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ĐẤT SẠCH – ĐẤT YÊU THƯƠNG 
Có một câu chuyện về việc xây Nhà Thờ, chuyện hấp dẫn bởi nó xảy ra ngay trên đất nước Việt 

Nam chúng ta. Sau năm 1975, quan niệm “đất là sở hữu của toàn dân” nên Nhà Nước quản lý đất rồi 
phân phối theo nhu cầu, vậy Nhà Thờ nào muốn xây dựng thì làm đơn, lên quy hoạch, nhà nước cứu 
xét cấp dất theo nhu cầu. Các tôn giáo không là những tổ chức pháp nhân nên không có quyền giao 
dịch mua bán. Từ quan niệm này dẫn đến nhiều tình trạng tréo ngoe, thí dụ: Nhà Thờ mua đất của dân 
chúng, lập kế hoạch xây dựng Nhà Thờ, rồi làm thủ tục hiến đất cho nhà nước, nhà nước xem xét rồi 
mới cấp đất trở lại cho Nhà Thờ thực hiện. Một quy trình vô lý và gian dối nhưng vẫn vận hành nhiều 
năm nay như thế ở Việt Nam. 

 Một vấn đề khác. Một số các cơ sở tôn giáo ( Nhà Thờ hoặc Tu Viện ) sau năm 1975 bị nhà 
nước trưng dụng, có nơi là mượn, có nơi là chiếm không giấy tờ… Sau này có nhu cầu xin lại, không dễ 
gì có thể xin lại một cách thẳng thắn, thường sẽ phải vòng vo nhiều cách, nói theo kiểu một vị đại biểu 
Quốc Hội khóa 13 vừa qua là “Hoàng hôn nhiệm kỳ – chuyến tàu vét” ( đại biểu Lê Như Tiến ). Đó là cơ 
hội cho hai bên đều có lợi, bên Nhà Thờ có đất để xây dựng, bên "hoàng hôn nhiệm kỳ" có "chuyến tàu 
vét" khấm khá bảo đảm tương lai.  

Tham những đã trở thành quốc nạn, xảy ra ở khắp nơi, ở mọi lãnh vực và mọi cấp độ, chẳng cần 
đợi đến chuyến tàu vét, ngày nào trong cuộc đời cũng đều là những ngày lái tàu vét vậy. Chuyện 

thường ngày, Công An giao thông thổi vào, chìa ra mấy 
tờ màu xanh thì đi ( video quay và phổ biến đầy trên 
mạng ), giấy phép xây dựng nhà, đố có ai xin được mà 
không phải mất tiền bôi trơn, thủ tục hoàn công nhà ( 
xây xong phải hoàn công mới có giấy sử dụng ) không 
ai mà tự nhiên có được nếu không chi tiền, trong quá 
trình xây, nay anh này vào thăm kiểm tra, mai anh kia 
vào thăm kiểm tra… Chủ nhà cứ vậy mà chi, khó làm 
dự toán chính xác lắm, cha ông ta đã có câu “làm ruộng 
thì ra làm nhà thì tốn” mà, nhưng ngày xưa tốn vì vụng 
tính, ngày nay tốn vì tác động bôi trơn ! 

Có một câu chuyện giữa hai vị đáng kính nói với 
nhau, một vị cứ chậm rãi mà liên tục thực hiện được 
việc có phép xây dựng chỗ này chỗ kia, một vị hay lên 

tiếng phản ứng, cơ sở không lấy lại được mà còn bị mang tiếng là quấy nhiễu, phá hoại tình đoàn kết. Vị 
thành công trong lãnh vực phép tắc khuyên bạn mình nên nhẹ nhàng, đôi bên đều có lợi, nhờ vậy mà ta 
mới có thể xây Nhà Thờ phục vụ Dân Chúa. Vị kia nghiêm khắc trả lời, đất mà lấy lại theo cách đó là 
đất… bẩn rồi, không xứng đáng để xây nơi thờ phượng Thiên Chúa, thà không có Nhà Thờ chứ dứt 
khoát không xây Nhà Thờ theo cái kiểu mờ ám ấy. Vị này được một số người kính nể, nhưng nhiều anh 
em khác lại bực bội lên án cụ là không khôn ngoan và cố chấp, lắm khi Giáo Dân biết chuyện cũng tham 
gia vào việc nói xấu cụ. 

Vậy đất nào là đất “sạch”, xứng đáng để xây dựng nơi thờ phượng Thiên Chúa ? Có câu 
chuyện kể rằng:  

Một nhà kia có hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai anh em thương nhau lắm, khi người anh lập 
gia đình ra ở riêng thì chú em ở một mình. Sau mùa gặt lúa, nằm đêm thao thức, người anh thương em 
mình cô đơn, không biết thu hoạch có đủ ăn không, nghĩ rồi anh ta lặng lẽ ra khỏi giường, vác bao lúa 
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bên mình sang bỏ vào kho thóc nhà chú em. Chú em cũng nằm thao thức không ngủ, nghĩ anh mình có 
gia đình nên cần nhiều lúa hơn, mình độc thân ăn chẳng bao nhiêu, bèn nhổm dậy vác bao lúa bên 
mình sang quăng vào kho thóc nhà người anh. Một thời gian sau, hai anh em lấy làm lạ, sao kho lúa của 
mình không hề vơi đi.  

Rồi một đêm, hai anh em đang vác lúa sang nhà nhau thì "đụng nhau" ở ngay hàng rào giữa hai 
nhà, họ chợt hiểu vì sao kho thóc của họ không hề vơi. Hai bao lúa trên hai hai anh em buông rơi xuống, 
họ ôm nhau khóc. Nơi hai bao lúa rơi xuống ấy chính là "đất sạch", đất đã được tắm gội bằng tình 
thương, đất tràn ngập tình chia sẻ, và như thế, đất ấy xứng đáng là nơi dựng lên ngôi Từ Đường của 
dòng tộc hai anh em mà thờ phượng tạ ơn Trời Đất và ông bà tổ tiên của họ. 

Chuyện đất đai quý đến mấy đi nữa cũng chỉ là chuyện thế gian, chẳng ai trong chúng ta mang được một tấc đất sang bên kia thế giới, nó quý đến đâu cũng không phải là lý do để chúng ta gây căng 
thẳng hận thù, càng không đến nỗi phải kéo nhau ra ngăn chặn bằng cách đọc kinh cầu nguyện tại hiện 
trường. Nhưng điều quan trọng là Sự Thật và lẽ Công Bằng, mà điều này thì chính Chúa Giêsu sẵn 
sàng sống chết để làm chứng, mảnh đất không là gì cả, nhưng mảnh đất là biểu tượng của Sự Thật và 
Công Bằng, đấy là sự suy xét lương tâm của mỗi người trước mặt Chúa. Không để sự thật và công 
bằng bị chà đạp. 

Lm. V ĨNH SANG, DCCT, 20.11.2015 
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CHÚA GIÊSU, VUA TÌNH YÊU  
Hình ảnh Chúa Giêsu phác hoạ về ngày phán 

xét thế giới trong Tin Mừng hôm nay cho thấy tính 
nghiêm trọng trong ngày xử án của vị Vua Vũ Trụ. Đó là 
ngày tách chiên ra khỏi dê, tách ánh sáng ra khỏi bóng 
tối, tách sự sống ra khỏi sự chết. 

Quan trọng như thế mà tất cả cán cân công lý của 
ngày phán xét chỉ dựa trên có một điều luật duy nhất. Lạ 
lùng hơn nữa là chính cả chiên lẫn dê đều sửng sốt 
không biết mình đã thi hành hay không thi hành điều luật ấy khi nào. Đến nỗi Vua Vũ Trụ phải giải thích: "Điều gì 
các ngươi đã làm cho một người anh em nhỏ nhất của 
Ta đây, là đã làm cho chính Ta" ( Mt 25, 40 ). 

Điều luật đó chính là Đức Ái. 

Nhưng tại sao vua vũ trụ lại chỉ sử dụng có một khuôn vàng thước ngọc duy nhất ấy ? Là vì động 
lực thúc bách Thiên Chúa tạo dựng trời đất cũng xuất phát duy nhất bởi tình yêu. Đã xuất phát điểm bởi 
tình yêu thì chung cuộc cũng trở về duy nhất bởi tình yêu. Ta nhận ra dung mạo của vị vua vũ trụ trong 
một chân dung được khắc hoạ là vị Vua Tình Yêu ! 

Không ai khác, đó chính là "Giêsu Nadarét – vua Do Thái." 

CÙNG SUY NIỆM  
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Danh hiệu này bằng chữ viết, dưới danh nghĩa một bản án do Philatô cho đóng phía trên đầu 
Đức Giêsu. Người Do Thái đã tẩy chay danh hiệu trên vì họ không chấp nhận một bản án tố cáo tội họ đóng đinh giết vua của mình. Họ đề nghị công thức: "Người này xưng mình..." nhưng Philatô đâu có 
tự ý, chính ông đã hỏi Chúa Giêsu "Ông là Vua ư ?" và Đức Giêsu đã xác nhận "Ông nói đúng tôi là 
Vua" ( Mt 27, 11 ), thế nên Philatô đã đanh thép như chính Đức Giêsu đã xác nhận để khẳng khái trả 
lời cho người Do Thái rằng: "Điều ta đã viết là viết" ( Ga 19, 22 ). 

Với những sự kiện trên, chứng tỏ người Do Thái đã bị tước bỏ mọi quyền chọn lựa. Không phải 
họ phủ nhận mà bản án không có giá trị, ngược lại dù họ đã từng muốn tôn vinh Chúa Giêsu lên làm vua 
vì lý do duy vật chất, sau khi được chứng kiến Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, thì Chúa cũng đã 
bỏ họ để lên núi một mình ( x. Ga 6, 5-27 ). 

Đặc quyền bị tước bỏ là do sự suy thoái của chính họ. Dân tộc Do Thái là một dân được chính 
Yavê Thiên Chúa tuyển chọn. Họ cũng chọn chính Yavê là Vua độc tôn duy nhất. Vậy mà sau những 
năm sống trong sa mạc hoang vắng, tâm hồn của họ cũng cằn cỗi dần theo. Sự kiện đòi thiết lập vua 
trên dân Israel đời Ngôn Sứ Samuel, là một biểu hiện khai mào cho tình trạng suy thoái xa rời tối thượng 
quyền của Thiên Chúa, sự suy thoái sẽ trượt dốc từ Saul qua các triều đại kế tiếp và cao trào suy thoái 
là vào chính thời Đức Giêsu, khi mà một Dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn lại không một chút 
nhục nhã lớn tiếng tuyên bố với Philatô, kẻ trị vì trên tự do của họ rằng, "Chúng tôi chỉ có một vua là vua 
Xêda mà thôi" ( Ga 19, 15 ). 

Khước từ vua tình yêu, họ chỉ còn vua chính trị. Cách tuyên bố của họ vì chính trị, để khai trừ Đức Giêsu Nazareth mà họ thù ghét hơn, nhưng chính vì thế mà bản án Philatô viết cũng chính trị và họ 
phải lãnh nhận hậu quả cũng chính trị! 

Bản án trở thành bản tố cáo thái độ thù ghét của thế hệ Do Thái quá khích cực đoan nhưng diễn 
tả một tình yêu lớn nhất của người dám chết cho người mình yêu. 

Mới đây, tôi đã giải thích ý nghĩa tượng Chúa Giêsu chịu khổ nạn cho một nhà văn quân đội khi 
ông về thăm Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm: "Quan niệm Phật giáo muốn mưu cầu hạnh phúc chúng 
sinh phải tránh tham, sân, si và diệt dục. Còn Công Giáo thì khác, Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, 
không tránh mà còn nhập thể vào thân xác tham, sân, si của con người. Sau tham, sân, si là cái chết 
của chính Ngài, sau cái chết của Ngài là tình yêu lớn nhất: chết cho người mình yêu." 

Mọi thách đố, chướng ngại không thể trở thành rào cản. Đức Giêsu tuyên bố: "Tôi sinh ra và đến 
trong thế gian là để làm chứng cho sự thật, ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi" ( Ga 18, 37 ). 

"Khi những người được mời không xứng đáng thì những kẻ qua đường được mời vào đầy 
phòng cưới dự tiệc" ( x. Mt 22, 2-10 ). Vua tình yêu vẫn mở tiệc cưới, phòng tiệc vẫn đầy người dự, 
nhưng là người mới, áo cưới mới. 

Ý thức Vua Tình Yêu trao ban ân huệ cách nhưng không, Dân mới của Thiên Chúa hiểu rằng chỉ 
có tình yêu đáp đền tình yêu, hàng ngày trong lời Kinh Lạy Cha – lời Kinh trọng nhất – Hội Thánh lớn 
tiếng xin cho Nước Cha trị đến trong tâm hồn và trong mỗi gia đình – Nước Tình Yêu, Nước Công Bình, 
Nước Sự Sống, Nước Ơn Phúc, Nước Hoà Bình. 

Lm. HỒNG PHÚC 

VUA SỰ THẬT 
Chúa Giêsu thật là ngược đời. Khi làm phép lạ cho 

bánh hoá ra nhiều, dân chúng hân hoan phấn khởi, muốn 
tôn Ngài làm vua thì Ngài không muốn. Ngài phản đối 
bằng cách trốn đi. Cũng như hôm vinh quang vào thành 
Giêrusalem, dân chúng hân hoan, cởi áo lót đường, cầm 
cành lá phất phơ đón chào. Hôm ấy mà Chúa xưng vương 
thì quá thuận lợi. Thế mà Chúa phản đối bằng cách cỡi 
con lừa bé nhỏ, yếu ớt. Còn hôm nay, phận tội đồ đứng 
trước mặt quan án, bị dân chúng khinh khi chối bỏ, thân 

tàn ma dại, chẳng còn hình tượng con người nữa, thì Ngài lại hiên ngang xưng mình là vua. Chẳng phải 
vô tình, nhưng là cố ý. Hôm nay, đối diện với cái chết, đối diện với quyền lực và đối diện với sự hận thù, 
Chúa Giêsu muốn xưng vương trong hoàn cảnh này để làm chứng cho sự thật. 

Sự Thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là có một vương quốc khác, vượt xa mọi vương quốc trần 
gian. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Đức Giêsu muốn cho ta hiểu: Ngoài cuộc đời này còn có một 
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cuộc đời khác. Ngoài thế giới này còn có một thế giới khác. Đó là Vương Quốc của Chúa. Đó là Nước 
Trời. Vương Quốc ấy là Vương Quốc Sự Sống vì sẽ không còn bóng dáng cái chết. Khi còn ngày rộng 
tháng dài, Đức Giêsu không xưng vương. Nay cận kề cái chết Ngài mới xưng vương để dạy cho ta biết 
Vương Quốc của Ngài “không thuộc thế gian này”. Sự sống trần gian này chẳng đáng giá gì so với sự 
sống trong Nước Chúa. Vì thế muốn vào được Vương Quốc của Chúa, phải biết từ bỏ tất cả, kể cả 
mạng sống nữa. 

Sự Thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là quyền năng của Chúa là trên hết. Khi một mình yếu đuối 
nhưng vẫn hiên ngang đối diện với Philatô tượng trưng cho quyền lực của đế quốc Rôma bao trùm thiên 
hạ, Đức Giêsu muốn cho ta hiểu rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền năng như Ngài đã trả lời 
Philatô: “Ông có quyền không bởi tự mình mà có, nhưng từ thành công ban cho”.  

Thánh nữ Xêxilia cũng nói: “Quyền uy ở đời giống như quả bong bóng. Nó không triển nở ở tự 
nó. Nó không tự mình tròn trịa được. Phải nhờ đến không khí. Nhưng chỉ một mũi kim cũng làm nó xẹp 
xuống”. Quyền uy trần gian mau tàn. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới bền vững. Chính vì thế 
Đức Giêsu không xưng vương khi tràn đầy uy tín, khi được dân chúng ngưỡng mộ. Vì nếu Ngài xưng 
vương khi được dân chúng tung hô vạn tuế, khi làm những việc kỳ lạ lớn lao, khi tràn đầy uy tín, thì 
vương quyền ấy chẳng hơn gì vương quyền của vua chúa trần gian khác.  

Nhưng hôm nay, khi mất hết mọi uy tín, không còn ai tung hô ủng hộ, Đức Giêsu xưng vương để 
cho ta thấy Ngài siêu thoát mọi quyền lực và vinh quang theo thói thế gian. Ngài chỉ trông cậy vào quyền 
năng của Thiên Chúa. Vì thế những ai muốn vào vương quyền của Ngài phải biết coi thường mọi vinh 
quang quyền thế ở trần gian. 

Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là tình thương chiến thắng thù hận. Khi một mình đối diện 
với những ghen ghét thù hận của đám đông, Đức Giêsu muốn dạy ta biết Thiên Chúa là Tình Yêu. Đức 
Giêsu là hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa trên trần gian. Vì yêu thương mà Ngài đã xuống trần gian. 
Ngài đã yêu thương cho đến chết vì yêu. Đó là tình yêu lớn lao nhất như lời Ngài nói: “Không có tình 
yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Dù những thù hận vây bọc, 
nhưng Đức Giêsu vẫn yêu thương. Hôm nay đơn thân độc mã trong vòng vây của hận thù, Đức Giêsu 
vẫn xưng vương để cho ta thấy: tình yêu thương đã chiến thắng. Hận thù đem lại chết chóc, chỉ có tình 
yêu thương mới cứu được thế giới. 

Đức Giêsu đã chiến thắng. Ngài là Đấng đầu tiên từ trong kẻ chết sống lại. Với chiến thắng, Đức 
Giêsu mở cửa Vương Quốc của Ngài. Đó là vương quốc của Sự Thật. Chỉ những ai thuộc về sự thật 
mới được vào. Và những ai thuộc về Sự Thật phải biết chiến thắng sự giả trá. Sự giả trá đó là sự chết, 
đó là những vinh hoa phú quý trần gian và đó là lòng thù hận ghen ghét. Hiểu biết Sự Thật, đập tan sự 
dối trá, ta mới tiến vào Nước Sự Sống theo bước Đức Giêsu Kitô. Với chiến thắng Ngài thật sự là 
Đường dẫn đến Sự Thật và Sự Sống muôn đời. 

Lạy Đức Giêsu là Vua c ủa chúng con, xin cho chúng con được làm Dân c ủa Chúa, được 
thuộc về Nước Chúa, Nước đầy tràn Sự Thật và Sự Sống, Nước Công Chính và Tình Yêu muôn đời. 

Tgm. Giuse NGÔ QUANG KI ỆT 

ĐỨC GIÊSU VUA HOÀN VŨ  
“Elvis Aron Presley ( 1935 – 1977 ) được gọi là Vua nhạc rock and roll, thường được tôn vinh Ông 

Vua nhạc rock, là một ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Tạp chí Rolling Stone từng viết: "Elvis chính là rock 'n 
roll" và phần lớn tác phẩm của Elvis là hoàn hảo. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình kéo dài đến 2 thập 
kỷ, Elvis Presley đã lập và phá vỡ những kỷ lục về lượng 
khán giả đến xem trình diễn, cũng như lượng đĩa nhạc được tiêu thụ. 

Là một trong những tên tuổi nổi tiếng của làng 
nhạc, Presley sống một cuộc đời sa hoa, phú quý. Nhưng 
hiếm ai biết, tuổi thơ của anh rất thiếu thốn. Cậu bé Elvis 
sinh ngày 8.1.1935 trong một mái lều xiêu vẹo ở Tupelo, 
Mississippi. Dù nghèo khó, thường phải ăn chỉ có độc 
bánh mì, nhưng bù lại, gia đình chăm sóc Elvis Presley 
khá quy củ và cẩn thận. Cho đến tận năm 15 tuổi, bà mẹ 
vẫn phải đưa cậu đến trường, để ngăn không cho lũ trẻ 
chọc ghẹo con bà. Đến sinh nhật 11 tuổi, Elvis lần đầu tiên 
được tiếp xúc với nhạc cụ, đó là một cây guitare. Ban đầu, 
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cậu tỏ vẻ hơi hậm hực vì cậu thèm được có một chiếc xe đạp mới, hay một khẩu súng, nhưng dần già, 
Presley bị cây đàn cuốn hút đến quên cả ăn ngủ. 

Chỉ vài năm sau, trên các sân khấu bắt đầu xuất hiện một anh chàng khá điển trai, biểu diễn hết 
mình, với những cú lắc hông dữ dội, đầy gợi cảm. Lần đầu tiên được các thiếu nữ ở dưới khán đài reo hò, 
la hét, Elvis đã băn khoăn hỏi ông bầu: "Liệu tôi có làm gì sai không mà bị mọi người la dữ như vậy ?" để 
rồi nhận được câu trả lời: "Dù anh có làm gì đi nữa, thì tốt hơn cả là trở lại sân khấu ngay lập tức và tua lại 
màn trình diễn đó đi !"  

Đến năm 20 tuổi, Elvis kiếm được hợp đồng ghi âm đầu tiên, trị giá chỉ có 30.000 USD, nhưng 
một năm sau, anh đã làm cả thế giới phải ngỡ ngàng, khi giành liên tiếp ngôi vị quán quân ở các bảng 
xếp hạng và nhanh chóng trở thành triệu phú. Trong thời gian ở Đức, Elvis làm quen với cô nàng 
Priscilla Beaulieu và sau 8 năm tìm hiểu, họ quyết định đi đến hôn nhân. Lấy vợ, anh trở nên "ngoan 
ngoãn" hơn hẳn, và sau một lần tuyên truyền về tác hại của ma tuý, Elvis đã được Tổng Thống Mỹ 
Richard Nixon trao tặng huân chương đặc biệt. Tuy nhiên, đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp thì 
Elvis bị bắt đi lính, và chàng thanh niên này đã tỏ ra mình là một kẻ văn võ song toàn. Không chỉ giành 
tiếng vang trong lĩnh vực nghệ thuật, anh còn được các đồng đội vị nể khi đoạt được đai đen Karate. 

Sau khi đi quân dịch, Presley lại trở về ánh đèn sân khấu. Năm 1973, show hoà nhạc đặc biệt 
Elvis: Aloha From Hawaii, được phát sóng trực tiếp trên 40 quốc gia, đã thu hút trên 1 tỷ người xem, 
thậm chí còn nhiều hơn cả chương trình cuộc thám hiểm đầu tiên lên mặt trăng. Nhưng sau sự kiện này, 
sức khoẻ của Elvis tụt dốc không phanh. Cuộc hôn nhân tan vỡ càng làm ông Vua nhạc rock and roll lún 
sâu vào vũng lầy đen tối. Gần như không đêm nào mà anh không phải dùng đến thuốc ngủ. Đến ngày 
16.8.1977, ngôi sao sáng đã tắt hẳn trên bầu trời âm nhạc, để lại bao nỗi thương tiếc cho các fan hâm 
mộ” ( Wikipedia ). 

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua. Vị Minh Quân Giêsu vô cùng vĩ đại, cao 
sang và trường cửu, không ồn ào, hào nhoáng, phô trương, cũng chẳng phù phiếm như Vua Rock kia. 
Vì Người là Đức Vua Tình Yêu, Đức Vua Công Chính, Đức Vua Bình An. “Nhờ Người, vạn vật được tạo 
thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự 
sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.” ( Ga 1, 3 – 4 )  

 “Ông có phải là vua dân Do Thái không ?” Quan Tổng trấn Philatô mỉa mai hỏi Đức Giêsu. 
Người không nhận cũng chẳng chối, mà hỏi lại điều đó do ai nói ra, rồi giải thích cặn kẽ. "Nước tôi không 
thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi 
không bị nộp cho người Do Thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này." Nước Chúa thật kỳ lạ, 
hoàn toàn trái ngược với thế gian, nhưng vẫn hiện diện và tồn tại. 

Đức Vua Tình Yêu   
“Thiên Chúa là Tình Yêu.” Thánh Gioan đã 

long trọng khẳng định trong Thư thứ nhất ( 1Ga 4, 
16 ). Bởi vì "Thiên Chúa yêu thế gian đến ban Con 
Một mình, để ai tin vào Con thì không phải chết 
song được sự sống đời đời" ( Ga 3, 16 ). Đức 
Giêsu đã hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Thiên 
Chúa, thể hiện công khai Tình Yêu qua cuộc đời 
rao giảng Tin Mừng. Vì yêu thương nhân loại, 
Người mặc lấy thân xác phàm nhân, nghèo khó, 
cơ hàn, tầm thường, để gần gũi, an ủi, vỗ về, dẫn 
dắt mọi người đến sự sống vĩnh cửu. Người chính 
là ánh sáng, soi chiếu vào chốn tăm tối, tội lỗi, để 
cứu thoát con người khỏi lầm lạc, chết chóc. "Ta 
là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm” ( Ga 12, 46 ). 

Nhân ái, khiêm nhu, hiền hậu, khoan dung, tha thứ, Đức Vua Giêsu luôn mãi yêu thương mọi 
người, nhất là những ai lạc bầy, lẻ đàn, như người thu thuế, người phụ nữ hư hỏng, những kẻ bệnh tật, 
nghèo khổ, bị xã hội loại trừ phân biệt… “Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế 
gian.” ( Ga 12, 47 ) 

Đức Vua Giêsu đã hiến tế chính thân mình để minh chứng cho Tình Yêu vô biên của Người với nhân 
loại. “Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” ( Ga 15, 13 ). 

Đức Vua Công Chính 

“Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho sự 
thật.” ( Ga 18, 36-37 ). Đức Giêsu khéo léo xác nhận chức vụ cao cả, vĩ đại của Người, là làm chứng cho 
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sự thật, cho sự công chính giữa thế gian, đang bị chìm đắm, mê muội trong sự giả dối, gian tà, lưu manh, 
háo danh, háo lợi. Người đem Tin Mừng đến hạ bệ, giải thoát, xua đuổi, những ngẫu tượng, những tà thần 
ra khỏi tâm hồn con người. “Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương 
quốc Thánh Tử chí ái” ( Cl 1, 13 ). Tiếc thay, không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng đón nhận Đức Vua 
Công Chính.“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” ( Ga 1, 11 ). 

Chỉ duy nhất Đức Vua Giêsu mới có thể dẫn dắt con người đến nguồn sống vĩnh cứu. Bởi vì 
Người chính là chánh đạo, là ánh sáng cứu độ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 
Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ). 

Đức Vua Bình An  

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các 
ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm 
hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" ( Mt 11, 28 
– 30 ). Trong một thế giới ồn ào, xô bồ, thực dụng, chụp giựt cơ hội làm giàu, tranh nhau chức quyền, 
con người điên đảo, quay cuồng, chạy theo gía trị vật chất, phàm tục, làm sao có bình an trong tâm hồn 
? Phước thay, Đức Giêsu đã kịp thời đem lại bình an cho nhân loại. “Bình an dưới thế cho loài người 
Chúa thương” ( Lc 2, 14 ). 

Sự bình an đích thực không thể bỗng dưng mà có, nếu không nhờ Đức Vua Giêsu chịu hy sinh, 
hiến tế trên đồi Golgotha. “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi 
loài dưới đất và muôn vật trên trời” ( Cl 1, 20 ). 

Đức Vua Bình An luôn thân thương mời gọi con người gia nhập vào Nước Chúa, sống theo đường 
lối của Người, theo chân lý của Người, tuân thủ theo Bát Phúc, thì mới được hưởng phúc an bình và niềm 
vui. “Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” ( Rm 14, 17 ). 

“Con nắm vững một đường lối tông đồ: “Thí mạng vì anh em”. Vì không có tình yêu nào lớn lao 
hơn. Con hao mòn từng giây phút và sẵn sàng tiêu hao, để chinh phục anh em về với Chúa” ( Đường 
Hy Vọng, số 981 ). 

Lạy Chúa Giêsu, Vua trên h ết các vua, nh ưng không th ống tr ị, mà yêu th ương ph ục vụ, 
không ch ỉ th ị ra lệnh, mà ch ỉ khuyên nh ủ, ủi an, không gay g ắt kết án, mà ch ỉ ra tay cứu giúp, 
không tr ừ khử, mà luôn đi tìm k ẻ lạc đường tr ở về. Xin Người dạy cho chúng con s ống trung 
thành v ới Tin Mừng, để xứng đáng làm công dân N ước Trời. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa mà vô cùng khiêm h ạ, hiền hậu, từ bi, nhân ái, xin M ẹ giúp 
chúng con c ải tà quy chánh, m ột lòng m ột dạ tuân gi ữ Hiến Chương Nước Trời, để được Đức 
Vua Giêsu th ương yêu mãi. Amen. 

AM. TRẦN BÌNH AN  

VỊ VUA TRÊN THẬP GIÁ 
Năm Phụng Vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập Thể và kết thúc 

bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong 
Chúa nhật cuối cùng Năm Phụng Vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô 
chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch sử nhân 
loại và là Chủ của lịch sử mỗi người chúng ta. Chúa Kitô vượt trên thời 
gian để mãi mãi là vị Vua vĩnh cửu. 

Chúa Giêsu đăng quang làm Vua khi bị đóng đinh trên thập giá. 
Giây phút Chúa được tuyên xưng là Vua chính là khi bị treo trên thập giá, đầu gục xuống. Thật lạ lùng ! Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp 
đổ, vị-vua-bị-đóng-đinh lại hé lộ vương quyền của mình cho anh trộm lành 
có lòng thống hối, tin tưởng: “Hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên 

Đàng” ( Lc 23, 43 ). Người trộm bên hữu đã nhận ra vị vua tình yêu, nên anh đã xin với Ngài nhớ đến 
anh khi vào Vương Quốc của Ngài. Anh đã tuyên xưng vị vua tình yêu chiến thắng. Tình yêu đã chiến 
thắng mọi trở ngại: từ những lời thách thức của những người đòi một vị vua uy quyền đến cái chết khổ 
đau. Trên Thập giá, Vua Giêsu đã mang lấy tất cả tội lỗi nhân loại, gánh chịu mọi khổ đau, nhục nhã. 
Chính tình yêu chiến thắng của Vua Giêsu đã cứu chuộc nhân loại, đã nối kết con người lại với Thiên 
Chúa như Thánh Phaolô đã xác quyết: "Nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã giao 
hòa với mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời" ( Cl 1, 20 ).  
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Trong tất cả những gì đã viết về Chúa Kitô, có lời nào bi đát hơn lời của Thánh Gioan ở lời tựa sách 
Tin Mừng: “Ngài đã đến nơi nhà Ngài mà người nhà đã không tiếp nhận” ( Ga 1, 11 ). Bêlem không có chỗ 
cho Ngài sinh hạ, Nadarét không có chỗ cho Ngài sinh sống, Giêrusalem không có chỗ cho Ngài chết. 

Bốn mươi ngày sau khi Ngài sinh hạ, cụ già Simêon đã nói với Mẹ Maria: “Ngài sẽ là dấu gợi lên 
chống đối” ( Lc 2, 34 ). Đó là một kiểu nói khác chứng thực điều Thánh Gioan đã nói. Chưa được hai 
tuổi, Ngài đã bị binh lính Hêrôđê lùng sục để sát hại. Suốt những năm tháng rao giảng Tin Mừng, Ngài 
cũng bị hiểu lầm, bị ghen ghét, bị kết án loại trừ và bị đóng đinh khổ giá.  

Chúa Giêsu Kitô đã chọn thập giá làm phương thế thực hiện 
Ơn Cứu Rỗi. Thập giá được tạo nên do hai thanh gỗ, một nằm và 
một đứng. Thanh nằm tượng trưng cho sự chết và sự hận thù ghen 
ghét của thế gian; thanh đứng tượng trưng cho tình yêu và sự sống 
vươn cao. Hai thanh bắc ngang nhau tượng trưng cho sự tương 
phản giữa sự sống và sự chết; giữa vui và buồn; cười và khóc; hận 
thù và thứ tha; ghen ghét và yêu thương; giữa ý muốn của con người 
và ý muốn của Thiên Chúa. Đặt thanh sự sống và tình yêu lên thanh 
sự chết và oán thù là cách duy nhất để làm nên một thập giá.  

Chúa Kitô lên Ngôi Vua Vũ Trụ trên thập giá để thiết lập 
vương quyền Nước Thiên Chúa.  

Nói đến vua, chúng ta thường nghĩ đến con người uy quyền, 
đầu đội vương miện, mình mặc cẩm bào, ngồi trên ngai vàng xét xử 
trăm họ. Ngày nay, người ta còn nói đến vua xe hơi, vua bóng đá, 
vua dầu lửa, vua vi tính… Đó là những thần tượng giàu có, sang 
trọng của con người thời đại. Chúa Giêsu là Vua không phải theo 
kiểu trần thế, vương quyền của Ngài không theo kiểu chính trị. Chúa 
Giêsu là Vua Sự Thật, Vua Tình Yêu, Vua Niềm Tin. Vương quyền Chúa Giêsu là vương quyền Yêu 
Thương, Bình An và Hoan Lạc trong Thánh Thần.  

Bài Tin Mừng đưa chúng ta về với Chúa Giêsu trên thập giá. Vị Vua bị lăng nhục, các thủ lãnh 
thế gian cười nhạo, lính tráng chế diễu, một trong hai kẻ gian phi cũng tranh thủ nhục mạ. Những lời chế 
diễu cũng là những thách thức và cám dỗ gay gắt. Chẳng lúc nào Chúa làm Vua rõ ràng bằng lúc này. 
Tấm bảng trên thập giá ghi bằng tiếng Hípri, Latinh và Hy Lạp chữ INRI – Jesus Nazarenus Rex 
Judaeorum – Giêsu Nadarét là Vua dân Do Thái.  

Nhưng kiểu làm Vua của Ngài thật khác thường: không có vương miện mà chỉ có vòng gai, không 
có cẩm bào mà chỉ có trần trụi nhơ nhuốc, không có câu tán tụng mà chỉ có lời nhạo báng khinh chê. Bị 
treo trên thập giá, Đức Giêsu nghe những lời mời mọc rất ngọt ngào và tinh vi như các cơn cám dỗ của 
Satan buổi đầu: “Nếu ông là Đức Kitô thì hãy cứu lấy mình. Hãy xuống khỏi thập giá” ( Mt 27, 40 ). Chỉ cần 
xuống khỏi thập giá là chinh phục được mọi người, từ giới lãnh đạo đến những người chưa tin. Chỉ cần 
xuống khỏi thập giá là có ngay được một thành công rực rỡ. Nhưng Đức Giêsu đã không xuống khỏi thập 
giá. Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến. Chính vì Ngài là Con của Chúa Cha, nên Ngài không tự 
ý xuống khỏi thập giá, như xưa Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Đền Thờ.  

Đức Giêsu không muốn chúng ta tin Ngài vì những màn trình diễn ngoạn mục. Ngài muốn chúng 
ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha, đón nhận cái chết với niềm vâng phục tín thác.  

Mừng Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, người Kitô hữu muốn khước từ những thần tượng trần 
thế, muốn để Ngài làm vua của lòng mình. Người Kitô hữu muốn đưa Ngài đi vào mọi lãnh vực của cuộc 
sống: văn chương, khoa học nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội… để xây đắp hoà bình và tình thương 
cho trần thế.  

Vương Quốc Chúa Giêsu không có sức mạnh của vũ khí và quân đội mà chỉ có sức mạnh của 
yêu thương và tha thứ, vương quốc ấy không có tên trên bản đồ thế giới, nhưng lại ở trong trái tim con 
người. Chỉ những ai tin và sống trong tình thương Thiên Chúa mới thuộc Vương Quốc của Ngài.  

Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu. Chính tình yêu là sức mạnh của Ngài và cũng chính tình yêu ấy đã 
khiến cho Ngài tuyên bố: “Khi nào Ta chịu treo trên thập giá, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta”. 

Qua hơn 2.000 năm, lời ấy vẫn mãi được ứng nghiệm. Ngoài Đức Kitô ra không có một vị vua 
nào trên trần gian này được nhân loại chọn làm trọng tâm và trung tâm của lịch sử. Chấp nhận hay 
không chấp nhận, tin hay không tin, ai cũng phải lấy ngày Giáng Sinh của Đức Giêsu làm cột mốc để 
tính thời gian. Có một thời gian trước Đức Kitô và có một thời gian sau Đức Kitô và dù có tránh tên của 
Ngài để nói trước hay sau Công Nguyên thì nói như Thánh Gioan Phaolô II: “Con người sẽ không bao 
giờ loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình”. Đức Kitô đang lôi kéo mọi người về với Ngài, Ngài đang 
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đồng hành trong lịch sử nhân loại và trong cuộc đời của mỗi người. Cuộc đời này có giá trị và ý nghĩa 
hay không là tùy thuộc ở thái độ tiếp nhận của mỗi người đối với Đức Kitô. 

Tiếp nhận Ngài và tuyên xưng Ngài là Vua chính là mặc lấy thái độ tín thác của anh gian phi biết 
hoán cải, sẵn sàng trao phó tất cả cuộc đời trong tay Ngài và bước đi theo Ngài. Tiếp nhận và tuyên 
xưng Ngài là Vua là đi theo con đường phục vụ cho đến cùng. Tiếp nhận và tuyên xưng Ngài là Vua là 
cùng với Ngài xây dựng Vương Quốc của Ngài ngay trên trần gian này, Vương Quốc của Huynh Đệ, 
Vương Quốc của Yêu Thương, vương quốc của Công Lý và Hòa Bình. Và mỗi một lần chúng ta xây 
dựng vương quốc ấy bằng một cử chỉ yêu thương thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nghe được lời hứa 
của Ngài cho anh gian phi : “Hôm nay đây con sẽ ở cùng Ta trong Vương Quốc của Ta”. 

Mỗi người tự xét mình xem Đức Giêsu đã thật sự là Vua của chính bản thân chưa ? Ngài đã 
chiếm trọn vẹn trái tim ta chưa, đã thật sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi tư tưởng, lời nói và việc làm 
của ta chưa ?  

Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu, Chúa đã yêu th ế giới đến nỗi đã ban chính s ự sống mình, 
xin Chúa chi ếm trọn con ng ười chúng con t ừ tư tưởng, lời nói đến việc làm, để chúng con không 
còn thu ộc về thế giới của bóng t ối, của tội lỗi, nhưng thu ộc về vương quy ền của Chúa, là v ương 
quyền của sự sống và chân lý, c ủa ân sủng và thánh thi ện, của công lý và hoà bình. Amen.  

Lm. Giuse NGUY ỄN HỮU AN 

  

 
 

TIN TỨC HỘI THÁNH TOÀN CẦU 
1. Diễn ti ến vụ tấn công kh ủng bố tại Paris 

Vụ tấn công khủng bố trong nội thành Paris và vùng phụ cận diễn ra từ lúc 21g16, giờ địa 
phương, ngày thứ sáu 13 tháng 11 và chấm dứt lúc 0g58 ngày thứ bảy 14 tháng 11 tại 7 địa điểm khác 
nhau với ba vụ nổ bom và sáu vụ nổ súng. 

 Ít nhất 120 người đã thiệt 
mạng, trong đó thương vong nặng 
nề nhất diễn ra tại nhà hát Bataclan 
với 87 người bị giết. Hơn 200 người 
bị thương trong các cuộc tấn công, 
trong đó có 80 người được ghi nhận 
đang trong tình trạng nghiêm trọng. 
Tám tên khủng bố đã thiệt mạng 
nhưng nhà chức trách tin rằng một 
số tên đã tẩu thoát và có thể có 
những đồng phạm. 

Tổng Thống Pháp Francois 
Hollande đã ban bố tình trạng khẩn 
cấp trong một tuyên bố trên truyền 
hình vào lúc 23g58, giờ địa phương. 
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết thúc 

chiến tranh thế giới thứ hai Pháp phải công bố tình trạng khẩn cấp. 

Đây là cuộc tấn công lớn nhất của chủ nghĩa khủng bố trên lục địa châu Âu kể từ khi nhà ga xe 
lửa Madrid bị đánh bom vào năm 2004. Vụ này gây ra một quan ngại sâu xa vì bọn khủng bố đã có thể 
tấn công ngay cả khi nước Pháp đã thắt chặt an ninh trước thềm Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu năm 2015 
của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Paris từ 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 quy tụ 50.000 tham dự viên 
trong đó có 25.000 đại biểu chính thức của Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, các tôn giáo và các tổ chức 
phi chính phủ khác. 

Lúc 21g16 bọn khủng bố xả súng bắn vào những người đang ngồi bên ngoài quán cà phê Le 
Carillon ở ngã ba đường Bichat và đường Alibert, gần kênh đào Saint-Martin ở quận 10 của thành 
phố Paris. Sau đó, chúng tấn công một nhà hàng Căm Bốt gần đó. Cảnh sát cho biết 11 người bên trong 
nhà hàng Căm Bốt bị giết chết. Bọn khủng bố tẩu thoát trên một hoặc hai chiếc xe hơi trong đó ít nhất 
một chiếc mang bảng số của Bỉ.  

CÙNG THÔNG TIN  
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Lúc 21g30, ba vụ nổ liên tiếp đã diễn ra tại một quán bar gần sân vận động Stade de France ở 
khu Saint-Denis, lúc trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức đã bắt đầu được khoảng 
hai mươi phút. 5 người được báo cáo là thiệt mạng trong những vụ nổ này. Tổng Thống Pháp Francois 
Hollande đang có mặt trong sân vận động để theo dõi cuộc thi đấu đã được đưa an toàn ra khỏi hiện 
trường, và có cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Bernard Cazeneuve. Hai trong ba vụ nổ có thể 
nghe được rõ ràng trên các chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp trận đấu. Cảnh sát cho biết cả 
ba vụ nổ đều là đánh bom tự sát. 

Lúc 21g50, bọn khủng bố tấn công vào nhà hàng La Belle Equipe trên đường Charonne ở Quận 
11 giết chết 18 người. 

Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công tại nhà hát Bataclan trên đại lộ Voltaire ở Quận 11. Ban nhạc Mỹ 
Eagles of Death Metal đã trình diễn được khoảng một giờ trước một con số đông đảo là 1.500 người, ngồi 
đầy rạp hát. Bốn tên khủng bố người da đen trang bị AK 47 bước vào rạp hát. Các nhân chứng cho biết họ 
nghe bọn chúng hô to “Allahu akbar” trước khi nổ súng một cách bình tĩnh và có phương pháp vào đám 
đông. Cuộc tấn công kéo dài khoảng 20 phút, và chúng có đủ thời gian để nạp đạn đến 3 hay 4 lần. Các 
nhân chứng báo cáo rằng những kẻ tấn công đã ném cả lựu đạn vào đám đông.  

Vào khoảng 10 giờ tối, khi cảnh sát kéo đến bao vây nhà hát, bọn khủng bố bắt khoảng 60 cho 
đến 100 người làm con tin. Các thành viên trong ban nhạc trốn thoát được nhưng bọn khủng bố đã bắn 
chết từng con tin một trong tiến trình giằng co với cảnh sát. 

Vào khoảng 0g15, cảnh sát được lệnh tấn công vào nhà hát và kiểm soát được tình hình lúc 0g58. 
Các báo cáo của cảnh sát lúc ban đầu nói trên 100 người đã bị giết chết tại nhà hát. Tuy nhiên, con số này 
sau đó đã được hạ xuống còn 87. Bốn tên khủng bố đã thiệt mạng, ba tên nổ bom tự sát chết. Tên thứ tư 
bị cảnh sát bắn trúng và bom quấn quanh thắt lưng của hắn nổ tung khi hắn bị té xuống. 

Một tên khủng bố khác nổ bom tự sát trên đại lộ Voltaire gần nhà hát Bataclan.  

Đây là vụ khủng bố thứ sáu tại Paris từ đầu năm 2015 đến nay. Vụ thứ nhất diễn ra từ 7 đến 9 
tháng 1 tại tòa soạn nhật báo biếm họa Charlie Hebdo, và sau đó tại một siêu thị Do Thái làm 20 người 
bị thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Gần một tháng sau đó, hôm 3 tháng 2, ba quân nhân đứng 
gác tại một trung tâm sinh hoạt của người Do Thái tại thành phố Nice bị đâm.  

Chúa Nhật 19.4.2015, một tên khủng bố dự định tấn công vào 2 Nhà Thờ trong khu vực 
Villejuif đã giết chết một phụ nữ để cướp xe. Hung thủ trong lúc lau súng sau khi giết người đã bị cướp 
cò làm bị thương một chân và kế hoạch gây án bị thất bại. Ngày 26 tháng 6, một tên khủng bố khác chặt đầu người chủ mình và cắm thủ cấp của ông bên ngoài nhà máy trước khi lái xe tông vào một nhà máy 
sản xuất khí đốt với ý định làm nổ tung nhà máy này. Ngày 21 tháng 8, một tên khủng bố tấn công trên 
xe lửa Amsterdam đi Paris nhưng bị hành khách khống chế. 

2. Điện văn chia bu ồn của Đức Thánh Cha v ề vụ tấn công kh ủng bố tại Paris 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi điện 
văn chia buồn tới Đức Hồng Y André Vingt-
Trois, Tổng  Giám Mục Paris về vụ tấn công 
khủng bố tàn bạo tối thứ sáu 13 tháng 11. Nội 
dung bức điện do Đức Hồng Y Pietro Parolin, 
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gởi nhân danh 
Đức Thánh Cha như sau: 

Được thông báo về các cuộc tấn công 
khủng bố kinh hoàng đã xảy ra tại Paris và tại 
khu vực Stade de France, làm nhiều người bị 
thiệt mạng và làm bị thương nhiều người 
khác, Đức Thánh Cha Phanxicô hiệp thông 
trong lời cầu nguyện trước những đau khổ 
của các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này và trước nỗi đau của người dân Pháp.  

Ngài cầu khấn cùng Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót, xin Chúa đón nhận các nạn nhân 
vào chốn bình an trong ánh sáng của Ngài và mang lại ủi an và hy vọng cho những người bị thương và 
gia đình của họ. Ngài đoan chắc sự gần gũi tinh thần với họ, và tất cả các nhân viên tham gia vào các 
nỗ lực cứu trợ.  

Một lần nữa, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án bạo lực, là điều không thể giải quyết được gì, và 
cầu xin Chúa linh hứng cho những ý tưởng hòa bình và đoàn kết nơi tất cả mọi người và ưu ái ban phép 
lành cho các gia đình trong lúc thử thách này và cho tất cả những người dân Pháp. 
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3. Tuyên b ố của Tòa Thánh v ề vụ tấn công kh ủng bố tại Paris 

Ngay sau khi được tin về vụ tấn công khủng bố tại Paris, cha Federico Lombardi, giám đốc 
Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã đưa ra thông báo sau: 

“Tại Vatican, chúng tôi đang theo dõi những tin tức bi thảm từ Paris. Chúng tôi kinh hoàng trước 
những biểu hiện mới của sự điên loạn, bạo lực khủng bố và thù hận mà chúng tôi lên án một cách triệt để nhất cùng với Đức Thánh Cha và tất cả những người yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện 
cho các nạn nhân và những người bị thương, và cho tất cả người dân Pháp.  

Đây là một cuộc tấn công vào nền hòa bình của toàn thể nhân loại, và nó đòi hỏi một đáp trả kiên 
quyết, được sự ủng hộ của tất cả chúng ta khi chúng ta chống lại sự lây lan của thứ hận thù giết người 
dưới tất cả các hình thức của nó.” 

4. Năm Thánh Lòng Th ương Xót trong b ối cảnh vụ tấn công kh ủng bố tại Paris 

Hôm thứ bảy, 14 tháng 11, công tố viên 
Francois Molins cho biết kết quả sơ khởi của các 
cuộc điều tra cho thấy ba nhóm sát thủ đã thực 
hiện 7 vụ tấn công tại Paris hôm thứ sáu giết chết 
129 người và làm bị thương ít nhất 352 người 
khác. Sáng thứ bẩy, quân đội Pháp đã đảm trách 
việc canh gác các đường phố theo sau vụ tấn 
công được ghi nhận là đẫm máu nhất trên đất 
Pháp kể từ khi phát xít Đức xâm lược nước này 
hồi Thế Chiến thứ hai. 

 Trong khi đó, Koen Geens bộ trưởng Tư 
Pháp của Bỉ cho biết một số người đã bị bắt tại 
Brussels vì có liên quan đến cuộc tấn công. Sau 
khi giết chết 18 người tại quán cà phê Le Carillon 
và tại một nhà hàng Căm Bốt gần đó, hai tên 

khủng bố đã tẩu thoát trên một chiếc xe hơi mang bảng số của Bỉ. Chiếc xe này của một công ty cho 
mướn xe tại Brussels. Lần theo dấu vết này, cảnh sát đã bắt một số người tình nghi và khám xét nhà 
của ba tên sát thủ đã thiệt mạng.  

Sáng sớm thứ bảy, Tổng Thống Francois Hollande quy trách nhiệm vụ tấn công này cho bọn 
khủng bố Hồi Giáo IS và mô tả vụ tấn công “hèn nhát” này là một “hành động chiến tranh”. Ông nhấn 
mạnh rằng: “Chúng tôi sẽ làm việc cùng với các đồng minh của chúng tôi để chống lại mối đe dọa khủng 
bố này... Nước Pháp là mạnh mẽ và thậm chí nếu bị tổn thương quốc gia này sẽ luôn luôn đứng thẳng 
dậy và không có gì có thể đè bẹp được nó, ngay cả khi chúng ta cảm thấy nỗi đau bây giờ... Chúng ta 
sẽ bảo vệ chính mình." Thủ Tướng Pháp Manuel Valls nói thêm: “Chúng tôi đang có chiến tranh. Và 
trong cuộc chiến này, chúng tôi sẽ giành chiến thắng." 

Hôm thứ bẩy, bọn khủng bố Hồi Giáo IS đưa ra một thông cáo tự nhận trách nhiệm về vụ tấn 
công vào “những địa điểm có chọn lọc” nhằm trừng phạt nước Pháp “thập tự quân”. Chúng còn tung ra 
một video kêu gọi người Hồi Giáo không thể tham gia cuộc thánh chiến ở Syria thì hãy thực hiện các 
cuộc tấn công tại Pháp và các thành phố khác như Roma, London... Một đoạn nói bằng tiếng Pháp và 
tiếng Ả Rập thúc giục người Hồi Giáo như sau: “Bạn đã được lệnh phải chiến đấu chống lại quân vô đạo 
ở bất cứ nơi nào bạn thấy chúng”. 

Một quan chức Pháp xác nhận với NBC News rằng một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi 
thể của những kẻ tấn công. Người mang hộ chiếu này đã xin tị nạn tại Liên Minh Châu Âu qua ngã Hy 
Lạp hồi tháng trước. Hiện chưa rõ liệu đó có phải là hộ chiếu của một trong tên sát thủ hay không. 

Trong một thông cáo liên quan đến việc tổ chức Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt đầu vào ngày 
8.12.2015 tới đây, cha Lombardi khẳng định bạo lực khủng bố gây chết chóc điên loạn và vô nghĩa trong 
các ngày này nhằm mục đích gieo rắc kinh hoàng. Nếu chúng ta để cho mình sợ hãi là chúng đã đạt được mục đích đầu tiên. Đây là một lý do khác để cương quyết chống lại cám dỗ sợ hãi. Dĩ nhiên cần 
phải thận trọng, có tinh thần trách nhiệm và đề phòng hợp lý, nhưng phải tiếp tục sống, xây dựng hòa 
bình và tin tưởng lẫn nhau. Do đó Năm Thánh Lòng Thương Xót lại càng cần thiết hơn nữa.  

Sứ điệp của Lòng Thương Xót, nghĩa là của tình yêu của Thiên Chúa đem lại yêu thương và hòa 
giải chính là câu trả lời cho các thời điểm cám dỗ mất tin tưởng. Đức Gioan Phaolô II đã nói rằng sứ 
điệp của lòng thương xót đã là câu trả lời lớn lao của Thiên Chúa và các tín hữu trong thời khắc đen tối 
và kinh hoàng của đệ nhị thế chiến, của những vụ tàn sát do các chế độ độc tài gây ra, của việc phổ 
biến thù hận giữa các dân tộc và con người. 
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Hôm nay, khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói tới đệ tam thế chiến từng mảnh, cần có sứ điệp của 
Lòng Thương Xót để khiến cho chúng ta có khả năng hòa giải, xây dựng các cây cầu mặc cho tất cả, và 
có can đảm yêu thương. Đây không phải là thời điểm khước từ Năm Thánh hay sợ hãi. Nhưng chúng ta 
cần Năm Thánh hơn bao giờ hết. Chúng ta phải sống khôn ngoan, cũng như can đảm và với tinh thần 
hăng say, tiếp tục tiến tới, mặc dù có các tấn kích của thù hận. Đức Thánh Cha Phanxicô hướng dẫn 
chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần là Đấng đồng hành với chúng ta. 

5. Đức Thánh Cha g ặp gỡ các nhân viên C ơ Quan Cứu Trợ Người Tỵ Nạn của Dòng Tên 

Đức Thánh Cha khích lệ các nhân viên Cơ Quan Cứu Trợ Người Tỵ Nạn của Dòng Tên tiếp tục 
công tác trợ giúp nhằm trao ban hy vọng và tương lai cho các người tỵ nạn trên thế giới. 

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14.11.2015 vừa 
qua, dành cho các nhân viên của Cơ quan nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Ngài đã nhắc lại lý do cha 
Bề Trên Tổng Quyền Pedro Arrupe cho thành lập Văn Phòng. Vì hồi đó có làn sóng người Việt bỏ nước 
ra đi tìm tự do, bất chấp mọi hiểm nguy, các vụ tấn công của hải tặc và cái chết trên biển cả vùng Đông 
Nam Á. Là người đã từng chứng kiến cảnh bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và ý thức được các chiều 
kích trong thảm cảnh xuất hành của người tỵ nạn, cha nhận ra nơi đó một thách đố, mà các Tu Sĩ Dòng 
Tên không thể không biết tới. Cha muốn cơ quan tới gặp các anh chị em tỵ nạn và đáp ứng các nhu cầu 
vật chất và tinh thần của họ, bằng cách cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc men, chỗ trú ngụ, đáp ứng 
các nhu cầu thiêng liêng, bảo vệ phẩm giá bị thương tích, lắng nghe và an ủi họ. 

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha ghi nhận hiện tượng di cư tỵ nạn gia tăng mạnh trên thế 
giới ngày nay. Các đoàn người di cư tỵ nạn khởi hành từ nhiều nước vùng Trung Đông, Phi Châu, Á 
Châu và tìm ẩn náu bên Âu Châu. Cao Uỷ Tỵ Nạn ( HCR ) của Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 60 
triệu người tỵ nạn trên thế giới. Đây là con số cao nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến tới nay. Đàng sau các 
con số này có các con người với một tên tuổi, một gương mặt, một lịch sử và một phẩm giá là con Thiên 
Chúa không thể bị tha hóa. 

Hiện nay Cơ Quan Cứu Trợ Người Tỵ Nạn của Dòng Tên hoạt động trong 10 vùng với các dự án 
tại 45 nước khác nhau, cùng với sự cộng tác của các Nữ Tu, Giáo Dân và rất nhiều người tỵ nạn, trung 
thành với lý tưởng do cha Arrupe đề ra: đó là đồng hành, phục vụ và bảo vệ các quyền của người tỵ 
nạn. Việc lựa chọn sống giữa người tỵ nạn tại những nơi cần thiết, trong và sau chiến tranh, đã khiến 
cho tổ chức này nổi tiếng. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nghĩ đến các nhóm sống bên Syria, Afghanistan, 
Cộng hòa Trung Phi, và vùng đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo.  

Cơ Quan Cứu Trợ Người Tỵ Nạn của Dòng Tên trao ban hy vọng và tương lai cho người tỵ nạn 
qua việc giáo dục, giúp người tỵ nạn duy trì sống động niềm hy vọng, tin vào tưong lai và có các dự án 
cho cuộc sống. Không có gì cao đẹp hơn là cống hiến cho các trẻ em phương tiện học hành và phát huy 
tối đa các năng khiếu của chúng, làm sao để chúng có thể bảo vệ các quyền riêng và chung của cộng đoàn… Rất tiếc là cả các trường học cũng không tránh khỏi các vụ tấn kích của những người gieo rắc 
bạo lực. Tuy nhiên, việc giáo dục rất quan trọng, vì thế trong Năm Thánh Thương Xót sắp tới, Cơ Quan 
Cứu Trợ Người Tỵ Nạn phát động chiến dịch “Giáo dục toàn diện” với khẩu hiệu “Chúng ta hãy huy 
dộng lòng thương xót” nhằm giúp thêm 100.000 trẻ em có thể đi học, đặc biệt là các trẻ nữ thường bị 
thiệt thòi nhiều hơn. 

Đức Thánh Cha bầy tỏ lòng biết ơn các ân nhân của cơ quan và khích lệ mọi người tiếp tục công 
tác giáo dục phát triển này cho người tỵ nạn. 

6. Pháp cho r ằng chuy ến tông du c ủa Đức Thánh Cha t ại Trung Phi là đầy rủi ro 

 Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí 
Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha tiếp tục giữ 
chương trình viếng thăm Trung Phi mặc dù Bộ 
Quốc Phòng Pháp cảnh giác rằng đó là một 
cuộc viếng thăm có nhiều rủi ro. Cha nói với báo 
Công Giáo La Croix ở Pháp: “Chúng tôi tiếp tục 
tổ chức cuộc viếng thăm, theo chiều hướng đó, 
trừ khi có chuyện bất ngờ… Chúng tôi biết rõ về 
tình hình Trung Phi”. 

Hãng tin Công Giáo quốc tế I.Media truyền đi hôm 12.11.2015 từ Vatican, cũng trích thuật lời 
tuyên bố của một nguồn tin ở Vatican nói rằng: 
“Công cuộc chuẩn bị ở thủ đô Bangui vẫn tiến 

hành và tất cả cho thấy Đức Giáo Hoàng sẽ đến đây. Đối với ngài, không đến đó là một thất bại”. 
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Lực lượng Pháp tại Cộng hòa Trung Phi, tên là Sangaris, có 900 binh sĩ hỗ trợ cho 12 ngàn binh 
sĩ thuộc đạo quân Minusca của Liên Hiệp Quốc. Theo Bộ Quốc Phòng Pháp, quân số 900 người không đủ để bảo vệ an ninh, không những cho Đức Giáo Hoàng, nhưng còn cho hàng trăm ngàn tín hữu đến 
từ Trung Phi và các nước lân cận như Camerun, Congo Brazaville trên những con đường không được 
an toàn. Lực lượng Pháp bảo đảm an ninh tại phi trường và di tản các giới chính quyền và giáo quyền 
trong trường hợp xảy ra tai nạn, nhưng không thể làm hơn được”. 

Nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Pháp nói: “Ở Trung Phi, chúng tôi ở trong một nước mà quân đội 
và cảnh sát chưa được hoàn toàn tái lập, và do đó không có khả năng bảo đảm an ninh cho sự di 
chuyển của đám đông dân chúng”. 

7. Cộng Hòa Trung Phi hy v ọng cu ộc tông du c ủa Đức Thánh Cha v ẫn được ti ến hành 

Các Giám Mục Cộng Hòa Trung Phi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào cuối 
tháng 11 này sẽ đẩy mạnh sự hòa giải đất nước. Đức Thánh Cha Phanxicô đến để mời gọi dân chúng 
xây dựng đất nước trong tình yêu thương và huynh đệ.  

Đức Cha Dieudonné Nzapailanga, Tổng Giám Mục 
Giáo Phận thủ đô Bangui tuyên bố như trên hôm 11-11, 
trong cuộc viếng thăm trụ sở tổ chức bác ái “Trợ giúp các 
Giáo Hội đau khổ” ở thành phố Munich, Nam Đức. Đức 
Tổng Giám Mục cho biết từ sau cuộc đảo chánh của liên 
minh phiến quân Seleka hồi năm 2013, Trung Phi không 
còn được an ninh. “Tình hình như thể chúng tôi ngồi trên 
đống than còn bốc khói, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ 
làm cho ngọn lửa bùng cháy”. Trong bối cảnh đó, cuộc 
viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là điều quan trọng đối với quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. 

Đức Cha Cyr-Nestor Yapaupa, Giám Mục Giáo 
Phận Alindao ở miền nam Trung Phi, mô tả sự kiện Đức Thánh Cha cũng viếng thăm cộng đồng Hồi Giáo 
và Tin Lành cũng là điều quan trọng và đầy ý nghĩa. Cả hai tôn giáo này đều được mời tham dự buổi lễ. 

Đức Cha Yapaupa cũng nhắc lại rằng cuộc nổi dậy của phiến quân Seleka đã bắt đầu hồi năm 
2013 tại vùng của ngài. Trong những tháng đầu tiên, phiến quân này đặc biệt chiếu cố cướp bóc các 
nhà xứ, các trung tâm y tế và cơ sở bác ái Caritas của Công Giáo. 

Năm 2014, tình hình được cải tiến. Sau khi quân đội quốc tế được gửi tới Cộng Hòa Trung Phi, 
phiến quân đã rời bỏ thủ đô Bangui, tuy nhiên trong Giáo Phận Alindao của ngài vẫn còn những thành 
phần Seleka, họ được võ trang hùng hậu và rất nguy hiểm. Sự kiện này khiến cho nhiều tín hữu Kitô 
không dám hồi hương. Ngoài ra, tình hình y tế cũng rất khó khăn: trong số 273.000 dân cư tại đây chỉ có 
3 bác sĩ. Cả các trường học cũng thiếu nhân sự. 7 trường Công Giáo ở Alindao là những cơ sở duy 
nhất mở cửa trong thời kỳ khủng hoảng. Vấn đề hiện nay là tái tạo các dịch vụ y tế lưu động, để có thể 
giúp đỡ dân chúng tại các làng quê. 

8. Đức Thánh Cha ti ếp ki ến Gia Đình Dòng Thánh Guanella   
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12.11.2015 dành cho 5 ngàn tín 

hữu hành hương thuộc gia đình Dòng Thánh Luigi Guanella, Đức Thánh 
Cha mời gọi các tín hữu noi gương thánh nhân xả thân thi hành bác ái. 
Cuộc hành hương diễn ra nhân dịp dòng thánh Guanella vừa kết thúc 
năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh Tổ Phụ. 

Trong bài huấn dụ, sau khi mời gọi các tín hữu tín thác nơi tình 
yêu quan phòng vô biên của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh 
rằng: “Trong thế giới không bao giờ thiếu các vấn đề và rất tiếc là thời đại 
chúng ta ngày nay có thêm những hình thức mới của nạn nghèo khổ và 
bao nhiêu bất công. Nhưng nạn hạn hán lớn nhất chính là nạn thiếu tình 
bác ái: nhất là cần có những người với những cái nhìn mới về tình 
thương và cái nhìn thông truyền hy vọng. Vì “tình yêu sẽ giúp tìm ra 
những cách thức và lời nói để an ủi kẻ yếu đuối”, như thánh Sáng Lập của anh chị em đã nói”. 

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng: “Nhiều khi thị giác thiêng liêng của chúng ta bị bệnh cận thị, 
vì chúng ta không nhìn xa hơn cái tôi của mình. Nhiều lần khác chúng ta bị viễn thị: chúng ta thích giúp đỡ những người ở xa, nhưng lại không có khả năng cúi mình xuống bên những người sống ngay bên 
cạnh chúng ta. Trái lại đôi khi chúng ta thích nhắm mắt, vì chúng ta mỏi mệt và bị bi quan đè nặng. 
Thánh Guanella khuyên chúng ta nhìn Chúa Giêsu từ con tim của Ngài, và thánh nhân mời gọi chúng ta 
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có cùng cái nhìn của Chúa: một cái nhìn trao ban hy vọng và vui mừng, đồng thời có khả năng cảm 
thương sinh động đối với người đau khổ”. 

Thánh Luigi Guanella qua đời năm 1915 hưởng thọ 73 tuổi, Ngài sáng lập Dòng các Tôi Tớ Bác 
Ái và Dòng Nữ Tử Đức Maria Chúa Quan Phòng. Thánh Nhân nổi bật về lòng tin tưởng nơi Chúa Quan 
Phòng và các hoạt động bác ái. Ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 tôn phong Hiển Thánh 
ngày 23.11.2011 trong buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. 

9. Đức Thánh Cha lên án n ạn bóc l ột lao động 

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn bóc 
lột sức lao động, nhất là bóc lột những công nhân 
“làm lậu”. Ngài đưa ra lập trường trên đây trong 
cuộc gặp gỡ các tín hữu và giới công nhân tại 
thành phố Prato sáng ngày 10.11.2015.  

Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ 
Roma lúc 7 giờ sáng để bay tới Prato hơn 1 giờ 
sau đó. Thành phố này có khoảng 190 ngàn dân 
cư, trước kia có công nghệ phồn thịnh với nhiều 
công xưởng, nhưng rồi các chủ nhân đã di 
chuyển các xưởng đó tới nhiều nước khác nơi có 
giá công nhân rẻ hơn. Phản ứng lại, chính quyền địa phương đã mở cửa đón nhận nhiều công nhân nước ngoài với đồng lương thấp hơn. Trong bối cảnh 

đó, tại Prato có tới hơn 20 ngàn người Hoa hoạt động trong các công xưởng làm việc quần quật với đồng lương rẻ mạt. Số người Hoa đăng ký chính thức chỉ có 16 ngàn người, điều này chứng tỏ có nhiều 
người ở lậu và làm việc đen. Nhiều khi Chúa Nhật những tín hữu Công Giáo người Hoa muốn đi dự lễ 
cũng gặp khó khăn vì những người chủ không cho phép. Cha sở người Hoa, Phêrô Hầu, Dòng 
Phanxicô, cho biết Nhà Thờ do cha phụ trách chỉ có khoảng 100 tín hữu người Hoa lui tới. Tại Prato 
cũng có nhiều cộng đoàn công nhân nước ngoài khác như 5 ngàn người Albani, người Pakistan, và 
nhiều sắc dân khác. 

Đến Prato, Đức Thánh Cha đã vào Nhà Thờ Chính Tòa để kính viếng, rồi ngài lên bao lơn của 
mặt tiền Thánh Đường, giống như tòa giảng, để chào thăm 5 ngàn người tụ họp ở quảng trường bên 
dưới, và 30 ngàn người khác tụ tập tại các đường phố gần đó. 

Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Cha Franco Agostinelli, Giám Mục Prato sở tại, Đức 
Thánh Cha thân ái chào mọi người, cả những người không đến dự được, nhất là những người già yếu, 
bệnh nhân và các tù nhân. Ngài nói: 

“Như là người khách hành hương, tôi đến đây, thành phố phong phú về lịch sử và mỹ thuật, đã 
xứng danh với định nghĩa “thành phố của Đức Mẹ”. Anh chị em thật may mắn vì anh chị em nằm trong 
vòng tay Hiền Mẫu luôn che chở, luôn rộng mở để đón nhận. Anh chị em cũng được ưu đãi vì đang gìn 
giữ thánh tích sợi dây thắt lưng áo của Đức Mẹ mà tôi vừa được chiêm ngưỡng." 

Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về thánh tích này, dấu chỉ sự ưu ái dành cho thành 
phố Prato. Trong sách Xuất Hành, trước khi giải thoát dân Do Thái khỏi cuộc lưu đày và đưa đến vùng 
Đất Hứa, Thiên Chúa đã dạy họ ăn mừng lễ Vượt Qua và ăn mừng theo một cách thức đặc biệt, với 
“lưng thắt gọn”. “Thắt gọn lưng áo” có nghĩa là đã sẵn sàng, đã chuẩn bị để lên đường, để ra đi. Đó 
cũng là lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta ngày nay, ngay bây giờ. Chúa mời gọi chúng ta đừng khép kín 
trong thái độ thờ ơ lãnh đạm, nhưng hãy mở rộng tâm lòng, tất cả chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi ấy, 
sẵn sàng từ bỏ một điều gì đó để đến với một người hầu chia sẻ niềm vui đã được gặp gỡ Thiên Chúa, 
đồng thời chia sẻ nỗi niềm mệt nhọc khi bước đi trên con đường của Người. Chúa mời gọi chúng ta ra 
khỏi mình để đến gần tha nhân, những người nam và người nữ của thời đại chúng ta. 

“Ra khỏi mình, có nghĩa là đối diện với hiểm nguy, nhưng không có niềm tin nào mà không có 
nguy hiểm. Một đức tin chỉ nghĩ đến riêng mình và khép kín trong nhà là một đức Tin không trung thành 
với lời mời gọi của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, trước những biến đổi ồ ạt những năm gần đây, có nguy cơ 
người tín hữu bị lạc hướng hay bị mất can đảm không tìm ra đường đi. Nhưng Thiên Chúa vẫn thúc đẩy 
chúng ta tìm đến với những người chưa biết Chúa, vẫn khơi dậy đam mê truyền giáo trong chúng ta, 
vẫn giao cho chúng ta một trọng trách mới. Chúa mời gọi Giáo Hội, Hiền Thê của Người, bước đi trên 
con đường chông gai của thời đại ngày nay, đồng hành với những người bị lạc lối, dựng căn lều hy 
vọng để đón tiếp những ai bị thương tổn và không còn chờ đợi gì nữa trong đời. 

“Chính Chúa đã làm gương cho chúng ta khi Người hạ mình đến gần chúng ta. Sợi dây lưng 
thánh cũng gợi lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc lễ Vượt Qua, khi người lấy khăn mà thắt lưng, 
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như một đầy tớ, và rửa chân cho các môn đệ. Người làm thế để chúng ta theo gương Người phục vụ 
những ai ở cạnh chúng ta. Với người môn đệ của Chúa, không người lân cận nào lại là một người xa lạ. 
Và cũng thế, không có ai ở quá xa, nhưng họ là những người chúng ta sắp đến gặp. Cám ơn anh chị 
em vì tất cả những gì anh chị em đang cố gắng thực hiện để giúp hội nhập mỗi người, chống lại nền văn 
hóa lãnh đạm và xa cách, để bảo vệ những kẻ yếu đuối nhất và các gia đình. Cầu mong anh chị em 
đừng bao giờ nản chí ngã lòng trước những khó khăn gặp phải.  

Tiếp tục diễn văn trước cộng đoàn tín hữu và dân chúng ở Prato, Đức Thánh Cha nói: 

“Còn một suy tư khác tôi muốn gợi lên 
cùng anh chị em. Thánh Phaolô đã mời gọi các 
Kitô hữu hãy mặc lấy một áo giáp đặc biệt, áo 
giáp của Thiên Chúa. Thánh nhân nói hãy mặc 
lấy những giá trị thánh thiêng cần thiết để có thể đương đầu với những đối thủ thực sự là ma 
quỷ. Chiếm địa vị ưu tiên trong bộ binh giáp vũ 
khí ấy là chân lý: "lưng thắt đai là chân lý" ( Ep 
6, 14 ). Chúng ta phải thắt đai lưng là chân lý. 
Vì không ai có thể xây dựng điều gì tốt lành trên 
nền tảng dối trá hay mờ ám. Tìm kiếm và chọn 
lựa chân lý không phải lúc nào cũng dễ dàng, 
nhưng là một quyết định sinh tử, đánh dấu cuộc 
sống con người và toàn thể xã hội. Sự thánh 
thiêng của mỗi một con người đòi hỏi được tôn trọng, đón tiếp và có một công việc làm xứng đáng. 

Tôi xin nhắc đến ở đây 5 người đàn ông và 2 phụ nữ người Hoa bị thiệt mạng cách đây 2 năm vì 
một vụ hỏa hạn trong khu công nghệ ở Prato này. Họ sống và ngủ trong một công xưởng nơi họ làm 
việc: trong khu đó ngừơi ta làm một nhà ngủ bằng giấy carton, với những giường chồng lên nhau, để tận 
dụng chiều cao của công xưởng ấy... Thật là một thảm trạng bóc lột và những điều kiện sống không 
xứng đáng với con người ! 

Cuộc sống của mỗi cộng đoàn đòi hỏi phải chiến đấu đến cùng chống lại mọi mưu toan tham nhũng 
hối lộ, một thứ bệnh ung thư bóc lột con người và sức lao động và nọc độc bất hợp pháp. Trong chúng ta và 
cùng với những người khác chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi chiến đấu cho sự thật và công lý ! 

Tôi khích lệ tất cả mọi người, nhất là những người trẻ, đừng bao giờ đầu hàng sự yếm thế và cam 
chịu, nhưng hãy theo gương Mẹ Maria. Mẹ là Đấng trong thinh lặng và cầu nguyện, đã biến ngày thứ bảy 
của tuyệt vọng thành bình minh của lễ Phục Sinh. Hỡi những ai mệt mỏi oằn oại vì những hoàn cảnh cuộc 
đời, hãy chạy đến với Mẹ, để được Mẹ ủi an. Con của Mẹ sẽ không bao giờ phản bội những chờ mong 
của chúng ta và sẽ ươm trong tim chúng ta một hy vọng không bao giờ tàn. Xin cám ơn anh chị em.” 

Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn chào thăm nhiều người, kể cả cha sở Giáo Xứ người Hoa ở Prato. Rồi ngài đáp trực thăng bay đến thành phố Florence để tiếp tục cuộc viếng thăm. 

Trích b ản tin c ủa VUI SỐNG GIỮA ĐỜI 

 
 

ĐẠO MẪU TRONG CÔNG ĐẠO 
Bài 9. Loan Báo Tin M ừng cho ng ười Việt Nam 

Phần 2. Tìm l ại chữ “Th ầy” cao quý c ủa Việt Tộc cho hàng Giáo S ỹ Việt Nam. 

Thầy là ch ữ Nôm. 
- Người dạy bảo: Thầy đồ; bái làm thầy; Nhà thầy ( hàng Giáo Sỹ ) 
- Chủ: Thầy tớ. 

- Người làm nghề được trọng vọng: Thầy bói; Thầy cúng; Thầy kiện; Thầy lang; Thầy thuốc; Thầy tu. 
- Giỏi hơn người: Thầy thợ; Người gầy thầy cơm ( không mập mà ăn nhiều ) 
- Bố đẻ: Thầy u 
- Quan trên gọi quan dưới 
- Xem thày: Xem bói. 

CÙNG NHẬN ĐỊNH  
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师师师师  Sư là chữ Hán. 

- Thầy, thầy giáo. Giáo sư 教師 thầy dạy; Đạo sư 導師 thầy hướng dẫn trong Đạo. 論語: Tam nhân 
hành, tất hữu ngã sư yên 三人行, 必有我師焉 Ba người cùng đi, tất có người làm thầy ta. 

Gương mẫu. Vạn thế sư biểu 萬世師表 tấm gương muôn đời.  
Tiếng tôn xưng nhà tu hành, đạo sĩ. Pháp sư 法師, Thiền sư 禪師. 
Nhà chuyên môn. Luật sư 律師 . 
Bắt chước, noi theo. Hỗ tương sư pháp 互相師法 bắt chước lẫn nhau. 

Giải thưởng Pacem in Terris  – Hòa Bình Trên Thế Giới – được Tổng Giáo Phận Davenport tại 
tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ, lập ra vào năm 1963 để hưởng ứng Tông Thư Pacem in Terris của Thánh Papa 
Gioan XXIII, thường được xem như một giải Nobel Hòa Bình của Công Đạo. Một số người nổi bật từng 
được nhận giải thưởng này là: 

- Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy nhận giải Pacem in Terris vào năm 1964. Ông đã khôn 
khéo giải quyết vụ khủng hoảng với Cuba để tránh một cuộc chiến tranh nguy hiểm với Liên Xô. 

- Mục Sư Martin Luther King, Jr. nhận giải Pacem in Terris vào năm 1965. Ông lãnh đạo phong 
trào đòi nhân quyền bất bạo động. Người Việt định cư tại Hoa Kỳ được hưởng nhiều lợi ích từ thành 
quả của ông.  

- Mẹ Teresa Calcuta nhận giải Pacem in Terris 
vào 1976. Mẹ được mọi người ngưỡng mộ về việc bác ái 
nơi những người cùng khổ. Mẹ từng đến Việt Nam 5 lần. 

- Lech Walesa nhận giải Pacem in Terris vào 
2001. Ông lãnh đạo phong trào công nhân Ba Lan đấu 
tranh ôn hòa đưa đến sự sụp đổ các chế độ Cộng Sản 
tại Âu Châu. 

- Thầy Nhất Hạnh nhận giải Pacem in Terris vào 
năm 2015. Thầy đã nối một nhịp cầu thông cảm giữa văn 
hóa Tây Phương chịu ảnh hưởng của Đạo Kitô và Đông 
Phương dưới sự hun đúc của Đạo Phật. 

 ( Lược trích bài viết của Katie Kiley, nhà văn và thần học gia. Dù viết bằng Anh ngữ, tác giả vẫn sử 
dụng nguyên văn chữ “Th ầy”  của Việt Nam một cách rất thành kính. Cùng với “Tết, Áo Dài, Nón Lá, Phở, 
Bánh Mì, Bánh Chưng” đã được quốc tế hóa, qua sự hoằng pháp rất thành công của Thầy Nhất Hạnh, từ 
“Thầy” độc đáo của Việt Nam nay đã tỏa sáng trên thế giới – www.catholicmessenger.net/2015/10/thich-
nhat-hanh-named-pacem-in-terris-winner ) 

Thông thường những người đoạt giải đều đến Davenport để 
nhận. Tuy nhiên vì vị Thầy 89 tuổi đang hồi phục sau một cơn xuất 
huyết não nên Giám Mục Martin Amos đã thân hành đến Tu Viện Lộc 
Uyển tại miền nam California để trao giải. Một đại diện và 120 tăng ni 
Việt Nam đã thay mặt Thầy đón nhận.  

Giải được trao vào ngày 31.10.2015 nhân kỷ niệm năm thứ 50 
Mục Sư Martin Luther King, Jr. nhận giải. Hai vị lãnh đạo tôn giáo này đã cùng gắn bó trong lập trường về hòa bình và bất bạo động. Năm 
1965, vì thao thức về Chiến Tranh Việt Nam và nhận ra sự đồng cảm 
về hòa bình nơi Mục Sư King, Thầy đã viết thư yêu cầu Mục Sư công 
khai lên án Chiến Tranh Việt Nam. Mục Sư King đã tôn vinh Thầy trong 
bài diễn văn nổi tiếng vào năm 1967 tại Công Đường ( Nhà Thờ ) 
Riverside tại New York City. Trước đó ông King đã đề cử Thầy cho giải 
Hòa Bình Nobel, gọi Thầy là tông đồ của hòa bình và bất bạo động ( an 

apostle of peace and non-violence ). 

Thầy sáng lập ra Phật Đạo Dấn Thân ( Socially Engaged Buddhism ) và Phong Trào Chánh 
Niệm tại Tây Phương ( Mindfulness movement in Western culture ). Chiến Tranh Việt Nam đã thúc đẩy 
Thầy và Tăng Ni phải đối diện với vấn nạn hoặc là chuyên chú Thiền Tập trong các Chùa hay là độ cho 
chúng sinh lầm than. 
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Chân lý thứ nhất về đau khổ trong Tứ Diệu Đế được Thầy chuyển hóa thành ngôn ngữ Tây Phương 
hiện đại: “Để xoa dịu đau khổ, hành giả cần cảm nghiệm về đau khổ trong chính cuộc đời của mình ( in order 
for practitioners to alleviate suffering, they need to have direct experience of suffering in their own era ). 

Năm 1965, lúc còn ở Việt Nam, Thầy sáng lập Trường Thanh Niên Phụng 
Sự Xã Hội ( School of Youth for Social Service ) và Pháp Môn Tiếp Hiện ( The 
Order of Interbeing hay L’ordre de l’interêtre trong tiếng Pháp. Tiếp có nghĩa tiếp 
xúc, tiếp nhận, Hiện có nghĩa thể hiện ra trong hiện tại ). 

Từ khi sống tha hương, Thầy đã chú trọng vào công trình Chuyển Hóa Nội 
Tâm ( Inner Transformation ) vì lợi ích cho mỗi cá nhân và toàn xã hội. Chuyển 
Hóa Nội Tâm bắt đầu bằng khai phóng năng lượng chánh niệm. Nền tảng thực 
hành chánh niệm là từng giây từng phút ý thức được phép lạ nơi từng hơi thở ra 
và hít vào. Thở chánh niệm, đi chánh niệm, ăn chánh niệm, đó là những cánh 
cửa mở vào tâm và trí. Thực hành chánh niệm nuôi dưỡng hiểu biết về chính ta 
và lòng tha thứ, khiến ta lắng nghe người khác một cách sâu lắng và có hành động từ bi với mọi người, kể cả kẻ thù và thiên nhiên. Chánh niệm được diễn tả 
chân thực nhất khi mọi người trong cộng đồng cùng thực hành chung với nhau. 

Vào năm 2013 Thầy đã viết: Trên bàn thờ trong Thiền Viện của tôi ở Pháp 
cùng có chân dung Phật và Giêsu. Mỗi khi đốt nhang dâng lên tôi tôn vinh Các Ngài như các các vị tổ 
tiên tinh thần. ( On the altar in my hermitage in France are images of Buddha and Jesus, and every time 
I light incense, I touch both of them as my spiritual ancestors. ) ( Ngưng trích ) 

Giải thưởng Hòa Bình 2015 của Công Đạo dành cho một Cao Tăng Phật Đạo đã gởi đi một 
thông điệp hòa bình, an lạc, và hiệp thông cho hai tôn giáo có đông tín đồ nhất Việt Nam. 

Thầy Nhất Hạnh thông thạo 7 ngôn ngữ, biên soạn trên 100 tác phẩm. Đáng kể có Living 
Buddha, Living Christ ( Phật Đang Sống, Đức Kitô Đang Sống ). Thầy ngưỡng mộ truyền thống Kitô và 
Lời dạy của Chúa Giêsu. Thầy cho rằng có sự tương đồng giữa Mầu Nhiệm Ba Ngôi và khái niệm Liên 
Ngã ( Interbeing ) trong Phật Đạo. Thầy chỉ trích tác phẩm Crossing the Threshold of Hope (1994) - 
Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng – của Thánh Papa Gioan-Phaolô II tới mức mà nhà phê bình Stephen 
Prothero trong American Jesus: How the Son of God Became a National Icon ( lược trích ) cho rằng 
Thầy đã muốn “dạy dỗ” ( educate ) Papa về Mầu Nhiệm Ba Ngôi và tự nhận mình hiểu biết về Chúa 
Giêsu và giáo huấn của Người hơn cả Papa nữa. Mỗi khi nói về Chúa Giêsu thì Đức Dalai Lama đều tỏ 
ra khiêm tốn và thành kính, nhưng Thầy ( Stephen Prothero cũng dùng chữ Thầy trong tiếng Việt để chỉ 

Thầy Nhất Hạnh ) lại mạnh dạn hơn ( a far holder ) khi cho rằng sự khác biệt 
giữ Kitô Đạo và Phật Đao về linh hồn và cuộc sống đời sau chỉ là giả tạo, nhà 
thần học giỏi nhất là người không bao giờ nói về Thiên Chúa. Trong tác phẩm 
Going Home ( Về Nhà ) Thầy còn thách thức Kitô Hữu dám thay đổi hình ảnh 
tiêu cực về Giêsu Thập Giá bằng một hình ảnh tích cực hơn như “tọa thiền 
trên tòa sen hay bộ hành thiền”. 

( Trích: Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng ) Thánh Papa Gioan-Phaolô 
II không e ngại khi xem Phật Đạo như một triết thuyết vô thần xuất thế và 
cảnh báo m ọi người về nguy h ại của Thiền Tập. Đức Kitô là duy nhất, là 
cánh cửa độc nhất dẫn tới cứu độ, là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên 
Chúa và con người ! Ngoài Kitô Đạo, tất cả các tôn giáo khác không mang 
đến sự giải thoát cho con người. Không giống như Môhamét, Đức Kitô không 
chỉ đưa ra các giáo huấn mà những người thờ phượng Thiên Chúa phải tuân 
theo. Đức Kitô không chỉ là một nhà thông thái như Socrates, ông đã chấp 
nhận chết nhân danh sự thật, một cách nào đó giống như hiến tế Thập Giá. Đức Kitô lại càng không giống như Đức Phật vì Đức Phật phủ nhận sự sáng 
tạo nên muôn vật của một Đấng Tối Cao. Đức Phật rất đúng khi cho rằng 

nhân loại không thể được cứu độ nơi thụ tạo, nhưng l ại sai l ạc khi ph ủ nhận giá tr ị của thụ tạo đối 
với nhân lo ại. Đức Kitô không làm và không thể làm như thế. Người là chứng nhân đời đời về Chúa 
Cha và tình yêu của Chúa Cha dành cho muôn vật kể từ khai thiên lập địa. Chúa Cha, từ nguyên thủy, đã thấy sự tốt lành nơi mọi loài thọ tạo, nhất là con người được dựng nên theo hình ảnh và giống như 
Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy sự tốt lành nơi Người Con Nhập Thể. Ngài nhìn thấy sự tốt lành khi ấn định 
các bổn phận mà Con của Ngài và mọi người phải làm. Đi tới tận cùng, Chúa Cha còn nhìn thấy sự tốt 
lành nhất nơi cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Con của Ngài ( ngưng trích ). 

Tuy không thể chấp nhận quan điểm của Thầy Nhất Hạnh về Chúa Giêsu cũng như Thánh Papa 
Gioan-Phaolô không hề ngại ngùng mà thẳng thắn nói rõ ràng cho mọi người biết về sự tai hại của 
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Thiền Tập và sai lạc của Đức Phật trong Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng ( Buddha is wrong when, for 
that reason, he denies that creation has any value for humanity. p. 27 ) ta vẫn phải chân thành khâm 
phục công trình hoằng pháp Phật Đạo dựa vào Việt Đạo sáng ngời của Thầy tại các nước Phương Tây.  

Ta còn phải giật mình nhận ra có lẽ hàng Giáo Sỹ trong Công Đạo Việt Nam đã đánh mất chữ 
Thầy rất thân thương, bình dị, gần gũi mà vẫn vô cùng cao quý của Việt Tộc dành cho những người có 
nhiệm vụ hướng dẫn tâm linh, đường ngay chính đạo, cho mọi người. Tại sao ta chỉ biết gọi các Linh 
Mục là Cha, Giám Mục là Đức Cha, Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha mà lại không thể gọi họ là Thầy như 
cả thế giới đã gọi Thầy Nhất Hạnh một cách tôn kính. Các Giáo Sỹ của ta quá cao sang hơn cả Chúa 
Giêsu chăng ? Trong bản dịch Phúc Âm của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ được dùng phổ biến nhất 
hiện nay, Chúa Giêsu không hề gọi chính mình là Cha của ai cả, nhưng có vô số lần ( chính xác là 1.004 
lần ) Người tự gọi mình là Thầy khi tâm tình với các môn đệ. Từ ban sơ tổ tiên ta đã gọi những người 
loan báo Tin Mừng là các Thầy Giảng, gọi chung họ và nơi họ ở là Nhà Thầy, gọi các Linh Mục là Thầy 
Cả mà hiệu quả loan báo Tin Mừng của thời trước còn vượt xa thời hiện đại ( nhận định của Gm. Hoàng 
Văn Đạt tại Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Lần 3 ) mà sau 55 năm ( 1960-2015 ) tỷ lệ Kitô Hữu và dân số 
Việt Nam vẫn bằng nhau là 6.93% ( Gm. Nguyễn Hữu Long ). 

Hãy tìm lại chữ “Thầy” cao quý của Việt Tộc dành cho những người cùng đi thả lưới theo bước 
Chúa Giêsu. 

NGUYỄN TRUNG, còn ti ếp nhi ều kỳ 

 
 

TRƯỜNG HỌC GIA ĐÌNH  
Khi nhập thể và nhập thế, Con Thiên Chúa là 

Đức Kitô Giêsu đã sinh trong một gia đình. Khi đi lễ đền, 
Ngài ở lại “lo việc của Chúa Cha” nhưng cha mẹ Ngài 
không biết, sau ba ngày, Ngài ngoan ngoãn theo cha mẹ 
về quê và hằng vâng phục cha mẹ ( Lc 2, 51 ). Điều đó 
chứng tỏ gia đình là quan trọng và là trường học đầu 
tiên của mọi người. 

Văn sĩ Charles Dickens (1) nhận định: “Gia đình 
là một cái tên, một từ ngữ mạnh mẽ, mạnh hơn lời của 
những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn. Đó là lời 
nguyện cầu hùng mạnh nhất”. 

Các nhà xã hội học coi gia đình là nơi đặt những “viên gạch đầu tiên” trong việc hình thành 
nhân cách con ng ười. Điều đó cho thấy gia đình là trường học đầu tiên của mỗi con người. Quả thật, 
giáo dục gia đình rất quan trọng, đặc biệt là người mẹ, vì người mẹ gần gũi con cái ngay từ khi nó mới 
sinh ra và suốt những tháng năm đầu đời. 

Nhân cách là tính cách của một con người, và rồi con người đó có thể tốt hoặc xấu. Vì thế, giáo 
dục nhân cách rất quan trọng, phải bắt đầu từ gia đình, nhưng giáo dục gia đình lại là vấn đề rộng lớn. Ở đây chúng ta nói về vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục hình thành nhân cách cho trẻ em ở 
Việt Nam hiện nay. 

Như đã nói, gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên, tức là trường học đầu tiên của bất kỳ con 
người nào. Mỗi con người đều được sinh ra từ cha và mẹ. Đứa trẻ luôn gần gũi và lắng nghe những 
“âm thanh cuộc sống” đầu tiên từ cha mẹ – đặc biệt là từ người mẹ. Người mẹ hiền lành, dịu dàng, ăn 
nói nhẹ nhàng, đứa trẻ đều nhận biết và chịu ảnh hưởng. Ngày xưa, người mẹ ru con bằng những câu 
hò, ca dao, điệu lý,... nhẹ nhàng và trong sáng. Rất tiếc là ngày nay không phổ biến, nhưng vẫn còn 
phần nào những lời “ầu ơ”, “ví dầu”,… khi mẹ ru con ngủ. Lời ru không thể nào gắt gỏng hoặc như “dùi 
đục chấm mắm cáy”, vì thế mà đứa trẻ vẫn ảnh hưởng sự dịu dàng của lời mẹ ru. 

Khi con trẻ chập chững những bước đi đầu đời, người đầu tiên chỉ dạy cho bé cách đi đứng, nói 
năng, không ai khác là cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Điều đó xác định việc 
giáo dục gia đình vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con cái. Dĩ nhiên, vì lý do nào 
đó, có những đứa trẻ thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ nhưng nó vẫn có thể hình thành nhân cách 
tốt, đó là nhờ quá trình tự giáo dục tốt. Nhưng hầu như sự giáo dục gia đình không tốt thì nhân cách đứa 
trẻ ắt có phần khiếm khuyết, đôi khi hoàn toàn xấu. Do đó, giáo dục gia đình rất quan trọng đối với mỗi con 

CÙNG PHÂN TÍCH  
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người, vì còn trẻ người non dạ, không ai có thể hiểu biết về mình, về xã hội, về cuộc sống,... nhưng được 
gia đình định hướng và dạy dỗ, nhờ đó mà tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành dần theo thời gian. 

Ngoài ra, gia đình còn là hành trang “ắt có và đủ” đối với mỗi con người. Trong thời gian đầu đời, 
ai cũng được sống với ông bà, cha mẹ, anh chị em. Lớn lên, những người lập gia đình rồi có con, cháu. 
Trong gia đình, mọi người đùm bọc nhau về vật chất, tinh thần, tâm linh,... Người trẻ có điều kiện để lớn 
khôn, người già có nơi nương tựa, người u buồn được an ủi, người yếu đau được nâng đỡ,… Như vậy, 
gia đình là một cộng đồng luôn gắn bó với nhau trên từng bước đường của cuộc sống. Dù là ai, được 
sống trong tình yêu thương của gia đình là hạnh phúc. Ai không được như vậy thì thật là nỗi bất hạnh. 
Trong quá trình sống với gia đình, cùng trao và nhận tình yêu thương, mỗi người lại tiếp tục tự hoàn 
thiện mình và tự hoàn thiện nhân cách. 

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình luôn có mối quan hệ mật thiết với xã hội, đơn giản nhất là 
quan hệ với làng xóm, khu phố. Như tục ngữ có câu: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Động từ 
“bán” và “mua” ở đây không mang nghĩa “thương mại”, nhưng có ý nói rằng láng giềng gần gũi và cần 
thiết lắm. Họ là những người “tối lửa tắt đèn có nhau”, mình có chuyện gì thì thân nhân ở xa đâu biết được, chỉ có láng giềng biết. Nói theo Công giáo, đó là những người lân cận, những người mà Đức 
Giêsu đề cao qua dụ ngôn “Người Samari Nhân Hậu” ( Lc 10, 29-37 ).  

Gia đình cũng là nơi tái tạo con 
người. Thành viên nào lỗi lầm vẫn được 
gia đình an ủi, khuyên nhủ, che chở, bảo 
vệ, nâng đỡ... Nhờ đó mà người lầm lỗi 
có thể đứng dậy và làm lại cuộc đời. Mỗi 
thành viên gia đình là một người tốt thì 
xã hội sẽ tốt, đất nước có những công 
dân tốt, Giáo hội cũng có những “chiên 
ngoan”. Xã hội có nhiều công dân tốt, ắt 
hẳn đất nước có thể vững mạnh, xã hội 
có thể văn minh, cộng đồng ít tệ nạn. Có 
ít cái xấu sẽ có nhiều cái tốt, con người 
quan tâm đối xử với nhau bằng tình thân 
ái và lòng nhân hậu. Nói vậy có nghĩa là 
cả xã hội phải thực sự chú tâm tới sự nghiệp giáo dục, không thể lơ là hoặc “đánh trống bỏ dùi”. Vì chú 
trọng số lượng hơn chất lượng, chạy theo thành tích, không lo “tiên học lễ, hậu học văn” nên đạo đức 
mới bị sa sút trầm trọng, đi đâu cũng thấy tội phạm! Học sinh cần phải được giáo dục về giao tiếp và ứng xử ngay trong cộng đồng, hội đoàn, đặc biệt phải bắt đầu từ gia đình. 

Xã hội càng ngày càng văn minh và tiến bộ, đó là niềm vui. Nhưng cứ đua đòi hoặc chạy đua 
theo lối sống xa hoa thì dễ sa đọa, đi đâu cũng thấy treo bảng “văn hóa” nhưng lối sống chẳng thấy gì là 
văn hóa. Trị bệnh phải trị tận căn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhiều hiện tượng xã hội mới liên quan vấn đề trẻ em đặt ra những thách thức mới trong việc giáo dục gia đình: Trẻ em lang thang, trẻ em phạm 
pháp, trẻ em bị lạm dụng tình dục, trẻ em bị bóc lột sức lao động, trẻ em quan hệ tình dục sớm, ấu dâm, 
mại dâm trẻ em, lạm dụng ma tuý, lạm dụng chất có men,… Điều đó đòi hỏi việc quản lý và kiểm soát 
chặt chẽ của các nhà hữu trách, nhưng vấn đề chính vẫn là phải giáo dục trước tiên từ gia đình. Một 
việc không dễ, vì vừa đòi hỏi gia đình phải phát huy hết các sức mạnh, vừa đòi hỏi các thành viên trong 
gia đình phải chung tay góp sức và phải là những tấm gương sáng lẫn nhau – đặc biệt là đối với trẻ em. 
Cây phải được uốn từ lúc cây còn nhỏ, con người cũng vậy, phải được uốn nắn từ nhỏ và ngay tại gia 
đình, sau đó mới tới nhà trường và xã hội. 

Đã có nhiều trường hợp con cái hư, rồi lấy cớ là bận rộn, lo làm ăn. Không thể viện cớ như vậy! 
Các cha mẹ khá giả chiều chuộng con cái quá mức, để chúng tự do, muốn gì được nấy, tiêu xài xả láng, 
cứ tưởng như vậy là yêu con, sai lầm nghiêm trọng. Tục ngữ Việt Nam rất chí lý: “Thương con cho roi 
cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”. Về tâm linh, Thánh Phaolô cũng nói: “Chúa thương ai thì mới sửa 
dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt” ( Dt 12, 6 ). 

Gia đình nào thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, xung đột, bạo lực,... nhất là các gia đình có cha 
mẹ ly hôn hoặc ly thân, con cái bị ảnh hưởng rất nặng về cả tâm lý lẫn sinh lý. Trẻ em không được chăm 
sóc, nhất là khi bị tổn thương về tình cảm hoặc tinh thần, nhiều trẻ em đã bỏ nhà đi bụi đời, sống lang 
thang, bất cần đời, rồi dễ sa vào tội lỗi và tệ nạn xã hội. Nguyên nhân là chúng mất cái gốc quan trọng là 
gia đình, không được dưỡng dục thể chất và tinh thần để có thể nên người. Trước thực trạng đó, việc 
giáo dục trẻ em ở gia đình càng trở nên cấp bách hơn. 
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Quả thật, chuẩn mực đạo đức và trình độ nhận thức của một con người phải được hình thành từ 
nhỏ, bắt đầu từ môi trường gia đình. Việc giáo dục đạo đức dần dần đưa chúng vào nền nếp gia phong 
từ những gì nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày như thật thà, vị tha, không vị kỷ, biết giữ lời hứa, lễ 
phép, nhân hậu, hiền dịu, hiếu thảo, nhường nhịn,... Nói chung là biết quên mình mà sống vì người 
khác. Đơn giản nhất là các động thái nhỏ về ứng xử, lời ăn, tiếng nói: Chào hỏi, xin phép, xin lỗi, cảm 
ơn,... Đó là phép lịch sự tối thiểu trong phép xã giao. Tục ngữ Việt Nam đã cảnh báo: “Lỗ nhỏ làm đắm 
thuyền”. Đừng khinh suất những điều nhỏ ! 

Sống tốt không chỉ là tránh điều xấu mà còn phải tích cực làm điều thiện. Sống thật thà không chỉ 
là không ăn gian, không nói dối, mà còn phải tôn trọng những gì là của người khác: Thấy tiền hoặc vật 
dụng của người khác mà không nổi máu tham thì mới là thật thà, chứ không thấy thì có gì mà tham, mà 
lấy? Về tâm linh cũng vậy, có dịp phạm tội mà không phạm thì mới là thánh thiện, chứ không có dịp 
phạm tội thì chưa biết ai hơn ai. 

Gia đình là vườn ươm mầm đời sống và là nơi tôi luyện các nhân đức của con người. Cha mẹ 
không nên khắt khe, nhưng phải cương nghị, thấy con cái sai thì phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay, 
không được làm ngơ! Cha mẹ nên hiền từ, nhưng đừng nhu nhược. Cha mẹ nhu nhược cũng “tiếp tay” 
cho con cái hư hỏng. Văn sĩ Robert Anson Heinlein (2) khuyên: “Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng 

việc cho chúng cuộc sống dễ dàng”. 

 Cha mẹ phải là người đầu tiên 
điều chỉnh con cái, để chúng không chỉ 
chấp nhận mà còn tích cực cố gắng sửa 
đổi ngay. Cha mẹ cũng không được hành động cho thỏa cơn giận, nhưng phải kiên 
nhẫn, tìm hiểu, để biết rõ nguyên nhân, để 
ngày càng thích ứng và sống chan hòa 
với con cái. 

Hiện nay, không ít cha mẹ lo nuôi 
con về thể lý mà coi thường việc giáo dục 
tinh thần, lo đầu tư cho việc dạy chữ mà 
quên việc dạy người. Có những cha mẹ 
không chú ý vai trò làm “người thầy đầu 
tiên” của con cái, phó mặc mọi việc giáo 
dục con cho nhà trường. Đó là sai lầm lớn 
cần chấn chỉnh càng sớm càng tốt !  

( Ảnh chụp gia đình ông bà Bình Yên, người Công Giáo ở Kiên Giang với 15 người con ). 

Giáo dục đa dạng, đơn giản là hai phần chính: Giáo dục thể lý và giáo dục tinh thần. Nhưng có 
một phần quan trọng không được bỏ quên, đó là việc giáo dục tâm linh. Mến Chúa thì phải yêu người. 
Thánh Gioan giải thích: “Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ 
nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì 
vẫn còn ở trong bóng tối” ( 1Ga 2, 4 và 9 ). 

Chính Chúa Giêsu cũng đã xác định: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên Trời, người 
ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” ( Mt 12, 50; Mc 3, 35; Lc 8, 21). Chỉ có những người như vậy mới thực sự 
là thành viên trong Đại Gia Đình Kitô Giáo, Đại Gia Đình của Thiên Chúa. 

TRẦM THIÊN THU 

(1) Charles John Huffam Dickens ( 1812–1870 )  có bút danh là Boz. Ông là tiểu thuyết gia 
người Anh nổi tiếng nhất thời đại Nữ hoàng Victoria. Ông được coi là một trong những văn sĩ vĩ đại viết 
bằng Anh ngữ, được ca ngợi về khả năng kể chuyện và trí nhớ, được nhiều người ở khắp nơi yêu mến. 
Các tác phẩm của ông chủ yếu dành cho thiếu nhi và mang tính chất hiện thực. 

(2) Robert Anson Heinlein ( 1907–1988 )  là nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ. Ông được coi là 
văn sĩ gạo cội trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng, là một trong những tác giả nổi tiếng nhất có ảnh hưởng 
nhất và cũng gây nhiều tranh cãi nhất về thể loại này. Ông đã lập ra một chuẩn mực cao đối với sự hợp lý 
về khoa học kỹ thuật trong văn học và góp phần thúc đẩy chất lượng chung của thể loại khoa học viễn 
tưởng. Ông là văn sĩ khoa học viễn tưởng đầu tiên thu hút được sự chú ý của công chúng, đặc biệt trên 
những tạp chí chính thống như tờ “The Saturday Evening Post” vào cuối thập niên 1940. Ông cũng là một 
trong những tiểu thuyết gia thành công đầu tiên về thể loại khoa học viễn tưởng thời hiện đại. 
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CAM   
Như mọi năm, lưu xá chúng tôi lại tổ chức 

chiến dịch Tiếp Sức Mùa Thi, giúp đỡ các em từ quê 
lên để dự thi kỳ thi quan trọng của đời mình. Thú thật 
thì tôi cũng chẳng hào hứng là gì lắm, bởi tôi cũng 
tham gia Tiếp Sức Mùa Thi ở trường nên khi về nhà 
mà còn tiếp nữa thì đúng là "đuối như con cá chuối”. 
Chưa kể bọn chúng lại khá là đông trong khi nhà 
chúng tôi cũng không lớn là gì mấy, mấy chục con 
người sống trong cái nhà chỉ đủ cho 50 người thì nay 
con số đã lên tới gần gấp đôi, 89 đứa con gái. Và 
bạn hiểu rồi đấy, nó ồn tới mức độ nào !  

Tôi thì lại là người thích yên tĩnh và trật tự, 
tôi cũng khá là nghiêm và khó tính, bởi thế mấy đứa em tôi sợ tôi lắm, chúng nó bảo: “Nhìn mặt chị lúc 
đang học bài sợ lắm, giống như sắp chửi nhau với ai ấy”. Ờ thì tại nghiêm túc quá, tập trung quá nên 
thế, chứ tôi có muốn cái mặt tôi thế đâu. Ây gu, sao bọn chúng lại nghĩ thế nhỉ ? Thôi kệ, miễn sao tôi có 
thể học bài vô đầu là được, quan tâm nhiều làm gì chứ. Theo như lời mọi người nhận xét, tôi cũng 
không phải là người vô tâm hay thờ ơ gì nhưng chính xác thì không phải ai tôi cũng quan tâm. Những ai 
tôi có cảm tình hay nói cách khác là có thiện cảm với người khác thì tôi sẽ rất nhiệt tình với họ, và 
ngược lại thì bạn biết rồi đấy. 

Rồi cái ngày tiếp sức ấy cũng đến, tôi nằm trong ban Trưởng ban tiếp sức, cái vị trí mà ngay từ 
đầu tôi đã không muốn đảm nhận vì công việc khá nhiều và phải có trách nhiệm cao. Ban đầu tôi chỉ 
muốn làm trong Ban Ẩm Thực lo chuyện ăn uống thôi nhưng mà các “Boss” cứ chỉ định tôi vào nhóm 
trưởng ban vì tôi thâm niên lâu năm và có kinh nghiệm trong mấy cái vụ tiếp sức tiếp tế này. Câu nói 
“Dạ được” của tôi được nói ra một cách đầy miễn cưỡng với các “Boss”. Về sau thì tôi tự nhủ mình rằng, 
giúp đỡ người khác là một việc tốt thì tại sao mình phải khó chịu. Và thế là tôi bắt đầu công việc với một 
lòng quyết tâm. 

Theo dự tính ban đầu, chúng tôi dự định chỉ nhận 20 em thí sinh thôi, nhưng đúng là "người tính 
không bằng trời tính”, con số đã dội lên tới 39 em sau những lời năn nỉ của các phụ huynh và chúng tôi 
thì không nỡ từ chối. Ngày hôm ấy tôi chóng mặt ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của các em lẫn phụ 
huynh, rồi sắp xếp vào các phòng một cách trật tự, cũng đủ làm tôi muốn điên rồi, ấy thế mà có những 
trường hợp mè nheo đòi phải ở cùng phòng, ngủ cùng giường trong khi mọi thứ đều đã… maximum. 
Mọi lực lượng trong nhà được điều động để chỉ dẫn, sắp xếp cho các em một cách tốt nhất và bất kỳ lúc 
nào khi các em cần. 

 Nói thật, vì khá đông và cũng khá mệt nên tôi cũng chẳng chú ý tới ai là mấy. 

"Thì chắc có gặp lại đâu…” Nhưng tôi không ngờ, lại có một người khiến tôi luôn nhớ tới và khắc 
khoải mỗi khi nghĩ về em… 

Lần đầu gặp, em bình dị, bé nhỏ và chẳng có gì nổi bật. Em mang vẻ chân chất, mộc mạc và 
giản dị của một cô bé từ quê lên. Ít ai chú ý đến em, kể cả tôi. Chẳng hiểu do số trời hay cái duyên đã 
định, em được sắp xếp ở chung phòng với tôi và… nằm gần giường tôi. Tôi cũng chẳng để ý lắm đâu, vì 
lúc đó tôi cũng có khá nhiều việc nên chẳng để tâm là nhiều. 

- Ừ thì con bé đến tá túc vài ngày để đi thi thôi mà. Tôi thầm nghĩ. 
Con bé cứ lẳng lặng và cô độc trong căn phòng của chúng tôi, ngày ngày vẫn lấy sách vở ra ôn 

bài, ăn cơm rồi đi ngủ, nhìn con bé lầm lũi, thui thủi một mình, tôi thấy xót lòng nhẹ. Nhưng bởi chính tôi 
cũng đang trong kỳ thi nên những việc xung quanh tôi cũng không mấy để tâm tới. Cái cốt nhiệm vụ của 
tôi là cùng Boss quản lý nơi ăn chốn ở, cơm nước cho các em, mọi thứ cũng ổn cả rồi và các em chỉ có 
việc học thôi. Những khi gặp, tôi cũng chỉ hỏi vài câu bâng quơ. 

- Em ăn cơm chưa ? Học bài tới đâu rồi ? 

Nhìn cái dáng gầy gò, khuôn mặt hốc thêm đôi mắt u buồn tôi đoán hẳn rằng gia đình em chắc 
cơ cực lắm, nhưng tôi không dám hỏi nhiều về hoàn cảnh của em, sợ em tủi, em buồn. Thế mà cái ánh 
mắt buồn ấy cũng có ngày ánh lên, có lần em hớn hở nói với mọi người trong phòng tôi rằng: 

CÙNG CẢM NHẬN  
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- Ở đây sướng quá, ngày nào em cũng được ăn no, ngủ nhiều nữa ! 

Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn em mà không cất nổi thành lời, thật xót xa. Cuộc 
sống cơ cực quanh năm suốt tháng khiến con người ta chẳng còn biết đâu là nghỉ ngơi, an nhàn và tận 
hưởng niềm vui nữa. "Cơm áo gạo tiền”, chỉ nghĩ tới đấy thôi tôi cũng đủ thở dài cho cái cuộc sống đầy 
bon chen, xô bồ ở cái đất Sàigòn này, con người thì cứ hối hả, cứ tấp nập và mệt nhoài với công việc, 
tiền bạc mà quên đi những an vui, bình lặng của cuộc sống ban tặng. Em thì như chim sáo, miệng cười 
với niềm vui đang chan chứa trong lòng mà bấy lâu nay em ít khi có được. Có vẻ như cái dáng gầy gò 
đầy mệt nhọc ấy cũng khao khát lắm một cuộc sống ấm no, bình yên chứ không dám nghĩ là sung túc. 

Tôi thở dài... Thoáng cái đã hết một tuần, 
rồi cũng đến ngày thi môn cuối cùng của em, 
nhìn em vui chân sáo, miệng cười ríu rít, tôi 
đoán chắc em làm bài tốt nên tâm trạng mới vui 
thì em đột ngột thông báo rằng: 

- Dạ nay em làm bài tốt lắm, e định trưa 
nay về quê luôn các chị ạ ! 

Miệng tôi tắt ngấm, tôi sững nhìn em, dù 
biết là em sẽ về nhưng sao lúc đó tôi thấy hơi… 
buồn buồn, có cái gì đó nghẹn ở cổ làm tôi khó 
cất thành lời, dù cho không ở chung với em bao 
lâu, nhưng dường như cái thương đang nhen 
nhóm trong lòng tôi từ bao giờ, rồi tôi cố dằn 
một câu: "Ừ ! Em về !" 

Trưa hôm đó, nhìn em xếp đồ, miệng thì véo von, tay thì thoan thoắt, hẳn em vui lắm vì sắp 
được về nhà, còn tôi, không hiểu sao tôi lại thấy rõ ràng trong lòng tôi đang luyến tiếc cái con bé này, nó 
làm tôi phải suy nghĩ, phải khắc khoải, và vô số những thứ mà giờ khó có thể gọi thành tên. Cho đến khi 
em về thì… Tôi ngước nhìn em, cái con nhóc còi cọc, ốm nhom mà mình hay gọi nó là “Cam Quít’’ sắp 
về rồi ư ? Rồi biết khi nào gặp lại ? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu và dường như muốn có 
câu trả lời tôi đã vùng dậy bảo em: 

- Này ! Em về thật đấy ư ? 

Em ngẩng lên nhìn tôi cười. 

- Dạ ! Mẹ em nói thi xong thì về ngay chị ạ ! 

- Này ! Ở lại chơi chút đã, đang nắng thế kia mà ! 

Giọng tôi như níu lại, có một chút van nài, nhưng con bé nó cười, tôi quyết ăn thua với nó, 
giọng tôi khẩn khoản hơn, dường như tôi chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, chỉ biết là tôi không 
muốn con bé về ngay. 

- Ở lại đi em, sáng mai rồi về. 

- Đang trưa mà, nắng lắm ! 

- ….. 

- Lâu lâu mới lên Sàigòn mà. 

Chả ăn thua. 

- Tối chị dẫn em đi ăn kem. 

Giọng tôi quả quyết hơn. Tôi nhìn em, em nhìn tôi ( sao giống mấy người yêu nhau thế nhỉ ? ) Và 
rồi tôi nhận được cái gật đầu từ em kèm một nụ cười… khoái chí. Còn tôi, có một chút ngượng nhưng 
tôi cảm thấy vui vì ít nhất tôi cũng giữ được em ở lại. 

Tối đó, chúng tôi vi vu trên từng con phố, gió trời lành lạnh cộng với sự ồn ào đến náo nhiệt, sự 
sa hoa đến tráng lệ làm em cứ tròn cả mắt lên. Khổ nỗi vì mấy bữa lên đây không được đi đâu cả, chỉ đi 
thi rồi về, ăn cơm rồi học bài, đi ngủ, thế nên... Nhìn vẻ ngơ ngác đến thích thú của em làm tôi buồn 
cười, con bé ngây ngô, hồn nhiên đúng như lứa tuổi của nó. Tôi cũng mong em như thế, bởi lẽ cuộc đời 
em cũng đã nhều lo toan và mệt nhọc lắm rồi. 

Bỗng em xịu xuống, nụ cười em chợt tắt, và tôi thấy một nỗi buồn thoáng qua em, em chợt nhìn 
tôi bằng cái nhìn xa xăm. 

- Nhà em nghèo, ba em không cho em đi học nữa, chắc em đi làm công nhân chị ạ. 
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Dường như tôi đang thấy rõ một dòng lực lạnh toát đổ ngang và lướt mạnh qua tôi và em, nó siết 
mạnh đến bức cổ ngặt nghèo cho cái phận đời đầy khổ đau, nó đang cười vào mặt chúng tôi: “Cái 
nghèo rổi sẽ đeo bám ngươi mãi thôi”. Bất hạnh quá, tôi chỉ biết thốt lên thế từ sâu trong cõi lòng của 
mình. Tôi nghẹn, nghẹn ở cổ, tôi bối rối không biết nói gì vào lúc này, cái nhìn ái ngại cho em. Ôi sao 
cuộc đời thật là bất hạnh, thật đau đớn, em có tội tình gì chứ, hãy nhìn cái thân gầy gò của em, ăn còn 
chưa được no mà sao còn phải lo nhiều thế ? Sao số phận nó cứ đày đọa em, dồn ép em vào bước đường cùng, sao nỡ cay đắng dập tắt mơ ước, khát khao và niềm hy vọng của em ? 

- Đừng em ạ, như vậy em sẽ không có tương lai đâu, em cũng không đủ sức nữa. 

Giữa con phố giá lạnh, có hai tiếng thở dài… 

Rồi từ từ, tôi biết thêm về hoàn cảnh của em, em là con gái đầu trong một gia đình gồm năm 
người, mẹ em đau ốm luôn và chỉ có ba em là lao động chính, tất cả gánh nặng đè lên đôi vai người đàn 
ông, nỗi cơ cực của cơm áo gạo tiền, thuốc men, con cái… Chính những điều ấy, đã khiến em không 
dám mơ, không dám theo đuổi, chỉ bởi lẽ sau em còn có gánh nặng gia đình, còn đàn em và người mẹ 
đau ốm. Không có ai ngăn cấm mơ ước của ai cả chỉ có điều, hoàn cảnh xô đẩy khiến họ không thể 
thực hiện được. Tôi thở dài… 

Em nói rằng, ba em chỉ muốn em đi thi để lấy bằng tốt nghiệp lớp 12 và sau đó xin làm công 
nhân, việc học lên tiếp là điều khó có thể, khi tài chính của gia đình là giới hạn. Khi tôi hỏi, em có muốn 
học lên tiếp hay không, em gật đầu và trả lời là “muốn lắm’’. Nhưng tôi biết, thẳm sâu trong đôi mắt em, 
việc học đại học là một cái gì đó thật xa vời, thật cao xa khó mà chạm tới. Tôi thấy nghẹn lòng, tôi chỉ 
biết thở dài trong im lặng cho phận đời nhiều đớn đau của em. 

Buổi sáng hôm ấy trước giờ em về, cả phòng tôi xúm lại mỗi người tặng em một món quà nhỏ, 
người thì móc khóa, người thì gấu bông, dụng cụ học tập, còn tôi, tôi tặng em một quyển sách, như thay 
lời ước mong em hãy sống thật tốt, mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, dẫu biết rằng cuộc đời này còn 
nhiều lắm những gian nan, nhưng hãy vượt qua bằng chính nghị lực và tinh thần thép của mình. Tôi vẫn 
mong ánh mắt ấy vẫn sẽ cháy lên như chính khi em nhìn tôi mỉm cười, vẫn lạc quan và vui chân sáo.  

Thế rồi bẵng đi sau thời gian ấy, tôi không hay tin tức gì về em, mọi liên lạc đều không được hồi 
âm, số điện thoại em cho cũng rơi vào tình trạng phủ sóng, chẳng ai biết được em đã sống thế nào sau 
kỳ thi tốt nghiệp, dường như mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, như chưa từng có sự xuất hiện của em. 
Thi thoảng trong đầu, tôi tự hỏi không biết ở một nơi nào đó em sống ra sao, ăn uống thế nào và… có được ngủ ngon không ? Thoảng bên tai tôi vẫn vang vảng câu nói của em “Em đi làm công nhân chị ạ’’ 
và hình bóng em… lại xuất hiện trong tâm trí tôi. 

Tôi thấy nhớ em. Cam ạ ! 

ĐOÀN DUNG 

 

 
NHÂN CÁCH VÀ TÀI N ĂNG 

Có một chàng thanh niên người Na Uy tên là Bill 
Sardinia, đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi 
vào Học Viện Âm Nhạc Paris ( Conservatoire de Paris ) 
nổi tiếng cả thế giới. Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố 
gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một 
trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được tuyển chọn, 
ban giám khảo đã cân nhắc nhiều mặt để vớt chàng thí 
sinh tài năng, nhưng lá phiếu quyết định của một vị 
giám khảo rất nghiêm khắc và khó chịu, cố tình vạch lá 
tìm sâu, để rồi cuối cùng vẫn đánh rớt Bill. 

Chàng thanh niên không một đồng xu trong 
người, đành buồn bã lang thang trên các con phố của 

Paris. Thế rồi Bill dừng lại ở khoảng lề đường không xa Học Viện Âm Nhạc, anh đứng dưới một thân 
cây, và tiếng vĩ cầm bắt đầu vang lên theo nhịp kéo của anh. Anh ta chơi hết bản nhạc này đến bản 
nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe.  

Chàng thanh niên đói khát và trắng tay cuối cùng nâng hộp đựng đàn của mình lên, mọi người 
xúm lại ân cần bỏ tiền vào thay cho một lời tán thưởng dành cho một tài năng trẻ. 

CÙNG TRÂN TRỌNG  
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Bất ngờ có một khách bộ hành khá lớn tuổi, dáng vẻ ngạo mạn khinh thường, có lẽ cũng có mặt 
lừ lâu, rẽ đám đông bước tới, ném mấy đồng cắc xuống dưới chân của Bill. Bill ngước nhìn ông ta, 
không hề nhận ra ông ta là ai, lặng lẽ cúi xuống nhặt những đồng tiền trên mặt đất, bước tới đưa cho 
người đó và nói: “Thưa ngài, tiền của ngài rơi xuống đất đây này”. 

Ông kia cầm lấy mớ tiền cắc rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân của Bill và nói: “Tiền này 
ta đã cho ngươi, nó là của ngươi rồi, ngươi phải nhận lấy”. 

Bill lại một lần nữa nhìn ông ta, rồi cúi người thật sâu xuống cám ơn mà nói: “Thưa ngài, xin biết 
ơn sự giúp đỡ của ngài, vừa rồi tiền của ngài rơi xuống mặt đất, tôi đã cúi người xuống nhặt lên, bây giờ 
tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin phiền ngài cũng… nhặt lên giúp tôi”. 

Ông kia thật sự kinh ngạc trước nhân cách rất kiên quyết nhưng cũng lại rất nhã nhặn khiêm tốn 
của chàng nhạc sĩ đường phố, cuối cùng ông cũng cúi xuống nhặt những mấy đồng cắc chính ông vừa 
ném xuống lề đường, đến bỏ vào hộp đàn của Bill, rồi lầm lũi bỏ đi. Không ai ngờ, người đàn ông đứng 
tuổi ấy là một nhạc sĩ lừng danh và chính là một trong các vị giám khảo nghiêm khắc đã đánh rớt Bill 
Sardinia trong cuộc thi tuyển sáng hôm ấy. 

Cuối cùng, Bill Sardinia đã bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học Viện Âm Nhạc 
Paris. Ngày nhập học, anh bàng hoàng nhận ra một trong các vị thầy dạy của anh tại đây chính là… 

QUANG UY biên t ập từ greensnow94.blog.com 

 

BẢY ĐIỀU CẦN PHẢI HỌC SUỐT ĐỜI 
Thứ nhất, “h ọc nhận lỗi”  

Con người thường không chịu nhận 
lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho 
người khác, cho rằng bản thân mình mới 
đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một 
lỗi lầm lớn.   

Thứ hai, “h ọc nhu hòa”  

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta 
rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại 
rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho 
nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời 
con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. 
Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn. 

Thứ ba, “h ọc nhẫn nhục”  

Thế gian này nếu nhẫn được một chút 
thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng 
trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa 
giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. 

Thứ tư, “h ọc thấu hi ểu”  

Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu 
thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được ? 

Thứ năm, “h ọc buông b ỏ”  

Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần 
đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm 
tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông 
bỏ thì mới tự tại được ! 

Thứ sáu, “h ọc cảm động”  

Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều 
không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu; trong cuộc đời của chúng ta, 
có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm cảm động, cho nên chúng ta cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho 
người khác cảm động. 

CÙNG NGHIỆM SINH  
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Thứ bảy, “h ọc sinh t ồn”  

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những 
có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với 
người thân. 

Từ phatgiaovnn.com  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 

TRỢ GIÚP BÉ NGÔ VĂN AN Ở HẬU GIANG,  
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Ngô Văn An,  sinh ngày 3.10.2009, con anh Nguyễn Văn Long và chị Ngô Thị Mỹ 
Thùy, hai vợ chồng đều đi làm mướn, nuôi hai con còn rất nhỏ, gia đình ngụ tại ấp 
Bình Hòa, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 0979.826.352. 
Bé An b ị ung th ư máu , hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 6, Bệnh Viện 
Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé An s ố tiền 3.000.000 VND 
trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN NGỌC LAN ANH Ở VĨNH LONG,  
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới 
thiệu bé Nguy ễn Ngọc Lan Anh, sinh ngày 12.10.2013, con của anh 
Nguyễn Văn Phát và chị Lê Thị Thùy Dung, hai vợ chồng là công nhân, 
chị Dung sắp sinh bé thứ ba, gia đình ngụ tại ấp An Hòa A, xã Bình Ninh, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 01683.438.512. Bé Lan Anh 

bị ung th ư máu,  đang được điều trị tại phòng số 8, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ 
giúp gia đình bé Lan Anh s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ ĐẶNG HỒNG BỀN Ở LONG AN,  
BỊ U TRUNG THẤT 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé Đặng Hồng Bền, sinh năm 2006, con của anh Đặng Hồng Dưỡng và chị Phạm 
Thị Ngọc Tiền, cả hai đều đi làm mướn nuôi 2 con còn rất nhỏ, gia đình ngụ tại ấp 
3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, điện thoại: 01686.963.724. Bé 
Bền b ị u trung th ất hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 6, Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé B ền số tiền 3.000.000 VND 
trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ ĐỖ THANH CẢNH Ở TIỀN GIANG,  
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé Đỗ Thanh Cảnh, sinh ngày 11.11.2005, con của anh Đỗ Văn Thuận và chị Mai Thị 
Tám, gia đình làm ruộng, nuôi 3 con còn rất nhỏ, ngụ tại ấp Gò Me, xã Bình Ân, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 01679.685.404. Bé Cảnh bị ung 
thư máu cách đây hai năm, bệnh đã dịu xuống, nay tái phát, phải nghỉ học ngang, 
hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 8, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. 
Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương 

Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP EM TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO Ở BÌNH DƯƠNG,  
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu em 
Trương Th ị Anh Đào, sinh ngày 19.11.2000, con của anh Trương Văn Chánh, làm 
ruộng nhưng đã mất sức lao động, và chị Nguyễn Thị Phượng làm công nhân nuôi 4 
con còn nhỏ, điện thoại 01249.392.410. Em Đào chu ẩn b ị lên lớp 10 thì phát hi ện 
bị ung th ư máu,  hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 8, Bệnh Viện Ung Bướu, 
Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em Đào số tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Ở ĐĂK LĂK,  
BỊ UNG THƯ MẮT 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Ánh Dương, sinh ngày 22.3.2013, con của anh Nguyễn Quang Duy và chị 
Phạm Thị Thanh Tâm, cả hai vợ chồng làm ruộng nuôi 3 con còn rất nhỏ, gia đình ngụ 
tại thôn Xuân Ninh, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉng Đăk Lăk, điện thoại 
0973.839.883. Bé Dương bị ung thư mắt cách đây hơn 1 năm, đã được mổ thay mắt 
giả, đang theo dõi, sợ bị di căn sang mắt còn lại. Bé hiện đang được điều trị tại phòng 
bệnh số 4, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 
3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 6 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Ở KON TUM,  
BỊ UNG THƯ MÁU   

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu em 
Nguyễn Th ị Mỹ Duyên, sinh năm 1998, con của anh Nguyễn Hoàng Bé, bị bại liệt, 
và chị Trịnh Thị Oanh, đi làm mướn nuôi hai con còn nhỏ, gia đình ngụ tại thôn 
Trung Nghĩa, xã Kroong, thành phố Kontum, điện thoại: 01629.639.663. Em Duyên 
phát bệnh đã hơn 3 năm, có điều trị nhưng cứ bị tái phát nhiều lần, gia đình hoàn 
toàn kiệt quệ không lo nổi các khoản viện phí. Em Duyên hiện đang được điều trị 
tại phòng bệnh số 6, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô 

( có 4 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ LÊ BẢO HÂN Ở VĨNH LONG, B Ị BƯỚU THẬN 
Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé Lê 

Bảo Hân, sinh ngày 27.11.2013, con của anh Lê Văn Thành, đi làm thuê, và chị 
Nguyễn Thị Nhiều, gia đình có 2 con còn quá nhỏ, ngụ tại khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 01683.790.509. Bé Hân bị 
bướu Wilms bên thận phải, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 8, Bệnh Viện 
Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích 
từ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 5 biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÉ TRƯƠNG THẢO HIỀN Ở BẾN TRE,  
BỊ BỆNH BẠCH CẦU TỦY 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Trương Thảo Hiền, sinh ngày 19.9.2009, con của anh Trương Thanh Dũ và chị 
Đặng Thị Mai Tâm, cả hai vợ chồng đều là công nhân, mới có bé Hiền là con đầu 
lòng, gia đình ngụ tại ấp Sơn Lâm, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, điện thoại: 0906.801.459. Bé Hiền bị bệnh bạch cầu tủy từ tháng 6 năm 2015, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 8, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi 
xin tr ợ giúp gia đình bé Hi ền số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp 
Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  
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TRỢ GIÚP EM LÊ THỊ THANH HOA Ở GIA LAI,  
BỊ U ÁC Ở CÁNH TAY 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu em Lê 
Thị Thanh Hoa, sinh ngày 21.9.2000, con của anh Lê Tiến Thuận và chị Lê Thị Đức, 
làm nông, nuôi 3 con còn nhỏ, gia đình ngụ tại xã Phú Thiện, huyện Ayun Hạ, tỉnh Gia 
Lai, điện thoại: 0984.466.298. Em Hoa bị khối u ác ở cánh tay, sắp vào lớp 10 thì phải 
nghỉ ngang, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 6, Bệnh Viện Ung Bướu, 
Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em Hoa s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÉ PHAN TH Ị HỒNG HOA Ở TÂY NINH,  
BỊ U SAU PHÚC MẠC 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Phan Th ị Hồng Hoa, sinh ngày 2.12.2008, con của anh Phan Văn Đến và chị 
Phan Thị Nhung, cả hai vợ chồng đều làm mướn nuôi 3 con còn rất nhỏ, gia đình ngụ tại ấp Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 
0926.587.409. Bé Hoa là út, đang học lớp 1 thì phải nghỉ vì phát hiện có khối u 
đàng sau phúc mạc, bé đang được điều trị tại phòng bệnh số 4, Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Hoa s ố tiền 3.000.000 VND 

trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 7 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ BIỆN VĂN HOÀNG Ở NGHỆ AN,  
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu 
bé Bi ện Văn Hoàng, sinh ngày 18.9.2013, con của anh Biện Văn Chiến và chị 
Trịnh Thị Lan, cả hai vợ chồng rời quê gốc là Nghệ An, vào Lâm Đồng lập 
nghiệp bằng việc làm công nhân nuôi 2 con còn nhỏ, hiện ở tạm tại tổ 9, thị 
trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0982.638.035. Bé 
Hoàng bị ung thư máu, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh đặc biệt, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. 
Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Hoàng s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN TRƯƠNG PHI HOÀNG  
Ở BÌNH THUẬN, BỊ KHỐI U TRONG NÃO 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu em 
Nguyễn Trương Phi Hoàng, sinh ngày 26.7.2002, người cha bỏ đi, mẹ là chị Bùi 
Thị Quyến bị ung thư máu, đã qua đời, em ở với ông bà ngoại tại thị trấn Liên 
Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 01675.957.380. Em Hoàng 
phát hiện có khối u trong não cách nay 1 năm, hiện đang được điều trị tại phòng 
bệnh số 6, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em 

Hoàng s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 12 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM PHẠM ĐỨC HUY Ở ĐỒNG NAI,  
BỊ UNG THƯ VÒM HỌNG 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu em 
Phạm Đức Huy, sinh ngày 18.10.2002, con của anh Phạm Thế Hùng và chị Nguyễn 
Thị Ngọc Lan, gia đình làm nghề nông nuôi 3 con còn nhỏ, ngụ tại ấp Tân Hợp, xã 
Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 01692.043.480. Em Huy bị 
ung thư vòm họng, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 8, Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em Huy s ố tiền 3.000.000 VND trích 
từ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  
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676. HOÀN TẤT QUYÊN GÓP QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ ĐA CHẤN THƯƠNG DO TAI NẠN 
CHO BÉ SIU VIỆT Ở GIA LAI 

Lm. Giuse Tr ần Sỹ Tín, DCCT, giới thiệu cháu bé SIU VI ỆT, 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 Vi ệt b ị xe tông, d ập mất bàn chân trái, lóc da toàn b ộ mặt lòng bàn 
chân, gót chân, gãy h ở mài mòn m ắt cá ngoài, gãy x ương 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 th ể 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 n ợ hơn 30 tri ệu đồng.  Thời gian ch ữa 
tr ị còn dài nh ưng gia đình bé Siu Vi ệt đã thật sự kiệt quệ. 

Ngày 13.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị đa chấn thương cho cháu bé Siu Vi ệt 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 H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp 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  
Tám người ẩn danh ( các tỉnh ): 2.100.000 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 
Ông Phùng Văn Phụng ( Hoa Kỳ ): 200 USD 
Bà Phan Bạch Yến, Vancouver ( Canada ): 100 CAD 
Cô Mai, Gx. Tân Định ( Sàigòn ): 1.500.000 VND 
Chị Xuân Hương, Củ Chi ( Sàigòn ): 200.000 VND 
Ông Dương Văn Tài Đức ( Sàigòn ): 300.000 VND 
Nhanh Thi – Michael John Nix, Atlanta ( Hoa Kỳ ): 200 USD 
Cô Băng ( Hòa Lan ) qua cô Hằng: 100 EUR 
Tiền dâng Lễ của một Linh Mục ( gốc Bắc Ninh ): 1.650.000 VND 
Một ân nhân ở Gx. Bà Điểm ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
Cô Hồ Mỹ Linh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Ông Vũ Thế Anh ( Hoa Kỳ ): 50 USD 

Tổng kết đến 12 giờ 35 trưa thứ sáu 20.11.2015:  
26.100.000 VND + 450 USD + 100 CAD + 100 EUR = 40.000.000 VND 

Như vậy, sau 8 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 40 tri ệu đồng giúp cho cháu bé Siu 
Việt. Xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ, cám ơn quý ân nhân g ần xa.   

677. ĐANG QUYÊN GÓP QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI VÀ LOÉT DẠ DẦY  
CHO ANH NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Ở LÂM ĐỒNG 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân , giới thiệu anh NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, sinh 
năm 1981, mưu sinh bằng nghề đi làm thuê, vợ làm công nhân công ty chè xanh, nuôi hai con nhỏ, gia 
đình ngụ tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 
0974.240.695.  
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Đầu năm 2015, anh thường xuyên b ị ho và đau tức ngực. Anh về 
Sàigòn khám ở Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh Viện Ung Bướu, bác 
sĩ cho biết anh đã bị ung th ư phổi và loét d ạ dầy. Anh đã phải hóa tất cả là 
8 toa, cách 21 ngày hóa trị một lần, đến nay đã được 5 toa, mỗi toa 
2.500.000 đồng. Sau các đợt hóa trị anh sẽ còn phải tiếp tục xạ trị tùy theo 
tình trạng sức khỏe. Các khoản chi phí đã lên đến 80.000.000 đồng, gia đình 
thật sự kiệt quệ, phải đi vay mượn để lo liệu cho anh. 

Ngày 20.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị ung th ư 
phổi và loét d ạ dầy cho anh Nguy ễn Văn Trường với số tiền là 
30.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang 
Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, phường 9, qu ận 3, Sàigòn. 
Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Trích tiền bán báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 18 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Hai bạn Hoài Nhiên và Kim Trang ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Cô Chung ở Q. Tân Phú ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
Hùng và An ở California ( Hoa Kỳ ): 1.150.000 VND 
Một Linh Mục ẩn danh ( gốc Bắc Ninh ): 500.000 VND 

Sơ kết đến 0 giờ 10 thứ bảy 21.11.2015: 17.150.000 VND 

678. SẼ QUYÊN GÓP QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG  
CHO ANH NGUYỄN DUY HÙNG Ở ĐĂK NÔNG 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân , giới thiệu anh  NGUYỄN DUY HÙNG, sinh năm 
1979, cùng với vợ đi làm thuê nuôi hai con nhỏ, gia đình hiện ngụ tại tổ 3, phường Nghĩa Trung, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, điện thoại: 0988.183.244. 

Tháng 6 năm 2015, anh b ị tai nạn xe máy,  dập tủy, chấn thương đốt sống cổ C3-C4, phải 
thay đĩa đệm nhân t ạo. Hiện tại do nằm liệt một chỗ quá lâu nên mông đang b ị lở loét n ặng, ph ải hút 
dịch th ường xuyên.  Chi phí điều trị chuyển từ Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình đến Bệnh Viện 
Điều Dưỡng Quận 8, Sàigòn, đến nay đã hết gần 24 triệu đồng. tình trạng gia đình đã thật sự kiệt quệ. 

Ngày 21.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị chấn thương cột sống cho anh 
Nguyễn Duy Hùng ở Đăk Nông v ới số tiền là 30.000.000 VND.  Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. 
Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, phường 9, qu ận 3, Sàigòn. Email:  
gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Trích tiền bán báo ĐMHCG số 18 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 

Sơ kết đến 1 giờ 45 rạng sáng th ứ bảy 21.11.2015:   
13.000.000 VND  

 

 
 
 
 


