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BỀN ĐỖ ĐẾN CÙNG SẼ ĐƯỢC CỨU

Tuần qua tôi có dịp đến tham dự một Thánh Lễ đồng tế tại một Nhà Thờ nọ, chung quanh hành
lang Nhà Thờ người ta đã chuẩn bị hình các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mỗi vị một tấm, hình ảnh kèm một
chút tiểu sử. Cách làm này rất hay, giúp cho mọi người khi đến Nhà Thờ có dịp chiêm ngắm và học hỏi
về các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Khi tham dự Thánh Lễ tôi thường đến sớm, có giờ chào cha Sở cũng như gặp gỡ các cha cùng
tham dự lễ với mình, thăm hỏi nhau đôi chút. Lần này, tôi gặp một cha già đã về hưu ngay cửa Nhà Thờ,
tôi quen biết ngài đã từ lâu, khi ngài còn coi xứ này xứ nọ thường hay gọi anh em tôi đến giúp, tính tình
ngài cởi mở, dễ dàng và luôn điểm nụ cười. Gặp tôi ngài tỏ dấu hiệu mừng vì lâu lắm rồi tôi không có dịp
gặp ngài, ngài cho tôi biết ngài đã về hưu, không còn lo coi xứ nữa.
Tôi dẫn ngài đi dọc theo hành lang đến phòng lễ phục, khi di chuyển, ngài hỏi thăm tôi về cá
nhân, về Nhà Dòng, rồi hỏi tôi những câu chuyện về Giáo Hội Việt Nam. Tuy nghỉ hưu nhưng cha già
xem ra khá thông thạo tin tức, ngài đặt một vài câu hỏi để xem nhận định của mình thế nào, cuối cùng
thì ngài chép miệng nói: “Sống làm sao để khi giảng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam không cảm thấy
ngượng miệng !”
Bố tôi khi còn sống, mỗi khi có dịp nói về quê hương, nói về Giáo Hội của làng quê tôi, ông hay
kể cho tôi nghe những câu chuyện chung quanh các vị Tử Đạo ở làng tôi, nhờ tính tôi hay lắng nghe
chuyện các cụ và sở thích ghi nhớ về quê nhà nên khi bố tôi mất rồi, một số điều ông dặn tôi vẫn nhớ.

Ông kể khi ông còn là trai tráng ở làng, vì là chánh hội Nam Thanh ( Trưởng hội Thanh Niên
Công Giáo ), nên các cụ có sai ông đi cải mộ các vị anh hùng Tử Đạo đem về chôn ở chân bàn thờ Họ,
xương cốt để trong quách đàng hoàng, có biển đồng ghi tên các đấng. Đợt đầu khi xây Nhà Thờ Họ thì
cải về 7 vị, 7 vị này chôn ở chân bàn thờ. Đợt sau vì Nhà Thờ đã xây xong nên 15 vị khác đặt ở bên
đường kiệu phía gần cung thánh.

Bố tôi còn kể khi đi cải táng, một số mộ
của các đấng vẫn còn máu tươi, nhà quê
ngày xưa không biết lấy gì mà đựng, bèn hốt
bỏ cả vào quách mới. Khi Họ quê tôi sửa Nhà
Thờ, thiết kế mới nới rộng Nhà Thờ thêm và
mở rộng cung thánh, tôi được mời về bản hỏi
cùng các vị bô lão trong Họ, trí nhớ của tôi
củng cố thêm tin tức mà các cụ có được, khi
phá cung thánh cũ và nới Nhà Thờ, quả thật
tìm được các quách tiểu giữ gìn hài cốt các vị
đúng như điều bố tôi truyền lại.
Ngày nay chúng ta mở miệng ra ca
ngợi, kể chuyện về tính anh hùng và sự hy sinh
dũng cảm của các vị Tử Đạo một cách khá trôi
chảy, nhưng chắc hẳn ngày ấy không dễ dàng
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và đơn giản vậy đâu. Can đảm đương đầu với quan quyền có lẽ không khốc liệt và đau thương bằng phải
chấp nhận, và chịu đựng chính người nhà, người làng, người đồng đạo với mình cay đắng mình.

Chắc không có lời tung hô hoặc cử chỉ nâng đỡ đâu, thay vào đó là tiếng thị phi, trách móc và kết
án. Vì chính các vị Tử Đạo đã mang điều tai vạ phiền toái đến cho gia đình, chòm xóm và làng tộc, phải
chi các ngài không chấp nhận Tử Đạo thì bà con không bị xách nhiễu, làng xóm không bị bố ráp, người
thân không bị bắt lây. Nếu các ngài cứ “bình thường”, thôi thì hòa hoãn, ổn định, ai chết mặc ai, kệ nó
thế thời phải như vậy, gan lì có làm được gì không ? Thì những người có liên quan chắc không phải
thiệt thòi, nguy hiểm.
Chắc hẳn trong những ngày ấy, mấy ai dám giao du qua lại với nhà có người không quá khóa
( bước ngang thập giá ), ai dám giao du đi lại với người chứa chấp đạo trưởng ( các cha Thừa Sai )
trong nhà, ai mà dám giao du đi lại với người tuyên xưng Đức Tin, mà Đức Tin gì cho cam, chỉ là hai
cây gỗ bắt chéo !

Chắc hẳn có kẻ đã mạnh miệng nói nếu là Thánh Giá tôi sẽ bảo vệ đến cùng, không bao giờ
bước qua, đây chỉ là hai thanh gỗ bắt chéo thôi mà. Cái nhà ấy khùng, tự nhiên chứa chấp đạo trưởng
làm cả làng bị bố ráp không làm ăn gì được…
Sao không ai phân tích cho hết những gì mà các vị phải gánh chịu, mà chỉ có những bài ca ngợi
thoải mái cứ y như thể các vị đang sống trong một thời đại tự do tôn giáo tuyệt hảo.
Những khốn khổ khốn nạn mà các vị phải gánh chịu đã trở nên triều thiên đích thật cho các vị,
nhưng triều thiên ấy đã được kết bằng gai, một loại gai gắn lên đầu gây nhức nhối và đau xót cùng tận,
nhưng các vị đã kiên nhẫn, chấp nhận và vui lòng đón lấy để triều thiên gai ấy nở hoa. Hoa Cứu Độ
muôn người.
Lm. VĨNH SANG, DCCT
Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015
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CÙNG SUY NIỆM

SỨC MẠNH NIỀM TIN TÔN GIÁO

Nói đến sức mạnh, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ đến những chàng trai võ sĩ thân hình lực lưỡng, cân
đối rắn chắc, với những bắp thịt vạm vỡ, với những quả đấm thôi sơn ngàn cân. Nói đến sức mạnh,
chúng ta cũng nghĩ đến những trận cuồng phong, những cơn lũ lụt phá đổ cây cối nhà cửa làng mạc, đê
điều, đường sá, cầu cống. Nói đến sức mạnh, chúng ta cũng thường nghĩ tới những đám cháy lớn thiêu
rụi cả một khu rừng, thiêu huỷ các tầng lầu. Nói đến sức mạnh, chúng ta nghĩ đến những trận động đất
san bằng nhiều thành phố, giết hại hàng triệu người trong vài giây đồng hồ. Nói đến sức mạnh, chúng ta
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cũng liên tưởng đến những cuộc chiến tranh đã giết hại bao sinh mạng, tàn phá bình địa nhiều thành
phố làng mạc nhà cửa dinh thự đền đài.
Nhưng còn có một sức mạnh vạn năng khác, mãnh liệt hơn cả, quyết thắng tất cả mà lại luôn
luôn ở trong tầm tay con người. Đó chính là sức mạnh niềm tin tôn giáo ( Lm. Nguyễn Quý Thiện ).
Niềm tin tôn giáo không bao giờ bị bóp nghẹt do bất cứ quyền lực nào. Không có quyền lực nào
có thể xoá bỏ được niềm tin tôn giáo. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh xác tín đó.
1. Sức mạnh Đức Tin vượt thắng những thách đố

Trong chuyến hành hương Rôma, tôi có dịp đi viếng những hang Toại Đạo. Đi trong hang như là
tìm về cội nguồn Đức Tin. Nơi đây biểu lộ sức mạnh Đức Tin của bao thế hệ tiền nhân. Giáo Hội giữ
vững niềm tin trên nền tảng tử đạo của biết bao con người nằm dưới hang này trong 300 năm đầu bị
bách hại. Hang Toại Đạo là hệ thống đường hầm đào sâu dưới lòng đất tại các khu nghĩa trang ngoại
thành Rôma. Những hang hầm dài nhiều cây số. Không phải chỉ một tầng mà đến 3, 4 tầng sâu dưới
lòng đất. Không khí trong hang rất lạnh lẽo. Mùi tử khí vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Đi trong hầm mộ
lạnh lùng, hoang vắng, lối ngõ ngoằn ngoèo, tôi cảm nghiệm được ranh giới mong manh giữa sự sống
và cái chết. Sự chết luôn luôn đe dọa rình rập cướp lấy mạng sống con người. Bước đi trong lòng tin và
lòng cảm phục nên người hành hương lại cảm nhận sự ấm áp, thân tình gần gũi với các thế hệ tiền bối.
Gia sản của Giáo Hội là đây. Tại nơi này, các tín hữu sơ khai đã ẩn trốn những cơn bách hại liên tiếp
trong ba thế kỷ. Sức mạnh Đức Tin thật là kỳ diệu. ( Ảnh chụp Catacombe – Hang Toại Đạo ở Roma ).
Suốt ba trăm năm bắt Đạo, trải qua sáu
triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng,
Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam đã có
hơn trăm ngàn vị Tử Đạo được ghi nhận trong
sổ sách. Trong số này, có 58 Giám Mục và
Linh Mục ngoại quốc thuộc nhiều nước như
Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ý,
15 Linh Mục Việt Nam, 340 Thầy Giảng, 270
Nữ Tu Mến Thánh Giá, 99.182 Giáo Dân.
Trải qua 300 năm, với 53 sắc dụ cấm
đạo dữ dội, Giáo Hội Việt Nam đã chịu bách
hại và đã biểu lộ hào hùng sức mạnh Đức Tin
qua dọc dài lịch sử.

Các Thánh Tử Đạo đã chịu đủ mọi cực hình: bị xiềng xích, lao tù, bị tra tấn, bị bỏ đói, bị chém
đầu, bị thắt cổ, bị bá đao, phanh thây, bị kìm kẹp, bị voi dày, bị thiêu sống, bị buộc đá thả trôi sông, bị
tống cổ ra khỏi nhà cửa, làng mạc, sống vất vưởng trong rừng sâu nước độc. Các ngài đã bị chết đói,
chết khát, chết bịnh và bị dã thú ăn thịt… Với sức mạnh Đức Tin, các ngài đã chiến thắng mọi thứ cực
hình dã man. Cho dù là gông cùm, xiềng xích, nhốt trong cũi, đánh đòn, bỏ đói, voi giầy, trói ném xuống
sông, đổ dầu vào rốn rồi cho bấc vào mà đốt, đóng đinh vào ván rồi đem phơi nắng, chặt đầu, thắt cổ,
thiêu sống, phân thây ra từng mảnh… các ngài chấp nhận tất cả nhờ Đức Tin mạnh mẽ. Trong 117
Thánh Tử Đạo được tuyên phong, có 79 vị bị trảm quyết ( bị chặt đầu ); 18 vị bị xử giảo ( bị thắt cổ ); 8 vị
chết rũ tù; 6 bị thiêu sinh; 4 bị lăng trì ( phân thây ra từng mảnh ); 1 bị tử thương và 1 bị bá đao.
Người ta nghĩ ra mọi thứ hình phạt tàn ác để buộc các tín hữu chối bỏ Đức Tin.

Thật kinh hoàng sởn tóc gáy khi nghe kể về cái chết của cha Cố Du theo kiểu bị xử bá đao: “Ngày
30.11.1835, họ chọn Thợ Đức làm pháp trường để xử ngài. Sáng sớm hôm đó, họ điệu ngài đến nơi
hành hình. Bên một lò than đang cháy đỏ rực có 5 tên lính cầm 5 chiếc kìm sắt đã được nung đỏ. Nghe
lệnh, cùng một lúc cả 5 tên kẹp kìm nung đỏ vào mình ngài kéo ra những miếng thịt khét lẹt. Họ vu cho
ngài móc mắt trẻ con khi rửa tội. Làm điều ám muội khi cử hành lễ cưới và cho ăn thịt người khi rước lễ.
Sau đó họ tiếp tục gây thêm những thương tích nữa cho đến khi ngài bất tỉnh thì họ mới hành quyết. Họ
cột chân tay ngài vào cây cột. Hai bên lính cầm kìm chờ sẵn. Cha Du ngửa mặt lên trời cầu nguyện
dâng mạng sống mình cho Chúa. Sau hồi trống báo hiệu, hai tên lính cầm kìm kẹp vào ngực ngài kéo ra
hai miếng thịt nơi vú liệng xuống đất, một tên lính khác cầm dao xẻo thịt phía sau hông, rồi đến bắp đùi
thì chúng lấy kìm kéo ra rồi lấy dao xẻo đứt từng miếng… làm cha rất đau đớn. Không được bao lâu thì
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ngài ngất đi, đầu rũ xuống và ngài về chầu Chúa lúc 17g ngày 30.11.1835. Cha Du chết rồi bọn lính còn
chặt đầu ngài cho vào một chiếc thùng đầy vôi, cởi trói lật xác úp xuống rồi phân thây ra từng khúc bỏ tất
cả vào thùng vôi. Đầu ngài họ đem treo ba ngày ở giữa chợ rồi xay nát, bỏ chung với thùng vôi đựng
xác ngài đoạn quăng cả xuống biển cho mất tích".
Thánh Giám Mục Xuyên, chân tay bị trói vào bốn cọc. Năm lý hình cầm năm cái rìu, sẵn sàng
nghe lệnh quan án sát. Vừa nghe lệnh, hai lý hình chặt hai chân, hai lý hình chặt hai tay, đến lượt lý hình
thứ năm chặt đầu. Rồi họ mổ bụng ngài cắt lấy ruột gan.
Cha Điểm và cha Khoa bị trói
chân tay vào cột, lý hình tròng dây vào
cổ. Nghe hiệu lệnh, lý hình cầm hai
đầu dây xiết mạnh cho đến khi hai vị
nghẹt thở và lịm dần.
Dù chịu mọi cực hình tàn bạo,
bị hành hạ tra tấn khủng bố, các ngài
vẫn không chối bỏ Đức Tin. Vua chúa,
quan quyền, binh lính phải sững sờ
kinh ngạc và kính phục lòng tin sắt
son của các ngài.
Thánh Hồ Đình Hy làm quan lớn
trong triều đình. Quan Án Phạm Trọng
Khảm. Nhờ sức mạnh Đức Tin, các ngài chấp nhận mất chức quyền, mất danh vọng thế gian và sẵn sàng
hiến dâng mạng sống.
Thánh Lê Thị Thành, thân phận phụ nữ yếu ớt, gánh nặng gia đình, nhờ sức mạnh Đức Tin nên
ngài đã sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng tình yêu đối với Đức Giêsu Kitô.
Thánh Tôma Thiện, Phaolô Bột, đầu xanh tuổi trẻ, tương lai còn dài, nhiều hứa hẹn. Các ngài đã
dâng hiến tuổi thanh xuân cho Chúa nhờ sức mạnh Đức Tin.

Các Thánh Tử Đạo vui lòng đón chịu mọi cực hình đau đớn, chấp nhận mọi thua thiệt, vui lòng mất
hết địa vị bổng bộc và hiên ngang tiến ra pháp trường đón nhận cái chết như một mối phúc, minh chứng
lòng trung thành của mình đối với Đức Kitô. Cái chết của các ngài làm sáng lên sức mạnh Đức Tin.
2. Những thách đố Đức Tin thời nay

Làm sao chúng ta có thể sống Đức Tin mạnh mẽ như các Thánh Tử Đạo. Ngày nay đâu còn cảnh
cấm đạo, bắt đạo, giết người có đạo như thời xưa.
Nhưng ngày nay có rất nhiều thách đố Đức Tin với tín hữu Việt Nam.
- Vô thần duy vật

Thách đố trước hết đối với Đức Tin chính là môi trường mà chúng ta đang sống và “hít thở”, đó là
một xã hội vô thần duy vật. Đây một xã hội tự bản chất chối bỏ Thiên Chúa, đề cao vật chất và quyền
lực. Sự chối bỏ Thiên Chúa sẽ là nguyên nhân đưa tới sự sa đọa của con người và xã hội. Khi một xã
hội vắng bóng Thiên Chúa, người ta sẽ tạo ra những “thiên chúa khác” nơi một con người hoặc nơi vật
chất như người Do Thái trong Cựu Ước đã đúc ‘bò vàng” để thờ như thờ Thiên Chúa.

Xã hội chạy theo sức hấp dẫn của đồng tiền. Của cải và quyền lực lên ngôi. Thang giá trị đạo đức
bị đảo lộn. Người ta tìm mọi cách kiếm tiền để có quyền. Khi có chức quyền thì càng kiếm được nhiều
tiền. Đồng tiền đang trở thành một quyền lực chi phối toàn bộ đời sống con người. Ai cũng muốn có
nhiều tiền. Để có nhiều tiền, nhiều người đã không từ chối một phương cách nào: lường gạt, lừa đảo,
làm hàng gỉa, buôn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ… Tiền bạc quả là một cơn cám dỗ đang làm chao
đảo thế giới, tàn phá những gía trị, biến chất con người.
Trong xã hội đó, nhiều người Công Giáo cũng bị cuốn hút vào ma lực của đồng tiền, nên dễ đánh
mất Niềm Tin, xa rời Giáo Hội.
- Gian dối và lừa lọc lên ngôi
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Thách đố thứ hai của Đức Tin, đó là xã hội Việt Nam đang báo động bởi đầy dẫy những bất công,
lạm quyền và giả dối lan tràn. Đạo đức suy thoái, lương tâm và nhân phẩm bị xúc phạm. Mấy câu thơ
sau đây có thể tóm tắt thực trạng xã hội:
“Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi,
Chỉ còn thực phẩm tăng giá thôi,
Lương tâm bán rẻ hơn lương thực,
Chân lý chân giò một giá thôi.”
Sống trong môi trường như thế, nhiều người lập luận: người ta gian dối mà mình trung thực là
mình thua thiệt ! Có những người Công Giáo cũng hành xử như người không tin, cũng lừa lọc, gian lận
đủ cách để làm sao mình có lợi.

- Sự đề cao hưởng thụ cá nhân
Chúng ta đang phải đối diện với một nền văn hóa bị thống trị bởi lối sống hưởng thụ ích kỷ. Trong
đó, con người chạy theo lối sống hưởng thụ cá nhân, biến người khác thành một món hàng để chiếm
đoạt và mua bán. Tương quan yêu thương và nhân bản bị xếp sau tương quan trao đổi và lợi ích kinh
tế. Xã hội này đã sinh ra những đứa con “quái thai” trong cách sống: bằng mọi cách để kiếm tiền và hì
hục hưởng thụ !

Khi sống theo lối sống này, con người trở nên ích kỷ, quy ngã, hời hợt, và ít quan tâm đến người
khác, thiếu khả năng liên vị, không biết tôn trọng và yêu thương người khác. Quan sát cách hành xử của
người Việt Nam ở nơi công cộng và nhất là khi tham gia giao thông, sẽ thấy người ta tranh giành nhau,
chụp giật và manh mún theo kiểu mạnh ai người ấy thắng, cá lớn nuốt cá bé. Cách sống nói lên não
trạng và tâm tính con người. Đó là một tình trạng đáng buồn cho xã hội Việt Nam hôm nay !
- Chủ trương duy tương đối

Còn có một thách đố lớn hơn đối với Đức Tin mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI luôn cảnh báo,
đó là chủ trương duy tương đối. Chủ trương này khiến cho con người hôm nay không còn muốn chấp
nhận các chân lý tuyệt đối nữa, không quy chiếu và sống theo một chuẩn mực luân lý hay giá trị đạo đức
khách quan nào nữa. Tất cả là tương đối và mỗi người có thể thay đổi các chân lý và sống theo những
chọn lựa và chuẩn mực cá nhân. Đây là sai lầm căn bản dẫn đến những sai lầm khác của con người
hôm nay. ( x. Những thách đố đối với Đức Tin trong xã hội hôm nay; lamhong.org ).
Những lối sống và não trạng trên đã và đang len lỏi vào các ngõ xóm, các Xứ Đạo của chúng ta.

3. Hãy bén rễ sâu trong Đức Kitô

Mỗi ngày sống là thời gian và cơ hội quý báu giúp mọi
Kitô hữu “tái khám phá hành trình Đức Tin để luôn làm nổi bật
niềm vui và lòng hăng say mới của việc gặp gỡ Đức Kitô” đồng
thời, “khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng tuyên xưng Đức Tin
trong sự toàn vẹn và với niềm xác tín được đổi mới, trong niềm
tín thác và hy vọng” ( Tự sắc Porta Fidei, số 2 và 9 ).

Đức Giáo Hoàng Biển Đức dạy: Cần phải tăng cường
việc cử hành Đức Tin. Cử hành Đức Tin là tuyên xưng, sống
và làm chứng cho Đức Tin. Tuyên xưng Đức Tin như Kinh Tin
Kính dạy và như Hội Thánh công bố. Tuyên xưng Đức Tin
trong mọi hoàn cảnh sống khi an vui, hạnh phúc và thành công,
cũng như khi đau khổ, bệnh tật, thất bại hay khủng hoảng. Cử
hành Đức Tin bằng việc nhiệt thành dấn thân thực hiện công
cuộc truyền giáo với cách thức mới mẻ và hiệu năng hơn. Cử
hành Đức Tin bằng sự chuyên cần cử hành và lãnh nhận các
Bí Tích. Cử hành các Bí Tích là cử hành mầu nhiệm các Đức
Tin, nhất là Bí Tích Thánh Thể và Hòa Giải.
Đức Tin là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng.
Đức Tin là “cửa” mở ra, đưa chúng ta đi vào đời sống kết hiệp
thân tình với Thiên Chúa và bước vào Hội Thánh của Người. Nhờ sức mạnh Đức Tin tôn giáo, các Thánh
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Tử Đạo khi bị bắt, bị kết án nên đã không chối đạo, không bước qua Thánh Giá. Các ngài đã bị hành hạ, bị
kết án tử hình bằng nhiều hình thức hung bạo dã man nhưng các ngài không bị khuất phục, không
nhường bước, không thỏa hiệp để được sống thảnh thơi. Tiền bạc không làm cho các ngài mù tối. Khổ
đau không làm cho các ngài chùn bước. Nhục hình không làm cho các ngài ngã quỵ. Thậm chí ngay cả cái
chết cũng không uốn cong được lòng trung tín của các ngài. Và chính dòng máu của các ngài đổ ra như
những hạt giống gieo vào lòng đất đã trổ sinh một Giáo Hội Việt Nam phong phú như hôm nay.
Đức Tin bừng lên mãnh liệt trong mầu nhiệm tự huỷ và hiến dâng. Mừng lễ các Thánh Tử Đạo
Việt Nam là dịp để học hỏi nơi cuộc đời chứng nhân của các ngài. Chúng ta được tiếp thêm sức mạnh
Đức Tin để sống đạo giữa biết bao thách đố của thời đại hôm nay. “Hãy bén rễ sâu trong Đức Kitô, xây
dựng trên nền tảng Đức Kitô và được củng cố trong Đức Tin” ( Cl 2, 7 ), chúng ta sẽ được tràn đầy sức
mạnh Đức Tin.
Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN

THIÊN HÙNG CA VIỆT NAM

Quan Tổng Đốc Trịnh Quang Khanh đích thân chỉ huy
500 lính đột xuất bao vây làng Phúc Nhạc, Ninh Bình, vào
đúng sáng ngày Lễ Phục Sinh ( 14.4.1841 ). Quan truyền tập
trung giáo dân lại để quân lính lục soát từng nhà… Cha Lý
được ông Trùm Cơ đưa sang vườn nhà bà Đê ở sát bên. Bà
Đê chỉ cho cha đường mương khô ở sau vườn cạnh một bụi
tre: "Xin cha ẩn dưới rãnh này, Đức Chúa Trời gìn giữ thì cha
thoát, bằng không cha và con đều bị bắt."
Nói xong bà cùng con gái Lucia Nụ, lấy rơm và cành khô
che phủ lên, nhưng quân lính đã trông thấy cha chạy qua vườn
nhà bà, nên họ đến bắt cha Lý và bà Đê, chủ nhà. Ông Trùm
Cơ, bốn hương chức trong làng và hai Nữ Tu Mến Thánh Giá
Anna Kiêm và Anê Thanh cũng bị bắt. Tất cả bị trói mang gông
điệu ra đình làng. Nhà bà Đê bị lục soát, thóc lúa, đồ dùng, tiền
bạc đều bị lính lấy hết. Khi bị bắt, bà Đê rất sợ hãi, nhưng khi
điệu bà ra đình làng thì gương mặt bà vui tươi và không có vẻ gì
là sợ sệt nữa…
Quân lính áp giải các nạn nhân về Gia Định. Họ phải đi suốt đêm rất cực nhọc. Bà Đê sức yếu,
không chịu nổi gông quá nặng, phải có người nâng đỡ nhiều lần. Tới thành Nam, bà bị giam chung với
hai nữ tu. Sáu ngày sau ra trước công đường, quan tòa bắt bà chối đạo bà đáp: "Tôi chỉ tôn thờ Thiên
Chúa, không bao giờ tôi bỏ đạo Chúa muôn đời." Các quan truyền đánh đòn bà. Lúc đầu lính đánh bằng
roi, sau dùng củi lớn quật vào chân bà. Bà không nản lòng, khi chồng bà đến thăm, bà giải thích vì sao
bà kiên tâm như vậy: "Họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông còn không chịu nổi, nhưng tôi đã
được Đức Mẹ giúp sức, nên tôi không cảm thấy đau đớn."
Đến lần thẩm vấn thứ hai, thứ ba thấy bà Đê vẫn một long trung kiên, quân lính được lệnh vừa
đánh vừa lôi bà qua Thánh Giá. Nhưng bà sấp mình xuống đất, kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa, xin
thương giúp con, con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa, nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên
họ dùng sức mạnh để để cưỡng bách con đạp lên Thập Giá." Lần tiếp theo ra trước tòa, quan cho túm
tay áo lại rồi thả rắn độc vào trong áo, nhưng bà Đê vẫn giữ được bình tĩnh cách lạ lùng. Bà đứng yên
không hề nhúc nhích nên rắn không cắn, chỉ lượn vài vòng rồi bò ra. Các quan truyền đánh bà dữ hơn
nữa rồi giam trong ngục. Nhưng bà đã kiệt sức, đi không nổi, phải có người dìu. Một nhân chứng tên
Đang, về sau cho biết:
"Bà Anê Đê đã bị đánh đập tàn bạo đến nỗi thân mình đầy máu mủ. Tuy vậy bà vẫn vui vẻ, và
còn muốn chịu khó hơn nữa.” Cô Lucia Nụ, đến thăm mẹ trong ngục, thấy y phục thân mẫu loang lổ
máu, cô thương mẹ khóc nức nở, bà an ủi con bằng những lời tràn trề lạc quan: "Con đừng khóc nữa,
mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc ?" Bà còn khuyên: "Con
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hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị em con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng sáng tối đọc kinh xem
lễ, cầu nguyện cho mẹ vác Thánh Giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên Nước
Thiên Đàng”…

Sau ba tháng bị giam cầm hy sinh vì đức tin, ngày 12.7.1841, trong giờ hấp hối người ta thường
nghe bà Anê Lê Thị Thành cầu nguyện: "Lạy Chúa, chúa đã chịu chết vì con, con hết lòng theo thánh ý
Chúa. Xin Chúa tha mọi tội lỗi cho con". ( Lm. Đào Trung Hiệu, OP, Thánh Anê Lê Thị Thành ( bà thánh
Đê, 1781-1841 ).
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19. 6. 1988 tại Rôma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn
phong 117 vị Chân Phước Tử Đạo tại Việt Nam lên hàng Hiển Thánh, trong đó có Thánh Anê Lê Thị
Thành. Các vị gồm 96 người Việt Nam và 21 vị thừa sai ngoại quốc. Đây là con số tiêu biểu cho hơn 100
ngàn Vị Tử Đạo trong thời gian 300 năm Giáo Hội bị bách hại. Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ chung niềm vui
với Giáo Hội Việt Nam, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa đã ban tràn đầy hồng phúc cho dân Việt.
Chết đi bản thân

Các Thánh Tử Đạo đã đổ máu đào làm chứng cho Tin Mừng, cũng như trung thành thực hành
Lời Chúa đến hơi thở cuối cùng. “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy
cũng sẽ ở đó.” Trong gian truân bách hại, Đức Giêsu sẵn sàng đương đầu gánh chịu, các Thánh Tử Đạo
cũng noi gương Người, đã không bỏ trốn, mà từ bỏ mình đi theo Chúa, hoàn toàn phó thác, tuân thủ
Thánh Ý Chúa: “Đức Chúa Trời gìn giữ thì Cha thoát, bằng khôngCha và con đều bị bắt." Bà Thánh Anê
đã tuyên xưng đức tin sáng ngời, xứng đáng trở thành vị Thánh nữ tiên khởi của dân Việt.
Chết đi bản thân cũng có nghĩa là chẳng thiết tha những gì dính líu đến đời sống phàm tục, của
cải, tiền bạc, danh phận, chức tước, bổng lộc. “Nhà bà Đê bị lục soát, thóc lúa, đồ dùng, tiền bạc đều bị
lính lấy hết.” Khi mất đi của cải là lúc được Thiên Chúa bù đắp gấp trăm, gấp vạn lần, chính là Nước
Trời. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”

Chết đi cái tôi có nghĩa là hy sinh thân xác, mặc bao đòn vọt, khổ nhục, để hiên ngang làm chứng
nhân Tin Mừng. Một lòng chính chuyên phó thác và cậy trông ơn trên, cầu bầu Mẹ Maria cứu giúp. "Họ
đánh đập tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông còn không chịu nổi, nhưng tôi đã được Đức Mẹ giúp sức,
nên tôi không cảm thấy đau đớn."Bà Thánh Anê còn an ủi lại người chồng xót thương đến thăm.
Chết cho tha nhân

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, tuy không công khai tái diễn thảm họa bách hại đạo Chúa, nhưng
khuynh hướng thực dụng và duy vật đang thách đố tín hữu Kitô sống đạo, sống trung thực Tin Mừng.
Tiên quyết để theo Đức Giêsu là tuân theo lời dạy bỏ mình, vác thập giá mà theo Người. Vậy xả kỷ, vị
tha cũng chính là chết cho tha nhân, dấn thân phục vụ, không quản khó khăn, trở ngại, chấp nhận
những hiểm họa, nhục hình có thể xảy đến.
"Con hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị em con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng sáng tối
đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác Thánh Giá chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn
tụ trên nước Thiên Đàng”… Dù đang chịu xiềng xích, tù đầy, roi vọt, Thánh nữ Anê vẫn không hề nao
núng hãi sợ, mà còn ân cần, lo lắng khuyên nhủ con cái sống đạo chu đáo, sốt sắng và sẵn sàng tuyên
xưng đức tin. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được
Thiên Chúa xót thương.”
Khiêm nhường, nhân ái, hy sinh, phục vụ, làm chứng
nhân, chính là chết cho tha nhân được nảy chồi đâm lộc,
sinh hoa kết trái. Như hạt lúa chịu mục nát, thối đi, chết đi
mới có thể nảy mầm, đâm chồi, sinh hoa, kết hạt, bội thu
gấp chục, gấp trăm. Những giọt máu đào của chư thánh Tử
Vì Đạo Việt Nam đã trổ sinh cánh đồng Giáo Hội xanh tươi,
bát ngát, được mùa như ngày hôm nay. “Phúc thay ai sầu
khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Chết cho Chúa
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước
Trời là của họ. Phúc thứ tám là phần thưởng cho những ai
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chịu chết vì danh Chúa, vì Tin Mừng. Người tín hữu Kitô nào dám can đảm lội ngược dòng đời để sống
Tin Mừng, làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa, cũng gian nan khốn khổ không kém phúc tử vì đạo.
Không im lặng, đồng lõa, hùa theo, toa rập theo bầy đàn làm điều ôi ác, đê hèn, xấu xa, gian tham, háo
danh, vụ lợi, không chấp nhận bất công, phân biệt, kỳ thị, không chiều theo khuynh hướng hưởng lạc,
rượu chè, cờ bạc, dâm ô, khước từ văn minh sự chết, mà công khai sống theo Tin Mừng, thấm nhuần Bát
Phúc, trở nên chứng nhân đích thực của Đức Giêsu, chính là chết cho Chúa.
Hôm nay, chứng nhân Tin Mừng không phải chịu đổ máu đào như xưa, nhưng vẫn quyết tâm tiếp
tục chiến đấu mãnh liệt và liên tục giữa sự dữ của thế gian, ma quỷ và xác thịt, giữa một thế giới duy
vật, hưởng thụ, thực dụng, sa đọa, vị kỷ, chối bỏ Thiên Chúa. Một cuộc tử vì đạo âm thầm, lặng lẽ, thách
thức, dai dẳng trong suốt cuộc đời Kitô hữu, với niềm hy vọng sâu sắc, cháy bỏng, bền vững và bất tận:
“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy
vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Còn lời hứa nào trọng đại và
cao quý hơn ?
“Con trung thành theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô và Đại Diện của Ngài: Đức Thánh Cha, các
giám mục, kế vị các thánh Tông Đồ. Sống và chết vì Hội Thánh như Chúa Kitô. Đứng nghĩ chết vì Hội
Thánh mới hy sinh. Sống vì Hội Thánh cũng đòi hỏi nhiều hy sinh.” ( Đường Hy Vọng, số 987 )
Lạy Chúa Giêsu, các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những vị tiền nhân, đã anh dũng hy sinh cả
cuộc đời, trở nên những chứng nhân Tin Mừng cho toàn thể dân Chúa. Các ngài đã nêu tấm
gương thật sáng ngời, bỏ tất cả mọi sự, kể cả sinh mạng, để trung kiên theo Chúa đến cùng. Xin
Chúa ban ơn, giúp sức chúng con quyết tâm luôn noi gương các ngài làm chứng nhân Tin Mừng.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu, an ủi, khích lệ chúng con luôn làm chứng nhân cho Chúa
trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, noi gương các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam. Amen.
AM. TRẦN BÌNH AN

CÙNG TRÂN TRỌNG

KẺ SÁT NHÂN SÁM HỐI
Thánh Maria Goretti, sinh ngày 16.10.1890, mất ngày
6.7.1902, là vị Thánh trẻ nhất của Giáo Hội Công Giáo. Maria Goretti
là người Ý, sớm mồ côi cha và sớm phải chăm sóc các em khi mẹ đi
làm kiếm sống. Gia cảnh mẹ góa con côi nghèo lắm, nên Goretti
phải đi làm mướn cho gia đình bà Sarenelli, mẹ của Alessandro
Sarenelli. Anh ta sinh ngày 2.6.1882, mất ngày 6.5.1970.

Khi Maria Goretti 12 tuổi, lúc đó Alessandro 22 tuổi. Ngày
5.7.1902, khi người nhà đi hết, Alessandro cầm dao tiến đến gần
Goretti, dọa sẽ giết cô nếu cô không nghe lời anh ta. Alessandro đã
có ý định hãm hiếp cô hai lần mà không được vì Goretti quyết liệt
chống trả. Quá tức giận, Alessandro đã đâm chết Goretti với 14
nhát dao. Trước khi tắt thở, Goretti thều thào rằng cô muốn Alessandro cũng sẽ lên Thiên Đàng với cô.

Cuộc đời của Maria Goretti ngắn ngủi nhưng là bằng chứng hùng hồn về Tình Yêu Thiên Chúa,
về Lòng Chúa Thương Xót, và chính điều đó đã hoán cải kẻ sát nhân Alessandro Sarenelli. Câu chuyện
về Alessandro cũng minh chứng sức mạnh của ơn hoán cải, vì thế không ai được phép tuyệt vọng.

Alessandro bị án tù 30 năm, và Alessandro cảm thấy thất vọng. Làm sao Alessandro biết mình đã
làm gì khi phải sống trong chốn lao tù như vậy ? Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Maria Goretti đã hiện ra
với Alessandro trong khi tay đang cầm bó hoa huệ trắng ngần và trao cho Alessandro từng đóa một. Đó
là động thái thể hiện lòng tha thứ của người đã bị Alessandro giết chết, và điều này đã biến đổi
Alessandro hoàn toàn. Đó cũng là lần đầu tiên Alessandro thành tâm sám hối. Sau đó, Alessandro cho
biết: “Chính lòng tha thứ của Maria Goretti đã cứu tôi”.
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Khi hết hạn tù, Alessandro bắt đầu sống đời sống sám hối và đền tội. Alessandro đã gặp bà
Assunta, mẹ của Maria Goretti, để xin bà tha thứ, rồi cùng mẹ của anh là bà Sarenelli dự Lễ Giáng Sinh.
Biết tội mình nên Alessandro xin lỗi Chúa và xin lỗi cộng đồng. Sau đó, Alessandro xin làm hiến sinh
trong Dòng Phanxicô, với công việc làm vườn và lao động bình thường. Năm 1970, Alessandro qua đời
bình an trong Đức Kitô ở tuổi 88, mọi người biết ông đều thương mến ông. Sau khi Alessandro qua đời,
Nhà Dòng tìm thấy lá thư ngỏ của Alessandro gởi cho thế giới. Nội dung như sau:
Tôi gần 80 tuổi rồi. Tôi sắp chết rồi. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy rằng thời trai trẻ tôi đã chọn con
đường xấu nên tôi tự hủy hoại mình.
Cách hành xử của tôi là gương xấu mà đa số giới trẻ vẫn làm theo vì thiếu suy nghĩ. Và tôi cũng
đã làm vậy. Tôi đã không thấy lo lắng gì.
Có nhiều người đại lượng và thành kính ở xung quanh tôi, nhưng tôi không chú ý tới họ vì sức
mạnh bạo lực đã che mắt tôi và đẩy tôi theo cách sống sai trái.

Khi tôi mới đôi mươi, tôi đã phạm tội trọng. Bây giờ, kỳ ức đó thật khủng khiếp đối với tôi. Maria
Goretti giờ đây đã là Thánh, là thiên thần của tôi, đã hướng dẫn và cứu tôi qua sự quan phòng của Thiên
Chúa. Tôi vẫn nhớ như in những lời Goretti trách móc và tha thứ cho tôi. Goretti đã cầu thay nguyện giúp
cho tôi, dù tôi là kẻ sát nhân. Tôi đã phải đền tội với 30 năm tù. Tôi chấp nhận vì như vậy là đích đáng thôi.

Goretti thực sự là ánh sáng cho cuộc đời tôi, là thần hộ mạng của tôi; nhờ Goretti giúp đỡ mà tôi
sống tốt trong tù 27 năm, được giảm 3 năm, và cố gắng sống chân thật khi tôi được hòa nhập với cộng
đồng. Các Tu Sĩ Dòng Phanxicô đã tiếp nhận tôi với lòng bác ái, coi tôi như huynh đệ chứ không như tôi
tớ. Tôi đã sống trong Dòng 24 năm, và giờ đây tôi chờ đợi để được gặp Thiên Chúa, được ôm Đấng mà
tôi kính mến, rồi được gặp Thiên Thần Bản Mệnh của tôi và mẹ của tôi, bà Assunta.
Tôi hy vọng lá thư này sẽ cho mọi người biết bài học hạnh phúc là tránh điều ác và luôn đi theo
con đường đúng, như các trẻ em vậy. Tôi cảm thấy tôn giáo với các giáo huấn không chỉ là điều chúng
ta không thể sống thiếu, mà còn thực sự là niềm an ủi, thực sự là sức mạnh trong cuộc sống và là cách
an toàn trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong hoàn cảnh đau khổ nhất.
Ký tên: Alessandro Serenelli
Bản dịch của TRẦM THIÊN THU từ CatholicGentleman.net

CÙNG CHIA SẺ

CÚI XUỐNG HAY NGƯỚC LÊN ?

Đang ngồi suy nghĩ miên man để chuẩn bị cho bài giảng, tôi nghe vọng lại từ một căn phòng
của Giáo Xứ dưới tầng trệt, tiếng các bạn trẻ trong ca đoàn đang tập một bài Thánh Ca quen quen.
Lắng nghe kỹ một chút, tôi nhận ra đó là bài “Sám Hối” – còn có một tên gọi khác là “Anh Sáng và
Bóng Tối” – một bài có thể coi là sáng tác chung của bạn Thuý Trang trong nhóm Mai Khôi, của cha
Tiến Lộc và của chính mình. Nay thì cô bé Thuý Trang học trò nhạc 30 năm trước của tôi đã là lập gia
đình với bạn Trọng Khoa cũng là một Mai Khôi và có hai cháu bé thông minh kháu khỉnh, sống tận bên
San Jose, California, Hoa Kỳ.
Bài hát lấy ý và tứ theo một câu truyện cha Tiến Lộc kể trong một lớp bồi dưỡng Giáo Lý Viên
khoảng năm 1983, khi tôi còn chưa có ý định xin vào DCCT. Không biết cha đã đọc được câu truyện này
ở đâu, có lẽ của một tác giả ngoại quốc, rồi nhân hôm ấy tĩnh tâm, cha dùng câu truyện làm gợi ý để
chúng tôi cùng sám hối. Tôi nhớ rõ cha kể câu truyện giống như một dụ ngôn ấy như thế này:
Trên quả địa cầu chúng ta đang sống, đỉnh cao nhất là ngọn Chomolungma, 8.846m, nằm
trong dãy Himalaya, được ví như nóc nhà của thế giới. Còn nơi sâu nhất là vực Mariannes, một cái
hố thăm thẳm đến hơn 11.035m giữa lòng Thái Bình Dương. Như vậy tính từ chỗ sâu nhất đến nơi
cao nhất là xấp xỉ 20 cây số. Cứ hình dung cũng đã thấy cao quá và sâu quá, chóng cả mặt. Thế nhưng,
trước mắt nhìn của một phi hành gia từ khoảng không vũ trụ, tinh cầu của chúng ta giống như một quả…
cam sành màu da trời pha trắng, đỉnh cao nhất hay hõm sâu nhất chẳng là gì đáng kể, mấy chục cây số
cách biệt chỉ như những chỗ sần sùi trên vỏ quả cam !
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Vậy nếu ví những ân huệ của Thiên Chúa như là ánh sáng Thái Dương rọi đến nhân loại chúng
ta trên quả cam Địa Cầu này thì tất cả đều rực rỡ chứa chan. Ở một góc chiếu nào đó, đương nhiên
đỉnh núi sẽ rực sáng, mà tận đáy vực thẳm, cho dù là sâu dưới đáy đại dương đi nữa, cũng không còn
phải chịu tối tăm.
Ấy đấy, người đạo đức thánh thiện như thể đang ngất ngưởng trên đỉnh cao của trọng vọng, còn
kẻ tội lỗi thì ngược lại, ở tít tận đáy sâu vực thẳm của nhân phẩm. Cả hai đều nhận được ơn Chúa như
nhau, không hơn không kém. Chỉ khổ một nỗi cái anh đạo đức tuyệt vời kia đến một lúc thấy mình
đáng… kính quá đi mất. Anh ta tự hào với bao nhiêu là nỗ lực cả đời để đạt được sự thánh thiện. Anh ta
muốn nhìn lại quá trình phấn đấu, cả một chặng đường leo dốc núi cheo leo để có được hôm nay. Anh
ta ngoái nhìn xuống, gật gù cảm phục chính… mình. Thế rồi bất giác anh trông thấy nhân vật thứ hai, kẻ
lẹt đẹt ngụp lặn trầm luân mãi thăm thẳm dưới kia với bao nhiêu là tội luỵ.
Đâu ngờ chính cái khoảnh khắc vênh vang tự hãnh ấy, anh đạo đức đã quay lưng lại với nguồn
sáng Thái Dương. Anh nắng chan hoà chỉ làm cho anh thấy nóng ran cả gáy nên anh vội kéo xụp mũ
xuống, xốc cổ áo cao lên. Khuôn mặt anh ta khi đó thành ra tối xầm lại, chẳng còn tý rạng rỡ nào.

Còn anh tội lỗi kia thì sao ? Anh tự biết mình là kẻ khốn nạn, chẳng còn đáng sống nữa. Nhưng
có một mãnh lực siêu nhiên đã khiến anh muốn ngước nhìn lên bầu trời xanh một lần cuối, đã khiến anh
bật lên một lời van nài xin thương xót sau hết. Và ơ hay, chính khi ấy khuôn mặt anh bỗng nhiên sáng
loà ánh Thái Dương Tình Yêu !”
Bẵng đi mấy năm, một tối vừa đi làm về, đang ăn vội bát cơm mẹ để dành cho, tôi chợt trông thấy
một trang giấy kẻ nhạc nằm trên bàn ăn. Bà chị bảo: “Của Thuý Trang lúc chiều mang lại nhờ em đặt lời
đấy !” Tôi quên cả ăn, bị hút ngay vào giai điệu trẻ trung, rất mới, rất lạ của cô bé mới tập tành sáng tác.
Và rồi từ đâu đó trong ký ức, câu truyện cha Tiến Lộc như chạy về lăn dài trên trang giấy thành lời cho
bài nhạc của Thuý Trang:
“Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới,
ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoà chan hoà,
nguyện xin Chúa thứ tha cho.
Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống,
tự hào với những công lao ngày qua ngày,
vượt bao cám dỗ cheo leo.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận,
Dù là phía cuối nơi sâu vựa sâu.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn,
Dù nơi chót vót cao xanh.
Thái Dương tình rất bao dung, từ vô tận đến…
Con nhận ra, khi con tự thấy con sống,
Thật là rất tốt không chê vào đâu được,
Thì con đã quá kiêu căng.
Con quay xuống những người tội lỗi sa ngã,
Nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều,
Lại thêm ánh mắt khinh chê.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại,
Đường mà cúi xuống nơi sâu vực sâu,
Lại là chính lúc con đang quay lưng lại
Mặt trời Chúa sáng soi cho.
Chính gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ ?
Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha.
Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ…”

Vừa hoàn tất bài hát, tôi lấy xe đạp chạy ngay ra ngoại ô, đến nhà cô bé Thuý Trang. Lúc ấy cả khu
vực ven xa lộ thuộc quận Bình Thạnh bị cúp điện tối mù mù, ông bố của Thuý Trang thắp cho một ngọn
đèn dầu, cả bốn chị em cô bé xúm lại trước trang giấy bản thảo, tôi ôm đàn ghi-ta hát luôn… Dứt bài, mọi
người bần thần thinh lặng…
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Không phải là một bài hát như mọi bài hát, đây là một lời cầu nguyện, đây là một lời sám hối ! Ít là
cho cha Tiến Lộc và cho anh em trong Nhóm Mai Khôi chúng tôi dạo ấy.

Sau này, rất nhiều bạn trẻ sinh viên, rất nhiều người trong cộng đoàn ở Nhà Thờ Mai Khôi đường
Tú Xương, nơi chúng tôi hát Lễ chiều thứ hai hằng tuần, và tại nhiều Nhà Thờ khác, trong nước lẫn
ngoài nước, cả những anh em trẻ trong DCCT của tôi bây giờ, cũng cùng một cảm nhận, cũng cùng một
thúc bách phải sám hối như thế…
Và rồi hôm nay, sau khi có dịp suy niệm về câu truyện Dụ Ngôn trong Tin Mừng Lc 18, 9 – 14 của
Chúa Giêsu, tôi mong những chia sẻ này có thể mời gọi các bạn gần xa cùng sám hối…
Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT, 1983 – 2004 – 2015
Bấm Ctrl và click để nghe bài Nguyện Ca với giọng hát của bạn Lê Hoàng Hiệp:

Sám hối 3 – Ánh sáng và bóng tối

CÙNG HIỆP THÔNG

CAM KẾT SỐNG KHÓ NGHÈO CỦA CÁC GIÁM MỤC
SAU KHI THAM DỰ CÔNG ĐỒNG VATICAN 2 ( 1962 – 1965 )
Chúng tôi, các Giám Mục tham dự
Công Đồng Vatican 2, ý thức rõ các thiếu sót
trong lối sống của mình đối với đức khó
nghèo của Tin Mừng. Được động viên lẫn
nhau bởi một sáng kiến trong đó mỗi người
chúng tôi cố gắng tránh mọi tham vọng và
cao vọng, chúng tôi xin hợp nhất cùng mọi
anh em của chúng tôi trong hàng Giám Mục
và trên hết cậy trông vào ơn thánh và sức
mạnh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,
và vào lời cầu nguyện của các tín hữu và
các Linh Mục trong các Giáo Phận liên hệ
của chúng tôi. Đặt mình vào suy nghĩ và cầu
nguyện trước nhan Chúa Ba Ngôi, trước
Giáo Hội của Chúa Kitô, và trước mọi Linh Mục và tín hữu trong các Giáo Phận của chúng tôi, với lòng
khiêm nhường và biết rõ các yếu đuối của mình, nhưng cũng với sự quyết tâm và mọi sức mạnh mà Thiên
Chúa hằng muốn ban cho chúng tôi qua ơn thánh của Người, chúng tôi cam kết những điều sau:
1. Chúng tôi cố gắng sống theo cách tầm thường của Giáo Dân chúng tôi trong tất cả các điều liên
quan tới nhà ở, thực phẩm, phương tiện chuyên chở, và các vấn đề liên hệ. Xem Mt 5, 3; 6, 33 tt; 8, 20.
2. Chúng tôi từ bỏ vĩnh viễn vẻ bề ngoài và thực chất của giầu có, nhất là trong y phục ( quần áo
sang trọng, mầu mè sặc sỡ ) và các biểu hiệu làm bằng qúy kim ( các biểu hiệu này chắc chắn phải có
tinh thần phúc âm ). Xem Mc 6, 9; Mt 10, 9-10; Cv 3, 6 ( không bạc cũng không vàng ).
3. Chúng tôi sẽ không sở hữu dưới tên mình bất cứ tài sản hay của cải nào, chúng tôi cũng sẽ
không có trương mục ngân hàng nào hay những thứ như thế. Nếu cần phải sở hữu vật chi, chúng tôi sẽ
đặt mọi sự dưới tên Giáo Phận hay tên các công trình xã hội hoặc bác ái. Xem Mt 6, 19-21; Lc 12, 33-34.
4. Chúng tôi sẽ ủy thác bao xa có thể việc quản trị tài chánh và vật tư của Giáo Phận chúng tôi
cho một ủy ban gồm các Giáo Dân có khả năng, những người hiểu rõ vai trò tông đồ của họ, để chúng
tôi bớt là những nhà quản trị và thêm là các mục tử và tông đồ nhiều hơn. Xem Mt 10, 8; Cv 6, 1-7.
5. Chúng tôi không muốn thưa bằng lời và bằng chữ với những danh xưng và tước hiệu nói lên
sự trổi vượt và quyền hành ( Như đức này đức nọ ). Chúng tôi thích được gọi bằng danh xưng hợp Tin
Mừng là “cha” hơn. Xem Mt 20, 25-28; 23, 6-11; Ga 13, 12-15.
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6. Trong các liên hệ truyền thông và xã hội của mình, chúng tôi sẽ tránh mọi điều xem ra như là
nhượng bộ đối với đặc quyền, lỗi lạc, hay ngay cả ưu tiên đối với người giầu có và người quyền thế ( thí
dụ, trong các buổi lễ tôn giáo hay các mời mọc tiệc tùng ). Xem Lc 13, 12-14; 1Cr 9, 14-19.
7. Cũng thế, chúng tôi sẽ tránh biệt đãi hay cổ vũ tính khoe khoang của bất cứ ai lúc tìm tòi hay
cám ơn sự giúp đỡ hay vì bất cứ lý do nào khác. Chúng tôi sẽ mời các tín hữu của mình coi các dâng
cúng của họ như cách tham dự thông thường vào việc thờ phượng, làm việc tông đồ, và làm việc xã hội.
Xem Mt 6, 2-4; Lc 15, 9-13; 2Cr 12, 4.
8. Chúng tôi sẽ dành bất cứ điều gì cần về thì giờ, suy tư, trái tim, phương tiện của chúng tôi v.v…
cho việc phục vụ tông đồ và mục vụ các công nhân và các nhóm lao công và những người yếu và kém thế
về kinh tế, mà không cho phép việc này làm chúng tôi sao lãng phúc lợi của những người và những nhóm
khác trong Giáo Phận. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các Giáo Dân, các Tu Sĩ, Phó Tế, và Linh Mục, những người
được Chúa kêu gọi truyền giảng tin mừng cho người nghèo và các công nhân bằng cách chia sẻ đời sống
và lao công của mình. Xem Lc 4, 18-19; Mc 6, 4; Mt 11, 4-5; Cv 18, 3-4; 20, 33-35; 1Cr 4, 12; 9, 1-27.
9. Ý thức được các đòi hỏi công lý và bác ái và sự hỗ tương liên hệ của chúng với nhau, chúng
tôi sẽ tìm cách biến đổi các công trình phúc lợi của chúng tôi thành các công trình xã hội đặt căn bản
trên bác ái và công lý, để chúng lưu ý tới mọi người, như là một việc phục vụ khiêm tốn đối với các cơ
quan công cộng có trách nhiệm. Xem Mt 25, 31-46; Lc 13, 12-14; 13, 33-34.
10. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể làm được để những người có trách nhiệm đối với các chính
phủ và các cơ quan công cộng của chúng tôi có thể thiết lập và chấp hành các luật lệ, các cơ cấu xã hội,
và các định chế cần thiết cho công lý, bình đẳng, và phát triển toàn diện và nhịp nhàng toàn bộ con
người và mọi người, và nhờ thế, cho việc xuất hiện một trật tự xã hội mới, xứng đáng với con cái Thiên
Chúa. Xem Cv 2, 44-45; 4, 32-35; 5, 4; 2Cr 8 và 9; 1Tm 5, 16.
11. Vì tình hợp đoàn Giám Mục tìm được sự thể hiện tối cao của nó hợp với Tin Mừng trong việc
cùng nhau phục vụ 2 phần 3 nhân loại đang sống trong cảnh khốn cùng về thể lý, văn hóa, và tinh thần,
nên chúng tôi cam kết:
- sẽ hỗ trợ bao xa có thể các dự án khẩn trương nhất của các Tòa Giám Mục các nước nghèo;

- trên bình diện các tổ chức quốc tế, sẽ cùng nhau yêu cầu việc đưa ra các cơ cấu kinh tế và văn
hóa, thay vì tạo ra các nước nghèo ngay trong thế giới vốn giầu hơn, thì làm cho đa số các nước nghèo
có khả năng tự giải phóng khỏi cảnh cùng cực của họ. Chúng tôi sẽ làm tất cả những điều này ngay
trong tư cách chứng tá của Tin Mừng, theo gương Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Liên Hiệp Quốc.
12. Chúng tôi cam kết chia sẻ đời sống chúng tôi trong tình bác ái mục vụ với các anh chị em của
chúng tôi trong Chúa Kitô, các Linh Mục, các Tu Sĩ, và Giáo Dân, để thừa tác vụ của chúng tôi tạo ra
việc phục vụ chân thực. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng “xem xét lại đời sống mình” với họ; chúng tôi sẽ tìm
các cộng sự viên cho thừa tác vụ để chúng tôi trở thành những người sinh động hóa theo Thần Khí hơn
là những người thống trị theo thế gian; chúng tôi sẽ cố gắng làm cho mình hiện diện và chào đón một
cách đầy tình người bao nhiêu có thể; và sẽ biểu hiện mình một cách cởi mở với mọi người, bất chấp tín
ngưỡng của họ. Xem Mc 8, 34-35; Cv 6, 1-7; 1Tm 3, 8-10.
13. Khi trở về Giáo Phận, chúng tôi sẽ làm cho các cam kết này được các Linh Mục Giáo Phận
biết đến và yêu cầu họ trợ giúp chúng tôi bằng sự hiểu biết, hợp tác, và cầu nguyện của họ.
Xin Thiên Chúa giúp chúng tôi trung thành.
Vietcatholic 7.11.2015

CÙNG TÌM HIỂU

LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ CỦA THÁNH AN PHONG

Có thể nói linh đạo Thánh An Phong được thể hiện qua ba mầu nhiệm hướng về Chúa Giêsu như
là trung tâm chính, đó là các mầu nhiệm: Nhập Thể, Thập Giá, và Thánh Thể. Và dường như với Thánh
An Phong, khi nói về Chúa Giêsu, ngài luôn thấy có sự hiện diện của Đức Maria, trong vai trò đặc biệt là
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Mẹ Thiên Chúa và là Đấng đồng công cứu chuộc, hợp tác trong sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Cho
nên, cùng với những tâm tình hướng về Chúa Giêsu, linh đạo Thánh An Phong cũng mang chiều kích thứ
4 nhấn mạnh đến lòng tôn sùng Đức Maria. Chúng ta hãy cùng ôn lại những nét căn bản về lòng sùng
kính Đức Mẹ, trong truyền thống DCCT, đặc biệt nơi chính cuộc đời Thánh Tổ Phụ An Phong.
Cũng như nhiều vị Thánh nổi tiếng khác trong Giáo Hội, Thánh An Phong có một lòng yêu mến
đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy lòng yêu mến ấy có lẽ khởi đi từ
truyền thống gia đình của Thánh nhân, khi song thân của ngài, nhất là mẹ ngài, luôn là mẫu gương sáng
cho con cái trong lòng sùng kính Đức Mẹ. Mỗi tối gia đình thường quây quần bên nhau đọc kinh Mai
Khôi, và các sử gia kể rằng cậu bé An Phong luôn siêng năng có mặt
trong các giờ kinh nguyện này mà không cần ai nhắc nhở.

Lòng yêu mến ấy còn được củng cố bởi sự tôn kính Mẹ Maria
của người dân Napoli, quê hương của ngài, vì nơi ấy đã chọn tước
hiệu Mẹ Vô Nhiễm làm bổn mạng cho mình. Hơn nữa, tên của Mẹ
Maria cũng được ghi khắc ngay từ những giây phút đầu tiên trong
cuộc đời của An Phong, vì khi tìm lại sổ rửa tội, người ta đọc thấy tên
cháu bé: An Phong Maria De Liguori, được rửa tội ngày 29.9.1696.
Như vậy, có thể nói An Phong đã thật sự thuộc về Mẹ Maria ngay từ
khi được sinh ra làm con cái Chúa !
Thế rồi ngày càng lớn lên, trải qua nhiều biến cố của cuộc đời,
Thánh An Phong ngày càng thấm sâu lòng yêu mến đối với Mẹ Maria.
Người ta vẫn còn nhớ sau lần tranh cãi thất bại ở 1 vụ kiện lớn tại thành
Napoli, ngài đã quyết tâm từ bỏ nghề luật sư. Và như một bằng chứng
cho sự quyết tâm ấy, ngài đã đến trước tượng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm
Tôi ( Our Lady of Ransom ) ở một nhà thờ gần đó, để đặt thanh kiếm
hiệp sĩ của ngài dưới chân Mẹ, diễn tả sự quy phục hoàn toàn cuộc đời
ngài trong tay Đức Mẹ. Năm đó là năm 1723, An Phong được 27 tuổi.

Từ đó trở đi, sau Chúa Giêsu, Mẹ Maria chính là nguồn sức
mạnh và người đồng hành thiết thân của Thánh An Phong trên bước đường tông đồ. Nếu như trên cuộc
hành trình rao giảng của Chúa Giêsu luôn có Mẹ cùng đi, thì Thánh An Phong cũng không thể rời Mẹ
trong cuộc đời thừa sai của mình. Thật vậy, nhìn vào cuộc sống tu đức của ngài, ta thấy Thánh An Phong
luôn gắn bó với Mẹ cách đặc biệt. Trong những giờ chầu Thánh Thể hằng ngày, Thánh An Phong thường
dành những giây phút riêng để quy hướng về Mẹ. Những giờ phút lần chuỗi Mai Khôi cũng là cơ hội để
ngài gần gũi thiết thân với Mẹ trong tình mẹ con, và ngài đã từng tâm sự rằng cứ mỗi một khắc ( 15 phút )
trong ngày, ngài đọc một kinh Kính Mừng ( mỗi ngày ngài lần 8 chuỗi Mai Khôi dâng kính Mẹ ? )...
Sau này, trong đời sống mục vụ, ngài không bao giờ ngần ngại khuyên bảo những người thân
quen, nhất là các Tu Sĩ trong Dòng, phải biết tôn sùng Ðức Mẹ cách sốt sắng. Ngài khuyên họ năng lần
chuỗi để được sự trợ giúp của Mẹ, năng viếng thăm các Ðền Ðức Mẹ, và luôn giữ ảnh tượng Mẹ trong
gia đình. Ngài còn khuyến khích họ ăn chay mỗi thứ Bảy, như ngài vẫn làm cho đến cuối cuộc đời.
Lòng yêu mến đó còn được thể hiện nơi những tác phẩm nghệ thuật của Thánh An Phong, như
các bức tranh ảnh vẽ Mẹ ( Our Lady of Good Counsel ), các bài thơ, các sáng tác âm nhạc về Mẹ, và nhất
là qua tác phẩm văn chương nổi tiếng mang tên “Vinh quang Đức Maria”. Đó là một công trình tim óc mà
Thánh An Phong đã dùng 16 năm trời ( 1734-1750 ) để nghiên cứu, sưu tập, kết hợp với những kinh
nghiệm sống thiết thân của ngài với Mẹ. Tác phẩm này được rất nhiều độc giả thời ngài hưởng ứng, tán
dương. Người ta đã làm một thống kê cho thấy, ngay tại thành Napôli, kể từ lúc ra mắt, quyển sách này đã
được tái bản đến 9 lần trong vòng 25 năm. Từ lần xuất bản đầu tiên đến nay, quyển sách này được dịch ra
trên 60 thứ tiếng khác nhau và in ra hơn 1.000 lần trên khắp thế giới. ( Rey Mermet, DCCT ).
Trong thực tế, tác phẩm này ra đời như muốn phản kháng lại trào lưu "Chống-Giáo-Sĩ" và "Duylý" rất phổ biến vào thời đó, phát sinh từ các nhóm Tin Lành và Jansenist. Những người thuộc những
trào lưu này mỉa mai, bài bác những ai sùng kính Ðức Maria. Họ cho việc tôn sùng Ðức Mẹ là chuyện
mê tín dị đoan. Vì vậy, tác phẩm Vinh Quang Ðức Maria mang theo một sứ mạng đặc biệt, đó là giải
thích và cổ vũ lòng yêu mến Đức Mẹ nơi người tín hữu.
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Về nội dung, tác phẩm được chia thành hai phần. Phần đầu là những lời bình chú về Kinh Lạy
Nữ Vương. Sau mỗi câu kinh, Thánh An Phong có lời phân tích và chú giải chi tiết. Phần hai gồm có một
số giải thích về các nhân đức của Ðức Mẹ, gợi ý những việc làm tôn sùng Mẹ, và các bài giảng cho
những dịp lễ kính Ðức Mẹ Maria.

Về phương pháp viết, Thánh An Phong đã dựa vào kinh nghiệm thừa sai chuyên nghiệp và các
sự kiện về Ðức Maria được ghi trong Kinh Thánh để nhấn mạnh tầm quan trọng của Ðức Mẹ trong đời
sống Kitô hữu. Ngài còn bổ túc thêm vào đó những kết quả của bao năm dày công tìm tòi, khảo cứu, đó
là những lời của các Giáo phụ và các Thánh nói về vai trò Ðức Maria trong chương trình cứu độ của
Thiên Chúa. Ngài cũng dùng những mẩu chuyện phép lạ có liên quan đến Ðức Mẹ trong tác phẩm này
hầu khuyến khích tín hữu tin tưởng, phó thác và kêu cầu Mẹ thường xuyên hơn.

Qua tác phẩm này, Thánh An Phong muốn ca tụng vinh quang Mẹ, vinh quang của tình yêu
thương xót, và tỏ bày cho mọi người biết vai trò quan trọng của Mẹ đối với ơn cứu độ của nhân loại. Dù
rằng vẫn có một vài ý kiến chưa đồng ý, nhưng đa số các tác giả đều rằng tác phẩm “Vinh Quang Đức
Maria” chính là một kiệt tác về lòng tôn sùng Ðức Mẹ từ thế kỷ 17 cho đến thời nay. Chúng ta hãy lắng
nghe một đoạn trong lời nói đầu mà Thánh An Phong đã viết trong tác phẩm này:

“... Lạy Mẹ Maria là Mẹ và là Nữ Vương dịu dàng, Mẹ đã biết,
ngoài Chúa Giêsu thì con đặt trót niềm hy vọng được hạnh phúc đời đời
nơi Mẹ. Con nhận ra rằng, nhờ trung gian của Mẹ, con mới được đón
nhận hết những gì tốt lành cho cuộc đời con: Ơn sám hối, ơn thiên triệu
và biết bao ơn khác đến từ Thiên Chúa. Vì thế, con luôn tìm cách cao
rao lời chúc tụng Mẹ nơi công khai cũng như nơi tư riêng, bằng cách
truyền bá lòng sùng kính Mẹ qua các thực hành dịu dàng và hữu ích.
Lạy Mẹ, xin cho con mỗi ngày được mến yêu Mẹ hơn những ngày qua.
Con hy vọng sẽ tiếp tục công việc này bao lâu con còn sống, cho tới hơi
thở cuối cùng của con...Trước khi chết, con muốn lưu lại cho hậu thế
cuốn sách này, để nó thay con tiếp tục ca ngợi Mẹ và thúc đẩy mọi
người ca tụng lòng từ ái bao la của Mẹ đối với những ai phụng sự Mẹ.
Sau cùng, xin cho họ dốc hết nhiệt tâm nỗ lực cao rao vinh quang Mẹ, và
đổ tuôn trên mọi tâm hồn niềm tin tưởng vào sự can thiệp toàn năng của
Mẹ. Tôi tớ dấu yêu của Mẹ, ( ký tên ) An Phong Maria, DCCT.”

Những tâm tình trên của Thánh An Phong giúp chúng ta hiểu
được phần nào lòng thiết tha yêu mến Mẹ Maria của ngài. Đó là tâm
tình của một người con đơn sơ, phó thác, tin yêu nói với mẹ của mình. Tuy nhiên, qua cuộc sống thực tế
của ngài, Thánh An Phong cho chúng ta thấy những tâm tình đó không chỉ dừng lại ở những cảm xúc
hay tình cảm bình thường của con người mà thôi, nhưng còn đưa chúng ta đến sự tin tưởng sâu xa nơi
ân sủng cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ qua Đức Giêsu, con của Mẹ. Trong tác phẩm Vinh
quang Đức Maria, Thánh An Phong giải thích rất rõ về điều này. Thánh nhân tin rằng nơi Đức Giêsu
Cứu Thế, ơn cứu độ đã được dẫy tràn cho nhân loại. Chính Đức Maria là hoa trái đầu tiên của ơn cứu
độ chứa chan ấy qua hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì thế, Mẹ trở thành niềm hy vọng cho chúng ta, vì
điều đã được ban cho Mẹ thì cũng sẽ được ban cho mỗi người chúng ta, trong sự liên đới của thân
phận con người.
Ở một đoạn khác trong tác phẩm, khi suy niệm về hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá ( Ga
19, 25-27 ), Thánh An Phong nhận ra với câu nói của Chúa Giêsu: “Này là Mẹ con”, Thánh Gioan tông
đồ đã đại diện cho cả nhân loại để đón nhận Mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng làm mẹ mình, để rồi trong
chính lời trao gởi “này là Con Mẹ”, Mẹ Maria lại tiếp tục cưu mang và hạ sinh thêm những người con
trong đức tin và ân sủng của Chúa, để những người con ấy – là chính nhân loại hôm nay– lại được đón
nhận ân ban cao cả đến từ Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô.
Đoạn Tin Mừng hôm nay còn nói: “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình”. Thánh An
Phong nhìn thấy người môn đệ ấy không chỉ là Thánh Gioan, mà còn là tất cả môn đệ của Chúa Giêsu
sau này, trong đó có chính bản thân ngài, có Hội Dòng Chúa Cứu Thế, và có tất cả cộng đoàn Dân
Thiên Chúa. Vâng, tất cả mọi người đều được mời gọi hãy đón Mẹ về căn nhà tâm hồn mình, để được
Mẹ yêu thương, nâng đỡ, và đưa dẫn đến hạnh phúc đời đời trong ân sủng của Thiên Chúa. Có lẽ trong
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ý nghĩa đó mà Thánh An Phong đã muốn chọn tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Bổn Mạng cho
Dòng Thánh mà ngài thành lập, như là sự đón rước Mẹ về với cộng đoàn của những người con, ước
nguyện bước theo Chúa Giêsu Cứu Thế trong đời tận hiến.
Mặt khác, trong nhãn quan cứu độ, khi chọn Mẹ Maria vô nhiễm như là Bổn Mạng chính của Nhà
Dòng, có lẽ Thánh An Phong nhận ra chính Mẹ là công trình tuyệt hảo đầu tiên của ơn cứu độ chứa
chan nơi Đức Kitô, là điều mà các Tu Sĩ DCCT đang đón nhận, đang cảm nghiệm, và được mời gọi để
công bố cho toàn thể nhân loại. Thánh An Phong đã nhận thấy sự liên kết mật thiết giữa đặc ân Vô
Nhiễm của Đức Maria với câu “Ơn cứu chuộc chứa chan nơi Người.” Nên trong tác phẩm Vinh Quang
Đức Maria, ngài khẳng định: “Đức Maria là Đấng trung gian mọi ân sủng, mà ân sủng quan trọng nhất
chính là ơn cứu độ, là chính Chúa Giêsu Kitô”.
Tóm lại, khởi đi từ diệu cảm về một người mẹ Thánh của Con Thiên Chúa, cũng là người mẹ
thân thương của nhân loại, nhất là của những ai tin nhận Đức Giêsu là Cứu Chúa, mà Thánh An Phong
đã kêu mời tu sĩ DCCT cũng như mọi người hãy bước vào một tương quan thân nghĩa với Mẹ Maria.
Mẹ có đó như một ân huệ lớn lao Chúa ban cho nhân loại, như niềm cậy trông cho con người trong
cảnh đời tha hương lữ thứ...
Thánh An Phong còn cảm nghiệm một cách sâu xa về chân dung của Mẹ Maria như một người
Mẹ của lòng thương xót và là Đấng cầu bầu thần thế trước tòa Thiên Chúa cho con người. Nhiều thế hệ
Tu Sĩ DCCT đã chia sẻ linh đạo này và đã làm cho lòng sùng kính Đức Mẹ ngày càng được lan rộng
trong đời sống Đức Tin của Dân Chúa.
Lm. Marcô BÙI QUAN ĐỨC, DCCT

THÁNH MAXIMILIAN KOLBE NÓI VỀ TỘI TRỌNG
Bạn có bao giờ khổ sở vì phạm tội trọng ? Bạn muốn thoát khỏi sự
kiềm chế của tội lỗi trong cuộc sống, nhưng thật khó vượt qua và khó cầu
nguyện, nên bạn cứ mặc kệ. Bạn luôn cảm thấy mình có tội, và điều đó
khiến bạn sợ mà không dám tới gần Chúa. Khi xưng tội, bạn thấy mình cứ
xưng hoài tội trọng đó, cố gắng hoài mà vẫn tái phạm.
LỜI KHUYÊN

Chiến đấu như một phần trong đời sống Kitô hữu. Nhưng làm sao
chúng ta không tái phạm để không cảm thấy thất vọng ? Thánh Maximilian
Kolbe ( 1894-1991, Linh Mục Dòng Phanxicô, tử đạo, người Ba Lan ) sẽ cho
chúng ta lời khuyên.

Khi cảm thấy có tội, vì bạn đã phạm tội nhẹ hoặc tội trọng, đừng bao
giờ để ma quỷ lừa dối bạn bằng cách để cho nó làm bạn thất vọng. Khi cảm
thấy có tội, hãy dâng tội lỗi cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm, đừng phân tích hoặc
xem xét tội đó, cứ coi như điều gì đó của Đức Mẹ…
Dù đó là tội trọng hoặc thói quen phạm tội, chúng ta vẫn luôn có một bước tiến nhỏ tới gần sự
hoàn thiện hơn. Thật vậy, lý do duy nhất mà Mẫu Tâm Vô Nhiễm để cho chúng ta sa ngã là để kéo chúng
ta ra khỏi sự kiêu ngạo, tự phụ, đồng thời làm cho chúng ta khiêm nhường và sẵn sáng đón nhận ân sủng
của Chúa. Ma quỷ luôn cố gắng làm cho chúng ta thất vọng trong lúc đó, thật vậy, không gì hơn là lòng
kiêu ngạo lại che khuất chúng ta. Nếu biết rõ sự khốn cùng của mình, chúng ta sẽ không ngạc nhiên vì sự
sa ngã của mình, mà chúng ta sẽ biết tạ ơn Chúa vẫn cứ mặc kệ chúng ta sa ngã hoài như vậy.
HỌC KHIÊM NHƯỜNG

Thánh Maximilian nói rằng chúng ta sa ngã để chúng ta biết học cách sống khiêm nhường. Đây
là điểm chính yếu vì lòng kiêu ngạo là kẻ thù số một của linh hồn, và dù chúng ta có vẻ tiến bộ trong đời
sống tâm linh như thế nào, đó vẫn chỉ là ảo tưởng nếu chúng ta kiêu ngạo và tự mãn. Đầu tiên, chúng ta
phải học cách sống khiêm nhường trước khi chúng ta có thể thực sự tiến bộ trên đường thánh thiện.
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Vấn đề là, nếu chúng ta chiến thắng chính mình bằng ý chí mạnh mẽ, chúng ta sẽ dễ tự mãn và
hóa kiêu ngạo. Chúng ta không biết chúng ta yếu đuối và cần được chữa lành thế nào và chúng ta phải
lệ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa như thế nào, ngay cả trong những điều nhỏ nhoi thôi.
Tái phạm tội, rồi tỉnh ngộ, chúng ta có thể làm như vậy. Cảm thấy khiêm nhường sau mỗi lần phạm
tội có thể là điều tốt nếu điều đó làm cho chúng ta biết lệ thuộc vào Đức Maria, và qua Đức Mẹ, chúng ta
có thể đến với Chúa Giêsu. Thánh Maximilian và Thánh Gioan Phaolô II đều biết phó thác cho Đức Mẹ.
TRƯỜNG HỌC ĐỨC KITÔ

Tái phạm tội là điều đau khổ, và qua sự khiêm nhường, chúng ta có thể không biết làm sao mà
chúng ta chiến thắng. Theo Thánh Maximilian, bạn sẽ ở trong thời gian tốt lành của Thiên Chúa nếu bạn
ngoan ngoãn và dễ dạy. Bài học về đức khiêm nhường mới là bước đầu tiên trong hành trình tiến bộ về
sự thánh thiện. Hãy coi đó là 101 bài học về sự thánh thiện trong trường dạy nên thánh.
Sách Châm Ngôn dạy rõ ràng: “Đây là bước đầu của khôn ngoan: con hãy mua lấy khôn ngoan; và
dùng tất cả những gì con sở hữu mà sắm lấy hiểu biết. Hãy kính trọng khôn ngoan, con sẽ được khôn
ngoan tán dương ca tụng; nếu con cùng khôn ngoan gắn bó, khôn ngoan sẽ đem vinh dự lại cho con.
Khôn ngoan sẽ đội lên đầu con vòng hoa lộng lẫy, sẽ tặng cho con ngọc miện huy hoàng” ( Cn 4, 7-9 ).
Hãy lưu ý rằng sự vinh dự chỉ có được sau khi chúng ta đã cố gắng sống khiêm nhường. Sách
Châm Ngôn cho biết thêm: “Hãy bám chắc vào lời nghiêm huấn, con chớ có lìa xa, nhưng gắng mà tuân
giữ, vì đó là sự sống của con” ( Cn 4, 13 ).

Dĩ nhiên, có sự nguy hiểm trong quá trình thử thách này. Nếu chúng ta thất vọng, đó là kiêu
ngạo, chúng ta sẽ sa ngã. Nhưng nếu chúng ta học cách sống khiêm nhường, chúng ta sẽ được cứu độ.
Nếu chúng ta vượt qua được cuộc thử thách này và học được bài học khiêm nhường, Mẹ Khôn Ngoan
sẽ tở lại và làm cho chúng ta hân hoan vui sướng, đồng thời tiết lộ bí mật cho chúng ta biết.
KẾT LUẬN

Hãy theo lời khuyên của Thánh Maximilian và đừng bao giờ thất vọng khi bạn vẫn tiếp tục phạm
tội trọng. Thất vọng là tội duy nhất mà Thiên Chúa không thể tha thứ. Hãy cố gắng học sống khiêm
nhường và sẵn sàng đón nhận ân sủng mà Thiên Chúa gởi cho bạn. Hãy duy trì sống trong ân sủng và
kiên nhẫn trông cậy vào Thiên Chúa. Ngài sẽ giải thoát bạn khỏi thời gian khó khăn.
Bản dịch của TRẦM THIÊN THU từ CatholicGentleman.net

CÙNG PHÂN TÍCH

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

Người Việt Nam có câu “Phúc đức tại mẫu”, có thể hiểu nôm na là “phúc đức từ người mẹ mà
ra”, nghe vừa có vẻ đề cao vai trò người phụ nữ, lại vừa có vẻ qui trọng trách nặng nề cho người mẹ ở
trong gia đình. Vì “phúc đức”, theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt ( Viện Ngôn Ngữ học ), có nghĩa là
“điều tốt lành để lại cho con cháu do ăn ở tốt, theo quan niệm truyền thống”.
QUAN NIỆM XƯA

Như vậy, người xưa cho rằng người mẹ, người bà mà ăn ở tốt, sẽ để lại những điều tốt lành cho
con cháu. Và “phúc đức” trong gia đình là ám chỉ đến thế hệ con cháu đông đúc, thành đạt. Cứ lý ấy mà
suy, có thể xem xét phúc họa của ai đó đang nhận mà biết thế hệ người bà, người mẹ họ đã ăn ở thế
nào. Đây quả là một vinh dự nhưng cũng là áp lực lớn. Nghĩ tiêu cực, có vẻ như đổ hết trách nhiệm cho
người phụ nữ trong thiên chức làm mẹ. Nghĩ tích cực, vai trò người mẹ, người bà trong gia đình được
coi là nhân tố quan trọng chính quyết định sự tồn vong, phồn thịnh của gia tộc và dòng dõi.
Nhưng căn cứ vào đâu, lại hình thành một quan niệm như vậy ? Theo nhiều nhà nghiên cứu, có
lẽ xuất phát từ tục thờ mẫu. Đạo Mẫu gần như là đạo nguyên thủy của Việt Nam. Mọi thứ có trong trời
đất cũng từ mẹ mà ra. Việc cai quản trời đất cũng chủ yếu bởi người nữ. Việt Nam ta vốn thuần nông,
việc sinh nhai của con người lệ thuộc lớn vào thiên nhiên thời tiết. Mọi hiện tượng trong trời đất đều
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được tin có vị thần cai quản. Trong số đó, “nữ thần” chiếm áp đảo ( nữ thần phải là các mẹ – mẫu ), chứ
không phải cô gái đồng trinh: Bà Trời ( Mẫu Thượng Thiên ), Bà Chúa Thượng ( Mẫu Thượng Ngàn ),
Bà Nước ( Mẫu Thoải ), ngoài ra, còn có các Bà Thần Mây, Mưa, Sấm, Chớp cũng gọi là Pháp Vân,
Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện v.v…
THEO THỰC TẾ

Suy tư một chút về vai trò người cha và người mẹ trong gia đình, để xem có tương hợp với quan
niệm “phúc đức tại mẫu”. Điều ai cũng biết là con cái trong gia đình đều phải bởi người cha và mẹ mà
ra. Nhưng để chúng lớn lên, trưởng thành và phát triển tốt đẹp, thì vai trò của cha hay mẹ tác động
nhiều hơn ? Nếu ta ví cha là người gieo hạt giống và mẹ là mảnh đất, thì để có cây con tươi tốt, cả hạt
giống và mảnh đất đều là yếu tốt quyết định. Nhưng thực tế cho hay, mảnh đất có phần quan trọng hơn.
Vì hạt giống có thể tốt xấu không đều, nhưng khi được gieo vào mảnh đất tốt, chúng sẽ có nhiều cơ hội
phát triển và trở nên cây tươi tốt. Ngượi lại, dẫu hạt giống tốt mà được gieo vào mảnh đất xấu, cũng khó
trở thành cây tươi tốt. Trong câu tục ngữ: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, yếu tố quan trọng
nhất nhì là ‘nước’ và ‘phân’ thuộc về ‘mảnh đất’.
Với cách sánh ví như trên, ta thấy người gieo giống có vẻ quan trọng hơn vào lúc khởi đầu, vì anh
là người chủ động. Sau đó, giai đoạn mọc lên thì mảnh đất lại quan trọng hơn. Vậy ở thời điểm “yếu tố
khởi phát”, người cha đóng vai trò quan trọng hơn, nhưng sang giai đoạn
“yếu tố hình thành”, thì vai trò người mẹ quan trọng hơn. Vì thế, dân gian
có những câu: “Cha sinh mẹ dưỡng”; “Công sinh không bằng công
dưỡng”. Không ai có thể phủ nhận được việc nuôi dưỡng và dạy dỗ mới là
yếu tố quyết định đến sự triển nở và hưng thịnh của các thế hệ tương lai.
Trong tiếng Anh có câu thành ngữ “Men make houses, women
make homes” ( Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm ). Yếu tố tổ ấm mới là
nơi hình thành và cho ra đời những người con trưởng thành, ưu tú.
Người Nhật cũng có thành ngữ đại ý: Đàn ông có xây dựng được căn
nhà đi nữa, thì đàn bà mới là người có khả năng xây dựng được gia
đình. Gia đình mới là nơi phát sinh, duy trì và phát triển các thế hệ con
cháu, chứ không phải căn nhà.
Trên đây cho thấy, thực tế chứng minh vai trò người mẹ là quan
trọng hơn trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Con cái là phúc
đức của gia đình, cho nên quan niệm “phúc đức tại mẫu” của người xưa
không vô lý chút nào.
NGƯỜI NỮ LÒNG DẠ CÓ PHÚC

Suy nghĩ về phúc đức tại mẫu, ta lại liên tưởng đến một người nữ mà ngay từ thuở mới sinh ra,
lòng dạ đã có phúc. Trinh Nữ Maria. Lòng Trinh Nữ có phúc bởi vì được Thiên Chúa tuyển chọn và ban
phúc: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà” ( Lc 1, 28 ). Lòng Trinh Nữ có phúc vì
là nơi hình thành và nuôi dưỡng bào thai Con Thiên Chúa: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con
trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao” ( Lc 1, 31-32 ). Sau
khi hạ sinh Ngôi Hai – Thiên Chúa làm người, Trinh Nữ Maria còn được diễm phúc tột bậc, được tôn
xưng là Mẹ Thiên Chúa.

Chính nhờ sự thánh thiện và phúc đức của Trinh Nữ Maria, nhân loại đã có được Đấng cứu độ
trần gian. Và nhờ dòng máu quí trọng của của Con Thiên Chúa đổ ra cứu chuộc, thế gian có một dân
mới, một nhân loại mới được sinh ra bởi “Nước và Thánh Thần” ( xem: Ga 3, 6-8 ). Qua Người Con của
Mẹ Maria là Đức Giêsu, trời đất có một Dân Thánh nhiều vô số kể ( xem: Kh 7, 9-14 ). Dân Thánh này
qua Lời Người Con của Mẹ, cũng chở thành con của Mẹ: ““Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói
với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” ( Ga 19, 26-27 ).
Như đã nói ở phần trên, nếu nói con cái là chứng quả của phúc đức, thì chúng ta mới thấy phúc đức của
Mẹ Maria lớn lao biết chừng nào.
Tóm lại, theo quan niệm của nhiều nền văn hóa, trong đó có văn hóa Việt Nam, vai trò người phụ
nữ được coi trọng đặc biệt trong lãnh vực nuôi dạy con cái. Sự thành tựu và sung túc của các thế hệ
con cháu, được quyết định chính yếu bởi công lao những người bà, người mẹ. Một chút suy tư thực tế
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cũng cho thấy kết quả tương tự quan niệm của tiền nhân. Quan niệm ấy có vẻ lại càng được củng cố
bởi hình ảnh Đức Maria. Mẹ Maria như là tiêu biểu của người phụ nữ có phúc, và là minh chứng hoàn
hảo cho câu thành ngữ “Phúc đức tại mẫu”.
ĐỖ THÀNH LONG, 19.3.2015

CÙNG TRÂN TRỌNG

CÔ BÉ TÀN TẬT

Một ngày, bên dòng sông Saint-Laurent ở Bắc Mỹ, một bà mẹ trẻ và bé gái 4 tuổi, vừa dọn đến
ở. Từ đó, mỗi buổi sáng cắp sách đến trường, một nhóm học sinh tiểu học, thường trông thấy cô bé có
mái tóc vàng óng ả, ngồi trường kỳ trên chiếc ghế lăn. Cô bé nhìn đám học trò và mỉm cười.
Thắc mắc, bé Roby nói với các bạn: “Con nhỏ kia sao cứ nhìn tụi mình, như thể chúng ta là
những con chim lạ đến từ miền bắc cực chăng ? Rồi sao con nhỏ cứ ngồi yên một chỗ, không đi đứng
bao giờ ? Tụi mình thử đến gần xem sao.” Nghe lời bạn, đám học sinh băng qua đường và đến gần chỗ
Nancy Hamilton – tên cô bé tàn tật – đang ngồi.
Cô bé lại tươi cười và làm hiệu cho các bạn con nít đến gần. Roby một mình mạnh dạn tiến lại,
lấy tay xoa xoa hai chân Nancy và hỏi: “Bé có gì mà không bước đi như tụi này ?” Vừa lúc ấy, mẹ của
Nancy xuất hiện. Bà định đuổi con nhỏ Roby ”xí xọn” đi chỗ khác, nhưng Nancy đã nhanh nhẹn trả lời:
“Đôi chân của bé rất yếu, không bước nhanh được. Tuy vậy, bé rất thích chơi đùa và có được bạn bè.”
Roby trở ra, giải thích cho các bạn nghe: “Con bé bị bệnh, nhưng lại rất dễ thương !”
Ngày hôm sau, Roby cùng bọn trẻ mang đến cho Nancy một bó hoa đồng nội. Cô bé vui mừng
vỗ tay veo vui. Đây là những bạn trẻ đầu tiên của Nancy.

Nancy Hamilton sinh ra với đôi chân sưng phồng, vì một chứng ung thư bất trị. Rồi hai ngón bàn
tay trái cũng bị đau. Nancy chào đời sau ngày Ba bé vĩnh viễn lìa trần vì tai nạn xe. Mẹ bé, người mẹ
can đảm và vô cùng trìu mến của bé, phải làm việc suốt ngày để nuôi bé...
Bốn năm trôi qua... Nancy luôn tươi cười nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa nơi cánh đồng cỏ.
Trong đôi mắt dịu hiền của cô bé, không hề lộ vẻ thèm thuồng hay ghen tức. Bé luôn vỗ tay tán thưởng
các bạn. Rồi bé nói với mẹ: “Phần con, con sung sướng vì được ở cạnh mẹ, mẹ à !”

Nhưng một ngày, Nancy lâm trọng bệnh. Đến khi thoát cơn nguy tử thì chân trái của Nancy lại bị đau
nhức. Mẹ bé mang bé đi khám bác sĩ. Có không biết bao nhiêu
bác sĩ đã khám bệnh cho bé. Lần này, mẹ mang bé đến với một
bác sĩ trẻ tuổi. Sau khi tỉ mỉ khám nghiệm và đọc hết tập hồ sơ dầy
cộm, ghi bệnh tình của bé, ông nói riêng với mẹ bé: “Các đồng
nghiệp của tôi cho rằng, nếu mổ chân bé thì chứng ung thư sẽ nổ
tung như một quả bom. Nhưng theo tôi, nếu không mổ, thì những
ngày sống còn của bé sẽ bị thu ngắn lại. Vậy, nếu bà đồng ý, tôi
sẵn sàng mổ cho bé. Chúng ta cùng chấp nhận rủi ro...”
Lúc đó, Nancy gần tròn 8 tuổi. Mẹ bé giải thích tất cả bệnh
tình, cùng hiểm nguy, cho bé nghe. Bé hoàn toàn chấp nhận và
nôn nóng đợi chờ ngày vào phòng mổ.

Từ đây, bắt đầu những ngày chịu bệnh kinh khủng.
Cuộc mổ này nối liền cuộc mổ khác trong một thời gian ngắn. Tổng cộng có hơn 30 lần giải phẫu. Rồi
hai ngón tay trái của bé cũng đau nhức không chịu nổi. Bác sĩ quyết định mổ. Cuộc mổ kéo dài 3 tiếng
đồng hồ. Và phải giữ băng trong một tuần lễ. Trong thời gian này, Nancy bị đau đớn vô cùng. Cô bé
khóc ròng, khóc liên miên. Để an ủi, mẹ bé mở cho bé nghe những bài do danh ca Bing Crosby ( 19011977 ), người Mỹ, hát.
Tám ngày sau, khi mở băng, hai ngón tay bị tím đen. Cuộc giải phẫu đã không thành công. Bác
sĩ phải cắt bỏ hai ngón tay này. Vài ngày sau, nơi phòng mạch, Nancy lấy tay vuốt nhẹ bàn tay của vị
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bác sĩ đã ra công mổ cho bé. Tưởng rằng cô bé ước muốn điều gì, vị bác sĩ cúi xuống. Nancy thì
thầm: “Con chỉ muốn cám ơn bác sĩ vì đã sửa lại bàn tay cho con !”

Nhà thương nơi bé Nancy Hamilton được chữa trị, là một nhà thương Công Giáo, trong khi mẹ
bé và bé là tín hữu một phái thuộc Giáo Hội Cải Cách ( Reform Church ).
Một ngày kia, Nancy khoe mẹ tràng chuỗi Mai Khôi mà một Nữ Tu đã tặng cho bé. Mẹ bé buột
miệng kêu lên: “Trời ơi, đẹp quá !” Nói xong, mẹ bé lấy tràng chuỗi và tròng vào cổ bé như một vật trang
sức. Bé vội lấy ra và giải thích: “Tràng chuỗi Mai Khôi không làm để mang vào cổ, nhưng để cầm nơi tay
và đọc kinh cầu nguyện. Cứ mỗi hạt thì đọc một Kinh kính Mẹ Maria, và mỗi Kinh này kể lại cho con
nghe tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.”

Một thời gian ngắn sau đó, Nancy lại bị mổ. Trong thời kỳ dưỡng bệnh, bé chăm chú đọc cuốn
sách Giáo Lý Công Giáo mà một cô y tá vừa trao cho bé. Khi trông thấy mẹ, bé reo lên: “Mẹ ơi, con
muốn trở thành tín hữu Công Giáo !” Tỏ dấu không hài lòng, mẹ bé hỏi lại: “Con thật sự muốn như thế
sao ?” Bé đáp: “Chính Chúa muốn cho con như thế, mẹ à. Đây là ước muốn trọng đại nhất mà con chưa
từng có, mẹ à !” Mẹ bé đành chấp thuận. Bé Nancy lãnh Bí Tích Thánh Tẩy vào đúng ngày bé tròn 9
tuổi. Trước đó, Mẹ bé đã cẩn thận chuẩn bị cho bé chiếc áo trắng tinh. Vào ngày hồng phúc của bé, ngôi
Nhà Nguyện của bệnh viện đông chật những người bạn lớn tuổi của bé. Ai ai cũng quý mến cô bé tàn
tật, can đảm và ngoan hiền, trên môi luôn điểm nụ cười.
Vài tháng sau, mẹ bé cũng theo gương bé, xin Lãnh Bí Tích
Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh Công Giáo. Từ đây, mỗi ngày, hai mẹ
con cùng sốt sắng tiếp rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.
Bé Nancy rất thích ăn cà-rem và uống nước ngọt Coca-Cola
ướp lạnh. Nhưng điều bé yêu thích nhất, lại là niềm vui của người
khác. Bé sẵn sàng cho tất cả những gì bé có để được trông thấy niềm
vui tỏ lộ của những người sống chung quanh. Bé cho hết, cho hết, cho
tất cả những gì bé ưa thích nhất. Có lần mẹ bé cằn nhằn: "Không
chừng có ngày con cho luôn người ta cả mẹ nữa !”
Mẹ bé nói với bé là hai mẹ con sẽ bỏ nhà cũ đổi sang nhà mới,
cách đó không xa. Bé dọn dẹp tất cả gia sản của bé: hình ảnh, đồ chơi,
sách báo, bỏ vào thùng. Rôi khi ngồi trên sân thượng của căn nhà mới,
bé chứng kiến cảnh người ta dùng xe ủi sập căn nhà cũ của mình.
Trông thấy dáng điệu tư lự của bé, mẹ bé hỏi: "Con nghĩ gì vậy ?” Bé
trả lời: “Con nghĩ rằng ngôi nhà thật của chúng ta ở trên Thiên Đàng.
Và không một chiếc xe nào có thể ủi sập ngôi nhà Chúa đã dành sẵn
cho chúng ta trên ấy !”

Năm Nancy Hamilton lên 13 tuổi, chứng ung thư nơi chân
tưởng đã lành, nào ngờ tái phát. Cô bé phải vào nhà thương mổ lại. Nhưng trước khi nhập viện, cô bé
muốn tổ chức một bữa tiệc cuối cùng: tiệc mừng ngày tái nhập viện ! Bạn bè đến tham dự đông đảo.
Chính tay Nancy làm chiếc bánh ngọt thật lớn. Mọi người quây quần chung quanh Nancy. Cô bé vỗ tay
và tươi cười sung sướng. Mẹ bé cũng chia sẻ niềm vui của con và cố gắng giấu đi nỗi buồn trong lòng.
Chiều đến, khi mọi người ra về, nơi căn nhà vắng lặng, chỉ còn lại hai mẹ con. Nancy thỏ thẻ với
Mẹ: “Chúa yêu con nhiều lắm, mẹ ạ. Với Chúa, tất cả là niềm vui. Đi vào nhà thương cũng là niềm vui, vì
có Chúa cùng đi với con.”

Sáng sớm hôm sau, đúng ngày nhập viện, khi thức dậy, Nancy ngồi thẳng trên giường, giơ tay
chào theo kiểu nhà binh khi trông thấy mẹ bước vào phòng. Cô bé tươi cười nói với mẹ: “Thưa nữ đại
tướng, chúng ta cùng anh dũng xuất quân ra trận !”
Nhưng rồi cơn bệnh đã đến thời kỳ bất trị. Cả chân phải cũng bị lây. Nancy an ủi Mẹ: “Xin Mẹ
đừng buồn, đừng khóc. Đôi giày màu đỏ của con, con sẽ mang khi ở trên Thiên Đàng !”
Năm đó, qua bài phóng sự trên truyền hình của một ký giả người Mỹ, toàn Hoa Kỳ nghe nói về
một cô bé can đảm, luôn tươi cười trước bệnh hoạn tật nguyền. Thế là các món quà bay tới tấp, trao
tặng cô bé có ”nụ cười bất diệt”. Danh ca Bing Crosby liền gửi chiếc máy bay riêng của ông đến chở hai
Mẹ con Nancy đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức ( Lourdes ) bên Pháp.
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Nơi Hang Đá Lộ Đức, Nancy rất cảm động ngồi trước bức tượng Đức Mẹ Maria. Mẹ bé thì thầm
vào tai bé: “Con có xin Đức Mẹ chữa cho con lành bệnh không ?” Nancy can đảm thưa: “Không, không,
mẹ à ! Con chỉ cám ơn Đức Mẹ thôi. Con cám ơn Đức Mẹ vì đã cho con có được một người mẹ can
đảm, có được nhiều bạn bè và có được Đức Tin Công Giáo. Và Đức Mẹ cũng "cám ơn con” vì con đã
bằng lòng chịu đau khổ vì Đức Mẹ.”

Ngày Nancy Hamilton bước vào tuổi thứ 14, trái tim bé nhỏ của cô bé vĩnh viễn ngừng đập. Cô
bé hân hoan bay thẳng về Thiên Đàng ! Sau cái chết của Nancy, mẹ cô bé viết trong cuốn nhật ký mang
tên "Đôi Giày Đỏ” những dòng chữ sau đây:

“Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tiếp rước bé thật dễ thương. Hôm nay, bé rất mệt. Bé cố gắng giấu kín
nỗi đau đớn của mình và nuốt thầm nước mắt. Chúa biết rõ bé đau đớn biết chừng nào, ôi lạy Chúa, bé
yêu mến Chúa biết bao. Chúa biết rõ, mặc dầu bị đau đớn khủng khiếp, nhưng bé vẫn giấu được vào bên
trong với nụ cười trên môi. Vì thế, xin Chúa hãy đón lấy bé cách thật dễ thương, ôi lạy Đức Chúa Giêsu.
Con tin chắc Chúa sẽ nói với bé rằng: “Thánh Giá mà con biết nhẫn nhục gánh vác, giờ đây trở thành vòng
hoa chiến thắng cho con.”
TERESIO BOSCO, ”GRAZIA-NANCY-ANNA”,
bản dịch của Nữ Tu Jean Berchmans MINH NGUYỆT

CÙNG XÁC TÍN

CHỜ ĐỢI GÌ NƠI CUỘC SỐNG ?

Vào Tuần Thánh năm 1980, một đài phát thanh nước Áo truyền đi một bài phỏng vấn vô cùng
cảm động. Người được phỏng vấn là một nữ sinh viên đang nằm chờ cái chết đến từng ngày tại một
bệnh viện ở thủ đô Áo. Cô phát biểu cảm nghĩ của mình như sau:
"Sau khi bác sĩ chẩn đoán và cho biết tôi mắc chứng sưng bạch huyết, tôi có cảm tưởng như trời
sập xuống trên tôi. Tuy nhiên, với Đức Tin, tôi có cảm thấy như Chúa muốn gửi đến cho tôi một cơ may
mới. Từ hai ba năm nay tôi đã bắt đầu có một cái nhìn mới. Tôi nhận
ra đau khổ của riêng tôi cũng như của những người chung quanh
phản ảnh chính nỗi đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ
rơi trên thập giá. Tôi đã tìm cách yêu thích nỗi đau khổ ấy…"
Chính vì muốn chấp nhận đau khổ mà cô gái đã ghi danh vào
trường Y Khoa. Nằm trên giường bệnh, biết mình không còn sống bao
lâu nữa, vậy mà cô vẫn cầm trên tay một cuốn sách và một cây viết.
Cô giải thích:

"Không ai có thể nói cho tôi biết chắc một trăm phần trăm là tôi
sẽ không học xong hoặc tôi sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ. Tuy
nhiên, vẫn luôn có những phép lạ. Và riêng tôi, tôi xác tín rằng tôi phải
thực thi ý Chúa, nếu tôi muốn tiến tới. Đó là cách thế tôi chuẩn bị đón
nhận cái chết, chuẩn bị đi vào Thiên Đàng. Tôi để Chúa làm việc hầu
cho tất cả mọi việc trở thành Tình Yêu. Tất cả mọi sự, từ việc học
hành của tôi cho đến những việc nhỏ mọn tôi làm cho người khác. Bởi
vì tôi không làm được những việc quan trọng nữa. Không khỏi ngạc nhiên trước những lời phát biểu trên
đây, người phóng viên liền hỏi: "Tôi đọc thấy trên gương mặt của cô niềm vui và hy vọng, thế nhưng cô
còn chờ đợi gì nơi cuộc sống này ?" Cô mỉm cười nói: "Tôi chờ đợi mọi sự từ cuộc sống. Nhưng trên hết
mọi sự là tình yêu của Chúa. Chính Ngài cho tôi nếm thử Thiên Đàng. Chỉ có như thế tôi mới đương đầu
được với những đau khổ đang đè nặng trên tôi." ( trích Món quà Giáng Sinh ).

"Anh em đừng sợ". Sợ hãi làm cho chúng ta ra tê liệt, làm cho chúng ta không còn là chính
chúng ta nữa. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta có biết bao nhiêu là cái sợ: sợ gặp phải đau khổ, sợ
mất việc làm, sợ cô đơn, sợ thất bại, sợ tai nạn, sợ chết... Không phải riêng chúng ta. Chúa Giêsu cho
chúng ta thấy chính các Tông Đồ xưa cũng đã phải trải qua nhiều cái sợ: sợ địch thù, sợ nói trước công
chúng, sợ bị phụ bạc, và nhất là sợ chính Thiên Chúa bỏ rơi.
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Tại sao lại có nhiều sự sợ hãi như thế ? Phải chăng chúng ta chưa cảm nghiệm được ý nghĩa
của cuộc sống đích thực, chưa thực sự đặt niềm tin vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa, chưa cảm
nghiệm được Tình Yêu bao la của Ngài ! Ngày nay chúng ta sợ không dám nói lên niềm tin của chúng ta
vào Thiên Chúa trước thế giới đầy tân tiến. Nhiều người còn sợ rằng một ngày nào đó, khoa học sẽ
chứng minh cho chúng ta thấy Đức Tin vào Thiên Chúa của chúng ta sẽ vô ý nghĩa...

Không, dù tài ba mấy đi chăng nữa, dù tân tiến mấy chăng nữa, con người khoa học vẫn không
thể một lời no trước cái chết của một người thân mình ! Chỉ có Đức Tin vào Thiên Chúa mới có thể mang
lại ý nghĩa và làm tan biến sự sợ hãi. Sức mạnh của khoa học không thể nào phá hủy được phẩm giá cao
quý của con người: những người con đáng yêu của Thiên Chúa, và chỉ Tình Yêu Ngài mới xứng đáng.
Đừng sợ, hãy sống như cô nữ sinh nước Áo: đi tìm cho mình một ý nghĩa cuộc sống đích thực
trong hạnh phúc cũng như trong đau khổ, và dám làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa.
"Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".
PĐT, Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ – OMI

ÁNH SÁNG CỦA TÌNH THƯƠNG

Một buổi tối nọ, ông John Keller, một diễn giả nổi tiếng được mời thuyết trình trước khoảng một
trăm ngàn người tại vận động trường Los Angeles, Hoa Kỳ. Đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại và nói:
“Xin các bạn đừng giật mình hoảng sợ. Tôi sắp xin ban tổ chức cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này”.
Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dày đặc. Ông John Keller nói tiếp: “Bây giờ tôi đốt
lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm tôi đốt thì hãy kêu lớn lên: “Đã thấy !” Một
que diêm được bật lên, cả vận động trường vang lên “Đã thấy !”
Sau khi đèn được bật sáng, ông John Keller giải thích: “Anh sáng của một hành động nhân ái
nhỏ như một que diêm sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy”.
Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh: “Tất cả những
ai có mang theo hộp quẹt, xin mỗi người hãy đốt cháy lên một que diêm của chính mình !” Bỗng chốc, cả
vận động trường rực sáng.
Ông John Keller kết luận: “Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau, có thể chiến thắng bóng tối, sự dữ
và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt của chúng ta”.
KHUYẾT DANH

CÙNG CẢNH BÁO

CÁI CHẾT ĐẾN TỪ ĐỒ ĂN THỨC UỐNG
1. Khi người tiêu dùng thông thái khóc

Mấy hôm trước, một nữ điều dưỡng Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội đã bị cách chức tổ
trưởng vì lỡ mắng bệnh nhân ngu. Khi biết cô gái này tự ý đi hút thai thêm một lần nữa tại cơ sở khác
mà không gọi điện thoại đến hỏi bác sĩ, bà tổ trưởng đã mắng: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”.
Tôi đã được nghe tận tai lời mắng y hệt như thế từ một vị giáo sư già, khi ông lắc đầu chê người
dân không biết cách “trở thành những người tiêu dùng thông thái”. Vị giáo sư nói: “Ngu thì chết chứ
bệnh tật gì. Đọc báo nghe đài biết rõ thực phẩm bẩn mà vẫn nhắm mắt, lao đầu vào mua. Nói mãi rồi,
không nghe, chết lại bảo tại số”. Sự thật, có nhiều người rất cẩu thả trong ăn uống, nhưng cách nhìn ấy
của vị giáo sư là quá tàn nhẫn đối với đại bộ phận cần lao. Hàng triệu người chỉ mong có cái đưa vào
mồm ba bữa, túi tiền bé mọn đâu cho phép họ mơ giấc mơ thực phẩm sạch.
Hàng triệu người khác cũng đã cố cựa quậy bằng mọi cách để con đường đi qua dạ dày không
trở thành con đường ra nghĩa địa. Đó là những chuyến về quê dày hơn để khi trở ra phố thị tay xách
nách mang nào gạo đỗ lạc khoai sắn, nào gà vịt ngan ngỗng. Đó là một khoảng sân thượng, một góc
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ban công chung cư, một vạt đê, một dẻo đất giữa dải phân cách đường phố… đều có thể trở thành
mảnh vườn trồng rau sạch của người thành thị.

Nhưng số người có nguồn cung cấp thực phẩm ở quê, những người chiếm được khoảnh đất ở phố
thị, chỉ bé bằng móng tay khi so với cả chục triệu người không thể cựa quậy. Ngay cả những người có
tiền, thì cũng không dễ trở thành người tiêu dùng thông thái, bởi bẫy thực phẩm bẩn giăng mắc khắp nơi.

Đầu năm 2015, nhiều thượng đế thông minh đã ngã bổ chửng khi hàng loạt siêu thị lớn như Metro,
BigC, Lottemart đột ngột ngừng bán “rau an toàn” thương hiệu Rau Ba Chữ. Công ty TNHH Sản xuất và chế
biến rau an toàn Ba Chữ, đã tạo ra một lượng không nhỏ rau an toàn bằng cách đến… chợ Minh Khai, gom
rau trôi nổi và đóng dấu an toàn.

Điều đáng nói là cú bê bối ấy không được
phát hiện bởi hệ thống kiểm định chất lượng
được coi là hùng hậu của các siêu thị lớn. Nó
cũng không được khui ra bởi các cơ quan quản
lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Nó được hé lộ
nhờ một nhóm phóng viên bí mật điều tra. Nếu
không có những phóng viên ấy, rau “an toàn” Ba
Chữ vẫn ấp đảo trên các kệ rau sạch và thượng
đế vẫn tin tưởng mua rau “an toàn” với một cái
giá cắt cổ – giá được trả bằng sức khỏe, tuổi
thọ. Đóng mác sạch, bày trên kệ sạch, trong siêu thị sạch sẽ uy tín, mà còn bẩn, thì người tiêu dùng có thông
thái đến mấy cũng phải khóc chào thua.

Những vụ thực phẩm bẩn dán nhãn chất lượng cao này, khiến người ta nhớ đến câu nói của Phó Thủ
Tướng Vũ Đức Đam trong một hội nghị về vệ sinh an toàn thực phẩm: “Tôi không biết uống rượu nên không
phân biệt được, nhưng bạn tôi nói rượu càng đắt thì rượu giả càng nhiều. Nhiều người khuyên giờ đi đâu
uống rượu thì uống rượu rẻ tiền thôi”. ( Ảnh chụp: Thịt lợn thiu thối được phù phép thành thịt bò, những
con tôm cũng bị tiêm hoá chất trước khi đi bán. )
2. “Thế là cháu sống ở trên đời được 2 năm, 6 tháng, 12 ngày”

Hơn chục năm trước, mẹ tôi mất vì ung thư phổi khi bà 68 tuổi. Trong đám tang, mọi người đều
xót xa vì mẹ tôi qua đời khi còn trẻ, con cái chưa báo đáp được nhiều. Hơn chục năm sau, xung quanh
tôi, những người chết vì ung thư ở độ tuổi 40, 50 nhiều đến nỗi không còn là chuyện gây xôn xao.

Chị gái tôi ở cạnh nhà một đôi vợ chồng trẻ. Đứa bé con của đôi vợ chồng ấy mới 2 tuổi, có cặp
mắt xanh như đại dương. Chiều nào chị tôi cũng sang bế nó, hôn hít thật lâu lên đôi má phấn hồng căng
mọng và nhìn sâu vào cái hai “cái mảnh đại dương” tuyệt đẹp ấy.
Một ngày, chị tôi thấy một bên mắt đứa bé, xuất hiện một màu xanh hơi đậm hơn bình thường.
Qua vài ngày, màu xanh ấy trở nên dại hơn. Gia đình đứa bé đưa con lên viện Nhi. Hai ngày sau, người
mẹ ngã quỵ ở hành lang bệnh viện, khi nhận được tin con mình bị ung thư mắt ( ung thư nhãn cầu ).
Hai tuần sau, chị tôi vào thăm, bế nó lên, chị đã khóc nức nở khi chỉ còn nhìn thấy một bên đại
dương xanh thẳm. Hố mắt bên kia đã trở thành “biển chết”. Bác sĩ đã khoét của nó con mắt bên phải để
ngăn ung thư lan rộng. Hai tháng sau, thì ngay cả đại dương xanh thẳm bên trái ấy, cũng bị khoét nốt.
Hơn 2 tuổi nó đã trở thành người mù, tay đeo đầy băng gạc, rờ rẫm bước đi trong phòng bệnh. 6 tháng
sau, thiên thần khốn khổ ấy đã trốn vĩnh viễn khỏi những cơn đau hành hạ, để đi về một thế giới xa lạ,
không có bố mẹ ở bên.
Người mẹ đờ đẫn ngồi ngắm di ảnh đứa con, nói với chị tôi rằng: “Thế là cháu bác sống ở trên
đời tròn 2 năm, 6 tháng, 12 ngày chị ạ”.
Khi đồng tổ chức mở Lớp học Hy Vọng ( tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương ) và Lớp học Nhân ái ( tại
Bệnh Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung Ương ), chúng tôi đã thấy nhiều hoa hậu, ca sĩ, nhà báo đã
bật khóc khi nhìn những cái đầu trẻ thơ trọc lóc vì xạ trị ung thư.
Lần ấy, lớp học tổ chức được 10 ngày, thì người phụ trách thấy thiếu một học viên. Hỏi ra mới
biết bé gái 6 tuổi không đến lớp ấy rất muốn học thêm buổi học thứ 11, 12, 13… nhưng em đã phải trở
về quê trên chiếc xe chở xác của bệnh viện.
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Ngày học thứ 15, một phóng viên, đồng thời là thiện nguyện viên của chúng tôi, khi đang hát
karaoke mừng sinh nhật bạn, đã khóc tu tu giữa
phòng, khi nghe tin cậu bé 3 tuổi mà cô vẫn hay
thăm hỏi ở lớp, vừa qua đời. Cứ thế, buổi học thứ
20, 45, 47, 50…, lớp học Hy vọng ấy lại nhận thêm
một thông tin tuyệt vọng: Nhiều học viên không
bao giờ trở lại.

Mẹ tôi đã đi được 68 năm trên cuộc đời,
nhưng bà ra đi khi vẫn còn quá nhiều thứ chưa
trọn vẹn. Rất nhiều đứa trẻ hôm nay đã dừng cuộc
chơi trần thế khi còn chưa kịp tới trường, chưa kịp
học xong một nốt nhạc. Tại sao bây giờ nhiều trẻ
em bị ung thư đến như vậy ? Có nhiều nguyên
nhân, nhưng một trong những cú đánh chí mạng

nhất chính là vệ sinh an toàn thực phẩm.
( Ảnh chụp: Khô bò làm bằng măng. Người mua sẽ không thể biết họ phải ăn sau ruồi nhặng.
Thực phẩm bẩn đang ung thư hoá người Việt và đe dọa giống nòi Việt ).
3. Ai khử độc cho gạo ?

Một câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là người Việt ăn gì cho khỏi chết ? Hãy cùng điểm lại những thứ
mà người ta có thể làm giả, có thể đầu độc.
Gạo giả có không ? Có. Chúng ta đã run lên khi xem clip quay quá trình làm gạo giả. Mực giả
có không ? Có. Người ta đã đốt cháy con mực như đốt một tấm cao su. Trứng giả có không ? Có. Quả
trứng giả khi luộc cứng như cao su. Ruốc giả, thịt giả. Quá dễ. Khô bò giả làm từ măng hoặc thịt heo
thối. Quá dễ. Gà vịt bơm phóc môn để thành gà leo đồi. Quá dễ. Cua gạch bơm phóc môn và bơm
gạch giả. Không hề khó. Ngay cả rau bắp cải mà người ta còn có thể làm giả từ bột, thì còn có cái gì
không thể làm giả ?

Trước khi viết bài này, tôi đã được biết một thông tin có thể khiến tất cả các bà nội trợ rùng mình.
Tôi có một cậu em cùng quê làm đại lý gạo, đỗ, ngô. Sau khi giải nghệ, cậu em bảo đã tiết lộ một sự thật
kinh hoàng: Gạo, đỗ, lạc, ngô cũng đẫm hóa chất bảo quản. Vì sao vậy ? Những đại lý ngũ cốc thường
phải mua cùng lúc cả chục tấn, trăm tấn gạo, ngô, đỗ, lạc. Nếu bán ngay trong mùa thu hoạch, thì lời lãi
không cao. Vì vậy, nhiều đại lý chọn cách tích trữ một lượng lớn để bán trái mùa. Gạo, ngô, đỗ, lạc là
thứ rất dễ bị mốc ( nhất là để lâu hoặc thời tiết nồm ẩm ) và rất dễ bị mọt ( tích trữ số lượng lớn ).

Để ngũ cốc sạch bóng nấm mốc và mối mọt, chủ nhiều đại lý trải gạo, ngô, đỗ, lạc ra sàn nhà và
phun lên đó một loại thuốc đến từ bên kia biên giới, rồi cho quạt hong khô. Loại thuốc ấy độc đến nỗi, để
ngũ cốc 5 – 8 tháng mà nấm mốc và mối mọt không dám bén mảng. Ruồi muỗi lỡ sa vào, cũng chỉ có
nước lăn ra mà chết.

Hàng ngày, gạo mới là thứ được đưa
vào cơ thể chúng ta nhiều nhất, nhưng người
ta chỉ sục ozone cho thịt cá, rau quả, chứ có ai
nghĩ đến phải khử độc cho gạo ?

4. “Căn bệnh thế kỷ” đáng sợ nhất ở
Việt Nam không còn là HIV

Ai đến Trung Tâm Nuôi Trẻ Mồ Côi Kim
Bảng, cũng đều xót xa khi biết chuyện của một
cặp anh em, có bố và mẹ chết cách nhau 36
ngày vì căn bệnh thế kỷ HIV. Tôi đã chứng
kiến, bố mẹ của bạn mình, đã chết cách nhau
đúng 13 ngày. Một nhà khác, khi bà mẹ cúng
xong tuần thứ 3 cho đứa con trai của mình, thì
nhận lệnh triệu tập của thần chết. Họ đều mắc ung thư. ( Ảnh chụp tại Trung Tâm Nuôi Trẻ Mồ Côi Kim
Bảng, tỉnh Hà Nam ).
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Với hơn 220.000 người nhiễm HIV được báo cáo, Việt Nam là quốc gia có số người nhiễm HIV
đứng thứ 5 trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng dù ở top 5 Châu Á – Thái Bình Dương, thì so
với ung thư ở Việt Nam, hậu quả do HIV gây ra không thấm vào đâu. Mỗi năm căn bệnh thế kỷ HIV có
hơn 2.200 người chết, còn ung thư là 75.000 người chết, trong số 150.000 người mắc mới.
Nhiễm HIV, nhiều người bệnh có thể cầm cự vài năm đến mười mấy năm, nhưng ung thư, nếu
không phát hiện sớm, kết cục bi thảm hơn nhiều. Gần 100% bệnh nhân ung thư gan phải chết. Trong số
22.000 người phát hiện ung thư gan năm 2012 thì có gần 21.000 người tử vong trong năm ấy. Thời gian
sống của họ trung bình chỉ được một năm.
Và như vậy, ung thư, mới đáng được gọi là “căn bệnh thế kỷ” ở Việt Nam.

5. Bao giờ có máy đo sự độc ác của lòng người ?

Mấy ngày trước, nhiều phụ huynh Trường Mầm Non Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã phẫn nộ
kéo đến trường khi biết người ta ăn bớt 7 kg thịt trong một bữa ăn của con em họ. Bớt xén của trẻ con
không chỉ là hành động vô đạo đức mà còn khó tha thứ vì nó đồng nghĩa với bớt xen tương lai.
Nhưng liệu có ai đặt thêm một câu hỏi: Nếu họ không bớt xén, mà dùng 7kg thịt heo nhiễm độc
thuốc tăng trọng, thuốc kháng sinh để nấu cháo mỗi ngày cho các cháu, thì tương lai con em họ sẽ ra
sao ? Câu hỏi ấy, có thể khiến hàng triệu bậc phụ huynh câm lặng.
Trong một nỗ lực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm của Chính Phủ, tới đây, một số chợ đầu
mối có thể có trạm thử nhanh phát hiện thực phẩm nhiễm bẩn.
Nhưng máy móc bao giờ cũng chỉ là thứ yếu, thậm chí phản tác dụng nếu người sử dụng nó thiếu
tấm lòng hoặc tiêu cực. Khi người ta còn tham lam, còn vô cảm, độc ác trước sức khỏe, tính mạng của
đồng bào, thì thực phẩm bẩn sẽ vẫn còn, bất chấp việc có nhiều máy thử.
Bao giờ Việt Nam phát minh được máy thử độ độc ác của lòng người ?

Nguồn: VNWEB, tựa đề của Ephata

CÙNG TƯƠNG TRỢ

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ
TRỢ GIÚP LẦN THỨ HAI CHO EM NGUYỄN VĂN MINH
Ở ĐỒNG NAI, BỊ UNG THƯ MÁU BẨM SINH
Cô Isave Nguyễn Thanh Nỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu em Nguyễn
Văn Minh, sinh năm 2000, con của bà Nguyễn Thị Lệ Thủy và ông Nguyễn Văn
Long, hiện ngụ tại 156C1, ấp Đức Nông 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh
Đồng Nai, điện thoại: 01673.386.179. Minh là con út, bị ung thư máu bẩm sinh,
vì không đủ sức khỏe, em đành phải nghỉ học ngang. Hiện đang được điều trị tại
Bệnh Viện Huyết Học Sàigòn. Hiện nay, mỗi tháng em phải lọc máu 2 lần cùng
với chi phí thuốc men hơn 2 triệu dù đã có Bảo Hiểm Y Tế. Chúng tôi đã giúp gia
đình em Minh lần thứ nhất cách nay hơn nửa tháng, nay xin trợ giúp thêm lần
thứ hai số tiền 6.000.000 VND trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái
Phanxicô ( có 21 biên lai ).

TRỢ GIÚP LẦN THỨ HAI CHỊ VÕ THỊ TÂM NƯƠNG
Ở QUẢNG NGÃI, BỊ UNG THƯ VÚ

Lm. Phanxicô Hoàng Minh Đức, Giáo Xứ Lý Sơn, điện thoại:
0979.455.272, giới thiệu chị Võ Thị Tâm Nương, sinh năm 1986, hiện ngụ tại thị
trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, 0979.455.272. Chị Nương có 2
con nhỏ, chồng thường xuyên bệnh tật yếu đau. Hoàn cảnh gia đình khó khăn,
kinh tế thuộc hộ nghèo. Tháng 6 năm 2014, chị Nương phát bệnh ung thư vú,
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phải đưa vào Bệnh Viện Ung Bướu Sàigòn. Chúng tôi đã giúp chị Nương lần thứ nhất cách đây hơn nửa
tháng, nay xin trợ giúp thêm lần thứ hai số tiền 7.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương
Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( 5 biên lai ).

TRỢ GIÚP LẦN THỨ HAI ANH LÊ VĂN TRỰC Ở PHÚ YÊN,
BỊ DẬP TỦY CỘT SỐNG, LIỆT TỨ CHI

Cô Isave Nguyễn Thanh Nỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu anh Lê Văn Trực,
sinh năm 1978, ngụ tại thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên,
điện thoại: 01662.386.653. Anh Trực làm ruộng và đi làm mướn, có 3 con còn nhỏ.
Cách đây hơn một năm khi đi làm thuê, anh bị té xuống khỏi xe máy cày, đưa về
Sàigòn cấp cứu tại Bệnh Viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết anh bị dập tủy cột sống
cổ từ đốt thứ 2 đến đốt thứ 7, liệt tứ chi và chèn ép phổi. Sau đó anh được
chuyển qua Bệnh Viện Điều Dưỡng Quận 8 nằm điều trị từ đó cho đến nay. Chúng
tôi đã giúp anh Trực lần thứ nhất cách đây hơn nửa tháng, nay xin trợ giúp thêm lần thứ hai số tiền
5.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxico ( có 3 biên lai ).

TRỢ GIÚP LẦN THỨ HAI ÔNG TRƯƠNG MINH SANG,
Ở SÀIGÒN, BỊ THOÁI HÓA KHỚP HÁNG
Ông Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên Phòng Bác Ái Xã Hội DCCT,
giới thiệu ông Trương Minh Sang, sinh năm 1979, tạm trú tại số 40, đường số
4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Sàigòn, điện thoại: 01677.531.315. Ông
Sang có vợ và 3 người con, bị thoái hóa khớp háng từ năm 2010, gia cảnh
nghèo, quê gốc ở Sóc Trăng phải bán hết ruộng vườn để chữa bệnh. Năm
2011, ông cùng vợ và 1 người con trai lớn lên Sàigòn mưu sinh bằng nghề bán
vé số, 2 con nhỏ phải gửi ông bà nội. Tháng 7 năm 2015, ông Sang đau nặng
phải vào cấp cứu Bệnh Viện Trưng Vương. Bác sĩ cho biết phải mổ lần thứ nhất để thay khớp háng, chi
phí 30 triệu đồng và sẽ còn phải mổ lần hai khi sức khỏe ổn định. Chúng tôi đã giúp ông Sang lần thứ
nhất cách đây hơn nửa tháng, nay xin trợ giúp thêm lần thứ hai 6.000.000 VND, số tiền được trích
từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).

TRỢ GIÚP LẦN THỨ NHÌ ÔNG NGUYỄN VĂN NAM Ở SÀIGÒN,
BỊ UNG THƯ PHỔI

Cô Isave Nguyễn Thanh Nỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu ông Nguyễn Văn
Nam, sinh năm 1955, hiện ngụ tại 121 Nguyễn Thông, P. 9, Q. 3, Sàigòn, điện
thoại: 0934.038.799. Hai vợ chồng ông Nam không có con, ông làm nghề chạy xe
ôm, vợ bán hàng rong. Tháng 12 năm 2014, ông bị sốt cao và ho dữ dội, đi khám tại
Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ cho biết ông bị ung thư phổi giai đoạn 3.
Ông đã xạ trị 20 tia, hóa trị 9 toa. Hiện ông đang điều trị ngoại trú tại Bệnh Viện 115
và Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, chi phí đã lên đến 60 triệu đồng mà bệnh vẫn chưa thuyên giảm, phải
tiếp tục hóa trị giai đoạn 2 nếu thể trạng cho phép. Chúng tôi xin trợ giúp ông Nam lần thứ nhì
6.000.000 đồng, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái
Phanxicô ( có 10 biên lai ).

TRỢ GIÚP LẦN THỨ NHÌ CÔ NGUYỄN THỊ ÚT
Ở TIỀN GIANG, BỊ NHIÊU BỆNH NGẶT NGHÈO
Lm. Tôma Nguyễn Văn Phong, Giáo Xứ Cái Thia, Giáo Phận Tiền Giang, giới
thiệu cô NGUYỄN THỊ ÚT, sinh năm 1965, hiện ngụ tại ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông,
huyện Cái Bè, Tiền Gang. Cô Út đi làm thuê nuôi con gái nay 16 tuổi. Cách đây ba năm,
cô có các triệu chứng phát bệnh, về khám tại Bệnh Viện tỉnh Tiền Giang, bác sĩ cho biết
cô bị cao huyết áp vô căn, rối loạn lipid máu, suy tuyến yên nguyên phát. Gia đình
cô hiện lâm cảnh túng bấn kiệt quệ. Chúng tôi xin trợ giúp cô Út lần thứ nhì
7.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 5 biên lai ).
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673. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP
ĐIỀU TRỊ DẬP GAN DO TAI NẠN
CHO ANH ĐINH VĂN LỢI Ở NAM ĐỊNH

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT Hà Nội, giới thiệu anh Grêgôriô ĐINH VĂN LỢI, sinh năm
1982, con của ông Grêgôriô Đinh Văn Trọng và bà Maria Đinh Thị Loan, hiện ngụ tại xóm 17, xã Hải
Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thuộc Giáo Xứ Trung Phương, Giáo Phận Bùi Chu, điện thoại:
01686.927.376. Anh Lợi bị dập gan do tai nạn xe gắn máy hồi tháng 1 năm 2015 khi đang ở trong Nam.
Anh Lợi được cấp cứu và chữa trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh Viện Việt
Đức, Hà Nội. Anh đã được giải phẫu, sức khỏe đang hồi phục dần dần, được xuất viện và tái khám định
kỳ. Viện phí tính đến nay đã vượt hơn 60 triệu đồng, phần lớn là đi vay mượn khắp nơi.

Ngày 4.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Tr Giúp điều trị dập gan cho anh Đinh Văn Lợi ở Nam
Định 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 Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: gxmehangcuugiup@gmail.com
Danh sách các ân nhân gần xa:
Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND
Chuyển từ Quỹ giúp bà Thể Hằng: 1.200.000 VND
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND
Chuyển từ Quỹ giúp bà Thể Hằng: 1.200.000 VND
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND
Gia đình họ Dương ở California ( Hoa Kỳ ): 1.300.000 VND
Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 600.000 VND
Ông Trần Phúc Tôn, Gia Đình An Phong, Paris ( Pháp ): 200 EUR
Gia đình anh Quốc Đạt ( Đồng Nai ): 200.000 VND
Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 800.000 VND
Hai bạn trẻ ẩn danh ( Hà Tĩnh ): 100.000 VND
Anh chị Bửu – Quyên ( Sàigòn ) và Anh Thư ( Pháp ): 5.200.000 VND
Chị Võ Thị Kim Nga ( Sàigòn ): 200.000 VND
Trích tiền bán báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 18 ( Sàigòn ): 6.750.000 VND
MNột nhóm ẩn danh ( Hoa Kỳ ): 1.000.000 VND
Tổng kết đến 10 giờ sáng ngày thứ bảy 7.11.2015: 25.350.000 VND + 200 EUR = 30.200.000 VND

Như vậy, sau 4 ngày, chúng ta đã quyên góp được 30 triệu đồng giúp anh Đinh Văn
Lợi. Số tiền 200.000 VND dôi ra xin chuyển sang Quỹ giúp anh Nguyễn Thanh Phong ở Tiền
Giang, bị đa chấn thương do tai nạn. Xin tạ ơn Chúa, biết ơn Mẹ, cảm ơn quý ân nhân gần xa.

674. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP
ĐIỀU TRỊ ĐA CHẤN THƯƠNG
CHO ANH NGUYỄN THANH PHONG Ở TIỀN GIANG
Lm. Tôma Nguyễn Văn Phong, Giáo Xứ Cái Thia, Giáo Phận Mỹ Tho, giới thiệu anh NGUYỄN
THANH PHONG, sinh năm 1985, hiện ngụ tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang. Anh Phong đi làm thuê nuôi gia đình, người vợ lại mới sinh em bé. Tháng 8 năm 2015, trên
đường đi làm về, anh Phong gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân và gãy xương hàm mặt, được đưa
vào cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy Sàigòn. Sau đó anh lại được chuyển qua Bệnh Viện Răng Hàm Mặt để
tiếp tục tiến hành giải phẫu phần xương hàm mặt. Tổng chi phí hết 35 triệu đồng, gia đình phải vay
mượn khắp nơi để trang trải.
Ngày 7.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều trị đa chấn thương cho anh Nguyễn
Thanh Phong ở Tiền Giang 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 Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sàigòn. Email:
gxmehangcuugiup@gmail.com

26

Danh sách các ân nhân gần xa:
Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND
Chuyển từ Quỹ giúp anh Đinh Văn Lợi: 200.000 VND
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND
Trích tiền bán báo ĐMHCG số 18 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Ông Trần Quang Huân ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Gia Đinh An Phong 2 ( Sàigòn ): 13.600.000 VND
Tổng kết đến 11 giờ 05 trưa Chúa Nhật 8.11.2015:
28.800.000 VND

Như vậy, sau gần 2 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 25 triệu đồng
giúp anh Nguyễn Thanh Phong. Số tiền 3.800.000 VND dôi ra xin chuyển sang
Quỹ giúp chị Trần Thị Minh Hậu ở Huế được mổ tim. Xin tạ ơn Chúa, biết ơn
Mẹ, cảm ơn các ân nhân gần xa.

675. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP MỔ TIM
CHO CHỊ TRẦN THỊ MINH HẬU Ở KON TUM

Lm. Giuse Đỗ Hiệu, Giáo Xứ Tân Hương, Giáo Phận Kon Tum, giới thiệu chị Maria TRẦN THỊ
MINH HẬU, sinh ngày 2.5.1988, sinh năm 1985, hiện ngụ tại thôn 3, xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon
Tum, thuộc Giáo Xứ Võ Lâm, Giáo Phận Kon Tum, điện thoại: 01679.034.410. Chồng chị Hậu là anh
Gioan Nguyễn Văn Đào, sinh 1980, vừa làm nghề nông vừa đi làm thuê để nuôi vợ và đứa con mới 6 tuổi.
Chị Hậu bị bệnh tim bẩm sinh: thông liên thất phần phễu, tim thủng lỗ, bị sưng dẫn đến tình trạng
ngộp tim và khó thở. Chị đã được mổ tim đợt 1 ngày 10.8.2015 tại Bệnh Viện Trung Ương Huế, chi phí
hết 85 triệu đồng. Nay chị còn phải mổ đợt 2 để thông tim vào ngày 25.10.2015 vừa qua, chi phí được
báo là 50 triệu đồng, nhưng gia cảnh đã thật sự kiệt quệ, mảnh ruộng vườn đã bán hết, vay mượn chỉ
được khoảng 20 triệu đồng.
Ngày 8.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp mổ tim cho chị Trần Thị Minh Hậu ở Kon Tum
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 Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: gxmehangcuugiup@gmail.com
Danh sách các ân nhân gần xa:
Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND
Chuyển từ Quỹ giúp anh Nguyễn Thanh Phong: 3.800.000 VND
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND
Trích tiền bán báo ĐMHCG số 18 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
Hai người ẩn danh ( Sàigòn ): 300.000 VND
Một người ẩn danh ( Hoa Kỳ ): 500.000 VND
Cô Mai, Xóm 4, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND
Cô Maria Cúc, Gx. Thánh Mẫu Gia Định ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Gia đình chị Vũ Minh Phương ( Sàigòn ): 200.000 VND
Ông Dương Văn Tài Đức ( Sàigòn ): 300.000 VND
Anh chị Thi – Thảo ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Một người dự Lễ Xa Quê DCCT ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
Gia đình bé Nguyễn Lê Thiên Ân ( Sàigòn ): 200.000 VND
Một Linh Mục ( gốc Bắc Ninh ): 300.000 VND
Một gia đình ở Phước Tỉnh ( Bà Rịa ): 2.000.000 VND
Gia đình bạn Fiat Thế Hoan ( Bà Rịa ): 400.000 VND
Cô Thu Diễm, Xóm 4, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ): 200.000 VND
Một ân nhân ở Cali ( Hoa Kỳ ): 4.400.000 VND
Tổng kết đến 18 giờ 15 tối thứ sáu 13.11.2015:
30.900.000 VND
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Như vậy, sau 6 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 30 triệu đồng giúp chị Trần Thị Minh
Hậu ở Kon Tum. Số tiền 900.000 VND dôi ra xin chuyển sang Quỹ giúp bé Siu Việt. Xin tạ ơn
Chúa, biết ơn Mẹ Maria, cảm ơn các ân nhân xa gần.

676. QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP
ĐIỀU TRỊ ĐA CHẤN THƯƠNG DO TAI NẠN
CHO BÉ SIU VIỆT Ở GIA LAI
Lm. Giuse Trần Sỹ Tín, DCCT, giới thiệu cháu bé SIU VIỆT, sinh ngày 18.4.2011 ( 4 tuổi rưỡi ),
con ông Nay Hiếu và bà Siu H'Mi, gia đình người dân tộc J'rai, làm nghề nông, hiện ngụ tại thôn Plơi
Djrêk, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, điện thoại: 01642.348.006. Bé có người anh ruột là
anh Siu H'Nhi, giáo phu và ca trưởng của Trung Tâm Truyền Giáo Plei Kly, DCCT, Giáo Phận Kon Tum.
Ngày 12.7.2015, cháu bé Siu Việt bị xe tông, dập mất bàn chân trái, lóc da toàn bộ mặt lòng bàn
chân, gót chân, gãy hở mài mòn mắt cá ngoài, gãy xương bàn ngón chân. Bé được đưa về cấp cứu và
điều trị tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Sàigòn. Sau 2 tháng nằm viện, bé được tạm cho xuất viện
ngày 3 tháng 9 vừa qua trong tình trạng vẫn không thể cử động được bàn chân trái. Cứ 2 tuần một lần bé
lại phải được người nhà đưa về Sàigòn để được tái khám. Bên gây tai nạn chỉ bồi thường được 5 triệu đồng.
Chi phí các mặt đến nay đã là trên 60 triệu đồng. Tiền bà con trong buôn làng gom góp chia sẻ cùng với tiền
gia đình đi vay nợ thêm mới chỉ trả được một nửa, vẫn còn nợ hơn 30 triệu đồng. Thời gian chữa trị còn
dài nhưng gia đình bé Siu Việt đã thật sự kiệt quệ.
Ngày 13.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều trị đa chấn thương cho cháu bé Siu Việt
ở Gia Lai với số tiền là 40.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang
Uy, Phòng Bác Ái Xã Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: gxmehangcuugiup@gmail.com
Danh sách các ân nhân gần xa:
Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND
Chuyển từ Quỹ giúp chị Minh Hậu: 900.000 VND
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND
Trích tiền báo Đức Mẹ HCG số 18 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
Anh chị Sơn – Hiền ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Cô Vân Anh ( Sàigòn ): 500.000 VND
Anh Antôn Hồng Quân ( Sàigòn ): 200.000 VND
Một gia đình ẩn danh ( Sàigòn ): 1.200.000 VND
Bạn Lưu Vĩnh Tường, bán đấu giá tem ( Sàigòn ): 1.150.000 VND
Bạn Phan Văn Lâm, bán đấu giá tem ( Sàigòn ): 100.000 VND
Gia đình bạn Fiat Thành – Thu ( Sàigòn ): 200.000 VND
Gia đình bạn Fiat Duy – Lãm ( Sàigòn ): 500.000 VND
Ông Phùng Văn Phụng ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Bà Phan Yến Bạch, Vancouver ( Canada ): 100 CAD
Sơ kết đến 13 giờ 15 trưa thứ bảy 14.11.2015:
18.750.000 VND + 200 USD + 100 CAD
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