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Xin chaân thaønh caûm ôn Quí cha vaø anh em ccslsqn 
trong vaø ngoaøi nöôùc, ñaõ göûi baøi vieát vaø hoå trôï taøi 
chaùnh ñeå hoaøn thaønh noäi san 2017.

 Nhöõng baøi göûi treå, khoâng coù trong taäp naøy, seõ cho 
ñaêng vaøo noäi san 2018 neáu noäi dung coøn phuø hoïp.

 Ban thöïc hieän noäi san xin ñaëc bieät caùm ôn anh chuû 
tòch haûi ngoaïi vaø anh hoäi tröôûng quoác noäi luoân ñoàng haønh ñeå 
noäi san ccslsqn maõi ñöôïc phaùt haønh haèng naêm...
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Môû ñaàu ...
“

Thời  gian trôi qua không chờ đợi bất kỳ ai, hãy trân trọng 
những gì bạn có vì biết đâu sáng mai thức dậy mọi thứ 
đã trở thành một phần của quá khứ.”  (An Vy)

Thưa bạn,
 Những năm tháng ở chủng viện đã để lại trong chúng 
ta những kỷ niệm đầy niềm vui và cũng không thiều những 
nổi buồn. Chúng ta vui vì có được một tuổi thơ hồn nhiên 
trong một môi trường thánh thiện đầy tình người. Trong vòng 
tay yêu thương của các cha các thầy, trong tình bằng hữu 
đúng nghĩa của bạn bè, một giai đoạn lịch sử của đời người 
trong thời thơ ấu thật khó quên để làm hành trang vào đời với 
những tháng ngày thăng trầm của cuộc sống. Nhưng khi nhớ 
về  quá khứ của tuổi thơ,  không ai trong chúng ta không khỏi 
có một chút buồn buồn ân hận vì một số lỗi lầm với bề trên, 
với bạn bè , vẫn mãi theo ta trong ký ức cùng với những kỷ 
niệm … Thế nên những ngày còn lại của cuộc đời bạn và tôi 
sẽ luôn nhớ rằng: “….biết đâu sáng mai thức dậy mọi thứ đã 
trở thành một phần của quá khứ.”

“UT SINT UNUM” - Để chúng nên một -
 Đức Kitô luôn mong muốn và cầu xin cho môn đệ của 
Người được yêu thương hiêp nhất: “Xin cho tất cả nên một 
như con ở trong cha và cha ở trong con” (Ga 17, 21-23) Thế 
nhưng hơn hai ngàn năm đã qua đi từ ngày Chúa Giêsu thành 
lập giáo hội, sự chia rẽ vẫn là mối ưu tư cho các thành phần 
dân Chúa.  Đối với gia đình bé nhỏ ccslsqn, ước muốn hiệp 
nhất “UT SINT UNUM” chính là kim chỉ nam của mọi sinh hoat 
của hội trong cũng như ngoài nước. Mẫu gương hiệp nhất 
sâu thẳm và tuyệt vời nhất của Thiên Chúa ba ngôi dạy cho 
chúng ta muôn vàn  bài học cao siêu.  Bài học đầu tiên của 
sự hiệp nhất thánh thiện ấy chính là tình yêu và lòng khiệm 
nhường. Vì  lòng yêu thương vô biên, Thiên Chúa Ngôi Hai, 
cao cả uy quyền, đã “tự hạ mình và vâng lời cho đến chết”. 
Chính Chúa Kitô đã mạc khải: “ …vì Ta hiền lành và khiêm 

nhường trong lòng” (Mt.11,29).
 Để nhấn mạnh sự quan trọng của tinh thần yêu thương 
và hiệp nhất với Chúa và với nhau, trong lời cầu xin với Chúa 
Cha, bốn lần Chúa Giêsu đã xin để tất cả được “Hiệp Nhất 
Nên Một!” (Ut Sint Unum! - That They Be ONE!) (Gioan 17: 11, 
21, 22, 23).
 Muốn được hiệp nhất, chúng ta cần có một mục 
tiêu chung để theo đuổi.  Điểm chung của chúng ta là tình 
yêu thương của những người xuất thân từ một ngôi trường 
thân yêu “Chủng viện Làng sông Qui nhơn”.  Đức Khổng Tử 
nói:”quân tử hoà nhi bất đồng; tiểu nhân đồng nhi bất hoà” - 
người quân tử có thể hoà thuận, chấp nhận nhau dù khác biệt, 
còn kẻ tiểu nhân dù có giống nhau cũng chia rẽ- Chấp nhận 
khác biệt của nhau về tư tường, nhưng chúng ta vẫn mãi gần 
nhau vì “tình Làng Sông”

“Tình Làng Sông”
 Chúng tôi nhấn mạnh đến “tình Làng Sông”dù  biết rằng 
có một số anh em không học ở Làng Sông nhưng “Làng Sông” 
vẫn mãi là cái nôi của mọi người chúng ta, những ccslsqn. 
 Chúng tôi nhấn mạnh đến “tình Làng Sông” bời vì nơi 
đó vẫn còn luôn hiện diện các ân sư của chúng ta dù chỉ là 
những nấm mồ.
 Chúng tôi nhấn mạnh đến” tình Làng Sông” bởi vì 
không cần biết bạn là ai, mỗi khi đến bất cứ nơi nào,  nếu bạn 
là ccslsqn bạn sẽ được tiếp đón chân tình bởi những người 
anh em cùng trường.
“TÌNH ANH EM KHÔNG MỘT GIỌT MÁU ĐÀO,
MÀ VÌ DƯỚI NHỮNG HÀNG SAO KỶ NIỆM”  (Rev.Hien Vo)

 Như thông lệ, Nội san 2017 đến với anh em  không 
ngoài mục đích nối kết tình yêu thương. Vẫn biết rằng với 
thông tin đại chúng hiện tại, chỉ cần một cái Click chuột là tin 
tức đến ngay với anh em, nhưng nội san liện lạc của nội bộ 
anh em ccslsqn không thể thiếu hằng năm. Nội san 2017 gửi 
đến anh em như một món quà của tình yêu thương và lòng 
biết ơn của BCH cùng đáp ứng sự trông đợi của một số anh 
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em nhất là những anh lớn tuổi.

 Nội san nhận và đăng tất cả những bài viết anh em 
gửi đến, dù nội dung có thề khác biệt về tư tưởng. Nhận định 
cá nhân không phải là đường lối chủ trương của hội, xin anh 
em đọc và xem nội san như một vườn hoa muôn màu sắc. 
Đừng nghĩ “mất đoàn kết” khi chúng ta có quan điểm không 
giống  nhau. Chúng ta sẳn sàng  chấp nhận những khác biệt 
của nhau và luôn hướng về cùng đích “ut sint unum!”.

 Làng Sông nhớ mãi bạn và tôi
 Qui Nhơn chủng viện nhớ muôn đời!
 Làm sao mất được khung kỷ niệm
 Lòng người  lưu luyến mãi không thôi!

 TA nhớ mãi một thời kỷ niệm
 NÊN một lòng quyết chí dấn thân
 MỘT khi lòng nhớ âm thầm
 TRONG kinh nguyện cùng nhau cầu khẩn
 CHÚA cho bạn và tôi ân sủng
 KITO  Ngài luôn mãi đồng hành
 TÌNH chủng viện mãi đầy ơn thánh
 THƯƠNG Chúa  yêu người mãi cuộc đời..

 Làng sông cảnh củ vẫn còn đây 
 Qui Nhơn chủng viện nhớ cha thầy
 Khung trời kỷ niệm quên sao được
 Ơn Chúa ơn người nhớ ngất ngây…

 Để kết thúc lá thư ngõ, xin gửi đến anh em  lời của 
Saint Exupéry trong tác phẩm “Cõi Người Ta”:”yêu nhau 
không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhìn về một hướng”.

Thân ái
NỘI SAN 2017

 

LÁ THƯ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sương 
_______________________

Quí Cha và Quí Anh Chị thân mến,

Trưóc hết, tạ ơn Chúa vì chúng ta đã qua được môt năm 
bình yên và còn hưởng nhiều Hồng Ân của Ngài qua 
Năm Lòng Chúa Thương Xót. Suốt 1 năm qua chắc 

chắn ai trong chúng ta cũng đã nhận được nhiều Ơn Lộc 
của Chúa trong Năm Thánh đó.Ngọn lửa hồng vẫn đương 
còn cháy bỏng trong lòng của chúng ta và sẵn sàng để san 
sẻ cho những người đương sồng cận kề chúng ta, từ trong 
gia đình cho đến những nơi chốn chúng ta sinh hoạt. Như 
vậy Kim Chỉ Nam của Hội CCSLSQN là Ut Sint Unum đâu có 
khó thực hiện ?

 Về Đạo thì như thế còn về đời thì riêng ở Mỹ  có Tân 
Tổng Thống. Nuớc Mỹ ảnh hưởng đến toàn thế giới, vì thế 
đường lối, kế hoạch của Tổng Thống Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng 
rất nhiều đến cho các nuớc. Cuộc sống của những Anh Chị 
đương sống ở USA, không nhiều thì ít, cũng có ảnh hưởng 
đến cuộc thay đổi nầy. Tuy nhiên, chúng ta Tin có Cha Trên 
Trời, thì mọi chuyện không còn gì là quan trọng cả, vì : Hỏi có 
ai trong anh em, nhờ lo lắng,mà kéo dài đời mình thêm được 
một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không 
được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? (Luca 
12:25-26)

 Với Hồng Ân đó, với Niềm Tin phó thác trọn vẹn như 
thế, chắc chắn chúng ta sẽ có đưọc một năm Đinh Dậu thật 
bình an trong gia đình CCSLSQN.
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 Hướng lòng về quê mẹ, Giáo Phận Qui Nhơn  của 
chúng ta, xin trích thư của Đức Giám Mục Math Nguyễn Văn 
Khôi gửi cho Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận QN:
“1. Năm 2017 là năm cuối cùng trong lộ trình sáu năm 
chuẩn bị gần cho Năm Thánh giáo phận, kỷ niệm 400 năm 
giáo phận đón nhận Tin Mừng (1618-2018). Năm Thánh sẽ 
chính thức khai mạc vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, lễ kính 
Á thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của giáo phận Qui 
Nhơn và của Giáo Hội Việt Nam.”
 
  Để chung vui với Giáo Phận Mẹ, Hội cũng đã và sẽ 
tiếp tục những cộng việc như: Cầu nguyện, đóng góp tài chánh 
cho việc tu sửa Tiểu Chủng Viện, về Làng Sông tham dự Bế 
Mạc Năm Thánh năm 2018 và cuối cùng là phát hành Đặc San 
Về Nguồn, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCSLSQN /
HN.
 Sau cùng con thay mặt cho Hội CCSLSQN /HN cảm ơn 
Quí Đức Cha, Quí Cha Linh Hướng tất cả Anh Chị CCSLSQN 
đã cầu nguyện và đồng hành cùng chúng con trong mọi lãnh 
vực từ vật chất lẫn tinh thần để chúng con ngày một nối kềt 
chặt thêm tình anh em và sẽ trở nên MỘT như Cha Trên Trời 
hằng mong ước.

 Xin Chúa, qua lời cầu bàu của Đức Trinh nữ Maria và 
Thánh Cả Giuse, chúc lành cho Quí Đức Cha, Quí Cha Linh 
Hướng và Tất cả Anh Chị CCSLSQN.

 Xin mọi người tiếp tục đọc một Kinh Kính Mừng mỗi 
ngày để cầu nguyện cho nhau trong tinh thần Ut Sint Unum.

  Thân mến.
           Cali Ngày 15 Tháng 1 Năm 2017

    Simon Nguyễn Xuân Sương

“Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng,mà kéo dài đời mình thêm được một gang 
tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về 

những việc khác làm gì? (Luca 12:25-26)” (NXS)

LÁ THƯ HỘI TRƯỞNG
FX. Hoàng Tý

  Kính thưa
 Quý cha, quý Thầy và quý anh quý gia đình ccslsqn:

Mùa Hè năm 2016 là djp Tổ chức cuộc Đại Hội Về 
Nguồn 2016 của anh em ccslsqn trong nước theo 
chu kỳ mà tất cả chúng ta đều đồng thuận trong các 

cuộc Đại hội trước đây. Sự kiện này đã được chuyển về ngày 
26 tháng 7 năm 2017 vì các lý do khá tế nhị và cũng khá phù 
hợp với tình cảnh của anh em ccslsqn trong nước.

Trước hết là:
_ * Để tất cả ccslsqn cùng hiệp thông với những sinh hoạt 
Mục Vụ quan trọng của Giáo phận trong chương trình chuẩn 
bị cho :Lễ Kỷ Niệm 400 năm giáo phận đón nhận Tin Mừng 
(1618-2018). Lộ trình 6 năm chuẩn bị gần được chia làm 2 
giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 3 năm. Giai đoạn I bắt đầu 
từ năm 2012 hướng về cộng đoàn tín hửu và đã kết thúc 
vào năm 2014 với chủ đề “gia tăng đức ái”, nhằm mời gọi 
mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận thực thi đức ái đối 
với nhau ngày càng nhiều hơn, theo cộng đoàn tiên khởi tại 
Giêrusalem. Giai đoạn II bắt đầu từ năm 2015 hướng về phía 
lương dân và sẽ kết thúc với chủ đề YÊU THƯƠNG PHỤC 
VỤ trong thời gian từ ngày 27 tháng 11 năm 2016 đến ngày 
25 tháng 7 năm 2017.
_ ** Năm Thánh sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26 tháng 7 
năm 2017, lễ kính Á Thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi 
của giáo phận  Qui Nhơn và của Giáo Hội Việt Nam.
_ *** Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại Khuôn viên Tiểu Chủng 
Viện Làng Sông.

Lý do tiếp là:
_ * Cuối tháng 7 còn nằm trong mùa Hè và không trùng vào 
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 THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN

VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

Từ ngày 27.11.2016 đến ngày 25.7.2017
 

Anh chị em thân mến,
 
 1. Năm 2017 là năm cuối cùng trong lộ trình sáu năm 

chuẩn bị gần cho Năm Thánh giáo phận, kỷ niệm 400 năm 
giáo phận đón nhận Tin Mừng (1618-2018). Năm Thánh sẽ 
chính thức khai mạc vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, lễ kính 
Á thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của giáo phận Qui 
Nhơn và của Giáo Hội Việt Nam.
 
 Lộ trình sáu năm chuẩn bị gần được chia làm hai giai 
đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài ba năm. Giai đoạn I bắt đầu từ 
năm 2012 hướng về cộng đoàn tín hữu và đã kết thúc vào 
năm 2014 với chủ đề “gia tăng đức ái”, nhằm mời gọi mọi 
thành phần dân Chúa trong giáo phận thực thi đức ái đối với 
nhau ngày càng nhiều hơn, theo khuôn mẫu cộng đoàn Giáo 
Hội tiên khởi tại Giêrusalem. Giai đoạn II bắt đầu từ năm 2015 
hướng về phía lương dân và sẽ kết thúc với chủ đề YÊU 
THƯƠNG PHỤC VỤ trong thời gian từ ngày 27 tháng 11 năm 
2016 đến ngày 25 tháng 7 năm 2017.
 
 2. Chủ đề này được gợi hứng từ ý nghĩa của ngày 
thứ sáu trong công trình sáng thế, khi Thiên Chúa tạo dựng 
loài người giống hình ảnh của Ngài (x. St 1,26-31). Vì được 
tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nên mọi người không 
phân biệt đều là con cái Thiên Chúa, cũng như con cái chính 
là hình ảnh của cha mẹ. Chính nhờ sự giống nhau này mà 
con cái cho dù đang lạc xa cha mẹ vẫn có thể một ngày nào 
đó nhận ra cha mẹ của mình. Hơn nữa, nếu con người được 
tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình 
Yêu, thì mọi người cũng là phản ảnh của Tình Yêu. Vì thế, 

các dịp thi cử, các con cháu chưa cắp sách đến trường.niên 
khóa mới. Thời tiết khá ổn định; khí hậu tương đối an toàn.
 _ ** Để tiết kiệm thời giờ và kinh tế trong khâu tổ chức đại hội 
liên tục nói chung vì túi quỷ  hội xẹp lép và cũng phù hợp với 
hầu bao của đa số anh em trong hoàn cảnh lũ lụt thiên tai khắp 
nơi trong nước.nói theo cách hiểu riêng.
_ *** Một cơ hội thỏa lòng mơ ước được nhìn lại những  cơ 
sở và các tòa nhà.kiến trúc xây dựng từ ngày xa xưa đã một 
thời là Tòa Giám Mục Qui Nhơn, nhà Hưu Dưởng, nhà in, Tiểu 
Chủng Viện Làng Sông, nhà nguyện, nhà bếp, nhà ngủ, phòng 
ăn, phòng học, sân chơi . . . Tất cả đang được phục sinh.
_ **** Một Làng sông tươi mát sinh động với những dáy bông 
hoa đủ sắc màu chen lẫn tiếng ca trầm bổng dìu dặt du dương 
trong tiếng kinh sáng trưa chiều tối.
_ ***** Một “Chủng viện oai hùng với những hàng cây xanh 
mát được chăm sóc vun tưới hằng ngày với những bàn tay dịu 
hiền thánh thiện trong tâm hồn khiêm nhu của Những Nữ Tỳ 
Chúa Giêsu Tình Thương,  

Kính thưa quý cha, quý thầy và quý anh quý gia đình ccslsqn.
Còn rất nhiều và rất nhiều điều tốt đẹp nung nấu trong lòng 
không thể diễn tả bàng ngôn từ nếu như không thể về tham dự
Ước mong cuộc Đại Hôi Về Nguồn ccslsqn 26 tháng 7 năm 
2017 sẽ được thỏa lòng  luyến nhớ MẸ LÀNG SÔNG.
Kính chúc quý cha, quý thầy và quý anh quý gia đình ccslsqn 
luôn tràn đầy Thánh Đức và dồi dào sức khỏe.

HẸN NGÀY HỘI NGỘ

Thay mặt cho anh em trong nước, Fx Hoàng Tý. Nk/60

NB: Xin được trích dẫn: THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN
VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO
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chủ đề “yêu thương phục vụ” nhằm mời gọi mọi người trong 
giáo phận, sau khi đã gia tăng đức ái đối với nhau, thì giờ đây 
hãy thực thi tình yêu thương phục vụ đối với mọi anh chị em 
đang sống bên ngoài Giáo Hội, vì họ cũng là con cái của Cha 
trên trời, được tạo thành giống hình ảnh của Ngài, để nhờ đó 
họ nhận ra khuôn mặt của Ngài là Tình Yêu.
 
 3. Trong Thư chung gửi cộng đồng dân Chúa ngày 07 
tháng 10 năm 2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa 
ra chủ đề mục vụ năm 2017 là “chuẩn bị cho người trẻ bước 
vào đời sống hôn nhân”. Đời sống hôn nhân cũng bắt nguồn 
từ ngày thứ sáu của công trình sáng thế, khi “Thiên Chúa 
sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa 
sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành 
cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật 
nhiều, cho đầy mặt đất” (St 1, 27-28). Như thế, đời sống hôn 
nhân cũng là nơi thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa là Tình 
Yêu và đồng thời cũng là nơi con người được chúc phúc để 
làm cho tình yêu sinh hoa kết trái đầy mặt đất bằng những cử 
chỉ yêu thương phục vụ. Vì vậy, chủ đề mục vụ của Giáo Hội 
tại Việt Nam trong năm nay có thể được lồng vào chủ đề “yêu 
thương phục vụ” của giáo phận Qui Nhơn chúng ta.
 
 4. Mặc dù Năm Thánh Lòng Thương Xót đã kết thúc, 
nhưng lòng thương xót vẫn phải tiếp tục sinh hoa kết trái qua 
những hành vi yêu thương phục vụ của mỗi người chúng ta, 
nhất là trong thời gian chuẩn bị cuối cùng cho việc cử hành 
Năm Thánh giáo phận. Đặc biệt, bằng yêu thương phục vụ, 
chúng ta hãy hướng lòng thương xót ấy đến với các anh chị 
em còn ở ngoài Giáo Hội, nhưng vẫn đang sống hay đang 
làm việc bên cạnh chúng ta, trong cùng một khu phố, một 
làng xóm, một công ty xí nghiệp, một ngành nghề, v.v., hay 
bất cứ ai đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, mà 
chúng ta có thể gặp thấy trên đường đời.
 
 5. Để thực hiện chương trình này, cần có sự phối hợp 
đồng bộ từ cấp giáo phận đến cấp giáo hạt, giáo xứ và cộng 

đoàn dòng tu. Trước hết, Ban bác ái xã hội của giáo phận sẽ 
vận động các giáo xứ tham gia quỹ Caritas và tổ chức những 
khóa tập huấn, để các giáo xứ không những có khả năng trợ 
giúp kịp thời cho những trường hợp khẩn cấp, mà còn có thể 
góp phần thường xuyên vào việc thăng tiến con người và 
phát triển xã hội. Chủ thể phục vụ là cộng đoàn tín hữu, còn 
đối tượng phục vụ ưu tiên là những anh chị em lương dân.
 
 Bên cạnh đó, Ban mục vụ gia đình của giáo phận cần 
tổ chức các khóa tập huấn tác viên mục vụ gia đình cấp giáo 
xứ, để mỗi giáo xứ có đủ người có khả năng chuyên môn 
cộng tác với cha xứ trong việc tổ chức các khóa chuẩn bị hôn 
nhân thật chu đáo, theo tinh thần Thư chung của Hội đồng 
Giám mục.
 
 Ngoài ra, Ban điều phối Hội đồng mục vụ giáo phận 
cũng sẽ nghiên cứu các ý kiến đóng góp của Đại hội Hội đồng 
mục vụ ngày 17.10.2016 vừa qua, để giúp các Ban mục vụ 
phối hợp với nhau hoạt động cách đồng bộ, vừa để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc thực hiện chủ đề “yêu thương phục vụ” 
của năm chuẩn bị cuối cùng này, vừa để đặt nền cho những 
hoạt động trong Năm Thánh giáo phận sắp đến.
 
 Đặc biệt, đây là thời gian chuẩn bị cuối cùng cho Năm 
Thánh, nên Ban tổ chức Năm Thánh giáo phận sẽ hoàn tất 
những bước chuẩn bị cần thiết trong thời hạn sớm nhất, theo 
sự phân công cho mỗi tiểu ban.
 
 Nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Đấng đã dùng cả đời 
sống và cái chết để yêu thương phục vụ mọi người, ban ơn 
trợ lực để giúp mỗi người chúng ta vững bước theo Ngài trên 
con đường yêu thương phục vụ tha nhân, đồng thời chuẩn bị 
tâm hồn để cử hành Năm Thánh giáo phận cách sốt sắng.
 

Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24.11.2016

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn
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NGƯỜI ĐÀN BÀ XỨC DẦU THƠM
(Lc 7, 36-50)
Tại Vương Cung Thánh Đường Latêranô, 30/1/2016
Đọc và suy gẫm Lời Chúa do Nuria Calduch - Benages[1], MN 
___________________________________________________

Một người đàn bà vô danh

Sứ điệp tàng ẩn phía sau?

 Vốn bị truyền thống coi như người tội lỗi trước công 
chúng, đã được tha thứ và sám hối ăn năn, “người đàn bà 
xức dầu thơm” là một trong những phụ nữ vô danh được kể 
lại trong Phúc Âm Thánh Luca. Còn đối với chúng ta, đó là 
“người đàn bà xức dầu thơm”, người đã đổ bình bạch ngọc 
trên chân Thầy Chí Thánh, một người đàn bà được Thiên 
Chúa tỏ lòng thương xót. “Người đàn bà xức dầu thơm”: tại 
sao lại có danh xưng mới mẻ này? Câu trả lời đơn giản thôi: 
chúng ta muốn tiếp cận bản văn Phúc Âm bằng cách khởi sự 
từ nhãn quan mới, chúng ta muốn chiêm ngưỡng với đôi mắt 
mới, muốn nghe bằng đôi tai mới, muốn vuốt ve bằng đôi tay 
mới, muốn lợi dụng tất cả hương vị, muốn khám phá những 
tiểu tiết và những âm vang, chúng ta muốn tự do và vui mừng 
hít thở hương thơm.

 Luca kể lại nhiều câu chuyện về những người đàn 
bà: Êlizabét, Anna, Maria, bà góa nghèo đã cho hết những gì 
mình có... những câu chuyện thật độc đáo. Còn “người đàn bà 
xức dầu thơm”, không đui mù, phong cùi, điếc lác, hay là bất 
toại; căn bệnh của bà thuộc về một cấp bậc khác: “người đàn 
bà xức dầu thơm” đã sống trong tội lỗi. Chúa Giêsu lập tức 
cho bà một liều thuốc công hiệu, Ngài tha thứ mọi tội lỗi của 
bà. Ngài không nhớ, không tính, cũng không xét những tội đó. 
Chúa Giêsu phục hồi những xúc cảm nhân văn hết sức tinh tế 

của người đàn bà: yêu mến và biết ơn. “Người đàn bà xức dầu 
thơm” là người tỏ ra yêu mến nhiều, một tình yêu với lòng biết 
ơn vô hạn (như Maria Mađêlêna). Người đàn bà không thể nói 
nên lời những tâm tình đối với Chúa Giêsu, và vì không thể nói 
được, trái tim của bà dẫn đưa tới một cử chỉ táo bạo.

Chúa Giêsu được mời đến dùng bữa

 Mọi sự bắt đầu chỉ bằng một lời mời. Ông Simon mời 
Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông. Việc này chẳng có gì 
lạ: dùng bữa là một điều rất thông thường trong xã hội Do Thái 
lúc bấy giờ, cũng như trong xã hội chúng ta. Cùng nhau dùng 
bữa là một sự kiện xã hội rất quan trọng. Mời Chúa Giêsu, 
đó là một cử chỉ hiếu khách, một sự cởi mở thân tình từ phía 
người biệt phái đối với Thầy Chí Thánh. Simon có cách để 
tiếp cận Chúa Giêsu. Chúng ta không thể biết những ý định 
của riêng ông, nhưng nếu một người mở cửa đón Chúa Giêsu 
vào nhà mình, chắc hẳn người đó muốn biết Ngài và muốn bắt 
đầu một mối quan hệ liên vị với Ngài. Lần này là một bữa thết 
đãi đặc biệt, với một vị khách mời danh dự mà mọi người đều 
biết đến. Chúa Giêsu đã tự nguyện chấp nhận lời mời: vào 
nhà người biệt phái, thoải mái ngồi đồng bàn với những thực 
khách khác, theo thói quen của người Hy-La. Chúa Giêsu 
không phát biểu hay bình luận điều gì, Ngài chỉ thể hiện sự 
thân tình. Ngài biết rõ việc ngồi đồng bàn với một người biệt 
phái, một cách nào đó, có nghĩa là bước vào một thế giới khép 
kín.

Người đàn bà bước vào và xức dầu cho Chúa Giêsu

 Người đàn bà đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ. 
Thực ra bà đến bữa tiệc không phải bởi được mời nhưng 
bằng cách lén lút. Bà không thuộc về nhóm này, bà không 
được hướng dẫn và chỉ là một người đàn bà tội lỗi. Bà bước 
vào khu vực dành cho đàn ông. Bà biết Chúa Giêsu ở đâu và 
đi thẳng về phía Ngài. Bà muốn gặp Ngài. Bà phá vỡ mọi luật 
lệ khắc khe của xã hội. Bà đối mặt với nguy cơ bị đuổi ra, bị 
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hiểu lầm, bị coi khinh, bị lên án. Lòng yêu mến và biết ơn của 
bà đối với Chúa Giêsu vượt xa các quy tắc xã hội. Chỗ ngồi 
của bà đã nói lên điều đó: Chúa Giêsu ngồi trên ghế phía sau 
bàn, người đàn bà ngồi dưới đất đàng sau Ngài, đầu kề sát 
chân Thầy; Chúa Giêsu ở vị trí cao hơn bà, còn bà ở phía dưới 
khóc lóc, ngắm nhìn Ngài và thưa chuyện với Ngài bằng cả 
thân thể mình, trong thinh lặng, không một lời nói. Sấp mình 
dưới chân Chúa, bà tỏ một thái độ phục vụ, như người môn 
đệ đang lắng nghe thầy, sẵn sàng đón nhận lời Ngài nói. Trong 
nhà Simon ai nấy đều có ghế ngồi, chỉ mình bà là ngồi dưới 
đất. Tất cả đều ngồi đối mặt với nhau, còn bà thì ở đàng sau. 
Tất cả nhìn thấy mặt nhau, còn bà chỉ thấy chân Chúa Giêsu. 
Lúc này, bà bị loại khỏi bàn tiệc, chỗ của bà là phía dưới thấp 
ở đàng sau. Lát nữa đây bà sẽ trở thành nhân vật chính của 
câu chuyện. Chắc chắn sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra ở nhà 
Simon nếu không có sự xuất hiện đột ngột của “người đàn bà 
xức dầu thơm”.

 Các nhân vật chính của câu chuyện: Chúa Giêsu, 
người đàn bà tội lỗi, Simon người biệt phái và những thực 
khách khác, tất cả đều ở trong diễn tiến của lề luật, điều đối 
chọi với diễn tiến của tình yêu. Simon người biệt phái và nhóm 
của ông biểu trưng cho lề luật, còn Chúa Giêsu là hiện thân 
của tình yêu. Ở giữa là người đàn bà tội lỗi. Simon tố cáo, còn 
Chúa Giêsu tha thứ. Hành động của Chúa Giêsu là một sự 
thách thức.

 Chúa Giêsu và người đàn bà vẫn lặng yên, hay đúng 
hơn hai người giao tiếp với nhau trong thinh lặng. Người đàn 
bà không thể nói, bà xúc động. Tại sao bà khóc? Vì ăn năn, vì 
yêu mến, vì cảm động trong lòng hay là vì biết ơn? Chúng ta 
không biết, nhưng chắc chắn Chúa Giêsu biết. Dựa vào khung 
cảnh, chúng ta có thể nghĩ là hai người đã gặp nhau trong một 
dịp nào đó. Người đàn bà khóc lóc, Chúa Giêsu trả lời bằng 
sự yên lặng. Một sự yên lặng được lấp đầy bằng sự quan 
tâm, trân trọng, biết ơn của người bên cạnh Ngài. Chúa Giêsu 
không thay đổi tư thế, Ngài vẫn nghiêng người về phía bàn ăn, 

còn người đàn bà khóc dưới chân Ngài. Khung cảnh thật dịu 
dàng khiến cho người ta phải thinh lặng chiêm ngưỡng.

 Thay vì nói bằng lời, người đàn bà dùng ngôn ngữ 
của thân thể. Bằng thân thể của mình, nhất là với đôi tay, môi 
miệng và mái tóc, bà đã truyền đạt đầy đủ sứ điệp của mình: 
lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu và cảm giác chướng kỳ đối 
với Simon và các khách mời của ông. Người đàn bà không 
nói gì; sự im lặng khác thường đã nói rất nhiều. Bà làm bốn 
động tác trên chân Chúa Giêsu: hôn chân, rửa chân bằng 
nước mắt, lau khô bằng mái tóc và xức dầu thơm trên đôi 
chân Ngài. Bốn động tác bao hàm sự tiếp xúc thể lý. Chúa 
Giêsu xúc động bởi vì Ngài được yêu mến. Sự mơn trớn của 
người đàn bà là biểu hiện của một tình yêu chân thành và biết 
ơn, một tình yêu khiến cho bà ra khỏi chính mình để bước vào 
hoàn cảnh của người khác. Điều này đòi hỏi thời gian; bà cần 
có thời gian để bảy tỏ tình yêu của mình. Bà đang giữ trong 
tay một vật rất giá trị đối với bà, đó là chân Chúa Giêsu. Bà ôm 
hôn chân Thầy một cách vô vị lợi mà không mong chờ đáp trả.

 Những cử chỉ âu yếm nảy sinh tình yêu này là hoàn 
toàn tự do: lấy nước mắt thấm vào chân Chúa Giêsu, bà bảy 
tỏ những tình cảm thân mật nhất; trong lúc rửa chân Chúa 
Giêsu, bà cũng gột rửa tâm hồn của bà. Lấy tóc lau chân Chúa 
Giêsu, liệu có sự sỗ sàng hay khiêu khích nào đó nơi cử chỉ 
này của người đàn bà? Chắc chắn là không. Hình ảnh này 
khiến chúng ta nhớ lại sách Diễm Ca. Ở đây, người chồng 
đắm say mái tóc vị hôn thê của mình, và kêu lên “Tóc em 
cuồn cuộn như bầy cừu ùa xuống từ núi Galát” (Dc 4,1). Chúa 
Giêsu rất nhạy cảm trước vẻ đẹp của con người, và Ngài trân 
trọng vẻ đẹp ấy ở mọi khía cạnh: vẻ đẹp của thể xác và vẻ 
đẹp của tâm hồn. Người đàn bà lấy tóc lau nhiều lần trên chân 
Ngài, đó là một người đàn bà biết yêu và đáng được yêu. Đó 
là nét đẹp của bà, và điều này lý giải tại sao bà là người phụ 
nữ của sắc đẹp.

 Cử chỉ gây phản ứng tiêu cực nơi những người dự tiệc
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 Dầu thơm rất đắt tiền nên người ta không sử dụng 
nó cách vô ích, nó được dùng làm quà biếu để tỏ lòng kính 
trọng đối với những người mà họ rất yêu quý. Cử chỉ xức dầu 
của người đàn bà tỏa ra mùi hương biết ơn. Đôi bàn tay đầy 
hương thơm của bà đã chạm vào Chúa Giêsu. Bấy giờ, mùi 
hương của người đàn bà cũng là mùi hương của Chúa Giêsu.

 Chắc hẳn, cử chỉ của người đàn bà không được người 
đương thời chấp nhận, không thể hình dung được đối với tư 
tưởng của người Do Thái. Một sự phê phán ra mặt đối với 
Chúa Giêsu, người mà mới đây thôi còn là một vị ngôn sứ 
đích thực đối với Simon. Người đàn bà đã xóa tan lề luật căn 
bản về lòng đạo đức, được dùng để phân biệt giữa những thứ 
trong sạch và ô uế, của những người biệt phái. Sự xét đoán 
của Simon bị chặn lại: Chúa Giêsu không phải là một ngôn 
sứ, vì một ngôn sứ sẽ không bao giờ để xảy ra một gương 
xấu như vậy. Simon chỉ thấy được sự đụng chạm thể lý giữa 
Chúa Giêsu và người đàn bà tội lỗi, đó là điều thuộc tầm nhìn 
của mắt thường. Simon chỉ thấy những sự việc trần trụi: người 
đàn bà đụng chạm thân thể người khách mời của ông, và vị 
khách này đã để cho bà làm như vậy. Đây là một người đàn 
bà tội lỗi trước công chúng, do đó là một người ô uế. Tầm 
nhìn hạn hẹp của người biệt phái dẫn đến quan niệm khinh 
người, bất kể kinh nghiệm của trái tim, và bóp méo sự thật. 
Quả nhiên, Simon với sự xét đoán của mình đã làm cho Chúa 
Giêsu không thể làm thinh được.

Chúa Giêsu bênh vực người đàn bà và nói lên lập trường 
của Ngài bằng một dụ ngôn

 Dù không ai mách bảo, Chúa Giêsu vẫn biết những 
suy nghĩ của Simon, và Ngài sắp tỏ cho ông biết tư cách của 
vị ngôn sứ đích thực. Lần đầu tiên trong suốt câu chuyện, 
Chúa Giêsu lên tiếng. Ngài quay về phía người biệt phái và 
gọi tên ông: “Simon, tôi có điều muốn nói với ông” (c.40-41). 
Ngài đưa ra dụ ngôn về người mắc nợ để minh họa cho lời 
mình nói. Chủ nợ tha hết các khoản nợ mà không đòi những 

người mắc nợ phải đền bù hay hứa hẹn điều gì. Chúa Giêsu 
tuyệt đối không đồng tình với Simon về vấn đề trong sạch hay 
ô uế. Ngài hỏi thẳng Simon như sau: “Ông thấy người đàn bà 
này chứ” (c.44). Đó là lời cảnh báo đầu tiên mà Chúa Giêsu 
nói với Simon. Ông phải xem và nhìn người đàn bà với một cái 
nhìn khác: không phải như một người không tuân thủ những 
lễ nghi bất khả xâm phạm, nhưng là như một con người mới, 
đã được giải thoát và tha thứ. Còn Simon, ông đã thiếu sự tôn 
trọng đối với Chúa Giêsu, không thực hiện những cử chỉ thông 
thường nhất để tỏ lòng hiếu khách như: rửa chân, hôn bình an 
và xức dầu trên đầu. Như vậy là Simon trở nên người lỗi luật, 

một người chủ không làm trọn bổn phận của mình.

Chúa Giêsu khen ngợi người đàn bà

 Người đàn bà đã vượt qua tất cả các quy tắc lịch sự. 
Bà làm hết sức có thể để tôn vinh vị khách mời mà không 
bỏ qua một chi tiết nào. Đối với Chúa Giêsu, người chủ nhà 
thực sự chính là người đàn bà đang hành động yêu mến. 
Như vậy, Chúa Giêsu đã trả lại cho bà trọn vẹn phẩm giá mà 
Simon đã tước đi khỏi bà. Đàng khác, người đàn bà chứng tỏ 
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rằng Simon đã không chu toàn bổn phận hiếu khách đối với vị 
khách mời đặc biệt này. Chúa Giêsu kết luận ý kiến của Ngài 
bằng một câu tóm lược mọi giáo huấn mà Ngài muốn truyền 
đạt: “Tôi nói với ông: tội lỗi của bà rất nhiều, nhưng đã được 
tha thứ, bởi vì bà đã tỏ lòng yêu mến nhiều. Người nào tha thứ 
ít thì tỏ lòng yêu mến ít” (c.47). Lần đầu tiên Chúa Giêsu quay 
lại phía người đàn bà: “Tội lỗi của con đã được tha. Đức tin 
con đã cứu con, hãy đi về bình an.”

 Simon biến mất khỏi câu chuyện. Người đàn bà rời 
nhà Simon với trọn vẹn phẩm giá của mình và với một con tim 
tràn ngập sự bình an.
 Simon có những lối suy nghĩ cứng nhắc. Người đàn bà 
yêu mến, dám bất chấp định kiến xã hội mà đánh liều. Chúa 
Giêsu mở ra một cánh cửa cho tương lai, khơi dậy niềm trông 
cậy.

Qui Nhơn, ngày 12 tháng 08 năm 2016
Người dịch: GM Phêrô Nguyễn Soạn 
________________________
[1] Nữ tu Nuria Calduch-Benages, người Tây Ban Nha, thuộc Dòng nữ tử truyền 
giáo Thánh gia Nazarét (Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret), giáo 

 Cha Lê Quang Hiền (ccslsqn 1958) thăm Nam California

HIỆN SINH VÀ NỖI KHẮC KHOẢI SỐNG 
ĐỂ MÀ CHẾT DƯỚI CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI TÍN HỮU
          
______________________________(Kính tặng cha Gioan Đỗ Văn Ngân, 

giáo sư Triết học ĐCV Xuân Lộc)
PM.HXT

Cuộc đời đầy dẫy những sầu muộn xuyến xao. Triết gia 
M. Heidegger suốt đời suy tư về nỗi xao xuyến khắc 
khoải mà không ai tránh khỏi. Con người là một hữu 

thể bị ném ra cuộc đời, hiện hữu bị giới hạn trong thời gian, 
nghĩa là con người sống để mà chết. Và bỡi con người sống 
đi với cái chết không thể tránh khỏi, nên con người mang nỗi 
khắc khoải khôn nguôi. Cái chết và nỗi khắc khoải được định 
nghĩa là một thành tố làm nên con người hiện sinh” (trích từ 
bài giảng của cha Gioan Đỗ văn Ngân, giáo sư ĐCV Xuân 
Lộc trong thánh lễ an táng cha Benedicto Nguyễn Hưng tại 
nhà thờ chính tòa Xuân Lộc).

 Tôi biết cha Benedicto Hưng qua một người bạn cùng 
lớp học ở GHHV Pio X Đà Lạt và qua một cựu niên trưởng 
cũng ở đó: thầy Thomas T.D. Cha Benedicto là một người lạc 
quan, hiền lành và đơn sơ. Cha và tôi có cùng sở thích là âm 
nhạc, nên mỗi khi gặp nhau thường mùi mẫn nói chuyện về 
âm nhạc mà quên hết giờ giấc công việc. Năm 2012, khi nghe 
tin cha mất vì bệnh nan y, tôi đã rất sửng sốt, vì khi tôi quen 
biết cha, cha là một người khỏe mạnh hơn tôi nhiều (lúc đó 
cha còn lang thang không có chỗ dung thân sau khi rời địa 
phận mẹ là Huế sau 30/04/75). Trong cuộc đời tôi đã nghe 
được nhiều cái chết bất ngờ, giống như lời của Tin Mừng là 
hãy cẩn thận vì Con Người đến như kẻ trộm. 

 Từ đó thỉnh thoảng tôi hay suy nghĩ về cái Chết khi có 
dịp. Hơn 40 năm về trước, tôi có cái diễm phúc là học trò môn 
Triết học của cha Phê-rô Nguyễn Hữu Đăng, người Thanh 
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Hóa, một linh mục thuộc tu hội Xuân Bích. Ngài tốt nghiệp 
tiến sĩ triết học ở Đại Học Sorbonne (Pháp), về sau được điều 
về dạy tại ĐCV Hòa Bình Đà Nẵng. Qua những giờ học trong 
lớp, tôi mới biết luận án tiến sĩ của ngài cũng xoay quanh chủ 
đề về sự Chết. Từ đó tôi bắt đầu cảm nhận cái Chết qua lăng 
kính Triết Học. Sau đó trải dài theo năm tháng, thời cuộc đổi 
dời, tôi cũng như mọi người cắm đầu cắm cổ bôn ba trong 
kiếp nhân sinh, nên dần cũng quên mất ý niệm về con người 
hiện sinh cùng ý nghĩa song hành với sự Chết. Thảng hoặc 
một biến cố liên quan đến cái chết của ai đó, đôi lúc cũng làm 
tôi giật mình bồi hồi nghĩ lại về cái Chết và đời người ngắn 
ngủi. Nhưng vì cuộc sống trong những lúc cực thịnh, niềm vui 
nhiều hơn nỗi buồn, và thành công nhiều hơn thất bại, đã uốn 
nắn con người tôi đi theo một hướng khá lạc quan và mang 
nặng tính hưởng thụ, bất kể tương lai thế nào. Tôi chỉ nhìn 
quan niệm “HIC ET NUNC” một cách phiến diện (từ một phía) 
và tận hưởng mỗi phút giây của đời sống mình như một niềm 
vui Trời ban. Lúc ấy đối với tôi không có quá khứ, cũng chẳng 
có tương lai. Chỉ tồn tại những giây phút hiện tại mà tôi cho 
là vĩnh hằng, là có thực. Sống như vậy cũng quả thật là hạnh 
phúc và bình an. 

 Rồi bất ngờ tôi bị tai biến MMN (stroke). Công việc 
đang làm đột nhiên phải dang dở và gần như biến mất. Mọi 
sự bỗng nhiên xuống dốc không phanh. Không ngờ đó cũng 
là lúc tôi chính thức bước vào hoàng hôn của cuộc đời mà 
trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến hoặc tưởng tượng. 
Vì hồi ấy lúc nào tôi cũng tưởng mình như tài tử Alain Delon: 
trẻ mãi không già. Khi bước vào hoàng hôn của cuộc đời, tôi 
vẫn luôn động viên mình bằng những tư tưởng lạc quan và 
siêu thoát như Lão Tử, Trang Tử và một số đạo gia phương 
Đông khác. Nhưng rồi với thời gian tật mang tiền mất, các cơ 
hội làm ăn cũng đội nón ra đi, tôi mới dần biết đâu là lễ độ. 
Dù con người luôn phải đối diện với thực tại mưu sinh để tồn 
tại, nhưng khó mà quên được cái Chết luôn rình rập kề bên. 
Không một ai dù khỏe mạnh đến mấy có thể bảo đảm được 
mình sẽ không chết cho đến lúc mình phải chết. Đối với cái 

Chết không một ai trên đời biết trước ngoại trừ Đấng đã sinh 
ra và chết đi vì tội lỗi chúng ta.Dù vậy thế giới ngày nay không 
hề nghĩ ngợi gì về cái Chết tất yếu sẽ đến với từng người và 
mọi người. Như Sô-dô-ma ngày xưa người ta vẫn ăn chơi và 
nhảy múa, cho tới ngày tai họa đổ ập xuống. 

 Tôi vẫn nghĩ về cái Chết của mình và cứ tưởng rằng 
mình đã sẵn sàng với nó. Cho đến một ngày tôi gặp nhiều tai 
nạn liên hoàn xảy đến với mình, tôi mới phát hiện ra mình hết 
sức bối rối không biết phải làm gì, nghĩ gì, nói gì khi phải dối 
diện trực tiếp với nó. Khi con người tôi bất ngờ gặp tai nạn 
(như đêm 24/05 vừa qua), cả người tuôn đầy máu, gia đình 
tôi hoảng hốt vợ tôi khóc lóc thảm thiết, còn tôi là người trong 
cuộc lại không biết phải làm gì(?), dù lúc đó tôi vẫn còn ý thức 
tỉnh táo rằng mình có thể sắp chết và đang đối diện với chính 
cái Chết. Ngay lúc ấy tôi lập tức nhận ra rằng mình chưa hề 
sẵn sàng cho cái Chết như mình vẫn tưởng. Đến lúc này tôi 
chợt nhận ra mọi sự trở nên khó cứu vãn kể cả chủ thuyết 
HIC ET NUNC (đến đây, tôi nhận ra rằng mình chưa thực sự 
hiểu gì về “Hic et Nunc” cả). Và lúc này tôi mới thực sự hiểu 
rằng chỉ khi mình phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, tin vào 
quyền năng và tình yêu của ngài, mình mới thực sự ung dung 
tự tại đi vào cõi Chết mà không hề bối rối. Nhưng đó là cái nhìn 
siêu nhiên. Nói thì dễ, nhưng đến khi vào cuộc, đối diện với 
thực tại, ta lại thấy không dễ chút nào. Sự đời đâu dễ đơn giản 
chấp nhận như khi ta nói hoặc nghĩ đến (nhất là vấn đề đó lại 
thuộc phạm trù siêu nhiên).

 Và như thế theo tôi, giải pháp đầu tiên, đơn giản và tối 
ưu nhất để chuẩn bị cho cái Chết tất yếu đang đến: Đó chính 
là ngay từ trong cuộc sống hiện hữu, mình biết chấp nhận 
thực tại bằng niềm vui, luôn chan hòa tình yêu thương với 
mọi người, đặc biệt quý trọng tình thân, với những người bên 
cạnh, với những người gần gũi như cha mẹ, vợ con, anh chị 
em ruột thịt và các bạn hữu (xa hoặc gần mà mình đang có 
hoặc người mình đang có điều kiện sống gần gũi). Nếu lúc nào 
cũng sống trong sự an vui và chan hòa yêu thương, sẵn sàng 
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giúp đỡ mọi người (bằng nhiều hình thức và cách thế khác 
nhau), thì bất cứ điều gì không may xảy đến, kể cả cái Chết, 
mình sẽ không phải bối rối hoặc lo lắng gì cả, vì không còn gì 
phải lo sợ hoặc hối tiếc. Chỉ có như vậy mới gọi là mình đã sẵn 
sàng đồng hành với cái Chết.

 Hạt bụi này từ vũ trụ bước ra rồi lại trở về cùng vũ trụ 
như về lại trong cung lòng của Thiên Chúa. Như một sự sai đi 
và trở về theo “Ý Cha dưới đất cũng như trên trời”. Mọi sự rồi 
sẽ qua đi – rồi ta sẽ trở về với ngài (we come from God and 
then back to Him), như một số ví von thời thượng của những 
người học Triết. Theo đó tất cả xuất phát từ vũ trụ như bà mẹ 
bao la, rồi sẽ trở về với vũ trụ như con về với mẹ, như tiểu ngã 
tan vào đại ngã… Và sự Sống như thế chỉ thay đổi chứ không 
mất đi cho đến khi mọi sự được nên trọn, theo cái nhìn qua đôi 
mắt của người Tín Hữu, tức là người có Lòng Tin vào Đức Ki-
tô. Vì chỉ nhờ Người, với Người và trong Người, thì cuộc sống 
tự nhiên của chúng ta mới được nâng lên bậc siêu nhiên, và 
hưởng nhờ được Ơn Cứu Độ. Từ đó chúng ta mới có thể nói 
Cuộc Sống chỉ thay đổi chứ không mất đi, và cũng từ đó chúng 
ta mới có điểm tựa để xác quyết ta đến từ ngài và sẽ trở về với 
ngài. 

 Trở về với bài giảng của cha Ngân trong thánh lễ an 
táng cha Hưng như tôi đã trích dẫn ngay từ đầu để chúng 
ta tìm ra lời giải thứ hai (cũng là lời giải cho riêng người Ki-
tô hữu) về tựa đề “Hiện Sinh và nỗi khắc khoải Sống để mà 
Chết dưới cái nhìn và hướng giải quyết của người Tín Hữu” 
(Xin xem trong Youtube bài giảng trong thánh lễ an táng cha 
Benedictô Nguyễn Hưng của cha Ngân, giáo phận Xuân Lộc).
Trước hết ta hãy suy niệm Lời Chúa Giê-su căn dặn đầy ấn 
tượng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên 
Chúa và tin vào thầy. Nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, nếu không 
thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, 
để thầy đi, thầy trở lại, thầy đem các con theo. Thầy ở đâu các 
con cũng ở đó với thầy”
 “Cuộc đời đầy dẫy những sầu muộn xuyến xao… Và 

bỡi con người sống đi với cái chết không thể tránh khỏi, nên 
con người mang nỗi khắc khoải khôn nguôi. Cái chết và nỗi 
khắc khoải được định nghĩa là một thành tố làm nên con 
người hiện sinh”. Đời người là như vậy. Chẳng ai làm người 
mà vô sự. Nhưng mà lời Chúa căn dặn “Lòng các con đừng 
xao xuyến” là căn dặn cho những con người đang rơi vào 
nỗi khắc khoải, đau buồn của thực tế, thực tại đời người. Tuy 
nhiên các Ki-tô hữu, khi bị quấn quýt bỡi những mối dây xao 
xuyến khắc khoải của cuộc đời thì lại được mang theo hành 
trang Tin Mừng: “Lòng các con đừng xao xuyến”. Tin Mừng  
ở đây chính là Lời căn dặn: “Lòng các con đừng xao xuyến” 
là khả tín và đáng tin, bỡi vì chính Đấng đang căn dặn “Lòng 
các con đừng xao xuyến” là Đấng đã trải qua cái xao xuyến 
khắc khoải trong cuộc đời của mình. Ngài đã trải nghiệm sự 
khắc khoải khi người nói: Không biết khi Con Người trở lại thì 
có còn Lòng Tin trên mặt đất nữa không (?!). Ngài khắc khoải 
xao xuyến khi than thở rằng: Jerusalem, Jerusalem – đã bao 
lần ta muốn tụ họp ngươi như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, 
mà ngươi không biết giờ ngươi được viếng thăm (Lc 13,34). 
Đấng căn dặn “Lòng các con đừng xao xuyến” là Đấng đang 
trải qua nỗi xao xuyến thực sự trong bữa tiệc thánh ly biệt. 
Nỗi xao xuyến bao trùm thầy trò: kẻ ở người đi. Người lên 
đường chịu chết và thấy được các trò của mình phải tan tác. 
Và chính  Đấng căn dặn “Lòng các con đừng xao xuyến” sẽ 
lâm vào cơn xao xuyến khắc khoải tột cùng. Chúa nói với các 
môn đệ: Thầy buồn sầu đến chết được mà các con không 
thể thức được với Thầy một giờ sao? ! Và Người mướt mồ 
hôi máu… Chúa nhập thể trải qua nỗi khắc khoải xao xuyến 
để dẫn đường cho chúng ta sống trong nỗi xao xuyến khắc 
khoải của cuộc đời chúng ta. Bỡi vì lối đường Chúa đi xuyên 
qua nỗi khắc khoải xao xuyến của cuộc đời là: Lạy Cha, nếu 
có thể xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo 
ý con, một theo ý Cha. Cái lối đường để Ngài dẫn chúng ta đi 
trong khắc khoải của mình xuyên qua khắc khoải của Người. 
Đó là trong nỗi khắc khoải tột độ trên thập giá Ngài phải thốt 
ra: Lạy Cha, sao cha bỏ con! Thì con phó thác hồn con, con 
phó thác cuộc đời con, con phó thác mạng sống con trong tay 
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Cha. 
 Nỗi khắc khoải đặt trong niềm phó thác nơi Chúa Cha: 
đó là lối đường giải quyết nỗi khắc khoải nhân sinh. Chúa 
Cha hiện diện đầy ắp nơi Chúa Con. Chúa Cha là Đấng cái 
Chết chẳng hề chạm tới nổi, thực hiện cuộc phục sinh vinh 
hiển nơi Chúa Con. Như vậy lời Chúa Giê-su căn dặn “Lòng 
các con đừng xao xuyến”  là Lời căn dặn xuyên qua bước 
đường Chúa đi vào cuộc khắc khoải xao xuyến của mình để 
dẫn mọi người tới Sự Sống muôn đời. Là con người, chúng ta 
sẽ đều giống nhau ở điều là khi đau bệnh, chúng ta tìm thầy, 
tìm thuốc.  Là con người, chúng ta rồi đây cũng sẽ giống nhau 
ở điều là sẽ tới lúc mọi thầy thuốc cao tay nhất cũng phải bó 
tay. Chúng ta là con người hiện hữu để đi đến cái Chết. Kẻ 
không có niềm Tin có thể dè bỉu các tín hữu: Lòng Tin có ích 
gì đâu mà, vì Tin cũng phải chết. Nhưng thực ra kẻ không tin: 
chết là chết thật! Kẻ không tin: chết là rơi vào cái hố Sự Chết 
và chìm nghỉm ở trong đó. Còn đối với các tín hữu của Chúa 
cuộc đời đi đến cái chết là cuộc đời đi trong Lời Chúa Giê-
su căn dặn “Lòng các con đừng xao xuyến”, là cuộc đời phó 
thác trong Chúa Cha. Vì nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu 
không thầy đã nói rồi. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. 
Thầy ở đâu các con cũng ở đó với thầy. Các Ki-tô hữu trong 
khi tìm kiếm sự sống đời này, sự sống hôm nay và tìm kiếm 
trong Thiên Chúa, nên Thiên Chúa sẽ nâng họ lên trên bình 
diện thần linh, từ cái sống phải chết, từ hiện sinh cho cái Chết 
bước vào cuộc sống đời đời. Từ cuộc sống tại thế có ngày sẽ 
tận thế - được bước vào Trời mới, Đất mới như trong sách 
Khải Huyền đã mô tả.

 Như vậy, lưu giữ trong đời Lời Chúa Giê-su đã căn 
dặn đầy ấn tượng chẳng khác gì lưu giữ một cách khắc cốt 
ghi tâm kim chỉ nam cho cuộc đời tại thế của mình trong cuộc 
hiện sinh đầy khắc khoải ưu tư này. Nó sẽ làm cho lòng của 
người Ki-tô hữu chúng ta ấm lại trên con đường đang rời khỏi 
thế gian. Chúng ta sẽ ra đi trong niềm Tin, niềm vui và sự 
bình an mà thế gian này không thể ban cho chúng ta được, 
ngoại trừ Chúa Giê-su và đồng hành với Ngài trong âm vang 

của Lời căn dặn: “Lòng các con đừng xao xuyến, cũng đừng 
sợ hãi. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. Nhà cha thầy 
có nhiều chỗ ở, nếu không thầy đã nói với các con rồi. Thầy 
đi trước để dọn chỗ cho các con, để thầy đi, thầy trở lại, thầy 
đem các con theo. Và Thầy ở đâu các con cũng ở đó với thầy”

 Giải pháp này sẽ trở nên hoàn hảo hơn, nếu chúng ta 
lấy lời của Thánh Augustinô để thay cho lời kết trọn vẹn nhất 
về sự sống, cái chết và ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc hiện sinh 
của chúng ta trên trần gian này:
Ngài đã dựng nên chúng con để hướng về Ngài và tâm hồn 
chúng con không nghỉ ngơi cho đến khi nghỉ yên trong Ngài             
[Confessiones - 1, 1]
 
Vâng,      
“Fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nostrum donec 
resquiescat in Te”
                                                    [AUGUSTINÔ, Confessiones 
- 1, 1]
Câu trần tình ngắn gọn: “Ngài đã dựng nên chúng con để hướng về 
Ngài, và tâm hồn chúng con không nghỉ ngơi cho đến khi nghỉ yên 
trong Ngài” hàm chứa toàn bộ nội dung cuốn “Confessiones” của 
Thánh Augustinô, và đồng thời cũng làm cho giải pháp mà cha giáo 
Ngân đưa ra cho người Ki-tô hữu chúng ta trở nên đầy đủ và trọn 
vẹn nhất.
 
BR-VT June 28, 2016
(Viết nhân ngày lễ kính thánh quan thầy Phê-rô) / 
Phê-rô Maria Huỳnh Xuân Thượng
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Truyền giáo và thời đại mới
Nguyễn Thanh Huân 
_________________________________

1.Vấn đề truyền giáo

 Thế giới đang chuyển mình và ở trong thời đại toàn 
cầu hóa với biết bao nhiêu kỷ thụật cao và tiến bộ hàng ngày. 
Ở các nước tây phương, một sinh viên ra trường với cấp bằng 
cử nhân, kỷ sư…gì đó chẳng hạn, trong vòng ba năm hay tùy 
theo ngành nghề mà mình không làm cái nghề mình đã học 
hay nếu chẳng may không có việc làm thì cái bằng của mình 
coi như quá hạn, cổ lỗ sĩ. Chuyện quá hạn như đồ ăn, thức 
uống, thuốc men hậu quả ra sao, ai cũng biết nên khỏi cần 
bàn bạc ở đây. Ngay cả một nguời đang làm đúng công việc 
mình đã học thì vẫn phải có những khóa tu nghiệp học hỏi 
thêm để cập nhật năng khiếu, kỷ thuật thời đại.

 Chuyện đời là vậy nên chuyện đạo cũng không khỏi 
những ảnh hưởng giây chuyền. Chuyện xảy ra ở một góc biển 
chân trời nào đó, trong  giây  lát ở mút chân trời bên kia đều 
biết, xem được hình ảnh, nghe được tiếng nói. Khó lòng mà 
bưng bít, chỉ cần một cú gọi, người ta có thể nói hết mọi sự. 
Đó có phải là những khó khăn hay là những tiện dụng cho 
công cuộc truyền giáo, cho người truyền giáo?

 Nhưng truyền giáo là gì và làm sao tìm ra được hướng 
đi đúng nếu nói mạnh hơn là khuôn mẫu của truyền giáo? Và 
nếu tìm ra khuôn mẫu ấy thì liệu lộ trình nó có còn thích hợp 
với thời đại mới của chúng ta chăng? Thật là nhiều vấn nạn 
nếu cứ đòi hỏi, muốn đặt ra, muốn làm khó cho chính sự việc.

2.Đi tìm những phương cách

 Trông vào Phúc âm, truyền giáo chỉ còn đơn giản là 

rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Tin mừng ấy, nghĩa 
là ngôn hành đồng nhất. Lời nói đi đôi với việc làm hay hành 
động chứng thực hay “kiểm chứng” cho hành động. Những bài 
nghiên cứu sâu xa, những kiến thức bác học, trường qui cũng 
cần thiết thực nhưng chưa phải hành trang cần và đủ cho sứ 
giả truyền giáo. Phêrô, một ngư dân tầm thường, kiến thức ở 
đâu mà giảng một bài giảng sau đó mấy ngàn người trở lại? 
hấp lực bài giảng của Phêrô không phải là kiến thức mà chính 
là nói sự thật và can đảm làm chứng cho sự thật mà Phêrô 
đã sống. Nó hấp dẫn là ở chỗ nầy. Thu hút người nghe không 
phải là ở những từ ngữ to lớn, kêu, mới lạ, nhưng là những 
gì đi vào tâm lòng con người. Ta nghe một bản nhạc thấy thật 
thấm thía, ru hồn, chính vì điệu nhạc và lời ca đi vào tâm tư 
mình, nó hòa nhập với tâm tư làm cho mình sống với điệu 
nhạc và lời ca ấy.

 Truyền giáo chắc hẳn cũng không phải là chuyên giảng 
kinh thánh. Có những giáo phái họ rất giỏi về kinh thánh, họ 
còn biết rõ câu nầy đoạn kia ở đâu, tinh tường lắm nhưng 
làm sao thuyết phục được người ta? Đó là việc Chúa làm. 
Không, Chúa không làm vì Chúa sai các môn đệ, sai chúng 
ta đi truyền giáo. Chúa muốn chuyển tải sứ điệp Tin mừng, 
tình yêu thương của ngài cho nhân loại qua chúng ta, những 
sứ giả truyền giáo bằng những gì chúng ta có, bằng những gì 
chúng ta hiểu, bằng những gì chúng ta học được, cảm nghiệm 
được tình yêu vô biên của ngài qua tất cả những giai đoạn 
của mầu nhiệm cứu độ. Thiên Chúa thật gần gũi và cũng thật 
cao xa mà có lần một phi hành gia vũ trụ bay ra ngoài tầng 
khí quyển đã nói ông không tìm thấy Thiên Chúa hay như một 
triết gia nọ nói rằng Thiên Chúa đã chết sau bao nhiêu lý luận 
hay biện chứng. Thiên Chúa thật gần gũi, tâm tình khi chúng 
ta biết cầu nguyện, khi chúng ta nhìn thấy sự đời, cuộc sống 
thật vô thường.Đứng trước sự chết, mắc phải chứng bệnh nan 
y, hiểm nghèo hay trôi lênh đênh, bềnh bồng giữa đại dương, 
sóng to biển cả, con người thật bé nhỏ, tự nhiên thấy có nhu 
cầu cầu nguyện và họ cầu nguyện rất thiết tha như đối thoại 
với một đấng vô hình thiêng liêng đang lắng nghe, kế cận, 



Noäi san lieân laïc 2017

36 - ccslsqn.ns ns.ccslsqn- 37

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

CCSLSQNCCSLSQN Noäi san lieân laïc 2017

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn

nâng đỡ họ.

 Sứ giả truyền giáo chuyển tải sứ điệp của Thiên Chúa 
bằng tâm tình, bằng con tim, bằng lời nói chân thành chứ 
không phải là thứ ngôn ngữ chính trị, ngoại giao hay mị dân, 
xu thời kiểu ngã theo chiều gió để tìm lợi ích cho riêng mình 
và bằng cuộc sống đơn giản, hài hòa. Chúa bảo các môn đệ đi 
truyền giáo vào thành không mang theo quá nhiều hành trang 
dự phòng, không đòi hỏi cao lương mĩ vị hay tiện nghi vật 
chất xa xỉ, ai cho gì ăn nấy nghĩa là sống nhập thế, hội nhập, 
sống với người ta, sống hòa đồng. Chính Đức Kytô là mẫu 
gương tuyệt hảo cho sứ giả truyền giáo, sống giữa trần đời 
để chuyển tải một sứ điệp cao cả là Thiên Chúa yêu thương 
và cứu chuộc nhân loại..Ngài rất bình thường vì là con ông 
Giuse thợ mộc đến nỗi người ta ngạc nhiên tự hỏi cậu Giêsu 
có phải là con ông Giuse thợ mộc chăng? Có sống, có nhập 
thế, hội nhập thì mới thấu hiểu những  khúc mắc, những ẩn 
khuất, những nan giải đôi khi tình ngay lý gian v.v…thì lời, tâm 
tình sứ giả truyền giáo mới thấm sâu, mới đi vào tâm tư con 
người.

 Tiến sĩ, thạc sĩ, cao học, cử nhân, học vị cao, bằng cấp 
đầy mình mà không có con tim, tâm hồn, không đi song hành 
với đời sống sứ giả truyền giáo, lúc đó bằng cấp chỉ còn là phô 
trương, lòe thiên hạ. Trong Phúc âm các kinh sư, biệt phái, 
luật sĩ v.v…rành rẽ lắm, thông minh có thừa nhưng không 
nhận ra Đấng Thiên sai đang kề cận bên mình vì tâm hồn họ 
muốn chẻ sợi tóc làm đôi chớ không thấy cái lỗi của mình tức 
cần sự cảm thông, tha thứ.

 Mẹ Théresa Calcutta nổi tiếng thế giới, nói được là vị 
thánh sống trước khi giáo hội tuyên phong, không phải vì tài 
nghệ làm từ thiện hay học vị cao, diễn văn dài, nói những lời 
đanh thép, hùng hồn, viết những quyển sách uyên bác, những 
bài nghiên cứu sâu xa, chuyên môn v.v…nhưng là con người 
mảnh khảnh, nói lời nhỏ nhẹ. Mẹ Théresa đã để cho đời một 
nhà dòng noi gương mẹ, một tấm gương sáng về tình thương 

đặc biệt đối với người nghèo chính hiệu, người nghèo bị bỏ 
rơi bên lề xã hội ở Ân độ, một tâm hồn chan chứa yêu thương 
và tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu thương quan phòng của 
Thiên Chúa.

 Sứ giả truyền giáo là biết ra đi, là được sai đi. Ra đi 
đã đành nghĩa là mình đi nơi khác, không phải chỗ phồn hoa 
đô hội, không đi tìm các nhà đại gia, những người quyền quí 
cao sang,thế lực, nhưng đi ra khỏi chính mình mới quan trọng. 
Bỏ cái tôi, chấp nhận người khác như là bạn hữu, như là 
anh chị em theo như hoàn cảnh họ đang có hay đang gánh 
chịu, lắng nghe nhiều hơn là nói. Sứ giả truyền giáo là nơi 
để người khác nói, khi tạo được một nhịp cầu cho dòng tâm 
sự tuôn chảy thì mọi rào cản, ngăn trở hay chướng ngại kể 
như đã phá vỡ. Cữa ngõ tình thương nói được đang rộng mở 
và tình yêu Thiên Chúa sẽ chuyển hóa. Còn cái tôi, còn bản 
ngã, còn chấp nhất, còn câu nệ, còn tìm lợi ích, hảo danh…
là chưa đi ra khỏi chính mình, là còn muốn tạo vinh quang 
hay hào quang trống rỗng cho riêng mình. Nhìn gương các vị 
thừa sai ngày trước qua nước ta, các ngài bỏ tất cả sự sung 
sướng, thoải mái tiện nghi vật chất bên trời tây qua tới quê 
hương chúng ta rừng thiêng nước độc, lạ nước lạ cái, bị bách 
hại, mong được gì? Chỉ mong sao Tin Mừng được rao giảng, 
nhiều người trở lại với Thiên Chúa. Ôi một tấm gương sáng 
chói và cao cả biết bao.

 Sứ giả truyền giáo ra đi miệt mài, nhẹ nhàng mà sâu 
lắng, không như những màn làm từ thiện quảng cáo quay 
phim, chụp hình, nào xe cộ, người đẹp người mẫu, quà cáp…
thật là xôm tụ, rôm rả cả một góc trời. Phúc âm nói họ đã được 
lãnh công rồi vì khi các con làm việc bác ái thì đừng để tay mặt 
biết tay trái làm gì nghĩa là âm thầm, không khoe khoang, phô 
trương, tự đắc…vì Cha các con ở trên trời thấu rõ những điều 
thầm kín trong lòng. Sứ giả truyền giáo ra đi để lại trong tâm 
lòng người dân một hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương, 
một tin mừng là mỗi người được Thiên Chúa biết đến gọi 
bằng chính tên của mình, yêu thương và cứu chuộc họ hay ít 
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là một câu hỏi thông thường nơi người dân: họ là ai mà làm 
những việc từ tâm từ thiện như vậy? Một câu hỏi để mở ra cho 
con đường trở về với Thiên Chúa như Saolê ngã ngựa trên 
đường đi Damascus vậy.

 Sứ giả truyền giáo như Mai sen, lắng nghe và truyền 
đạt lời Chúa. Có lẽ ước ao lớn nhất của Maisen là được cùng 
dân vào đất hứa, nhưng ông cũng chỉ “thấy” đất hứa trước 
mặt. Kẻ gieo, người gặt khác nhau. Điều quan trọng là mỗi 
người đều làm đúng, làm trọn vẹn bổn phận của mình. Đòi 
phần thưởng ư? Đòi đền đáp, trả công những gì mình đã làm 
ra chăng? Hay  như sự thường là mong muốn nhìn thấy kết 
quả của công việc mình đã gieo hay chăm bón chăng? Công 
cuộc truyền giáo cứ tiếp nối từ thời nầy qua thời khác, không 
bao giờ dừng, chính vì thế mà Đức Kytô dạy chúng ta cầu 
nguyện: xin cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất 
cũng như trên trời và khi có “trời mới đất mới” như sách Khải 
huyền mô tả hay như trong thị kiến của tiên tri Isaia(nhân loại 
như sống thời địa đàng) thì may ra sứ mạng truyền giáo mới 
ngưng nghỉ.

 Nói như thế không có nghĩa là sứ giả truyền giáo như 
một loại tằm nhả tơ. Không chút nào vì không ai cho cái mình 
không có. Sau khi các môn đệ trở về sau chuyến truyền giáo, 
chúng ta có thể tạm quảng diễn rộng ra là ông thì khoe mình 
làm cái nầy cái kia; ông khác lại mách mình làm được phép 
lạ; người nọ hãnh diện được nhiều bà Veronica, con cái Đức 
Mẹ hay ngay cả các đại gia thương yêu, chìu chuộng, đãi ngộ 
tốt v.v…thôi thì đủ thứ. Đức Kytô chỉ lắng nghe và rồi ngài 
khuyên nhẹ các ông ra nơi vắng vẻ nghỉ ngơi và cầu nguyện. 
Nhẹ nhàng và thâm thúy biết bao. Ngài ngầm bảo các ông 
ngoài nghỉ ngơi lấy lại sức, nhìn lại những gì mình đã làm, 
đã nghe, đã thấy và đã tiếp nhận, soi dọi chính mình để biết 
cầu nguyện thiết tha hơn. Đây là bài học tĩnh tâm, bài học tu 
nghiệp, bài học thường huấn, tập huấn hay tu đức. Đây là 
lúc”recharge battery” (sạt lại bình điện), cập nhật lại mọi khía 
cạnh, kín múc lại nguồn suối ân sủng thiêng liêng nơi Thiên 

Chúa. Đây cũng chính là lúc điều chỉnh lại la bàn hay địa bàn 
hoặc hướng đi truyền giáo sứ vụ của mình, điều chỉnh lại bài 
học, những từ ngữ, cách sống hay cách ứng xử của mình 
với người địa phương. Bao lâu mà mình chưa biết điều tiết 
thích hợp là mình còn phải học, phải tu đức, phải khiêm hạ. 
Đây cũng là lúc correctio fraterna, anh em trong nhà chỉ bảo 
lẫn nhau, nói cho nhau nghe, chia sẻ tình huynh đệ ngọt bùi 
trong kinh nghiệm truyền giáo mà Đức Kytô đã ao ước và cầu 
nguyện xin “cho chúng nên một” sau nầy.

3.Gương mẫu truyền giáo

 Đức Maria và Đức Kytô là mẫu gương tuyệt hảo trọn 
vẹn cho sứ giả truyền giáo. Sau tiếng Fiat, xin vâng không lâu, 
Đức Maria đã vội vã lên đường, ra đi đem tin mừng cho người 
chị họ của mình và lời đối đáp của ngài: Magnificat chan hòa, 
thấm đậm tình yêu Thiên Chúa trải dài từ Cựu ước sang  Tân 
ước. Magnificat nên là kinh nhât tụng, là ca khúc cầu nguyện 
hàng ngày của sứ giả truyền giáo. Thánh nữ Têrêxa Hài đồng 
Giêsu chỉ tu trong dòng kín, qua đời tuổi còn xuân xanh mà 
được tôn phong là bổn mạng của các xứ truyền giáo.Sinh thời 
ngài đã có lần ước ao đến Việt nam truyền giáo và một tiểu 
chủng viện ở miền nam (Long xuyên) mang tên ngài.

  Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. 
Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao mà:

- giáo phận đàng trong được sớm đón nhận Tin Mừng trong 
cả nước Việt nam.

-giáo phận đàng trong sau nầy là Qui nhơn lưu dấu biết bao 
nhiêu bước chân cao cả của các vị thừa sai đầu tiên thuộc 
dòng Tên, dòng Đa minh, Hội thừa sai Paris v.v…

-các thánh tử đạo địa phương như Anrê Phú yên, Stêphanô 
Thể, Anrê Kim Thông, Huỳnh thị Lưu v.v…anh dũng tiến lên 
pháp trường.
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 Hạt giống Tin Mừng vẫn còn đang nẩy mầm và sinh 
hoa kết quả trĩu cành. Có thể thấy đâu đó trong khắp giáo 
phận Qui nhơn còn lưu dấu vết tích của các nhà truyền giáo. 
Đền Nước mặn ở xã Cát thắng, Phù cát cũng là một lưu dấu 
của công cuộc truyền giáo Tin Mừng ở Qui nhơn. Chứng tích 
hào hùng tử đạo thì có đền thánh Stêphanô Thể ở Nam bình, 
hồi trước 1975 còn có trường Huỳnh thị Lưu và nghe đâu tại 
nhà thờ Kim châu, Bình định cái chuông ghi tên Anna Lưu 
không rõ do dâng cúng hay do tưởng nhớ, đền thánh Anrê 
Kim Thông ở Gò thị, Anrê Phú yên ở giáo xứ Mằng lăng, Tuy 
hòa; còn nơi yên nghĩ của nhiều vị thì kế cận chủng viện Làng 
sông, gần giáo xứ Tân dinh, Tuy phước. Tiếc rằng nơi yên 
nghỉ của các cố, các dì thời xa xưa, thời kỳ đại chủng viện Đại 
an (khoản năm 1920 ?) nằm trong đất thánh của giáo xứ Đại 
an đã hốt cốt, không còn lưu dấu công cuộc truyền giáo, đào 
tạo chủng sinh, linh mục của các ngài tại địa phương.

 Mong thay công cuộc truyền giáo của giáo phận Qui 
nhơn vẫn luôn khởi sắc và nhiều người đáp lại lời mời gọi 
truyền giáo bằng nhiều cách thiết thực trong đời sống và hoàn 
cảnh riêng của mỗi người. Dù thời đại có thiên biến vạn hóa 
với biết bao nhiêu kỷ thuật tối tân để phục vụ nhu cầu con 
người, nhưng rồi con người đang thấy mất đó là tình yêu đích 
thực, tình yêu trọn vẹn mà tình yêu nầy chỉ có thể tìm thấy nơi 
Tin Mừng Phúc âm. Sứ giả truyền giáo là người thể hiện tình 
yêu thương tin mừng ấy trong cuộc sống của mình.

Nguyễn Thanh Huân
Sydney

THẦY SÁU DO 
CON NGƯỜI TIÊN PHONG MỞ ĐẠO THÀNH CÔNG
VÙNG TÂY NGUYÊN 
________________________________________

Cha DOURISBOURE ÂN không ngớt khen ngợi về 
phẩm chất, tư cách và tinh thần truyền giáo của CHA 
PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN DO như sau:

“Trong các Đấng chung tình cùng tôi mà mở đạo cho người  
dân tộc, thì có Cha DO rất là đáng mến, đáng khen hơn hết. 
Người rất đại độ quảng tâm: phải khốn khó chẳng nao, được 
an vui không chuộng, hằng khiêm tốn an hoà, lúc đau ốm 
cũng chẳng hề năn nỉ”. (1)
 Con người xứng đáng mang danh hiệu “TIÊN PHONG 
MỞ ĐẠO THÀNH CÔNG Ở TÂY NGUYÊN” không ai khác 
ngoài “THẦY SÁU PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN DO”.
 Chúng tôi xin trình bày các cố gắng truyền giáo cho 
dân tộc ít người vùng đất Tây Nguyên qua một số chặng 
đường lịch sử; sau đó trình bày quê hương, con người của 
Thầy Sáu Do, thứ đến những cuộc hành trình gian khổ của 
Thầy dẫn đường cho đoàn truyền giáo lên vùng Tây Nguyên 
và cuối cùng những công tác mục vụ của ngài như thế nào tại 

Để chuẩn bị mừng biến cố lịch sử trọng sắp diễn ra 
tại Giáo phận Qui nhơn vào năm tới (2018), nhân 
dịp kỷ niệm 400 năm truyền giáo (1618-2018), và 
cũng để dánh dấu những bước chân khai phá, can 
trường, đầy hi sinh, quyết dấn thân mở mang Nước 
Chúa,  đặc biệt là vùng Cao nguyên hiểm trở, gai 
chông tại Trung phần Việtnam, tôi  đã liên lạc được 
với Lm. Gioankim Nguyễn Hoàng Sơn - Lm. Giáo 
phận Kontum - để xin phép và được đăng tải tập 
tài liệu hiếm quý này nơi Nội San CCSLS/QN  năm 
2017. Con xin trân trọng và chân thành cám ơn 
Cha nguyễn Hoàng Sơn.

Nguyễn Ngọc Thể 
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cánh đồng truyền giáo này.
I. CÁC CỐ GẮNG TRUYỀN GIÁO CHO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI
 Chúng ta xin đi ngược lại dòng lịch sử để tóm lược các 
cố gắng truyền giáo vùng các dân tộc ít người tại vùng Tây 
Nguyên này như thế nào.
 1. Vào tiền bán thế kỷ XVII, khi các linh mục thừa sai 
Dòng TÊN truyền giáo vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi đã lưu 
tâm đến đông đảo dân tộc ít người vùng đất phía tây tỉnh 
Quảng Ngãi, cố gắng vượt núi đến giảng đạo cho dân tộc Hrê, 
Sêđang, nhưng đều thất bại.
 2. Tuyền giáo vùng núi phía tây Bình Định
Vùng An Sơn (An Sơn nay là An Khê) vào thế kỷ XVIII là một 
nơi quy tụ người Kinh đến trao đổi buôn bán với người dân 
tộc, cũng là cứ điểm của Quang Trung. Thân sinh của Nguyễn 
Nhạc là người Công giáo; bà cô và ông dượng của ông vẫn 
giữ đạo. Ông Nguyễn Lữ, em Nguyễn Nhạc vẫn còn niềm tin 
vào Thiên Chúa và tuân giữ các nghi lễ Công giáo ở Gia Định, 
Sài Gòn (2). Do đó, căn cứ tại An Sơn Thượng không phải là 
không có mặt người Công giáo từ vùng Trung Châu lên lập 
nghiệp.
 3. Giữa thế kỷ XIX: Đức cha Cuénot Thể với công cuộc 
truyền giáo cho dân tộc ít người Tây Nguyên.
 Đức Cha CUÉNOT luôn luôn quan tâm đến việc truyền 
giáo. Do đó, như bị ám ảnh, ngài lo lắng đến công việc phải 
giải quyết: thứ nhất, chia nhỏ Địa phận quá lớn của ngài đang 
đảm trách; thứ hai, truyền giáo cho vùng dân tộc ít người trong 
đó có những dân tộc trong các buôn làng vùng Tây Nguyên 
và người Lào. Vì thế, vào năm 1839 cũng như những năm kế 
tiếp, Đức Cha cho một số  giáo dân đi tìm hiểu số người dân 
tộc vùng Quảng Nam, Quảng  Ngãi hay Phú Yên. Năm 1842, 
Đức Cha sai hai vị thừa sai là Cha Miche và Duclos cùng một 
số thầy giảng tìm đường lên vùng đất người Jrais nằm phía 
tây tỉnh Phú Yên, nhưng bị bắt, bị giải nộp về Huế, và bị kết 
án tử hình. Sau lần thất bại này, Đức cha sai Cha Vận và Cha 
Hoà lên mở đạo cho người dân tộc ở Đồng Đồ, tỉnh Bình Định, 
xứ Bồng Sơn. Sau đó, các ngài mở lại ngã THẠCH THÀNH 
tỉnh Phú Yên. Các ngài truyền giáo được chừng mười năm, 

nhưng sau đó vì bị bệnh dịch, người dân tộc chết nhiều. Họ 
sợ chết, xin cúng thần, nhưng các cha cấm không cho. Họ nổi 
dậy đuổi các cha, các thầy đi, nên các ngài đành lòng đi nơi 
khác. Đức cha cũng sai tìm đường mở đạo theo ngã người 
dân tộc ở Bình Thuận, Quãng Ngãi và Quảng Nam lần nữa, 
nhưng tất cả những cố gắng đó không thành. (x. “Hạnh Đức 
cha Thể”, đề tựa của Đức cha  Đamianô Mẫn năm 1907, Nhà 
in Qui Nhơn 1907, tr. 55). Vào năm 1851, Đức cha CUÉNOT 
cũng sai các cha Việt Nam, trong đó có cha HOÀ đi từ Phú 
Yên và Khánh Hoà vượt qua cao nguyên Dăklăk đến dân tộc 
M’nong Bu-Tong lập cơ sở truyền giáo tại Tinh Su, phía tây 
dân tộc M’nong, không xa sông Srépok, trong vùng B. Jen 
Drom. Nhưng sứ vụ truyền giáo cho dân tộc này không được 
lâu, phải di tản về Kontum (x. A. Monfleur, Monographie de la 
Province du Darlac (1930), Hà nội 1931, tr. 8).
 Như  thế, chúng ta có thể nói là ngay từ buổi bình minh 
thời kỳ truyền giáo trên đất nước thân yêu chúng ta cho đến 
khi Đức cha CUÉNOT THỂ  kiên trì cho người khai mở và 
truyền giáo cho vùng Tây Nguyên theo ngả Quảng Ngãi, Phú 
Yên, An Sơn (An Khê) với mục đích rao truyền Tin Mừng cho 
anh em dân tộc. Đây là sứ mệnh cao cả và duy nhất của các 
vị thừa sai nói chung, và của mỗi Kitô hữu nói riêng. Phương 
pháp khởi đầu để tiến sâu vào vùng dân tộc là tiếp xúc bằng 
công tác y tế chữa bệnh cho người đau yếu hoặc dưới dạng 
trao đổi mặt hàng cho người dân tộc để tìm cách gặp gỡ, tìm 
hiểu phong thổ và học tiếng địa phương của từng dân tộc. 
Nhưng vì bệnh tật hay vì ngoại cảnh khác như bị bắt Đạo, nhất 
là thiếu “con người được tiền định” cho công cuộc khai mở 
vùng truyền giáo, cho nên các cố gắng mở đường vào vùng 
dân tộc ít người đã không thành công lâu dài.

II. NĂM 1848: THẦY SÁU DO, CON NGƯỜI ĐƯỢC TIỀN 
ĐỊNH
 THẦY SÁU DO, con người được Thiên Chúa tiền định, 
một con người được sinh ra, lớn lên trong một họ đạo, một 
môi trường  huấn luyện thích hợp cho công cuộc khai mở 
đường truyền giáo Tây Nguyên sau này. Thầy là con người 
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tiên phong khai mở thành công đường dẫn đến vùng các dân 
tộc nhờ tinh thần mà thầy hấp thụ trong những năm tháng ngồi 
ghế chủng viện. Chúng ta tìm hiểu  hai môi trường đã hun đúc 
lên con người thần kỳ, gan dạ và tín thác của thầy Sáu DO 
như thế nào.
A. MÔI TRƯỜNG HỌ ĐẠO
 1. Trong những sử liệu được chúng tôi đang lưu 
trữ chỉ ghi danh tánh của Thầy 
 “Thầy Sáu DO, Cha DO, Cha LÀNH, hoặc Thầy AN”, 
chứ  không gặp tên họ và tên thánh. Theo cha Antôn Ngô 
đình Thận, vị linh mục Kontum, người đồng quê với thầy Sáu 
Do, cho biết thì thầy là Nguyễn Do. Tại nghĩa trang các cha 
Kontum, trên mộ của Cha DO có ghi “Cha PHANXICÔ XAVIÊ  
NGUYỄN DO”. Ngài có người em ruột tên Thám, là người đạo 
đức, can đảm và đóng góp rất nhiều cho chương trình mở đạo 
vùng Tây Nguyên; thầy đã  dẫn đoàn truyền giáo thứ hai là 
Cha Dourisboure và Desgouts lên  vùng Tây Nguyên và giúp 
cho cha HOÀ xây dựng Nông trường  KONTUM (1856).
 Thầy Sáu DO sinh năm 1823 tại họ ĐỒNG HÂU, thuộc 
xứ BỒNG SƠN. Nhưng song thân của Thầy tên gì thì chúng 
tôi chưa có tài liệu nào để minh xác. Tuy nhiên, dựa vào tài 
liệu “Hạnh Đức cha Thể” (x. “Hạnh Đức cha Thể”, Sđd, tr. 28), 
chúng tôi phỏng đoán tên thân sinh ngài tên ông NHƠN vì Đức 
cha CUÉNOT THỂ  sau khi thụ phong giám mục (3-5-1835) tại 
SINGAPORE đã vượt biển lẻn vào Cửa Hàn (Đà Nẵng) vào 
ngày 24-6-1835 và được giáo dân võng cáng ngài lên An Ngãi 
và trốn tại nhà ông trùm Nên được 3 năm; sau đó, ngài vào 
trốn tại Quãng Ngãi, Gia Hựu, rồi lên Đồng Hâu, ẩn tại nhà  
ông NHƠN. Tờ “Chức dịch thư tín” của Địa phận Kontum, số 
33, tháng 1-1936, tr. 385, cho biết: “Cha Do khi còn nhỏ đã 
theo giúp đấng Xitêphanô THỂ. Đức cha thấy người có lòng 
sốt sắng đạo đức thì gọi qua học ở Pinăng cùng các học trò 
khác...” vào năm 1839-1840. 
 Khi Đức cha chọn ẩn trốn nơi nhà một người nào, chắc 
chắn  gia đình đó phải đạo đức và đáng tin cậy. Trong dịp này, 
cậu DO phục vụ, giúp Đức cha và ngài đã nhận thấy cậu có 
nhiều đức tính cần thiết cho chức vụ linh mục sau này, và ngài 

đã gửi thẳng qua Pinăng với các người khác. Vậy ông NHƠN 
có phải là thân sinh của cậu DO không? Đức cha đọc được và 
đã “biết” được cậu học trò mình. Chúng ta không lấy làm ngạc 
nhiên gì mà ngài chọn con người này vào công việc khó khăn 
và quan trọng trong chương trình của Đức cha là khai phá con 
đường dẫn các vị thừa sai lên vùng Tây Nguyên. Chúng ta 
cũng thấy được người con đã chu toàn hết sức mình vì tình 
thương đối với người Cha và là Thầy của mình trong việc khai 
mở vào vùng Tây Nguyên với biết bao nguy hiểm và đắng cay, 
đói khổ và nguy hiểm.
  Nhưng danh tánh “DO” và người em là “THÁM” cũng 
được cha mẹ cố ý muốn gán cho hai con mình. Danh và Tánh 
là thế đó. Nhưng Danh và Tánh tự nhiên do cha mẹ và có 
thể nói như được cha mẹ chuyển giao cho con qua việc sinh 
dưỡng. Tên DO cũng mang sứ mạng đi tiên phong chuẩn bị 
cho một trách vụ khó khăn. Trong trường hợp đổi tên DO thành 
tên “AN” khi đi tu học còn có một cái gì khác tựa như một “ơn 
gọi” hợp với lời chúc lành của vị Giám mục trước khi trao 
cho thầy trọng trách tìm đường lên Tây Nguyên. Qua cuộc 
sống truyền giáo, thầy là người đã được chúc lành để hồng ân 
Chúa Quan Phòng luôn ở với thầy trong mọi biến cố nghịch 
cảnh, như đã được tiền định đảm nhận sứ vụ cực kỳ khó khăn, 
nguy hiểm mà chính bản thân thầy cũng không hay biết. Con 
người là một huyền nhiệm và đây là một huyền nhiệm cao cả 
và ưu ái đầy tình thương trong sứ vụ tông đồ truyền giáo cho 
lương dân sau này.
 Anh em dân tộc gọi cha DO là “Bok LÀNH” vì tâm tính 
ngài hiền từ và tốt lành, được thể hiện trong công việc an sinh 
lo cho người dân tộc như người có LÒNG NHÂN. Lòng nhân 
này ngài hấp thụ từ cha mẹ. Ở đây, thân sinh của ngài mang 
danh là NHƠN cũng không phải là không có lý.
2. HỌ  ĐỒNG HÂU
 Thầy Sáu PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN DO sinh trưởng 
và lớn lên tại họ ĐỒNG HÂU. Theo cách nói và quan niệm 
người Việt nam: “Đất thiêng sinh đấng anh hùng”. Cuộc đời 
của Thầy sáu DO là một vị tiên phong can đảm, khôn ngoan, 
sắt đá, nhưng điềm tĩnh, hiền lành, thương người, thực tế lo 
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cho dân sinh, có tâm tình phó thác, nhưng đầy sáng kiến táo 
bạo... Thầy là một anh hùng tiên phong mở đạo thành công 
vùng Tây Nguyên vào thời điểm cực kỳ khó khăn. Vậy, đất tổ 
Đồng Hâu như thế nào mà sản sinh ra  được một con người 
xuất chúng và độc đáo như thế?
 a. Họ Đồng Hâu có từ lâu đời, phía Tây giáp ranh dãy 
Trường Sơn, được các cha Dòng Phanxicô dẫn dắt theo tinh 
thần khó nghèo, hy sinh. 
 b. Họ Đồng Hâu thăng trầm với tình hình chung của 
địa phận. Các họ đạo, kể cả địa sở Đồng Quả (1894) và địa 
sở Gia Chiểu (1939), trước kia (trước 1885) thuộc địa sở Gia 
Hựu, nhưng năm 1894, Đồng Quả được lập thành địa sở tự 
trị. 
 Đồng Hâu nằm sát dãy Trường Sơn, tiếp cận với dân 
tộc. Cậu NGUYỄN DO đã được khí thiêng rừng núi hùng vĩ 
của Trường Sơn hun đúc tinh thần mạo hiểu và lòng mến mộ 
với dân thượng từ thượng nguồn sông Côn, qua Ngãi Điền 
năng lui tới Đồng Quả Đồng Hâu buôn bán. 
 Trước cuộc tàn sát của Văn Thân 1885, họ Đồng Hâu 
và Gò Dê mỗi họ tính được 400 tín hữu. Sau năm 1885, Đồng 
Hâu còn 38; Gò Dê còn 17. 
 Cậu NGUYỄN DO được sinh ra, lớn lên trong họ đạo 
can đảm, anh hừng tuyên xưng lòng đạo, đã tạo nên cậu như 
một con người được chuẩn bị cho một trọng trách sau này.
B. CHỦNG VIỆN PINĂNG
 Chúng tôi không sẵn có tài liệu nói về cuộc đời thơ ấu 
của thầy Sáu DO, nhất là liên quan đến những bước đầu tập 
tễnh trên đường theo ơn Chúa gọi làm linh mục. Cũng như 
bao trẻ em khác, khi còn thiếu thời, cậu DO học tập về đời 
sống đạo đức trong gia đình và trong họ đạo, học văn hoá 
trong thôn làng và sau đó đi học trường làng, rồi được gửi 
đến thị trấn Bồng Sơn, một huyện quan trọng, có trường nhà 
nước để học tập cao hơn, hay được gửi vào một nơi nào đó 
âm thầm, kín đáo đào tạo chủng sinh trong thời kỳ bị bách 
hại. Và riêng cậu, cậu may mắn gặp được Đức cha dịp ngài 
trú ẩn nhà ông NHƠN tại ĐỒNG HÂU (1838-1839) hay trong 
dịp trước đó? (3). Tuy nhiêu, thời kỳ thơ ấu của thầy vẫn còn 

là một ẩn số. Chúng ta biết thầy được Đức cha gửi đi tu học 7 
năm và làm phụ tá giáo sư tại Chủng viện Pinăng trong 2 năm, 
trước khi thầy về với địa phận. Sau khi rời Pinăng về địa phận, 
thầy được Đức cha giao trọng trách khám phá đường lên Tây 
Nguyên. Chúng ta hãy tìm hiểu lai lịch, nhất là tinh thần của 
Chủng viện Pinăng, nơi đã đào tạo nên một con người kiệt 
xuất như thế. 
1. CHỦNG VIỆN TẠI JUTHIA (THÁI LAN)
 Sau Công đồng Juthia 1664, Đức cha Lambert de la 
Motte bắt tay ngay vào việc thành lập chủng viện. Thái Lan 
là nước duy nhất lúc đó ở Đông Nam Á chấp nhận đạo Công 
giáo được tự do, cho phép người nước ngoài vào cư ngụ, lại 
liên lạc thương mại với Việt Nam và Trung Quốc. Chủng viện 
thiết lập tại Juthia, trên mãnh đất được ban tặng năm 1665, 
mang tên Thánh Giuse. 
 Trong những năm 1760-1765, Thái Lan bị Miến Điện 
chiếm đóng, thừa sai Artaud di tản chủng viện đến Chantaburi 
(gần đất Miến). Nhưng tháng 11-1765, quân Miến tràn đến 
thị trấn này, Cha Artaud đem chủng viện sang miền Nam Việt 
Nam, định cư tại Hòn Đất, một hải đảo ngoài khơi phía Nam 
Càu Cảo (Hà Tiên ngày nay). Chủng viện Thánh Giuse Hòn 
Đất do Cha De Béhaine (Bá Đa Lộc) làm giám đốc, Cha Artaud 
làm phụ tá. Cuối năm 1769, sung đột chính trị giữa Thái và 
Miến, Chủng viện Hòn Đất biến thành tro bụi, một chủng sinh 
bị thương chết trong tay Cha Artaud, và chính Cha cũng bị 
đánh đập. Chủng viện Giuse một lần nữa bị tàn phá. Vào ngày 
11-12-1769, chủng viện  gồm 43 thầy trò trên chuyến tàu của 
một người Trung Hoa đến Virampatnam, một làng nhỏ trên đất 
thuộc địa Pondichéry (Ấn Độ) của Pháp. Nhưng vì địa điểm 
xa, không thể có chủng sinh, chủng viện phải giải tán năm 
1782. Năm 1870, Chủng viện Thánh Giuse được tái lập ở đảo 
Pénăng gần bờ biển phía Tây Mã Lai, và đón nhận chủng sinh 
của các xứ truyền giáo. Pénăng (Pinăng) ban đầu có cả tiểu 
chủng viện, nhưng từ năm 1926, là chủng viện Triết học và 
Thần học, số chủng sinh trên 100 người thuộc 15 xứ truyền 
giáo, hầu hết thuộc Hội Thừa sai Paris. 
2. TINH THẦN CỦA CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE: 
MẪU NGƯỜI LINH MỤC
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 Tinh thần Chủng viện Thánh Giuse theo quyết định 
của Công đồng Juthia 1664, trong đó linh đạo của Đức cha 
Lambert de la Motte thể hiện rõ nét, nói cách khác ảnh hưởng 
đến mẫu người linh mục (4). 
 a. Công đồng mời gọi các thừa sai phải cảnh giác 
trước đời sống buông thả và tập trung nỗ lực vào đời sống cầu 
nguyện.
 b. Các vị thừa sai cần biết việc, biết người, biết ngôn 
ngữ; nhưng phải khước từ những phương thế và thủ đoạn 
nhân loại để tạo uy tín. 
 c. Phải trình bày Lời Chúa với một khoa học sư phạm 
thích hợp cho từng lứa tuổi và từng giai đoạn. Tôn trọng đừng 
làm phật lòng các tôn giáo bạn. 
 d. Trong tổ chức nội bộ giáo xứ, nên tổ chức Ban Chúc 
Việc. 
 e. Linh đạo được đề nghị để tập trung vào Mầu nhiệm 
Chúa Kitô Thập Giá - đời sống khổ hạnh. 
 Để đào tạo được nên những thừa sai như vậy, một 
chủng viện mà Công đồng Juthia đã quan niệm “một trường 
học đời sống trọn lành, mô tả cộng đoàn các Tông đồ dưới sự 
đào luyện của Chúa Giêsu, khi Người chuẩn bị cho các ông 
lên đường truyền giáo”. Số phận truyền giáo lớn mạnh hay 
không là do mức độ đào tạo nơi chủng viện. Ban Giám đốc và 
Giáo sư vì thế cần được lựa chọn kỹ lưỡng về mọi phương 
diện. Chủng viện là ngôi nhà cầu nguyện, suy gẫm, học hành 
nhiều, sống tiết độ, giản dị, yên tĩnh, trầm lắng, suy nghĩ đến 
cuộc sống sẽ phải tận hiến cho Tin Mừng và vì các linh hồn, sẽ 
sống như các Tông đồ luôn chiến đấu và thí mạng sống cho 
Đức Kitô. 
 Cuộc đời chủng sinh của Thầy NGUYỄN DO thấm 
nhuần tinh thần tu đức sâu sắc trong chủng viện. Những giờ 
suy gẫm thầy không khỏi bùi ngùi hướng về tổ quốc có biết 
bao tín hữu đang bị khổ nhục; trong giờ học tập, soạn bài lên 
lớp phụ giúp ban giáo sư, thầy luôn trăn trở làm sao thu thập 
và san sẻ kiến thức cũng như tinh thần tìm Chân Thiện Mỹ 
trong các khoa học Thánh. Cuộc đời trên cánh đồng truyền 
giáo là con người thật của Thầy, mà chính thầy đã cố tạc nắn 

khi còn ngồi trên ghế nhà trường với sự giúp đỡ của ban giáo 
sư, nhất là trong lời cầu nguyện. 
III.  CUỘC HÀNH TRÌNH THUYỀN GIÁO (1848-1852)
 Thầy NGUYỄN DO lúc thơ ấu sống trong cảnh thiên 
nhiên với rừng núi hùng vĩ, tiếp xúc với những con người thiểu 
số nói loại tiếng xa lạ; sống trong giáo xứ có truyền thống tốt 
đẹp và đạo đức, được đào tạo trong chủng viện với nền tu đức 
của Công đồng Juthia, thầy trở nên một chủng sinh gương 
mẫu và một phụ tá giảng sư xuất sắc: hiền lành, vui vẻ, khiên 
tốn, nhịn nhục vâng lời, can đảm phó thác, luôn ca tụng Thiên 
Chúa trong mọi biến cố, phục vụ, sáng kiến. Thầy Sáu DO, 
con người được Thiên Chúa tiền định.

1. ĐỨC CHA STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ TRAO TRÁCH 
NHIỆM  KHAI MỞ CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO NGẢ AN 
SƠN
 Đức cha không ngã lòng sau những cố gắng tìm đường 
lên Tây Nguyên bị thất bại, nên một lần nữa ngài quyết định 
cho người khai mở đường lên vùng dân tộc qua ngả An Sơn, 
trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
 a. Hoàn cảnh chính trị
 An Sơn (An Khê) là nơi buôn bán giữa người Kinh và 
người dân tộc. Con buôn người Kinh cũng từ đó rảo khắp các 
buôn làng dân tộc để trao đổi hàng hoá.
 Vả lại, An Sơn là một điểm trong con đường thượng 
đạo của các ngưòi dân tộc di chuyển từ Nghệ An đến vùng 
Bình Định; An Sơn cũng là con đường thượng đạo dẫn đến bộ 
lạc Hơdrung (Pleiku), từ đó hoặc lên Kontum, Đaktô đi sâu vào 
Hạ Lào, hoặc tiến vào phía nam đến các cư dân Jrai, Rađê, 
M’nong... rồi đến  vùng Gia Định. Cũng có những con đường 
thượng đạo Tây Trường Sơn, từ Thượng Lào đến hạ Lào tiến 
đến Bắc Campuchia, rồi tiến thẳng đến thành Gia Định, hoặc 
qua Thái Lan. Có thể nói đường thượng đạo Tây Trường Sơn 
là con đường nhân chủng đã hình thành rất xa xưa của cư dân 
cổ, thời đá cũ, ít nhất thời đá mới, vì nay người ta đã gặp rất 
nhiều rìu đá có quai rải rác khắp vùng Tây Nguyên, đặc biệt 
vùng Hạ Lào.
 Nhưng từ khi An Sơn là cứ điểm của 3 anh em Nguyễn 
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Nhạc khởi nghĩa, Triều đình Huế nghi kỵ và nghiêm cấm những 
người sống trên vùng này và người Thượng vượt quá An Sơn. 
Trong thời kỳ cấm đạo, việc canh phòng cẩn mật, chặn bắt các 
linh mục thừa sai và bản xứ càng triệt để hơn.
  Vua Minh Mạng ra tất cả 6 sắc chỉ cấm đạo. Một sắc 
chỉ cuối cùng của ông vào tháng 6/1839 truy lùng các giáo sĩ 
và điều tra tình hình giáo dân. Vua Thiệu Trị tháng 5/1847 ra 
chiếu chỉ cấm đạo nhân vụ tàu Pháp bắn phá cửa Đà Nẵng. 
Vua Tự Đức vừa lên ngôi, tháng 8/1848, ông liền ra chiếu chỉ 
lùng bắt hết các giáo sĩ cách dữ dội. Trong lúc đó, tại Bình 
Định, ông Quan Tổng đốc chống đạo đặt quân lính canh gác 
vùng An Sơn (An Khê) cẩn mật để bắt các linh mục đang tìm 
cách trốn lên vùng Bahnar. Đức Giám mục CUÉNOT Thể phải 
trốn tránh, nay ẩn chỗ này, mai phải đi nơi khác và đau lòng 
khi thấy các tín hữu, linh mục bị tù đày. Là chủ chăn, Đức cha 
quyết định cho người tìm đường lên vùng dân tộc xây dựng 
nơi an toàn cho đoàn chiên của mình.

 b. Con người được tiền định
 Thầy Sáu DO vừa từ Chủng viện Pinăng trở về, sau khi 
ở đó 9 năm: 7 năm học và 2 năm phụ giáo. Đức cha đã biết về 
Thầy qua nhận xét của ban giáo sư chủng viện gửi về địa phận 
cũng như bản thân ngài. Những đặc tính của con người được 
Chúa an bài để trao trách nhiệm nặng nề và trọng đại, được 
Đức cha lứu ý: lòng can trường, hăng say, đời sống phó thác. 
Đức cha đặt thẳng vấn đề với Thầy (5):
 - “Thầy phải mở qua ngả An Sơn một con đường để 
đi truyền giáo cho các bộ lạc thượng. Thầy sẽ làm thế nào để 
hoàn thành việc đó?
 - “Con sẽ làm lái buôn - thầy đáp lời - và trong khi giả 
làm người buôn bán, con sẽ tiến sâu vào bên kia ranh giới mà 
các lái buôn chưa từng vượt qua. Một khi khảo sát địa hình 
xong, con sẽ trở về và đưa một vị thừa sai đến vùng đó”.
 - “Quá tốt - Đức cha nói. Ta mong đợi nhiều nơi thầy. 
Nhưng để thực hiện một việc quan trong như vậy, thầy cần đủ 
can đảm, ta ban cho thầy qua việc phong chức Phó tế. Thầy 
hãy dọn mình trong  việc tĩnh tâm và cầu nguyện để đón nhận 

ân sủng mà Thiên Chúa sắp ban cho thầy”.
Thầy sốt sắng tĩnh tâm, cầu nguyện và lãnh nhận chức thánh 
phó tế để ra đi chu toàn trách nhiệm đầy gian nguy đang chờ 
đón thầy.
  Thầy dự định làm lái buôn, nhưng nghĩ lại vì không 
có môn bài do quan cấp, nên thầy thay đổi kế hoạch, thay vì 
làm chủ thì làm đầy tớ mà hay hơn. Tám ngày sau khi lãnh 
nhận chức phó tế, thầy Sáu Do vượt qua những dãy núi nằm 
giữa Bình Định và An Sơn (6) với bộ quần áo rách rưới tả tơi. 
Thầy đến xin giúp việc cho một ông lái buôn tên Quyền tại An 
Sơn (7). Thầy được chủ giao việc nuôi heo, gà trong gia đình 
chủ. Thời gian sau, ông chủ thấy người đầy tớ mới tới cần cù, 
thông minh và siêng năng nên đã nâng cấp “người chăn gia 
súc” lên làm đầu bếp mang nồi niêu, chén bát lếch thếch tháp 
tùng theo ông chủ lái buôn từ làng này đến làng nọ. Thầy có 
dịp tiếp xúc và theo dự định riêng của mình.
 Thầy quan sát địa hình, cố gắng học tiếng dân tộc. Sau 
6 tháng nay đây mai đó nơi các buôn làng dân tộc trong sứ 
mệnh được giao phó, thầy học tạm đủ thổ ngữ và biết được 
đường đi lối về để thực hiện sứ mệnh tạo lập cơ sở tại vùng 
Tây Nguyên. Thầy về báo cáo cho Đức cha là thầy muốn thử 
làm người lái buôn vượt qua những bộ lạc Thượng mà các 
con buôn người Kinh khác chưa bao giờ đi đến... Đức cha 
bằng lòng dự kiến đó và cho 4 chủng sinh cùng đi theo thầy.
 Đức cha còn tiên liệu cơ sở giao liên giữa vùng cao 
với vùng Trung Châu cho các chuyến đi khai mở  lên vùng 
Tây Nguyên sau này. Hiểu rằng cần phải có một cơ sở có giáo 
dân cư ngụ làm điểm giao liên, Đức cha nhờ ông Cả AN (8)  
thuộc họ MƯƠNG LỠ  (họ Gò Mục, thuộc địa sở Nhà Đá sau 
này) đem một số ít tín hữu đạo đức đến xây dựng và sống với 
người lương tại TRẠM GÒ (gần CỬU AN, An Khê ngày nay) 
để làm nơi trú chân cho các vị truyền giáo khi lên xuống vùng 
dân tộc Bahnar. Trong số người tín hữu ở địa điểm này có thầy 
lang Công giáo uy tín và được dân làng mến yêu.
 TRẠM GÒ nằm một nơi hẻo lánh về phía tây bắc An 
Sơn (cách thị trấn An Khê ngày nay khoảng trên 10 cây số) là 
làng người Kinh cuối cùng theo hướng này. Đây cũng là cơ sở 
dự trữ lương thực, và là nơi tập luyện quân lính của anh em 
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Nguyễn Nhạc trước kia.
 Để đến TRẠM GÒ, một con đường khó khăn nhưng 
người Kinh cũng có thể dùng đến, miễn là  từ  BẾN (hữu ngạn 
sông CÔN  đối diện VĨNH THẠNH) vượt qua DÓC VÁN thẳng 
đứng giữa hai đỉnh núi: núi ông BÌNH và núi ông NHẠC. BẾN 
(sau này có họ đạo ĐỊNH QUANG) được Đức cha cho một số 
tín hữu đạo đức đến lập nghiệp và là nơi dừng chân tiếp đoàn 
truyền giáo lên xuống vùng Tây Nguyên qua ngả TRẠM GÒ, 
không qua An Sơn.
 Trong khi xây dựng các sở này, thầy Sáu Do vận động 
mua một môn bài buôn bán tại các buôn làng dân tộc lân cận 
ranh giới Trung Châu trên đường dẫn đến xứ người Bahnar.
c. Năm 1849-1850: Con người hướng đạo bình tĩnh và can 
trường
 Đoàn thương buôn giả danh này những ngày đầu di 
chuyển an toàn từ Gò Thị qua An Sơn đến bộ lạc Hơdrung 
(Pleiku) theo trục quốc lộ 19 ngày nay. Một số người dân tộc 
vùng Hơdrung tưởng đã gặp được đoàn con buôn giàu có, 
nên định bắt người cướp của. Giữa đêm khuya, thầy cùng các 
bạn đồng hành bỏ tất cả hàng hoá lại để tẩu tán thoát thân về 
Gò Thị, phải chịu đói nhịn khát vì không có gì đổi lấy miếng 
cơm cho đỡ đói.
 Dầu thất bại lần này, thầy Sáu Nguyễn Do cũng thu 
lượm được nhiều kết quả quan trọng đã làm chuyển hướng 
việc truyền giáo sau này: biết thêm tiếng thổ dân và khám phá 
ra một con đường khác, tuy khó khăn hơn, nhưng an toàn 
hơn, theo hướng bắc, sau đó đi về hướng tây nam. Đức Cha 
chọn con đường này.
 Cuối năm 1849 và đầu năm 1850: hướng dẫn Cha 
Phêrô COMBES (Cha BÊ)
 Chuyến đi lần sau có cha COMBES (Cha BÊ đã đến 
Việt nam vào năm 1949) cùng 3, 4 thầy khác nữa được thầy 
Sáu DO dẫn đường. Đoàn thám hiểm có đổi hướng di chuyển 
so với chuyến đi lần trước, đi từ GÒ THỊ đến TRẠM GÒ mất 
3 ngày: 2 ngày đi đường sông bằng ghe, ngược dòng sông 
CÔN đến địa điểm BẾN và từ đó mất một ngày đường leo núi 
qua DỐC VÁN mới tới TRẠM GÒ (9). Chuyến đi này chẳng 

may đoàn truyền giáo bị đàn voi rượt tại đèo Mang Giang, mọi 
người cố thoát thân, một thầy bị trọng thương. Sau cảnh trốn 
thoát đàn voi, đoàn truyền giáo lại đương đầu với cơn mưa 
như trút, khe suối đầy nước chảy cuồn cuộn, không sao tiến 
lên phía trước được. Cuối cùng, đoàn người bụng đói, lạnh 
buốt đến xương tuỷ, quần áo tả tơi cũng đã lần mò về được 
GÒ THỊ để trình kết quả tội nghiệp cho Đức cha. Khi nghĩ lại, 
Cha COMBES cũng ớn lạnh, nhưng tính vui vẻ, cha thường 
bảo: “Đó là cuộc viễn du của bọn thỏ đế”.
  Đức cha buồn và nói với họ:
“Vì thời tiết xấu còn kéo dài, cha cho các con 15 ngày nghỉ 
ngơi và sau đó các con lại lên đường. Và lần ny, đừng có vô 
phúc mà quay  về như  vậy nữa!”.
Đức cha lại cho Cha FONTAINE (tên Kinh là HOÀNG, tên 
dân tộc là Bok PHẨM) sửa soạn hành trang tháp tùng Cha 
COMBES lên đường.
 d. Một kế hoạch mới táo bạo
Chuyến viễn du lần này, đoàn truyền giáo gồm 2 linh mục 
thừa sai: Cha Phêrô COMBES và Cha FONTAINE, 7 thầy: 
thầy BẢO (thầy tư), thầy TÀI, thầy CHÍNH, thầy BIỂU, thầy 
BƯỜNG, thầy TIẾN và thầy PHIÊN dưới sự hướng đạo sáng 
tạo đầy táo bạo của Thầy Sáu DO (10). Thầy vạch ra một kế 
hoạch thay vì di chuyển ban đêm sẽ đi ban ngày. Nhưng để 
che bớt làn da trắng có thể làm nguy hại bại lộ, mặt mày chân 
tay 2 vị thừa sai được bôi một lớp màu sậm, giống như màu 
da người Kinh. Nhờ vậy, đoàn vượt qua an toàn từ Bình Định 
đến Trạm Gò. Đoàn voi không rượt nữa, nhưng họ phải khó 
nhọc vất vả vượt đèo lội suối. Đương nhiên là vậy thôi!
ĐẾN LÀNG BAHAM
 Không rẽ xuống An Sơn hoặc thẳng đến Hơdrung phái 
tây, nhưng từ TRẠM GÒ vượt qua sông BA rồi từ đó đến vùng 
dân BƠNÂM phía Bắc. Nơi dừng chân đầu tiên của đoàn là 
làng của một tên cướp, gọi là BAHAM (cha của thằng HAM). 
Mọi người dân tộc cũng như con buôn người Kinh ớn ông 
này lắm vì hắn tàn bạo, dữ tợn, háu của, lắm vợ; nhưng đoàn 
truyền giáo buộc lòng phải vào làng này, phó dâng mọi sự cho 
Chúa Quan phòng. Lạ thay! Trước mặt các vị thừa sai đầy râu 
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ria rậm rạp, gương mặt khác thường, ông BAHAM xuống tinh 
thần, cho gì lấy đó không dám đòi hỏi, giữ đoàn lại làng 4-5 
ngày, sau đó mới  chịu cho  đoàn ra đi đến làng BƠLU, cách đó 
một ngày đường. Ông chủ làng BƠLU là ông LẬP và cả dân 
làng khác hẳn với làng BAHAM: họ niềm nở, hiếu khác, trọng 
đãi đoàn. Ông LẬP kết nghĩa anh em với thầy Sáu DO.
 e. Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với Bok KIƠM (ông KHIÊM) 
- Ông Khiêm và thấy Sáu Do kết nghĩa anh em
 Nhờ ông LẬP dẫn lối đến làng KON-PHAR, cách BƠLU 
hai ngày đường. Đoàn truyền giáo lòng đầy hân hoan không 
còn sợ  lái buôn người Kinh bắt gặp. Nhưng không ngờ một 
biến cố định đoạt cả công cuộc truyền giáo miền Tây Nguyên 
đang chờ đón họ tại KON-PHAR: gặp ông KHIÊM, một lãnh tụ 
đại diện Triều đình HUẾ trên vùng này. Đức cha luôn căn dặn 
đoàn Truyền giáo phải xa lánh vùng ông KHIÊM hoạt động. 
Nhưng hiện ra trước mắt họ là một con người to lớn, nghiêm 
nghị. Sau giây phút lo sợ, các ngài bình tĩnh lại sau vài câu nói 
ôn tồn của ông. Thấy vẻ sợ của nhóm truyền giáo, ông nói:
 “Các ông từ đâu đến? Các ông có vẻ là những nhân 
vật quan trọng. Vậy lý do nào khiến các ông đã làm một cuộc 
hành trình vất vả như thế này? Hai ông này có phải là người 
Kinh ở một tỉnh rất xa xôi không? Tôi chưa bao giờ thấy người 
nào có nước da trắng như thế này. Hãy thành thật nói cho tôi. 
Tôi cảm thấy mến các ông. Mặc dầu các ông có chuyện gì ở 
đồng bằng, ở đây xứ Bahnar, các ông không phải sợ gì cả. Tôi 
như một ông vua của vùng này, và những người Kinh cũng sẽ 
không làm gì được các ông, nếu tôi bảo vệ các ông”.
 Thấy các vị thừa sai bối rối, ông KHIÊM đoan chắc lòng 
thành của mình, xin kết nghĩa anh em với thầy Sáu DO. Ông 
KHIÊM chỉ vào 2 vị thừa sai và nói: “Còn hai ông, tôi xin gọi 
là bố”. Sau khi hiểu nhau, ông dẫn đoàn lên nhà rông và kết 
nghĩa với thầy Sáu  DO với tất cả nghi thức theo phong tục của 
người Bahnar.
 Ông KHIÊM đã chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối vào 
tình bạn, lo lắng vật chất cũng như giữ an toàn, không dẫn 
quan quân của Triều đình Huế đến lùng bắt các ngài. Đó là sự 
quan phòng của Chúa, nhờ vậy việc truyền giáo ngay từ đầu 

được xây dựng trên một nền tảng tình thân tự nhiên, chân 
thành giữa các chủ làng với thầy Sáu DO, và nhờ đó, tình 
cảm, lòng tin tưởng dần dần hội nhập vào cư dân vùng Bahnar 
dễ dàng hơn.
2. HƯỚNG VÀO KONTUM
 Sau một vài ngày nghỉ ngơi tại KON-PHAR, ông KHIÊM 
trong tình kết nghĩa với thầy Sáu DO đã đưa bạn mình cùng 
toàn thể đoàn truyền giáo đến KON-KƠLANG về hướng tây 
nam, cách đó một ngày đường, tới nhà ông BLIU, chủ làng 
và là bạn của ông, và nhờ ông này tận tình giúp đỡ. Sau đó, 
vì sợ con buôn người Kinh, trong khi chờ đợi những làng xa 
hơn chịu nhận đoàn đến tá túc, ông BLIU đã đưa đoàn ra giữa 
cánh đồng âm u, hoang vắng dựng nhà. Đây là nhà nguyện 
đầu tiên trên vùng Tây Nguyên.
 a.  Năm 1850-1851: ĐÓN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO THỨ 
HAI - 
    CUỘC GẶP MẶT CẢM ĐỘNG
 Ngày 11/11/1850, thầy THÁM em thầy sáu DO dẫn 
đường cho 2 linh mục thừa sai lên vùng Tây Nguyên là Cha 
DOURISBOURE (Cha ÂN, 24 tuổi) và Cha DESGOUTS (Cha 
ĐỀ, 45 tuổi). Được tin, thầy Sáu DO vội vã từ KƠLANG đi 
đón. Đoàn khởi hành qua ngả TRẠM GÒ vào trung tuần tháng 
11, vượt núi hướng về làng BAHAM. Với sự thận trọng, cuối 
cùng thầy Sáu đã gặp được các vị, tay bắt mặt mừng. Ở một 
vài ngày tại nhà ông BAHAM, sau đó đến làng BƠLU và được 
đón tiếp niềm nở. Cha Đề kiệt sức. Từ BƠLU đến KON-PHAR 
phải mất 2 ngày đường leo núi. Trời mưa dai dẵng trong tháng 
11 tại Tây Nguyên đã làm cho các lối đi gần như không sử 
dụng được nữa. Nghỉ tại làng BƠLU một tuần lễ, mừng Giáng 
Sinh trên vùng Tây Nguyên lần đầu tiên. Trong những ngày 
cuối cùng của năm cũ, đoàn vừa ra khỏi làng BƠLU, mưa tầm 
tả, bầu trời tối mịt, màn đêm buông xuống trong khi các ngài ở 
giữa rừng, được số anh em Thượng đi theo làm một cái chòi 
lá để qua đêm. Chúng ta nghe lời tự thuật của Cha ÂN về cảnh 
tượng này:
“Cha DESGOUTS Đề không còn hơi sức chuyện vãn được 
nữa. Ngài nói: ‘Tôi chịu hết nổi rồi’ và nằm dài dưới đất. Sáng 
hôm sau, để đánh thức ngài dậy, tôi mừng năm mới, đó là 
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ngày 1/1/1851. Tôi nói với ngài: “Này Cha, can đảm lên, chỉ 
còn 2 ngày đàng nữa là chúng ta sẽ ôm nhau hôn các bạn 
thân hữu của chúng ta thôi”.
 “Chúng tôi lại lên đường, nhưng vừa đi được độ trăm 
bước thì thầy sáu DO đang mở đường đi trước, bỗng hét lên 
một tiếng và nói to ‘Laudate Dominum omnes gentes (Hãy 
ngợi khen Thiên Chúa, hỡi các chư dân). Tôi đã đạp phải 
chông’, và thầy ngã, ngồi bệt xuống, một cây chông bằng lồ ô 
sắc nhọn đã xuyên thủng bàn chân của thầy”.
Máu chảy lai láng, đau nhức, dần dần bàn chân thầy sưng lên. 
Vì đầu chông còn nằm trong bàn chân, mặt mày thầy tái mét 
như xác chết. Cha ÂN nói tiếp:
 “Nhưng chính trong trường hợp gay cấn như thế, ta 
mới thấy  đức tin của Thầy sáng chói một cách đặc biệt. Thầy 
Sáu không ngừng lắp bắp: ‘Chúc tụng Thiên Chúa. Tôi bắt  
đầu năm mới tốt quá’”.
 Người làng dân tộc cắm chông nghe tin đến xin lỗi và 
làm một cái cáng chuyển thầy về làng nghỉ ngơi và băng bó 
vết thương. Thầy Sáu cố làm cho họ yên tâm, an ủi họ và ráng 
sức bớt vẻ mặt đau đớn kẻo làm cho họ thêm buồn lòng.
Ngày hôm đó, đoàn cố gắng đến KON-PHAR. Do nằm trên 
chiếc cáng lắc lư làm đau nhói vết thương, nên Thầy Sáu 
Do đành nằm lại KON-PHAR một thời gian. Thầy không có 
mặt khi 4 vị thừa sai hội ngộ tại KƠLANG. Đó là ngày mồng 
2/1/1851. Ít lâu sau, Thầy mới đến nơi, được một dân làng 
KON-PHAR cõng trên lưng đưa tới.
 Mấy ngày sau, vết thương của Thầy bắt đầu lành và 
3 tháng sau, phần đầu chông nằm lại bên trong mới tự mở 
đường trồi lên phía mu bàn chân.
 b. NHỮNG NGÀY LƯU TẠI KƠLANG VÀ KHÁM PHÁ 
MIỀN ĐẤT HỨA
 Nhờ tình bạn kết nghĩa anh em với thầy Sáu DO, ông 
KHIÊM có lần đến thăm đoàn truyền giáo đang ở tại KƠLANG. 
Thấy bữa ăn bên cạnh nồi cơm chỉ có một mớ hổ lốn lá cây, 
rễ cỏ ngoài rừng, ông ứa nước mắt. Hai ngày sau khi ông ra 
về, các đầy tớ của ông đã đem đến cho đoàn một phần tư con 
trâu, một con heo và năm ba con gà làm quà tặng bạn.

 Ngày tháng trôi qua tại KƠLANG, thiếu thốn, bệnh tật, 
cô đơn, đau khổ, nhất là chưa đi đâu và chưa tìm ra mảnh đất 
Đức cha lưu ý:
 “Khi các cha đến chỗ cách KƠLANG một vài ngày đàng 
về hướng tây, và nếu các cha gặp được con sông mà người ta 
đã cho tôi biết, thì chắc các cha sẽ tìm thấy vùng đồng bằng ở 
hai bên bờ sông, các cha hãy hạ trại lưu trú ở đó và hãy biết 
rằng các cha đang ở trong vườn nho được giao phó cho các 
cha chăm sóc vậy” (11).
 Chính nhờ tình anh em kết nghĩa giữa thầy Sáu DO 
và các  ông KHIÊM, ông LẬP, ông BLIU... cũng như nhờ biết 
được một số vốn tiếng dân tộc, với tính hiếu hoà, khôn ngoan, 
thận trọng và sáng kiến, linh động của Thầy, dần dần đoàn 
truyền giáo đến ở tại KON-KƠXÂM một thời gian. Sau đó, một 
số dân làng RƠBANG đến có việc tại KON-KƠXÂM, dần dần 
quen biết đoàn truyền giáo và có mời các ngài đến thăm làng 
mình, nhờ vậy các ngài có dịp khám phá ra được đất hứa.
 Sau nhiều chuyến du ngoạn trên sông DAK-BLAH (sau 
này thường quen gọi sông Dak Bla) đến thăm KON-RƠBANG, 
các ngài tìm cách mua được một cái nhà ở RƠHAI (lúc đó 
chưa có RƠHAI, mới có làng BRENG) với giá 5 đồng phật 
lăng Pháp. Người chủ giao nhà cho đoàn và đi cất nhà chỗ 
khác. Lập tức đoàn cử thầy Sáu DO và một ít người Kinh nữa 
đến ở. Sau đó, các ngài đến ở tuỳ thích.
 Khi đến ở RƠHAI được mấy hôm, thầy Sáu Do cùng 
2 cha thừa sai: cha COMBES Bê và DOURISBUORE ÂN xuôi 
theo dòng sông DAK-BLAH, và sau 2 tiếng đồng hồ, các ngài 
gặp ông chủ làng TƠBAU (MANGLA ngày nay) là ông PIUNH, 
được ông này mời lên nhà ông. Các ngài được ông tiếp đãi tử 
tế. Sáng hôm sau, (trừ cha DOURISBOURE ÂN bị lên cơn sốt 
nằm tại làng TƠBAU, đêm đó có âm mưu giết ngài để cướp 
của), chính ông chủ làng tự nguyện chèo sõng dẫn các ngài 
tham quan đến tận làng PLEI KRONG, một làng lớn nằm tại 
ngã ba sông DAK-BLAH và sông PƠKÔ. Sau đó, thầy Sáu Do 
kết nghĩa anh em với ông PIUNH theo nghi lễ quen thuộc.
Nhờ tình thân thiết giữa thầy Sáu và các chủ làng, đời sống 
của đoàn dần dần hoà nhập vào các buôn làng và nối kết 
được tình giao hảo, tạo được một môi trường và những quan 
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hệ tốt cho công cuộc truyền giáo sau này.
 Sau khi xem xét địa hình, các dân cư, các ngài viết thư 
trình cho Đức cha. Người sung sướng viết thư và phân công 
- đó là năm 1852 - như sau:
 1. Cha COMBES (Cha BÊ) tiếp tục làm Bề trên ở KON 
KƠXÂM, đảm nhận truyền giáo  cư dân Bahnar thuộc đông 
bắc.
 2. Cha DESGOUTS (Cha ĐỀ) và Thầy Sáu DO ở lại 
làng BRENG  (sau là PLEI RƠHAI).
 3. Cha DOURISBOURE (Cha ÂN) đảm nhiệm vùng 
SƠĐANG  ở tại KONTRANG.
 4. Cha FONTAINE (Cha PHẨM) phụ trách cho người 
JRAI, ở tại PLEI CHƯ (gần

IV- THẦY SÁU DO LÃNH CHỨC LINH MỤC - THI HÀNH 
MỤC VỤ TẠI  PLEI RƠHAI
 Giữa năm 1852, Thầy Sáu Do được Đức cha gọi về 
chuẩn bị lãnh nhận chức  linh mục để tiếp tục công cuộc 
truyền giáo vùng Tây Nguyên vì vai trò của ngài không thể 
thiếu được. Sau khi thụ phong linh mục, ngài trở lại xây dựng 
Trung tâm Truyền giáo PLEI RƠHAI với tư cách linh mục vào 
năm 1853.
Trong thời gian ngài truyền giáo vùng Tây Nguyên, tình hình 
chính trị và tôn giáo biến đổi như thế nào tại Việt nam? Ngài 
truyền giáo tại vùng dân tộc làm sao? Ngài dùng phương thức 
và với tinh thần nào để thi hành mục vụ của ngài tại Trung 
taam Truyền giáo này? Đó là những điểm chúng tôi cố gắng 
trình bày phần nào sau đây.
 A. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO TẠI VIỆT 
NAM
 Từ giữa năm 1852 khi  cha về Gò Thị chuẩn bị thụ 
phong linh mục cho hết đời ngài (cuối năm 1872) là thời kỳ 
bách hại đạo của Vua Tự Đức ngày càng dữ dội hơn cả và ảnh 
hưởng tai hại rất nhiều đến việc truyền giáo tại Tây Nguyên.
1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM
Ngày 30 tháng  3 năm 1851, Vua Tự Đức ra chiếu chỉ cấm đạo 
Công giáo:

 “Giáo lý của ông Giêsu có nguồn gốc từ những người 
Châu Âu. Nó ngăn cấm sự thờ cúng tổ tiên và thần linh. Để 
làm người ta lạc hướng và u mê, nó nói về trời và nước thánh. 
Biết rõ luật pháp của nước ta không dung thứ được giáo lý độc 
ác ấy, những kẻ sản sinh ra nó đã đưa ra hình ảnh một ông 
Giêsu bị hành hình, là Thầy của họ để dụ dỗ những kẻ ngu 
muội và làm cho họ đối đầu với cái chết mà không sợ hãi ăn 
năn. Thật là một ảo tưởng tai hại! Thật là một nỗi ám ảnh lạ kỳ! 
(...).
“Đây là những điều các triều thần khuyên ta:
 “Các giáo sĩ Châu Âu sẽ phải ném xuống sông hoặc 
xuống biển sâu, vì vinh quang của đạo đích thực. Các giáo sĩ 
Việt nam dù có đồng ý bước qua hay không, đều bị chặt làm 
đôi, để mọi người đều biết sự nghiêm minh của luật pháp”.
(Bản dịch của Đức cha Retord, biên niên sử về việc truyền bá 
đức tin, 1852, XXIV, tr. 11 ff) (12).
 Trong chiếu chỉ này có nói đến ân thưởng ai bắt được 
giáo sĩ Âu châu nộp sẽ được 8 lạng bạc và được nửa tài sản 
của những ai đã bảo vệ che giấu họ. Do đó, các quan quân 
hăng hái lục soát tìm mọi cách bắt các giáo sĩ để kiếm tiền 
thưởng.
 Chiếu chỉ này được thi hành quyết liệt tại tỉnh Bình 
Định vào năm 1854. Ông ra lệnh mọi cơ sở của người Công 
giáo phải bị triệt hạ, và đất đai thì được tuyên bố bỏ trống hoặc 
được xung vào công khố. Lệnh ông truyền tìm kiếm các linh 
mục ngoại quốc cùng những kẻ chấp chứa hay bao che các 
ngoại nhân đó. Cơ sở TRẠM GÒ, cơ sở BẾN và AN SƠN bị 
ghi vào sổ đen.
 Đức cha CUÉNOT đang ẩn náu tại GÒ THỊ và còn 
2 cha thừa sai: cha ARNOUX đau nặng vừa từ cao nguyên 
xuống, cha VERDIER vừa từ Pháp tới. Đức cha biết nguy 
hiểm gần kề, nên quyết định đưa ngay Cha Verdier lên miền 
Thượng. Thầy Năm BẢO vâng lời Đức cha vừa đưa Cha 
Arnoux xuống Gò Thị, thì lại đưa ngay  Cha Verdier lên vùng  
truyền  giáo qua TRẠM GÒ. Đêm thứ hai, lúc gà gáy, đang tìm 
nơi ẩn núp và ngủ nghỉ thì được một giáo dân báo cho biết cơ 
sở BẾN nay sắp bị tàn phá. Các ngài vội vàng chạy trốn dưới 
một chiếc ghe nhỏ. Cuộc tàn phá cơ sở BẾN (nay thuộc họ 
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ĐỊNH QUANG, xã Bình Quang, huyện Tây Sơn, Bình Định)  
diễn ra. Thầy Năm BẢO dẫn Cha Verdier lên TRẠM GÒ, và 
TRẠM GÒ vừa bị tàn phá, An Sơn cũng  cùng một cảnh tượng: 
bị đạp phá, giáo dân bị lùng đuổi. Các ngài không còn cách 
nào nữa, ra mặt tìm thức ăn sẽ bị tóm cổ và bị kết án. Ba ngày 
trốn tránh, đói khát, sợ bị bắt và cuối cùng các ngài đành tìm 
lên vùng truyền giáo tới KON KƠXÂM với sức kiệt tận.
2. CON ĐƯỜNG  TRUYỀN GIÁO BỊ BỊT KÍN
 Các cha tại vùng truyền giáo Tây Nguyên như bị nhốt, 
cô lập và bị lùng bắt. Các cha vùng Bahnar này dù an toàn nhờ 
sự bảo trợ của ông KHIÊM, nhưng đã trải qua những ngày 
tháng trốn tránh và lo sợ khổ cực: khổ cực vì thiếu thốn, khổ 
cực vì bệnh tật, khổ cực vì lo âu.
3. CÁC CHIẾU CHỈ BẮT ĐẠO
 Tháng 9 năm 1855, Vua Tự Đức ra chiếu chỉ bắt các 
giáo sĩ, đạo đồ phải bỏ đạo, triệt hạ nhà thờ, nhà chung.
Tháng 6 năm 1867, nhà vua lại thêm chiếu chỉ mạt sát đạo 
Công  giáo, gọi giáo sĩ là chó má, khắc “tả đạo“ ở má cho kẻ 
bất kham không chịu ‘quá khoá’ (đạp Thánh giá).
 Tháng 12 năm 1859, chính Vua Tự Đức ra chiếu chỉ 
buộc binh sĩ bỏ đạo, bước qua Thập giá.
 Tháng 1 năm 1860, để bao vây người Công giáo, vua 
ra chiếu chỉ kiểm soát gắt gao các làng Công giáo.
 Chưa đủ, còn có hạng người mà nhà vua cần lưu ý: 
nữ tu. Nên tháng 7 năm 1860 chiếu chỉ lùng bắt nữ tu đặc biệt 
Dòng Mến Thánh Giá. Ngày 4 tháng 11 năm 1860, nhà vua ra 
một chiếu chỉ nữa (13).
 Tháng 8 năm 1861, Vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp 
người Công giáo vào các làng ngoại giáo. Tháng 7 năm 1864, 
nhà vua ra chiếu chỉ về các tín hữu Kitô giáo dưới hình thức 
một lá thư tự sự giải bày nổi lòng tốt lành của nhà vua khuyên 
người Kitô hữu đừng oán hờn. Có những đoạn thật thiết tha 
như sau:
“Có bao giờ ta lại có thể bỏ được tình cha con và để cho dân 
ta phải hư mất (…)”.
 “Có một số quan đang kêu gọi tàn sát tất cả các tín 
đồ Kitô và một số khác ngay từ đầu đã lập tức đòi phân tán 

và giam hãm họ trong các làng không theo Kitô giáo. Với tấm 
lòng của một người cha, ta không thể nhìn những biện pháp 
như thế diễn ra. Ta đã trì hoãn việc thi hành trong 3, 4 năm. 
Cuối cùng ta đã chọn con đường nhẹ nhất, phân tán họ ra. 
Các người thấy ta đã nhân từ biết bao! Sự kiện tự nó nói lên 
tiếng nói của nó. Nhưng ai sẽ tin vào điều ấy! Những kẻ thi 
hành lệnh ta làm quá trớn (...)” (14).
  Vị vua khi thấy áp lực phía thực dân đang lợi dụng tôn 
giáo chia rẽ, không còn cách nào khác buộc lòng ký hiệp ước 
PHÁP -VIỆT ngày 15  tháng 3 năm 1874. Trong bản Hiệp ước 
này, điều IX nói về tự do tôn giáo (15).
 Đó là tình hình chính trị biến động ảnh hưởng đến đời 
sống tôn giáo tại Trung Châu và là giai đoạn thi hành mục vụ 
của Tân Linh mục PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN DO tại Trung  
taam Truyền giauo RƠHAI.

B. TÌNH HÌNH TÔN GIÁO, XÃ HỘI TẠI VÙNG TÂY NGUYÊN 
NÓI CHUNG
 1. TÌNH HÌNH TÔN GIÁO (1850-1888)
 Tân Linh mục PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN DO thi 
hành tác vụ truyền giáo và mục vụ tại  Trung tâm Truyền giáo 
RƠHAI cho người Bahnar vào giai đoạn đầu (1850-1888) đầy 
dẫy khó khăn, nhưng anh hùng. Tình trạng chung được ghi lại 
như sau:
 “ Trong số 17 vị thừa sai và 5 linh mục Việt Nam thì 15 
vị đã ngã gục trong thời gian này. Và mặc dầu cuộc đời của 
các vị thừa sai này đã hiến tế, đã hy sinh, con số người tòng 
giáo không hơn 1.000 người, hầu như đứng yên tại chỗ. Đó là 
nỗi đau khổ như làm thất vọng cho việc loan truyền Tin Mừng 
trong giai đoạn này» (16).
 2. TÌNH HÌNH XÃ HỘI TẠI TÂY NGUYÊN
 Tình hình truyền giáo tại vùng Tây Nguyên ngoài 
nguyên nhân do biến động từ  hoàn cảnh chính trị phức tạp 
của đất nước, còn phát xuất từ hoàn cảnh xã hội và đời sống 
luân lý của người dân tộc nữa.
 a. Về phương diện xã hội
 Không có một liên đới giữa các buôn làng với nhau, họ 
sống theo nguyên tắc mỗi buôn làng “biết riêng mình, mạnh 
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được yếu thua» trừ một vài trường hợp hiếm hoi; không có 
một vị lãnh đạo duy nhất nào hành quyền áp đặt được mọi 
làng thành một bộ tộc cả. Nói tóm lại, một tình trạng gần như 
vô chính phủ.
 Các dân tộc khác nhau thường xuyên đánh phá cướp 
của, bắt đàn bà, con trẻ, buôn bán nô lệ cho làng khác hay cho 
Lào, hoặc cho Thái. Giết tất cả những ai chống cự lại. Một số 
người Jrai hay Sơđang chống các vo thừa sai không phải vì 
những động cơ đặc biệt oán hận báo thù, nhưng vì các ngài là 
thừa sai vùng người Bahnar, do đó dưới cặp mắt một số trong 
họ, các vị thừa sai liên đới với người Bahnar và phải chịu cùng 
một cách đối xử.
 b. Vấn đề giao thông hầu như không có hoặc đi theo 
đường món khó khăn; nguy hiểm vì thú dữ, nhất là vì trộm 
cướp, giết người do lớp người buôn bán nô lệ di chuyển. Tình 
trạng mất an ninh. Do đó, cần một tổ chức quy cũ các làng, tạo 
một an ninh chống với tệ đoan buôn bán nô lệ, cũng như tự vệ 
riêng cho bản thân và người của mình; chưa nói bệnh tật rất 
nhiều, cần đường giao thông thuận tiện để cứu giúp khi ngặt 
nghèo cũng như bệnh đậu mùa tái phát năm 1855.
 c. Đời sống luân lý
Nhiều mê tín dị đoan, nhiều phong tục không am hợp với tinh 
thần Kitô giáo như những dịp ăn bỏ mả, chôn cất, bậnh tật, 
cúng tế, nạn phù thuỷ hoành hành làm suy sụp đời sống tinh 
thần, tiêu hao năng lực cầu tiến của dân tộc, chưa nói làm tốn 
hao tài sản, bần cùng dân chúng.
 d.  Để chúng  ta có cái nhìn tổng quát về tình hình xã 
hội tại miền truyền giáo, không gì hơn,chúng tôi xin ghi lại bản 
báo cáo thường niên của Đức cha GALLIBERT nhân dịp kinh 
lý vào đầu năm 1880 về vùng truyền giáo Bahnar gửi cho Hội 
Truyền giáo Hải ngoại Paris như sau:
 “Muốn chính cá nhân tôi hiểu rõ kết quả đã thực hiện 
được tại vùng dân tộc và các phương tiện dùng để thực hiện, 
tôi bắt đầu đi thăm mục vụ nơi cư dân Bahnar. Cha VIALLETON 
được các linh mục gửi tới để giúp tôi như người đồng hành và 
hường dẫn tôi, đã tới Trung Châu cuối tháng 12 năm 1879».
 “Từ các ngày đầu tháng 1, chúng tôi lên đường và một 

tuần sau, chúng tôi đã đến ở với các tín hữu chúng tôi. Cuộc 
hành trình cực kỳ vất vả, suốt ngày phải theo  những con 
đường ngoằng ngoèo qua rừng rậm và chiều tối, chúng tôi 
ngủ ngoài trời. Chúng tôi đốt quanh chúng tôi những đống lửa 
to phải giữ luôn suốt đêm để đuổi thú dữ quá nhiều trong các 
rừng núi này...”.
 Sau đó, Đức cha thuật lại cộng đoàn tín hữu đón tiếp 
và ngài sung sướng làm sao. Những nghi thức đón tiếp theo 
cách thức của người dân tộc vui nhộn như thế nào. Ngài cũng 
báo cáo lúc đó có 4 cộng đoàn và 1.500 tân tòng. Ngài đi thăm 
một số nơi, ngài viết tiếp:
 “Sau cuộc hành trình này, tôi hoàn toàn xác tín rằng 
còn và cần cấp bách thiết lập một vài trạm trung gian giữa 
Việt Nam và vùng cư dân Bahnar. Khi các trạm này xây dựng 
xong, con đường sẽ an toàn hơn. Các cha có thể chuyển đến 
tận miền rừng rú của họ những đồ dùng cần thiết nhất mà các 
ngài đến nay còn thiếu thốn, do đó tình trạng đường xá xấu và 
sợ vì mất an ninh”.
 “Tuy nhiên, nếu các khó khăn to lớn cũng không làm 
cho chúng tôi thất vọng. Chúng tôi tin chắc rằng với ơn Chúa, 
chúng tôi vượt qua các khó khăn đó được, khi Thầy Chí Thánh 
đã nói: “Docete omnes gentes» (các con hãy đi dạy dỗ muôn 
dân) rất rõ ràng là không loại trừ một đất nước nào lời giáo 
huấn của Chúa. Người muốn ơn cứu rỗi cho các dân tộc xấu 
số này, vì họ Người đã đổ máu mình ra» (17).
C. TRUNG TÂM TRUYỀN  GIÁO RƠHAI
 Chúng tôi vừa phác hoạ tình hình chính trị tại Việt Nam 
ảnh hưởng đến việc truyền giáo tại vùng Tây Nguyên cũng 
như nói đến tình trạng xã hội, phong tục tập quán trong giai 
đoạn thứ nhất của công cuộc truyền giáo tại đây như thế nào. 
Giờ đây,  chúng tôi xin tóm lược công trình xây dựng Trung tâm 
Truyền giáo RƠHAI do Cha DO đảm nhận làm sao. Chúng tôi 
không vào chi tiết nhưng trình bày khái quát phương hướng 
ngài bắt đầu xây dựng Trung tâm này như thế nào? Đâu là kết 
quả khích lệ mà ngài thu hoạch được trong những năm ngài 
ở tại Điểm Truyền giáo này và ảnh hưởng làm sao cho thế hệ  
sau này.
 Từ năm 1851, sau khi khám phá đồng bằng KONTUM 
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ngày nay, Cha DESGOUTS Đề và Thầy Sáu DO được giao 
trách nhiệm truyền giáo cho chi tộc RƠNGAO-BAHNAR ở 
cạnh làng dân tộc tên là BRÊNG (nay thuộc địa bàn TÂN 
HƯƠNG). Giữa năm 1852, Thầy Sáu DO được gọi về GÒ 
THỊ để sửa soạn thụ phong linh mục. Tháng 7 năm 1853, ngài 
chịu chức linh mục và trở lại Tây Nguyên, hướng dẫn việc xây 
dựng Trung tâm Truyền giáo vùng này. Cha DESGOUTS bắt 
đầu tổ chức chủng viện, nhưng vì  chủng sinh bị bệnh quá 
nhiều, Đức cha chỉ thị đem chủng viện xuống vùng M’NÔNG 
(vùng DARLAC), tại cơ sở truyền giáo của Cha Hoà. Cha 
DESGOUTS ngã bệnh phải chạy chữa. Năm 1856, Trung tâm 
Truyền giáo tại M’NÔNG cũng gặp khó khăn, cha Hoà được 
chỉ định về phụ giúp Trung tâm Truyền giáo của Cha DO tại 
RƠHAI, và lo nông trường KONTUM mới thành hình.
1. THÀNH LẬP LÀNG RƠHAI (năm 1854)
 Dân làng BRÊNG (sinh sống vùng đất đối diện Tu viện 
PHAOLÔ TÊRÊXA và Trung học ngày nay) mê tín dị đoan, 
nhiều tật xấu, nên Cha DO thành lập một làng mới gần đó, gọi 
là RƠHAI. Khi nói đến Trung tâm Truyền giáo RƠHAI hiểu là 
làng  nầy được Cha DO thu góp dân tứ chiếng gồm vài người 
Kinh, một vài người dân tộc, còn làng BRÊNG không còn nữa 
đã di chuyển vào những làng khác như nhập vào làng  PLEI  
TƠNGIA.
 Lúc đầu, một mình Cha DO luôn ra sức thuyết phục 
dân làng BRÊNG tòng giáo, nhưng vô ích. Do đó, người chẳng 
ngại tốn công sức tài lực chuộc về những người Thượng bị 
bán làm nô lệ và ngài ra công dạy dỗ cho biết làm ăn, xây 
dựng nhà cửa cho họ ở riêng một nơi gần làng BRÊNG để 
dễ dàng giữ đạo và chuyên chú làm ăn sản xuất. Lúc đầu còn 
ít, dần dần thêm đông, lập làng riêng gọi là RƠHAI (1854); 
người đặt ông HMEN và ông MLEK làm chủ làng. Hai người 
dân tộc này sáng trí và có lòng đạo, siêng năng khuyên bảo kẻ 
khác; đến sau có hai ba nhà ở làng BRÊNG xin tòng giáo, xin 
nhập vào làng này, đồng thời có nhiều người thuộc làng khác 
chạy đến và xin tòng giáo nhập làng. Do đó, làng RƠHAI ngày 
càng đông người thêm. Cha DO có đức tính hiền hoà, thương 
người hay giúp đỡ người cùng khổ, bệnh tật, nên các dân các 

làng lân cận đến xin ngài giúp đỡ hay nhiều người bỏ làng 
mình  đến xin nhập vào làng RƠHAI. Chẳng bao lâu, RƠHAI 
tăng thêm đông.
2.  THÀNH LẬP NÔNG TRUỜNG RƠHAI -  DAKKÂM
 Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra cho Cha là xây dựng 
nơi ăn chốn ở cho số dân mới đến. Vấn đề xây dựng nhà cửa 
không quan ngại lắm vì đất rộng, cây cối tranh nứa đầy rừng, 
công sức và tinh thần có sẵn theo tập tục người dân tộc góp 
công phụ làm nhà không cần mất nhiều ngày cũng có chỗ 
sống ấm cúng. Vấn đề nề nếp trong  làng. Như đã trình bày 
Cha chọn một số người làm chủ làng là những người có khả 
năng và đạo đức.
 Số người nhà của cha gồm thanh niên người kinh khá 
đông và phần nhiều có khả năng vì  xuất thân từ chủng viện 
Gò Thị lên  như chú BẢO (tử đạo tại Phú Yên) hay chú HỮU 
(quê NHATRANG tử đạo có tiếng) hoặc từ Trường Đại Chủng 
viện PINĂNG được Đức cha gửi lên để tu luyện thành linh 
mục thừa sai sau này. Việc tổ chức chủng viện không thành, 
nhưng số chủng sinh hay người làm còn đó và được cha tổ 
chức và có nề nếp. Cuộc sống của họ không khác chi một 
chủng viện, một  nhà dòng, có lý tưởng, có kỷ luật, trật tự: có 
giờ gẫm, giờ đọc kinh, dự lễ, nói chung việc thực hành được 
tổ chức chu đáo, và cũng có thời gian lao động để cung ứng 
lương thực, đồng thời vừa là lực lượng sản xuất nhân tố huấn 
luyện cho anh em dân tộc làng RƠHAI mới thành lập.
 Bên dòng sông DAK-BLAH, cha cho các người nhà ra 
công phát hoang, quy hoạch cánh đồng: chổ làm cánh đồng 
nước, chỗ đất cao làm vùng đất thổ trồng cây đậu cây bắp... 
Cha cho một số thanh niên quen canh tác về Trung Châu mua 
cày bừa, con trâu con bò, nói chung là nông cụ về tập cho 
anh em dân tộc làng RƠHAI cách thức làm ruộng nước. Lúc 
đầu họ không quen nhưng dần dần họ thao tác và làm  thuần 
thục trâu bò, nhờ vậy thời họ cũng dễ dàng cày bừa làm ruộng 
nước theo kiểu người Kinh. Cha cũng lưu ý không được phá 
rừng bừa bãi để tránh lụt lội, đồng thời  giữ được chất màu 
mỡ của đất. Cha đã cân nhắc cách thức làm ruộng nước và 
làm rẫy theo cung cách của người dân tộc. Người dân tộc nhìn 
qua đó thấy được con người thực sự của Cha không lợi dụng, 
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không bóc lột, không phân biệt dân tộc, ngược lại ngài thương 
anh em dân tộc thật tình cùng ăn cùng làm với anh em. Ngài 
có một trái tim tốt lành vì thế người dân tôc gọi ngài là “Bok 
LÀNH”.
 Ngài nhận thấy vùng RƠHAI cũng không đủ đất canh 
tác, nên ngài cho người nhà đến phát hoang vùng đất DAK-
KÂM cách RƠHAI 7 cây số. Ngài cho làm con đường từ 
RƠHAI đến Nông trường. Có thể nói đây là con đường đầu 
tiên được phóng  trên vùng Truyền giáo Tây  Nguyên. Vì xa 
RƠHAI đồng thời cần phải giữ rẫy đuổi thú rừng đến ăn phá, 
một số người nhà của Cha và một anh em dân tộc cũng ở 
đêm theo nếp sống  như ở RƠHAI, đến Chúa Nhật thay phiên 
về dự lễ tại Trung tâm. Đến năm 1861, nông trại DAK-KÂM 
phồn thịnh, dân số lên 300 người, toàn tòng. Năm 1868, Cha 
Nguyên lên vùng Truyền giáo phụ giúp cha DO, được giao coi 
sóc tín hữu DAK-KÂM.
NÔNG TRƯỜNG KONTUM
 Cha DO còn thành lập nông trường thứ 3 là KONTUM 
cách RƠHAI 1 cây số hướng đông, hữu ngạn sông DAK-
BLAH. Nông trường KONTUM là tiền thân họ KONTUM sau 
này.
 Sau đó, lần lượt nhiều nông trại hình thành như DAK-
KIA (1870), Cha Nguyên phụ trách; nông trường KON MƠNEI 
đều do Cha DO thành lập và chỉ đạo

Lm. Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn

CHÀO 2017,
BẦY VỊT  MỪNG NHAU TRÊN ĐỈNH LŨ 
Ghi vội mùa Giáng sinh 2016
Linh mục Trăng Thập Tự 
_________________________________

Trên đường đến Bêlem, một thiên sứ nhí hỏi:
- Nếu những người chăn chiên đang ngủ, làm sao mình báo tin cho họ 
được?
Một Sêraphim đáp:
- Thì mình thổi loa đánh thức họ dậy.
(Vô Ngôn Thư)

Sau bữa sáng 24-12-2016, một nữ tu ở Tòa Giám mục 
Qui Nhơn đặt tượng Hài đồng tí teo vào cái nôi nhựa 
nhỏ, phủ giấy bóng gương lên và thả xuống bể cạn 

trong hòn non bộ cạnh nhà hưu dưỡng. Hệt như người đàn bà 
họ Lêvi đem đứa con đỏ đặt vào thúng, thả vào đám sậy trên 
sông Nil. Lúc người nữ tu thả chiếc nôi xuống nước và lặng 
ngắm Đấng Emmanuel chia sẻ thân phận bèo trôi của người 
dân miền Trung khốn khổ, cũng là lúc tôi lên đường cử hành 
lễ Giáng sinh với anh chị em ở một họ đạo xa xôi hẻo lánh vừa 
bị nhận chìm trong lũ lụt.   
NOEL VÙNG LŨ
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 Tỉnh lộ 639. Km 44,100 - rẽ trái, gặp ngã tư - rẽ phải 
100 mét, có ngã ba bên trái. Tôi tiến vào khuôn viên nhà thờ 
An Mỹ, một Giáo họ biệt lập của Giáo xứ Phù Mỹ, nằm trên 
địa bàn thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
Ngoại trừ nhà thờ, tất cả các nhà khác, kể cả nhà xứ, còn in 
ngấn nước trên tường 3 tấc, 5 tấc, một mét hoặc hơn... Nước 
lũ chỉ mới buông tha cho giáo họ chưa được 5 ngày để vừa 
quét dọn vừa chuẩn bị trang trí mừng lễ Giáng sinh. Chiều 24, 
gần 5 giờ cha quản nhiệm vẫn còn tất bật ở “công trường”. Hai 
nữ tì Chúa Giêsu Tình Thương và thầy xứ làm việc quần quật, 
chạy vào ăn vội chén bún rồi chạy ra lo cho các em nhỏ trong 
đội văn nghệ. 
 Bảy giờ, trời lại mưa. Đám đông chạy dạt lên hè nhà 
thờ, nhưng chỉ chừng 15 phút là thôi mưa, trời ấm. Lời chúc 
và thông điệp Giáng sinh được trao tận tay từng người qua 
cánh bướm màu photocopy. Chương trình canh thức lược 
tóm lịch sử cứu rỗi, nhấn vào chủ đề hạnh phúc gia đình. Giáo 
họ chỉ đếm được 300 người lớn nhỏ  nhưng vẫn đủ những 
mục hát múa và thoại kịch đông vui. Nhiều người nhà xa hằng 
chục cây số vẫn có mặt trên sàn diễn. Bà con đến xem đứng 
chật sân nhà thờ. Sau diễn nguyện, các em nhỏ chen nhau 
nhận quà. Cộng đoàn chia tay bà con lương dân, rồi vào nhà 
thờ cử hành thánh lễ.
 Sáng ngày 25, không có thánh lễ. Hai nữ tu sẽ về lại 
cộng đoàn ở Làng Sông trong buổi sáng, do đó giờ ăn sáng 
cũng là lúc nhìn lại mọi việc để rút kinh nghiệm cho năm sau. 
Ban chiều, lễ ở đây xong, cha quản nhiệm sẽ đi cử hành lễ 
Giáng sinh tại giáo điểm Mỹ An, cách nhà thờ hơn 20 cây số. 
Nghe nói sẽ có rửa tội cho hai gia đình, 10 người, tôi rất muốn 
tham dự, thế nhưng đã trót hẹn, phải về lại Qui Nhơn.
 Tôi nhờ thầy xứ chở bằng xe máy ngược đường tỉnh 
639 để thăm một vài gia đình. Nhà anh Tưởng cách nhà thờ 
hơn chục cây số, mới được ơn trở lại, đang học giáo lý. Do bị 
mất giống lần thứ ba, vừa sạ lại, sáng nay vợ chồng anh tranh 
thủ ra thăm nước. Ở nhà chỉ có người con dâu và bà cụ, gần 
90 tuổi, bị lòa. Nghe có linh mục đến thăm, bà mừng muốn 
khóc:

 - Cha ơi, tôi không thấy gì cả, nhưng mừng lắm. Cha 
thằng Tưởng mất khi nó mới bốn tuổi, nay nó đã 56. Sau 75, 
đâu còn nhà thờ nhà thánh gì, tôi ở đây một mình, chỉ đọc kinh 
sáng kinh tối một mình. Ăn cơm, tôi làm dấu, con nó hỏi, phải 
nói tránh đi: Cứ gần ăn cơm là má bị ngứa trán, má gãi chút 
mà! Bây giờ nó được ơn trở lại, có cha có thầy đến, mừng sao 
là mừng.
CHÚT LÒNG MUỐN NGHE TRONG CÕI VẮNG
 Về nhà đã 12 giờ. Tôi ghé hòn non bộ viếng Chúa Hài 
Nhi. Lá rơi trên bể cạn, chiếc nôi bập bềnh thê lương, có lẽ đã 
chẳng mấy ai để ý. Cơn lũ giết người cũng lùi vào quá khứ, 
những nạn nhân của nó chỉ mới hơn một tuần cũng đã bị trôi 
dần vào quên lãng. Chúa Hài Nhi của người nữ tu bị bỏ rơi 
trong góc vắng. Phải chi đêm qua tôi ở nhà, hẳn tôi đã làm 
cái gì đó để các bạn trẻ chú ý tới tác phẩm của chị. Họ sẽ kéo 
nhau đến chụp hình. Tôi sẽ kể cho họ câu chuyện Môsê ngày 
xưa và Môsê của thời Tân ước. Rồi chờ khi họ động lòng với 
câu chuyện, tôi sẽ bảo họ: 
 - Này em, tên của Hài Nhi là Emmanuel, nghĩa là Thiên 
Chúa ở cùng chúng ta. Ngài vẫn ở với em trên mọi nẻo đường, 
cả khi em chới với một mình giữa mưa dày lũ cuốn. Hãy thầm 
nói với Ngài một đôi lời rồi em sẽ thấy sáng bừng lên sự thật, 
và em sẽ hiểu ra Ngài chấp nhận bị bỏ rơi để cho em cũng 
như bất cứ ai khác trong loài người không còn thấy lẻ loi giữa 
những bế tắc trong cuộc sống.
 Lời đã làm người. Lời đang gọi nhưng hỏi có ai nghe 
chăng? Thưa có. Trên điện thoại của tôi, có không ít tin nhắn 
và cuộc gọi của anh chị em lương dân hướng về niềm vui 
ngày lễ, và một cách nào đó cũng là đang hướng về Chúa 
Cứu Thế.
 Hai giờ có điện thoại. Một giảng viên Đại học hẹn gặp. 
Ba giờ chiều, chị đến cùng một bạn đồng nghiệp, cũng là tín 
hữu. Ồ, tại sao các chị lại chọn lúc này mà đến thăm? Có biết 
bao bạn hữu của các chị, đã ghé tới khuôn viên các nhà thờ 
đêm qua, và hôm nay đang mở lòng muốn nghe các chị nói! 
Tại sao các chị không đáp ứng? Tôi chỉ nghĩ thế thôi, không 
nỡ nói ra điều mình nghĩ. Có lẽ Chúa đang gửi họ đến cho tôi 
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như một món quà, như một gợi ý và cũng để tôi giúp họ đôi 
phần trong nỗi băn khoăn của người tín hữu trí thức. Phố thị 
bên ngoài ồn ã, nhưng tại những góc thinh lặng nào đó, không 
thiếu những con cái Chúa đang đến với nhau trong đức tin và 
đức mến. Trong cái vắng lặng của nhà hưu dưỡng này cũng 
thế, có hai tâm hồn  đang muốn biết mình phải làm gì cho 
Chúa. Tôi đã lắng nghe và chia sẻ với họ gần một tiếng đồng 
hồ.
 Đúng 5 giờ, anh T. nhờ một người bạn đến đón tôi. T. 
tổ chức bữa ăn mừng lễ với một nhóm bạn. Ngoài chủ nhà, 
có một giáo dân “đạo gốc”, chính là người vừa làm tài xế xe 
ôm đón tôi, một vị lão thành mới lãnh bí tích thánh tẩy hơn ba 
năm, một người sau nhiều năm lưu lạc nay đang trên đường 
hội nhập lại vào đời sống Hội thánh, một dự tòng, một nhà 
báo rất gần gũi với Đạo Chúa và một linh mục. Người trẻ 
nhất trong nhóm đã hơn năm mươi tuổi. Trong bầu khí ấm áp, 
chúng tôi chia sẻ cho nhau những ghi nhận, suy tư và cảm 
nghiệm về cuộc sống, về nỗi đau của con người và về ơn cứu 
rỗi. Các bạn cũng nêu những câu hỏi liên quan đến Kinh thánh 
để mọi người cùng góp ý.
 Tôi hỏi anh T., tổ chức bữa ăn Giáng sinh gia đình, sao 
lại không có ai khác trong nhà cùng tham dự? Câu trả lời thật 
bất ngờ: 
 - Vị lão thành trong bàn ăn hôm nay là một Phật tử 
kỳ cựu, đọc nhiều hiểu rộng, đến tuổi 72 mới ngộ ra rằng 
ngoài Chúa Kitô, không thể tìm thấy ai khác là Đấng Cứu Rỗi. 
Thế nhưng cụ vẫn còn phải mất hai năm để chọn giữa những 
hướng tuyên xưng khác nhau trong Kitô giáo. Trước đó, một 
người con rể của cụ là thành viên “Chứng nhân Giê-hô-va” 
đã từng thuyết phục cụ theo giáo phái này nhưng cụ không 
quan tâm. Cuối chặng đường đời, sự ngập ngừng của cụ là 
giữa Hội thánh Tin lành Việt Nam và Hội thánh Công giáo. 
Năm qua, người con rể từ Úc về thăm mấy tháng, đã mượn 
phòng khách nhà bố vợ, quy tụ một số người vào chiều Thứ 
Bảy hằng tuần để diễn giải Kinh thánh. Con may mắn có mặt ở 
đó kể như từ đầu. Sau mấy lần tham dự, con tự thấy nhu cầu 
phải tìm hiểu Kinh thánh, đồng thời tự hỏi: Người ấy có khác 

gì mình đâu? Anh ta chỉ là một thành viên thường, không phải 
là chức sắc gì của giáo phái, tại sao anh ta làm chứng nồng 
nhiệt đến thế, còn mình dù từ nhỏ đã biết đến sứ mạng làm 
chứng của người tín hữu mà mãi gần cuối đời vẫn còn ngập 
ngừng chưa dám nói và chưa biết nói về Đấng Cứu Thế của 
mình? Thưa cha, lý do là như thế.
 Dự tính ban đầu của tôi cho chiều ngày lễ Giáng sinh 
là cùng đi với một anh em linh mục tới dự giờ hát thánh ca 
và chia sẻ của một Hội thánh Tin Lành nhưng rồi “mộng chưa 
thành”, tôi nhận lời dự buổi chia sẻ ở nhà anh T. Ai ngờ tại đây 
Chúa đã cho tôi được gặp những anh chị em các hệ phái khác 
qua một đường dây vô hình. Mà sao vẫn cứ thấy còn ray còn 
rứt? Hình như chỉ gặp gỡ trong tâm tưởng thôi không đủ, bởi 
lẽ: “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh... Chỉ có một Chúa, 
một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và 
một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi 
người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4,4-6 - Các trích dẫn 
Kinh thánh trong bài đều trích theo bản dịch Tin lành, ấn bản 
1990). Những người tôi gặp chiều nay đều là trí thức, nếu họ 
hỏi tại sao các môn đệ Chúa lại chia rẽ, tôi có thể trả lời không 
khó. Thế nhưng làm sao trả lời gãy gọn được nếu một học 
sinh hỏi rằng: “Mấy người cứ bảo là đạo yêu thương, thế tại 
sao người Công giáo lại bôi bác người Tin lành và người Tin 
lành lại bêu xấu người Công giáo?” “Mấy người đã rủ người 
lương chúng tôi đi cứu trợ lũ lụt, còn Công giáo và Tin lành 
sao chưa thấy rủ nhau?”   
 Hơn 9 giờ tối, tôi qua cổng nhà thờ lớn về lại nhà hưu 
dưỡng. Trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa và chủng viện, 
người lương đi chơi lễ thật đông, đa số là thanh niên nam nữ 
và các phụ huynh trẻ. Phải chi tôi kịp lôi những tấm panô ở 
An Mỹ về đây giăng đầy dãy hàng rào xung quanh để khách 
đi chơi có cơ hội học biết sứ điệp Giáng sinh. Phải chi tôi còn 
trẻ, tôi sẽ đứng đây đến khuya, đến lúc người khách cuối cùng 
ra về, tôi sẽ rao bán Kinh thánh với một giá rẻ rề và sẽ cho 
người mua cả số điện thoại của tôi để họ có thể gọi bất cứ lúc 
nào họ cần đến. Thế nhưng, rồi chợt thấy nặng lòng: Làm sao 
người ta có thể tin được khi chính các con cái Chúa chưa yêu 
thương hiệp nhất với nhau?
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XIN CHO HỌ ĐƯỢC NÊN MỘT ĐỂ THẾ GIAN TIN
 Tối 27-12. Đèn màu của chủng viện và nhà thờ Chính 
tòa vẫn còn thu hút một số người đến chụp hình và xem hang 
đá. Phải chăng đây là những người đã “nghe chuyện bọn chăn 
chiên nói và lấy làm lạ” (Lu-ca 2,18). Tôi nhìn quanh không 
thấy “bọn chăn chiên” đâu cả. Nhưng kìa, đã có em bé vừa 
sinh giữa cánh đồng Bết-lê-hem (x. Ma-thi-ơ 2,1), để sẽ trở 
thành người chăn chiên đích thật và duy nhất (x. Giăng 10,2). 
Tôi chợt nghe văng vẳng: “Ta là người chăn hiền lành; người 
chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Ta là 
người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. Ta 
còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải 
dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, 
và một người chăn mà thôi” (Giăng 1,11.14.16). 
 Tôi thấy tiếc nhớ làm sao cái dự định không thành, 
muốn thông công đôi chút với anh em Tin lành nhân mùa Giáng 
sinh, trước khi bước vào thời khắc kỷ niệm 500 năm cuộc Cải 
Cách của Martin Luther và 50 năm hành trình tìm về đoàn tụ. 
Hầu như ai cũng biết các môn đệ của Chúa Cứu Thế đã chia 
rẽ nhau nhưng ít ai biết rằng hơn một thế kỷ nay, Đức Thánh 
Linh/Chúa Thánh Thần đã thổi xuống trên tâm hồn các Cơ đốc 
nhân/Kitô hữu một luồng gió mới, một nỗi khát khao hiệp một/
hiệp nhất. Thế nhưng ít ai biết được, trong 50 năm qua, cuộc 
đối thoại giữa Hội thánh Công giáo và các hệ phái ly khai đã 
tiến nhanh tới mức nào. Cụ thể tại Việt Nam này, rất ít ai biết, 
kể cả giữa vòng các tín hữu Tin lành và Công giáo. Hỏi mấy ai 
biết đến bản tuyên bố chung 1999 giữa Công giáo và Tin lành 
cùng khẳng định một giáo lý về ơn cứu rỗi (trong tiếng Anh và 
tiếng Pháp là “justification”, còn trong tiếng Việt, thuật ngữ Tin 
lành gọi là “sự xưng công nghĩa”, thuật ngữ Công giáo gọi là 
“ơn công chính hóa”)? Hỏi mấy người đọc được nó khi mà đã 
17 năm rồi nó vẫn chưa được dịch sang tiếng Việt? Tôi thấy 
mình đang cùng thổn thức với Đấng Christ/Đức Kitô Cứu Thế 
qua ý nguyện của Ngài trong đêm cuối đời: “Ấy chẳng những 
vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời 
họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha 
ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho cả họ cũng ở trong 

chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” 
(Giăng 17,20-21). 
 Tôi muốn tìm một ai đó đã dự một phần trong các cử 
hành Giáng sinh năm nay của anh em Tin lành để hỏi thăm, 
nhưng rồi lại tự nhủ: tại sao mình không đến thẳng nhà thờ 
Tin lành mà hỏi? Phút chốc, tôi rời cổng nhà thờ Chính tòa, 
thả bộ lên Hội thánh Tin lành ở đường Hai Bà Trưng. Mặt tiền 
và khuôn viên nhà thờ đã trở lại dáng vẻ ngày thường, như 
một Bêt-lê-hem thầm lặng, không đèn hoa nào lôi cuốn người 
qua đường phải chú ý. Riêng văn phòng Mục sư vẫn mở cửa, 
sáng đèn. Cổng lớn đóng nhưng may mắn, cổng nhỏ đang 
mở. Tôi vừa chào, Mục sư Nguyễn An Toàn đã nhận ra. Ba 
năm trước đây, tôi đã có lần cùng cụ Trương Hồ đến thăm 
Mục sư. 
 Hằng tuần vào tối thứ Ba, cả trong và ngoài Thành 
phố có 17 nhóm học Kinh thánh dành cho chị em phụ nữ, 
mỗi nhóm vài ba chục người, tất cả đều học đồng loạt vào 
cùng một giờ để vừa học, vừa hiệp thông trong tâm tình cầu 
nguyện. Tối Thứ Ba nào Mục sư Toàn cũng đi dự giờ học với 
một nhóm, riêng tối nay người đứng đầu lớp học tại đây vắng 
mặt, vị Mục sư phải ở nhà giúp thay. Có thế, chúng tôi mới 
may mắn được gặp nhau.
 Tôi hỏi thăm và vui mừng tạ ơn Chúa vì những ơn lớn 
lao Thiên Chúa đang ban cho Hội Thánh Tin Lành Quy Nhơn. 
Chỉ khoảng nửa giờ thôi nhưng tôi nhận được nhiều thông tin 
lý thú. Nhiệm kỳ phục vụ của các mục sư tại mỗi Hội thánh là 
4 năm. Mục sư Toàn về đây được 5 năm, đang phục vụ năm 
đầu của nhiệm kỳ thứ hai. Với những Hội thánh còn ở giai 
đoạn tự dưỡng, Hội đồng Tổng liên hội chủ động bổ nhiệm 
mục sư, không cần hỏi ý kiến tín hữu. Với những Hội thánh đã 
có khả năng tự trị, Tổng liên hội cử đến ba ứng viên để anh 
chị em tín hữu bầu chọn. Mỗi vị trong ba ứng viên sẽ giảng lễ 
một chúa nhật, rồi tín hữu bỏ phiếu. Vị nào được nhiều phiếu 
hơn cả, và phải hơn 50% số phiếu, sẽ được bổ nhiệm. Hết 
nhiệm kỳ I, sẽ có bỏ phiếu tín nhiệm, phải được hơn 60% số 
phiếu, vị mục sư mới có thể tiếp tục nhiệm kỳ II. Sau nhiệm 
kỳ II, phải đạt tới 80% số phiếu mới có thể tiếp tục nhiệm kỳ 
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III. Cách làm việc này tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiệp nhất 
mạnh mẽ giữa mục sư và cộng đồng tín hữu.
 Ngày Mục sư Toàn mới nhận nhiệm sở, mọi hoạt động 
đều tập trung tại nhà thờ ở đường Hai Bà Trưng này. Nay 
thì nhà thờ ở Chợ Dinh đã là trụ sở của một Hội thánh tự trị. 
Mục sư Toàn phụ trách mười điểm nhóm tại nội thành Quy 
Nhơn và trên địa bàn huyện Tuy Phước, mấy năm qua đã 
có thêm nhà nguyện tại Phú Tài và Phước Sơn. Mùa Giáng 
sinh năm nay, do chỉ có một mình, vị Mục sư phải phân bố cả 
một chương trình 8 ngày, từ 17 đến 25-12, mới truyền giảng 
đều khắp cả mười điểm nhóm. Không riêng tại Quy Nhơn và 
Tuy Phước, khó khăn lớn chung cho Hội thánh Tin lành Việt 
Nam hiện nay là thiếu nhân sự.  Vừa qua, một trường đào tạo 
trung cấp đã được mở tại Đà Lạt. Các học viên học hai năm, 
thực tập hai năm rồi quay lại học thêm một năm, mới có thể ra 
trường làm Thầy Truyền đạo. Nói chung, những năm gần đây, 
nhờ ơn Chúa, Hội thánh Tin lành đang lan rộng. 
 Đầu tháng 12, cha Lê Kim Ánh, cha sở Chính Tòa và 
là Hạt trưởng Giáo hạt Qui Nhơn đã trao đổi với Mục sư Toàn 
để thực hiện một buổi hát thánh ca chung mừng lễ Giáng sinh 
2016, nhưng thời giờ quá eo hẹp, không kịp chuẩn bị, nên 
năm nay dự án tốt đẹp ấy chưa thực hiện được. Tuy nhiên, 
trước mắt chúng ta sắp có tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp một 
các Cơ đốc nhân (nói theo người Công giáo là sự hiệp nhất 
các Kitô hữu), 18-25 tháng Giêng, nếu xúc tiến ngay thì vẫn 
không muộn để đánh dấu kỷ niệm lịch sử của 500 năm chia 
cách và 50 năm tìm về đoàn tụ.
 Câu chuyện chia sẻ tới đây thì chị em học viên của lớp 
giáo lý bắt đầu đến. Tôi lưu luyến ra về để Mục sư bắt đầu giờ 
lớp.
NHỮNG BẦY VỊT VÀ CƠN LŨ
 Rời phòng khách vị Mục sư, tôi có một niềm vui rất 
siêu nhiên, đồng thời cũng có một nỗi buồn vừa rất siêu nhiên 
vừa có phần nhân loại. Niềm vui là niềm vui Thánh Phaolô nói 
trong thư Phi-líp: “Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc 
làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy 
vì đó tôi đương mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ hơn nữa” (Phi 

1,18). Kết quả việc truyền giảng những thập niên qua của anh 
em Tin lành rất cao. Những con số thống kê cho phép người 
ta dự đoán rằng muộn lắm là 15 năm nữa, số tín hữu Tin lành 
tại Việt Nam sẽ đạt tới 10 triệu người.
 Nỗi buồn của tôi là, với cách nói, cách làm, cách nghĩ 
và cách sống hiện nay, vào cũng thời điểm ấy, liệu Giáo hội 
Công giáo có đạt tới con số ấy chưa? Mà đó lại chính là lúc 
người Công giáo đang nô nức kỷ niệm 500 năm Tin mừng đến 
với Dân tộc (1533-2033)! Thiên Chúa và tiền nhân đang đợi 
chờ gì nơi ta vào thời điểm ấy? Có phải lúc ấy Giáo hội trên 
khắp 26 giáo phận Việt Nam sẽ dâng lên Chúa Cứu Thế cái 
cảnh nức lòng, đâu đâu cũng nườm nượp những đoàn người 
gánh lúa về kĩu cà kĩu kịt? Hay lại cũng chỉ có những lễ hội 
hoành tráng như bao nhiêu lễ hội hoành tráng khác đã qua đi, 
chỉ nửa ngày sau khi bế mạc là trôi theo cơn lũ, để lại những 
rệu rã, mệt mỏi, chán chường và phân hóa? 
 Tôi không thể không nghĩ tới kinh nghiệm ở Hàn Quốc. 
Người Tin lành đến Hàn Quốc (1884) sau người Công giáo 
(1603) đúng 281 năm, và rồi “vào năm 1945 cả hai hệ phái 
(Công giáo và Tin lành) chiếm khoảng 2% dân số. Sau đó 
họ tăng trưởng rất nhanh: năm 1991, có 18,4% dân số (8,0 
triệu) là Tin Lành, và 6,7% (2,5 triệu) là Công giáo” (https://
en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Korea). Theo thống kê 
mới cập nhật tháng 8-2016 thì hiện nay Công giáo chỉ chiếm 
7.6% dân số, đang khi Tin lành chiếm 24%  (http://www.
indexmundi.com/). 
 Trong những yếu tố đem lại kết quả cho mùa gặt Tin 
lành tại Hàn, có một chi tiết rất đáng ghi nhận: “Năm 1924, 
người Tin Lành thành lập Hội đồng Kitô  giáo Toàn quốc Hàn 
để điều phối hoạt động bằng cách chia thành các khu vực 
được phân công cụ thể cho các hệ phái Tin Lành khác nhau” 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Korea).  
 Tôi nhớ câu chuyện một mục sư trẻ đã kể cho tôi. Ở 
một vùng nọ người ta nuôi rất nhiều vịt. Mỗi bầy vịt có một 
người lùa đi ăn, rồi lại lùa về chuồng. Bọn vịt chỉ nhìn thấy 
những bầy vịt khác từ xa, chẳng khi nào có dịp giao lưu gặp 
gỡ. Một hôm chẳng biết do đâu, lũ về dâng cao đột ngột. Ai 
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nấy hớt hải chạy người, chạy của. Trâu, bò, mèo, chó, heo, 
gà đều hoảng hốt tìm đường sống sót. Chỉ có bọn vịt là nước 
càng lớn, càng mừng reo thỏa thích. Rồi mọi hàng rào của các 
chuồng vịt đều lần lượt bị nhận chìm dưới sâu, những người 
chăn vịt bó tay, mọi con vịt đều đang bơi trên đỉnh lũ, chúng 
í ới chào gọi nhau, chẳng còn ai phân biệt được vịt nào của 
chuồng nào...   
 Chẳng biết có sự kiện nào tương tự xảy ra tại Bình 
Định này trong đợt cuồng lũ cuối năm nay chăng nhưng trên 
thế giới thì có. Cơn lũ tục hóa đã khiến nhiều bầy vịt là con 
cái Chúa bị bó buộc phải gặp nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô 
đang hô hào sự gặp gỡ, đang lớn tiếng kêu gào các bầy vịt 
ngoi đầu lên khỏi cơn lũ, bơi xích lại gần nhau. Kính thưa Đức 
Thánh Cha, nghe lời Cha, đêm nay ở cái xứ sở năm nào cũng 
lũ lụt này, có một con vịt Công giáo bơi sang thăm chuồng vịt 
Tin lành.
RỒI SẼ CHỈ CÓ MỘT BẦY VÀ MỘT NGƯỜI CHĂN
 Tôi về đến nhà thờ Chính Tòa mới hơn 8 giờ. Điện 
vẫn sáng choang rực rỡ. Các cây xanh ở chủng viện vẫn thả 
xuống những chuỗi đèn màu huyền hoặc. Tại khuôn viên Tòa 
Giám mục chỉ có mấy dây đèn màu trên hòn non bộ. Tôi nhìn 
xuống kiếm tìm, phải chú ý lắm mới thấy chiếc nôi của Chúa 
Cứu Thế dạt vào một mé của bể nước. Bóng điện nhỏ đặt trên 
chiếc nôi chiếu sáng khuôn mặt Hài Nhi đã hết pin, mấy bóng 
màu chớp nháy trên khối đá không đủ soi xuống bể nước. 
Chính lúc này, hình ảnh những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những 
thai bị gạt khỏi cuộc sống, mới xoáy sâu vào lòng tôi.
 Mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm người chăn cừu 
trở thành con cừu và nói bằng tiếng nói loài cừu, người chăn 
vịt trở thành con vịt và dùng ngôn ngữ của vịt, Đấng làm ra 
con người trở thành con người cho ta được mắt thấy tai nghe. 
“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ 
thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật giống 
như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1,14).
 Nơi chiếc nôi bé bỏng, tôi hiểu ra rồi. “Vì chúng ta 
không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương 
sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong 

mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 
4,15). Tôi hiểu ra rằng chính là để đoàn tụ chúng ta mà Chúa 
Cứu Thế đã sẵn lòng để mình bị bỏ rơi. “Thật người đã mang 
sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; 
mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh 
và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng 
ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa 
phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, 
chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, 
ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết 
thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53,4-6). “Đức Chúa 
Jêsus sẽ vì dân mà chết; mà không những vì dân thôi, mà 
cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một 
đoàn” (Giăng 11,51-52). 
 Tất cả những hang đá huy hoàng trong mọi nhà 
thờ trên thế giới đều bắt nguồn từ một giờ chiêm niệm của 
Thánh Phanxicô Assisi. Cả Thánh Gioan Thánh Giá cũng 
lắm lần ngắm nhìn ngây ngất, rồi ôm lấy Hài Nhi vào lòng mà 
múa nhảy. Thế nhưng ngày nay, dưới những ánh điện sáng 
choang, hang đá Bê Lem có còn đủ sự giản đơn nghèo khó để 
dọi ánh sáng vào lòng người tăm tối? Cả tiếng chuông vang, 
cả lời kinh ngân nga dìu dặt, những bài thánh ca và âm nhạc 
đã từng có sứ mạng dẫn dắt lòng người vào chiều sâu chiêm 
niệm, nhưng thử hỏi ngày nay chúng còn đóng đúng vai trò ấy 
chăng hay chỉ là những lợi khí giúp cuộc đời biến việc cử hành 
lễ Giáng sinh thành một lễ hội dân gian trần tục? Cứ đều đặn 
hằng năm, khi mùa đông đến, người ta lại theo thông lệ rước 
tượng Hài Đồng về để tổ chức lễ hội. Ôi Chúa Cứu Thế, Đấng 
Emmanuel, khi được long trọng mời về dự ngày lễ của chính 
Người, Người buồn hay vui?
 Hãy để cho lễ hội qua đi. Hãy về lại với đêm sâu chiêm 
niệm. Hãy nghe điều  Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Chúa Cha 
chỉ nói một lời rằng đó là Con Ngài. Ngài hằng nói lời ấy mãi 
trong thinh lặng vĩnh cửu, thì linh hồn cũng phải lắng nghe 
Ngài trong thinh lặng” (Châm ngôn, 99). 
MẸ ƠI, MẸ Ở ĐÂU?
 Sáng 30-12, nơi hang đá trong phòng nguyện nhà hưu 
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dưỡng, Chúa Hài Nhi tỏa ánh sáng ấm cúng của Ngài, chiếu 
lên khuôn mặt Thánh cả Giuse và Đức Mẹ. Gia đình bé nhỏ 
này thật sự là Thánh vì có Chúa Giêsu ở giữa.  Khuôn mẫu ấy 
gợi hứng cho các gia đình con cái Chúa hướng về hạnh phúc 
thật. Sau thánh lễ, tôi dừng chân trước máng cỏ cầu nguyện 
cho các gia đình trên thế giới. Tôi nhớ đến những gia đình ở 
An Mỹ. Chiều hôm qua cha Mai gọi vào cho biết, gió quá mạnh 
đã thổi bay cả hang đá ngoài sân nhà thờ, Thánh Gia lâm cảnh 
màn trời chiếu đất. Bão nữa chăng? Tôi ra ngoài, lân la lại gần 
bên ngọn non bộ. Chiếc nôi bị bỏ quên trong bể cạn, chiếc nôi 
được cảm hứng từ câu chuyện của em bé người Hípri mới ba 
tháng tuổi. Ba tháng, em chưa có từ và chưa có ý nhưng đã có 
cảm xúc. Tôi lặng nhìn và đọc ra nơi tâm hồn bé bỏng ấy cái 
chấn động thảng thốt: “Mẹ! Mẹ! Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu?”
 Ở nhà, Mẹ của bé đứng ngồi không yên, thấp thỏm 
mong chờ đưa con gái đem tin lành về. Đang khi đó, bên bờ 
sông, chị đứa bé làm như đang ngồi vọc cát, mắt không ngừng 
hướng về phía chiếc nôi, miệng cứ mấp máy: “Em ơi, đừng 
sợ! Mẹ đang lo cho em và đang có chị ở đây!”
 Tôi nhìn chiếc nôi Hài Nhi lênh đênh trong bể cạn mà 
hiểu ra người mẹ của Hài Nhi không xa đây, và hơn nữa tôi 
còn hiểu ra mẹ của Hài Nhi cũng là mẹ của tôi, mẹ của Đầu 
cũng là mẹ của mọi chi thể, cả Công giáo lẫn Tin lành. Làm sao 
chúng ta có thể ngập ngừng không dám gọi Mẹ Đấng Cứu Thế 
là mẹ chúng ta khi mà chính Ngài không thẹn gọi chúng ta là 
anh em Ngài? (x. Hê-bơ-rơ 2,11). Bất giác, tôi nhớ ra một điều 
kỳ diệu: ngày đầu năm dương lịch này, bắt đầu kỷ niệm 500 
năm chia cắt và 50 năm tìm gặp lại, cũng là ngày lễ của Mẹ và 
cũng là bắt đầu kỷ niệm 100 năm Mẹ ngỏ lời tại Fatima để ủi 
an và gọi mời nhân loại. Thì ra, Mẹ ở đây. Mẹ vẫn ở đây với 
chúng con, chăm lo cho chúng con, để giữa lũ chồng lũ, chúng 
con tìm thấy suối hồng ân, và sau cuồng phong bão táp lại là 
ngọn gió yên lành của Thánh Linh Thiên Chúa .
 

Qui Nhơn, 01-01-2017
Linh mục Trăng Thập Tự  

TU XUẤT                                       Dù có bị  “Chúa phạt”  
thì mãi mãi chúng con vẫn xin “Tạ ơn Ngài” 
__________________________________.

Dom.Long (Tuyhoa)
“

Tu xuất” là một từ được dùng để chỉ những người từng 
có một thời gian nào đó sống trong chủng viện hoặc các 
dòng tu.

Với các giáo dân, thường thì họ không thiện cảm lắm với dân 
tu xuất, họ xem đó là những người đã phá bỏ ơn Chúa. Những 
kẻ đã ở trong nhà Chúa, được ăn cơm nhà Chúa, được giáo 
dục đặc biệt để trở nên tông đồ cho Chúa, thế mà lại không 
chịu lo học hành tu trì để đến nỗi phải bị sa thải thì nhất định rồi 
đây sẽ bị Chúa phạt, sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì…
 Ngoài ra, chính bản thân những người tu ra cũng 
thường mang mặc cảm. Trước đây, khi còn mặc áo nhà tu, mỗi 
lần ra đường ai ai cũng chào đón niềm nở. Chào thầy, chào 
Soeur. Rồi có khó khăn gì mọi người cũng sẵn sàng giúp đỡ. 
Hễ đã là ông thầy, bà Soeur lập tức họ trở thành những người 
đặc biệt, nhưng một khi đã cởi chiếc áo nhà tu ra rồi thì cái vị trí 
đặc biệt ấy không còn nữa. Xuất tu, họ trở thành những người 
dám bỏ Chúa để nghe theo tiếng gọi của thế gian ma quỉ xác 
thịt, họ chẳng khác nào… phạm tội trọng !
Nhưng hãy có cái nhìn bao dung hơn chứ đừng khắt khe với 
dân TARU như thế. Khi một tu sĩ nào đó có quyết đinh rời bỏ 
đời tu để trở về với đời thường chắc chắn họ phải chịu rất 
nhiều áp lực đến từ nhiều phía: gia đình, bà con, lẫn dư luận 
xung quanh… Phải nói rằng khi chọn cho mình một hướng đi 
khác, một ngã rẽ cuộc đời chắc hẳn những người ấy đã rất can 
đảm. Nhất là đối với những kẻ tu lâu năm, đã được lãnh nhận 
các chức Thánh của Giáo Hội.
 Áp lực đầu tiên của dân TARU chính là sự hiểu biết về 
cuộc đời, họ đã “học một đường nhưng lại đi làm một nẻo”. 
Sống trong nhà tu thì chỉ được học về triết học, thần học, 
phụng vụ... Nói chung là ở đó chỉ dạy những gì giúp họ trở 
thành linh mục hoặc tu sĩ “chuyên nghiệp” phục vụ cho Giáo 
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Hội chứ không hề dạy những kiến thức để kiếm ăn.
 Bao lâu còn sống trong nhà tu, họ còn được Giáo Hội 
bao nuôi ăn ở miễn phí, chẳng phải lo lắng gì về kinh tế nhưng 
khi đã cởi áo tu ra rồi, họ cũng phải đối mặt với những thử 
thách cả về sinh kế lẫn gia đình con cái như bao người khác. 
Nhưng biết làm sao đây, đã nhảy xuống nước thì phải tự bơi 
để có thể tồn tại với đời mặc dù trước đó không hề được… 
học bơi.
 Tôi biết phần lớn các tu sĩ giáo phận Quy Nhơn đều 
có xuất thân từ những gia đình nghèo, kể cả trước biến cố 
năm 1975 và bây giờ vẫn vậy! Có điều dân tu xuất trước biến 
cố 1975 thì với học vấn và kiến thức mình có, họ vẫn dễ tìm 
công ăn việc làm, dễ tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong 
xã hội. Còn sau năm 1975 thì họ phải chấp nhận làm đủ thứ 
nghề để kiếm sống, kể cả lao động chân tay như xích lô ba 
gác… Nhiều người phải phiêu dạt tới những vùng đất xa xôi, 
phải chấp nhận đi kinh tế thì mới có được một mảnh đất cắm 
dùi. Vất vả là thế mà thiên hạ chẳng những không thông cảm 
thì thôi lại còn gán thêm cho hai chữ “Chúa phạt” ! 
 Có lẽ niềm hạnh phúc nhất của dân tu xuất bây giờ là 
những dịp được gặp lại bạn bè tu xuất nhất là những người 
cùng chung lớp, chung trường, nói chung là những kẻ đồng 
cảnh ngộ. Khi ấy bao kỷ niệm vui buồn trong ký ức lại được 
cùng nhau chia sẻ…
 Giờ đây, sau hơn 40 năm kể từ biến cố 1975, nhìn 
lại dân TARU Phú Yên nói riêng và cả giáo phận Quy Nhơn 
nói chung, tất cả đều đã an cư lạc nghiệp. Một số anh chị em 
cũng đạt được những thành công trên đường đời, cuộc sống 
kinh tế phát triển, con cái học hành làm ăn thành đạt. Mừng 
nhất là đã có những linh mục, tu sĩ xuất thân từ các gia đình 
tu xuất. Với những gia đình ấy, ước nguyện mà TARU CỐ 
ngày xưa bỏ lỡ thì giờ đây đã có con cháu hoàn tất, thế hệ thứ 
hai này đã trở thành những tông đồ nhiệt thành rao giảng tin 
mừng nước Chúa đến cho muôn người  .
 Dù có bị  “Chúa phạt”  thì mãi mãi chúng con vẫn xin 
“Tạ ơn Ngài”.

     Dom .Long.

SỐNG và CHẾT
   
               Điều quan trọng là ta có được một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa 
               hay không mà thôi. Có hay không đó là lời đáp trả của mỗi người chúng ta. 
              ____________________________________________________________
                                                                                                                  The Nguyen

Cách đây khoảng 27 năm trước, tình cờ tôi đọc được 
một bản tin viết như sau: 
“Có hai vợ chồng người Mỹ sống trong hạnh phúc, an 

bình. Bỗng dưng, người vợ lâm trọng bệnh và qua đời! Lòng 
ông buồn khôn tả! Sau những ngày chôn cất người vợ xong, 
ông đã quyết định sống gần bên bà. Ngày ngày ông mang 
thức ăn, nước uống cùng với chiếc dù ra nghĩa địa ngồi bên 
mộ vợ suốt từ sáng cho đến chiều mới về nhà. Cứ như thế, 
ông sống bên cạnh người vợ ròng rã  bảy năm. Cuối cùng 
thì ông cũng đã qua đời, và dĩ nhiên phần mộ của ông cũng 
lại được các con chôn cất ngay bên cạnh vợ ông.” Đọc mẫu 
chuyện ngắn này, chúng ta nghĩ thế nào về tình yêu thương 
của đôi vợ chồng này? Thường, khi có người thân mất đi như 
là những bậc cha mẹ, vợ chồng. Người còn sống thì luyến 
tiếc, nhớ thương khôn nguôi. Thời gian đầu thì hay tới lui thăm 
viếng, cầu nguyện, xin lễ. Nhưng theo thời gian, những lần 
thăm viếng cũng thưa dần, rồi cũng quên mất người đã ra đi 
theo năm tháng dần trôi. 

 Không gia đình nào mà không có người thân đã qua 
đời, hoặc ở nơi quê nhà hoặc nơi chúng ta đang sinh sống. 
Tại các nghĩa trang trong những ngày này, có nhiều người 
đến viếng thăm những người thân yêu, bạn bè đã khuất với 
những bó hoa. Phải, Giáo hội dành riêng tháng 11 để đặt biệt 
tưởng nhớ và cầu nguyện cho những ai đã ly trần. Tôi còn 
nhớ, khi còn sống nơi quê nhà ngày trước, mỗi khi có ai qua 
đời trong một xứa đạo nào đó, nếu được báo tin, cha sở cho 
kéo chuông từng tiếng một để giáo dân cùng hướng lòng và 
cầu nguyện cho người vừa khuất. Đây cũng là một thông lệ tốt 
lành của một số các xứ đạo ở Việt nam lúc trước. 
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 Cũng đã khá lâu, tôi đã được một chị người Việt kể cho 
nghe câu chuyện về bố mẹ của chị rằng: “Không rõ nguyên 
do nào mà rồi hai ông bà đã giận nhau trong suốt 17, 18 năm 
trời! Tuy giận nhau nhưng vẫn sống chung một nhà. Trong 
suốt thời gian này, hai ông ông bà không hề nói với nhau một 
lời nào! Phòng ai nấy ở. Mạnh ai nấy ăn. Con cái trong nhà 
cũng không sao tìm cách hòa giải. Hai ông bà không phải là 
những người con của Chúa. Đây là cảnh của một gia đình đã 
tan nát, phân ly. Tuy hai ông bà còn sống nhưng hai tâm hồn 
đã chết từ lâu! Lý do tại sao? Sống với nhau mà không một 
lời đối thoại, không một câu trao đổi, nói năng. Hai người là 
hai thế giới riêng biệt. Hai ông bà đã xa cách nhau cả thế xác 
lẫm tâm hồn, xa cách từ trong tâm thức, trong tư tuởng. Họ 
đã chấp nhận một cái chết ngay từ lúc còn sống. Vì đâu? Có 
những nguyên nhân nào? Nguyên nhân nội tại. Nguyên nhân 
khách quan. Một cảnh gia đình như thế thì còn gì buồn thảm 
bằng! Đây là một thế giới cô đơn. Đây cũng là một thế giới đã 
chết.Thế cho nên, hai ông bà này dù không chết về thân xác 
mà tâm hồn cũng đã chết ngay lúc mình còn sống. rất tiếc, 
họ đã không có niềm tin nên không còn tiếp xúc với Đấng đã 
dựng nên cuộc đời họ. Đáng thương hại thay và buồn thảm 
thay!

 Thiên Chúa mãi mãi mới là ngưồn cội và là Chủ, là 
Chúa đời đời của con người bởi con người từ bụi đất mà ra và 
từ bụi đất Thiên Chúa đã cho con người nên hình nên dạng. 
Đời người quả thật mong manh vắn vỏi. Sách Giảng Viên đã 
nói rất rõ: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. 
Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất 
vả dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, 
nhưng trái đất mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời 
vội vả ngả xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, 
rồi xoay về phía bắc: gió xoay lui xoay tới rồi gió đi; gió trở qua 
trở lại lòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển 
cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. 
Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn 
bao nhiêu thì cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng 

chẳng thấy gì mới.” (Gv 2: 2-8)
 
 Nhà văn nổi tiếng người Nga, Leo Tolstoy có câu 
chuyện như sau: “có một người kia, rất tham lam của cải ở 
đời. Đang khi đó, ngưòi giàu có kia, đất đai vô kể. Ông này đã 
hứa cho người tham của này là, đất đai tôi đó như ông thấy. 
Nếu ông có thể chạy nhanh được từ lúc sáng sớm, chạy càng 
nhanh bao nhiêu thì đất đai nơi quảng đường mà ông đã chạy 
qua sẽ thuộc về của ông. Ông chạy làm sao thì chạy nhưng 
phải trở về trước lúc mặt trời lặn thì mới được. Người tham 
lam này nghe nói vậy thì bắt đầu cắm cổ mà chạy. Khi đã quá 
trưa, khoảng đất mà ông đã chạy qua cũng đã nhiều. Giờ 
tới lúc ông phải quay trở lại và phải trở lại trước khi mặt trời 
lặn mới được, như lời ông chủ có nhiều đất đai đã dặn. Trên 
quãng đường ông vội vã trở về, vì mệt quá, nên ông đã nằm 
xuống nghỉ một hồi. Nghỉ xong, ông lại tiếp tục chạy và chạy. 
Trời đang về chiều. Ánh mặt trời đang gần tàn. Ông phải hối 
hả về lại điểm xuất phát trước khi mặt trời sụp lặn về phía trời 
tây. Khi gần đến điểm xuất phát hồi sáng sớm, vì mệt quá và vì 
đuối sức nên ông đã nằm xuống và tắt thở sau đó. Cuối cùng, 
khoảng đất mà ông đã chạy được chỉ vừa đủ để đặt chiếc 
quan tài mà người tham lam đang nằm trong đó.”

 Chung cục, cuộc đời là gì? Đời người chỉ như cánh 
hoa kia sớm nở tối tàn. Chỉ có Thiên Chúa mới là cùng đích, 
cội nguồn của đời người, vì Ngài là Đấng Vĩnh Hằng, là Đấng 
Vô Thủy Vô Chung. Sách Giảng Viên có thêm những lời như 
sau:

 “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều 
có thời:
              một thời để chào đời, một thời để lìa thế; 
   một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
   một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
              một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
   một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
   một thời để than van, một thời để múa nhảy;
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   một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
   một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
   một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
   một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
   một thờ để xé rách, một thời để vá khâu;
   một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
   một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
   một thời để gây chiến, một thời để làm hòa.”

   Lang thang trong nghĩa địa buồn một buổi chiều để 
thăm người thân quá cố. Những ngôi một nằm san sát nhau. 
Ngôi mộ nào cũng đều mang tên người đã nằm xuống với 
ngày sinh ngày tử. Có nghĩa địa đề câu: “ Nay tôi – Mai anh”. 
Có những người mới thấy họ ngày nào, cùng vui cười, chuyện 
trò với nhau, trông rất thân thương, rất gần với ta, nhưng nay 
còn đâu? Nay người mai ta, nay tôi mai anh đó là cùng đích 
của cuộc đời, của lẽ sống đời này. Nói như thế, nghĩ như vậy 
để ta suy gẫm cuộc đời vắn vỏi để rồi một ngày nào đó ta cũng 
nằm xuống với phần mộ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho đời. 
Điều quan trọng là ta có được một chỗ trong cung lòng Thiên 
Chúa hay không mà thôi. Có hay không đó là lời đáp trả của 
mỗi người chúng ta.

Nguyễn Ngọc Thể 
(11/2016)

TÌNH MẸ QUA KINH MÂN CÔI
Phuong Hac 
_________________________

Ôi! Kinh Mân Côi.
Me đã nuôi con từ thưở còn nằm nôi,
Giòng sữa mẹ nuôi đức tin khôn lớn,

Ấp ủ con qua khói lửa đạn bom.
Từ chốn quê,tháng mười nước lũ tràn về.
Lời kinh mẹ qua bao nẻo đường xưa cũ
Bao tháng năm giông tố cuộc đời,
Lời kinh âm thầm, mọc ban ơn gọi,
Những lúc khó nghèo ,yếu đuối, cô đơn.
Tràng hạt mẹ là bạn đường muôn thưở
Là lời kinh của kẻ đợi chờ,nhớ con xa vắng, lại mưa 
về buồn vời vợi
Lời kinh mân côi,sưởi ấm niềm tin, cho con an tâm 
vững bước.
Là hành trang theo tiếng gọi lên đường.
Giữa đường đời bao nỗi chông gai.
Mẹ gởi con,lời kinh yêu dấu,như trọn cả ân tình trao 
gởi cho con
Vì mẹ biết:
Chỉ có Kinh Mân Côi, kết nối được trái tim, dù muôn 
trùng xa cách….!

           PHƯƠNG HẠC 

“Chỉ có Kinh Mân Côi, kết nối được trái tim, 
dù muôn trùng xa cách….!”
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Xin được đăng lại lá thư của anh cựu chủ tịchn Huỳnh Kim Chương
 về việc sử dụng e-groups ccslsqn 

______________________________________________________

Một chọn lựa 

Kỷ niệm một cuộc hành trình. 
 
 Trong ngày Hội ngộ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội 
CCSLSQN-HN tại Nam Cali. anh em CCS cùng gia đình đã 
gặp nhau trong niềm vui của một đại gia đình. Trên dưới 
chừng 100 người từ nhiều vùng khác nhau cũng như tuổi đời 
cách biệt, tuy nhiên xem chừng như một đàn con qua nhiều 
thế hệ đang quây quần bên nhau để chia xẻ tâm tình trong 
những ngày sống xa cách. 
 Lời của Đức Cha, của các anh em Linh mục như 
những ánh sáng chiếu soi trên bước đi trong cuộc hành trình. 
Những tâm tình của anh em trong buổi chiều chia xẻ 
đã gợi lại những kỷ niệm của một thời tu học hay cuộc đời 
nổi trôi. Có những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có những nỗi 
lòng như con uất ức đâu đó giờ đây như muốn tan vỡ để 
cùng tuôn chảy trong dòng suối nước Mẹ Làng Sông- Qui 
nhơn và cảm nghiệm lời cầu xin của Chúa Giesu với Chúa 
Cha trước khi Người về trời để lại các môn đệ “ UT SINT 
UNUM “ (Ga 17, 11 ) 

Tâm tình và ước mơ. 

 Thưa quý cha, quý anh em . Hội của chúng ta không 
có một chủ trương gì to lớn ngoài tinh thần ái hữu. Nếu có 
một ước mơ, ước mơ đó là sống theo lệnh truyện của Chúa 
Ki-Tô: “ Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành 

môn đệ...” (MT 28,19-20). Nếu có một tâm tình, tâm tình đó là 
tâm tình của những người anh em “ chia nhau một quả trứng “ 
trong các bữa cơm sáng chiều nơi chủng viện , hay chia nhau 
một vài viên kẹo trong những ngày mừng lễ trọng. Tâm tình 
và ước mơ đó là tình thần của Tôn chỉ và Mục đích của Hội đã 
ghi trong Bản Nội Quy 2009 , trang 1, Chương II. 
   
 Để thực hiện được Tôn Chỉ và Mục Đích trên, Hội 
chúng ta đã có một Website, Email group, những Bản Tin, Tập 
Nội San vào cuối năm, hy vọng sẽ tiếp cận được với tất cả 
anh em ở khắp nơi, nhất là những anh em không có computer, 
không sử dụng Internet ( thành phần nầy khá nhiều). 

Cần chọn lựa.
 
 Thưa quý anh em. Trong một xã hội quá ư phức tạp 
với những ý thức hệ đối nghịch, những chủ nghĩa cá nhân, bá 
quyền, độc tài. Những đàn áp, bất công, thiếu dân chủ; những 
tranh chấp quyền lực giữa con người, đã ảnh hưởng quá sâu 
đậm đến phương tiện truyền thống. Những nguồn tài liệu, tin 
tức tràng ngập trên các trang Web, báo chí, sách vở, đã làm 
cho người đọc khó tìm thấy đâu là đúng, đâu 
là sai. Đó là lý đó khiến cho những người có trách nhiệm 
thông tin , liên lạc cẩn phải thận trọng trong việc xử dụng các 
phương tiện truyền thông để khỏi làm phật lòng người đọc. 
Đó cũng chính là lý do Ban CH đã đưa ra “ Tarufreetalk “ cách 
đây 5 năm để đáp lại một số ý kiến nghịch chiều của anh em. 
  Hội chúng ta không chủ trương ủng hộ cho một đảng 
phải chính trị hay một tổ chức đấu tranh nào ngoài việc cố 
gắng sống theo tinh thần của Thánh Francis of Assis trong 
Kinh Hoà Bình: 
- Đem an hòa vào nơi tranh chấp 
- Đem chân lý vào chốn lỗi lầm ... 

 Tuy nhiên, phương tiện truyền thống của chúng ta 
cũng không ngần ngại đấu tranh chống lại sự đàn áp, bất công 
trong xã hội, cũng như binh vực cho quyền tự do tín 
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ngưỡng của con người. Hơn ai hết , chúng ta phải luôn luôn 
đồng hành với Giáo Hội nói chung và Giáo phận nói riêng để 
làm sáng danh Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta chọn 
lựa những nội dung nào có giá trị, cũng như những ngôn từ sử 
dụng thích hợp, để anh em chúng ta nghiên cứu , học hỏi. Thật 
ra, hầu như chúng ta chuyển qua lại cho nhau những bài viết, 
những phát biểu từ những nguồn trang Web khắp nơi hơn là 
những sáng tác của chính chúng ta. 

Một chọn lựa. 

 Thưa quý cha, quý anh em.Trong những ngày vừa qua, 
trên “ diễn đàn egroup” của Hội, có cuộc tranh luận về việc sử 
dụng email (ccs_lsqn@yahoogroups.com). Ban CH đã đọc và 
tìm hiểu, đây chỉ là những ý kiến bất đồng của anh em về quan 
điểm sử dụng email của Hội. “Sử dụng một cách rộng rãi hay 
giới hạn”. Chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến của anh em và dành 
sự chọn lựa cho anh em theo tinh thần dân chủ như đã trrinh 
bày trên “ diễn đàn egroup” . Thực ra , số anh em tham dự “ 
diễn đàn vote “ không là bao so với số thành viên của Hội. 
Chúng tôi biết số đông anh em thầm lặng, không lên tiếng, 
nhưng rất sát cánh với Hội trong mọi sinh hoạt. Chúng tôi xin 
tôn trong những thầm lặng khiêm tốn và sự tin tưởng của anh 
em đối với Ban CH Hội. Dẫu vậy, chúng tôi không dành quyền 
quyết định, nhưng quyết định là của anh em. Kết quả này cũng 
không phải là kẻ thua, người thắng, nhưng là một sự chọn lựa 
trong tình thần dân chủ và trách nhiệm. 

 Xin Chúa chúc lành cho anh em chúng con trong cuộc 
hành trình về quê hương Nước Trời. 

Houston 06-11-2013 
Huỳnh Kim Chương 

“Chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến của anh em và dành sự 
chọn lựa cho anh em theo tinh thần dân chủ..”(hkc)

Một số bí mật thú vị 
của Trái đất
Người gửi: Nguyễn ngọc Thể 
________________________________________________

Trái đất bao la luôn ẩn chứa vô vàn những điều bí ẩn 
trong cuộc sống. Với nhiều năm nghiên cứu của mình, 
các chuyên gia đã tổng hợp lại những sự thật kỳ thú về 

Trái đất khiến không ít bạn phải “đứng hình”.

 1. Trọng lượng của toàn bộ mạng Internet chỉ nặng 
bằng… một quả dâu tây
Bằng một số phép toán, các nhà nghiên cứu đã tính ra được 
trọng lượng của thế giới Internet không giới hạn của chúng ta 
chỉ nặng vỏn vẹn... 50 gram. Trọng lượng này tương đương 
với một quả dâu tây cỡ lớn mà thôi.
 
 Ngoài ra, nếu chỉ tính đến dữ liệu và loại trừ dòng điện 
cần để duy trì hoạt động cho mạng Internet thì bạn có tin, 
trọng lượng đo được sẽ còn thấp hơn thế nhiều lần.

 2. Tổng sinh khối của tất cả kiến trên Trái đất tương 
đương với tổng sinh khối của loài người
 
 Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là sự thật. Chúng ta bị 
lấn át hoàn toàn về số lượng. Dân số thế giới hiện nay vào 
khoảng 7-8 tỉ người, còn số lượng của hơn 12.000 loài kiến 
trên khắp thế giới (trừ Nam Cực) rơi vào khoảng... 10 triệu tỉ 
con.
 Như vậy, xét về “tương quan lực lượng”, mỗi người 
chúng ta phải so sánh với khoảng 1,5 triệu chú kiến. Một 
người trưởng thành trung bình nặng 70kg, trong khi đó cứ 
150 chú kiến nặng khoảng 7gr. Các bạn hãy tính thử xem nhé!
Được biết, sinh khối là tổng trọng lượng của sinh vật sống 
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trong sinh quyển hoặc số lượng sinh vật sống trên một đơn vị 
diện tích, thể tích vùng.

 3. Vùng khô hạn nhất trên Trái đất nằm tại Nam 
Cực
 
Có một sự thật, 98% địa hình của Nam Cực là băng, phần còn 
lại là đá. Nhưng có một nơi tại Nam Cực được gọi là “thung 
lũng khô hạn” bởi nơi đây chưa từng có một hạt mưa nào rơi 
xuống trong vòng 2 triệu năm trở lại đây.

 4. Các loài chim có thể nhìn thấy được từ trường
 
 Từ trường Trái đất vốn vô hình trong mắt chúng ta, tuy 
nhiên lại “hữu hình” trong mắt các loài chim di trú.
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng những phân tử trong 
mắt chim di trú có sự liên kết với một khu vực trong não có 
chức năng định hướng, giúp chúng có thể dễ dàng “nhìn” 
được từ trường Trái đất và bay đến nơi tránh rét .
5. Sinh vật sống lớn nhất trên Trái Đất là... một loài nấm
 
 Loài nấm này mang cái tên mỹ miều - nấm mật ong, 
thuộc chi Armillaria. Nấm mật ong hiện được xem là loài sinh 
vật lớn nhất trên Trái đất, được tìm thấy tại rừng quốc gia 
Malheur (bang Oregon) với diện tích bề mặt lên tới... 8,9 km².
Nấm mật ong là loài có hại bởi nó xâm chiếm và tiêu diệt rất 
nhiều cây cối. Vào năm 1998, rất nhiều cây lớn trong rừng 
quốc gia Malheur, tiểu bang Oregon bị chết và nguyên nhân 
chính là do loài nấm này.

 6. Nguồn vàng trên thế giới đến từ vũ trụ
 
 Bạn có tin, gần như toàn bộ vàng trên Trái đất có nguồn 
gốc từ không gian. Những cơn mưa vàng trút xuống địa cầu 
từ 4 tỷ năm trước đã giúp hành tinh của chúng ta có nhiều kim 
loại quý.
 Mưa vàng kéo dài trong suốt 200 triệu năm do thiên 

thạch va chạm với bề mặt địa cầu. Các chuyên gia ước tính 
rằng, vàng trên địa cầu có thể đã từng phủ kín toàn bộ mặt đất 
với độ dày cỡ 0,5 - 3,6m.

7. Trái đất từng có hai Mặt trăng
  Một giáo sư ở trường Đại học California đã đưa ra giả 
thuyết rằng từng tồn tại một mặt trăng ‘sinh đôi’ vài triệu năm 
về trước và nó biến mất sau cuộc va chạm với Mặt trăng của 
chúng ta ngày nay.
 Ông nói rằng : “Mặt trăng thứ hai có kích thước nhỏ 
hơn và chỉ tồn tại trong một vài triệu năm, nó bay vòng quanh 
Trái đất với tốc độ và khoảng cách tương tự, cho đến khi va 
chạm với một Mặt trăng lớn hơn khác”.

 8. Trái đất không hẳn là một hình cầu, nó có dạng 
hình cầu dẹt

 Trái đất hình cầu nhưng do lực hấp dẫn, hành tinh của 
chúng ta không phải là một hình cầu hoàn hảo. Thực tế, có 
một chỗ phình ra xung quanh đường xích đạo và tạo nên một 
hình cầu dẹt.
 
 Theo tính toán của các khoa học gia, bán kính địa 
cực của Trái đất là 6.320 km, trong khi bán kính xích đạo là 
6.341km .

 9. 99% không gian sinh sống trên Trái đất là biển
 
 Đại dương bao la rộng lớn hơn nhiều so với chúng ta 
tưởng tượng. Đây là nơi sinh sống của hàng ngàn loài động 
vật biển phong phú khác nhau trên Trái đất.

 10. Toàn bộ nước trên Trái đất đã 4,3 tỉ năm tuổi
 
 Ngay cả nước chúng ta uống hàng ngày cũng rất “cổ”
Toàn bộ lượng nước trên Trái đất hiện nay đã và đang được 
quay vòng liên tục theo vòng tuần hoàn của nước. Quy trình 
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này đã diễn ra được 4,3 tỉ năm. Ngay cả nước trong cơ thể 
chúng ta cũng đến từ nguồn nước “cổ” này.

 11. Có một nơi trên thế giới vẫn tin rằng Trái đất là 
một mặt phẳng
 
 Có một tổ chức mang tên Flat Earth Society (tạm dịch: 
Hội Trái đất phẳng) đến tận ngày nay vẫn luôn khăng khăng 
tin rằng Trái đất rất phẳng chứ không phải là một hình cầu dẹt 
như chúng ta vẫn biết.

 12. Ngũ Đại Hồ chứa tới 21% lượng nước ngọt của 
trên Trái đất
 
 Một trong Ngũ Đại Hồ tại Hoa Kỳ
Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) là năm hồ lớn nằm gần biên giới 
Hoa Kỳ – Canada. Nơi đây là nguồn dự trữ nước ngọt lớn 
nhất trên Trái đất. Tuy nhiên, danh hiệu này hoàn toàn có thể 
bị xóa bỏ khi... băng ở hai cực tan chảy với tốc độ mạnh như 
hiện nay.

 13. Một thìa nhỏ hạt vật chất trên sao Neutron nặng 
hơn 1 tỷ tấn trên Trái đất
 
 Vụ nổ siêu tân tinh tạo thành sao neutron
Sao Neutron hình thành nhờ sự sụp đổ trọng lượng của một 
ngôi sao lớn sau khi vụ nổ siêu tân tinh diễn ra. Sau quá trình 
này, sao neutron được hình thành với bán kính khá nhỏ - 
khoảng 12 km nhưng lại mang trên mình trọng lực cực lớn, 
gấp 1,4 lần Mặt trời. Các khoa học gia so sánh điều này giống 
như nhét toàn bộ kim tự tháp Ai Cập vào bên trong một hạt 
cát.
 Với mật độ vật chất cực lớn này, một muỗng cà phê 
vật chất trên sao Neutron cũng nặng hàng tỉ tấn.

  Theo Trí Thức Trẻ 
Thenguyen online 

                    
MÓN NGON CHỦNG VIỆN
Cát Giang 
______________________

Với những kẻ đang sống nơi đất khách quê người, mỗi 
khi nhớ về quê hương thì chẳng những họ nhớ mẹ nhớ 
cha, nhớ cửa nhớ nhà, nhớ tiếng võng kẽo kẹt bên hè, 

nhớ giọng ru hời khi chiều xuống, mà họ còn nhớ cả cái ngọt 
bùi trong từng món ăn. Họ nhớ hương thơm bốc lên từ nồi cá 
đồng kho lá nghệ, nhớ vị ngai ngái vại cà muối, nhớ cái ngon 
ngọt tô bún bò... Họ còn nhớ cả vị cay của rau húng quế, nhớ 
cái màu đỏ trắng dĩa lòng heo, rồi đến cái cảm giác mềm dịu 
của từng miếng bánh tráng nhúng mà họ cũng chẳng quên … 
Ôi, chỉ là cái sự ăn thôi mà sao lại khiến con người ta phải nao 
lòng đến vậy ! Thế nên mới có câu :  
 Anh đi anh nhớ quê nhà  
 Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
 Anh nhớ cái hũ mắm tôm
 Nhớ mắm bồ hóc, nhớ mắm cá cơm, 
 anh thương mắm cá ồ. 

 Vâng ! cái sự thương nhớ các món ăn này nó da diết, 
nó ác liệt, nó thôi thúc bụng dạ ta chẳng thua bất cứ sự nhớ 
nhung nào ở trên cõi đời này. Nỗi nhớ món ăn ấy nhiều lúc còn 
khiến con người ta dù phải bước qua ranh giới của luật pháp 
mà họ cũng chả ngán.    
 Từng nghe kể rằng, nhiều Việt kiều vì xa quê hương 
lâu ngày, nhớ món thịt cầy quá đổi nên dù biết phận mình 
đang ăn nhờ ở đậu nơi đất của bọn Tây, cái bọn lúc nào cũng 
giương cao ngọn cờ bảo vệ quyền lợi đàn bà trẻ em và các 
loài gia súc. Bọn chúng từng có nguyên cả một bộ luật nghiêm 
cấm mọi trò giết hạ cờ tây (chắc là do phạm húy !) Thế mà vì 
nhớ thịt cầy quá, dân ta bèn liều mạng rũ nhau đóng cửa, tắt 
đèn, bóp mũi con chó Mỹ chết không kịp ngáp. Xong xuôi họ 
mới nhẹ nhàng dao thớt củi lửa pha chế nó ra thành mấy dĩa 
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thịt luộc mỡ màng, thành dăm tô rựa mận vàng óng. Rồi trịnh 
trọng họ bưng tất cả lên nhà trên, nhẹ nhàng đặt chúng xuống 
một cái mâm i nốc sáng chưng, trên đó đã bày biện sẵn nào là 
riềng sả lá mơ đậu phụ, nào là mắm tôm ớt tỏi chanh đường 
thơm phưng phức. Cái bọn dân bản xứ đi ngang qua, nghe 
thấy có mùi lạ bay trong không khí bèn đồng loạt hình mũi lên 
ngửi rồi cất tiếng mà rằng : Thịt con gì mà thơm thơm thế -- Xin 
thưa rằng thịt con dê xồm chứ thịt cái con chi … 
 Một khi con người sống trên cõi đời này đã để cho mùi 
vị của một món ăn nào đó thấm vào máu mình rồi thì cho dù có 
chui xuống lỗ thì cái mùi ấy cũng tìm theo mà bám. Điều này ai 
chẳng biết, vậy mà không hiểu tại sao trong giới tu trì, những 
kẻ từng ăn cơm nhà Chúa tới mòn cả răng, đã uống nước nhà 
trường tới cạn cả giếng, nhưng hễ mỗi lần bên nhau nhắc lại 
chuyện xưa, ta chỉ được nghe họ kể toàn là chuyện học hành 
thi cử, chuyện kinh bổn hát hò, hay nhiều lắm là các trò chọc 
trời phá nước một thuở, chứ chẳng mấy khi được nghe nói 
về những món ăn mà họ đã từng... Chẳng lẽ khi đã đặt chân 
vô chốn tu hành rồi thì con người ta không còn cần gì đến ăn 
uống nữa mà ngày hai bữa chỉ còn mỗi một việc là ngữa mặt 
lên trời, hình hai cái lỗ mũi ra mà hít không khí để sống hay 
sao.
 Vòng tay kính cẩn xin thưa : không phải vậy, nhà tu 
cũng cần ăn uống như thiên hạ, nếu không hơn thì thôi chứ 
chẳng bao giờ họ chịu thua. 
 Họ vẫn ba lần một ngày, đều như gõ mõ, bước chân 
vào nhà cơm. Bảy ngày một tuần đều như chấm công thăm 
nơi ăn uống. Ba mươi ngày một tháng đều như trăng tròn trăng 
khuyết, bữa nào cũng ăn. Quanh năm, nếu họ có chay tịnh gì 
chăng thì cũng chỉ chay tịnh hai ngày đúng theo luật hội thánh 
dạy. Không hơn.
 Vậy thì vì lý do gì mà chuyện ăn uống lại vắng bóng nhỉ. 
Việc này có thể là do cái tư tưởng hãm mình hy sinh đã lậm 
vào máu, cũng có thể do  “miếng ăn là miếng tồi tàn” nên đã là 
người đàng hoàng thì đừng nên nhắc tới, hoặc biết đâu là vì 
với họ trong chủng viện chả có món gì ngon…  Vì cái gì nhỉ ? 
không thế nào giải thích cho tường tận.  

 Nhưng chả cần phải đi tu, hễ đã là người công giáo 
thì ai mà chẳng biết câu kinh thánh : Người ta sống không 
nguyên bởi bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa 
phán ra. Trong câu đó, đương nhiên phần bánh trái chính là 
cái phần “ắt có”, còn phần lời Chúa là phần “ắt đủ”. Nếu phần 
“ắt có” không có thì chẳng một ai có thể tồn tại để sống cho 
trọn vẹn cái phần “ắt đủ” còn lại kia. Có thực mới vực được 
đạo và dĩ thực vi tiên cũng là thế.
 Thú thật vào thuở ấy lũ tôi mong giờ cơm chẳng khác 
nào lũ trẻ con mong mẹ đi chợ về. Trong trường chả có âm 
thanh nào làm lỗ tai ta thích thú hơn là tiếng chuông báo giờ 
cơm. Chuông chưa dứt mà hàng lối đã đâu vào đó, đã khoan 
thai nối đuôi nhau tiến vào nhà ăn với tấm lòng dong cờ mở 
hội. 
 Đều như gõ mõ, mỗi bàn bốn mâm, mỗi mâm bốn dĩa, 
bốn nĩa, bốn muỗng, một hũ nước mắm cùng với một nồi cơm 
đầy. Cơ bản của chuyện cơm nước là thế.
 Về phần món ăn thì sáng nào như sáng nấy, đều như 
gõ mõ, duy nhất dọn ra giữa bàn một dĩa trứng tráng hoặc một 
dĩa đậu phụng rang hoặc một dĩa củ đậu xào mỡ.
 Buổi trưa, cũng đều như vắt chanh là ba cà mèn. Cà 
mèn trên là rau, giữa là thịt cá hoặc chiên xào, còn cà mèn 
dưới là canh rau muống hoặc canh cải nấu tôm.
 Buổi chiều cũng đều như bắp hột, nhà bếp dọn lên mỗi 
mâm hai cà mèn, một kho một canh. 
 Mâm nào hết cơm muốn xin thêm thì cứ tự nhiên cầm 
cái nồi nhôm đưa lên cao sẽ có người (một thuở là ông Mơ 
xừ) tới xúc cho. Muốn xin thêm cơm thì bao nhiêu cũng có 
nhưng muốn xin thêm thức ăn, dù chỉ một chút cũng xin đừng. 
Phải biết liệu cơm gắp mắm, ai không biết liệu cơm, một khi 
đã hết đồ ăn thì cứ việc chan mắm mà húp cơm. 
 Thực đơn chủng viện tuy thực đơn giản nhưng dinh 
dưỡng đã được nghiên cứu nên bất cứ chú nào mau ăn thì 
bảo đảm chú ấy đều chóng lớn. Trong trường chưa từng nghe 
ai phàn nàn rằng vì nhà bếp cho ăn thiếu chất hoặc vì đồ ăn 
mất vệ sinh mà phát sinh tật nọ bệnh kia.  
 Tới đây chắc sẽ có người hỏi vậy đâu là món ngon 
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chủng viện. Xin thưa học phí mà các chủng sinh đóng chỉ đủ 
trang trãi một phần, chi tiêu trong trường phần lớn nhờ vào 
lòng hảo tâm của các hội viên hội Phaolô Châu và nhờ  tòa 
thánh giúp cho nên :
 - Chủng viện mong các chú không để cho đầu óc mình 
lúc nào cũng chỉ tơ tưởng tới các món cao lương mỹ vị, cũng 
đừng đòi hỏi nhà trường bữa nào cũng phải dọn lên toàn 
những chả phụng với nem công. Các chú hãy nhớ dùm một 
điều là con người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn.
Ái chà chà ! Cái câu “ăn sống sống ăn” này sao lỗ tai mình 
nghe quen quá là quen. Hình như nó vẫn thường xuyên được 
ai đó nhắc đi nhắc lại khiến bụng dạ lũ tôi nhập tâm. Thằng 
nào cũng có thể xổ nó ra bằng tiếng tây nhanh như gió : 
Manger pour vivre et non pas vivre pour manger. 
 Nói vậy thôi chứ  dù “vi cá yến sào đôi lúc khó khăn 
nhưng bún mắm thì thời nào chẳng có”.  Món ngon chủng 
viện cũng vậy, dù khó khăn nhưng vẫn khối. Chẳng còn được 
ăn những món ngon của mẹ già thì đã có bao món ngon của 
bà soeur. 
 Buổi trưa là ngon nhất, nó hoành tráng với bộ cà mèn 
chất cao ba tầng. Kinh kệ xong xuôi, một thằng trong bọn liền 
đưa cả hai tay bưng cái cà mèn trên cùng ra vừa cất giọng 
hô : Khui ! Thịt bay ơi ! Khui tiếp. Canh tôm bí đỏ ! Được ! Ôi, 
cái trò “khui” này dù diễn đi diễn lại mà vẫn cứ thấy vui. Nếu 
được hỗ trợ thêm chút cá độ thì vui kia lại càng thêm vui nữa 
mà chớ. 
 Tuy đơn sơ nhưng cái món rau muống sống để nguyên 
cây lá ăn với mắm cái nguyên con dọn trong những trưa hè 
nóng bức đúng là ngon. Và cũng thật là ngon cái món cá thu 
muối mặn ăn với cơm nóng vào những chiều gió bấc mưa 
lâm râm. Cũng xiết bao khoái khẩu cái món thịt heo có lớp 
mỡ trắng dày xắt thành từng khúc to cỡ nữa nắm tay kho với 
măng tươi, thứ nước kho lạt ấy mà chan với cơm thì ăn tới 
cành hông cũng chả ngán. 
 Thưở đó, tất cả các món ăn nhà bếp dọn lên ai chê 
khen gì mặc kệ nhưng với tôi, chẳng hiểu sao món gì tôi cũng 
thấy ngon, kể cả món canh rau muống nấu với cá cơm mà 

lắm thằng hễ cứ nhìn thấy là lắc đầu le lưỡi. 
Nhưng nói về chuyện ăn uống thuở ấy mà không nhắc tới 
đồ hộp Mỹ thì coi như vẫn chưa biết gì. Từ 1964 tới 1974 là 
những năm cao điểm chiến tranh, lợi dụng cơ hội ấy, đồ hộp 
“đế quốc” bèn ồ ạt đổ bộ vào VN ta nhiều như quân Nguyên, 
chất cao hơn núi Thái. 
 Trong con mắt lũ tôi, tuyệt đỉnh đồ hộp của Mỹ là món 
xúc xích (còn có tục danh là cu mỹ). Thứ cu mỹ này đem 
chiên bơ rồi ăn với khoai lang đỏ Buôn Mê Thuột xắt mỏng 
chiên dòn thì còn gì thú bằng. Tiếp đến là món bột trứng vịt 
Mỹ màu vàng tươi đem chưng cho đông lại nhìn cứ y như là 
bột bắp hấp, cứ ghé lỗ mũi xuống sát cà mèn mà ngửi bạn 
sẽ thấy nó có một mùi thơm rất đặc trưng. Món này mà  đem 
nước mắm Bình Định chan vào để nhử cơm thì vô đối. Ngoài 
ra còn món dầu ô liu ngoại trộn xà lách nội, món rau luộc quẹt 
patê gan ăn cũng bá cháy… 
 Ôi, trong nghệ thuật ẩm thực nếu con người ta biết 
chắt lọc những cái tinh hoa của bọn tây, cho nó hội nhập vào 
với cái ngon của bọn ta như các bà soeur phụ trách bếp núc 
chủng viện ngày xưa từng làm, thì khi ấy những nhà phê bình 
chả còn biết lấy gì để mà khen mà chê nữa.
Vài dòng đơn sơ về các món ngon chủng viện, nếu dùng hình 
tượng để ví von thì có thể nói mấy câu chuyện ta vừa kể trên 
chẳng khác nào cục cơm nóng mới nuốt tới cầng cổ, vẫn còn 
đó nguyên cả một cái bao tử cùng với mấy khúc ruột già chưa 
hề đụng tới. Rất muốn bàn tiếp cho tới nơi tới chốn nhưng 
khả năng là không thể. Xin được dừng.
                                                                                Cát Giang.
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HAI MƯƠI LĂM NĂM
HÀNH TRÌNH CỦA SỰ GẶP GỠ
Võ Thành Bút 
____________________________________

Trong bài giảng lễ , kỷ niệm 25 năm Linh Mục của Cha 
Thomas Lê Trung Khuê, Cha giảng lễ  đã  phát hoạ cuộc 
hành trình của Cha Khuê, Ngài đã dong rủi những đoạn 

đường dài , lắm lúc gặp nhiều gian nan thử thách, nhưng Ngài 
không nản chí, gần như 50 tiểu bang trên đất Mỹ, Ngài đã đặt 
chân tới, nhất là những anh em Cựu Chủng Sinh Làng Sông 
Qui-nhơn Hải Ngoại . Tới để làm gì ? Tới để gõ cửa các Dòng 
Tu, các Toà Giám Mục,  để xin những lời cầu nguyện, để nhận 
những lời động viên và thúc đẩy hầu lắng nghe được tiếng 
Chúa mời gọi. Sự đáp trả của cha Khuê như thế nào  trong 
sứ vụ  của phẩm hàm Melchisedes , được Thiên Chúa tuyển 
chọn  trong 25 năm qua  ? 
Linh mục là ai  ? 
 Cha Thomas Lê Trung Khuê, trong mười mấy năm lận 
đận, không phải lận đận vì công danh sự nghiêp, nhưng vì 
muốn tìm hiểu ý của Thiên Chúa, Chúa muốn Ngài phải làm 
gì ? Lửa thử vàng, gian nan thử lòng trung tín và cuối cùng 
Thiên Chúa đã tuyển chọn Ngài và nâng Ngài lên phẩm hàm 
Melchisedes, là linh mục đời đời của Thiên Chúa. Vậy chúng 
ta cùng nhìn lại cuộc hành trình 25 năm của cha Thomas Lê 
Trung Khuê như thế nào trong sứ vụ linh mục  ?
 1- “ Không phải con chọn Thầy, nhưng Thầy chọn 
con “
Sau thời gian tôi luyện, và thử thách, để cho Lê Trung Khuê 
cảm nghiệm được ý muốn của Thiên Chúa ,là linh mục chiêm 
nghiệm ( Dòng ) hay một linh mục triều. Từ một chủng sinh 
của Giáo Phận Qui-nhơn nơi quê nhà, trở thành một tu sinh 
của Dòng Phanxicô nơi hải ngoại. Là một linh mục Dòng đổi 
sang một linh mục Triều, rồi trở về Dòng. Cuối cùng Sứ Vụ 
Mục Tử , hoạt động mục vụ đã thúc đẩy và đưa Ngài về làm 
quản nhiệm ( Parochial Administrator ) giáo xứ St. Felicitas 

Catholic Church, 1662 Manor BLVD. San Leandro. Chính 
giáo xứ nầy đã tổ chức Thánh Lễ và tiệc mừng cha Khuê, 
sau 25 năm cuộc đời Mục Tử, vào chiều Thứ Bảy, ngày 25-
6-2016 với trên 20 linh mục anh em đồng tế và trên một ngàn 
giáo dân tham dự, trong đó có gần 20 anh em cựu chủng sinh 
Làng Sông Qui – nhơn và gia đình. Trong buổi tiệc, cha Khuê 
đã chia xẽ :” không niềm vui nào bằng là hôm nay tôi đã gặp 
gỡ anh em và gia đình của Giáo Phận Qui-nhơn nơi hải ngoại 
“  Chính Thiên Chúa đã chọn cha Khuê và Thần Khí  Chúa đã 
đồng hành với Ngài trong suốt chặn đường 25 năm qua và 
trong cả cuộc đời còn lại của Ngài.
 2-“ Ai tra tay vào cày, mà ngó lại sau lưng thì không 
xứng đáng với Nước Thiên Chúa.. “
 Đây là lời nói của Chúa Giêsu Kitô cho những ai muốn 
làm môn đệ Ngài. Cha Khuê đã đáp trả lời mời gọi của Chúa 
Giesu. Cha Thomas Khuê, còn có mẹ và các em ở Viêt Nam, 
đang sống khó khăn vất vả, nhưng khi từ giả gia đình, với ước 
mong theo đuổi ơn gọi làm linh mục và ngài đã trung thành 
với ước nguyện nầy. Chính điểm nầy mà Thiên Chúa đã chọn 
Ngài sau bao năm tháng đầy thử thách nơi quê người, xa 
mẹ già,xa gia đình; nhưng giờ nầy Giáo Xứ, Giáo Hội là nhà 
của Cha, giáo dân là đàn chiên của Ngài. Mọi người tham dự 
Thánh Lễ Tạ ơn vừa rồi, đều cảm nghiệm được tình thương 
bao la của Thiên Chúa, cùng Ca đoàn hát lên bài ca “ Hông 
Ân Thiên Chúa Bao La, Muôn Đời Con Sẽ Ngợi Ca Ơn Người. 
. .” Rất tiếc ngày vui của Cha Khuê còn vắng bóng những 
người thân trong gia đình từ Việt Nam.
 Vậy cuộc hành trình 25 năm qua là  một hành trình 
gặp gỡ, gặp gỡ Chúa Kitô qua sứ vụ linh mục ; Linh mục là 
Chúa Kitô thứ 2, linh mục là tôi tớ Chúa, linh mục là mục tử, là 
người chăn dắt đàn chiên. Chủ chăm sóc chiên và chiên nghe 
tiếng chủ. Gia đình Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui-Nhơn 
cùng với Giáo Sứ St. Felicitas Catholic Church tạ ơn Thiên 
Chúa và nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa đồng hành với 
Cha Thomas mãi mãi .
                                                                                  

 Võ Thành Bút .
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GIUSE NGƯỜI A-RI-MA-THÊ 
LM GB Võ Tá Chân 
_________________________________

Trong nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh, ai cũng biết Bài 
Thương Khó nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. 
Nhưng đoạn kết của Bài Thương Khó lại nói  đến một 

hình ảnh khác:  Ông Giuse, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-
la-tô cho phép hạ thi hài Chúa Giêsu xuống. Ông Giuse này 
là một môn đệ theo Chúa Giêsu nên các ông mai táng Đức 
Giê-su ở đó (Ga 19, 38 – 42). Rồi trong sách Tông Đồ Công 
Vụ nói đến việc chọn người thay thế cho Giuđa: Trong những 
ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em - có khoảng 
một trăm hai mươi người đang họp mặt … Họ rút thăm, thăm 
trúng ông Mát-thi-a: ông được kể thêm vào số mười một Tông 
Đồ (Cv 1, 15 – 26). Ai cũng nghĩ rằng, Giuse sẽ là người được 
chọn để thay thế cho Giuđa, nhưng người được chọn lại là 
ông Matthia.
 Với con mắt người đời, cho rằng ông Giuse là người 
thất bại vì không được chọn làm Tông Đồ. Có lẽ, ngày hôm 
nay một số người cũng nhìn những anh em tu xuất, cựu chủng 
sinh, tu sĩ dưới một góc độ nào đó và cho rằng họ là những 
người thất bại trên con đường dấn thân. Nhưng hãy nhìn kỹ 
lại trong Tin Mừng Gioan thì việc táng xác Chúa Giêsu không 
thấy các Tông Đồ, mà chỉ thấy ông Giuse. Đây cũng là dịp mà 
mọi người điều chỉnh lại cách nhìn của mình đối với những 
người anh chị em thân thương của chúng ta. 
 Có nhiều người lầm tưởng rằng những người đi tu 
làm Linh mục, Tu sĩ là những con người thành công trên con 
đường tu trì. Làm Linh mục, Tu sĩ là thành công làm quan ngồi 
chơi sơi nước hay sao? Còn những người không được chọn 
làm Linh mục, Tu sĩ thì thất bại hay sao? Họ không làm được 
gì hay sao? Chúa Giêsu đã nói: “ Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà 
người được chọn thì ít ” (Mt 22,14).
 Nhìn lại trong thực tế, những anh chị cựu chủng sinh, 

tu sĩ để lại cho Giáo Hội và xã hội nét sinh hoạt rất phong 
phú. Nơi môi trường Giáo xứ thì anh chị em tích cực tham gia 
công tác Tông đồ giáo dân, cộng tác với các chủ chăn để xây 
dựng cộng đoàn. Bầu khí sinh hoạt của cựu chủng sinh, tu sĩ 
để lại cho các thế hệ tương lai là: sự liên kết với nhau, không 
cần phải biết anh, chị tu học ở đâu, nhưng bây giờ mình là 
anh chị em với nhau. Thánh Vịnh 133: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm 
thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1). Đây là 
điều mà mọi người cần phải học hỏi để lưu tâm với nhau để 
tạo nên sự thân thương, nâng đỡ lẫn nhau. Chủng viện, dòng 
tu, cha giáo, chủng sinh, tu sĩ là nơi không thể quên trong ký 
ức của những người cựu chủng sinh, tu sĩ. Vì đó là những 
kỷ niệm tuyệt vời để chia sẻ, cảm thông, nhớ nhung để yêu 
thương.
 Với môi trường xã hội, thì những gia đình cựu chủng 
sinh, tu sĩ có phong cách sinh hoạt vẫn trổi vượt hơn những 
gia đình bình thường, một chiều hướng đi lên trên con đường 
thánh thiện. Trong công việc, thì luôn tạo cho người khác sự 
tin tưởng. Sống giữa thế gian, vẫn luôn mang hình ảnh của 
Thầy Chí Thánh. Vẫn khó khăn, nhưng luôn nổ lực vươn lên. 
Vẫn vất vả, nhưng luôn bình an vì cảm nhận rằng Thầy Chí 
Thánh vẫn đồng hành với mình trên vạn nẻo đường.
Nhìn chung lại, những sinh hoạt của cựu chủng sinh, tu sĩ vẫn 
để lại cho  tôi điều mà tôi mong ước cho các hoạt động sinh 
hoạt khác của các Hội đoàn là sự lưu tâm, vui vẻ, ở xa hay ở 
gần, là thế hệ trước hay thế hệ sau mỗi khi gặp nhau thì chúng 
ta là anh chị em thân thương với nhau.
 Từ đây, tôi mong rằng những gì anh chị em cựu chủng 
sinh, tu sĩ đã sống và đã làm, thì mọi người nên có cái nhìn 
hấp dẫn hơn, quý trọng hơn, yêu thương hơn. Còn anh chị 
em cựu chủng sinh, tu sĩ đừng bao giờ thất vọng có cảm nghĩ 
mình là con người thất bại trên con đường dấn thân. Hãy 
nhìn vào Giuse người A-ri-ma-thê và nói rằng: chúng tôi cũng 
được chọn để làm những công việc mà khi xưa Chúa đã để 
cho Giuse người A-ri-ma-thê làm. Chúc tất cả anh chị em cựu 
chủng sinh, tu sĩ vui luôn trong Chúa Phục Sinh. Để kết thúc, 
tôi xin kể mẫu chuyện vui này cảm nhận niềm vui trong cuộc 
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đời:
  Cha linh hướng kiên trì, khuyên năm lần bảy lượt, mà 
ông thầy cứ nhất quyết xin ra khỏi chủng viện cho bằng được. 
Đành vậy, thôi thì cha con từ giã nhau vậy.

          Ít lâu sau gặp lại, thấy mặt người học trò cũ, mặt buồn 
so, cha linh hướng bèn an ủi:
         -    Thôi con, ơn gọi nào cũng cao quý. Ơn gọi đi tu hay 
lập gia đình đều có ý nghĩa lớn lao. Bây giờ, gạo đã nấu thành 
cơm rồi, con có hối hận thì cũng không thể trở lại con đường 
trước kia được…con phải có trách nhiệm với gia đình riêng 
của mình.
         -    Thưa cha- người  học trò buồn rầu trả lời - con hối hận 
là vì trước kia nếu con biết rõ được như thế nầy thì con đã xin 
xuất tu sớm hơn..
         -    Cha linh hướng: ?!?!?

                Tuy Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2016
               LM Gioan Baotixita Võ Tá Chân 
_________________________________________________

Nhóm ccslsqn tại Qui Nhơn hợp mặt tháng 11/2016 
cầu cho Ân sư và bằng hữu

Chuyện Tam quốc
Cát Giang 
____________________

Những ngày còn là chú nhỏ trong chủng viện, 12 đứa tụi 
tôi không hiểu do đâu được xếp chung vào một nhóm 
để rồi cứ mỗi chiều khi giờ chơi tới lại nhanh chóng ráp 

thành một đội bóng chuyền. 
 Ghiền bóng lắm, hể tiếng chuông báo giờ chơi vừa 
vang lên là thùi thụi xô nhau, là ba chân bốn cẳng ào ra như vỡ 
chợ. Mấy thằng ngồi gần cửa sổ còn liều mạng bay ra y như 
Tarzan, dù biết rằng dẫu nhanh hay chậm thì vẫn luôn có một 
chổ cho mình nơi sân bóng kia.
 Chia hai phe, phe sáu đứa. Cho thêm máu lửa cả bọn 
lấy tên các nhân vật trong Tam quốc Chí ra mà gọi. Một bên là 
phe Lưu Bị, còn bên kia phe Tào Tháo. Là kẻ sáng tác ra cái trò 
Tam quốc nên tụi tôi chọn ngay cho mình các nhân vật thuộc 
chính phái Lưu Huyền Đức, còn lũ bên tà phái Tào A Man thì 
thí cô hồn cho bọn nó. Và cứ thế mỗi thằng khoác cho mình 
vai một hổ tướng đời xưa. Ngoại trừ tên của Tào Tháo và Lưu 
Huyền Đức là bị cấm, vì chả thằng nào chịu để cho thằng khác 
được làm chúa công, được ăn trên ngồi trốc, được cởi đầu 
cởi cổ thiên hạ, còn tất cả tên các tướng Tam quốc còn lại đều 
được thoải mái dùng. Thế là mỗi lần ra sân, mỗi đứa mỗi tuồng 
tha hồ mà diễn. Thằng thì sắm điệu bộ vuốt râu, thằng thì chắp 
tay xoay vòng, đứa lại hạ chân hạ cẳng sàng xê như dân hát 
bộ : Như ta đây là Triệu Tử Vân. Như ta đây là Quan Vân 
Trường. Như ta đây ứ… ư… là Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn…  
 Riêng hai thằng chơi dở nhất, hai cái hũ gạo mà đối 
phương chuyên rót banh kiếm điểm, nghĩa là những thằng chả 
phe muốn nhận thì bọn chúng đồng lòng tôn lên cho làm quân 
sư !
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 Trong truyện Tàu, quân sư quạt mo là loại người chỉ 
biết ngồi chơi xơi nước, chuyên núp sau màn che trướng phủ 
mà chỉ tay năm ngón, mà mở miệng phán tào lao chớ còn 
chuyện đánh đấm thì xin. Tôi chính là một trong hai cái hủ 
gạo tình thương ấy. Thuộc phe Lưu Bị nên tôi được phong 
làm Khổng Minh. Thuở ấy tôn chỉ của Khổng Minh này là dĩ 
hòa vi quý. Nhưng quân sư của tụi Tào Tháo không để cho 
Minh này được yên. Hắn là một tay miệng lưỡi, hắn rất xứng 
với cái vai Tư Mã Ý mình đóng. Trên sân bóng, cái miệng của 
quan Tư Mã kia không lúc nào chịu ở yên, lúc nào cũng y như 
khẩu đại liên nổ liên hồi kỳ trận. Vừa nhận vai quân sư xong 
là hắn đã xách mé gọi quân sư bên này là Khổng Lưu Manh. 
Mà ở đời hễ sinh sự thì sự sinh, giữa chốn ba quân Lưu Manh 
liền lập tức gân cổ lên mà xướng to tên hắn : Tư Hột É. Thế 
là kể từ độ ấy, trước khi bắt đầu bất kỳ một trận đấu nào cũng 
đều luôn có màn khẩu chiến rôm rả do quân sư hai bên xách 
động. Tụi nó réo : Xách Bị. Ta liền hô : Tàu Phù. Tui nó kêu : 
Phản tặc. Ta liền thét : Gian thần. Dù không phèng la não bạt 
phụ họa, nhưng cái màn khẩu chiến này cũng ầm ỉ và huyên 
náo chả khác gì mấy trò khích tướng đời xưa. 

 Còn nhớ ngày nhận chức quân sư, Khổng Minh có 
làm mấy câu thơ  rồi đem bỏ vào năm túi gấm truyền giao cho 
năm hổ tướng của mình là Trương Phi, Quan Vân Trường, 
Mã Siêu, Ngụy Diên cùng Triệu Tử Vân nhét vào cạp quần với 
lời dặn khi nào xung trận mà gặp nguy biến thì nhớ thò tay lấy 
ra mà dùng. Nội dung câu thơ túi gấm ngày ấy thiết nghỉ rất 
đáng được bộ môn bóng chuyền ngày nay đưa vào cẩm nang 
huấn luyện : 
 Một tay đập là chết ngay
 Ba tay chụm lại nó bay ra ngoài…
 … Ôi ! Những thứ ngỡ chỉ là trò đùa ấy sao mà cứ nhớ 
mãi…

Cát Giang

Ba câu chuyện làm quà cho vui.
From: Thomas 
______________________________________________

Trong việc đối nhân xử thế, chúng ta hãy cố gắng học 
cách lắng nghe, nên cho người khác có cơ hội để 
giải thích. Có như vậy, mới giúp chúng ta tránh được 

nhiều điều khiến ta phải hối tiếc sau này.

1. Sự hiểu lầm:

 Tại Alaska có một cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn. Đến 
thời kỳ người vợ sinh nở nhưng do sinh khó nên đã qua đời 
để lại đứa con.
 Người cha vì mải cuộc sống bận rộn, nên con không 
có ai chăm sóc. Vì vậy người cha đã đào tạo một con chó. 
Con chó này rất thông minh và biết nghe lời, có thể chăm 
sóc em bé được. Nó còn mang được bình sữa mang đến 
cho em bé uống.
 Một hôm người cha để con chó ở nhà trông chừng 
đứa bé, khi ông trở về nhà bỗng thấy khắp miệng con chó 
toàn là máu, nguyên nhân là vì……
 Người đàn ông ra ngoài có việc, để con chó ở nhà 
trông đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là 
máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì 
vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui 
vẻ nhìn ông.

 Người đàn ông nổi giận, liền rút con dao đâm mạnh 
vào bụng con chó. Con chó kêu thảm một tiếng, làm cho 
đứa trẻ đang ngủ say dưới tấm thảm loang lổ vết máu giật 
mình tỉnh dậy. Lúc này, người đàn ông kia mới phát hiện xác 
chết của một con cho sói đang nằm bên cạnh góc tường.
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 Cảm ngộ: Có rất nhiều sự việc mà bạn nhìn thấy tận 
mắt, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã đúng như 
những gì bạn nghĩ.
 Trong việc đối nhân xử thế, chúng ta hãy cố gắng học 
cách lắng nghe, nên cho người khác có cơ hội để giải thích. 
Có như vậy, mới giúp chúng ta tránh được nhiều điều khiến 
ta phải hối tiếc sau này. Ngược lại nếu chúng ta không hỏi, 
không nói, không giải thích mà đã vội vã hành động hay phán 
xét thì đây không phải là thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính mà nó 
chính là sự bất công, không có trách nhiệm với chính mình và 
những người khác.

2. Sự nóng giận

 Một cậu bé có tính xấu rất hay nổi nóng. Một hôm cha 
cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi 
cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh 
lên hàng rào gỗ.
 Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng 
rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của 
mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít 
đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn 
là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
 Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt 
cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh 
ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với 
ai dù chỉ một lần.

 Đừng lãng phí tình yêu thương mà những người thân 
yêu dành cho bạn, bởi vì điều này đối với họ lại là một sự tổn 
thương lớn.
 Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé 
tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên 
hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó 
ông nói với cậu rằng:
 “Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên 
hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu 

con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống 
như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người 
khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết 
thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn 
như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh 
ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp 
con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, 
cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. 
Hãy nhớ lấy lời cha…”

 Cảm ngộ: Con người khi cáu giận thường trút giận 
dữ lên những người thân yêu ở quanh mình, bởi vì họ biết 
những người thân yêu của chúng ta sẽ luôn bao dung và tha 
thứ cho chúng ta. Nhưng những lời nói khi tức giận luôn giống 
như những chiếc đinh làm tổn thương người khác. Có thể 
bạn chỉ là vag lãng phí tình yêu thương mà những người thân 
yêu dành cho bạn, bởi vì điều này đối với họ lại là một sự tổn 
thương lớn.

3. Sự khoan dung

 Câu chuyện kể về một người lính Mỹ, cuối cùng đã 
được trở về nhà sau trận chiến đấu vô cùng ác liệt ở Việt 
Nam…
 Từ San Francisco, anh gọi điện cho cha mẹ mình: “Ba 
mẹ ơi, con đã trở về nhà này, nhưng con có một chuyện muốn 
nhờ ba mẹ. Con có một người bạn, con muốn đưa anh ấy về 
nhà cùng con”. “Chắc chắn rồi, con trai yêu quý“, cha mẹ anh 
vui vẻ trả lời: “Ba mẹ rất muốn gặp bạn con”.
 “Nhưng có một điều con muốn nói trước với ba mẹ”, 
chàng trai tiếp tục, “anh bạn con đã bị thương khá nặng trong 
chiến tranh. Anh ấy đã hơi bị đãng trí và còn bị mất một cánh 
tay và một chân. Anh ấy không có nơi nào để về, và con muốn 
anh ấy đến sống với chúng ta…”
 “Ồ, ba mẹ xin lỗi con, con trai… Nhưng có lẽ chúng ta 
có thể giúp anh ấy tìm một nơi nào khác để sống…”
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 “Không, ba mẹ ơi, con muốn anh ấy tới sống với chúng 
ta”.
 “Con à“, người cha nói, “con có biết con đang yêu cầu 
cha mẹ điều gì không? Một người tàn tật đến như vậy sẽ là 
một gánh nặng khủng khiếp cho ba mẹ. Ba mẹ còn có cuộc 
sống riêng của mình chứ, ba mẹ không thể để một điều như 
vậy làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng. Ba nghĩ rằng con hãy 
về nhà đi và quên anh bạn đó của con đi. Anh ấy rồi sẽ tìm 
được cách lo liệu cho cuộc sống của mình thôi…”
 Lúc đó, người con trai gác điện thoại. Cha mẹ anh 
không còn nghe thấy điều gì từ đầu dây bên kia nữa. Song, 
một vài ngày sau đó, họ đột nhiên nhận được một cú điện 
thoại từ đồn cảnh sát San Francisco. Con trai của họ đã qua 
đời sau khi ngã từ trên một tòa nhà xuống, cảnh sát đã thông 
báo như vậy cho họ. Cảnh sát San Francisco nhận định rằng 
đó là một vụ tự sát.

 Cha mẹ người lính, trong đau đớn tột cùng, đã vội vã 
bay tới San Francisco và được đưa tới nhà xác thành phố để 
nhận diện thi thể của con trai. Họ nhận ra anh, người con trai 
yêu quý của mình. Nhưng đột nhiên họ khiếp hãi không thốt 
nên lời khi nhìn thấy một điều mà trước đó họ không hề hay 
biết, đó là con trai của họ chỉ còn một cánh tay và một chân.
Những giọt nước mắt ân hận rơi xuống, nhưng tất cả đã quá 
muộn màng.

 Cảm ngộ: Đừng bao giờ đối xử phân biệt với người 
khác, bạn sẽ không biết được người thực sự bị gây tổn 
thương là ai? Hãy bao dung rộng lượng với mọi người và tự 
nghiêm khắc với bản thân mình! Nếu mỗi người chúng ta đều 
có thể dành sự bao dung và nhân ái cho những người lạ như 
cho chính người thân của mình, thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết 
bao.
 Bởi vì với sự từ bi, bao dung chúng ta sẽ đủ sức mài 
mòn bất kỳ hòn đá vô tri vô giác nào để trở thành một viên 
ngọc lung linh tỏa sáng, đủ sức biến điều khó khăn trở nên 
dễ dàng, đủ sức biến một người tầm thường hay tàn khuyết 

thành một vĩ nhân. Đừng lãng phí tình yêu thương mà những 
người thân yêu dành cho bạn, bởi vì điều này đối với họ lại là 
một sự tổn thương lớn.

 Đừng lãng phí tình yêu thương mà những người thân 
yêu dành cho bạn, bởi vì điều này đối với họ lại là một sự tổn 
thương lớn.

Thomas online

GIỌT MƯA SẦU 
______________________

Lặng lẽ mình ta... hứng giọt sầu
Bên hiên lạnh lẽo... giọt mưa ngâu
Tí ta tí tách... lời ai gọi

Theo tiếng mưa buồn... thảnh thoát rơi!

Đêm ấy, ngày xưa... có một người
Vòng tay ân ái... cũng mưa rơi
Lả lơi người bảo... cùng đếm nhé
Nay đã mưa rồi... người ở đâu!

Tí ta tí tách... giọt mưa sầu
Người buồn mưa cũng chẳng vui đâu
Giọt sầu rơi rớt thành từng vũng
Như những vũng lầy... bong bóng bay!

Tham Nguyen
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Lá thư xúc động 
người chồng mất vợ gửi y bác sĩ 

“

Làm thế nào tôi tìm được sức mạnh vượt qua cái tuần đau 
buồn ấy nếu không có các bạn?”, Peter DeMarco (Mỹ) 
chia sẻ trong lá thư gửi y bác sĩ.

 Sau khi người bạn đời Laura ra đi ở tuổi 34 do hen 
suyễn, nhà văn Peter DeMarco đã viết một lá thư cảm ơn đến 
nhân viên Bệnh viện CHA Cambridge nơi chăm sóc vợ anh 
đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Dưới đây là bản dịch những 
tâm sự đầy xúc động của Peter từ bài đăng của tờ New York 
Times.
 “7 ngày trước, tôi bắt đầu kể cho bạn bè cùng gia đình 
về việc các bạn đã chăm sóc vợ tôi, Laura Levis, vào những 
ngày cuối đời của cô ấy như thế nào. Tất cả ngưng lại khi tôi 
kể ra 15 cái tên bao gồm các bác sĩ, y tá, chuyên gia hô hấp, 
nhân viên xã hội cùng nhân viên dọn vệ sinh đã ở cạnh cô ấy.
‘Làm sao anh nhớ tên của những người đó?’, họ hỏi.
Tôi liền trả lời: ‘Sao không nhớ được chứ’.
 Mỗi người trong số các bạn đều chăm nom Laura với 
sự chuyên nghiệp, lòng tốt và sự tử tế. Lúc cô ấy cần tiêm, các 
bạn đã xin lỗi vì gây đau đớn một chút dù không biết liệu vợ tôi 
có nghe thấy không. Lúc lắng nghe trái tim cùng lá phổi cô ấy 
qua ống nghe và thấy chiếc áo choàng trượt khỏi cơ thể, các 
bạn đã kéo lên, che kín cho Laura một cách đầy tôn trọng. Lúc 
căn phòng chuyển lạnh, các bạn nhanh chóng đắp chăn để cô 
ấy ngủ ngon hơn một chút chứ không đơn thuần để điều chỉnh 
thân nhiệt.
 Các bạn đã lo lắng cho cả bố mẹ Laura, giúp họ bước 
lên bậc thang, cứ cách một tiếng lại lấy nước cho họ và trả lời 
mọi câu hỏi với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Bố vợ tôi, vốn 

là một bác sĩ, hạnh phúc vô bờ khi được cùng tham gia chăm 
sóc con gái. 
 Rồi, các bạn lo cho cả tôi nữa. Làm thế nào tôi tìm 
được sức mạnh vượt qua cái tuần đau buồn ấy nếu không có 
các bạn?
 
 Không biết bao nhiêu lần, các bạn bước vào phòng và 
thấy tôi đang nức nở, gục đầu, nắm lấy bàn tay vợ. Các bạn chỉ 
lặng lẽ làm việc của mình rồi bước ra như thể vô hình. Không 
biết bao nhiêu lần, các bạn sắp xếp lại đám dây điện cùng ống 
dẫn xung quanh giường để tôi được gần vợ hơn một chút.
 Không biết bao nhiêu lần, các bạn kiểm tra xem tôi cần 
gì không, từ thức ăn đến thức uống, từ quần áo sạch đến nước 
tắm nóng, từ quy trình y tế đến những lời trò chuyện giản đơn.
 Không biết bao nhiêu lần, các bạn đã ôm và an ủi khi tôi 
như vỡ ra từng mảnh, hỏi về cuộc sống cũng như con người 
trước đây của Laura hoặc dành thời gian ngắm ảnh rồi đọc 
những gì tôi viết cho cô ấy. Không biết bao nhiêu lần, các bạn 
phải thông báo tin xấu với lời lẽ hiền từ cùng đôi mắt đượm 
buồn.
 Có lần tôi lẻn mang chú mèo Cola vào viện để nó thơm 
lên mặt Laura lần cuối, các bạn đã vờ như không thấy. Và trong 
một buổi tối đặc biệt, các bạn cho phép tôi toàn quyền quản 
lý phòng hồi sức cấp cứu để mời đến hơn 50 người thân của 
Laura gồm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình. Giữa tiếng guitar, 
opera và những điệu nhảy tràn ngập, tôi nhận ra vợ mình đã 
chạm tới tâm hồn người khác như thế nào. Đó là đêm cuối 
cùng giữa chúng tôi. Nó sẽ không thể xảy ra nếu không có sự 
ủng hộ của các bạn.
 Còn một khoảnh khắc, một giờ đồng hồ tôi không bao 
giờ quên.
 Trước lúc Laura được đưa đi phẫu thuật để hiến tạng, 
tất cả những gì tôi muốn là ở một mình với cô ấy. Thế nhưng, 
gia đình cùng bạn bè cứ đến nói lời chia tay. Thời gian lẳng 
lặng trôi đi. Đến 4h chiều, họ mới đi hết. Tôi kiệt sức cả về thể 
chất lẫn tinh thần. Quá buồn ngủ, tôi nhờ 2 y tá Donna và Jen 
thu xếp một chiếc ghế tựa bên cạnh Laura. Thế nhưng, họ nảy 
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ra ý tưởng tuyệt vời hơn nhiều.
 Các y tá đề nghị tôi rời khỏi phòng một lát. Khi tôi trở 
lại, họ đã chuyển Laura về bên phải giường, để chừa một 
khoảng trống vừa đủ để tôi có thể nằm cùng cô ấy lần cuối 
cùng. Tôi hỏi liệu chúng tôi có thể xin một tiếng đồng hồ không 
bị làm phiền được không. Họ gật đầu, kéo rèm, đóng cửa và 
tắt đèn.
 Tôi nằm sát Laura. Cô ấy trông mới đẹp làm sao. Tôi 
vừa nói vậy vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt cùng mái tóc vợ. 
Tôi kéo chiếc váy xuống một chút, hôn lên bờ ngực, áp đầu 
vào đó để cảm nhận từng hơi thở và tiếng tim đập. Khoảnh 
khắc cuối cùng của vợ chồng tôi tự nhiên, tinh khiết, dịu dàng 
hơn bất cứ điều gì. Cứ như vậy, tôi ngủ thiếp đi.
 Tôi sẽ nhớ mãi giây phút cuối cùng ấy. Đó là món quà 
vượt lên tất cả. Xin cảm ơn Donna và Jen.
Thực sự, tôi xin cảm ơn các bạn với tất cả tình yêu và tấm 
lòng”.

Minh Nguyên 

Anh chị Đào Văn Chính (San Jose) 
đón tiếp anh em Nam Cali.

PHÚC CHO AI XÓT THƯƠNG
( Blessed  are  merciful )
Phuong Hac 
_________________________

Mấy ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng nói 
nhiều đến sự ra đi của người nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa 
Trần Lập,thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Trong các 

bài hát của ông tôi quan tâm đến bài ‘Tâm Hồn Của Đá’ vì nó 
phản ảnh một thực trạng bi đát của xã hội hôm nay,khi con 
người bị mắc cạn bởi những lạc thú trần gian,chỉ biết thân 
mình là thượng đế
          Đừng sống giống như hòn đá,giống như hòn đá.
          Sống không một tình yêu,sống chỉ biết thân mình
          Tâm hồn luôn băng giá,
          Đừng hoá thành đá ,
          Vì tâm hồn đá giá băng
 Đối với những người Kitô hữu lại càng quan tâm hơn 
nữa vì thực trạng này làm cho ta sa lầy nơi quán trọ trần 
gian, không còn con tim nhạy cảm yêu thương ,làm chúng ta 
xa lìa với tám mối phúc thật của Chúa
Để hồi sinh lòng thương xót mà Chúa đã dạy chúng ta từ 
muôn thuở, song bụi gian trần đã phủ mờ làm chai cứng con 
tim chúng ta
   Vì thế năm nay Giáo Hôi mở NĂM THÁNH LÒNG 
THƯƠNG XÓT Từ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội 
8/12/2015 đến Lễ  Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ 20/11/2016 như 
sự thôi thúc trở về với cội nguồn yêu thương của Thiên Chúa 
,chủ đề của năm thánh:
THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA
MISERICORDES SICUT PATER
 Chúa Cha thương xót loài người,trước khi tạo dựng 
con người Ngài đã sắm sẵn cho con nguời cả vũ trụ bao la lạ 
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lùng,cùng muôn loài muôn vật để phục vụ con người.Nhưng 
con người đã phạm tội,phản bội lại bao hồng ân bao la Thiên 
Chúa đã ban tặng.
 Tuy nhiên Ngài không chào thua lòng thương xót,bằng 
nhiều lần và nhiều cách Ngài đã sai các Tiên Tri, Ngôn Sứ 
loan truyền ơn cứu độ. Cuối cùng không phải từ trời cao Chúa 
dùng phép màu,hay vi hành như các vị vua trần gian.Ngài đã 
sai  người con sinh hạ xuống trần gian trong một gia đình bần 
cùng, chạm đến thân phận con người ngoại trừ tội lỗi,đồng 
hành với những khổ đau, thống khổ của kiếp nhân sinh,chấp 
nhận ngay cả cái chết bi đát nhục nhã nhất,33 năm bằng 
những lời giảng dạy và những hành động,cách sống cho trọn 
tình thương xót con người,để cứu rỗi con người khỏi ách nô lệ 
của tội lỗi,và những hệ luỵ khắc nghiệt của nó trong kiếp nhân 
sinh. Từ Năm Thánh Lòng Thương Xót muốn chúng ta tái 
khám phá mối phúc thật từ lòng thương xót tha nhân chúng ta 
ngay đời này và hạnh phúc muôn đời mai sau
          Phúc cho ai xót thương người,
          Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
                                            (Mt 5,7 )
 Câu chuyện từ năm 1971 do Lm Nguyễn ngọc Lan viết 
trong tập truyện Cho Cây Rừng Còn Xanh lá. Tại thủ đô Sài 
Gòn ngày ấy, một tai nạn thương tâm trên đường phố đông 
đúc người qua lại, chiếc xe tải đụng phải một chàng thanh 
niên, khuôn mặt anh ta không còn hình tượng con người, thân 
thể đầy máu me nằm giữa đường , người qua lại càng lúc 
càng đông, xuýt xoa thương cảm người quá cố, đang lúc đó 
từ đám đông một em nhỏ tiến về phía người xấu số, em làm 
dấu thánh giá và rút từ trong túi chiếc khăn tay đắp trên mặt 
người xấu số. tác giả kết luận ;Em nhỏ đã làm được một việc 
mà đám đông không làm được, đáng để chúng ta suy nghĩ.
  Trong tập Thân Hữu số 9 năm 2013.tôi có viết bài Gốc Sứ 
Già Ra Hoa Trắng muốt nói về lòng đạo đức của cụ Phách 
trên 100 tuổi thuộc giáo khu 3
 Sáng nào cũng đi lễ,từng tuổi này cụ vẫn làm việc ở 
nhà để nuôi sống bản thân, và đóng góp cho việc bác ái…
Sau khi tôi viết bài này cụ đã lâm bệnh nặng ,phải nằm liệt 

giường,báo trước cái chết đã gần kề.Vài tháng sau tôi bị tai 
biến , dù nằm liêt giường, cụ vẫn nhớ đến tôi , sai người con 
dâu đến thăm tôi biếu tôi mấy lon nước yến. đầu năm nay cụ 
đã được Chúa gọi về,cụ đã hoàn tất cuộc hành 
trình đầy lòng thương xót nơi trần gian. Tôi đã suy nghĩ về cụ 
rất nhiều, có thể nói hành động của cụ luôn là những thông 
điệp Chúa gọi mời tôi phải có lòng nhân ái . không thể dùng từ 
tại vì, để loai trừ  lòng thương xót ra khỏi đời sống của chúng 
ta
    
      Từ sa mạc cuộc đờicon kiếm tìm hạnh phúc,
      Một chút dịu êm cho tâm hồn sỏi đá,
      Ánh nhìn cảm thông cho ai lầm lỡ,
      Một chút nước mát,
      Vơi đi bao khao khát chờ mong.
      Lời nói dịu êm,xoá tan phiền muộn,
      Như vạt cây xanh,lưng chừng đồi vội về trưa nắng
      Khóm hoa dại ven đường cho ai tìm hoài thương nhớ!
      Lau giòng lệ đớn đau vì đường đời gian khổ.
  Chúa  ơi ! Xót thương,cho chữ phúc đời con vẫn còn 
có nghĩa .
               Chúa nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa 2016
                                                                         PHUONG HAC 
________________________________________________

Đà Nẳng nhớ Ân sư
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LÀNG SÔNG MÙA CÁC ĐẲNG
(Về Làng Sông viếng mộ các Ân Sư) 
_________________________________
 

Ta về Làng Sông giữa mùa Các Đẳng,
Thấy nước ngập đồng và nghe tiếng sao reo,
Tìm lại đường xưa quạnh quẽ cheo leo,

Lối bước ta đi một thời bé dại.
 
Ta về Làng Sông mà như sống lại,
Cái thuở hồn nhiên vọc nước lội bùn,
Thả hồn theo mây trắng không trung,
Mà vẽ lại những hình thù ngộ nghĩnh.
 
Ta về Làng Sông để nghe đời yên tịnh,
Tiếng ai xưa đang nhỏ nhẹ thì thầm.
Hành lang giờ đang cầu nguyện tĩnh tâm,
Màu vôi cũ tháng năm giờ đã bạc.
 
Ta về Làng Sông nghe hàng sao đang hát,
Hoa sao mùa nầy lại đã hết rơi.
Sân cỏ ngày xưa rộn rã tiếng cười,
Giờ lặng lẽ nhìn rong rêu phế tích.
 
Ta về Làng Sông tìm phút giây tịch mịch,
Ngọn đèn chầu leo lắt giọng kinh trưa,
Nhớ người đi người ở lại lưa thưa,
Mà “cổ kính” đâu đây còn in bóng !
 
Ta về Làng Sông nghe tiếng ca đồng vọng,
Nhạc dương cầm thoang thoảng vẫn còn đây.
Tuổi thơ nào mà giờ đã chân mây,
Một chớp mắt nay đã thành cổ độ.

 
Ta về Làng Sông đi giữa hàng cổ mộ,
Mùa hành hương Các Đẳng vọng ân sư.
Thắp nén hương và nguyện Chúa nhân từ,
Xin thương xót bao linh hồn đã khuất.
 
Ta về Làng Sông nghe giọng cười náo nức,
Lại rũ nhau về bầy chim nhỏ líu lo.
Lại những bước chân cùng lên một chuyến đò,
Cuộc phiêu lưu ơn gọi giờ tiếp diễn !
 
Sơn Ca Linh
Tháng Các Đẳng Linh Hồn 2016 
___________________________________________

Nỗi nhớ…

Một chút tím,
Sao nỗi nhớ thật mênh mông,
Nhớ da diết tận đáy lòng,

Nhớ bóng hình người yêu dấu,
Nhớ giấc mộng còn dở dang…
Ôi! Nỗi nhớ quá mênh mang.
Nhớ những chiều chưa tắt nắng,
Nhớ ai khi gió thu sang.
Trời thay mùa, cây đổi lá!
Mà…nỗi nhớ cứ mênh mang.
Nỗi nhớ trải dài, trải dài…
Hết quãng đời còn ở lại,
Một bóng hình thật xa xôi,
Mãi đong đầy trong ký ức…

March 12, 2016
HXT
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Niềm Tự Hào 
Dân Tộc Việt Nam ở Đâu?

“Nhưng xin đừng bao giờ ở hay lập lại 
chặng đường Lê chiêu Thống và Dương văn Minh.”

Nguyễn Thanh Huân 

________________________

1.Hướng vọng về quê hương

 Nói về khát vọng quê hương hay tinh thần vọng quốc 
chắc không nước nào qua mặt Do thái. Họ đã có hơn 2000 
năm lưu vong biệt xứ trải qua khắp chốn sơn hà và đã có lúc 
tưởng chừng như diệt chủng. Thế nhưng cuối thập niên 1940 
(1947) họ đã lập quốc. Nước Do thái bé nhỏ ở giữa một thế 
giới Ả rập khổng lồ và dân số đông quá chừng. Do thái nhờ 
cái gì mà sống còn? Câu trả lời chắc ai cũng thấy rõ: là tinh 
thần yêu nước, tinh thần dân tộc và còn hơn cái đó một chút, 
nhưng thật quan trọng là tinh thần đoàn kết, đùm bọc lấy nhau. 
Cộng đồng Do thái hay những doanh nghiệp, tài phiệt gốc Do 
thái giàu sụ tập trung ở Mỹ như Washington DC, New York có 
thể khuynh đảo hay ảnh hưởng rất lớn đến chính sách của Mỹ 
không vì thế mà bỏ rơi hay coi nhẹ những người Do thái gốc 
Erictricia, Phi châu. Lâm nạn, những người nầy được lo liệu 
mọi cách để về cố hương và cũng được đón nhận nồng hậu, 
ân tình.

 Đã có một lúc người Việt nam hải ngoại được ví hay 
được so sánh như người Do thái lưu vong. Không biết sự so 
sánh  nầy có cao vọng, có tự tôn chăng? Có thích họp và đúng 
chăng? Một đàng người Do thái đang khi “en diaspora” lưu 
lạc không có quốc gia còn người Việt nam cũng tản mạn khắp 
nơi, có đất nước quê hương, nhưng xem chừng không phải 
quê hương của mình. Một điều thật là lạ và nghịch thường!! 

Phải chăng quê hương do một ý thức hệ xa rời với dân tộc? 
Tại sao vậy?

 Chỉ một hình ảnh nhỏ, đơn sơ như chùm khế ngọt, 
con đường nhỏ, chiếc cầu tre, con diều thả bay v.v…là đã mở 
rộng ra cả quê hương, cả một khung trời kỷ niệm êm đềm, 
đầy ắp biết bao tình cảm yêu thương lẫn đau khổ mà tâm lý 
thường tình những vết thương lòng, những phản bội, những 
đối xử tàn tệ, độc ác với nhau dường như khó phai nhòa hơn 
trong cuộc đời. Quê hương có đó nhưng những người lưu lạc 
xa xứ muốn về và về thăm cũng còn có cái sự canh chừng 
dù đã thay bằng những từ ngữ mỹ miều, đánh bóng chút xíu 
chứ không còn mạt sát như thuở nào. Những lãnh đạo trong 
nước dù ngoài mặt tỏ vẻ chiêu dụ, cởi mở nhưng con mắt vẫn 
còn nhìn thấy đâu đó “diễn tiến hòa bình” nơi người phương 
xa trở về, còn hoài nghi, còn đặt thành vấn đề. Do đó vẫn còn 
thấy đâu đó một vĩ tuyến 17 hay con sông Bến hải thật to, thật 
rộng và cho dù ngày nay cây cầu Hiền Lương mới, lớn hơn 
nhưng xem chừng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại trong một 
ý nghĩa: bang giao hòa đồng. Chuyện nầy còn dài lắm như 
chuyện phim tập Đại hàn ngày nay để dành một lúc nào đó 
thuận tiện bàn rộng với nhiều khía cạnh hơn, tạm thời coi như 
chuyện trong nhà, tính sau. Nhưng khổ nỗi, có người lại bảo: 
khôn nhà dại chợ. Chuyện “dại chợ” nó mung lung quá biết 
đâu mà lường. Thôi thì giới hạn lại trong lãnh vực quản lý, ứng 
xử xã hội, nghệ thuật quản trị, bảo vệ chủ quyền…

2. Cách quản lý đất nước Việt nam: đối nội

 Một bài thơ 11 câu chỉ với hai chữ chính Nhỏ và To đọc 
thấy trên tờ Lao Động ngày 25.06.2014 mô tả phần nào cung 
cách hành xử, làm ăn quản lý của các quan chức nhà nước:

 Trong một đất nước nhỏ có cái thủ đô to
 Trong thủ đô to có con đường nhỏ
 Trên con đường nhỏ có những biệt thự to
 Trong biệt thự to có cô vợ nhỏ
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 Cô vợ nhỏ dành cho ông quan to
 Ông quan to xách cái cặp nhỏ
 Trong cái cặp nhỏ có dự án to
 Dự án to nhưng hiệu quả rất nhỏ
 Hiệu quả nhỏ vì thất thoát to
 Thất thoát to nhưng chỉ là lỗi nhỏ
 Lỗi rất nhỏ nhưng mất lòng tin to.

 Không có gì khó hiểu và cần giải thích thêm bài thơ 
nầy. Đọc lên ai cũng biết nó nói cái gì, nó chỉ cái gì. Cho dù 
“mất lòng tin to”, biết vậy, nhưng “don’t care, đường ta ta cứ 
đi cho nên qua những biến cố lớn của đất nước như việc 
đón tiếp tổng thống Obama, vụ cá chết Formosa, ngư trường 
Hoàng-Trường sa…ngày càng phô bày tinh thần dân tộc, thể 
diện quốc gia, chủ quyền đối với người dân và ưu, khuyết 
điểm của các vị lãnh đạo.

 Tổng thống một nước qua nước mình dù lớn hay nhỏ 
với danh nghĩa là quốc khách mà mình tiếp rước không theo 
đúng lễ nghi ước lệ là mình đã dở, là coi thướng quốc khách. 
Sự mất mặt ấy không phải ở nơi quốc khách mà chính là ở 
nước chủ nhà vì muốn giao du theo lối tiểu nhân, phường bát 
nháo. Sau chuyến viếng thăm của tổng thống Obama đến Việt 
nam đã có biết bao lời bình về chuyện nầy khi người ta so 
sánh với việc tiếp đón Tập cận Bình trước đó vài tháng nào là 
cấp thứ trưởng ra đón, không có 21 phát súng đại bác, trình 
diễn mấy cô ả mặc yếm hở lưng v.v… Cho dù truyền thông 
nhà nước như muốn ‘hạ thấp nhiệt độ” của cuộc tiếp rước, 
nhưng người dân đã tràn ra ngoài đường để chỉ nhìn mặt, 
thấy ông Obama đi ngang qua và có khi cũng chẳng kịp thấy 
nữa!! Obama có gì hấp dẫn? Cái khát khao người dân thấy 
nơi Obama là tự do, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền. Bài thơ 
thần của Lý Thường Kiệt, Kiều của Nguyễn Du, khúc nhạc 
của Văn Cao từ lâu nằm đâu đó, chìm lặng trong tâm thức nay 
bỗng bừng sáng, nghe Obama nhắc lại nghe sao hay quá! 
Nghe sao ông ta biết Việt nam hết trơn. Còn mình thì sao? 
Trớt quớt, tiếng bình dân diễn tả như vậy.

 -Trớt quớt ở chỗ tàu, ghe của mình bị đâm chìm, bị 
bắt, bị đòi tiền chuộc mà không biết là ai vì gọi là “tàu lạ”, vô 
tới nhà thấy số hiệu mà vẫn kiêng kỵ, không dám nêu tên.
 -Trớt quớt ở chỗ bao nhiêu hóa chất “không rõ nguồn 
gốc, chữ lạ”, hàng hóa dưới tiêu chuẩn vẫn ồ ạt, vẫn luân lưu 
xài, mua bán tự nhiên, thoải mái ở các cữa tiệm.Trong tháng 
7.2016 mới đây Kampuchia cho đốt thiêu rụi đồ dổm, đồ quá 
hạn mang nhãn hiệu Việt nam, đồ dổm, đồ độc hại hóa chất 
qua Việt nam không biết bao nhiêu cữa?
 -Trớt quớt ở chỗ bảo ngư dân bám biển, ra biển nước 
mình hành nghề thì bị nước lạ cấm, không thấy ai bảo vệ, cứu 
giúp ngoài đồng bạn cùng hội cùng thuyền.
 -Trớt quớt ở chỗ cá chết hàng loạt khắp bốn tỉnh miền 
trung: Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng trị, Thừa thiên-Huế, môi 
trường thiệt hại vô số kể, biết bao thế hệ mà lại đi mặc cả 
với Formosa đền bù 500 triệu Mỹ kim sau gần ba tháng dân 
kêu trời, kêu đất mà vẫn không cho dân quyền bày tỏ tâm tư 
của mình. Vụ đổ dầu ở vịnh Mexico phải ra tòa và công ty bồi 
thưởng 20 tỷ Mỹ kim. Sinh mạng và nghề nghiệp dân Việt nam 
bị đánh giá quá thấp bỡi vậy mới đây bộ Thương binh xã hội 
Việt nam đề nghị được gọi là “ưu tiên” cho những vùng ngư 
dân bị nạn đi “xuất khẩu lao động’. Thê thảm!!Người dân bây 
giờ như món hàng buôn bán, xuất cảng. như vậy có phải là 
buôn dân chăng?

3. Cách quản lý đất nước Việt nam: bang giao

 Sau khi rời Việt nam, tổng thống Obama đến Mie, 
Japan ngày 26-27/05/2016 dự hội nghị thượng đỉnh khối G7. 
Chắc chắn ban nghi lễ Nhật bản đã tiếp đón các vị nguyên thủ 
quốc gia theo nghi thức quốc khách. Du khách đến Nhật còn 
được tiếp đón nồng hậu, lịch sự huống hồ chi là quốc khách? 
Nhưng chúng ta thử coi thủ tướng Nhật bản quan tâm đến 
MỘT sinh mạng của người dân họ như thế nào để so sánh với 
RẤT NHIỀU sinh mạng người dân Việt mình và thật khôi hài, 
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chuyện nầy xảy ra rất thường hằng tháng, hằng năm ở vùng 
biển Việt nam!!

 Khoản cuối tháng 4.2016, giới chức địa phương 
Okinawa đã tìm thấy một thi thể phụ nữ Nhật bị mất tích và sau 
nầy biết được do một cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ, Kenneth 
Franklin Shinzato, 32 tuổi, sát hại. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe 
đã thắng thắn yêu cầu tổng thống Obama có những biện pháp 
hữu hiệu đối với sự việc. Ông nói như sau:

 “Với tư cách là thủ tướng Nhật bản, tôi đã mạnh mẽ 
phản khán với tổng thống Obama về sự việc xảy ra gần đây ở 
Okinawa. Tôi cảm thấy rất phẩn nộ trước tội ác hết sức hèn hạ 
nầy”.

 Đối lại, Obama cam kết họp tác về phía Hoa kỳ và làm 
những gì có thể làm được:

“ Tôi xin bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất và sự 
thương tiếc sâu xa nhất đến gia đình nạn nhân. Hoa kỳ sẽ tiếp 
tục họp tác trọn vẹn trong cuộc điều tra và bảo đảm công lý sẽ 
được thực thi theo đúng luật pháp của Nhật bản”.

 Trước đó, bộ ngoại giao Nhật đã triệu đại sứ Mỹ 
Caroline Kennedy tới trụ sở để phản đối. Bộ quốc phòng cũng 
làm tương tự với chỉ huy trưởng quân đội Mỹ đóng ở Okinawa. 
Bà đại sứ Kennedy và trung tướng John Dolan, tư lệnh quân 
sự Hoa kỳ ở Nhật thay mặt chính phủ Mỹ ngõ lời chia buồn và 
xin lỗi dân Okinawa.

 Tại sao thủ tướng Nhật lại dám mạnh miệng với tổng 
thống Obama như vậy? Không riêng gì thủ tướng mà cả bộ 
ngoai giao cũng lên tiếng mạnh mẽ, nghiêm chỉnh và đúng 
đường lối ngoai giao. Dù không có lời xin lỗi chính thức, 
Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên đến viếng Hiroshima, nơi thả 
bom nguyên tử và ông ta đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nạn 
nhân và thân nhân của thảm họa.

 Theo lịch sử, Mỹ là bên thắng cuộc và Nhật là bên 
thua cuộc cơ mà? Lẽ  nào bên thua cuộc lại có quyền làm 
eo, làm sách, lên mặt với bên thắng cuộc được sao? Tại 
Việt nam, cứ xem cách đối xử của bên thắng cuộc đối 
với bên thua cuộc dù cùng trong một nước, một dân tộc, 
một tiếng nói làm sao? Tình người ở chỗ nào? Hàn gắn 
vết thương làm sao? Có gì là hòa họp hòa giải trong cuộc 
sống? Và ngay cả trong ngôn ngữ lối dùng hàng ngày cũng 
phản phất khá nhiều sự tỵ hiềm? Đến Hiroshima người ta 
không thấy cảnh “trưng bày tội ác’ của bên nào. Nếu rảo 
quanh bảo tàng viện, người ta thấy nhiều di tích đáng sợ 
của bom nguyên tử từ nhỏ đến lớn đã thu góp lại; còn bên 
ngoài không kể cái nhà vòm vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt với 
thời gian, khó có thể tìm thấy sự hận thù, khích động hay 
tự kiêu tự mãn, hiềm khích. Chữ hòa bình là nổi bật nhất 
như Hiroshima National Peace memorial Hall for the Atomic 
Bomb Victim, Cenotaph for the A-Bomb Victims, Hiroshima 
Peace Memorial Museum v.v… Nhìn bất cứ chỗ nào: công 
viên, hàng cây bên đường, cây vườn sau, trước nhà, tất cả 
đều là dáng bonsai. Thật êm đềm, thật thanh bình. Người 
Nhật có biết bao cái tự hào mà người ta không rêu rao, tự 
kiêu tự mãn như nhất Đông Nam Á, ghi vào sách kỷ lục 
v.v…Đi dọc dài nước Nhật, không biết bao nhiêu cái đường 
hầm, cầu treo, cái nào cũng đẹp, đầy kỷ thuật hiện đại.Có 
ai biết cầu Akashi Kaikyo bên Nhật là cầu treo dài nhất thế 
giới hơn cả Golden Gate ở San Francisco không? Mà thật 
vậy chỉ cẩn thấy Made in Japan là đã yên tâm và không sợ 
đồ dỏm nữa rồi.

 Lần nọ một tổng giám đốc Nhật trong một cuộc hội 
thảo tại một khách sạn 5 sao ở Việt nam trước hàng chục 
quan khách Việt nam, không biết ông có nghe đâu đó hiệp 
ước Thành đô hoặc muốn nói khích hay trao đổi tâm tình 
chân thành của mình, ông nói: tôi nghĩ nước Việt nam là 
thuộc địa của Trung quốc. Nghe xong hầu như mọi người 
đều sững sờ, không biết có ai tức giận thấy mất mặt không. 
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Thế rồi ông chậm rải giải thích. Ông chỉ vào màn ảnh máy 
chiếu, cặp đèn trên trần nhà, bộ quần áo một số người đang 
mặc, giấy bút họ đang xài đều Made in China.
 Ông nói Việt nam giỏi lắm, thông minh lắm, kiên 
cường lắm, Việt nam nào thắng Pháp, thắng Mỹ, người Nhật 
đầu hàng Mỹ, thua trận ê chề, nhưng sau hai mươi năm  Nhật 
bản có Toyota, có Honda, Mitsubishi,Yamaha…Việt nam có 
gì? Rồi Đại hàn cũng thua Nhật, nhưng rồi họ có Huyndai, 
Samsung, LG… Việt nam có gì?? Chẳng biết ông Nhật có 
muốn “nổ như tạc đạn” không chứ Việt nam có nhiều phụ nữ 
đẹp !! (theo chủ tịch Nguyễn minh Triết nói ở Mỹ), đánh thắng 
3 đế quốc!! (chủ tịch Võ văn Kiệt nói ở Thái lan), xuất cảng 
gạo, cà phê đứng hàng thứ hai, thứ ba thế giới đấy? [gạo 
Việt nam đạt về lượng chứ về phẩm thì thua gạo Cambodge/
Kampuchia, gạo Cambodge bán ít nhưng giá tiền có thể gần 
bằng Việt nam]. Đại hàn và Việt nam đều có những bối cảnh 
lịch sử giống nhau như sự chia cắt đất nước. Cả Nhật, Đại 
hàn và Taiwan đều chịu sự chèn ép, cạnh tranh to lớn từ 
Trung quốc, chiến tranh đã qua rồi lấy gì biện hộ, làm bình 
phong đây?

 Đi du lịch qua Nhật, đa số xe hơi chạy trên đường là 
của Nhật đủ loại Toyota, Honda, Lexus, Mitsubishi v.v..rất ít 
và khó tìm thấy những xe ngoại nhập như Mercedes, BMW, 
Ferrari…Người Nhật xài đồ Nhật vì họ hãnh diện và yêu quê 
hương đất nước của họ. Người Nhật biết tiếng Anh nhưng ít 
nói tiếng Anh. Vào khu China town ở Nhật, họ nói tiếng gì? Dạ 
thưa, tiếng Nhật, tiếng tàu cũng có nhưng không rào rào, ồn 
ào như ở Sydney chẳng hạn. Chính phủ Nhật khi muốn mở 
rộng phi trường Narito ở Tokyo đã phải điều đình rất khó khăn 
với những chủ nhân đất vườn người Nhật cho dù đền bù gấp 
năm (5) lần giá cả thị trường. Cuối cùng vì lợi ích quốc gia, tòa 
án cho chính phủ quyền ưu tiên mở rộng phi trường. Nghe 
nói cho tới bây giờ sau hơn 50 năm có một số người vẫn còn 
biểu tình ở phi trường và một số người không thèm đụng 
tới tiền bồi thường dù chính phủ đã bỏ tiền vào trương mục 
ngân hàng của người đó. Việt nam ta cưỡng chế đất đai, bồi 

thường dưới mức thị trường, lấy đất để mờ sân golf, khu du 
lịch sinh thái, cho công ty ngoại quốc mở hãng xưởng v.v…
dân oan kêu trời không thấu, hết năm nầy qua tháng kia!!!
4. Tìm một lối giải thích

Lý giải cho những điều trên xin mượn lời của Lương Khải 
Siêu khuyên Phan Bội Châu khi bôn ba đây đó vận động cho 
tương lai Việt nam độc lập: “Quí quốc chớ lo không có ngày 
độc lập, mà chỉ nên lo quốc dân không đủ tư cách độc lập”, 
nghĩa là phải biết tôi luyện chí khí tinh thần. Nỗ lực có thể 
thay đổi thiên mệnh.Theo Fukuzawa Yukichi nêu ra ba lý do:

 4.1 Quốc dân không có tính độc lập thì lòng yêu nước 
cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm. Độc lập là tự mình 
biết phân biệt, phán đoán phải trái, không bị chi phối hay 
chịu ảnh hưởng của người khác, hay không dựa dẫm, ỷ lại 
vào người khác. Việc của mình, mình phải tự lo giải quyết và 
chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Đối với vận mệnh đất 
nước, toàn thể quốc dân phải ý thức được tinh thần độc lập 
và tự do trên dưới một lòng đem hết tinh thần và trách nhiệm 
ra phục vụ đất nước như đối với vận mệnh bản thân. Chính 
phủ hay nhân dân chỉ là sự phân chia vai trò, vị trí để mỗi bên 
chu toàn trách nhiệm chu đáo.

 4.2 Tự bản thân không lĩnh hội rõ về tính độc lập thì 
khi thương lượng với ngoại bang, người khác cũng không 
thể tranh đấu cho quyền lợi của mình được. Không có tính 
độc lập thì phải dựa dẫm vào ngườu khác, do vậy lúc nào 
cũng phải thăm dò ý tứ, coi chừng phản ứng của người khác. 
Luôn phải lấy lòng thành ra chịu ơn lâu dần trở thành nịnh bợ 
và luồn cúi, gặp ai cũng phải xum xoe, khúm na khúm núm. 
Do đó mỗi người chúng ta không có tính độc lập thì cũng 
không thễ dành độc lập với nước ngoài.

 4.3 Người không có tính độc lập là người dựa dẫm 
vào quyền lực của người khác, chạy theo cái xấu. Lợi dụng 
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người có quyền thế để chèn ép người khác hay cấu kết với 
ngoại quốc, mượn danh họ để làm những chuyện có hại hay 
bao che, dung dưỡng những hành động bất chính.

 Vậy thì Việt nam nằm ở chặng đường nào?

 Thời bà Trưng, bà Triệu, Đinh bộ Lĩnh?
 Hay thời các vua nhà Lê, nhà Trần như Lê Thánh Tôn, 
Trần Anh Tôn?

 Hay lịch sử hào hùng như Nguyễn Huệ-
Quang Trung hoặc đẫm máu nhưng cũng thành                                                                                                                                            
 nhân như Nguyễn Thái Học cùng các liệt sĩ Yên bái? 
Hay lịch sử hào hùng như Nguyễn Huệ-
Quang Trung hoặc đẫm máu nhưng cũng thành                                                                                                                                            
nhân như Nguyễn Thái Học cùng các liệt sĩ Yên bái? 

            Nhưng xin đừng bao giờ ở hay lập lại chặng đường Lê 
chiêu Thống và Dương văn Minh.

Sydney, July 2016
________________________________________________

CCSLSQN Nam & Bắc Cali họp mặt tại Sacramento

“Các ngươi hãy tỉnh thức 
  và cầu nguyện”
____________________________

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện !
Thức dậy đi đừng ngủ vùi trong đam mê tội lỗi
Thức dậy đi đừng say sưa chè chén

Thức dậy đi đừng cuốn hút theo bạc tiền
Thức dậy đi đừng gục đầu than trách
Thức dậy đi đừng chôn vùi trong ngăn cách
Thức dậy đi đừng gật gù với bất bình
Đừng ngủ nữa !
Hãy dậy đi và cầu nguyện !
Cầu cho thế gian đầy thương mến
Cầu cho nhân loại bớt khổ đau
Cầu cho nhiều người nhận biết Chúa 
Cầu cho thiếu nữ biết nết na
Cầu cho thanh niên thêm đức hạnh
Cầu cho cha mẹ là gương sáng gia đình
Cầu cho ta biết đón nhận ơn giải thoát
Ngày đã hết và đêm dần buông
Trả con người về với chính mình
Hãy thống hối cho hồn nên tinh sạch
Đón quốc vương hồn ta đang ngự đến
Không tiền hô, không hậu ủng
Nhưng đẹp thay cho Danh Ngài rạng sáng
Bao năm qua nặng kiếp con người
Mòn mỏi bạc đầu trong cuộc sống trần gian
Xin Ngài dủ lòng thương đoái
Xóa tội con theo lượng hải hà
Để muôn đời con vẫn là con Chúa . Amen.

Rev. Jos Võ Tuấn
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KHÚC TÂN CA   ________________________ 
“Tôi đã thao thức yêu thương, ghét giận 

như những con người bình thường.”
                                    Dom. Lê Phú Hải

Hết lớp 7, tôi rớt nước mắt từ biệt tiểu chủng viện Qui 
nhơn để trở về với gia đình. Rất nhanh chóng, ba má 
tôi quyết định cho tôi học tiếp lớp 8 tại trường Bá Ninh 

vì hồi tiểu học tôi đã học trường Giuse nghĩa thục, và cả hai 
trường này đều thuộc quyền điều hành của các frère dòng 
Lasan, rất có uy tín về lãnh vực giáo dục. Tôi hòa nhập vô 
trường mới cũng nhanh vì đã có hai năm rèn luyện kỷ luật 
khắc khe ở tiểu chủng viện. 

 Trong bối cảnh xã hội loạn lạc và nhiễu nhương ngày 
đó, má tôi chỉ biết phòng ngừa bằng cách hướng các con vào 
các hoạt động của nhà thờ. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng bốn 
giờ rưởi là má tôi kêu dậy. Hai mẹ con tắm rửa rồi đi lễ nhà 
thờ. Tôi ở trong đội giúp lễ nên phải tới sớm để chuẩn bị dụng 
cụ cho cha xứ cử hành thánh lễ. Việc này thì tôi rất quen thuộc 
nhờ hai năm học tiểu chủng viện trước đó. Ngày chủ nhật thì 
sinh hoạt Hùng tâm dũng chí... Thỉnh thoảng tôi cũng tham dự 
các buổi sinh hoạt giao tiếp với các đoàn thể bạn, đi cắm trại 
hoặc picnic. Giới hạn di chuyển chỉ tới Lương Sơn ở phía bắc 
và Suối Dầu ở phía nam, vì đang có chiến tranh... 

 Một trong nhiều bài hát cộng đồng ngày đó được chúng 
tôi vỗ tay ca hát là bài “Người yêu tôi bệnh”. “Người yêu” ở đây 
mang ý nghĩa tượng trưng cho đất nước:

Nắng nóng cháy da đã về rồi trên thân người đẹp tôi
Bão tố buốt xương cũng về rồi cho thêm tàn phai
Nàng nằm đớn đau tháng năm dài muộn phiền
Nàng cầu cứu tôi thoát cơn bệnh đầy vơi

Đã lắm lúc thao thức vì nàng yêu thương sao đành dở dang
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần vỡ nát trái tim muôn phần
Giờ còn có nhau giúp nhau cho thật nhiều
Ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu
 Có lẽ trong các nhạc phẩm du ca của nhạc sĩ Nguyễn 
Đức Quang, bài hát này là ngắn nhứt. Cả bài chỉ có hai khổ, 
mỗi khổ bốn câu. Thành thử chúng tôi thuộc rất lẹ, chẳng bù 
cho mấy bài kia, nhiều phiên khúc quá nên cứ lẫn lộn lời ca 
với nhau. Bài hát này có thể đệm đàn ở tông mi thứ hoặc rê 
thứ tùy theo độ cao thấp của dây đàn. Chúng tôi biết đến ca 
khúc này vào đầu những năm bảy mươi, khi cuộc chiến tranh 
đã đến hồi ác liệt. Lúc này phong trào phản chiến nổi lên khắp 
nơi, từ nước Mỹ lan tới Việt Nam và đi vào các ngóc ngách 
cuộc sống. Để tóc dài và mặc quần ống “patte” là điển hình 
cho giai đoạn này. Có người đeo trên ngực vòng tròn, bên 
trong có hình cháng ba (gần như chữ nhân), là biểu tượng 
của hòa bình. Đi đâu cũng gặp sách của Phạm Công Thiện 
và những khẩu hiệu kiểu như “Make love not war”.

 Đây là giai đoạn người Mỹ biết mình đã hớ và quyết 
định hy sinh miền Nam để gở gạc chút danh dự qua cuộc 
viếng thăm Bắc Kinh của tổng thống Nixon, làm tiền đề cho 
hiệp định Paris. Ở miền Nam thì “Phong-Trào Chống Tham-
Nhũng” được Linh-Mục Trần Hữu Thanh quảng bá bằng các 
cuộc diễn thuyết khắp nơi. Tôi đã hai lần đạp xe qua Tòa giám 
mục và dòng Chúa cứu thể Nha Trang để nghe diễn thuyết, 
lòng cũng sôi sục khí thế đấu tranh, căm ghét các tướng lãnh 
và nhà cầm quyền miền Nam. Rồi cha Luân ở dòng Phan xi 
cô vào Sài Gòn để tham gia cùng các cha xuống đường, nằm 
tuyệt thực trên lề đường Nguyễn Trãi trong vụ Pin Con Ó, tôi 
cảm phục quá chừng...

 Tôi quyết định thôi ngắm nghía các cô bạn gái, tạm 
nghỉ thơ tình để làm thơ phản chiến. Để dành tiền mua stancil, 
tôi tới nhà anh Hóa - cùng sinh hoạt trong Hùng tâm dũng 
chí - mượn cái máy đánh chữ và gõ. Cứ viết được bài nào tôi 
đánh vào tờ stancil bài đó, trình bày hai cột dọc trên khổ A4, 
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dự định khi nào xong thì sẽ quay roneo ra thành nhiều bản. 
Công việc còn dang dở thì thời thế đổi thay, tập thơ phản 
chiến của tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hôi ra đời, mà chẳng 
hiểu sao tôi cũng chả giữ được tờ stancil nào. Còn nội dung 
thì tới bây giờ một câu cũng không còn trong trí nhớ. Chắc là 
thơ dở quá!

 Cũng trong giai đoạn này chúng tôi được biết tới bài 
hát “Tân Ca” của linh mục Tiến Lộc. Bài hát thật sang trọng 
và quí phái trên nền hợp âm sol trưởng với nhịp ba bốn:

Hỡi con của thanh bình, hỡi con người hoàn vũ,
Người đi đi vào đời, vừa cất bước vừa ca.
Hỡi con của an lành, hỡi con của thế giới,
Người hôm nay lên đường, hãy hát vang mà đi.
Khách đường làm thế đấy cho bớt cơn nhọc nhằn, 
Trên đường trường rong ruổi, người hát lên mà đi.
Đến đoạn phiên khúc nốt nhạc trầm xuống:
Tôi van, tôi van nài người, vì đường, vì đường người đi, 
Người hát, hát lên đi.
Tôi van, tôi van nài người, trên con, trên con đường này.
Hát khúc, hát khúc Tân Ca,
Những người hiện tại đừng hát những gì đã qua.

 Chúng tôi đã say sưa cất cao tiếng hát bài Tân Ca 
bên cạnh những bài du ca khác, dù thiệt lòng chưa hiểu hết 
ý nghĩa sâu xa bên trong, chỉ biết lờ mờ đây là những điều 
minh triết. Thích nhứt là đoạn kết với hai bè dị giọng, nhóm 
nam hát:

Người mới khách đường mới, hát khúc tân ca.
Người mới khách đường mới, hát khúc tâm hoà.
Cùng lúc với nhóm nữ:
Ngươi hát những bài tình ca cho tổ quốc người đi
Đừng hát những bài tình cũ chuyện cũ mà làm chi

 Mãi sau này tìm hiểu tôi mới biết bài “Tân Ca” được 

linh mục Tiến Lộc phổ từ thơ của linh mục Nguyễn Huy Lịch, 
và linh mục Nguyễn Huy Lịch dịch từ lời của thánh Augustinô, 
từ thế kỷ thứ IV. Không thể nào hình dung ngôn từ của thế kỷ 
thứ IV mà trong sáng và sâu xa đến vậy, dù có những chữ tôi 
chưa hiểu hết (như “khách đường” chẳng hạn).
 Chuyện cũng đã qua hơn bốn mươi năm, tôi cũng 
chuẩn bị trở về già. Không có “vinh hạnh” được tranh đấu 
trực tiếp trong các phong trào sinh viện học sinh tại các thành 
phố lớn, tôi chỉ là đứa thiếu niên vừa mới trưởng thành sống 
tại giáo xứ Vĩnh Phước Nha Trang bé nhỏ. Tôi đã thao thức 
yêu thương, ghét giận như những con người bình thường. 
Bây giờ chỉ còn lại trong ký ức một vài bài hát dễ thương và 
một dáng dấp tôi vừa lớn để rồi sẽ nổi trôi theo dòng đời xuôi 
ngược...

Dom. Lê Phú Hải 
________________________________________________

Cccslqn Nam & Bắc California mừng kỉ niệm 25 năm LM 
của cha Lê Trung Khuê tại San Leandro CA
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I have a dream 
___________________________

tôi mơ mình hóa thành sân bóng rổ
nhìn bạn bè vỗ bóng xuống mình tôi
nghe khắp trường vang tiếng bóng người ơi

và tiếng cười dòn tan khi chiều tắt nắng
tôi mơ mình hóa thành viên phấn trắng
cho cha giáo tôi cầm lấy và ghi
do vestem pauperi
sine me nihil potestis… 
tôi lại mơ hóa bàn quỳ trọng thể
một sớm mai trong thinh lặng mù sương
cả trường tôi quỳ gối cất du dương
hát lời tu es sarcedos ... 
bỗng lại mơ hóa đám mây lờ lững
từ biển khơi trôi dạt tới trường xưa
hóa cơn mưa cho ai đứng thẫn thờ
vừa cầu kinh vừa nhìn mưa rơi hồn vừa bay bỗng
mơ mơ mơ tôi lại chìm trong mộng 
trong nắng vàng trường cũ ghé thăm
… khẽ trở mình trời đêm nghe lành lạnh
mang mang cõi lòng sống lại những ngày xưa 

Cát Giang 

Xin đốt tình con 
_______________________
 

Chúa ơi con đã chọn,
Con đường nhỏ con đi     
Chênh vênh đồi dốc đổ

Vấp ngã lắm ê-chề’
Chúa luôn bên nâng đỡ
Nguy hiểm nào sá chị
Lăn lóc từng viên sỏi
Trái tim này con mang,
Đời vẫn còn hoang vắng
Như ngàn vạn cánh rừng
Xin tình  con hiến trọn
Đẹp sang tựa sao trăng.
Chân con xin rong duổi
Khắp nẻo chúa kêu mời
Biến tim con thành củi
Đốt tình con Chúa ơi 
Cháy sang nhiều ân sủng,
Hồng phúc khắp đất trờị

Nam Lộc-Thuỷ
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CHÚT... TÂM TÌNH
(xin đừng... ném đá)
______________________

Hãy tìm đóa hoa bịnh
Đừng cố tìm hoa xinh
Họ đã có người rinh

Chẳng cần bạn thương đoái!
...
Hãy tìm người đang đói
Đừng theo kẻ đang no
Hãy giúp kẻ buồn lo
Vì họ đang bối rối
Xót thương người có tội
Đừng theo kẻ quyền cao
Mai sau họ té nhào
Ai đỡ bạn đứng lên
Hãy bênh người cô thế
Đừng hùa kẻ họng to
Giúp người lỡ chuyến đò
Hơn chạy theo xe kéo
Tưới dùm bông hoa héo
Đừng lấy kéo cắt đi
Thấy hoa rụng bên đường
Đừng ngoảnh mặt làm ngơ!
Vì...
Của cho đi thì... không bao giờ mất
Nhưng nụ cười... sẽ còn mãi trên môi
Ngày nay bạn giúp cho đời
Ông Trời cũng thấy... sẽ bồi lại cho!
Của mà cứ giữ bo bo
Mai này mục nát... thêm lo, thêm phiền
Sống đời đâu chỉ... vì tiền
Nụ cười rạng rỡ... là tiên trên đời!

(Thâm Nguyễn)

ANH HÙNG NGÃ NGỰA 
VÀ KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI  
Lm. Lê văn Quảng
________________________________

“ANH HÙNG NGÃ NGỰA”
 Rất nhiều bà lấy làm ngạc nhiên và không hiểu lý do tại 
sao ông chồng của mình trước đây rất là thông minh, lanh lẹ, 
tháo vát, biết xoay xở và ứng phó với mọi hoàn cảnh, rất hồn 
nhiên, vui vẻ, và lịch sự với hết mọi người đến nỗi mọi người 
đều cảm thấy quí mến và kính trọng; nhưng rồi sau biến cố 
30 tháng 4 của mùa hè năm 1975, những con người đáng yêu 
đáng quí đó tính tình bỗng nhiên thay đổi hẳn. Họ không còn 
sự lanh lẹ và tháo vát như ngày xa xưa nữa. Họ cũng không 
còn những nụ cười hồn nhiên và vui vẻ hiện ra trên nét mặt họ 
nữa. Trái lại, họ trở thành những con người trầm tư, ít cười, ít 
nói, và thường hay gắt gỏng nhất là một thời gian không lâu 
sau khi họ đến đất Mỹ. Chính những thay đổi khác thường đó 
đã làm cho bầu khí gia đình không được yên vui đầm ấm và 
khiến các bà thêm nhiều ưu tư lo lắng. Họ đã hỏi tôi lý do tại 
sao như vậy? Và có cách nào để giúp họ vượt qua những khó 
khăn nầy không?
 Rất tiếc những lần gặp gỡ như thế, thời gian và khung 
cảnh không cho phép tôi thảo luận nhiều về vấn đề đó, nhưng 
tôi rất cảm thông và thành thật muốn chia xẻ những khó khăn 
của một số gia đình anh chị em đang gặp phải, nhất là đây là 
những gia đình mà tôi đã từng quen biết và còn thân thiết nữa. 
Tôi muốn dùng chương nầy để chia xẻ một chút kinh nghiệm 
cũng như một ít kiến thức mà tôi đã học được, với một số anh 
chị em đang gặp phải cùng một hoàn cảnh như trên. Hy vọng 
nó có thể giúp anh chị em hiểu được đâu là nguyên nhân của 
những biến chứng đó.
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1. HẬU QUẢ CỦA NHỮNG KINH HOÀNG TRONG CUỘC 
SỐNG
 Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một 
cuộc chiến và cũng là nạn nhân của sự kết thúc cuộc chiến 
một cách vô nhân đạo. Chiến tranh đã cướp đi biết bao nhiêu 
nhân mạng cũng như biết bao nhiêu tài sản của dân tộc chúng 
ta. Khi chiến tranh còn đang tiếp diễn, mọi người đều ước 
mong sớm có hòa bình. Nhưng rồi, sau khi chiến tranh kết 
thúc mọi sự càng bi đát hơn. Một số người không ít đã phải đi 
học tập cải tạo trong những trại tập trung hết sức khắc nghiệt 
và tàn nhẫn. Một số khác không thể nào chung sống được 
với những con người không cùng chung lý tưởng nên họ đã 
bỏ nước ra đi, sẵn sàng chấp nhận tất cả những thương đau 
như lang thang trong rừng sâu nước độc hay cuộc sống trôi 
giạt bồng bềnh trên biển cả. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả ngay 
cả mạng sống mình để đi tìm một cuộc sống tự do, ấm no, 
hạnh phúc. Chính sự bỏ nước ra đi của hàng triệu người Việt 
Nam vào cuối thế kỷ 20 đã làm cho cả thế giới kinh hoàng, bỡi 
họ đã chứng kiến những cảnh tượng hết sức hãi hùng khủng 
khiếp đã xảy ra cho một dân tộc đã một thời chiến đấu cho sự 
hòa bình của thế giới. Và hậu quả của những cảnh tượng hãi 
hùng đó đã đem lại một sự bất hạnh cho nhiều người và nhiều 
gia đình Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước trong suốt 
cuộc đời còn lại của họ. 
 Thật vậy, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy có sự 
tương quan giữa những khủng hoảng về tinh thần và những 
người tỵ nạn Việt Nam trong suốt hai thập niên qua. Khác 
với những nhóm người di dân khác, người tỵ nạn Việt Nam 
đã phải rời bỏ quê hương một cách bất đắc dĩ. Tái định cư ở 
một nước mới là một sự chọn lựa bắt buộc, đúng hơn là một 
sự đào trốn, một sự bỏ nước ra đi vì không chịu nổi một cuộc 
sống quá bi đát lầm than. Rời bỏ quê hương để ra đi là một 
sự mất mát: mất tổ quốc, mất gia đình, mất gia sản, mất sự 
nghiệp, mất văn hóa, mất ngôn ngữ, mất truyền thống, mất 
phong tục, nghĩa là mất tất cả di sản thiêng liêng quí giá của 
ông bà tổ tiên bao ngàn đời để lại. Chính những điều đó đã 

làm cho nhiều người tỵ nạn trở thành những con bệnh tâm 
thần, bỡi lẽ họ ra đi không có sự chuẩn bị. Họ ra đi trong sự 
xáo trộn, trong sự bất an, trong sự hiểm nguy, và tương lai 
trước mặt họ là cả một vùng trời đen tối đầy thử thách đang 
chờ đón họ.
Chính vì thế, tiến trình di dân của người tỵ nạn đã được xem 
là một yếu tố quan trọng trong tiến trình tâm bệnh. Sự liên hệ 
giữa việc khủng hoảng tinh thần và người Việt tỵ nạn nằm 
trong vấn đề phải thích nghi vào xã hội mới. Đối với người tỵ 
nạn, cái khó khăn trong viêc hội nhập một nền văn hóa mới 
chính là cái hậu quả của những kinh nghiệm hãi hùng, ghê 
rợn mà họ đã phải chứng kiến hay đã phải trải qua, chẳng hạn 
như: nhà cữa, của cải, sự nghiệp đều bị tước đoạt; thân xác 
bị đánh đập, tra tấn cách dã man; bị đưa đi lao động khổ sai 
trong các trại tù cải tạo; hoặc phải chứng kiến những cái chết 
rợn rùng của những người đồng bạn. Kinh nghiệm về những 
điều hãi hùng đó đã làm cho nhiều người tỵ nạn khó hội nhập 
được vào môi trường mới.
 Hơn nữa, tất cả những người tỵ nạn đều bị tách rời 
khỏi những người trong đại gia đình họ hoặc cộng đồng của 
họ. Việc họ phải đến một quốc gia có truyền thống tôn trọng 
cá nhân hơn gia đình, đàn bà hơn đàn ông, và trẻ con hơn 
là người già, đã khiến họ cảm thấy lạc lõng giữa lòng xã hội. 
Vì thế, họ không chỉ đối diện với xã hội mới, có nền văn hóa 
hoàn toàn khác biệt mà đồng thời họ cũng còn phải đối diện 
với sự mất mát gia đình, cộng đoàn, và hệ thống xã hội của 
chính họ nữa.
 Trong môi trường mới, cá nhân đóng một vai trò quan 
trọng trong tiến trình hội nhập. Mức độ hội nhập, thích nghi 
sẽ khác biệt tùy theo nhóm, dân tộc, và đặc tính cá nhân, tùy 
thuộc vào khả năng hội nhập của mỗi người. Sự thành công 
trong việc hội nhập tùy thuộc vào những yếu tố như: ước 
muốn thích nghi, khả năng nhận ra giá trị của nền văn hóa 
khác biệt, sức mạnh nâng đỡ của mạng lưới con người trong 
xã hội mới, và sự giải quyết những ám ảnh tâm lý của quá khứ 
còn lưu lại trong tâm hồn họ.
 Rất nhiều người tỵ nạn đã phải trải qua hoặc chứng 
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kiến những biến cố hãi hùng trước khi họ được định cư ở một 
nước thứ ba. Chính những biến cố nầy vẫn còn đang tiếp tục 
ảnh hưởng đến sự phát triển đời sống tâm lý của họ và là 
những ngăn trở lớn lao cho việc thích nghi vào xã hội mới. Sự 
thích nghi vào cuộc sống mới bao gồm việc học hành những 
kỷ thuật đối phó mới cũng như những lối cư xử và giao tế mới.
Nhưng nhiều người đã học những cách thế để sống còn xem 
ra thật là phi lý và phi nhân. Chẳng hạn nhiều người tỵ nạn đã 
chứng kiến những cảnh hãm hiếp, đánh đập dã man, những 
cảnh giết người tàn nhẫn trên đường vượt biển, nhưng họ vẫn 
còn được sống sót nhờ việc họ giả dạng khù khờ, ngơ ngáo. 
Cái phản ứng nầy thường có đối với những người được sống 
sót sau những cuộc tàn sát. Để được sống còn, họ phải giả 
điếc làm ngơ, hoặc phải vâng lời một cách khờ khạo, vì họ 
biết rằng nếu họ tỏ ra khôn ngoan hoặc chất vấn, họ cũng sẽ 
bị tiêu diệt như những đồng bạn của họ. Sự sợ hãi nầy vẫn 
còn tiếp tục xảy ra với những người tỵ nạn, đã khiến cho cuộc 
sống họ trở nên bất bình thường và dĩ nhiên khó thích nghi 
với xã hội mới.
 
2. MỐI HẬN THÙ VỚI MỘT ĐỒNG MINH PHẢN BỘI
 Một yếu tố quan trọng khác mà thiết tưởng chúng ta 
cũng cần nên biết, đó là quan niệm không mấy rõ ràng về cái 
lý do tại sao họ lại đến cư ngụ ở một đất nước xa lạ nầy với 
mọi sự mới mẻ phải bắt đầu từ con số không. Với cảm giác 
hận thù, giận dữ còn ghi khắc sâu trong đáy lòng họ về một 
cuộc chiến tranh phi lý mà họ cho rằng chính đất nước nầy 
đã đem lại chiến tranh và rồi đã bỏ họ ra đi một cách vô trách 
nhiệm để rồi chính quê hương họ, dân tộc họ, bà con họ, xóm 
làng họ phải chịu cảnh chết chóc, cảnh chia ly, cảnh ăn xin nơi 
vùng đất mới. Làm sao họ có thể đón nhận một nền văn hóa 
như vậy để hội nhập vào xã hội mới khi họ vẫn còn mang đầy 
mặc cảm đó?
 Một số khác còn mang mặc cảm tội lỗi nầy nữa là: 
chính sự ra đi của họ đã khiến cho những người ở lại phải chịu 
lấy một cuộc sống lầm than vì họ đã phải chi phí quá nhiều 
cho những người ra đi, hoặc vì những người ra đi mà kẻ ở lại 

 
 

 
phải chịu nhiều bắt bớ đánh đập, tra tấn dã man, đã khiến cho 
cuộc sống của họ mang đầy những mặc cảm. Quả thật, không 
phải dễ dàng để hội nhập vào cuộc sống mới đối với những 
người như vậy.
 
3. NHỮNG CẢM GIÁC ĐAU BUỒN ĐI KÈM VỚI MỘT NGÔN 
NGỮ MỚI
 Nói đến việc hội nhập một môi trường mới, xã hội mới, 
văn hóa mới thì cũng phải nói đến việc học một ngôn ngữ mới. 
Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc thích nghi 
vào đời sống mới. Hầu hết những người lớn tuổi gặp rất nhiều 
khó khăn trong vấn đề học một ngôn ngữ xa lạ. Ngoài vấn đề 
khó khăn của ngôn ngữ, cảm giác kèm theo khi họ học ngôn 
ngữ lại còn quan trọng hơn nữa đối với họ. Học một ngôn ngữ 
mới, có nghĩa là rời bỏ quê hương của mình, mất đi nguồn 
gốc của mình, mất văn hóa của mình, mất căn tính của mình, 
mất tất cả những cái tinh túy của mình để trở thành một kẻ vô 
gia cư, vô tổ quốc, đến ăn nhờ ở đậu ở một nước đã phản bội 
mình. Cái cảm giác đau buồn đó đã xé nát tim họ và đã ám 
ảnh họ trong suốt cuộc đời. Và đây là một ví dụ: một bà mẹ 
kia mà gia đình của bà một nửa đã chết vào những ngày cuối 
cùng của tháng tư năm 1975, còn lại một nửa khác thì bị bọn 
hải tặc giết chết trên đường vượt biển, chỉ còn bà và đứa con 
gái nhỏ nhất được sống sót. Một đêm kia bà đã nằm mơ thấy 
chồng bà hiện ra giận dữ ra lệnh cho bà không được để đứa 
con gái nói tiếng Mỹ nữa mà phải nói tiếng Việt: “Bà hãy bảo 
với con rằng: mầy hãy nhớ mầy không phải là người Mỹ mà là 
người Việt Nam. Mầy phải nói tiếng Việt không được nói tiếng 
Mỹ nữa.”
 Bên cạnh những phức tạp chồng chất đó, chính việc 
phải chiến đấu với ngôn ngữ cũng mang lại cho họ ký ức về 
thời gian tốt đẹp quá khứ, thời gian mà việc đối thoại với những 
người chung quanh không có gì là khó khăn cả. Và cũng chính 
ký ức về một qúa khứ huy hoàng đó đã làm tăng thêm cảm xúc 
buồn chán và sự thất vọng trong cuộc sống mới. Sự bắt đầu đi 
học một ngôn ngữ khiến họ có cảm giác tuổi nhục nầy là: phải 
làm lại cuộc đời ngay từ đầu như một đứa trẻ mới chập chững 
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vào đời, khởi sự đi học để nhận biết cuộc sống và biết cách 
làm sao để thích nghi vào cuộc sống. Điều đó đã khiến họ cảm 
thấy tự ái và đã mang lại cho họ những cảm giác chán chường 
trong cuộc sống.
 Cuối cùng, việc học ngôn ngữ của một nền văn hóa 
mới cũng còn gây ra một sự tái định nghĩa về liên hệ gia đình 
để rồi tạo một sự xung khắc, một sự lẫn lộn, một sự sứt mẻ, 
một sự tái cấu trúc về một vai trò xã hội mà họ không muốn 
có. Chẳng hạn, trẻ con thâu nhận ngôn ngữ và văn hóa mới 
một cách mau lẹ hơn những người lớn đã gây ra tình trạng đảo 
lộn gia đình. Người lớn trở thành người lệ thuộc trẻ con trong 
những công việc phải giao tiếp với thế giới bên ngoài. Điều đó 
đã tạo nên một sự đảo lộn trật tự truyền thống trong gia đình 
mà họ được hấp thụ và gìn giữ từ bao năm trước, khiến họ khó 
có thể chấp nhận xã hội mới với một trật tự mới.
 Ngôn ngữ đã là một vấn đề phức tạp, vấn đề học vấn 
và công ăn việc làm theo đó lại là cả một con đường dài đầy 
chông gai và thử thách. Cái học vấn ngày xưa của họ có thể 
không còn thích hợp với môi trường mới vốn cần những kiến 
thức chuyên môn và thực nghiệm. Vì thế, họ bắt buộc phải làm 
lại cuộc đời từ đầu. Tuy nhiên, bắt đầu làm lại cuộc đời đối với 
những người lớn tuổi và đã có những kiến thức chuyên môn 
như bác sĩ, luật sư, giáo sư…thật không phải là một vấn đề dễ 
dàng cho lứa tuổi của họ. Nhưng, nếu họ không đủ ý chí và 
nghị lực để trau giồi kinh sử nữa thì chắc chắn người vợ phải 
ra đi làm để gia đình có thể sinh sống, bấy giờ trật tự và giá 
trị truyền thống của gia đình cũng bắt đầu thay đổi, bỡi vì ai là 
người làm ra tiền người ấy sẽ là người cảm thấy có giá trị và uy 
quyền trong xã hội mới nầy. Quả thật, không có gì đau khổ và 
mang nhiều mặc cảm cho bằng khi người đàn ông cảm thấy 
mình bất lực, không còn khả năng gánh vác nổi trách nhiệm 
của người chủ trong gia đình. Chính điều đó đã làm cho họ 
trở nên trầm tư, ít nói, gắt gỏng, khó chịu đối với những người 
chung quanh.
 Trên đây là một số những nguyên nhân tôi muốn nêu 
lên để giúp anh chi em có thể hiểu được những biến chứng mà 
một số anh chị em đang gặp phải nơi những người thân yêu 

của chúng ta. Nếu hiểu được những nguyên nhân sâu xa đó, 
tôi thiết tưởng anh chị em có thể dễ dàng cảm thông và chấp 
nhận nhau hơn. 
 Chúc anh chị em luôn có được một cuộc sống an bình 
và hạnh phúc trên mảnh đất không phải là quê hương ngày 
nào của mình.
 

Lm. Lê văn Quảng, tiến sĩ tâm lý. 

HƯƠNG XƯA
____________________________

Tìm trong dĩ vãng chút hương xưa,
Một chút yêu thương, chút dại khờ,
Chút tơ vương để làm kỷ niệm,
Chút hẹn hò trong những giấc mơ...

Bông hoa tím cho lòng man mác,
Tím ngập hồn xơ xác chiều thu,
Ta sẽ đi khi trời trở gió,
Bỏ lại mùa đông tuyết chưa tan...
……………………………………
Đời long đong như nhánh lục bình,
Kiếp nổi trôi theo dòng định mệnh,
Ta sẽ về một ngày nắng ấm,
Ta sẽ tìm hoa tím ngày xưa…
 
Ta sẽ về nối lại duyên thề,
Chút hương xưa với người con gái,
Chút tơ vương sẽ là mãi mãi…
…Cho trăm năm vẫn mãi hẹn hò…
 
(April 18, 2016)
HXT
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Vai trò và bổn phận người giáo dân 
_______________________________

Mỗi người trong chúng ta lãnh nhận số lượng nén bạc khác nhau để sinh lời. 
Nhưng tất cả chúng ta đều nhận lãnh một sứ mạng chung là 

loan báo Tin Mừng và trở nên hoàn thiện. 
Luke Quang

Là tín hữu, chúng ta được khuyến khích gia nhập và sinh 
họat trong một giáo xứ để sống đạo tích cực và thông 
hiệp với các phần tử khác của Giáo Hội. Đức Hồng y 

Gasquet, trong quyển “Giáo hội trong thời kỳ tiền cải cách 
giáo xứ”, đã thuật lại một câu truyện vui:

 Một Kitô hữu tân tòng hỏi linh mục : “Vai trò của giáo 
dân trong Giáo hội như thế nào?”
Linh mục trả lời : “Giáo dân có hai vai trò, thứ nhất : quỳ trước 
bàn thờ ; thứ hai : ngồi quay mặt về toà giảng”.
Sau đó Đức hồng y còn hài hước nói thêm : người ta còn quên 
vài trò quan trọng nữa của người giáo dân là đưa tay vào túi 
móc tiền ra bỏ vào rổ! [1]

 Câu truyện đó minh hoạ một cách nhìn tiêu cực về 
giáo dân trong lịch sử của Giáo hội. Nhưng có lẽ không phải 
hết tất cả chúng ta đều hiểu biết rõ vai trò đích thực của một 
giáo dân.   Trước hết ta thử tìm hiểu định nghĩa về giáo dân 
theo Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân: “Danh hiệu giáo dân ở 
đây được hiểu là tất cả giáo hữu không thuộc hàng giáo sĩ và 
bậc tu trì được Giáo hội công nhận : nghĩa là những Kitô hữu 
đã được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô nhờ phép Thanh 
tẩy, đã trở nên Dân Chúa và tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn 
sứ và vương giả của Đức Kitô theo cách thức của họ ; họ là 
những người đang thực hiện sứ mạng của toàn dân Kitô giáo 
trong Giáo hội và trên trần gian theo phận vụ riêng của mình”.
[2]

 Tiếp đến là định nghĩa về giáo xứ theo Giáo lý Công 
giáo: “Giáo xứ là nơi mọi tín hữu có thể tập họp để cử hành 
Thánh Thể mỗi Chúa Nhật. Giáo xứ đưa dân Kitô hữu vào 
sinh hoạt thông thường của đời sống phụng vụ, và tập họp họ 
để cử hành Phụng Vụ, giảng dạy cho họ giáo lý cứu độ của 
Đức Ki-tô, thực thi đức mến của Chúa trong các công việc 
từ thiện và huynh đệ…” [3]. Chúng ta cũng nên đọc các điều 
khoản 208-231 về nghĩa vụ và quyền lợi của mọi Kitô hữu và 
Giáo dân trong bộ Giáo Luật [4], từ đó chúng ta có thể biết 
được một cách cơ bản những công việc, bổn phận của một 
giáo dân, như sau:

1/Tham dự và lãnh nhận các Bí Tích

•         Tham dự Thánh Lễ, Nghi thức Tuần Thánh, Chầu Thánh 
Thể
•         Lãnh nhận bí tích Hòa Giải hay Xức Dầu Bệnh Nhân 
khi cần
•         Tham dự các lễ nghi Hôn Phối, ban Bí tích Rửa Tội, 
Thêm Sức cử hành tại giáo xứ

2/ Cầu nguyện

•  Đọc kinh chung với gia đình, với hội đoàn,
•  Cầu nguyện riêng: cố gắng dành ít thời gian mỗi ngày 
để cầu nguyện, nói chuyện với Chúa
•          Giữ luật ăn chay, kiêng thịt theo Giáo luật
 
3/ Học hỏi Giáo lý, Kinh Thánh và phát triển mối liên hệ 
gần gũi với Thiên Chúa 

• Đọc và học hỏi Kinh Thánh
•  Học hỏi Giáo lý, Học Thuyết Công Giáo
•  Tham dự các buổi hội thảo về cách sống đạo, truyền 
giáo, và các buổi tĩnh tâm
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4/ Đóng góp tài năng, công sức, thời gian

•          Làm thiện nguyện giúp Giáo xứ bằng cách tham gia 
các ban ngành đoàn thể trong vai trò lãnh đạo hay thành viên
•         Tham gia các họat động mục vụ, bác ái của Giáo xứ, 
Giáo phận

5/ Đóng góp tài chánh

 • Tùy theo lợi tức thu nhập, giáo dân đóng góp tài 
chánh để nuôi sống giáo xứ và hỗ trợ các sinh hoạt trong giáo 
xứ

6/ Đối xử người khác với tình thương yêu và sự kính trọng

 •  “ Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn 
đệ của Thầy: Là anh em hãy có lòng yêu thương nhau” (Ga 
13, 35)

7/ Tham gia vào hoạt động truyền giáo, và các hoạt động 
xã hội để cổ vũ tình yêu thương

 • “Vì các giáo dân  cũng như mọi Kitô hữu  đều được 
Thiên Chúa  uỷ nhiệm sứ vụ tông đồ qua phép Rửa Tội và 
phép Thêm Sức, cho nên họ có những  nghĩa vụ chung và 
với tính cách cá nhân hay tập hợp  thành những hiệp hội, 
có quyền làm cho sứ điệp cứu độ  của thiên Chúa được mọi 
người khắp thế giới nhận biết và đón nhận. Các giáo dân có 
bổn phận đặc biệt phải làm cho trật tự các thực tại trần thế 
được thấm nhuần tinh thần Phúc Âm...” (GL, 225)

 Trở nên một giáo dân tích cực không phải là một 
chuyện dễ dàng, nhất là khi chúng ta đang phải vật lộn với 
cuộc sống hằng ngày để mưu sinh. Thế nhưng khi đã biết 
được Mẹ Giáo hội mong đợi gì nơi một giáo dân, chúng ta 
thấy rõ ràng hơn con đường mình phải đi, để rồi mạnh dạn 
bước đi trên con đường đó, không phải chỉ một mình nhưng 

cùng đồng hành với bao người khác. Trong dụ ngôn năm nén 
bạc, chúng ta biết rằng cách xử dụng tốt những nén bạc là làm 
cho chúng sinh lời. Làm cho chúng sinh lời không hệ tại số 
lượng nén bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người 
tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh 
cũng hết lòng với chủ.

 Trong bài giảng của ĐTC Phanxicô năm 2014, Ngài 
nói:  “Tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta nhận lãnh 
là để trao ban cho tha nhân, và như thế là sinh lợi.” Chúng 
ta nhận được bao hồng ân và phải học cách dâng lại Ngài 
những gì là tinh hoa, quý giá nhất như Chúa đã dạy chúng ta 
qua dụ ngôn bà góa: “Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào 
đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rô-ma. 
Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh 
em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả 
vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem 
bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả 
những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” (Mc, 2, 43-44) 
Không ít người trong chúng ta than thở vì sao cuộc sống quá 
đỗi bất công, khi có nhiều người giàu và họ thì sao “nghèo rớt 
mồng tơi” và “bệnh hoạn liên miên”. Vì thế, họ chỉ muốn nhận 
thêm ơn lộc, chớ không muốn cho đi những gì đã nhận. Nhìn 
lại gương bà goá, bà đã cho đi tất cả những gì bà có để nuôi 
thân. Bà là mẫu gương cho mỗi người chúng ta.

 Giáo xứ là gia đình thứ hai của mỗi người Kitô hữu. 
“Chúng ta phải xây dựng một bầu khí thánh thiện, vui tươi và 
yêu thương trong gia đình của chúng ta. Chúng ta phải biến 
gia đình chúng ta trở thành một gia đình Nagiarét thứ hai, nơi 
Chúa có thể đến và sống với chúng ta.” (Lời Thánh Têrêsa 
Calcutta)[5]. Mỗi người trong chúng ta lãnh nhận số lượng 
nén bạc khác nhau để sinh lời. Nhưng tất cả chúng ta đều 
nhận lãnh một sứ mạng chung là loan báo Tin Mừng và trở 
nên hoàn thiện. Trong tương lai, vai trò của giáo dân trong 
lòng Giáo hội sẽ càng ngày càng được trân trọng hơn, cũng 
như vai trò của thánh cả Giuse trong lịch sử cứu độ: Ngài đã 
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lắng nghe và chu toàn Thánh Ý bằng cách sống cần lao, biết 
chăm lo gia đình, luôn kiệm lời, nhẫn nại và khiêm tốn.

 Trong ngày phán xét khi Chúa hỏi chúng ta tự đánh giá 
xem chúng ta có phải là một giáo dân tích cực hay không trên 
thang điểm từ 1 đến 10. Liệu lúc đó chúng ta dám tự cho mình 
điểm 10?
 

Lucas Quang
    ____________ 

(1)  Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn, Linh đạo giáo dân. Đại chủng 
viện thánh Giuse, 1990 – 1991. tr. 2.
(2)  Hiến chế Ánh sáng muôn dân, số 31
(3)  Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2179 trích từ bản dịch của Ủy Ban Giáo 
Lý Đức tin/ HĐGMVN, Nhà Xuất Bản Hà Nội, 2009.
(4)  Bộ giáo luật Hội thánh Công Giáo 1983, Quyển II, Phần I, Đề mục 
1&2, các số từ 208-231
(5)  Lời thánh Têrêsa Calcutta trích từ cuốn “One Heart Full of Love,” do 
Jose Luis Gonzalez-Balad chỉnh biên. 
___________________________________________________________

Thánh lễ cầu cho Ân sư & bằng hữu tại Đà Nẳng –Nov.2016

SỐNG CHO RA “NGƯỜI” 

Vậy, khi rước lễ, chắc hẳn là chúng ta đang ăn một tấm bánh hữu hình, 
biểu trưng cho Sự Sống thần linh của Đức Giêsu.. 

Pm.Cao Huy Hoang 
________________________________________________________

 

Cha tôi không được ăn học nhiều ở nhà trường, càng 
không học về triết học, nhưng trường đời của cha đã 
dạy cha nhiều bài học quý giá. Quý giá nhất vẫn là 

những bài học rút ra từ việc gẫm suy đời mình trong con mắt 
của Thiên Chúa và bằng con mắt Đức Tin. Tôi nhớ mãi bài 
học cha dạy tôi khi vừa mới lớn: “Con người” ( là một hữu thể 
) gồm nửa cái “con” và nửa cái “người”. Bởi vậy, mình phải 
sống làm sao cho ra cái “người”, đừng mê muội sống theo 
cách sống của cái “con”, con à !”
 
 Có một lần cha cho hai anh em tôi hai cái cặp đi học, 
tôi giành cái cặp đẹp hơn, đắt tiền hơn. Cha tôi nói “con đang 
làm chuyện của cái “con” chứ không phải cái “người”. Cha 
buồn. Tôi xin lỗi cha. Và cha giải thích thêm: “Cái “người” 
trong con người là phần hình ảnh của Thiên Chúa trong mình, 
nhé con ! Còn cái “con” trong con người là phần hình ảnh của 
“Adong và Evà đã từng phạm tội phản nghịch Thiên Chúa”. 
Cái “người” thì khiêm nhường, cái “con” thì kiêu căng, tự 
phụ, hống hách. Cái “người” thì nhường nhịn cho người khác 
phần hơn, phần tốt nhất; cái “con” thì tham lam, giành giựt, 
vun quén cho mình. Cái “người” thì biết chạnh lòng, biết yêu 
thương, biết sẻ chia, giúp đỡ; còn cái “con” thì cũng có con có 
tình cảm tự nhiên, có chạnh lòng, có yêu thương tự nhiên… 
nhưng cũng có con thì vô cảm, hung hãn, ăn thịt bạn bè, ăn 
thịt đồng loại, đôi khi giết con và ăn cả thịt con mình để mình 
được sống, còn con nào sống chết cũng mặc.



Noäi san lieân laïc 2017

148 - ccslsqn.ns ns.ccslsqn- 149

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

CCSLSQNCCSLSQN Noäi san lieân laïc 2017

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn

 Dòng suy tư về cái “con” và cái “người” thấy có vẻ đơn 
giản thế đó, vì có thể ai cũng hiểu được nơi chính con người 
mình. Vậy mà, tôi có thể chắc rằng, đã nhiều lần, chúng ta 
phải đấm ngực vì mình đã nghiêng về phía cái “con” nhiều 
hơn cái “người”.
 
Một vài thập kỷ qua, và nhất là những ngày này, người ta tôn 
vinh cái “con” hơn là cái “người”. Họ tập trung, đầu tư mọi thứ, 
mọi sự cho việc xây dựng đời sống cái “con” cho viên mãn, 
còn cái “người” thì xem nhẹ. Vì thế, có thể nói, cái “con” trong 
con người phát triển không ngừng, nhất là ở nơi những con 
người “không tin sự hiện diện của mình trên trần gian này là 
do Thiên Chúa”, mà khăng khăng cho rằng “sự hiện diện của 
chính mình là một phát triển vật chất tự nhiên”. 
 
 Nhìn kỹ vào đời sống con người hôm nay, đang có 
những dấu hiệu cho thấy người ta đang ăn uống, đang làm 
việc, đang vui chơi, đang hưởng thụ, đang sống trong gia 
đình, trong xã hội… theo cách của cái “con” quá nhiều. Cái 
“con” không chú trọng đến đức Khiết Tịnh. Cái “con” không 
quý cái ngàn vàng. Cái “con” không biết điều gì thiêng liêng 
cao quý trong sinh hoạt vợ chồng. Cái “con” chẳng hiểu ra giá 
trị của đơn hôn và vĩnh hôn. Cái “con” làm đảo lộn mọi thứ 
luân thường đạo lý. Nhưng, sống như thế để rồi được gì ? Có 
chăng “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”. Cái “con” vẫn hoàn cái “con”. 
Tự con người hạ thấp giá trị của mình từ là “người” xuống 
ngang hàng với cái “con”, mà không hay biết, lại còn huênh 
hoang cho là tiến bộ. Tự mình đưa mình vào cõi chết muôn 
đời, vào cõi diệt vong, bằng cách sống của loài ăn tạp, ăn vội, 
ăn giành ăn giựt, ăn lấy ăn để, ăn ngấu ăn nghiến, vì sợ chết 
là hết, không còn được ăn nữa… vậy mà lại cứ tự cho mình 
là… văn minh nhất nhì thế giới !

  Bạn và tôi, những người tin vào Thiên Chúa, tin nguồn 
gốc của mình là Thiên Chúa, tin Chúa Giêsu Kitô đã phục hồi 
Sự Sống thiên thu cho chúng ta qua cái chết của Ngài… hiện 

đang sống giữa một xã hội quá nghiêng về cách sống của 
cái “con”. Liệu mỗi chúng ta có giữ vững cách sống của phần 
“người” giống hình ảnh Thiên Chúa không ? Hay là, chúng ta 
đã thất trận trước những lời dỗ ngọt của những kẻ sống theo 
cái “con” mà rước vào mình bao thứ sự hay hư nát và hư nát 
muôn đời ? 
Sống cho ra “người” luôn là một thách đố với mỗi chúng ta.
 
 Lời Chúa hôm nay, thiết tưởng, sẽ giúp chúng ta vượt 
qua thách đố ấy mà sống cho ra “người”. 
 
 Chúa Giêsu nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ Trời 
xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi 
sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.
 
 Người nghe, là những người ăn theo cách của cái 
“con”, ăn để sống cái phần xác, mới thắc mắc rằng: “Làm sao 
ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Còn chúng 
ta, hãy là những người ăn theo cách của “người”, của con cái 
Thiên Chúa, và hãy hiểu ăn ở đây nghĩa là một sự kết hiệp 
toàn bích với Đức Giêsu, một Đức Giêsu bị giết chết, một Đức 
Giêsu Phục Sinh, một Đức Giêsu hoàn toàn dâng hiến thân 
mình để chúng ta được sống và sống dồi dào, sống trường 
sinh.
 
 “Thịt tôi thật là của ăn, và Máu tôi thật là của uống”. 
Thịt máu chính là cả con người, cả Sự Sống thần linh của Đức 
Giêsu.
 
 Vậy, khi rước lễ, chắc hẳn là chúng ta đang ăn một 
tấm bánh hữu hình, biểu trưng cho Sự Sống thần linh của 
Đức Giêsu, để chúng ta sống cách sống thần linh của Người 
trong cuộc đời. Thực ra, không phải chúng ta ăn bánh hay 
uống rượu, ăn thịt hay uống máu, nhưng là chúng ta rước lấy 
một Con Người Đang Sống, một Con Người Hằng Sống, rước 
lấy Nguồn Thiện Hảo của Thiên Chúa vào trong lòng mình, 
để mình sống cho ra “người”, cái “người” giống hình ảnh của 
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Thiên Chúa. 
 
 Tôi tìm thấy ý tưởng này trong đoạn thơ suy tư sau 
đây:
 Chẳng phải là con đang ăn bánh hay uống rượu
 Ăn thịt hay, uống máu Chúa Giêsu
 Nhưng con rước lấy nguồn thiện hảo
 Của Đấng Xót Thương đến tự lòng trời.

  Vậy, khi con ăn tấm bánh của Người
 Chẳng phải là để được no phần xác
 Nhưng là con đắm trong nguồn hoan lạc
 Của Thần Linh, của hạnh phúc thiên thu. 

  Vậy, khi con ăn tấm bánh Đức Giêsu
 Chẳng phải vì tin như tấm bùa hộ mạng
 Nhưng là tin một Con Người Đang Sống
 Sẽ sống trong con đến trọn kiếp người.
….
 ( Trích trong “Rước lấy nguồn thiện hảo” của tác giả Ả Giang Hồ, 
 Thi Ca Cầu Nguyện số 231, thanhlinh.net )

  Để sống cho ra “người” giữa một toàn cảnh sùng sục 
chuyện cái “con”, chắc hẳn, chúng ta phải tìm cho ra lương 
thực chính hiệu dành cho “người”. Lương thực ấy, không nơi 
nào khác hơn Thánh Thể Chúa Giêsu, chính Đức Giêsu và 
Tin Mừng của Ngài.

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã bao lần con ăn Chúa, 
như một của ăn phần xác, và theo cách ăn phàm tục, không 
khác gì những người không tin Chúa. Xin cho con từ nay ý 
thức rằng: mỗi khi con rước lễ, là con đang rước một Con 
Người Đang Sống, một Con Người Hằng Sống vào trong 
con, chính là Đức Giê-su, để con biết sống cho ra người như 
NGƯỜI đang sống trong con. Amen.

PM. CAO HUY HOÀNG

Jean Paul Sartre 
và mầu nhiệm các thánh thông công
Vũ Văn An
________________________________________

Ai cũng biết Jean Paul Sartre là một triết gia người 
Pháp, giải thưởng văn chương Nobel năm 1964, theo 
chủ nghĩa duy hiện sinh, và là tác giả vở kịch nổi tiếng 

“Huis Clos” (Cửa Đóng), viết năm 1944, trong đó có câu nói 
thời danh “L’enfer c’est les autres” (hỏa ngục chính là những 
người khác). 

 Đó là câu truyện 3 người cùng bị phạt sa hỏa ngục, và 
một trong ba người, tức Inès, không tin là do tình cờ, họ cùng 
bị giam trong một căn phòng. Sau đó, cô hiểu ra rằng họ bị 
giam chung với nhau là để làm khổ nhau. Do đó, cô diễn dịch 
rằng họ phải trở thành những người hành khổ nhau. Nhưng 
chính câu nói “hỏa ngục chính là những người khác” là của 
nhân vật đàn ông Joseph. 

 Sartre thì cho rằng phần đông người ta hiểu lầm câu 
nói trên. Năm 1965, chính ông phát biểu như sau: “ ‘hỏa ngục 
chính là những người khác’ luôn bị hiểu lầm. Người ta vốn cho 
rằng điều tôi muốn nói là các liên hệ của chúng ta với người 
khác luôn bị chuốc độc, chúng luôn là những mối liên hệ đầy 
tính hỏa ngục. Nhưng điều tôi thực sự muốn nói hoàn toàn 
khác thế. Tôi muốn nói rằng nếu các liên hệ của chúng ta với 
một ai đó bị bẻ cong, ra hư hại, thì người khác này chỉ có thể 
là hỏa ngục”. 

 Trên thực tế, câu nói của ông phần đông được hiểu 
theo nghĩa đơn giản: người khác hiện diện là để làm khổ 
mình, họ là hỏa ngục của nhau. Điều này đi ngược hẳn lại tín 
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điều các thánh cùng thông công của người Công Giáo. Đối với 
họ “thiên đàng là những người khác”.

 Người Công Giáo tin rằng các phiền nhiễu của đời 
sống và các gánh nặng của người khác có thể dẫn ta tới cái 
biết sâu sắc hơn về chính ta và một tình yêu lớn hơn đối với 
người khác. Điều này có thể là con đường dẫn ta tới nhân 
đức, tự do thoát khỏi lòng yêu mình thái quá, và sự thánh 
thiện ở đời. 

 Khi mở Năm Thánh Đặc Biệt về Lòng Thương Xót, 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn nhấn mạnh tới tín điều trên 
khi dạy rằng “Giáo Hội sống trong sự hiệp thông các thánh”. 
Ngày mai, người Công Giáo cử hành sự hiệp thông này qua 
lễ Các Thánh ngày 1 tháng Mười Một và lễ các linh hồn ngày 
2 tháng Mười Một.

 Niềm tin vào sự hiệp thông các thánh bắt đầu trên trái 
đất này khi mọi người đã chịu phép rửa, tức những người 
được trình thuật thánh kinh gọi là các thánh hay “những người 
thánh thiện” hợp nhất bằng tâm trí trong việc thờ phượng, 
trong tín lý, trong lãnh đạo mục vụ, trong tình bằng hữu, và 
phục vụ người nghèo.

 Thực tại tính của hiệp thông các thánh trên trái đất 
được phản ảnh ở gian giữa Vương Cung Thánh Đường 
Thánh Phêrô ở Rôma, vốn là đền thờ Thánh Phêrô Tông Đồ 
và được mọi người thừa nhận là biểu tượng của Đức Tin Kitô 
Giáo. Gian giữa này chứa các tấm bảng đồng thau mang tên 
các nhà thờ lớn trên khắp thế giới.

 Dù các tấm bảng này mục đích để so sánh chiều dài 
của các nhà thờ này với chiều dài của Vương Cung Thánh 
Đường Thánh Phêrô, nhưng chúng vẫn cho thấy sự hợp nhất 
của mọi tín hữu khắp thế giới, thuộc mọi văn hóa, ngôn ngữ, 
xã hội và dân tộc.

 Các người đã chịu phép rửa được đem lại gần nhau 
và qua tình hiệp thông, được kết nối thành một thân thể rồi 
được sai đi làm muối sự thiện, ánh sáng và men hợp nhất cho 
toàn bộ gia đình nhân loại. 

 Tuy nhiên, sự hiệp thông các thánh không kết thúc với 
“các thánh” còn đang sống trên trần gian. Nó không bị khựng 
lại ở sự chết, nhưng được sự chết lên năng lực vì sự chết nuôi 
dưỡng hy vọng và hướng ta về thiên đàng.

 Và do đó, sự hiệp thông các thánh cũng bao gồm 
những người đã qua khỏi đời này để bước vào đời sau. Nó 
bao gồm mọi người đang ở trong thời kỳ thanh luyện, chuẩn bị 
lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu, và những người đã lãnh phần 
thưởng của mình trên thiên đàng. 

 Triều thiên mầu nhiệm hiệp thông các thánh là các 
linh hồn đã chiến thắng trên thiên đàng. Nhóm này bao gồm 
mọi linh hồn trên thiên đàng nhất là những vị đã được Giáo 
Hội Công Giáo tôn phong chính thức. Các thánh đã được tôn 
phong là những vị thánh thiện được các tín hữu tôn kính và 
noi gương công khai. Các vị thánh thiện này được tuyển chọn 
một cách đặc biệt vì khi còn trên dương thế, các vị là các điển 
hình đặc biệt của sự tốt lành, của nhân đức, và của đường lối 
Thiên Chúa. 

 Các thánh được coi như bằng hữu của Thiên Chúa, 
nhưng cũng như mẫu mực và là anh chị cho những người còn 
sống trên dương thế. 

 Dưới ánh sáng Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
nói về các vị thánh đã được tôn phong rằng “Sự thánh thiện 
của các vị đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta theo một 
cách nào đó khiến Giáo Hội, bằng lời cầu nguyện trong tư 
cách người mẹ và lối sống của mình, có khả năng tăng cường 
một số người yếu đuối bằng sức mạnh của những người 
khác”.
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 Và do đó, thiên đàng chính là những người khác một 
cách rất thực tế. 

Bởi thế, các hành động và đời sống của các Kitô hữu không 
phải là việc tư riêng, nhưng được xét trong khuôn khổ mầu 
nhiệm hiệp thông các thánh. Tín hữu tin sự hiệp thông và đặc 
ân cùng trách nhiệm này. Họ tin và họ sống trong nó.
 Nhân đức của người tín hữu, tình yêu và sự phục vụ 
người khác của họ, và việc chu toàn các bổn phận của đời họ 
đều là thành phần của việc xây đắp sự hiệp thông này vì vinh 
quang của Thiên Chúa và vì sự phuc vụ đối với toàn thể gia 
đình nhân loại. 

 Và bởi vậy, không như ba linh hồn trong Huis Clos của 
Sartre, người môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi trở nên thành 
viên tích cực của sự hiệp thông ơn thánh và lòng tốt sống động, 
tiếp đón những người thiếu thốn như phản ảnh thiên đàng và luôn 
tìm cách trở thành thiên đàng cho những người chung quanh. 
________________________________________________

Thánh lễ cầu nguyện cho Ân sư & Bằng hữu
 tại Qui Nhơn – Nov.2016

Một ngày “Quân Sư Phụ”
Hôm nay, quá khứ ấy hiện về rõ mồn một, 

vì những học trò tóc còn xanh của năm xưa, nay đang cùng 
với thầy cũ tái hiện một thời kỳ niệm không bao giờ quên.

Lm. Antôn Nguyễn Huy Điệp 
________________________________________________

Sáng ngày 07.10.2016, lúc 09g00 sáng, tại Nhà thờ Tuy 
Hòa, Thánh lễ Tạ ơn mừng thượng thọ đã diễn ra một 
cách trang trọng. Người giáo dân hạnh phúc ấy là ông  

Đôminicô Nguyễn Hoàng Khánh ( 1936 -  2016 ). Tôi đã từng 
được tham dự nhiều Lễ Tạ Ơn dịp thượng thọ như thế. Lễ 
nào cũng rất sốt sắng và cảm động, vì tuổi già thì đáng quí 
trọng, cộng với sự hiếu thảo của con cháu, giờ đây đã thành 
một đại gia đình.

            Ở phần cuối Thánh Lễ, như mọi khi, một đại diện con 
cháu cám ơn Cha xứ, quí Cha đồng tế và cộng đoàn, cũng 
có những lời đầy cảm động của con cháu gửi đến Ông, Cha, 
Bác, Chú… Hoàng Khánh, để bày tỏ lòng biết ơn…  

            Và đến chính lúc này đây, tôi đã bị bất ngờ, vì nhìn một 
đàng lại cảm nhận một nẻo, mũi tên được nhắm đích, nhưng 
còn đi xa hơn, nếu ở đoạn kết của Thánh Lễ đã diễn ra một 
điều không mong đợi, mà nếu không có điều đó, có lẽ không 
có bài viết này.

 Đó là phần cảm tạ của của các học trò với ông 
Đôminicô Nguyễn Hoàng Khánh, lúc này tước hiệu đã đổi 
thay: “Thầy Hoàng Khánh”. Thảo nào từ trên bàn thờ nhìn 
xuống, tôi đã thấy nhiều người khách lạ tham dự Thánh Lễ. 
Các học trò nối đuôi nhau lên nói lời tri ân thầy, vỗ tay đồng 
ca bài “Bụi phấn”, rồi tặng hoa, liễn, những cái ôm xiết thân 
thương…Độ dài của phần này lấn át cả phần cảm tạ của con 
cháu, và làm cho Thánh Lễ như… không có kết, nếu Cha xứ, 
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cũng là Chủ tế, không đứng lên, không nói gì, nhưng là một 
dấu nhắc…để ban Phép lành kết thúc.

 Đến phần tiệc mừng, sự diễn cảm của tình thầy trò, 
trước đó phải tạm dừng trong Thánh Lễ, giờ đây được trải dài 
qua phần văn nghệ, đa số là do các học trò cũ trình bày. Hôm 
nay cũng có một thầy cùng dạy một trường với thầy Khánh về 
dự, tuổi đời cũng sấp sỉ 80.

            Tôi đã giúp xứ Tuy Hòa từ 1996 – 2002, đã tiếp xúc 
nhiều với gia đình thầy Hoàng Khánh, đến độ thân tình, làm lễ 
cưới cho người con trai trưởng, tham dự lễ an táng của cô, và 
hầu như đều có mặt trong những sự kiện lớn của gia đình … 
Hình như tôi có nghe thầy nhắc đến quá khứ trước khi đến lập 
cư tại giáo xứ Tuy Hòa, nhưng nếu có cũng dễ quên, vì những  
năm dạy học  của thầy ở mãi tận Lạc Lâm trên cao nguyên 
ở thập niên 60. Hôm nay, quá khứ ấy hiện về rõ mồn một, vì 
những học trò tóc còn xanh của năm xưa, nay đang cùng với 
thầy cũ tái hiện một thời kỳ niệm không bao giờ quên. Thầy 
nhìn trò, trò nắm tay thầy, tóc bạc như nhau!!!

            Thế là quá khứ cũng đầy kỷ niệm tình thầy trò trong đời 
tôi lại hiện về, vẫn rõ nét như thuở nào. Tôi nhớ lúc ấy khoảng 
thập niên 60, tôi lên 8, còn ba tôi khi ấy chắc đã ngoài 30 tuổi. 
Đó là dịp ba tôi tốt nghiệp và được lãnh bằng…tiểu học ( bây 
giờ là cấp 1 ). Ba tôi đã tổ chức một bữa tiệc mừng, có các 
thầy giáo và bạn bè đến dự. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh cảm 
động và cao đẹp của tình thầy trò. Các thầy giáo ngồi giữa, 
ung dung tự tại bên các học trò vừa tốt nghiệp, bằng thì nhỏ, 
nhưng tất cả đều đã lớn tuổi, nhất là lớn cả về nhân cách của 
con người. Tôi vô cùng thán phục và có nhiều ước mơ…  Và 
tôi cũng nhớ thời tiểu học, các thầy cô đối với tôi, và cả thế hệ 
các học trò lúc ấy, như những ông tiên bà tiên hiền từ. Hình 
ảnh uy nghi và mô phạm buộc chúng tôi phải nể phục và vâng 
lời. Tôi yêu quí thầy cô thậm chí còn hơn cả bố mẹ. Mỗi lần 
đến nhà thăm thầy chơi, chúng tôi rất vui nếu được quét nhà, 
dọn dẹp nhà cửa giúp thầy…

    Sự pha trộn một cách tự nhiên và tự phát: Thánh Lễ 
Tạ ơn, Lòng Hiếu Thảo và Tình Thầy Trò, đã làm ngộ ra một 
điều: Từ 2500 trước, Đức Khổng Tử đã nêu ra quan niệm 
“Quân – Sư – Phụ”. Điều đó đến nay vẫn mang tính thời sự. 
Ba yếu tố ấy đã tạo nên cho đời những hiền nhân quân tử. 
Huống chi trong Thánh Lễ hôm nay, có Đấng còn cao trọng 
hơn “Quân” ( còn được gọi là Thiên tử ). Sự giao thoa thật đẹp: 
Khi con người biết tôn sư trọng đạo, giữ đạo hiếu với ông bà 
cha mẹ,  thì cũng là đang sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hay 
ngược lại.

            Điều suy gẫm tiếp theo là tại sao hôm nay, những 
hình ảnh về con người và lòng biết ơn, giữa thầy và trò, lại 
ít được phổ biến, bên cạnh rất nhiều thông tin về những con 
người tiêu cực và nền giáo dục xuống cấp. Trong lúc này, ngày 
09.10.016, trên trang mạng giaoduc.edu.com, đang có bài của 
Thạc sĩ Nguyễn Minh Hải: “Nghĩ về quan niệm “quân – sư – 
phụ”. Phần mở đầu đã viết: “Clip thầy và trò đánh nhau ngay 
trên lớp học ở Bình Định vừa qua là một hình ảnh xấu xí về 
giáo dục nói chung và quan hệ thầy trò nói riêng. Đây không 
phải là lần đầu tiên có “sự cố” như vậy, khi liên tiếp có những 
sự việc đau lòng xảy ra, làm mối quan hệ thầy trò như ngày 
càng xa cách, từ chuyện sinh viên tạt axit vào thày, học sinh 
đánh thầy giáo, đến việc giáo viên gạ tình nữ sinh, giảng viên 
“bán điểm”…

 Đây chính là động lực hướng đến môi trường giáo dục 
từ đầu, đã tạo nên nhân cách một con người: gia đình và học 
đường. Theo ThS. Minh Hải, phần lớn thời gian của trẻ em là 
học đường ( mỗi ngày khoảng 7 – 8 giờ, với học sinh nội trú 
thì nhiều hơn ), sự tác động của giáo viên đối với trẻ nhiều hơn 
cha mẹ. Tuy vậy, vai trò của gia đình qua cha mẹ lại có những 
đóng góp nền tảng từ khi đứa bé được sinh ra, trước khi đến 
gõ cửa nhà trường. Và trong thực tế, sự hình thành và phát 
triển một con người không kết thúc ở từng giai đoạn, mà kéo 
dài hết cả một cuộc sống. Cho nên, cha mẹ ở gia đình, người 
thầy ở học đường, những người phục vụ trong xã hội đều góp 
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phần giáo dục con người. Cuộc đời và giới trẻ hôm nay đang 
cần những bậc phụ huynh gương mẫu, những người thầy mô 
phạm, những viên chức thanh liêm. Không nên cứ đổ lỗi cho 
giới trẻ hôm nay xuống cấp, mà xem chúng đã được lớn lên 
trong hoàn cảnh nào, được giáo dục bởi những con người và 
môi trường nào, khi mà tư tưởng của Khổng Tử vẫn còn giá 
trị: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”…

 Quay về Thánh Lễ Tạ Ơn mừng thượng thọ, niềm tin 
vào Thiên Chúa trong cuộc đời đã giúp cho con người có thể 
lội ngược dòng, đi tìm lại những gì đã đánh mất. Và sẽ không 
bao giờ những hình ảnh này có thể phục hồi, nếu cứ loay 
hoay ở phần ngọn, để triệt hạ được ngọn này, thì ngọn khác, 
cũng y như thế, lại mọc lên.

 Giáo Hội Công giáo đang sống trong tháng 11, tháng 
cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời. Đây cũng 
là thời gian cuối trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Và 
Thánh Lễ mừng thượng thọ hôm nay giúp chúng ta thấm sự 
sâu lắng của Tình Chúa và tình người, đan quyện vào nhau 
trong lòng biết ơn, những tiếng cám ơn, và những chứng từ 
của yêu thương phục vụ.      
                                                                         

Giáo xứ Sông Cầu, ngày 09.11.2016                                                                                                              
Lm. Antôn Nguyễn Huy Điệp

________________________________________________

Qui  nhơn, tiếng hát cầu cho các đẳng linh hồn 11/2016

NGÀY TẠ ƠN 
CỦA CHA LÊ TRUNG KHUÊ
________________________________________
               “Gần nhau trao cho nhau, yêu thương tình loài người…”

                                                          Nguyễn Ngọc Thể
  

Được thiệp mời Cha 
Thomas Lê Trung 
Khuê (lớp 69) 

chuẩn bị mừng kỷ niệm 
25 năm Linh mục (1991-
2016) vào ngày thứ bảy, 
25 tháng 6 năm 2016 
tại giáo xứ St. Felicitas, 
thành phố San Aleandro 
(Giáo phận Oakland), bắc 
California, Hoa kỳ mà hiện  cha là cha sở giáo xứ này. Một số 
anh em phía nam Cali khăn gói lên đường một ngày trước lễ.
Ngày 24.6.2016, bảy anh em CCS rời miền nam Cali trực chỉ 
về hướng San Jose, quãng đường khoảng 370 miles, phải 
mất khoảng 6 giờ, vừa đi vừa “giải quyết” dọc đường, ăn 
trưa và đã đến San Jose khoảng 5 giờ chiều cùng ngày. Gia 
đình anh Đào Văn Chính tay bắt mặt mừng niềm nỡ đón tiếp 
và mời cơm chiều. Lâu lâu có dịp gặp nhau, anh em cười 
cười nói nói tạo nên nên bầu khí thật vui nhộn. Cha Lưu Đình 
Dương hay tin ghé lại. Anh chị Nguyễn Tấn Lực cũng chạy 
đến chung vui.
 Tối đó, một số anh em ngủ lại nhà anh Chính. Một vài 
anh em khác được cha Dương mời đến nghỉ đêm. Khoảng 2 
giờ chiều hôm sau, 25.6.16, tất cả anh em trong nhóm, cùng 
đến nhà thờ St. Felicitas để chuẩn bị mừng ngày 25 năm Lm 
của cha Khuê.
 Nơi đây, ghi nhận có các anh em CCS nữa từ Sacto, 
Stockton đến. Thánh lễ được cử hành lúc 4:30 chiều thứ 7,  
25.6.2016 với sự hiện của khoảng 20 Lm đồng tế, trong số 
đó, có hai linh mục CCSLS là cha Lê Quang Hiền, cha Lưu 
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Đình Dương. Về phía tín hữu tham dự, có các sắc dân như: 
Mỹ, Phi luật tân, Mễ tây cơ và Việt nam.
 Thánh lễ đã diễn ra trang trọng, sốt sắng như để nói 
lên lòng cảm tạ Thiên Chúa của người tôi tớ hèn mọn, nguyện 
suốt đời phục vụ cho Thiên Chúa và tha nhân. Sau thánh lễ, 
tiệc khoản đãi được diễn ra tại hội trường nhà xứ.
Ngay sau buổi tiệc, anh em CCS miền nam Cali lại tiếp cuộc 
hành trình như đã dự tính, hướng về Sacto, Stockton để cùng 
chung vui gặp gỡ, chén tạc chén thù. Địa điểm chính là nhà 
anh Nguyễn Văn Giả (NK 1960). Ngôi nhà, tuy là gia đình, 
nhưng cũng đủ sức chứa cho số anh/chị em đến mười mấy 
người! Không gian tuy giới hạn nhưng lòng anh chị Giả thật 
rộng mở nên anh chị em hiện diện cảm thấy thoải mái và coi 
nhau như anh em một nhà! Một câu hỏi tưởng là đùa nhưng 
có thật: “Sao anh Giả bỏ chủng viện ra về mà không tu tiếp?” 
Không chút do dự, anh Giả đã trả lời: “Nếu tôi có được Chúa 
chọn làm cha thì cũng là cha “Giả” mà thôi”!!!???
 Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Buổi gặp gỡ nào cũng 
có lúc chia tay. Sau những ngày gặp nhau, vui chơi, anh em 
miền nam Cali quay gót trở về gia đình, mong lại có dịp tái 
ngộ.
 Chân thành cám ơn quý anh em miền bắc: gia đình 
anh chị Chính đã khoản đãi bữa cơm “no tròn”, anh chị Lực, 
anh hị Sang, đã “welcome’ vài anh em đến nhà nghỉ đêm, anh 
Nguyễn Viết Tấn, và cách riêng anh chị Giả đã thết đãi những 
món ăn, thức uống thật dồi dào.
  Tạ ơn Chúa đã ân ban cho chúng con có được tình 
thân, có được buổi gặp gỡ đầy tình nhân ái. Uớc mong sao 
mối tình thân này luôn được kéo dài mãi mãi.
 Nguyện chúc cha Lê Trung Khuê luôn là mục tử trung 
thành, không phải 25 năm, mà cho đến 50, 60 năm về sau với 
sức khoẻ dạt dào. Xin Chúa hằng gìn giữ cha trong ơn gọi, 
trong sứ vụ là “Alter Christus” để miệt mài phục vụ dân thánh 
Ngài.

Nguyễn Ngọc Thể ghi

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ĐIỀU LUẬT SỐ 73
Fr. Assisi Bùi Ngọc Phú
____________________

Điều 73 Quy luật mùa nghỉ của Tiểu chủng viện Qui 
Nhơn có chép rằng :
Những gì Chủng Sinh không được dùng, không được 

làm trong năm học, thì cũng không được dùng, không được 
làm trong mùa nghỉ. Ví dụ : hút thuốc,  đánh bạc, uống rượu, 
dùng nước hoa, đọc tiểu thuyết xấu, xem chiếu bóng công 
cộng…
Vào thập niên 70, trào lưu xem phim võ thuật, kiếm hiệp Hồng 
Kông và đọc truyện chưởng rộ lên. Hầu như các cậu bé tuổi 
bằng tôi lúc ấy, cậu nào cũng rành tên các minh tinh màn bạc 
như Lý tiểu Long, Địch Long , Khương Đại Vệ , Trần Tinh , 
Sương Điền Bảo Chiêu, Miêu Khả Tú… với những cú đá Liên 
hoàn bát cước, những đòn côn Nhị khúc biến hóa…
     Thời đó lũ chúng tôi mê mấy cái bị cấm đó lắm…cứ đến 
giờ nghỉ sau cơm chiều, đi lòng vòng quanh sân basket trước 
giờ Kinh tối là lại râm ran kể chuyện phim như Tinh vỏ Môn , 
Đường sơn đại huynh, Long hổ sát đấu, Long tranh hổ đấu…. 
Rồi còn thêm truyện kiếm hiệp Kim Dung nữa chứ : “Tiếu 
ngạo giang hồ , Thất tuyệt ma kiếm, Anh hùng xạ điêu, Thần 
điêu đại hiệp….” Từng nghe mấy chú dọn phòng cho cha Kym 
kháo với nhau rằng tủ sách ở phòng cha cỏ đủ trọn các bộ 
kiếm hiệp Kim Dung khiến chúng tôi càng thêm háo hức chờ 
tới nghỉ tết nghỉ hè  để được xem xinê, được đọc kiếm hiệp 
… “lén”.
Mà nào có sung sướng gì đâu. Khi đến rạp xem phim thì mắt 
ngó trước ngó sau  sợ bóng thầy giám thị bất ngờ xuất hiện là 
tiêu tùng…Vào rạp rồi hai tay lại lo mò xuống ghế đề phòng, vì 
thời đó mấy rạp xinê hay bị đặt chất nổ lắm …Tới ngày nhập 
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trường thì lại nơm nớp lo cái tội “phá giới” mùa hè kia bị lộ, sợ 
Thày Giám Thị, sợ Cha Giám Luật gọi tên lên đuổi…mà bị đuổi 
về đối với lũ chúng tôi như Trời Sập vậy…
    Giử cho được luật nhà trường là rất khó, chỉ riêng mỗi một 
điều 73 trong 10 điều luật dành cho mùa nghỉ, từ điều 71-80, 
mà còn giữ chưa nổi nữa là! Cho nên nếu không có ơn Chúa 
bảo đảm không ai có thể giữ trọn vẹn luật. Và có lẽ do không 
giữ được quy luật mùa nghỉ ấy nên tôi mới phải chuyển sang 
một ơn gọi khác là sống đời Hôn Nhân với biết bao thăng trầm 
…
   … Nhưng cũng có những  Chủng Sinh đã vượt qua, đã chiến 
thắng được những cám dổ ấy và bước lên bàn Thánh một 
cách vẻ vang..
 Cho đến giờ tôi mới thấu hiểu được là để giử trọn vẹn 
các nhơn đức đời sống tu trì thì nếu không có ơn Chúa, sức 
con người là không thể. Sống đời Thánh Hiến là Hồng Ân nối 
tiếp Hồng Ân và Linh Mục & Tu Sĩ mãi mãi là “CON NỢ CỦA 
THIÊN CHÚA”

Fr. Assisi Bùi Ngọc Phú 
_________________________________________________

SINH HOẠT ĐÀ NẲNG
Pham Canh Dang
________________________

Kính thưa quí Cha và anh em 
 
Lúc 10 giờ sáng nay, ngày 4-11-2016, tại Giáo xứ 

Nhượng Nghĩa, Đà Nẵng, anh em Cựu Chủng sinh Làng Sông 
Qui Nhơn tại Đà Nẵng, đã tổ chức lễ giỗ quí ân sư, ân nhân và 
bằng hữu, như truyền thống mọi năm. Nhưng càng ngày, số 
anh em CCS/LS/QN tại Đà Nẵng càng ít đi, vì tre tàn mà măng 
không mọc. Phần lớn anh em đã bước sang giai đoạn “cổ lai 
hy”, nên tình hình sức khỏe không còn như ý. Năm nay Cha 
Antôn Nguyễn Trường Thăng cũng không thể về dự lễ được vì 

tình hình sức khỏe không cho phép. Mọi năm Cha không thiếu 
năm nào, kể cả năm 2013, lúc Cha đang nhập viện Cha cũng 
cố gắng đến với anh em, năm 2014 tại An Hòa Cha Chủ lễ. 
vì Cha hết sức tôn sư trọng đạo, rất tha thiết với anh em. Tuy 
Cha không hiện diện, nhưng Cha vẫn nhớ và hiệp thông với 
anh em. Cám ơn tấm lòng nghĩa tình quí báu của Cha. Mong 
năm tới, 2017, sẽ tổ chức tại Giáo xứ Đông Vinh sẽ có Cha 
Antôn nhé và không thiếu ai cả.
 Về dự lễ sáng nay có Cha Gioankim Trần Kim Thượng, 
tuy tình hình sức khỏe  không tốt lắm, nhưng Cha cũng đã cố 
gắng đến dự lễ. Ngoài ra còn có Cha Phêrô Lê Hưng (Chủ lễ), 
Cha Giuse Nguyễn Văn Thông, Cha Giuse Cao Văn Cường, 
Cha Giuse Nguyễn Trí Dũng. Bên cạnh đó, CCS/LSQN tại 
Đà Nẵng lại có cái diễm phúc là được các Cha là nghĩa tử 
của các cố Linh mục Làng Sông, cũng đến hiệp thông để cầu 
nguyện cho nghĩa phụ của mình, như Cha Giuse Đỗ Xuân 
Hướng, nghĩa tử của cố Linh mục Phêrô Lê Như Hảo, Cha 
Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn, nghĩa tử của cố Linh mục 
Phaolô Lê Đình Chiến, Cha Antôn Nguyễn Thanh Vũ, nghĩa tử 
của Cha Trần Kim Thượng. Đây là một nghĩa cử quá đẹp, rất 
đáng trân trọng và kính phục. Về phía anh em giáo dân thì có 
anh FX. Nguyễn Đình Cường, Giuse Maria Phạm Cảnh Đáng, 
Antôn Đỗ Văn Binh, Gregorio Mai Ngọc, Antôn Nguyễn Tri và 
J.B Võ Văn Vui. Thật là ít ỏi.
 Cứ theo con mắt trần gian thì anh em CCS/LSQN tại 
Đà Nẵng ngày càng giảm dần. Nhưng đó là qui luật của muôn 
đời, không có gì phải bận tâm hoặc bi quan. Dù ít hay nhiều, 
chúng ta vẫn tiếp tục truyền thống uống nước nhớ nguồn, 
mà anh em đã duy trì suốt 45 năm qua, từ 1971 đến nay, chứ 
không phải một sớm một chiều; Chúng ta vẫn tiếp tục biết ơn 
và thương nhớ quí ân sư, ân nhân và bằng hữu đã ra đi trước 
chúng ta, cho đến khi không còn ai cả. 
 Sau Thánh lễ anh em không quên chụp hình để lưu 
niệm và dùng bửa cơm trưa với nhau trong yêu thương và 
hiệp nhất.
             

Phạm Cảnh Đáng
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Nhóm Đà Nẳng họp mặt tháng 11/2016

Da Nang Cầu nguyện cho Ân sư, Ân nhân và bằng hữu Phạm Cảng Đáng & Rev. Thượng

Phạm Cảng Đáng & ..........
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Mừng lễ Chúa Kitô Vua 
và họp mặt Ccslsqn tại Chủng Viện
Nhu Le Quang 
______________________________________  
 

Cùng Giáo Hội hòa chung niềm vui Chúa nhật mừng 
kính Chúa Kitô Vua và mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 
20.11 anh em Ccsls-Qn tập trung về Chủng viên để 

cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu cho các ân sư , các ân nhân 
hội Phaolô Châu đã qua đời trong tâm tình tri ân. Và cùng 
hiệp ý cầu nguyện cho các cha giáo đang làm nhiệm vụ giảng 
dạy được nhiều sức khỏe. đầy nhiệt huyết và được Chúa ban 
muôn ơn lành để các ngài chu toàn sứ mệnh Chúa giao phó.
Thánh lễ đươc cử hành tại nguyện đường Chủng viện.Cha 
Giuse Trương đình Hiền chủ tế , cùng đồng tế có Cha Giám 
Đốc chủng viện cũng là cha Linh hướng Hội Ccsls-qn và cha 
giáo đồng hành. Cùng tham dự với anh em Ccs có quí thầy 
Phó Tế và các chủng sinh đang theo học tại Chủng viện.
Trước Thánh lễ anh em đã đến viếng mộ Đức Cha Phaolô và 
nhà An Bình Gx Chính Tòa để dâng lên Chúa những câu kinh 
nguyện cầu xin Chúa thương đến linh hồn các Ngài và sớm 
đưa các Ngài về vui hưởng Nước Trời.
 Sau Thánh lễ quý Cha, quý Thầy Phó Tế cùng các 
chủng sinh cũng như cựu chủng sinh hòa chung niềm vui liên 
hoan ngày họp mặt.
  Chúng con xin cám ơn Cha Tổng Đại Diên vừa là 
người Cha, người thầy , vừa là người anh luôn đồng hành 
cùng Hôi Ccs chúng con.
 Chúng con cũng  xin cám ơn Cha Giám Đốc và cha 
đồng hành Chủng viện đã tạo cho chúng con một cợ hội về 
thăm lại trường xưa và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm dưới 
mái trường thân yêu
 Nguyện xin cho chúng con luôn Hiệp Nhất .

DEO GRATIAS
                                                                        Pet Quang Nhu.

CCSLSQN tại Qui Nhơn họp mặt 20.11.2016

Cầu nguyện cho Ân Sư
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GẶP NGƯỜI XƯA 
NHỚ CHUYỆN CỦ
FxHoangTy 
____________________

Nha trang tháng này đã vào mùa mưa, khoảng 5 giờ 
chiều thì trời đã tối nên tôi vội vã trở về Cam ranh lúc 
3 giờ rưởi vì cặp nhản không mấy tốt. Vừa tới nhà thì 

được điện thoại từ Ông chủ Khách sạn MONAKO gọi :” A lô, 
Hoàng Tý, Thanh tóc xoắn ở Nha trang 2 hôm rồi mà không 
có anh em nào dẫn đi chơi cả,  số điện thoại trong tin nhắn 
nha.”  Tôi vội gọi thăm hỏi và làm cuộc hẹn ngày mai.
 
 Suốt đêm tôi luôn hình dung lại hình ảnh của Thanh, 
một tay ham mê thể thao nên rất tinh nghịch với các trò chơi 
mỗi khi có cơ hội. Lúc mới nhập Trường Làng sông với mái 
tóc xoắn tít vào nhau nên anh em gọi tóc xoắn để tránh tiếng 
“tóc phi dê”. Thanh cũng buồn lắm nên có lần xin hớt húi mái 
tóc. Nhưng hớt càng ngắn thì lúc mọc ra lại càng xoắn tít với 
nhau gở không ra. Anh Mai cồ Huỳnh Thanh Phong cũng tóc 
quăn nhưng chẵng bằng Thanh. Lúc ở Làng sông mỗi lần anh 
em đi tắm ở sông cạn trước trường, Thanh tìm cây cao nào có 
nhánh ngã ra ngoài sông là Thanh leo lên rồi cuốn mình nhảy 
xuống nước nghe cái tủm rất to ai cũng nhìn.  Lúc về ở cạnh 
Tòa Giám Mục khoảng năm ’66-’67 có nhà tắm giặt áo quần 
khá dài. Mỗi lần có Thanh vào là tôi sợ Thanh té vào tường. 
Anh em giặt và tắm thì cho nước xà phòng chảy tràn xuống 
nên nhà để thoát, nhưng đó là cơ hội tốt cho Thanh biểu diển 
trò trượt trên băng mà bây giờ khá thịnh hành. Đến năm 74 
vào gặp Thanh ở Sài gòn thấy mặt cháy sạm nắng nên hỏi 
thăm thì biết là giửa trưa sân Tennis của Dinh Độc lập không 
ai chơi nên Thanh ra luyện tập Tennis cho thoải mái. Sau đó 
muốn gặp Thanh thì phải đi qua cổng vào trong Sở Thú rồi 

tìm đến VƯỜN ĐỊA ĐÀNG  mới gặp được. Đúng là một nhân 
vật khác thường, nếu Thanh sống vào thời THỦY HỬ thì chắc 
chắn Thanh sẽ là 1 trong 108 vị Lương Sơn Bạc. Sau 6 năm 
Du Học ở phía Bắc về, anh ta thành hôn với 1 Tiểu thư đài các 
của Sài gòn và lễ cưới tại nhà thờ Thanh Đa với sự tham dự 
rất đông anh em ccslsqn trong đó có tôi từ Cam ranh vào. Xin 
nhìn lại những bộ mặt thân thương ngày ấy sao mà đơn sơ, 
thánh thiện, hiền lành, đạo đức đến thế !

 Và hôm nay 
đây, Thanh 
và tôi mãi 
trò chuyện 
xưa nay, hỏi 
thăm anh 
Phiên, anh 
Thính thì 
mới biết kẻ 
Nam người 
Bắc  khó 
gặp nhau 
lắm. Thanh 
muốn thăm 
anh em anh em vùng này nhưng thời gian không cho phép 
nên hứa hẹn kỳ Đại Hội 2018 rồi sau đó lên thăm anh em ở 
Pleiku ghé Ban mê Thuột thăm Đức cha Vincent.

Trước khi 
cạn chén ly 
bôi, Thanh 
gửi quà 
cho anh 
em ccslsqn 
nhóm Cam 
ranh 100 
CaD và cho 
Hội Quốc 
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nội 100CaD. 

 

 Thay mặt cho Hội và cho nhóm Cam ranh, tôi xin cám 
ơn vợ chồng anh Thanh và cầu chúc anh chị hưởng những 
ngày nghỉ tại Việt nam vui vẻ, khỏe mạnh và đầy hạnh phúc. 
Tôi cũng không quên cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc bình an 
đến các con cái của anh chị Thanh.
_________________________________________________ 

Mái ngói trường yêu vẫn còn đây!
Năm tháng trôi qua mây vẫn bay.
Cảnh cũ người xưa đâu còn nữa.
Thánh gíá u buồn vẫn giang tay!

CHUYỆN KỂ VỀ THẦY !

Hai ngàn năm trước,
Trên những nẻo đường cát bụi xứ Palestina,
Đột nhiên, có đoàn lũ lớn bé trẻ già,

Khố rách áo ôm, nam thanh nữ tú…
Ai nấy trằm trồ, cùng nhau kháo láo :
Có một Vị Thầy,
Từ làng quê Na-da-rét, đích thị Rabbi !

Thầy : tên cúng cơm cha mẹ đặt GIÊSU,
Thầy : nghề thợ mộc, xuất thân hàng lê dân áo vải.
Thầy : Từng lao động với những giọt mồ hôi nhễ nhại,
Thầy : từng chen lẫn 
giữa đoàn người tội lỗi bước xuống dòng sông.
Thầy : từng quy tụ đám đông,
Để truyền giảng một Tin Mừng mang tên Nước Chúa !
Thầy : từng đem niềm vui cho bao tâm hồn héo úa,
Thầy : đem tin yêu cho những ai thất vọng ê chề !
Thầy : rọi sáng bao tâm hồn lạc lối u mê,
Thầy : trả lành lặn cho bao phận người đui què mẻ sứt…
Thầy : ban sự sống cho ai đang nằm trong cõi chết,
Thầy : đưa về nhà Cha những người con tội lỗi đi hoang.
Thầy : mang nụ cười vui gieo trên mọi ngả đàng,
Thầy : chung chén rượu cưới, bữa cơm gia đình đạm bạc.
Thầy : vui với trẻ em, chữa những người phung cùi, điếc lác,
Thầy : cũng khóc, cũng giận, cũng buồn, cũng vui.
Thầy : luôn xót xa và trăn trở bùi ngùi,
Trước một đàn chiên bơ vơ, lạc loài, đói khát.
Thầy : sẵn sàng chấp nhận trở nên hạt lúa mì mục nát,
Thầy : chọn con đường chết khổ nhục thương đau.
Thầy : muốn học trò noi gương Thầy rửa chân cho nhau,
Thầy : ban tặng : giới răn yêu thương làm luật mới.
Thầy : không để kẻ tin Ngài phải ưu sầu mong đợi,
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Thầy : oai hùng từ mố trống đĩnh đạc phục sinh.
Thầy : thắp sáng niềm tin, ban sức sống Thần Linh,
Thầy : ban bình an và ơn cứu độ cho muôn dân thế giới.
Thầy : sai các môn sinh hãy mang Tin Mừng cùng đi tới,
Thầy : hứa sẽ hiện diện mãi mãi cho đến cuối thời gian…

Nhớ về Thầy, hôm nay xin ghi vội đôi hàng,
Như một chút lễ dâng,
của tên học trò đã từng được Thầy cho thọ giáo !

Sơn Ca Linh
(20/11/2016)
________________________________________________

CCSLSQN Nam & Bắc Cali 
Hình chụp trước nhà anh chị Giả (Sacramento)

SINH HOẠT CAM RANH
Ngoc Do 
__________________________

Như lời mời gọi của Cha quản xứ Hòa Yên:”Nếu không 
có gì ngăn trở, ACE CCSLSQN cứ về sinh hoạt tại Hòa 
Yên, chẳng những các AE mà cả các chị cùng con cái 

nữa, để gia đình CCSLSQN chúng ta ngày một đông thêm”. 
Cám ơn Cha thật nhiều! Cho dù sau các ngày Tĩnh Tâm ở 
TGM về, Cha phải lo mục vụ cho giáo xứ, nhưng Cha vẫn ưu 
ái dâng Thánh Lễ cầu  nguyện cho các ĐGM, ân sư, ân nhân, 
các cha linh hướng, các AE CCSLSQN đã qua đời theo lễ xin 
của ACE gia đình CCSLSQN Nha Trang- Cam Ranh- Phan 
Rang. Tình Làng Sông nơi Cha thật tuyệt vời!
 Ngày 26/11/2016 năm nay là ngày “tốt” nên AE phải 
dự đám cưới khá nhiều, khiến cho ACE về tham dự Thánh Lễ 
không được đông đủ như mong đợi. Nhưng với sự nhiệt tình 
của cha quản xứ- CCSLSQN, cha phó xứ cũng như của các 
ACE CCSLSQN hiện diện đã đem lại cho cuộc lễ một bầu khí 
thật tươi vui đầm ấm. Cám ơn quý Cha, quý ACE! Cám ơn 
Tình Làng Sông!
 Chúng con xin gửi đến quý Cha, quý ACE một số hình 
ảnh của cuộc lễ vừa qua.

Thánh lễ cầu nguyện cho Ân sư tại Cam Ranh
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CCSLSQN tại Cam Ranh họp mặt tháng 11/2016

TRIẾT LÝ SỐNG 
CỦA MỘT ÔNG BẠN GIÀ
Trung Dang online 
___________________________            

Bạn tôi, có ông tự xưng là Hai Hô. Bởi vì răng ông hô. 
Ông rất thú với danh xưng nầy. Ông thường nói rằng, 
ngày xưa còn trẻ, hăng tiết vịt, ai nói gì, đúng hay sai, 

cũng tìm lời cãi lại. Bây giờ già rồi, nghe ai nói gì cũng thấy 
xuôi tai, đúng hết. Bởi già rồi, có nhiều kinh nghiệm, thấy được 
đúng-sai, có nhiều mặt khác nhau.
 Bà mẹ ông đã 92 tuổi, mà thường hay nói câu: ‘Mai 
mốt tôi già rồi thì…’ Mỗi lần nghe câu đó, ông vội cắt ngang 
lời mẹ, và hỏi lại: ‘Hơn chín mươi tuổi rồi mà chưa già hở mẹ? 
Thế thì bao nhiêu tuổi mới là già?’ Bà cụ chỉ cười, không đáp 
lại. Vợ ông thường nháy mắt, nhìn ông che dấu nụ cười bí 
mật. Người em ông nói: - ‘Theo tôi thì không có ai già và cũng 
chẳng có ai trẻ. Già hay trẻ, là một khái niệm rất tương đối. 
Hồi tôi mười bốn, mười lăm tuổi, thấy các chị hàng xóm mười 
bảy hay mười tám tuổi là đã già khú đế. Già như sắp mua hòm 
được rồi. Thế mà khi tôi sáu mươi tuổi, tôi thấy các bà năm 
mươi là trẻ và các bà bốn chục tuổi là bọn con nít. Thế thì già 
hay trẻ, không phải tùy theo số tuổi của họ’.
 Ông Hai nói, có một lúc nào đó, con người trở nên già. 
Nầy nhé, mỗi khi đi ra đường, nếu chỉ thấy các bà già nhìn 
mình, mà các cô gái trẻ không dòm mình nữa, thì phải hiểu là 
mình đã già rồi. Lại nữa, mỗi sáng đứng trước gương, thấy 
trán mình cao hơn, tóc rụng nhiều, đừng tưởng mình trở nên 
thông thái, mà phải biết đó là dấu hiệu già. Nếu mình thấy 
mọi người dường như trẻ lại thì chính mình già đã đi, vì mình 
so sánh thiên hạ với cái bóng của mình trong gương soi mỗi 
ngày.
 Ông nói, tuổi già báo hiệu khi sinh lý bắt đầu yếu. Nhịp 
độ ‘gần gũi’ của vợ chồng thưa dần. Và đôi khi cố gắng làm 
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vừa lòng bà vợ theo định kỳ, mà không có hứng khởi. 
  Những khi đó, nếu bà vợ gạt ra, không cho gần gũi, thì 
trong lòng lại mừng húm, vì có cái cớ để không làm tròn ‘bổn 
phận’ mà không áy náy. Ông nói, bực nhất là những lúc mình 
đang hăng, đang nóng máu, sắp xáp chiến mà bà vợ cứ cằn 
nhằn về những chuyện không đâu, như cái hàng rào bị gió vật 
nghiêng, cây hoa hồng lá bị bạc mốc, con chó bị rận bọ chét. 
Thế là cả cái thân già nó xìu xuống như cọng bún thiu. Chẳng 
làm ăn chi được nữa cả. Ðành bỏ cuộc vui nửa chừng. Khi còn 
trẻ, vào những lúc sắp gay cấn như thế nầy thì dù cho sét nổ 
trên đầu, cũng không nghe, không biết.
 Có người hỏi ông sao không dùng viên thuốc thần kỳ, 
làm cho vợ chồng vui như thuở ba mươi. Ông nói, đừng tin mà 
chết sớm, đau tim mà dùng thuốc nầy thì lăn đùng ra mau lắm. 
Hồi trước, ông cũng xin ông bác sĩ cho toa thuốc nầy, bác sĩ ấy 
không chịu. Ông cũng hơi giận, nhưng bây giờ thì cám ơn, vì 
biết được cái nguy hại của nó. Vui chốc lát mà bỏ mạng, lãng 
nhách. Theo ông thì vợ chồng già, ghiền cái hơi của nhau hơn 
là chuyện vật nhau lăn lộn trên giường. Chỉ cần luồn tay vào 
áo bà vợ già mà tìm trái mướp, cũng đủ làm cho bà ấy vui rồi.
 Nói về cái tai điếc, ông bảo: - ‘Có một lúc nào đó, mình nghe 
nhạc, cứ tưởng là các anh chị ca sĩ dạo nầy không còn hát hay 
như ngày xưa. Không phải vậy đâu. Thời nào cũng có ca sĩ 
giọng hay. Nghe không hay vì cái tai mình đã nặng, lãng. Rồi 
cứ tưởng nhạc dở. Ðó là dấu hiệu già. Nhất là khi nghe truyền 
thanh, truyền hình thì con cái, hàng xóm, cứ than phiền mở âm 
thanh quá lớn. Theo mình, âm thanh như vậy chỉ vừa đủ nghe, 
mà họ bảo oan cho mình là quá lớn’.
 Ông Hai nói với một bạn già rằng, khi già, lãng tai, điếc 
tai cũng có cái lợi lớn. Là khi nào vợ nói lời êm ái, dịu dàng, 
yêu thương, thì nghe cho sướng tai. Khi nào bà trở chứng 
trách móc, chê bai, than vãn, nói nặng lời, thì cứ nhè-nhẹ gỡ 
cái máy trợ thính ra, chỉ thấy bà nhóp nhép cái miệng, trông 
tức cười lắm. Không nghe, thì không bực mình, không giận 
hờn, mà còn cười, đôi khi nụ cười rất rạng rỡ, cười rất dễ 
thương nữa. Bà vợ nói như gió vào phòng trống, thấy ông 
chồng không giận, mà còn cười vui, thì đành im miệng cho 

đỡ tốn hơi. Và đôi khi còn thương thêm, vì tưởng ông chồng 
khéo nhịn. Nhưng một ông bạn khác, nói rằng, khi bà vợ trách 
móc và thở than thì để bà ấy nói, cho xả ra, nhẹ bớt bực tức 
trong lòng. Bởi vậy, mỗi khi vợ ông than vãn, trách móc thì 
ông mừng và lắng nghe. Nếu bà ngưng nói, thì hỏi rằng em 
có gì cần nói thêm, than vãn thêm không, hãy nói cho hết đi, 
anh nghe đây. Thế là bà dịu xuống, và bà cảm thấy hơi quê 
quê, nên thôi.
 Ông Hai nói, khi già, mắt yếu, cầm cuốn sách lên, là 
móc túi tìm cái kiếng. Không có kiếng thì đành chịu thua. Khi 
đó, mình ít đọc sách hơn ngày xưa. Rất nhiều bạn ông than 
phiền rằng, dạo nầy, sách vở, báo chí họ in chữ nhỏ hơn, khó 
đọc. Không phải đâu. Mắt mình mờ, kém, chứ không phải chữ 
in nhỏ lại. Mấy anh trẻ hỏi ông có bực vì mắt kém không, ông 
Hai nói rằng, việc chi mà bực? Phải mừng chứ đừng bực. 
Mừng và cám ơn khoa học tiến bộ, giúp cho mình còn thấy rõ 
hơn, nghe rõ hơn, mà nếu mình sống mấy trăm năm trước, thì 
đã mù loà, và điếc đặc rồi. Dù cho nghe ít, thấy không rõ hoàn 
toàn, nhưng có thấy, có nghe , đã là quá quý rồi. Tuổi đã cao, 
mà còn thấy được người thương yêu, con cháu, bạn bè. Còn 
xem truyền hình, phim truyện, thì đã nhận được rất nhiều ân 
phước của Trời ban cho. Phải biết cảm nhận và cám ơn Trời 
.
 Bây giờ, đi đâu xa ông cũng ngại. Ði du lịch, điều 
nghĩ đến trước tiên của nhiều người già như ông, không phải 
cảnh đẹp, điều hay, cái lạ, mà nghĩ đến cái cầu tiểu. Không 
biết nơi đó có hay không. Cứ vào quán xá, hội trường, thì có 
thói quen, trước tiên là xem cầu tiểu nằm đâu. Quán nào mà 
không có cầu tiểu, thì đừng hòng có nhiều ông bà già bước 
vào. Ông rất sợ mai đây xui xẻo, người ta tôn ông lên làm 
lãnh tụ. Vì thấy mấy ông lãnh tụ đứng đọc diễn văn, họp báo, 
duyệt binh, diễn hành, đứng hàng giờ, phải nín tè, khó chịu, 
mệt và khổ lắm. Ông cũng rất ngại ngủ nhà lạ, cứ nửa đêm, 
nhiều lần mò mẫm trong bóng tối dậy đi tiểu. Xối nước ào ào 
làm người khác mất ngủ. Chưa kể lạ nhà, đêm tối, lạc đường 
mở lầm cửa phòng vợ, con người ta, thì cũng bẽ bàng.
Một lần,bà vợ đè đầu ông xuống mà nhuộm tóc cho ông. Mấy 
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hôm sau, lên xe công cộng, ngồi vào ghế dành cho người cao 
niên. Ông thấy có một ‘lão trượng’ đứng nhìn ông chằm chằm 
như ngầm hỏi, sao không nhường ghế ngồi cho người già cả. 
Ông đoán chắc, chín mươi phần là ‘lão trượng’ kia còn nhỏ 
tuổi hơn ông. Ông cứ ngồi lì, làm lơ. Nhưng khi thấy hành 
khách chung quanh nhìn, như thúc dục, như nhắn nhủ bằng 
ánh mắt khó chịu, thì ông nhột quá, đứng dậy nhường ghế cho 
lão trượng kia. Ông nghĩ, không lẽ phải thét lên là tôi còn già 
hơn lão, và không lẽ phải móc căn cước ra mà chứng minh? 
Thôi thì đứng dậy, cho bớt nhột và ngượng ngùng. Rồi tự an ủi 
rằng, đứng cũng là một cách tập thể dục tốt.
 Khi có ai hỏi tuổi, ông Hai Hô cũng tự cộng thêm gần 
chục năm.Thế là thiên hạ rối rít khen trẻ, xít xoa hỏi làm sao mà 
giữ được trẻ trung như thế. Ông cười, nói đùa rằng, cứ theo 
đúng lời dạy vàng ngọc của người xưa để lại, là ‘đêm bảy, ngày 
ba’ cho khí huyết lưu thông, điều hoà, thì cơ thể trẻ trung mãi. 
Ông nói rằng, nếu có khai trụt đi năm ba tuổi, cũng chẳng có 
lợi ích gì, vì mình đâu có toan tính chinh phục, tán tỉnh ai. Khai 
trụt tuổi, đôi khi người ta còn chê, là trông già trước tuổi.
 Lại nữa, phong tục của mình là kính trọng người lớn 
tuổi. Nhưng các bà, các cô thì khi nào cũng dấu tuổi, cứ 18 tuổi 
thì khai là 16, khi 20 khai là 18, và lúc 23 khai là 20. Cứ khai 
trụt vài ba tuổi, và cảm thấy sướng khi được người khác tin. 
Khi phải đoán tuổi, ông thường rộng rãi hạ xuống cho các bà, 
các cô từ năm đến bảy tuổi, để họ sướng, mà ông không mất 
chi cả, cũng là làm một điều thiện nho nhỏ trong ngày, làm cho 
người khác vui, yêu đời hơn.
 Dạo sau nầy, khi ông ăn uống, thường thức ăn bị đổ 
vung vãi. Nhiều lần ông tự bảo là cẩn thận. Nhưng hình như 
cái tay nó không hoàn toàn theo mệnh lệnh của cái đầu nữa 
.Ðưa cơm vào miệng không gọn gàng, cứ rớt ra vài chút. Ðôi 
khi tay run mà ông không biết. Ông cho đó là dấu hiệu của tuổi 
già. Nhiều lần bà vợ ông nhăn nhó, la nạt vì làm đổ thức ăn. 
Một lần ông nhớ lại câu chuyện đứa bé đẽo cái chén gỗ, cha 
mẹ hỏi đẽo làm gì, nó nói là để sau nầy cho cha mẹ ăn, như 
cha mẹ đã cho ông nội ăn chén gỗ. Ông nhỏ nhẹ nói với vợ 
rằng, nhờ bà đẽo cho ông một cái chén gỗ, rồi mỗi bữa dọn 

cho ông ăn sau viả hè, bên thềm. Nghe thế, bàvợ nhìn ông 
một lúc lâu, rồi rưng rưng nước mắt. Từ đó, bà hết cằn nhằn 
khi ông làm đổ thức ăn. Ông hay quên, đôi khi đi xuống nhà 
kho mà ngẩn ngơ không biết định xuống để làm gì. Quên 
trước, quên sau. Một bạn già của ông nói, nếu ‘cái đó’ mà ông 
trời không bắt dính chặt vào người thì có khối ông già để quên 
trên xe buýt, trên tàu điện, ngoài công viên; và khi cần đi tiểu 
thì chạy quanh, quýnh lên mà tìm không ra. Còn triệu chứng 
khác nữa, là làm biếng tắm, đôi khi hai ba ngày ông chưa tắm. 
Cứ nghĩ là có làm chi dơ đâu mà phải tắm. Nhưng rồi nhận 
ra thì tuổi già sợ lạnh, nhạy cảm với cái lạnh, nên ngại tắm.Vì 
thế có nhiều cụ già có mùi, họ đâu biết. Ông phải rán tập thói 
quen, nóng lạnh chi cũng ráng tắm mỗi ngày một lần, ngoại 
trừ trường hợp đặc biệt.
 Bà mẹ ông 92 tuổi, đi ăn tiệm, cắn càng cua-rang-
muối nghe rau ráu. Thực khách trong tiệm tròn mắt ra mà 
nhìn. Còn ông thì ngay cả bánh mì mềm của Mỹ cũng không 
dám cắn, dùng tay xé nhỏ ra rồi bỏ vào miệng. Bà mẹ ông ăn 
uống không kiêng cữ chi cả. Thịt heo quay, vịt quay, cá chiên, 
gà chiên, bún bò giò heo, phở, nước béo, các thứ độc địa đều 
ăn tuốt.Thế mà bà không cao mỡ, không cao máu, dù thân 
thể tròn quay. Cái đó cũng nhờ trời cho. Nhiều bác sĩ cũng 
khuyên bà, cứ ăn uống thả dàn, cho sướng cái miệng, đừng 
kiêng cữ làm chi nữa khi ở cái tuổi nầy.
 Nhiều ông bạn ông kiêng khem kỹ lắm, kiêng đủ thứ. 
Họ xem ba thứ sau đây ngang hàng với thuốc độc: Ngọt, mặn 
và béo. Họ ăn lạt, không dám ăn đường, ăn béo. Thấy đồ 
chiên, là họ đã tái mặt. Họ ăn mãi quen miệng, và thấy các 
thứ thức ăn không mùi, không vị kia cũng ngon. Bởi khi đói thì 
cơm thiu, cơm cháy cũng thành ngon. Có kẻ bảo, uổng quá, 
phí thức ngon của trời cho. Nhưng những người kiêng cữ 
nầy nói rằng, không tội chi đem chất độc vào người, rồi bệnh 
hoạn, hối không kịp.
 Một ông bạn cho biết rằng, theo nghiên cứu của đại 
học Rockefeller thì có ba điều kiện để cho người già khỏe 
mạnh và ít bệnh là:1) ăn bằng một nửa của bữa ăn bây giờ, 
2) thể dục thường xuyên, và 3) làm tình đều đều. Ông không 
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tin và cho rằng, cái đó chỉ đúng cho người Mỹ mà thôi. Mỗi 
bữa, họ ăn miếng thịt to bằng bàn tay, một bữa ăn của họ 
mình có thể ăn ba bốn ngày mà chưa hết. Nếu mình chỉ ăn 
bằng một nửa của bây giờ thì sẽ suy dinh dưỡng, sớm đau 
ốm mà chết. Còn chuyện thể dục thường xuyên thì đúng trăm 
phần trăm. Phần làm tình đều đều, có lẽ không ai chắc, vấn 
đề là còn làm được hay không, mà còn đòi đều đều. Mình cứ 
ăn bình thường, đừng ăn quá no, cũng đừng ăn đói. Cứ theo 
cái đạo trung dung của người xưa đã bày ra từ mấy trăm năm 
nay. Rượu chè, nếu uống được thì uống vừa vừa, cũng tốt 
cho sức khoẻ. Ðừng say sưa là được. Lâu lâu cũng ráng vui 
vợ, vui chồng cho khỏi lạt lẽo. Ông Hai đã chữa bệnh biếng ăn 
cho nhiều bạn bè rất công hiệu. Ðó là đừng ăn vặt, và chờ cho 
khi thật đói mới ăn, chưa đói rã thì chưa ăn. Như vậy thì ăn gì 
cũng thấy ngon.
 Ông có quan niệm phóng khoáng hơn về sự sống và 
cái chết. Ông cho rằng, chết là một tiến trình của đời sống, 
hợp với luật thiên nhiên của tạo hóa. Sợ chết là vô lý. Không 
ai tránh khỏi cái chết, không sớm thì muộn. Ai cũng sẽ chết 
cả. Ngay cả Phật, Chúa, thần thánh cũng phải chết, huống chi 
mình là người trần mắt thịt. Chúa Giê-Su chết lúc mới 33 tuổi. 
Phật cũng chết, thọ không bằng các ông, các bà cụ bây giờ.
Cứ thử nghĩ, nếu già mà không chết thì bây giờ trên thế giới 
có đến hơn chín mươi phần trăm cụ già, cụ nào cũng mấy 
trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, ho hen, run rẩy, chậm chạp. Lấy ai 
làm lao động mà nuôi các cụ? Nhân loại sẽ đói cho vêu mỏ 
ra. Già thì phải chết để cho thế giới được trẻ trung hoá. Khi 
nào anh chị nghe tin một người già chết mà lòng không buồn, 
không thương tiếc, thì anh chị được giác ngộ rồi đó. Có chi mà 
buồn?. Nếu người chết không để lại một gánh nặng gia đình, 
một đàn con dại cần nuôi dưỡng, dạy dỗ, một bà vợ chân yếu 
tay mềm, thì mừng cho người ta thoát được cái hệ lụy của trần 
gian. Khỏi lo công ăn việc làm, khỏi lo nhà cửa, khỏi lo thương 
ghét, ghen tuông, giận hờn, khỏi lo khai thuế cho đúng hạn kỳ. 
Khoẻ ru.
 Nếu người chết đã cao tuổi, trong nhiều năm nằm một 
chỗ, không nói năng, bại liệt, ăn bằng cách bơm qua ống nối 

với bao tử, nghe họ chết mà mình khóc lóc, tiếc thương, bi ai, 
thì hoá ra là không biết điều. Muốn người ta bị kéo dài thêm 
cái cực hình đó lâu hơn nữa, rồi mới được chết sao? Nhiều 
khi, con cháu mừng cho thân nhân họ được chết, mà mình thì 
sụt sùi thương tiếc.
 Ông thường nói, trong tuổi già, sức khoẻ là quý nhất. 
Nhưng nếu ai đó có sức khoẻ tốt, không hề đau ốm, thì cũng 
là một sự nhàm chán. Họ đâu biết họ đang có cái quý báu 
nhất trong đời. Lâu lâu phải đau vài trận để nhắc nhở, và nhớ 
rằng, không ốm đau là sung sướng, là hạnh phúc lắm lắm.
Làm sao bọn trẻ, và những người khoẻ mạnh biết được cái 
hạnh phúc, cái sung sướng của người già, khi buổi sáng ngủ 
dậy, mà thân thể không đau rêm, nhức nhối?
 Cũng như nếu người ta chưa sống dưới chế độ kềm 
kẹp, hà khắc thì làm sao biết được nỗi sung sướng khi được 
đặt chân lên miền đất tự do? Nên quan niệm rằng, với sức 
khoẻ nào cũng tốt cả, đừng so sánh với trường hợp tốt hơn. 
Cứ vui với cái sức khỏe mà mình đang có. Ðược khoẻ nhiều 
thì sướng nhiều, khoẻ ít cũng sướng hơn, vì chưa đến nỗi tệ 
hại lắm. Nhớ đi khám bác sĩ đều đều, để khám phá ra bệnh, 
kịp thời chạy chữa. Một người bạn ông cho biết, không dám 
đi khám bệnh thường niên, vì sợ ‘bói ra ma, quét nhà ra rác’. 
Thế nào bác sĩ cũng tìm ra bệnh nầy, bệnh nọ trong cơ thể và 
thêm lo. Cứ để thế, rồi khi bệnh nặng thì chết. Bà vợ ông nầy 
khổ sở lắm, nhưng không thuyết phục ông được. Ông còn nói, 
bác sĩ thường cho uống thuốc chữa bệnh nầy, thì sinh ra thêm 
bệnh khác nữa. Hoặc bác sĩ chẩn đoán sai bệnh là thường. 
Có người đọc báo cáo y khoa, cho biết trên nước Mỹ, mỗi 
năm có đến hai trăm ngàn người chết, hoặc thương tật vì bác 
sĩ kém hiểu biết, hoặc sơ suất gây ra.
 Theo ông Hai Hô thì đừng sợ. Vì bác sĩ giỏi nhiều hơn 
bác sĩ dở, và bác sĩ có lương tâm nhiều hơn bác sĩ thiếu 
lương tâm. Ðừng vì một số trường hợp xấu mà sợ đi khám 
bệnh. Khám bệnh để biết trước mà đề phòng, để chữa trị khi 
bệnh mới chớm, còn kịp, chữa trị dễ dàng hơn. Ðể ung thư ăn 
tràn lan ra rồi thì chỉ có phép lạ mới cứu được. Người ta, có 
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thể mạnh khỏe cho đến khi chết. Ðó là trường hợp hiếm hoi. 
Nhưng đau yếu trong tuổi già là thường, không đau yếu là bất 
thường. Có một người than rằng, cứ đi vào, đi ra trong nhà 
hoài, chán quá.
 Ông Hai bảo rằng, được đi vào đi ra như thế là sướng 
lắm rồi, sao mà chán, vì có nhiều người khác mong được 
đứng dậy đi vài bước, mà không làm được, vì bệnh. Nhưng 
theo ông, thì cái người nằm liệt trên giường, cũng tìm được 
cái thú vui riêng, khi nghe nhạc, nằm mơ mộng, nghĩ đến các 
kỷ niệm thời còn vàng son, nhớ đến những tội lỗi nho nhỏ mà 
họ đã phạm một cách cố ý và thích thú.
 Ông Hai Hô tập thể dục đều đặn.Ông nói không ai chối 
bỏ được ích lợi của thể dục, dù già dù trẻ. Không bao giờ trễ 
để bắt đầu tập thể dục. Không thể dục thì tấm thân nhão nhẹt 
ra, rất dễ làm mồi cho bệnh hoạn. Ði bộ trong tuổi già là tốt 
nhất. Còn khoẻ thì đi nhanh, yếu thì đi chậm hơn, yến hơn 
nữa thì chống gậy mà đi. Có vận động là tốt. Ði bộ, xương đỡ 
rỗng, đỡ gãy tay chân khi vấp té. Ði bộ cũng làm cho mặt mày 
trẻ ra, lưng đỡ còng, thân thể đỡ đau đớn, mệt mỏi. Ði bộ cũng 
vui, nhất là đi với vợ, với chồng, nói đủ thứ chuyện vui buồn.
Nhưng khi bà vợ bắt đầu cằn nhằn vì những chuyện không 
đâu, thì phải giả vờ chạy, để bà lại phiá sau, cho bà nói với 
cột đèn, cằn nhằn với cây cỏ. Không có vợ đi cùng thì đi với 
bà cụ hàng xóm cũng vui. Bà sẽ không bao giờ dám cằn nhằn 
ông vì những chuyện không đâu. Bà sẽ lịch sự hơn. Ði với bà 
hàng xóm, ông bảo ,đừng sợ thiên hạ hiểu lầm, cũng đừng 
sợ chính bà ấy hiểu lầm. Không hiểu lầm thì tốt. Hiểu lầm thì 
càng tốt hơn, vì làm cho bà ấy vui, làm bà nghĩ là còn sáng 
giá, còn có người ngưỡng mộ đến cái nhan sắc mùa thu của 
bà. à sẽ yêu đời hơn, sẽ ăn ngon, ngủ được, thế thì ông cũng 
đã làm được một điều thiện nho nhỏ. Ông nói, ông được nghe 
chuyện một bà cụ 88 tuổi, bà nói rằng, phải đi bộ, phải tập 
thể dục để chống lại bệnh hoạn. Mỗi ngày bà đi bộ hơn một 
giờ. Bà nói rằng: ‘Mình phải biết tự thương mình. Con cái có 
thương mình, chúng có thể cho tiền bạc, quà cáp, chứ không 
cho mình sức khỏe được. Mình phải tự lo lấy để mà sống cho 
vui, sống cho có..chất lượng.’

Ông nói rằng, thể dục làm tăng tuổi thọ, chứ không làm giảm. 
Ngoại trừ ham tập, tập quá sức thì lăn kềnh ra mà chết, mau 
lắm. Bơi lội là tốt nhất, vận động đủ các thứ bắp thịt. Nhưng 
tuổi già, thường sợ nước, sợ lạnh. Cái gì sợ thì không nên 
làm, hại cho sức khoẻ, hại thần kinh.
 Mỗi lần nghe có người than là mất ngủ, ông thường 
nói say sưa về bệnh nầy.Theo ông thì những người nầy, đã 
ngủ đủ, ngủ thừa, nên không ngủ thêm được, mà tưởng 
là mất ngủ.Vì ban ngày, họ cứ thấy mệt, mắt ríu lại, là ngủ 
những giấc ngắn. Nên biết, ngủ một giấc chừng 15 phút lúc 
ban ngày, có thể tương đương với một giấc ngủ 1 hay 2 giờ 
ban đêm. Mỗi đêm, người bình thường, chỉ cần ngủ ngon 
chừng 3 hay 4 giờ là đủ mạnh như gấu bắc cực. Nếu không 
ngủ ngày thì đêm về ngủ dễ lắm. Không phải tuổi già là mất 
ngủ, bằng chứng cho thấy chó mèo già ngủ li bì, ngủ ngày, 
ngủ đêm, ngủ liên miên. Người già dư thì giờ, ban ngày ngủ 
rồi, thì ban khó ngủ là chuyện thường.
 Ông thường nói rằng, đừng sợ mất ngủ. Khi không 
ngủ được thì dậy đọc sách,viết thư, làm thơ, xem truyền hình, 
gõ máy vi tính, đọc thư bạn bè,hãy tận hưởng cái thời gian 
quý báu đang có. Rồi chờ cho thật buồn ngủ, không thức nổi 
nữa thì vào giường nằm, sẽ ngủ được ngay, và ngủ một giấc 
ngon lành cho đến sáng. Ðừng ép giấc ngủ, ép giấc ngủ sẽ 
khó ngủ hơn. Cũng đừng uống thuốc ngủ. Ðại kỵ. Uống thuốc 
ngủ nhiều, làm hư hại hệ thống thần kinh. Ðừng nằm nhắm 
mắt mà đếm cừu, nếu phải đếm thì đếm những người tình cũ. 
Mau ngủ hơn. Nếu đời chỉ có một hai người tình thôi thì đừng 
đếm một hai, một hai, không có lợi. Hoặc nằm mà hát trong trí 
những bài ca du dương, đẹp, gợi nhiều kỷ niệm êm ái, thân 
thương.
 Bà chị ông, cứ than phiền là mất ngủ, nhưng khi đi 
chơi, cứ leo lên xe thì quẹo đầu ngáy khò khò, ngủ suốt buổi, 
suốt ngày, ngủ mà quên xem phong cảnh. Ngủ như thế thì no 
rồi, dư rồi, nên khi đến khách sạn thì làm sao mà ngủ thêm 
được nữa. Bà chị nói, đi chơi xa sợ mất ngủ. Bà ấy thực sự 
ngủ nhiều hơn ai cả, mà bà tưởng là mất ngủ. Một chị khác 
than là mất ngủ kinh niên, ghé nhà ông chơi. Ông nói là sẽ 
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chữa bệnh mất ngủ cho chị. Ông dẫn chị kia đi chơi, suốt ngày 
lội bộ, chị vừa đi vừa ngủ gật, ông không cho ngủ. Ông nhờ hết 
việc nầy qua việc nọ, không để chị có thì giờ mà ngủ gật. Ðêm 
không cho đi ngủ sớm. Mới mười giờ đêm, mệt quá chị năn nỉ 
xin đi nằm, và đánh một giấc ngon lành dài đến sáng hôm sau.
Trong mấy hôm liên tiếp đêm nào chị cũng ngủ li bì, ngủ ngon, 
không cần thuốc thang chi cả. Ông truyền bí quyết là không 
ngủ ngày, mệt mấy cũng không ngủ, ban đêm đừng đi ngủ 
sớm, phải chờ cho mắt ríu lại, mở không ra, mới đi ngủ, thì 
ngủ ngon.
 Nhiều người già tự đặt cho họ một kỷ luật để sống. 
Theo ông thì có kỷ luật cũng tốt, mà không kỷ luật lại càng 
khỏe hơn. Nhiều người tính tình nghiêm khắc. Mọi sự đều phải 
răm rắp đúng như quy định mới chịu. Tội chi vậy, nếu không 
răm rắp mà không chết ai, hại ai, thì răm rắp làm chi cho khổ 
mình, khổ người? Nên dễ dãi với mọi sự, dễ dãi với chính bản 
thân mình, kẻo tội nghiệp nó. Khắc kỷ cũng là điều hay. Nhưng 
tội gì mà tự khắt khe với chính mình, người khác không khắt 
khe thì thôi. Nên cứ xem mọi sự như trò chơi. Chơi vui nhiều 
thì tốt, vui ít cũng tốt luôn. Ông không mong cái tuyệt đối, hoàn 
hảo. Trong một cuộc chơi, ông không hy vọng được tất cả mọi 
người tham gia, có ít vui ít, có nhiều vui nhiều. Hai ba chục 
người cũng vui, mà năm bảy bạn bè cũng vui luôn. Nếu hụt 
một cuộc chơi, một cuộc gặp gỡ, ông cũng không tiếc, chẳng 
sao cả, ông về nhà mở nhạc, mở TV ra mà thưởng thức. Ông 
nghĩ, được thêm một dịp nghỉ ngơi, yên tĩnh. Có lần đi trễ máy 
bay? Ông bình tĩnh xin đi chuyến sau mà không được. Ông 
cũng cười, không bực mình, quay về nhà, pha một bình trà, 
đem một tập thơ ra mà ngâm vịnh, nằm ngửa mà thưởng thức 
cuộc tranh tài thể thao. Ông nói, đôi khi nhờ trễ một chuyến 
may bay mà sống sót, nếu máy bay rớt. Chiều ra ngoài quán 
uống cá phê xem sinh hoạt phố phường. Nói chuyện tào lao 
với chủ quán.
 Ông không bao giờ tranh luận gay gắt với ai. Ông nói, 
tranh luận làm chi cho mệt, rồi giận nhau? Trong tuổi già, khi có 
cuộc tranh luận thì tránh là tốt nhất. Nếu không tránh được thì 
chịu thua đi, thắng làm chi, để cho đời ngắn lại? Thắng tranh 

luận, làm thiên hạ ghét, làm mất lòng bạn, làm người bị thua 
tứcgiận ,và nóng mặt, không ưa mình. Không ai ghét người 
thua trong cuộc tranhluận. Người thắng cuộc, dễ bị ghét hơn.
Thử đánh một ván cờ xem, nhường cho đối phương thắng, 
làm họ vui hơn, không chừng mình đưọc đãi đằng hậu hỉ hơn.
Ðến nhà người ta, mà cãi nhau, tranh thắng, làm họ mất mặt 
với vợ con, với bạn bè, thì đừng mong chi được tiếp đãi thắm 
thiết. Khi thua, mình không thiệt thòi, mất mát chi cả, mà lại 
được thương, tại sao không chọn tình thương, mà chọn cái 
bị ghét. Thắng tranh luận, cũng chưa chắc mình đã giỏi hơn 
người, mà giỏi hơn để làm chi? Và cũng chưa chắc ngưòi ta 
đã chịu cái lý của mình là đúng. Trong tình vợ chồng cũng 
vậy, nhiều ông nhiều bà tranh hơn thua từng ly, từng tí, cãi vả 
nhau tưng bừng về những điều không ích lợi chi cho ai cả. Rồi 
giận nhau, nói nặng nhau, làm nhau đau đớn vì lời nói thiếu 
tử tế,thiếu lịch sự. Có ích lợi gì đâu. Tranh nhau thắng thua,l 
àm sứt mẻ hạnh phúc gia đình, làm mất đi thì giờ quý báu bên 
nhau, làm không khí gia đình nặng nề. Ðừng bao giờ nói là 
phải làm cho ra lẽ, không thì hoá ‘lừng’. Hãy cứ để cho chồng 
mình, vợ mình ‘lừng’ đi, cho họ sướng. Tại sao đi ra ngoài, 
không dám ‘lừng’ với thiên hạ, mà về nhà lại ‘lừng’ nhau làm 
chi cho mất vui.
 Ông thường nói, cứ chịu thua đi là khoẻ nhất. Ông 
đã thua thì không việc chi mà ai đó gây hấn thêm. Ðúng hay 
sai, ông tự biết. Không cần tranh luận nhiều. Có tranh luận thì 
cũng chưa chắc đã thuyết phục được đối phương mà không 
gây mất mát. Mỗi lần phải tranh luận với ai thì ông nhớ lại 
chuyện ông Pol Pot. Ông nầy đã giết chết hơn hai triệu dân 
vô tội, tức khoảng một phần ba dân số Kampuchia của ông 
thời đó. Thế mà cuối đời, khi sắp chết, ông Pol Pot nói với một 
phóng viên Tây phương rằng, những điều ông đã làm là lợi ích 
cho dân tộc của ông. Nhớ chuyện đó, làm ông đỡ ngứa miệng 
xen vào những cuộc tranh luận.
 Khi có ai chê bai ông, ông chẳng bực mình, không giận 
hờn mà cứ cười, và xem như không. Ông tự nhủ, biết đâu ông 
cũng đáng chê, đáng trách. Nghe thiên hạ chê, để mà sửa 
mình, biết mình còn cái chưa hay, sai sót. Không phải ông là 
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kẻ mặt dày không biết xấu hổ, nhưng thiên hạ chê mà không 
phản ứng, thì như gió qua truông. Có một ông khác, bị vợ chê 
bai hoài, chê đủ thứ. Ông nầy chỉ cười mà nói với bà vợ rằng, 
ông không ngờ bà xui xẻo đến thế, lấy phải một thằng chồng 
tệ hại như vậy, tội nghiệp cho bà quá. Bà vợ nghe mà chột dạ, 
và biết đã ăn nói quá trớn.
 Khi nghe ai khoe khoang, ông cũng không bắt bẻ, 
không lật mặt thật của họ ra, sợ làm cho họ xấu hổ, bẽ bàng. 
Ông cứ giả vờ tin, để mà đãi họ vài phút vui sướng, cũng 
là làm được một việc thiện nho nhỏ. Ông không mất gì, và 
chẳng thiệt hại cho ai mà cuộc đời nầy thêm vui, thêm tử tế. 
Bởi nghĩ thế mà ông làm.
 Ông Hai Hô quan niệm rằng, trong tuổi già, có hoài 
bảo thì cũng tốt, mà không có hoài bảo chi cả, thì tốt hơn, 
và khôn ngoan hơn. Khi trẻ, nhiều thì giờ, nhiều năng lực 
mà chưa có hoài bão nào làm xong thì khi già rồi, mong chi 
đạt được. Tội chi đeo vào thân cái hoài bão cho khổ. Già rồi, 
đừng xem cái gì là quan trọng cả. Từ danh vọng, tiền tài, tình 
yêu. Ngay cả cái mạng sống của mình, cũng đừng xem là quá 
trọng. Có lần, ông đến thăm một nhà văn đang nằm thoi thóp, 
miệng ngậm một cái que gỗ có thấm nước cho đỡ khát, sắp 
chết vì ung thư. Ông nhà văn còn thao thức vì một tác phẩm 
để đời chưa khởi đầu được. Chết chưa an lòng. Ông nói: 
‘Thôi bác ơi, chuyện gì mình chưa làm được, thì thế nào con 
cháu mình sau nầy cũng làm. Yên tâm mà dưỡng bệnh đi’.
 Ông Hai Hô cho rằng, cứ năm ba ông bà bạn già gặp 
nhau, uống vài ly trà, cà phê mà nói chuyện nhảm cũng là một 
thứ hạnh phúc trong đời. Ông nói, dù đến để nghe thằng bạn 
già nó chửi mình, cũng cứ vui, được người ta chửi, tức còn 
có người để ý đến mình, còn hơn là không ai khen, ai chửi 
cả. Những dịp ra mắt thơ, ra mắt sách, ông thường tham gia 
cho cuộc họp thêm xôm tụ. Cho tác giả sướng. Ông khoái các 
buổi ca nhạc cây nhà lá vườn, tài tử. Nó cũng có những cái 
hay của nó.
 Những buổi họp mặt anh em bạn cũ, ông không bao 
giờ bỏ qua, ông nói là không tham dự thì uổng lắm. Ông cho 
rằng,tuổi già mà còn gặp lại được bạn xưa, thì không còn gì 

quý báu hơn. Nằm nhà xem sách, xem truyền hình, đá banh, 
đâu vui bằng gặp bạn cũ. Gặp dịp vui thì cứ vui kẻo uổng, biết 
mình còn sống được bao lâu nữa mà mãi phí ngày giờ chạy 
theo lợi lộc.
 Mỗi khi có ai mời đi đám cưới, tiệc tùng, ông đến đúng 
giờ, mà thiên hạ tà tà đến trễ, ông cũng không bực mình. Bởi 
người ta quen giờ cao su rồi. Họ có cả trăm ngàn lý do để 
biện minh. Ông có đến sớm, thì cũng có cái lợi khác, được nói 
chuyện, gặp gỡ, tâm sự tào lao với những bạn bè mà từ lâu 
ít có dịp gặp nhau. Cũng vui và quý. Dễ chi có cơ hội thuận 
tiện để gặp nhau. Ðến khi dọn thức ăn ra, không còn cơ hội 
để nói chuyện nữa vì ai nấy lo gắp, lo nhai, không rảnh mà 
nói chuyện. Khi ăn xong thì bạn bè vội vã ra về vì đường xa, 
vì đêm khuya, vì mệt nhọc. Bởi vậy, ông cứ vui với cái bê bối 
của thiên hạ, và bằng lòng với câu ‘Không ăn đậu không phải 
Mễ, không đi trễ, không phải Việt Nam.’ Ông Tư Hô thường 
nói, tuổi già, cứ phiên phiến với mọi sự cho khoẻ, cho sướng 
cái thân già của mình./

Tràm Cà Mau 
________________________________________________

K ỷ niệm 25 năm h ôn phối Mr&Mrs Hoàng Trọng Việt
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Đức Giáo hoàng Phanxicô 
nhắn nhủ các linh mục: Xin giảng ngắn bớt
Thenguyen online
_____________________________________

Trong khi cử hành nghi thức tấn phong tân giám mục, 
Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích các linh mục 
hãy dùng những lời lẽ đơn giản khi giảng dạy, và hãy 

rút gọn bớt bài giảng của mình trong thánh lễ ngày chúa nhật.

 Đức Phanxicô thúc  các linh mục hãy nghĩ lại về thời 
thơ ấu của mình, và nhớ xem giáo dân mừng thế nào khi các 
linh mục giảng những bài ngắn gọn.
‘Hãy nhớ cha của các cha, và thấy ông hạnh phúc thế nào khi 
biết có một linh mục gần đó cử hành thánh lễ mà không có bài 
giảng!’

 Các bài giảng phải là sự thông truyền ơn Chúa, và 
phải đơn sơ để tất cả mọi người đều hiểu được, và khi ra về 
ai cũng mang theo một khát khao muốn sống tốt hơn.’
Các bài giảng ngắn gọn cũng là chủ đề mà Đức Phanxicô đã 
lặp lại nhiều lần.

 Tháng 4 năm ngoái, Đức Giáo hoàng truyền chức cho 
19 linh mục, và thúc giục họ hãy phục vụ hơn là điều hành đàn 
chiên, và hãy cho dân Chúa của ăn với những bài giảng từ trái 
tim hơn là những bài thuyết đáng chán.

‘ Hãy để bài giảng là nguồn nuôi dưỡng Dân Chúa, để 
cho bài giảng của các cha không đáng chán, để cho bài giảng 
của các cha vươn đến tâm hồn mọi người, bởi bài giảng đó 
xuất phát từ tâm hồn các cha, bởi các cha nói ra những gì các 
cha mang trong tim mình.’

 Đức Giáo hoàng cũng thúc giục các tân linh mục hãy 
thực hành những gì mình giảng, để làm gương lành, làm 
chứng cho sự thật trong những lời mình nói.
‘Một gương lành làm cho mọi người phấn chấn, lời nói mà 
không có hành động thì là những lời vô nghĩa, chúng là những 
khái niệm không bao giờ đến được tâm hồn mọi người, và sẽ 
gây hại hơn là tốt.’

 Trong thánh lễ ngày thường ở Nhà nguyện nhà trọ 
thánh Marta, nơi ngài sống,
Đức Giáo hoàng Phanxicô thường giảng các bài ngắn gọn, 
không bao giờ vượt quá 10 phút, và thường là ngắn hơn 
nhiều.

  Một linh mục giảng dài quá bị cấm cố 1 tháng ăn bánh 
mì và uống nước lã!

LỖ MA NI -- Một linh mục Chính Thống giáo người Romania 
bị phạt phải đi cấm cố 1 tháng trời vì giảng quá dài!. 
 Bề trên cũng ra lệnh là trong một tháng trời này chỉ 
được ăn bánh mì và uống nước lã mà thôi.
 Thực ra thì LM Agapie Aurel Rusu cũng quá đáng, bài 
giảng dài 5 tiếng đồng hồ trong một Tang Lễ cho người qua 
đời mới đây! 
 Chắc lần sau người sống kẻ chết không ai dám nhờ vị 
linh mục này nữa.

 Chẳng những thế, trường hợp bài giảng dài của linh 
mục còn bị cơ quan dân sự bảo đảm chất lượng cho người 
tiêu thụ bên Romania để ý điều tra, bởi vì có người báo cáo là 
trong bài giảng dài 5 giờ này, có những điều nói lung tung, nói 
về chính trị, lịch sử và cả về giải phẫu tim nữa. 

 Thêm vào đó lại còn đọc rất nhiều bài thơ. (LM Việt 
Nam nào hay giảng thơ thì liệu coi đề phòng nhé!).
 Cũng có nguồn tin khác nói là linh mục Chính Thống 
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giáo này muốn “trả đũa” họ hàng thân quyến của người thanh 
niên qua đời 21 tuổi, vì gia đình và họ hàng muốn mời linh mục 
khác tới chủ lễ.

 Một trong những người tham dự lễ an tang nói với nhật 
báo Jurnalul rằng: 
 “Tôi không thể nào còn có sức ở trong đó được nữa. 
Tôi cũng chẳng thể nhớ những gì mà linh mục ấy nói, cứ huyên 
thuyên bất tận, giống như hề vậy”.

 Phát ngôn viên của Chính Thống Giáo ở Brasov là ông 
Zenovie Mosoiu tuyên bố rằng: “Thực sự lễ an tang mà kéo dài 
tới 5 tiếng đồ hồ là qúa dài.
 Bình thường nghi lễ này gồm cả bài giảng chỉ chừng trên dưới 
1 tiếng đồng hồ là xong xuôi”. 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch
_________________________________________________

Ccslsqn Nam Cali dự đám cưới con của  ac Vo Thanh Đạm

XUÂN CỨ ĐẾN VÀ CHIẾC TÀU VẪN ĐI
BÀI GIẢNG LỄ GIỖ TẤT NIÊN TẠI LÀNG SÔNG
(20.01.2017 – 23 THÁNG CHẠP BÍNH THÂN)
 
(Hc 44,1-15 ; Dt 3,7-14 ; Mt 25,1-13)
 

Hôm nay, có thể tạm gọi là ngày “Đại Lạp” của giáo phận, 
ngày Giỗ kính nhớ các bậc tiền nhân đức tin mà thế hệ 
con cháu chúng ta không ít thì nhiều, không gần thì xa 

cũng đều mang ơn và hưởng nhờ phúc ấm, như một bài văn 
tế tổ ngày Chạp Mã đã từng nhắc nhớ :

 Cây bản hồ cội/ nhân bản hồ tổ
 Trời đất sáng/ nhờ vầng nhật nguyệt
 Người lưu thùy/ nhờ phúc tổ tiên
 Hưởng gạo thơm/ nhớ công lam lũ
 Uống nước ngon/ nhớ nguồn nước trong xanh[1]
 
 Và còn hơn thế nữa, Lời Chúa trong sách Huấn Ca 
hôm nay, đã khẳng định cái mối tương quan trung thành bền 
vững có được nơi con cháu hôm nay chính là nhờ âm đức 
rạng ngời mà các ngài đã dày công xây dựng và nêu gương 
thuở trước :

 “Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công 
đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các 
ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn 
con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các 
ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài 
sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.” 
(Hc 44,10-13)

 Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được nội dung ý 
nghĩa nầy qua những hình tượng sống động vẫn còn thấp 
thoáng đâu đây :
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- Nào chòm râu và cái bụng nhân từ của ĐC Dominicô, đôi môi 
cười dễ mến của ĐC Giuse…
- Nào mái tóc bạc với đôi mắt uy nghiêm nhưng chất chưa bao 
dung sâu thẳm của ĐC Phaolô,
- Nào những gương mặt, nụ cười hiền lành, khả ái của những 
vị cha già như cha già Tiên, cha già Hiến, cha già Đức, cha già 
Quyển, cha già Lành...
- Nào vẻ chân chất, bộc trực, thẳng thắn đượm chất bình dân 
của dân liên khu 5 của cha già Quảng, cha già Long, cha già 
An…
- Giọng nói chậm rãi, giản đơn mà sâu sắc, phong thái đĩnh 
đạc mà thanh thản của cha Tám Ân, cha Ngoan, cha Sồ, cha 
Du, cha Sanh...
- Giọng cười hào sảng, thẳng thắn hay nhỏ nhẹ khiêm nhu 
cùng với cách ứng xử trung thực, cương nghị, bất khuất của 
cha Tô Đình Sơn, cha Giuse Châu, cha Đỗ bích Ngô…
- Thêm vào đó, cái nét nghịch ngợm, tươi vui rất bình dân, rất 
huynh đệ của cha Bích, hiền lành tế nhị của cha Tổng Khương, 
cha Trí…bên cạnh cái vẻ hào hoa lịch sự phong nhả của cha 
Nhì, khắc khổ, cứng cáp bình dị nông dân của cha Tri, hay văn 
chương đài các đầy vẽ quý phái phong lưu của Cha F.X Văn, 
và mới đây, kín đáo, chỉn chu nhưng hồn hậu sang quý của 
cha Gioakim Hiền...

            Và có lẽ chỉ nơi vùng đất Qui Nhơn nầy mà cái sâu sắc 
hồn hậu của thực hành tu đức hay ngay cả những nội dung 
nghiêm túc của mục vụ  lại được lồng trong những ngôn từ rất 
bình dân, đôi khi hài hước mà ít ra, chúng ta dễ dàng tìm thấy 
qua 2 cụm từ thân thương đó là : “Nghe được” của ông Tám 
Ân, hay “Đủ xài” của cha già Hiên…

            Nếu chịu khó tổng hợp lại tất cả những tính cách của  
những tiền nhân cao quý đó, có thể chúng ta sẽ nhận ra 3 đặc 
tính nhân cách có thể nói được là 3 đặc sản của hàng linh mục 
Qui Nhơn mà thế hệ con cháu hôm nay cần đào sâu học hỏi, 
đó là :

- Khiêm hạ giản đơn trong thể hiện Tin Mừng.
- Mộc mạc chân tình trong giao tiếp ứng xử.
- Bao dung cởi mở trong tình huynh đệ hiệp thông.

 Trong ngày lễ Giỗ tất niên nầy, chúng ta hoàn toàn 
có thể mượn lời sách Huấn Ca hôm nay để cảm tạ ơn Chúa 
và biết ơn các ngài, biết ơn bao thế hệ cha ông đã để lại cho 
chúng ta cả một gia tài tinh thần Qui Nhơn sống động, mà khó 
nơi nào có được :

 “Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu 
truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các 
ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.” (Hc 44,14-15)
 
 Nhưng nhắc lại những điều vốn đã nằm sâu trong quá 
khứ đó để làm gì ? Không phải để “một chút huy hoàng rồi 
chợt tắt”, mà để như chính lời thư Do Thái trong Bđ 2 hôm 
nay dùng lời Thánh vịnh 95 để nhắc bảo : “Ngày hôm nay, nếu 
các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng…ngày ngày 
anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày 
hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa 
gạt…”.

 Vâng, thời khắc của những ngày cuối năm Âm lịch 
nầy có thể vừa khơi dậy tâm tình “ôn cố”, sống với những 
hoài niệm; và rồi những ngày đầu xuân lại đến, tiếp tục lôi kéo 
chúng ta hướng đến tương lai, dự phóng…; và như vậy, phần 
nào khiến chúng ta trốn chạy cái “hôm nay, cái hiện tại”. Thế 
mà chính cái “hôm nay, cái hiện tại” của cái tôi, của thiên chức 
linh mục, của ợn thánh hiến, của sứ vụ tông đồ, của tinh thần 
yêu thương-phục vụ…mới là chính yếu.

 Chính Đức Thánh Cha Phanxico trong bài giảng hôm 
thứ Năm (12/01) vừa qua, khi chia sẻ nội dung trích đoạn thư 
Do Thái trên, đã nói rằng : “chính là giây phút hiện tại chúng 
ta nhận được tình yêu của Thiên Chúa, lời hứa của Chúa để 



Noäi san lieân laïc 2017

194 - ccslsqn.ns ns.ccslsqn- 195

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

CCSLSQNCCSLSQN Noäi san lieân laïc 2017

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn

tìm kiếm Ngài.” Do đó chúng ta thường bị cám dỗ để nói “Tôi 
sẽ làm vào ngày mai”, nhưng rất có thể là sẽ không có ngày 
mai.”[2]

 Và đó cũng chính là sứ điệp mà Chúa Kitô muốn gởi 
gắm đến tất cả muôn thế hệ, sứ điệp tỉnh thức để chuẩn bị đón 
Nước Trời”, được Ngài ngụ ý cách thâm thúy qua dụ ngôn “10 
cô trinh nữ” chúng ta vừa nghe lại hôm nay.

 Chúng ta ước mơ, chúng ta hy vọng và chúng ta 
nguyện cầu cho những anh chị em đi trước chúng ta và tất 
cả chúng ta hôm nay luôn được trở thành những cô “trinh 
nữ khôn ngoan”, không chỉ cái khôn ngoan trong thái độ hiếu 
khách, chỉn chu, dễ mến của các chị Nữ Tỳ Chúa Giêsu tình 
thương trong ngày giỗ nơi từ đường Gp. Làng Sông nầy, mà 
nhất  là cái khôn ngoan theo những chỉ dẫn của Tin Mừng 
cùng với những giá trị tinh thần trong kho tàng đức tin của giáo 
phận.

 Sau hết, có thể hôm nay, ngoài kia trên những ngọn 
sao, chim én đã báo tin mùa xuân đang đến. Những anh chị 
em thế hệ u 80, 70, hay rất có thể mọi người đang hiện diện 
ở đây, đều mang một chút ưu tư : thế là mình đã già thêm một 
tuổi ; và chuyến tàu đời đang di chuyển dần sang sân ga cuối 
cùng. Riêng các anh em linh mục, “sân ga cuối cùng đó không 
đâu xa lạ mà chính là nghĩa địa Làng Sông”. Tuy nhiên, như 
một lời nhận xét của Paulo Coelho : La vie, c’est le train, ce 
n’est pas la gare. Vâng, cho dù tóc có thêm bạc, sức có mỏi 
mòn, thì chúng ta cứ vẫn hăng hái lên đường để mang ánh 
sáng cho đời, ánh sáng của những “ngọn đèn dầu khôn khoan 
và tỉnh thức” sẵn sàng tiêu hao đi mỗi ngày cho yêu thương và 
phục vụ. Amen.
 
Giuse Trương Đình Hiền
.  

Cuộc hẹn
thơ vào mùa vọng
_______________
 
LẠNH
 
Gió len về nhớ hẹn
Chợt thấy lạnh đang chờ
Ai vừa rất hiện diện
Vừa vụt đến bất ngờ.
 
Qui Nhơn, chiều dẫn Mùa Vọng 2017
Trăng Thập Tự 
 
 
CUỘC HẸN
 
Sáng kết lễ cảm lời ở lại
Chiều khai mùa Emmanuel.
Đi hết đời con vẫn chưa quen
Với nguồn mạch từng giây ban sự sống.
Vẫn cứ gọi, cứ tìm, cứ vọng,
Hoàng hôn buông, Chúa vẫn đồng hành.
Con tật nguyền, Chúa ẵm lấy, bước nhanh,
Lao qua đêm, đưa sang ngày mới.
Chúa đã đến, con không kịp chờ, kịp đợi,
Chúa trong lòng, con hơ hải tìm đâu?
Xin dẫn con vào, vào nữa, thật sâu,
Mà gặp Đấng muôn đời ở với.
Maranatha! Đây Ngài đã tới,
Thì con cũng về, Chúa khỏi đợi lâu.
 
Qui Nhơn, ngày đầu Mùa Vọng 2017
Trăng Thập Tự 
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LÀNG SÔNG 
______________

Tôi đến Qui Nhơn vào một ngày mùa đông nhưng khá 
ấm áp, mùa đông năm nay hình như không có. Tôi 
đã có những ngày giữa tháng 12 năm 2015 ở Huế và 

Quảng Trị, tưởng rằng sẽ phải chịu đựng mưa ướt “thối đất” 
và những ngày Huế không có nắng, ai ngờ Huế lại nắng rực 
rỡ, Quảng Trị khô ran, chẳng lẽ Huế với từng cơn gió lạnh, 
mưa lún phún hết ngày này qua ngày khác, mặt trời đi tìm 
chốn nghỉ ngơi… chỉ còn là quá khứ ?!? Có người xứ Huế nói 
với tôi “năm nay Huế không có mùa đông”.
 Sau lễ Giáng Sinh tôi ra Qui Nhơn, dùng cơm chiều 
xong chúng tôi dạo mát bờ biển, đi dạo mát thật vì không có 
mưa, trời mát mẻ ấm áp, đi một vòng đổ mồ hôi chúng tôi mới 
về nhà nghỉ. Thời tiết nhõng nhẽo ( En Nĩno ) lạ kỳ, đi dạo bờ 
biển giữa mùa đông.
 Qui Nhơn đang rộn ràng chuẩn bị mở Năm Thánh Giáo 
Phận, kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin Mừng ( 1618 – 2018 ), 
nghĩa là kỷ niệm 400 các Thừa Sai đặt chân đến Qui Nhơn. 
Qui Nhơn là Giáo Phận mẹ của các Giáo Phận Đàng Trong, 
Đà Nẵng được tách từ Qui Nhơn ra từ năm 1963 ( 18.1.1963 
). Khi các Thừa Sai đến Việt Nam ở Đàng Trong, các vị đặt 
chân đến Faifo ( cảng Hội An ) năm 1615, vì thế Giáo Phận 
Đà Nẵng tuy là “Giáo Phận con” nhưng đã mừng Năm Thánh 
kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến Đà Nẵng vào năm 2015, Qui 
Nhơn tuy là “Giáo Phận mẹ” nhưng lại mừng sau vì vài năm 
sau các Thừa Sai mới đến cảng Nước Mặn, một địa danh nay 
thuộc Giáo Phận Qui Nhơn. Hiện nay Giáo Phận Qui Nhơn đã 
trùng tu di tích Nước Mặn kỷ niệm nơi dấu chân các Thừa Sai 

đem Tin Mừng đến Việt Nam.
 Qui Nhơn là “Giáo Phận mẹ” nên Qui Nhơn sở hữu 
các công trình di tích của Giáo Phận Đàng Trong, một trong 
những công trình đó là Chủng Viện Làng Sông, nơi có Tòa 
Giám Mục đầu tiên của Đàng Trong.
 Làng Sông tồn tại sau 40 năm thay đổi ở Việt Nam là 
một phép lạ. Sở hữu một vùng đất rộng lớn, hàng chục cây 
Sao cao ngất ngưỡng vòng thân hai người ôm, cây có tuổi thọ 
trên 100 năm, nhiều dãy nhà cổ rất quí, những bộ cửa sổ và 
cửa đi bằng gỗ Giáng Hương còn nguyên vẹn, chỉ phai màu 
sơn. Một ngôi Nhà Nguyện cổ kính, cột gỗ nhỏ nhưng bộ tảng 
kê cột rất nghệ thuật, miệng tảng được cách tân từ những 
hình ảnh bông huệ, bông hồng. Cung Thánh không sơn son 
thiếp vàng như các Nhà Thờ phương bắc, nhưng chạm trổ 
tinh vi không kém, đặc biệt là người thợ chạm như phả hồn 
vào từng nét chạm tinh tế sống động.
 Một vài dãy nhà đã bị hoang phế hư hại đang được 
dọn lại, chỉ còn trơ nền cũ. Ngôi nhà được gọi là Tòa Giám 
Mục chỉ còn một nửa, nhưng đường nét và tỷ lệ khối của căn 
nhà thật chính xác. Một nền nhà được xác định là nhà in cũ 
“Làng Sông Ấn Quán” đã được dọn sạch sẽ, không biết có 
phải đây là nhà in đầu tiên của người Công Giáo hay không.
Chuẩn bị cho Năm Thánh, Qui Nhơn đã muốn đại tu Chủng 
Viện Làng Sông trở thành một trung tâm sinh hoạt hành 
hương Năm Thánh, giúp người Tín Hữu sống lại truyền thống 
Đức Tin của cha ông và củng cố Đức Tin cho thế hệ trẻ hôm 
nay. Tòa Giám Mục đã cẩn thận khảo sát và lên các phương 
án trùng tu từng di tích, một việc làm thận trọng và văn hóa.
Khi còn là Chủng Sinh, rồi Linh Mục, Đức Cha Mathêô do có 
khả năng hội họa nên đã từng được các Đức Cha tiền nhiệm 
sai đến Làng Sông để nghiên cứu và xây dựng bảo tồn công 
trình, Đức Cha rất rành rẽ về từng chi tiết thay đổi theo thời 
gian của tổng mặt bằng, vị trí tượng Thánh Giuse, các chi tiết 
mặt tiền Nhà Nguyện… Đức Cha đã trực tiếp làm việc với các 
chuyên viên và vị Linh Mục phụ trách trùng tu.
 Chủng Viện Làng Sông nếu được trùng tu như dự án 
đã thiết lập, Giáo Hội Việt Nam ghi được một điểm son trong 
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đời sống Đức Tin đã đành, nhưng đóng góp cho kho tàng văn 
hóa và di tích Việt nam vốn nghèo nàn và thiếu thận trọng 
trong duy trì di tích được thêm phong phú.
 Rồi đây, anh em cựu Chủng Sinh Làng Sông không chỉ 
hãnh diện về một môi trường, một “địa linh” mà mình may mắn 
được gắn bó trong thời gian đào tạo, nhưng còn được hãnh 
diện vì ngôi trường ấy được bảo toàn đúng mức, kế thừa như 
một di sản vô giá và nối tiếp đóng góp làm giàu có thêm cho 
Giáo Hội Việt Nam ở nhiều phương diện khác nữa.

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 
___________________________________________________________________

THAO THỨC
Nam Lộc-Thủy 
_______________________________________

Ngõ vào xuân muôn màu hoa rực rỡ
Muà xuân nào ta rạng rỡ như hoa ,
Thời gian ơi ! quay về thuở ta mơ

Cho nụ hôn đầu; sóng lòng xiêu động.
Hoa giăng kín đường mòn trong lối mộng
Vết tích thời gian năm tháng nhạt nhoà,
Tuổi ấu thơ đi về cõi rất xa,
Những oằn đau đôi vai gầy chất nặng,
Cuộc sống này ơn lộc trời ban tặng
Trả lại cho Người ngày tháng tương lai,
Thương dĩ vảng vì một chút u hoài,
Hoa vẫn nở, vẫn tàn, rồi lại nở
Nắng tuổi thơ, nắng vàng màu rực rỡ,
Mùa xuân về thao thức những ngậm ngùi,
Ngắm nhìn hoa tìm được một chút vui,
Là phận người như hoa rồi cũng úa .

Qui Nhơn: Hành trình 
tiến về Năm Thánh 2018
Duy Trà Phạm Cảnh Đáng 
________________________________________
Mừng 400 năm Giáo phận Qui Nhơn đón nhật Tin Mừng (1618-2018)

Vào ngày 15-7-2008, lúc 9 giờ sáng, tại Giáo xứ Gò Thị, 
Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, cùng 47 linh mục đã 
sốt sắng dâng Thánh lễ đồng tế, mừng Thánh Andre 

Nguyễn Kim Thông, để chíng thức khai mac “10 năm chuẩn 
bị” mừng lễ 400 năm Giáo phận Qui Nhơn đón nhận Tin Mừng, 
vào năm 2018.

  Hôm đó có sự hiện diện của tất cả linh mục,tu sĩ, và 
trên 200 Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui nhơn, cùng gần 300 
đại diện quí chức trong Giáo phận.

 Từ đó, Giáo phận Qui nhơn đã nổ lực thực hiện nhiều 
công trình như: Trung Tâm Thánh Thể, Thánh Mẫu Gành 
Ráng. - Trung tâm Hành hương Giáo phận: Đền Thánh Andre 
Phú Yên tại Mằng Lăng. – Trung tâm Khách hành hương Qui 
nhơn...

 Nhưng điều làm cho Đức Cha, quí cha và cả giáo phận 
trăn trở, suy tư nhiều nhất vẩn là công cuộc Rao Giảng Tin 
Mừng.

 Kể từ ngày cơ sở Truyền giáo Nước Mặn được các 
Cha Dòng Tên ( Buzomi, Pina, Borri) thiết lập ( tháng 7 năm 
1618 ), công cuộc truyền giáo tại Giáo phận Qui nhơn được 
phát triển không ngừng, cho dù phải trải qua nhiều thời kỳ bắt 
bớ, cấm cách khốc liệt. Tin Mừng của Chúa được rao giảng 
khắp mọi nơi và đông đảo lương dân đón nghe Lời Chúa, 
nhiều Giáo xứ, nhiều nhà thờ được thiết lập. Theo thừa sai 
Audies de Fonbonne, thì chỉ sau 50 năm truyền giáo, mà riêng 
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tại phủ Qui Ninh ( tức Qui Nhơn, Bình Định) đã xây dựng được 
22 nhà thờ – bình quân 2 năm có thêm 1 nhà thờ mới. 

 Thế nhưng trong thời đại ngày nay, công cuộc truyền 
giáo gặp không ít trở ngại khó khăn. Nhất là trong những năm 
biến động, một phần do hoàn cảnh khách quan, Giáo phận 
Qui nhơn đã mất gần 20 giáo xứ ( hiện Giáo phận còn 37 Gx.), 
trong đó có nhiều giáo xứ kỳ cựu, đông đúc, vững mạnh, đạo 
đức, như Giáo xứ Gia Hựu, Cù Và, Trà Câu, Trung Tín, Nước 
Nhĩ, Đại An v.v... Đây là sự mất mát to lớn, đau thương cho 
Giáo phận Qui nhơn.

 Nhìn quanh sân vườn Toà Giám Mục Qui nhơn, chúng 
ta thấy hình ảnh của những Giáo xứ đã “ ra đi “, được TGM 
“tái hiện” lại như những nấm mồ, với một chút đất của Giáo xứ, 
một dòng chữ “thương nhớ Giao xứ...”làm cho chúng ta liên 
tưởng đến một “Nghỉa trang của các Giáo xứ đã ra đi”. Đây là 
những hình ảnh buồn, nhưng là những hình ảnh biết nói, sống 
động, độc đáo, và có sức mạnh lay động, thôi thúc, nhắc nhở 
mọi người phải nghỉ đến: “CÔNG CUỘC TÁI TRUYỀN GIÁO”. 
Cách riêng đối với những ngưòi con của những Giáo xứ đã ra 
đi thì đây là nỗi day dứt khôn nguôi.

 Vì thế mà các thành phần trong Giáo phận đang có 
nhiều dự án, kế hoach để Rao Giảng Tin Mừng.

 Với anh em Cựu Chủng Sinh thì đang tâm nguyện 
rằng: “... cho chúng ta xuống núi sớm là Chúa muốn chúng ta 
xâm nhập vào đời...gánh vác những công việc. ..mà Linh mục 
khó có thể thực hiện một cách tốt nhất” Cho nên mỗi CCS phải 
dấn thân truyền giáo.

 Còn Linh mục Gioan Vỏ Đình Đệ, Quản lý TGM, thì 
đang hướng đến “những lớp tín hửu nhất thời của thập niên 
1960” và hy vọng đó là “một lớp hạt giống Chúa đã gieo xuống” 
và bây giờ, với ơn Chúa, chúng ta tìm cách “làm cho nó vươn 
dậy thành mùa gặt chín vàng”.

 Riêng Linh mục Vỏ Tá Khánh ( thi sĩ Trăng Thập Tự) 
thì “Tìm một bước đột phá cho Công cuộc truyền giáo tại Giáo 
phận Qui nhơn” bằng cách thực hiện chương trình “ tặng sách 
cho giới trí thức lãnh đạo các cấp trong 3 tỉnh Phú Yên, Bình 
Định, Quảng Ngải ( Gp.QN).Theo dự trù, Cha sẽ tặng 6000 
quyển sách, trong đó có 3000 quyển “ NGÔN NGỬ CỦA 
CHÚA” của tác giả Tiến sĩ Francis S. Collins, và 3000 quyển 
“ SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH “ của Mục sư Rick Warren, 
với tổng kinh phí là 180 triệu đồng VN.

 Và theo Cha tính toán: “Nếu mỗi tỉnh ta tặng cho giới 
trí thức lãnh đạo các cấp 1000 quyển “Ngôn ngữ của Chúa” 
và 1000 quyển “Sống theo đúng mục đích” thì điều gì sẽ xảy 
ra ?. Ít ra 1/3 số người nhận được sẽ lướt qua 2 quyển sách 
này. Hạt giống gieo xuống, bao giờ ta gặt là tuỳ ơn Chúa”.

 Và để thực hiện được chương trình này Cha tâm sự: 
“Tôi được biết anh chị em gốc Ngãi-Bình-Phú đang sống 
ngoài lãnh thổ Giáo phận Quy Nhơn, trong cũng như ngoài 
nước, ai cũng đều rất quảng đại với công cuộc phục hưng 
Giáo phận mẹ. Ứơc gì, tuỳ ơn Chúa, mỗi người sẽ có thể 
đóng góp một, hai, năm, mười, trăm và cả đến hàng ngàn 
quyển theo chương trình trên đây( 1 bộ 2 quyển giá 60 ngàn 
đồng VN).

 Mọi sự giúp đỡ gởi về theo hướng này, xin ghi rõ: Để 
giúp chương trình tặng sách truyền giáo.

 Thiên Chúa sẽ đáp lại sự quảng đại của chúng ta với 
một tỷ lệ không lường được. Ngài sẽ ban cho cả một cuộc trở 
lại dây chuyền... và Mẹ già Quy Nhơn sẽ sớm tươi trẻ lại”.

“Với anh em Cựu Chủng Sinh thì đang tâm nguyện rằng: “... cho chúng ta 
xuống núi sớm là Chúa muốn chúng ta xâm nhập vào đời...gánh vác những 
công việc. ..mà Linh mục khó có thể thực hiện một cách tốt nhất” Cho nên 
mỗi CCS phải dấn thân truyền giáo.” (VTK)
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Tieåu chuûng vieän Laøng Soâng Qui nhôn

Ccslsqn Cam ranh

CHUYỆN VUI
 
Chiếc quạt máy nơi phòng thánh Phêrô
Môt ông trùm nọ giúp việc trong nhà thờ chẳng may chết và lên cửa thiên 
đàng. Ông bước vào phòng đợi và ngạc nhiên sao thấy nhiều đồng hồ quá. 
Đồng hồ nào cũng có tên của người mới chết, nhưng ông không tìm thấy cái 
đồng hồ của ông đâu cả. Thấy thánh Phêrô đi ra ông liền hỏi: - Thưa thánh 
Phêrô, sao đồng hồ trên đây có tên của mỗi người và cái thì chạy nhanh, cái 
thì chạy chậm? Thánh Phêrô trả lời: - Mỗi cái tượng trưng cho một linh hồn 
mới chết. Linh hồn nào phạm tội ít thì đồng hồ chạy chậm, linh hồn nào càng 
phạm tội nhiều thì đồng hồ càng chạy nhanh. Ông mừng thầm nghĩ rằng 
chắc mình không có tội nên không thấy đồng hồ của ông. Ông hỏi: - Thế còn 
cái đồng hồ của con đâu sao không thấy? Thánh Phêrô đáp: - Trời mùa hè 
nóng quá mà cái đồng hồ của con lại chạy nhanh nhất, ta mang vào phòng 
làm quạt máy rồi. Ông trùm: ???!!!

Chúa Giêsu người miền núi
Trong lớp giáo lý, sơ đang kể câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, 
miền Giuđê. Bỗng sơ thấy một bé gái cứ đùa giỡn không chú ý. Sơ chỉ em 
và hỏi: - Em cho sơ biết Chúa Giêsu người miền gì? Bé gái trả lời tỉnh bơ: - 
Thưa sơ, Chúa Giêsu người miền núi ạ. Sơ giận lắm: - Căn cứ vào đâu em 
lại dám nói như thế? Bé gái: - Thưa sơ, Chúa Giêsu sinh ra nơi hang đá, chỉ 
có miền núi mới có hang đá ạ. Sơ: ???!!!

Hỏa ngục lạnh cóng
Có 2 người bạn thân với nhau. Chẳng may vào mùa Đông nọ, một người 
chết trước và hiện về. Người bạn còn sống thấy linh hồn bạn hiện về mừng 
lắm nên hỏi: - Này, bây giờ mày đang ở đâu? Linh hồn người bạn: - Tớ đang 
ở trong hỏa ngục! Người bạn ngạc nhiên vô cùng: - Trong hỏa ngục? Tao 
tưởng ở hỏa ngục nóng chảy mỡ chứ sao mày lạnh run cầm cập thế kia? 
Linh hồn người bạn: - Dưới hỏa ngục đông như kiến, tao chẳng làm sao mà 
chen chân đến gần lửa được. Người bạn: ???!!!

Xin lễ như ý 
Một anh chồng chẳng may cưới phải cô vợ mê ăn diện (thích shopping), 
tuần nào cô cũng đi mua sắm quần áo. Anh chồng không biết làm sao được 
nên vào gặp cha xứ xin một lễ như ý. Về đến nhà thấy cô vợ đang soi gương 
ngắm nghía, anh cầu nguyện thầm trong bụng: - Chúa ơi, Chúa ra tay cho 
con nhờ, Chúa nhé. Xin cho con được như ý. Nhưng lạ lùng thay, cô không 
chừa mà còn đi mua sắm, chưng diện nhiều hơn trước. Anh chồng hấp tấp 
đến gặp cha xứ khiếu nại: - Thưa cha, con xin lễ như ý là để cho vợ con 
chừa đi mua sắm mà sao cô ta còn đi nhiều hơn lúc trước. Cha có quên làm 
lễ không? Cha xứ mỉm cười: - Chẳng nói dấu gì anh, anh chỉ xin có 1 lễ như 
ý , còn vợ anh xin tới 3 lễ như ý lận . Anh chồng: Trời????!!!
 NNT  sưu tầm 
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Tàn Theo Những Mùa Hạ
___________________________

Mùa hè năm ấy tôi xa trường
Trên cành phượng vĩ thắm sắc hương
Chia tay lần ấy tôi lưu luyến

Thổ mộ đưa tôi đến cuối đường.
Kể từ hè đó tôi cách xa
Năm tháng trôi qua tôi đã gìa
Biết đến bao giờ thăm trường củ
Tìm lại hương thừa thuở ấu thơ.
Bềnh bồng trên những nhánh sông đời
Tháng ngày nhung nhớ thuở xa xôi.
Thời gian thoăn thoắt bóng qua cửa
Bạn, thầy, trường củ nhớ khôn người.
Hè qua, hè đến với thời gian
Phượng vĩ vẫn buồn theo bước chân.
Không khoe sắc tươi trong màu nắng,
Như nhớ người đi chốn xa xăm.
Rồi bổng hè này tôi về chơi
Sân vắng trường xưa thiếu nụ cười.
Hàng cây trứng cá không cõn nữa,
Hoa giấy ngày xưa đã tả tơi.
Mái ngói trường yêu vẫn còn đây!
Năm tháng trôi qua mây vẫn bay.
Cảnh củ người xưa đâu còn nữa.
Thánh gía u buồn vẫn giang tay!
Nam Lộc Thuỷ

Lễ Khấn Dòng 
Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
___________________________________ 

Sáng 21.07.2016, bầu không khí của Chủng Viện Qui 
Nhơn trở nên rộn rã khi ân nhân của hội dòng, thân 
nhân và bạn hữu của các chị quy tụ về tham dự thánh 

lễ tuyên khấn lần đầu của 7 chị em Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu 
Tình Thương, giáo phận Qui Nhơn. Tất cả đều vui tươi phấn 
khởi và rạng rỡ nụ cười, tạo nên mối thân tình đầm ấm cho 
Hội Dòng trong cái nắng gắt của mùa hè.

 Thánh Lễ bắt đầu lúc 9g00 do Đức Cha Matthêô 
Nguyễn Văn Khôi giám mục giáo phận Qui Nhơn chủ tế. 
Cùng đồng tế có Đức Cha hiền phụ Phêrô Nguyễn Soạn, 
người khai sinh hội dòng trong giáo phận. Cha tổng đại diện 
giáo phận, quý cha hạt trưởng và hơn 50 linh mục trong và 
ngoài Giáo phận.

 Mở đầu thánh lễ Đức Cha chủ tế nói lên nghĩa ý 
của ngày lễ: “hôm nay trong khung cảnh  Năm Thánh Lòng 
Thương Xót, chúng ta cùng qui tụ về đây, trong ngôi nguyện 
đường của Chủng Viện Qui Nhơn để dâng lời tạ ơn Thiên 
Chúa và cầu nguyện cho 7 chị em thuộc Dòng Nữ Tỳ Chúa 
Giêsu Tình Thương được Chúa thương chọn gọi trở nên 
những người nữ tu của hội dòng. Các chị em đáp lại tiếng 
gọi của Chua Kitô để triệt để sống 3 lời khuyên phúc âm theo 
gương Đức Kitô. Các chị em tuyên khấn hôm nay muốn trở 
nên giống Đức Kitô Đấng đầy lòng Thương Xót, tự đặt mình 
vào chỗ rốt hết trong sự phục vụ khiêm tốn với tình thương 
đối với những ai đau khổ bất hạnh trong xã hội. Sẵn sàng hy 
sinh hạnh phúc cá nhân để mưu cầu lợi ích cho tha nhân. 
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Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ, để mỗi ngày các 
chị em trung thành đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, trở thành 
chứng nhân sống động của Chúa Giê su Tình Thương trước 
mặt mọi người”.

 Trong bài giảng theo Tin Mừng Lc 14 với chủ đề: “Sẵn 
sàng đi vào chỗ cuối cùng”, cha tổng đại diện đã dẫn chị em đi 
vào linh đạo của hội dòng một cách xác quyết và rỏ nét bằng 
cách trích dẫn số 24 bản dự thảo Hiến Chương của hội dòng: 
“khẩu hiệu của hội dòng đó là “chỗ cuối cùng”, tóm gọn cả câu 
nguyên văn lời Chúa phán là “hãy đến mà ngồi vào chỗ cuối 
cùng” (Lc 14, 10). Chúa không bảo chúng ta “chọn chỗ cuối 
cùng” nhưng “đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng”, tức là luôn 
luôn tuân phục theo ý Thiên Chúa chọn cho mình hơn là theo 
ý mình, bằng việc như Mẹ Maria trong biến cố Truyền Tin, 
ngoan ngoãn vâng theo những gì Thiên Chúa chọn cho mình 
theo thượng trí vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa…”

 Như vậy, “chỗ cuối cùng” trong Tin Mừng hôm nay, 
phải chăng là một cách diễn tả khác của Chúa Giêsu trong 
những giáo huấn của Ngài, đặc biệt những lời khuyến dụ dành 
riêng cho những ai bước theo Ngài trên con đường thực thi 
thánh ý Chúa Cha:

-          Chỗ cuối cùng đó là “chọn đi con đường hẹp…” (Lc 13, 
24)
-          Chỗ cuối cùng đó là “chọn đi con đường từ bỏ mọi sự 
và vác thập giá” (Lc 14, 27)
-          Chỗ cuối cùng đó là “quỳ xuống rửa chân cho nhau” 
(Ga 13, 4- 15)
-          Chỗ cuối cùng đó là vui vẻ sẵn sàng làm một người đầy 
tớ khiêm tốn (Lc 17, 7-10)
-          Chỗ cuối cùng đó là hoán cải từng ngày để trở nên như 
trẻ thơ (Lc 18, 15-17)
-          Chỗ cuối cùng đó là chấp nhận bán đi tất cả phân phát 
cho người nghèo để trở thành tay trắng (Lc 18, 18-22)

            Các chị em hôm nay sắp sữa tuyên khấn hôm nay đã 
đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu đã chọn con cho mình “chỗ 
cuối cùng”. Như một chuỗi ngày dài để đáp lại tiếng gọi huyền 
nhiệm, từng khấn sinh đã được Dì giám sư Tập Viện xướng 
danh trước toàn thể cộng đoàn:

 1.     Chị Anna Hoàng Thị Song Vân
 2.     Chị Macta Mai Thị Hợp
 3.     Chị Maria Bùi Thị Nhung
 4.     Chị Têrêsa Nguyễn Thị Nhi Nữ
 5.     Chị Maria Nguyễn Thị Ngoan
 6.     Chị Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng
 7.     Chị Maria Nguyễn Thị Ly Khiết

Các chị đã đáp lại với cả tâm tình yêu mến “Dạ con đây.”

 Sau lời huấn từ và thẩm vấn của Đức Giám Mục, các 
chị đã xác quyết bước lên tuyên khấn trước sự hiện diện của 
Đức Giám Mục Giáo Phận và cộng đoàn, Dì Macta Nguyễn Thị 
Phước đặc trách Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương 
và các chị em trong Hội Dòng. Xin tự nguyện tuyên khấn với 
Thiên Chúa, theo gương Chúa Giêsu Kitô sống Khiết Tịnh, 
Nghèo Khó và Vâng Phục. Để đạt đến Đức Ái Trọn Hảo, trở 
thành chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Tình Thương 
đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh 
trong xã hội.

 Trong bầu khí sâu lắng và linh thiêng, cộng đoàn tham 
dự đã thực sự cảm nhận được tiếng gọi thiêng liêng mà Chúa 
đã ưu ái ban cho các tỳ nữ của Chúa qua việc các chị mạnh 
mẽ đọc lời tuyên khấn của mình. Từ đây các chị trở thành 
những người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, thành những 
chuyên viên của lòng thương xót giữa lòng xã hội và Giáo Hội. 
Xin Chúa cho các chị luôn trung thành theo Chúa đến cùng 
trong linh đạo của Hội Dòng.

 Thánh Lễ được tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và 
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sốt sắng. Sau lời nguyện hiệp lễ, chị đại diện tân khấn sinh và 
một thân nhân của chị em nói lên tâm tình tri ân 2 Đức Cha, 
quý cha, tri ân Hội Dòng, quý ân thân nhân, bạn hữu đã đến 
than dự thánh lễ trong ngày hôm nay.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Giám Mục giáo phận 
cũng đã nhắn nhủ với 7 chị tân khấn sinh: Năm ngoái hội dòng 
có 7 chị em tuyên khấn Cha gọi là 7 sắc cầu vồng, hôm nay 
cũng 7 chị em nữa cha gọi là 7 Đức để sửa lại 7 mối tội đầu, 
tên các chị được xếp theo thiệp mời theo thứ tự của tuổi đó là: 
Vân- Hợp- Nhung- Nữ- Ngoan- Hồng- Khiết. Tương ứng với 7 
Đức là: KHIÊM- KIÊNG- SIÊNG- SẠCH- RỘNG- HIỀN- YÊU. 
Với lời khấn mà các chị em đã khấn trước mặt cộng đoàn 
và Chúa Kitô là khuôn mẫu của đời thánh hiến. Các chị sẽ 
quyết tâm giữ thể hiện các nhân đức mà Chúa thể hiện qua 
các chị em, cách riêng là những nhân đức Dòng Nữ Tỳ Chúa 
Giêsu Tình Thương là nhân đức KHIÊM NHƯỜNG- PHỤC 
VỤ tự chọn để chấp nhận để Thiên Chúa đặt mình vào “chỗ 
rốt hết”để phục vụ tất cả mọi người.

Sau phép lành của Đức Giám Mục, cộng đoàn cùng chung 
tâm tình dâng lên Mẹ mẫu gương của người tận hiến. Mẹ luôn 
sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời. Xin Mẹ hãy thắp sáng 
lên trên đôi tay con, để con sẵn sàng như người đầy tớ luôn 
trung tín với chủ của mình.

Btt/Gpqn

NÂNG ĐỠ HỒN CON, CHÚA ƠI!
_____________________________

Chiều đã về rồi, ôi Chúa ơi
Nước mắt mặn môi, con rã rời
Xin dâng lên Chúa lời kinh nguyện

Cùng tiếng chuông chiều... vẳng vọng xa!
Nâng đỡ hồn con, ôi Chúa ơi
Tháng ngày rong ruổi, hồn rã rời
Bên đời con đã nhiều vấp ngã
Thân xác, linh hồn... rách tả tơi!
Nâng đỡ hồn con, ôi Chúa ơi
Nắng chiều đã tắt đêm xuống rồi
Ngoài kia tuyết giá cùng đêm tối
Xin cứu hồn con... nghe Chúa ơi!

*** (Thâm Nguyễn)
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Chủng Viện cầu nguyện 
cho hội viên Phaolô Châu, 
các ân sư và ân thân nhân
_________________________
ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA LÀ BIẾT LO XA
(Hc 3,31)
 

Trong tinh thần của tháng 11, tháng nhớ đến Các Đẳng 
Linh Hồn và nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, Chúa 
Nhật 20.11. 2016 vừa qua, vào lúc 09g30  tại nhà 

nguyện Chủng viện Thánh Giuse Qui Nhơn có tổ chức Thánh 
lễ cầu nguyện cho những Hội Viên Phaolô Châu, cho các ân 
sư và những ân thân nhân của chủng viện. Thánh Lễ do cha 
Tổng Đại Diện chủ tế, cha Giám đốc chủng viện cùng cha 
đồng hành đồng tế, đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và 
sốt sắng. Ngoài các chủng sinh, còn có sự tham dự của một 
số anh em Cựu Chủng Sinh Làng sông Qui Nhơn vùng Qui 
Nhơn và quý thầy phó tế đang ở chủng viện trong thời gian 
ôn tập. Trong bài giảng lễ, thầy sáu Phêrô Simon Võ Hoàng 
Sâm đã gợi lên hình ảnh vị vua tuyệt vời nhất và vị thầy vĩ đại 
là chính Chúa Giêsu.

 Cùng ngày hôm đó, vào lúc 19g30 chủng viện tổ chức 
một chương trình văn nghệ “bỏ túi” nói về lòng hiếu thảo- 
nghĩa thầy trò. Đây là dịp tốt để các chủng sinh thể hiện tấm 
lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, các ân sư, cũng như 
những ân thân nhân, những người còn sống hay đã qua đời.
Cha giám đốc chủng viện đặt ra chủ đề cho chương trình văn 
nghệ năm nay là “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA LÀ BIẾT LO XA” (Hc 
3,31) nhằm hướng các chủng sinh luôn biết sống tâm tình đền 
ơn đáp nghĩa. Sống đền ơn đáp nghĩa đối với Thiên Chúa và 
với tha nhân là một cách đáp trả trước những ân huệ Chúa đã 

thương ban cho mỗi người.

 Buổi văn nghệ đã diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm 
cúng. Ngoài Cha Giám đốc, Cha đồng hành cùng các anh em 
chủng sinh, còn có sự hiện diện của một số cha giáo, quý cha, 
quý thầy phó tế, quý soeur Mến Thánh Giá Qui Nhơn cộng 
đoàn Tòa Giám Mục và quý ân thân nhân của chủng viện.
Các tiết mục văn nghệ do một nhóm các chủng sinh trình diễn 
có nội dung sâu sắc về lòng hiếu thảo - nghĩa thầy trò. Có 8 
tiết mục do các chủng sinh trình diễn, cụ thể như sau:

Múa: “Ra khơi cùng Đức Ki-tô”.
Ca khúc : “Cha”.
Đồng diễn: “Gia đình nhỏ - Hạnh phúc to”.
Hát và múa phụ họa: “Đạo làm con”.
Thổi sáo: “Nỗi buồn Mẹ tôi”.
Kịch ngắn: “Về quê Thăm Thầy”.
Liên khúc: “Mẹ tôi – Cám ơn Mẹ”.
Hợp xướng: “Blessed are the merciful - Phúc cho ai xót 
thương”
 
 Thêm vào đó là hai tiết mục do hai thầy phó tế trình 
bày, gồm ngâm thơ và hát một bài thánh ca, Bao La Tình 
Chúa.

BBT/CVQN 
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TÌM HIỂU
 FX. Hoàng Tý Online
__________________________________________

HUẤN THỊ
AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
VỀ VIỆC MAI TÁNG VÀ LƯU GIỮ TRO HỎA TÁNG
 
 1. Để sống lại với Đức Kitô, chúng ta phải cùng chết 
với Người, phải “lìa bỏ thân xác để đến ở bên Chúa” (2Cr 
5,8). Trong Huấn thị Piam et constantem ngày 5.7.1963, Bộ 
Thánh Vụ lúc ấy đã quy định phải “trung thành giữ thói quen 
chôn cất thi hài các tín hữu”, tuy nhiên vẫn nói thêm rằng việc 
hoả táng “tự bản chất không nghịch với Kitô giáo” và không 
được từ chối cử hành bí tích và nghi lễ an táng cho những 
người muốn được hoả táng, với điều kiện việc chọn cách 
thức hoả táng không phải vì lý do “chối bỏ giáo thuyết Kitô 
giáo, có ý định ly khai, hoặc vì muốn chống đối Giáo Hội công 
giáo hay Hội Thánh” [1]. Sự thay đổi này sau đó đã được đưa 
vào Bộ Giáo Luật La tinh (1983) và Bộ Giáo Luật của các 
Giáo Hội Đông phương (1990).
 
 Kể từ đó, việc hoả táng được thực hành khá phổ biến 
nơi một số quốc gia, nhưng đồng thời cũng xuất hiện tại nhiều 
nơi những ý tưởng đối nghịch với đức tin của Hội Thánh. 
Sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí 
tích, Hội đồng giáo hoàng về các văn bản giáo luật, nhiều 
Hội Đồng Giám Mục và Thượng Hội Đồng Giám mục Đông 
phương, Bộ Giáo Lý Đức tin xét thấy cần công bố một Huấn 
thị mới để tái xác định những lý chứng về giáo thuyết và mục 
vụ dành ưu tiên cho việc địa táng thi hài các tín hữu, đồng 
thời cũng ấn định những quy tắc liên quan đến việc lưu giữ 
tro trong trường hợp hoả táng.
 2. Sự phục sinh của Đức Kitô là chân lý tột điểm của đức tin 
Kitô giáo, được rao giảng ngay từ thời Hội thánh sơ khai như 

là yếu tố chính yếu của mầu nhiệm Vượt qua: “Trước hết, tôi 
đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là 
Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, 
Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã sống lại, đúng như 
lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm 
Muời Hai” (1Cr 15,3-5). 
 
 Qua cái chết và sự phục sinh của Người, Đức Kitô đã 
giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đưa chúng ta đến sự sống mới: 
“Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết bởi vinh quang của Chúa Cha, 
để chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). Hơn 
nữa, Đức Kitô phục sinh là nguyên lý và nguồn mạch sự sống 
lại của chúng ta: “Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả 
đầu mùa trong số những người đã an nghỉ [...] mọi người phải 
chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được sống trong 
Đức Kitô như vậy” (1Cr 15,20-22).
 
 Nếu Đức Kitô sẽ cho chúng ta sống lại trong ngày sau 
hết, thì bây giờ, một cách nào đó, chúng ta cũng đã sống lại 
với Người. Thật vậy, trong bí tích Thánh tẩy, chùng ta đã được 
dìm vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, và đã được 
đồng hóa với Người cách mầu nhiệm: “Đã cùng được mai táng 
với Đức Kitô trong bí tích Thánh tẩy, anh em cũng được sống 
lại với Người trong niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, 
Đấng đã cho Người sống lại từ cõi chết” (Cl 2,12). Nên một với 
Đức Kitô nhờ bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã thật sự thông phần 
vào sự sống của Đức Kitô phục sinh (x. Ep 2,6).
 
 Nhờ Đức Kitô, cái chết của các tín hữu mang một ý 
nghĩa tích cực. Nhãn quan Kitô giáo về cái chết được diễn đạt 
thật rõ nét trong phụng vụ của Hội Thánh: “Lạy Chúa, đối với 
các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi 
nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì họ lại được 
một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời” [2]. Khi con người chết, linh 
hồn rời khỏi thân xác, nhưng khi sống lại, thân xác chúng ta sẽ 
được Thiên Chúa ban cho sự sống bất diệt, được biến đổi khi 
liên kết lại với linh hồn. Trong thời đại ngày nay, Hội Thánh vẫn 
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được mời gọi phải rao giảng niềm tin vào sự sống lại: “Niềm 
tin của các Kitô hữu chính là sự sống lại từ cõi chết, chúng ta 
sống khi tin như thế” [3].
 
 3. Theo truyền thống từ bao đời qua, Hội Thánh luôn 
mong muốn thi hài người quá cố được mai táng trong các 
nghĩa trang hoặc tại những địa điểm thánh thiêng [4].
 
 Để tưởng nhớ sự chết, mai táng và sống lại của Chúa, 
mầu nhiệm đã rạng soi ý nghĩa về cái chết của các tín hữu [5], 
việc địa táng trở thành cách thức ưu tiên và thích hợp nhất để 
diễn tả đức tin và niềm hy vọng vào sự phục sinh của thân xác 
[6].
 
 Như một người mẹ luôn cùng đi với người Kitô hữu 
trong cuộc lữ hành trần thế, Hội Thánh, trong Chúa Kitô, phó 
dâng cho Chúa Cha người con của ân sủng và trao gửi thi hài 
người quá cố vào lòng đất, với niềm hy vọng thân xác ấy sẽ 
được phục sinh vinh hiển [7].
 
 Qua việc chôn cất thi hài các tín hữu, Hội Thánh xác 
quyết niềm tin vào sự sống lại của thân xác [8], đồng thời 
cũng cho thấy giá trị cao quý của thân xác, một thành phần 
thiết yếu làm nên căn cước nhân dạng của một con người [9]. 
Vì thế, Hội Thánh không thể chấp nhận những quan điểm và 
nghi lễ hàm chứa những ý niệm sai lạc về sự chết, chẳng hạn 
xem đó là sự triệt tiêu hoàn toàn của một con người, hoặc là 
thời điểm của sự tan biến vào Mẹ-thiên nhiên hay vào vũ trụ 
vạn vật, hoặc như một giai đoạn của tiến trình đầu thai sang 
kiếp khác, hoặc như việc giải thoát chung cuộc khỏi “ngục tù” 
thân xác.
 
 Hơn nữa, ngôi mộ trong nghĩa trang hay ở những nơi 
thánh thiêng, thật xứng hợp với thái độ tôn kính hay sự quý 
trọng dành cho thân xác của các tín hữu đã qua đời, thân xác 
đã trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần nhờ bí tích Thánh tẩy, 
đã trở thành “khí cụ và phương tiện chuyển tải được Chúa 

Thánh Thần sử dụng để thực hiện bao việc tốt lành” [10].
 
 Ông Tôbia, người công chính, đã được ca ngợi về 
công trạng lập được trước mặt Thiên Chúa khi ông chôn xác 
kẻ chết [11], và Hội Thánh vẫn kể đây là một trong các hành 
vi của lòng thương xót [12].
 
 Sau cùng, việc chôn xác những tín hữu tại các nghĩa 
trang hay những nơi thánh thiêng nhắc nhở cho gia đình cũng 
như cộng đoàn tín hữu tưởng nhớ và cầu nguyện cho những 
người đã qua đời, đồng thời cũng cổ võ việc sùng kính các vị 
tử đạo và các thánh.
 
 Qua việc chôn cất thi hài tại các nghĩa trang, bên trong 
hoặc bên cạnh nhà thờ, truyền thống Kitô giáo đã nêu cao mối 
tương quan giữa người còn sống và kẻ đã qua đời, chống lại 
khuynh hướng xem nhẹ, hoặc cá nhân hóa sự kiện liên quan 
đến cái chết và ý nghĩa của sự kiện này đối với các Kitô hữu.
 
 4. Trong trường hợp chọn cách thức hoả táng vì lý do 
vệ sinh, kinh tế hay xã hội, phải chắc chắn việc này không làm 
trái với ý muốn đã được nói rõ hoặc có thể suy diễn được của 
người tín hữu vừa qua đời. Hội Thánh không phản bác thực 
hành này trên bình diện giáo thuyết, vì việc hoả táng không 
tác động gì đến linh hồn, cũng không gây cản trở gì trong 
việc Thiên Chúa toàn năng làm cho thân xác kẻ đã chết được 
sống lại trong đời sống mới. Như thế, việc hoả táng, tự bản 
chất, không hàm chứa sự chối bỏ khách quan đối với giáo 
thuyết Kitô giáo về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của 
thân xác [13].
 
 Hội Thánh vẫn dành ưu tiên cho việc chôn cất thi hài 
người quá cố, vì việc này bày tỏ cách rõ ràng hơn sự tôn trọng 
đối với người đã khuất. Tuy nhiên, việc hoả táng không bị cấm 
đoán, “trừ khi được thực hiện với những lý do nghịch lại giáo 
thuyết Kitô giáo” [14].
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 Trong trường hợp hoả táng không vì những động lực 
nghịch với giáo thuyết Kitô giáo, sau khi đã cử hành nghi thức 
an táng, Hội Thánh đồng hành với các tín hữu khi họ chọn việc 
hoả táng, và đưa ra những chỉ dẫn về phụng vụ và mục vụ, đặc 
biệt lưu ý đến việc tránh tất cả những hình thức gây gương mù 
hoặc thể hiện sự bất cần tôn giáo.
 
 5. Nếu chọn cách thức hoả táng vì những lý do chính 
đáng, tro hoả táng có thể được lưu giữ tại một nơi xứng đáng, 
chẳng hạn tại nghĩa trang, hoặc trong một số trường hợp, tại 
thánh đường hoặc một nơi dành riêng, được cung hiến bởi 
thẩm quyền Giáo Hội.
 
 Từ rất lâu, các cộng đoàn Kitô hữu vẫn luôn cầu nguyện 
và tưởng nhớ những anh chị em tín hữu đã qua đời. Phần 
mộ của họ trở thành nơi cầu nguyện, tưởng nhớ và suy niệm. 
Người tín hữu đã ly trần vẫn thuộc về Hội Thánh, một cộng 
đoàn tin “có sự hiệp thông giữa toàn thể các tín hữu Chúa 
Kitô, những người đang trên đường lữ hành trần thế, những 
người đang trải qua thời gian thanh luyện, và những người 
đang hưởng phúc thiên đàng, tất cả làm nên một Hội Thánh 
duy nhất” [15].
 
 Việc lưu giữ tro hoả táng tại môt nơi thiêng thánh, giúp 
cho những người đã ly trần không bị lãng quên trong lời cầu 
nguyện và tưởng nhớ của gia đình cũng như của cộng đoàn 
Kitô hữu. Cách thức này vừa giúp tránh được thái độ lãng quên 
hoặc thiếu lòng hiếu kính đối với người quá cố, điều vẫn có thể 
xảy ra, nhất là sau khi thế hệ kế cận của người ấy cũng đã qua 
đi, vừa giúp ngăn ngừa những thực hành không phù hợp hoặc 
pha lẫn mê tín dị đoan.
 
 6. Vì những lý do kể trên, không được phép lưu giữ tro 
hoả táng tại tư gia. Chỉ trong những trường hợp nghiêm trọng 
và ngoại lệ, tùy thuộc vào các điều kiện văn hóa địa phương, 
vị Giám mục thường quyền, với sự đồng thuận của Hội Đồng 
Giám Mục hoặc Thượng Hội Đồng Giám Mục các Giáo Hội 

Đông phương, mới có thể cho phép lưu giữ tro hoả táng tại tư 
gia. Tuy nhiên, không được phép phân chia tro hoả táng cho 
các nhóm thành viên khác nhau trong gia đình, và phải luôn 
giữ thái độ trọng kính xứng hợp trong việc lưu giữ tro hoả táng 
như thế.
 
 7. Để tránh những hình thức mang tính cách phiếm 
thần thuyết, thiên nhiên thuyết và hư vô thuyết, không được 
phép vung tro hoả táng lên không, rải trên mặt đất, đổ xuống 
sông biển, hay làm cách thức nào khác, cũng không được giữ 
tro hoả táng trong các kỷ vật, đồ trang sức hay vật dụng nào 
khác. Những cách làm này không thể biện minh bằng những 
lý do được viện dẫn để hoả táng như vệ sinh, xã hội hay kinh 
tế.
 
 8. Trong trường hợp người quá cố bày tỏ công khai ý 
muốn phải được thiêu xác và tro hoả táng phải được tung rắc 
phân tán vì những lý do nghịch với đức tin Kitô giáo, không 
được cử hành nghi lễ an táng Kitô giáo cho người ấy, theo 
như Giáo luật quy định [16].
 
 Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngày 18 tháng 3 năm 
2016, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Chủ tịch ký tên dưới 
đây, đã phê chuẩn và ban chỉ thị phải công bố Huấn thị này, 
được thông qua trong phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo Lý 
Đức Tin ngày 2 tháng 3 năm 2016.
 
  Rôma, từ Văn phòng Bộ Giáo Lý Đức Tin, ngày 15 
tháng 8 năm 2016, Đại lễ Đức Trinh Nữ Maria về trời
 
Hồng y Gerhard Müller
Bộ trưởng
 
+ Luis F. Ladaria, S.I.
Tổng giám mục hiệu toà Thibica
Thư ký
––––––––––––––––––––––
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 [1] AAS 56 (1964), 822-823
[2] Sách Lễ Rôma, Kinh Tiền tụng I, lễ cầu cho tín hữu đã qua đời.
[3] Tertullianô, De Resurrectione carnis, 1,1: CCL 2, 921.
[4] x. Bộ Giáo luật, điều 1176, § 3; 1205; Bộ Giáo luật các Giáo Hội Đông 
phương, 876, § 3; điều 868.
[5] x. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 1681.
[6] x. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 2300.
[7] x.  1 Cr 15,42-44 ; Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 1683.
[8] x. Th. Augustinô, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5; CSEL 41, 628:
[9] CĐ. Vatican II, Gaudium et Spes, 14.
[10] Th. Augustinô, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 627.
[11] x. Tb 2,9; 12,12
[12] x. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 2300.
[13] x. Bộ Thánh Vụ, Huấn thị Piam et costantem, 5/7/1963: AAS 56 (1964) 
822.
[14] Bộ Giáo luật, điều 1176, § 3; 1205; Bộ Giáo luật các Giáo Hội Đông 
phương điều 876 § 3.
[15] Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 962.
[16] Bộ Giáo luật, điều 1184; Bộ Giáo luật các Giáo Hội Đông phương, điều 
876, § 3.
 
(Bản dịch tiếng Việt của Đức giám mục Emmanuel Nguyễn 
Hồng Sơn)
 

Bộ Giáo Lý Đức Tin
________________________

Có cần xin lễ cho các thai nhi 
và các linh hồn mồ côi không?

 Hỏi: Xin cha giải đáp ba thắc mắc sau đây : 1.Có cần 
xin lễ cầu cho các thai nhi bị giết vì phá thai không ? 2.Có cần 
xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi không ? 3.Có cần xin lễ đời 
đời để cầu cho ai không ?
Trả lời:  
   
1. Về việc cầu nguyện cho các thai nhi: 

 Các thai nhi là những bào thai đã bị giết trong lòng mẹ 

vì phá  thai (abortion). Đây là một tội ác phạm đến điều răn 
thứ Năm cấm giết người của Thiên Chúa đã truyền cho con 
người phải tuân giữ từ thời Cựu Ước cho đến nay. 
  
 Sự sống là quà tặng linh thánh (sacred gift) Thiên 
Chúa ban cho những người được mời sống ơn gọi gia đình 
để cộng tác với Chúa trong Chương Trình sáng tạo, tức là 
làm cho có thêm nhiều người trên trần thế này, như Chúa đã 
truyền cho Ađam và Eva xưa kia. Lênh truyền đó như sau: 
“hãy sinh sôi nẩy nở cho thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống 
trị mặt đất” (St 1,28). 

 Để thi hành mệnh lệnh trên của Thiên Chúa, tuyệt đối 
cấm sát sinh vì bất cứ lý do gì. Phải tôn trọng sự sống từ khi 
được thụ thai (conception) cho đến cái chết tự nhiên (natural 
death) trên giường bệnh. Do đó, phá thai là giết chết một sự 
sống, dù mới được hình thành trong lòng mẹ một hai tháng 
hay tám chín tháng. Đây là một tội ác phạm đến Thiên Chúa 
là Nguồn mạch sự sống của con người và mọi sinh vật trên 
trần thế này. 
  
 Vì thế, ai phạm tội phá thai hay giúp người khác phá 
thai có kết quả thì lập tức bị vạ tuyệt thông tiền kết (x. Giáo 
luật số 1.398) dành cho Đức Thánh Cha quyền tháo gỡ mà 
thôi. Nhưng đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương xót đang 
diễn ra trong Giáo hội cho đến ngày 20 tháng 11 năm nay, 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép các Linh muc trong 
toàn Giáo hội được tha tội này cho các hối nhân để giúp họ 
nhận lại tình thương của Chúa, sau  khi đã lỡ đánh mất vì 
phạm tội phá thai. 
  
 Riêng đối với các thai nhi bị giết, thì chắc chắn các thai 
nhi này hoàn toàn vô tội vì chưa được sinh ra, lớn lên và có 
thể phạm tội được. Tuy nhiên, chúng vẫn phải chịu hậu quả 
của tội nguyên tổ do  Ađam và Eva để lai, nhưng không được 
rửa tội để tẩy xóa hậu quả này thì đó hoàn toàn không phải lỗi 
của chúng. Đó là lỗi của  kẻ đã giết chúng, không cho chúng 
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cơ hội được sinh ra để được rửa tội. Vì  không phải là lỗi của 
chúng, nên chắc chắn Chúa cũng không thể bắt lỗi các thai nhi 
bị giết về sự thiếu sót ngoài ý muốn này. 
  
 Vả lại, xin lễ chỉ có giá trị xin tha các hình phạt hữu hạn 
(temporal punishment) cho các linh hồn đang còn được thanh 
lọc trong Luyên Tội (Purgatory) chứ không có giá trị tha tội Tổ 
Tông và các tội cá nhân cho người còn sống hay đã qua đời... 
Như vậy, càng không có lý do để xin lễ cầu cho các thai nhi. 
  
 Các thai nhi bị giết oan uổng này chắc chắn vẫn được 
cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Cho nên, 
ta không cần phải lo cho phần rỗi của chúng, để phải xin lễ 
cầu cho chúng, như nhiều người không am hiểu đang làm. 
Tôi quả quyết là các thai nhi bị giết oan uổng nên được Chúa 
thương xót nhiều hơn để đón nhận vào chốn an nghỉ đời đời 
với Người. Kẻ có tội là những ai đã xin phá thai hay giúp người 
khác phá thai có kết quả. Các thai nhi là những nạn nhân đáng 
thương của những kẻ vô tâm, vô luân đã giết hại chúng, khiến 
chúng không có cợ hội được sinh ra làm con người trên trần 
thế này... Như thế, không cần phải xin lễ cầu cho chúng. 
  
 Các Linh mục có bổn phận giải thích cho giáo dân để 
đừng nhận tiền xin lễ cầu cho các thai nhi như người ta đã và 
đang  làm ở nhiều nơi. Thực hành này hoàn toàn không hợp lý 
xét theo đức tin, giáo lý và thần học của Giáo hội.

2. Có linh hồn nào mồ côi không?

 Khi nói linh hồn mồ côi là nói theo suy nghĩ của người 
đời. Tức là nói đến các linh hồn không có thân nhân còn sống 
để cầu cho người thân đã mất. Nhưng thực tế là Giáo hội 
vẫn cầu xin cho mọi tín hữu đã ly trần trong mọi Thánh Lễ, dù 
không có ai xin lễ cầu cho các linh hồn này. Sau  đây là bằng 
chứng cụ thể: 
  
 Trong các Kinh Nguyện Tạ Ơn (Thánh Thể) I, II, III,và 

IV đọc trong Thánh Lễ, Giáo hội hằng ngày cầu chung cho 
các tín hữu đã ly trần như sau: “Xin Chúa cũng nhớ đến anh 
chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, 
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân 
bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của 
Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhân 
Chúa…” ( KNTT II). 

 Dù không có ai xin lễ, thì linh mục vẫn đọc lời cầu xin 
trên đây để cầu cho tất cả mọi tín hữu đã ly trần, tuy không có 
ai xin lễ cầu cho họ.. Nếu có ai xin lễ cầu cho linh hồn nào, thì 
có thêm lời nguyện riêng như sau: “Xin nhớ đến tôi tớ Chúa 
là…. mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. 
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa  thì cũng được sống lại 
như Người.”
 Như thế, rõ ràng cho thấy là Giáo hội không chỉ cầu 
nguyện riêng cho những linh hồn có thân nhân còn sống xin lễ 
cầu cho, mà còn cầu nguyện chung cho hết mọi tín hữu đã ly 
trần trong đó có những linh hồn không có thân nhân còn sống  
xin lễ cầu cho. Nghĩa là không có linh hồn nào được coi là “mồ 
côi” vì không có ai cầu nguyện cho cả. 
  
 Tóm lại, ai có lòng tốt xin lễ cầu cho các linh hồn đã ly 
trần thì đó là việc bác ái đáng khuyến khích. Nhưng đừng nói 
xin cầu cho các “linh hồn mồ côi”, vì thật ra không có linh hồn 
nào bị coi là mồ côi đúng nghĩa trong kinh nguyện của Giáo 
hội

3. Về việc xin lễ đời đời:

 Vấn đề này tôi đã đôi lần nói đến. Nay xin được nhắc 
lại như sau: 
   Trước hết, từ ngừ “đời đời” (eternal)  được dùng trong 
Giáo hội để chỉ:

 a. trước hết tình trạng ơn phúc vĩnh cửu với Chúa trên 
Thiên Đàng
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 b. hoặc phải xa cách Chúa vĩnh viễn trong nơi gọi là 
hỏa ngục (hell). 

 Các linh hồn đang được hưởng Thánh Nhan Chúa trên 
Thiên Đàng, thì không cần ai cầu nguyện cho nữa. Ngược lại, 
linh hồn nào đã xa lìa Chúa vĩnh viễn trong hỏa ngục thì không 
ai có thể làm gì để cứu giúp được nữa, vì không có sự hiệp 
thông nào giữa các Thánh ở trên trời, hay giữa các tín hữu 
còn sống trên trần gian với các người đã xa lìa Chúa trong hỏa 
ngục (x. SGLGHCG số 954-55, 1033). 
  
Như vậy xin lễ đời đời để cầu cho ai? 
  
 Không cần cầu cho các Thánh ở trên Thiên Đàng mà 
cũng không thể giúp ích gì cho các linh hồn trong hỏa ngục 
như đã nói ở trên. Chỉ còn các linh hồn trong Luyện tội mới cần 
được giúp đỡ của các Thánh trên Thiên Đàng và các tín hữu 
còn sống  trên trần gian mà thôi. Nhưng các linh hồn này chỉ ở 
Luyện tội có thời hạn thôi, chứ không ở đây vĩnh viễn đời đời, 
như những người đã xa lìa Chúa trong hỏa ngục. 
  
 Như vậy, không cần phải xin lễ đời đời cầu cho các linh 
hồn trong Luyện Tội vì không ai phải ở đây đời đời như các 
người trong chốn hỏa ngục. Vả lại, ai có thể sống đời đời trên 
trần gian này để dâng lễ đời đời cho người khác? Nhà Dòng 
nào, Linh mục nào có thể “sống đời đời” để dâng lễ đời đời cho 
ai để hưởng bổng lễ cao của người xin Lễ??? 
  
 Như thế, rõ ràng đây là việc làm  lừa dối và sai lạc 
giáo lý chỉ vì mục đích kiếm tiền mà thôi. Không ai ngăn cấm 
hay giới hạn việc xin lễ cầu cho các linh hồn đã ly trần. Nhưng 
không thể đặt ra cái gọi là “lễ đời đời” với bổng lễ cao (có nơi 
đòi 20.000 hay 30.000 dollars) của người giáo dân không am 
hiểu giáo lý của Giáo hội về việc cầu cho người đã ly trần. Bao 
lâu con cháu hay thân nhân của người quá cố còn sống, thì 
cứ cầu nguyện và xin lễ cầu cho thân nhân đã ly trần, vì không 

ai biết được linh hồn nào đã được vào Thiên Đàng rồi hoặc 
đã xa lìa Chúa trong hỏa ngục, hoặc đang còn phải thanh lọc 
trong Luyện Tội. Do đó, cứ xin lễ cầu cho các người đã ly trần, 
nhưng không thể xin lễ đời đời để cầu cho các linh hồn nơi 
luyện tội, vì các linh hồn không ở đây đời đời mà chỉ ở có thời 
hạn theo sự công bằng Chúa đòi hỏi mà thôi. 
  
 Cũng liên quan việc xin lễ cầu cho người quá cố, phải 
nói rõ môt lần nữa là tiền bạc không bao giờ có thể mua được 
Nước Thiên Đàng cho ai. Chúa không bao giờ luận phạt hay 
ban phúc cho ai vì có người đã bỏ ra nhiều tiền để xin lễ 
hay dâng cúng vào nhà thờ, nhà Dòng... Tiền xin lễ chỉ giúp 
ích cho các Linh mục dâng lễ, chứ không ảnh hưởng gì đến 
việc phán xét của Chúa cho một hay nhiều linh hồn. Xin nhớ 
kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng là bỏ nhiều tiền ra xin lễ, 
xin cầu nguyện thì được ích lợi thiêng liêng nhiều hơn người 
nghèo không có tiền xin lễ. 
  
 Nếu một người, khi còn sống đã thực tâm yêu mến 
Chúa, yêu thương tha nhân, thực thi công bằng, bác ái và đã 
ra đi trong ơn nghĩa Chúa, thì dù không có ai cầu nguyện cho, 
thì cũng không thiệt thòi gì về phần rỗi. Ngược lại, một người 
đã bỏ quên Chúa để chạy theo những quyến rũ của thế gian 
và ma quỷ và không biết ăn năn sám hối trước khi chết, thì dù 
cỏ ai bỏ ra hàng triệu dollars xin lễ cầu cho thì cũng vô ích mà 
thôi. Chắc chắn như vậy. 
  
 Như thế, ai gây cho người khác ngộ nhận là bỏ ra 
nhiều tiền xin lễ, xin cầu nguyện thì linh hồn được mau vào 
hưởng Thánh Nhan Chúa, hơn là không có tiền xin lễ. Gây 
ngộ nhận như vậy, để lấy nhiều tiền xin lễ của giáo dân là 
phạm tội “mại thánh=simonia” theo giáo lý và giáo luật của 
Giáo hội (x. Giáo luật số 1.380). 
  
 Tội mại thánh là tội vô tình hay cố ý lấy tiền của ai để 
ban một bí tích hay dâng lễ cầu cho ai (giáo luật trên đây). Do 
đó, Linh mục không được phép đòi tiền ai để rửa tội, giải tội, 
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xức dầu hay chứng hôn phối, hoặc cử hành lễ nghi an táng. 
  
 Nhưng nếu thân nhân người nhận các bí tích hay 
thánh vụ nói trên tự ý cho, tặng tiền, thì được phép nhận. Lại 
nữa, Linh mục chỉ được phép nhận bổng lễ (mass stipend) 
theo quy định của giáo quyền địa phương, (ở Tông Giáo phận 
Galveston-Houston, tiền xin lễ qui định là 5 dollars mỗi thánh 
lễ) chứ không được phép đòi bổng lễ cao hơn mức quy định, 
hay từ chối dâng lễ vì có bổng lễ thấp. Thêm nữa, nếu người 
xin lễ không có tiền xin lễ, thì Linh mục vẫn được mong đợi 
dâng lễ cho người ta, dù không có bổng lễ (tiền xin lễ) (x. giáo 
luật số 945 triệt 2). 
  
 Tóm lại, Linh mục không được lợi dụng thánh chức của 
mình để làm tiền ai trong bất cứ trường hợp nào. Ai vi phạm thì 
bị coi là phạm tội mại thánh, vì đã biến việc phục vụ thiêng liêng 
của mình thành hoạt động thương mại trần thế. 
  
 Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi 
đặt ra. 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
_________________________________________________

VẤN NẠN NGỪA THAI 
VÀ NGƯỜI KI-TÔ-HỮU
Paul Huỳnh Thanh Tân
_________________________

Cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vừa qua đã để lại trong 
mỗi chúng ta nhiều dằn vặt và khó xử. Là người Công 
Giáo chúng ta bị giằng co giữa hai vấn nạn đều không 

mấy tốt đẹp. Một bên bị cho là kỳ thị phái tính, kỳ thị chủng 
tộc, kỳ thị giai cấp, thủ lợi cá nhân, bốc đồng, và không có 
kiến thức chính trị, quân sự, lãnh đạo đất nước, lại còn mang 
tính chủ nghĩa dân tộc cực đoan (Xenophobia)... Một bên bị 
vướng mắc vào những vấn đề nổi trội như vụ email mà giám 
đốc FBI James Coney đã nhận định:  “không một công tố viên 
nào có lương tâm lại đi truy tố vụ này”, và ủng hộ chủ trương 
hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, ủng hộ ngừa thai, và phá 
thai trong trường hợp loạn luân, dị tật, hiếp dâm, hay có nguy 
cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người thai phụ. Điều làm tôi 
ưu tư nhất là chủ trương cho phép phá thai và ngừa thai. Bốn 
chữ “phá thai, ngừa thai” trong chính sách được gọi là pro-
choice đã như một quả bom đại bác trực diện vào thành trì 
đức tin kiên vững của người Ki-Tô-Hữu. Do vậy, không lạ khi 
chúng ta nhìn thấy một sự đối kháng mãnh liệt với bà Clinton 
của anh em Công Giáo.
 Trước khi lạm bàn về vấn đề đầy phức tạp và tế nhị 
nầy, tôi xin thưa rằng: tôi, một người hoàn toàn theo niềm tin 
Ki-Tô Giáo trong vấn đề phò sự sống (pro-life). Điều này đã 
được nuôi dưỡng lớn mạnh trong tôi từ khi tôi có sự hiểu biết 
về tín lý và Kinh Thánh, nhất là từ khi tôi đứng trước Cung 
Thánh cùng người phối ngẫu để thề hứa trước mặt Thiên 
Chúa và Hội Thánh rằng: “Tôi sẵn sàng yêu thương, đón 
nhận con cái mà Thiên Chúa trao ban và nuôi dạy chúng nên 
người theo luật Đức Ki-Tô và Hội Thánh” suốt cuộc đời.
 Nói đến ngừa thai và phá thai là tôi đã múa rìu qua 
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mắt thợ về cả hai phương diện tôn giáo và khoa học, xã hội. 
Nhưng dù sao, tôi cũng muốn giãi bày nỗi ưu tư uẩn khúc với 
sự hiểu biết hạn hẹp trong tư cách là một giáo dân. Vậy, ngừa 
thai là gì? Là tìm tất cả mọi cách thế để ngăn cản ban truyền 
một sự sống mới đem lại từ kết quả của sự giao hoan giữa hai 
người nam nữ. Xét về phương diện Ki-Tô Giáo thì đây là một 
hành động hoàn toàn đối nghịch với Thiên Chúa, bởi lẽ ngay 
từ khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã phán với Adam, 
Eva rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho thật nhiều, cho đầy tràn 
mặt đất, và thống trị mặt đất...” (St.1:28). Người cũng nhắc 
lại thánh ý Người với Abraham, tổ phụ chúng ta rằng: “Ta sẽ 
cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều...” (St.17:6). Và để chúng 
ta hoàn thành được sứ mạng cao cả ấy, Thiên Chúa đã ban 
cho chúng ta một đặc sũng là ngay từ trong sâu thẳm tâm hồn 
chúng ta, chúng ta đã có được một cảm xúc tinh thần hoan lạc 
cao độ và cả cảm xúc nhục thể viên mãn khi hai người phối 
ngẫu thực sự trở nên một xương một thịt. Những cảm xúc này 
đã được thánh hoá qua Bí Tích Hôn Nhân. Và chính nhờ do 
sự cộng hưởng hạnh phúc tuyệt vời giữa hai người phối ngẫu 
có khế ước trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh đã nảy sinh ra 
những hoa quả tốt lành cho vườn hoa Hội Thánh Chúa trong 
thánh ý Người, chứ không phải theo ý muốn nhục thể của con 
người thụ tạo.
 Khi thề hứa với Thiên Chúa trước mặt Hội Thánh rằng 
chúng ta - hai người phối ngẫu - sẵn sàng yêu thương đón 
nhận con cái mà Thiên Chúa sẽ trao ban là chúng ta đã tự 
đóng ấn vào niềm tin trên lời thề ấy mà mọi tư tưởng, hành 
động nghịch với lời thề ước này đã là một tội phản thệ với 
Thiên Chúa vậy. Cho nên xét theo cứ điểm này thì ngay cả 
phương pháp Ogino cũng đã bất ổn rồi, nó là một hình thức 
chứng tỏ cái tư tưởng, cái ý chí quyết chối bỏ lời thề, nói 
chi đến những biện pháp dùng thuốc ngừa thai, hay đặt vòng 
tránh thai lại còn tệ hại hơn nữa. Nói như thế, tôi không có ý 
động chạm đến luật cho phép điều hòa sinh sản theo Ogino 
của Giáo Hội, mà chỉ là nói lên một ý niệm lương tâm Công 
Giáo của một giáo dân.
 Trước một thế giới thực tại đầy khó khăn và phức tạp, 

khi mà trào lưu thần học giải phóng, thần học nữ giới đang có 
chiều hướng sôi động, người ta luôn nói đến quyền bình đẳng 
của nữ giới để giải thoát phụ nữ khỏi những đè nén, áp bức, 
bất công từ xã hội trên mọi phương diện. Tiếng nói người 
phụ nữ đã không được lắng nghe, sự công bằng về thù lao 
bất xứng (lương nữ giới da trắng bằng 80% nam giới, lương 
nữ da đen và Hispanics bằng 60% nam giới). Bên cạnh đó 
thì người phụ nữ phải luôn chiến đấu với những bất an đưa 
lại từ bản chất tuần hoàn cơ thể. Ngay từ đầu,các hãng sản 
xuất y dược đã chế tạo nhiều loại thuốc ngừa thai cho đàn 
ông,nhưng khi phản ứng phụ đưa lại trên 10% người xử dụng 
thì họ huỷ bỏ ngay và quay sang sản xuất thuốc ngừa thai cho 
nữ giới. Phản ứng phụ đưa lại cho nữ giới rất cao, có khi đến 
40 hay 50% người sử dụng. Vòng xoắn hay chữ T đặt trong 
âm hộ có phản ứng tạo ra sự ngăn cản không cho mầm bào 
thai mới thụ tinh bám vào thành tử cung, cũng gây nhiều phản 
ứng phụ.
 Những người nghèo phải vật lộn chật vật với sinh kế 
và giá cả của những phương tiện ngừa thai. Và vì thế chúng 
ta nhận thấy ở những vùng dân cư nghèo đói, lạc hậu, dân số 
đã bùng phát tạo ra nạn nhân mãn, đưa đến bất an xã hội: tệ 
nạn trộm cướp, đạo đức suy đồi, tội ác tràn lan. Song song 
đó thì nạn phá thai cũng dâng cao kinh khủng như chúng ta 
đã từng nghe LM. Nguyễn Văn Đông thuộc giáo phận Kontum 
nói đến ở Việt Nam trong những thập niên 80 va 90, khi mà 
các phương tiện y khoa ngừa thai chưa được phổ biến như 
hiện nay. Người Tin Lành cho phép ngừa thai, với nhiều lý 
do như hạnh phúc gia đình, lo cho con cái đầy đủ, sức khỏe 
người phụ nữ...v.v. Nhưng người Công Giáo thì phân biệt rõ 
ràng giữa ngừa thai (birth control) và điều hòa sinh sản (birth 
regulation). Chủ trương ngừa thai tìm đủ mọi cách thế để hạn 
chế sinh sản. Điều này bị Công Giáo ngăn cấm như Thông 
Điệp Sự Sống Con Người (Humanae Vitae) của Đức Phaolo 
VI:  “Không được phép dùng các phương pháp nhân tạo để 
ngừa thai, nhưng được phép và nên dùng các phương pháp 
tự nhiên để điều hoà sinh sản”. Điều hoà sinh sản theo như 
L.M. Vũ Hùng Tôn trong quyển Nghe Như Chuyện Hoang 
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Đường (NNCHD) là con cái phải được cha mẹ cho ra đời với 
tất cả tình yêu thương về vật chất và tinh thần. Ngài khẳng 
định:  “để điều hòa sinh sản, vợ chồng chỉ dùng những cách 
thức biểu lộ phẩm giá con người và những phương thế diễn tả 
tình yêu cả hồn lẫn xác hợp với thiên chức làm người và làm 
con Thiên Chúa”  (NNCHD tr 147). Như vậy, giữa việc phá thai 
(giết người), ngừa thai (ngăn chặn sự hình thành một mầm 
sống), hay mặc nhiên để cho xã hội chìm đắm trong đói nghèo, 
lạc hậu, chiến tranh và tội ác, chúng ta nhận thấy đã có một 
sự can thiệp của xã hội vào đó không dựa trên căn bản tôn 
giáo, nhưng dựa vào nên tảng xã hội, và điều đó đã khiến cho 
chúng ta bất bằng, phản ứng. 
 Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu thánh ý Thiên 
Chúa qua một chiều kích khác là chiều kích xã hội và khả năng 
sinh tồn trong một môi trường cần có điều kiện thăng tiến về 
vật chất, tinh thần, nhân phẩm và đức hạnh. Đứng trước hoàn 
cảnh như thế, Giáo Hội đã có một hướng đi, và tôi cho rằng 
luật điều hòa sinh sản theo phương pháp Ogino mà Giáo Hội 
cho phép là một lựa chọn chẳng đặng đừng, vì dù cho nó có 
lỗi lời thề hứa như Giáo Hội đã đòi buộc là hai người phối 
ngẫu phải “trung thành trao ban dứt khoác cho nhau” để mở ra 
hướng sinh nở con cái theo ý Thiên Chúa (điều nầy bao hàm 
một ý nghĩa cả hai người phối ngẫu nếu không có lý đó chánh 
đáng thì không được phép khước từ ý muốn của nhau), nhưng 
Giáo Hội đã có một lựa chọn để hướng xã hội đến một hoàn 
cảnh tốt đẹp hơn. Sự lựa chọn này giống như hoàn cảnh Mose 
đã phải đề ra luật cho phép “ruồng bỏ vợ mình” chỉ vì sự cứng 
lòng của con người. Luật điều hòa sinh sản theo Ogino mang 
một ý nghĩa đặc biệt của nó,chúng ta hãy nghe nhận định của 
Giáo Hoi về Ogino như sau: “Sự khác biệt về nhân học và luân 
lý (lời tác giả bài này: chứ không phải về đạo đức và tin lý) 
giữa việc chống thụ thai và việc dựa vào chọn những chu kỳ 
không thụ thai nói lên hai quan niệm về con người và tính dục 
con người tuyệt đối khác nhau” GLGHCH 2370.
 Chúng ta sẽ bảo rằng mọi sự đều do bản năng con 
người mà ra. Nhưng chúng ta lại quên rằng chính con người 
chúng ta đã tự tách rời nhục cảm ra khỏi ý muốn và ảnh hưởng 

của Thiên Chúa để rồi chỉ đặt nhục cảm lên hàng quan trọng 
hàng đầu mà đi nghịch lại thánh ý Chúa. Nếu chúng ta biết tiết 
chế cuộc sống tình dục, một sự tiết chế đòi hỏi một sự hiểu 
biết, ý chí, và có thoả thuận hoan hỷ giữa hai người phối ngẫu, 
thì có lẽ chúng ta sẽ không cần đến bất kỳ hình thức tránh 
thai nào, kể cả phương pháp Ogino, mà vẫn có thể điều hoà 
cuộc sống gia đình và xã hội. Điều quan trọng đối với chúng 
ta là phải hiểu Thánh Kinh dưới con mắt được Thần Khí Chúa 
chiếu rọi vào lương tâm chúng ta, và chúng ta sống đạo bằng 
cái lương tâm ấy, chứ không phải giữ đạo theo nghĩa đen của 
những từ ngữ trong Thánh Kinh, mà đặc biệt là Cựu Ước, đã 
được viết theo ảnh hưởng của phong tục, tập quán, nói chung 
là văn hóa Do Thái từ bao ngàn năm trước.
 Để tạm kết luận, tôi xin nêu ra một câu hỏi: Ai trong 
chúng ta đã không từng quỳ gối mà than vãn cùng Chúa rằng 
“Lạy Chúa, trái ngọt mà Chúa ban cho con quả là rất ngọt 
ngào, thơm tho, tuyệt hão. Chúa muốn con dùng trái ngọt ấy 
để sinh hoa kết quả tốt lành cho vườn hoa Hội Thánh Chúa. 
Nhưng đôi vai con giờ cũng đã nặng quằn, hầu như sắp đổ 
gãy, và con sợ là con sẽ sinh toàn hoa sâu trái đắng, vì thế mà 
con đã ngàn lần lỗi lời thề hứa...”.
________________________________________________



Noäi san lieân laïc 2017

230 - ccslsqn.ns ns.ccslsqn- 231

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

CCSLSQNCCSLSQN Noäi san lieân laïc 2017

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn

Chết vì nghe giảng dai: 
câu chuyện anh Êutykhô (Cv 20,7-12)
Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ 
____________________________________________
 
Thánh Phaolô ban lại sự sống cho anh Êutykhô 

Tranh của Taddeo Zuccaro (1529–1566)
 Metropolitan Museum of Art, New York

Nghe Phaolô giảng, anh Êutykhô buồn ngủ, té từ lầu 
xuống đất mà chết! Đây là trình thuật rất được yêu thích 
của những ai cho rằng thánh lễ thật tẻ nhạt. Nhưng nó 

cũng cho phép chúng ta tỏ ra khoan dung hơn với các linh 
mục. Vì sao? Vì xem ra bài giảng của Thánh Phaolô dường 
như có … nhiều lượng thuốc ngủ hơn!
 
 Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ 
bánh. Ông Phao-lô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau 
ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa 
đêm.8 Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau.9 

Một thiếu niên kia, tên là Êutykhô, ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi 
và ngủ say trong khi ông Phao-lô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say, 
nên nó ngã từ tầng thứ ba xuống. Vực lên, thì nó đã chết.10 
Ông Phao-lô xuống, cúi mình trên nó, ôm lấy và nói: “Đừng 
xôn xao nữa, vì nó sống mà! “11 Rồi ông lên, bẻ bánh và ăn. 
Ông còn nói chuyện khá lâu, mãi đến tảng sáng mới ra đi.12 
Người ta đưa cậu bé đang sống về, và ai nấy được an ủi 
không ít.

(Cv 20,7-12)

 Thật khó tin! Phaolô nói dai đến độ có người mệt quá, 
ngủ gục mà chết! May thay, câu chuyện kết có hậu với việc 
cậu thiếu niên được sống lại. Nhưng rồi sau đó thì Phaolô lại 
tiếp tục nói … cho đến sáng !

 Biến cố xảy ra “vào thứ nhất trong tuần”, ngày mà các 
kitô hữu cử hành sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đối với người 
Do Thái, ngày bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Như vậy, chúng 
ta đang ở vào tối thứ bảy, bắt đầu bữa ăn của Thiên Chúa. 
Bữa ăn này là nguồn gốc của cử hành thánh thể : gồm có việc 
bẻ bánh, thường kèm theo bữa ăn được chia sẻ (c. 11), cầu 
nguyện (Cv 2,42), rao giảng và trò chuyện (c. 9-11).

 Đừng quên rằng các kitô hữu sơ thời không có nhà 
thờ, không có những công trình dành riêng cho các cuộc hội 
họp. Thiện nam tín nữ họp nhau tại các ngôi nhà tư nhân. 
Trong trình thuật, ta thấy cuộc họp diễn ra tại « lầu trên » của 
một trong  những căn nhà này. Ta cũng thấy một «phòng trên 
lầu» ở đoạn đầu sách Tông đồ công vụ (1,13) khi các tông 
đồ, Đức Maria và các anh em Chúa Giêsu hội họp lại nhau để 
cầu nguyện, và trong Tin Mừng Luca (22,2) để tổ chức bữa ăn 
cuối cùng của Chúa Giêsu.

 Trong khi Phaolô mãi trò chuyện thì một thiếu niên 
tên là Êutykhô buồn ngủ, từ cửa sổ lầu trên rớt xuống đất mà 
chết (Kinh nghiệm cho những ai nghe giảng mà không ngồi 
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ngay ngắn trong nhà thờ !). Trình thuật không nói nhiều về các 
chi tiết cũng như nỗi kinh hoàng của tai nạn. Nó nhấn mạnh 
đến hành động của Phaolô : ông đi xuống, nghiêng mình 
(èpépesen) trên  người thiếu niên và ôm lấy anh. Rồi, theo 
như một bản dịch sát nghĩa, ông nói : « Hồn nó vẫn còn trong 
nó ».

Vài trình thuật song song

 Ta có thể so sánh sự phục sinh này do Phaolô thực 
hiện với sự phục sinh của bà Tabitha do Phêrô thực hiện (Cv 
9,36-43). Cả hai trình thuật đều chứng minh rằng các môn đệ, 
ở đây là Phêrô và Phaolô, tiếp nối hành động của Chúa Giêsu 
là đấng đã thực hiện nhiều sự phục sinh, nổi tiếng nhất là phục 
sinh cho Lazarô. Hơn nữa, về nhiều khía cạnh, sự phục sinh 
của Êutykhô nhắc lại câu chuyện con gái ông Jairô (Mc 5,39). 
Như vậy, sự phục sinh của Êutykhô chứng tỏ rằng Phaolô 
đúng là  môn đệ của Chúa Giêsu vì ông cũng có thể thực hiện 
những phép lạ và ban lại sự sống như Chúa Giêsu đã làm.

 Ta thấy trong Cựu Ước có sự giống nhau giữa hai 
ngôn sứ Êlia và Êlisê: Êlia là thầy, ông thực hiện những hành 
động đầy quyền năng. Hãy đọc lại 1 V 17,17-24 :
 
 17 Sau các sự việc đó, đứa con trai của bà ngã bệnh. 
Bệnh tình trầm trọng đến nỗi nó tắt thở.18 Bà nói với ông 
Ê-li-a: “Hỡi người của Thiên Chúa, việc gì đến ông mà ông 
tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi, và làm cho con tôi phải chết? “19 
Ông Ê-li-a trả lời: “Bà đưa cháu cho tôi.” Ông bồng lấy đứa trẻ 
bà đang ẵm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở, và đặt 
nó nằm lên giường.20 Rồi ông kêu cầu ĐỨC CHÚA rằng: “Lạy 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con. Chúa nỡ hại cả bà goá đã 
cho con ở nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao? “21 Ba 
lần ông nằm lên trên đứa trẻ, và kêu cầu ĐỨC CHÚA rằng: 
“Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ 
này lại trở về với nó! “22 ĐỨC CHÚA nghe tiếng ông Ê-li-a kêu 
cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống.23 Ông Ê-li-a 

liền bồng đứa trẻ từ phòng trên xuống nhà dưới, trao cho mẹ 
nó, và nói: “Bà xem, con bà đang sống đây! “24 Bà nói với ông 
Ê-li-a: “Vâng, bây giờ tôi biết ông là người của Thiên Chúa, và 
lời ĐỨC CHÚA do miệng ông nói ra là đúng.”

 Hai trình thuật có nhiều yếu tố chung: người chết là 
một đứa con trai, phòng trên lầu, người của Thiên Chúa, sự 
đụng chạm thể lý vào đứa trẻ chết, kết thúc với sự sống lại. 
Hành động của Êlia  khẳng định căn tính mình là người của 
Đức Chúa và có nhiệm vụ rao truyền lời Chúa cho người 
khác.

 Khi Êlia chết, vai trò của ông là người của Đức Chúa 
được chuyển giao cho Êlisê, người cầm lấy tấm áo choàng 
của Êlia và theo đuổi sứ mệnh của ông. Trong 2 V 4,8-37, 
Êlisê ban lại sự sống cho một cậu bé trai đã chết trong một 
trình thuật có nhiều điểm tương đồng với trình thuật của Êlia. 
Điều đó khẳng định Êlisê là người nối nghiệp của Êlia vì có 
thể thực hiện những điều lạ lùng.

 Đối với Phaolô cũng vậy: khi làm cho một người sống 
lại, ông chứng tỏ mình là người kế tục Chúa Giêsu. Cái chết 
của Êutykhô không chỉ là một tai nạn mà là dịp để chứng tỏ  
những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Những điều kỳ diệu này 
diễn ra trong một cộng đoàn nhỏ, do hành động của Phaolô, 
người được cho là có cùng quyền năng như Chúa Giêsu, Êlia 
và Êlisê.

Sébastien Doane

Đối với Phaolô cũng vậy: khi làm 
cho một người sống lại, 

ông chứng tỏ mình là người kế tục Chúa Giêsu. 
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27 bí quyết, thực sự rất hữu ích
Rev Tuoc Nguyen online 
_______________________________________________

 1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước 
lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng  tắm nước 
lạnh.  Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.
 2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất sơ. Nam không thể 
thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống 
không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên 
nằm.
 3, Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không 
thanh tịnh, ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, 
bệnh sao đến được. Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm ích trí.
 4, Dược bổ thực bổ, đừng quên tâm bổ. Coi tiền như 
cỏ, coi thân như bảo. khói hun cháy lửa, tốt nhất không ăn. 
Chiên dầu ngâm ướp, ít ăn thì tốt.
 5, Cá thối tôm rữa, lấy mạng oan gia. Ăn mặc giữ ấm, 
nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. 
Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống.
 6, Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, 
ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. Vui chơi 
biết đủ, không cầu an dật.
 7, Dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tĩnh tại.
 8, Người đến tuổi già, thì phải rèn luyện, đi bộ chạy 
chậm, luyện công múa kiếm; đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân 
nhà, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở;
 9, Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm, trồng hoa 
nuôi chim, đọc sách ngâm thơ; chơi cờ hát kịch, không ham 
phòng the, việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng.
 10, Ẩm thực không tham, bữa tối ăn ít, khi ăn không 
nói, không nên hút thuốc; ít muối ít đường, không ăn quá mặn, 
ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều;
 11, Mỗi ngày ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh 
hoa quả, ăn nhiều không sợ; đúng giờ đi ngủ, đến giờ 
thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp không vội; 
 12, Uống rượu có độ, danh lợi chớ tham, chuyện 

thường không giận, tấm lòng phải rộng.
 13, Tâm không bệnh, nên phòng trước, tâm lý tốt thân 
thể khỏe mạnh; tâm cân bằng, phải hiểu biết, cảm xúc ổn định 
bệnh tật ít;
 14, Luyện thân thể, động cùng tĩnh, cuộc sống hài hòa 
tâm khỏe mạnh; phải thực dưỡng, no tám phần, tạng phủ nhẹ 
nhõm tự khai thông;
 15, Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp 
người người vui; thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa 
chọn sở thích tự do chơi;
 16, Dùng đầu óc, không mệt nhọc, bớt lo dưỡng tâm ít 
náo nhiệt; có quy luật, sức khỏe tốt, cuộc sống thường ngày 
phải hài hòa;
 17, Tay vận động, tốt cho não, phòng ngừa bị lạnh và 
cảm cúm.
 18, Mùa hè không ngủ trên đá, mùa thu không ngủ trên 
phản. Mùa xuân không hở rốn, mùa đông không che đầu. Ban 
ngày hoạt động, tối ngủ ít mơ.
 19, Tối ngủ rửa chân, hơn uống thuốc bổ. Buổi tối mở 
cửa, hễ ngủ là say. Tham mát không chăn, không bệnh mới lạ.
 20, Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái, tham ngủ 
tham lạc, thêm bệnh giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như sát 
muối.
 21, Một ngày ăn một đầu heo, không bằng nằm ngủ 
ngáy trên giường.
 22, Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi 
mới lên giường.
 23, Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ người càng 
mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ 
nhân.
 24, Đầu hướng gió thổi, ấm áp dễ chịu, chân hướng 
gió thổi, hãy mời thầy lang.
 25, Không ngủ nơi ngõ hẻm, độc nhất khi gió lùa.
 26, Đi ngủ không thắp đèn, sáng dậy không chóng 
mặt.
 27, Muốn ngủ để tấm thân nhẹ nhõm, chân không 
hướng tây đầu không hướng đông
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“SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI” 

“Là người Công giáo, chúng ta luôn ủng hộ
cho những người theo đúng đường lối của giáo hội.”

                                                                              Nguyen Dinh Sang
________________________________________
“

Sự thật giải phóng con người”.  Lời Chúa dạy chúng ta 
vẫn luôn có giá trị xuyên suốt thời gian và không gian.  
Dù vậy, trong thế giới này cũng vì sống thật hoặc nói 

lên sự thật mà biết bao nhiêu người phaỉ chịu nhiều khổ lụy!
 Hơn hai ngàn năm trôi qua, cái giá phải trả cho sự thật 
của Thiên Chúa chúng ta vẫn còn mãi trong từng con người 
tín hữu Ki tô giáo. Vì sự thật, vì cuộc sống và lời dạy thật 
dẫn đến cái chết “bị treo trên thập giá” của Chúa Ki Tô, Chúa 
chúng ta. Nhưng cuối cùng Người đã sống lại vinh quang và 
được truyền tụng muôn đời cho đến hôm nay…

Sự thật về một quá khứ đau buồn:
 Cuộc chiến tương tàn và những biến cố lịch sử tại Việt 
nam vẫn luôn ám ảnh chúng ta về những đau đớn xảy ra do 
những dối trá, lọc lừa. Thiếu thông tin về những sự thật khiến 
gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm phải tan nát và chính ông 
đã hy sinh oan uổng! Chúng ta không trách kẻ ra tay tàn độc 
giết anh em họ Ngô vì chính hắn cũng không được khai trí về 
SỰ THẬT. Lịch sử đã sang trang, nhưng những lọc lừa đã làm 
cho không ít người Việt Nam hiện sống trong và ngoài nước 
phải hối tiếc cho môt quá khứ sai lầm của đời mình! 
 Vì thiếu thông tin về những sự thật, nên người Mỹ 
đã bỏ rơi Việt Nam và nền đệ nhị Cộng hoà sụp đỗ, dẫn đến 
cuộc di tản sau tháng tư năm 1975 với nhiều  cảnh đẫm máu  
và nước  mắt.  Dân chúng miền Nam ra đi mà không biết 

mình đi đâu, sẽ đến đâu; đa số không biết gì về đại dương 
cùng những nguy hiểm của những chuyến hải hành cũng như 
không biết gì về những khó khăn khác đang chờ đợi họ.  Ðó là 
lý do mà có lúc người ta đã nói “ nếu có ba người vượt biên thì 
chỉ có một người đến bến an toàn, một người chết trên biển vì 
bảo tố, đói khát và hải tặc và một người sẽ bị bắt lại và đi tù”.

Định cư trên đất tự do:
 Vượt biên rồi đến Mỹ 1989, trở thành công dân Mỹ 
vào tháng 9 năm 1996, tôi thật sự sống trên một đất nước tự 
do, và 25 năm trên đất Mỹ, tôi chứng kiến không ít những sự 
kiện và biến cố xảy ra. Biến cố mà tôi không thể quên, đó là vụ 
khủng bố 11/9/2001. Tôi sống tại miền tây nước Mỹ, khủng bố 
xảy ra tại miền Đông nhưng những gì xảy ra tại toà tháp đôi 
cao nhất nước Mỹ tôi đã chứng kiến không thiếu một chi tiết 
qua truyền hình vệ tinh. Tại sao lại xảy ra một cuộc khủng bố 
ghê gớm trên một đất nước tự do nhất thế giới? Có  lẽ cũng 
vì thiếu thông tin về “SỰ THẬT”, những người hồi giáo cực 
đoan đã bị nhồi sọ những sự dối trá và họ tin là đúng nên họ 
đã làm cho khoảng 3000 người vô tôi phải chết oan! 
 Nước Mỹ “We Trust in God” đã cho tôi một sự an bình 
và thật sung sướng là một công dân của họ. Nhưng rồi một 
nước Mỹ lý tưởng đã dần mất trong đầu tôi sự tin tưởng do 
những tư tưởng sai lầm của một bộ phận lãnh đạo. Một nước 
Mỹ nhân bản, nhưng lại ủng hộ phá thai, giết những thai nhi 
vô tội dù đã tượng hình đến 9, 10 tuần tuổi! Đạo luật cho kết 
hôn giữa những người đồng tính, khiến tôi thất vọng hoàn 
toàn về hệ thống chính trị của một đất nước mà tôi cho là tốt 
nhất địa cầu! Tôi nghĩ sự tự do của con người nhất là của 
người Mỹ đã đi ngược lại luật lệ của Thiên Chúa và với cái hệ 
thống chính trị hiện tại với sự hổ trợ hết mình của giới truyền 
thông chắc chắn không bao giờ có thể trở lại với những gì 
Thiên Chúa muốn!

Bàn tay vô hình:
 “Năm 2008, tôi mừng cho nước Mỹ có một người Da 
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Đen làm Tổng thống. Ít nhất người DaTrắng đã có hành động 
sám hối, chuộc tội cho tổ tiên của họ vì đã ngược đãi người 
Da Đen.Nay người Da Trắng bầu lên một người Da Đen làm 
Tổng Thống là một sự hòa giải hòa hợp chủng tộc rất đáng 
ca ngợi. Nhưng đáng tiếc người Da Đen đó là ông Barack 
Hussein Obama, mang dòng máu Hồi giáo (một tôn giáo coi 
kẻ khác đạo với mình là bất trung – Infidel – cần phải loại bỏ) 
từ người cha sùng bái chủ nghĩa cộng sản. Lúc nhỏ Obama 
học trường Hồi Giáo (ở Indonesia), Khi lớn lên, Obama lại 
được người thầy là Frank Marshall Davis – lãnh tụ cộng sản 
Mỹ –  nhồi nhét tư tưởng “Xã Hội Chủ Nghĩa”.  Ông Obama 
đã bỏ đạo Hồi, trở thành người “Christian” để bước lên nấc 
thang chính trị tột đỉnh tại quốc gia “In God We Trust”.  Nhưng 
trong thực tế, Obama chỉ là người “Christian giả” bởi vì ông 
chọn nhà thờ của ông Jeremiah Wright, một mục sư đứng  
trên bục giảng nguyền rủa “God Damn America”..........Tổng 
thống Obama không yêu nước Mỹ, bởi vì ông không thèm 
đứng nghiêm, đưa tay lên ngực chào Quốc kỳ và ông từ chối 
cài “American Lapel Pin” (cờ Mỹ) lên ve áo như những công 
chức cao cấp khác trong chính quyền Mỹ. Obama không 
cảm thấy tự hào đứng dưới lá cờ quốc gia mình – một biểu 
tượng thiêng liêng cao quý – mà nhiều chiến sĩ anh hùng đã 
hy sinh xương máu để ông được ngồi vào chiếc ghế Tổng 
thống hôm nay. Ngoài ra, cái thái độ ngồi dựa ngửa vào lưng 
ghế bành và gác hai chân lên bàn trong những cuộc họp với 
các Bộ trưởng, Tướng lãnh ở Tòa Bạch Ốc, chứng tỏ Obama 
coi khinh những kẻ phục vụ quyền lợi và lý tưởng tự do của 
Mỹ.Là Tổng thống Da Đen, ông Obama không làm cho đời 
sống vật chất của người Da Đen khả quan hơn, giáo dục của 
người Da Đen nâng cấp hơn. Trái lại, tội phạm gia tăng hơn 
trong Cộng đồng Da Đen. Ông tạo ra tình trạng thù ghét Cảnh 
sát và cổ súy khẩu hiệu: “Black Life Matters”. Obama chỉ lợi 
dụng người Da Đen cho chủ trương phân hóa xã hội của 
mình,................Chưa có thời nào ở Mỹ lại có những phần tử 
nhân danh công bằng xã hội để phục kích (ambush) cảnh sát. 
Những trí thức trong đảng Dân chủ không nhìn thấy âm mưu 
của Obama làm tác hại tương lai Mỹ, ...........Trưởng khối đa 

số – Nghị sĩ Harry Reid – ở Thượng Viện và Chủ tịch Hạ viện 
– Dân biểu Nancy Polosi – chỉ thị đảng viên Dân chủ của mình 
sử dụng lá phiếu giống như gia nô (tôi tớ), chỉ biết vâng vâng, 
dạ dạ theo Obama; chứ không thèm quan tâm đến những dự 
luật mà Obama đưa ra là có hại cho nền kinh tế, an ninh, quốc 
phòng. Khi mất cái thế đa số ở Thượng và Hạ viện, Obama là 
Tổng thống ký nhiều Lệnh Hành pháp (Executive Order) hơn 
các Tổng thống tiền nhiệm để qua mặt Lập Pháp.
 Nếu phía đối lập công kích, phe Dân chủ Obama liền 
quy cho đối thủ của họ là kỳ thị chủng tộc (Racist), ......... Vốn 
mang mặc cảm kỳ thị Da Đen từ thời cha ông, những người Da 
Trắng không dám phản ứng, vì sợ bị gán cho chữ “Racist”.  
 Tôi đề nghị các anh chị tìm đọc những tác phẩm của 
Ronald Kessler như cuốn “First Family Detail” tường thuật 
những mẩu chuyện do các Mật Vụ (Secret Service) kể. Ronald 
Kessler là một ký giả danh tiếng và có uy tín. Sách của ông 
thuộc hạng “best-seller” và ông từng đoạt giải thưởng báo chí.
Đây là trích đoạn nói về bà Hillary: “She is another phony. 
Herpersonality would change the instant cameras were near. 
She hated, with open disdain the military and Secret Service. 
She was another who felt people were there to serve her”.Và đây 
là trích đoạn nói về vợ chồng Obama: “Clinton  all over again - 
hates the military and looks down on the Secret Service. He is 
egotistical and cunning. He looks you in the eye and appears 
to agree with you but turns around and does the opposite. He 
has temper tantrums. She is a complete bitch who basically 
hates anybody who is not black, hates the military and looks 
at the Secret Service as servants”Và tiếp theo là một mẩu 
chuyện về Tướng McChrystal xin từ chức: When former  U.S.  
Military, Commander in Afghanistan, General McChrystal, was 
called into the Oval Office by Barack  Obama, he knew things 
weren’t going to go well when the President accused him of 
not supporting him in his political role as President.“It’s not my 
job to support you as a politician, Mr. President;  it’s my job to 
support you as Commander-in-Chief,” McChrystal replied, and 
he handed Obama his resignation.”Obama và Hillary Clinton 
đều có chung đặc tính: Khinh ghét Quân đội và Tướng lĩnh. 
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Thông thường, các vị Tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ giữ vị 
thế trung lập để cho các đảng viên trong đảng của mình tranh 
chức đại diện đảng ra tranh chức Tổng thống với đảng đối 
lập. Riêng Obama đã chuẩn bị bà Hillary Clinton làm con “gà 
độ” của mình từ bảy năm trước để tiếp tục thực hiện di sản 
(legacy) của mình.....Obama hiểu rất rõ hai vợ chồng Clinton 
cực kỳ say mê quyền lực, nên cả hai sẽ không từ chối làm bất 
cứ điều gì để đạt mục đích. Do đó, chưa biết chừng, Obama 
đã xúi Hillary sử dụng “Private Server” để làm những chuyện 
khuất tất, (như mua quan bán chức) nhằm qua mặt cơ quan 
An Ninh. Nếu không nhờ có WikiLeaks, chúng ta không thể 
biết Obama từng lien lạc 18 emails với  Hillary qua Server đó. 
Thế là Hillary bị vào tròng “blackmail” của ông Obama, ...........
Hoa Kỳ giống như Việt Nam trong thời kỳ Quốc – Cộng, đang 
đối mặt với cuộc chiến tranh giữa Bảo Thủ (Conservative) và 
Phóng Túng (liberal) mà phe Phóng Túng có rất nhiều phần 
trăm đoạt thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, bởi 
vì Hillary được tài phiệt gốc Do Thái tả khuynh như George 
Soros, Mark Cuba, được chủ báo gốc Do Thái tả khuynh 
như các đại nhật báo Washington Post, New York Times, Los 
Angles Times, tài tử Hollywood và 10 Đại học danh tiếng ủng 
hộ (endorse) thì chắc chắn “thắng lợi sẽ về ta”.........
 Tôi nhận thấy trường hợp ông Donald J. Trump ra 
tranh cử rất giống trường hợp ông Ngô Đình Diệm: Ông Ngô 
Đình Diệm đã nguyện đi tu, nhưng do Hoàng Đế Bảo Đại kêu 
gọi lòng yêu nước và trách nhiệm với xứ sở, nên ông đành 
phải nhận lời yêu cầu của vua Bảo Đại. Ông Donald J. Trump, 
một tỉ phú giàu sang tột đỉnh, vợ đẹp con khôn, mà vì nhìn 
thấy Đất Nước bị bọn Liberals (khuynh tả) gây chia rẽ, làm lụn 
bại nền kinh tế quốc gia, nên đành dấn thân vào cuộc đua 
tranh đầy gió tanh mưa máu. Nếu ông Trump cứ thản nhiên 
hưởng thụ sự xa hoa của mình, thì thanh danh của ông không 
bị bôi bẩn một cách đê tiện của đối phương. Ông Ngô Đình 
Diệm nhận lãnh chức Thủ tướng mà quân đội và tài chánh 
còn nằm trong tay bọn Thực dân Pháp. Tay sai Thực dân như 
Bảy Viễn, Ba Cụt, Nguyễn văn Hinh, Trần Đình Lan, Vương 
văn Đông quấy phá (đảo chánh năm 1960) đã đành, mà còn 

bị những đảng phái Quốc Gia Chống Cộng như Quốc Dân 
đảng, Đại Việt và tôn giáo như Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo 
âm mưu lật đổ. Ông Donald J. Trump bị băng nhóm Obama 
– Clinton bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, quyết tâm bôi 
nhọ, chê bai không đủ khả năng lãnh đạo đã đành, mà còn bị 
trong Đảng tẩy chay, phá hoại. Là gương mặt quần chúng suốt 
30 năm, Trump chưa từng bị ai vu cho cái tội kỳ thị chủng tộc, 
chống nữ quyền; Nay ra tranh cử thì bị bọn liberals và truyền 
thông khuynh tả chụp cho đủ thứ tội vào đầu. Ông Ngô Đình 
Diệm đã mang lại ổn định, xây dựng Miền Nam từ điêu tàn, đổ 
nát sau chiến tranh thành một Quốc gia trù phú, thịnh vượng, 
tự do, được nhiều nước trên thế giới nhìn nhận. Đã có thời kỳ 
ông Ngô Đình Diệm được thế giới ví như Jawahalal Nehru, vị 
Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Sự thành công của ông Ngô 
Đình Diệm được xem là phép lạ. Người phàm không thể làm 
được. Thế mà kẻ thù và tay sai chụp cho các thứ tội, nào là 
độc tài, tay sai Đế quốc, gian dâm với bà Nhu…! Ông Donald 
J.Trump, người chưa từng bước chân vào trường tranh đấu 
chính trị, đã chiến thắng mười bảy lãnh tụ tên tuổi trong đảng 
có thành tích. Rồi ông Trump lại chiến thắng một đối thủ có ưu 
thế tiền bạc,  được chính quyền đương nhiệm, tài phiệt, trí 
thức tả khuynh, phụ nữ, Da Đen, Latino ủng hộ. Tôi đánh giá 
kỳ tích của ông Trump trong cuộc tranh cử vừa qua là cũng 
nhờ phép lạ từ Trời....... Nếu Hillary Clinton, vì bàn tay trót 
nhúng chàm đầy tội lỗi, đành trở thành một thứ tay chân bộ hạ 
của Obama mà thắng cử, thì nước Mỹ sẽ tiếp tục đường lối 
phân hóa chủng tộc của Obama. Như thế nước Mỹ sẽ không 
còn ở vai trò lãnh đạo thế giới. Và khi nước Mỹ đánh mất vai 
trò lãnh đạo thế giới của mình là khi thảm họa thế giới xảy ra. 
“HÒA BÌNH QUA SỨC MẠNH” – Peace Thru Strengh – là một 
chủ trương đúng. Bằng cớ là Tổng thống Jimmy Carter chủ 
trương đường lối mềm mỏng thì Iran mới dám bắt nhốt nhân 
viên Tòa Đại sứ Mỹ làm con tin. Nhưng khi Ronald Reagan 
vừa đắc cử thì Iran vội vàng thả con tin ra ngay. Obama vừa 
lên ngôi Tổng thống, vội vàng đến các quốc gia Hồi giáo ở 
Trung Đông cúi rạp mình xin lỗi các Quốc Vương Ả Rập. Nên 
chú nhóc Kim Jong Un của Bắc Hàn mới dám thách thức chiến 
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tranh nguyên tử với Mỹ; Việt Cộng buộc Obama đến Hà Nội 
vào ban đêm và chẳng tiếp đón theo nghi thức ngoại giao 
xứng đáng dành cho Tổng thống như đón Tập Cận Bình bằng 
21 phát súng đại bác; Bắc Kinh không thèm đẩy thang đến 
máy bay Air Force I, Obama đành bấm bụng dùng cầu thang 
cơ hữu để xuống từ đuôi máy bay. Trong khi các lãnh đạo thế 
giới đến họp G-20 được Trung Cộng tiếp đón đúng nghi lễ thì 
đủ biết thế giới coi khinh Obama đến mức nào. Tinh thần “hữu 
nghị” của Obama đối với Hồi giáo và Cộng sản, khiến cho 
nhân dân Mỹ có lòng tự trọng, tự ái rất bất mãn. Nhân dân 
Việt Nam hớn hở chào đón Obama, không phải vì cá nhân 
Obama. Họ chào đón người đại diện Nước Mỹ, vì họ tin tưởng 
rằng chỉ có Nước Mỹ mới có thể cứu họ ra khỏi nạn Hán hóa 
của Trung Cộng. Ca dao ta có câu: “Dù ai nói ngả nói nghiêng; 
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Khi cái kiềng mất một 
chân, tất nhiên cái nồi trên kiềng sẽ đổ. Chân con vạc gầy, 
cao lêu nghêu mà đứng vững cũng nhờ chân nó có ba ngón 
bám chặt vào đất để giữ thăng bằng. Cũng vậy, thế giới được 
bình ổn, thăng bằng hay chăng thì phải có ba cường quốc giữ 
vị thế quân bình giống như cái kiềng ba chân hay giống như 
ba ngón của chân con vạc. Ba cường quốc hiện nay là Hoa 
Kỳ, Nga và Trung Cộng. Nếu Tổng thống Vladimir Putin của 
Nga có nhúng tay vào sự thắng lợi của Donald Trump, thì tôi 
cho rằng Putin là một lãnh tụ có cái nhìn xa trông rộng (viễn 
kiến). Chẳng phải Putin yêu quý gì Hoa Kỳ, nhưng Putin nhận 
thấy Obama đẩy nước Mỹ tiến nhanh, tiến mạnh lên Xã Hội 
Chủ Nghĩa thì sớm muộn gì Hoa Kỳ cũng sẽ sụp đổ như Liên 
Xô. Và Putin ý thức rằng Nga không thể giành địa vị cường 
quốc số 1 với Trung Cộng, vì kinh tế Nga (ở hạng 16 thế giới) 
không giàu bằng Trung Cộng, dân số không đông bằng Trung 
Cộng. Cho nên, Putin thà để cho Hoa Kỳ giữ địa vị cường 
quốc số 1, còn hơn là Trung Cộng, một quốc gia vừa thoát 
nạn nghèo khó lạc hậu do anh nông dân nhà quê Mao Trạch 
Đông lãnh đạo, vừa mới giàu lên một tí, liền có thái độ hống 
hách và thể hiện tham vọng bành trướng Đại Hán giống thời 
Trung cổ. Nếu Trung Cộng thống trị thế giới, hơn một tỉ tư dân 
Tàu sẽ ngang nhiên vượt Hắc Long Giang (biên giới giữa Nga 

và Trung Công) sang cắm dùi mà Nga đành bó tay.Sức mạnh 
quân sự của Hoa Kỳ là vô địch, chẳng có kẻ thù nào có thể 
đánh bại như lời hùng hổ răn đe của Tướng Mark Milley, Tham 
Mưu trưởng Lục quân Mỹ. Nhưng sự phân hóa chủng tộc với 
chủ trương “Black Life Matters”, “War Against Police” và 
Truyền thông Liberal, Đại học Liberal theo đuổi xu hướng xã 
hội thì sớm muộn gì nước Mỹ cũng tự động sụp đổ! Nói tóm 
lại, nếu Hoa Kỳ rơi vào tay Hillary Clinton – bù nhìn của Obama 
– ắt Hoa Kỳ mất vị trí lãnh đạo hoàn cầu. Lúc đó, hoặc Quân 
Đội làm cuộc đảo chánh lật đổ bọn khuynh tả; hoặc chiến 
tranh thế giới thứ III chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy phe Dân Chủ đã 
thất bại từ Hành Pháp đến Lập Pháp, nhưng họ vẫn ngoan cố, 
không chịu nhìn nhận đường lối khuynh tả của họ không được 
đa số nhân dân Mỹ đồng tình. Khi thì họ đổ lỗi cho Nga nhúng 
tay vào nội tình chính trị Mỹ; khi thì họ trách Giám đốc FBI 
Comey đòi mở lại hồ sơ điều tra Hillary vào phút chót; khi thì 
nghi ngờ computer đếm phiếu không chính xác. Rõ rang cái 
đảng Dân chủ chỉ là một tập đoàn mè nheo, cào đầu ăn vạ 
giống như đứa con nít.  Sau khi Hillary Clinton gọi điện thoại 
chúc mừng, Donald Trump đã đọc một bài diễn văn với tinh 
thần hòa giải hòa hợp rất được dư luận đồng ý tán thưởng. 
Khi gặp Obama ở Tòa Bạch Ốc, Trump không đòi hủy bỏ toàn 
bộ Obamacare như hồi tranh cử, mà còn muốn giữ vài điều 
khoản như cha mẹ có thể bảo hiểm sức khỏe cho con đến 26 
tuổi và cấm các hãng bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm cho 
người mua có tiền sử bệnh hoạn. Trong tiến trình chọn người 
để thành lập Nội Các, Trump tỏ ra đoàn kết với kẻ đã cạn tàu 
ráo máng chỉ trích mình. Trump niềm nở tiếp đón Mitt Romney 
tham gia chính phủ, mời bà Thống đốc Tiểu bang South 
Carolina – Nikki Haley – một phụ nữ gốc Ấn Độ làm Đại sứ Mỹ 
ở Liên Hiệp Quốc, chứng tỏ Trump rất chính trị; chứ không 
phải là loại con buôn ngu dốt như phe Dân chủ chê bai. Trump 
trước tiên cử người vào các vị trí: Tham Mưu trưởng Tòa Bạch 
Ốc (White House Chief Staff), Cố vấn An Ninh Quốc gia (NSA), 
Trung Ương Tình Báo (CIA), Bộ trưởng Tư Pháp (lãnh đạo 
FBI) chứng tỏ cho chúng ta hiểu rằng ông coi nền An Ninh 
Quốc Gia là ưu tiên hàng đầu. Trump tuyên bố hàng năm chỉ 
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lãnh lương 1 dollar danh dự; chứ không nhận 400 ngàn đồng 
thuế của dân. Và Trump giảm thiểu thời gian nghỉ hè để dành 
thì giờ làm việc nước. Thiện chí đó đủ cho ta thấy Trump thật 
tình yêu nước, muốn cống hiến đời mình để chống lại sự suy 
trầm do Obama đem lại. Trump quyết tâm làm sạch hệ thống 
tham nhũng do các “lobbyists” hối lộ quan chức chính quyền.
Trái lại, trong cuộc tiếp đón ông Trump ở Tòa Bạch Ốc, Obama 
cam kết sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để 
Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ thành công, bởi vì sự thành 
công của Trump là sự thành công của nhân dân Hoa Kỳ. Sau 
cuộc bầu cử có kết quả, các cuộc biểu tình chống phá Trump 
xảy ra trên các thành phố lớn một cách dữ dội, như tại các 
Tiểu bang New York, Chicago, Porland … Biểu tình chống 
Trump không phải là biểu tình phản đối ôn hòa (Protest), mà 
là biểu tình tạo loạn (Riot), đập phá để cướp bóc. Theo điều 
tra của Cảnh Sát, người biểu được tỉ phú George Soros trả 
tiền và phần đông những người biểu tình không đi bầu. Thế 
mà Obama không hề có một lời kêu gọi người biểu tình đừng 
bạo loạn, Cho nên Obama chỉ là một Ngụy Quân Tử giống 
như cộng sản, nói một đường làm một nẻo, mỵ dân, nhưng 
hành động thì tồi bại.Trong chuyến du hành ngoại quốc cuối 
nhiệm kỳ, Obama chê bai Trump ở Hy Lạp; đứng bên cạnh bà 
Thủ tướng Đức, Obama tuyên bố sẽ im lặng, không yêu cầu 
người biểu tình Mỹ gây bạo động trở về nhà. Sang Peru, 
Obama hăm dọa sẽ lên tiếng chống lại sự kỳ thị của Trump, 
giống như một nhà hoạt động (activist) dân quyền; chứ không 
phải là một Tổng thống về hưu như George W. Bush. Đảng 
Dân chủ dưới sự lãnh đạo của Obama không còn là đảng Dân 
chủ của Franklin D. Roosevelt với New Deal, của John F. 
Kennedy với câu nói bất hủ: “Hãy tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ 
Quốc, đừng đòi hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho mình”. Cái đảng 
Dân chủ dưới sự lãnh đạo của Obama – người không kính 
trọng lá cờ Mỹ – mới có chiêu bài “Black Life Matters”, nạn 
phục kích giết Cảnh Sát, nạn tài tử Hollywood bội phản đòi bỏ 
nước Mỹ ra đi nếu Trump đắc cử. Đảng Dân chủ đang rơi vào 
cuộc khủng hoảng lãnh đạo vì đã dành hết công suất để ủng 
hộ Hillary, mà vẫn thất cử. Do vi phạm nhiều tội như nói láo, 

không giữ bí mật quốc gia được Obama bày mưu tính kế, nên 
Hillary đã thảm bại một cách đau đớn. Đảng Dân chủ không 
nhận ra mình bị Obama kéo theo con đường “Xã Hội Chủ 
Nghĩa” khiến 70% dân chúng đánh giá chệch hướng (wrong 
track); lại tồn tại những phần tử Harry Reid, Nancy Pelosi,  
Chuck Schumer … vẫn tiếp tục sử dụng lá bài kỳ thị chủng tộc 
(Racist) để chia rẽ xã hội. Mặc dầu Donald Trump tỏ ra hòa 
hoãn để đoàn kết, như tuyên bố không chủ tâm truy tố Hillary, 
dù khi tranh cử đã hô hào “Lock Her Up”. Thế mà khi Trump 
chọn một nhân vật vào chức vụ gì đó thì phía đảng Dân chủ la 
lối ầm ỉ: “White Male Supremacy”.........Tổng thống Abraham 
Lincoln, lãnh đạo đảng Cộng Hòa, có công giải phóng người 
Da Đen ra khỏi cuộc đời nô lệ; chứ không phải đảng Dân Chủ. 
Tổng thống đảng Dân chủ Harry Truman, Thượng Nghị sĩ 
đảng Dân chủ Robert Byrd là đều thành viên của nhóm Klu 
Kluk Klan (KKK). Có người công dân Hoa Kỳ nào biết điều đó 
không?  Ngày nay đảng Dân Chủ chỉ lợi dụng người Da Đen 
trong mỗi kỳ bầu cử để hốt phiếu, hào phóng chính sách 
Welfare khiến người Da Đen mất khả năng tự lập. Theo thống 
kê, dưới sự lãnh đạo của ông Barack Hussein Obama,  người 
Da Đen càng ngày càng nghèo hơn, thất học nhiều hơn, tội 
phạm nhiều hơn. Chỉ có hạng to mồm như Al Sharpton là giàu 
có. Đó là một chủ trương thâm hiểm làm mất tiềm năng đóng 
góp cho Đât Nước Hoa Kỳ trở nên giàu mạnh. Hễ ai bày tỏ 
lòng yêu nước đều bị đảng Dân chủ chụp cho cái mũ kỳ thị 
chủng tộc. Thậm chí khẩu hiệu “Make American Great Again” 
của Donald Trump cũng bị Bill Clinton phê bình Trump có âm 
mưu thể hiện Chủ Nghĩa Dân Tộc! Chủ trương của Donald 
Trump về biên giới phía Nam chẳng khác gì những điều mà 
Bill Clinton đọc trong bài diễn văn  trước lưỡng viện Quốc Hội 
năm 1995, thì nay Bill Clinton gán cho Donald Trump chủ 
trương kỳ thị chủng tộc. Nước Mỹ cần có những người lãnh 
đạo can đảm, thẳng thắn như bà Thủ tướng Úc Châu, Julia 
Gillard, dám dõng dạc nói với người Islam đại ý rằng: “Đất 
Nước này được dựng lên bởi người Christian. Chúng tôi chấp 
nhận đơn xin của các bạn đến Đất Nươc này thì các bạn phải 
tuân thủ luật lệ Đất Nước này. Các bạn không thể đem luật Hồi 
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giáo (Sheria Law) buộc chúng tôi phải thi hành. Nếu các bạn 
không hài lòng, chúng tôi không ngăn cản các bạn ra đi”.Đã 
có trường hợp viên Thiếu tá Hồi giáo gốc Trung Đông – tên 
Nidal Hasan – xả súng giết chết 13 quân nhân tại căn cứ Fort 
Hood và nhiều trường hợp giết người tương tự xảy ra, nhưng 
Obama và bà Hillary chủ trương cho nhập cư hàng chục ngàn 
người Hồi giáo mà không thể sưu tra lý lịch. Hillary cũng có 
chủ trương cho nhập cư ào ạt người Hồi giáo như Obama, 
nên tôi rất lo lắng nếu anh chị chỉ huy một đơn vị có người Hồi 
giáo quá khích nằm vùng. Vì thế, cử tri nào bỏ phiếu bầu cho 
bà Hillary là không biết sự tích Trojan Horse (con Ngựa gỗ 
thành Troie) ở Hy Lạp xảy ra năm 670 trước Thiên Chúa........ 
Do đó, về nội trị Donald Trump phải triệt để sưu tra lý lịch 
người nhập cư để quân khủng bố không thể trà trộn, phải giáo 
dục quần chúng cảnh giác âm mưu kỳ thị chủng tộc với chiêu 
bài “Black Life Matters” do đảng Dân chủ xúi giục; áp dụng 
pháp luật một cách công bằng và minh bạch để không một ai 
được ngồi xổm trên pháp luật, khiến cho người dân tự động 
xếp mình vào kỷ cương, nâng đỡ người nhập cư hợp pháp 
học tập nếp sống dân chủ và yêu nước Mỹ. Về đối ngoại, Mỹ 
phải xem Nga là đồng minh chiến lược để ngăn “Họa Da 
Vàng” của Tàu mà Napoléon Bonarparte đã cảnh báo từ thế 
kỷ 18 và để tiêu diệt ISIS, vì Nga cũng bị bọn Hồi giáo quá 
khích (Radical Islam) coi như kẻ thù nguy hiểm cần tiêu diệt.
……………...................…...................................................” 
[1] 

 Cuộc tranh cử tổng thống Hoa kỳ vừa qua, một cuộc 
tranh đua không cân sức, một bên với tiền bạc và thế lực 
hùng mạnh, một bên tranh đấu trong cô đơn. Nhưng vì ly do 
gì mà Donald Trump đã thắng vẻ vang? - Một bàn tay Vô hình!

Lời  kết:
 Là người Công giáo, chúng ta luôn ủng hộ cho những 
người theo đúng đường lối của giáo hội. Ủng hộ phá thai, 
ủng hộ đồng tính luyến ái và những dối trá không thẻ tồn 
tại trong một xã hội văn minh. Xin cám ơn anh chàng người 

Úc châu tên là Julian Assange – Chủ bút tờ báo WikiLeaks 
– tiết lộ những âm mưu đen tối, tham nhũng của đảng Dân 
Chủ để giúp một thương gia chưa từng hoạt động chính trị – 
Donald Trump – đoạt chức Tổng thống để thanh lọc cái định 
chế (establisment) thối nát của cả hai đảng. Nhưng không dễ 
nói lên sự thật! Hiện nay Julian Assange đang là tâm điểm của 
những chỉ trích, và coi như là một tội phạm. Biết bao nhiêu 
người vì “SỰ THẬT” đã phải chịu tra tấn, tù tội… Nhưng Chúa 
đã dạy: “SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI” và chúng ta 
tin tưởng vào điều đó.
_____________________________ 
[1] Trich bài viết của Bằng Phong Đặng Văn Âu

Đức cha Matthew & Ccslsqn NTCRPR 
dự tang lễ thân phụ cha Trần Đăng Đức

Bà cố Anna, thân mẫu Cha Thomas Lê Trung Khuê



Noäi san lieân laïc 2017

248 - ccslsqn.ns ns.ccslsqn- 249

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

CCSLSQNCCSLSQN Noäi san lieân laïc 2017

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn

Kinh Thánh Nói Gì Về Tận Thế? 
Luke Quang dịch 
__________________________________

Trong những dịp cuối năm vào những lúc rỗi rảnh, người 
ta thường bàn đến chuyện tận thế.  Cách đây không 
lâu, rộ lên những đồn đoán rằng theo lịch cổ của người 

Maya, thế giới sẽ tận tuyệt vào năm 2012. Thời điểm đó qua 
đã lâu, mọi thứ cứ vận hành và sinh hoạt như thường lệ.  Thế 
nhưng đến nay vẫn còn những kẻ rỗi sự, tiếp tục bàn chuyện 
khi nào tận thế đến, mặc cho Lời Chúa đã khuyến cáo  “Về 
ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên 
trời, cả Con nữa, trừ phi là Cha!” (Mc 13, 32).
 
Tận thế trong Cựu Ước
 Ngày tận thế có nguồn gốc trong Kinh Thánh, dầu các 
sách Kinh Thánh cổ xưa nhất không nói đến ngày này. Các 
tiên tri là những người đầu tiên rao giảng về “Ngày của Chúa”, 
ngày trừng phạt, khi quốc gia Ít-ra-en đến ngày tận cùng của 
nó (Êz 7,1-27; Am 5, 18-20; So 1,14-18; 2,2-3). Sau đó, một 
vài tiên tri đã thấy Ngày của Chúa như thời điểm Chúa xét xử 
và là lúc tai ương lan tràn cả mặt đất “ Ðất phải cư tang, giẫy 
chết, dương gian ủ rũ; giẫy chết, ủ rũ tất cả, cao vời với đất 
thấp…” (Ys 2,9-17; 24:1-6,21,23; Yô 3,4, Só,18; 3,8)  ). Sách 
tiên tri Đaniel đã nói về  tận thế: “Phần ngươi, hãy đi cho đến 
mút cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ. Và ngươi sẽ đứng lên 
lãnh phần ngươi vào lúc cùng tận những ngày thời gian” ( Đn 
12,13). Thị kiến nổi danh của tiên tri Đaniel về bốn con mãnh 
thú, về Ðấng cao niên và Con người có thể được cắt nghĩa 
như thị kiến về khung cảnh Chúa phán xét vào lúc tận thế. 
(Đn 7,1-27).
 
Tận thế trong Tân Ước

  Chúa  Giêsu và các môn đệ tin chắc thế giới sẽ tới 
ngày tận cùng của nó. Các Tin Mừng Mác-cô và Mát-thêu ghi 
lại việc Chúa Giêsu đã diễn tả chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc tận 
thế, mặc dầu những biến cố đó đôi khi bị cắt nghĩa lẫn lộn với 
việc quân La Mã phá hủy thành Giêrusalem vào năm 70 sau 
Công Nguyên. Nơi Tin Mừng Mác-cô đoạn 13, các môn đệ hỏi 
Chúa Giêsu về ngày tận cùng của thành Giêrusalem, và trong 
câu trả lời của Chúa, ta thấy có những chi tiết về thờ thế mạt: 
“Nhưng trong những ngày ấy, sau cơn khốn quẩn ấy, mặt trời 
sẽ tối sầm, mặt trăng mất sáng, tinh tú tự trời sa xuống, và các 
quyền năng từng trời bị lay chuyển” (Mc 13, 24-25). Kế tiếp, 
Chúa  nhắc đến thị kiến trong sách Đaniel đoạn 7, khi tiên báo 
rằng Con Người sẽ đến trong đám mây (Mc 13, 26). Đoạn 
song song nơi Tin Mừng Luca không nói gì đến tận thế (Lc 17, 
23-37).  Thế nhưng đoạn song song nơi Tin Mừng Mát-thêu 
cung cấp nhiều chi tiết hơn về thời điểm này (Mt 24,1 - 25,46). 
Chúa  tiên báo rằng sau khi Tin Mừng được loan báo khắp 
thiên hạ, “ bấy giờ cùng tận sẽ đến.” Ngài cũng diễn tả tận thế 
trong hình thức phán xét. (Mt, 25, 31-46). Thánh sử Mát-thêu 
đã thường nhắc tới “tận thế, buổi tận thế, thời tận thế trong Tin 
Mừng ngài viết. (Mt 13,39-40; 24,3.6.13-14; 28,20).

 Thánh Phaolô cũng nhắc đến tận thế một vài lần, đặc 
biệt khi ngài giảng dạy các môn đệ về chuyện các kẻ chết sống 
lại: “Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải 
tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến 
đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối 
cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ 
trỗi dậy mà không còn hư nát; còn chúng ta, chúng ta sẽ được 
biến đổi” (1Co 15, 51-52; xin đọc thêm 1Co 1,8; 10,11; 15,24; 
1Th 4,13-17; 2Th 1,8-10). Thánh Phêrô (1P 4,7) và  tác giả thơ 
Do Thái (Hr 3,14; 6,11; 9,26) cũng nhắc đến “Thời cùng tận “. 
Sách Khải Huyền có những đoạn viết về các thị kiến về thời 
cùng tận của thế giới và về trời mới và đất mới (Kh 21,1-22,5)
 

Lm. Timothy A. Lenchak, SVD
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 ĐỘC THOẠI 
_________________________

Đời rồi sẽ qua,
Tình rồi cũng xa,
Miệt mài như một dòng sông,

Trôi hoài trôi mãi không phút nào ngừng.
Sinh ra trên thế gian này
Giống như hạt mầm được gieo xuống đất.
Không ai chọn chỗ cho mình,
Rơi trên hạnh phúc hay trong khổ đau.
Mai đây lớn lên hình hài 
Sống kiếp con tằm nhả tơ đan kén.
Đồng hành cùng với nhân trần
Bước chân lặng lẽ dấn thân vào đời.

Rồi ngày tháng qua,
Chợt nghe khuất xa.
Vội vàng như một cơn gió
Âm thầm chợt đến, chợt đi nào ngờ.
Quên đi biết bao nhọc nhằn
Biết bao u buồn- để lòng thanh thản.
Trôi nhanh con nước qua cầu,
Cuốn theo giọt nắng, cuốn theo giọt mưa.
Tôi ơi 
Hãy yêu cuộc đời, hãy yêu loài người, và yêu sự sống.
Trăm năm còn có bao giờ
Nhắc chi một chút Ký sinh vô tình.

Huỳnh Kim Ngọc

LEÃ 
KIM 
KHAÙNH
LINH MUÏC 
PETER 
NGUYEÃN
ÑÌNH ÑEÄ

(Cöïu 
chaùnh xöù
Ñoàng Tieán
Qui nhôn)
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CHUÙC
MÖØNG

CHUÙC 
MÖØNG

SONG HỶ
Niềm vui ngày 15 tháng 12 năm 2016.với anh em ccslsqn quốc nội.
FX HoangTy 
__________________________________________

Trời không dứt được những cơn mưa ồ ạt đang trút xuống 
trên đất Qui nhơn Bình định. Thế mà anh em đã có mặt 
tại Quán Cà phê nằm đối diện với cổng chính vào Chủng 

viện. Quán này do chị Mến Thánh Giá Tại Thế Thanh Tâm 
cùng ông Bầu Cả Lê Quang Nhu làm chủ. Vì hôm nay anh em 
đã có hẹn cùng nhau hoàn thành 2 công tác rất quan trọng: 
     Một là cùng nhau đại diện Hội đi chúc mừng Đức cha Phê 
rô trong ngày Lễ Thượng thọ Bát Tuần của Ngài và chúc mừng 
cha giáo Jos. Phạm Thanh trong ngày Lễ Kim Khánh Linh Mục  
của Ngài.
 Hai là Cùng nhau đến Chúc mừng Lễ Giáng Sinh và 
Tết Dương Lịch  trước tiên là Đức cha Matthew, cha Tổng Jos. 
Trương Đình Hiền  và cha Linh Hướng Jos. Huỳnh Sỹ.
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 Anh em đến thăm cha giáo Jos Phạm Thanh.  Ngài rất 

vui khi nhìn 
thấy anh em 
chúng tôi đã 
có mặt nơi 
đây. Ngài 
mừng vì trời 
mưa lụt khắp 
nơi mà anh 
em vẫn nhớ 
đến Ngài 
trong ngày 
Lễ này. Anh 
em trao tặng 
Ngài món 

quà đơn sơ cùng những lời cầu chúc thánh thiện. 
 Tôi xin trao Ngài bao thư quà nừng mà cha Fx Nguyễn 
Đình Sáng gửi chuyển.  Hôm nay chúng tôi thấy Ngài trông 
trẻ hơn nhiều và nét mặt rất tươi vui.ẩn hiện một niềm tin yêu 
thánh thiện thuần khiết. Xin phép Ngài cáo lui vì thấy rất nhiều 
người muốn gặp Ngài rồi chúng tôi tiến về phía phải.
Đây là 
phòng của 
cha Linh 
hướng Jos. 
Huỳnh Sỹ, 
Ngài đang 
bận rộn với 
bao công 
việc của 
cả một tòa 
nhà cao 
và rộng về 
mọi mặt. 
Ngài  niềm 
nở tiếp đón 

anh em với mối tình huynh đệ thân thiết đậm đà. 
 Sau những lời chúc mừng cho nhau, Ngài chia sẽ 
tâm tình thông hiểu mọi hoàn cảnh riêng tư của mỗi anh em. 
Và Ngài khuyên chúng tôi nên thông cảm cho nhau để cùng 
nhau dể tìm về bên nhau mỗi khi có dịp.

 Từ tầng trệt của Chủng viện, anh em xin phép hai vị 
có mái tóc 
tiên để rồi 
chạy vù 
qua tòa 
nhà Nghỉ 
D ư ở n g 
của Đức 
cha Phê 
rô.
Tại phòng 
k h á c h , 
Đức cha 
Phê rô 

tiếp đón anh em ccslsqn. Đức cha nói rỏ từng tên mỗi người 
anh em chúng tôi khi ngài bắt tay từng người một.  Anh em thật 
sướng vui khi nghe ngài nhắc rỏ tên của mình. Với tâm tình biết 
ơn và  cầu 
c h ú c 
N g à i 
đ ư ợ c 
muôn Ơn 
Lành hồn 
xác, anh 
em tặng 
Ngài gói 
quà đơn 
sơ và 
một bao 
thư quà 
mừng của cha Fx Nguyễn Đình Sáng gửi về mừng Ngài.
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 Sau những lời cầu chúc Ngài,  anh em xin được Đức 
cha ban phép lành cho anh em trước khi đi ra.
 Trốn vội cơn mưa, anh em chạy vụt qua Tòa Giám 
Mục, Đây cha Tổng Đại Diện Jos Trương Đình Hiền. Thoạt 
nhìn Ngài anh em cứ ngở là gặp một vị Đan Sỹ trong một 
Dòng tu nào đó. Nếu ngài có thêm một chòm râu dài màu bạc 
nữa thì chắc chắn đã hóa thành một Tiên Lảo trong Tòa nhà 
nguy nga đồ sộ này.
 Trời tối dần như đã quá trể thời gian để gặp mừng 
Đức cha. Anh em vội lên cầu thang nhanh chóng tưởng 
chừng để rơi lại Bác Hà Văn Sanh đã 82 tuổi. Nhưng không 

ngờ bác đã có mặt trong phòng khách cùng lúc với chúng tôi. 
Chắc là lòng trông ngóng gặp Đức cha một cách cao độ nên 
đôi chân già của bác không yếu kém chút nào. 
 Thật tuyệt vời khi nghe Đức cha chia sẽ tâm tình, 
càng nghe càng thấm tình thương và sự lo lắng của Ngài đối 
với giáo phận nhất là với Làng Sông và tới tình anh em của 
Mẹ làng Sông.
 Sợ làm phiền thời giờ của Ngài nên anh em xin Đức 
cha ban phép lành trước khi xuống.
 
* Vaøi hình aûnh (trang sau)

 

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ TẠ ƠN 50 NĂM LINH MỤC 
CỦA CHA JOS. PHẠM THANH
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Đặc biệt có cha Ignatio Nguyễn Ngọc Tước 
và cha Tiến của Thiện Lâm, Đa lạt về dâng Thánh lễ

ANH EM CÙNG THAM DỰ TIỆC MỪNG SAU THÁNH LỄ

Một Linh mục câm điếc
_________________________

Ng ô n - s ứ 
I s a i a 
l o a n -

báo viễn-ảnh về 
Đấng Cứu Thế 
như sau:
“Khi Chúa đến 
mắt người mù 
sẽ thấy và tai 
người điếc sẽ 
nghe. Bấy giờ 
người què sẽ 
nhảy như nai, 
và những người được Chúa giải-thóat sẽ trở về Sion với lời 
ngợi-khen. Đội trên đầu niềm hoan-hỉ triền-miên, họ vui-mừng 
sung-sướng. Đau buồn và than-khóc sẽ biến tan.” Is 35:10
 Hơn 60 năm đi nhà thờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy 
một vị linh-mục câm điếc cho tới mới đây. Ngày chúa nhật 
vợ chồng tôi tham-dự sinh-họat với cộng-đòan nhà thờ của 
mình, nhưng ngày trong tuần dù có thánh lễ mỗi ngày, chúng 
tôi chọn đi dự thánh lễ ở Trung-tâm Mục-vụ Tổng Giáo Phận 
(TGP) Boston không xa nhà lắm. Ở đây thường có những 
cuộc hội-họp hoặc huấn-luyện mục-vụ của TGP nên thánh 
lễ thường có những linh-mục hoặc giám-mục khách chủ-tế. 
Có thể vì lí-do đó, tất cả các bài giảng hoặc chia-sẻ Lời Chúa 
đều được sửa-sọan một cách đặc-biệt, và như thế, bàn tiệc 
Lời Chúa trở nên sang-trọng và khá đặc-sắc mỗi ngày. Ngay 
cả phong-cách sinh-họat cũng có những đặc-biệt, thí-dụ một 
ngày kia, một giám-mục đồng-tế với một linh-mục nhưng lại 
đóng vai phụ-tế đứng bên cạnh chứ không phải chủ-tế - một 
điều tôi cũng chưa hề thấy. Thật tuyệt-vời!

Linh mục Shawn Carey phục vụ 
cho những người công giáo bị câm điếc.
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Nhưng điều tôi kinh-ngạc hơn là thấy một linh-mục khỏang 40 
tuổi câm điếc đến làm lễ. Ngài tên là Shawn Carey. Hôm ấy ở 
hàng ghế đầu có khỏang hơn chục người, già nhiều hơn trẻ, 
cũng câm-điếc. Một cô thư-ký của TGP làm thông-dịch viên 
cho cộng-đòan - những người không câm-điếc. Khi vị linh-mục 
ra dấu tay đọc các lời kinh thì cô thông-dịch chuyển ra thành 
lời. Lúc đó, những giáo-dân câm-điếc ngồi ở hàng ghế đầu đáp 
lại bằng dấu tay trong khi cộng-đòan chúng tôi thưa lại bằng lời 
như bình-thường. Tất-cả mọi lời cầu-nguyện và kinh-nguyện 
Thánh-Thể là phần riêng của chủ-tế thì được vị linh-mục thể-
hiện bằng dấu tay, và cô thông-dịch đọc thay ngài. Trong các 
phần thánh-vịnh đáp-ca, Lời Nguyện Giáo Dân và các bài 
đọc… cô thông-dịch lại chuyển ngược từ lời sang dấu tay.
 Mỗi Chúa Nhật, Thầy Sáu Thomas Burke ở nhà thờ 
cộng-đòan chúng tôi giảng bao giờ cũng kết-thúc bằng một 
câu bằng ngôn-ngữ dấu tay. Không những con nít mà người 
lớn đều thích-thú học theo. Dù đã quen-thuộc với không-khí 
ấy, khi nhìn Cha Shawn trên bàn thờ và những người câm 
điếc ở hàng ghế đầu ra dấu tay xướng đáp các lời kinh nhanh 
và đều, tôi thấy đẹp như một điệu múa. Điệu múa trang-trọng 
nhất là những Lời Truyền Phép “Đây là mình ta sẽ bị nộp… 
Đây là chén máu ta, máu giao-ước mới đã đổ ra…” với vẻ mặt 
trang-trọng của vị linh-mục. Điệu múa dài nhất là Kinh “Lạy 
Cha chúng con ở trên trời…” khi họ cùng ngửa mặt, giơ tay 
và múa đều với tâm-tình tha-thiết. Điệu hân-hoan nhất là câu 
xướng Alleluia với những cánh tay và bàn tay quơ tròn như reo 
vui.
 Hơn 50 năm trước, khi thi vào chủng-viện, tôi nghe nói 
rằng, các linh-mục là những người được chọn. Được chọn 
theo nghĩa thiêng-liêng nhưng cũng được hiểu theo nghĩa trần-
thế. Các chủng-sinh được chọn là những học-sinh ưu-tú, chăm 
ngoan và không có những khiếm-khuyết khác-thường về thể-
chất. Chả thế mà mà người ta thường nói các chú chủng-sinh 
đẹp trai. Thời-gian trôi, cuộc sống thăng trầm, tôi dần dần cảm 
nhận hơn được bề rộng và chiều sâu của tiếng Chúa gọi. Hôm 
nay tiếng gọi làm người mục-tử phục-vụ ấy hiện rõ nét nơi vị 
linh-mục câm điếc đang dâng lễ trên bàn thờ.

Linh-mục Shaw Carey có một thể-chất không hòan-hảo nhưng 
được gọi để phục-vụ những con chiên không hòan-hảo trong 
đòan chiên của Chúa. Khi nói rằng người ta chỉ có thể cho 
đi cái mình có thường hàm nghĩa một sự đầy-đủ hòan-hảo 
của người cho. Ở đây, người cho không hòan-hảo hơn người 
nhận mà giống họ, cùng thiếu-thốn, cùng thiểu năng, cùng 
sống bên lề xã-hội trong nhiều trường-hợp. Nhưng cái cao-quí 
nhất người cho mang đi để phục-vụ là sự cảm-thông sâu-xa, 
là những trầy-trật, thương-tích, mồ-hôi và nước mắt của chính 
mình.
 Chúng tôi đang ở trong những tuần Mùa Vọng chuẩn-bị 
mừng Chúa Giáng Sinh. Hôm nay trong bài Phúc Âm Chúa nói 
với những người kỳ-lão và luật-sĩ Do Thái rằng: “Tôi bảo thật 
các ông, những người thu-thuế tội-lỗi và gái điếm sẽ vào nước 
trời trước các ông vì Gioan đã đến rao-giảng trong đường 
công-chính mà các ông không nghe…”(Mt 21:31-32) Trong bài 
giảng, vị linh-mục câm điếc dùng ngôn-ngữ dấu tay và cô thông-
dịch chuyển thành lời. Cảm ơn cô đã dịch một cách tuyệt-diệu. 
Ngài nói, có những phương-diện, để hiểu được giáo-hội là gì 
thì người ta phải trả lời cho câu hỏi giáo-hội là ai. Giáo-hội có 
những vị thánh và những người tội-lỗi. Giáo-hội là tất cả chúng 
ta, những con người bất-tòan, phần lớn tầm-thường và nhiều 
khuyết-điểm hơn ưu-điểm. Nhưng dù thánh-thiện hay tội-lỗi, 
người thuộc về giáo-hội là người mang niềm tin vào Chúa Kitô, 
Con Thiên Chúa xuống thế làm người, trở nên con người để 
cứu-rỗi con người. Kẻ thu-thuế và gái điếm được vào nước trời 
vì họ tin và nghe lời Chúa…
 Vâng, Chúa xuống thế làm người, kì-diệu thay tình yêu 
của Thiên Chúa với con người. Chúa không từ trên ngó xuống, 
mà Ngài đến để trở-thành con người, để cùng chịu nghèo, đói, 
khát, âu-lo, bị phản-bội, bị xỉ-nhục, cùng mang thương-tích, 
cùng đổ mồ-hôi, nước mắt, máu và mạng sống. Ôi, Đấng Tạo-
hóa tòan-năng trở thành con người, Đấng Emmanuel - ở cùng 
chúng ta!
 Tôi thấy lấp-lánh hình-ảnh của Chúa Kitô nơi vị linh-
mục câm điếc, đấng đã biến dạng thành con người bị khinh rẻ, 
khó ưa, bị đẩy ra rìa xã-hội và cuối cùng là bị chết treo như một 
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tội-phạm thay vì cái chết êm-ái trên giường giữa vòng người 
thân thương-tiếc.
 Tôi thấy ý-nghĩa Chúa Giáng Sinh lóe sáng trong tôi khi 
nhìn Cha Shawn. Ơn gọi của vị linh-mục và của những người 
câm-điếc có những chiều-kích riêng mà Thiên Chúa tín-thác 
mời gọi họ. Từ những con người mang dấu bất-tòan, họ trở-
thành chứng-nhân của tình-yêu Chúa. Ngôn-ngữ dấu tay trở 
thành điệu múa ca-tụng bởi vì họ sống như mang mảnh vụn 
đời sống làm người của Con Thiên Chúa xuống trần, và mảnh 
vụn của tình-yêu Thiên Chúa đến với đồng-lọai. Bàn tay họ là 
những cánh hoa nở ra từ những thân cây tưởng như sâu-xi 
bất-tòan. Bởi vì khi Chúa đến là lúc “người mù được thấy, kẻ 
què được đi, người phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, 
người chết sống lại và kẻ nghèo được rao-giảng tin mừng.” (Lc 
7:23)

Nguyễn Văn Thông
December 15, 2016 

_________________________________________________

Thánh lễ tạ ơn mừng Bát tuần
 ĐC Pherô Nguyễn Soạn (Dec.15, 2016)

1. Phạm Đình ÁI
5 Dianne Ct.
Springvale South VIC 3172
AUSTRALIA

2. Thái Bình AN (42)(+)
6497 Gladiola St.
Eastvale, CA 92880
(951) 258-1040

3. Vũ Văn AN ( 49 )
6 Allambee Crescent 
Beverly Hills, NSW 2209 
AUSTRALIA

4. Hồ Ngọc ANH (70)
8420 Woodsedge Dr.
White Lake, MI 48386
(248) 698- 7767/420-0283 (cell)

5. Phùng Hoàng ANH
72 Rue des Plantes
44100 Nantes, France
Tel. 0240594915
aphavn@yahoo.fr

6. Nguyễn Như ÁNH (60)
6117 N. Seeley
Chicago, IL 60659
(773)227-5956
nguyennhuanh@sbcglobal.net

7. Nguyễn Ngọc BAN
209 N. Woodlynne Ave.
Tampa, Florida 33609
(813) 348-0206
paul8ban@netzero.net

8. Lê BÀNG (+)
625 Magellan Ave.
Bradenton, Florida 34243
(941) 753-9784

9. Nguyễn Xuân BẢNG (57)
12226 Herritage Grove
Houston, Texas 77066
(281) 447-2598

10. Võ Tấn BẢO
2351 Harvey Ln.
Garden Grove, Ca 92841
(714) 537-8684
baovo59@yahoo.com

11. Rev. Vincent d’Auriol
(tức Cha Phạm Đắc Bằng)(+)
833 St. Ann’s Ave.
The Bronx, New York 10456
(718) 742-7724

12. Võ Đức BÀNG (73)
214-/*Alhambra, CA 91801
(626) 308-0803 (B)
(626) 458-7684 (H)

12a. Nguyễn Danh Bich (67)
5401 W. Lehnhardt Ave.
Santa Ana CA 92704
714-417-8698

13. Vũ Ngọc BIÊN (57)
1005 N. Granada Ave.
Alhambra, CA 91801
(626) 458-6534 (H)

      Danh Saùch
       CÖÏU CHUÛNG SINH 
       LAØNG SOÂNG QUI NHÔN HAÛI NGOAÏI
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14 .Anthony BÌNH Nguyễn (58)
8250 Albion River Ct.
Sacramento, CA 95828
(916) 682-8010
anthonybeen@yahoo.com

15. Nguyễn Thanh BÌNH (40)
8996 Bryan Dairy Rd.
Largo, Florida 33777
(727) 397- 2986

16. Tadeo Trần BÌNH (57)
3739 Yakima Ave. Apt # 4  
Tacvoma,WA 98418
253-282-1071

17. Phan Công BỘ
28 Sullivan St.
Springvale, VIC 3171
AUSTRALIA
Phone: (03) 9512-4459

18. Võ Thành BÚT
3535 168th St.
Torrance, CA 90504
(310) 323-8809

19. Võ Văn BÚT (HỔ) (57)
620 Myrtle St.
Sioux City, Iowa 51103
(712) 277-4525

20. Nguyễn Quang BỬU
21 Rue Alexandre Fourny, 44230ST
Sebastien sur Loire - FRANCE
Phone: 025-179-2009

21. Rev. Trần Ngọc BỬU (57)
414 East 14th St.
New York, New York 10009
212) 254-0200

22.Đỗ Văn CA (62)
4236 Simsbury Comm.
Santa Ana, CA 92704
(714) 839-4838

23. Nguyễn Thanh CAO (39)
1148 Cumberland St.
St. Paul, Minnesota 55117
(651) 227-5865
caothanhnguyen@hotmail.com

24. Võ CAO
7508 Highwater Dr., New Port
Richey, FL.34655/727-376-7520

24b.Traàn anh CANG (36)
50/320 Galerie Arlequin
38100 Grenoble - FRANCE

25. Nguyễn Minh CẢNH(49)
12514 Holly Ave, N.E.
Albuquerque, NM 87122
(505) 797-1659(H)/480-8628(c)

26. Nguyễn Uy CẬN (56 )
3900 124th St.
Urbandale, Iowa 50322
515) 278-6722

27. Huỳnh Như CẨN (+)
6450 N. Ridge
Chacago, Illinois 60626
(773) 743-8700

28. Trần Ngọc CẨN
Kirchgasse, N° 5
Windheim D- 8641
Steinbach/Wald Germany
Phone : (49) 9268493.)

29. Bạch Quang CẬY (55)
2525 18th St. SE
Auburn, Washington 98002
caybach@hotmail.com

30. Võ Thành CÔNG (71)
530 Evanwood Ave
La Puente CA 91744
(626) 961-2073

31. Nguyễn Minh CƯƠNG
1442 Reesling Drive
Mestite, Texas 75150/214) 681-0297

32. Rev. Lương Minh CHÁNH(61)
P.O. Box 450
Goodna Old 4300
AUSTRALIA
Phone: (04) 11558677
Paulchanh@yahoo.com

33. Lý Ngọc CHÂU
4730  Parkhaven Dr. 
Garland, TX 75043
(972) 240-3130

34. Nguyễn Minh CHÂU
75 Rue de Plandre
75019 Paris FRANCE
Phone: (01) 40 37 03 71

35. Nguyễn Thành CHÂU
12002 Sela Lane
Houston, Texas 77072
(713) 575-0436

36. Cái Hoàng CHI
9132 Pioneer Dr.
Huntington Beach, CA 90630
(714)378-0268
chicai11@yahoo.com

37. Huỳnh Liên CHỈ (73)
8387 N. Amber Burst Dr.
Tucson, AZ 85743
(520) 331-0813
chilhuynh@yahoo.com

38. Đỗ Hữu CHIA (62)
215 N. New Ave.
Montery Park,
California 91755
(626) 280-1541

39 .Đào Văn CHÍNH
3226 Tully Road
San Jose, CA 995148 /(408) 238-9295

40. Lê Công CHÍNH (+)
7147 Tanager Drive
Houston, Texas 77074 /(713) 995-5958

41. Rev. Jos. Nguyễn CHÍNH (55)
St. Ambrose Church
240 Adams St.
Dorchester, MA 02122-1380
(617) 265-5302 /513-7021 (Cell)

42. Huỳnh Kim CHƯƠNG (55)
3350 Creek Grove Drive
Houston, Texas 77066 /(281) 586- 7298
Chuong.Huynh@cityofhouston.net

43. Nguyễn Văn CHƯƠNG (47)
10501 Torrington Cir. Apt. #1, 
Westminster, CA 92683 /(714)775-8006
 
43b. Nguyeãn Vaên CHÖÔNG (68) 
Grasweg (20) 
34385 Bad Karlshafen - GERMANY 
0049/5602913030 (h) 
049/1722615932 (cell)

44 Huynh Lien CHƯƠNG 
12800 Harrisglenn Dr. 311
Austin , TX 78753 /512- 736 6790

45. Rev. Nguyễn Tr. CỬU
2628 Grand Avenue,
Bronx, New York 10468
(917) 623-6207
nguyen-t-c@mail.com

46. Lê Văn DIỆN ( +)
917 S. Sail Street
Santa Ana, CA 92704
(714) 531-3425
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47. Lê Ngọc DIỆP
41 Rolling Brook
Edison, New Jersey 08820
(908) 754-4780

48 .Nguyễn Văn DIÊU (Liêm,+)
901 Paloma Drive
Arcadia, California 91007
(626) 574-7198

49. Huỳnh Kim DIỆU (71)
7718 Unit 37th. Ave.S.
Seattle, WA 98118
Ph. 206 832 9599

50. Nguyễn Trung DOANH (44)
530 N. Evanwood Ave.
La Puente,  CA  91744
(408) 347-0336

51. Trần Tiến DỤNG (69)
289 Av. De L’étoile
Laval, Quebec  H7N  4T6
CANADA
(514) 276-4084

52. Lê DŨNG
222 Tall Oak
Irvine, CA 92603-0660
714) 480-2793
lelucasd@yahoo.com

53. Rev. Lưu Đình DƯƠNG
3116 Oakridege
San Jose CA 95121
408-209-0265
padreduong@yahoo.com

54. Nguyễn Hữu DƯƠNG (68) +
1520 E. Capitol Expressway #30
San Jose, Ca 95121
(408) 270-3288

55. Đinh Thân ĐA  (57)
8718 New World
San Antonia, Texas 78239
(210) 946-1952 (H)
(210) 625- 3868 (B)

56. Võ Thanh ĐẠM  (57 )
3842 W. 172nd St.
Torrance, Ca 90504
(310) 324-7101

56a. Nguyễn Hoàng ĐĂNG (73)
8152 Larson St. # 2 
Garden Grove, CA 92844 
(714) 548-2976 57. 

57. Trần Quang ĐẠT (41)
1007 N. Euclide, Apt. D
Santa Ana, Ca 92703
(714) 554-8158

58. Lê Công ĐẮC (41)
17631 Oak Street
Fountain Valley, CA 92708
(714) 968-6203
lecongdac@hotmail.com

59. Rev. Võ Tá ĐỀ, SVD.(63)
1901 Waukegan Rd.
P.O. Box 6000
Techny, IL 60082
(314) 832-7023
tadestlouis@yahoo.com

60 .Lê Trí DŨNG
13-15 Boulevard Soult
75012 Paris- FRANCE

61. Võ Hữu DŨNG
10 Sunset Grove
Dandenong South, VIC 3164
AUSTRALIA
Phone: (03) 97918583 
 

61b. Nguyễn Dũng(1962)
2431 St Paula Ave
Dallas, TX 75228
Tel: (214) 384-4124

61a. Ngô Đức DUNG
St.Anthony Catholic Church
1535  16th Ave, 
Oakland, CA 94606

62..LM .Peter Nguyễn Đình ĐỆ
2805 Moss Hollow Dr
San Jose, CA 95121-1534
408-644-0222/ 408-531-9682
peterdednguyen@yahoo.com

63 .Lê Văn ĐIỀU (+)
2815 W. Coolidge St.
Phoenix, Arizona 85017
(602) 242-7200
Attn. : Lê Bá SƠN, con trai.

64. Chu Quang ĐỊNH (73)
4985 Ruttner Place
San Jose, Ca 95111 /(408) 972-5445
dinhqchu@yahoo.com

65. Nguyễn ĐOAN (33 )
1186 S. Raritan Street
Denver, Colorado 80223
(303) 937-3499

66. Nguyễn Thành ĐỒNG (60)
3506 N. Kilpatrick Avenue
Chicago, Illinois 60641
(312) 736-3492

67 Lê Văn ĐÔNG (73-75)
1058 Courtland Pl.
Aurora, IL 60502
630) 898-6169

68. Nguyễn Ph. MINH ĐỨC(74)+
14441 Brookhurst St, #8
Garden Grove, Ca 92843

69. Võ Tá ĐỨC (1974-75)

1745 36St Street
Los Alamos, New Mexico 87544
(505)661-1731

70. Rev. Nguyễn Bá ĐƯƠNG (46)
Collège Francis Rouge
Thio, NEW CALEDONIA

71. Nguyễn Đình GẤM
4819 Pole Road
Alexandria, VA 22309
(301) 595-4140

72. Nguyễn Văn GIẢ (60)
3327 Glenmoor Drive
Sacramento, CA 95827
(916) 362-1048

73. Phan Thanh GIỚI (58)
81 Alexander Ave.
Thomastown, VIC 3074
AUSTRALIA
Phone: (03) 9465 5421
ptg@alphalink.com.au

74. Trần Minh GƯƠNG (40)
741 Christian Street
Philadelphia, PA   19147

74a. Rev.Pet. Đăng Đình HẢ
(St. Augustin Cathedral)
359 Washington, Brigegeport,
CT.06604/ 203-873-7238

75. Msgr. Huỳnh Tấn HẢI (62)
Akersveien 5
N -  0177  Oslo - Norway
Phone: (47) 2220-3901

76. Nguyễn HẢI (73)
8852 Koto Dr.
Elk Grove, Ca 95624
(961) 682-6391

77. Nguyễn Văn HẢI (63)
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GPO Box 951
Canberra 2601 ACT.
AUSTRALIA

78. Phạm Nam HẢI
11331 Newbrook Street
Houston, Texas 77072
(281) 495-0079

80 Rev. Nguyễn HẢI
The Liturgical Institute
1000 E. Maple Ave.
Mundelein, IL 60060
(563) 876-3057

81. Mai Đức HẠNH (57)
3587 Columbine Dr.
San Jose, Cafornia 95127
(408) 926-9366/204-5447
hanh.d.mai@sbcglobal.net

82. Phan HẠNH (70)
4418 S. Thistle PL.
Seattle, WA 98118
Hanhphan99@yahoo.com

83. Nguyễn HÂN (70)
16208 E. Ridgeview Lane
La Mirada, Ca 90638
(562) 943-1777

84. Nguyễn Phúc HẬU (44)
3859 Muir Place Ct.
San Jose, Ca 95121
(408) 532-8334

85 .Lâm HIÊN (1940- )
2555 Corde Terra Circle  # 105
San Jose CA 95111
hienlam1922@yahoo.com

86. Rev. Lê Quang HIỀN (58)

3231 W. Boone Ave., Unit 721
Spokane, WA 99201
509-315-9205/ 509-842-4070
joachimlqh@aol.com

87. Nguyễn Minh HIỀN (62)
3501 25TH Ave. North
St. Petersburg, FL 33713
(727) 323-5403

88. Vương Xuân HIỀN (40)(+)
12442 Grossmount Dr.
Houston, TX 77066
(281) 866-8753

89. Nguyễn HIẾN (58)
7530 Oldham Ln.
Riverdale, Georgia 30274
(770) 471-6098

90. Nguyễn Đình HIẾN ( +)
11820 Hidden Stage Coach Ct.
Jacksonville, Florida 32223
(904) 262-2947

91. Nguyễn Thông HIẾN
13415 Highland Park
Houston, Texas 77070
(713) 927-7025

92. Rev. Võ Văn HIỀN (62)
Hervey Bay City Catholic Parish
P.O.Box 3250 Pialba, QLD 4655
AUSTRALIA
(07) 3800-2736
revhien@powerup.com.au

93. Nguyễn Đình HIẾN (70)
8/4 Myall St.
Cabramatta NSW 2166
AUSTRALIA
(02) 9724-4759
andrehien@hotmail.com

94. Lê HIỂN

2/525 Burwood Rd.
Belmore. NSW 2192
AUSTRALIA
(02) 9578 3892

95. Nguyen Hoang HIEN (72) , 14511 
Newland St. 
Midway City, CA 92655
(714) 200-6045

96. Nguyễn Ngọc HỒ  (58)
13945 Erin St # D, 
Garden Grove, CA92844
(714) 251-7595

97. Phạm Văn HỔ (57)
8904 Liatris Dr.
Frankfort. IL 60423
(708) 280-4537
(408) 926-9366

98. Rev. Trần Bạch HỔ SVD
St. Cecilia ‘s Church
40 College St.,
Hamilton, QLD.4007
AUSTRALIA
(04) 5282028 ; (04)5282674
hotransvd@yahoo.com

99. Nguyễn Đình HOA
8022 Greenbury Dr.
Greenbelt, Maryland 20770
(301) 552-5264

100. Võ Đình HOA (61)
11822 Rexforf Rd.
Garden Grove,Ca 92840
(714) 636-1769  vo-hoa@usa.net

101. Nguyễn Công HÒA(36)
1225 S. Arapaho Dr.
Santa Ana, CA 92704
(714) 549-1711

102. Trần Trung HÒA (65)

3423 Woodyend Ct.
San Jose, CA 95121
(408) 804-0466
hoa_t_tran@yahoo.com

103. Trần Văn HOẠCH (61)
2677 Mum Dr.
Richardson, Texas 75082
(972) 690-6075

104. Cù Huy HOÀNG (62)
5242 Marwood Rd.
Philadelphia, PA 19120
(215) 924-8275

105. Dương Đình HOÀNG (+)
12406 Newpark Dr.
Tomball, Texas 77375
(713) 379- 1103

106. Nguyễn HOÀNH (+)
51 Savin Hill Ave. #3
Dorchester, Massachusetts
(617) 825-2718

107. Rev. Nguyễn Kim HỒNG(65)
P.O. Box 118
Plamondon, Alberta TOA 2TO
CANADA- (780) 798-3760
honggothi@telusplanet.net

108. Nguyễn Thanh HỒNG (43) (+)
9 Rue du Lendemain
95800 Cergy
FRANCE
Phone: 33.1.34.32.17.69

109. Phan Châu HỒNG (51)
5045 Woodman Ave. # 208
Sherman Oaks, CA 91423
(818) 905-9759
hcphan@hotmail.com

110. Nguyễn Thanh HUẤN (62)
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3 Herbert St.
Merrylands NSW 2160
AUSTRALIA/Phone: (02) 9897-0978
nthanh_huan@hotmail

111.Rev.Mr. Trần Công HUẤN (66)
3608 Sunny Lea Rd.
Bensalem, PA 19020/(215) 245-1278

112. Trần Ngọc HUẤN (70)
Olasrudvn 39
1284 Oslo - NORWAY
Phone: (47) 2262-2509
t.huan@no.parkairsystems.com

113. Nguyễn Văn HUÊ
13021 Yuma Place
Westminster, CA 92683
(714) 379-0459

114. Lê Văn HUỆ (67)
1406 S.  Lowell  St.
Santa Ana , CA. 92707
( 714 ) 549-1794/(714) 855-9166 (Cell)

115. Rev. Nguyễn Thanh HUỆ (+)
4 Ruberia Ave, Pensacola, Fl 32507

116. Phan HUỆ (1933- )(+)
7527 44th Ave. S.
Seattle, Washington 9818
(206) 760-0837

117. Hứa Minh HÙNG (60)
867 South 88th St.
Tacoma, Washington 98444
( 253 ) 267-3334
huadoan45@yahoo.com

117b. NGÔ ĐÌNH HƯƠNG
 14667 Bimey St.
 Hacienda Heights, CA 91745
(626) 216-4811

118. Lê Tấn HÙNG (69)
296 Riverbend Dr., SE.
Calgary, Alberta T2C 3X9
CANADA/ (403)203-5632

119. Lê Văn HÙNG ( +)
6 Green Ave.
Balcatta WA 6021 AUSTRALIA
Phone: (09) 275-4144

120. Nguyễn Sỹ HÙNG(70)
8631 Jennrich Ave.
Westminster, CA 92683
(714) 962-3619 (H)/246-5647(W)
nguyen_joseph@allergan.com

121. Nguyễn Quang HUY (70)
21 Rue Alexandre Fourny,
44230ST Sebastien sur Loire-
FRANCE     (02) 5179-2009

122. Nguyễn Ngọc HUYNH(73)
(714) 580-2018
h.n_nguyen@yahoo.com

123. Ngô Đình HƯƠNG (63)
4118 Peck Rd.
El Monte, California 91732
(818) 455-0223

124. Phan Thanh HƯƠNG (44)
3001 Amberway Dr.
Arlington, Texas 76014
(817) 468-4547
toma_phan@hotmail.com

125. Vu Duc HUYEN(60)
20 Wellington Ave.
Everett, MA 02149
(617) 389-1156 home
(857) 204-3263 Cell

126. Nguyễn Thanh KIỂN

10842 White Oak Trace Ct.
Cypress, Texas 77429
(713) 662-2473/(832)630-8716

127. Phan Thanh KIEÅN (51) 
34  Dear  St.  #  42                                                
Dorchester,  MA  02125

128. Cù Minh KHÁNH
6102 W. Mt. Houston Apt. A
 Houston,  TX   77088
(713) 699-2706
cuhoaphong@juno.com

129. Nguyễn Văn KHANH (57)
41 Freshwater Circuit
Forestlake QLD 4078
AUSTRALIA
Phone: (07) 3879 2124

130. Trần Ngọc KHÁNH(70)
621 Jennifer Terrace E. ln.
Grand Prairie, Texas 75052
(972) 642-8851

131. Võ KHANH (49-52)
7722 Kempsey
Houston, TX 77040
713 856 8826

132. Nguyễn Vũ KHIÊM (65-)
68 Millennium Dr.
North York, Toronto
M6M5K4 Canada (416) 241-5419

133. Đoàn Duy KHIÊM (+)
81-01 Hammels BLVd
Rockaway Beach, N.Y 11693
(718) 945-1108

134. Nguyễn Hữu KHIẾT (59)
8511 Broken Willow Ct.
Tampa, Fl. 33847
(973) 956-8772

135. Huỳnh Đăng KHOA (+)

6152 Leyte St.
Cypress, California 90630
(714) 893-0568

136. Ngô Đình KHOA (58) (+)
2621 Homer Cir.
Orlando, Florida 32803
(407) 894-0616

137. Nguyễn KHOA
6634  Brightonfern  Ln
Houston,   TX  77049

138. Nguyễn Quốc KHOA
16038 Carlisle Park Ln.
Houston, Texas 77084
(281) 855-8193
(832) 287-1712

139. Rev. Bùi Sĩ KHUÊ (69)
1115 Orange St.
Beaumont, TX 77701
(409) 835-5662 (Rect.)
(409) 553-6183 (Cell)
khuesibui@hotmail.com

140. Rev. Lê Trung KHUÊ (69)
St. Felecitas Catholic Church
1662 Manor Blvd.
San Leandro, CA 94597-1509
(510) 351-5244 (Office)
stpatspo@hotmail.com

141. Lại Ngọc KHƯƠNG (60)
1024 Ledro St.
Cinti, OH 45246
(513) 671-3355/896-4072

142. Nguyễn Thanh LIÊM
128 Bridgeport Way
Delaware, Ohio 43015/( )363-4199
liemthanh1@hotmail.com

143. Hồ Tứ LINH (41) +
17721 113th Pl. S.E.



Noäi san lieân laïc 2017

272 - ccslsqn.ns ns.ccslsqn- 273

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

CCSLSQNCCSLSQN Noäi san lieân laïc 2017

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn

Renton, Washington 98055

143a. Bạch Thanh LONG (42)
228 Amberglow Place
Cary, North Carolina
(919) 462-8259

144. Huỳnh Kim LONG (60)
P.O.Box 873144
Vancouver, WA 98687
(360) 944-1363
lg_huynh@yahoo.com

145. Nguyễn Kim LONG (58)
Rés. Zeganadin
103 Rue du Général Leclere
F-95130 Franconville, FRANCE
Tel. 33.6.74.97.68.21
caubon@gmail.com

146. Nguyễn Ngọc LONG
909 135th St., SW
Everett, Washington 98204
(425) 339-8535

147. Trần LỢI (+)
13181 Roberta
Garden Grove, Ca 92843
(714) 638-0335

147a. Leâ Quang LONG
8792 Woolley Ln.
Garden Grove, CA 92841

148. Nguyễn Công LUẬN (39) (+)
8911 Lakeside Forest
Houston, Texas 77088
(281) 820-1517

149. Nguyễn Đức LUẬN
8852 Williamsburg
Westminster, Ca 92683
(714) 897-9735

149a. Nguyễn Công LUẬT

1255 E Escalon
Fresno, CA 93710
559-281-8891

150. Nguyễn Tấn LỰC (60)
3214 Tully Rd.
San Jose, Ca 95148
( 408) 270-4123

151. Nguyễn LƯƠNG (59)
13310 Hampton Bend Ln.
Houston, TX 77070
281 897 0559

152. Nguyễn LƯƠNG (62)
928 Mohawk Hills Dr., Apt C
Carmel, Indiana 46032
(317) 815-0237

153. Cao Văn LUYỆN (67)
1318 Isleworth
Louisville, KY 40245
(502) 593-1551
luyencao@msn.com

154 .Huỳnh LÝ (58)
65 Kent Avenue
Brahma Logde SA 5109
AUSTRALIA

155. Ngô Đức MẪN
12880 Pineforest Way West
Largo, FL 33773
(727) 507-9896

156. Huỳnh Vĩnh MẬU
3838 Ruidosa Dr.
Dallas, Texas 75228

157. Nguyễn Văn MẪU (55)
2039 Williams Way
Dallas, Texas 75228
(214) 320-0468

158. Đỗ Châu MINH (73)
161 Dunn Ave. Apt. #2
Toronto, ONT. M6K 2R8
CANADA
(416) 534-4314
damdang2000@yahoo.com

159. Đỗ Thanh MINH (44)
30 Wentworth Pde
Yennora NSW 2161/AUSTRALIA
touyakun@optushome.com.au

160. Nguyễn MINH (55)
(Không rõ địa chỉ mới)

161. Nguyễn Thông MINH
2118 Havencrest Dr.
Houston, Texas 77038
(281) 931-9443

162. Trương Thanh MINH (49)
12050 Carriage Park Ln.
Duluth, Georgia 30097
(205) 471-2540

163. Rev. Dương Quang MINH
Divine Word College
102 Jacoby Dr. SW
Epworth, IOWA 52045
(563) 876-3057

164. Nguyễn Huy MỌN (73)
13250 Carvel Ln.
Houston, TX 77083 /281 564 4281

165. Phan Hoàng NAM (57)
1012 Navajo St.
Denver, Colorado 80204
(303) 573-0304

166. Rev.Trần Đức NAM
Paroissse St. Télesphore
8811 Rue Centrale
La Salle, Québec H8P1P1
CANADA/(514)366-4640

167. Trần Công NGẠN (56)

10 Raphael St.
Abbotsford, VIC 3067
AUSTRALIA /(03) 9419 1074
cnntran@hotmail.com

168. Nguyễn NGÂN (65)
1402 Garden Glen LN
Houston , TX 77581
713- 941 1143

169. Nguyễn Hữu NGHỆ(73)
5440 Ligurian Dr.
San Jose, Ca 95138
(408) 274-44328

170. Nguyễn Công NGHI
301 Henderson Ave. #3
Sevierville,Tennessee 37862
(423) 429-2109

171. Hoàng Văn NGỌC (68)
8601 Westminster Blvd.
Garden Grove,Ca 92844
(714) 895-1075

172. Phạm Cảnh NGỌC (+)
Attn : Nguyễn Thị Mầu
7315 Irondale Ave.
Winnetka, Ca 91306
(818) 313-9580

172a. Nguyễn Ngọc (68)
935 North-East 78th Ave.
Porland, Oregan 97213

173. Ngô Đa NGUYỆN (70)
2677 Olivestone Way
San Jose, Ca 95132
(408) 259-1827

174. Nguyễn NGUYỆN(44)
6623 Greenyard Dr.
Houston, Texas 77086
(281) 580-6755

175. Nguyễn Ý NHẠC (41-) (+)
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1545 Stevens Ave., Apt. B
San Gabriel, Ca 91776

176. Nguyễn Th. NHÀN (+)
2151 Oakland Rd., Spc.60
San Jose, Ca 95131

177. Nguyễn Văn NHÂN (41)
3117 Westfi eld Ave.
Camden, New Jersey 08105
(856) 966-7765

178. Huỳnh NHUẬN (38)
18031 Lostknife Cir. # 103
Montgomery Village, MD 20886
(240) 720-6706
nhuan_huynh@yahoo.com

179. Nguyễn Đình NHUNG
4136 Cutty Sark  Rd.
Baltimore, MD   21220
( 410 335 5341 )

180. Nguyễn Văn NHƯỜNG (67)
13836 131A Ave.
Edmonton, Alberta T5L 5A6
CANADA /(780) 452-8590

181. Nguyễn Duy NIÊN (51)
7955 Xavier Ct.
Dallas, Texas 75218 /(214) 321-5087
nien.nguyen@txu.com

181b. Nguyeãn Vaên PHAÄN 
10709 Fountain BL, OK city, 
Oklahoma 73170

182. Nguyễn PHÁN
12410 Plumbrook Dr.
Houston, Texas 77099
(281) 988-5928

183. Nguyễn Tấn PHÁP (55)

1450 Bentree Dr., SE.
Kentwood, Michigan 49508
(616) 698-1007

184. Nguyễn Hữu PHÁP (74)
3528 SE. 147th Ct.
Portlnd, Oregon 97236
(503) 760-3271

185. Nguyễn Văn PHIÊN
308-18 Valleywoods
Toronto, ON M3A 0A1
CANADA/(416) 331-8076
phiennguy@yahoo.com

186. Rev. Bùi Kim PHONG (70)
2234 Ingram Rd.
Duluth, GA 30096/617-480-4639
nt.bkphong@fl ashnet.it

187. Huỳnh Thanh PHONG (59)
5/154 Kalng Road
Edensor Park, NSW 2176
Phone: (02) 9610.8813

188 .Lê Văn PHỤ (+)
441 University Ave.
St. Paul, Minnesota 55103
(612) 227-2672

189. Nguyễn Minh PHÚC (41)
1734 Duster Cir.
Arlington, TX 76018
(469) 432-8432

190. Nguyễn Thông PHÚC
10111 Sharpton Dr.
Houston TX 77038
(713) 562-5889 (Cell)
281) 999-6195 (H)
jamesptn@yahoo.com

191. Phạm Văn PHÚC (58)

5565 Sunspring Cir.
San Jose, Ca 95138
(408)229-8968/646-3980
josephpham@aol.com

191a. Phạm Minh PHÚC (73)
2616 132nd St 
Se Mill Creek, WA 98012
206 420 9971/206 375 6704 
phucmpham@gmail.com

192. Đỗ Châu PHỤNG (71) +
15322 Webster St. 
Westminster, CA 92683, 
714-955-7202 (cell.)
peterdo05@hotmail.com

193. Nguyễn N. PHƯƠNG
19703 Mallard Lake
Houston, Texas 77084
(713) 579-6705
peterquinhon@gmail.com

194. Nguyễn Kim PHÙNG
3618 Harrisburg
Houston, Texas 77003
(713) 237-8526
lechi77049@yahoo.com

195. Huỳnh Lang QUÂN (62)
7561 Center Ave. #7
Huntington Beach, CA 92647
714-369-9146
quanhuynhbelaire@yahoo.com

196. Hoàng QUANG (60)
6 Conover Ct.
Edison, New Jersey 08817
(908) 572-2259

197. Hứa Văn QUANG 1958-
2530 Berryessa RD #508 
San Jose CA 95132/(714) 812-2122
quanghprovence@yahoo.com

198. Khổng Kim QUANG 70

28057 39th Ave. S.
Auburn, Washington 98001
(253) 946-6906/quang@yahoo.com

199. Rev. Lê Thanh QUANG (70))
1301 Frank St..
Barling, AR 72923 (479) 462-5042
peterlequang@hotmail.com

200. Huỳnh Văn QUANG (73)
7623 48th Ave. S.
Seattle, WA 98118
Email : conthu8@yahoo.com.vn.

201. Rev. Lê Văn QUẢNG (64)
eucharist church
52 St. Paul Street.
Taoyuan city (33069)
Taiwan.Phone: 03-542-1453

202. Rev. Huỳnh ngọc QUÍ (63)
Hauptstr. 96
D66740 Saarlouis GERMANY
Phone: (06831) 62102 (res.)
(06831) 60423 (rect.)

203. Nguyễn Hoàng QUÝ (49)
2116 E.Peter Colony Rd.
Carrollton, TX 75007/ (469) 212-6171

204. Nguyễn QUÝ
48 Nisbett St.
Reservoir, VIC 3073 AUSTRALIA
(469) 212-6168 (Cel)

205. Nguyễn Cao QUỲ (49)
2401 NE. Old Paint Rd.
Lee’s Summit, Missouri 64084
(816) 525-9694

206. Vũ Công QUYẾT (63)
7702 Las Flores Dr.
Houston, Texas 77083 /(281) 530-9145

207. Vũ Mạnh QUYẾT
6521 Halifax Dr.
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Huntington Beach, CA 92647
(714) 901-1438

208. Phạm Ngọc QUỲNH (60)
2103 Paddock Ct.
Wheaton, Illinois 60187 
(630) 462-3572

209. Phạm Văn QUỲNH (57)
8106 Haybrook
Houston, Texas 77089
(281) 412-9414
johnpham94@yahoo.com

210. Tạ văn RY (60)
837 ronda sevilla, unit a
laguna woods, ca 92637
email: vancang22@yahoo.com
tel 703-618-1265

211. Nguyễn Đình SANG (59)
1120 Lencoe Drive
Stockton, CA 95210
(209) 390-1838 - (707) 683-6814
sangqn@gmail.com
 
212. Nguyễn Kim SANG
3618 Harrisburg
Houston, Texas 77003
(713) 237-8526

213. Võ Cao SANG (57)
3019 Fillmore Way, Apt. #126
Costa Mesa, Ca 92626
(714) 434-6772

214. Rev.Ng. Đình SÁNG (57)
125 Half Hollow Rd.
Deer Park, New York 11729
(631) 662-0786/ 667-4044
frsang@optonline.net
 
214b. Ngô Ngọc SANG
11407 W. Rosewood Dr,

Avondale, AZ 85392
Tel:(719) 201-8590.
Email: sangngocngo@gmail.com.

215. Nguyễn Minh SÁNH
12608 Meade St.
Broomfi eld, Colorado 80020
(303) 466-6354

216. Nguyễn SƠN
(404) 339-8904/894-3116

217. Hoàng SƠN (49)
918 Buffalo Spring Way.
Spring, Texas 77373
(281) 288-3468 (H)//350-1315(W)

218. Ngô Minh SƠN
82  E. Tennessee  Ave. # 109
Oak Ridge,  TN  37830 /(937) 286-5891.
ngomson@hotmail.com

219. Nguyễn Hoàng SƠN (69)
2630 E. 28th Ave.
Vancouver BC V5R 1R9
CANADA/(604) 873-3421

220. Rev. Nguyễn Kim SƠN (67)
Sts. Peter and Paul Church
3115 E. Victory Dr.
Savannah, Georgia 31404
(912) 354-4014

221. Nguyễn Ngọc SƠN (59)
1405 Lyndhurst Way
Rosswell, Georgia 30075
(770) 552-9725

222. Trần Minh SONG (60)
35 Davis Way.
Springvale, VIC 3171
AUSTRALIA Phone: 9546 1171

223. Nguyễn Xuân SƯƠNG (62)
9702 Bolsa Ave #53.

Westminster, CA 92683
(714) 418-1805/714-467-8564
simonluu@aol.com

224. Le Quang SUNG
7784  Britt  Pl.
Santee,  CA  92071/  (619) 258-1521

225. Trần TÀI (33)
15471 Avon Cir,.
Westminster, Ca 92683/ (714) 265-5542

226. NguyễnThànhTÂM (46)
8250 Park Place, Apt. # 609
Houston, Texas 77017
(713) 644-9475

227. Nguyễn Xuân TÂM (71)
11561 Prairie Shadow Point.
San Diego, Ca 92126
(858) 635-5554 (H)
(619) 553-6914(W)/(619) 792-5112 (C)
tamxnguyen59@gmail.com

228. Huỳnh Thanh TÂN (57)
14501 NE 35th St, Apt. # B101
Bellevue, Washinton 98007
(425) 861-7902
paultanhuynh@yahoo.com

229. Nguyễn Đức TÂN
6200 Ranchester,  Apt.  # 123
Houston,  TX 77036
(713) 774-2003

230. Nguyễn Văn TÂN (+)
Attn: Mrs. Nguyễn T.Thúy Diễm
10170 Gretchen Ln.
Westminster, CA 92683
(714) 839-9620

231. Trần Đăng TÂN (73)
13827 Dancer St.

La Puente, Ca 91746 /(626) 487-1881
trandangtan@yahoo.com

232. Nguyễn Trung TẤN (59)
12306 Brighton
Stafford, Texas 77477
(281) 564-2038

233. Nguyễn Viết TẤN (65)
9619 Brindle Ct.
Elk Grove, Ca 95757
(916) 686-1003
tan.nguyen@gmail.com

234 Phạm Minh TÂM (57)
27 Allée de la Toison d’Or
94000 Créteil FRANCE
Phone: 33.149.80.02.68
tampmt@hotmail.com

235. Nguyễn Thanh TỊNH (40)(+)
2508 Monte Lindo Ct.
San Jose, Ca 95121
(408) 238-5901

236. Phạm Công TÒA (55)(+)
36 Myrtle Hill Park
Rochester, New York 14606
(716) 254-8544

236a. Lê TÒA (74)
12906 Venice Ln
Staffort, TX 77477
802-281-2116
617-389-1156 (h) 857-204-3263 (c)
Toale0206@yahoo.com

237. Nguyễn Tiến TOÀN (57)
636 N. Thornton Ave.
Orlando, FL 32803
(407) 422-6229 /(407) 421-1972
tnsgradio@aol.com

238. Nguyễn Văn TOÀN



Noäi san lieân laïc 2017

278 - ccslsqn.ns ns.ccslsqn- 279

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

CCSLSQNCCSLSQN Noäi san lieân laïc 2017

TU
T 

SI
NT

 U
NU

M

Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn Cöïu chuûng sinh laøngsoâng quinhôn

Hemelryksdykje 19
5701 Mc. Helmond 
NEDERLAND
(011) 314 920 54414

239. Lê Văn TÔN (59)
21 Broadman Parkway
Jersey City,
New Jersey 07305
(201) 451-8089

240. Rev.Mr.Phạm Chí TÔN (1957)(+)
501 Washington St.
Allentown, PA 18102
(610) 770-0263

241. Lê Công TÔNG
274 Kimberly Ct.
San Bernardino, CA 92408
(909) 825-1358

242. Phan Ngọc TỪ
282 E. Thomton St.
Akron, Ohio 44311
(330) 376-6434

243. Nguyễn Đức TUẤN (62)
P.O. Box 280
A+Wood, CA 92811
(714) 554-5304 (Off.)
(714) 864-4573 (Cel)

244 .Rev. Phạm Ngọc TUẤN
St. Barbara Church
730 S.Euclid St.
Santa Anna, CA 92704
(714) 893-3059/ 892-4489

245. Phùng TUỆ (61)
323 N Hobart BLVD, 
Los Angeles, CA 90004
310-967-0154

246. Nguyễn Minh TÙNG (62)

(Không rõ địa chỉ mới)

247 .Nguyễn Kim TUYỂN
8323 Battle Oak Dr.
Houston, Texas 77040
(832) 467-9906

248. Rev.Nguyễn NgọcTƯỚC (55)
2510 E. Hanna Ave.
Tampa, Florida 33610
(813)234-8693(vp)/234-8674(cell)
igntuoc@hotmail.com

249. Nguyễn Trọng THÁI (49)
4921 N. Montrose
Chicago, Illinois 60641
(773) 545-4872

250. Nguyễn Văn THÁI (64)
15942 Garnet St.
Westminster, CA 92683
(714) 890-3784

251. Huỳnh Ngọc THÁM (58)
7521 Amigo Ave.
Reseda, Ca 91335
(818) 996-5470
thamhuynh1@yahoo.com

252. Nguyễn Đức THANH (61)
324 Millrise Dr., SW.
Calgary, AB. T2Y-2B4
CANADA (403) 873-1098

253. Phùng Khắc THẢO
60 Dunnigan Dr.
Kitchener, ONT. N2B 3W5
CANADA (519) 894-5658

254. Nguyễn Cao THĂNG (57)
203 Bermuda Dunes St.
Ontatio, Ca 91762
(909) 460-6925

255. Phạm Tiến THẮNG( 62)

9310  Logans  Run  Ln
Houston,   TX  77075
713-991 0031

256. Nguyễn THÂM (Cường)(65)
11324 Glen Cross Dr, 
Dallas, TX 75228
469-345-3609
cuong55@gmail.com

257. Lê THÂN
6362 Windswept Way
Houston, Texas 77057
(281) 208-2429 (H)/(713) 914-9288 
(W)
thanle@netzero.net

258. Nguyễn Ngọc THỂ (58)
15401 Nantucket St.
Westminster, Ca 92683
(714) 230-0736
josnguyen1@yahoo.com

259. Nguyễn Mậu THÍCH (62)
3212 Eucalyptus St
Marina Ca 93933
ngthich@yahoo.com

260. Trần Hữu THÍCH
(Không rõ địa chỉ mới)

261. Lê THIÊN
2091 Gless Ave.
Union, New Jersey 07083
908-668-7789
Le_thien@hotmail.com

262. Lê Hoàng THÍNH (63)
35 Sage Crest
Foothill Ranch, CA 92610
(714) 454-1078

263. Nguyễn THÍNH (62)
1142  White Clover Way

Mississauga, Ontario  L5V   1K 9
CANADA/(416) 462-0736

264 Lê Tinh THÔNG
9362 Asbury Circle
Westminster, Ca 92683
(714) 891-6216
letinhthong@yahoo.com

265. Nguyễn Văn THÔNG (+)
9591 Decker Ave.
Anaheim, CA 92804/(714) 772-8978

266. Võ Đức THỐNG (68)
1295 Millbrook Rd.
Corona, CA 92882/(909) 272-3819
 
267. Nguyễn Ngọc THỜI
10607 Swan Glen
Houston, Texas 77099
(713) 575-8167

268. Trương THU (63)
10390 Welleby Isle Blvd
Sunrise, Florida 33351
(954) 749-6904

269. Nguyễn Văn THỦ (1955)
16581 Robert Lane
Huntington Beach, CA 92647
714) 891-5658 (H)/200-7878 (C)
vlprincipal@yahoo.com

369b. NGUYỄN VĂN THÁI
10366 Circulo de Juarez
Fountain Valley, CA 92708
(714) 890-3784

270 .Nguyễn Hữu THUẦN
48 Highview Rd.
Danville, New Jersey 07834
(973) 664-9483
271. Nguyễn Bình THUẦN (67)         
10728 Vista Bonita  Drive
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Bakersfield, CA 93311-9029
Phone : (714) 260 8744
binhthuanvt@gmail.com

272. Rev.Nguyễn Công THỨC (70)
10842 White Oak Trace Ct
Cypress, TX 77075
(409) 338-7800 (cell)
josephthuc@juno.com

273. Rev. Võ Đức Thiện 
St Francis de Sales’ Church
626 Pascoe Vale Road
OAK PARK, VIC. 3046
AUSTRALIA
Mobile: 0457 337 917

274. Huỳnh THIỀU (59)
110 Wanda St.
Mulgrave, VIC 3170
AUSTRALIA/(03) 9546-8543

275. Phan Bá TRÁC (46)
11721 Kilkirk
Dallas, Texas 75228
(972) 681-1216

276. Lê Minh TRÂN (63)
948 Northern Way
Superior, Colorado 80027

277. Hồ TRẦM (70)
Alter Postweg 95 F
21075 Hamburg Germany
0049 40 653 898 26
petrustram@aol.com

278. Lê Đình TRÍ (64)
1223 Bellina St.
Hayward, Ca 94541
(510) 888-1273

279. Nguyễn Bá TRÍ (39)

30685 Lakefront Dr.
Agoura Hill, CA 91301
(818) 706-8885

280. Võ Thành TRÍ (56)
11443 Amber Valley Ct.
Houston, Texas 77066
(281) 880-6382 (H)
(832) 867-7583 (Cel))

281. Nguyễn TRIỆU (49)
2955 Furneaux Ln.
Carrolton, Texas 75077
(972) 395-1818

282. Nguyễn Hòa TRINH (65)
1051 Tuers Ct.
San Jose, Ca 95121
(408) 226-9214
trinh_Nguyen@ltx.com

283. Lê Quang TRÌNH (57)
3434 S. Saddleback Ct.
Santa Ana, CA 92704
(714) 429-1996

284. Huỳnh Kim TRÚC (58)
3608 Ruidosa Ave.
Dallas, Texas 75228
(972) 613-2363

285. Nguyễn Minh TRUNG (+)
Attn: Nguyễn M. Hoàng (son)
20235 Mesquite Canyon Rd.
Riverside, California 92508
(909) 653-5163

286. Nguyen Quang TRUNG
10810 Belle Haven Dr
Houston, Texas 77065
(713) 807-0017

287 Lê Quang TRUNG

3825 S. Addy Street
Seattle, WA 98118
(206) 725-3391

288. Rev. Paul Nguyễn Công TRỨ 
(69) 
St. Leo’s Church
315 Manson St.
Altona North, VIC 3025
AUSTRALIA
(03) 9391-7111
paultru@hotmail.com

289. Nguyễn Văn TRƯỜNG
426 W. Ruscomb St.
Philadelphia, PA 19120
(215) 329-9368

290. Lê Văn TRƯỢNG (58)
131 Clark Ct.
Oxnard, California 93033
(805) 815-1581(H)/981-4722 (W)
simonlei@verizon.com

291. Nguyễn Khánh VÂN (58)
592 SE. Washington Blvd.
Bartlesville, Oklahoma 74006
(918) 333-5756
(W)/766-0152 (H)

292. Huỳnh VĂN (60)
4329 Bridgedale Rd.
Pensacola, FL 32505
(850) 457-0449

293. Nguyễn Văn VIỄN (+)
79 O’ Sullivan Road
Leumeah NSW 2560
AUSTRALIA
(02) 4628-2094

294. Rev. Peter Hồ Trọng VIỆT
(Du học Rome)

295. Hoàng Ngoc VIỆT (69)
8621 Mackay Rd, 

Garden Grove, CA92841
714-530-4080 (home)

296. Mai Thưởng VINH (71) 
5625 Barbette Ave. 
Santa Ana, CA 92704
(714) 531-2806 (home)  
(714)797-0836 (cell)

296a. Huynh Van VINH (74)
4715 N.25th Lane
McAllen, TX 78504
.
297. Lê Nguyên VŨ
101 Prudential Dr. Apt. #1606
Scarborough, Ontario MIP4s5
CANADA
(416) 759-5902
levu_2002@yahoo.com

298. Nguyễn Xuân VỸ (73)
13687 Jackson St.
Westminster, California 92683
(714) 899-8950
jameswnguyen@aol.com

299. Nguyễn Ngọc XUÂN (49)
2870 Anza Ln, 
Costa Mesa, CA 92626/ 
(714) 722-5563

300. Phan Thanh XUÂN (70)
Oterfaret 7
3033 Drammen/ NORWAY
Phone : (32) 88- 3159/ xuantp@frisurf.no

301. Rev. Phạm Hữu Ý (69)
Oslo Katolske Bispedomme
Akersvn 16, 0177 Oslo
NORWAY /paul.y@katols.no
DANH SACH CHỦNG SINH NĂM 
34-43
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(Từ Lớp Nhất cho đến Lớp Tám dưới đây, 
do Anh Phan Bá Trác– lớp 1946 – ghi lại và 
cung cấp. Chân thành cám ơn anh.)

LỚP NHẤT
1. Nguyễn Quang Sách, Đức Ông, Nha trang
2 Truyền 
3. Nguyễn Đức Thống, Lm CSSR (+)
4. Rev. Trần Ngọc Châu (+)
5. Rev. Nho (LM Lê Quý Đức (Đà Nẳng)
6. Miên
7. Thầy Tự.

LOP NHÌ
1. Huỳnh Đông Các,GM (+)
2. Nguyễn Phất (Linh mục Placid Nguyễn 
Tấn Phát, OSB, +)
3. Tröông Đắc Cần, Lm (hưu tại LS)
4. Ngợi
5. Tụng
6. Nguyễn Xuân Văn, Lm (+)
7. Thầy Hiến
8. Binh, Cù Và, Quảng ngãi
9. Đương ( tức Nguyễn Đoan ? HK)
10. Phan Văn hoa, GM (+)
11. Trần Văn Hoài, Trà câu, Quảng ngãi

LOP BA
1. Chuyện
2. Khâm, Quảng ngãi
3. Nguyễn Công Hòa, Hoa kỳ
4. Đoàn Kim Hiền, Lm (cha sở Ghềng ráng, 
QN)
5. Huỳnh Nhẫn, Lm Đànẵng (+)
6. Thừa (tức Nguyễn Văn Ấn (+)
7. Sang
8. Nguyễn Văn Diêu, Phan rang (+)
9. Khen
10. Trần Anh Cang, Pháp (+)
11. Thầy Cậy, Cù Và, Qngai. )thầy Cậy là 
em cha Đoan, cha Liêm, Gò Thị)

LỚP BỐN
1. Bình (em Cha Thống - +)
2. Hoàng

3. Hoàng Thiều (Linh Mục Hoàng Đắc 
Ánh, OP) 
4. Nguyễn Văn Phổ, Gò bồi, BD (+)
5. Linh Mục Lê Như Hảo, ĐN
6. Chánh
7. Tố
8. Linh Mục Nguyễn Thanh Lâm, OSB 
+)
9. Nguyễn Hữu Ngợi, Lm (+)
10. Lý
11. Nguyễn Đình Túc, Gò thị, Bình định
12. Điểm (anh họ của A. Phan Bá Trác)
13. Bằng

LỚP NĂM (do thaày Nhuaän ghi)
1. Huỳnh Kim Long, Nam bình, BD (+)
2. Nguyễn Thanh Tịnh, Hoa kỳ
3. Châu
4. Huỳnh Nhuận, Hoa kỳ
5. Long, Linh Mục OSB
6. Tam
7. Tại
8. Thí
9. Ái
10, Nguyễn Văn Sách, GM Đà nẵng
11. Hoành
12. Tài
13. Lệ, Lm (+)
14. Tăng Xuân Ba

LỚP SÁU (39-40)
1. Nguyễn Công Luận, HK
2. Lê Văn Diện, HK (+)
3. Cha Lạc (+)
4. Cang
5. Chánh
6. Từ, tức Đoàn Duy Khiêm, HK (+)
7. Ngữ
8. Thẩm, tức Nguyễn Bá Trí, HK
9. Chính
10. Nguyễn Thanh Cao, HK
11. Ba (+)
12. Bính
13. Hân
14. Trang

15. Bỉnh(+)
16. Trần Ngọc Phú, Chợ mới (+)
17. Oanh
18. Thiện
19. Chi

LỚP BẢY
1. Nguyễn Quang Báu, Lm (hưu tại 
Làng sông)
2. Danh
3. Thuần (Phaïm Ñình Thuaän)
4. Nguyễn Thanh Bình, Hoa Kỳ
5. Sứ, Sông cạn, Bình định (+)
6. Thất (tức Lm Nguyễn Thanh Huệ, 
HK)
7. Thọ (Nguyễn Ý Nhạc, HK)
8. Cẩm (Nguyễn Ngọc Liên, Hoa Kỳ  
(+)
9. Quân (tức Khải, em Cha Sanh)
10. Trần Minh Gương, Tân dinh, BĐ 
(HK)
11. Mạnh,Tân quán, BĐ
12. Tín, (là thầy Vương Xuân Hiền, 
H. Kỳ)
13. Khanh
14. Chuộng
15. Lâm Hiên, HK

LỚP TÁM
1. Chức
2. Cúc
3. Cẩn (em cha Tưởng, Nhà đá)
4. Sinh, Lm Nhatrang (+)
5. Thọ
6. Đắc
7. Phố
8. Đức
9. Tiên
10. Tường
11. Liệp (Nguyễn Minh Xuân, Châu 
me, Qngai)
12. Nhơn (Nguyễn Văn Nhân, Hoa 
Kỳ) 
13. Quan
14. Tài

15. Nghiệm
16. Yến
17. Bài
18. Tịch
19. Trần Quang Đạt (Chúng) HK vào thẳng 
lớp bảy năm sau
20. Giaùo
21. Hộ

Dưới dây là danh sách bổ túc, do Anh 
Nguyễn Trung Doanh (tức Đào, hiện 
sống ở Hoa kỳ) ghi lại.
Năm học 1942-43
1. Phú, Lm Nhatrang
2. Bổ, Quảng nam
3. Nhậm, Mằng lăng, Phú yên
4. Tam, tức Tâm, Mằng lăng, Phú yên
5. Hộ, Gia chiểu
6. Học, Hộ diêm, Phanrang
7. Hồ Tứ Linh, Bầu gốc, Qngãi (HK)
8. An, Bầu gốc, Qngai
9. Lê Phan, Trà kiệu, Qnam
10. Ng.Höõu Vò, Kim Chaâu
11.Ng. Phaùn,  PhuøMyõ (Taxas USA)
12.Thaùi Bình An (Tuyeân) Phuø Myõ (CA)
13. Ng. Baèng, Nhaø Daé (+ CamRanh)
14. Huyeân
15. Quaän
16. Naøy
17. Haùt
18. Xöù

Năm học 1943-44
1. Nguyễn Phúc Hậu, Bình cang (HK)
2. Hậu, Thomas, Hộ diêm, Phanrang
3. Nguyễn Văn Quận, tức Nguyễn Công 
Ca, Qngãi
4. Nguyễn Đình Nghĩa, Qngãi
5. Nguyễn Phước, Phú hòa, Chợ mới 
(Nhatrang)
6. Nguyễn Thọ, Phú hoà, Chợ mới (Nha-
trang)
7. Trần Ngọc Quý, em của Trần N. Phú, 
Chợ mới
8. Chính, Chợ mới, Nhatrang
Năm học 1944-45
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1. Binh, Bình cang, Nhatrang
2. Bình, Quy Nhơn là linh mục Phan Sĩ 
Bình OSB, Pháp 
3. Cường, Phùng Hoàng Anh, Pháp
4. Nguyễn Trung Doanh, tức Đào, HK
5. Bạch Thanh Long, HK
6. Lê Minh Hưởng, Vĩnh Thạnh, BĐ
7. Ly, Trà kiệu, Quảng nam
8. Huỳnh Vĩnh Mậu, Vườn Vông, BĐ 
(HK)
9. Nguyễn Nguyện, HK
10. Sửu, Gia chiểu, BĐ
11. Nguyễn Ngọc Thời, Suối nổ, BĐ
12. Nguyễn Đức Tín, Vườn vông, BĐ
13. Tống, Hộ diêm, Phanrang
14. Nguyễn Kỳ Truyện, Phú hoà, Chợ mới
15. Đỗ Thanh Minh, tức Tỵ (Úc châu)

Ghi chú của A. Nguyễn Trung Doanh:
Năm học 1944-45 gồm có 15 người.Đến 
tháng 9, 1946,
chỉ có 7 người tựu trường mà thôi. Vì thế, 
Cha Bề trên đã quyết định đưa 3 chủng 
sinh giỏi thuộc năm học 1946 lên lớp trên. 
Đó là các Anh: Nguyễn Bá Đương (Lm), 
Hoàng Kym (Lm), và Phan Bá Trác, nâng 
số chủng sinh từ 7 lên 10 người.

DANH SÁCH CHỦNG SINH LỚP 1949
Nguyễn Soạn, GM
Huỳnh Đắc Nhì (+), Lm
Nguyễn Ngọc Xuân (tức Hải)
Nguyễn Triệu
Nguyễn Trọng Thái
Nguyễn Cao Quì
Nguyễn Văn Quý
Trương Thanh Minh
Nguyễn Đình Đệ (tức Hiến, +)
Nguyễn Minh Cảnh
Vũ Văn Ánh
Nguyễn Đình Nghĩa (Định)
Trần Hữu Thích
Nguyễn Văn Thích
Nguyễn Duy Niên
Nguyễn Văn Trông

Hà Kim Sanh
Nguyễn Văn Trang (thủ môn)
Võ Sum
Võ khanh
Nguyễn Đình Tứ
Nguyễn Văn Giám
Nguyễn Đình Phùng
Nguyễn Văn Thạnh
Bị chú: Tôi chỉ có thể nhớ được 24 
anh trong số 33. 
Xin các anh cùng lớp còn nhớ ai 
nữa, xin bổ túc. Cám ơn.
Nguyễn Ngọc Xuân

LỚP 1951
(Người cung cấp danh sách này 
không thể nhớ hết Họ)
Chinh
Cư
Diễn
Dung
Hàn
Huệ (Quảng ngãi)
Kiển
Liêm
Long
Lợi
Nguyễn Huy Pháp (+)
Lê Văn Phụ (+)
Phước
Nguyễn Tri Phương
Tuấn (+)
Trang
Tuyên
Lê Quang Sung
Hoàng Sơn
Phan Chaâu Hoàng - CA USA
Phan Thanh Kieån -USA
Nguyeãn Thoâng Phuùc - TX USA 
-  (Ex=Priest)

Danh sách ccs năm 1938 ( Lớp Tám )
( Ghi nhận của Thầy Huỳnh Nhuận )
1- Tôma Ái           (Đồng Quả )
2- Giacôbê Tăng  Xuân Ba  (Đồng Hâu- Gia Chiểu )
3- Phêrô Nguyễn Đức Cao (Sông Cạn - kỳ Bương + )
4- Simong Châu (Đồng Quả )
5- Chước ( Vân Đoả  + )
6- Bênađô Nguyễn Tấn Giáo  ( An Ngãi  + )
7- Hanh  ( Cù Và )
8- Gioan Baotixita Nguyễn Hỉ ( Gò Thị )
9- Đominicô Nguyễn Hoành ( An Chỉ-Châu Me  USA +)
10- Huỳnh Hối ( Trân )  ( An Chỉ - Châu Me )
11- Hồng   (Vạn Giã )

12- Khen  ( Vạn Giã )
13- Khiêm  ( Cù Và )
14- Giuse Lê Lệ L.m. ( Lê Khắc Tâm  + ) ( Chợ Mới )
15- Aloysiô Nguyễn Vân Long  L.m  ( Qui Nhơn )
              Sang Dòng Bênêdictô- Banmêthuột )
16- Phêrô Huỳnh Kim Long  (Nam Bình  + )
17- Đỗ Lương  (Đỗ Châu Trân )  ( Gò Thị )
18- Giuse Huỳnh Nhuận  (Gò Dài- Gò Thị ) Maryland-USA
19- Phanxicô Xavie Đỗ Quang Sách GM  +  ( An Ngãi )
20- Tài   (Đồng Dí - Đồng Quả + )
21- Giacôbê Tại  (Tân Lộc – Cù Và + )
22- Tam   (Đồng Tre  + )
23- Phêrô Huỳnh Thanh Tịnh  ( Tấn Tài ) California
24- Thí  (Suối Nổ-Nhà Đá  + )
25- Vinh  (Võ Cạnh- Bình Cang )

Danh sách ccs năm 1948
( Ghi  nhận của anh Nguyễn Huy Mọn )
1-Nguyễn Kỹ  (An Ngãi –Q.Nam )
2-Nguyễn Tấn Khóa LM  + ( An Ngãi – Q.Nam )
3-Lê Văn Điều  (Cà Đú  + )
4-Nguyễn Văn Mừng  (Chợ Mới-Nhatrang )
5-Nguyễn Văn Năng  ( Tân An  + )
6-Phêrô Nguyễn Văn Nho  GM + ( Bình Cang- NhaTrang )
7-Nguyễn Phận (Cây Vông-NhaTrang )  USA
8-Nguyễn Văn Trường  (Tân An) 
9-Hoàng Kim - LM  (Gò Dài -  Gò Thị )
10-Nguyễn Huy Mọn  ( Bình Cang- Nha Trang ) Texas
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LM Leâ Trung Khueâ & ccslsqn 
(dòp ñaùm cöôùi con Voõ Thaønh Ñaïm taïi nam Cali)

ÑC Nguyeãn vaên Baûn & ccslsqn Nam Cali 
möøng kæ nieäm hoân phoái ccs Mr&Mrs Hoaøng ngoïc Vieät
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Laïy Chuùa laø Cha Chí Thaùnh,/ chuùng con 
caûm taï Chuùa/ vì bieát bao tình thöông vaø 
ôn laønh/ Chuùa ñaõ ban cho Hoäi Cöïu Chuûng 

Sinh Laøng Soâng-Qui Nhôn chuùng con.
 Xin Chuùa cho moãi ngöôøi chuùng con bieát 
soáng theo Ñöùc Kitoâ/ trôû neân chöùng nhaân cho tình 
yeâu Chuùa/ vaø bieát hy sinh, tha thöù ñeå xaây döïng söï 
hieäp nhaát vôùi nhau trong Chuùa. Xin Chuùa ban söùc 
maïnh Thaùnh Thaàn/ ñeå taát caû chuùng con bieát baûo 
veä/ vaø phaùt trieån gia saûn tinh thaàn cuûa Hoäi chuùng 
con. Sau heát, nhôø lôøi caàu baøu cuûa Thaùnh caû Gi-
use,/ xin Chuùa nhaân töø ñoaùi thöông/ cho caùc linh 
hoàn aân sö, baèng höõu vaø aân nhaân cuûa Hoäi chuùng 
con ñaõ qua ñôøi/ ñöôïc mau höôûng haïnh phuùc ñôøi 
ñôøi treân Thieân Ñaøng.

Amen.

(Baûn kinh naøy do LM Huyønh Vaên Só 
(giaùm Ñoác CVQN) soaïn thaûo.)

KINH CAÀU NGUYEÄN
HOÄI CÖÏU CHUÛNG SINH 
LAØNG SOÂNG-QUI NHÔN

THE ALUMNI ASSOCIATION OF LSQN SEMINARY
www.ccslsqn.com

ccslsqnbch@gmail.com
(714) 467-8564/ (209) 390-1838

0973103164

     
PHAÛN HOÀI

Xin Quí cha vaø anh em caét trang naøy, ñieàn vaø göûi veà BCH sau 
khi nhaän ñöôïc NOÃI SAN.

Teân Thaùnh, Hoï vaø teân:.......................................................................
Ccslsqn nieân khoùa:............................................................................
To: Suong Nguyen - 9702 Bolsa Ave # 53 Westminster CA 92683

Thoâng tin caù nhaân trong NOÄi SAN:

ÑUÙNG

KHOÂNG ÑUÙNG

XIN SÖÛA LAÏI:

XIN GOÙP YÙ:

  
Xin ñoùng goùp tieàn hoå trôï cho sinh hoaït vaø noäi san:
SOÁ TIEÀN LAØ: .......................
______________________
Mọi hổ trợ tài chánh, xin gửi về:

HAÛI NGOAÏI:
Joseph Nguyeãn 
Ghi roõ phaàn MEMO, vaø 
göûi veà ñòa chæ:
8361 Jennrich Ave
Westminster, CA 92683
1(714)600-9614

QUOÁC NOÄI:
Hoaøng Ty/ù
Nguyeãn Quang Baù
Thoân Vaên Töù Ñoâng,
Cam hoaø, Cam laâm,
Khaùnh hoøa.
Dt.  058 3863 332 /097 3103 164 


