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HÃY LOAN BÁO TIN MỪNG TRỞ LẠI  
CHO CHÍNH… CHÚNG TA ! 

Một tuần lễ vừa qua, nếu chúng ta chú ý ở trên Internet, sẽ thấy 
xôn xao một câu chuyện rất đau lòng, đó là chuyện một em bé gái Trung 
Quốc tên là Duyệt Duyệt.  

Bé Duyệt Duyệt mới 2 tuổi, lẫm chẫm từ trong cửa hàng của bố 
mẹ đi ra ngoài đường. Thế rồi có hai chiếc xe lần lượt cán lên đầu và 
mình bé, bé đã nằm đó, giữa lòng phố xá đông đúc. Một camera công 
cộng đã ghi lại được: ngoài hai chiếc xe cán em bé xong rồi bỏ chạy, có 
tất cả 18 người đi ngang qua, nhìn thấy em bé rất rõ mà vẫn bỏ đi. Có cả 
một bà mẹ dắt con, bé muốn nán lại để nhìn xem đứa bạn ngang tuổi nó 
bị tai nạn như thế nào nhưng mẹ nó lôi phắt đi.  

Cuối cùng, người thứ 19 mới là người dừng lại, vội vàng cứu 
giúp em bé bị tai nạn, người ấy lại là bà già, bà Trần Hiền Muội, một 
người nghèo đi nhặt rác ngoài đường. Suốt từ hôm 13 tháng 10, cả đất 
nước Trung Quốc sôi lên sùng sục, rồi chuyện lan sang Việt Nam, dân 
vào mạng cũng xôn xao náo động.  

Đến thứ sáu 21 tháng 10 vừa qua, sau khi bé Duyệt Duyệt 
tử thương, các mũi nhọn truyền thông lại quay sang nhắm vào bà 
cụ nhặt rác. Có những câu phỏng vấn rất hỗn xược, thiếu văn hóa 
của báo chí Trung Quốc: “Bà ơi, bà có nghĩ là khi bà làm điều này 
bà sẽ được thưởng không ?” Bà Hiền Muội trả lời: “Không, tôi thấy 
đó là một em bé gặp nạn thì phải cứu ngay. Con vật mà mình còn 
phải cứu nữa huống chi đó là một con người, lại là một em bé tý 
xíu nữa chứ”.  

Người ta xúm lại tặng cho bà số tiền nhân dân tệ cũng 
tương đương mấy ngàn đôla, nhưng bà không chịu nhận. Bà muốn đem vào bệnh viện tặng lại hết 
cho gia đình bé Duyệt Duyệt, thì cánh báo chí, có tay phóng vấn lại hỏi một câu rất… mất dạy: “Bà có 
biết là nếu bà không nhận số tiền đó mà đem tặng cho gia đình người ta thì chính là bà chơi nổi không 
? Có phải bà cố tình làm như vậy để được nổi tiếng hơn, mà đã nổi tiếng hơn thì lại càng có nhiều 
người cho tiền hơn ?” 

Cuối cùng bà Hiền Muội khổ quá, khóc òa lên, vội vào bệnh viện trao tiền cho gia đình nạn nhân 
xong là bỏ thành phố về quê, bà không còn phải sống như thế nào nữa, làm cái gì cũng bị người đời 
buộc trói bà vào một thứ quan điểm, một kiểu suy nghĩ hoàn toàn là duy vật, chỉ tính toán về tiền bạc, 
danh vọng, địa vị, chứ không có một chút xíu nào liên quan đến tình cảm con người đối đãi với nhau.  

Câu chuyện lan sang Việt Nam, các bạn trẻ trên Facebook gửi cho tôi đoạn video của camera 
quay, tôi vội tìm đọc thêm tin tức báo Tuổi Trẻ, và lặng người đi, vừa buồn vừa nghĩ ngợi. 

Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người, rằng câu chuyện tương tự với chuyện bé Duyệt 
Duyệt cũng có thể xảy ra ở Sàigòn, ở Hà Nội, ở bất cứ thành phố nào. Biết đâu một ngày nào đó, nó có 
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thể xảy ra ở ngay trước cổng Nhà Thờ, trên con đường Kỳ Đồng này. Vậy thử hỏi là chúng ta đã nhao 
nhao, xôn xao lên với những mẩu tin như thế, đến khi chuyện ấy xảy ra ngay trước mắt ta, ta sẽ phản 
ứng như thế nào ? Ta có phải là một con người đứng đó khoanh tay nhìn và bình luận, ta có thể là con 
người lặng lẽ lắc đầu chép miệng bỏ đi, ta có thể viện dẫn những lý do như: “Dây vào những chuyện 
như thế này, lát nữa CA tới lại rắc rối to, làm biên bản rồi điều tra thế này thế kia, rách việc, thôi tốt hơn 
hết cứ để đấy cho… Nhà Nước lo.”  

Có rất nhiều người nghe tin này xong thì kết luận rằng đó là do một xã hội vô cảm, một xã hội theo 
chủ nghĩa CS đã làm cho con người ta chỉ còn nghĩ đến vật chất, đến những gì là lợi lộc trần gian, không 
còn nghĩ gì đến lương tâm… Thế nhưng, tôi lại nghĩ sâu xa hơn, đổ tội cho chủ nghĩa duy vật vô thần cũng 
chỉ một phần thôi, lương tâm tự nhiên con người cũng chẳng cho phép cư xử với nhau như thế. Lại nữa, 
trong đám đông chứng kiến có cả những người Công Giáo chúng ta thì sao ? Rõ ràng người Công Giáo 
chúng ta, ta có Nhà Thờ, ta đi lễ, ta đọc kinh, ta hành hương, tĩnh tâm, ta nghe giảng quanh năm. Ta lại có 
bao nhiêu là đoàn thể dành cho các giới, ta được Lời Chúa dạy, được Thánh Thể nuôi gần như cơm bữa.  

Nhân Chúa Nhật hôm nay, Khánh Nhật Truyền Giáo, xin hãy suy nghĩ thử, ta sẽ giới thiệu cái gì ? 
Ta sẽ khoe đạo của ta với người ta ở những cái nét đặc 
thù nào ? Chẳng lẽ ta lại khoe là đạo chúng tôi là đạo Nhà 
Thờ đông vui lắm, ca đoàn hát tưng bừng, bà con mặc 
quần áo đẹp đi lễ như ngày hội ? Chẳng lẽ ta lại khoe là 
đạo chúng tôi có những cuộc hành hương về Đức Mẹ La 
Vang cả nửa triệu người, các Đức Cha cùng mấy trăm cha 
xếp hàng ra làm Lễ long lanh hoành tráng, đến đêm thì bao 
nhiêu là tiết mục diễn nguyện công phu tốn kém của bao 
nhiêu Nhà Dòng ? Chẳng lẽ ta lại khoe là đạo của chúng tôi 
có những ngôi Nhà Thờ hết sức nguy nga tráng lệ hơn cả 
mức cần thiết của Phụng Vụ ? Chẳng lẽ ta lại khoe là đạo 
của chúng tôi sắp xây một trụ sở đầy đủ tiện nghi hiện đại 
để các vị Giám Mục cả nước một năm hai kỳ về ngồi họp ? 

Nếu chẳng phải là những thứ sa hoa bề ngoài ấy thì cốt tủy đạo của chúng ta có lẽ phải là đạo 
của một Thiên Chúa công bình và bác ái. Thiên Chúa của chúng ta luôn giàu lòng xót thương, luôn bao 
dung tha thứ, nhưng của hết sức công thẳng nghiêm minh. Vậy tôi xin phép làm một bảng xét mình cho 
tôi và cũng là thay cho mọi người, nếu có cái tội nào nó nhằm trúng vào anh chị em thì xin đừng trách là 
tôi xét đoán và kết tội anh chị em, vì thật sự, trong đó cũng có cả tội của chính tôi, của các Tu Sĩ nam 
nữ, tội của hàng Giáo Sĩ nữa, chẳng ai thoát !  

Vâng, ta hãy xét mình xem ta đã sống lẽ Công Bình và Bác Ái của Thiên Chúa chúng ta, của đạo 
chúng ta ở giữa đời như thế nảo ?  

Đã có lần nào anh chị em hối lộ chưa ? Bị CA chặn xét dọc đường, ta bảo: “Thôi, xì năm chục 
ngàn cho nó yên chuyện, ta cứ tưởng tội đó là tội mấy ông CA ? Thưa không, nếu chúng ta hối lộ thì 
chúng ta cũng phạm tội y như kẻ đòi ăn hối lộ. Đã bao giờ ta lem nhem tiền bạc khi đi làm ở cơ quan 
Nhà Nước hay là Cty tư nhân không ? Thưa, chắc cũng có ! Lem nhem tiền bạc cũng là một cách tham 
nhũng đấy, một cách ăn cắp của công, lấy của người khác làm của mình.  

Đã bao giờ ta gây ô nhiễm môi trường khi vứt một cái vỏ chuối, một bọc rác bẩn, một con chuột 
chết ra ngoài đường không ? Có bao giờ ta chạy xe ngoài đường, vừa thấy kẹt một tí, ta quen thói hồi 
còn có nhiều lô cốt, bèn leo lên lề đường mà chạy tắt cho nhanh ? Ta vượt đèn đỏ, lạng lách, lấn tuyến, 
bóp còi inh ỏi, làm mọi sự để tranh thủ thời gian ? Thưa, cũng là bất công đấy, cũng là phạm vào sự 
công bằng trong xã hội !  

Đã bao giờ ta nói dối, nói gạt ai trong làm ăn buôn bán không ? Chắc là có ! Món hàng đó chỉ có 
giá đến thế, nhưng ta đẩy giá lên để ăn chênh lệch. Món hàng ấy nó cũng chẳng tốt gì đâu, ta thổi 
phồng chất lượng lên để ta bán được lời nhiều.  

Đã bao giờ các ông các anh nhậu xỉn, về nhà lại còn gây sự với vợ con, với hàng xóm, có khi còn 
xách dao chém nhau hay không ? Chắc là có, và có nhiều lần lắm rồi ! Đã bao giờ các bà các chị gièm pha, 
nói xấu sau lưng ai, làm mất mặt, hạ uy tín và danh dự của người khác không ? Chắc là có, và có nhiều lắm, 
có ở khắp mọi nơi ! Đã bao giờ các con trong nhà phũ phàng tệ bạc với cha mẹ già, đến khi các cụ nằm 
xuống thì quay sang tranh đoạt gia tài đến mức có thể lôi nhau ra tòa kiện cáo nhau ? Chắc cũng có ! 

Hàng Giáo Sĩ, Giáo Phẩm chúng tôi đã bao lần nghiệt ngã với Giáo Dân, bày ra những điều 
không hề có trong Giáo Luật để vạ tuyệt thông người này, vạ tuyệt thông người kia, nhất là trong những 
đám cưới, đám tang có vấn đề trục trặc.  
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Đáng lẽ ta phải có một khuôn mặt của Hội Thánh thế nào đấy để người không Công Giáo không 
cảm thấy bị ép buộc phải bỏ đạo họ mà theo đạo mình, nhưng ngược lại, tâm phục khẩu phục, tìm đến 
xin được theo đạo. Đáng lẽ ta phải có sức thu hút sâu xa qua cung cách sống, cư xử đối đãi của chúng 
ta với mọi người, nhất là đối với người nghèo, để kẻ vô thần chống lại Chúa được đánh động, được hồi 
tâm, mà thành ra khao khát được biết về Chúa.  

Hàng Giáo Sĩ của chúng tôi sao cứ lảng tránh, không đủ can đảm để lên tiếng cảnh báo về sự 
phi lý và tai ác của các chính sách Nhà Nước nhằm giảm tỷ lệ mang thai, giảm tỷ lệ sinh, gây nên thảm 
kịch phá thai những năm gần đây ? Chẳng lẽ lại sợ người ta sẽ phạt mình không cho sửa cái tháp 
chuông Nhà Thờ cho cao hơn, đẹp hơn, sợ người ta sẽ phạt mình không cho giấy phép xây một Trung 
Tâm Mục Vụ Giáo Phận cho nó hoành tráng ?  

Những người đi tu như chúng tôi có bao giờ đành lòng quay đi trước số phận của một người 
nghèo, nhất là khi người ấy không phải Công Giáo ? Có cha xứ biết rõ người ta không có đạo nhưng 
nghèo lắm, gặp hoạn nạn bệnh tật, nhà ở gần ngay Nhà Thờ, nhưng cha xứ bảo không có đạo thì 
không xác nhận, không giới thiệu, ra mà xin bên UBND với CA xã !  

Lại còn có những thứ lệ thứ luật trong các Xứ Đạo cổ, trong gia đình mà có con chửa hoang thì 
cha mẹ phải ra quỳ giữa Nhà Thờ mà xin lỗi cha xứ và xin lỗi tất cả bà con Giáo Dân trong xứ, bởi vì đã 
không biết dạy dỗ con cái để cho nó hư thân mất nết. Cái luật ấy ngày xưa nó làm cho người ta sợ mà 
không dám lem nhem bậy bạ, nhưng ngày nay thì rất nhiều các cô gái xa quê, mưu sinh ở Hà Nội, ở 
Sàigòn rồi lỡ lầm, đành đoạn phá thai.  

Chúng tôi cứu kịp, hỏi: “Tại sao con có đạo mà lại đi phá thai ? Con ở một Xứ Đạo, một Giáo 
Phận gần như toàn tòng mà ?” Cô gái khóc mà trả lời: “Dạ thưa cha, chính vì ai cũng có đạo nên nếu 
biết chuyện này của con thì bố mẹ con chết mất, sẽ không sống nổi với cha xứ và không sống nổi với bà 
con Giáo Dân trong xứ. Cứ như cha xứ đã đe từ lâu, bố mẹ con sẽ phải quỳ giữa Nhà Thờ để mà lạy, 
để mà xin tạ tội, thì thôi, thà con phạm tội phá thai còn hơn để bố mẹ con phải ô nhục như vậy !” 

Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên hôm nay, Chúa Giêsu bảo: Hãy yêu mến Thiên Chúa và 
yêu thưong người thân cận như chính mình vậy ! Tất cả mọi điều luật đều quy về đúng hai điều ấy mà 
thôi ( x. Mt 22, 34 – 40 ). Đây là hai điều tiêu biểu của đạo Chúa, hễ đã là người có đạo thì phải sống 
cho được hai điều ấy, không phài một sớm một chiều mà đạt trọn vẹn ngay đâu, vẫn còn yếu đuối, vẫn 
còn sa ngã phạm vào hai điều răn ấy lúc này lúc kia, nhưng ít ra chúng ta phải ý thức được điều đó, 
phải nỗ lực cố gắng sống trong đời của mình. 

Nếu vậy, ta đừng vội đổ lỗi cho nền giáo dục đang sa sút của một chế độ vô thần duy vật, mà 
trước tiên hãy sám hối phần bên đạo của mình đã. Nếu xã hội người ta chủ trương vô thần duy vật ghê 
gớm tàn nhẫn đến như vậy thì đáng lẽ chúng ta phải có một lý tưởng Tin Mừng, một nếp sống Yêu 
Thương ngược hẳn lại với bóng tối và tội lỗi, chúng ta phải can đảm lội ngược dòng đời để làm khác 
người ta, làm tốt hơn người ta.  

Cũng có thể vì chọn cách sống như thế mà chúng ta bị thiệt thòi, không chừng còn bị tù tội bắt 
bớ. Thế nhưng cuối cùng thì ta lại sợ hãi thế gian, sợ hãi người đời hơn là sợ chính Chúa. Ta xôn xao 
sôi nổi lên án cái vô cảm của xã hội, có ngờ đâu ta còn có lỗi nặng hơn những người không nghe Tin 
Mừng, ta có lỗi nặng hơn những người không tin vào Chúa, bởi vì chính Chúa, bởi vì Hội Thánh lúc nào 
cũng đang nói với ta điều ấy, vẫn luôn dạy chúng ta điều ấy, vẫn làm đủ mọi cách để chúng ta có thể 
sống được điều ấy trong xã hội này cơ mà.  

Thế thì trước mặt Chúa, trước mặt nhau, cả tôi lẫn anh chị em, từ Giáo Sĩ đến Giáo Dân, chúng 
ta đều là kẻ có tội. Hôm nay là Ngày Truyền Giáo, khái niệm “truyền giáo” nghe sao lớn lao xa vời quá, 
tôi thiết nghị là nên nói gọn lại một chút, ta sẽ thấy có lẽ phải là “truyền giáo lại” cho… chính ta trước. Ta 
đã có đạo chưa mà đòi đi giới thiệu đạo cho người khác ? Ta đã sống được Tin Mừng chưa mà lại đi 
loan báo Tin Mừng cho thế gian ?  

Coi chừng có khi ta loan báo Tin Mừng, ta giới thiệu đạo ta để đưa được năm, mười, mười lăm 
người theo đạo đấy, nhưng nếp sống, cung cách đối đãi của chúng ta đang là một phản chứng, đang 
làm cho ba, bốn chục người khác có thành kiến không tốt về đạo của mình, lợi bất cập hại !  

Có lẽ “truyển giáo” ngày hôm nay, lúc này, với chính chúng ta, phải là tái loan báo những giá trị Tin 
Mừng để chúng ta được thấm trở lại những điều Chúa Giêsu đã dạy dỗ và căn dặn. Chúng ta cứ ngỡ mình 
là những người đã tin vào Chúa, đã rửa tội hẳn hoi, coi chừng ta đánh mất Chúa từ lâu mà không biết… 

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT 
Ghi lại và biên tập thêm từ bài giảng Lễ Xa Quê,  

Chúa Nhật 23.10.2011 
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CHA TRUYỀN GIÁO CHO CON 
Thượng tuần tháng 10 năm nay, tại đại thính đường Phaolô 6 nội thành Vatican, Hội Ðồng Tòa 

Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng đã tổ chức một hội nghị với sự tham dự của hơn 8 ngàn người theo 
chủ đề "Những người mới rao giảng Tin Mừng cho công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng – Lời 
Chúa tăng trưởng và tỏa lan" ( Cv 12, 24 ). Cuối hội nghị, ngày 15 tháng 10 năm 2011, Ðức Thánh 
Cha Biển Ðức 16 mời gọi các tín hữu Kitô hãy để cho Lời Chúa nhào nặn cuộc sống hầu trở thành 
những người tái truyền giảng Tin Mừng trong thế giới ngày nay ( Bản tin Radio Vatican, Lm. Trần 
Đức Anh, OP ). 

Cũng theo bản tin, trong phần huấn dụ của Đức Thánh Cha, danh hiệu “nhà truyền giáo mới” 
như một quà tặng với nhiều ý nghĩa dành cho mỗi tín hữu hôm nay. “Nhà truyền giáo mới” là người 
biết nói “với” Thiên Chúa, để có thể nói “về” Thiên Chúa.  

Có thể có nhiều người cho rằng ý tưởng mang tính thần học nầy không có gì mới mẻ, nhưng với 
tôi, thiết nghĩ, lại rất thời sự với chúng ta hôm nay. 

Không dám nói những chuyện cao xa, to lớn, tôi chỉ mượn ý tưởng nầy để đưa vào một mảng 
nhỏ trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội là việc tái truyền giáo trong các gia đình hôm nay. 

Cha mẹ phải là người truyền giáo cho con cái. Cha mẹ là những Giáo Lý Viên đầu tiên, những 
thầy giáo đầu tiên trong Chủng Viện gia đình. Nội lực của việc truyền giáo ấy không chỉ là những vốn 
liếng kiến thức Giáo Lý mà cha mẹ đã học được mà còn là chính đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu. 

“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” ( Ga 14, 
5 ). Đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu được thể hiện ngay trong đời sống ba nhân Đức Tin, Cậy, Mến: 
yêu mến Chúa, tin tưởng và ký thác đường đời cho Chúa. Cả ba nhân đức phải được bắt đầu và tiến 

đến chỗ hoàn hảo ngay trong các gia đình. Cha Mẹ không 
thể dạy cho con chỉ bằng lời, mà còn phải bằng cả đời sống 
gương sáng đạo đức.  

Đừng trách con cái thời nay ít vốn liếng Giáo Lý, ít 
đọc kinh cầu nguyện, không siêng năng xưng tội rước lễ, 
thờ ơ với việc giữ đạo, vô cảm trước những buồn vui nhân 
thế, sống buông tuồng như không có đời sau… nhưng các 
cha mẹ hãy nhìn lại chính đời sống Đức Tin, Cậy, Mến của 
mình để thấy rằng: quả thực, chúng ta chỉ sinh con ra, lo 
cho có cái ăn cái mặc, cái chữ, mà chúng ta chưa chu toàn 
trách nhiệm truyền giáo cho con cái. 

Nếu Thánh Gioan Bosco cùng anh em Salesian tha 
thiết nguyện xin: “Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác, xin Ngài lấy đi”, thì cũng đến một lúc 
mà người làm cha mẹ không còn tha thiết gì với những di sản tạm bợ mà mình để lại cho con cháu, 
nhưng ngược lại, rất tha thiết với tấm linh hồn con cái mà Chúa đã trao phó và luôn khát khao cho linh 

CÙNG SUY NIỆM  
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hồn con cái được cứu rỗi. Điều làm đau lòng cha mẹ nhất là đời sống vô đạo của con cái mình, là tín 
hiệu hư thân đời này mất linh hồn đời sau của con cái mình. 

Ngày Truyền Giáo năm nay, cùng với lời huấn dụ của Đức Thánh Cha, mỗi người làm cha mẹ 
được tặng danh hiệu “nhà truyền giáo mới” trong một thời đại rất mới, một hoàn cảnh rất mới và có 
thể nói là “rất mới”, “rất khẩn cấp” đối với các gia đình tín hữu Kitô Giáo Việt Nam. 

- Rất mới, bởi vì những luồng tư tưởng mới không Thiên Chúa, đến nỗi bất cần Thiên Chúa, và 
chống lại Thiên Chúa nếu có đã và đang thấm nhập tâm hồn các bạn trẻ, con cái của các gia đình. 

- Rất khẩn cấp, bởi chúng ta không thể trì hoãn nữa trước những âm mưu càng lúc càng rõ của 
Satan chủ trương một lối sống vô luân thường đạo lý, vô nhân đạo, vô cảm đến mức chai đá lạnh 
lùng… lối sống dẫn các bạn trẻ con cái chúng ta từ chỗ mất Đức Tin, Cậy, Mến, đến chỗ mất linh hồn, 
mất sự sống đời sau, mất sự đoàn viên gia đình hạnh phúc vĩnh hằng trong Nước Thiên Chúa. 

Thiết tưởng chúng ta, những người làm cha mẹ hôm nay, theo huấn dụ của Đức Thánh Cha, 
phải khẩn cấp tái truyền giáo trong gia đình bằng việc tái lập ngay một cuộc sống “với” Thiên Chúa 
không chỉ bằng những giờ kinh nguyện chung, những chuỗi Mân Côi chung, những việc siêng năng sốt 
sắng đời sống các Bí Tích… mà còn phải cụ thể hóa, như lời Đức Thánh Cha, “để cho Lời Chúa thấm 
nhiễm trọn vẹn cuộc sống của họ, trong một quan hệ nồng nhiệt với Chúa, trong đời sống cầu 
nguyện khẩn cấp”. 

Mỗi tín hữu đang là cha mẹ, chắc chắn gặp không ít khó khăn vì thái độ ương bướng của con cái 
mình, nhất là những đứa con được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong mấy chục năm gần đây: một 
phần vì ảnh hưởng xã hội mới, phần khác vì cha mẹ ưu tiên dành cho việc kiếm cái ăn qua ngày hơn là 
việc giáo dục Đức Tin cho con cái. 

Đã đến lúc, “những nhà truyền giáo mới” không ai khác hơn là chính những người làm cha 
mẹ: cha truyền giáo cho con, mẹ truyền giáo cho con… để thực sự có một thu nhỏ: một Hội Thánh sống 
với Chúa để có thể nói về Chúa cho những gia đình khác, cho làng xóm, cho xã hội. 

Các cha mẹ không thể thoái thác vì những khó khăn xã hội, nhưng hãy tin tưởng vào sức mạnh 
của Thiên Chúa, và nội lực của việc kết hiệp với Thiên Chúa, như lời Đức Thánh Cha khẳng định: 

“Lời Chúa tiếp tục tăng trưởng và phổ biến, vì 3 lý do:  

- trước tiên sức mạnh của Lời Chúa không lệ thuộc hoạt động và các phương tiện của 
chúng ta, Thiên Chúa thường giấu quyền năng của Ngài dưới những dấu hiệu yếu đuối;  

- tiếp đến như dụ ngôn người gieo giống cho thấy, có những hạt giống rơi vào thửa đất 
tốt, các nhà truyền giáo mới xuất phát từ những cánh đồng tốt tiếp tục gia tăng làm cho Tin 
Mừng tương trưởng dồi dào, biến đổi cuộc sống của họ và tha nhân;  

- thứ ba là Tin Mừng thực sự đã được truyền đến tận bờ cõi trái đất, kể cả giữa những sự 
dửng dưng, bách hại và thiếu cảm thông, nhiều người ngày nay tiếp tục can đảm cởi mở tâm trí 
đón nhận lời mời của Chúa Kitô, gặp gỡ Chúa và trở thành môn đệ của Người" ( Bản tin Radio 
Vatican, Lm. Trần Đức Anh, OP .) 

Lạy Chúa, nhân Ngày Truyền Giáo, xin cho mỗi người làm cha mẹ biết Tin Cậy Mến nhiều hơn 
bằng đời sống cầu nguyện và bí tích. Xin cho Lời Chúa thấm nhuần biến đổi đời sống chúng con nên 
đời sống truyền giáo mới cho con cái trong thời đại mới nầy.  

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vì Lời Chúa hứa: “Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở 
trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được” ( Ga 15, 7 ). Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 20.10.2011 

CÔNG BÌNH VÀ BÁC ÁI 
Phải nhìn nhận rằng đến hôm này cái tên của đạo chúng ta là Công Giáo thì chính quyền các 

cấp nước Việt hiện nay có vẻ không mấy thích, miễn cưỡng phải dùng. Đã từng một thời gian rất dài, 
người ta gán ghép cái tên Thiên Chúa Giáo cho Công Giáo. Người ta không muốn dùng hai từ Công 
Giáo, vì Công Giáo hiểu sát nghĩa từ, là đạo chung cho mọi người, không phân biệt quốc tịch, 
dân tộc, giới tính, hoàn cảnh, địa vị… Công Giáo là đạo mời gọi mọi người, mọi nơi, mọi thời, gia 
nhập để nhận biết Thiên Chúa duy nhất là Đấng sáng tạo nên mọi loài, là Cha của hết mọi người, để 
mọi người biết sống yêu thương nhau như anh chị em một nhà. Chính vì thế truyền giáo là sứ vụ nền 
tảng phát xuất từ căn tính của Kitô hữu. Đã là anh chị em một nhà thì quan tâm đến hạnh phúc của 
nhau là lẽ tất yếu đương nhiên.  
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Truyền giáo là một nhu cầu tất yếu. Đã nói đến nhu cầu là không thể thiếu. Cái nhu cầu truyền 
giáo xuất phát từ yếu tính của Kitô hữu, những con người cảm nhận mình được yêu thương, mình đang 
hưởng nhận hồng phúc to lớn vượt quá công sức và phận vị của mình. Tốt khoe – xấu che. Khi đã cảm 
nhận hạnh phúc lớn lao mình lãnh nhận thì không thể không chia sẻ cho tha nhân, nhất là khi ta chân 
nhận tha nhân chính là anh chị em của mình. Không nỗ lực truyền giáo hay thờ ơ với việc rao giảng Tin 
mừng là một trong những dấu chỉ nói lên rằng ta chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc trong đời làm con 
cái Chúa. Điều này củng cố lời xác nhận của Thánh Tông Đồ dân ngoại: “Khốn thân tôi, nếu tôi không 
rao giảng Tin Mừng” ( 1Cr 9, 16 ). Hơn nữa, chính Chúa Kitô đã minh nhiên phán dạy chúng ta phải 
truyền giáo ( x. Mt 28,18 – 20 ). 

Một phương thế rao giảng Tin Mừng: làm chứng nhân. Thánh Phaolô minh định rằng người 
ta tin là nhờ nghe và người ta nghe được là nhờ có người rao giảng ( x. Rm 10, 14 ). Với sự phát triển 
ngày càng hiện đại của ngành thông tin thì chân lý “trăm nghe không bằng một thấy” đang thực sự được 
chứng nghiệm. Những gì đập vào thị giác xem ra gây hiệu quả mạnh hơn là những gì rót vào thính giác. 
Một hình ảnh nhiều khi nói lên một sự thật cách thuyết phục 
hơn là một bài diễn thuyết hùng hồn. Đức Phaolô VI đã từng 
nhận định: “Ngày nay người ta thích theo các chứng nhân 
hơn là các nhà giảng thuyết. Sở dĩ người ta nghe theo các 
nhà giảng thuyết vì trước hết họ là những chứng nhân”. 
Quả thật cha ông Việt Nam chúng ta đã từng cảm nghiệm và 
chứng thực rằng “lời nói gió bay, gương bày lôi kéo”. 

Nói đến Phật Giáo thì người ta nghĩ ngay đến “từ bi hỉ 
xả”. Nói đến Khổng Giáo thì người ta nghĩ ngay đến “Trung 
dung; Chính danh – chính phận”. Nói đến Lão giáo thì người ta 
nghĩ ngay đến “Vô vi”. Nói đến đạo ông bà thì người ta nghĩ 
ngay đến “tình hiếu đễ”… Nói đến Công Giáo thì không thể 
không nghĩ đến “công bình – bác ái”. Chính khi làm nổi bật cái 
nét riêng của mình thì ta đang quảng bá cái của mình cách hữu 
hiệu hơn cả. Dĩ nhiên trong công cuộc truyền giáo, chúng ta không thể không chú trọng đến việc rao 
truyền Lời Chúa, phổ biến Thánh Kinh dưới mọi hình thức.  

Tuy nhiên, ở đây xin được cụ thể hóa việc rao giảng Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân 
là làm chứng cho cái tinh túy của Công Giáo là đạo Công Bình và Bác Ái. 

1. Sống Đức Công Bình trong tình Bác Ái:  

Công bình là một trong những nhân đức luân lý nền tảng giúp gìn giữ sự hài hòa, ổn định trong 
các mối tương quan giữa người với người, giữa người với vạn vật và giữa người với Đấng Tạo Thành. 
Dưới nhãn quan công bình giao hoán thì của ai hãy trả lại cho người ấy. Điều này đòi buộc ta không 
được phép xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tha nhân, của các tạo vật và của 
Đấng Tạo Thành. Ta không những không được “lấy của người” mà con không được “ước ao trái phép 
những gì của người ta” ( giới răn thứ 7 và thứ 10 ).  

Luật lệ Cựu Ước minh nhiên ghi rõ rằng ta không được ngược đãi người ngoại kiều, khách ngụ 
cư, không được ức hiếp mẹ góa con côi, không được cho vay ăn lời quá đáng; không đuợc cầm giữ tiền 
công của người làm thuê qua đêm… ( x. Đnl 24, 17; Lv 19, 13 ). Tuy nhiên dưới nhãn quan bác ái thì Đức 
Công Bình đòi hỏi ta phải biết đối xử với nhau như là anh em đến nỗi khi hái nho thì không được mót 
những trái rơi rụng mà phải để dành cho người nghèo, cũng thế khi gặt lúa cũng phải nghĩ đến người túng 
cực để ta không lượm mót những gié lúa còn sót hoặc bị rơi vãi trên đồng ( x. Lv 19, 10; 23, 22 ).  

Không được phép dừng lại ở việc đối xử với tha nhân như họ đã làm gì cho ta mà cần phải tiến 
đến chỗ đối xử với họ như họ là anh chị em của ta. Có như thế ta mới xứng đáng là con cái Cha trên 
Trời, Đấng cho mưa rơi đều xuống trên người lành lẫn kẻ bất lương, cho mặt trời mọc lên soi người 
công chính lẫn tội nhân ( x. Mt 5, 43 – 48 ).  

Với vũ trụ thiên nhiên thì Đức Công Bình đòi hỏi ta phải biết tôn trọng các loài thọ tạo Chúa dựng 
nên trong sự hài hòa và cân đối của chúng. Hội Thánh khẳng định việc hủy hoại môi sinh là một trọng 
tội. Khi được trao quyền làm chủ các loài thụ tạo hữu hình thì con người không chỉ quản lý chúng để 
phục vụ hạnh phúc cho mình và tha nhân mà còn để làm vinh danh Thiên Chúa. Sống công bình với 
Đấng Tạo Thành thì dĩ nhiên chúng ta phải trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa ( x. Mt 22, 
21 ). Vậy cùng thử hỏi có gì ở trần gian này mà không thuộc về Thiên Chúa, ngoại trừ tội lỗi ? 
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2. Sống Bác Ái trong sự công bình:  

Sống bác ái là sống yêu thương như Chúa yêu thương, nhờ Chúa yêu thương. Tuy nhiên, sự 
Công Bình đòi hỏi chúng ta phải yêu mến Chúa trước hết và trên hết mọi sự, với hết lòng, hết sức, hết 
cả trí khôn ( x. Mt 22, 37 ).  

Đây là một đòi hỏi mang tính tất yếu. Chúng ta không chỉ thờ phượng Thiên Chúa như là Đấng 
tạo thành và an bài mọi sự, là Đấng dựng nên chúng ta từ hư vô, mà còn phải yêu mến Người, vì Người 
là Cha chúng ta. Do đó bổn phận Đức Ái đối với Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải tiên vàn tìm kiếm vinh 
danh Chúa ( x. Mt 6, 33 ), nỗ lực làm cho Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến và ý Chúa thể hiện 
dưới đất cũng như trên Trời ( x. Mt 6, 9 – 10 ). 

Trên nền tảng Đức Ái đối với Thiên Chúa, chúng ta sẽ biết yêu thương nhau như anh chị em một 
nhà. Vì yêu thương nhau nên chúng ta không chỉ không làm những gì cho tha nhân điều mà ta không 
muốn tha nhân làm cho mình mà còn tiến đến chỗ tích cực làm cho tha nhân những gì ta muốn tha nhân 
làm cho mình ( x. Mt 7, 12 ). 

Khánh Nhật Truyền Giáo lại về, Hội Thánh nhắc nhớ chúng ta nghĩa vụ cao cả và mang tính 
sống còn của Kitô hữu: Không truyền giáo thì chỉ là Kitô hữu hữu danh vô thực. Không chia sẻ 
cho tha nhân hạnh phúc mình đang có là một trong những dấu chỉ chứng tỏ rằng ta chưa thực 
sự cảm nhận hạnh phúc khi được làm con cái Chúa. 

Lm. Giuse NGUYỄN VĂN NGHĨA, Buôn Ma Thuột  

“GẶP MỘT BỮA, ANH ĐÃ MỪNG MỘT BỮA…” 
“Gặp một bữa, anh đã mừng một bữa, 

gặp hai hôm, thành nhị hỷ của tâm hồn.” 
( Dẫn từ thơ Nguyên Sa ) 

Sống đời người, phải chăng anh sống chỉ như thế. Sống đạo hạnh, anh sống hơn thế chăng ? 
Như thế hoặc hơn thế, là lập trường sống an lành như thánh chép Tin Mừng rày diễn tả ở trình thuật 
hôm nay. 

Trình thuật nay Thánh Mátthêu đưa ra bối cảnh trong đó có tranh chấp giữa nhóm người tự cho 
mình là đệ tử thuần thành của Thiên Chúa và Pharisêu. Nên, họ đã tìm đến Đức Giêsu để xem Ngài 
tranh luận với Pharisêu “căng” đến độ nào. Và, họ nghĩ: Ngài không thể nào khôn ngoan, mồm mép 
bằng đám người chuyên tranh luận, nguỵ biện về nhiều thứ.  

Tin Mừng theo Thánh Máccô khi trước cũng đưa ra bối cảnh tranh luận cũng nóng bỏng như thế. 
Nhưng đám kinh sư hôm ấy, chừng như có dụng ý xem ra tích cực hơn. Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, 
nói đến một người trong họ nguyên là chuyên gia Luật Torah của Do Thái, và có thể là tư tế, đã thách 
thức Chúa thử tài tranh cãi, biện luận xem Ngài tài đến cỡ nào. 

Người thách thức Chúa, thừa biết rằng 
613 khoản Luật Torah đều có giá trị ngang 
bằng. Nhưng người thách thức nay lại chơi 
“khăm” muốn bắt nọn Đức Chúa và biết chắc 
Ngài sẽ rơi vào bẫy cạm của người vấn nạn 
đưa ra. 

Điều quan trọng là ta nên suy nghĩ về 
lời Kinh Thánh: “Hãy lắng nghe, hỡi Israel ! 
Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Chúa duy 
nhất. Hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của anh 
em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời 
tôi truyền hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc 

dạ.” ( Đnl 6, 4 – 6 ) “Đó là điều răn đầu quan trọng nhất.” ( Mt 22, 39 ). 

Điều răn đầu quan trọng nhất, ấy là: “Hãy lắng nghe” ( Shema ) ! Đó, còn là lời nguyện cầu cơ 
bản mà người Do Thái vẫn đọc nhiều lần trong ngày. “Hãy lắng nghe”, là nghe và chú ý hết mình. Là, 
trườn người về phía trước. Tựa mình lên đó mà tin tưởng vào điều mình khó lòng đạt được nếu không 
chú ý. Tựa hồ như ta chẳng thể nào suy tư về lề luật trừ phi ta áp dụng luật lệ ấy, ngay từ đầu.  

Ta thấy gì khi lắng nghe ? Thấy lời kinh của tổ phụ vẫn bảo: “Đức Chúa là Thiên Chúa Duy Nhất !” 
Ngài là Giavê Thiên Chúa của Do Thái. Ai cũng biết. Nhưng không ai được kêu tên cực trọng của Ngài. 
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Danh xưng mà họ thường dùng trong chỗ thân quen, là “Đức Chúa” ( tức Adonai ). Thế nên khi lắng nghe, 
ta sẽ khám phá ra Đấng Duy Nhất mà Danh Ngài không thể phát ra thành âm thành tiếng. Và, ta chỉ khám 
phá ra mỗi một điều: Đức Chúa của ta là Đấng Duy Nhất, chỉ “có” một.  

Nói thế, không để bảo là: chỉ Thiên Chúa là Đấng Duy Nhất, mà để nói rằng: Đức Chúa Duy Nhất 
mang tính độc nhất vì đặc trưng của Chúa là độc nhất vô nhị. Và đó là bí nhiệm của thực thể. Hãy lắng 
nghe, vì có thể ta sẽ nhận ra điều ấy. Hãy lắng nghe và biến việc ấy thành trọng tâm cuộc sống của 
chính mình. 

Khi làm thế, chắc chắn ta nhận ra rằng: bí nhiệm của tính chất duy nhất ấy là của ta. Đức Chúa 
là Thiên Chúa của ta. Tính “duy nhất” của Ngài là tương quan sống động Ngài có với ta. Là, tương quan 
mật thiết với ta và trong ta, cách thân thương; và tương quan này đòi có sự hỗ tương, đáp trả. 

Chính vì thế, mà người người phải biết yêu thương tính Duy Nhất của Đấng Độc Nhất Vô Nhị 
hằng thương yêu mình. Giới răn tiên quyết và duy nhất, có nghĩa là không làm bất cứ thứ gì ngoài 
chuyện thương yêu. Chỉ biết yêu thương. Chỉ biết hướng lòng mình lên cao, để con người mình được 
kéo về Đấng Độc Nhất và Duy Nhất mình từng yêu mến và mến yêu mình. Giả như Israel không làm 
như thế, thì Israel chẳng còn là Israel dân riêng của Chúa nữa.  

Nếu người người biết yêu thương Đấng Duy Nhất từng yêu thương ta, Ngài sẽ biến đổi con người 
ta. Để rồi, ta lại sẽ tập trung toàn bộ chính mình ta vào Đấng Duy Nhất. Có như thế, người người mới yêu 
thương bằng chính tâm can, linh hồn và thần trí của mình. Và từ đó, khám phá ra nơi mình sự kết hợp vẹn 
toàn chưa từng có. Và khi đó, ta sẽ giống như Đấng Duy Nhất mà ta thương mến. Sẽ là ảnh hình của Đức 
Chúa. Và ngay khi ấy, mình cũng khám phá ra chính mình ngay trong khoảnh khắc kiếm tìm ta và lắng 
nghe Đức Chúa của ta. Chính điều đó, và chỉ mỗi điều đó là Luật Torah rất sống động.  

Khi Chúa nói: giới răn thứ hai của luật Torah cũng giống như 
giới răn thứ nhất, ý Ngài muốn nói chính là sự ngang bằng trong cân 
lượng và tầm mức quan trọng như điều trước nhất. Đó không phải là 
giới răn “thứ yếu”, mà là giới răn cũng nóng bỏng như giới răn đầu. 
Đó không là yêu thương toàn thể nhân loại, hoặc yêu những gì trừu 
tượng hoặc những gì xa vời tầm tay. Cũng chẳng là yêu người cần 
được yêu ở nơi xa xôi bên châu Phi, Trung Đông hoặc ở Châu Á, nơi 
quê nhà. Cũng chẳng là bỏ tiền cho bạc vào thùng giỏ quyên góp cho 
họ. Mà Lời Chúa nói, mang ý nghĩa yêu thương người đồng loại. Yêu 
theo nghĩa ta vừa nghe biết. Biết lắng nghe người thân cận, đồng 
loại. Là khám phá ra nơi người thân cận và đồng loại, tính chất Duy 
Nhất của Đức Chúa, Đấng từng yêu người đồng loại của mọi người 
hệt như Ngài từng yêu chính con người ta.  

Hướng tất cả lòng mình vào người thân cận, rất đồng loại 
mang tính Chúa, bằng tất cả tâm can, hồn trí lẫn xác phàm của mình. 

Đồng thời cũng nhớ rằng: đấy chính là người đồng loại ở cạnh bên. Nơi phố chợ, ở đầu ngõ, mà chỉ 
thoáng nhìn đã thấy ghê rợn, chẳng hấp dẫn. Chính đó là những người chưa từng nghe biết, cũng chẳng 
nghĩ họ sẽ phải tuân giữ Luật Torah. Nhưng chính họ mới là người đầy tràn tính chất Duy Nhất. Đầy tràn 
tình Thương yêu của Chúa mình.  

Mọi người trong ta không thể yêu người này mà lại không có người kia. Tất cả đều chung cùng 
với nhau. Đó chính là ý nghĩa của Giao Ước. Ý nghĩa từng tỏ cho ta thấy Đức Chúa đã trở nên Thiên 
Chúa của tất cả chúng ta. Tất cả đều phải trở nên một thực thể duy nhất, không biến dạng hoặc tản 
mát thành nhiều thứ, mà trở thành thứ duy nhất, rất kết hợp có Chúa yêu thương và sở hữu. Đó 
không là chọn lựa thêm thắt. Đó cũng không là chuyện thương hại, thương xót khi người đồng loại rất 
cận thân và cận lân đang cần điều gì đó, rất bức bách. 

Đó chính là đòi hỏi của công bình chính trực của Đức Chúa Duy Nhất của chúng ta. Đòi hỏi của 
Đấng Duy Nhất. Của thể loại Yêu Thương, chính là Ngài. Đó còn là Giới Luật Vàng đáng để người 
người chúng ta quan tâm hiểu biết. Và biến yêu thương thành hiện thực. Hãy cố tuân thủ giới lệnh tuy 
hai mà một, tuy một mà hai ấy. Và rồi người người sẽ trở nên Một với Đức Chúa. 

Trong tâm tình nhận biết sự Duy Nhất của Chúa nơi Tình Yêu, ta sẽ lại ngâm nga lời thơ rằng:  

 “Em không nói đã nghe từng giai điệu 
 Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh. 
 Anh trông lên bằng đôi mắt chung tình 
 Với tay trắng, em vào Thơ Diễm Tuyệt.” 
 ( Nguyên Sa – Áo Lụa Hà Đông ) 
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Thơ Diễm Tuyệt, cũng vẫn là Tình Yêu Tuyệt Diễm, rất chất Thơ. Thơ chung tình, tuy chưa nhìn 
và chưa nói, đã “rộng ( tới ) trời xanh”. Thứ đất trời “ngất ngây thành chất rượu”, thành nhị hỷ của tâm 
hồn rất yêu thương. Tuyệt diễm. 

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

 
 
 

BẢO VỆ SỰ SỐNG LÀ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH 
Đứng trước một nguy cơ chết cả phần xác lẫn phần hồn của con người hôm nay, vấn đề Bảo Vệ 

Sự Sống lẽ ra phải được đặt thành một vấn đề cấp bách, phải được quan tâm hàng đầu để con người 
có thể thoát khỏi họa diệt vong. Sự diệt vong của con người không chỉ là cái chết hàng loạt, mà còn là 
sự suy thoái hàng loạt những giá trị làm nên phẩm giá con người. Chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem. 
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mấy mươi triệu cái chết của cả thai phụ lẫn thai nhi hàng năm trên 
thế giới, nạo phá thai đã và đang hủy hoại toàn bộ lương tâm, văn hóa, tình cảm, đạo đức… khiến cho 
con người rơi vào nguy cơ chỉ có mỗi cái diện mạo là “người” còn tâm hồn và hành vi đã biến thành… 
“con” mất rồi, thì có phải là sự diệt vong đấy không ? 

Riêng ở Việt Nam, vấn đề Bảo Vệ Sự Sống của chính mình hay của tha nhân đang trở thành 
một thách đố trong một bối cảnh xã hội có quá nhiều rủi ro liên quan đến tính mạng con người. Hệ thống 
giao thông hỗn loạn, chỉ cần xao lãng một chút cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần mất cảnh giác 
một tí thôi cũng có thể trở thành nạn nhân của kẻ cướp, mất mạng sống như chơi. Từ chuyện rất 
thường ngày như ăn uống, hít thở cũng đành phải cam chịu trước những thực phẩm có nhiều chất gây 
ngộ độc, gây ung thư, thậm chí nói năng viết lách nhạy cảm một tí là cũng có thể bị tai bay vạ gió…  

Nói chung, nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy rình rập từng phút từng giây. Xin khỏi phải chứng minh 
vì những chuyện như vậy đăng đầy trên các mặt báo chí và các phương tiện truyền thông khác rồi.  

Lại nói thêm về tình trạng nạo phá thai, hở ra một cái 
là phá thai, là giết người ! Chỉ cần nghe phán là có nguy cơ 
thế này thế kia thôi, phá thai ! Chỉ cần sợ mất chức giảm 
lương thôi, phá thai ! Chỉ cần biết thai là con gái thôi, cũng 
phá thai ! Chỉ cần che đậy một hành vi tội lỗi, phá thai !…. 
Có viện lý lẽ nào đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện, hậu quả là 
giết người thông qua hành vi phá thai. Người ta phá thai quá 
dễ dàng, quá rẻ rúng, quá lạnh lùng ! 

Chúng ta cũng có thể thấy rằng: Cứ sống mãi trong 
một môi trường nguy hiểm, dần dần người ta sẽ trơ ra và coi 
nguyên nhân gây ra sự nguy hiểm đó chỉ là chuyện nhỏ, và 
cứ thế sống bừa đi, coi rẻ cái chết của bản thân và của người 
khác. Ai trong chúng ta lại chẳng thường xuyên vi phạm luật 
giao thông, biết rằng hít thở bầu khí đầy khói xả của nhà máy kế bên là ung thư đấy, nhưng chỉ chép 
miệng thở dài một cái, cam chịu ! Ai chả biết hàng hóa Trung Quốc nhiễm chất này chất nọ nhưng cứ rẻ 
thì mua xài chứ tiền đâu mà chơi hàng hiệu ?!? Rồi ai chả biết phá thai là giết người, mà lại là giết ngay 
chính con cháu mình đấy, nhưng người ta vẫn cứ phá thai xoành xoạch… thì mình cũng phá, có sao đâu ! 

Trách nhiệm để người dân phải sống chung với muôn mặt của thần chết rình rập trước tiên phải 
kể đến là trách nhiệm của chính quyền, những người làm luật và đề ra các chính sách, và cả của những 
người thừa hành và thực hiện v.v… Nhưng chúng ta cũng có thể thấy những chiến dịch họ làm cứ như 
đánh trống bỏ dùi, bắt cóc bỏ đĩa vậy, điển hình như chuyện điều tra bún phở có tẩm formone, đinh tặc 
khắp mọi con đường, nhà máy Vedan gây ô nhiễm môi trường... Hay chuyện nạo phá thai, chẳng có xử 
lý những phòng khám tư nhân không được cấp phép, cứ để cả dãy “cửa hàng” gieo chết chóc này 
quảng cáo rầm rộ cả một con đường lớn giữa thủ đô. Luật thì cấm đấy nhưng cách thực hiện thì cứ như 
là khuyến khích ủng hộ vậy. Ai đời giết chết một thai nhi bị trục ra vẫn còn thoi thóp thở cứ như là giết 
con gà con vịt thế, chẳng có chút đạo lý tình thương chi cả ! 

Trách nhiệm phải kể đến là cả chúng ta nữa, những người dân. Chuyện liên quan đến sinh mạng 
của mình, của người thân mình mà chúng ta không lên tiếng thì ai lên tiếng cho chúng ta đây ? Vâng, 
Một khi chính quyền chưa làm hết được trách nhiệm của mình thì chính chúng ta phải lên tiếng, để mà 
sửa đổi, vì chúng ta là người phải gánh chịu nếu chính sách không đúng đắn, chúng ta là người sẽ 

CÙNG XÓT XA  
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được thừa hưởng nếu chính sách phù hợp với lương tâm, có hiệu quả tốt, mang lại những lợi ích thiết 
thực cho cuộc sống.  

Có điều, xã hội bây giờ nghĩ cũng ngộ. Bạn lên tiếng ư ? Anh lập tức bị bắt giữ ngay. Anh muốn 
đổi mới ư ? Người ta chụp lên đầu anh cái tội phản quốc lật đổ chính quyền… Chỉ là lên tiếng về BVSS, 
chống phá thai, chúng tôi cũng từng bị chụp cho cái mũ âm mưu này âm mưu nọ, nói xấu chính sách 
này, chính sách kia. Nhưng như thế vẫn chưa cảm thấy buồn cho bằng, nhiều khi nói chuyện BVSS, 
chính những người chung quanh, bạn bè, thậm chí là người thân ruột thịt còn mắng té tát, rằng vẽ 
chuyện, rách việc ! Nói ra thì được cái gì cơ chứ ? Chỉ tổ vạ mồm vạ miệng, ảnh hưởng cả nhà ! Nói cho 
lắm, người ta vẫn phá thai ầm ầm đó thôi, có giảm được tí nào đâu ?!? 

Ừ nhỉ, Được cái gì cơ chứ ? Cái được là… mất thời gian, tốn tiền, lại được nghe chửi rủa nữa, 
có khi còn được đi tù ! Nhưng sao vẫn có nhiều người can đảm lên tiếng cho BVSS như thế, mạnh dạn 
làm BVSS như thế, và vẫn cứ tiếp tục làm như thế dẫu đã gặp không ít khó khăn nguy hiểm ! 

Không cần phải bàn đến trách nhiệm của chức vụ này, quan cách kia, chưa cần bàn đến trách 
nhiệm của một công dân hay trách nhiệm của một tín hữu Công Giáo, chỉ dám xin chia sẻ nơi đây vài 
góc nhìn của riêng việc BVSS để thấy rằng: Bảo Vệ Sự Sống chính là Bảo Vệ chính mình: 

1. Cái được đầu tiên là sự thanh thản của lương tâm, trong sạch nơi tâm hồn. Một khi 
chúng ta biết BVSS, tức chúng ta biết tôn trọng quyền sống của mình và của người khác, khi đó 
chúng ta mới có thể nói đến công bằng để đối mặt với bất công. Khi đã lên tiếng để bảo vệ công 
bằng, chính nghĩa và chân lý sẽ làm cho lương tâm chúng ta không phải cắn rứt cho dù hành 
động đó thành hay bại.  

2. Một khi đã lên tiếng để BVSS, dứt khoát rằng tội ác nạo phá thai khó có thể xâm phạm 
đến chính chúng ta hay con cháu chúng ta, vì rõ ràng, giết người đâu phải là chuyện nhỏ, mà là 
một tội ác tày trời để lại nhiều hậu họa ghê gớm. 

3. BVSS làm cho con người chúng ta trở nên vị tha hơn, dễ thương hơn, cảm thông hơn, 
bớt “con” để được “người” hơn trước mọi biến cố của cuộc đời. 

4. Cuộc sống sẽ công chính hơn. Một khi đã biết BVSS, liệu người ta có còn dám rải đinh 
trên xa lộ để xâm phạm sự sống người khác, liệu người ta có còn say rượu phóng xe bạt mạng 
gây tai nạn kinh hoàng, liệu người ta có dám làm ra những thực phẩm nhiễm đầy chất ung thư 
để thu lợi bất chính. Và nhất là, liệu người ta có còn dám xúi bậy, đồng tình hay trực tiếp nhúng 
tay nạo phá thai. 

5. Môi trường sống quanh ta nhờ BVSS sẽ dần biến đổi và chính chúng ta sẽ là người 
hưởng lợi. Một giọt nước thì chẳng thể làm tràn ly, nhưng những giọt nước tiếp nối nhau sẽ gom 
lại, làm thành một hồ nước nhỏ nuôi cho một ốc đảo xinh tươi xanh thắm giữa sa mạc hoang vu. 
Sức lan tỏa mãnh liệt của việc BVSS sẽ làm cho tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta có 
một môi trường sống an toàn hơn, văn minh hơn. 

6. BVSS giúp chúng ta tìm lại được chính bản chất thực của mình. “Nhân chi sơ, tính bản 
thiện” nhắc cho chúng ta trở lại làm người giữa lúc cả xã hội điên đảo quay quắt ngông cuồng. 
Nhưng quan trọng nhất là chúng ta bảo vệ được sự sống đời đời của chính mình. 

Vậy chúng ta sẽ chọn con đường nào giữa hai con đường: IM LẶNG hay LÊN TIẾNG để BVSS ? 

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 13.10.2011 

 

BẠN TRẺ VIỆT NAM CẦN HỌC GÌ NHẤT ? 
Tôi thật sự choáng váng, không dám tin vào mắt mình khi đọc bản khảo sát về sinh hoạt tình dục 

nơi giới trẻ Hoa Kỳ do Trung Tâm Quốc Gia Thống kê về Sức Khỏe Tiến Hành và được CNN loan tin 
ngày 12.10.2011. 

Teenagers do not fear warts and bodily havoc caused by sexually transmitted diseases. The 
ones who abstain from sex are more worried about the wrath of God. A report by the National Center for 
Health Statistics that surveyed 4,662 teenagers, asked those who abstained why they had chosen not to 
have sex. The top reason for both males and females between the age of 15 and 19, was that sexual 
intercourse was “against religion or morals.” They were least likely to be concerned about STDs. 

CÙNG NHẬN ĐỊNH  



 11

http://thechart.blogs.cnn.com/2011/10/12/how-american-teens-view-sex/  

Kết quả cho biết lý do chính mà đa số bạn trẻ tuổi teen đưa ra để kiêng cữ sex rõ ràng không phải vì 
sợ cơ thể bị xáo trộn hay vì sợ các bệnh lây lan qua đường tình dục, dù có thể dẫn đến tử vong, mà là vì sợ 
cơn thịnh nộ của Chúa, hay nói theo cách của người Công Giáo bình dân Việt Nam là sợ Chúa phạt.  

Một lối suy nghĩ như thế có vẻ ấu trĩ, lạc hậu, vớ vẩn, nhuốm phần hài hước tưởng đã bị đào thải 
nơi giới trẻ Tây Phương từ rất lâu vào thế kỷ 16 khi Luther phát động phong trào ly giáo vì chống đối 
việc ban ân xá của Giáo Hội. Đa số Kitô hữu tại Mỹ thuộc về các giáo phái Tin Lành, mà họ ít khi nói về 
Chúa phạt. Chỉ có 1/5 Kitô hữu đi lễ Chúa Nhật nói chi đến việc cho con em đi học Giáo Lý. Tuyệt đại đa 
số trường học là trường công mang tính phi tôn giáo không bao giờ dạy Giáo Lý.  

Xã hội mang nặng tính thế tục, đặt nặng việc 
hưởng thụ lạc thú. Phim ảnh thiên về bạo động và tình 
dục. Báo chí sách vở thường bêu riếu đả kích tôn giáo. 
Ngoài ra đa số trẻ em phải sống trong gia đình có cha mẹ 
đã ly dị, cứ sống với bố và mẹ kế vài ngày rồi lại đổi qua 
nhà mẹ và bố dượng vài ngày. Các ông bố và bà mẹ này 
lại ly dị nhiều lần thành ra tuổi thơ của các em cứ phải lăn 
lóc hết nơi này sang nơi khác như những trái bóng, nào 
có ai dạy cho các em về cơn thịnh nộ của Chúa đâu ? 
Nền giáo dục ở Mỹ lại đặt nặng trên tính tự giác của giới 
trẻ, hoàn toàn không có tính răn đe trừng phạt theo kiểu Á 
Đông. Ai mà nói ra ý tưởng Chúa phạt là sẽ bị bài bác 
khinh chê ngay. Tại sao bỗng dưng các bạn trẻ lại sợ bị 
Chúa phạt như thế. 

Ấy thế mà dù cho chẳng ai dạy, chẳng ai răn đe, trong khi xã hội và nhà trường cổ vũ cho tình dục an 
toàn, dạy cho bạn trẻ xài bao cao su, dùng thuốc tránh thai, các bạn lại không bị gò bó trong nền luân lý Á 
đông khắt khe đặt nặng chữ trinh, có đầy đủ tự do thoải mái muốn làm gì thì làm, đại đa số bạn trẻ tuổi teen 
ở Mỹ không dám quan hệ tình dục bừa bãi chỉ vì lý do chính là sợ Chúa phạt. Không chung chạ bừa bãi sẽ 
tránh nhiều tổn thương tâm sinh lý, tránh được các bệnh hiểm nghèo, không có thai ngoài ý muốn kèm theo 
phá thai, các bạn sẽ dễ tập trung vào việc học, tương lai tươi sáng hơn. Tất cả đều sẽ tốt đẹp hơn. Điều 
không ai o ép được thì các bạn lại tự làm chỉ vì sợ Chúa phạt. 

Giả sử trong một bữa tiệc cưới có đông cán bộ Nhà Nước, khi được biết trong số khách tham dự 
có một vị linh mục Công Giáo, anh chàng MC vui tính bỗng nảy sinh một sáng kiến để cho mọi người sẽ 
có dịp cười vui vẻ thỏa thích, anh yêu cầu vị Linh Mục cầm micro nói đúng một câu mà lại làm cho một 
người từ chỗ chưa biết gì mà có thể nắm được cái cốt lõi của đạo. Không biết ở trong trường hợp này 
quý vị sẽ nghĩ ra câu gì để khỏi bị làm trò cười cho thiên hạ. Tôi cho rằng Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ nói 
như sau: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng 
xuống vậy ?” ( Mt 3, 7 ). 

Ngày nay các linh mục thường ít nói về Chúa phạt vì có vẻ đi ngược lại trào lưu tiến bộ của loài 
người. Người ta có thể tin hay không tin vào Thiên Chúa, nhưng chẳng mấy ai chịu tin rằng Chúa phạt 
họ vào đời sau. Cứ đọc những lời người ta an ủi nhau sau một biến cố tang thương nào đó như vụ 
khủng bố ngày 11.9.2001 thì tất cả các nạn nhân đều đã lên Thiên Đàng ráo trọi. Thậm chí không một ai 
dám nói rằng mấy tên khủng bố sát nhân đã phải xuống hỏa ngục trọn gói. 

Chúa có nỡ lòng nào phạt người ta vào đời sau không ? Chúa Giêsu đã nói rõ nhiều lần.  

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy 
sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục ( Mt 10, 28 ). Còn ai chửi anh em mình là quân 
phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt ( Lc 3, 22 ). Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập 
trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 
rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng ( Mt 13, 41 – 42 ) Nếu tay hoặc 
chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, 
còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời ( Mt 18, 8 ) Rồi Đức Vua sẽ phán cùng 
những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi 
dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.” ( Mt 25, 41 ) Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn 
kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời." ( Mt 25, 46 ) 

Chúa còn kể ra một câu chuyện còn rùng rợn hơn tất cả các phim kinh dị nhất mà tôi đã từng 
xem ( x. Lc 16, 19 – 31 ). Ông phú hộ giầu có thì cứ việc ăn uống linh đình bằng tiền của ông. Ông 
chẳng có tội gì cả. Đáng lẽ ông còn có công vì đã cho anh chàng Ladarô có một chỗ nằm ngay trước 
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cửa nhà ông. Có lẽ chỗ đó còn tốt hơn nhiều chỗ khác nên Ladarô mới mò đến. Có thế thôi mà sau khi 
chết ông phú hộ bị ném xuống âm phủ bị lửa đời đời thiêu đốt đau đớn vô vàn nên vĩnh viễn chỉ còn 
thèm thuồng một giọt nước từ Ladarô nhỏ xuống mà sẽ không bao giờ được. 

Ngày xưa điều chính yếu thôi thúc các vị Thừa Sai lên đường truyền giáo và chịu tử đạo là lòng 
yêu mến các linh hồn. Các ngài cho rằng lương dân không đón nhận Tin Mừng sẽ bị mất linh hồn tức là 
sau khi chết sẽ phải xuống hỏa ngục. Đối với Thánh Têrêsa Avila thì không có gì quý giá bằng một linh 
hồn. Chị Thánh thường nói: “Tôi sẵn lòng hiến dâng một ngàn mạng sống chỉ để cứu được một linh 
hồn.” Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến các linh hồn: “Dù cúi xuống đất 
nhặt một cây kim nhỏ, tôi cũng cứu được một linh hồn”. Khi đến nhận nhiệm sở mới Thánh Gioan Maria 
Vianey đã nói rằng: “Tôi sẽ đem về nhiều linh hồn.” Lời cầu nguyện duy nhất mà Thánh Don Bosco xin 
cho bản thân mình là “Xin cho tôi các linh hồn.” Tất cả các Thánh đều có lòng yêu mến các linh hồn. 

Nếu con người có linh hồn bất tử và Chúa có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục đời đời 
thì quả thực không có gì đáng sợ cho bằng bị Chúa phạt.  

Tôi có một chị bạn là một bác sĩ Phật Tử. Chị hay nói ai làm điều gì xấu sẽ bị Chúa phạt. Tôi nêu 
thắc mắc theo Phật thì phải nói về nhân quả chứ. Chị cho biết là hồi nhỏ chơi với đám con nít Công Giáo 
mỗi khi cãi nhau chí chóe tụi nó hay thề thốt “đứa nào ăn gian nói dối chết đi sẽ bị Chúa phạt.” Riết rồi chị lại 
đâm ra sợ Chúa phạt còn hơn sợ luật nhân quả. Mình nói dối thì chỉ một mình mình biết thôi mà Chúa không 
những biết được ý nghĩ của mình mà còn phạt được mình sau khi chết thì Chúa đó đáng sợ lắm. 

Một trong những nguyên nhân chính đẩy đất nước ta vào hàng ngũ các nước nghèo chậm tiến 
nhất trên thế giới là quốc nạn tham nhũng. Các cán bộ CS vô thần không tin có Chúa, linh hồn bất tử và 
đời sau. Nếu vậy thì các vị ấy tha hồ tham nhũng miễn đừng bị phát giác. Ngoài ra chẳng có gì đáng sợ 
nữa. Tuổi trẻ đi học cũng bị cuốn vào cơn lốc thực dụng chạy theo thành tích ảo của nhà trường. Khi 
người ta không còn sợ gì nữa mà chỉ sống thực dụng hưởng thụ thì việc có thai ngoài ý muốn sẽ giống 
như một khối u vô ích, chỉ cần cắt bỏ đi là xong. Vô thần mà, ta mà không có linh hồn thì mọi người khác 
cũng chẳng có linh hồn, mấy thai nhi cũng không có linh hồn, giết quách chúng nó đi là xong, mai mốt ta 
chết đi cũng là hết. 

Có rất nhiều người kể cả bản thân tôi trước khi chết sẽ luôn nẩy sinh khát vọng gặp lại những 
người thân yêu đã quá cố. Tôi tôn trọng cũng như thành tín tin vào mong ước rất chính đáng đó. Nhưng 
nếu điều đó trở thành hiện thực thì tôi sẽ gặp lại không những những người tôi yêu mến mà thôi mà còn 
cả những người tôi đã làm hại. Các bà mẹ phá thai, các ông bố của các bào thai đó sẽ phải gặp lại các 
oan hồn thai nhi mình đã giết bỏ. Đó có phải là lửa hỏa ngục đời đời không ? Như thế Đấng nào làm 
nên linh hồn bất tử mới đáng sợ nhất. 

Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao đa số các bạn tuổi teen Hoa Kỳ lại vì sợ Chúa phạt mà hạn chế 
tình dục bừa bãi. Khó có thể tìm ra một lời giải thích thỏa đáng ngoại trừ đây là một bản năng sinh tồn 
mà Chúa đã gieo vào bản chất của con người. Nếu đúng như vậy thì có gì đáng cho các bạn trẻ Việt 
Nam cần học hỏi từ các bạn trẻ Mỹ hơn là sợ Chúa phạt.  

Đối với Thánh Gioan Maria Vianney thì cho dù không có đời sau, không có thiên đàng vĩnh phúc, 
chết đi là hết cũng không sao. Đối với ngài, biết được Chúa Giêsu, được phục vụ Người, được yêu mến 
Người ngay trong cuộc đời vắn vỏi này, tự nó đã là một hạnh phúc lớn lao vô cùng tuyệt đối rồi. Tự nó 
cuộc đời này đã đậm đà ý nghĩa vô cùng tuyệt đẹp. 

NGUYỄN TRUNG 

 
 

CHA MIKE ( Father Mike ) 

Cha Mike Judge là một trong những người “Lính Cứu Hỏa” đã hy sinh mạng sống trong cuộc khủng 
bố 9.11.2001, và năm nay là giỗ 10 năm ngày Cha qua đời. Trong 10 năm qua, đã có nhiều bài báo và cuốn 
sách viết khá đầy đủ về cuộc sống của Cha. Sau đây chúng tôi xin tóm lược một số điểm chính. 

Những người lính cứu hỏa và những người quen biết Cha thường gọi Cha một cách thân mật là 
“Cha Mike” hay “Cha Mychal.” 

Cha Mike sinh ngày 11 tháng Năm, 1933. Ngày sinh nhật của Cha vào đời sống cũng trùng với 
ngày sinh nhật của Cha vào nước Trời: ngày 11.9.2001. Cha sinh ra ở Brooklyn ( New York ) với tên 
đầy đủ là Robert Emmet Judge. Cha sinh ra vào thời kỳ “Đại Suy Thoái” ( Great Depression ), gia đình 
phải sống trong hoàn cảnh rất nghèo khó. Suốt đời của Cha phải sống giữa những người nghèo khó mà 

CÙNG TƯỞNG NHỚ  
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Cha rất quý mến và yêu thương phục vụ họ. Khi còn nhỏ, dù trong túi chỉ có một đồng “quarter” cha vẫn 
lấy để tặng người ngồi ăn xin bên vệ đường. 

Ba của Cha Mike chết khi Cha mới có 6 tuổi. Ông cụ chết sau những ngày bịnh hoạn lâu dài. 
Cuộc đời nghèo khó, bây giờ lại nghèo khó hơn. Có thời gian Cha phải đi đánh giầy ở ngoài đường phố. 
Tuy nhiên Cha vẫn cố gắng để đi học và cố gắng sống đời sống đạo đức. Sau đó, Cha cảm thấy được 
ơn Chúa gọi “đi tu”. Sau khi cầu nguyện và bàn hỏi với Cha Linh Hướng, Cha đã quyết định xin vào 
dòng Phanxicô khó nghèo lúc 15 tuổi ( năm 1948 ) và sau một thời gian dài học hỏi và tu luyện, Cha đã 
được chịu chức Linh Mục vào ngày 25.2.1961, lúc 28 tuổi. 

Sau khi chịu chức Linh Mục Cha đã được chỉ định giữ nhiều chức vụ khác nhau ở vùng New York. 
Dù ở chức vụ nào, Cha Mike cũng cố gắng noi gương Chúa Giêsu qua cuộc đời Thánh Phanxicô khó 
nghèo, dấn thân chu toàn nhiệm vụ, hăng say giúp đỡ những người nghèo khó, không nhà cửa, nghiện 
ngập, bịnh hoạn, những di dân mới đến Hoa Kỳ. Ngoài ra Cha vẫn dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và 
thánh hóa bản thân; vì thế những người được tiếp xúc với Cha, cảm thấy như được tiếp xúc với một con 
người khiêm tốn, đạo đức và rất dễ thương,và họ thường coi Cha Mike như một “vị thánh sống.” 

Năm 1992, Cha Mike được chỉ định làm Tuyên 
Úy cho Nha Cứu Hỏa New York. Từ đó Cha đã dành 
nhiều thời giờ để đến với những người lính cứu hỏa và 
gia đình họ, không phải chỉ như một vị Tuyên Úy; nhưng 
còn như người bạn và ân nhân của họ; giúp đỡ họ bất 
cứ lúc nào khi cần đến với tất cả tình yêu thương. Sáng 
ngày 11.9.2001 ( vào khoảng gần 10g00 ), ngay khi 
những chiếc máy bay đâm vào tòa Tháp Đôi, Cha đã 
cùng những người lính cứu hỏa chạy vào tòa nhà đang 
cháy và sắp sụp đổ, để cứu các nạn nhân và ban “phép 
Xức Dầu Thánh và các nghi thức cuối cùng” cho những 
người Công Giáo đang hấp hối. Khi Cha đang vội vàng 
chạy vào Tòa Tháp Đôi, ông Thị Trưởng New York ( lúc 
đó là Rudy Giuliani ) nhìn thấy Cha, vội vàng kêu to: “Cha Mike, xin Cha cầu nguyện cho chúng con với !” 
Cha trả lời: “Có chứ, tôi vẫn hằng cầu nguyện cho quý vị…”  

Cha Mike chạy vào Tòa Tháp Đôi được một lúc lâu, thì Cha đi ra; nhưng Cha không còn đi bằng 
đôi chân của mình nữa; những người lính cứu hỏa đã khiêng Cha ra; vì Cha không còn sống nữa… 
Những viên đá đã đổ xuống và đập vào đầu của Cha, và Cha đã hy sinh mạng sống khi thi hành chức vụ 
Linh Mục của mình. Vì quá gấp rút không thể kiếm ngay được một Linh Mục để ban các Bí Tích cuối cùng 
cho Cha, chính những người lính cứu hỏa đã quỳ xuống để cầu nguyện cho Cha.” 

Thánh Lễ An Táng để cầu nguyện cho Cha Mike được tổ chức vào ngày 15.9.2001, tại Thánh 
Đường Thánh Phanxicô vùng Manhattan. Chính Đức Hồng Y Eward Egan chủ tế với nhiều linh mục đồng 
tế, hơn 3,000 người dự Lễ, trong đó có nhiều viên chức cao cấp chính phủ, kể cả cựu Tổng thống Bill 
Clinton, và những người lính cứu hỏa thân yêu của Cha. Nhiều người đã khóc thương Cha Mike và coi 
Ngài như “vị Thánh ngày 9/11” và nhắc lại lời nói của ông thị trưởng New York lúc đó ( Rudy Giuliani ) “Xin 
Cha về với Chúa, cầu nguyện cho chúng con với…” 

Lạy Chúa nhân từ, “xin cho Linh hồn Cha Mike được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn 
thu chiếu soi trên Linh Hồn ấy.” 

Và xin Chúa ban ơn thánh hóa các chủ chăn và các Linh Mục của Chúa, cho các ngài, “sau khi 
đã mặc lấy Chúa, nên giống Chúa mọi đàng, bởi noi gương các nhân đức đấng tôn thờ của Chúa… 
Nhân danh Chúa và nhờ các Linh Mục của Chúa, xin Chúa lại đi qua giữa thế gian mà giảng dạy, mà 
tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối dây của tình yêu Thiên Chúa kết hợp với loài người. Amen”. 

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC và CÁC CHỦNG SINH 

Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa khi nhìn đám đông dân chúng, Chúa đã chạnh lòng thương, vì họ 
như đàn chiên bơ vơ không có người chăn dắt. Ngày nay, đoàn dân Chúa cũng đang khao khát nghe lời 
Chúa, và lãnh nhận các Bí Tích; nhưng số Linh Mục thật ít ỏi. Xin Chúa đoái thương cho chúng con có 
nhiều Linh Mục, và cho các Linh Mục của chúng con đầy tinh thần khiêm nhường và quãng đại, sẵn 
sàng hy sinh tất cả vì đoàn chiên của Chúa, và vì vô số những người còn chưa được biết Chúa. Xin cho 
các Ngài ngày càng trở nên giống Chúa hơn, để nơi các Ngài, chúng con được nhìn thấy chính Chúa 
đang ở với chúng con. 
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Xin Chúa thương ban cho có nhiều tâm hồn thanh thiếu niên quảng đại dấn thân làm Linh Mục, 
và xin Chúa tạo điều kiện thuận lợi, để các chủng sinh ấy sớm trở thành những Linh Mục thánh thiện, có 
lòng nhiệt thành, và nhiều khả năng để tiếp nối công cuộc của Chúa ở giữa trần gian. Lạy Chúa Giêsu, 
Chúa đã hứa: “Ai xin sẽ cho, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho”, thì đây là lời cầu xin tha thiết nhất của 
chúng con. Xin Chúa hãy đoái thương thực hiện để làm vinh danh Thiên Chúa cha. Amen. 

Lm. Anphong TRẦN ĐỨC PHƯƠNG sưu tầm 

 

 
ĐẠO CHÚA – ĐẠO XUẤT THẾ  

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung với hai ngàn tín 
hữu và du khách hành hương trong sân nhà nghỉ mát Castel 
trưa Chúa Nhật 5.9.2010, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã 
ra lời kêu gọi mọi người đặc biệt là giới trẻ khắp nơi trên thế 
giới ngày nay: “Hãy bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, can đảm đi 
ngược dòng đời, sẵn sàng xả thân cho sự thiện, công lý và sự 
thật” ( Nguồn Vietcatholics New ngày 6.9.2010 )  

Ở đây ta có thể lập lại lời của Đức Thánh Cha, đồng 
thời khẳng định hết thảy mọi người cần phải đi ngược dòng 
đời bởi vì đó chính là bản chất xuất thế của Đạo Chúa: “Nếu 
các ngươi thuộc về thế gian thì thế gian chắc yêu mến kẻ 
thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc thế gian, 
song Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian nên thế gian ghen ghét các ngươi” ( Ga 15, 19 ).  

Có thể nói lịch sử Đạo Chúa là lịch sử của những cuộc bách hại nối tiếp và nguyên nhân của 
sự bách hại ấy cũng đã được Chúa báo trước: “Ví bằng thế gian ghét bỏ các ngươi thì hãy biết rằng 
chúng đã ghét bỏ Ta trước các ngươi” ( Ga 15, 18 ). Lời tiên báo cũng như thực tế lịch sử cho thấy 
giữa Đạo Chúa và thế gian không thể có sự hòa hợp tức cùng nhau trên một con đường. Đường thế 
gian thì xuôi dòng còn đường Chúa thì ngược dòng, không thể có cách nào khác.  

Thế nhưng hiện nay trong thời tục hóa này, người ta lại đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác “ 
Không có gì mâu thuẫn đối nghịch giữa thế gian và Nước Thiên Chúa, bởi vì không những thế gian này 
đã được dựng nên và cứu chuộc vì chúng ta và cho chúng ta, nó vừa là môi trường là phương tiện để 
chúng ta hình thành đời mình và thực hiện ơn gọi làm Con Chúa vừa là thực tại mà từ nó, với nó chúng 
ta hình thành thế giới tương lai” ( Thiện Cẩm – Nguyệt san Cg & Dt số 15/96 ).  

Xây dựng thế giới tương lai ngay trên mặt đất này, đó là chủ trương của thời tục hóa, nó đã và 
đang chi phối Giáo Hội trên khắp các lĩnh vực để rồi từ đó dẫn tới việc bất tuân huấn quyền kể cả việc 
phạm Thánh một cách hết sức nghiêm trọng.  

“Tại Hà Lan với sự nhất trí của các Bề Trên miền Dòng, hai tuần trước khi tự sắc “Summum 
Pontificum” có hiệu lực, các Tu Sĩ Dòng Daminh đã phân phát ở mỗi một trong 1.300 Giáo Xứ Công 
Giáo một tập sách nhỏ dày 38 trang có tựa đề “Kerk en Amb” ( Giáo Hội và sứ vụ ) trong đó họ đề nghị 
biến đổi thành luật chung những gì được thực hiện một cách tự phát trong những nơi chốn khác nhau. 
Các Linh Mục Dòng Đaminh đề xuất rằng khi vắng Linh Mục, một người được chọn trong cộng đoàn sẽ 
chủ trì việc cử hành Thánh Lễ. Không quan trọng người đó là đàn ông hay phụ nữ, một người đồng tính 
hay giao hợp khác giới, đã lập gia đình hay còn độc thân. Người được chọn này và cộng đoàn được mời 
gọi cùng xướng chung những lời truyền phép. Việc xướng những lời này không phải là một đặc quyền 
dành riêng cho Linh Mục. Những lời như thế cấu thành sự diễn tả có ý thức về Đức Tin của toàn thể 
cộng đoàn” ( Nguồn: Tâm Linh Tôn Giáo – Dũng Lạc ).  

Đức Tin Công Giáo biểu lộ một cách sâu xa nhất trong mỗi Thánh Lễ, thế nhưng ở đây Đức Tin 
ấy đã bị chà đạp một cách trắng trợn và điều quan trọng đáng nói là nó đã được sự đồng thuận không 
những chỉ của các Bề Trên miền Dòng Đaminh Hà Lan mà của cả Tổng Bộ Dòng ở Roma. Có thể nói 
cuộc khủng hoảng do mất phương hướng đã ăn sâu vào tới tận cốt tủy của Giáo Hội và sở dĩ có sự mất 
phương hướng ấy chính là ở chỗ người ta đã thay thế con đường ngược dòng của Đức Kitô bằng con 
đường xuôi dòng của thế gian. Xuôi theo dòng đời thì chắc là sẽ được thế gian để yên cho thế nhưng 
đó chỉ là cái yên ổn giả tạo với hậu quả là sự diệt vong có thể thấy trước.  

CÙNG PHÂN TÍCH  
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Trái lại, ngược với đời sẽ được Chúa chúc phúc nhưng sẽ bị đời chà đạp khinh miệt “Các nhà 
lãnh đạo Giáo Hội đang bị xỉ vả trên truyền thông và ngay tại các tòa án chỉ vì đã dám phát biểu giáo 
huấn Công Giáo. Như quý vị còn nhớ cách nay mấy năm một trong các chính khách hàng đầu của thế 
hệ chúng ta, ông Rocco Buttiglione đã bị từ khước một chức vụ lãnh đạo trong Liên Hiệp Âu Châu chỉ vì 
các niềm tin Công Giáo của ông. Đầu mùa hè này, chúng ta được chứng kiến một thứ côn đồ đầy tính 
trả đũa chưa bao giờ thấy trên lục địa này kể từ ngày có những phương pháp cảnh sát trị như Xô Viết và 
Quốc Xã: Tòa Tổng Giám Mục Brussels ( Bỉ ) đã bị nhiều viên chức tới lục lọi các Giám Mục bị giam giữ 
và tra hỏi hàng chín giờ đồng hồ bất chấp các thủ tục cần có. Các máy vi tính, điện thoại di động và cả 
hồ sơ riêng của các ngài đều bị tịch thu. Ngay cả đến các ngôi mộ người chết của Giáo Hội cũng bị cuộc 
ruồng bố trên xâm phạm” ( Diễn văn của Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput, Giáo Phận Denver, 
Colorado đọc tại Slovakia – Nguồn Vietcatholics New 30.8.2010 )  

Thần Học ngày nay cho rằng không có gì là mâu thuẫn giữa thế gian và Nước Thiên Chúa, cũng 
chính vì quan niệm như vậy thế nên người ta mới hô hào nhau xây dựng Nước Trời tại thế. Tuy nhiên 
xét cả về mặt thực tế lịch sử cũng như giáo thuyết giải thoát của Đức Kitô nó hoàn toàn trái ngược, một 
đàng Chúa dạy “Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Sự khó ngày nào 
đủ cho ngày ấy” ( Mt 6, 34 ). Còn Thần Học thì hoàn toàn trái ngược, người ta bảo nhau cần phải lo 
lắng, chẳng những chuyện trên trời mà còn cả dưới đất !  

“Vì vậy Thần Học không phải chỉ suy nghĩ về những 
thực tại thiêng liêng hay là siêu nhiên được coi như thượng 
tầng cấu trúc con người mà còn phải suy nghĩ về hạ tầng cấu 
trúc của nó. Thần Học ngày nay không chỉ suy nghĩ về những 
“sự trên trời” mà còn phải suy nghĩ về “những sự dưới đất”. 
Không chỉ suy nghĩ về những mầu nhiệm Thiên Chúa mà còn 
cả về vật chất, về kinh tế, chính trị, khoa học. Thần học ngày 
nay cũng phải quan tâm đến cả những vấn đề sinh học, về ý 
nghĩa về vai trò của “gien” và di truyền trong việc hình thành 
thể xác và phẩm cách con người” ( Thiện Cẩm – Nguyệt san 
Cg & Dt số 15/96 ).  

Những lời này đã cho chúng ta thấy bản chất của 
Thần Học tất cả chỉ là suy nghĩ, hết suy nghĩ chuyện… trên trời lại suy nghĩ chuyện… dưới đất. Thật ra 
với những cái gọi là suy nghĩ ấy thì dù có suy nghĩ đến nát cả óc ra cũng chẳng có thể thấy biết được 
cái gì ngoài ra là những quan niệm chết khô chẳng mảy may ích lợi gì cho cả người lẫn mình, nếu 
không muốn nói nó toàn là độc hại. Đức Kitô chẳng những không bao giờ khuyên dạy con người cần 
phải suy nghĩ này nọ, mà ngay đến cả việc lo lắng cho đời sống bản thân cũng không cần, “vì hễ ai 
muốn cứu mạng sống mình thì phải mất, còn hễ ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. 
Vì lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn mình thì nào được ích gì ?” ( Mt 16, 25 – 26 )  

Mạng sống ám chỉ cho xác thân, ai cũng lo lắng nuôi nấng chăm lo cho thân xác muốn cho nó có 
được của ăn, cái mặc, nhà cửa, phương tiện xe cộ đầy đủ ngon lành. Có khi chỉ vì cái lo đó mà gây ra 
biết bao điều tội lỗi xấu xa… Thế nhưng dù có lo, có tài trí đến đâu rút cục cũng không qua khỏi quy luật 
sinh lão bệnh tử. Mặt khác, ai cũng muốn mình có được danh giá địa vị này khác, muốn được thỏa lòng 
mãn ý, được gần gũi kẻ thân thích ruột rà đồng thời xa lánh kẻ thù nghịch, thế nhưng tất cả đều không 
thể được bởi lẽ bản chất của đời sống nó là như vậy. Hễ có thân, có sinh mệnh, là có khổ. Lão Tử nói: 
“Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả vị ngô hữu thân. Cập ngô vô thân ngô hữu hà hoạn” ( Ta sở dĩ có cái khổ 
lớn vì ta có thân, nhược bằng nếu ta không thân thì đâu có khổ gì ) Có khổ là vì có thân, nhưng ai lại 
chẳng có thân, không thân thì biết lấy gì để nói năng, đi lại, làm lụng… ?  

Như vậy vấn đề ở đây không phải là vì có thân mà khổ nhưng bởi nó chỉ là giả hợp, không thật 
lại chấp nó làm thật, nên mới khổ. Đức Kitô đến với cõi thế là để chỉ cho con người sự thật và khi đã 
nhận ra sự thật ấy thì sẽ hết khổ tức được giải thoát “Nếu các ngươi cứ ở trong đạo của Ta thì thật là 
môn đệ Ta, các ngươi sẽ biết sự thậ và sự thật sẽ giải thoát các ngươi” ( Ga 8, 31 – 32 ). Chúa nói muốn 
biết sự thật thì phải ổ trong Đạo, thực hành Đạo. Nói cách khác, chúng ta theo Chúa, thực hành những 
lời dạy của Ngài mục đích là để biết Sự Thật và Sự Thật ấy chỉ có thể có được bằng con đường xuất 
thế, tức từ bỏ.  

1. Từ bỏ trong Cựu Ước 

Khởi đầu con đường Đạo Chúa là sự từ bỏ của tổ phụ Abraham cùng với lời hứa “Ngươi hãy ra 
khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến Xứ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên 
một dân tộc lớn, Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ trở thành một nguồn 
phước đức” ( St 12, 1 – 2 ). 



 16

Tất cả những lời hứa này đều đã được thực hiện kể từ sau cuộc ra đi của tổ phụ. Dân tộc lớn đó là 
Đạo Thánh Chúa đã lan truyền khắp tứ phương thiên hạ cho đến toàn cõi đất dù là hải đảo xa xôi hay biên 
địa hẻo lánh. Abraham đã trở thành tổ phụ của toàn thể những kẻ tin và cũng nhờ đó mà được hưởng vô 
vàn phước đức: “Vậy anh em phải biết rằng kẻ nào có Đức Tin, nấy đều là con cái của Abraham. Kinh 
Thánh cũng thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ công nhận dân ngoại là công chính bởi Đức Tin nên trước đã 
giảng Tin Mừng cho Abraham rằng: muôn dân đều sẽ nhờ ngươi mà được phước đức” ( Gl 3, 7 – 8 ).  

Tổ phụ đã lên đường từ bỏ quê hương xứ sở, mẹ cha anh em 
quyến thuộc… nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc hành trình Đức 
Tin còn rất nhiều chông gai thử thách phải vượt qua và có thể nói cuộc ra 
đi ấy chẳng khác nào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm “Người ra đi mà không 
biết mình đi đâu. Bởi Đức Tin người kiều ngụ trong Xứ đã hứa như trong xứ 
lạ. Ở trong trại với Isaac và Giacóp là kẻ đồng thừa thọ cùng một lời hứa 
với mình” ( Dt 11, 8 – 9 ).  

Ra đi, phải từ bỏ tất cả những gì thân thương để rồi lại còn phải 
chịu một cuộc thử thách mà nếu không phải là tổ phụ Đức Tin như 
Abraham thì không một ai có thể vượt qua đó là phải giết chính đứa con 
thừa tự của mình là Isaac ( St 22, 1 – 8 ). Đã gọi là thử thách thì tất có kẻ 
chiến thắng nhưng cũng có người thất bại nếu không có ơn phù giúp. 
Trong cuộc hành trình ra khỏi đất nô lệ Ai Cập dân chúng oán trách rất 
nhiều “Trọn ba ngày đi trong sa mạc mà chẳng kiếm đâu ra nước uống… 
Đi tiếp đến đất Mara có nước nhưng lại đắng không thể uống được. Dân 
sự kêu la Môsê kêu cầu Chúa và Ngài bèn chỉ cho một cây gỗ liệng xuống 

nước bèn hóa ngọt” ( Xh 15, 24 ). 

Ra đi khỏi xứ sở lưu đày nhưng khi gặp gian truân đói khát thì lại oán than “Ôi ! thà rằng chúng 
tôi chiụ chết về tay Đức Chúa tại xứ Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh chán chê” ( Xh 16, 3 ). 
Đói khát là một nhu cầu bức thiết của con người, Thiên Chúa rất biết điều ấy và khi con người kêu cầu 
bao giờ Ngài cũng đáp ứng khi thì Manna khi thì chim cút ăn đến phát chán thì thôi ( Xh 16 ). Mặt khác 
trong cuộc hành trình gian khổ suốt bốn mươi năm ấy ngoài nhu cầu vật chất xác thân, Dân Chúa cũng 
cần phải thỏa mãn nhu cầu tâm linh.  

Trong khi Môsê lên núi Sinai để tiếp nhận bảng đá ghi chép luật lệ và các giới răn thì dân ở bên dưới 
thấy ông lâu về bèn ép phó tướng Aaron đúc tượng bò vàng để thờ ( Xh 32 ). Khi Môsê từ trên núi xuống 
thấy vậy vô cùng tức giận, “lấy bò vàng của chúng đã đúc đem thiêu trong lửa rồi nghiền cho đến thành tro 
bụi rải trên mặt nước, còn lại bao nhiêu đem hòa với nước bắt dân Itraen phải uống” ( Xh 32, 20 ).  

Con người chỉ nhận biết bằng hình tượng âm thanh sắc màu, nhưng điều ấy không thể đẹp lòng 
Thiên Chúa. Môsê một lần nữa phải trở lại núi Sinai, “Ở đó cùng Đức Chúa trong bốn mươi ngày đêm 
không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Giêhôva chép trên hai bảng đá các lời giao ước tức Mười 
Điều Răn” ( Xh 34, 28 ).  

Môsê phải lên núi Sinai lần thứ hai, sống cùng Thiên Chúa suốt bốn mươi đêm ngày không ăn 
không uống thì mới có được Mười Điều Răn vô cùng quý giá để cho con người theo đó mà sống đạo 
thực hành. Điều ấy chứng tỏ gì nếu chẳng phải Thiên Chúa muốn cho Dân Ngài phải sống đạo từ bỏ 
xuất thế ? Tổ phụ thì từ bỏ quê hương bản quán mẹ cha anh em còn Dân Chúa thì quyết chí ra đi bỏ lại 
đằng sau đất nô lệ Ai Cập là để có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đời đời chứ đâu có phải lại bám 
lấy cõi trần ai khổ lụy ?  

Thật sự thì Đất mà Thiên Chúa Hứa ban cho tổ phụ Abraham không hề tồn tại trên mặt đất này. 
Nhưng vì con người còn u mê ám chướng nên trong suốt cuộc hành trình bốn mươi năm trong sa mạc 
và sau đó khi đã chiếm ngự được miền Canaan rồi bị bắt đi đầy, rồi trở lại đó cách nay chưa đầy một 
thế kỷ, Dân Do Thái cho đến giờ vẫn còn nuôi ảo vọng về cái miền Đất Hứa mơ hồ ấy, để rồi không tin 
vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Trung Gian dẫn đường mặc dầu Thiên Chúa đã hứa với Môsê là sẽ ban 
Đấng Cứu Thế cho Dân Ngài: “Ta sẽ lập lên cho chúng một Đấng Ngôn Sứ như ngươi, thuộc trong anh 
em chúng. Ta sẽ lấy các lời Ta đặt để trong miệng Ngài thì Ngài sẽ nói cho chúng mọi điều Ta phán dạy 
ngươi” ( Đnl 18, 17 ). Ngôn Sứ sẽ được lập ở đây không phải đấng nào khác mà đó chính là Chúa Kitô, 
Ngài sẽ thay thế Môsê trong sứ mạng mới để dẫn đưa Dân Chúa vào nơi Đất Hứa Nước Trời.  

2. Từ bỏ trong Tân Ước 

Kinh Thánh là sách chứa đựng các giao ước, vì thế chúng ta mới có hai phần gọi là Cựu Ước và 
Tân Ước. Mặc dầu phân ra như thế nhưng hai phần ấy lại nối kết với nhau như cùng một dòng sông mà 
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Cựu Ước là thượng lưu còn Tân Ước là hạ lưu. Sở dĩ gọi là thượng bởi vì có hạ, ngược lại không có hạ 
thì làm gì có cái gọi là thượng ? Ví như một dòng sông để cho thấy Kinh Thánh không thể tách rời.  

Tuy nhiên thực tế thì với Do Thái giáo cho đến giờ họ vẫn không hề công nhận Chúa Giêsu là 
Đấng Cứu Thế, điều ấy có nghĩa họ hoàn toàn không có phần Tân Ước. Ngược lại với Kitô giáo thì hầu 
như cũng rất miễn cưỡng chấp nhận Cựu Ước, nếu không muốn nói là gần như chối bỏ. Một dòng sông 
mà nếu đắp đập ngăn chặn lại thì đó chỉ còn là hai cái hồ nước đọng, sớm muộn gì cũng phải cạn kiệt. 
Như Thánh Augustino nói cần phải nhận ra được tính chất nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước thì mới 
hiểu được Kinh Thánh trong toàn cục của nó “Tân Ước giấu ẩn trong Cựu Ước. Cựu Ước tỏ lộ trong tân 
Ước ( Novum Testamentum in Vetere latet et in Novo Vetus patet ).  

Giao ước là sợi chỉ xuyên suốt trong cuộc hành trình của Dân Chúa tiến về Đất Hứa. Môsê đã 
kết thúc vai trò của mình với cuộc xuất hành khởi từ đất nô lệ Ai Cập về miền Đất Hứa Canaan. Thế 
nhưng đây không phải là Đất “đượm sữa và mật” ( Xh 3, 8 ) mà Thiên Chúa đã Hứa ban cho Dân Ngài. 
Lý do khiến Dân Chúa không vào được Đất Hứa là vì họ đã không thực hiện giao ước. Chính vì vậy mà 
giao ước cũ ( Cựu Ước ) đã bị hủy đi để thành lập giao ước mới ( Tân Ước )  

“Chúa phán: Kìa ngày đến Ta sẽ cùng nhà Itraen và Giuđa lập một giao ước mới, không phải 
theo như giao ước mà Ta đã lập với tổ phụ họ trong ngày Ta cầm tay họ dắt ra khỏi xứ Ai Cập vì họ đã 
không giữ giao ước Ta nên Ta không kể đến họ nữa. Chúa lại phán: Này là giao ước Ta sẽ lập với nhà 
Itraen, sau những ngày đó Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong Tâm Ý họ, ghi tạc nó vào lòng họ. Ta sẽ làm 
Chúa Trời của họ và họ sẽ làm Dân Ta” ( Dt 8, 8 – 10 ).  

“Sau những ngày đó” ám chỉ cho việc Đức Kitô 
xuất hiện nơi đời để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và 
Nước Trời này là nước mầu nhiệm nội tại “Ở trong lòng 
các ngươi” ( Lc 17, 20 – 21 ) Nước Trời nội tại này còn 
mang nhiều tên khác như sự nghỉ ngơi “Thế thì chúng 
ta hãy chuyên cần vào sự nghỉ ngơi đó” ( Dt 4, 11 ), 
hoặc Nhà Trại thật “Không phải bởi tay con người làm, 
nghĩa là không thuộc về cõi thọ tạo này” ( Dt 9, 11 ), 
hoặc Sự Sống Đời Đời: “Hễ ai Cha đã ban cho Con thì 
Con ban cho họ sự sống đời đời” ( Ga 17, 2 ).  

Lời Chúa đây cho thấy chúng ta đã được Thiên 
Chúa Cha thông qua Đức Kitô ban cho “Sự Sống Đời 
Đời”. Sự ban cho ấy cũng tức là Lời Hứa với điều kiện là phải dứt khoát từ bỏ thế gian. Thế gian từ bỏ 
đó có thể là những quyến thuộc máu mủ ruột thịt mình như cha mẹ anh em vợ chồng con cái… hoặc 
quê hương xứ sở, tài sản sự nghiệp v.v…  

Sự từ bỏ ấy không có nghĩa là phải dứt bỏ những mối quan hệ đó mà chủ yếu không được yêu 
mến chúng hơn Chúa “Ai yêu mến cha hoặc mẹ hơn Ta không đáng cho Ta. Ai yêu mến con trai hay con 
gái hơn Ta không đáng cho Ta” ( Mt 10, 37 ). Lý do khiến không được yêu mến cha mẹ con cái hơn Chúa 
là vì con đường của Chúa là đường siêu xuất thế gian. Còn quyến luyến bởi những mối quan hệ thế tục 
dù là cha mẹ, con cái thì vẫn còn bị buộc ràng không thể theo Chúa để bước đi trên đường giải thoát. Quả 
thật đường của Chúa là đường giải thoát, thế nhưng thoát ra khỏi những mối tình cảm yêu thương thế 
gian mới chỉ là cái bước đầu sơ khởi. Sự giải thoát chỉ thực sự đến cho những kẻ dám có can đảm bỏ 
mình “Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ta” ( Lc 9, 23 ).  

Ở đây Chúa dạy hai điều, một là muốn theo Chúa thì phải bỏ mình và hai là phải vác thập giá 
hàng ngày tức vì Chúa mà vui chịu mọi khổ đau. Bỏ mình tức là bỏ đi “cái Tôi”. Con người không ai lại 
không chấp chặt vào “cái Tôi”. Nghĩ gì, nói gì, làm gì cũng đều cho là tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm. Đang khi 
đó “cái Tôi” chỉ là ảo tưởng không thật, do chấp mà có.  

Không ai lại không vướng vào hai cái chấp, đó là chấp xác thân này là mình và hai là chấp tâm ý này 
là mình. Bởi chấp xác là mình thế nên mới hết lòng lo lắng tẩm bổ o bế trau chuốt mong cho nó sống mãi 
nhưng rồi nó vẫn bệnh, vẫn già, vẫn chết. Thế là khổ là đau ! Bởi chấp tâm ý này là mình thế nên ai cũng 
theo ý riêng mình để rồi gây nên biết bao là tranh chấp hận thù và rồi lôi kéo nhau cùng xuống địa ngục.  

Con người khổ mà không biết mình khổ thế nên cứ còn lăn lóc mãi trong khổ. Cũng vậy, sai lầm 
mà không biết mình sai lầm nên cứ còn sai mãi, đó là cái thảm cảnh của nhân loại hôm nay: “Vì thời hầu 
đến, người ta không chịu vâng theo Đạo thuần chánh nữa nhưng vì họ ngứa tai nên cứ theo tư dục mình 
mà tập họp những giáo sư cho mình, bưng tai bịt mắt khỏi lẽ thật mà xu hướng về những chuyện hoang 
đường” ( 2Tm 4, 3 – 4 ).  
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Đạo thuần chánh đây chỉ có thể là Đạo Xuất Thế, Đức Kitô kêu gọi chúng ta ra khỏi thế gian chứ 
không phải là để theo đuôi hay thích nghi, hội nhập chi chi với nó… Cái dấu chứng của những kẻ theo 
đạo chân thật ấy là sẽ bị thế gian ghét bỏ, khinh miệt. Nếu không phải như thế, hoặc đó không phải đạo 
thật, hoặc Chúa nói không đúng; nhưng có ai dám nói Chúa không đúng ? Bị ghét bỏ mà vẫn giữ đạo 
được thì đây quả là đạo thật, “có ông cán bộ hỏi một Giáo Dân nghèo dốt: Đạo anh thế nào ? Đạo tôi là 
đạo thà chết chẳng thà bỏ đạo” ( Hồi ký của Đức Cha Lê Đắc Trọng ). 

PHÙNG VĂN HÓA, 10.2011 

. 

 
 

KINH GIA ĐÌNH 
Thuở nhỏ, mỗi tối tôi đều “bị” cha mẹ bắt phải lần chuỗi 

Mân Côi chung cả nhà, dù muốn làm gì hoặc đi chơi đâu thì trước 
tiên vẫn phải đọc kinh chung. Dù nhỏ, nhưng sáng nào cũng phải 
đi lễ sớm từ 4 giờ, ngày nào cha xứ đi vắng, không có lễ, thì cũng 
phải thức dậy đọc kinh sáng cả nhà, và cũng lần chuỗi Mân Côi. 
Đó là “nghiêm luật”, không ai có quyền ý kiến gì ! 

Đọc kinh ngày xưa không ít như ngày nay, đúng nghĩa 
gọi là “giờ kinh” ( chứ không phải “phút kinh” ). Mỗi tối, gia đình 
tôi đều đặn “giờ kinh chung”: Kinh Chúa Thánh Thần, kinh Tin, 
kinh Cậy, kinh Mến, kinh Ăn năn tội, lần chuỗi Mân Côi, kinh 
Dâng mình cho Trái Tim Chúa ( Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức 
Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng, ai kể cho xiết… ), 

kinh Nữ vương, kinh Thánh Giuse, kinh Bà Thánh Anna ( bổn mạng mẹ và các chị tôi ), kinh Thánh 
Thomas Tiến sĩ ( bổn mạng ba và anh em tôi ), kinh Dâng Gia đình cho Trái Tim Mẹ ( quen gọi tắt là 
Kinh Gia Đình ), kinh Cám Ơn, kinh Vực Sâu, kinh Trông Cậy, Ba Câu Lạy, rồi kết thúc. 

Dĩ nhiên hồi đó tôi chỉ “miễn cưỡng”, chưa có thể ý thức, nhưng tôi thấy nhờ vậy mà con cái có 
một thói quen đạo đức tốt. Từ đó, dù tôi chỉ đọc “vẹt”, nhưng tôi rất ấn tượng với kinh “Dâng mình cho 
Trái Tim Chúa” và kinh “Dâng Gia đình cho Trái Tim Mẹ”, vì trong đó có những lời cầu nguyện rất thấm 
thía, ăn sâu vào tâm khảm tôi. Vì xã hội thay đổi, người ta bỏ một câu trong kinh “Dâng Gia đình cho 
Trái Tim Mẹ”, rồi không hiểu sao dần dần người ta bỏ luôn kinh này, thậm chí người ta không còn thói 
quen “đọc kinh chung” mỗi tối. Xin được ghi lại toàn bộ Kinh “Dâng Gia đình cho Trái tim Mẹ” như sau: 

KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM MẸ 

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là mẫu gương các gia đình, chúng con hết dạ trung 
thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con: mọi người, mọi của cải, mọi sự phiền sầu, đau khổ, sự 
sống, sự chết. Xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này. 

Gia đình con buồn phiền đau khổ. 
Xin Mẹ thống trị gia đình con ( các câu sau đều đáp vậy ). 
Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazareth. 
Gia đình con xin cho Danh Mẹ cả sáng. 
Gia đình con xin cho Nước Mẹ trị đến. 
Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ. 
Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày dùng đủ. 
Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau. 
Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hoả ngục. 
Gia đình con xin khi lầm than vất vả, Mẹ ban cho sức phấn khởi vui tươi. 
Gia đình con khi có ai qua đời hoặc bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó. 
Gia đình con khi có người khô khan, mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng. 
Gia đình con khi có trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn chăm sóc. 
Gia đình con khi thanh thiếu niên vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy. 
Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch. 
Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái. 
Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng theo ơn Chúa đến cùng. 

Gia đình con xin nguyện không dám trái phép công bình. 

CÙNG HIỆP THÔNG  
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Cho con giữ trọn lời nguyền ( các câu sau đều đáp vậy ). 
Gia đình con xin nguyện không dám dâm ô. 
Gia đình con xin nguyện không dám hằn thù, ghen ghét. 
Gia đình con xin nguyện thi hành ba Mênh lệnh Fatima. 
Gia đình con xin nguyện trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành. 

Lời nguyện cuối bài viết của tác giả:  

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn, sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia 
sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai ? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long 
đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu 
đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen. 

Kinh này thật đầy đủ ý nghĩa, nhẹ nhàng mà tha thiết, giản dị mà thâm thuý, cầu nguyện cho cả 
phần hồn lẫn phần xác, và đó cũng là những lời thề hứa với Đức Mẹ. Nghe phần “lời nguyện” mới tha 
thiết làm sao ! Đó thực sự là lời tâm sự của người con nói với Mẹ Maria. Nỉ non như vậy thì làm sao Mẹ 
có thể làm ngơ được ? 

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cho chúng con biết quyết tâm thực thi 3 điều mà Mẹ đã truyền qua Ba 
Trẻ Nhỏ ( Luxia, Phanxicô và Giaxinta ) ở Fatima: Tôn sùng Mẫu Tâm, Lần hạt Mân Côi, và Canh tân 
đời sống. Amen. 

TRẦM THIÊN THU, chiều Sàigòn, Lễ Mân Côi, 7.10.2011 

 
  

 
 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 
TRỢ GIÚP ANH TRỊNH VĂN MINH Ở CỦ CHI,  

BỊ NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ VIÊM RUỘT CẤP 

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khi, Giáo Xứ Tân Thông, phụ trách Giáo 
Điểm Lô 6, An Phú, huyện Củ Chi, giới thiệu trường hợp em TRỊNH VĂN 
MINH, sinh năm 1973, hiện ngụ tại 63 đường 796, ấp Phú Bình, xã An Phú, 
huyện Củ Chi, điện thoại: 01265.056.151. Em Minh làm mướn cho người ta ở 
Củ Chi nuôi vợ và 3 con nhỏ. Em Minh bị đau bụng cấp, đi phân ra máu, 
người thân chở đến Bệnh Viện huyện Củ Chi cấp cứu, sau đó anh được 
chuyển lên Bệnh Viện Nhiệt Đới. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán em bị nhiễm 
trùng huyết, viêm ruột cấp và đang được điều trị tại phòng B10, khoa 

nhiễm A, Bệnh Viện Nhiệt Đới. Chúng tôi xin trợ giúp 3.500.000 VND, số tiền được trích từ Chương 
Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 5 biên lai + 3 biên lai tạm ứng ).  

TRỢ GIÚP LẦN 2 CHO CHỊ NGUYỄN THỊ YẾN Ở SÀIGÒN, BỊ TIỂU ĐƯỜNG VÀ GAN 

Nữ Tu Thiên Ơn, Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, Nhà Thờ Tân Lập, 
phường Bình Trị Đông, quận 2, Sàigòn, điện thoại: 0902.011.125, giới thiệu 
trường hợp em NGUYỄN THỊ YẾN, sinh năm 1983, con của ông Nguyễn Văn 
Lợi và bà Nguyễn Thị Duyên, hiện ngụ tại 62/18/11 phường Ông Nhiêu, Long 
Trường, quận 9, điện thoại: 08.3743.2019. Em Yến bị tiểu đường và gan đã 
vài năm, đang mang thai. Bệnh tình càng ngày càng trở nặng, các bác sĩ 
Bệnh Viện Chợ Rẫy phải mổ sớm cho em để cứu 2 đứa con. Hiện tại sức 
khỏe của 3 mẹ con rất yếu, đang nằm tại phòng hồi sức để được theo dõi. 
Chúng tôi đã trợ giúp 2.000.000 VND ( tuần 3.10.2011 ), nay chúng tôi xin trợ giúp 740.000 VND, số tiền 

được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ANH ĐINH VĂN CHÍN Ở ĐỒNG NAI,  
BỊ GÃY XƯƠNG ĐÙI 

Lm. Giuse Trần Văn Đệ, Giáo Xứ Nam Hà, Giáo Phận Xuân Lộc, 
ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, giới thiệu trường 
hợp anh ĐINH VĂN CHÍN, sinh năm 1968, hiện ngụ tại 439 khu 5, ấp Nam 
Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 
01696.782.673. Anh Chín có vợ và một đứa con nuôi. Cách đây 8 năm anh 

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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bị tai nạn gây liệt 2 chân nhưng anh vẫn mưu sinh bằng việc bán vé số nuôi vợ con. Ngày 2.9.2011, 
trong lúc chống tay ngồi dậy thì anh bị gãy xương đùi trái, đứt mạch máu ngay háng, anh được đưa 
đi cấp cứu tại Bệnh Viện Long Khánh nhưng 1 thời gian thì anh bị loét và hoại tử 2 bên mông, sau đó 
anh lại được chuyển lên Biên Hòa vẫn không khả quan. Hiện nay anh Chín đang được điều trị tại Bệnh 
Viện Điều Dưỡng Quận 8, khoa ngoại 2, phòng 1. Tạm thời các bác sĩ đã cắt được cơn sốt cho anh 
nhưng vết loét hai bên và xương gãy vẫn chưa được điều trị do gia đình quá khó khăn. Chúng tôi xin trợ 
giúp 4.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai + 2 
biên lai tạm ứng ).  

TRỢ GIÚP CHỊ BÀNH THỊ THU THẢO Ở SÀIGÒN BỊ UNG THƯ VÚ 

Lm. Giuse Nguyễn Thế Mạnh, Giáo Xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, 
Giáo Phận Sàigòn, giới thiệu trường hợp chị Maria BÀNH THỊ THU 
THẢO, sinh năm 1968, hiện ngụ tại 294/169 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, Sàigòn, điện thoại: 0902.287.014. Chị Thảo bị ung thư vú 
đã 6 năm nay, giờ di căn sang phổi. Gia đình chỉ có nguồn thu nhập chính từ 
chồng chị Thảo bằng việc chạy xe ôm. Hiện tại chị Thảo đang được hóa trị tại 
Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, khoa hô hấp, lầu 3, phòng 403 với mỗi toa 
thuốc là 500.000 VND. Chúng tôi xin trợ giúp 2.000.000 VND, số tiền được 
trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ANH LƯƠNG TRỌNG NGHĨA Ở VĨNH LONG BỊ HẸP VAN TIM  

Lm. Đoàn Văn Bảo, DCCT, Giáo Xứ Mỹ Thuận, Giáo Hạt 
Mỹ Thuận, Giáo Phận Vĩnh Long, giới thiệu trường hợp anh LƯƠNG 
TRỌNG NGHĨA, sinh năm 1968, hiện ngụ tại số 6, thị trấn Cái Tàu 
Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Vợ anh Nghĩa bán tạp hóa 
còn anh Nghĩa chạy xe ôm nuôi 2 con đang đi học. Bản than anh 
Nghĩa bị hẹp van tim đã 30 năm nay, ngày 03.10.2011 anh đã được 
mổ, hiện tại anh đang được điều trị bảo hiểm tại Bệnh Viện Huyện. 
Chúng tôi xin trợ giúp 1.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương 
Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ). 

TRỢ GIÚP LẦN 2 ANH PHẠM HỒNG TIẾN Ở QUẢNG NGÃI,  
BỊ LAO PHỔI, XƠ GAN CỔ TRƯỚNG 

Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên của TTMV 
DCCT Sàigòn, điện thoại: 0166.985.0861, giới thiệu trường hợp ông 
PHẠM HỒNG TIẾN, sinh năm 1955, hiện ngụ tại xóm Nghệ Tân, thôn Cổ 
Lũy, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 
01695.180.745. Ông Tiến có vợ và một người con gái đang học lớp 10. 
Ông sống bằng nghề lái đò. Ông Tiến bị xơ gan cổ trướng, thêm bệnh 
lao phổi hiện đang được điều trị tại Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, Sàigòn, 
khu A4, phòng 6, giường 45. Ông đã điều trị trong hai tháng liền, đến nay 
đã hết khả năng điều trị tiếp tục. Chúng tôi đã trợ giúp 4.000.000 VND (08/2011), nay chúng tôi xin trợ giúp 
3.000.000 VND số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHỊ TRẦN HUỆ PHƯƠNG Ở SÀIGÒN, BỊ LAO HẠCH BỤNG 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 
0902.472.378, giới thiệu trường hợp chị Maria TRẦN HUỆ 
PHƯƠNG, sinh năm 1981, con của bà Nguyễn Thị Mỹ, hiện ngụ tại 10/1 
Bùi Công Trừng, phường Thanh Xuân, quận 12, Sàigòn, điện thoại: 
01212.507.795. Gia đình 2 mẹ con khó khăn, phải ở nhờ nhà người 
quen. Chị Phương bị lao hạch bụng B20, vì không đủ điều kiện nằm 
bệnh viện nên chị phải mua thuốc uống từng ngày tại nhà. Chúng tôi xin 
trợ giúp chị Phương số tiền 5.000.000 VND từ Chương Trình Nhịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  
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TRỢ GIÚP ÔNG TRƯƠNG VĂN MÁCH Ở SÀIGÒN, 
BỊ BƯỚU BÀNG QUANG, SỎI THẬN 

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp ông 
TRƯƠNG VĂN MÁCH, sinh năm 1940, hiện ngụ tại 170/329, phường 
6, quận 4, Sàigòn. Ông Mách đang sống với người con gái tên Phạm 
Thị Anh. Chị Anh nuôi cha bằng nghề lột hành mướn với thu nhập mỗi 
ngày là 45.000 VND chỉ đủ trang trải, ăn uống mỗi ngày cho 2 cha con. 
Bản thân ông Mách bị bướu bàng quang và sỏi thận đã lâu. Hiện tại 
ông đang được điều trị tại Bệnh Viện Bình Dân, lầu 2, phòng 279. 
Chúng tôi xin trợ giúp 600.000 VND, số tiền được trích từ Chương 
Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ANH PHẠM ĐÌNH TRUNG Ở NGHỆ AN, BỊ TAI NẠN 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, 
giới thiệu trường hợp anh Antôn PHẠM ĐÌNH TRUNG, sinh năm 1982, hiện ngụ tại 
xóm Gia Nghĩa, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 
01648.953.867. Mẹ mất sớm, cha bị tâm thần, một mình anh vô Sàigòn làm thợ hồ 
để nuôi cha. Trong lúc đi làm anh Trung đã bị tai nạn giao thông mà hoàn cảnh gia 
đình neo đơn, anh chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của bà con đồng hương cùng sống tại 
Sàigòn. Anh đã được điều trị tại khoa Ngoại, phòng 005, Bệnh Viện 175. Chúng tôi 
xin trợ giúp anh Trung số tiền 4.000.000 VND từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHỊ LƯƠNG THỊ MAI Ở LÂM ĐỒNG, BỊ HẸP VAN 2 LÁ 

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT, Giáo Xứ Phú Sơn, Giáo 
Hạt Đức Trọng, Giáo Phận Đà Lạt, giới thiệu trường hợp chị LƯƠNG 
THỊ MAI, sinh năm 1978, chồng là anh Phan Văn Hưởng, hiện ngụ tại 
Khu Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cả hai 
vợ chồng làm nghề phụ hồ nuôi hai đứa con nhỏ. Mai bị bệnh hẹp van 2 
lá, dính vôi hoá mép van, hiện tại em đang được điều trị tại phòng Hồi 
Sức Cấp Cứu Đặc Biệt, tầng 5, khu A, Bệnh Viện 115. Chúng tôi xin trợ 
giúp 6.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác 
Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ). 

TRỢ GIÚP ÔNG PHAN VĂN TRANG Ở SÀIGÒN, BỊ UNG THƯ GAN 

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp ông PHAN VĂN 
TRANG, sinh năm 1935, hiện ngụ tại 3/2 Bình Đông, phường 15, quận 8, Sàigòn. Vợ 
ông qua đời đã lâu, gia đình có 4 người con nhưng tất cả đều có hoàn cảnh khó 
khăn. Nay ông phát hiện bị ung thư gan, ông đã được hoá trị 2 lần, chi phí mỗi lần 
hoá trị là 14 triệu đồng. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền được trích 
từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Ở BẾN TRE,  
BỊ SUY THẬN MÃN 

Lm. Đaminh Bùi Văn Đằng, Giáo Xứ Bến 
Tre, Giáo phận Vĩnh Long, số 175 Hùng Vương, phường 3, thị xã Bến 
Tre, điện thoại: 075.3827.873, giới thiệu trường hợp em Lucia 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH, sinh năm 1981, con của ông GB. Nguyễn 
Văn Chín và bà Maria Dưong Thị Ngọc Anh, hiện ngụ tại 295/1B 
đường 30/4, phường 4, TP. Bến Tre, điện thoại: 01677.185.459. Em 
Trinh bị suy thận mãn đã 6 năm, phải chạy thận liên tục, nay bệnh 
tình càng thêm trầm trọng, biến chứng sang loãng xương, viêm màng 
bụng. Thu nhập chính của gia đình là cho thuê nhà là 3.000.000 VND 
một tháng, nhưng chi phí chạy thận cũng đã 3.000.000 VND/lần đã 

được trừ bảo hiểm. Hiện tại em đang được điều trị tại khoa Thận, lầu 1, phòng 104, khu C, Bệnh Viện 
115. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ). 
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TRỢ GIÚP ANH NGUYỄN VĂN HÙNG Ở SÀIGÒN, BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 

Lm. Giuse Đặng Xuân An, Giáo Xứ Khánh Hội, điện thoại: 0908.284.491, 
giới thiệu trường hợp anh NGUYỄN VĂN HÙNG, sinh năm 1957, hiện ngụ 64/50/1 
Nguyễn Khoái, phừơng 2, quận 4, Sàigòn. Anh Hùng sống độc thân, mưu sinh bằng 
việc bán vé số hàng ngày. Chú đã bị tai biến mạch máu não, liệt chi trên và chi 
dưới bên phải, nay lại bị rò hậu môn, chú đã được điều trị 8 ngày tại Bệnh Viện 
Quận 4. Chúng tôi xin trợ giúp 2.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình 
Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  
ĐỂ MỔ TIM CHO CHỊ NGUYỄN THỊ LỢI Ở HUẾ 

Nữ Tu Maria Vũ Thị Ngọc, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, công tác tại Phòng Khám Bệnh Từ 
Thiện Kim Long, Huế, điện thoại: 0946.370.116 ( hỏi Nữ Tu Điền ), giới thiệu trường hợp chị NGUYỄN 
THỊ LỢI, sinh năm 1976, chồng là anh Nguyễn Văn Tuyên, hiện ngụ tại xã Hương Xuân, huyện Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0166.249.5356. Anh Tuyên chăn nuôi vịt, chị Lợi bán hột vịt lộn 
nuôi hai người đứa con đang độ tuổi ăn học. 

Tháng 10 năm 2010, chị Lợi phát hiện tim bị hẹp van 2 lá, hở động mạch chủ, hở 3 lá, tăng 
áp phổi, nhịp xoang, cần được mổ gấp nhưng gia đình không có điều kiện để mổ. Tháng 4 năm 2010, 
chị Lợi đi tái khám và các bác sĩ Bệnh Viện Trung Ương Huế dự đoán chi phí ca mổ là 85 triệu, gia đình 
đã vay mượn bà con hàng xóm và các ân nhân được 70 triệu, vẫn còn thiếu 15 triệu. 

Ngày 10.10.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ 
Tim cho chị NGUYỄN THỊ LỢI với số tiền là 15.000.000 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:  

- Cụ Maria Trần Thị Hồng, Q. 5 ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Chị Phượng, Gx. Thị Nghè ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
- Bà Anna Hoàng Mai ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Tiền xin giỏ Lễ Xa Quê CN 2.10.2011: 10.200.000 VND 
- Gia đình bà Bạch Thanh ( Sàigòn ): 1.300.000 VND 

Tổng kết tính đến 19g30 tối thứ năm 13.10.2011: 15.000.000 VND 

Như vậy trong 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có vừa đủ 15 triệu trợ giúp cho chị Nguyễn Thị 
Lợi được mổ tim. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và biết ơn các ân nhân gần xa.  

 


