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E-mail: ttmvcssr@gmail.com  
Website: www.trungtammucvudcct.com – www.hanhtrinhdanchua.net  

CHUỖI SỰ SỐNG – LIFE CHAIN 
Sáng sớm thứ hai 2.10 hôm nay, chúng tôi mở Inbox của Gmail và nhận được lá thư của vợ 

chồng kỹ sư Nguyễn Thái Vũ, bác sĩ Phạm Thị Cẩn cùng ba cháu gái từ Texas ( Hoa Kỳ ) gửi về. Câu 
chuyện nóng hổi về Bảo Vệ Sự Sống tại Mỹ vừa diễn ra hôm Chúa Nhật 1.10, có lẽ vừa đi xong về đến 
nhà là viết kể lại ngay. Xin chép lại nguyên văn E-Mail này đến quý độc giả Ephata.  

Gia đình anh chị Vũ – Cẩn, cũng là độc giả Ephata từ lâu, đã từng nhiệt thành tham gia Bảo Vệ 
Sự Sống khi còn ở Việt Nam, nhất là bác sĩ Cẩn với Y Đức trong sáng và chuyên môn Y Khoa thông 
thạo đã giúp chúng tôi tư vấn thành công rất nhiều ca sắp sửa phá thai, thật vui mừng, nay cả gia đình 
tiếp tục hiệp thông liên đới từ xa với anh chị em BVSS tại quê nhà... 

Cha Uy và anh chị em BVSS Sàigòn thương, 

Hôm nay Chúa Nhật 2.10, con đưa cả nhà một vợ ba con gái, cùng đi tham gia “Life Chain”, con 
tạm dịch là “Chuỗi Sự Sống”, một hoạt động BVSS chống phá thai. Đại khái mỗi năm, vào một ngày đầu 
của tháng 10, buổi chiều từ 14 giờ đến 15 giờ, trên toàn nước Mỹ, các thành viên tham gia sẽ đứng ngay 
bên đường, vâng, cứ đứng yên một chỗ như thế trong thinh lặng, suy tư và cầu nguyện. Già trẻ lớn bé 
đều có thể tham gia, mỗi người với một tấm bảng giấy khổ A0 ghi thông điệp "Abortion kills children – 
Phá thai giết trẻ em" đứng cách nhau khoảng một mét, trên những quãng đường nhộn nhịp xe cộ qua 
lại, kéo dài cả 2, 3 cây số. Và cha biết không, năm ngoái đã có đến hơn 1.500 thành phồ và thị trấn của 
nước Mỹ tham gia. Còn năm nay thì chưa kịp có thống kê đúc kết, chắc cũng đông như thế. 

Đây là các websites liên quan, cha xem cho biết http://www.milwaukeelifechain.org/pictures.asp 
và http://www.nationallifechain.org/ 

Đứng bên đường, những người tham gia “Life Chain’ chúng con nhận đủ mọi thứ tìn hiệu phản 
ứng từ người đi xe ngang qua, khen ( thumbs up ), vẫy tay thân thiện, tán thưởng hoặc hoan hô, ra dấu 
OK đồng tình v.v… Nhưng ngược lại, cũng có những ngón tay giữa giơ lên, chỉ thắng vào mặt chúng 
con, thậm chí rất nhiều tay còn hạ cửa kính xe xuống chửi toáng lên ( xin lỗi, con xin ghi rõ ): "Bọn Công 
Giáo chúng mày hết việc rồi a ?"… 
"Đ.M. tụi mày đi mà kiếm việc làm khác 
tốt hơn đi"... hoặc họ chửi bẩn, vắn tắt 
"F. you !" Cũng có rất nhiều tiếng còi xe 
tin tin inh ỏi cả lên, nhưng mình không 
hiểu là họ tán thưởng hay đang chửi 
mình nữa... 

Mấy phút đầu chưa quen, con 
thấy tức điên lên, trừng mắt và định... 
chửi lại ! Sau đó, con mới thấy đằng 
sau cái bảng hiệu ban tổ chức “Life 
Chain” phát cho mọi người đều có in 
cẩn thận các lời khuyên hãy giữ bình 
tĩnh, hãy giữ thinh lặng, hãy có các thái 
độ ứng xử theo quy định, mỉm cười đáp 
lại những hành vi và lời nói thô tục ra 
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làm sao, nhường nhịn các nhóm chống đối ( Nhóm Pro-Choice, nghịch lại với Nhóm Pro-Life chủ trương 
Bảo Vệ Sự Sống ) như thế nào cho đúng với tinh thần yêu thương và cầu nguyện. 

Con rất vui khi lần đầu tiên tham gia hoạt động này. Đứng bên đường, con nhớ thật nhiều đến 
các hoạt động BVSS ở quê nhà, nhớ các cha Uy, cha Phương, cha Phước và cả cha Giám Tỉnh nữa... 
những người đã nói cho con lần đầu tiên biết đến ý nghĩa của việc phải Bảo Vệ Sự Sống. 

Cha hãy tưởng tượng một ngày nào đó, dọc theo Quốc Lộ 1 của quê hương mình, từ Bắc chí Nam, 
vào một ngày, một giờ nào đó trong năm, các Linh Mục, nam nữ Tu Sĩ các tôn giáo khác nhau, các y bác 
sĩ, và anh chị em lương lẫn giáo, tất cả những ai chủ trương Bảo Vệ Sự Sống, dứt khoát nói không với phá 
thai, mỗi người một tấm bảng có nội dung giống nhau, đứng cách đều nhau một mét như thế... 

NGUYỄN THÁI VŨ 

MỤC LỤC TÌM BÀI  
( Quý độc giả có thể nhấn phím Ctrl và đưa mũi trỏ vào từng tiêu đề trong mục lục để vào trực tiếp 
từng bài trên các trang báo – Hyperlink ) 
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BÀI CA CHIẾN THẮNG CỦA NGƯỜI NGHÈO KHỔ 
Giáo Xứ tôi, được xây dựng vào tháng 10 năm 1973, khi cha Stephano đưa đoàn di dân vào khu 

khẩn hoang lập ấp. Rừng thiêng nước độc. Nhà Thờ bằng cây rừng, mái tôn, vách ván thô sơ.  

Sau tháng 4 năm 1975, Nhà Xứ, Nhà Thờ, trống trước trống sau, và đoàn Giáo Dân nghèo vẫn 
còn đó, mà chủ chiên thì vắng bóng vì thời cuộc quá nhiễu nhương. 

Mỗi Chúa Nhật, bà con đến Nhà Thờ đọc dăm bảy kinh rồi về. 
Gọi “dăm bảy kinh” là vì bà con không dám ngồi lâu hơn trong Nhà Thờ 
nằm ngay bên cạnh Ủy Ban Nhân Dân Xã mới được xây dựng ngay 
trên đất đã qui hoạch cho Nhà Thờ ! 

Cha GB. Trương Văn Hiếu, chánh xứ Giáo Xứ Hòa Vinh, cách 
Giáo Xứ tôi 4 cây số, thường xuyên kín đáo thăm bà con và thỉnh thoảng 
thăm Nhà Thờ, ban Bí Tích Giải Tội tập thể. Rồi dần quen, cha thỉnh 
thoảng đến dâng Thánh Lễ công khai luôn. Tháng 10 năm ấy, lễ Đức Mẹ 
Mai Khôi, cha tha thiết bảo bà con siêng năng lần hạt Mai Khôi với niềm 
tin rằng Mẹ sẽ ban cho anh em một chủ chiên mới.  

Cũng ngày ấy, ngài chính thức đặt tên cho ca đoàn Giáo Xứ 
gồm những anh chị em nông dân nghèo khổ cái tên gọi thân thương 
“Ca Đoàn Mai Khôi”. Ngài nói: “Kinh Mai Khôi là bài ca chiến thắng của 
những người nghèo khổ của Thiên Chúa”. Ngài giải thích: “Người 
nghèo khổ của Thiên Chúa là người có lòng khiêm nhượng, khao khát 
Thiên Chúa với niềm tín thác mạnh mẽ, và nhất là, người biết mình còn 
có đời sau và cần có đời sau”. 

Cả Giáo Xứ ra sức đọc kinh Mai Khôi, nhà nhà Mai Khôi, người 
người Mai Khôi. Bảy năm đọc kinh Mai Khôi. Bà con hiệp lòng ký vào 

CÙNG SUY NIỆM  
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một đơn xin Linh Mục đặt dưới chân Đức Mẹ. Hai ông trong Hội Đồng Giáo Xứ đi ở tù. Nhiều ông khác 
“được” thăm hỏi, “được” canh phòng cẩn mật…  

Tháng 9 năm 1982, Cha PX. Lê Quang Diễn nhận bài sai của Đức Giám Mục Nicolas, từ trại cải 
tạo về làm quản xứ. Có thể nói, đây là bài sai đổi xứ đầu tiên trong Giáo Phận sau năm 1975, và cũng là 
trường hợp đổi xứ đặc biệt nhất: từ trại cải tạo ra ngay làm quản xứ, không có thời gian quản thúc, quản 
chế… Cả Giáo Xứ tạ ơn Mẹ Maria và nhận ra đây là phép lạ của chuỗi Mai Khôi mà cha GB. Trương 
Văn Hiếu đã khuyến khích trong suốt 7 năm ròng. 

Cha GB. đã về với Chúa ngày 21.5.2011, nhưng “Bài Ca Chiến Thắng Của Người Nghèo Khổ” 
từ ngài vẫn luôn là lời nhắn gửi sống động: 

- Kinh Mai Khôi của người có lòng khiêm nhượng 
- Kinh Mai Khôi của người có lòng khao khát Thiên Chúa với niềm tín thác mạnh mẻ. 
- Kinh Mai Khôi của người biết mình còn có đời sau và cần có đời sau. 

Thiết tưởng bài ca của người nghèo và phép lạ Mai Khôi không chỉ là bài ca và phép lạ của bà 
con Giáo Xứ tôi, nhưng còn là của mọi tín hữu khắp nơi trên thế giới. 

Vâng, trong lịch sử Giáo Hội, bài ca của người nghèo là lời kinh Mai Khôi đã từng chiến thắng bè 
rối Albigeois nổi lên ở miền Nam nước Pháp vào thế kỷ 13, chiến thắng sự bành trướng của ly giáo Cải 
Cách ở Luxembourg, chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ 16, và đầu thế kỷ 20, chiến thắng phái Tam 
Điểm phân hóa và chống phá Giáo Hội tại Bồ Đào Nha… 

Và ngay đến hôm nay, lời kinh Mai Khôi vẫn còn ghi thêm những chiến công lẫy lừng. 

Những chứng từ sống động về lời kinh Mai Khôi của những người phụ nữ Công Giáo 
Nga, ít học, quê mùa đã hết lòng khiêm nhường, tín thác, không chỉ 7 năm Mai Khôi mà là gần 70 năm 
Mai Khôi dưới chế độ vô thần cộng sản để niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô vẫn mãnh liệt, sức sống của 
Chúa Giêsu Kitô vẫn trẻ trung, và Giáo Hội Chúa Kitô vẫn tồn tại và sống động. 

Những chứng từ sống động về lời kinh Mai Khôi của những Giáo Hội hầm trú bên Trung 
Quốc đã khẳng định sức mạnh chiến thắng diệu kỳ của chuỗi Mai Khôi trước bao bức bách, cường bạo. 

Những chứng từ sống động gần gũi nhất nơi mỗi biến cố thắp nến cầu nguyện cho Công 
Lý tại Việt Nam, bài ca chiến thắng của những người nghèo lại cất lên, và phép lạ của kinh Mai Khôi 
phải thấy được bằng con mắt Đức Tin mới nhận ra mình đang được hơn là mất, đang thắng chứ không 
phải thua, đang bình an và hiệp nhất giữa sóng gió tưởng có thể chòng chành, chao đảo.  

Vâng, có thể là không còn tượng Đức Mẹ ở công viên, nhưng sáng sáng chiều chiều ở “công 
viên mới” vẫn còn lời kinh kính mừng của những người yêu mến Mẹ. Tượng Đức Mẹ người ta đã dẹp đi 
rồi. Nhưng Mẹ vẫn ở đó. Ai dám nói những người nghèo khổ của Mẹ đang thua ? Vẫn những kinh Mai 
Khôi hướng lòng lên Đồi Thánh Giá. Có thể là không còn cây Thánh Giá trên đồi xưa đầy kỷ niệm, 
nhưng, cây Thánh Giá trên cao quá, ở xa quá, bây giờ người ta đã hạ cây Thánh Giá ấy xuống mà đặt 
vào ngay trong lòng mỗi tín hữu để tôn kính, để ôm hôn, để làm nhịp cầu cứu rỗi. Ai dám nói những 
người nghèo khổ của Mẹ đang thua ? 

Có những chiến công không chỉ thấy bằng con mắt Đức Tin, mà con mắt trần cũng có thể thấy 
được. Có thể bạn và tôi còn nhớ “bài ca chiến thắng của người nghèo khổ” bởi muôn tấm lòng cất lên 
rập ràng phía sau trường tiểu học cuối xóm Trúc Lâm nhìn về núi Tàpao nơi Mẹ đang ở đó, bị bắn vỡ 
đầu, bị đập gãy tay… Vâng, lời kinh Mai Khôi ấy đã hiển linh thành Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao cho 
muôn con cái Mẹ, cho muôn người nghèo khổ thêm niềm xác tín chiến thắng. 

Những chứng từ về kinh Mai Khôi, chuỗi Mai Khôi, bài ca chiến thắng của người nghèo 
khổ còn sống động ở nơi mỗi gia đình Công Giáo. Một vòng thăm dò cho thấy những gia đình có giờ 
kinh chung, lần chuỗi chung sáng hoặc tối, một chục hay đủ năm chục... được nhiều ơn bình an gia đình 
hơn là những gia đình thiếu giờ kinh chung, vắng kinh Mai Khôi chung và riêng, hoặc còn tệ hơn nữa là 
các thành viên trong gia đình không hề biết… lần chuỗi ! 

Thực ra, để đọc kinh chung và lần chuỗi chung trong gia đình không phải dễ nếu không có một 
quyết tâm cùng với những khiêm tốn, từ bỏ. Việc lần chuỗi riêng cũng thế, nếu không có lòng yêu mến 
Mẹ, tin thác cậy trông nơi Mẹ để vượt qua sóng gió cuộc đời, nhất là vượt qua cám dỗ để nên hoàn 
thiện thì khó lòng mà thực hiện được. Xin nghe mấy tâm sự: 

“Thưa cha, nhà con không đọc kinh chung được, vì khoảng 8 đến 9 giờ là nhà con xỉn rồi ! Mấy 
mẹ con đọc kinh thì ổng nói là… quân Pharisêu !” 

“Mỗi lần lần chuỗi, con phải cất cái chuỗi đi, vừa làm việc vừa lần chuỗi cha ạ ! Có chục thiếu, có 
chục dư ! Nhưng chắc Đức Mẹ bỏ qua cho. Ổng thấy con cầm cái chuỗi là ổng chửi: “Đồ đạo đức giả !” 
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“Đã mấy lần cầm đến chuỗi Mai Khôi, mà con không thể nào lần chuỗi được, nhớ đến nó, phát 
ghét !”… “Nó nào ?”… “Thằng chồng con chứ ai !” 

Bởi vậy, khi cả nhà thuận tình đọc kinh và lần chuỗi chung với nhau, thiết tưởng, đã là một chiến thắng. 

Chứng từ Mai Khôi còn là bài ca chiến thắng của người có niềm tin vào đời sau, còn có 
đời sau và cần có đời sau. Một lời khẩn khoản thiết tha vì tin yêu Mẹ Maria là Mẹ của mình trong 
Nước Trời. Mẹ là trạng sư cho những tội nhân cần đến lượng khoan hồng, lòng thương xót. Không chỉ 
đợi đến lúc lâm chung mới tỉnh ngộ, mà ngay khi các tín hữu đọc kinh Mai Khôi sốt sắng, cũng đã mặc 
lấy tâm tình của “tội nhân sẽ đến giờ lâm tử” nói lên niềm tin vào đời sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa, 
nhờ Mẹ Maria trong tình mẫu tử thiêng liêng.  

“Nếu “nải chuối buồng cau, đường mía lau xôi nếp một” là ca dao tình mẹ ngọt ngào trong văn học 
dân gian Việt Nam, thì Kinh Kính Mừng quả là lời kinh tuyệt diệu ngọt ngào tình mẫu tử thiêng liêng giúp ta 
gặp được Đức Maria cao xa là Mẹ Chúa Trời nhưng vẫn cứ luôn gần gũi với người dương thế cho dẫu 
phận người hôm nay không đẹp đẽ gì, vì xét cho cùng chỉ là kẻ có tội “khi nay và trong giờ lâm tử”. Chính 
vì thế Kinh Kính Mừng đã trở thành lời nguyện tắt mọi lúc mọi nơi. ( Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống ). 

Mừng lễ Mẹ Maria Mai Khôi và vào tháng Mai Khôi, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho 
chúng con người Mẹ mẫu gương nhân đức tuyệt vời, ban cho chúng con Chuỗi Mai Khôi phương 
thế chiến thắng cám dỗ, thế gian, ba thù và phương thế nên thánh.  

Xin cho chúng con yêu mến, tin tưởng Mẹ, mà siêng năng lần hạt riêng và lần hạt chung 
với gia đình.  

Xin cho linh hồn cha cố GB. hưởng nhan Chúa. Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 28.9.2011 

CON ĐƯỜNG NHỎ CỦA VỊ THÁNH LỚN 
 Kính tặng mẹ nhân ngày lễ Bổn Mạng Têrêsa Hài Đồng Giêsu 

Khi bàn về cách thức cầu nguyện, một người anh lớn bên Mỹ 
bảo với tôi rằng, trước cổng của một Nhà Thờ anh em Tin Lành bên 
ấy có treo dòng chữ “Thiên Chúa luôn trả lời cho những ai quỳ gối và 
cầu khẩn Người” ( God always reply to your knee-mail ). Nghĩa bóng 
của câu này là một gợi ý tốt để giải thích cho một số vấn nạn sau. 

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận ít câu hỏi từ các bạn trẻ về mối liên 
quan giữa vận dụng lý thuyết vào thực hành. Một võ sinh học 
Karatedo 6 năm, đã tập cả ngàn lần cho các bài quyền một chống 
bốn, nhưng khi đối diện với thực tế ngoài đường phố, một chống hai 
lại rất rụt rè ? Một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính loại 
khá vẫn lúng túng khi được giao một công việc đơn giản, xây dựng 
một phần mềm ứng dụng nhỏ ? Một Giáo Dân dù đã đọc kinh Lạy 
Cha vài chục ngàn lần vẫn thấy khó nếu phải tha thứ cho người xung 
quanh, khi đụng đến cái tôi to lớn ? Mẫu trả lời chung cho những câu 
hỏi dạng này phụ thuộc hai ý sau:  

- Cái gì diễn ra trong trí óc của chúng ta lúc thi triển một bài quyền, khi nghe giáo viên giảng bài 
hay lúc đọc kinh Lạy Cha ? 

- Mục tiêu của mỗi cá nhân khi tập võ, khi đến trường hay theo đuổi một tôn giáo là gì ? Mục tiêu 
này sẽ chi phối các suy tư diễn ra trong hệ thần kinh suốt quá trình tập luyện của võ sinh, học tập của 
sinh viên hay cầu nguyện của Kitô hữu. 

Nếu chúng ta đọc Kinh Lạy Cha vì nghĩa vụ và trong trạng thái trống rỗng của tâm lẫn trí thì việc 
quá khó trong tha thứ lỗi lầm cho anh em là một tất yếu. Khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành trong 
một lãnh vực là tỉ lệ nghịch với cường độ mà khối óc, con tim mà ta dành riêng cho lãnh vực ấy. Nếu 
cường độ càng lớn thì khoảng cách càng bé. 

Nói về mối tương qua giữa lý thuyết và thực hành, ngành khoa học sư phạm chỉ rằng, có 5 bậc 
thang mà một con người có thể nhận thức về một chủ đề trong kho tàng hiểu biết của nhân loại. Các 
bậc của thang đo có thứ tự từ thấp đến cao như sau:  

1. Biết một ít, có tính sơ lược.  
2. Hiểu thành thạo từ tổng quan đến chi tiết.  
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3. Ứng dụng được tri thức để giải các bài toán thực tế.  
4. Tổng hợp, phân tích và so sánh tri thức. 
5. Đề xuất giải pháp mới liên quan. 

Chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng, thời đại ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Điều 
này là chính xác. Khi đối chiếu với thang đo năm mức ở trên, một chứng nhân đang ở vị trí thứ ba, nó 
cao hơn thầy dạy vì chỉ đang ở mức hai ( xin phép loại trừ các vị thầy đang ở mức 4, 5 ). Thánh nữ 
Têrêsa là một con người mẫu mực kết hợp hài hòa giữa giáo lý và đời sống, giữa lý thuyết và thực hành 
cho linh đạo Tình Yêu – là tâm điểm của “con đường nên thánh”.  

Không chỉ dừng lại tình yêu với các chị em Nữ Tu Dòng Cát Minh, Thánh Têrêsa còn đặc biệt 
cầu nguyện cho những người tội lỗi. Ngài tâm sự: “Lạy Chúa Giêsu nếu bàn ăn mà những người tội lỗi 
làm bẩn đi, cần được tẩy sạch bởi một linh hồn yêu mến Chúa, thì con đây xin chấp nhập ngồi lại đó để 
ăn bánh thử thách cho đến khi Chúa muốn đưa con vào nơi đầy ánh sáng của Chúa”. Trong một đoạn 
khác, Thánh nữ viết: “Tôi nói với Chúa là tôi lấy làm sung sướng hy sinh không nếm cảnh thiên đàng 
trên mặt đất, để xin Chúa mở cửa cõi đời đời cho những kẻ không tin đáng thương”. Và trên hết là tình 
yêu và sự tín thác đến tận cùng mà Thánh nữ dành cho Thiên Chúa. Khách hành hương sẽ nhìn thấy 
trên vách phòng trong tu viện của Thánh Têrêsa dòng chữ “Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất của con”. 

Với thang đo 5 mức, người có trình độ cử nhân cần thường đạt ở mức 3. Nếu là tiến sĩ cần thể 
hiện rõ mức thứ 5 trong luận án của mình. Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu khi tìm kiếm cho chủ đề “con 
đường nên Thánh”, ngài đã chỉ ra một giải pháp mới ( mức 5 ) cho vấn đề này một cách hoàn hảo và 
đặc sắc. Con đường ấy là hoàn hảo vì sau khi phát hiện, Thánh Nữ đã phân tích các yếu tố Thần Học 
của con đường tu đức – tín thác và khiêm nhường đến tận cùng. Ngài còn thiết kế qui trình, cách thức 
vận hành và vận dụng một cách mỹ mãn trên chính bản thân với phát kiến này. Con đường ấy là đặc 
sắc, đơn sơ vì phù hợp cho số đông, cho nhiều trường hợp và kết hợp chắc chắn với sự mặc khải của 
Tân Ước: “Thầy bảo thật các con, nếu các con không trở nên như những em nhỏ này sẽ không vào 
được nước trời” ( Mt 18, 3 ).  

Chúng ta có thể thấy sự đơn sơ của tác phẩm “con đường nhỏ” khi đối chiếu nó với cuốn “Lộ 
trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa” của một Tiến Sĩ Hội Thánh khác – Thánh Bonaventura. Luận án về 
con đường nhỏ này có tiêu đề “Con đường thơ ấu thiêng liêng”. Đây là một lý do quan trọng để ngài 
vinh dự trở thành vị nữ Tiến Sĩ Hội Thánh thứ 3 trong Giáo Hội Công Giáo, người trẻ tuổi nhất đứng 
giữa những bậc thầy thiêng liêng và cao lớn khác. 

Thiên Chúa – Ngài thường làm những chuyện vĩ đại bắt đầu từ những việc rất nhỏ bé. Ngài dùng 
David – người chăn cừu trẻ tuổi để chiến thắng người khổng lổ, hùng mạnh Gôliat ( 1Sm 40, 54 ). 
Người dùng 300 quân của Ghit-ôn, võ trang bằng ống tù và, để chiến thắng quân Mađian nhiều vô số kế 
như chấu chấu ( Tl 7, 22 ). Ngài chọn một thanh niên đánh cá làm môn đệ, đã từng chối Ngài đến 3 lần, 
để trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên. Và bây giờ, Ngài lại dùng Thánh Têrêsa chỉ với 24 tuổi đời; 9 năm 
tu Dòng – thời gian tu tập vừa đủ cho một Linh Mục thụ phong; hàng ngày chỉ suy niệm, cầu nguỵện và 
làm các việc phục vụ nhỏ trong bốn bức tường của dòng kín, trở thành “vị Thánh lớn nhất của thời đại 
mới”, như lời của Đức Giáo Hoàng Pio X tuyên bố.  

Masseo – một người bạn của Thánh Phanxico Assisi – hỏi: “Tại sao thiên hạ lại rùng rùng chạy 
theo cha”. Thánh Phanxicô trả lời như sau “Chúa là Đấng nhìn thấu suốt tâm can mọi người. Chúa đã 
tìm khắp thế gian, không ai xấu xa ngu dốt, yếu hèn như tôi nên Người chọn tôi để làm việc của Người”.  

Lạy Thánh Têrêsa, trước đây có một người học trò là tiên tri Êlisa, cầu xin với thầy mình là Ngôn 
Sứ Êlia “xin cho con được hai phần thần khí của thầy” ( 2V 2, 9 ), thì nay chúng con – những người con 
bé nhỏ cũng xin như thế đối với Thánh nhân vào dịp lễ Quan Thầy Têrêsa thành Lisieux. 

G. TUẤN ANH 

PHẦN HOA LỢI CỦA TA ĐÂU ? 
Thưở Cựu Ước, Vườn Nho của Chúa là Nhà Israel ( Is 5, 7a ). 

Thiên Chúa đã yêu thương xây dựng Vườn Nho này xinh đẹp và đã đầu tư tối đa cho Vườn Nho 
với ước mong Vườn Nho sinh hoa, kết trái, như bài ca trong sách Isaia đã nhắc đến Vườn Nho tuyệt vời 
này: “Người tôi yêu có một Vườn Nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, cuốc đất, nhặt đá, chọn 
giống nho quý đem trồng, xây vọng gác giữa vườn, khoét bồn ép nho trong vườn, và trông mong 
nó sinh quả nho tươi tốt ”, nhưng đáng tiếc thay, Vườn Nho “sinh toàn nho dại” ( Is 5, 1 – 2 ). 
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Bài ca ấy nói về con cái Israel bị nô lệ tội lỗi, không sống xứng đáng là Con cái Thiên Chúa “Ta 
trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực 
hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan” ( Is 5, 7b ). 

Các ngôn sứ được Thiên Chúa gửi đến, nhưng bị Dân Chúa chối từ như trong dụ ngôn “tá điền sát 
nhân”: “Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm 
Vườn Nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Ông lại sai một số 
đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy ( Mt 21, 34 – 36 ). 

Và chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa được sai đến, cũng bị các tá điền đối xử tệ đến mức phải 
mất mạng: “Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con 
ta." Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết 
quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó ! " Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài Vườn Nho, và 
giết đi” ( Mt 21, 37 – 39 ) 

Thời Tân Ước, và hôm nay, Giáo Hội, Giáo Phận, Giáo Xứ, gia đình, và chính mỗi chúng ta là 
một Vườn Nho của Chúa – Vườn Nho chính Chúa Giêsu đã thiết lập và giao lại cho chúng ta trông coi 
để Vườn Nho tươi tốt và trổ sinh hoa trái ngon ngọt cho đến vụ mùa Ông Chủ đến thu phần hoa lợi.  

Cùng làm Vườn Nho Chúa với danh nghĩa “tá điền”, dù cho là người tá điền của Vườn Nho lớn 
như Giáo Hội, Giáo Phận, hay nhỏ hơn như Giáo xứ, như gia đình, tất thảy đều có chung nhiệm vụ là 
không chỉ duy trì sự hiện diện của “ông chủ vườn” đầy yêu thương, đáng kính trọng nơi Vườn Nho mình 
mà còn phải trung thành với Chủ và sinh lợi cho Chủ bằng những vụ nho ngon ngọt sai trái, trúng mùa.  

Người tá điền với vai trò vừa canh tác vừa quản lý. Canh tác, chăm bón, vun tưới cho từng cây 
nho được khỏe mạnh, tươi tốt, lại còn phải canh phòng những thứ dịch bệnh, vi khuẩn có thể làm tổn 
hại đến sức sống của cây nho. Quản lý Vườn Nho là quản lý tài sản của Ông Chủ, không để thất thoát 
vì bất cứ lý do gì, không để cho kẻ trộm cắp, kẻ phá hoại cướp đi tài sản mà chính ông chủ đã lập nên 
bằng chính cốt nhục của Ông, bằng bửu huyết của Con Ông. 

Nghe dụ ngôn ‘tá điền sát nhân”, chắc 
hẳn mỗi “tá điền” hôm nay đều phải trả lời cho 
câu hỏi của Ông Chủ: “Vụ mùa của Ta đâu ?” 
hay “Phần hoa lợi của Ta đâu ?” Và chắc 
chắn câu trả lời không thể là: “Thưa Ông, 
Vườn Nho sinh toàn trái tật nguyền” hoặc 
“Thưa Ông, tôi đã giao nó cho… Nhà Nước !” 
Bởi, như vậy là đồng nghĩa với việc “Tôi đã 
không dại gì mà làm lợi cho ông !” hoặc “Tôi 
đã chiếm hữu cả tài sản của ông, tôi đã chiếm 
hữu quyền làm chủ của Ông !” 

Mỗi tín hữu, chắc chắn cũng được 
Chúa hỏi: “phần hoa lợi của Ta đâu ?” 
Chúng ta sẽ trả lời sao ? Ít là một gia trưởng 
hay hiền mẫu, cũng được Chúa ban cho một 

Vườn Nho xinh đẹp. Việc cưu mang sinh dưỡng và giáo dục con cái nên những con người tốt cho Nước 
Thiên Chúa vừa là một thiên chức vừa là một trách nhiệm của người tá điền trong Vườn Nho gia đình.  

Ông Bà X. năm nay mới có 65 tuổi, mà trông như đôi cụ già 80. “Trời ơi ! Sao xuống sắc nhanh 
thế ?”… “Tụi tui rầu cho mấy đứa con quá lẽ. Sinh con ra, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, 
xinh đẹp như thiên thần, có để đứa nào bịnh hoạn gì đâu. Ra đời, chúng nó rước vào thân bao thứ bệnh, 
do rượu chè, trai gái, do bỏ Chúa mà đi. Nói gì cũng không nghe. Bây giờ thì nằm đó mà nghe “thằng sơ 
gan cổ trướng bạn với thằng diêm vương” đang nói to nói nhỏ gì với nó”…. “Tui nói, con xét mình đi, ăn 
năn tội đi, để ba mời cha đến giải tội cho con, mà nó chưa chịu”. 

Bạn và tôi có thể nhập vai ông X. để hiểu và thương ông, một ‘tá điền” buồn đúng việc, lo đúng 
việc. Và từ vai người cha trong gia đình ấy mà hiểu ra được nỗi lòng của Ông Chủ Vườn Nho, của 
Người Cha trên Trời là Thiên Chúa.  

Thiên Chúa cũng đau khổ biết chừng nào khi nhìn thấy Vườn Nho của Ngài đang sinh trái tật 
nguyền, tật nguyền bẩm sinh bởi những cây nho bệnh hoạn. Tôi bỗng nhớ câu chuyện: 

“Thưa ông, xin ông mua ít sản phẩm để ủng hộ cho quỹ chất độc màu da cam”. 

“Là thế nào ?” 
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“Là có một số cha mẹ nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh, nay sinh con ra bệnh hoạn, 
xã hội phải có trách nhiệm sẻ chia, giúp đỡ…” 

“Thế hả, ở chỗ tôi toàn người dân tộc, năm đó, máy bay C 130 sáng nào cũng rải mù như 
sương… mà từ đó đến nay, nhà người dân tộc nào cũng đẻ năm bảy đứa, có nhà trên chục, mà chẳng 
có đứa nào quẹo đầu, quẹo cổ, quẹo tay chân, dị hình, dị tướng gì cả. Tôi chưa tin là do chất độc màu 
da cam ông à”. 

“Thế ông không biết….?” 

“Không, tôi nghĩ là do mấy ông bắt chị em ta dùng thuốc ngừa thai quá nhiều và liên tục, hủy hoại 
sức khỏe của bạn mình, hủy hoại luôn khả năng sinh con xinh đẹp, hủy hoại luôn hạnh phúc gia đình 
của họ mà thôi”. 

……. 

Chuyện “chất độc màu da cam” mà người ta hay “đổ thừa” để vừa chạy tội vừa kiếm chác là 
chuyện nhỏ, chuyện chẳng đâu ra đâu. Thiết nghĩ, chuyện lớn hơn là chuyện con người ta đã loại trừ 
Thiên Chúa với quyền Ông Chủ Vườn Nho ra khỏi đời mình. Uống thuốc ngừa thai, uống độc dược giết 
người vào mình, người phụ nữ tưởng như thế là sự giải phóng. Họ có ngờ đâu, đó chính là sự nô lệ 
những dục vọng ngắn hạn, từ chối sứ mệnh thiêng liêng cao cả và duy nhất của Thiên Chúa ban cho, và 
hơn hết, họ tước luôn quyền sáng tạo của Thiên Chúa. 

Hơn nữa, nếu những người làm cha mẹ đang u buồn vì có những đứa con sa đàng tội lỗi gian ác, 
mất nhân tính, rượu chè, trai gái, thuốc lắc, hút chích, đàng điếm, cuộc sống vô độ dẫn đến bao hậu quả ê 
chề… thì Thiên Chúa hãy còn đau đớn biết bao, khi thấy “Đứa Con Thừa Tự” của mình cho đến nay vẫn còn 
bị đánh đập, đóng đinh cho đến chết từ lâu rồi mà Vườn Nho vẫn cứ còn sinh trái tật nguyền… 

Vườn Nho vẫn sinh trái tật nguyền. Có vẻ như bài ca buồn của Isaia thuở ngàn ngàn năm xa 
trước vẫn còn vẳng bên tai: “Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian 
ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan”. 

Lời Chúa hôm nay đang mời gọi mọi người đón nhận Ngôi Lời của Thiên Chúa, là chính Đức 
Giêsu, đứa Con Thừa Tự của Ngài, để nhờ Ngài mà sinh hoa kết trái trong Vườn Nho tâm hồn mình, gia 
đình mình, trong Giáo Xứ và trong Giáo Hội. Hãy xác tín “nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài” – “viên đá 
bọn thợ loại ra, nhưng Thiên Chúa đã làm cho trở nên viên đá góc” chúng ta mới có đủ sức xây 
dựng Vườn Nho Thiên Chúa, xây dựng Giáo Hội vững bền.  

Cụ thể hơn, Thánh Phaolô hướng dẫn thêm: “Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, 
những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì 
là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy” ( Pl 4, 8 ). 

Lạy Chúa, con phải chịu trách nhiệm về Vườn Nho của con: thân xác con, linh hồn con, gia 
đình con… Xin cho con biết kết hiệp với Chúa Giêsu Đá Tảng vững bền, để làm người tá điền nhiệt 
tình và trung thành, đem lại phần hoa lợi liêng liêng cho Ông Chủ của con là chính Thiên Chúa đầy 
lòng thương xót. Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 28.9.2011 

“CHAO ÔI ! GHÊ QUÁ ! CHAO GHÊ QUÁ !” 
“Chao ôi ! Ghê quá ! Chao ghê quá ! 

 Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi.” 
( dẫn từ thơ Hàn Mặc Tử ) 

Hồn tôi ớn lạnh rồi, chẳng phải vì “một vũng cô liêu cũ vạn đời”. “Chao ơi ghê quá ! Ghê ghê quá !” 
phải chăng vì thợ vườn nho giết cả con của chủ vườn, thật đáng trách. Đáng chê trách, như dụ ngôn 
truyện kể ở trình thuật hôm nay. 

Trình thuật, nay thánh sử ghi về dụ ngôn Vườn Nho, có người chủ gửi cả con mình đến với tá 
điền để hỏi chuyện. Chuyện Nước Trời. Chuyện, Chúa phú ban cho dân con Do Thái mọi ơn lành để 
sinh lợi. Ngài còn sai phái cả Ngôn Sứ đến chăm nom Vườn Nho để không bị ai phá. Nhưng họ lại giết 
hại cả Người Con được sai phái, lẫn Vườn Nho Nước Trời, để rồi phải chịu hậu quả đắng cay là người 
Roma đến xâm chiếm. Trên thực tế, Vườn Nho Nước Trời không bị phá, nhưng lại đã trao cho dân con 
đi Đạo, nay là tá điền mới.  

Trình thuật tả sự thay đổi đến với nho vườn hiền hoà. Rồi từ đó, có so sánh dân con đi Đạo với tá 
điền Do Thái, để xem ai thực hiện điều Ngài ủy thác ? Dân con đi Đạo hay tá điền được chọn, ai là người 
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đáng được khuyến khích ? Dân con Nước Trời có khá hơn tá điền Do Thái được chọn không ? Là tá điền 
mới, dân con đi Đạo có hứng chịu cùng một cảnh huống như tá điền được chọn không ? Mọi việc sẽ ra 
sao, nếu như công việc Vườn Nho không còn đuợc trao cho tá điền mới là dân con đi Đạo nữa ? 

Kinh Thánh có nhiều đoạn ghi rõ những chuyện như thế. Những chuyện kể, để người đọc nhận 
ra rằng dân con đi Đạo ở Palestine cũng là người thuộc sắc tộc Do Thái, đã hồi hướng trở về để lo việc 
Chúa. Họ là những tá điền vườn nho Do Thái từng chỉ trích người cận thân và cận lân ở cộng đoàn, 
bằng ngôn từ khá nặng, cốt để diễn tả tình huống gay go ấy. 

Lâu nay, nhiều người vẫn quan niệm là: chúng ta nhờ biết được cung cách rất khác biệt về 
nguồn gốc người Do Thái ở “vườn nho”, nên ta có được lập trường thật đúng cách khi quan hệ với 
nguời Do Thái trong/ngoài nước. Trong quan hệ với họ, ta luôn có trong đầu hai loại người Do Thái rất 
khác biệt. Cả hai đều tốt lành. Tốt, cả về mặt thiêng liêng tinh thần cũng như thực tế. Và, ta còn nhận ra 
được rằng: quà tặng Chúa ban, ta nhận được là ngang qua người Do Thái được Chúa chọn để chuyển 
trao. Và, khi ta cảm kích biết ơn Chúa, ta cũng cảm tạ cả người Do Thái về vai trò chuyển tải này nữa. 

So sánh thái độ của dân con đi Đạo với đám tá điền Do Thái, là để nói về người Do Thái xưa 
sống ở thời mà mọi thứ từ tôn giáo đến chính trị, xã hội đều đan kết nhau thành đặc trưng đặc sủng, rất 
Do Thái. Có so sánh, mới thấy là thế giới của người xưa đi Đạo vẫn ôm đồm nhiều thứ như cung cách 
của xã hội ngàn năm văn hiến. Và so sánh để thấy rằng: tôn giáo của người xưa không mang tính chất 
đa nguyên/đa dạng hoặc dân chủ phóng/khoáng như một số tôn giáo khác.  

Tuy nhiên, cung cách giữ đạo của người xưa dính dấp nhiều vào xã hội đều mang lại khó khăn 
cho riêng mình. Loại hình ấy là loại hình trọng nam khinh nữ. Loại hình chủ trương thứ luật lệ cứng 
ngắc, khắc nghiệt. Cả những chuyện như tiền bạc, tài chánh, chính trị, nhất nhất đều không coi trọng thể 
chế nào khác ngoài Israel ra. 

Bởi thế nên, khi Đạo Chúa lan rộng qua khắp mọi miền đất nước ở trời Âu để rồi bén rễ sâu ở 
phương Tây lâu ngày, lại trở thành tôn giáo rất khác biệt. Khác ở chỗ: người thời đó vẫn so sánh Đạo 
Chúa với đạo của người Do Thái như soi tấm gương hai mặt của cùng một thực trạng con người. Đạo 
Chúa ở trời Tây khi ấy đã trở thành thứ tôn giáo đi sâu vào lòng dân tộc ở nhiều nước. Đi sâu và lan 
rộng, bằng nền tảng chính trị, kinh tế cũng như luật lệ, rất riêng biệt. Đạo Chúa ở nơi đó không còn là 
thể chế bao gồm nhiều thứ, nhưng vẫn tạo được ảnh hưởng rất mạnh lên thế giới xung quanh mình. 
Thế giới mang đến cho Đạo những ân huệ khả dĩ gây tác dụng ngược lên Đạo. Nói cách khác, Đạo 
Chúa không còn là đạo của người Do Thái khi xưa và chẳng còn ôm đồm nhiều thứ như trước nữa.  

Điều lạ kỳ, là: người Do Thái nay lại muốn có lại những lợi lộc rút từ thế giới trần tục, ở trời Tây. 
Họ không còn suy nghĩ như người Tây phương khi trước hoặc nghĩ mình buộc phải thích nghi với cung 
cách giữ Đạo mà người đi Đạo ở trời Tây vẫn hay làm. Nghĩa là, họ chẳng khi nào cho mình là phó 
thường dân đi Đạo ( như những người Công Giáo hay Thệ Phản thường làm thế ). Hoặc cho rằng mình 
chỉ là Giáo Dân hạng thứ, dù vẫn ở trong Đạo. Vẫn giữ Đạo. Họ nghĩ mình vẫn là người Do Thái đích 
thật. Và Chúa vẫn thương yêu họ, như mọi người. 

Nhìn vào Hội Thánh 50 năm về trước, người giữ Đạo ở trời Tây cũng sống cùng kiểu như người 
Do Thái. Cũng tin vào Đức Chúa. Cũng đi Nhà Thờ Nhà Thánh và lãnh đủ mọi Bí Tích. Nhưng lại xây 
dựng một thế giới theo hình thức đạo giáo kiểu Tây. Tựa như các làng mạc miền quê nước Úc, hoặc vài 
thị trấn ở Hoa Kỳ, cuộc sống Đạo-đời là thế. Cũng có Nhà Thờ riêng. Nhà Thờ, là trung tâm tạo cuộc 
sống hăng say, năng nổ cho mọi người. Cũng có trường Đạo, có hội từ thiện. Có người mở tiệm vẫn rập 
theo cung cách người có Đạo rất lương thiện. Có nơi còn thiết lập cả nhà thương để thương người 
bệnh. Có đời sống kinh kệ, đạo hạnh. Có câu lạc bộ thể thao, giải trí theo cách con nhà có Đạo nữa. 
Tức sống như người Công Giáo vẫn sống. Sống giữa đời có cuộc sống tuy hai mà một. 

Ngày hôm nay, cuộc sống của người đi Đạo không còn thế nữa. Người người được giáo dục 
theo khuôn khổ thế giới rộng lớn. Người người được đào tạo để có cuộc sống doanh thương chức 
nghiệp rộng lớn đến độ Hội Thánh không còn chen chân ở đó nữa. Người Công Giáo trở thành nhà 
giáo, chuyên gia hoặc doanh thương với ngành nghề khác nhau. Hội Thánh chỉ có vai trò hướng dẫn để 
sống Đạo chứ không là người thiết lập ra thể chế. Và, người sống ở đây đã có lý lịch riêng của thế giới 
này, trước khi là thành viên của Hội Thánh. 

Có người quan niệm: hai lối sống ấy đều đáng quan ngại. Do chạy theo lối sống giống như thế, 
Hội Thánh đã để mất căn tính riêng của mình. Bởi thế nên, nhiều người mới có tinh thần nệ cổ, là vì 
muốn trở về với thời xưa, khá cổ lỗ. Muốn trở lại thời có đủ mọi thứ. Thời mà thế giới nay gặp khủng 
hoảng nặng nề về luân lý, chuyên chú vào văn hoá của sự chết. Và thế giới nay chẳng giúp giải quyết 
được sự phân cách giàu-nghèo. Theo quan niệm của họ, thế giới hôm nay không còn chất xúc tác khích 
lệ nền luân lý đích thực được nữa. Và Hội Thánh ở trời Tây nay cũng thế. Hội Thánh cứ phải nhượng bộ 
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và… xuống cấp. Hội Thánh không còn là “tôn giáo” đích thực, nhưng chỉ còn mang nhãn hiệu đẹp có 
được từ cuộc sống hiện đại, thôi. 

Trong khi đó, phần đông người Công Giáo lại nghĩ khác. Theo họ, lối sống Đạo của người ở trời 
Tây chẳng có gì khiến ta xấu hổ, nhưng vẫn là một thách đố cho mọi người. Thách và đố ta tìm ra Thiên 
Chúa ở xã hội mình sống. Thách và đố mình học hỏi làm người của Chúa ở thế giới tục phàm này. 

Điều đáng buồn, là nhiều năm qua, phương Tây từng 
phát triển nở rộ rất nhiều thứ. Và Hội Thánh mình đã tìm ra được 
chỗ đứng trong đó. Trong khi người Do Thái lại không làm được 
điều gì tốt lành theo nghĩa đùm bọc về văn hoá, chính trị, kỹ nghệ 
và quân sự. Họ ra như chỉ thuộc hàng thứ yếu trong một thế giới 
quá lớn rộng. Ngày nay, người Công Giáo lại vẫn nghĩ Đạo của 
mình tốt lành hơn đạo của người Do Thái. Thật ra, thì Đạo Chúa 
ở trời Tây đang trên đà suy sụp. Trong khi đó, người Do Thái lại 
tìm đuợc đất lành năm xưa. Tìm được tâm hồn mình. Và họ đang 
minh chứng cho thế giới thấy được chuyện này. 

Chuyện này, áp dụng cả cho người Hồi Giáo lẫn người Do Thái, ở các nơi. Người Hồi Giáo tuy 
cũng có nguồn gốc từ thế giới cổ xưa vốn thừa hưởng giáo huấn của vị “ngôn sứ” lấy kinh Koran làm 
kim chỉ nam dẫn đường. Có luật Sha’aria hướng dẫn để sống đúng tinh thần của Kinh Sách. Họ là 
người tự coi mình như một kết hợp giữa xã hội và tôn giáo. 

Buồn một chuyện là, người Đạo Chúa và đạo Hồi vẫn chơi trò tranh chấp khích bác nhau. Cả hai 
lại không chấp nhận rằng mình khác nhau; và chẳng chân nhận ra rằng chính Chúa đã làm cho ta ra 
khác biệt. Khác biệt theo hướng tích cực khiến ta nhớ lại chuyện kể về một bé em Do Thái dám hỏi vị 
thượng tế câu động trời rằng: “Làm sao các ngài chứng minh được con người là hình ảnh của Thiên 
Chúa nếu như mọi người có khác biệt ?” Vị thượng tế nghe hỏi bèn trả lời rất khôn khéo: “Sở dĩ ta là 
hình ảnh của Thiên Chúa là vì ta có khác biệt, đấy bé ạ !”  

Về với dụ ngôn hôm nay, mọi người đều thấy: Thiên Chúa là chủ Vườn Nho rộng lớn. Và Ngài 
vẫn muốn có hoa trái Vườn Nho tạo ra. Và Ngài còn muốn cả rượu ngon từ hoa quả chín mọng ấy nữa. 
Rượu ngon Ngài uống, là do thợ vườn khác biệt làm ra. Khác cả tính tình lẫn cách trồng trọt và biến hoa 
trái thành rượu, từ những khác biệt đó.  

Trong tâm tình nhận ra ý Chúa tìm rượu ngon từ khác biệt, cũng nên ngâm câu thơ còn để dở: 
“Chao ôi ! Ghê quá trong tư tưởng, 

  Một vũng cô liêu, cũ vạn đời !” 
( Hàn Mặc Tử – Cô Liêu ) 
Bởi cô liêu, nên mới không nhận ra khác biệt. Bởi khác biệt, nên đôi lúc cũng tạo cô liêu. Đời sẽ 

thế, nếu người người cứ như thế. Như thợ Vườn Nho ở dụ ngôn xưa và hôm rày ta vẫn thấy. Dài dài.  

Lm NGUYỄN ĐỨC VINH SANH, bản lược dịch của Mai Tá  

 

HÃNH DIỆN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 
Theo một bài thơ dân gian Trung Hoa ( Tứ Hỉ thi ), thì một trong bốn niềm vui của con người là ở 

nơi xứ lạ quê người được gặp lại bạn cũ ( “Tha hương ngộ cố tri” ). Trong xã hội vô thần, niềm vui lớn 
của người Công Giáo là được gặp người có Đạo ở nơi làm việc, trong môi trường sinh sống hay bất 
chợt trên đường mình đi. 

Tôi cũng nhiều lần vui mừng khi biết có những “cố tri” như thế. Nhưng có lúc niềm vui cũng 
không kéo dài lâu lắm. Chẳng hạn một cô bạn đồng nghiệp đang nói chuyện về những Thánh Lễ Xa 
Quê tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bỗng chuyển đề tài, quay sang nói với một người khác. Sau đó tôi 
biết cô ấy ngại nói về Đạo mình ở nơi công cộng. Nhưng trường hợp đó chỉ là một áng mây mờ nhỏ bay 
qua trong các mối quan hệ với đồng nghiệp đồng Đạo của tôi. 

Khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và Lễ trọng, người tín hữu hân hoan hát hay đọc Kinh Tin 
Kính. Có khi họ đáp lại lời cha chủ tế khi ngài hỏi anh chị em có tin kính Thiên Chúa cùng các mầu 
nhiệm trong Hội Thánh không.  

CÙNG XÁC TÍN  
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Tuy có lúc con người cũng đọc Kinh Tin Kính hay trả lời một cách hờ hững, nhưng dù sao thì khi 
đã bước vào Nhà Thờ để dâng Thánh Lễ, chúng ta đã ít nhiều tuyên xưng Đức Tin vào một Thiên Chúa 
quyền năng cao cả và đầy yêu thương. 

Đối với tôi, thật là cảm động khi cha Quang Uy phụ trách Mục Vụ Người Xa Quê của DCCT, 
trong Thánh Lễ đã hỏi cộng đoàn Xa Quê về Đức Tin một cách rõ ràng, cụ thể, để rồi cả cộng đoàn đáp 
lại như một reo vui hãnh diện: “Thưa con tin”. Và khi ngài nói “Đó là Đức Tin của chúng ta, đó là Đức Tin 
của Hội Thánh, ở đây, lúc này, chúng ta dõng dạc tuyên xưng Đức Tin ấy trong Chúa Giêsu Kitô, nhưng 
chúng ta sẽ còn phải can đảm mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin ấy bằng trọn cuộc sống đời thường, giữa 
một xã hội duy vật vô thần hôm nay…” thì cộng 
đoàn như cô đọng lại, như tĩnh lặng đi, như hoà với 
nhau làm một trong Chúa và với nhau. 

Khi từ giã quê hương để về lại Thánh Đô 
Rôma, Đức Thánh Cha Benedictô XVI đã ngỏ lời 
với người tín hữu Đức Quốc: "Tôi hân hoan tưởng 
nhớ các nghi thức Phụng Vụ chúng ta đã cùng cử 
hành, và niềm vui trong đó, cũng như những khi 
chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa và hiệp ý cầu 
nguyện, nhất là tại những nơi trên quốc gia này đã 
có những nỗ lực trong mấy chục năm để tìm cách 
loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống của mọi người." 

Người ta chưa quên rằng miền Đông nước 
Đức đã có nhiều chục năm sống với chế độ vô thần. Nhưng chính nơi Đạo Chúa bị ngược đãi ấy, hạt 
giống Đức Tin vẫn nẩy mầm và vươn cao. Chính trong những gian khổ ấy, người tín hữu luôn vững 
vàng tuyên xưng lòng tin và niềm hy vọng vào Đấng có quyền năng giải thoát. 

Khi thế gian nhận thấy bất lực trong việc loại trừ Đức Tin ra khỏi mặt địa cầu này, thì cố vấn tối 
cao của họ là đầu mục của quỉ vẽ ra một cách khác xem ra hữu hiệu hơn. Và do vậy mà thế gian nói với 
người có Đạo: bạn cứ giữ Đạo đi, cứ tuyên xưng Đức Tin đi, nhưng trong Nhà Thờ thôi nhé. Ra khỏi 
Nhà Thờ là không nói gì đến Đức Tin và không cần phải sống điều mình tuyên xưng nữa. 

Hội Thánh, dưới luồng sáng rực rỡ của Chúa Thánh Thần, đã nhìn thấy mưu đồ ấy của thế gian, 
đã luôn nhắc nhở con cái mình tỉnh thức và vững vàng trong niềm tin và niềm hy vọng của mình. Giáo 
huấn Xã Hội Công Giáo dạy rằng “Hội Thánh là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất”, thì người 
Công Giáo hiểu rằng không có một lời hứa nào, một hy vọng nào, một viễn cảnh nào có thể lôi kéo họ đi 
theo, và như thế cũng có nghĩa là sự chọn lựa tuyên xưng “Đức Tin của chúng ta, Đức Tin của Hội 
Thánh” là sự chọn lựa hoàn hảo nhất. 

Thế nhưng, tuyên xưng Đức Tin nghĩa là gì ? Rõ ràng tuyên xưng là công bố, là nói to lên, là la 
lớn lên, là tỏ cho mọi người thấy, như chị Chiara Lubich của phong trào Focolare diễn tả: “Chúng tôi 
muốn la lớn cho thế giới một lời: Thiên Chúa”.  

Chúng ta hiểu rằng chị Chiara muốn nói đến lời Chúa truyền “Hãy đi rao giảng cho muôn dân”, 
nói cho thế gian về những kỳ công Thiên Chúa đã làm, đem ánh sáng Tin Mừng vào thế gian vốn rất tối 
tăm này. Và tuyên xưng còn là nỗ lực sống Tin Mừng, để những điều chúng ta làm trong cuộc đời phản 
ánh lời chúng ta tung hô. 

Cha Nguyễn Thể Hiện, trong bài giảng Lễ Xa Quê cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình vừa 
qua, đã không ngừng nhắc lại Tông Huấn “Kitô Hữu Giáo Dân” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, 
trong đó có đoạn “Giáo Dân phải làm chứng về những giá trị của con người và Tin Mừng, là những giá 
trị có liên hệ mật thiết đến hoạt động chính trị, chẳng hạn như Tự Do và Công Lý, tình Liên Đới, sự tận 
tụy trung thành và vô vị lợi đối với thiện ích của mọi người, cách sống giản dị, tình thương ưu tiên dành 
cho người nghèo khổ và người bé mọn nhất.” 

Đó là một khía cạnh của việc sống Đức Tin, và là điều mà Đức cố Thánh Cha Gioan Phaolô 2 
gọi là “đem đạo vào đời’. Những khẩu hiệu rỗng tuếch mà thế gian đưa ra theo kiểu “tốt đạo đẹp đời” 
chẳng có ý nghĩa gì so với lời giáo huấn của Người Cha chung của chúng ta. Ngài đã chỉ rõ đem đạo 
vào đời là gì, và đâu là đòi hỏi của Tin Mừng xét trên bình diện xã hội. 

Lời Đức Thánh Cha Benedictô XVI mới đây, nói với người dân Đức Quốc cũng là lời ngài nói với 
chúng ta, từng người, ở đây và bây giờ: 

"Tôi khuyến khích Giáo Hội tại Đức theo đuổi con đường Đức Tin với một niềm tin vững vàng để 
dẫn đưa mọi người về với cội nguồn, về trọng tâm của Tin Mừng Chúa Kitô. Đây sẽ là những cộng đồng 
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tín hữu nhỏ bé, và đã có những cộng đồng này hiện hữu, lòng nhiệt thành của họ đã lan rộng trong một 
xã hội đa dạng và làm cho những người khác phải tò mò tìm kiếm nguồn ánh sáng đã ban cho có được 
sự sống dồi dào." 

Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Đồng Công Cứu chuộc, cho chúng con sống Đức Tin nhiệt 
thành, và giúp mọi người tìm kiếm ánh sáng Chúa giữa thế gian nhiều bóng tối này. 

Gioan LÊ QUANG VINH, VRNs 

 

 

LŨ LỚN Ở QUẢNG BÌNH 
Toàn tỉnh Quảng Bình có trên 2.850 nhà bị 

ngập. Riêng huyện miền núi Minh Hóa có 1.351 nhà 
bị ngập, tái hiện cảnh người dân chạy lên các hang 
đá để trốn lũ như năm 2010.   

Tại xã Minh Hóa có 173 hộ dân của xã bị 
ngập nặng đã được đưa đi trong đêm lên lèn đá và 
các vùng cao khác. Đến 14g chiều 2 tháng 10, 
người dân vùng “rốn lũ” Tân Hóa, huyện Minh Hóa, 
Quảng Bình vẫn phải tránh lũ trên lèn núi đá cao 
bởi nước lũ ngập sâu 2 – 3m, trong đó nhiều hộ hộ 
dân ở thôn 4 vẫn bị ngập sâu hơn 4m.  

Trong đêm 30 tháng 9 đã huy động toàn bộ tàu thuyền có mặt trên địa bàn để đưa 639 hộ dân 
lên vùng cao. Đến chiều tối 1 tháng 10, ở xã Tân 
Hóa vẫn còn 90 ngôi nhà bị ngập sâu đến 4m. 

Nhiều tuyến đường bị ngập lũ, nặng nhất là 
đường HCM ( nhánh đông ) đoạn qua thôn Phú 
Nhiêu, xã Thượng Hóa ( Minh Hóa ) ngập sâu gần 
1m làm ách tắc giao thông. Tuyến đường độc đạo 
đi vào các bản của đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa 
đang bị nước lũ chia cắt tại khu vực ngầm trạm 
kiểm lâm và bản Ón, đe dọa đời sống của hơn 700 
đồng bào Rục ở các bản Ón, Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp.   

Quốc lộ 12A nối từ quốc lộ 1A đi cửa khẩu 
quốc tế Cha Lo đoạn km 61+700 và cầu Soòng 
nước ngập gần 1m, đoạn gần cửa khẩu sạt lở 
taluy dương làm ách tắc giao thông hoàn toàn. 
Quốc lộ 15 tại km 464+900 và ngầm Khe Đèng 
ngập hơn 1,2m. Nhiều đoạn tỉnh lộ, quốc lộ thuộc 
địa bàn các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên 
Hóa cũng bị ngập lũ. 

Đến chiều 2 tháng 10, toàn xã Tân Hóa 
còn hơn 500 hộ bị ngập nước, nhiều khu dân cư 
vẫn còn ngập sâu hơn 3m. Bà con vẫn phải trú ẩn 
trên lèn đá, cuộc sống đang gặp rất nhiều khó 
khăn, thiếu lương thực, thuốc men, nhất là thiếu 
nước uống trầm trọng. 

 Trích từ bản tin của THANH HÀ, L. GIANG, NGUYÊN LINH, báo Tuổi Trẻ 

BÃO SỐ 6 VÀ LŨ LỚN Ở MIỀN TÂY 
Bão số 6 ( tên quốc tế là NALGAE ) với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 

14 đang di chuyển về phía bờ biển nước ta. Trong một vài ngày tới, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
vùng ven biển; bão có thể gây gió mạnh, mưa to đến rất to. Diễn biến của bão còn phức tạp.  

CÙNG THÔNG TIN  
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Lũ đặc biệt lớn, một số nơi vượt đỉnh lũ lịch sử 
Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy 

Văn Trung Ương: Trong khi đó, lũ vùng đầu nguồn 
sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác 
Long Xuyên đang dao động ở mức đỉnh và ở mức 
lũ đặc biệt lớn, một số nơi đã vượt đỉnh lũ lịch sử. 
Dự báo, trong 1, 2 ngày tới, lũ vùng đầu nguồn 
nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ 
Giác Long Xuyên tiếp tục dao động ở mức đỉnh 
sau đó xuống dần nhưng vẫn ở mức rất cao. Đến 
ngày 6 tháng 10, mực nước cao nhất ngày tại Tân 
Châu xuống mức 4,8m ( trên BĐ3: 0,3m ), tại 
Châu Đốc xuống mức 4,2m ( trên BĐ3: 0,2m ), các 
trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác 
Long Xuyên ở mức BĐ2-BĐ3, trên sông Vàm Cỏ 

Tây tại Mộc Hóa ở mức 2,4m ( BĐ3 ). Cần chủ động phòng chống lũ đặc biệt lớn, ngập sâu ở vùng đầu 
nguồn và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên. ( Ảnh kèm theo: Dự báo hướng di chuyển của bão số 
6 hồi 14 giờ 36 phút ngày 2.10.2011, ảnh của Trung Tâm DBKTTV Trung Ương ). 

Thiệt hại nặng và dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt  
Theo thống kê chưa đầy đủ, lũ tại vùng Đồng 

Bằng Sông Cửu Long đã làm 8 người chết, trong đó 
có 5 trẻ em. 

Tại An Giang, đến sáng ngày 2 tháng 10, lũ 
làm ngập 200 km lộ giao thông và 20.183 m2 đất bờ 
sông, cụm tuyến dân cư bị sạt lở cùng với các tuyến 
đê bị vỡ đã phát sinh, nâng mức thiệt hại lên 13.656 
căn  nhà bị ngập, siêu vẹo do nước lũ, bị sạt lở và 
nằm trong khu vực đồng trống; cần phải di dời khẩn 
trương 708 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm và 94 căn nhà 
cần được kê kích. Lũ còn làm ngập 404 ao cá ( trên 
101ha ) gây mất trắng 10 tấn cá thịt và 3,347 triệu 
con cá giống; đồng thời, đến thời điểm này còn có 
trên 4.039ha lúa và màu bị mất trắng.  

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay tỉnh An 
Giang có 6.041 hộ có nhu cầu được hỗ trợ về lương thực và phương tiện mưu sinh. An Giang tập trung 
mở rộng phạm vi 9/11 huyện, thị xã, thành phố tổ chức 44 điểm giữ trẻ cho nhân dân yên tâm mưu sinh 
trong mùa lũ. Hiện đang huy động lực lượng gia cố, tôn cao 396 km đê bao ở các xã Đa Phước ( huyện 
An Phú ), Ô Long Vĩ, Bình Mỹ, Bình Long, Bình Phú, Mỹ Đức ( Châu Phú ), Vĩnh Hanh, Bình Hòa, Vĩnh 
Nhuận ( Châu Thành ). Tuyến đê Bắc Đồng Tân tại xã Mỹ Hội Đông ( Chợ Mới ) vỡ ngày 27 tháng 9 đã 
được khắc phục an toàn đang tiếp tục gia cố và bơm nước tại tiểu vùng Vĩnh Lợi 1, K30/4 – Kênh Trà 
Sư ( Tịnh Biên ) bị vỡ ngày 28 tháng 9 để cứu 200ha lúa bị ngập nước.  

Tại tỉnh Đồng Tháp, nước lũ hiện đang tiếp 
tục lên tại khu vực phía Bắc và vùng Đồng Tháp 
Mười của tỉnh với mức độ từ 2 – 8 cm/ngày; trong 
khi đó, khu vực các huyện phía nam lũ xuống chậm. 
Nhận định trong 5 ngày tới, mực nước khu vực đầu 
nguồn sông Tiền sẽ biến đổi chậm, sau đó xuống 
dần. Tại vùng Đồng Tháp Mười, nước tiếp tục lên 
từ 2 – 6 cm/ngày trong vài ngày tới. Toàn tỉnh có 
gần 7.000km đường giao thông nước tràn qua gây 
sạt lở mái, hư mặt đường; trong đó, tuyến quốc lộ 
0,6 km, tỉnh lộ 3,3 km, 24 cầu cống bị hư hỏng. Có 
5.565 nhà dân bị ngập nước, di dời được 375 hộ, 
54 nhà bị sập, cuốn trôi.  

Tin từ PCLB và TKCN tỉnh Đồng Tháp, đã 
phát hiện 1 xác chết trôi sông tại thủy phận ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự; nạn nhân 
là nam giới, khoảng 35 tuổi, chưa xác định danh tính. Như vậy, tại các huyện đầu nguồn, đã có ít nhất 2 
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trường hợp tử vong trong mùa lũ năm nay. Do nước lũ dâng cao đã gây sạt lỡ nhiều đoạn bờ bao bảo 
vệ lúa thu đông; các đê bao bảo vệ lúa chỉ còn cao hơn mặt nước lũ từ 0,1 – 0,3 m, nhiều đoạn đê đang 
bị sạt lở mái và nước rò rỉ qua thân đê, cống. Nhiều diện tích nông nghiệp bị mất trắng như lúa thu đông 
720 ha; hoa màu 18ha; thủy sản bị thiệt hại 370 ha. Vườn cây ăn trái bị ngập trên 1.000ha ( 91 ha thiệt 
hại 100% ); nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 169,5 ha...  

Chính phủ vừa hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp 25 tỷ đồng để khắc phục mưa lũ; đồng thời, tỉnh cũng chủ 
động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương và huy động các nguồn tài chính  hợp pháp khác để 
hỗ trợ, tập trung khắc phục thiên tai.  

Tại Cà Mau, lực lượng đoàn viên, thanh 
niên đã được huy động để tham gia cứu đê 
biển Tây trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng do 
biển động mạnh và ảnh hưởng ba cơn bão liên 
tiếp diễn ra trong mấy ngày qua. Tuyến đê biển 
Tây tỉnh Cà Mau nối liền với tỉnh Kiên Giang có 
chiều dài gần 100 km, hầu như nơi nào cũng bị 
sạt lở nghiêm trọng; có đoạn nước biển đã tràn 
tới chân đê, nhiều đoạn đê hoàn toàn bị vỡ, 
nước mặn đã tràn vào ruộng hàng trăm mét. 
Chủ trương chung, trước mắt, đoạn nào vỡ thì 
xử lý bằng hình thức thủ công. Do sóng biển 
quá mạnh, đê biển Tây đang đứng trước nguy 
cơ bị sạt lở toàn tuyến.  

MINH XUÂN, tamnhin.net 

LẬP QUỸ “MẸ HẰNG CỨU GIÚP” 
Giáo Xứ ĐMHCG, Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng Sàigòn 

Tinh thần phục vụ:  

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn và Nhà DCCT trong nhiều năm qua đã luôn có những 
đợt quyên góp lớn cứu trợ kịp thời cho người nghèo, các bệnh nhân, người khuyết tật và nhất là cho 
các nạn nhân thiên tai địa họa. Nay với sự đồng thuận của các cha các thầy trong Tu Viện DCCT Kỳ 
Đồng Sàigòn, thông qua Lm. Bề Trên Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, 
chính thức thành lập một Quỹ Từ Thiện mang tên Quỹ “Mẹ Hằng Cứu Giúp” từ tháng 10 năm 2011. 

Đối tượng phục vụ: 

Mt 25, 42 tt: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn…” Cố gắng mời gọi đóng góp để trợ giúp cho 
các bệnh nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo trong và ngoài Giáo Xứ; chia sẻ với đồng bào nghèo vùng sâu, 
vùng cao, vùng xa; cứu trợ các gia đình nạn nhân thiên tai địa họa ở các miền Bắc Trung Nam… 

Thể thức phục vụ: 

- Lạc quyên bằng thùng và giỏ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, các kỳ Hành Hương khi có các 
đợt cứu trợ khẩn cấp và quy mộ lớn. 

- Trao tặng hiện vật, hiện kim trực tiếp với các cha Chánh Phó Xứ, các cha Phụ Tá Giáo Xứ Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, các cha và các thầy trong Tỉnh DCCT, với nhân viên trực tại Phòng Bác Ái 
Xã Hội, với các chức việc ở Văn Phòng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, hoặc gửi qua dịch vụ cho Trung 
Tâm Mục Vụ DCCT theo tên Lm. Phó Xứ Giuse Lê Quang Uy, DCCT, E-Mail: ttmvcssr@gmail.com, số 
điện thoại 0903.340.914, địa chỉ 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn, tài khoản: ………… 

Danh sách ân nhân ( nếu không có yêu cầu cần phải ghi ẩn danh ), cùng với số liệu hiện kim, 
hiện vật, quà tặng sẽ được niêm yết và cập nhật công khai trên website www.trungtammucvudcct.com. 

Sau mỗi đợt cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiên tai, các số liệu cũng được niêm yết cùng với 
hình ảnh thực tế trên bảng Thông Tin “Hãy Đến Mà Xem” của Giáo Xứ và trên website nêu trên. 

Xin Thiên Chúa chúc lành, xin Mẹ Hằng Cứu Giúp nâng đỡ và xin quý ân nhân ông bà anh chị 
em gần xa, trong và ngoài nước tin cậy đóng góp cho Quỹ “Mẹ Hằng Cứu Giúp” được tiến triển tốt đẹp, 
trước mắt, kịp thời cứu trợ cho dbao đang phải chịu bão lũ ở miền Trung và miền Tây năm nay. 

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT 
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CÔNG GIÁO KÊU GỌI BỎ ÁN TỬ HÌNH 
VIỆT NAM ( UCANews.com, 26.9.2011) – Các vị lãnh đạo 

Công Giáo nói rằng quyết định tiêm thuốc cho chết ( lethal 
injections ) để xử tử không có nghĩa là chấm dứt án tử hình và đã 
kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình. 

Thái Thọ Thành, trưởng Tòa Thánh Cao Đài ở Sàigòn, nói: 
“Ít nhất đó là một bước trong việc hướng dẫn đúng, nhưng vẫn liên 
quan việc giết một sự sống”.  

Đạo Cao Đài là tôn giáo bản xứ Việt Nam đã kết hợp các 
yếu tố của Tây phương và các tôn giáo Tây phương. Ông Thái 
Thọ Thành nói: “Tiêm thuốc cho chết là cách xử tử nhân đạo hơn 

và ít đau đớn đối với người bị xử tử. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng trong tương lai gần chính phủ sẽ bỏ án 
tử hình và phạt tù lâu để tội nhân có cơ hội thay đổi cuộc sống”. 

Việc kết án sẽ liên quan việc dùng 3 loại thuốc: sodium thiopental gây mê tử tội, pancuronium 
bromide làm tê liệt hệ thần kinh và cơ bắp, và potassium chloride làm tim ngừng đập. 

Một Linh Mục 58 tuổi, không muốn nêu danh tánh, ở Sàigòn nói: “Án tử ở dạng nào cũng vẫn 
sai. Án chung thân cho thấy sự tôn trọng quyền sống vì sự sống do Thiên Chúa ban và người ta 
không có quyền kết liễu đời mình hoặc đời người khác”. Tha thứ và khoan hồng có thể giúp thay đổi 
thái độ của tội nhân và khiến họ sống tốt hơn”. 

Nói về giáo huấn nhà Phật cấm sát sinh, Phật tử Nguyễn Văn Dũng nói rằng án tử hình nên 
được bãi bỏ vì sự sống phải được tôn trọng. 

Người Công Giáo đang tìm cách bỏ án tử hình trong những điều cải cách của chính phủ khi đề 
nghị cách xử tội bằng biện pháp nhân đạo hơn. 

Luật tử hình thay thế đội bắn bằng việc tiêm thuốc cho chết, các nhà làm luật nói rằng họ coi 
điều này là cách xử tử nhân đạo hơn. Luật này đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 
1.7.2011. Các nhà làm luật nói rằng việc tiêm thuốc độc ít đau đớn cho tử tội và giữ cho thi thể nguyên 
vẹn, đồng thời cũng ít tốn kém và giảm áp lực tâm lý cho người hành xử. 

Một nữ bác sĩ Công Giáo nói: “Sự sống phải được bảo vệ và được tôn trọng vì đó là tặng phẩm 
của Thiên Chúa. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa nên chúng ta không được phép 
kết liễu sự sống như thể chúng ta chỉ là cây cỏ”. 

Nữ bác sĩ này nói thêm rằng Giáo Hội địa phương nên bảo vệ các tử tội qua các hoạt động Bảo 
Vệ Sự Sống. Thống kê về án tử hình không được chính phủ cho biết. Tuy nhiên, theo tổ chức Ân Xá 
Quốc tế ( Amnesty International ), Việt Nam có 59 án tử hình năm 2008, trong đó có 19 người đã bị tử 
hình. Đa số các tử tội bị xử tử phạm tội giết người và tổ chức mua bán ma túy. 

Năm 2010, Quốc Hội đã bỏ tội hiếp dâm và vài tội khác khỏi danh sách án tử hình. 

TRẦM THIÊN THU 

 
 

BẢN CHẤT NHÂN QUẢ TRONG ĐẠO CHÚA 
Tại hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” nhà Thần Học Giải Phóng Leonardo Boff hỏi Đức Đạt 

Lai Lạt Ma: “Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất ?” và đã được trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh 
đến gần Đấng Tối Cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn” ( Nguồn Thegioivohinh.com ).  

Nếu chúng ta dừng lại và thỏa mãn với câu trả lời này thì tất nhiên sẽ không sao tránh khỏi 
những bất đồng sâu xa về chính bản chất của tôn giáo cũng tức là về Đấng Tối Cao. Thật vậy, cùng là 
đối tượng tôn thờ thế nhưng với Hồi Giáo thì người ta gọi Đấng Tối Cao ấy là Thánh Allah. Do Thái Giáo 
là Đức Giêhova, Ấn Độ Giáo là Brahman. Công Giáo là Thiên Chúa. Nho Giáo gọi là Thiên Chủ. Còn 
dân gian Việt Nam là Ông Trời, là Ngọc Hoàng Thượng Đế v.v…  

Mỗi tôn giáo, mỗi dân tộc đều có cho mình những Đấng Tối Cao” khác biệt và điều này chẳng 
những đưa đến bất đồng sâu xa về mặt tư tưởng, mà như đã và đang thấy, đó là những cuộc chiến 
tranh tương tàn khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Mặt khác, chẳng những các tôn giáo gây ra các 

CÙNG NGHIỆM SINH  
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cuộc chiến với nhau mà ngay trong cùng một tôn giáo cũng bị phân hóa đánh giết nhau không thương 
tiếc. Người Hồi giáo Shiai giết người Hồi Giáo Sunny. Người Công Giáo chiến tranh với người Tin Lành 
v.v… Tất nhiên tôn giáo nào cũng cho là mình nắm được chân lý tối thượng. Phải có như thế thì người 
ta mới thóa mạ, đánh giết nhau chứ nếu biết nhìn nhận người khác thì đâu thể như vậy ? 

 Cho rằng chỉ có mình đúng, còn người khác sai, đó là tất cả nguyên nhân đưa đến mọi xung 
đột, bất đồng. Sự xung đột diễn ra trong khắp mọi lãnh vực từ chính trị cho đến tôn giáo, thế nhưng 
chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được nó nếu chỉ phân tích trên khía cạnh hiện tượng mà không 
đi sâu vào bản chất.  

Có thể nói sự bất đồng là bản chất của con người, bởi vì sự bất đồng ấy chính là ý thức phân 
biệt. Bao lâu còn khởi ý thức phân biệt thì con người còn bất đồng. Ý thức phân biệt này Kinh Thánh gọi 
đích danh nó là tội phân biệt mà Giêhôva Thiên Chúa đã cấm: “Một mai ngươi ăn thì ắt phải chết” ( St 2, 
17 ). Phân biệt là tội mà nguyên tổ đã phạm để rồi lưu truyền cho cháu con muôn đời là chúng ta đây. 
Tội này do bởi không nhận biết, thế nên phạm mà không biết mình phạm.  

Các nhà Thần Học Giải Phóng như Boff nói riêng và mọi thứ duy lý nói chung, đều vướng phải 
tội này nhưng tuyệt nhiên không hề hay biết. Bị huyền chức vì chống lại Huấn Quyền để rồi từ đó Boff 
quay ra chống phá bêu riếu Giáo Hội: “Kinh nghiệm cá nhân tôi có về quyền bính trong lãnh vực giáo 
thuyết ( Huấn Quyền ) trong hai mươi năm qua tôi có thể tóm tắt lại như sau: nó độc ác và không 
thương xót. Nó chẳng quên gì cả, chẳng tha thứ gì cả” ( báo Cg & Dt ). Rất đáng tiếc nhưng cũng chẳng 
có gì ngạc nhiên vào năm 1984 khi bị triệu qua Rôma, ông ta đã được tháp tùng bởi hai Hồng Y Brazin 
cùng Dòng ( Phanxico) là Paulo Arns, Tổng Giám Mục Sao Paulo, và Aloiso Lorscheider, Tổng Giám 
Mục Fortaleza, mang theo năm mươi ngàn lá thư ủng hộ ( Nguồn Lời giới thiệu của Lm. Nguyễn Hồng 
Giáo, báo đã dẫn ). 

 Cũng trong lời giới thiệu hết sức trân trọng này, Leonardo Boff còn được trích lại lời tuyên bố 
“Tôi đổi đường chứ không đổi hướng đi. Tôi không rời trận chiến, tôi đổi chiến hào”. Nên nhớ Giáo Hội 
là Dân Riêng Thiên Chúa, là Hiền Thê Đức Kitô chứ không phải chiến hào chiến lũy gì cả. Cái gọi là 
chiến hào của Boff cũng như của Thần Học Giải Phóng là gì, chính ông ta cho biết nó thế này: ”Những 
động cơ đã biến đổi cuộc đời tôi vẫn không lay chuyển, đó là chiến đấu cho Nước Chúa đang bắt đầu 
giữa người nghèo, niềm cảm thông với những nỗi đau khổ của thế giới này, sự dấn thân cho cuộc giải 
phóng những người bị áp bức và tình âu yếm đối với mỗi thọ tạo đã được dựng nên..” ( báo đã dẫn ). 

Những danh từ như cảm thông với nỗi đau khổ của thế giới, dấn thân cho cuộc giải phóng người 
bị áp bức… nghe rõ thật là kêu nhưng hoàn toàn rỗng tuếch… nếu biết rằng sau khi hoàn tục ông ta đã 
vớ ngay lấy cô thư ký riêng làm vợ và sống một cuộc sống chỉ toàn là cay đắng, ra công ra sức chống 
phá Giáo Hội bấy lâu đã cưu mang. Có lẽ chỉ có một lời khiến ông ta có vẻ tâm đắc khi nói rằng mình… 
âu yếm với mỗi thọ tạo đã được Đấng Tạo Hóa sinh ra. ( Ephata xin lược bớt một câu ). Đang khi đó chỉ 
có một đối tượng cần phải yêu thương trên hết đó là Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng nên mình.  

“Có luật sĩ kia muốn thử Chúa Giêsu bằng cách nêu câu hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm chi 
để có được sự sống đời đời ?” Ngài hỏi lại người ấy rằng: “Trong Sách Luật có chép điều gì, 
ông đọc thấy gì ? Người ấy thưa: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức ,hết ý chí mà kính 
mến Chúa là Đức Chúa ngươi và thương yêu kẻ lân cận như mình vậy”. Chúa đáp: “Ông nói 
đúng, hãy thực hiện điều đó thì sẽ sống” ( Lc 10, 25 – 28 ). 

Vị luật sĩ kia tỏ ra cũng thông hiểu Kinh Thánh, điều ấy chính Chúa Giêsu công nhận là tốt. Thế 
nhưng ngay liền đó Ngài nói với ông ta: “Hãy thực hành điều đó để được sống”. Thông thạo Kinh 
Thánh là cần, thế nhưng điều được gọi là “thông” ấy chẳng có chi là thông nếu không thực hành giới 
răn yêu thương. Tại sao ? Bởi vì bất cứ cái gì cũng phải có nhân thì mới có quả, mặt khác nhân nào 
thì quả đó. Cát sỏi không bao giờ có thể nấu thành cơm, có tạo nhân lành thì mới được quả lành. 
Không tạo nhân lành mà lại muốn có quả lành thì không đời nào có. Chúa khen vị luật sĩ nhưng bảo 
phải thực hiện giới răn yêu thương có nghĩa phải tạo lấy cho mình một cái nhân thiện lành tối hảo thì 
mới có được sự sống đời đời. 

Tôn giáo không phải triết học nhưng hoàn toàn cũng không phải con đường đấu tranh chính trị. 
Sự lựa chọn sai lầm của Boff cũng như của Thần Học Giải Phóng chính là ở chỗ đã chọn con đường 
đấu tranh thay cho giới răn yêu thương. Với khẳng định “Tôi đổi đường nhưng không đổi hướng đi. Tôi 
không rời trận chiến, tôi đổi chiến hào” ( Thư ngỏ ) đã cho chúng ta thấy cả cái gọi là đường cũng như 
hướng của ông ta đều không phải con đường của Giáo Hội cũng như của Đức Kitô và thực chất đó chỉ 
là cái việc từ bỏ con đường tạo lập nhân yêu thương để bước vào con đường đối kháng hận thù. Nhân 
nào thì quả ấy. “Cứ xem bông trái họ mà các ngươi nhận biết họ, nào có ai hái trái nho nơi bụi gai 
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hay trái vả nơi đám găng bao giờ không ?” ( Mt 7, 16 ). Gây nhân lành để hưởng quả lành, con 
đường Đạo Chúa đã có ngay từ thuở ban sơ. 

I. CON ĐƯỜNG TẠO LẬP NHÂN LÀNH 

Câu trả lời của đức Đạt Lai Lạt Ma dường như có hai phần: tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa ta 
đến gần Đấng Tối Cao, mặt khác là biến ta thành con người tốt hơn. Nhưng suy cho cùng thì chỉ còn 
một, có nghĩa bất cứ tôn giáo nào có thể đưa đến gần Đấng Tối Cao thì cũng làm cho con người trở nên 
tốt, nên hoàn thiện.  

Dẫu vậy, vấn đề quan trọng ở chỗ cần phân biệt Đấng Tối Cao ấy là Đấng nào ? nếu đó là thứ 
thần linh ngoại tại dù ẩn dưới bất cứ một danh xưng nào như Giêhôva, Thượng Đế, Thiên Chúa, 
Brahman hay Thánh Allah v.v… thì chẳng bao giờ con người có thể đến gần được. Tại sao ? Bởi chưng 
tất cả đó chỉ là sự cố chấp của con người cho một khái niệm, mà khái niệm thì hoàn toàn không phải 
thực tại. Có khái niệm về nước Mỹ không phải là đã biết nước Mỹ. Chỉ khi nào sống ở nước ấy mới có 
thể biết được nước Mỹ như thực tại nó là. Không biết mà lại cứ nghĩ, cứ cho, cứ tưởng rằng ( que je 
pense ) mình biết để rồi ra sức bảo vệ đấu tranh cho cái sự biết ấy thực chất đó chỉ là sự cố chấp.  

Sự cố chấp ấy diễn ra trong khắp 
mọi lãnh vực. Với chính trị, đó là cố chấp 
vào ý thức hệ, cũng vì ý thức hệ đó mà 
đưa đến độc tài, độc đảng v.v… Chủ nghĩa 
Cộng Sản là một ý hệ, Thần Học Giải 
Phóng mang danh tôn giáo cũng là ý hệ… 
Cố chấp trong tôn giáo đưa đến cuồng tín, 
hệ quả của cuồng tín là chiến tranh tôn 
giáo, là khủng bố, là đánh bom liều chết để 
được lên… thiên đường v.v… và v.v… Cố 
chấp trong chính trị thì còn có cơ thay đổi 
như là đòi hỏi của thực tế, còn đối với tôn 
giáo thì vô phương, bởi vì nó núp dưới 
danh nghĩa của Lòng Tin. 

Lòng Tin thì không thể áp đặt, trái 
lại nó là một sự ưng thuận, nhưng ưng thuận ấy không phải là vô điều kiện. Tin mà không có kèm theo 
điều kiện đó là mù quáng là mê tín. Lòng Tin trong đạo Chúa là có điều kiện: Apraham, tổ phụ của 
những kẻ tin nhưng luôn đòi điều kiện. Thiên Chúa hứa ban đất Canaan và lập tức ông đặt câu hỏi: Lạy 
Chúa Giêhôva, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm cơ nghiệp ?” ( St 15, 8 ). Đức Maria chỉ 
nói lời “Fiat” sau khi nghe sứ thần Gabriel giải thích và đưa ra chứng cớ cụ thể ( Lc 1, 26 – 38 ). Xin lưu 
ý: Fiat không có nghĩa là “Xin vâng” như ta thường quen nói, mà sát nghĩa là “Xin hãy thực 
hiện…” – “Xin hãy nên hiện thực…” – “Xin hãy xảy ra…” 

Đức Tin chỉ khởi phát và triển nở để trở thành Chánh Tín khi nào con người thực hiện những 
điều kiện kèm theo nó và chính Thiên Chúa đã chủ động đưa ra điều kiện bằng cách ký kết giao ước với 
con người: “Vậy nên phải nhận biết rằng Đức Chúa là Đức Chúa Trời thành tín giữ sự giao ước 
nhân từ đến muôn ngàn đời cho những ai yêu mến Ngài, vâng giữ các giới răn của Ngài và Ngài 
báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi” ( Đnl 7, 9 – 10 ).  

Giao Ước hay giao kèo, đó là những cam kết cần thực hiện giữa hai bên. Sự thực hiện hay 
không thực hiện cũng đều là những cái nhân. Gây tạo nhân nào thì sẽ có quả đó. Những ai yêu mến và 
vâng giữ giới răn thì sẽ nhận được sự nhân từ vô song của Thiên Chúa. Trái lại nếu ghét bỏ, từ chối 
Ngài thì sẽ bị hủy diệt. Nhân quả là một định luật xảy ra cho khắp cả thiên nhiên vạn vật nhưng đặc biệt 
với con người bởi vì là loài có ý thức nên nó có tự do trong việc làm lành lánh dữ. Nói tự do nhưng tự do 
ấy con người chỉ có được khi biết sống tuân theo luật trời.  

“Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”, tuân luật trời thì sống, trái lại thì chết, định luật này 
là bất di bất dịch trong bất cứ không gian thời gian nào, nhưng thực tế cho thấy con người luôn vi phạm, 
tức không sống theo luật Trời. Muốn sống luật Trời thì trước hết cần phải tin có Trời. Không tin Trời thì 
làm sao sống luật Trời ? Vấn đề có Trời hay không có Trời hiểu như một tác nhân liên hệ với con người 
từ lâu đã được đặt ra cho cả Đông lẫn Tây. Bên Đông chúng ta thấy có Tuân Tử, một đại Nho đã phủ 
nhận sự liên hệ ấy: “Thiên hành hữu thường, bất vị Nghiêu tồn, bất vị kiệt vong. Ứng chi dĩ trị tắc cát, 
ứng chi dĩ loạn tắc hung” ( Việc làm của Trời có đạo thường, không vì vua Nghiêu mà Đạo ấy còn. 
Không vì vua Kiệt mà Đạo ấy mất. Lấy sự trị mà đối phó với Đạo ấy thì lành. Lấy sự loạn mà đối phó với 
Đạo ấy thì dữ – Tuân Tử, Kim Nho Giáo, quyển thượng ). 
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Tuân Tử bác bỏ liên hệ giữa Trời và người, không phải là không tin có Trời, nhưng là ông phủ 
nhận Trời như Đấng Thần linh hữu ngã có thể tự tung tự tác ban ơn giáng họa. Sự phủ nhận Đấng Tối 
Cao dù được hiểu như Đấng Thần Linh hay nguyên lý triết học cũng khiến cho niềm tin vào sự hiện hữu 
của Thiên Chúa bị sụp đổ.  

Trả lời câu hỏi của báo Paris Match: Kỷ nguyên hậu Kitô giáo có nghĩa là Kitô giáo Công Giáo 
phải chăng đã chấm dứt cùng lúc với loan báo của cách đây vài chục năm rằng Thiên Chúa đã chết ? 
Emil Poulat cho biết: “Cái chết của Thiên Chúa hãy dành cho Nietzsche ( 1844 – 1900 ) hình ảnh ấn 
tượng này. Tôi thích nói rằng chúng ta ít nhất là các nước gọi là phát triển của chúng ta đã bước từ một 
thế giới đầy Thiên Chúa sang một thế giới ra khỏi Thiên Chúa. Trước đây Thiên Chúa có một vị trí quan 
trọng trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống thường nhật. Còn nay thì trong các nước của 
chúng ta, không còn như thế nữa” ( Báo Cg & Dt số 0 tháng 12/1994 ). Không như thế nữa có nghĩa 
không còn tin có Thiên Chúa. Âu Châu ngày nay chẳng những không tin mà còn căm ghét Thiên Chúa 
đến cùng cực. Họ đã và đang làm tất cả những gì có thể để nói lên sự thù ghét ấy bằng cách cổ võ cho 
việc phá thai, ly dị, ra luật công nhận hôn nhân đồng tính v.v… 

Gây nhân thì phải lãnh quả, việc ấy đã đành, nhưng điều tệ hại không phải ở việc làm những 
điều tội lỗi xấu xa đó nhưng ở chỗ người ta không biết rằng thù nghịch với Thiên Chúa chính là thù 
nghịch với chính mình, bởi chưng Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ấy chẳng ở đâu xa ngoài tâm 
hồn của mỗi người. “Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi, tức là đạo 
Đức Tin mà chúng tôi rao giảng đây. Vậy nếu ngươi nhận Giêsu là Cứu Chúa và lòng ngươi tin 
Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu” ( Cv 10, 8 – 9 ). 

Yêu hay ghét là hai cái nhân đưa đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau nhưng có cùng đối tượng 
duy nhất là Đấng Chúa ở nơi mình. Nói cách khác việc yêu ghét ấy tất cả đều do Tâm, yêu do Tâm mà 
ghét cũng do Tâm. Bản chất của Đạo Chúa được xây dựng dựa trên nền tảng nhân quả nhưng để tạo 
lập được cái nhân tối hảo là lòng yêu mến Thiên Chúa Đấng ở nơi mình ấy, thì không có một con đường 
nào khác là tín thác vào Chúa Giêsu như chính Ngài đã xác nhận: “Thầy là đường, là sự thật và là sự 
sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ). 

II. CON ĐƯỜNG GIÊSU 

 Ngay từ thuở ban sơ, Đạo Chúa, giới răn yêu thương đã được nhắc nhở như là điều ghi xương 
khắc cốt: “Ngươi phải hết lòng hết ý hết sức kính mến Giêhôva, Đức Chúa Trời của ngươi. Các lời Ta 
truyền cho ngươi hôm nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cháu ngươi và 
phải nói đến, hoặc lúc ngươi nằm hay ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay 
khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. 
Cũng phải viết các lời đó trên cột, trên cửa nhà ngươi. Khi Giêhôva, Đức Chúa Trời của ngươi đã dẫn 
ngươi vào XỨ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Apraham, Isaac và Giacóp đặng ban cho ngươi 
khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất. Những nhà đầy đủ các thứ 
của mà ngươi không có sắm. Cây nho và cây ô liu mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no 
nê khá giữ lấy mình kẻo ngươi quên Đức Giêhôva là đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập tức ra khỏi 
nhà nô lệ” ( Đnl 6, 5 – 12 ). 

Làm bất cứ công việc gì, dù là đạo hay đời nhất thiết cũng cần phải nhận ra cái mục đích của nó. 
Yêu thương là giới răn quan trọng bậc nhất, chính Đức Kitô cũng đã trưng dẫn Kinh Thánh để trả lời cho 
người Pharisêu về giới luật yêu thương này: “Ngươi hãy hết lòng hết linh hồn hết ý chí mà thương 
yêu Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Ấy là điều răn lớn và đầu nhất” ( Mt 22, 34 – 40 ).  

Giới răn đòi buộc phải yêu thương Thiên Chúa hết lòng, thế nhưng tại sao lại phải yêu và yêu 
như thế để làm gì ? Nếu hiểu Thiên Chúa Đấng Tối Cao ấy như là một thứ thần linh ngoại tại hay một 
nguyên lý triết học thì giới răn yêu thương của Đạo Chúa trở thành vô nghĩa, làm sao và cần gì chúng ta 
phải yêu thương một thứ khái niệm ? Thiên Chúa tuyệt nhiên không phải khái niệm nhưng là một thực 
tại sống động: “Ai nấy đều vì Ngài mà sống” ( Lc 20, 37 – 38 ). Sự sống ở đây là Sự Sống Đời Đời, 
đồng thời cũng là XỨ, là Chốn Nghỉ Ngơi Đời Đời mà Thiên Chúa đã hứa cho các tổ phụ, là Nước Trời 
mầu nhiệm mà Đức Kitô rao giảng. Nước Trời ấy “không phải bởi tay con người làm ra nghĩa là không 
thuộc cõi thọ tạo này” ( Dt 9, 11 – 12 ).  

Bất cứ cái chi do con người làm ra cũng phải có lúc tan rã, chỉ có những gì do bởi Thiên Chúa thì 
mới vững bền đời đời. Tính chất vững bền của Nước hằng Sống ấy cũng được sách Đệ Nhị Luật vừa 
trích dẫn nói đến một cách đầy hình tượng khi ta vào được XỨ đã hứa: “Khiến ngươi lấy được những 
thành lớn mà ngươi không xây cất. Những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không sắm sửa. Các 
giếng mà ngươi không có đào. Những cây ô liu, cây nho mà ngươi không có trồng v.v…” 
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Để có thể vào được XỨ sở không do tay con người làm ra ấy thì cần phải nhờ vào công nghiệp 
của Đức Kitô để gây tạo cho mình một cái nhân tuyệt đối tức là yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết linh 
hồn hết ý chí… Con người do nơi ảnh hưởng của tội nguyên tổ là tội phân biệt thế nên tâm nó luôn 
hướng chiều về các thọ tạo để cầu tìm hạnh phúc cho mình. Đang khi đó Thiên Chúa là một Thực Tại 
Tâm Ngài như một Người Cha nhân lành lúc nào cũng mong mỏi chờ đón những đứa con lưu lạc trở về 
( x. Lc 15, 11 – 32 ). Đức Kitô xuống thế rao giảng Tin Mừng Nước Trời, tất cả cũng không ngoài mục 
đích để cho chúng ta biết đường mà trở về với Thiên Chúa Bản Thể Tình Yêu ở nơi mình ( Thiên Chúa 
là Tình Yêu – 1Ga 4, 8 ) ở nơi mình.  

Làm cho trở về với Thiên Chúa Tình Yêu ở nơi mình, điều ấy duy chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có 
thể, ngoài ra dù có là triết gia, đạo gia, thiền sư này nọ, tất cả đều không thể, hơn nữa có thể chỉ đem 
đến tác hại. “Ta là người chăn tốt. Người chăn tốt vì chiên mình mà bỏ mạng sống mình. Kẻ làm 
thuê chẳng phải là người chăn vì đàn chiên không thuộc về nó, nó thấy muông sói đến thì bỏ 
chiên chạy trốn ( thỏa hiệp ), muông sói vồ lấy chiên là làm cho tan tác” ( Ga 10, 11 – 12 ). 

Chúa là Đấng đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên, bởi vậy Ngài cũng đòi buộc ta phải tin yêu 
phó thác nơi Ngài. Đức Kitô đòi buộc phải yêu thương nhưng không phải vì Ngài nhưng là vì phần rỗi 
của con người tức được có Thiên Chúa Ở Cùng: “Ai thương yêu Ta thì giữ đạo Ta, Cha Ta sẽ 
thương yêu người ấy và chúng ta đều đến và lập cư với người” ( Ga 14, 23 ). Yêu mến tin tưởng 
phó thác nơi Chúa Giêsu, đó là một nhân lành tuyệt hảo để vào được Nước Chúa, hưởng phúc vinh với 
Chúa. Thế nhưng để làm được điều này là điều rất khó nếu không biết cậy dựa vào ba cơ sở này, đó là 
Giáo Hội, Bí Tích Thánh Thể và Đức Maria.  

Hãy thử xét xem nếu không ở trong Giáo Hội thì làm gì ta được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, 
được học Giáo Lý, được nghe Tin Mừng. Mà đã không được rửa tội thì cũng chẳng được nhận các Bí 
Tích khác, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Không lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể cách xứng đáng thì không 
thể được cứu rỗi, bởi như Chúa nói: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có Sự Sống Đời Đời. Vì Thịt 
Ta thật là Của Ăn và Máu Ta thật là Của Uống. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu ta thì ở trong ta và Ta ở 
trong kẻ ấy” ( Ga 6, 55 – 56 ). 

Chúa ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể là tín điều buộc phải tin. Thế nhưng tin được điều này 
cũng lại là một điều vô cùng khó, đến nỗi mà ngay cả một số môn đệ nghe Chúa nói đã lẩm bẩm và bỏ 
đi, “Lời này khó, ai mà nghe lọt lỗ tai được” ( Ga 6, 60 ). Tin Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Thánh 
Thể là sự khó trong mọi sự khó bởi vì sự khó ấy còn do sự phá hoại của Satan, đứa lừa dối cả thiên hạ. 
Lý lẽ của nó đã hoàn toàn chinh phục Đức Tin Công Giáo nơi Bí Tích Cực Thánh này nhất là kể từ ngày 
phái Duy Lý nổi lên ở Âu Châu thế kỷ 17 với nhóm Bách Khoa ( Encyclopedie ).  

Thời này là thời mà các thứ “Duy” hoành hành, nào là Duy Vật, Duy Tâm, Duy Lý, Duy Đời ( Tục 
Hóa )… nó làm cho Đức Tin của Giáo Hội chao đảo hòng như muốn đổ sụp. Thế nhưng chúng ta, hay 
nói đúng hơn, những người còn có Đức Tin chân thật, xin hãy vững lòng vì còn có Đức Maria, Đấng 
Thông Ơn Thiên Chúa, đồng thời cũng là Người Nữ đạp giập đầu rắn ( x. St 3, 15 ).  

Đức Mẹ là Đấng Thiên Chúa quan phòng đã ban cho nhân loại, Ngài sẽ chiến đấu với quỷ dữ để 
làm cho chúng ta biết cách nói “Fiat” với Giáo Hội, với Đức Thánh Cha và cũng tiếng “Fiat” đó Ngôi Hai 
đã giáng trần trong lòng Đức Nữ Trinh Maria thế nào thì Ngài cũng Ở Cùng chúng ta như vậy… 

PHÙNG VĂN HÓA, 10.2011 

 
 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ TÌM ĐẾN GẶP CHÚA 
PHỤ TRƯƠNG: NHỮNG KINH THÔNG DỤNG 

Dấu làm Thánh Giá 

Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. 

Kinh Lạy Cha 

Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha 
thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ 
chúng con, như chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 

Kinh Sáng Danh 

CÙNG HỌC HỎI  
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Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô 
cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

Kinh Vinh Danh 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng Trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm – chúng con 
ca ngợi Chúa – Chúng con chúc tụng Chúa – Chúng con thờ lạy Chúa – Chúng con tôn vinh Chúa – 
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên Trời, là Chúa Cha toàn năng – Lạy Con Một Thiên Chúa, 
Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha – Chúa xóa tội 
trần gian, xin thương xót chúng con – Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn – Chúa 
ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con – Vì lạy Chúa Giêsu Kitô – Chỉ có Chúa là Đấng 
Thánh – Chỉ có Chúa là Chúa – Chỉ có Chúa là Đấng tối cao – cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh 
quang Đức Chúa Cha. Amen. 

Kinh Cáo Mình 

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư 
tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà 
Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta. Amen. 

Kinh Ăn Năn Tội 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra 
đời, chịu nạn chịu chết vì con. Mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau 
đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con giốc lòng chùa cải mà nhờ ơn Chúa thì con lánh xa 
dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

Kinh Tin 

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức 
Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho 
thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là Đấng thông 
minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. 

Kinh Cậy 

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho 
chúng con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời 
hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ 
nào sai được. Amen. 

Kinh Mến 

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn 
lành vô cùng. lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. 

Kinh Đức Chúa Thánh Thần 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa 
Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời 
trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự 
trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống 
soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì này chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh 
Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu 
Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh 

Lạy Thiên Thần Chúa Trời đã nên quan thầy gìn giữ con. Vì ơn lòng lành Đức Chúa Trời, xin 
người coi sóc con, gìn giữ con trong ngày ( đêm ) hôm nay. Amen. 

Kinh Vực Sâu 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe 
tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì Lời Chúa 
phán hứa: Thì con đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm Dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy 
Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm Dân Người thay 
thảy. lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin 
cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen. 
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Kinh Truyền Tin 

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria. 

Đáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. ( Kính mừng Maria… 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời… ) 

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời ! 

Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền ( Kính mừng Maria… Thánh Maria… ) 

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. 

Đáp: Và ở cùng chúng tôi. ( Kính mừng Maria… Thánh Maria… ) 

Xướng: lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời Xin cầu cho chúng con. 

Đáp: Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh 
Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì 
công ơn Chúa chịu nạn, chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại, được đến 
nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ( Đọc trong Mùa Phục Sinh ) 

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Halleluia. 
Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Halleluia. 
Xướng: Người đã sống lại thật như lời phán hứa. Halleluia. 
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Halleluia 
Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỷ hoan khoái lạc. Halleluia. 
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. Halleluia. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô, là con 
Chúa cũng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người 
nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là 
Chúa chúang con. Amen. 

Kinh Kính Mừng 

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, 
và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi 
nay và trong giờ lâm tử. Amen. 

Kinh Lạy Nữ Vương ( Salve Regina ) 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. 
Chúng con, con chau Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu 
khẩn Bà thương.  

Hỡi ôi ! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho 
chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay ! Nhân Thay ! Dịu 
thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 

Các mầu nhiệm Kinh Mai Khôi  

A. Mầu Nhiệm Vui Mừng: “Niềm vui trần gian đón Chúa đến” 

1. Truyền tin ( Lc 1, 26 – 38 ) 

Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

2. Thăm viếng ( Lc 1, 39 – 45 ) 

Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người. 

3. Giáng sinh ( Lc 1, 1 – 20 ) 

Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. 

4. Dâng con ( Lc 2, 22 – 24 ) 

Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

5. Tìm thấy Chúa ( Lc 2, 41 – 54 ) 

Đức bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 
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B. Mầu Nhiệm Thương Khó: “Các nỗi đau thương về cuộc thương khó của Chúa Giêsu” 

 

1. Đức Giêsu hấp hối ( Lc 22, 40 – 46 ) 

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

2. Đức Giêsu chịu đánh đón ( Lc 22, 63 – 65 ) 

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đón, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng bằng lòng. 

3. Đức Giêsu chịu đội mão gai ( Mt 27, 27 – 31 ) 

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

4. Đức Giêsu vác thập giá ( Ga 19, 5 – 17 ) 

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá, ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. 

5. Đức Giêsu chết trên cây thập giá ( Ga 19, 17 – 30 ) 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá, ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 

C. Mầu Nhiệm Phục Sinh: “Vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh trong Hội Thánh” 

1. Chúa Giêsu sống lại ( Ga 20, 19 – 31 ) 

Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. 

2. Chúa Giêsu lên Trời ( Cv 1, 1 – 11 ) 

Đức Chúa Giêsu lên Trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. 

3. Chúa Thánh Thần hiện xuống ( Ga 20, 19 – 21 ) 

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho lòng đầy dãy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

4. Thiên Chúa cho Đức Maria lên Trời ( 1Cr 22 – 3. Mt 27, 52 – 55 ) 

Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

5. Thiên Chúa thưởng Đức Maria lên Trời ( Kh 12, 1; Hiến chế LG. 59 ) 

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên Trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng 
Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng. 

D. Mầu Nhiệm năm sự sáng 

1. Thứ nhất thì ngắm: 

Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, ta hãy xin 
cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. 

2. Thứ hai thì ngắm: 

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại 
cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức 
Chúa Trời. 

3. Thứ ba thì ngắm: 

Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối, 
ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn. 

4. Thứ tư thì ngắm: 

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabo, ta hãy xin cho 
được luôn lắng nghe Lời Người. 

5. Thứ năm thì ngắm: 

Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, ta hãy xin cho được 
siêng năng rước Mình Máu Thánh Người. 

Kinh Cám Ơn 

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời 
đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi 
Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh 
Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn, nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con hôm nay ( đêm 
nay ) được mọi sự lành lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi, ăn năn tội chẳng kịp.  

Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng 
các Thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 
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Kinh Trông Cậy 

Xướng: chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con 
nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. 

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen ! 
Xướng: Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. 
Đáp: Thương xót chúng con. 
Xướng: Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
Xướng: Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. 
Đáp: cầu cho chúng con. 
Xướng: Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
Đáp: Cầu cho chúng con. 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG  
Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông Sàigòn ( Hết ) 
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thị xã Buôn Hồ, điện thoại: 050.0357.3174 – 0905.771.105, giới thiệu trường hợp bà 
Martha NGUYỄN THỊ VIỆN, sinh năm 1955, chồng là ông Phêrô Nguyễn Hữu Thọ, 
hiện ngụ tại 156 tổ 4, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăklăk, điện thoại: 
0945.908.887 liên hệ với Hải Đoan, con bà Viện. Ông bà có 3 người con, 2 người 
đã đi làm, người con út đang học Đại Học tại Sàigòn. Chồng bà Viện bị bệnh tiểu 
đường nằm liệt giường đã 2 năm nay, bản thân bà Viện cách đây 6 tháng bị tai nạn 
giao thông và bà không thể đi lại được. Bà đã được mổ bắt ốc vít vào chân và 
ngày 14.7.2011 đã khám lại, với tổng chi phí điều trị tại Trung Tâm Chấn Thương 
Chỉnh Hình lên tới 19.500.000 VND, Bảo Hiểm Y Tế đã hỗ trợ ca mổ nhưng không 
hỗ trợ tiền ốc vít, bà con hàng xóm giúp đỡ cho gia đình bà được vài triệu. Chúng 
tôi xin trợ giúp 5.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác 
Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHỊ PHẠM THỊ HẬN Ở SÀIGÒN, BỊ NHIỄM TRÙNG MẬT VÀ SỎI MẬT 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 
0902.472.378, giới thiệu trường hợp chị Maria PHẠM THỊ HẬN, sinh năm 
1970, hiện ngụ tại 25A Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành 
phố Sàigòn, điện thoại: 0909.652.859. Chồng chị Hận vừa qua đời do nhiễm 
HIV/AIDS, một mình chị buôn gánh bán bưng nuôi 2 người con đang đi học. 
Chị vừa phát hiện bị nhiễm trùng mật, sỏi trong mật và đang được điều 
trị Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp chị 
4.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP LẦN 2 CHO BÀ NGUYỄN THỊ GIÃ Ở SÀIGÒN BỊ UNG THƯ TỬ CUNG  

Ông Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 
01669.850.861, giới thiệu trường hợp bà Anna NGUYỄN THỊ GIÃ, sinh năm 
1937, hiện ngụ tại 257/1/11/14 tổ 145 đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Sàigòn. Hai ông bà già yếu, Ông bị lao đã nhiều năm nhưng 
không có tiền để điều trị, bà Giã bị ung thư tử cung, gia đình ông bà đã bán hết 
đất ở quê, chỉ đủ chữa trị đến hết năm 2009, đến nay bà bị những cơn đau dữ 
dội. Chúng tôi đã trợ giúp lần thứ nhất số tiền 3.000.000 VND vào tháng 3.2011, 
nay chúng tôi xin trợ giúp lần thứ nhì số tiền 3.000.000 VND, được trích từ 

Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ). 

TRỢ GIÚP TIỀN SỮA LẦN 2 CHO CHÁU TSÚ TIẾN GIA Ở SÀIGÒN  

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp cháu bé TSÚ TIẾN 
GIA, sinh năm 2011, con của anh Nguyễn Tiến Giáp và chị Tsú Ngọc Thanh, hiện 
ngụ tại 26/5 Khu phố 6, đường Trương Minh Ký, phường 13, quận Gò Vấp, thành 
phố Sàigòn. Anh Giáp và chị Thanh có 3 người con, chị Thanh vừa sinh con nên 
không thể đi làm được, còn anh Giáp thì làm phụ hồ nuôi cả gia đình. Hoàn cảnh 
thiếu trước hụt sau nên không đủ tiền mua sữa cho cháu Tiến Gia uống. Chúng 
tôi đã trợ giúp lần thứ nhất số tiền 500.000 VND vào tháng 9.2011, nay chúng tôi 
xin trợ giúp thêm lần thứ nhì số tiền 1.200.000 VND, trích từ Chương Trình Nhịp 
Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN THỊ MỪNG Ở SÀIGÒN, BỊ UNG THƯ VÚ 

Lm. Phạm Văn Bộ, Dòng Don Bosco, Giáo Xứ Bến Cát, Giáo Phận Sàigòn, 
điện thoại: 08.3894.0854, giới thiệu trường hợp bà NGUYỄN THỊ MỬNG, sinh 
năm 1958, hiện ngụ tại đường số 13, hẻm 6, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố 
Sàigòn, điện thoại: 0935.505.973. Chồng bà Mừng đã mất, bà đang sống với 
người con trai là nhân viên của công ty điện thoại. Bà Mừng vừa phát hiện bị 
ung thư vú và bị di căn sang tuyến giáp, hiện đang được điều trị tại Bệnh Viện 
Ung Bướu, phòng 4, khoa SETS. Chúng tôi xin trợ giúp 1.000.000 VND, số tiền 
được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN THỊ THIÊN Ở GIA LAI, BỊ SUY THẬN MÃN 

Nữ Tu Maria Lê Thị Huệ, Dòng Thánh Phaolô, cộng đoàn Phú Thọ, 
điện thoại: 01697.703.699, giới thiệu trường hợp bà NGUYỄN THỊ 
THIÊN, sinh năm 1963, hiện ngụ tại thôn 9, xã An Phú, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai, điện thoại: 0937.430.438. Gia đình có 8 người con, 4 người đã 
đi làm, 4 người còn đang đi học, người chồng làm thợ mộc nuôi gia đình. 
Bà Thiên bị suy thận mãn tính, thiếu máu cơ tim, nay bà đang được 
điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn, lầu 7, phòng 5, khoa tim mạch. 
Chúng tôi xin trợ giúp 3.500.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình 
Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 6 biên lai ). 

TRỢ GIÚP MAI TÁNG CHO GIA ĐÌNH  
ANH DƯƠNG VĂN THANH LONG Ở SÀIGÒN 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 
0902.472.378, giới thiệu trường hợp anh Phaolô DƯƠNG VĂN 
THANH LONG, sinh năm 1981, hiện trọ tại 71/100 Nguyễn Bậc, 
phường 3, quận Tân Bình, điện thoại: 0908.337.544. Anh Long làm 
tài xế nuôi cha mẹ già, vợ và một con nhỏ. Anh nhiễm HIV và đã 
qua đời ngày 10.9.2011, được quàn xác tại Giáo Xứ Lạng Sơn, hạt 
Xóm Mới, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND để giúp gia 
đình anh lo hậu sự, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 1 hợp đồng mai táng ).  
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HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ MẮT 
CHO CHÁU MAI TRI ÂN Ở THỪA THIÊN HUẾ 

Bà Trần Thị Liễu, Nhóm BVSS Sàigòn, điện thoại: 0938.813.496, giới thiệu trường hợp cháu 
Gioan Phaolô 2 MAI TRI ÂN, sinh năm 2011, con của chị Mai Thị Xuân Hằng, quê ở thôn An Khánh, xã 
Thủy Lương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế. 

Chị Xuân Hằng là một người mẹ 
đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt, đã 
mang thai và mắc bệnh cúm Rubella. Sau 
một thời gian nương náu tại Mái Ấm Bảo 
Vệ Sự Sống mang tên Sarnelli của 
DCCT, chị đã sinh cháu Tri Ân sớm hơn 
dự định, cháu bé chỉ cân nặng được 
1,6kg. Khi sinh ra, cháu Tri Ân đã bị suy 
dinh dưỡng, mắt bị đục thủy tinh thể, 
viêm phổi, hở 3 lá 2/4, cao áp phổi. Các 
bác sĩ Bệnh Viện Nhi Đồng 1, Sàigòn, 
khuyên chị cố gắng nuôi cháu đến 5kg thì 
cháu sẽ được mổ mắt. Nay cháu đã 
được phẫu thuật thành công với chi 
phí ca mổ là 10 triệu đồng ( không có 
bảo hiểm ). 

Ngày 26.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Mắt cho cháu Gioan Phaolô 2 
MAI TRI ÂN với số tiền là 10.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, 
Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com 

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ:  

- Chuyển từ Quỹ giúp anh Vũ Văn Minh ( Ninh Bình ): 2.150.000 VND 
- Bạn Minh Giao ( Đăklăk ): 200.000 VND 
- Ông Phúc, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 1.500.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 100.000 VND 
- Một ân nhân qua ông bà Vũ Ngọc Lợi ( Hoa Kỳ ): 300 USD 

Tổng kết tính đến 15g30 chiều thứ sáu 30.9.2011: 4.250.000 VND + 300 USD = 10.500.000 VND 

Như vậy trong 5 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 10 triệu trợ giúp cho mẹ con cháu bé 
Mai Tri Ân ở Thừa Thiên – Huế được mổ mắt. Số tiền 500.000 VND dư ra xin chuyển sang Quỹ 
giúp cháu bé Nguyễn Hoàng Anh Khôi ở Lâm Đồng bị viêm não. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn các ân 
nhân gần xa.  

QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP  
CHỮA TRỊ BỆNH VIÊM NÃO CHO  

EM NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI Ở LÂM ĐỒNG 
Cha Giuse Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp em NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI, 

sinh ngày 28.5.1991, nguyên quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, hiện ngụ tại hẻm 15 A Đường 
Hồng Bàng, Phường 2, Thành Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, con của ông Nguyễn Hoàng Cung, 54 tuổi, và 
bà Trương Thị Hải, 54 tuổi. Ông Cung bị bệnh tim đã lâu năm, không có tiền để mổ, bây giờ không làm việc 
nặng được, ở nhà trông con bị bệnh, chỉ có bà Hải đi làm ở Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Ôtô số 2, Bảo Lộc, 
lương tháng chỉ được 1.800.000 VND, số điện thoại liên lạc với bà Hải: 0633.865.433. 

Em Anh Khôi bị viêm não từ lúc mới được 8 tháng tuổi, đến nay đã liệt toàn thân, không 
ngồi được, hay bị chứng viêm phổi và động kinh, chỉ uống sữa và ăn được bột hoặc cháo xay 
nhuyễn, phải thường xuyên đưa đi cấp cứu ở Bệnh Viện 2 của tỉnh Lâm Đồng. Mảnh đất nhỏ ông bà nội 
để lại cũng đã phải bán hết để chữa trị cho cháu. Ngay người mẹ mỗi khi con nhập viện, lại phải nghỉ 
việc để vào chăm sóc con, thường phải nhịn ăn hoặc xin cơm từ thiện vì không còn tiền dằn túi. 
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Ngày 30.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp chữa trị viêm não cho em Nguyễn 
Hoàng Anh Khôi với số tiền 25.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung 
Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com  

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: 

- Chuyển từ Quỹ giúp bé Tri Ân ( Thừa Thiên-Huế ): 500.000 VND 
- Bà Anna Lê Kim Cúc, Virginia ( Hoa Kỳ ): 300 USD 
- Bà Mai Mai, Virginia ( Hoa Kỳ ): 100 USD 
- Một người con bà Kim Cúc ( Hoa Kỳ ): 400.000 VND 
- Bạn Fiat Diễm Chi ( Sàigòn ): 400.000 VND 
- Một người ở khóa Kể Chuyện Tin Mừng ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Gia đình bé Emmanuelle ( Pháp ): 2.000.000 VND 
- Anh Nguyễn Văn Phương, Bình Thạnh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Bác PHP, Giáo Xứ Bình Thọ, Thủ Đức ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
- Ân nhân qua cha Châu Xuân Báu DCCT ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND 
- Vợ chồng anh chị Lộc – Kim ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
- Anh Sarin Subra Manian ( Ấn Độ ): 100 USD 
- Bà Lương Thanh Thúy ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 

Tổng kết tính đến 12g trưa thứ hai 3.10.2011:  
14.300.000 VND + 500 USD = 25.000.000 VND 

Như vậy trong 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có vừa đủ 25 
triệu trợ giúp cho bé Nguyễn Hoàng Anh Khôi bị viêm não. Xin tạ ơn 
Chúa và biết ơn các ân nhân gần xa.    

BẮT ĐẦU QUYÊN GÓP  
QUỸ “MẸ HẰNG CỨU GIÚP” ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CHO  

BÀ TRẦN THỊ QUY Ở HÀ TĨNH 
Cha Nguyễn Văn Tâm, DCCT, Giáo Xứ Kẻ Đông, giới thiệu 

trường hợp bà TRẦN THỊ QUY, sinh 8.8.1950, chồng là ông Nguyễn 
Văn Hạnh đã già yếu, mất sức lao động. Gia đình có hai người con trai 
làm ruộng tên là Nguyễn Sao Mai, Nguyễn Văn Điệp và người em gái út 
Nguyễn Thị Giang, đang học đại học năm 3, quê quán tại xóm Phúc 
Điền, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc Giáo Họ Kẻ 
Đông, Giáo Xứ Kẻ Đông, Giáo Hạt Văn Hạnh, Giáo Phận Vinh. 

Bà Quy bị bệnh ung thư vú ác tính, giai đoạn 3, hiện đang 
được điều trị tại Bệnh Viện Ung 
Bướu, Hà Nội, thể trạng rất yếu, 
tóc trên đầu đã rụng hết do hóa 
trị. Các bác sĩ cho biết tình hình 
rất nguy kịch và phải điều trị 
trong thời gian dài. 

Ngày   2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ 
Tim cho chị NGUYỄN THỊ LỢI với số tiền là 20.000.000 VND. 
Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm 
Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: 
ttmvcssr@gmail.com  

 

 

 


