Sang và chị Tô Thị Thúy Diễm, hiện ngụ tại xã Thạnh Hiệp, huyện Thạnh Tân, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0966.853.557. Hoàn cảnh gia đình 
rất khó khăn, ba mẹ bé đều đi làm mướn. Bé Tuấn Vỹ bị bướu nguyên bào thần 
kinh, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng 
tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 7 biên lai ).  
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TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Ở TÂY NINH,   
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Th ị Hồng Ánh,  sinh ngày 26.12.2006 ( gần 9 tuổi ), con của anh 
Nguyễn Văn Thắng và chị Trần Thị Em, hiện ngụ tại ấp Phước Lập, xã Phước 
Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 01678.189.001. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ đều làm nghề nông nuôi 3 con nhỏ. Bé Hồng Ánh bị 
ung thư máu, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, 
Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương 
Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN HOÀNG ÂN Ở TIỀN GIANG, 
BỊ UNG THƯ HẠCH 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Hoàng Ân,  sinh ngày 3.1.2013 ( 2 tuổi rưỡi ), con của anh Nguyễn Hoàng 
Dũng và chị Phan Thị Trường An, hiện ngụ tại ấp 5, xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0909.442.117. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba 
mẹ buôn bán nhỏ trên sông, gửi 2 con cho bà ngoại chăm sóc. Bé Ân bị ung thư hạch, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 06, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin 
trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 

Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ KPUIH BLY Ở KON TUM,  
BỊ UNG THƯ HẠCH VÀ U ÁC TÍNH 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Kpuih Bly, sinh ngày 13.10.2009 ( 4 tuổi ), con của anh Kpă Blơt và chị Kphuih Pia, 
hiện ngụ tại xã Thu Phồn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, điện thoại: 
01627.530.512. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ là người dân tộc J'rai, làm 
rẫy. Bé Bly bị ung thư hạch và u ác tính, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, 
Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 
VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ). 

56. TRỢ GIÚP BÉ BÙI VŨ DUY Ở TIỀN GIANG,  
BỊ UNG THƯ MÁU VÀ HẠCH Ở CỔ 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Bùi Vũ Duy, sinh năm 2006 ( 9 tuổi ), con của anh Bùi Văn Luyến và chị Nguyễn 
Thanh Tuyền, hiện ngụ tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang, điện thoại: 01676.533.263. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ đều đi 
làm thuê nuôi 2 con còn nhỏ. Bé Duy bị ung thư máu và hạch ở cổ, đang nằm điều 
trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

57. TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN MINH DUY Ở BẾN TRE,  
BỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Minh Duy, sinh tháng 8 năm 2011 ( 4 tuổi ), con của anh Nguyễn Văn Điệp và 
chị Tằng Thật Cẩm Vân, hiện ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, điện 
thoại: 01655.596.034. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba đi làm mướn, mẹ đang bị u 
nang buồng trứng. Bé Minh Duy bị bệnh bạch cầu cấp, đang nằm điều trị tại phòng 
bệnh số 04, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 
3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  
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654. QUỸ MẸ HẰNG GIÚP XẠ PHẪU UNG THƯ NỀN SỌ CHO 
BÀ LÊ TH Ị THƯƠNG Ở BÀ R ỊA 

Lm. GB. Nguy ễn Văn Đạo, Giáo Xứ Thanh Phong, Giáo Phận Bà Rịa, giới thiệu bà LÊ TH Ị 
THƯƠNG, sinh năm 1959, hiện ngụ tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu, thuộc Giáo Xứ Thanh Phong, Giáo Hạt Long Hương, Giáo Phận Bà Rịa, điện thoại: 01684.944.584. 
Gia đình bà có 4 người con, hoàn cảnh khó khăn. 

Từ 5 năm qua, bà Thương phát b ệnh ung th ư nền sọ, làm cho hai m ắt gần như bị lòa, điều trị 
ròng rã tại Bệnh Viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chi phí đã lên đến con số 90 triệu đồng. Nay khối u phát 
triển nhanh, chèn lên dây th ần kinh làm cho hai m ắt lồi ra.  Bà Thương đã được chuyển ra Bệnh Viện 
Trường Đại Học Y Dược Huế để được xạ phẫu ( Gamma Knife ), chi phí sẽ còn cao hơn nữa. 

Ngày 2.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị xạ phẫu ung th ư nền sọ cho bà Lê Th ị 
Thương với số tiền là 30.000.000 VND.  Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang 
Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp em Ngô Thành Chung: 1.100.000 VND  
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình hai bạn Fiat Thái Học – Quế Chi ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Gia đình bà Maria Trần Thị Vui ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Ca đoàn Việt Linh, Cali ( Hoa Kỳ ): 100 USD 
Hai ân nhân ẩn danh ( các tỉnh ): 200.000 VND 
Cô Mai, Xóm 4, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND 
Ông Dương Văn Tài Đức ( Sàigòn ): 300.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Bắc Ninh ): 100.000 VND 
Ông Dương Quốc Khanh ( Đức ): 1.150.000 VND 
Một chị ở Gx. Gò Mây ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Hai bạn Hoài Nhiên và Kim Trang ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Cô Thúy Bùi, Xóm 7, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Cô Phượng Các ( Sàigòn ): 2.650.000 VND 
Gia đình bé Nguyễn Võ Bảo Kha ( Sàigòn ): 1.500.000 VND 
Gia đình Fiat Phước – Duyên ( Sàigòn ): 200.000 VND 

Tổng kết đến 18 giờ 45 chi ều thứ hai 5.10.2015: 28.500.000 VND + 100 USD = 30.750.000 VND 

Như vậy, sau 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 30 tri ệu đồng giúp cho bà Lê Th ị 
Thương. Số tiền 750.000 VND dôi ra xin chuy ển sang cho Qu ỹ giúp m ột bệnh nhân ng ặt nghèo k ế 
tiếp. xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ và cảm ơn quý ân nhân g ần xa. 

655. QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP MỔ TIM  
CHO ANH KHUYÊN BDAP Ở ĐĂK LĂK 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, nhóm H ồng Ân,  giới thiệu anh  KHUYÊN BDAP , sinh năm 1989, 
quê gốc ở buôn Jung A Eaktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, điện thoại: 01654.589.597. Hai vợ chồng 
anh lưu lạc vào Sàigòn để mưu sinh, cùng làm công nhân công ty giầy da nuôi một con còn nhỏ, thuê 
nhà tại khu phố 5, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Sàigòn. 

Đến năm 2014, cảm thấy thể trạng yếu hẳn đi, anh Bdap trở về quê rồi đến khám ở Bệnh Viện 
tỉnh Bình Phước, bác sĩ cho biết tim của anh có vấn đề trầm trọng, chuyển anh lên Bệnh Viện Chợ Rẫy 
Sàigòn, phát hiện anh b ị suy tim h ẹp khít van 2 lá, h ở van 3 lá n ặng, t ăng áp động m ạch ph ổi 
nặng, rung nh ĩ, suy tim c ấp độ 3. Để thực hiện ca mổ tim này, bệnh viện buộc gia đình anh phải ứng 
trước 100 triệu đồng. Gia đình anh đã hết sức cố gắng vay mượn nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều. 

Ngày 5.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp m ổ tim cho anh Khuyên Bdap v ới số tiền là 
35.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội 
DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 
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Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp bà Lê Thị Thương: 750.000 VND  
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình hai bạn Fiat Thái Học – Quế Chi ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Gia đình bà Maria Trần Thị Vui ( Sàigòn ): 10.000.000 VND 
Gia đình bạn Fiat Xuân Văn ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Các bạn Nhóm Fiat ( các tỉnh ): 1.000.000 VND 
Gia đình anh chị Bửu – Quyên ( Sàigòn ): 1.500.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Bắc Ninh ): 1.000.000 VND 
Nhiều người ẩn danh ( Sàigòn ): 800.000 VND 
Bà Nguyệt, Xóm Giáo 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 200.000 VND 
Bạn Fiat Nhụ ( Bắc Giang ): 50.000 VND 
Người hành hương Đức Mẹ Mễ Du ( Sàigòn ): 8.500.000 VND 
Hai người ẩn danh ( Hậu Giang ): 100.000 VND 
Quán Vương ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 

Tổng kết đến 15 giờ 45 chi ều ngày th ứ năm 8.10.2015:  36.900.000 VND 

Như vậy, sau 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 35 tri ệu đồng giúp anh Khuyên 
Bdap ở Đăk Lăk. Số tiền 1.900.000 VND dôi ra xin chuy ển sang Qu ỹ trợ giúp bé Nguy ễn Ngọc 
Phương Linh ở Lâm Đồng.  Xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ và cảm ơn quý ân nhân g ần xa. 

656. QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐIỀU TRỊ KHỐI U NÃO 
CHO BÉ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI Ở LÂM ĐỒNG 

Cô Ka Vân, c ộng tác viên c ủa Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, giới thiệu bé NGUYỄN NGỌC 
PHƯƠNG NHI, sinh năm 2009, đang học lớp 1, con của anh Nguyễn Ngọc Trung, và chị Nguyễn Thị 
Thanh Phương, hiện ngụ tại số 79/9/20 Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng, điện thoại: 0909.980.575. 

Bé Phương Nhi học lớp 1, đang dự Lễ khai giảng năm học mới thì té xỉu, phải đưa vào bệnh viện 
cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện bé b ị 2 khối u ở hai bên não, chuyển về điều trị tại phòng số 3, khoa 
Ngoại Thần Kinh, phòng số 3, Bệnh Viện Nhi Đồng 2. Ngày 6 tháng 9, bé đã được mổ cắt bỏ khối u một 
bên ph ải vừa bị vỡ, ngày 16 đã được cho xuất viện về nhà theo dõi. Trong thời gian tới, bất cứ lúc nào 
bé lên cơn đau thì phải cấp cứu về lại Sàigòn để mổ ngay, cắt bỏ khối u còn lại trong não. Trước mắt, 
ngày 14 tháng 10 sẽ về tái khám. Chi phí mổ đợt 1 hết hơn 20 triệu đồng, được miễn giảm 50% diện gia đình nghèo. Dự kiến đợt mổ sau cũng vậy, chưa tính tiền đi lại chăm sóc và mua thuốc đặc trị.   

Ngày 8.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp m ổ cắt bỏ khối u trong não cho bé Nguy ễn 
Ngọc Phương Nhi v ới số tiền là 25.000.000 VND.  Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê 
Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. 
Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp anh Khuyên Bdap: 1.900.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình hai bạn Fiat Thái Học – Quế Chi ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Gia đình bà Maria Trần Thị Vui ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Một ân nhân ẩn danh ( Hoa Kỳ ) qua cha Tiến Lộc: 100 USD 
Trích chia sẻ của Quán Vương ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 
Bạn Fiat Thu Vân ( Hoa Kỳ ): 100 USD 

Sơ kết đến 18 giờ chi ều thứ sáu 9.10.2015: 
18.900.000 VND + 300 USD = 23.350.000 VND 

 


