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3Lá Thư Chủ Nhiệm

ANH EM LÀ DÒNG GIỐNG 
CÁC VỊ TỬ ĐẠO 
Con nhà tông không giống lông

cũng giống cánh”

Quý độc giả thân mến,
Dân Chúa Online số 39 tháng 6.2018 

được lên khuôn trùng vào đầu tháng sáu, 
tháng dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã bị 
lưỡi đòng đâm thâu, những giọt máu và nước cuối 
cùng chảy ra, dù lúc đó Chúa Giêsu đã “sinh thì“ 
gục đầu tắt thở, để chứng tỏ Thiên Chúa yêu 
thương nhân loại tột cùng, yêu cho đến giọt máu 
cuối cùng. Từ những giọt máu và nước cuối cùng 
đó đã như nguồn suối hằng sống phát sinh ra 
Hội Thánh và các bí tích của Hội Thánh. Những 
giọt máu và nước tuôn chảy từ cạnh sườn Chúa 
là biểu tượng luồng ánh sáng đỏ và xanh trong 
bức họa Lòng Thương Xót Chúa đã mặc khải 
cho thánh nữ Faustina, tông đồ của LTX Chúa.

Đặc biệt tháng sáu năm nay 2018 cách đây 
đúng 30 năm, vào ngày 19.06.1988 tại quảng 
trường thánh Pherô giáo đô Roma, Đức Thánh 
Giáo Hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị, đã tôn phong 
117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam, lên hàng hiển 
thánh, để nêu gương sống đạo hào hùng cho hậu 
duệ “tông giống“ của tổ tiên anh hùng và nêu 
gương chứng tá đức tin trung kiên cho toàn thể 
Hội Thánh khắp năm châu. 

Tự hỏi, 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam là 
những ai? Các Ngài gồm đủ thành phần Dân Chúa 
cả giáo sĩ lẫn giáo dân, thuộc đủ mọi thành phần 
xã hội, đủ mọi lứa tuổi:  8 Giám mục, 50 Linh 
mục, 59 giáo dân, đặc biệt có một phụ nữ, A-nê 
Lê Thị Thành, mẹ của sáu người con. Các Ngài 
đã được tôn vinh, trong số hàng trăm ngàn các tín 
hữu Kitô Việt Nam đã hiến dâng mạng sống mình, 
bất khẳng quá khóa, nhất quyết không bao giờ 
dám bước qua Thập Giá Chúa, dấu chỉ “chối đạo“:

“Từ năm 1533, nghĩa từ khởi thủy việc rao 
giảng Ki-tô giáo tại Đông Nam Á, Giáo Hội Việt 

Nam suốt ba thế kỷ đã chịu nhiều cuộc bách 
hại khác nhau vốn xảy ra liên tiếp, với một vài 
lúc ngưng nghỉ, y như những cuộc bách hại từng 
giáng xuống Giáo Hội tại Tây phương trong ba 
thế kỷ đầu. Đã có hàng ngàn Ki-tô hữu bị đưa 
tới pháp trường tử đạo, và nhiều hơn thế là những 
kẻ đã chết trên núi, trong rừng, nơi những vùng 
đất độc hại mà họ đã bị đày đến“. (1)

Vào ngày đầu tháng Hoa Đức Mẹ 01.05.2018, 
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch 
HĐGMVN, qua văn thư đã chính thức tuyên bố 
khai mạc Năm Thánh Mừng Kính Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 Năm 117 anh 
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hùng tử đạo Việt Nam được Tuyên Thánh (xin 
xem văn thư này đăng tiêp theo lá thư Dân Chúa)

Trong Năm Thánh kỷ niệm 30 năm lễ Tuyên 
Thánh này, không gì hơn là học lại những điểm 
chính yếu trong bài giảng lễ tuyên thánh vào 
ngày 19.06.1078, đã được Đức Thánh Giáo Hoàng 
Gioan-Phaolô đệ nhị vạch đường chỉ lối cho Giáo 
Hội Công Giáo Việt Nam nói chung và các riêng 
cho mỗi tín hữu CGVN như KIM CHỈ NAM cho 
cuộc sống đức tin hôm nay và ngày mai:

1) “Các vị Tử Đạo Việt Nam khi “gieo trong 
nước mắt”, thật ra đã khởi sự một cuộc đối thoại 
sâu xa và mang tính giải thoát với dân chúng và 
văn hóa của quốc gia họ, bằng cách công bố trước 
tiên sự thật và tính phổ quát của niềm tin vào 
Thiên Chúa, ngoài ra còn đề xướng một bậc thang 
các giá trị và nghĩa vụ đặc biệt thích hợp với nền 
văn hóa tôn giáo của cả thế giới Đông phương. 

2) “Dưới sự hướng dẫn của cuốn giáo lý tiếng 
Việt đầu tiên, các ngài đã làm chứng cho sự kiện 
là cần phải tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, 
như vị Thiên Chúa độc nhất đã tạo dựng đất trời. 
Đứng trước các quy định cưỡng bức của chính 
quyền đối với việc thực hành Đức Tin, họ đã quả 
quyết mình có tự do tin, bằng cách khẳng định với 
lòng can đảm khiêm tốn rằng Ki-tô giáo là chính 
nghĩa duy nhất mà họ không thể rời bỏ, vì không 
thể bất tuân đấng chủ tể tối thượng: Đức Chúa. 

3) “Ngoài ra các ngài còn mạnh mẽ tuyên bố 
ý chí của mình là trung thực đối với quyền bính 
của xứ sở, không chống lại tất cả những gì là 
công chính và lương thiện; các ngài đã dạy phải 

tôn trọng và thờ kính Tổ Tiên, theo phong tục 
của vùng đất mình, dưới ánh sáng mầu nhiệm 
Phục Sinh. Giáo hội Việt Nam, với các vị Tử 
đạo của mình và qua chứng tá đặc thù, đã có thể 
công bố nghĩa vụ riêng và ý chí riêng là không 
từ khước truyền thống văn hóa và các định chế 
pháp lý của xứ sở; trái lại, Giáo Hội đã tuyên bố 
và đã chứng tỏ rằng mình muốn nhập thể vào đó, 
bằng cách trung tín góp phần vào sự tăng trưởng 
đích thật của quê hương.

“Do đó, những tranh chấp và những căng 
thẳng chính trị vốn đã nổi lên trong các quan hệ 
giữa Ki-tô hữu với chính quyền, những mối lợi 
của các tôn giáo khác, những lý do kinh tế và xã 
hội, việc không thấu hiểu tính siêu việt và tính 
phổ quát của đức tin, tất cả đã làm nên hỏa lò 
trần gian ấy, nơi đã bày tỏ sự thuần khiết và sức 
mạnh của chứng tá lạ lùng này.

4) “Một lần nữa, chúng tôi có thể nói rằng đối 
với anh chị em, những Ki-tô hữu Việt Nam, máu 
các Tử Đạo là nguồn ân sủng để tiến lên trong Đức 
Tin. Trong anh chị em, đức tin của Tổ Tiên chúng 
ta còn tiếp tục truyền sang các thế hệ mới. Đức 
Tin này vẫn là nền tảng cho sự kiên trì của tất cả 
những ai đích thực cảm thấy mình là người Việt 
Nam, trung thành với đất nước của họ, đồng thời 
vẫn muốn làm môn đệ chân chính của Đức Kitô. 

5) “Mọi Kitô hữu đều biết rằng Tin Mừng kêu 
gọi tuân phục các định chế của loài người vì tình 
yêu đối với Chúa, kêu gọi làm điều thiện, ứng xử 
như những cá nhân tự do, tôn trọng mọi người, 
yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng 
chính quyền và và các định chế công cộng (x. 1Pr 
2,13-17). Do đó, việc tìm kiếm thiện ích chung 
của quê hương là một nghĩa vụ chân thành của 
công dân Ki-tô hữu, trong niềm tự do công bố sự 
thật của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với các 
mục tử và các anh em cùng đức tin, trong ước  
vọng sống an bình với mọi người khác để thành 
tâm xây dựng thiện ích cho tất cả.“ (2)

Lm. Chủ nhiệm
+ (2) Trích bài giảng trong lễ phong thánh 117 

Thánh Tử Đạo Việt Nam của Đức Thánh Giáo Hoàng 
Gioan-Phaolo đệ nhị vào ngày 19.06.1988 tại Roma.
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Tân Đại diện Toà thánh
không thường trú tại Việt Nam

Đức Tổng giám mục Marek Zalewski

VATICAN - Hôm nay thứ Hai 21-
05-2018, vào lúc 12g Vatican, tức 17g 
Việt Nam cùng ngày, Toà thánh Vatican 
công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục 
Marek Zalewski, Tổng giám mục hiệu 
tòa Africa, hiện đang là Sứ thần Toà 
thánh tại Zimbabwe, làm Sứ thần Toà 
thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà 
thánh không thường trú tại Việt Nam. 
(Nguồn:Bollettino - Sala Stampa della 
Santa Sede).

Đức Tổng giám mục Zalewski sinh 
ngày 2-02-1963 tại Augustów, thuộc giáo phận Łomża, Ba Lan. Học triết học tại Đại chủng viện 
Łomża (1983-1985) và Thần học tại Đại chủng viện Firenze, Italia (1985-1989). Ngày 27-05-1989 
thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính toà Tổng lãnh thiên thần Micae ở Łomża.

Từ 1989-1991, cha là linh mục phụ tá giáo xứ Thánh Maria của Tổng giáo phận Firenze. Sau 
đó theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và tốt nghiệp Tiến sĩ giáo luật năm 1995; đồng 
thời cha còn tham dự các khoá học ngôn ngữ và chương trình của Trường Ngoại giao Toà thánh.

Tháng Bảy 1995, cha tham gia ngành ngoại giao của Toà thánh và phục vụ trong nhiều sứ vụ 
ở nhiều nơi:

- Toà Sứ thần Toà thánh tại Cộng hoà Trung Phi (1995-98)
- Phái đoàn ngoại giao tại Liên hiệp quốc, New York (1998-2001)
- Toà Sứ thần Toà thánh tại Anh (2001-2004)
- Toà Sứ thần Toà thánh tại Đức (2004-2008)
- Toà Sứ thần Toà thánh tại Thái Lan (2008-2011)
- Toà Sứ thần Toà thánh tại Singapore (2011-2012)
- Toà Sứ thần Toà thánh tại Malaysia (2012-2014)
Ngày 25-03-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục hiệu toà 

Africa và Sứ thần Toà thánh tại Zimbabwe. Đức Tổng giám mục Zalewski chọn câu “Lumen vitae 
Christus” (Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống) làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục.

Ngoài tiếng mẹ đẻ, Đức Tổng giám mục Zalewski còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh. Ngoài 
ra ngài cũng sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.

Trong chức vụ Đại diện Toà thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Zalewski tiếp nối công 
việc của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli - người được Đức Bênêđictô bổ nhiệm làm Đại diện 
Toà thánh tại Việt Nam từ ngày 13-01-2011; và đã mãn nhiệm ngày 13-09-2017 để nhận sứ vụ 
mới: Sứ thần Toà thánh tại Israel và Cyprus kiêm Khâm sứ Toà thánh tại Jerusalem và Palestine.

WHĐ
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Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018

Bài 6
HÔN NHÂN
THỰC SỰ LÀ GÌ?

Đối với Kitô hữu, đặt câu hỏi như thế tức 
là muốn hỏi Thiên Chúa ước muốn gì 
khi tạo dựng hôn nhân, đâu là ý định 

của Ngài về hôn nhân.

1. “Con người ở một mình không tốt”
Thánh Kinh dẫn vào hôn nhân bằng một 

nhận xét đơn giản. “Đức Chúa là Thiên Chúa 
phán: ‘Con người ở một mình thì không 
tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá 
tương xứng với nó.’” (St 2,18). 
Khi tạo dựng mọi loài “Thiên 
Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 
1,4.10.12.18.21.25) nhưng 
đến lượt tạo dựng Ađam, 
Thiên Chúa lại nói “con 
người ở một mình không 
tốt”. Phải chăng Ngài đang 
dựng một kịch bản để nhấn 
mạnh tầm quan trọng của 
hôn nhân, đời sống lứa đôi?

Nhận thấy con người ở một 
mình không tốt, Chúa đã khiến 
Ađam bắt đầu cuộc tìm kiếm một 

người “trợ tá tương xứng”. Ngài cho diễu qua 
trước mặt Ađam tất cả các loài vật để ông đặt 
tên. Trong văn hóa Hípri hành động đặt tên có 
ý nghĩa gì đó còn hơn là phát hiện ra một cái gì 
hấp dẫn hoặc đáng nhớ. Đặt tên cho một cái gì 
là công nhận một vai trò nào đó cho sự vật ấy, 
mô tả chức năng hay nhiệm vụ của ai đó hay vật 
nào đó. Khi đặt tên cho các loài thọ tạo, Ađam 
quả thực đang khám phá và miêu tả chúng là 
ai. Nhưng không có ai trong chúng khả dĩ được 
gọi tên thực sự là “người trợ tá tương xứng” với 
Ađam. Sau cùng, Thiên Chúa cho Ađam đi vào 
một giấc ngủ sâu và tạo dựng Eva: “Đức Chúa là 
Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên 
con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút 
một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt 
thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương 
sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người 
đàn bà và dẫn đến với con người” (St 2,21-22).

Khi cuối cùng Ađam gặp được người ấy, ông 
bỗng chốc hóa thành thi sĩ reo lên: “Phen này, 
đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng 
sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông 
ra” (St 2,23).

Đỉnh điểm của câu chuyện là câu kết sau đây 
của đoạn Thánh Kinh: “Bởi thế, người đàn ông 

lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 
và cả hai thành một xương 

một thịt” (St 2,24). Câu 
chuyện này giải thích 

hôn nhân có ý nghĩa 
gì. Một người nam 
và một người nữ 
đến với nhau tạo 
lập một nhất thể 
mới (là “ hôn nhân 
- gia đình”) bởi 

lẽ người ta không 
được tiền định để 

sống đơn độc. Hôn 
nhân giải quyết vấn đề 

cô đơn của con người.
Nhưng khi nêu vấn đề và 
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giải đáp cho vấn đề sự cô đơn 
của Ađam, Thiên Chúa không 
hề chỉ nói cô đơn là một sự 
xấu xa, và hôn nhân được tạo 
nên để chữa lành căn bệnh 
cô đơn. Thánh Kinh còn dạy 
điều gì hơn nữa về chuyện 
hôn nhân.
2. Được tạo dựng theo 
hình ảnh của Thiên 
Chúa Tình Yêu trong 
Đức Kitô 

Người ta vẫn hay nói vợ 
chồng là một nửa của nhau, 
là “mình” của nhau, để bổ túc cho nhau. Nhưng 
Chúa Giêsu mới thật là Đấng bổ túc cho ta như 
một kẻ được tạo dựng để được sống yêu thương.

Chương 5 của Thư gởi tín hữu Êphêsô cho 
ta hình ảnh của ước mơ của Thiên Chúa về hôn 
nhân: “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như 
chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến 
mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hoá và 
thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, 
để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp 
lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất 
cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và 
tinh tuyền” (Ep 5,25-27).

Nếu bạn muốn biết phải làm người chồng như 
thế nào, thì tốt nhất hãy nhìn ngắm Đức Giêsu 
Kitô đẻ xem Người đã yêu thương Hiền thê mình, 
là Hội Thánh, như thế nào. Lý do và mục đích 
của Người chỉ là để làm cho nàng thêm đẹp hơn. 
Người không theo một vẻ đẹp sắc vóc hời hợt 
bên ngoài, nhưng là vẻ đẹp nội tâm tinh tuyền và 
thánh thiện, không tỳ ố không vết nhăn. Người 
muốn Hiền Thê Người đẹp và hoàn toàn thánh 
thiện, đến tận chân bản thể. Để làm điều đó, 
Người đã hy sinh mạng sống mình vì nàng; đã 
chết trên thập giá vì nàng. Được yêu thương bởi 
một người muốn sống vì bạn, cho bạn điều tốt 
đẹp nhất, hiến thân để thấy bạn được trở thành 
một thọ tạo thành toàn, thật là điều tuyệt vời.

“Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em 
vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa 
ban. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như 

thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh 
em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước 
theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng 
ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị 
nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu 
đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó 
thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của 
chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà 
đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối 
với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì 
Người phải mang những vết thương mà anh em 
đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em 
chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay 
đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh 
hồn anh em” (1Pr 2,20b-25).

Thánh Phêrô khuyên nhủ: đôi khi chúng ta 
phải chịu đau khổ vì làm việc tốt, thì hãy vẫn 
kiên tâm làm việc tốt, vì chính qua đau khổ mà 
Chúa Giêsu thực hiện mục đích của mình vì 
chúng ta. Người đau khổ vì làm việc thiện và 
nhờ kinh nghiệm ấy Thiên Chúa có thể cứu độ 
chúng ta. Thánh Phêrô áp dụng sự thật này cho 
các chị:“Chị em là những người vợ, chị em hãy 
phục tùng chồng, như vậy, dù có những người 
chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được 
chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà 
không cần chị em phải nói lời nào, vì họ thấy 
cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em” 
(1Pr 3,1-2).

Và kế đến, cho các anh: “Cũng vậy, anh em là 
những người chồng, trong cuộc sống chung, anh 
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em nên hiểu rằng đàn bà thuộc phái yếu; hãy tỏ 
lòng quý trọng vì họ cũng được hưởng sự sống 
là hồng ân Chúa ban. Như thế, việc cầu nguyện 
của anh chị em sẽ không bị ngăn trở” (1Pr 3,7).

Cả người vợ lẫn người chồng đều cần phải 
nhìn gương của Đức Kitô khi sống với nhau trong 
hôn nhân. Đức Kitô chịu đau khổ vì yêu thương 
chúng ta, là tấm gương hướng dẫn đời sống hôn 
nhân. Từ khi tạo dựng, hôn nhân đã được tiền 
định để diễn tả tình yêu của Đức Kitô vì chúng 
ta (x. Ep 5,31-32).

3. Dấn thân với ơn sủng
Một đặc tính của tình yêu sách Sáng thế 

chương 2 nêu lên là sự dấn thân. St 2,24 nói: 
“Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó 
với vợ mình, và cả hai thành một xương một 
thịt”. Thiên Chúa đã tạo dựng hai con người từ 
một xương thịt (Eva được tạo dựng từ xương sườn 
cùa Ađam) và rồi kết hợp hai người lại thành 
“một xương một thịt” trong hôn nhân. Hình ảnh 
đó cho thấy sự đồng hành (bạn đời), sự thân mật, 
thuộc về nhau, và ảnh hưởng nhau. Đó là hình 
ảnh của một sự dấn thân. Để tách lìa xương khỏi 
thịt từ “một xương một thịt” thì phải chịu đau 
đớn vô cùng, thậm chí chết chóc. Hôn nhân kết 
hợp một người nam và một người nữ thâm sâu 
đến nỗi không thể tách lìa họ ra mà không đau 
đớn như thể ta xẻ thịt xương một người. Bạn đã 
từng mất người bạn đời, bởi ly dị hay chết chóc, 
bạn cảm thấy nỗi đau đớn lớn tới chừng nào. 
Để nên một xương một thịt cách an toàn, chúng 
ta cần biết kết hôn sẽ được kéo dài mãi mãi, 
chúng ta sẽ không bị róc xé thành hai mảnh. Đó 
là lý do tại sao hôn nhân đòi hỏi phải có một 
dấn thân cho nhau vĩnh viễn, phải hứa sống với 
nhau mãi mãi.

Dấn thân là khó khăn đối với những con người 
tội lỗi như chúng ta. Tội lỗi xâu xé, hủy diệt mối 
hiệp nhất với Chúa và với nhau. Tội lỗi và những 
thiếu sót của chúng ta, lớn hay nhỏ, đều xẻ nát 
sự hiệp nhất. Chúng ta dù có dấn thân với bạn 
đời tới mức nào, chúng ta cũng cảm thấy rách 
nát, hay nứt vỡ. Vậy phải làm sao?

Nhờ ơn sủng của Chúa. Ân sủng là nhận được 

tình yêu mà chúng ta không xứng đáng và không 
vất vả tìm chiếm hữu. Chúa Giêsu đã vá lành 
mối quan hệ rách nát của ta với Chúa bằng cách 
để cho chính mình bị tươm nát, tách lìa trên thập 
giá, để chúng ta được không bị xé nát, bị tách 
lìa khỏi Thiên Chúa.

Khi ta đau khổ ta có thể vẫn có thể hy vọng 
vì hiểu rằng Thiên Chúa sẽ dùng những đau khổ 
này giúp ta lớn lên càng nên giống Chúa Kitô.

“Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi 
sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, 
tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như 
ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, 
thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình 
đồng dạng với Con của Người” (Rm 8, 28-29).

Câu hỏi chia sẻ hay để thảo luận:
1. Bạn cảm thấy thế nào khi cô đơn? Bạn cảm 

thấy có khác đi khi có ai đó ở với bạn, quanh 
bạn? bạn có nghĩ là hôn nhân và sống các mối 
quan hệ làm cho ta khá hơn hay tệ hơn không?

2. Trở nên giống như Đức Giêsu có nghĩa gì? 
Điều đó đối với bạn có vẻ là tốt hay xấu? Bạn 
có cho là điều đó làm mất nhân cách của bạn 
không?

3. Bạn chọn thái độ nào: hoặc “tôi muốn hôn 
nhân của tôi phục vụ cho ý định của Chúa” hoặc 
“tôi muốn hôn nhân của tôi chỉ phục vụ cho mục 
đích của tôi”? Nếu bạn tin rằng điều tốt nhất 
Chúa muốn cho hôn nhân của bạn là làm bạn 
trở nên giống Đức Kitô, thái độ của bạn sẽ thay 
đổi thế nào?

Văn phòng HĐGMVN
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Đôi bạn yêu nhau cùng ngồi ngắm trăng 
dưới một công viên thơ mộng. Sau một 
hồi im lặng, nàng chỉ tay nhìn trăng 

và hỏi chàng: “Anh ơi, tại sao trăng hôm này 
mờ thế ?”. Chàng dõng dạc trả lời: “Vì trăng 
thẹn trước vẻ đẹp của em”. 

Nàng đã ôm chàng thật chặt, và họ quyết 
định lấy nhau. Mười lăm năm sau, cũng một 
đêm trăng, cả hai cùng nghỉ ngơi và thư giãn 
sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nàng như 
muốn ôn lại kỷ niệm xưa những lúc bên chàng 
dưới ánh trăng thơ mộng. Nàng quay lại hỏi 
chàng: “Anh ơi, tại sao trăng đêm nay mờ thế 
?”. Chàng im lặng không trả lời, nàng hỏi thêm 
một lần nữa cũng không thấy chàng phản ứng 
gì. Nàng lại tiếp tục kiên trì lay lấy tay chàng 
mà hỏi: “Chàng ơi, tại sao trăng đêm nay mờ 
thế ?”. Chàng cộc cằn trả lời: “Không thấy trời 
chuyển mưa à, dọn đồ về”. 

Chúng ta thấy rằng chỉ trong vòng hơn mười 
năm mà tình yêu của họ đã biến chuyển rất sâu 
xa: từ thái độ, lời nói đến hành động. Chúng 
làm ô nhiễm môi trường gia đình hầu mưu toan 
đe dọa đến niềm hạnh phúc của từng thành viên 
muốn sống yêu thương. Thay vì bài viết đi tìm 
nguyên nhân của những đổ vỡ trong đời sống 
này, chúng ta lại bàn đến những yếu tố giúp nuôi 
dưỡng và thăng tiến đời sống như hướng khắc 
phục cho những nguyên nhân chìm sâu trong 
từng yếu tố được bàn đến. 

1. Chăm sóc sắc đẹp :
Không phải chỉ có phụ nữ được quyền làm 

đẹp. Nam giới cũng cần “trang điểm” để thu hút 
bạn khác giới. Đó là cách họ chăm sóc và yêu 
thương bản thân. Thông thường chúng ta nghĩ 
rằng chỉ cần chăm sóc sắc đẹp khi lúc mới yêu 
nhau để chiếm trọn tình yêu của người bạn đời. 
Thật ra, đó chỉ là bước đầu, vì lấy nhau thì dễ, 
giữ nhau mới khó; mà một trong những cách giữ 

lấy tình yêu là chăm sóc bản thân.
Ngay cả Thị Nở cũng có một nét nào đó quyến 

rũ Chí Phèo. Mỗi chúng ta đều có mặt nổi và 
mặt mạnh để giữ lấy tình yêu. Đôi khi cần biết 
xem nàng thích mình vì điểm gì để chàng không 
ngừng phát huy ưu thế đó. Cũng vậy, nàng cần 
biết rõ điểm nào bản thân đã chiếm được trái tim 
chàng, để từ đó, nàng cần “tô điểm” cho chúng 
hoàn mỹ hơn. 

Làm đẹp không đồng nghĩa với việc chờ người 
khác khen tặng, nhưng là dấu chỉ biểu hiện niềm 
tôn trọng người khác và bạn đời của mình. Có 
những ông chồng không dám giới thiệu vợ mình 
với đám bạn chỉ vì nàng quá xuề xòa. Dần dà, 
nàng bị “mất điểm” trước mặt chàng, và đó là 
bước đầu cho những cuộc tình tay ba. Còn về 
phái mạnh, họ cũng cần làm đẹp theo nghĩa, tạo 
nên phong cách chững chạc và thần thái đĩnh 
đạc, khiến người phối ngẫu cũng được nở mặt 
nở mày. Có thế, một gia đình biết làm đẹp sẽ tô 

7 yếu tố giúp nuôi dưỡng
hạnh phúc gia đình 
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điểm và làm giàu cho nhau về mọi phương diện 
trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

2. Bữa cơm gia đình :
Trong thời hiện đại mà người ta chạy đua với 

thời gian để vật lộn với cuộc sống, bữa cơm gia 
đình bị coi như một yếu tố xa xỉ. Chúng được 
thay thế bằng các món ăn nhanh, có thể nó đảm 
bảo chất dinh dưỡng cho cơ thể cách nào đó 
nhưng con người không chỉ sống dựa vào vật 
chất. Thật vậy, vật chất giúp duy trì và phát triển 
cơ thể nhưng tinh thần mới giúp triển nở và tươi 
mới tình yêu mà bữa cơm gia đình sẽ giúp từng 
thành viên hiểu nhau hơn và bồi đắp những gì 
còn thiếu sót để điều chỉnh kịp thời, vì cuộc sống 
luôn có những bất ổn mà giờ cơm là cơ hội tốt 
giúp mọi người xích lại gần nhau. Có những lúc 
tôi phải chết sặc vì nghe những chuyện tiêu cực 
về nhau nhưng gói gém những tâm tình chân thật. 
Cũng có những lúc tôi cười phá tiếng vì tiếp nhận 
một cơ hội hay thành công của một người trong 
gia đình. Bữa cơm là một dịp khai mào hữu ích 
hứa hẹn cho những lần gặp gỡ thân tình sau đó. 

Thử hỏi: Tại sao bữa cơm gia đình không lo 
dùng cơm mà lại chia sẻ chuyện này chuyện nọ 
? Thưa: xét tâm lý chung, chỉ khi nào đã được 
thỏa mãn nhu cầu vật chất và thể lý, con người 
mới dễ dàng bộc lộ những tâm tình bên trong 
nhờ đó, mà mọi thành viên sẽ hiểu nhau hơn. Ý 
thức giá trị của việc làm này mà Đức Phanxicô 
khuyên mọi người khi dùng bữa hãy tắt nguồn 

điện thoại và giảm thiểu hết mọi tác động của 
truyền thông.

Có người chồng kia làm việc ngoại giao, anh 
không thể sắp xếp dùng bữa với vợ con, đúng 
hơn, anh đã chán dần vì những bữa ăn quá đạm 
bạc thay vào đó, là những bữa ăn thịnh soạn với 
khách hàng. Người vợ không nản chí, nàng đã 
cập nhật nhiều món ăn mới và học bày biện trông 
rất đẹp mắt để lôi kéo sự quan tâm của chàng, 
và rồi, nàng đã thành công không những giúp 
chàng có những món ăn bảo đảm chất lượng và 
hợp vệ sinh mà còn giúp mọi thành viên trong 
gia đình gắn kết lại hầu dễ dàng chia sẻ bữa ăn 
cũng như những vui buồn và dự phóng của nhau. 
Nhờ đó, mọi thành viên ý thức hơn về tính liên 
đới và tình hiệp thông, nghĩa là vui buồn của 
con cái cũng là nỗi niềm của cha mẹ hay những 
dự phóng và ước muốn của cha mẹ cũng là thao 
thức của các con. 

3. Tính hài hước và tiếng cười :
Thánh Têrêsa Calcutta đã có lý khi nói: Con 

người thời đại không còn giờ để nhìn mặt nhau 
và trao nhau một nụ cười. Trong một lần phỏng 
vấn, có người hỏi mẹ: Làm sao để gia đình hạnh 
phúc ? Mẹ đã trả lời cách đơn giản: Hãy tập cười 
với mọi người trong gia đình. Điều này xem ra 
không mất thời gian và tiền bạc nhưng để có thể 
cười, người ta phải tập bỏ bớt tính quy ngã hầu 
hướng về người đối diện với sự quan tâm tế nhị. 
Đôi khi một nụ cười không được đón nhận lại 

trở nên lạc điệu trong một thế 
giới vô cảm, vô tâm và vô tình.

Một nụ cười bằng mười thang 
thuốc bổ; nhưng một khi con 
người xem nhẹ giá trị nụ cười, họ 
lại lo quay quắt vì những chứng 
bệnh tâm lý như: sầu muộn, 
căng thẳng, trầm cảm…Khi ấy, 
họ có uống mười thang thuốc bổ 
cũng chỉ làm họ bổ ngửa vì cơ 
thể không thể tiếp nhận mức tối 
thiểu là một nụ cười và sự quan 
tâm của người xung quanh.

Trong khi thích xem các 
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chương trình của những danh 
hài, chúng ta lại đánh giá thấp 
những câu nói hài hước từ các 
thành viên trong gia đình. Điều 
này gây nên một làn sóng ảm 
đạm và ngột ngạt trong gia đình. 
Nếu những câu nói từ miệng 
các danh hài mang lại nét tươi 
vui và sảng khoái cho bản thân 
thì việc bạn lắng nghe và tiếp 
nhận những nét hài hước (mặc 
dù ngây ngô) của các thành viên 
trong gia đình lại là một khích lệ 
rất đáng kể, chúng như một lời 
tán thưởng giúp mọi người tích 
cực xây dựng hạnh phúc gia đình hơn.

Ngoài ra, nét vui cười và tính hài hước còn 
giúp mỗi thành viên đánh tan những nét đơn điệu 
và tầm thường hằng ngày mà thay vào đó bằng 
cách tăng thêm sức mạnh và nạp những năng 
lượng tích cực giúp vượt qua mọi khó khăn và 
thử thách trong cuộc sống.

Và trong tông huấn về việc nên thánh “Các 
con hãy vui mừng hân hoan”, Đức Phanxicô đã 
khẳng định rằng niềm vui Kitô giáo thường đi 
kèm với một cảm thức hài hước. Qua đó, vị Giáo 
Hoàng dòng Tên muốn đề cao cảm thức hài hước 
như một cách diễn tả niềm vui của mỗi Kitô hữu, 
từ đó, mỗi thành viên giúp xây dựng niềm vui 
bền vững trong hạnh phúc gia đình. 

4. Sự quan tâm :
Trong tác phẩm Sức mạnh tình bạn, tác giả 

Alan Loy Mcginnis đã chia sẻ một câu chuyện 
thú vị:

Tôi đã có cuộc trò chuyện với một người đàn 
ông đang có sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng 
sau 18 năm chung sống.

- Làm thế nào mà anh biết được rằng cuộc 
hôn nhân này đã đến hồi kết thúc? - Tôi hỏi.

- Khi cô ấy ngưng không nặn kem đánh răng 
lên bàn chải của tôi vào mỗi sáng nữa. - Ông 
ấy trả lời.

- Cái gì cơ ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. - Khi 
chúng tôi mới cưới nhau, người nào dậy trước 

sẽ nặn kem đánh răng cho người kia và để nó 
trên chậu rửa mặt. Đến bây giờ, chúng tôi đã 
không còn giữ được thói quen ấy nữa, và cuộc 
hôn nhân của chúng tôi đã trở nên xấu đi kể từ 
đấy. Đôi khi, hạnh phúc rạn nứt chỉ bởi những lý 
do hết sức buồn cười như thế. Nhưng những cử 
chỉ nhỏ nhặt đó lại thật sự quan trọng, vô cùng 
quan trọng nữa là đằng khác. Nếu thiếu những 
cử chỉ âu yếm như thế, tình yêu sẽ khô cằn và 
chết dần. Tất nhiên, việc không nặn kem đánh 
rang lên bàn chải cho bạn đời của mình chỉ là 
biểu hiện trước mắt, điều này kéo theo những 
chuyện lớn hơn, chúng làm bằng chứng cho sự 
thiếu quan tâm và chăm sóc người yêu.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc ai nấy lo, 
nhưng lại mất đi tính hỗ tương và sự quan tâm 
tế nhị lẫn nhau. Thay vì vợ dưới bếp rửa chén, 
bạn ở sân nhà rửa xe, bạn hãy đi vào bếp giúp 
nàng tráng chén và úp vào đúng chỗ của nó. Chắc 
hẳn, nàng sẽ có sáng kiến cầm vòi xịt nước cho 
bạn rửa xe. Như thế, cả hai việc đều hoàn thành 
nhưng trong tình liên đới và yêu thương. Quả thật, 
khi yêu nhau thực sự, họ tìm cách làm đẹp lòng 
nhau và luôn tạo ra những sáng kiến giúp nhau 
hoàn thành tốt vai trò làm chồng/vợ và cha/mẹ. 

5. Tôn trọng không gian riêng :
Có một câu chuyện kể về những chú nhím. 

Khi ở trong rừng, lúc đầu chúng đứng cách xa 
nhau. Đêm về trời lạnh, chúng chợt nhận ra rằng 
nếu đứng gần nhau thì con nọ sẽ tỏa hơi ấm cho 
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con kia. Và thế là chúng xích lại gần nhau. Tuy 
nhiên, khi đứng sát vào nhau, chúng chợt nhận 
ra rằng chúng đang tự làm đau nhau bởi con nào 
cũng có những gai nhọn. Chính vì lẽ đó, chúng 
ta có thể rút ra một bài học: Cần đứng đủ gần 
để nhận hơi ấm từ nhau nhưng cũng phải đứng 
đủ xa để không làm tổn thương nhau.

Trong tình yêu cũng vậy, người này cần tôn 
trọng không gian của người kia, có thế, mỗi người 
dễ dàng sống với những sở thích riêng mà không 
bị ai ràng buộc. Và nhờ đó, họ sẽ là chính mình 
hơn. Nếu không hiểu thấu chân lý này, người 
khác có thể xem đây là cách sống tình yêu vị 
kỷ nhưng thực ra, nó là “lối thoát hiểm” an toàn 
trong tình yêu. Thật vậy, một khi tôn trọng qui 
tắc này chúng sẽ giúp đôi bên tránh bị cám dỗ 
muốn kiểm soát người kia. Vì khi bắt người khác 
phải thế này, thế kia, vô hình trung, họ tạo nên 
một không gian ngột ngạt như chim nhốt trong 
lồng, một khi nó thoát được nó sẽ bay luôn và 
không bao giờ trở lại. Để tránh khuynh hướng 
tai hại này, đôi bên cần cởi mở và khuyến khích 
họ mở rộng hơn nữa các mối tương giao trong 
cuộc sống.

6. Lắng nghe :
Nhà tư tưởng Paul Tillich đã tuyên bố: “Nghĩa 

vụ đầu tiên của tình yêu là lắng nghe”. Khi nói 
đến nghĩa vụ, chúng được hiểu như một đòi buộc 
thiết thực. Ở đây, trong tình yêu, lắng nghe không 
chỉ là một đòi buộc mà còn là niềm vinh dự cho 

người khát mong xây dựng hạnh 
phúc gia đình. Nói cách khác, 
lắng nghe là cách diễn tả sống 
động của những người đang yêu.

Một người đàn ông đã kể lại 
kinh nghiệm của mình. Anh đã 
có một thời hạnh phúc bên người 
yêu, khi tình yêu vừa chớm nở 
và thời gian đầu sau khi cưới 
nhau. Sau khoảng thời gian lãng 
mạn đó, họ thường cãi vã, giận 
hờn, thậm chí coi thường lẫn 
nhau. Đứng trước nguy cơ đổ vỡ, 
anh tìm đến một vị thầy khôn 
ngoan để xin lời khuyên.

Vị thầy chăm chú lắng nghe anh thổ lộ, sau đó 
nói: “Anh phải học cách lắng nghe vợ của anh”.

- Nghĩa là sao, thưa thầy ?
- Trong mọi lúc, anh đừng quan tâm mình 

phải nói gì, nhưng hãy nghe và ghi nhớ mọi điều 
vợ anh nói.

Tháng sau anh trở lại với niềm hân hoan vì đã 
hoàn thành xuất sắc bài tập. Anh kể chi tiết cho 
vị thầy nghe những điều vợ anh nói. Vị thầy tỏ 
vẻ hài lòng, cười và nói với anh: “Bây giờ anh 
hãy về nhà và lắng nghe từng lời mà vợ anh 
không nói ra”.

- Nghĩa là…?
- Còn biết bao điều vợ anh nói bằng ngôn ngữ 

không lời, anh hãy lắng nghe những điều đó !
Và anh đã phải căng mắt, căng tai, căng lòng 

để đọc được ngôn ngữ không lời ấy, là loại ngôn 
ngữ được gói gém trong những cử chỉ, ánh mắt, 
cảm xúc của người vợ…Và anh đã thành công.

Qua đó, chúng ta nhận ra có hai mức độ lắng 
nghe: lắng nghe bằng cách tiếp cận trực tiếp 
những âm thanh và sứ điệp mà người khác muốn 
mang lại. Còn cấp bậc thứ hai: lắng nghe và thấu 
hiểu từ ngôn ngữ hình thể. Như thế, chúng ta cần 
nghe bằng tai nhưng cũng đòi hỏi sự thông minh 
để học biết trắc nghiệm bằng mắt và đụng chạm 
bằng xúc giác. Có thế, tình yêu được họ cảm 
nhận bằng hết con người mình và đó là cách họ 
thể hiện tình yêu hết mình.
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7. Cầu nguyện trong gia đình :
Nếu như thức ăn cần thiết cho sự sống còn của 

thân xác thế nào, thì cầu nguyện hay kinh nguyện 
là thành phần giúp nuôi dưỡng linh hồn và đời 
sống đức tin như vậy. Có người cho rằng không 
ăn có thể dẫn đến cái chết nhưng không kinh 
nguyện linh hồn vẫn chẳng vương hại gì. Chủ 
trương này dễ dẫn đến thái độ sống buông thả 
và sai lầm về mặt đạo đức vì tưởng rằng tự sức 
mình có thể sống hoàn thiện. Thực tế cho thấy, 
những người bỏ bê trong đời sống cầu nguyện họ 
dễ sa phạm tội trọng với nguy cơ mất linh hồn. 
Và một khi sống trong tình trạng này, họ không 
thể bình an để khả dĩ xây dựng một bầu khí gia 
đình đầm ấm và hạnh phúc.

Cầu nguyện hay kinh nguyện trong gia đình 
phải giúp từng thành viên cảm nghiệm sự hiện 
diện của Chúa qua lịch sử của gia đình mình. Để 
đến một lúc nào đó, mọi người cảm thấy nhu cầu 
cần đến Chúa, khi ấy chẳng cần ai bảo ai, họ sẽ 

tham gia nguyện kinh cách tích cực như cách tiếp 
thêm năng lượng siêu nhiên để mỗi ngày sống là 
hồng ân. Thật vậy, khi cử hành kinh nguyện, mọi 
người được tiếp xúc với Lời Chúa như nói với 
từng người trong gia đình, từ đó, mỗi người dâng 
lời nguyện bộc phát, đây là cách “tự thú” trước 
mặt Chúa với sự hiện diện của mọi người. Khi 
ấy, mọi hiểu lầm, khúc mắc trong ngày sống sẽ 
được người khác thông cảm và tha thứ, và nhờ 
đó, mọi người yêu thương nhau nhờ sự chúc lành 
của Chúa.

Tóm lại, với 7 yếu tố được đề nghị trên đây, 
chắc hẳn sẽ giúp mọi người ý thức hơn về trách 
nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình của mình. 
Tuy nhiên, sẽ luôn có sự gia giảm vì có gia đình 
này mạnh về điểm này, yếu về điểm kia. Điều 
đó, không có gì khó khăn nếu từng thành viên 
luôn thao thức tìm kiếm cách thức tốt nhất giúp 
nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình.

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

Kẹt trong nhịp sống sôi động mỗi ngày, 
đôi khi chúng ta không có thì giờ để suy 
nghĩ, để nói những câu xét ra là rất cần 

thiết phải nói, tạo điều kiện cho con cái mình 
phát triển tốt đẹp. Một vài câu nhắc chúng ta 
suy nghĩ lại!

Các nhà ngôn ngữ học đều nói, để diễn tả, để 
kể lại, để nêu lên, đó là để làm cho cuộc sống 
tồn tại. Ngôn ngữ là một thực tại mới, nó mang 
ý nghĩa vì có chữ đặt vào đó. Vì thế cần phải 
nói chuyện với trẻ con, phải nói những gì mình 
cảm nhận, mình thấy có giá trị. các câu này góp 
phần vào việc xây dựng nhân cách, tăng thêm sự 
tự tin, trấn an con cái mình. Quyền lực đơn giản 
của chữ làm cho trẻ con lớn lên, vậy chúng ta 
không nên kiệm lời với chúng!

Diễn tả tình thương của mình
Chúng ta có thể biện minh “dù sao chúng 

12 câu nói xây dựng
để nói với con cái mỗi ngày
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cũng biết tình thương của cha mẹ cho nó, cứ nhìn 
thì giờ chúng tôi bỏ ra, quà cáp đắt tiền chúng 
tôi cho dịp sinh nhật của chúng!” Nói vậy nhưng 
không phải vậy! Kinh nghiệm cho các bạn thấy, 
một đứa bé không thể nào đoán hết mọi chuyện, 
là cha mẹ mình phải nói lên mình thương các 
con biết bao.

1. Cha/mẹ thương con. Ba chữ tự nó nói lên 
ý nghĩa và truyền tình thương mà bạn dành cho 
con cái. Không có ba chữ này, chúng không phát 
triển trọn vẹn được.

2. Cha/mẹ vẫn luôn thương con dù cha/mẹ 
không thích câu con vừa nói, việc con vừa làm. 
Nếu chúng có làm điều bê bối hay bạn phải đối 
đầu với chúng, bạn có thể la mắng hay chống lại, 
nhưng điều quan trọng là cho chúng biết, dù sao 
mình cũng luôn thương chúng.

3. Dù cha/mẹ không ở bên cạnh con (tối 
nay, ngày mai hay tuần sau) nhưng cha/mẹ luôn 
thương con. Với con cái còn nhỏ, khi chúng lo 
vì không có mặt mình, dù chỉ một đêm, bạn vẫn 
trấn an con, dù cha/mẹ vắng mặt nhưng cha/mẹ 
luôn thương con.

4. Cha/mẹ luôn thương con. Cho các con biết 
mình luôn thương chúng là một cảm nhận rất 
mạnh đối với chúng, trấn an chúng. Chúng biết 
chúng có thể trông cậy vào mình.

Nâng giá trị của con cái
Nâng cao giá trị của chúng, các ý kiến của 

chúng, tạo nơi chúng một cảm nhận thoải mái 

và phát triển lòng tự tin của chúng. 
5. Cha/mẹ biết con sẽ làm được! Khuyến khích 

con cái ở nhà, ở trường, trong sinh hoạt thể thao 
hay trong tất cả các hoàn cảnh cần sự cố gắng 
của chúng. Chúng sẽ cảm thấy tự tin hơn. Sự 
nâng đỡ của cha mẹ là hàng đầu.

6. Con có ý kiến hay! Công nhận một ý kiến 
hay và nói cho con biết là cho con một chỗ đứng 
mà nó xứng đáng được có. Và như thế, sự trao 
đổi, đối thoại được thuận lợi hơn, lòng tự tin rất 
cần để có một quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ 
và con cái.

 Con đặt một câu hỏi rất hay! Khi con cái bạn 
đặt câu hỏi, bạn hãy làm cho câu hỏi này nổi bật 
lên. Một câu hỏi không bao giờ là ngố cho người 
đặt câu hỏi. Trẻ con chờ một câu trả lời hay một 
phản ứng tình cảm của bạn.

8. Cha/mẹ cám ơn con, việc làm của con giúp 
cha/mẹ rất nhiều. Khi con cái giúp làm việc nhà, 
bạn đừng quên cám ơn con, dù từng hành vi nhỏ, 
rất nhỏ cũng là quan trọng đối với trẻ con và 
cho chúng biết sự giúp đỡ của chúng là quý báu.

9. Con là duy nhất. Mỗi trẻ em mỗi khác, mỗi 
duy nhất qua phẩm chất, qua sai sót, qua tính 
tình, qua cuộc sống của chúng… Và điều quan 
trọng là nhắc cho chúng biết, nhất là trong các 
gia đình đông con, để chúng có chỗ đứng, chúng 
như thế nào được chấp nhận như thế ấy, được yêu 
thương như thế ấy. Đó là cách để nói chúng có 
giá trị, chúng rất quý đối với bạn.

 Nói lên các cảm nhận riêng của mình 
Nói lên các cảm nhận riêng 

của mình đối với con cái là điều 
rất tốt, là nguồn của đối thoại và 
của lòng tin tưởng. Đừng ngần 
ngại khi bạn nói về bạn, về 
những gì bạn cảm nhận. Trẻ con 
rất thông cảm và rất nhạy cảm 
đối với lòng biết ơn, đến mức 
chúng có thể xem sự không biết 
ơn như một điều bất công.

10. Cha/mẹ rất thích chuyện 
này! Cho các con thấy mình rất 
hài lòng khi chúng dọn bàn hay 
làm giường khi mình không nhờ 
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con làm. Một tình cảm dễ chịu khi biết mình đã 
làm cho người khác vui. Cảm nhận lòng biết ơn 
là một cảm nhận tốt đẹp, tuổi nào cũng thích 
nghe.

11. Cha/mẹ hãnh diện về con. Nói với con 
cái khi chúng làm cho mình hạnh phúc và hãnh 
diện. Một cách để khuyến khích con làm điều 
tốt, để con biết làm như vậy là làm cho cha/mẹ 
được hạnh phúc!

12. Xin lỗi. Làm cha/mẹ, mình hay bắt con 
cái xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi chị, xin lỗi bạn, 
xin lỗi chính mình. Nhưng khó hơn khi mình 
xin lỗi con cái. Dù vậy cũng phải xin lỗi khi cái 
bực mình của mình vượt giới hạn hoặc khi mình 
quá nghiêm khắc với con. Xin lỗi là làm gương, 
là dạy con cái, lỗi lầm là chuyện có thể xảy ra, 

nhưng xin lỗi là chân thành và khiêm tốn, có thể 
thanh tẩy được nhiều tình trạng. Xin lỗi là xây 
dựng một quan hệ tốt đẹp.

Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: Sự quan trọng dạy cho trẻ con 

biết yêu thương

Bảy đức tính bạn nên khuyến khích con cái 
thực hành

Giáo dục trẻ vị thành niên: Có tâm và có 
hành động

Mười câu nói hữu ích cho gia đình và ba 
chữ kỳ diệu

By phanxicovn - fr.aleteia.org, Mathilde de 
Robien, 2018-04-21 

Với các bậc phụ huynh, việc con cái 
nghiện game là cả một cơn ác mộng 
khiến họ lo lắng. Trước thực trạng đó, 

nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra bực tức, khó chịu 
và có cách hành xử bạo lực khiến trẻ ngày càng 
xa lánh với người thân nhưng vẫn không thể bỏ 
được game. Vậy bố mẹ cần phải có cách hành 
xử như thế nào khi con nghiện game? 

1. Không dùng bạo lực với con
Đây là một sai lầm mà các 

bậc phụ huynh thường mắc phải. 
Khi con mình ham chơi điện tử, 
không chịu học tập thì nó cũng 
có nguyên nhân của nó. Là người 
lớn, chúng ta không nên áp đặt 
suy nghĩ của mình vào suy nghĩ 
của con, mà hãy tâm sự với con 
nhiều hơn để hiểu con hơn.

2. Tìm hiểu nguyên nhân, 
lắng nghe con

Trẻ nghiện game bố mẹ luôn 
đổ lỗi tại con nhưng không mấy 

ai cùng nhau ngồi lại để suy xét về nguyên nhân 
vì sao, liệu nó có liên quan đến cách giáo dục 
của gia đình, sự ức chế tâm lý, bị bạn bè rủ rê… 
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Vậy nên, trước khi nghĩ đến việc bạo lực các 
bậc phụ huynh trước hết hãy nhìn lại để tìm hiểu 
nguyên nhân. Đả thông nhận thức bằng cách sắp 
xếp với con trẻ một cuộc nói chuyện thân tình. 
Nội dung trò chuyện không nên đả động ngay 

Con nghiện game,
phụ huynh nên làm gì?
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đến vấn đề game, mà hãy bắt đầu bằng vài câu 
chuyện phiếm rồi đi vào nội dung chính.

3. Thay đổi tư duy: Không xem 
game là xấu

Nhiều ông bố bà mẹ luôn áp đặt suy nghĩ 
của mình đối với con trẻ là cấm chơi game, chơi 
game là xấu… Thực sự game chỉ là một trò chơi 
nhằm mục đích giải trí, thư giãn sau những áp 
lực trong học tập, công việc, nhưng chỉ vì các 
con quá lạm dụng nó mới khiến cho nó làm cuộc 
sống của các con bị đảo lộn. Vì vậy bố mẹ nên 
giải thích cho con hiểu việc chơi game sẽ không 
ảnh hưởng gì đến cuộc sống nếu biết cách chơi, 
không lạm dụng chúng.

Bên cạnh đó, với các bạn nhỏ thường có tâm 

lý ngược, càng cấm càng tò mò, 
càng thích phá cách nên việc 
cấm chơi game sẽ rất dễ bị phản 
tác dụng.

4. Ra điều kiện với 
con: chỉ được chơi game 
khi học tốt

Nghiện game cũng giống như 
nghiện rượu hay nghiện thuốc 
lá vậy, nó rất khó bỏ được. Có 
nhiều phương pháp mà các bậc 
phụ huynh sử dụng để giúp con 
hết nghiện game và có một điều 
rất hiệu quả đó là ra điều kiện 
với con.

Những đứa trẻ thường thích 
được thưởng, vậy nên nếu bạn áp 
dụng quy luật thưởng - phạt vào 
các việc làm của con thì sẽ mang 
lại hiệu quả rất tốt. Con làm tốt, 
ba mẹ sẽ thưởng cho con; nếu 
con làm sai con phải chịu phạt. 
Cũng như vậy, nếu con học tốt 
ba mẹ sẽ cho con chơi game 1-2 
tiếng/ ngày và ngược lại.

5. Giáo dục con từ nhỏ
Đây là việc quan trọng mà tất 

cả các bậc phụ huynh cần phải 
làm từ khi con đang còn nhỏ. 

Ông bà ta có câu “dạy con từ thuở còn thơ” 
chính là như vậy, dạy con không chỉ là dạy về 
kiến thức, dạy về cuộc sống mà cũng cần uốn 
nắn con về việc này.

Ngay từ nhỏ các con cũng cần phải biết nghe 
lời, biết sợ và biết cái gì nên làm và cái gì không 
nên làm. Điều đó sẽ giúp con có ý thức tốt hơn 
khi lớn và con có thể kiểm soát được những việc 
làm của mình.

6. Tạo không gian cho con cai game
Trẻ nghiện game cũng một nguyên nhân quá 

thiếu những không gian vui chơi giải trí lành 
mạnh. Thay vì suốt ngày ủ con trong nhà, “nâng 
như trứng” không để con phải động tay chân vào 
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việc nhà thì bố mẹ nên tạo “công ăn việc làm” 

cho con, dành thời gian đưa con đi chơi, thư giãn.

Cho trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng 

là một trong những cách hướng trẻ đến việc sử 

dụng thời gian có ích, xa rời những thú vui tai 

hại nhiều hơn lợi ích như game online.

7. Đưa con đi gặp nhà 
tâm lý

Trong trường hợp các vị phụ 
huynh không thể nào giải quyết 
được vấn đề cho dù dùng rất 
nhiều biện pháp cũng như các 
làm với con thì hãy đưa con đến 
gặp nhà tâm lý.

Có những nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng đó là do tâm 
lý, vì chuyện này chuyện khác 
khiến con ức chế và tìm đến 
game. Chuyên gia tâm lý sẽ là 
người khai thác thông tin cũng 

như giúp con đưa ra hướng giải quyết vấn đề 
cho con của bạn.

Theo tạp chí Sống Khỏe

https://www.datviet.com/con-nghien-game-
phu-huynh-nen-lam-gi-2/

Khi nam nữ đã đến tuổi trưởng 
thành, họ yêu nhau và có những đụng 
chạm cơ thể như ôm, hôn, sờ, nhưng 
chưa đi quá giới hạn thì có tội không? 

Chào bạn,
Nhiều bạn trẻ ngày nay cho 

rằng, những chuyện như “ôm, 
hôn, sờ, hay thậm chí là “đi quá 
giới hạn” đối với những người 
đang yêu là chuyện bình thường, 
chẳng có tội lỗi gì cả. Khi bạn 
đặt ra câu hỏi này, hẳn là bạn đã 
có chút gì đó băn khoăn. Trực 
giác đã mách bảo cho bạn biết, 
có cái gì đó không ổn, khiến 
bạn phải suy nghĩ. Chúng tôi 
sẽ không khẳng định là những 
hành vi mà bạn nói đến là tội 

hay không. Chúng tôi chỉ đưa ra một vài chỉ dẫn, 
rồi dựa trên lương tâm của mình bạn hãy tự suy 
xét nhé. Có lẽ như thế sẽ giúp ích cho bạn hơn!

Thế nào là “đi quá giới hạn”? Phải chăng chỉ 
khi nào có hành vi quan hệ tình dục với nhau 

Khi yêu, ôm, hôn, sờ
thì có tội không? 
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mới được coi là “đi quá giới hạn”? Mà “giới hạn” 
ở đây là giới hạn cái gì? Quan niệm về “giới 
hạn” bây giờ thay đổi khá nhiều so với ngày xưa. 
Thời trước, nam và nữ thậm chí còn không thể 
đụng chạm đến nhau. Ngày nay, nhiều bạn trẻ 
chắc sẽ bĩu môi và phản đối nếu có ai đó cho 
rằng hai người yêu nhau mà chưa cưới nhau (đặc 
biệt là các bạn trẻ) thì chỉ được đi chơi, ăn kem, 
ngắm trăng, làm thơ… chứ không được cầm tay 
nhau, ôm ấp nhau hay hôn nhau.

Khi yêu, người ta luôn bị thúc đẩy để có 
những hành vi thân mật. Với tư tưởng khá thoáng 
và mở ra, các bạn trẻ cho rằng “ôm”, “hôn” và 

“sờ” đơn thuần chỉ là những 
biểu hiện của tình yêu, nó giúp 
tô điểm cho tình yêu và làm cho 
tình yêu thêm mặn nồng. Yêu 
mà chỉ nắm tay không thôi thì 
chán quá! Thời buổi đi lên cung 
trăng rồi, làm gì có chuyện yêu 
mà chỉ “liếc mắt đưa tình”, “lén 
nhìn nhau cười mỉm” như cha 
ông thời tiền sử nữa. Ngoài ra, 
khi ở gần người mình yêu, những 
hành vi thân mật tự nó xảy đến, 
một cách tự nhiên đến nỗi khó 
mà kiểm soát được và có khi còn 
là những hành vi vô thức nữa.

Bạn thân mến, là tội hay không, tội nặng hay 
nhẹ… đều nằm ở ý hướng của bạn. Khi bạn ôm 
và hôn người yêu, bạn đang tìm kiếm điều gì? 
Đó là một cái ôm và cái hôn bình an, trao gửi 
tình yêu, hay tìm kiếm nhục dục? Đó là một 
hành vi thể hiện hạnh phúc, hay chỉ là thoả mãn 
cho nhu cầu sinh lý hạ đẳng, xem thường thân 
xác mình? … Tế nhị mà nói, chẳng có một quy 
định cụ thể nào cho chúng ta biết “sờ” đến đâu 
là tội, và đến đâu là không. Bạn lại phải suy xét 
ý hướng của bạn và mức độ mà bạn đã phạm, 
vì đây là phạm vi riêng tư, chỉ có bạn và Chúa 
biết. Bất cứ một hành vi hay một tư tưởng nào 
đó không đưa bạn hướng về Chúa, hướng về trời 
cao, nhưng chỉ thúc đẩy đi tìm những điều thấp 
bé, làm cho con người bạn bị vẩn đục, và bạn 
ưng thuận nó, đó là tội.

Những thúc đẩy của nhục dục bao giờ cũng 
rất mạnh mẽ. Từ ôm đến hôn, đến sờ, rồi đến 
việc quan hệ là một khoảng cách rất gần. Chúng 
ta cũng không thể biết được là có điều gì nữa 
sẽ xảy ra sau đó. Đến khi giật mình lại thì ta 
phát hiện là mình đã đi “quá giới hạn” lâu lắm 
rồi, chứ không phải mới đây, cũng không phải là 
lúc có hành vi quan hệ. Tình yêu không có tình 
dục thì cũng chỉ như tình đồng chí (người ta nói 
vậy!), nhưng đừng nên đồng hoá tình yêu với tình 
dục; đây là hai điều khác nhau. Đối với người 
Công giáo, chúng ta được mời gọi để luôn yêu và 
yêu cháy bỏng, nhưng chỉ được phép có hành vi 
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tình dục trong phạm vi hôn nhân hợp pháp. Dù 
chưa thật sự có hành vi giao hợp, nhưng những 
hành vi như ôm, hôn, sờ… với ý hướng tìm kiếm 
nhục dục sẽ “mở đường” cho nó và là cửa ngõ 
đưa bạn vào việc vi phạm điều răn thứ Sáu (chớ 
làm điều dâm dục); có khi, thực hiện những hành 
vi nhỏ này đã là một sự vi phạm rồi. Vì thế, để 
gìn giữ bản thân, tốt nhất là nên phòng hờ và 
cảnh giác. 

Tình yêu là một quà tặng lớn lao Thiên Chúa 
ban cho con người. Chúc mừng bạn vì bạn đã 
được Chúa cho nếm hưởng sự dịu ngọt của nó ở 
tuổi mới lớn. Tình yêu mà bạn đang thụ hưởng 
đang rất thi vị và rất trong sáng. Mong bạn cố 
gắng gìn giữ nó và xây dựng nó bằng sự chân 

thành, và bằng những ý hướng tốt lành của mình. 
Các bạn có thể có những cử chỉ quan tâm, thân 
thiết và thể hiện tình yêu dành cho nhau, nhưng 
hãy luôn thận trọng để không làm cho tình yêu 
ấy chỉ đơn thuần là nhục dục. Hãy giúp nhau lớn 
lên hơn nữa trong sự tin tưởng, trong sự phục vụ 
và trong niềm tin vào Đấng vẫn hằng dõi theo 
và chúc phúc cho hai bạn.

Bạn là người thông minh và đạo đức, hẳn là 
bạn đã tìm ra được câu trả lời cho mình rồi phải 
không? Mến chúc bạn mọi điều an lành!

Thân ái,

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(dongten.net 21.04.2018)
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Toàn văn sứ điệp
ngày Truyền thông Thế giới
năm 2018

Trong sứ điệp Ngày Truyền Thông Thế 
giới năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô 
lên tiếng kêu gọi một nền “báo chí vì hoà 
bình” để đối phó với mối đe dọa của tin 
giả, đang “phát triển mạnh vì thiếu vắng sự 
đối kháng lành mạnh với các nguồn thông 
tin khác”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ 

điệp Ngày Truyền Thông Thế giới vào ngày 
24 tháng Giêng, lễ thánh Phanxicô Đệ Salê, 
bổn mạng các nhà báo. Chủ đề của sứ điệp 
năm nay là: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” 
(Ga 8:32). Tin giả và nền báo chí vì hoà 
bình”

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chỉ ra 
bản chất sai trái của tin giả, làm thế nào 
để nhận ra tin giả, khả năng giải độc của 
sự thật, và một nền báo chí vì hoà bình đặt con người ở vị trí trọng tâm như thế nào.

Trong số các ngày kỷ niệm trên bình diện thế giới trong một năm, Ngày Truyền 
Thông Thế giới là lễ kỷ niệm duy nhất đã được chính Công đồng Vatican II đề xướng 
trong Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica) được Đức 
Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố ngày 4 tháng 12, 1963.

Ngày Truyền Thông Thế giới được tổ chức hàng năm vào Chúa Nhật trước Lễ Hiện 
Xuống, năm nay rơi vào ngày 13 tháng 5. Tuy nhiên, sứ điệp của Đức Thánh Cha thường 
được công bố trước, vào ngày 24 tháng Giêng, lễ thánh Phanxicô Đệ Salê, bổn mạng 
các nhà báo, để các hội đồng giám mục, các ủy ban có liên quan ở các giáo phận và 
các cơ quan truyền thông có đủ thời gian để chuẩn bị các tài liệu in ấn, nghe nhìn và 
các tài liệu khác cho lễ kỷ niệm này ở các quốc gia và các địa phương.

Ngày Truyền Thông Thế giới lần đầu tiên được cử hành trong toàn Giáo Hội Công 
Giáo vào ngày 7 tháng 5 năm 1967, dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, là 
vị Giáo Hoàng đã muốn thu hút sự chú ý của toàn thể Giáo Hội đến truyền thông và 
sức mạnh to lớn mà nó có thể đem lại cho những thay đổi sâu xa về xã hội, văn hoá 
và tôn giáo. Ngày Truyền Thông Thế giới năm nay là lần thứ 52.

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của sứ điệp này: Source: Libreria 
Editrice Vaticana MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR 
WORLD COMMUNICATIONS DAY 
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Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô 
Ngày Truyền Thông Thế giới 2018

“Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32).
Tin giả và một nền báo chí vì hòa bình
Anh chị em thân mến,
Truyền thông là một phần trong kế hoạch của 

Thiên Chúa dành cho chúng ta và là một cách 
thiết yếu để trải nghiệm tình bằng hữu. Được 
tạo ra giống hình ảnh Đấng Tạo Hóa, chúng ta 
có thể bày tỏ và chia sẻ tất cả những gì là chân, 
thiện, mỹ. Chúng ta có thể mô tả kinh nghiệm 
của chính mình và thế giới xung quanh chúng 
ta, và do đó, tạo ra ký ức lịch sử và sự hiểu biết 
về các sự kiện. Nhưng, khi chúng ta chiều theo 
thói kiêu ngạo và tính ích kỷ của mình, chúng ta 
cũng có thể bóp méo cách thế chúng ta sử dụng 
khả năng giao tiếp của chúng ta. Điều này có thể 
được nhìn thấy ngay từ những thời kỳ sơ khai, 
trong các câu chuyện Kinh thánh như câu chuyện 
Cain và Abel và chuyện tháp Babel (xem Sáng 
thế ký 4: 4-16, 11: 1-9). Khả năng bóp méo sự 
thật là triệu chứng nói lên tình trạng của chúng 
ta, trong cả hai chiều kích cá nhân và cộng đồng. 
Trái lại, khi chúng ta trung tín với kế hoạch của 
Thiên Chúa, truyền thông trở thành một biểu hiện 
cho thấy rõ sự tìm kiếm chân lý có trách nhiệm 
và ý chí theo đuổi điều thiện của chúng ta.

Ngày nay, trong một thế giới đang thay đổi 
nhanh chóng các kỹ thuật truyền thông và các 
hệ thống kỹ thuật số, chúng ta đang chứng kiến 
sự lan rộng của cái được gọi là “tin giả”. Điều 
này đòi hỏi một sự suy tư, và đó là lý do tại sao 
trong Sứ điệp Truyền thông Thế giới này, tôi đã 
quyết định trở lại vấn đề về chân lý, là điều đã 
được đề cập đến bởi các vị tiền nhiệm của tôi 
bắt đầu với Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, 
trong sứ điệp năm 1972 của ngài, với chủ đề là: 
“Truyền thông Xã hội phục vụ Chân Lý”. Bằng 
cách này, tôi muốn đóng góp vào dấn thân chung 
của chúng ta nhằm ngăn chặn sự lan rộng của 
tin giả và tái khám phá phẩm giá của báo chí và 
trách nhiệm cá nhân của các nhà báo trong việc 
truyền đạt sự thật.

1. Tính “thất thiệt” của tin giả là gì?
Thuật ngữ “tin giả” đã là đối tượng của các 

cuộc thảo luận và tranh luận sôi nổi. Nói chung, 
nó liên quan đến sự lan rộng việc thông tin sai lạc 
trên mạng hoặc trên các phương tiện truyền thông 
truyền thống. Nó liên quan đến những thông tin 
sai lệch dựa trên những dữ liệu không tồn tại 
hoặc bị bóp méo để lừa dối và thao túng độc 
giả. Người ta truyền bá tin giả để phục vụ cho 
các mục tiêu cụ thể, ảnh hưởng đến các quyết 
định chính trị và phục vụ cho những lợi ích về 

kinh tế.
Hiệu quả của 

tin giả phụ thuộc 
trước hết là vào 
khả năng bắt 
chước các tin tức 
thực sự, đến mức 
xem ra có vẻ hợp 
lý. Thứ nữa, cái 
thông tin này tuy 
giả nhưng trở nên 
đáng tin nếu nó 
“nắm bắt” được 
sự chú ý của 
người dân bằng 
cách đánh trúng 
các thành kiến và 
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những định kiến xã hội, 
và khai thác được những 
cảm xúc bộc phát như lo 
lắng, căm hờn, tức giận 
và thất vọng. Khả năng 
truyền bá những tin giả 
này thường dựa vào việc 
lèo lái các mạng xã hội 
và các phương thức hoạt 
động của chúng. Những 
câu chuyện thất thiệt có 
thể lan truyền nhanh đến 
nỗi ngay cả những lời phủ 
nhận có thẩm quyền đi 
nữa cũng không thể hạn 
chế được những thiệt hại.

Khó khăn trong việc vạch trần và loại bỏ 
tin giả cũng do thực tế là nhiều người thường 
chỉ tương tác trong các môi trường kỹ thuật số 
với những người hợp ý với mình, trong các môi 
trường như thế, thường không có chỗ cho các 
quan điểm và ý kiến khác nhau. Thông tin sai 
lạc, do vậy, phát triển mạnh khi không có sự đối 
kháng lành mạnh với các nguồn thông tin khác 
có khả năng thách thức một cách hiệu quả các 
định kiến và tạo ra các cuộc đối thoại xây dựng; 
thay vào đó, nó có nguy cơ làm cho người ta 
trở thành những kẻ vô tình đồng lõa trong việc 
truyền bá những ý tưởng sai lệch và vô căn cứ. 
Bi kịch của thông tin sai lạc là nó làm mất uy 
tín của người khác, trình bày những người ấy 
như kẻ thù, tới mức mô tả họ như ma quỷ và 
nung nấu lòng căm thù họ. Tin giả là một dấu 
chỉ cho những thái độ thiếu khoan dung và quá 
nhạy cảm, và chỉ dẫn đến việc truyền bá sự kiêu 
căng và lòng thù hận. Đó là kết quả cuối cùng 
của sự thất thiệt.

2. Làm thế nào chúng ta có thể 
nhận ra tin giả mạo?

Không ai trong chúng ta có thể cảm thấy được 
miễn trừ khỏi trách nhiệm chống lại những sự 
giả trá này. Đây không phải là một nhiệm vụ 
dễ dàng, vì những thông tin sai lệch thường dựa 
trên những luận điệu cố ý gây hiểu nhầm một 

cách quanh co và xảo quyệt, và đôi khi còn sử 
dụng cả các cơ chế tâm lý tinh vi. Các nỗ lực 
đáng khen đang được thực hiện để hình thành 
các chương trình giáo dục nhằm giúp người dân 
lý giải và đánh giá thông tin được cung cấp bởi 
các phương tiện truyền thông và dạy họ tham gia 
tích cực vào việc vạch trần sự giả dối thay vì vô 
tình góp phần làm lan rộng những thông tin sai 
lệch. Cũng đáng khen ngợi đó là những sáng kiến 
về cơ chế và luật pháp nhằm phát triển các quy 
định giúp kiềm chế hiện tượng này, đó là chưa 
kể các công trình đang được thực hiện bởi các 
công ty công nghệ và truyền thông trong việc 
đưa ra các tiêu chí mới nhằm xác minh các đặc 
điểm nhận dạng cá nhân ẩn nấp sau hàng triệu 
hồ sơ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, việc ngăn ngừa và xác định cách 
thức hoạt động của thông tin sai lệch cũng đòi hỏi 
một quá trình phân định sâu sắc và thận trọng. 
Chúng ta cần phải vạch trần cái gọi là “những 
chiến thuật của con rắn” được sử dụng bởi những 
kẻ cải trang để tấn công bất cứ lúc nào và bất cứ 
tại nơi nào. Đây là chiến lược được sử dụng bởi 
“con rắn quỷ quyệt” trong Sách Sáng thế ký, đó 
là đứa đã tung ra những tin giả trước nhất (Sáng 
thế ký 3: 1-15), khởi đầu lịch sử bi thảm của tội 
lỗi con người, bắt đầu với cảnh huynh đệ tương 
tàn đầu tiên (xem Sáng thế ký 4) và dẫn đến cơ 
man những sự ác khác chống lại Thiên Chúa, 
người lân cận, xã hội và thiên nhiên. Chiến lược 
của “Cha đẻ những lời dối trá” ranh mãnh này 
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(Ga 8:44) là bắt chước chính xác cái hình thức 
dụ dỗ tinh quái và nguy hiểm đó để lẻn vào con 
tim con người với những lý lẽ vừa giả dối vừa 
quyến rũ.

Trong trình thuật về tội lỗi đầu tiên, tên cám 
dỗ tiếp cận người phụ nữ bằng cách giả vờ là 
bạn của cô, chỉ quan tâm đến phúc lợi của cô, 
và bắt đầu bằng cách nói điều gì đó chỉ có một 
phần là thật: “Thiên Chúa thực sự nói rằng ông 
bà không được ăn trái của bất kỳ cây nào trong 
vườn này sao?”(Sáng thế ký 3: 1). Trên thực tế, 
Thiên Chúa không bao giờ nói ông Adong không 
được ăn trái của bất kỳ cây nào, nhưng chỉ là trái 
từ một cái cây: “trái của cây cho biết điều thiện 
điều ác, thì ngươi không được ăn” (Sáng thế ký 
2:17). Người đàn bà sửa sai con rắn, nhưng lại 
để cho mình bị thua trước sự khiêu khích của nó: 
“Trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: 
‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, 
kẻo phải chết.’” (Sáng thế ký 3: 2). Câu trả lời 
của cô bao hàm những ý tưởng vụ luật và tiêu 
cực; sau khi lắng nghe đứa lừa dối và để bản thân 
mình chịu thua trước phiên bản của nó về các sự 
kiện, người phụ nữ bị lừa. Vì vậy, cô chú ý đến 
lời trấn an của nó: “Ông bà sẽ không chết đâu!” 
(Sáng thế ký 3: 4).

“Sự hủy diệt” của tên cám dỗ khoác lên chút 
sắc màu của sự thật: “Thiên Chúa biết ngày nào 
ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và 
ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện 
điều ác.” (Sáng thế ký 3: 5). Mệnh lệnh hiền phụ 
của Thiên Chúa là vì lợi ích của họ, đã bị làm 
mất uy tín bởi sự cám dỗ hấp dẫn của kẻ thù: 
“Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông 

thì đẹp mắt” (Sáng 3: 6). Câu truyện Kinh thánh 
này mang lại một yếu tố thiết yếu cho suy luận 
của chúng ta: chẳng hề có những thông tin sai 
lạc mà lại vô hại; trái lại, tin vào sự giả dối có 
thể có những hậu quả thảm khốc. Ngay cả một sự 
méo mó chút đỉnh sự thật cũng có thể có những 
hệ quả nguy hiểm.

Điều nguy hiểm là lòng tham của chúng ta. 
Tin giả thường lan truyền nhanh chóng đến nỗi 
khó có thể dừng lại, không phải vì cảm thức 
muốn được chia sẻ, là điều truyền cảm hứng cho 
các phương tiện truyền thông xã hội, mà bởi vì 
nó hấp dẫn lòng tham không đáy rất dễ bùng 
lên trong lòng người. Những mục tiêu kinh tế 
và lèo lái gây ra tin giả bắt nguồn từ lòng khao 
khát quyền lực, ham muốn sở hữu và lạc thú, mà 
chung cuộc biến chúng ta trở thành nạn nhân của 
một cái gì đó bi thảm hơn nữa: đó là sức mạnh 
lừa đảo của cái ác di chuyển từ lời nói láo này 
đến lời lừa dối khác nhằm cướp đi sự tự do nội 
tâm của chúng ta. Đó là lý do vì sao giáo dục 
chân lý có nghĩa là dạy cho mọi người biết cách 
phân định, đánh giá và hiểu rõ những ham muốn 
và khuynh hướng sâu xa nhất của chúng ta, để 
chúng ta đừng đánh mất đi nhận thức về điều 
thiện để rồi chiều theo mọi cám dỗ.

3. “Sự thật sẽ giải thoát anh em” 
(Ga 8:32)

Sự ô nhiễm liên tục bởi ngôn ngữ lừa dối có 
thể làm đen tối cuộc sống nội tâm của chúng ta. 
Quan sát của Dostoevsky thật là chí lý: “Những 
người nói dối chính mình và lắng nghe những 
lời nói dối của chính họ đến một lúc nào đó sẽ 

hết còn phân biệt nổi đâu là sự thật 
trong họ, hoặc xung quanh họ, và như 
vậy họ mất tất cả lòng tự trọng và sự 
tôn trọng đối với người khác. Và khi 
không còn được ai tôn trọng, họ không 
còn biết yêu, và khi không có tình yêu, 
để lấp đầy chính mình và quên đi, họ 
lao vào những đam mê và những lạc 
thú tầm thường và chìm sâu trong thú 
tính giữa những thấp hèn của họ, tất 
cả đều do liên tục dối trá với người và 
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với mình mà ra” (Anh em 
nhà Karamazov, II, 2).

Vậy làm thế nào 
để chúng ta tự bảo vệ 
mình? Thuốc giải độc 
hiệu nghiệm nhất cho vi 
khuẩn giả dối là sự thanh 
lọc trong chân lý. Trong 
Kitô giáo, chân lý không 
chỉ là một thực tại nhận 
thức [chú thích của người 
dịch conceptual reality 
để phân biệt với physical 
reality – thực tại thể lý] 
liên quan đến cách thức 
chúng ta đánh giá sự vật, xác định xem chúng 
là đúng hay sai. Sự thật không chỉ mang ra ánh 
sáng những thứ được che giấu, “vạch ra thực tại”, 
như thuật ngữ Hy Lạp xưa là aletheia (từ chữ 
“a-lethès”, “không ẩn dấu”) mà còn có thể làm 
chúng ta tin. Sự thật liên quan đến toàn bộ cuộc 
đời của chúng ta. Trong Kinh Thánh, nó có nghĩa 
là sự ủng hộ, sự vững chắc và tin cậy, như được 
ám chỉ bởi từ gốc ‘aman’, là nguồn gốc của thành 
ngữ phụng vụ Amen của chúng ta. Sự thật là cái 
gì bạn có thể dựa vào, để không bị rơi. Theo ý 
nghĩa tương quan này, Đấng duy nhất thực sự 
đáng tin cậy và tín thác – Đấng mà chúng ta có 
thể tin tưởng chính là Thiên Chúa hằng sống. Vì 
thế, Chúa Giêsu mới nói: “Ta là sự thật” (Ga 
14: 6). Chúng ta khám phá và tái khám phá sự 
thật khi chúng ta trải nghiệm điều này trong lòng 
mình với niềm trung thành và tin tưởng vào Đấng 
yêu thương chúng ta. Chỉ điều này thôi mới có 
thể giải phóng chúng ta: “Sự thật sẽ giải thoát 
anh em” (Ga 8:32).

Tự do khỏi sự giả trá và tìm kiếm mối quan 
hệ là hai thành phần không thể thiếu nếu những 
lời nói và cử chỉ của chúng ta là đúng, chân thực 
và đáng tin cậy. Để phân biệt sự thật, chúng ta 
cần phải phân định mọi thứ khuyến khích sự hiệp 
thông và cổ vũ điều thiện với bất cứ điều gì có 
xu hướng cô lập, chia rẽ và chống đối. Sự thật, 
do đó, không thực sự được nắm bắt dù cho nó 
không bị áp đặt bởi một cá nhân nào. Sự thật 

cần phải xuất phát từ các mối quan hệ tự do giữa 
con người với nhau, từ việc lắng nghe lẫn nhau. 
Chúng ta cũng không bao giờ có thể ngừng tìm 
kiếm sự thật, bởi vì sự giả dối luôn luôn có thể 
len vào, ngay cả khi chúng ta nói ra những điều 
đúng. Một lý luận cho dù không ai bắt bẻ vào 
đâu được, và hoàn toàn dựa trên những sự kiện 
không thể phủ nhận, nhưng nếu nó được dùng 
để làm tổn thương người khác và làm mất uy tín 
của người đó trước mắt người khác, thì bất kể nó 
có vẻ đúng đến đâu đi nữa, nó cũng không phải 
là đúng. Chúng ta có thể nhận ra tính chân thực 
của những lời phát biểu qua hoa trái của chúng: 
liệu chúng có gây tranh cãi, chia rẽ, làm nhụt 
chí; hay chúng thúc đẩy sự suy tư trưởng thành 
và được thông tin đầy đủ, dẫn đến sự đối thoại 
xây dựng và những thành quả tích cực.

4. Hòa bình là những tin chân thực
Thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất cho sự giả 

dối không phải là những chiến lược, nhưng là 
con người: những người không tham lam nhưng 
sẵn sàng lắng nghe, những người nỗ lực tham gia 
vào cuộc đối thoại chân thành để sự thật có thể 
nổi lên; và những người bị thu hút bởi sự thiện 
và chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng ngôn 
ngữ. Nếu trách nhiệm là câu trả lời cho sự lan 
rộng của tin giả, thì một trách nhiệm nặng nề 
đặt trên vai những người mà công việc của họ là 
cung cấp thông tin, cụ thể là các nhà báo, những 
người bảo vệ tin tức. Trong thế giới ngày nay, 
công việc của họ, trong mọi khía cạnh, không chỉ 
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là một nghề kiếm ăn; đó là một sứ mệnh. Giữa 
những cạnh tranh ác liệt và chạy đua ráo riết, 
họ phải nhớ rằng trái tim của thông tin không 
phải là tốc độ tường trình hay tác động của nó 
đối với độc giả, mà là những con người. Thông 
báo cho người khác có nghĩa là đào tạo người 
khác; nó có nghĩa là động chạm đến cuộc sống 
của người dân. Đó là lý do tại sao việc bảo đảm 
tính chính xác của các nguồn tin và bảo vệ việc 
truyền thông là những phương tiện thực sự để 
quảng bá sự thiện, tạo ra lòng tin và mở đường 
cho sự hiệp thông và hoà bình.

Như thế, tôi muốn mời gọi tất cả mọi người cổ 
vũ một nền báo chí vì hòa bình. Khi nói như thế, 
tôi không có ý muốn nói đến loại hình báo chí 
đầy mật ngọt và từ chối thừa nhận sự tồn tại của 
những vấn đề nghiêm trọng; hay loại hình báo 
chí chỉ đầy cảm tính. Ngược lại, tôi muốn nói 
đến một nền báo chí trung thực trong đó chống 
lại những giả dối, những thứ khẩu hiệu nghe thật 
kêu, và các tiêu đề giật gân. Một nền báo chí do 
dân tạo ra và vì dân, một nền báo chí phục vụ 
tất cả mọi người, đặc biệt là những người không 
có tiếng nói- và họ là đa số trong thế giới của 
chúng ta. Một nền báo chí ít tập trung vào các tin 
tức giật gân và tập chú nhiều hơn vào việc tìm ra 
các nguyên nhân cơ bản của các cuộc xung đột, 
nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn và góp 
phần giải quyết bằng cách thiết lập các quy trình 
đạo đức. Một nền báo chí dấn thân vào việc chỉ 
ra những lựa chọn khác hơn là sự leo thang các 
trận chiến la hét và bạo lực bằng lời nói.

Để đạt được mục đích này, lấy cảm hứng từ 
một lời cầu của Thánh Phanxicô, chúng ta có 
thể hướng về Đấng Chân Lý với lời nguyện cá 
nhân sau:

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên những 
khí cụ bình an của Chúa.

Giúp chúng con nhận ra sự ác len lỏi trong thứ 
truyền thông không kiến tạo sự hiệp thông.

Giúp chúng con biết loại bỏ nọc độc khỏi những 
phán đoán của chúng con.

Giúp chúng con nói về tha nhân như anh chị 
em của chúng con.

Chúa là Đấng trung tín và đáng tin cậy, xin làm 

cho lời nói của chúng con thành những hạt giống 
sự thiện cho thế giới.

nơi có tiếng la hét, xin làm cho chúng con biết 
lắng nghe;

nơi có hoang mang, xin cho chúng con gợi 
hứng cho hài hòa;

nơi có mơ hồ, xin cho chúng con biết mang lại 
sự minh bạch;

nơi có sự loại trừ, hãy để chúng con mang đến 
tình đoàn kết;

nơi có chủ nghĩa kích động, xin cho chúng con 
biết dùng sự tỉnh táo;

nơi hời hợt, xin cho chúng con nêu lên những 
câu hỏi thực sự;

nơi có thành kiến, xin cho chúng con đánh thức 
niềm tin;

nơi có hận thù, xin cho chúng con mang lại 
niềm tôn trọng;

nơi có sự giả dối, xin cho chúng con mang 
đến sự thật.

Amen.
Vatican, ngày 24 tháng 1 năm 2018
+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô

 J.B. Đặng Minh An dịch
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Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Nam Hàn 
và Chủ Tịch Bắc Hàn được nhiều người 
hết lời ca ngợi. Họ cho rằng chưa có lãnh 

đạo Cộng Sản nào, nhất là lãnh đạo Cộng Sản 
Việt Nam, so sánh được với lãnh tụ Bắc Hàn, 
người mà chỉ mấy tuần trước họ hết lời chửi rủa, 
làm như con người trước là con người giả, con 
người khi gặp Tổng Thống Nam Hàn mới là con 
người thực!

Thiển nghĩ lãnh tụ Cộng Sản nào thì cũng thế 
thôi. Có tin hay không là tin Tổng Thống Nam 
Hàn, chứ cái anh Ủn Cộng Sản thì đừng vội tin, 
hãy cứ nên nghe Ông Nguyễn Văn Thiệu của Đệ 
Nhị Việt Nam Cộng Hòa: đừng nghe những gì 
Cộng Sản nói, hãy xem những gì Cộng Sản làm. 
Cho đến khi nó thực sự dẹp kho nguyên tử với 
sự giám sát của quốc tế, thì mới nên khen. 

Nhưng ai cũng phải tin thiện chí của Tổng 
Thống Nam Hàn. Ông nói là nói tự tấm lòng, 
hay tự xác tín của ông. Nói theo Victor Gaetan 
của tập san Foreign Affairs số gần đây, phương 
thức hành động của ông mô phỏng theo phương 
thức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 

Theo Ký Giả trên, đầu tháng Tư, Tổng thống 
Mỹ Donald Trump đã dùng Twitter để chỉ trích 
nhà lãnh đạo Nam Hàn về “việc hòa hoãn“ với 
Bắc Triều Tiên. Trong một lời nói móc Tổng 
thống Nam Hàn Moon Jae-in mấy ngày trước đó, 
Trump cũng đã cảnh báo rằng “Nói chuyện không 
phải là Giải Pháp!” khi nhắc đến ý thích của Ông 
Moon muốn đàm phán với Bình Nhưỡng. Có thể 
tổng thống Nam Hàn rất tập chú vào các cuộc 
đàm phán không chỉ vì các cam kết lúc bầu cử, 
mà còn vì niềm tin tôn giáo của Ông nữa. Ông 
Moon vốn là một người Công Giáo thực hành 
Đạo, và mặc dù bản sắc tôn giáo không phải lúc 

nào cũng là lăng kính thích hợp để đánh giá việc 
ra quyết định chính trị, nhưng nó có thể có liên 
quan trong trường hợp này.

Trong bốn năm làm giáo hoàng, Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô vốn nhấn mạnh tới những cách 
đúng đắn và sai lầm trong việc giải quyết các 
xung đột quốc tế. Khó có bất kỳ tín hữu nào có 
thể thoát khỏi các hệ luận của nền “ngoại giao 
gặp gỡ”, một nền ngoại giao coi là ưu tiên việc 
đối thoại và các cuộc gặp gỡ thể lý giữa các bên 
đối lập để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, sự tin 
tưởng và cùng tập trung vào lợi ích chung. Nền 
ngoại giao gặp gỡ đã gặt hái được nhiều thành 
quả: Đức Phanxicô vừa kết thúc một chuyến tông 
du tại Colombia, nơi ngài điều hướng một hiệp 
ước hòa bình giữa chính phủ và Lực lượng vũ 
trang cách mạng Colombia (FARC) mà Giáo hội 

Đạo Công Giáo ảnh hưởng
ra sao đến chính sách 
ngoại giao của Tổng Thống
Nam Hàn, Moon Jae-In?
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đã đứng ra làm môi giới. Một số nguyên lý Kitô 
giáo chủ yếu đã rất quan trọng trong việc đạt 
được hiệp ước, trong số đó có việc tránh trả thù, 
phát triển một cảm thức đoàn kết, và thực hành 
sự tha thứ triệt để. (Lúc ngài thăm Nam Hàn 3 
năm trước đây, Đức Phanxicô kêu gọi phải tha 
thứ, “cánh cửa dẫn tới hòa giải”). Phương thức 
này được sử dụng bởi Tòa Thánh năm 2014 khi 
làm chủ nhà cho các nhà đàm phán Mỹ và Cuba 
ở Rôma nhằm đạt được một thỏa thuận ngoại giao 
mới sau 18 tháng bế tắc. Ở Nam Hàn, các chính 
sách của Ông Moon cũng phù hợp với nền ngoại 
giao gặp gỡ, đặc biệt với điều được các nhà thần 
học Công Giáo gọi là “hòa bình công chính”, 
một công thức thay thế cho công thức nổi tiếng 
của Thánh Thomas Aquinas là “chiến tranh công 
chính”, có tính nhất quán hơn với chủ trương bất 
bạo động của các sách Tin Mừng. Cuộc gặp gỡ 
đích thực có mục đích nhân bản hóa các đối thủ 
dưới con mắt của phía bên kia, linh hứng cho các 
đối thủ để họ tạo ra các thỏa hiệp nhằm từ bỏ sự 
phục thù. Một nền hòa bình công chính không có 
người chiến thắng hay kẻ thua cuộc. Các nhận xét 
của Ông Moon trên CNN ngày 14 tháng 9, trong 
đó ông bác bỏ bất cứ việc triển khai vũ khí hạt 
nhân nào ở nước ông cũng có thể được hiểu là 
phát xuất từ một khuôn khổ Công Giáo

Mặc dù các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ 
thường gắn nhãn hiệu “cấp tiến“ hoặc “khuynh 
tả“ cho Ông Moon, nhưng rất khó xếp loại Ông 
bằng các thuật ngữ chính trị của Mỹ. Ông là một 
người yêu hòa bình (peacenik), điều này đúng, 
nhưng Ông cũng là một người bảo thủ xã hội, ví 
dụ như trong sự chống đối công khai của Ông đối 
với hôn nhân đồng tính. Thật ra, cách tốt nhất để 
hiểu tổng thống Nam Hàn là thông qua đức tin 
Công Giáo của ông.

Chính sách Hòa Giải
Được bầu vào tháng 5 năm ngoái, Ông Moon 

đã thay thế Tổng thống Park Geun-hye sau khi bà 
này bị đàn hặc và bị loại khỏi chức vụ trong một 
vụ bê bối giống như vở kịch nhiều màn khuấy 
động khắp nước. Hơn một triệu người đã kêu 
gọi Bà Park từ chức lúc các cuộc biểu tình công 

khai lên cao nhất chống lại việc bà can dự vào 
một mạng lưới tham nhũng tinh nhuệ nhiều đời. 
Ngược lại, sự nghiệp của Ông Moon dường như 
không bị vấy đục bởi tham nhũng và được đánh 
dấu bằng một cam kết suốt đời đối với dân chủ. 
Bởi vì ông bị bỏ tù năm 1975 vì đã phản đối 
cha của Bà Park, cựu Tổng Thống Park Chung 
Hee, và bị giam một lần nữa bởi nhà độc tài 
quân sự cuối cùng của Nam Hàn, Chun Doo-
huan, Ông Moon bị cấm làm việc như một thẩm 
phán hoặc công tố viên, và trở thành một luật sư 
nhân quyền, hoạt động bên ngoài hệ thống.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Ông, 
hòa giải với Bắc Triều Tiên thông qua đối thoại 
là một trong những chính sách đặc trưng của ông. 
Bà Park cũng đã hứa sẽ cải thiện mối liên hệ 
với miền Bắc, nhưng ít có kết quả. Các cuộc 
điều tra ý kiến công chúng luôn cho thấy một 
mong muốn phổ biến là đàm phán song phương 
- 77 phần trăm ủng hộ trong một cuộc thăm dò 
hồi tháng Sáu. Hầu hết mọi người ngày càng tin 
rằng việc cô lập Bình Nhưỡng đã thất bại, một 
kết luận trí tuệ được củng cố bởi xác tín xúc 
cảm cho rằng một dân tộc đơn nhất đã bị chia 
cắt một cách giả tạo. Gia đình của Ông Moon là 
hiện thân của sự sai khớp này: Ông sinh ra trong 
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một căn nhà tồi tàn trên Đảo Geoje, ngoài khơi 
bờ biển phía đông nam Nam Hàn, ba năm sau 
khi mẹ ông chạy trốn khỏi miền Bắc trên một tàu 
chở hàng của Mỹ với 14.000 người tỵ nạn khác 
trong cuộc Di Tản Hungnam.

Trong diễn văn nhậm chức ngày 10 tháng 5, 
Ông Moon đã cống hiến đời mình cho hòa bình. 
Ông nói rằng ông sẵn sàng “bay đến Washington, 
Bắc Kinh và Tokyo, nếu cần, và tôi cũng sẽ đến 
Bình Nhưỡng, nếu có điều kiện“. Ông cũng đã 
lên kế hoạch để cùng nhóm của Ông bay đến 
một nơi khác. Trong vòng hai tuần sau khi nhậm 
chức, Ông Moon đã cử một phái viên đến Rôma 
để gặp Đức Phanxicô và Quốc Vụ Khanh Vatican 
là Đức Hồng Y Pietro Parolin. Tại các cuộc hội 
họp kéo dài vài ngày, Đức Tổng Giám Mục 
Hyginus Kim Hee-joong, chủ tịch hội đồng giám 
mục Nam Hàn, và các thành viên trong nhóm của 
tổng thống đã tìm kiếm sự ủng hộ của Tòa thánh 
cho việc hòa giải trên bán đảo. Một cách bất 
thường, Đức Giáo Hoàng đã tiếp Đức Cha Kim 
hai lần trong tuần. Việc mời Vatican can dự vào 
vấn đề này không những chỉ có tính biểu tượng: 
Sự liên minh này còn cung cấp cho Ông Moon 
một mạng lưới tài nguyên rộng lớn và kín đáo để 
khám phá các giải pháp phi quân sự, trong đó, có 
nhóm lớn gồm các giám mục Nhật Bản và Nam 
Hàn cũng như sự hỗ trợ từ giới lãnh đạo Công 
Giáo tại Đài Loan và Hồng Kông. Dưới thời Đức 
Phanxicô, Vatican đã tạo được đường liên lạc 
cấp cao với Bắc Kinh và 
cung cấp cho Hán Thành 
những nguồn thông tin và 
phân tích độc lập đối với 
Washington. Mặc dù vẫn 
chưa được quảng cáo rùm 
beng công khai, Rôma và 
Bắc Kinh đã phát triển 
một mối quan hệ có tính 
chức năng chưa từng có 
dưới sự hướng dẫn của 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
và Đức Hồng Y Parolin.

Công chúng Nam Hàn 
không hề cảm thấy bị 

xúc phạm bởi cuộc tiếp xúc của Ông Moon với 
Vatican. Ngược lại, Đạo Công Giáo đang phát 
triển trong nước nhanh hơn bất cứ nơi nào khác 
ở Châu Á. Hiện nay, 11% người Nam Hàn là 
người Công Giáo (khoảng 5.6 triệu người), một 
con số đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua. 
Nhìn chung, các Kitô hữu chiếm gần 30 phần 
trăm dân số. Người Công Giáo đại diện vượt bực 
trong các ngành nghề ưu tú (các kỹ sư, bác sĩ, 
giáo sư, nhà báo), một phần vì Giáo hội liên hệ 
chặt chẽ với phong trào dân chủ từng chấm dứt 
nền cai trị quân phiệt vào năm 1987. Theo một 
cuộc thăm dò năm 2015 của người Nam Hàn, 
Công Giáo là tôn giáo được kính trọng nhất trong 
nước, tiếp theo là Phật giáo.

Việc nối vòng tay lớn với Đức Phanxicô cũng 
cung cấp cho Ông Moon một loại tường thuật 
khác liên quan đến những gì đang bủa vây đảo 
bán này, và cách làm thế nào để thoát khỏi sự hủy 
diệt hỗ tương. Kể từ bài diễn văn bất hủ “Trục 
Tội Ác” của Tổng thống George W. Bush vào 
năm 2002, Bắc Triều Tiên vốn bị mô tả bằng các 
thuật ngữ chỉ ma quỷ; bức biếm họa của Trump 
nhằm chế giễu Kim Jong Un như một kẻ điên 
cuồng muốn tự sát là đỉnh cao của lối suy nghĩ 
này. Theo Tin Mừng, Đức Phanxicô luôn kêu gọi 
phương Tây hãy xem xét các tội lỗi của chính 
mình trước đã. Tuy không nêu tên, Đức Giáo 
Hoàng luôn bày tỏ nghi ngờ việc những người 
có lợi ích tài chính trong việc buôn bán vũ khí 
(chủ yếu là Hoa Kỳ và Đức đối với Nam Hàn) lại 
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có thể bảo trợ hòa bình 
một cách chân thực. Ngài 
đã không ngừng chỉ trích 
“cuộc chiến tranh thế giới 
thứ ba từng mảnh“ được 
thúc đẩy bởi các thương 
gia buôn bán vũ khí. 
(Ngài và các cố vấn hàng 
đầu của ngài đã tỏ ra hết 
sức nản lòng khi Hoa 
Kỳ công bố vụ bàn vũ 
khí cho Saudi Arabia hồi 
đầu năm nay). Giáo Hội 
Công Giáo từ lâu không 
chỉ phản đối việc sử dụng 
mà cả việc sở hữu vũ khí hạt nhân nữa. Đức 
Phanxicô bác bỏ hệ thống an ninh dựa trên sợ 
hãi, coi nó không thỏa đáng vì nó chỉ làm tăng 
sự bất tín, làm cho chiến tranh trở thành điều có 
thể quan niệm được, và không hữu hiệu chống 
lại các mối đe dọa như khủng bố, chiến tranh 
mạng, thảm họa môi trường và nghèo đói. Trong 
bối cảnh này, các nhận xét của Ông Moon khi 
cho rằng Nam Hàn sẽ không bao giờ đáp ứng 
các khiêu khích của Ông Kim bằng cách triển 
khai hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, có thể được 
đọc như một chủ trương có nguyên tắc, do đức 
tin thúc đẩy.

Đối với Hoa Kỳ, nhãn quan tôn giáo của Ông 
Moon khá phức tạp. Giáo Hội Công Giáo vốn 
khẳng định ba chủ trương đối với Nam Hàn, khá 
có tính phản đề đối với chính sách của Hoa Kỳ. 
Đầu tiên, nó chống lại việc xây dựng quân sự. 
Các giáo sĩ Công Giáo ở Nam Hàn từng là đối 
thủ lớn tiếng của hệ thống Phòng Thủ Khu Vực 
Ở Độ Cao (THAAD), một hệ thống được thúc 
đẩy bởi Washington. “THAAD là vũ khí chiến 
tranh. Bạn không thể phò hòa bình nếu bạn đang 
chuẩn bị cho chiến tranh”, Moon Paul Kyu-Hyn, 
một linh mục dòng Tên và lãnh đạo phong trào 
hòa bình của đất nước, từng nói như thế. Thứ hai, 
Vatican phản đối các biện pháp trừng phạt kinh 
tế vì nó coi loại áp lực này như làm hại người 
dân thường hơn nhiều so với giới ưu tú, và làm 
cứng ngắc hơn nhiều bất đồng. Cuối cùng, nó 

thúc đẩy nhiều nước có liên hệ với miền Bắc, 
coi nó như chiến lược gia khả thi và đạo đức 
duy nhất. Tổng giám mục Kim, đặc phái viên 
của Tổng thống Moon đi hội kiến với Đức Giáo 
Hoàng, đã từng nhấn mạnh rằng muốn chân thực, 
đàm phán phải được bắt đầu mà không cần điều 
kiện tiên quyết. 

Đường dẫn đến hòa bình
Ở Nam Hàn, tiếp xúc qua biên giới là điều bất 

hợp pháp từ nhiều thập niên qua. Ngay cả việc 
ca ngợi Bắc Triều Tiên cũng có thể dẫn đến việc 
bị bắt theo Luật An ninh Quốc gia nghiêm ngặt 
của quốc gia. Ông Moon Paul Kyu-Hyn, chẳng 
hạn, bị bỏ tù năm 1989 và trải qua ba năm tù 
vì đã đi du lịch qua Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, 
hạt giống của nền hòa bình công chính đang nở 
rộ trên bán đảo. Ba tháng trước, một đội vô địch 
taekwondo từ phía Bắc đã là đội thể thao đầu tiên 
đến thăm Nam Hàn trong mười năm. Hầu hết các 
nhà thờ Thiên chúa giáo của Nam Hàn khuyến 
khích việc trao đổi các vận động viên, sinh viên, 
và các nhóm văn hóa và chuyên nghiệp - và cả 
Ông Moon, người cũng hỗ trợ việc viện trợ nhân 
đạo mở rộng hơn nữa cho Bắc Triều Tiên. Dĩ 
nhiên, không ai quên sự tham gia của Bắc Hàn 
vào Thế Vận Hội Mùa Đông ở Nam Hàn và cái 
ôm hôn lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Cao Cấp 
nhất Bắc Nam.

Các tổ chức Công Giáo và Kitô giáo khác 
đang giúp đặt nền móng cho hòa bình thông qua 
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việc bác ái và các hình thức tương tác tích cực 
khác. Các Hiệp sĩ Columbus, tổ chức Công Giáo 
quốc tế lớn nhất, gần đây đã trao giải thưởng trị 
giá 100.000 đô la cho Cha Gerard Hammond. 
Ngài là một nhà truyền giáo người Mỹ, có trụ 
sở tại Hán Thành từ năm 1960 và đã đến thăm 
Bắc Triều Tiên sáu tháng một lần trong hơn 25 
năm qua để giúp điều trị bệnh nhân bị lao đa 
kháng thuốc. Việc làm của ngài được hỗ trợ bởi 
Quỹ Eugene Bell, một tổ chức chuyên cung cấp 
dịch vụ chăm sóc y tế nhân đạo ở Bắc Triều 
Tiên. Người sáng lập của nó, Stephen Linton, là 
cố vấn và dịch giả của Mục Sư Tin Lành người 
Mỹ Billy Graham, người đã đích thân gặp Tổng 
thống Nam Hàn Kim Il Sung vào năm 1992 và 
năm 1994. Con trai của Graham, Franklin, tiếp 

tục công việc của cha mình như một người ủng 
hộ lớn tiếng đối với việc bắt tay với cấp lãnh đạo 
Bắc Triều Tiên, thậm chí còn khuyên cựu Tổng 
thống Mỹ Barack Obama vào năm 2013 nên mời 
Chủ Tịch Kim đến Hoa Kỳ dự một trận bóng rổ.

Cả Đức Phanxicô lẫn Hội đồng Thế giới Các 
Giáo hội Thệ Phản đều đã ủng hộ việc thống 
nhất trong hòa bình hai miền Bắc và Nam. Viễn 
kiến Kitô giáo này, được sự hỗ trợ của Ông 
Moon, có thể trở thành đối trọng chính cho sự 
thù địch bất tận và nỗi sợ hàng ngày về một cuộc 
Armageddon hạt nhân. Như Scott Sagan lý luận 
trong số Foreign Affairs tháng 11 / tháng 12 năm 
2017, chiến lược tốt nhất của Hoa Kỳ đối với 
Bắc Triều Tiên là kiên nhẫn và cương quyết tự 
chế. Các mối đe dọa của chiến tranh phòng ngừa 

đã trở nên khiêu khích một cách 
vô trách nhiệm. Trong khi đó, 
Nam Hàn và láng giềng phía bắc 
của nó có thể bắt đầu các thao 
tác xây dựng lòng tin, một cuộc 
xây dựng có thể, trong nhiều năm, 
thay đổi được động lực của cuộc 
xung đột và tạo ra không gian cho 
hòa giải. Ông Moon đã vun sới 
các cộng đồng hỗ trợ, bao gồm cả 
Vatican; các cộng đồng này mong 
muốn khuyến khích đức tin của 
ông trong đối thoại. Ông không 
hề nao núng: “Tôi sẽ ngăn chặn 
chiến tranh bằng mọi giá”, Ông 
Moon tuyên bố hồi tháng trước. 
“Tôi muốn tất cả người Nam Hàn 
tin tưởng một cách xác tín rằng 
sẽ không có chiến tranh.“ Nhiệm 
kỳ tổng thống của Ông Moon, chỉ 
một năm trước đây, là điều không 
thể tưởng tượng được, khiến cho 
sự nổi bật của ông ngày nay 
dường như, có thể nói như thế, 
có tính quan phòng, và giải pháp 
hòa bình là điều có thể tin được. 

 Vũ Văn An
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Mấy năm gần đây, đã có 
nhiều nỗ lực đáng kể 
và ở cấp cao trong việc 

nối vòng tay lớn giữa Giáo Hội 
Công Giáo Rôma và Giáo Hội 
Chính Thống lớn nhất thế giới, 
tức Giáo Hội Chính Thống Nga, 
nhất là dưới thời Đức Phanxicô 
với cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ngài 
và Thượng Phụ Kirill tại Cuba các 
nay mấy năm.

Dường như các cố gắng ấy 
đang đem lại nhiều hoa trái xum 
xuê mà một trong những hoa trái 
ấy vừa được linh mục Matthew 
P. Schneider phổ biến. Đó là 
việc có đến 69 phần trăm người 
Chính Thống Nga chấp nhận tín 
điều “Filioque” (và bởi Đức Chúa 
Con) trong Kinh Tin Kính Nixêa 
của Giáo Hội Phương Tây. 

Ai cũng biết, khi cuộc Ly Giáo 
Đông Tây diễn ra năm 1054, một 
vấn đề lớn là Đức Giáo Hoàng 
lồng câu “và bởi Đức Chúa Con” 
vào Kinh Tin Kính. Ngày nay, 
ta đọc: Chúa Thánh Thần “bởi 
Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Con mà ra”. Việc này thường 
được gọi là cuộc tranh chấp “Filioque” do chữ 
La Tinh có nghĩa là “và bởi Đức Chúa Con”. 
Có người cho rằng chữ “mà ra” trong tiếng La 
Tinh, tức procedit, thực ra không nặng nề như 
ἐκπορεύεσθαι của Tiếng Hy Lạp và do đó nghĩa 
của nó dễ chấp nhận hơn. Về phương diện này, 
Thánh Cyril thành Alexandria có lý khi cho rằng 
nên dùng động từ προϊέναι hay προχεῖσθαι, cả 
hai đều có nghĩa “chẩy từ” (flowing from) hơn là 

ἐκπορεύεσθαι với nghĩa phát sinh bởi. 
Thực ra cuộc tranh chấp trên trở thành nặng 

nề và làm bùng nổ cuộc ly giáo vĩ đại, kéo dài 
tận ngày nay, không hẳn là vì những kiểu nói ấy 
cho bằng do tranh chấp quyền hành: Đông không 
chấp nhận quyền tối thượng của Tây khi Tây tự 
ý thêm “Filioque” vào Kinh Tin Kính Nixêa, một 
Kinh vốn không có cụm từ ấy. 

Đấy là chuyện xưa cũ. Trong một cuộc thăm 
dò mới đây tại Nga về cụm từ trên, 69 phần 

Một bước lớn tiến tới hợp nhất
Kitô Giáo: 69% người Chính 
Thống Nga chấp nhận “Filioque”
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trăm nay tin rằng câu “và bởi Đức 
Chúa Con” là đúng. 

Thực vậy, trong một cuộc 
nghiên cứu toàn nước Nga, các tín 
hữu Chính Thống Giáo được hỏi 
một câu hỏi liên quan đến cách 
người Chính Thống Giáo hiểu tín 
điều Chúa Ba Ngôi.

Câu nào sau đây bạn nghĩ là 
đúng? “Chúa Thánh Thần bởi Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con mà 
ra?” hay “Chúa Thánh Thần bởi 
Đức Chúa Cha mà ra mà thôi?”

1. Bởi Đức Chúa Cha và Đức 
Chúa Con [69%]

2. Chỉ bởi Đức Chúa Cha [10%]
3. Không câu nào đúng [3%]
4. Khó trả lời [10%]
Sơ đồ lấy từ bài báo nguyên thủy bằng tiếng 

Nga http://lodka.sreda.org/issledovanie-sredy-raz-
dva-tri/

Cha Schneider nhận định rằng ngài đã tiến 
hành nhiều cuộc nghiên cứu về lòng đạo Chính 
Thống Giáo ở Nga trong nhiều năm nay, và giả 
thuyết làm việc của cha là hầu hết các người trả 
lời có lẽ sẽ chọn câu “tôi không biết”. Nhưng giả 
thuyết này quả đã sai: các người trả lời đã không 
chọn “khó trả lời” khi trả lời câu hỏi về Filioque.

Với sự kiện “Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Con mà ra”, 69% người Chính 
Thống Nga đã nhất trí. Quả là điều bất ngờ. Và 
thật tích cực đối với viễn ảnh hợp nhất Kitô Giáo.

Trên thực tế, trong quá khứ, các nhà lãnh 
đạo Công Giáo và Chính Thống Giáo đã đưa 
ra nhiều công bố cho thấy sự nhất trí của họ về 
Thiên Chúa Ba Ngôi, như Tuyên Bố Chung của 
Các Nhà Lãnh Đạo Công Giáo và Chính Thống 
Giáo Hoa Kỳ năm 2003, tựa là “The Filioque: A 
Church Dividing Issue?: An Agreed Statement” 
(dài gần 30 trang, do Ủy Ban Tham Khảo Công 
Giáo và Chính Thống Giáo Hoa Kỳ soạn thảo).

Hy vọng biến cố trên sẽ thúc đẩy nhiều bước 
cụ thể khác nữa để lời cầu xin “Để chúng nên 
một” của Đức Kitô sớm được thể hiện. 

Không bao giờ nản lòng trong cuộc 
hành trình hợp nhất

Trong khi đó, ngày 11 tháng 5 hôm qua, Đức 
Giáo Chủ của Giáo Hội Chính Thống Các Lãnh 
Thổ Tiệp (Czech) và Tổng Giám Mục Giáo Đô 
Khắc (Slovakia), Rastislav, lần đầu tiên đã đến 
yết kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 

Theo tin Zenit, trong thời gian ở Rôma, từ 
ngày 9 đến ngày 12 tháng 5, Đức Giáo Chủ sẽ 
hội đàm với Đức Hồng Y Kurt Koch tại văn 
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phòng Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Vũ Hợp 
nhất Kitô Giáo. Ngài cũng sẽ cử hành Phụng Vụ 
Thánh tại mộ Thánh Cyril tại Vương Cung Thánh 
Đường Thánh Clement.

Giáo Hội Chính Thống các Lãnh Thổ Tiệp và 
Khắc là một trong 14 Giáo Hội Chính Thống độc 
lập của truyền thống Byzantine, và có nguồn gốc 
trong việc rao giảng Tin Mừng tại Đại Moravia 
của các Thánh Cyril và Methodius.

Trong bài diễn văn của ngài với Đức Giáo 
Chủ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bày tỏ niềm vui 
được đón tiếp Đức Giáo Chủ và phái đoàn của 
ngài, và sự đánh giá cao “về các mối liên kết 
thiêng liêng vốn hợp nhất chúng ta và khuyến 
khích chúng ta tiếp tục trong việc xây đắp chung 
và cùng nhau tìm kiếm hòa bình, một ơn phúc 
của Chúa Sống Lại”.

Đức Giáo Hoàng bày tỏ quan điểm của ngài 
rằng chuyến viếng thăm này là “một ơn phúc để 
cùng lớn lên trong việc xây dựng hỗ tương, củng 
cố các mối dây nối kết thiêng liêng và tình bằng 
hữu của chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng nhận định rằng làm nổi bật 
các dây nối kết trên là sự hiện diện ở đây, ở 
Rôma, trong Vương Cung Thánh Đường Thánh 
Clement cổ xưa này, ngôi mộ của Thánh Cyril, 
Vị Tông Đồ của người Slav; sự rao giảng của 
ngài đã phát triển Đức tin trên các lãnh thổ mà 
hiện nay Giáo Hội của Đức Giáo Chủ đang thi 
hành sứ vụ. 

Những người bị bách hại là lời kêu 
gọi khẩn thiết

Đức Giáo Hoàng cho rằng khuôn mạo Thánh 
Cyril gợi hứng để ngài chia sẻ với Đức Giáo Chủ và 
phái đoàn trong tình huynh đệ 3 ý nghĩ ngắn ngủi. 

Theo truyền thuyết, chính hai anh em Cyril và 
Methodius, xuất thân từ Salonika, đã đem về cho 
Đức Giáo Hoàng Hadrian II các hài cốt của Thánh 
Clement, một trong các Giám Mục Rôma đầu tiên, 
người đã qua đời trong cảnh lưu đầy dưới thời 
Hoàng Đế Trajan. Cử chỉ của các Thánh Cyril và 
Methodius nhắc chúng ta nhớ rằng Kitô hữu chúng 
ta thừa hưởng, và cần liên tục chia sẻ, một gia tài 
thánh thiện chung và mênh mông. 

“Trong số nhiều nhân chứng, vô vàn các tử 
đạo đã tuyên xưng lòng trung thành với Chúa 
Giêsu trong các thế kỷ qua, như Thánh Clement, 
nhưng cả trong các thời gần đây nữa, như khi 
cuộc bách hại của những người vô thần tác động 
lên các xứ sở của ngài. Ngay cả hiện nay, cảnh 
đau khổ của nhiều anh chị em đang bị bách hại 
vì Tin Mừng là một lời kêu gọi khẩn thiết, thách 
thức ta phải tìm cách hợp nhất hơn nữa. Ước chi 
gương sáng của các Thánh Cyril và Methodius 
giúp chúng ta thăng tiến gia tài thánh thiện vốn 
hợp nhất chúng ta này!”

Công bố Chúa mà thôi chưa đủ 
Đức Giáo Hoàng nói thêm: Khía cạnh thứ hai, 

khía cạnh nhắc chúng ta nhớ đến Các Vị Tông 
Đồ Thánh Thiện của người Slav, 
liên quan đến mối liên hệ giữa 
việc rao giảng Tin Mừng và văn 
hóa.

“Văn hóa Byzantine, hai anh 
em thánh thiện đã có sự cả gan 
dám phiên dịch sứ điệp Tin Mừng 
sang một ngôn ngữ dễ hiểu đối với 
các dân tộc Slav của Đại Moravia. 
Nhờ nhập thể Tin Mừng vào một 
nền văn hóa nhất định, các ngài đã 
phát triển chính nền văn hóa. Việc 
tông đồ của hai Thánh Cyril và 
Methodius, mà Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II đã phong làm các 
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thánh đồng bổn mạng của Âu Châu, đối với tất cả 
chúng ta ngày nay, vẫn là một mẫu mực của việc 
rao giảng Tin Mừng”.

“Công bố Chúa mà thôi chưa đủ để tái khẳng 
định các mẫu mực quá khứ, nhưng chúng ta phải 
lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng luôn linh hứng 
những phương cách mới mẻ và can đảm để rao 
giảng Tin Mừng cho người đồng thời với chúng 
ta. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn làm thế, ngay 
trong các xứ có truyền thống Kitô Giáo nhưng nay 
đang nổi bật vì phong trào tục hóa và dửng dưng”.

Hòa giải sự đa dạng 
Ý nghĩ cuối cùng của Đức Giáo Hoàng phát 

xuất từ các Thánh Cyril và Methodius, mà theo 
ngài, vốn thành công trong việc thắng vượt các 
chia rẽ giữa các cộng đồng Kitô Giáo thuộc nhiều 
nền văn hóa và truyền thống khác nhau. Ngài 
nói rằng theo chiều hướng này, ta có thể nói các 
vị là “những đấng tiền phong chân chính của 
phong trào đại kết” (Gioan Phaolô II, Tông Thư 
Slavorum Apostoli, 14).

“Các vị nhắc chúng ta nhớ rằng hợp nhất 
không có nghĩa độc dạng, mà là hòa giải sự đa 
dạng trong Chúa Thánh Thần”.

Đức GH Phanxicô kết luận bằng cách cầu 
nguyện “Ước chi chứng tá của các Thánh Cyril 
và Methodius đồng hành với chúng ta trên hành 
trình tiến tới hợp nhất, khuyến khích chúng ta 
sống sự đa dạng này trong tình hiệp thông và 
đừng bao giờ thất vọng trên hành trình này, một 
hành trình ta được mời gọi thực hiện vì thánh ý 
Chúa và với niềm hân hoan”.

“Tôi cầu xin Chúa, qua sự bầu cử của các 
Thánh Cyril và Methodius, cho chúng ta một 
ngày kia tiến tới sự hợp nhất trọn vẹn, sự hợp 
nhất mà chúng ta đang bước tới. Tôi khẩn khoản 
xin ngài chuyển tới các tín hữu của ngài việc 
bảm đảm tôi sẽ nhớ đến họ trong lời cầu nguyện 
và lời thăm hỏi chân tình của tôi trong Chúa 
Kitô đã sống lại. Cầu khẩn trên mọi vị phúc 
lành của Chúa và sự che chở của Mẹ Thiên 
Chúa, tôi xin qúy vị nhớ đến tôi trong lời cầu 
nguyện của qúy vị”.

Vũ Văn An 
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Các trẻ em tò mò đi vào thế giới ảo. Và ở 
đó, các em tìm thấy biết bao điều xấu. 
Chúng ta cần giúp các em để các em 

không bị biến thành tù nhân của sự tò mò này, 
để giúp các em có thể nhận ra đâu là sự tò mò 
tốt và đâu là sự tò mò xấu. Đức Thánh Cha 
chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà 
nguyện Marta.

Sự tò mò tựa nét đẹp của tuổi trẻ
Cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ. 

Thế nên, cuộc sống làm cho chúng ta tò mò. Có 
sự tò mò tốt, ví như các trẻ em luôn đặt câu hỏi 
tại sao. Các em đặt câu hỏi, các em không ngừng 
lớn lên. Các em nhận thấy nhiều điều không hiểu, 
và các em cần tìm những lời giải thích. Đây là sự 
tò mò tốt. Sự tò mò ấy giúp trẻ em lớn lên, và 
phát triển khả năng tự chủ. Trong sự tò mò này, 
các em nhìn ngắm, suy ngẫm, nhận thấy mình 
không hiểu và bắt đầu đặt câu hỏi.

Hãy lưu tâm cuộc trò chuyện
và thế giới ảo
Ăn nói huyên thuyên là kiểu tò mò không tốt. 

Đây là di sản của cả người nam lẫn nữ. Ngay cả 
có người nói rằng, các ông nhiều khi còn lắm lời 
hơn các bà. Sự tò mò xấu xa bao gồm việc thích 
xía vào chuyện người khác, thích tìm cách đi đến 
chỗ nói xấu người khác, thích đi tìm hiểu những 
điều mà bạn không có quyền biết. Loại tò mò 
xấu xa này sẽ đi theo ta suốt cuộc đời, và luôn 
cám dỗ ta. Để chống lại thứ cám dỗ này, chúng 
ta phải luôn luôn tự cảnh giác bản thân.

Đừng sợ, nhưng hãnh cẩn thận, hãy biết nói 
không: điều đó tôi không cần hỏi, điều đó tôi 
không phải nhìn, điều đó tôi không muốn. Ví 
dụ, có biết bao thứ tò mò trong thế giới ảo, trên 
màn hình điện thoại thông minh… Các trẻ em tò 
mò đi vào thế giới đó và tìm thấy biết bao điều 
xấu xa. Chẳng có chút kỷ luật gì trong thứ tò mò 
này. Chúng ta phải giúp các trẻ em, giúp người 

trẻ biết cách sống trong thế giới này, để các em 
biết rằng, có những điều không cần phải tò mò, 
để giúp các em không trở thành tù nhân cho loại 
tò mò xấu xa.

Chúa Thánh Thần hướng dẫn
Bài Tin Mừng kể về sự tò mò của các Tông 

Đồ, và đó là sự tò mò tốt. Đáp lại lòng khao 
khát muốn biết muốn hiểu của các môn đệ, Chúa 
Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho họ. Chúa 
Thánh Thần sẽ dạy họ mọi điều và nhắc nhớ mọi 
điều Chúa Giêsu đã nói với các ông.

Trong cuộc sống, sự chắc chắn mà Chúa Thánh 
Thần ban không giống như một kiện hàng chúng 
ta nhận được. Không như thế, vì trong cuộc đời, 
khi cầu nguyện, Chúa Thánh Thần hướng dẫn 
chúng ta trong giây phút đó, câu trả lời là dành 
cho khoảnh khắc đó. Chúa Thánh Thần là người 
bạn luôn đồng hành bên ta. Các môn đệ hỏi và 
muốn hiểu, rồi Chúa Thánh Thần nhắc các ông 
nhớ lại điều Chúa Giêsu đã nói. Ở đây có cuộc 
đối thoại giữa sự tò mò của con người và sự chắc 
chắn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần 
như bạn đồng hành của trí nhớ, và Ngài giúp 
chúng ta tránh sai lầm, Ngài giúp chúng ta đi tới 
niềm vui đích thực.

Hôm nay chúng ta hãy cầu xin hai điều. Thứ 
nhất là xin thanh tẩy những tò mò của chúng ta, 
để những tò mò của chúng ta được trong sạch, 
để ta biết nói không với những tò mò xấu, rằng 
có những điều tôi không nhất thiết phải thấy, có 
những điều tôi không cần phải hỏi. Thứ hai là xin 
ơn mở lòng cho Chúa Thánh Thần, vì nơi Ngài 
ta nhận được sự hướng dẫn chắc chắn, vì Ngài 
là người bạn đồng hành trong cuộc đời. Vì Ngài 
sẽ dạy ta hiểu mọi điều Chúa Giêsu đã nói, và 
Ngài sẽ nhắc ta nhớ mọi điều.

Tứ Quyết SJ 

Cần lưu tâm đến sự tò mò 
trong thế giới ảo
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Từ “Kháng cách” thường bị hiểu lầm. Cuộc 
kháng cách của Martin Luther dẫn đến 
cuộc Cải cách Kháng cách, thật sự không 

phải là phản kháng Giáo hội Công giáo La Mã, 
mà là một cuộc kháng cách vì Thiên Chúa. Trong 
quan điểm của Luther, Thiên Chúa bị lạm dụng 
để phục vụ lợi ích của con người và giáo hội. 
Cuộc kháng cách của ông là lời kêu gọi phải tôn 
kính sự siêu việt của Thiên Chúa.

Ngày nay, chúng ta cần một cuộc kháng cách 
mới, một lời kêu gọi mới, thật mạnh mẽ, đòi 
chúng ta đừng liên kết Thiên Chúa và giáo hội 
chúng ta với sự bất dung, bất công, mù quáng, 
bạo lực, khủng bố, kỳ thị, khắc nghiệt, giáo điều, 
bài tính dục, bài đồng tính, ham quyền lực, khư 
khư thể chế, bảo vệ người giàu, lý tưởng hóa quá 
đáng, và ngu ngốc. Thiên Chúa đang bị chúng ta 
quảng bá quá tồi tệ!

Có thể đưa ra một ví dụ rõ ràng thế này: 
Trong quyển sách mới ra mắt, ghi lại tình bạn 
50 năm với cựu huấn luyện viên của mình, huyền 
thoại bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar chia sẻ lý do 
vì sao ông trở thành người Hồi giáo. Được nuôi 
dạy trong gia đình Công giáo La 
Mã, học ở trường Công giáo, cuối 
cùng ông bỏ Công giáo để cải 
sang Hồi giáo. Tại sao lại thế?

Chính ông nói rằng: Bởi “người 
da trắng đánh bom các nhà thờ và 
giết các em bé gái, bắn những cậu 
bé da đen không tấc sắt trong tay, 
đánh đập những người da đen biểu 
tình mà miệng thì hô to họ tự hào 
là Kitô hữu. KKK là những Kitô 
hữu tự hào. Tôi thấy mình không 
thể dính dáng gì đến một tôn giáo 
với quá nhiều tín hữu ác độc như 
thế. Phải, tôi cũng nhận thức rằng 
mục sư Martin Luther King cũng 
là một Kitô hữu tự hào, và nhiều 

lãnh đạo khác cũng như thế. Huấn luyện viên 
Wooden là một Kitô hữu sốt sắng. Nhiều Kitô 
hữu da trắng can đảm đã mạnh mẽ ủng hộ phong 
trào đòi quyền công dân, đồng hành với người da 
đen. Khi KKK tấn công, họ thường bị đánh nhiều 
hơn, bởi họ bị xem là những kẻ phản bội giống 
nòi. Tôi không lên án tôn giáo, nhưng chắc chắn 
tôi thấy mình xa cách nó.”

Câu chuyện của ông chỉ là một trong rất 
nhiều câu chuyện tương tự. Thật dễ để liên kết 
Thiên Chúa với những chuyện sai trái. Tất nhiên, 
chuyện này không chỉ xảy ra với Kitô giáo. Ví 
dụ như, ngày nay, chúng ta thấy minh chứng tồi 
tệ nhất của việc gắn Thiên Chúa với sự dữ, trong 
những hành động bạo lực của Nhà nước Hồi giáo 
ISIS và các nhóm khủng bố khác đang giết chóc 
bừa bãi và tàn bạo, nhân danh Thiên Chúa. Bạn 
có thể chắc chắn rằng những lời cuối cùng trên 
miệng kẻ đánh bom tự sát giết hại nhiều người vô 
tội, chính là: “Thượng đế vĩ đại!” Thật quá kinh 
tởm khi nói lên một lời như thế lúc giết người! 
Làm chuyện phản Chúa nhân danh Thiên Chúa!

Và chúng ta cũng quá thường xuyên làm những 
chuyện như thế theo những cách tinh vi hơn, cụ 

Chúng ta giới thiệu quá tồi
về Thiên Chúa

Lm Ronald Rolheiser omi
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thể là biện minh cho những chuyện phản Chúa 
bằng cách viện ra tôn giáo của mình. Chúng ta 
làm thế bằng cách bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, 
ngoan cố phân biệt phải trái với một tâm thức 
vụ lợi, chúng ta cho mình được Thiên Chúa cho 
phép sống và hành động theo một kiểu đi ngược 
lại với hầu hết mọi lời Chúa Giêsu dạy.

Chúng ta có thể phản đối, bảo rằng chúng 
ta chân thành, là làm theo những gì mình nghĩ, 
nhưng sự chân thành tự nó không phải là một tiêu 
chuẩn tôn giáo hay luân lý. Sự chân thành có thể, 
và thường xuyên, gắn Thiên Chúa với những sự 
phản Chúa và mượn danh Thiên Chúa mà biện 
minh cho sự dữ. Người ta bảo Tòa dị giáo là 
trung thực, những kẻ buôn nô lệ là chân thành, 
những người bảo vệ các linh mục ấu dâm là chân 
thành, những người kỳ thị là chân thành, người 
giàu bảo vệ đặc quyền của họ là chân thành, các 
mục tử bất chấp Tin mừng đưa ra những quyết 
định cấm đoán người ta đến với giáo hội là chân 
thành, là làm theo những gì họ tin tưởng và xác 
quyết. Thế đấy, chân thành cũng là khi tất cả 
chúng ta phán xét người khác, một chuyện mà 
Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy là không được làm. 
Nhưng chúng ta nghĩ rằng tất cả những chuyện 
này chúng ta làm vì sự thiện, vì Chúa.

Nhưng trong nhiều hành động của mình, 
chúng ta liên kết Thiên Chúa và giáo hội với sự 
hẹp hòi, bất dung, khắc nghiệt, kỳ thị, thiên vị, 
vị luật, vị giáo điều, và ngu ngốc. Và chúng ta 
tự hỏi vì sao con cháu của chúng ta, quá nhiều 
người không còn đến nhà thờ và thậm chí đương 
cự với tôn giáo.

Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải đối lập 
với tôn giáo như thế. Thật đáng buồn cho chúng 
ta, nhưng đúng là thế. Thiên Chúa mà Chúa 
Giêsu mặc khải là một Thiên Chúa dư dật rộng 
rãi, không gắt gỏng, một Thiên Chúa muốn tất 
cả mọi người được cứu độ, một Thiên Chúa yêu 
thương mọi chủng tộc và mọi người như nhau, 
một Thiên Chúa yêu thương người nghèo hơn, 
một Thiên Chúa tạo nên hai giới bình đẳng, một 
Thiên Chúa bác bỏ quyền lực và đặc quyền thế 
gian. Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô là một 
Thiên Chúa cảm thương và tha thứ, một Thiên 

Chúa đòi tinh thần phải đứng cao hơn luật, tình 
thương phải cao hơn giáo điều, và sự tha thứ cao 
hơn công lý tòa án. Và Thiên Chúa mà Chúa 
Giêsu hiện thân, không ngốc, mà là một Thiên 
Chúa với trí tuệ không bao giờ phải e ngại khoa 
học, một Thiên Chúa không lên án và cho người 
ta xuống hỏa ngục theo những phán xét hạn hẹp 
của chúng ta.

Đáng buồn thay, chúng ta quá thường xuyên 
thấy đó không phải là Thiên Chúa của tôn giáo, 
của giáo hội chúng ta, của linh đạo chúng ta, và 
của cả lương tâm chúng ta.

Thiên Chúa không hẹp hòi, ngu ngốc, bạo lực 
hay báo oán. Và đã đến lúc chúng ta không được 
liên kết Thiên Chúa với những thứ đó nữa.

Ronald Rolheiser omi - J.B. Thái Hòa 
dịch - By phanxicovn
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Nữ ký giả kỳ cựu Laura Geggel của tập 
san Live Science vừa cho hay một khám 
phá mới liên quan tới Các Sách Cuộn 

Biển Chết. Thực vậy, theo cô, bản văn trước đây 
không ai đọc thấy trên một số mảnh của Các 
Sách Cuộn Biển Chết nay đã có thể đọc được, 
cho thấy đây có thể là một sách cuộn chưa được 
khám phá và giúp giải quyết cuộc tranh luận về 
Sách Cuộn Đền Thờ (Temple Scroll). Cơ Quan 
Khảo Cổ Do Thái (Israel Antiquities Authority, 
viết tắt là IAA) ngày 1 tháng 5 vừa qua tuyên 
bố rằng các khám phá này phát sinh từ việc phân 
tích các tạo tác bằng tia hồng ngoại (infrared).

Các nhà khảo cổ cho hay: các đoạn viết mới 
tìm thấy là của các Sách Đệ Nhị Luật và Lêvi 
trong Bộ Thánh Kinh Do Thái (mà trong Thánh 
Kinh Kitô Giáo gọi là Cựu Ước), và Sách Năm 
Hồng Ân (Jubilees), một bản văn được viết cùng 
thời với Thánh Kinh Do Thái nhưng không bao 
giờ được kể vào các sách Thánh Kinh.

Các nhà nghiên cứu trình bầy các chữ mới 
đọc được tại một hội nghị quốc tế, 
gọi là “Sách Cuộn Biển Chết sau 
70 Năm: Khai Quang Con Đường 
Hoang Địa”, tổ chức tại Israel.

Cơ Quan Khảo Cổ Do Thái 
cho biết các người Ả Rập du cư 
ở địa phương và các nhà khảo cổ 
từng khám phá ra Các Sách Cuộn 
Biển Chết vào thập niên 1940 tại 
các hang gần Qumran ở West 
Bank, tọa lạc gần bờ bắc của Biển 
Chết. Các cuộc khai quật trong 
các thập niên kế tiếp đã phát hiện 
hàng chục ngàn mảnh giấy da và 
mảnh giấy cói có niên biểu 2,000 
năm trước đây.

Vì có quá nhiều mảnh nhỏ và 
dễ hư hại, nên các nhà khảo cổ 

đã đặt chúng vào các chiếc hộp để nghiên cứu 
sau này. Nay là lúc phải làm việc đó: các nhà 
nghiên cứu của Cơ Quan Khảo Cổ Do Thái đang 
kỹ thuật số hóa các sách cuộn để có thể được 
nghiên cứu và chia sẻ với công chúng mà không 
làm hư nguyên bản. 

Trong lúc đang kiểm tra cẩn thận một trong 
những mảnh được kỹ thuật hóa này, Oren 
Ableman, một nhà nghiên cứu sách cuộn tại 
Đơn Vị Các Sách Cuộn Biển Chết của Cơ Quan 
Khảo Cổ Do Thái và là một sinh viên tiến sĩ tại 
Khoa Lịch Sử Do Thái của Đại Học Hebrew ở 
Giêrusalem, bỗng lưu ý một điều đặc biệt trên 
một vài tá mảnh từng được khám phá ở Hang 
11 gần Qumran.

Ableman, trong một tuyên bố, nói rằng: những 
mảnh trên dưới mắt trần trông trống rỗng. Nhưng, 
nhờ dùng lối chụp hình bằng tia hồng ngoại, anh 
thấy chúng chứa các vần và chữ Do Thái. Sau 
đó, anh đã giải mã các chữ viết này, thậm chí 
còn nối chúng với những thủ bản mà chúng có 

Các nhà nghiên cứu tại IAA làm việc để bảo toàn 
Sách Cuộn Biển Chết. Ảnh của IAA

Bản văn dấu kín được tìm thấy 
trên Sách Cuộn trắng chữ
của Biển Chết
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Một mảnh Đệ Nhị Luật (phải) cạnh cùng mảnh đó 
nhìn bằng hình hồng ngoại (trái). Ảnh của IAA

Sách Cuộc Các Thánh Vịnh Vĩ Đại nhìn 
cạnh mảnh vừa được tìm thấy

lẽ thuộc về trước khi bị bung ra. 
Sau đây là một số mảnh đáng lưu ý:
Một mảnh từ Sách Cuộn Đền Thờ, một bản 

văn ra chỉ thị phải tiến hành các buổi lễ trong 
một đền thờ lý tưởng như thế nào. Các học giả 
vốn tranh luận không biết có hai hay ba bản Sách 
Cuộn Đền Thờ từ Hang 11. Việc khám phá lần 
này cho thấy quả tình có ba bản.

Một mảnh từ Sách Cuộn Các Thánh Vịnh Vĩ 

Đại. Mảnh này chứa một phần của 
Thánh Vịnh 147:1, và phần kết 
của câu đã được duy trì trong một 
mảnh lớn hơn tìm thấy tại cùng 
một hang. Mảnh mới tìm được 
cho thấy Thánh Vịnh xưa này hơi 
ngắn hơn bản văn Do Thái hiện 
đang được dùng.

Một mảnh khác có những vần 
viết bằng chữ Do Thái Cổ (paleo-
Hebrew). Mảnh này không thể 
gán cho bất cứ thủ bản nào đã 
được biết đến và rất có thể thuộc 
một thủ bản chưa ai biết.

Vũ Văn An
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Câu chuyện của Nolwenn Jubin, 
một thiếu nữ 20 tuổi, đã có 
cuộc hoán cải tuyệt vời trong 
việc trở thành Kitô hữu

Nolwenn Jubin, một thiếu nữ 20 tuổi, kể 
lại sự hoán cải tuyệt vời của cô. Cô đã 
nhận bí tích thanh Tẩy trong đêm vọng 

Phục Sinh. Cô đã chia sẻ hành trình trở thành 
Kitô hữu của cô như sau:

Tôi sinh ra trong một gia đình hoàn toàn 
không Công giáo, nhìn chung là không thích 
tôn giáo. Tôi luôn sống với «văn hóa» này. Vào 
năm 2015 và 2016, tôi gặp vấn đề về sức khỏe: 
trải qua 4 lần phẫu thuật. Một tháng sau lần phẫu 
thuật thứ hai của tôi, chúng tôi phát hiện anh tôi 
bị bệnh bạch cầu. Trong lúc này, điều đó làm cho 
gia đình tôi suy sụp. Chúng tôi không biết anh tôi 
sẽ sống hay chết. Trong thời kỳ khó khăn này, tôi 
ở trong lưu xá. Tôi có một người bạn đạo Công 
giáo, người hay giúp đỡ nhiều người và chúng tôi 
thường thảo luận với nhau về tôn giáo. Trong lúc 
tuyệt vọng, tôi đã bắt đầu cầu nguyện trong căn 
phòng nhỏ của tôi, hy vọng ai đó lắng nghe tôi. 
Tôi không biết rõ tôi nói với ai nhưng điều đó làm 
cho tôi cảm thấy tốt hơn. Rồi  dần dần, những lời 
cầu nguyện đã được nhậm lời, anh tôi được chữa 
lành nhờ việc hiến tủy của tôi và tôi cũng nhận 
được những ân sủng vượt lên trên 
niềm hy vọng của tôi.

Được đánh động bởi điều đã 
xảy đến với mình, tôi đã kể với 
bạn tôi, cô ấy đã dẫn tôi đến gặp 
cha tuyên úy của trường tôi học. 
Chúng tôi đã thảo luận trong suốt 
hơn hai tiếng. Cha đã nói với tôi 
về Thiên Chúa. Trở về căn phòng 
nhỏ bé của mình, một lần nữa tôi 
cầu nguyện và cám ơn, tôi không 
biết rõ tôi nói với ai.Tôi nói: «nếu 
thật sự Ngài, Giêsu, đã làm tất cả 

những điều đó, con xin cám ơn ngàn lần về những 
điều Ngài đã làm cho con». Và tức thì, tôi cảm 
thấy có một luồn hơi nóng, một tình yêu, một sự 
hiện diện… tôi tưởng mình bị điên. Tôi cảm thấy 
một sức mạnh không phải sức mạnh con người. 
Người tôi cứng đơ rất đặc biệt. Tôi vừa khóc vừa 
nói điều đó với bạn tôi, tôi muốn hiểu điều đã 
xảy đến với tôi.

Suốt một năm tôi tiếp tục liên lạc với cha 
tuyên úy bởi điều kỳ diệu này. Vị linh mục nói 
đùa với tôi rằng ngài sẽ sớm rửa tội cho tôi 
nhưng tôi cười nhạo ngài; tôi không cho rằng 
mình là người Công giáo. Ngài đề nghị tôi tham 
dự một cuộc hành hương ở Mont Saint- Michel 
nhưng tôi thậm chí không biết hành hương là 
gì. Trước cuộc hành hương này, tôi tiếp tục cầu 
nguyện trong phòng với tượng nhỏ thiên thần mà 
một người bạn đã tặng tôi. Tôi thử làm điều đó 
mỗi ngày, nhưng lòng tin của tôi dừng lại ở đó. 
Trong cuộc hành hương tôi đã gặp rất nhiều sinh 
viên mà tôi không biết. Tôi dự thánh lễ đầu tiên 
và xảy đến với tôi nhiều cảm xúc! Tôi gặp nhiều 
người trẻ ca hát, họ cố gắng thu hút người khác 
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và tôi tự hỏi điều gì tôi tìm kiếm ở đây. Tôi không 
biết, không hiểu gì cả, thế là tôi bắt đầu khóc bởi 
vì tôi không cảm thấy đây là chỗ của tôi. Tuy 
nhiên, các sinh viên đã rất tử tế với tôi. Chính 
trong lúc này tôi đã khám phá ra những giá trị 
của đạo công giáo: các khái niệm chia sẻ, đoàn 
kết, đoàn thể tôn giáo. Điều này đánh động tôi.

Cuộc hành hương này là một động lực thật sự, 
và là nền tảng. Việc thực hành tôn giáo của tôi 
thật sự bắt đầu ngay lúc đó. Việc khám phá đức 
tin này như một bước nhảy linh hoạt! nhưng tôi 
bắt đầu cứ nghi ngờ… tôi nghĩ về cha mẹ tôi, 
giữa chúng tôi có những mối bất hòa, tôi cảm 
thấy mình phản bội họ nhưng cũng bị họ phản 
bội vì đã bỏ rơi tôi. Thời gian này, tôi bị giằng 
co. Vì vậy tôi cần biết rằng điều mà tôi vừa mới 
khám phá được xứng đáng để tôi từ bỏ tất cả. 
Trong thời gian này, những người Công giáo bước 
vào Tuần Thánh. Thế là tôi để lòng tin mới chớm 
nở của mình gặp thử thách; tôi muốn kiểm chứng 
để thấy sự hoán cải của mình thật sự nghiêm túc. 
Tôi đã cắt đứt liên lạc với gia đình trong nhiều 
ngày để không bị ảnh hưởng và tôi đã tham dự 
Tuần Thánh trong công ty của cha tuyên úy ở 
Vannes. Ở đây tôi đã gặp gỡ những người rất đặc 
biệt, họ nâng đỡ tôi nhiều và Tuần Thánh khi kết 
thúc đã thuyết phục tôi. Tôi cảm thấy rằng sự nảy 
sinh trong con người tôi không phải là bất kỳ thứ 

gì, điều này không đơn giản là cơn 
khủng hoảng tuổi thiếu niên. Nó 
hoàn toàn vượt quá con người tôi.

Cha mẹ tôi không đến dự lễ rửa 
tội của tôi, có vẽ như họ nhượng 
bộ tôi, họ chấp nhận lòng tin của 
tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu đối 
với họ sự thực điều này rất khó 
khăn. Sự đảo lộn diễn ra cả hai 
bên. Nhưng với nhiều kiên nhẫn 
và nhiều ân sủng, những căng 
thẳng cuối cùng cũng biến mất. 
Chìa khóa tốt nhất đó là sự cầu 
nguyện và đối thoại.

Thật tuyệt vời! tôi có ấn tượng 
tôi lãnh nhận bí tích thanh tẩy nhờ 
gia đình tôi. Tôi đã dấn thân cùng 

với các bạn trẻ trong nhiều hoạt động, chúng tôi 
cùng nhau sống những điều rất mãnh liệt. Nhiều 
người đã có mặt trong lễ rửa tội của tôi. Họ 
không phải là gia đình tôi với nghĩa đen nhưng 
họ chính là gia đình của tôi trong Đức Kitô và 
đây là điều hoàn toàn đánh động và làm cho tôi 
cảm động.

Tôi còn là sinh viên nhưng tôi tham gia nhiều 
sinh hoạt. Tôi thể hiện niềm tin mọi nơi. Năm 
nay tôi vào học năm thứ nhất ngành xã hội học 
nhưng tôi đã quyết định theo hướng mới để giúp 
mọi người. Hiện nay, tôi trải qua một tuần thử 
trong việc phục vụ người nghèo ở Arche. Tôi 
thực sự ước muốn gắn kết đức tin của tôi với dự 
án cá nhân của tôi. Cho cuộc sống của tôi có 
ý nghĩa thực sự. Thật tuyệt là người Công giáo 
nhưng nếu bạn không thực hành đức tin của bạn 
trong cuộc sống hàng ngày đó là điều tệ hại.

Theo tôi để sống đức tin tốt cần phải củng cố 
đức tin và biết giữ lòng trung thành. Gặp Chúa 
Giêsu, giống như phải lòng và trong các mối 
quan hệ , ban đầu, luôn luôn tốt đẹp rồi người 
ta đi sâu vào đó. Những cảm giác rất mạnh và 
một cách tự nhiên người ta đón nhận nó. Tiếp 
theo công việc hàng ngày và thói quen để chúng 
ta gặp thử thách: phải biết kiên trì trong đức tin.

(Aleteia 11-4-2018) - Ngọc Yến

Nolwenn Jubin, ngày lãnh phép Rửa Tội
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Cuộc xâm lược Biển Đông 
không diễn ra ở Biển Đông

Tàu Cộng đã cướp Biển Đông 
cuả tổ tiên ta trên công luận 
thế giới bằng hình vẽ lưỡi 

bò, lưỡi chó sói liếm cả Biển Đông 
trên bản đồ Đại Hán. 

Tàu Cộng đã cướp Biển Đông 
của tổ tiên ta bằng ý thức hệ vô 
sản: Xóa bỏ biên giới quốc gia; 
Xóa bỏ dân tộc, chỉ còn đồng 
nhất một giai cấp vô sản. Quan 
san muôn dặm một nhà / Bốn 
phương vô sản đều là anh em (Hồ 
Chí Minh). Bên kia biên giới là 
nhà / Bên nay biên giới cũng là 
quê hương. Và: Bên ni biên giới 
là mình / Bên kia biên giới cũng tình quê hương 
(Tố Hữu). Với những người lãnh đạo cộng sản 
Việt Nam, không có dân tộc Việt Nam, chỉ có 
giai cấp vô sản thế giới. Không có Tổ quốc Việt 
Nam, chỉ có đảng cộng sản. Không có Tổ quốc, 
đảng trở thành tổ quốc của những người cộng sản 
và họ ngạo ngược, xấc xược đưa lá cờ tổ quốc 
của vài triệu đảng viên, lá cờ của vài triệu đứa 
con lạc loài, tội lỗi của dân tộc Việt Nam lên 
ngang hàng lá cờ nước của 95 triệu người dân 
Việt Nam. 

Dù cùng là người Việt Nam, cùng cội nguồn 
bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ nhưng không cùng 
ý thức hệ vô sản thì vẫn là kẻ thù không đội trời 
chung với những người cộng sản, phải tiêu diệt, 
loại bỏ khỏi xã hội cộng sản. Còn Tàu Cộng dù 

là kẻ thù truyền kiếp của lịch sử Việt Nam hôm 
qua và là kẻ đang điên cuồng giết hại người Việt 
Nam hôm nay, đang cướp đất, cướp biển, cướp 
đảo của Việt Nam nhưng có cùng ý thức hệ vô 
sản thì kẻ xâm lược, kẻ thù truyền kiếp đó vẫn là 
bạn vàng giai cấp, bạn bốn tốt của những người 
cộng sản Việt Nam. Và những người cộng sản 
Việt Nam cầm quyền đã nhường đất biên cương, 
đã giao Biển Đông của tổ tiên người Việt cho 
Tàu Cộng. 

Có cán bộ cộng sản còn chút lòng dân tộc, lo 
lắng, bất bình trước sự kiện đầu năm 1974 Tàu 
Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của tổ tiên 
ta do nhà nước Việt Nam Cộng Hòa quản lí thì 
ông Lê Đức Thọ, một người trong nhóm lãnh 
đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam liền 
trừng mắt: Lập trường chính trị các anh để đâu? 

...Như Lê Chiêu Thống dẫn đường đưa quân Mãn Thanh vào xâm lược Việt Nam vào thế kỷ 18, 
những năm tháng này ý thức hệ cộng sản đang dẫn đường đưa Tàu cộng tham tàn vào xâm lược 
Việt Nam... Không có Tổ quốc, đảng trở thành tổ quốc của những người cộng sản và họ ngạo ngược, 
xấc xược đưa lá cờ tổ quốc của vài triệu đảng viên, lá cờ của vài triệu đứa con lạc loài, tội lỗi của 
dân tộc Việt Nam lên ngang hàng lá cờ nước của 95 triệu người dân Việt Nam... Coi lòng yêu nước 
trong sâu thẳm tậm hồn người Việt là địch, coi kẻ cướp Hoàng Sa của cha ông người Việt là bạn... 
Và những người cộng sản Việt Nam cầm quyền đã nhường đất biên cương, đã giao Biển Đông của tổ 
tiên người Việt cho Tàu Cộng...
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Đang có chiến tranh lại phối hợp hoạt động với 
địch à? Cuộc chiến tranh gay go của ta rất cần 
sự ủng hộ của Trung Quốc mà lại nói quay sang 
chống bạn. Rồi để làm yên lòng cấp dưới, ông 
Thọ thả giọng đường mật: Trung Quốc có giải 
phóng Hoàng Sa giúp ta thì sau này cũng trả lại 
cho ta thôi! 

Coi lòng yêu nước trong sâu thẳm tậm hồn 
người Việt là địch, coi kẻ cướp Hoàng Sa của cha 
ông người Việt là bạn. Đó là bản lĩnh chính trị, 
là chân tướng và tâm địa của những người lãnh 
đạo đảng cộng sản Việt Nam, là cội nguồn mất 
nước, cội nguồn một thời Bắc thuộc mới đang 
diễn ra khi âm thầm, khi lộ liễu công khai, trên 
mọi mặt đời sống xã hội. Trong không gian lãnh 
thổ, cuộc Bắc thuộc mới đang diễn ra quyết liệt, 
rộng khắp. Tàu Cộng đang ráo riết xâm lược Biển 
Đông của tổ tiên ta và cuộc xâm lược Biển Đông 
diễn ra không chỉ ở trên Biển Đông. 

Với mấy ông bà đang hôn mê học thuyết cộng 
sản thì trong tâm hồn, tình cảm của họ chỉ có 
giai cấp, không có dân tộc, chỉ có đảng cộng sản, 
không có Tổ quốc. Ý thức hệ vô sản đã xóa bỏ 
trách nhiệm với Tổ quốc và làm tê liệt ý chí bảo 
vệ Tổ quốc của những người cộng sản Việt Nam 
đang cầm quyền. Từ sau khi đánh chiếm được 
Hoàng Sa của Việt Nam, tàu đánh cá của Tàu 
Cộng tràn ngập Biển Đông của ta và tàu chiến 
đấu của Tàu Cộng mặc sức tự do lùng sục ngang 
dọc khắp Biển Đông, hàng ngày chặn bắt, đâm 
chìm tàu đánh cá của dân chài 
Việt Nam, bắn giết dân Việt Nam 
làm ăn trên biển Việt Nam. Những 
ngày này trên Biển Đông của lịch 
sử Việt Nam, hoàn toàn không 
thấy bóng dáng một con tàu giữ 
biển của quân đội nhà nước cộng 
sản Việt Nam. Những ngày này 
trên Biển Đông mang hồn cốt cha 
ông người Việt, những con tàu cá 
của dân chài Việt Nam trở nên bé 
nhỏ, trần trụi, đơn độc và mong 
manh giữa những con tàu chiến 
hung hãn tua tủa súng lớn súng 
nhỏ của Tàu Cộng. 

Tàu Cộng đang ngạo nghễ làm chủ biển Việt 
Nam, đang hàng ngày, hàng giờ bắn giết dân 
Việt Nam trên biển Việt Nam nhưng quân đội 
nhà nước cộng sản Việt Nam cứ bình thản bám 
bờ và tướng lĩnh cấp cao cứ chìm đắm, mê mệt 
trong những mưu mẹo chiếm đất sân bay, cứ say 
sưa làm giầu bằng kinh doanh sân golf, khách 
sạn, cứ cay cú quyết liệt cướp mảnh đất sống của 
người nông dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, 
Hà Nội, bỏ mặc Biển Đông cho quân đội cộng 
sản Trung Hoa làm chủ. 

Nhà nước cộng sản Việt Nam đã bỏ mặc Biển 
Đông còn in đậm dấu ấn mở cõi của tổ tiên người 
Việt cho Tàu Cộng chiếm đoạt. Không gặp bất 
kì sự chống trả nào của quân đội nhà nước cộng 
sản Việt Nam, dù chỉ là sự chống trả yếu ớt lấy 
lệ cũng không có, nhưng thực tế Tàu Cộng vẫn 
không thể thực sự làm chủ Biển Đông bởi suốt 
đêm ngày lúc nào cũng có hàng ngàn tầu thuyền 
đánh cá của người dân Việt Nam thầm lặng và 
bình thản thả câu buông lưới trên khắp Biển 
Đông của ông bà, của lịch sử Việt Nam để lại. 

Biển Đông không chỉ là nguồn sống giầu có 
và bền vững của người dân ven biển Việt Nam. 
Biển Đông còn là lịch sử mở cõi của dân tộc Việt 
Nam, là khát vọng, là ý chí, là thành quả dựng 
nước của tổ tiên người Việt. Biển Đông là hồn 
thiêng, là mồ hôi, nước mắt, là máu xương của 
nhiều thế hệ người Việt nối tiếp nhau. Từ những 
làng chài trải dọc dải bờ biển hình chữ S dưới 
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chân dãy Trường Sơn, những tàu thuyền đánh cá 
bé nhỏ, thầm lặng nhưng bền bỉ có mặt trên Biển 
Đông từ ngàn năm trước và sẽ còn mãi đến ngàn 
năm sau. Hiểu rõ điều đó, kẻ hau háu cướp Biển 
Đông liền tung ra hai đòn hiểm độc để xóa sạch 
bóng dáng những tàu thuyền đánh cá của người 
Việt ở Biển Đông là 

Đòn thứ nhất. Đòn độc đánh vào ngọn. Biến 
Biển Đông thành biển máu người Việt, thành nơi 
chôn vùi sinh mạng và tài sản người Việt, thành 
nỗi khiếp đảm của người Việt đề người Việt nhìn 
ra Biển Đông mà rùng mình sởn gáy không dám 
ra biển nữa. 

Ngoài những chiến hạm lừng lững rình rập, 
săn đuổi, nghiền nát những tàu thuyền đánh cá 
mỏng manh của người Việt, nhà nước Tàu Cộng 
còn hỗ trợ cho dân đánh cá Tàu Cộng chuyển hệ 
tàu đánh cá từ tàu nhỏ, vỏ gỗ sang tàu lớn, vỏ 
sắt dày và huấn luyện quân sự, trang bị súng đạn 
cho tất cả tàu đánh cá Tàu Cộng tràn vào Biển 
Đông, biến 100% dân đánh cá Tàu Cộng thành 
những dân binh thiện chiến, hung hãn và hiếu 
sát. Tràn vào Biển Đông, đám dân binh ngư phủ 
Tàu Cộng ngoài công việc đánh cá kiếm sống 
cho gia đình còn có bổn phận với tổ quốc Trung 
Hoa là lùng sục, tìm diệt, đâm chìm tàu đánh cá 
của người Việt, cướp tài sản, cướp thiết bị hành 
nghề biển của người Việt. 

Đòn thứ hai. Đòn hiểm diệt tận gốc. Xóa sổ 
những làng nghề cá, xóa sổ những miền quê sống 
bằng nghề biển. Xóa sổ những bến bãi ngàn đời 
của những con tàu đánh cá mang hồn Việt, nơi 
người Việt mang khát vọng biển cả hăm hở ra 
khơi xa và nơi những phiên chợ cá đông vui trên 
bến dưới thuyền đón họ trở về. 

Thực hiện đòn hiểm này, Tàu Cộng đã âm 
thầm và ráo riết ném tiền ra mua linh hồn quan 
chức Việt Nam, mua không gian bờ biển Việt 
Nam lập những dự án, những công trình bịt kín 
bờ biển Việt Nam, đầu độc biển Việt Nam như 
khu công nghiệp Hưng Nghiệp Formosa ở Vũng 
Áng, Hà Tĩnh. Tàu Cộng đã bỏ tiền ra đuổi dân 
Việt Nam phải bỏ bến bãi thân thiết như máu 
thịt của cơ thể mình, bỏ nguồn sống giàu có của 
vùng biển quê cha đất tổ, tức tưởi phiêu bạt đi 
nơi khác để Tàu Cộng biến những bến bãi neo 
đậu tàu thuyền, biến những chợ cá sớm chiều 
nồng nàn mùi biển cả thành những lãnh địa riêng 
của những chủ dự án người Tàu với những bức 
tường, những hàng rào chặn đứng lối ra biển của 
người dân, biến những vị trí chiến lược hiểm yếu 
thành chốn riêng đi về của những ông chủ mang 
dòng máu Hán. Và yếu huyệt quân sự Hải Vân, 
và những resort giăng giăng im lìm và bí hiểm 
dọc bờ biển Đà Nẵng trên đất Việt Nam nhưng 
người Việt Nam không được bén mảng đến, chỉ 
những ông chủ người Tàu mới biết ở đó đang 
diễn ra những điều gì. 

Nhưng nếu chỉ có những dự án của người Tàu 
bịt kín 3500 kilomet chiều dài bờ biển Việt Nam 
thì đến đứa trẻ con cũng nhận ra mục đích thực 
của những dự án đó. Thô thiển, xoàng xĩnh, ngờ 
nghệch vậy đâu phải người Tàu. Chỉ những vị 
trí chiến lược hiểm yếu như Vũng Áng, như Hải 
Vân, người Tàu phải chiếm lĩnh bằng được mới 
cần đến sự xuất hiện của người Tàu. Còn việc 
xóa sạch bóng dáng những tàu thuyền Việt Nam 
đánh cá trên Biển Đông, triệt đường ra biển kiếm 
sống của người dân biển Việt Nam, sẽ phải do 
chính người Việt Nam thực hiện bằng đồng tiền 
sai khiến của Tàu Cộng. 

Trong tay sẵn có đồng tiền / Dầu lòng đổi 
trắng thay đen khó gì. (Nguyễn Du. Truyện Kiều) 
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Tàu Cộng có cả một ngân hàng quốc doanh lớn, 
ngân hàng Công Thương Trung Hoa chuyên cung 
cấp tiền bạc cho nỗi thèm khát lãnh thổ của nhà 
nước Tàu Cộng. Tàu Cộng đã mua được linh hồn 
cả những Tổng thống độc tài tỉ phú đô la của 
châu Phi, đã biến cả châu Phi rộng lớn thành 
công trường khai thác khoáng sản, tài nguyên 
giầu có của châu Phi đưa về Tàu Cộng thì mua 
linh hồn mấy ông bà chủ doanh nghiêp Việt Nam 
vừa chập chững bước vào thương trường đang 
khát vốn như sa mạc khát nước và mua dải bờ 
biển xác xơ sỏi đá của Việt Nam chỉ là chuyện 
nhỏ. Như con rắn độc lặng lẽ trườn nhẹ êm trong 
cỏ cây rậm rạp, đồng tiền của ngân hàng Công 
thương Trung Hoa âm thầm, bí mật len lỏi theo 
đường tiểu ngạch xuống phía Nam, bất ngờ tạo 
lên những đại gia đất đai tuổi trẻ mà tiền nhiều 
như thác lũ, đầy sức mạnh và cũng đầy bí ần, 
mờ ám. 

Những năm gần đây trong giới đại gia thâu 
tóm đất đai ở Việt Nam bỗng xuất hiện một gã 
trai tuổi còn trẻ có vóc hạc nhỏ nhắn, dáng người 
mềm mại của loài chồn cáo chuyên chui luồn, 
rình, phục, có nước da trắng nhợt nhạt thư lại 
và khuôn mặt bóp nhỏ, vuốt dài và nhọn hoắt ở 
cằm như mặt chuột.  

Chàng trẻ tuổi mặt trắng thư lại đi đến đâu 
cũng được quan đầu tỉnh ở đó chiều như chiều 
vong. Tỉnh nghèo. Dân cày ruộng làm không đủ 
ăn thì chỉ có chiếc khố rách. Bòn dân khố rách 
chẳng sơ múi gì. Chỉ có mảnh đất dưới ngôi nhà 
của họ, mảnh đất họ đang cày cấy thì càng ngày 
càng có giá. Mà đất đai là sở hữu toàn dân, là 
công thổ quốc gia. Dù mảnh đất hương hỏa của 
tổ tiên ông bà họ để lại, ngày nay cũng là công 
thổ quốc gia do quan hàng tỉnh quản lí. Và quan 
hàng tỉnh nào cũng mong chờ dự án của đại gia 
như bầy ruồi mong chờ giọt mật. Có dự án thì 
những chủ dự án bộn tiền phải lẹ chân lui tới 
công đường tỉnh, phải thậm thụt tìm đến cửa 
trước, cửa sau nhà riêng quan hàng tỉnh. Có dự 
án là có thu hồi đất, là có chênh lệch một trời, 
một vực giữa giá đất thị trường và giá đất bồi 
thường cho dân. Sự chênh lệch quá lớn, quá bất 
công như sự ăn cướp hợp pháp đó chính là động 

lực to lớn, mạnh mẽ của nhà đầu tư, là nỗi thèm 
khát của quan hàng tỉnh, là nỗi thống khổ, oan 
khiên ngút trời của người dân. 

Để mau sinh lời, các đại gia thâu tóm đất đai 
đều chạy đua tìm đến các đô thị, các vùng dân 
cư đông đúc, các vùng đất đang cựa quậy thức 
dậy. Thời gian là tiền bạc. Các dự án ở đó đều 
phải chạy đua với thời gian, hối hả xây cất, mau 
lẹ đưa vào khai thác, thu lợi nhuận. Riêng nhà 
đầu tư mặt trắng thư lại không mặn mà với đất 
đai đô thị, dù có một, hai dự án đầu tư ở Hà 
Nội, Sài Gòn cũng chỉ để có mặt, chỉ giữ chỗ, 
đóng băng để đấy, chưa biết đến ngày nào mới 
cần cho tan băng. Nơi thu hút tâm trí của chàng 
là những làng chài, những bãi biển dập dìu đi 
về của những đoàn tàu thuyền khai thác vựa cá 
Biển Đông. 

Trong 3500 kilomet bờ biển Việt Nam từ Móng 
Cái đến Hà Tiên thì dải bờ biển miền Trung là 
nơi dân làm nghề Biển Đông đúc nhất, có ý chí 
bám biển mạnh mẽ nhất, có tổ chức chặt chẽ nhất 
và có kĩ thuật đánh bắt hiện đại và hiệu quả nhất. 
Dải đất miền Trung khô cằn, khắc nghiệt. Những 
mảnh ruộng nhỏ hẹp trập trùng cát trắng kẹp giữa 
một bên là núi cao hiểm trở, rừng thiêng nước 
độc, một bên là biển cả mênh mông. Đất rừng 
không nuôi nổi người dân. Đất ruộng quanh năm 
thiếu nước. Chỉ còn con đường ra biển và biền 
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Đông đã cho người dân miền Trung một nguồn 
sống dồi dào, bền vững, cho họ cả ý chí sống 
mạnh mẽ, không lùi bước trước mọi thử thách 
dữ dội của động biển và cướp biển. Những làng 
nghề biển ngày càng giầu có, đông vui san sát 
dọc bờ biển. Cuộc sống tươi thắm đó tràn ra cả 
những cù lao ngoài biển, nhuộm xanh cả những 
cù lao chơ vơ cát trắng. 

Dải đất tập trung người dân đánh cá trên Biển 
Đông nhiều nhất, dải đất mang khát vọng lớn 
nhất với Biển Đông, dải đất có số tàu thuyền ra 
Biển Đông đông đảo nhất, rầm rộ nhất cũng là 
dải đất chàng mặt trắng thư lại dồn tiền bạc nhiều 
nhất thâu tóm nhiều nhất đất của những làng nghề 
cá, biến những làng cá đông vui thành những khu 
du lịch sang trọng nhưng đìu hiu, thành những 
resort, những sân golf vắng ngắt, thành những 
vườn cảnh sum xuê cây và rực rỡ hoa nhưng chỉ 
có những ngọn gió biển lang thang đi về. Một sự 
đầu tư khác người. Đầu tư không cần hiệu quả 
kinh tế, không cần lợi nhuận. Chỉ cần hiệu quả 
xã hội. Chỉ nhằm xua đuổi không còn bóng một 
người dân đánh cá trên bờ biển và không còn 
bóng một con thuyền câu, một con thuyền lưới 
đi về trên biển. 

Xin liệt kê sơ lược chưa đầy đủ thành tích 
giết chết những làng nghề cá dọc bờ biển miền 
Trung Việt Nam, xóa sổ những con tàu cá Việt 
Nam trên Biển Đông của chàng mặt trắng thư lại 
mang dòng máu Việt, mang họ tên người Việt 
nhưng linh hồn đã bị những kẻ cướp Biển Đông 
làm chủ như chúng đã làm chủ linh hồn nhiều 
quan chức nhà nước cộng sản Việt Nam. 

Biến 200 hecta đất bãi biển Sầm Sơn của làng 
cá Quảng Trường huyện Quảng Xương, Thanh 
Hóa thành nhà nghỉ, vườn cành, sân golf cho 
những ông chủ sẵn tiền lui tới. Làng cá Sầm 
Sơn bị xóa sổ. Dân đánh cá Sầm Sơn phải bỏ 
quê phiêu bạt khắp phương trời. Người ra Hà 
Nội chạy xe ôm. Người dắt díu vợ con vào Bình 
Dương dựng túp lều cạnh bãi rác thải làm nghề 
thu gom ve chai. Người lên Tây Nguyên chăm 
sóc vườn cà phê cho chủ trang trại. Người đi làm 
thuê trên tàu đánh cá Hàn Quốc. 

Thảm họa của người dân đánh cá Sầm Sơn, 

Thanh Hóa đang lặp lại ở Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình khi chàng mặt trắng thư lại đã 
là chủ của 460 hecta đất ven biển của làng 
cá Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An, là chủ 10 
kilomet bờ biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh, là chủ 
1900 hecta bãi biển xã Hải Ninh, huyện Quảng 
Ninh, Quảng Bình. 

Thảm họa của người dân đánh cá Sầm Sơn 
Thanh Hóa sắp rầm rộ diễn ra với người dân 
ven biển Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Khánh Hòa khi quan đứng đầu những tỉnh này 
đã rải thảm đón chàng mặt trắng thư lại về tỉnh 
và dành cho chàng những dải đất ven biển mà 
chàng đang thèm khát. 

Dải đất hẹp khô cằn miền Trung là dải đất 
của nghề cá, dải đất mang khát vọng Biển Đông 
của dân tộc Việt Nam. Và Quảng Ngãi chính là 
phủ thủ của dải đất nghề cá, là trái tim của khát 
vọng Biển Đông. Theo con sóng biển đưa đẩy, 
theo luồng cá lênh đênh, dân biển Quảng Ngãi có 
mặt khắp bờ biển phía Nam đất nước. Dân đánh 
cá trên đảo Phú Quốc ngày nay hầu hết đều là 
dân biển Quảng Ngãi dạt đến từ trong xa thẳm 
lịch sử. Những năm chiến tranh ác liệt ở dải đất 
miền Trung vừa qua lại có thêm một đợt dân biển 
Quảng Ngãi tìm đến bình yên Phú Quốc. Dù ở 
đâu, người dân biển Quảng Ngãi cũng hướng ra 
Biển Đông, hướng ra Trường Sa, Hoàng Sa. Khát 
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vọng bám biển và tinh thông nghề biển của dân 
biển Quảng Ngãi đã được lịch sử Việt Nam mở 
cõi ghi nhận. Các triều vua Nguyễn đều chọn dân 
đảo Lý Sơn và dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi 
tổ chức thành những đội binh cảm tử ra trấn giữ 
quần đảo Hoàng Sa. 

Ra sống dài ngày giữa tâm bão Biển Đông, đối 
mặt với muôn vàn bất trắc của biển cả, mỗi người 
lính cảm tử ra Hoàng Sa đều mang theo đôi chiếu 
cói mới, bảy nẹp tre, bảy sợi mây dài và chiếc 
thẻ bài khắc chìm họ tên, năm sinh, quê quán. 
Chuẩn bị sẵn những vật dụng đơn sơ đó chính 
là sự bình thản đón nhận cái chết có thể đến 
bất cứ lúc nào với người lính Hoàng Sa. Những 
vật dụng để đồng đội bó xác khi không may bỏ 
mạng trong cơn biển động, sóng dữ bất thường 
của Biển Đông. Trước khi đội quân Hoàng Sa 
lên đường, chính quyền địa phương và dân đảo 
Lý Sơn tổ chức lể khao lề tế sống những người 
ra đi giữ biển quê hương. Hoàng Sa trời nước 
mênh mông / Người đi thì có mà không thấy về 
/ Hoàng Sa mây nước bốn bề / Tháng hai khao lề 
tế lính Hoàng Sa. Câu hát ru con về một thời lịch 
sử ông cha nối chí nhau đi mở Biển Đông vẫn 
còn khắc ghi trong hồn người dân Lý Sơn hôm 
nay. Đó là ý chí quyết bám Biển Đông, quyết giữ 
Biển Đông của người dân Quảng Ngải, của người 
dân miền Trung. Ngày nay những ngôi mộ gió 

của những người lính Hoàng Sa không về, những 
am thờ những cai đội, những lãnh binh chết ngoài 
Hoàng Sa còn rải rác khá nhiều trên đảo Lý Sơn. 

Thôn tính được dải đất nghề cá ở Quảng Ngãi 
như đội quân xâm lược chiếm được thủ đô của 
đất nước bị xâm lược. Dùng quân sự đánh vào 
thủ đô nước bị xâm lược phải có sức mạnh quyết 
định của con người và vũ khí. Đội quân của xâm 
lược kinh tế là đồng tiền. Dù là cuộc xâm lược 
bằng quân sự hay bằng kinh tế thì mục đích 
cũng là chiếm lĩnh đất đai, lãnh thổ. Hãy nhìn 
cuộc xâm lược bằng kinh tế thôn tính lãnh thổ ở 
Quảng Ngãi của chàng mặt trắng thư lại để thấy 
sức mạnh đồng tiền của chàng và nhận rõ thêm 
tâm địa của chàng. 

Thời của những con sóng dân du lịch. Ở dải 
đất ven biển miền Trung, tìm đất chỉ để kinh 
doanh khu du lịch, làm khách sạn, nhà hàng, 
resort đón khách du lịch thu lời lớn và lẹ thì 
phải chọn Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận. 
Danh nghĩa là làm quần thể du lịch nghỉ dưỡng 
và đô thị nhưng chàng mặt trắng thư lại lại chọn 
Quảng Ngãi, đất của nghề cá. Chọn Quảng Ngãi 
tung cú đòn quyết định triệt bến bãi, triệt làng 
xóm của những tàu thuyền đánh cá ngoài Biển 
Đông là đã đánh trúng mục tiêu, đã bắn trúng 
vòng 8 điểm, 9 điểm của tấm bia ngắm. Cú đòn 
quyết định đó lại giáng vào Bình Sơn, Lý Sơn 
là đã đánh trúng yếu huyệt, đã bắn trúng điểm 
10. Chàng mặt trắng thư lại đã chi ra khoản tiền 
lớn để chiếm đất và sai khiến cả bộ máy quan 
lại hàng tỉnh Quảng Ngãi hối hả vận hành làm 
mọi việc giúp chàng nhanh chóng làm chủ lãnh 
thổ 4 000 hecta đất ven biển Bình Sơn. 4 000 
hecta đất đó vươn cả ra biển, trùm xuống chiếm 
cả đất hòn đảo của lịch sử mở cõi ra biển của 
ông cha ta, đảo Lý Sơn. 

Hãy nhìn đám quan lại hàng tỉnh Quảng Ngãi, 
từ quan đầu tỉnh đến quan đầu sở với dáng xum 
xoe, xăng xái, với vẻ mặt chăm chú đón ý chủ 
đang xúm xít vây quanh chàng mặt trắng thư lại 
mặt đầy thỏa mãn, tay chỉ chỏ như ông chủ cuộc 
săn chỉ con mồi. Hình ảnh một ông chủ giữa đám 
tay chân sai bảo. 

Hãy nhìn quan đầu tỉnh trở thành tư lệnh của 



Dâ
n 

Ch
úa

 o
n 

lin
e 

số
 3

9
50 Thời sự Việt Nam

đạo quân xâm lược bằng kinh tế, tư lệnh thống 
lĩnh cả hệ thống chính trị của tỉnh, xốc cả hệ 
thống chính trị hùng mạnh của tỉnh vào cuộc 
thôn tính đất đai cho cuộc xâm lược bằng kinh tế 
đó. Thời bình mà những công văn hoả tốc! hỏa 
tốc! từ tỉnh đường tới tấp, gấp gáp bay tít mù 
trong bộ máy nhà nước hàng tỉnh như trong một 
trận đánh quyết định. Công văn hỏa tốc đuổi đồn 
biên phòng rời đi nơi khác lấy đất đẹp ven biển 
dâng cho kẻ xâm lược kinh tế. Công văn hỏa tốc 
ra lệnh dừng ngay việc xin UNESCO công nhận 
Lý Sơn là công viên địa chất toàn cầu. Công văn 
hỏa tốc lệnh cho quan huyện, quan xã phải có 
đất sạch dâng cho kẻ xâm lược trước ngày 19 
tháng năm, 2018. 

Hãy nhìn sức mạnh của chàng mặt trắng thư 
lại, sức mạnh đồng tiền của kẻ xâm lược bằng 
kinh tế khi sức mạnh đó sai khiến cả hệ thống 
quyền lực của tỉnh và hệ thống quyền lực đó phải 
quyết định dốc 500 tỉ tiền thuế của dân đánh 
cá ra bồi thường giải phóng mặt bẳng, đuổi dân 
đánh cá đi, giao đất bến bãi, đất làng xóm của 
đân đánh cá cho dự án xâm lược. 

Mua mảnh đất sống của dân làm dự án kinh 
doanh, đó là một giao dịch dân sự bình đẳng 
và bình thường giữa nhà đầu tư và dân có đất. 
Nhà đầu tư phải bỏ tiền ra bồi thường cho dân 
theo giá thỏa đáng, thuận mua vừa bán. Nhưng cả 
hệ thống chính trị hàng tỉnh của nhà nước cộng 

sản vào cuộc đứng về phía kẻ có tiền, mang sức 
mạnh quyền lực nhà nước cộng sản kết hợp với 
sức mạnh đồng tiền tư bản trấn lột đất sống của 
người dân, dùng quyền lực nhà nước ép dân phải 
nhận giá đền bù rẻ mạt, bất công, oan nghiệt, 
dùng sức mạnh bạo lực nhà nước cưỡng chế, 
đàn áp buộc dân phải bỏ nhà cửa, bỏ thuyền, bỏ 
bến, bỏ biển, bỏ cuộc sống ấm no, ổn dịnh, bền 
vững, bỏ nghề biển từ ngàn đời của tổ tiên ra 
đi, bước chân vào cuộc sống mờ mịt không nhà 
cửa, không nghề nghiệp, bấp bênh, vô dịnh, bất 
trắc. Sức mạnh đồng tiền cùng quyền lực nhà 
nước cộng sản Việt Nam buộc người dân đánh 
cá Việt Nam phải bỏ thuyền, bỏ bến ra đi để dải 
đất ven biển Việt Nam không còn dân Việt Nam 
làm nghề biển. Để Biển Đông không còn một con 
thuyền Việt Nam làm nghề cá! 

Dõi theo bước chân và việc làm của nhà đầu 
tư mặt trắng thư lại chắc không ai không nhận 
ra đó chính là ông chủ trẻ Trịnh Văn Quyết của 
doanh nghiệp FLC. 

Doanh nghiệp trẻ, ông chủ trẻ nhưng ngón 
nghề sai khiến bộ máy quan lại, ngón nghề thâu 
tóm đất đai lãnh thổ thì quá già dặn, tinh quái, 
hành động thôn tính đất đai, phá cuộc sống bình 
yên của dân lành quá lạnh lùng, độc ác và tiền 
bạc để làm những việc phản nước hại dân của 
Trịnh Văn Quyết như vô tận. Nhưng dù quỉ 
quyệt, tinh quái đến đâu, dù tiền bạc nhiều đến 

đâu mà bộ máy quan chức 
nhà nước quản lí đất đai lãnh 
thổ có chút lòng yêu nước, 
có chút ý thức dân tộc và có 
lương tâm con người thì việc 
cướp bến bãi, cướp mái ấm 
của những người dân đánh 
cá trên suốt dải bờ biển Việt 
Nam không thể diễn ra mau 
lẹ, ồ ạt và tàn ác như nó 
đang diễn ra. 

Cả bộ máy nhà nước cấp 
Chính phủ đứng ra bảo vệ 
cho Tàu Cộng khai thác bô 
xít Tây Nguyên, tàn phá môi 
trường, tàn phá màu xanh 
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Tây Nguyên, tàn phá nền kinh tế Việt Nam. Cả 
bộ máy nhà nước cấp Chính phủ đứng ra bảo vệ 
cho sự tồn tại của Formosa để Formosa cứ âm 
thầm đầu độc biển Việt Nam, làm hoang hóa cả 
một dải biển bốn tỉnh miền Trung. Cả bộ máy 
nhà nước hàng tỉnh tiếp tay cho doanh nghiệp 
cướp bến bãi, cướp làng mạc của người dân đánh 
cá Việt Nam để bờ biển Việt Nam không còn một 
xóm chài, để Biển Đông không còn bóng một tàu 
cá Việt Nam. Bộ máy quan chức nhà nước đó 
đâu còn biết đến dân tộc Việt Nam, đâu còn biết 
đến Tổ quốc Việt 
Nam. Hạng người đó 
chỉ biết có ý thức hệ 
cộng sản, chỉ biết có 
đảng cộng sản của 
họ mà thôi. 

Như Lê Chiêu 
Thống dẫn đường 
đưa quân Mãn 
Thanh vào xâm lược 
Việt Nam thế kỷ 18, 
những năm tháng 
này ý thức hệ cộng 
sản đang dẫn đường 
đưa Tàu Cộng tham 
tàn vào xâm lược 
Việt Nam. Biển 

Đông đang bị đạo quân lớn, đông và mạnh của 
Tàu Cộng xâm lược và những người dân đánh 
cá Việt Nam lẻ loi, đơn độc, trong tay chỉ có 
vầng lưới cá đang bền bỉ chống trả kẻ xâm lược, 
đang âm thầm và quả cảm giữ Biển Đông bằng 
máu của họ. Nhưng họ đang bị truy đuổi ở ngay 
chính làng quê họ, ở ngay trong lòng đất nước 
Việt Nam. 

07.05.2018 

Phạm Đình Trọng

danlambaovn.blogspot.com
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Ngày 20.04.2018, 
Quyền Ngoại 
trưởng Hoa Kỳ 

John Sullivan đã công bố 
Phúc Trình năm 2017 về 
thực thi Nhân quyền của 
các nước khắp thế giới.

Theo ông, những quốc 
gia hạn chế các quyền tự 
do phát biểu, hội họp, có 
những biện pháp bạo lực 
đối với tín đồ các tôn giáo, 
các sắc tộc thiểu số, hay 
hủy hoại nhân phẩm con 
người, phải bị phê phán về mặt đạo đức. Ông 
cam kết Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho tất cả những 
quốc gia trên thế giới đấu tranh cho nhân phẩm 
và quyền tự do.

Nhận xét về Việt Nam, Phúc trình Nhân quyền 
năm 2017 của Hoa Kỳ nêu ra các vấn đề đáng 
lưu ý nhất như những tình trạng tước đoạt sự sống 
một cách tùy tiện, phi pháp, nạn tra tấn và đối 
xử tàn ác, phi nhân, hạ thấp phẩm giá con người; 
vấn đề bắt và giam giữ tùy tiện những tiếng nói 
đối lập ôn hòa; tình trạng vi phạm một cách có 
hệ thống trong lĩnh vực tư pháp như không cho 
tiếp cận luật sư và gia đình thăm nuôi; xét xử 
không công bằng và nhanh chóng… 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc tới trường hợp 
cụ thể của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu 
Tấn bị cắt cổ chết khi bị giam giữ tại đồn công 
an Vĩnh Long vào tháng 5/2017. Trong năm qua, 
nhà nước Hà Nội đã bắt giữ lối 30 cá nhân ôn 
hòa bày tỏ chính kiến khác biệt; con số này tăng 
hơn năm 2016 chừng 10 người. Công an mặc 
thường phục bắt người mà không có trát tòa như 
trường hợp nhà hoạt động Lê Đình Lượng lên 
tiếng về thảm họa môi trường Formosa… 

Tại sao có sự gia tăng đàn áp Nhân Quyền 
như vậy ?

I.- ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ GIA 
MỸ TRÊN ĐẤT VIỆT

Hung thần Henty C. Lodge, sau khi thuê hung 
thủ dã man sát hại Tổng thống Ngô Ðình Diệm 
và ông Ngô Ðình Nhu, với sự cố vấn của Thượng 
tọa Thích Trí Quang, đã chỉ thị Nguyễn Khánh 
và đồng bọn xử tử hai ông Ngô Ðình Cẩn và 
Phan Quang Ðông và đã bị Dương Văn Minh bác 
đơn xin ân xá. Nhưng Ðặng Sĩ, nhờ giới Công 
giáo biểu tình chống ‘Tư pháp bất công’, nên 
đã thoát án tử hình. Giai đoạn Mỹ hóa này kéo 
dài tới khi Hiến Pháp ngày 01.04.1967 được ban 
hành. Sau biến cố Tết Mậu thân 1963, Mỹ thất 
bại và rút quân. Ngày 30.04.1975, Ðại sứ Mỹ 
Graham Martin cuốn cờ tháo chạy và Miền Nam 
bị nhuộm đỏ sau khi Dương Văn Minh đầu hàng.

A. Vi phạm Nhân Quyền ngày càng 
trầm trọng qua các thời điểm.

1./ Ngày 20.09.1977 khi Việt cộng được nhận 
vào Liên Hiệp Quốc.

Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nơi Chương 2, 
Phần 4 quy định các nguyên tắc cơ bản cho tư cách 
thành viên là yêu chuộng hòa bình và chịu chấp 
nhận các nguyên tắc được đặt ra trong Hiến chương 
hiện hành và trong các phán quyết của Tổ chức, 
có thể và sẵn sàng thực thi những nguyên tắc đó.

VI PHẠM NHÂN QUYỀN
TRẦM TRỌNG TẠI VIỆT NAM
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Sự kiện đó là yếu tố để Việt cộng tự quảng 
cáo mình là nhà nuớc ‘yêu chuộng Hòa bình và 
tôn trọng Nhân quyền’. Nhưng điều đó không thể 
gian dối để đem lại sự tin tưởng nơi chúng của 
người dân. Các gia đình quân, cán, chính Việt 
Nam Cộng hòa bị lừa gạt đi học tập cải tạo quá 
hạn không được thả về. Những người dân bị cướp 
nhà cửa và buộc đi vùng kinh tế mới đói khát. 
Các tư sản công, thương và nông nghiệp bị tước 
đoạt dụng cụ kinh doanh cùng tài sản. Giới trẻ bị 
cưởng bách đi ‘thanh niên xung phong’ tại chiến 
trường Cambodia đánh giặc với Khmer đỏ được 
Tàu cộng và Mỹ ủng hộ ghế ngồi tại Liên Hiệp 
Quốc. Do đó, đồng bào Việt buộc lòng phải bỏ 
nước ra đi tìm Tự Do. Ước lượng của các Tổ 
chức Nhân quyền Quốc tế khoảng 500 ngàn đồng 
bào đã tử nạn trên biển cả và tại các nước Ðông 
Nam Á do vượt biên bằng đường bộ.

2. Các ngày 03.02.1994 khi Tổng thống Bill 
Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận Việt 
Nam và 11.07.1995 khi ông này bình thường 
hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Lợi dụng sự kiện đó, ngày 14.07.2000, tại 
Washington D.C., đại diện hai nước ký Hiệp định 
Thương mại song phương và ngày 17.10.2001, 
Tổng thống George W. Bush phê chuẩn. Vấn đề 
thương mại đã làm quên đi những vi phạm Nhân 

quyền và, bất công hơn, khi lợi lộc kinh doanh và 
buôn bán này chỉ vào túi các nhóm lợi ích, mà 
cứ nhân danh là vì người dân lao động.

3. Ngày 23.05.2016 Tổng thống Barack Oba-
ma tuyên bố chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh 
cấm bán vũ khí sát thương với Việt Nam. 

Thật vậy, khôi nguyên Hòa bình Nobel nay đã 
trở thành kẻ rao bán súng đạn cho Việt cộng để 
chống lại Tàu cộng. Nói đến buôn bán, nhất là 
buôn bán súng đạn, thì đừng nhắc đến lương tâm 
và nhân quyền. Ngày 24.05.2016, ông Obama 
gặp gỡ các nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà 
Nội. Nhiều nhà hoạt động khác bị ngăn cản, bắt 
bớ như Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Luật sư Hà 
Huy Sơn, nhà báo Đoan Trang, blogger Thảo 
Teresa… Những vị này có trong danh sách mời 
nhưng Ted Osius cứ để thời gian buổi họp mặt 
được trôi qua, công an hay côn đồ thả các vị này 
về nhà. Ðược vậy, hai nhà nước chủ và khách rất 
bằng lòng nhau. 

Do trước kia, giới dân cử Hành pháp (các 
Tổng thống) và Lập pháp (các Dân biểu và các 
Nghị sĩ) Hoa kỳ đặt vấn đề chỉ bán võ khí sát 
thương cho Việt cộng khi chúng đáp ứng vấn đề 
nhân quyền. Bây giờ, với sự đồng thuận của nghị 
sĩ Mc Cain (đảng Cộng hòa), Obama (Dân chủ) 
bỏ cấm vận này được chúng coi như vấn đề nhân 
quyền đã thành thứ yếu. 

Ngày 20.01.2017, Tổng thống Donald Trump 
(đảng Cộng hòa) tiếp nối dụ khị Việt cộng mua 
võ khí hầu giảm khiếm hụt cán cân thương mại 
về phía Mỹ. Do đó, Ðại sứ Daniel Kritenbrink, 
trước Thượng viện để được chuẩn nhận, đã hứa 
quan tâm vấn đề nhân quyền. Nhưng nay tại 
chức, ông đã quên đi lời hứa mà chỉ khoe là mình 
đã hiến máu. Cám ơn ông, nhưng việc đó đồng 
bào Việt có thể làm được, còn việc lên tiếng cho 
những người tù vô tội cần đến ông nhiều hơn. 

II. CÁC VỤ BẮT BỚ VÀ LÊN ÁN 
CHỐNG NHÂN QUYỀN GIA TĂNG

Kết quả, sau khi Obama rời Thành Hồ, Việt 
cộng đã mạnh tay bắt và tuyên những bản án 
‘Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt 
Nam’, theo Điều 88 Luật Hình sự, bao nhiêu vị 
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anh hùng, can đảm bắt đầu từ chị Nguyễn Ngọc 
Như Quỳnh 10 năm tù ngày 10.10.2016 và chị 
Trần Thị Nga 9 năm tù ngày 25.07.2017. Hai chị 
này đều có con nhỏ. Nhưng trong chế độ cộng 
sản, không có chuyện tranh luận và bào chữa 
vì bản án đã có sẵn trong túi chánh án. Vì thế, 
đừng nói chuyện ‘tình và lý’, nhất là khi vụ án 
liên quan đến những kẻ sát nhân Formosa có yếu 
tố tàu cộng.

Ngày 29.03.2017, Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đã 
tổ chức lễ Vinh Danh 13 khôi nguyên giải Phụ 
nữ Quốc tế Dũng cảm, dưới quyền chủ tọa của 
bà Melania Trump. Sau khi đại diện Bộ Ngoại 
giao đọc bản Vinh Danh người Việt Nguyễn 
Ngọc Như Quỳnh, bà Trump và toàn thể cử tọa 
đã đứng dậy và vỗ tay tán dương Phụ nữ Quốc 
tế Dũng cảm người Việt vắng mặt vì bạo quyền 
cộng sản đang giam cầm. Ngày 26.10.2017, bé 
Nguyễn Bảo Nguyên gởi thư đến bà Melania 
Trump, Ðệ Nhất Phu nhân Hoa kỳ, để xin bà 
can thiệp hầu mẹ của em (bà Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh) về với bé và em của bé nhân dịp sinh 

nhật của các em. Bé Nguyên đã không nhận được 
trả lời của bà Trump và bà này cũng đã hủy bỏ 
chuyến công được đến Việt Nam với Tổng thống 
Donald Trump tháng 11/2017. 

Các luật sư bào chữa cho những tiếng nói bất 
đồng bị đưa ra tòa không có đủ thời gian để 
tiếp xúc với thân chủ. Theo tổ chức nhân quyền 
Human Rights Watch hiện có hơn 100 người tại 
Việt Nam bị án tù chỉ vì lý do chính trị hoặc tôn 
giáo. Trong năm qua, xảy ra những vụ cưỡng chế 
thu hồi đất mà người dân không đồng thuận phải 
đụng độ với lực lượng chức năng. Cường quyền 
bị tố cáo thuê ‘côn đồ’ đến đe dọa, trấn áp người 
dân. Nhiều người dân phản kháng lại bị bắt với 
cáo buộc ‘chống người thi hành công vụ’ hoặc 
‘gây rối trật tự’.

Tối ngày 05.04.2018, Tòa án Nhân dân Hà 
Nội đã tuyên án 6 vị hoạt động dân chủ - nhân 
quyền với những bản án cho luật sư nhân quyền 
Nguyễn Văn Đài 15 năm tù, 5 năm quản chế và 
cộng sự viên Lê Thu Hà 9 năm tù, 2 năm quản 
chế. Các thành viên khác Hội Anh Em Dân Chủ 
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là mục sư Nguyễn Trung Tôn lĩnh 12 năm tù, 
3 năm quản chế; cựu tù chính trị Nguyễn Bắc 
Truyển 11 năm tù, 3 năm quản chế ; ký giả 
Trương Minh Đức 12 năm tù, 3 năm quản chế ; 
kỹ sư Phạm Văn Trội 7 năm tù, 1 năm quản chế. 
Tổng cộng là 66 năm tù và 17 năm quản chế. 
Nhưng như ăn cướp, phiên tòa chỉ kéo dài trong 
ngày, với những án nặng nề không lường trước vì 
bị cáo buộc vi phạm điều 79 Luật hình sự : hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Lập tức, Giám đốc Văn phòng Á châu - Thái 
Bình Dương của RSF (Phóng viên không biên 
giới), ông Daniel Bastard, cho rằng những bản 
án tù tuyên cho các nhà hoạt động dân chủ là vô 
cùng lố bịch vì ‘tội’ duy nhất của những người 
này là đưa lên mạng những bài viết kêu gọi tôn 
trọng nhân quyền tại Việt Nam. Chỉ có một lý 
giải duy nhất cho mức độ nặng nề của những 
bản án như thế đó là chúng hàm ý răn đe đối với 
những ai dám nêu lên những vấn nạn vì Công 
ích. Hậu quả biện pháp trấn áp này là ông tổng 
bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mất hết uy tín trên 
trường quốc tế và những đối tác cần phải rút ra 
những kết luận không thể tránh được đó. Các 
quốc gia thành viên Liên hiệp Âu châu nên phủ 
quyết Hiệp ước mậu dịch tự do với Việt Nam 
được dự kiến được chuẩn thuận trong năm 2018. 
Các tổ chức về Nhân quyền cũng đồng lên án 
hành động này của đảng cộng sản.

Ngày 06.04.2018, bà Bärbel Kofler, Đặc ủy 
Nhân quyền Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức 

đã ra Thông cáo báo chí đăng trên trang web 
Bộ Ngoại giao nêu rõ: ‘Phán quyết chống 6 nhà 
hoạt động vì quyền công dân Việt Nam đã gây 
ra mối quan ngại. Những người bị kết án đấu 
tranh cho việc tăng cường Nhà nước Pháp quyền, 
minh bạch hành chính công và sự tham gia của 
xã hội công dân nhiều hơn nữa - nói tóm lại: 
cho một nước Việt Nam tốt hơn. Họ làm điều đó 
theo nhận thức về các quyền được đảm bảo bởi 
Hiến pháp Việt Nam và Việt Nam đã cam kết 
thực hiện những quyền sau đây trong các điều 
ước quốc tế: Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự 
do hiệp hội. Họ bị ở tù vì dấn thân cho tương 
lai của Việt Nam’. Bà nói tiếp : ‘Nhà nước Pháp 
quyền, một lãnh vực mà chính phủ Đức rất quan 
tâm và từng viện trợ giúp Việt Nam cải tiến. Tôi 
cũng quan ngại về những thiếu sót những chuẩn 
mực của Nhà nước Pháp quyền trong điều tra và 
trong phiên tòa xét xử.

Ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà bị 
giam điều tra hơn hai năm trời - không được 
tiếp xúc với bạn tù, không có luật sư hỗ trợ và 
gia đình chỉ được vào thăm một vài lần. Sau khi 
người thân bị bắt, các gia đình ở trong tình trạng 
hoang mang kéo dài nhiều tuần lễ vì không được 
cho biết nơi giam giữ và bị phạm tội gì. Một số 
luật sư phàn nàn về việc cắt bỏ những quyền 
của họ trong thủ tục tố tụng hình sự“. Được biết, 
Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã cử nhân viên 
đến quan sát phiên tòa này, nhưng chỉ được ngồi 
trong phòng dành cho phóng viên báo chí theo 
dõi qua màn hình truyền mà âm thanh có lúc 
nghe được có lúc bị mất tiếng.

III. NHỮNG VIỆN TRỢ
HOANG PHÍ

A.- Từ nước Pháp
Ngày 27.03.2018, lúc 13 giờ 30, tại Ðiện 

Elysée, Tổng thống Emmanuel Macron đã tiếp 
và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
trong khi ăn trưa và sau đó hai vị đã ra phát 
biểu trước giới truyền thông quốc tế. Thông tấn 
xã Pháp AFP cho biết, khi hội đàm, ông Macron 
đã nói về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và 
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trường hợp các blogger 
cùng các nhà bảo vệ 
nhân quyền bị bỏ 
tù. Ông kêu gọi Việt 
Nam thực hiện những 
cải cách để tăng cường 
nhà nước pháp quyền. 
Hãng thông tấn Anh 
Reuters cho biết ‘ông 
Macron đã thảo luận 
với Nguyễn Phú Trọng 
về vấn đề nhạy cảm: 
nhân quyền’. Để giúp 
Việt Nam hoàn thành 
nhà nước pháp quyền, 
một chương trình hợp tác cho giai đoạn 2018-
2019 đã được ký kết giữa Bộ trưởng Tư pháp 
Việt Nam và Pháp. 

Thật buồn đến nhục khi lãnh đạo một nước 
đến một nước khác để nghe lãnh đạo nước này 
khuyên đừng đàn áp dân mình và cho tiền để xây 
dựng một nhà nước pháp quyền. Từ khi Tổng 
trưởng Tư pháp Robert Badinter, thời Tổng thống 
François Mitterand, đến nay, ngân sách nước 
Pháp đã chi tiêu bao nhiêu tiền người dân đóng 
thuế để viện trợ cho tập đoàn cộng sản tham 
nhủng để cho đến ngày 05.04.2018, Tòa án nhân 
dân Hà Nội tuyên án chớp nhoáng sơ thẩm 6 bị 
cáo tổng cộng 66 năm về tội ‘Hoạt động nhằm 
lật đổ chính quyền nhân dân’ quy định tại Điều 
79, Khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố : ‘Về thông tin 
do một số tổ chức nhân quyền đưa ra, tôi bác bỏ 
những thông tin sai sự thực, thiếu khách quan. Ở 
Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, 
không có việc những người tự do bày tỏ chính 
kiến mà bị bắt giữ. Như ở tất cả các quốc gia 
khác trên thế giới, ở Việt Nam, tất cả những hành 
vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo 
đúng pháp luật. Tôi xin khẳng định bảo đảm và 
thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất 
quán của Nhà nước Việt Nam, được thực hiện 
phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam 
cũng như với các công ước quốc tế về quyền con 

người mà Việt Nam là thành viên. Những nỗ lực 
và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo 
đảm và thúc đẩy quyền con người đã được cộng 
đồng quốc tế ghi nhận’. 

Ðó là những trả lời trực tiếp của đảng cộng 
sản Việt cho tổ chức nhân quyền, đáng kính và 
đáng được cám ơn, và đó cũng là những trả lời 
gián tiếp cho các nhà nước pháp quyền những 
quốc gia dân chủ chi tiền cho chúng.

Ngày 07.05.2017, cử tri Pháp tín nhiệm ông 
Emmanuel Macron vào chức vụ Tổng thống với 
nhiệm vụ chấn chỉnh nước Pháp sau những năm 
dài cầm quyền bởi những Tổng thống hữu và tả 
phái. Tổng thống Macron có lưu ý đến việc cải tổ 
viện trợ lâu dài và không hiệu quả này không ?

B.- Từ Cộng hòa liên bang Đức
Gần đây, theo kết quả điều tra của mình, 

giới thẩm quyền Ðức đã biết ‘Toàn bộ việc lên 
kế hoạch và thực hiện bắt cóc ông Trịnh Xuân 
Thanh do Trung tướng Ðường Minh Hưng, Phó 
Tổng cục trưởng Cục an ninh, Bộ Công an chỉ 
đạo, với sự cộng tác của Sứ quán Việt. Ðương 
sự đã có mặt tại hiện trường Berlin từ ngày 
16.07.2017. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và 
vẫn viện trợ, hợp tác và đào tạo mật vụ cho Bộ 
Công an để chống khủng bố. Nhưng, giờ đây, 
chính cơ quan được cho tiền này, quay ra khủng 
bố ngay trên nước Ðức và đánh đập đồng bào 
trong và ngoài nước. 

Ngày 20.12.2017, nhân viên Sứ quán Ðức có 
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cho đài VOA (Tiếng nói Mỹ quốc) họ dự định sẽ 
‘quan sát’ phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh. Lúc 
20 giờ ngày 04.01.2018, bà Petra Schlagenhauf, 
luật sư người Ðức của ông Thanh thụ lý hồ sơ 
xin tị nạn ở đó, đã bị ‘cấm vào Việt Nam’ và 
phải đáp phi cơ lại Bangkok. Sáng sớm ngày 
05.01.2018, từ Thái Lan, bà luật sư này gởi một 
email cho VOA cho biết bà đang chờ chuyến bay 
về Berlin và nói ‘Họ không cho tôi biết lý do vì 
sao nhưng tôi có nghe thấy họ nói với nhau rằng 
tôi là ‘luật sư của ông Thanh’… ‘Đại sứ Đức đã 
nói chuyện về trường hợp của tôi với phía Việt 
Nam nhưng không có kết quả’. Dĩ nhiên, một lần 
nữa, Việt Nam XHCN, từng là thành viên Hội 
đồng Bảo an Liên hiệp quốc, dùng bàn tay sắt 
với một một quốc gia Ðức từng cho chúng tiền, 
những viện trợ quốc tế không đến tay đồng bào 
nghèo Việt Nam dâu. Cuối cùng, VOA, trong 
Bản tin ngày 05.01.2018, cho biết ‘không thể liên 
lạc ngay lập tức với Sứ quán Ðức ở Hà Nội để 
biết thêm chi tiết về vụ việc’. 

Ngày 24.04.2018, phiên Tòa tại bang Berlin 
xét xử ông Nguyễn Hải Long, liên can tới vụ 
‘bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh’. Khởi đầu, ông 
Lienhardt Weiß, đại diện Viện Công tố Liên bang 
Đức dùng Bản Cáo trạng dài 70 trang, nhưng ông 
chỉ đọc những phần liên quan đến bị cáo Nguyễn 
Hải Long. Ðại ý, ông nói ông Long biết những 
nét chính của kế hoạch bắt cóc, nhưng không trực 
tiếp tham gia khi bắt cóc.

Tiếp theo, Luật sư sStephan Bonell, binh vực 
cho ông Long, đã chỉ trích Bản Cáo trạng thiếu 
phần đề cập đến yếu tố chính trị. Ông nói rằng 
phía Việt Nam đã đưa cho bên Đức Lệnh truy 
nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh và đã nộp cho 
Đức đơn đề nghị dẫn độ ông Thanh. Thủ tướng 
Việt Nam đã trao đổi với Thủ tướng Đức, bà 
Merkel, về vấn đề này trong dịp Hội nghị G20 
tại Hamburg, nhưng tất cả không được chính phủ 
Đức lưu ý tới và lệnh truy nã quốc tế không được 
chính phủ Đức tôn trọng.

Trả lời giới truyền thông, Luật sư Bonell cho 
rằng thân chủ của ông chỉ là ‘một con tốt thí’. 
Ông Long không biết đây là một vụ bắt cóc mà 
chỉ thuê xe giúp họ để dùng cho mục đích du lịch. 

Ông Bonell có ý định, trong trường hợp cần thiết, 
sẽ yêu cầu Tòa mời bà Thủ tướng Đức Merkel ra 
trước Tòa với tư cách là một nhân chứng để cung 
khai lý do tại sao những đề nghị dẫn độ của Việt 
Nam không được cứu xét giải quyết.

Do đó, tiến trình pháp lý trong vụ này còn 
kéo dài và các chi tiêu do người dân Ðức đóng 
thuế chưa dứt đâu.

C.- Tự do Báo chí
Báo cáo của tổ chức Phóng viên không biên 

giới (RSF) ngày 25.04.2018 cho biết tại Việt 
Nam hiện nay, mọi cơ quan báo chí đều hoạt 
động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn tin độc lập 
duy nhất mà hiện nay người dân có thể tiếp cận 
chính là từ các blogger và nhà báo tự do. Tuy 
nhiên, chính quyền cộng sản đang tìm cách đàn 
áp và xách nhiễu nhiều blogger thông qua việc sử 
công an thường phục. Bên cạnh đó, đã có nhiều 
blogger và nhà báo tự do bị bỏ tù bởi các tội 
danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’, ‘hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’, ‘lạm dụng 
quyền tự do dân chủ’ theo các điều 88, 79 và 
258 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Nhận xét về điều này, bà Margaux Ewen, 
Giám đốc điều hành RSF tại Washington D.C 
cho biết: « Truyền thông Việt Nam hoàn toàn 
bị kiểm duyệt và những blogger và nhà báo độc 
lập luôn bị chính quyền đe doạ hay xách nhiễu. 
Nếu trước đây hình phạt cho những blogger này 
thường là 2 năm thì hiện nay họ có thể đối mặt 
với những bản án lên tới 15 năm tù giam. Ngoài 
ra chính phủ luôn tìm cách kiểm soát việc biểu 
đạt cảm xúc và truyền đạt thông tin qua internet, 
đồng thời ngăn cản các blogger cung cấp thông 
tin trung thực đến cho người đọc ».”

Tự do báo chí tiếp tục bị tấn công trên khắp 
thế giới. RSF, trong bản báo cáo tình hình 2017, 
cho biết có 21 nước đang ở trong tình trạng ‘rất 
nghiêm trọng’, một kỷ lục mới. Việt Nam đứng 
hạng 175 trên 180 nước.

Hà Minh Thảo
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“Sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo 
lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của 
mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa 
tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe 
chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang 
đường“. (2 Tim 4:3-4). 

Trong tuần qua, giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ 
được đề cập đến nhiều tại Việt Nam. Từ lâu việc 
phát triển nhanh chóng của giáo phái này đã là 
một vấn đề đối với Giáo Hội Công Giáo tại Nam 
Hàn. Thật vậy, vào cuối năm 2017, thống kê của 
Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn cho biết Giáo 
Hội có 1734 nhà thờ [1]. Trong khi đó, theo một 
thống kê vào tháng 6 năm 2013, giáo phái (hay 
tà phái) Đức Chúa Trời Mẹ tuyên bố có đến 450 
nhà thờ tại Nam Hàn và 6,000 nhà thờ tại hải 
ngoại [2]. Nhiều quan sát viên cho rằng con số 
này có lẽ không xa sự thật bao nhiêu. 

Dưới đây là lược sử hình thành và những 
huyền thoại chung quanh giáo phái này.

Nhân vật Ahn Sahng-hong

Ahn Sahng-hong (안상홍) sinh ngày 13 tháng 
Giêng năm 1918 tại một ngôi làng nhỏ bé tại 
huyện Myeongdeok-ri, tỉnh North Jeolla, trong 
thời kỳ bị Nhật Bản chiếm đóng. Cả cha lẫn mẹ 
đều là người Hàn quốc theo Phật Giáo.

Sau đó, gia đình ông dọn lên thành phố Busan. 
Ông đã lớn lên tại quận Haeundae của thành phố 
này; và đó cũng là nơi ông lập ra một giáo phái mới.

Từ năm 1937 cho đến hết thế chiến hai, Ahn 
Sahng-hong sống với mẹ tại Nhật Bản trước khi 
trở về Hàn quốc vào năm 1946. Sau khi về nước, 
ông bắt đầu lui tới với Hội Thánh Cơ Đốc Phục 
Lâm (Seventh-day Adventist) tại Incheon từ năm 
1947, và một năm sau đó tuyên bố từ bỏ Phật 
Giáo, và được Mục Sư Lee Myeong-deok ban 
phép Rửa Tội [Năm 2011, Hội Thánh Cơ Đốc 
Phục Lâm ra một thông cáo nói giáo phái Tin 
Lành này không hề có Mục Sư nào tên là Lee 
Myeong-deok vào năm 1948, và cho biết thêm, 
theo sổ bộ của họ, Ahn Sahng-hong được Mục 
Sư Gim Seo-gyeong rửa tội vào ngày 9 tháng 10, 
1954 lúc ông ta 36 tuổi][3]

Năm 1953, Ahn Sahng-hong tuyên bố mình 
nhận được Mạc Khải và ba năm sau tuyên bố rằng 
trong vòng 10 năm nữa Chúa lại đến lần thứ hai.

Tháng Tư 1958, ông kết hôn với bà Hwang 
Wonsun (1923–2008).

Tháng Ba 1962, ông bị Hội Thánh Cơ Đốc 
Phục Lâm trục xuất sau những tranh cãi gay gắt 
về vấn đề thánh giá và các ảnh tượng trong nhà 
thờ. Theo Ahn Sahng-hong, tôn thờ thánh giá 
và các ảnh tượng trong nhà thờ là tôn thờ ngẫu 
tượng. 23 người trong Hội Thánh Cơ Đốc Phục 
Lâm tại Incheon bỏ đi với ông.

Ngày 28 tháng Tư 1964, Ahn Sahng-hong 
tuyên bố thành lập giáo phái mới gọi là Witnesses 
of Jesus Church of God (Hội Thánh Đức Chúa 

Lược sử hình thành
và những huyền thoại
chung quanh
giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ
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Trời các chứng nhân của Chúa Giêsu) tại Busan. 
Trước khi ông qua đời vào năm 1985, giáo phái 
này có đến 13 cộng đoàn tại Nam Hàn.

Những tin tưởng của Ahn Sahng-hong
Về cơ bản, các tin tưởng của Ahn Sahng-hong 

cũng tương tự những gì được tin tưởng trong Hội 
Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Tuy nhiên, trong hơn 
20 quyển sách do ông viết, Ahn Sahng-hong nhấn 
mạnh đến cuộc sống của Giáo Hội trong thời các 
Thánh Tông Đồ và đưa ra một số giải thích cực 
đoan về Kinh Thánh để quy định rằng:

1. Phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện.
2. Phép rửa là bước đầu tiên hướng tới sự cứu 

rỗi. Không tồn tại ơn cứu độ bên ngoài những 
người không được rửa tội.

3. Ngày Sa-bát nên được cử hành vào các 
ngày thứ Bảy, chứ không phải Chúa Nhật.

4. Ngày 25 tháng 12 không nên được cử hành 
như là lễ Chúa Giáng sinh bởi vì nó là ngày lễ 
thần mặt trời.

5. Thập giá và các ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ 
và các thánh bị coi là một hình thức tôn thờ 
ngẫu tượng.

6. Cần đề cao và cử hành các ngày lễ Do Thái 
Giáo như Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men và các 
ngày lễ khác được nêu trong chương 23 của Sách 
Lê-vi: lễ hoả tế, lễ dâng bó lúa đầu mùa, lễ lều…

Cánh chung luận
Với mục đích gây hoang mang ngõ hầu chiêu 

dụ tín đồ, Ahn Sahng-hong đặc biệt quan tâm đến 
những tiên đoán về ngày tận thế. Ông cảnh cáo 
các tín hữu là họ đang sống trong “thời sau hết”.

Năm 1956, ông tiên đoán là trong vòng 10 
năm nữa Chúa lại đến lần thứ hai; và đó là ngày 
thế mạt.

Tư tưởng cánh chung luận của ông được nhiều 
người Hàn quốc đón nhận một phần lớn vì hoàn 
cảnh lịch sử của đất nước này. Họ đồng hoá việc 
chiếm đóng của Nhật Bản với ách cai trị đè nặng 
lên dân Do Thái là “dân tộc đang bước đi trong 
tối tăm”.

Trong cuốn “The Bridegroom Was a Long 
Time in Coming, and They All Became Drowsy 
and Fell Asleep” (Chú rể đến muộn, và các cô 

phù dâu thiếp đi) phát hành vào năm 1980, Ahn 
Sahng-hong lại dự đoán tận thế sẽ diễn ra vào 
năm 2012.[4]

Cô dâu Thiên quốc
Vào năm 1978, một nhóm người trong giáo 

phái của Ahn Sahng-hong tôn vinh một thành 
viên nữ giàu có tên là Um Sooin (sinh năm 1941) 
lên hàng thần thánh. Một loạt ấn bản được tung 
ra quả quyết bà ta là “cô dâu duy nhất” trên thiên 
quốc được sai xuống để an ủi loài người. Mặc 
dù, đã cẩn thận tôn vinh cả Ahn Sahng-hong là 
Chúa Kitô xuống thế lần thứ hai; cả nhóm cùng 
với bà Um Sooin bị Ahn Sahng-hong trục xuất 
ra khỏi giáo phái.

Ahn Sahng-hong tỏ ra rất khinh miệt phụ nữ. 
Trong cuốn “Problems with the New Jerusalem, 
the Bride and Women‘s Veils” (1980, in lại 1983) 
(Vấn nạn với nhóm Tân Giêrusalem, Cô Dâu và 
khăn che đầu của phụ nữ) [5], Ahn Sahng-hong 
viết: “Đàn bà nên học mọi sự trong lặng lẽ và 
trong sự phục tùng. Tôi không cho phép một 
người phụ nữ giảng dạy hoặc có quyền hành trên 
một người đàn ông; đàn bà phải biết im lặng. 
Adong được tạo ra trước rồi mới đến Evà. Và 
Adong không phải là người bị [con rắn] lừa dối; 
mà chính là người đàn bà đã bị lừa dối và trở 
thành tội nhân.”

Cái chết của Ahn Sahng-hong
Ngày 24 tháng Hai 1985, Ahn Sahng-hong bị 

nhồi máu cơ tim đang khi ăn trưa. Ông được đưa 
vào nhà thương. Tuy nhiên, trên đường đi cấp 
cứu, Ahn Sahng-hong lại bị thêm tai biến mạch 
máu não. Ngày hôm sau, 25 tháng Hai, 1985 ông 
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qua đời tại nhà thương Công Giáo Maryknoll của 
thành phố Busan bỏ lại người vợ và 3 đứa con.

Ông được chôn cất tại nghĩa trang Seokgye 
cách thành phố Busan 30km về phía Bắc. Trên 
phần mộ của ông, người ta đọc thấy dòng chữ sau: 
“Phần mộ của tiên tri Êlia Ahn Sahng-hong”[6]. 

Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ
Sau cái chết bất ngờ của Ahn Sahng-hong, 

tranh chấp nổi lên trong giáo phái Hội Thánh 
Đức Chúa Trời các chứng nhân của Chúa Giêsu 
do ông thành lập.

Lần này, một nhóm người khác lại tôn vinh 
một người đàn bà khác, 41 tuổi, làm lãnh đạo 
tinh thần của họ. Đó là bà Jang Gil-ja (장길자). 
Bà này sinh ngày 29 tháng 10 năm 1943. Jang 
Gil-ja là chủ tịch của hai quỹ từ thiện rất giàu 
có tên là 국제위러브유 운동 (Chúng tôi thương 
mến bạn) và 새생명복지회 (Phúc Lợi trong cuộc 
sống mới) [7].

Sau Đại Hội Bất Thường vào ngày 4 tháng Ba 
năm 1985, giáo phái do Ahn Sahng-hong thành 
lập lúc đầu tách ra thành 2 giáo phái:

Thứ nhất là nhóm New Covenant Passover 
Church of God - Hội Thánh Đức Chúa Trời Giao 
ước Mới trong Lễ Vượt Qua. Nhóm này do vợ 
và các con của Ahn Sahng-hong lãnh đạo và vẫn 
đặt trụ sở tại địa điểm cũ tại thành phố Busan.

Phóng viên Lee Seung-yeon của tờ Modern 
Religion viết vào tháng Hai 2012 rằng “Các buổi 
lễ được thực hiện tại nhà thờ của nhóm Giao ước 

Mới trong Lễ Vượt Qua không khác bao nhiêu 
với các giáo hội [Tin Lành] chính thống. Các 
giáo dân cầu nguyện cùng danh Chúa Giêsu Kitô 
và đọc kinh Lạy Cha. Họ hát những bài thánh 
ca chính thống không có sửa đổi. Giống như các 
tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, họ giữ ngày thứ Bảy 
là ngày Sa-bát.”

Nhóm thứ hai, là nhóm truyền vào Việt Nam 
từ năm 2001, có tên là Witnesses of Ahn Sahng-
hong Church of God (Hội Thánh Đức Chúa Trời 
các chứng nhân của Ahn Sahng-hong), sau lại đổi 
tên thành World Mission Society Church of God 
(Hội Thánh Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo 
Thế giới) thường được gọi với cái tên phổ biến 
hơn là giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ. Nhóm này 
dời trụ sở từ Busan về Hán Thành.

Trong Đại Hội ngày 2 tháng Sáu, 1985, tại 
Hán Thành, nhóm này đưa ra 3 quan điểm mới.

Thứ nhất, Ahn Sahng-hong phải được nhìn 
nhận là Chúa Kitô xuống thế lần thứ hai. Xa 
hơn, Ahn Sahng-hong phải được xem là Chúa 
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Thứ hai, bà Jang Gil-ja được gọi là Đức Chúa 
Trời Mẹ, tức là hình ảnh phụ nữ của Đức Chúa Trời.

Thứ ba, các kinh nguyện kêu cầu cùng Thiên 
Chúa phải được sửa lại để kêu cầu cùng Ahn 
Sahng-hong.

Việc tôn phong người phàm lên hàng thần 
thánh đã bị Hội Đồng Quốc Gia Các Giáo Hội 
Kitô Nam Hàn lên án mạnh mẽ coi giáo phái này 
là một tà giáo phạm thượng, phản nghịch cùng 
Thiên Chúa. [9]

Tuy bị lên án như thế, tà giáo “Hội Thánh 
Đức Chúa Trời các chứng nhân của Ahn Sahng-
hong” dưới quyền lãnh đạo của bà Jang Gil-ja 
và tổng Mục Sư Joo-Cheol Kim tỏ ra thành công 
vượt bậc và gây không ít khó khăn cho Giáo Hội 
Công Giáo tại Nam Hàn.

Jang Gil-ja và Joo-Cheol Kim là những người 
có tài làm thương mại lại có vốn từ các tín hữu 
đóng góp nên họ làm chủ các đại công ty và có 
nhiều cổ phần trong những công ty lớn khác tại 
Nam Hàn, Hoa Kỳ và các nước khác.

Ngày nay tà phái này có đến 450 nhà thờ tại 
Nam Hàn và 6,000 nhà thờ tại 175 quốc gia khác.
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Phương thức hoạt động của tà giáo này tỏ ra 
rất thành công tại các quốc gia kém mở mang 
tại Á, Phi. Chẳng hạn như tại Nigeria, trong tư 
cách chủ nhân các siêu thị, và các công ty lớn, 
họ thường thuê mướn một số lớn các nhân công 
vào đó để …ngồi chơi xơi nước, gần như không 
làm gì cả trong một thời giqn ngắn. Sau đó, một 
thời gian họ dùng công ăn việc làm gây sức ép 
buộc gia nhập giáo phái, nếu không chịu thì mất 
việc làm. Tại các nước phát triển, họ lại hoạt 
động theo một phương thức khác. Theo Chris 
Harris của People.com[10], tà phái này tận dụng 
Internet để tiếp cận với những người có khó khăn 
trong cuộc sống, các cựu chiến binh khủng hoảng 
sau khi trở về từ chiến tranh, và cả những người 
nghiện sex muốn được sống cuộc sống bầy đàn 
chung chạ.

Những huyền thoại chung quanh tà 
phái Đức Chúa Trời Mẹ

Chung quanh câu chuyện về tà phái Đức Chúa 
Trời Mẹ như đã được các phương tiện truyền 
thông và các mạng xã hội Việt Nam đưa lên có 
những điều, chúng tôi thiết nghĩ, không đúng.

Bà Jang Gil-ja là vợ của Ahn Sahng-hong. 
Không đúng, bà ta không phải là vợ của Ahn 
Sahng-hong.

Ahn Sahng-hong xưng mình là Chúa Kitô, là 
Chúa Ba Ngôi. Không đúng. Ông ta không có 
gan đó. Những gì được viết trên mộ chí của ông 
ta cho thấy ông ta cùng lắm chỉ dám ví mính 
với tiên tri Êlia.

Ahn Sahng-hong chủ trương rằng bà Jang Gil-
ja là hình ảnh phụ nữ của Đức Chúa Trời, là Đức 
Chúa Trời Mẹ. Không đúng. Đó không phải là 
chủ trương của Ahn Sahng-hong. Trong các tác 
phẩm của mình Ahn Sahng-hong thường tỏ ra 
khinh miệt phụ nữ và không ngại coi phụ nữ như 
một trong những “mối tội đầu” (x. 4 thượng dẫn).

Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ cho người ta uống 
một thứ nước thánh khiến cho con người “mụ 
mị” ra. Về phương diện khoa học, có tồn tại hay 
không một chất có tác dụng lâu dài như thế? Làm 
sao một chất như thế có thể thoát được sự kiểm 
soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng Hoa 

Kỳ nơi tà giáo này được báo cáo có đến 150,000 
ngàn thành viên (x. 10 thượng dẫn). Chiêu thức 
của tà giáo này có lẽ chủ yếu là những lèo lái về 
tâm lý và áp lực công ăn việc làm hơn là dùng 
đến các chất hóa học.
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ĐỨC MẸ LA VANG VỚI CÁC 
THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Năm 2018, kỷ niệm 30 năm các Thánh Tử 
đạo Việt Nam được Hội Thánh tôn lên 
hàng Hiển Thánh vào ngảy 19.6.1988 

(1988-2018). “Để mừng kính Các Thánh Tử Đạo 
và vì lợi ích thiêng liêng của Dân Chúa, Hội 
đồng Giám mục đã xin Tòa Ân Giải Tối Cao cho 
phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận”. 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) 
đã có Thư Công bố Năm Thánh Tôn vinh Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19 
tháng 6 năm 2018 (kỷ niệm ngày phong thánh) 
đến 24 tháng 11 năm 2018 Lễ Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam. Nội dung của Thư Công bố Năm 
Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi 
mọi thành phần Dân Chúa “chiêm ngắm và học 
hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam”... sẽ có những buổi thuyết trình và 
những buổi thảo luận về Các Thánh Tử Đạo, văn 
phòng Hội Đồng Giám Mục sẽ phổ biến tài liệu 
học hỏi “để giúp mọi người hiểu biết, yêu mến 
và noi gương các Ngài”.

1. Lễ Dâng của Cha Thánh Tử 
Đạo Emmanuel Nguyễn văn Triệu, 
năm 1798

Chúng ta biết rằng, khoảng vào tháng 7 năm 
1798, một cuộc bách hại Đạo Công giáo cách dữ 
dội của Nhà Tây Sơn, họ tìm bắt Đức Cha Jean 
Labartette (1792-1823) tại các giáo xứ Thợ Đúc, 
Kim Long, Dương Sơn, (Thừa Thiên) và giáo xứ 
Cổ Vưu, vùng Dinh Cát. Giáo dân Thạch Hãn, 
Cổ Vưu (Trí Bưu), Hạnh Hoa chạy vào rừng núi 
La Vang để trốn tránh cuộc bách hại này. Sống 
trong tình trạng đói khổ, thiếu thốn, bệnh tật lại 
thêm nỗi lo sợ vì thú dữ rình chực đầy hiểm 
nguy. Hằng đêm, anh chị em tụ họp quây quần 
bên nhau lần chuỗi Mân Côi, tha thiết đọc kinh 
cầu nguyện. Lời kinh thống thiết nài van của con 
cái đang lâm nguy chạm đến trời cao,… Theo 
tương truyền, năm 1798 Đức Mẹ đã hiện đến 

trong ánh hào quang, tay bồng Chúa Hài Nhi, an 
ủi cha ông chúng ta và dạy hái lá xung quanh đó 
nấu uống sẽ lành các chứng bệnh. Đức Mẹ ban 
lời thiết ái và hứa rằng: “Mẹ đã nhận lời chúng 
con kêu xin, chúng con hãy vui lòng chịu khó và 
từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ chốn 
này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”. Sự 
kiện xảy ra trên thảm cỏ gần gốc cây đa cổ thụ, 
nơi giáo dân đang cùng nhau cầu nguyện. Đức 
Mẹ còn hiện ra nhiều lần như vậy. Đó là lời các 
tiền nhân đã loan truyền cho đến ngày nay.

Cũng chính trong thời gian này, như đã nói 
trên, quân lính ráo riết tìm bắt các thừa sai, 
các linh mục. Trong việc tìm bắt Đức Cha Jean 
Labartette tại Thợ Đúc, quân lính hùng hổ bố ráp 
giáo xứ Thợ Đúc, không tìm thấy Đức Cha,  họ 
cũng xông vào Phước viện Mến Thánh Giá Thợ 
Đúc lục soát, họ đã khủng bố các nữ tu (34 chị), 
đánh đập các chị cách tàn nhẫn, trói chín chị 
trẻ, đòi đem về Phú Xuân, bà bề trên Thục 72 
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tuổi, cương quyết phản đối: “ chúng tôi đi thì đi 
hết, ở lại thì ở lại hết, chứ không chịu việc tách 
chúng tôi ra như thế!” Họ cướp của và lấy đi tài 
sản của các chị... Cha Emmanuel Nguyễn văn 
Triệu từ ngoài Bắc về thăm Mẹ tại giáo xứ Thợ 
Đúc, đang có mặt tại nhà ông Quờn (Quyền), 
gần phước viện, cha thấy quân lính hành hung 
các chị, cha đã tự nộp mình, xưng mình là linh 
mục, quân lính đã bắt trói ngài và dẫn về đồn 
Phú Xuân. Sau hơn 1 tháng tù tội với những roi 
đòn tra tấn và cực hình. Ngày 17.9.1798, một 
đội lính lạnh lùng cầm gươm giáo dẫn Ngài đi, 
(cùng với 6 tên trộm cướp), ra pháp trường, có 
tên lính đi trước cầm tấm bảng ghi: “Tên Triệu, 
con ông Nguyễn văn Lương chuyên giảng đạo 
Datô, quyến rũ ngu dân theo tà đạo. Vậy phải 
lãnh án trảm quyết”. Đến pháp trường Bãi Dâu 
(Chợ Được- Bên kia cầu Gia Hội). Vào giờ trưa, 
lý hình chém đầu Ngài, Ngài lãnh phúc tử đạo 
lúc 42 tuổi, sau 6 năm làm linh mục. Giáo dân 
chôn giấu xác Ngài một nơi kín đáo. Năm 1803, 
Đức Cha J. Labartette cho cải táng xác Ngài về 
chôn trong nhà thờ giáo xứ Dương Sơn. (Trần 
Quang Chu, Hành Hương Giáo phận, tập I, trang 
268-270). Hiện tại, một ít di tích thánh (hài cốt) 
của Ngài đang có tại: Giáo xứ Thợ Đúc (Huế) 
và giáo xứ Dương Sơn (Thừa Thiên). 

Tại Giáo đô Rôma, ngày 19.6.1988 Đức Giáo 

Hoàng Gioan-Phaolô II đã tôn phong 117 Thánh 
Tử đạo Việt Nam lên bậc Hiển Thánh, trong đó 
có Thánh linh mục tử đạo Emmanuel Nguyễn văn 
Triệu ( 1756-1798). 

2. Của Lễ Dâng trên Nền Nhà 
Thờ Đức Mẹ La Vang, năm 1885

Sau đây là câu chuyện cảm động tại La Vang 
vào năm 1885 loạn Văn Thân. Với “Hịch Cần 
Vương” và “Chiêu bài Bình Tây Sát Tả”, người 
ta muốn giết sạch người công giáo, các linh mục 
và các Thừa Sai ngoại quốc. Khi mưu đồ đánh 
Pháp của hai ông quan Nguyễn văn Tường và 
Tôn Thất Thuyết thất bại, hai ông đem Vua Hàm 
Nghi và hoàng gia tháo chạy ra vùng Quảng Trị, 
Quảng Bình thì loạn Văn Thân bùng nổ một cách 
hung bạo hơn nữa, vì quân lính thì ô hợp và với 
lửa oán thù bốc cao với ngọn gió đốt nung lòng 
thù hận, nên Văn Thân vừa đi chém giết người 
công giáo vừa cướp của, đốt nhà thờ, tu viện, 
nhà của người công giáo... họ thiêu sống người 
công giáo trong các thánh đường bằng tranh mà 
không ai có thể trốn thoát được các cây giáo 
mác vấy máu của họ (năm 1885), chủ yếu là 
các làng mạc, các giáo xứ công giáo vùng Dinh 
Cát, Quảng Trị. 

Trong tập sách: “Một trang huyết lệ tỉnh 
Quảng Trị” có ghi câu chuyện cảm động như 
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sau: Có gần 200 giáo dân Cổ Vưu, đã chạy giặc 
Văn Thân (07.9.1885) vào La Vang, rồi họ trốn 
vào rú xanh gần đó, trong lúc ẩn trốn trên rừng, 
vì quá đói, nên họ liều mạng trở về đồng nội 
kiếm ăn. Bất ngờ nghe tiếng kèn tây thổi ở tỉnh 
thành Quảng Trị và gặp Cha Lý (Allys) cùng 
với quân đội Pháp vào ngày 12.9.1885. Sau đó, 
có một số ít anh em mạo hiểm trở vào rú xanh 
đưa tin cho anh chị em đang tránh nạn... Họ chia 
nhau từng toán mà trở về làng, từ trong núi đi 
ra, trên đường về, có 30 tín hữu Trí Bưu bị một 
toán quân Văn Thân chận lại, muốn giết ngay... 
Trong đó có ông Thoàn, đứng ra xin một ân huệ 
là được chết trên nền Đền thờ Đức Mẹ La Vang 
mới bị đốt cách đó chỉ vài hôm. Lời yêu cầu 
của ông được chấp thuận ngay. Quân Văn Thân 
trói ông Thoàn và 29 người đồng hành khác rồi 
chúng thiêu sát tất cả trên nền nhà thờ Đức Mẹ 
(Lm Nguyễn văn Ngọc, Linh địa La vang trang 
53-54). Phải chăng cái chết đầy can đảm và trọn 
tình yêu với Thiên Chúa của các tín hữu cha ông 
chúng ta xưa hòa với lễ dâng trên đồi Canvê, có 
Mẹ Maria đứng hiệp dâng của lễ là chính con 
cái Mẹ, em của Chúa Giêsu như xưa Mẹ đã dâng 
chính Con Một mình, chịu đóng đinh trên đồi Sọ, 

Mẹ cùng Đồng Công. Rất nhiều tín hữu nam nữ 
đã lấy cái chết minh chứng lòng trung thành với 
đức tin mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã ban cho. 
Thánh địa La Vang của Mẹ có những của lễ hy 
sinh, bàn tế lễ đã thấm máu các Đấng Tử đạo 
vùng đất Dinh Cát, Quảng Trị, với cái chết kiên 
trung đầy uy dũng, như khúc khải hoàn ca các 
thiên thần chờ đợi rước các Vị tử đạo lên trời!

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN 
KIM ĐIỀN VỚI ĐỨC MẸ LA VANG

Thấm thoát, Đức Tổng Giám Mục Philipphê 
Nguyễn Kim Điền (1921-1988) cũng đã Về với 
Chúa 30 năm rồi. Đức TGM Philipphê, Ngài là 
“Vị Chứng Nhân của Sự Thật và Lẽ Phải”.Tưởng 
nhớ đến Ngài như là một Giám Mục dũng cảm 
của Giáo Hội Việt Nam.

Năm 1971, Ngài đã phát biểu tại Thượng Hội 
Đồng Giám mục thế giới bàn về Công lý trên thế 
giới, ngày 19.10.1971: “Đã có những Giám Mục 
bị tù vì bênh vực quyền lợi của Hội Thánh. Nay 
có Giám Mục nào bị tù vì bênh vực quyền lợi 
của con người chăng?” Một câu nói mà có lần 
được hỏi sau năm 1975 rằng: “Đức Cha có nghĩ 
là sẽ có ngày chính mình sẽ thực hiện nó không?” 
thì Ngài đã trả lời: “Nếu Chúa thương cho mình 
phải thực hành lời đó thì có hạnh phúc nào bằng! 
Xin cầu nguyện cho tôi được như vậy!” Và quả 
là Ngài đã được như ý nguyện. Giáo sư Nguyễn 
Lý Tưởng, người con của Giáo phận Huế đã viết 
nhân lễ giỗ 20 năm (2008) của Đức Cố Tổng 
Philipphê như sau: “...đừng quên hình ảnh MỘT 
NGƯỜI CHA TỬ ĐẠO TRONG GIAI ĐOẠN 
MỚI NÀY, dưới chế độ Cộng sản”.

Nhân viết về Ngài trong  giai đoạn một lịch sử 
Hồng Ân, kỷ niệm 30 Năm 117 Thánh Tử Đạo 
Việt Nam được tôn phong Hiển Thánh và cũng là 
lần giỗ thứ 30 của Đức Tổng. Trong khuôn khổ 
của Trang La Vang Online Dân Chúa Âu Châu, 
chúng tôi xin trích đăng bài của ông Trần văn 
Trí, tác giả quyển “Năm Thánh Mẫu La Vang” đã 
kể lại câu chuyện Đức Tổng Giám Mục Philipphê 
Nguyễn Kim Điền, Tổng Giám Mục Tổng Giáo 
phận Huế nói về Đức Mẹ La Vang, trong tập Về 
Bên Mẹ La Vang, năm 1998, do ông Bùi văn 



Tháng 6 - 2018
65Trang La Vang

Giải chủ biên, nguyên văn như sau:
Nhân dịp Hội nghị các Giám mục toàn quốc 

lần đầu tiên tại Hà Nội, ngày 01.5.1980. Hội 
đồng Giám mục Việt Nam đã đồng thanh biểu 
quyết lại chấp nhận chọn “Trung Tâm Thánh 
Mẫu La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn 
Quốc.” Thế nhưng, việc hành hương đến kính 
viếng Đức Mẹ La Vang gặp nhiều cản trở. Họ 
tìm đủ mọi cách ngăn cấm và yêu cầu chúng tôi 
không được tổ chức đại hội La Vang. Nhiều lần, 
tôi đã thảo luận và chính thức trình cho họ biết 
về sự sốt sắng, tin tưởng của người dân vào Đức 
Mẹ. Tôi nói rõ: Không ai tổ chức hành hương 
hay đại hội La Vang mà đó là Đức tin và do 
lòng thành kính của giáo hữu và chúng ta phải 
tôn trọng lòng tin của người dân. Riêng tôi, tôi 
không thể ngăn cấm được. Tôi sẵn sàng chịu tử 
vì đạo để chu toàn bổn phận chủ chăn của tôi.

Họ nói: “Bác yên trí, chúng tôi không để cho 
bác tử đạo đâu.” Nhưng họ không hiểu lời họ nói; 
vì đâu phải chỉ cứ việc bị tử hình, bị đổ máu mới 
tử đạo, mà biết bao người hy sinh để làm chứng 
nhân dù bị áp bức, kỳ thị, bị mất việc làm, mất 
quyền lợi trong cuộc sống của một người công 
dân Việt Nam bình thường, đó cũng là một cách 
tử đạo.

Họ rất khó thông cảm vì luôn luôn nghi kỵ 
đối với những người không phải phe phái họ, 
nhất là người công giáo. Bằng chứng là sau hội 
nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam tháng 5 năm 
1980, vào dịp đại hội LaVang lần thứ 19 năm 
1981, dù giáo hữu khắp nơi đổ về tham dự đông 
đúc, nhưng các Giám mục không đến được, chỉ 
có Đức Cha Stêphanô Thể và tôi tham dự. Sau 
đó, tôi bị theo dõi đặc biệt, luôn luôn có an ninh 
canh gần tòa Giám mục. Ngoài lần đi đại hội lần 
thứ 19, tôi không còn được ra La Vang viếng Mẹ 
như lòng mong ước. Tôi cũng không đi thăm hay 
ban phép Thêm Sức tại các giáo xứ ngoài thành 
phố. Dù di chuyển bằng cách gì cũng có người 
chận xét, mời về lại Tòa Giám Mục. 

Mùa hè 1984, xảy ra chuyện đáng nhớ: Sáng 
sớm ngày 15 tháng 8 năm 1984, vào dịp đại hội 
LaVang thứ 20, sau khi dâng lễ và điểm tâm 
xong, có người đã lén giúp tôi, hóa trang như 

một người dân quê, đội khăn nón đàng hoàng, 
thoát ra khỏi nhà và được chở bằng honda đi 
viếng Đức Mẹ La Vang. Đến ga An Hòa (cách 
ga xe lửa Huế khoảng 3 km), tôi lên xe lửa và 
định ra đến ga Quảng Trị thì đi bộ như bao người 
hành hương khác. Nhưng khi tàu đên ga LaVang 
Thượng (cách Thánh địa La Vang 2 km), tôi vừa 
bước xuống thì có người tới hỏi ngay.

- Bác ra đây làm chi?
- Tôi đi hành hương viếng Đức Mẹ La Vang
- Bác đi làm gì cho mệt. Bác đang đau yếu. Ở 

đâu chẳng có “mẹ” mà bác phải ra đây?
- Người đau yếu lại càng phải đến với Mẹ chứ?
Nhưng, sự hiện diện của bác không tốt cho an 

ninh đâu. Thôi, xin bác trở về Huế đi.
- Tôi đi viếng Đức Mẹ, với tư cách một tín 

hữu như mọi người khác, có sao đâu?
- Bác là “Đức Tổng” bác ra đây bất tiện lắm. 

Không bảo đảm được an ninh đâu. Xin bác về 
đi, nếu không, sẽ có nhiều rắc rối cho các đồng 
bào đi Lavang đấy!
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Thấy chuyện không xong và để cho đồng bào 
đi viếng Mẹ được tốt đẹp, tôi lên xe lửa về lại An 
Hòa và có người giúp chở về tòa giám mục Huế 
ngay chiều hôm đó. Từ trước và sau đại Hội La 
Vang thứ 21. Tháng 8.1887, tôi bệnh yếu, không 
đi viếng Đức Mẹ La Vang được, nhưng đó chính 
là lúc tôi thật sự được ở bên Mẹ một cách thắm 
thiết. Tôi tin chắc chính Mẹ đã đến với tôi: bất 
cứ ở đâu, khi thành tâm kêu xin, tôi thấy Mẹ sẵn 
sàng đến nâng đỡ phù hộ tôi, giúp tôi vượt thắng 
mọi đau khổ, phần xác và phần hồn.”

Câu chuyện này đã được Đức TGM Philipphê 
kể lại vào ngày gần cuối tháng 5 năm 1988 khi 
Ngài vào ở tòa TGM (Saigon), ngoài ông Trần 
văn Trí, cựu chủng sinh giáo phận Huế, còn có 
một nha sĩ. Sau khi nghe Đức TGM Điền kể 

xong câu chuyện nói trên, ông hỏi thêm:
- Thưa Cha, cha có muốn nói gì thêm về La 

Vang không?
Với đôi mắt rực sáng, khuôn mặt cương nghị 

nhưng tha thiết, ngài nói:
Điều thứ nhất: Tôi luôn luôn ước mong người 

công giáo Việt nam nhớ rằng năm 1961 đền 
thánh Đức Mẹ Lavang đã được các Giám mục 
chọn làm “đền thờ toàn quốc dâng kính Trái Tim 
Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ” và “Thánh địa 
La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc”. 
Ngày 01.5.1980 tại Hà Nội, các Giám mục Việt 
Nam họp hội nghị toàn quốc đã đồng thanh biểu 
quyết lại chấp nhận Trung Tâm Thánh Mẫu La 
Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc.

Vì chiến cuộc, đền thờ đã đổ nát. Chúng 
ta hãy quyết tâm 
cùng nhau chung 
sức xây cất lại 
một đền thánh để 
tôn kính Đức Mẹ 
cho xứng đáng. 

Điều thứ hai: 
Người công giáo 
có tin Đức Mẹ 
La Vang không? 
Nếu tin thì phải 
yêu mến Mẹ và 
luôn luôn cầu xin 
với Mẹ, vững lòng 
theo lời Mẹ phán 
bảo: Từ nay về 
sau, hễ ai đến kêu 
xin Mẹ nơi đây, sẽ 
được toại nguyện.

Đức Tổng Giám 
Mục Philipphê 
Nguyễn Kim Điền 
qua đời tại Sàigòn 
ngày 08.6.1988, 
đúng 11 ngày 
trước khi Giáo 
Hội Công giáo 
tôn vinh 117 Vị 
Tử đạo Việt nam 
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lên bậc hiển thánh, ngày 19.6.1988. Linh cữu 
của Ngài được đưa ra Huế, an táng trong lòng 
nhà thờ chánh tòa Phủ cam. Ngài là một Vị Chủ 
chăn được ca ngợi là rất can đảm thẳng thắn 
đối với chế độ cầm quyền sau 1975, không tiêu 
cực đối đầu nhưng nói lên những gì cần nói, vì 
ích lợi chung, không chống đối nhưng không a 
dua, cương quyết giữ vững Niềm tin và không đi 
ngược với đường lối của Giáo Hội. (Trích “Về 
bên Mẹ La Vang” của Bùi văn Giải, số đặc biệt 
La Vang 200 năm, trang 8-9).

Để kết thúc bài viết ngắn này, xin mời quý 
độc giả hãy mang lấy tâm tình của HĐGM Việt 
Nam nhắn nhủ: “Anh chị em hãy hướng lòng lên 
Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ được tôn vinh là 
Nữ Vương các Thánh Tử Đạo vì hơn ai hết, chính 
Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để quy phục 
Thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Bằng 
sự từ bỏ trọn vẹn đó, Mẹ đã cộng tác tích cực 
với Chúa Thánh Thần để Lời Thiên Chúa không 
chỉ là ngôn từ, nhưng đã trở thành “xác phàm và 
ở giữa chúng ta”(Ga 1,14), Bước vào Năm Thánh 
2018, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, kết hợp 
mật thiết với Chúa Giêsu, vâng phục Thánh ý 
Chúa Cha, theo ơn soi sáng của Chúa Thánh 
Thần, để xứng đáng lãnh nhận những ơn lành 
Chúa muốn ban cho chúng ta trong Năm Thánh 
này”(HĐGMVN, Thư Công bố Năm Thánh Tôn 
vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam).

Lạy Đức Mẹ La Vang, Lạy Nữ Vương Các Thánh 
Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con, xin cho 
chúng con một Đức Tin kiên vững, một Đức Mến 
nồng nàn, một lòng Trông cậy bền bỉ, để chúng 
con sống đạo như cha ông chúng con, phượng 
thờ Chúa, yêu thương nhau, quyết tâm thực hành 
đức ái, nhất là đối với những người nghèo khổ, 
hầu cho tình yêu Chúa tỏa sáng nơi môi trường 
chúng con sống, hoạt động, hầu cho nhiều người 
nhận biết Chúa là Cha nhân lành, biết phượng thờ 
Thiên Chúa trong “Thần Khí và Sự Thật” qua sự 
bầu cử của các Thánh Tử đạo Việt Nam. Chúng 
con cầu xin nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô 
Chúa chúng con. Amen.   

Maria Tuyệt mtghue

Mười Thương La Vang 
Một thương, Mẹ ở Thiên Đàng
Lắng nghe tiếng khóc, ”la vang” giữa rừng!!!
Hai thương, Mẹ đã ”vui mừng”
Hiện ra khuyên nhủ: ”Con đừng lo âu!”
Ba thương, Mẹ có hứa câu:
”Nhậm lời ai đến nguyện cầu nơi đây…”
Bốn thương, Mẹ xuống dư đầy
Hồng Ân Thiên Chúa đuổi bầy quỷ ma.
Năm thương, Tình Mẹ bao la
Lau khô giọt lệ con sa giữa rừng.
Sáu thương, Nhan Thánh sáng trưng:
Mẹ xinh hơn cả cảnh hừng đông lên!
Bảy thương, Mẹ đã xưng TÊN
Mẹ là THÁNH MẪU ở trên Thiên Đàng.
Tám thương, lời Mẹ dịu dàng
Êm như cung điệu nhịp nhàng, khoan thai…
Chín thương, Mẹ ẵm CON TRAI
Để cho tín hữu nhìn NGÀI đắm say!
Mười thương, Mẹ đã chỉ bày
”Lá vằng” trị bệnh rất hay giữa rừng!
…………………………….
Mẹ ôi, con nhớ quá chừng
”Trung Tâm Thánh Mẫu” mà rưng lệ sầu!
Ra đi biền biệt đã lâu,
Nhớ thương Mục Tử dạy câu thế nầy:
”Trung Tâm Thánh Mẫu là đây,
Là Vương Cung Thánh Đường nầy, con ơi!”

Đaminh Phan Văn Phước
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Bs Nguyễn Y Đức GIẢI ĐÁP Y HỌC
Gìn giữ móng

Móng là nói chung cho cả móng tay và 
móng chân.

Bệnh của móng có thể phục hồi sau 
khi điều trị, nhưng móng mọc lại rất chậm. Cho 
nên chăm sóc, bảo vệ móng, tránh hư hao là điều 
cần lưu ý. 

Chăm sóc móng cũng là cả một nghệ thuật vì 
thực hiện không đúng cách hoặc quá đáng đều 
có thể gây tổn thương cho móng

-Ðiều rất quan trọng trước hết là không nên 
cắn móng tay hoặc làm điều gì có thể gây tổn 
thương cho móng. Chỉ với một vết thương nhỏ 
cũng khiến vi khuẩn có thể xâm nhập và đưa tới 
nhiễm trùng cho móng. 

Vì vậy, cần mang bao tay khi làm công việc 
có thể va chạm mạnh tới móng.

- Tránh để móng tiếp xúc trực tiếp và quá 
lâu với các chất tẩy rửa, dung dịch hòa tan, dầu 
nhớt... Các chất này rất dễ làm thay đổi cấu trúc, 
hình dạng và mầu sắc của móng. Mang bao tay 
cao su để bảo vệ móng khi phải làm việc với 
các chất này.

- Mỗi tuần cắt móng tay một lần. Móng chân 
nên cắt ngang bằng mặt, mỗi tháng một lần vì 
móng nơi đây mọc chậm hơn móng tay. 

Khi móng quá cứng và giòn, nên cắt sau khi 
tắm hoặc ngâm móng trong nước, vì lúc này 

móng tương đối mềm hơn. 
Dùng kéo hoặc kìm cắt móng thật sắc và nhỏ 

để cắt, rồi giũa cạnh cho nhẵn, để giảm thiểu tổn 
thương cho móng. 

- Nếu thích để móng tay dài, nên tránh bụi 
bậm tích tụ dưới móng và cẩn thận khi làm việc 
để móng khỏi gẫy.

 - Lớp da bao quanh móng có nhiệm vụ bảo 
vệ móng khỏi bị nhiễm độc. Nhiều người khích 
lệ cắt gọt da này để mặt móng bằng phẳng, nom 
đẹp hơn. Nhưng các nhà chuyên môn bệnh ngoài 
da lại khuyên là không nên cắt, trừ trường hợp 
da bị xước hay lật ngược. 

Trước khi cắt, nên ngâm tay trong nước ấm 
cho da mềm rồi cắt sát tận gốc với kéo sắc. Đừng 
lấy tay giựt đứt da này vì làm như vậy là ta đã 
mở đường cho vi khuẩn xâm nhập móng, dễ gây 
ra nhiễm độc.

- Sử dụng mỹ phẩm đúng theo chỉ dẫn của 
nhà sản xuất. Loại mỹ phẩm sơn màu và làm 
bóng móng đều giống nhau và chỉ có mục đích 
thẩm mỹ, trông cho đẹp chứ không nuôi dưỡng 
cho móng tốt được. 

- Cũng nên lưu ý rằng, không có hóa chất 
hoặc dược phẩm nào có thể thoa bôi để “nuôi 
dưỡng” móng, ngoại trừ việc duy trì một chế độ 
dinh dưỡng hợp lý và chăm sóc móng chu đáo.

- Không nên dùng 
thuốc rửa móng có chất 
acétone quá thường xuyên 
vì hóa chất này làm móng 
khô, giòn, yếu, dễ gẫy. 

- Phong trào gắn móng 
tay giả rất phổ biến. Tuy 
vậy móng giả cũng có thể 
gây ra một số điều bất 
lợi.  Khi gắn móng giả 
vào mà không lau chùi 
sạch thì vi trùng hay nấm 
độc có thể sinh sản ở giữa 
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hai lớp móng và làm hư móng thiên nhiên. Ngoài 
ra, khi móng tự nhiên mọc ra, sẽ có một khoảng 
trống giữa hai lớp móng và vi khuẩn có thể xâm 
nhập vào đây.

- Khi đi tiệm để được chăm sóc móng, nên 
lưu ý nhân viên dùng dụng cụ sạch sẽ, áp dụng 
kỹ thuật cắt giũa cẩn thận để tránh tổn thương 
và nhiễm trùng cho móng.

- Ngoài ra, cũng nên lưu ý rằng tại một số 
tiệm làm móng không trang bị hệ thống thanh 
lọc không khí, nhất là nơi gắn móng tay giả, 
không khí có thể bị ô nhiễm hóa chất và có thể 

gây ra hậu quả không tốt 
cho sức khỏe. 

Các hóa chất thường 
dùng là formaldehyde để 
làm móng chắc; chất éthyl 
méthacrylate làm keo gắn 
móng giả; acétone để chùi 
rửa thuốc sơn bóng móng. 

Hóa chất xâm nhập 
cơ thể qua đường hô hấp 
khi ta hít thở không khí, 
ngấm qua da, hoặc vô ý, 
ta nuốt vào miệng. Tùy 
theo thời gian tiếp xúc 

với hóa chất, đường xâm nhập, số lượng và loại 
hóa chất mà ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau. 

Bụi và hơi hóa chất vào mắt làm mắt ngứa, 
chảy nước, sưng, thị lực bị tạm thời suy yếu. Khi 
vào mũi, cuống họng, phổi, hóa chất gây nghẹt 
mũi, đau cuống họng, nghẹt thở, ho, nặng ngực, 
khó thở, đôi khi lên cơn hen suyễn. Tiếp xúc quá 
lâu với hóa chất liên hệ tới móng có thể gây nhức 
đầu, chóng mặt, ói mửa...

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
 

Giáo sư Tề Bá Lực là trưởng khoa nội, 
bệnh viện y học, đại học Bắc Kinh 
(Trung Quốc), tổng biên tập Tạp chí y 

học nước ngoài, hội viên Hội y học Hoa Kỳ, 
thành viên Hội khoa học sức khỏe Trung Quốc. 
Dưới đây là bài trích dịch từ buổi nói chuyện 
mới đây của giáo sư Tề Bá Lực trong một cuộc 
hội thảo.

Nghiêm trọng và bất thường: Đa số đều chết 
do bệnh tật, rất ít người chết do tuổi già! Trải qua 
hơn 6 năm làm việc tại đại học Stanford, Mỹ, tôi 
vừa trở về (TQ) và muốn chia sẻ với mọi người 
rất nhiều những điều mới mẻ. Theo kết quả điều 
tra dân số ở Bắc Kinh vừa công bố, chúng ta đã 

Trà xanh, rượu vang, ngô, 
khoai và thể dục
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giành vị trí “quán quân” về lĩnh vực sức khỏe, 
trở thành nhà vô địch về bệnh cao huyết áp, và 
cũng chiếm vị trí đứng đầu về bệnh mỡ máu cao. 
Thật đáng tiếc khi nói ra điều này. Bây giờ, tỷ 
lệ tử vong cao nhất là nhóm người ở độ tuổi từ 
30-50. Tuổi tác chính là mục tiêu đáng giá nhất 
của đời người, mà mắc bệnh mỡ máu cao thì rất 
nguy hiểm.

Thế giới đã đưa ra một tiêu chuẩn cho tuổi 
thọ, người sống thọ là phải có độ tuổi cao gấp 
5-7 lần tính từ thời gian trưởng thành hoàn thiện. 
Nghĩa là phải sống được từ 100-175 tuổi mới 
đúng. Vậy tại sao chúng ta không đạt được con 
số đó? Lý do chính nằm ở chỗ chúng ta đã không 
coi trọng việc chăm sóc sức khỏe, vấn đề nghiêm 
trọng này phổ biến ở khắp cả nước. Ngày nay, 
đại đa số người đều chết do bệnh tật, có rất ít 
người chết do tuổi già. Vấn đề rất nghiêm trọng 
như vậy, rất bất thường và cực đoan, đòi hỏi tất 
cả chúng ta phải khắc phục càng sớm càng tốt.

 “Không phải là tôi sống thọ đâu, mà là 
mọi người chết quá sớm”! Tuổi thọ của phụ nữ 
Trung Quốc trung bình thấp hơn phụ nữ Nhật 
tới tận 20 năm, đây là một sự khác biệt hoàn 
toàn, khoảng cách quá lớn và là điều không thể 
chấp nhận được!

Một kinh nghiệm tiên tiến của Nhật Bản trong 
việc chăm sóc sức khỏe đó chính là dựa vào cộng 
đồng. Họ tổ chức các buổi nói chuyện về sức 
khỏe hàng tháng như một lớp học, nếu ai không 
học thì sẽ phải học bù, tất cả đều phải học.

Tôi đã làm việc trong 
bệnh viện suốt hơn 40 
năm qua, đại đa số bệnh 
nhân bị tử vong đều chết 
trong đau đớn. Hôm nay 
tôi nói điều này, với sự 
ủy quyền của Hội khoa 
học sức khỏe, Bộ y tế 
Trung Quốc, hy vọng 
mỗi người đều phải thật 
sự chú ý đến việc chăm 
sóc sức khỏe. Liên Hiệp 
Quốc đưa ra một khẩu 
hiệu: “Đừng chết vì thiếu 

hiểu biết”. Một thực tế khác là nhóm trí thức như 
chúng tôi, có tuổi thọ trung

bình chỉ 58,5 tuổi. Một người học sau tiến sĩ 
như tôi, từ bé đến lớn mất 29 năm đèn sách. Vậy 
thì sẽ làm được gì nếu tuổi thọ trung bình chỉ 
như thế? Thậm chí, rất nhiều nhà khoa học không 
sống được qua cái tuổi thọ trung bình nêu trên!

 Khi tôi ở Stanford (Mỹ), tôi đã tranh thủ đến 
nhà của tướng Trương Học Lương, tham quan 
phòng trưng bày sinh nhật 100 tuổi của ông ấy, 
tôi đã học được rất nhiều điều bất ngờ. Ngay từ 
khi bước vào cửa, nhìn thấy ông ấy rạng ngời, 
mắt không hoa, tai không điếc. Nhiều người hỏi 
rằng, thiếu soái ơi, sao ông sống thọ đến như 
vậy? Ông vui đùa trả lời rất rõ ràng rằng, không 
phải là tôi sống thọ đâu, mà là mọi người chết 
quá sớm. Tôi cũng đã từng gặp rất nhiều người, 
ví dụ như bà Tống Mỹ Linh, cũng sống rất thọ, 
đến hơn 100 tuổi. Tôi đặt câu hỏi, tại sao họ có 
thể sống như vậy mà chúng ta lại không? Tôi 
đã rất ngạc nhiên, nhiều người trong chúng ta 
lại còn nghĩ rằng, cuộc sống này chỉ là cõi tạm, 
suy nghĩ này thật đúng là nguy hiểm chết người. 

Bà Tống Mỹ Linh sống thọ đến hơn 100 tuổi. 
Vậy mọi người đã biết chăm sóc sức khỏe thế nào 
chưa? Trong một cuộc hội nghị quốc tế về sức 
khỏe tại tiểu bang Victoria (Mỹ) có một tuyên bố 
với ba nội dung quan trọng: Thứ nhất là chế độ 
ăn uống cân bằng, thứ hai là vận động thể dục 
thích hợp, thứ ba là trạng thái tâm lý ổn định. 
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Về cách uống đúng
Trong hội nghị chăm sóc sức khỏe Quốc tế đã 

chia ra 6 nhóm thức uống quan trọng như sau: 
Trà xanh; Rượu vang đỏ; Đậu nành; Sữa chua 
(bạn cần chú ý là sữa chua, không phải sữa); 
Canh xương; Canh nấm.

Tại sao lại đề cập đến món canh nấm? Bởi vì 
nấm có thể cải thiện chức năng miễn dịch. Thế 
còn canh xương? Trong canh này chứa chất keo 
mềm, có thể giúp ích cho việc kéo dài tuổi thọ, 
vì vậy các nước hiện nay còn có cả phố kinh 
doanh món canh xương, trong khi chúng ta chưa 
để ý đến vấn đề này, rất hiếm quán ăn như vậy.

Tại sao đề cập đến sữa chua? Bởi vì sữa chua 
là để duy trì sự cân bằng của vi khuẩn. Tức là 
tạo môi trường để vi khuẩn có lợi phát triển, vi 
khuẩn có hại bị triệt tiêu, ăn sữa chua có thể làm 
giảm tỉ lệ mắc bệnh. Chúng ta không phủ nhận 
tác dụng của sữa, nhưng so với sữa chua thì khác 
biệt rất lớn, chênh lệch tác dụng quá xa.

Bí quyết giúp bà Tống Mỹ Linh mắc ung thư 
từ tuổi 40 nhưng thọ đến 106 tuổi chỉ đơn giản 
là loại quả quen thuộc của mọi nhà? 

**Tại sao nên uống trà xanh?
Trà xanh có chứa phenol, mà phenol là chất 

có thể phòng ngừa ung thư. Trong tất cả các loại 
đồ uống thì trà xanh đứng vị trí số 1.

Nhật Bản luôn là nước làm công việc điều 
tra dân số đặc biệt tốt. Họ nói rằng kết quả điều 
tra dân số cho thấy những người trên 40 tuổi, 
không có ai trong cơ thể không chứa tế bào ung 
thư. Thế nhưng tại sao, có người mắc ung thư có 
người không? Điều này liên quan đến việc uống 
trà hay không.

Nếu bạn uống 4 cốc trà xanh mỗi ngày, các 
tế bào ung thư sẽ không phân chia, và thậm chí 
việc phân chia tế bào đó còn diễn ra chậm hơn 
9 năm so với bình thường. 

Vì vậy, các sinh viên Nhật Bản đi học được 
khuyến nghị mỗi ngày nên uống một tách trà 
xanh. Điều thứ 2 cần lưu ý là trà xanh có chứa 
flo. Từ thời cổ đại, con người đã biết và áp dụng 
điều này. Người Nhật ngày nay đã xác định rất 
rõ, trà không chỉ làm chắc răng, mà còn có thể 

ngăn ngừa sâu răng và loại bỏ mảng bám trên 
răng. Bởi chỉ sau ăn 3 phút là mảng bám có thể 
tích tụ thành cao răng. Bây giờ nhiều người trong 
chúng ta có hàm răng rất xấu, bởi không những 
không súc miệng bằng nước trà, thậm chí còn 
không súc miệng bằng nước lọc. Tôi nói thật, 
trong bệnh viện thì nha khoa là bộ phận bận rộn 
nhất, còn trong chính khoa Nha khoa thì bộ phận 
làm răng giả, tram răng luôn bận rộn nhất.

Hãy thử nghĩ xem, nếu răng bạn chắc khỏe, 
thì đương nhiên là sẽ sống trường thọ rồi. Vậy 
mà rất nhiều người không hiểu điều này. Thực 
ra bạn cũng không cần mất sức nhiều, chỉ ngậm 
một ngụm trà để cho mảng bám tan ra thôi, lại 
làm cho răng thêm chắc khỏe. Thứ ba, bản thân 
trà xanh chứa chất cam ninh, chất này có thể cải 
thiện sự dẻo dai của các mạch máu, khiến cho 
mạch máu không dễ dàng bị phá vỡ.

Rất nhiều người ở khắp nơi đã phải đến Bắc 
Kinh để điều trị tai biến mạch máu não. Cứ trong 
4 người chết tại bệnh viện thì có 1 người xuất 
huyết não, điều đó rất nguy hiểm. Bệnh xuất 
huyết não không thể chữa được, mà nó sợ sự tức 
giận. Chỉ cần bạn bực tức, đập bàn hay trừng 
mắt, là mạch máu não có thể bị vỡ.

Tôi vì thế mà giờ đây cũng đã chăm chỉ uống 
trà xanh, vì tôi sợ con mình cũng nóng giận. Các 
bạn ạ, ở độ tuổi của các bạn, cũng có thể uống 
trà được rồi, uống trà sớm, thì sau này có tức 
giận mà đập bàn trừng mắt, thì cũng không quá 
lo lắng (đứt mạch máu não). 
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Uống trà sớm thì sau này có tức giận mà đập 
bàn trừng mắt cũng không lo đứt mạch máu não 

** Vì sao nói cần uống rượu vang đỏ?
Người Châu Âu dù là già trẻ trai gái mỗi ngày 

đều uống một chút rượu vang đỏ, vì sao lại làm 
thế? Đó là trên vỏ quả nho có một chất gọi là 
“resveratrol.” Đó là một loại chất có thể chống lão 
hóa. Đây cũng là một chất chống oxy hóa, người 
hay uống rượu này có thể giảm mắc bệnh tim mạch.

Thứ hai là nó có thể giúp ngăn ngừa chứng 
ngừng tim đột ngột. Chúng ta đều biết rằng, tim 
có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào, có thể là do 
bệnh tim, cũng có thể là do bệnh huyết áp, vấn 
đề liên quan đến thực phẩm ăn uống.

Một vài ngày trước, tôi đã đến một trường Đại 
học sự phạm để dự hội nghị. Nghe kể rằng một 
tiến sĩ 35 tuổi, buổi sáng vẫn còn làm việc vui 
vẻ hoạt bát, buổi trưa đã ra đi do mỡ máu quá 
cao. Tôi lại dẫn kết quả điều tra dân số của Bắc 
Kinh cho các bạn thấy, trong 2 người (viên chức) 
thì có 1 người bị mỡ máu cao, vậy là tỉ lệ 50%. 
Nguy cơ của người mắc mỡ máu cao chính là 
đột ngột bị ngưng tim. Có một chàng trai trẻ 20 
tuổi, khi hút máu ra kiểm tra thì thấy toàn mỡ 
bóng nhẫy, rất nguy hiểm. Chúng tôi hỏi anh ấy 
ăn thế nào, anh ấy bảo ăn rất tốt. Chúng tôi nói 
rằng, không phải rất tốt, mà rất không hợp lý.

Rượu vang đỏ còn có một tác dụng khác là 
làm giảm huyết áp và giảm cholesterol trong 
máu. Rượu nho mỗi ngày không nên uống quá 
300ml, rượu trắng không vượt quá 5-10ml, bia 
không quá 300ml. Nếu bạn vượt quá số lượng 
này là sai, không nhiều hơn số lượng này là tốt.

Một số phụ nữ hỏi rằng họ không biết uống 
rượu thì phải làm sao. Tôi trả lời, không uống 
được rượu thì có biết ăn nho không, nếu ăn nho 
có thể không bỏ vỏ không? Nho ở đây là nho đỏ 
nhé. Nho trắng không có chất này.

** Về cách ăn đúng
Cơ thể con người cần có một môi trường kiềm 

thấp, vì vậy nên ăn nhiều rau củ quả, ngũ cốc.

1. Ngũ cốc “báu vật” chính là ngô
Về tác dụng của ngô, Hiệp hội Y khoa Hoa 

Kỳ từng tiến hành khảo sát và thấy rằng những 
người Mỹ gốc da đỏ rất ít ai bị bệnh cao huyết 
áp, không ai bị xơ cứng động mạch, nguyên nhân 
là do họ ăn món lương thực chính là ngô.

Ngô chứa nhiều lecithin, acid linoleic, bột ngũ 
cốc… các chất này có thể không làm cho bệnh 
cao huyết áp và xơ cứng động mạch. 

Sau cuộc khảo sát này, tôi ngay lập tức sửa 
chữa sai lầm của mình bằng cách mỗi ngày đều 
ăn cháo ngô, dù là đang sống 6 năm liên tục tại 
Mỹ. Khi tôi 70 tuổi, rất năng động, tràn đầy năng 
lượng, giọng nói vang, sung mãn từ đầu đến chân, 
da dẻ hầu như chưa có nếp nhăn. Lý do là gì? Đó 
là tôi đã ăn cháo ngô, tin hay không thì tùy bạn.

2. Kiều mạch
Tại sao nhắc đến kiều mạch? Bây giờ mọi 

người đang mắc bệnh “tam cao”, có nghĩa là, cao 
huyết áp, cholesterol cao, lượng đường trong máu 
cao. Kiều mạch là một thực phẩm có tác dụng 
“ba giảm” để chống lại bệnh tam cao trên.

 Kiều mạch chứa 18% cellulose, làm giảm khả 
năng mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa. Thống kê 
cho thấy, những người làm việc trong văn phòng 
khi mắc bệnh, có tới 20% bị ung thư đại trực 
tràng, ung thư ruột kết.

3. Các loại khoai
Khoai lang, khoai mỡ, khoai tây là những loại 

củ đã được trình bày trong các hội nghị về tác 
dụng tuyệt vời của nó. Nguyên nhân là do đây 
chính là thực phẩm “3 hấp thụ” gồm hấp thụ 
nước, hấp thụ chất béo- đường và hấp thụ độc tố.

Khi hấp thụ nước, chúng sẽ làm nhuận tràng 
thông ruột, giảm mắc bệnh ung thư các cơ quan 
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tiêu hóa như trực tràng, kết tràng. Hấp thu chất 
béo và đường thì sẽ làm giảm nguy cơ mắc tiểu 
đường. Hấp thu độc tố thì sẽ làm giảm các bệnh 
viêm nhiễm đường ruột, cũng là nguyên nhân 
gây u nhọt.

Tôi từng ở Mỹ và thấy rằng người dân ở đó họ 
cũng thích ăn khoai, ăn nhiều món ăn được chế 
biến từ khoai. Tôi rất hy vọng mọi người sẽ ăn 
nhiều khoai, coi khoai là một trong những món 
nên có trong bữa ăn hang ngày.

4. Hạt kê
Trong cuốn sách “Bản thảo cương mục” nổi 

tiếng của Trung Quốc có ghi rằng, kê có tác dụng 
trừ ẩm, kiện tì, giúp giấc ngủ ngon và tâm trạng 
vui vẻ. 

Nhiều tác dụng như vậy sao bạn không ăn. 
Đặc biệt là những người làm việc văn phòng, 
chúng tôi khuyên bạn nên ăn để có giấc ngủ tốt. 

Các bạn nên tin rằng, chăm sóc sức khỏe bằng 
thực phẩm quan trọng hơn chữa bệnh bằng thuốc. 
Câu nói này cũng do danh y Lý Thời Trân nói 
đấy, vì vậy ông ấy viết sách “Bản thảo cương 
mục” cũng toàn viết về tác dụng của thực phẩm 
tốt như một vị thuốc.

Vì sao tôi nói nên dùng thực phẩm thay thế 
thuốc, vì trong 10 loại thuốc thì 9 loại chứa độc. 
Tôi chưa từng nghe nói rằng uống thuốc có thể làm 
cho bạn khỏe hơn. Đến vua uống thuốc cũng không 
thể thành công, thì bạn cũng không thể làm được. 
Điều tôi muốn nói rằng, tôi không nhấn mạnh hay 
phủ nhận việc uống thuốc, nhưng tôi phản đối việc 
“loạn uống”, tức là uống linh tinh, tùy tiện. 

Tôi chủ trương uống thuốc là phải đạt 3 tiêu 
chí “ngắn, cân  bằng, nhanh”. Tức là uống thuốc 
trong thời gian ngắn thôi, và uống xong phải bình 
an khỏe mạnh hơn trước.

** Cách tập thể dục đúng
Buổi sáng sớm tinh mơ tập thể dục là rất nguy 

hiểm. Khi thức dậy vào buổi sáng, đồng hồ sinh 
học của cơ thể đang ở mức thân nhiệt cao, huyết 
áp cao, áp suất trong thận đang cao hơn buổi tối 
tới 4 lần. Nếu chơi thể thao ở cường độ cao, rất 
dễ gặp vấn đề, dễ bị tim ngừng đập. 

Chúng tôi không phản đối việc đi bộ buổi 

sáng, thực hiện các bài thể dục đơn giản, Thái 
cực quyền, khí công, nhưng nếu buổi sáng mà 
để người già tập thể dục với cường độ cao thì 
quả thật lợi bất cập hại, tỉ lệ tử vong vì nguyên 
nhân này rất cao.

Tuổi thọ không liên quan đến giàu nghèo và 
địa vị. Có người hỏi tôi, họ nghèo quá không có 
tiền mà chăm sóc sức khỏe thì phải làm sao? Tôi 
xin thưa, các tổ chức quốc tế điều tra cho thấy, 
những nhóm người trường thọ nhất trên toàn thế 
giới lại sinh sống ở những vùng nghèo khổ.

Bạn nghe xem có kỳ lạ không, những người 
sung sướng mỗi ngày ở trong phòng tiệc, ăn đủ 
thịt gà cá lợn, đi đâu cũng xe đưa rước, nhưng 
bụng lại to, tôi đã điều tra và thấy, họ chỉ sống 
không quá 65 tuổi.

Chúng ta biết rằng, người có quyền lực nhất là 
các vị hoàng đế, đa số chết trẻ. Chỉ có vua Càn 
Long là sống được 89 tuổi. Ông là một người rất 
biết chăm sóc sức khỏe, trong nhóm những đời 
vua của Trung Quốc thì ông là quán quân sống 
thọ. Chúng tôi đã tìm kiếm tư liệu về ông và 
biết rằng, thứ nhất ông rất thích thể dục, thứ hai 
là ăn uống cẩn thận, thứ ba là hay đi du lịch, vì 
thế ông mới sống thọ.

Vậy người có quyền và tiền, không hẳn là 
người sống thọ, quan trọng nhất là cách chăm 
sóc sức khỏe. Vì vậy mà Liên hợp quốc mới nhấn 
mạnh, đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Cụ Johannas Quaas sinh năm 1925 là vận 
động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất. Rèn 
luyện sức khỏe sẽ xua đuổi được tuổi già.

Linh Tiến Khải
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George Weigel: Cộng sản sẽ tàn, 
đừng xun xoe nịnh bợ để rồi tàn 
theo nó

Các cuộc đàm phán giữa Tòa Thánh và Bắc 
Kinh đã khựng lại vào thời điểm này khiến 
nhiều người có thể thở phào nhẹ nhõm. Người 
ta chưa rõ lý do cho sự khựng lại này nhưng 
theo Catholic Herald có thể có một cái gì đó liên 
quan đến tình trạng của Đài Loan. Bất kể điều gì 
đang diễn ra đằng sau hậu trường, tất cả những 
người Công Giáo chúng ta nên có sự cảm thông 
rất lớn đối với những người Đài Loan dũng cảm 
- những người đề cao dân chủ và thực hành một 
sự khoan dung tôn giáo, và những người đã sống 
trong căng thẳng với sự hiếu chiến của Trung 
Quốc gần bảy mươi năm qua. Chúng ta nên cầu 
nguyện rằng Đài Loan không bị vất bỏ với hy 
vọng giành được ưu ái của Bắc Kinh.

Trong bài The Holy See, China, and 
Evangelization (Tòa Thánh, Trung Quốc, và 
Phúc Âm Hóa), đăng trên First Thing, George 
Weigel, người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II, đã một lần nữa nhắc nhở chúng 
ta về những hệ quả về mặt tôn giáo, và thực tiễn 
trong một thỏa thuận với Trung Quốc. George 
Weigel viết:

"Chế độ cộng sản ở Trung Quốc tự bản chất 
là không ổn định, dù cho những gì xuất hiện trên 
bề mặt có vẻ là một mô hình phát triển thành 
công. Cộng sản Trung Quốc sẽ không cai trị 
Trung Quốc muôn đời. Và khi một Trung Quốc 
hậu cộng sản cuối cùng được mở ra với thế giới, 
Trung Quốc sẽ trở thành một cánh đồng truyền 
giáo mênh mông lớn nhất kể từ khi người châu 
Âu đặt chân đến bán cầu này vào thế kỷ thứ 
mười sáu. Một khi Vatican nhượng bộ và để cho 
đảng cộng sản Trung Quốc nắm giữ những vai 
trò quan trọng trong đời sống nội bộ của Giáo 
hội, đạo Công Giáo trở nên đồng nhất với một 
chế độ cộng sản thối nát, thì sẽ có những bất lợi 
nghiêm trọng về truyền giáo ở Trung Quốc trong 
tương lai." (Đặng Tự Do)

Source: First Thing - The Holy See, China, 
and Evangelization

Hơn 7.000 Kitô hữu Kachin ở 
Myanmar buộc phải chạy trốn

Yangon - Đức cha Francis Daw Tang, Giám 
mục Myitkyina, thuộc bang Kachin cho biết: “Hơn 
7.000 tín hữu thuộc dân tộc thiểu số Kachin, ở 
miền bắc Myanmar, đã buộc phải rời khỏi nhà 
của họ do sự leo thang bạo lực giữa quân đội 
Myanmar và các phiến quân độc lập Kachin”.

Đức Giám mục giải thích: "Vào đầu tháng tư, 
quân đội Myanmar đã bắt đầu tấn công khu vực 
biên giới với Trung Quốc. Nhiều ngôi làng bị tấn 
công, người dân rất đau khổ, bắt đầu phải chạy 
trốn. Nhiều người đã bị mắc kẹt trong rừng ít 
nhất ba tuần, không có thức ăn và không thể tự 
do di chuyển, vì họ bị tình nghi là những người 
cộng tác nổi loạn".

Ngài tiếp tục: "Những người tị nạn đã đến 
giáo xứ Tanghpre. Hiện tại có 243 gia đình với 
khoảng 1.200 người ở trong lãnh thổ giáo xứ. 600 
người khác đã đến Palana, họ cũng tìm nơi trú ẩn 
ở các nhà thờ. Hôm qua, 400 người đã đến thủ 
đô Kachin, Myitkyina, nơi đã có hơn 4.000 người 
tị nạn. Caritas của Myanmar đang hỗ trợ họ”.

Về những gì đang xảy ra ở phía bắc đất nước, 
nhà phân tích chính trị Stella Naw lưu ý: "Đây là 
một cuộc chiến mà dân thường là nạn nhân của 
quân đội Myanmar, trong khi cộng đồng quốc tế 
bỏ qua tình trạng khẩn cấp này".

Than Htoi, một Kitô hữu, một nhân viên xã 
hội ở bang Kachin nói: "Đó là một cuộc chiến 

Tình trạng khốn cùng của người dân Kachin
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vô hình". Sau vụ đánh bom ngày 11 tháng năm, 
trường học Công giáo Kachin Baptist Mission 
School ở trong tình trạng lộn xộn vì bị phá hủy. 
Htoi ghi nhận rằng: "Các cuộc tấn công quân sự 
chống lại các mục tiêu dân sự"

Yanghee Lee, đặc phái viên của LHQ về nhân 
quyền, trong bản báo cáo của ông vào tháng 3 
cho Hội đồng Nhân quyền, kêu gọi chấm dứt 
ngay cuộc chiến, ông nói: "Những gì chúng ta 
đang thấy là không thể chấp nhận được: dân 
thường vô tội bị giết và bị thương và hàng trăm 
gia đình đang chạy trốn để cứu lấy mạng sống ". 
(Agenzia Fides 17.5.2018) (Ngọc Yến) 

UNICEF và việc trợ giúp các trẻ 
em Trung Phi và Cộng hòa dân 
chủ Congo

Trong các ngày vừa qua tổ chức UNICEF của 
Liên Hiệp Quốc đã báo động liên quan tới tình 
hình của các trẻ em tại Cộng hòa Trung Phi.

Ông Marie-Pierre Poirier, giám đốc UNICEF 
miền Tây và Trung Phi châu, đang viếng thăm 
Cộng hòa Trung Phi cho biết nạn bạo lực gia 
tăng tại đây khiến cho cuộc sống của các trẻ 
em gặp nhiều khó khăn hơn. Một phần ba trẻ 
em toàn nước không được cắp sách đến trường. 
Hầu như phân nửa các trẻ em đã không được 
chích ngừa bệnh tật, và 41% trẻ em dưới 5 tuổi 
bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Tình trạng chiến 
tranh bạo lực đã khiến cho 55.000 người trong 
đó có 28.600 trẻ em phải bỏ nhà cửa ruộng vườn 
lánh nạn trong mấy tháng đầu năm 2018. Tình 
hình nhân đạo và an ninh vốn đã bấp bênh đã 
trở thành tồi tệ hơn.

Hiện nay tại Cộng hòa Trung Phi có 687.000 
người tỵ nạn bên trong nội địa, so với 440.000 
hồi năm 2017, trong đó có 357.000 trẻ em. Chiến 
tranh xung khắc bạo lực biến các em thành người 
tỵ nạn, không được học hành giáo dục, không 
được săn sóc sức  khỏe và không được bảo vệ 
che chở. Ông Poirier cho biết chính các em là 
những người đang phải trả giá đắt đỏ vì làn sóng 
bạo lực gia tăng trong nước. Để cứu các em mọi 
phe lâm chiến phải chấm dứt bạo lực. Và thế giới 
không được quên các trẻ em của Cộng hòa Trung 

Phi. Bảo vệ trẻ em phải là điều đầu tiên cần làm.  
Vẫn theo ông Poirier tại cộng hòa Trung Phi có 
ít nhất 2,5 triệu người, trong đó có 1,3 triệu trẻ 
em cần được cấp bách trợ giúp nhân đạo. Nhưng 
các ngân quỹ rất là hạn hẹp.

Tính đến cuối tháng 4 năm 2018 đã chỉ có 
15% ngân khoản trợ giúp nhân đạo do UNICEF  
kêu gọi được đáp ứng. Còn cần phải có 48 triêu 
mỹ kim nữa để có thể tiếp tục cung cấp trợ giúp 
cho các trẻ em và các gia đình tại Trung Phi. 
Chương trình trợ giúp của tổ chức UNICEF bao 
gồm các việc cứu mạng sống của trẻ em, cung 
cấp cho các em việc săn sóc y tế tối thiểu, trợ 
giúp chuyên biệt các nạn nhân của bạo lực và 
lạm dụng tính dục và cung cấp các cơ cấu và 
nơi chốn học nghề cho các em tại các trại tỵ 
nạn nội địa.

** Hồi năm 2017 để chống lại bệnh dịch sốt 
tê liệt UNICEF đã  cung cấp phương tiện chủng 
ngừa cho 800.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra 
còn có 26.000 trẻ em bị thiếu dinh dưỡng trầm 
trọng được săn sóc, và có 90% các em được hồi 
phục hoàn toàn. Chỉ nội trong năm 2017 UNICEF 
cũng đã hỗ trợ việc trả tự do cho 2.969 trẻ em 
chiến binh, và giúp các em tái hội nhập xã hội 
sau thời gian bị bắt buộc cầm súng chiến đấu 
trong nhiều lực lượng vũ trang khác nhau.

Tổ chức UNICEF cũng đã tạo ra 315 trường 
dậy nghề tạm thời thích hợp với các trẻ em sống 
trong các trại tỵ nạn,  và như thế tổng cộng đã có  
56.600 em được theo học một nghề giúp các em 
sinh sống trong tương lai. Ông Poirier cho cũng 
biết với các đầu tư có ý nghĩa và cụ thể người ta 
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có thể trợ giúp hữu hiệu các trẻ em sống trong 
các trại tỵ nạn nội địa bên Trung Phi. Tổ chức 
UNICEF và các tổ chức nhân đạo khác đang gặt 
hái nhiều thành quả tốt đẹp trong 4 chương trình 
chủ yếu: gia tăng các vụ chích ngừa tật bệnh, 
chấm dứt tệ nạn trẻ em thiếu dinh dưỡng, cung 
cấp việc giáo dục đào tạo và che chở trẻ em 
trong các tình trạng cấp bách.

Nói chung tình trạng sống của các trẻ em 
nhiều nước Phi châu vô cùng thê thảm. Các em 
thường xuyên là nạn nhân của chiến tranh, xung 
đột, khủng bố phá hoại, mất mùa đói kém, tật 
bệnh, nghèo đói, mê tín dị đoan, bị khai thác bóc 
lột, lạm dụng và đối xử tàn tệ như nô lệ. Đây đã 
là trường hợp của các trẻ em nam nữ bị bắt cóc 
và xung vào quân ngũ chiến đấu bên cạnh các 
phiến quân. Các em bị tẩy não, bắt buộc dùng ma 
túy, bị đánh đập hành hạ và khủng bố tâm lý để 
trở thành các máy giết người. Các bé gái bị bắt 
buộc làm vợ các phiến quân hay là dụng cụ giải 
quyết nhu cầu tình dục của họ. Khi tìm cách trốn 
các em sẽ bị bắn chết, hay bị xử tử khi bị bắt. 
Và các phiến quân bắt chính các em xử tử nhau.

Cộng hòa Trung Phi rộng gần 623.000 cây số 
vuông, có hơn 5 triệu dân, bao gồm hơn 80 nhóm 
chủng tộc, đông nhất là các chủng tộc Baya,  
Banda,  Mandjia,  Sara,  Mboum,  M'Baka,  
Yakoma, và  Fula hay Fulani. 50% tổng số dân 
theo Kitô giáo đa số là công giáo, tiếp đến là tin 
lành. Trong khi 35% theo các tôn giáo phi châu 
và 15% theo Hồi giáo.

** Tại Cộng hòa dân chủ Congo, là quốc gia 
có chiến tranh từ nhiều năm nay, số phận của các 

trẻ em cũng rất thê thảm. Một nhóm nhân viên 
của tổ chức UNICEF làm việc trong vùng Kasai 
cho biết tại đây có  cuộc khủng hoảng lớn liên 
quan tới tình trạng sống của các trẻ em. Theo bản 
tưởng trình do UNICEF công bố hôm 11 tháng 
5 vừa qua một phần mười các em bị thiếu dinh 
dưỡng trầm trọng. Tổng cộng có tới 770.000 em, 
trong đó có tới 400.000 em rất thiếu dinh dưỡng, 
và có nguy cơ bị chết. Trên tổng số 3,8 triệu dân 
có 2,3 triệu trẻ em cần được trợ giúp cấp bách. 
Tổ chức UNICEF đã cảnh báo nếu không hoạt 
động ngay tức khắc để củng cố việc trợ giúp 
nhân đạo, con số các trẻ em bị chết có thể tăng 
vọt một cách chóng mặt.

Từ năm 2016 khi xung đột bùng nổ tại Kasai, 
đã có hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa, 
ruộng vườn làng mạc và thành thị để tản cư lánh 
nạn. Chiến tranh xung đột khiến cho 400 trường 
học trong vùng bị tấn công hay bị chiếm đóng 
và được dùng cho các mục đích quân sự, và có 
100 trường học khác bị phá hủy. Chính vì thế 
có 440.000 trẻ em đã không thể học hết chương 
trình năm 2017. Hàng ngàn em đã bị tuyển mộ 
làm chiến binh trong các nhóm vũ trang và các 
nhóm dân quân. Có tới 60% dân quân trong vùng 
Kasai là các trẻ em vị thành niên bị bắt buộc 
chiến đấu. Các chương trình chích ngừa bệnh tật 
đã bị ngưng vì các cuộc đụng độ bạo lực và 
người dân trong vùng đang phải đương đầu với 
các bệnh dịch tả và đậu mùa.

Ông Fatoumata Ndiaye, phó tổng giám đốc 
UNICEF, cho biết chiến tranh xung đột tiếp tục 
gieo vãi các hậu quả tiêu cực đối với các trẻ em 
Kasai. Hàng chục ngàn trẻ em tỵ nạn đã không 
được săn sóc ý tế, không có nước sạch để uống, 
không được học hành và các em phải sống trong 
đau khổ. Giờ đây tình trạng đang được cải tiến 
chính quyền và các tổ chức nhân đạo với sự 
yểm trợ của cộng đồng quốc tế, cần gia tăng 
các can thiệp cứu sống các trẻ em, trước khi 
quá muộn màng.

Vẫn theo bản tường trình nói trên cuộc khủng 
hoảng của các trẻ em tại Kasai, tình hình thực 
phẩm bất ổn đã trở nên nghiêm trọng hơn, vì 
việc sản xuất nông nghiệp trong vùng bị suy 
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giảm nghiêm trọng. Người dân chạy loạn 
chiến tranh phải bỏ lại ruộng vườn, không thể 
canh tác đất đai nên không thu hoạch được 
gì. Tình trạng này khiến cho nạn thiếu dinh 
dưỡng gia tăng. Trong một vài vùng đã có ba 
vụ mùa không được thu hoạch.

** Tuy nhiên, với tình hình đang được cải 
tiến giờ đây dân chúng đang trở về làng mạc 
của họ, và hàng ngàn trẻ em lại có thể được 
trợ giúp nhân đạo. Ông Gianfranco Rotigliano, 
đại diện tổ chức UNICEF Cộng hòa dân chủ 
Congo, cho biết từ đầu năm 2017 UNICEF và 
các tổ chức quốc tế khác đã có thể trợ giúp 
71.500 trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng được 
phục hồi sức khỏe với chương trình phân phát 
thực phẩm trị liệu cho các trung tâm y tế và các 
nhà thương, và UNICEF cũng đang gia tăng các 
hoạt động đào tạo các nhân viên y tế cho các 
cộng đoàn nhằm thăng tiến các chương trình dinh 
dưỡng một cách tốt đẹp hơn.

** Riêng đối với các trẻ em chiến binh tại 
Cộng hòa dân chủ Congo tổ chức UNICEF và 
các tổ chức nhân đạo đã can thiệp và bảo đảm 
cho việc trả tự do cho 1.700 trẻ em chiến binh. 
Các em được trợ giúp về mặt tâm lý xã hội và 
tái hội nhập đời sống cộng đoàn. Bị nhồi sọ, bạo 
hành và đối xử tàn tệ, nhất là bị bắt buộc phải 
bắn giết và có cung cách tàn ác, các em bị chấn 
thương tinh thần nặng và gặp khó khăn trong việc 
tiếp xúc với người khác. Tổ chức UNICEF cũng 
xây và tái phục hồi 314 phòng lớp trong vùng 
Kasai để cho các trẻ em có thể trở lại trường học. 
Ngân khoản cần thiết cho các chương  trình trợ 
giúp trong năm 2018 là 88 triệu mỹ kim.

Trong các ngày qua tin tức dịch Ebola tái bùng 
nổ trong tỉnh Equatore bên Cộng hòa dân chủ 
Congo đã khiến cho tổ chức UNICEF phải huy 
động nhân viên của mình để trợ giúp ngăn chặn 
bệnh dịch lan tràn. Các giới chức cho biết bệnh 
dịch Ebola đang hiện diện trong vùng Bikoro, 
cách tỉnh Mbandaka 100 cây số về mạn nam.

Phái đoàn của UNICEF gồm 2 bác sĩ, một 
chuyên viên lãnh vực cung cấp nước và vệ sinh 
y tế và một chuyên viên truyền thông tin tức cho 
các cộng đoàn.

Kể từ năm 1976 tới nay, đây là lần thứ 9 bệnh 
dịch Ebola bộc phát tại Cộng hòa dân chủ Congo. 
Tổ chức UNICEF hỗ trợ chính quyền trong việc 
phối hợp câu trả lời thích đáng giúp đối phó với 
bệnh dịch quái ác này trong thủ đô Kinshasa cũng 
như trong các vùng bị tấn công. Trong các ngày 
qua UNICEF đã gửi 45 kí Cloro, 5 lọ thuốc xịt, 
và 50 kí lô xà bông sát trùng cũng như 28.000 
viên thuốc lọc nước cho vùng Bikoro, như 600 
bảng hướng dẫn và 6.000 truyền đơn giải thích 
bệnh dịch cho các cộng đoàn đang có dịch Ebola 
hoành hành hay đe dọa.

Cộng hòa dân chủ Congo rộng hơn 2 triệu 
345.000 cây số vuông, có 82 triệu dân, gồm 
nhiều chủng tộc, đa số là Bantu chia thành 300 
bộ lạc khác nhau. Đông nhất là các chủng tộc 
Teke, Twa, Hutu, Ngbandi, Mongo và Baluba. 
Ngoài tiếng Pháp có 4 thứ tiếng chính là 
kikongo, lingala, tshiluba và swahili. 86% tổng 
số dân theo Ki tô giáo, trong đó có 41% công 
giáo, 31,6% tin lành, 13,4% thuộc các hệ phái 
kitô khác. Trong khi 10,7% theo các tôn giáo cổ 
truyền phi châu thờ vật linh, 3,3% theo Hồi giáo, 
và 1,4% theo các tôn giáo khác. (Linh Tiến Khải)

Bà Angela Merkel nhận ngọn 
đèn Thánh Phanxicô Axixi, giải 
“Nobel” công giáo

fr.aleteia.org, Ban biên tập
Ngày thứ bảy 12 tháng 5. 2018, bà Angela 

Merkel đến Axixi để nhận “ngọn đèn Thánh 
Phanxicô Axixi” do các tu sĩ dòng Phanxicô 
trao tặng. Các tu sĩ cho biết, bà được trao tặng 
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vì “công việc hòa giải tạo điều kiện thuận lợi 
cho các dân tộc cùng sống chung hòa bình với 
nhau” của bà. Ngọn đèn Thánh Phanxicô Axixi 
là “Nobel” của công giáo ít được nhiều người 
biết đến.

Là con của một mục sư tin lành, bà Angela 
Merkel không bao giờ giấu xác tín tôn giáo của 
mình. Tại Axixi bà sẽ gặp gổng thống Cô-lông-bi 
Juan Manuel Santos, người được giải Nobel hòa 
bình năm 2016. Ông cũng được trao tặng ngọn 
đèn Thánh Phanxicô Axixi năm 2016, nhân dịp 
này ông đã tuyên bố: “Xin Thánh Phanxicô 
Axixi tiếp tục hướng dẫn chúng con để hòa 
bình mà chúng con đã ký được thực hiện trong 
từng đất nước, từng thành phố, từng gia đình 
Cô-lông-bi (tháng 11 năm 2016, chính quyền 

Cô-lông-bi và lực lượng vũ 
trang FARC đã ký một hiệp 
ước chấm dứt xung đột có từ 
nửa thế kỷ nay).

Trong một cuộc họp báo 
ở hiệp hội báo chí ngoại 
quốc tại Rôma, Linh mục 
Mauro Gambetti bề trên đan 
viện Thánh Axixi tuyên bố: 
“Ngọn đèn Thánh Phanxicô 
Axixi là một ơn, chúng tôi 
hy vọng ngọn đèn này sẽ 
nuôi dưỡng tinh thần của các 
nhà lãnh đạo luôn hướng về 
lợi ích chung, phát triển và 
quan hệ giữa các dân tộc trên 
nguyên tắc cùng chăm sóc 
ngôi nhà chung”.

Chuyến đi của Thủ tướng 
Đức và Tổng thống Cô-lông-
bi được 180 ký giả và các 
đài truyền hình theo dõi. Rất 
nhiều giám chức, ngoại giao 
đoàn và nhân vật chính trị sẽ 
tham dự buổi lễ.

Đức Gioan-Phaolô II, Đức 
Bênêđictô XVI, Mẹ Têrêxa 
Calcutta, ông Yasser Arafat, 
Mikhạl Gorbatchev, Shimon 
Peres, Mahmoud Abbas và 

Đức Phanxicô là các nhân vật đã nhận giải thưởng 
này. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch).

Chuyện không tin cũng xảy ra: 
Bắc Hàn từng mời Đức Gioan 
Phaolô II sang thăm, và làm nhà 
thờ giả để gạt Tòa Thánh

Một cuốn hồi ký của Thae Yong-ho, nhân vật 
số 2 tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở London và 
bây giờ là một nhà tranh đấu chống chế độ, đã 
bán được 50,000 bản chỉ trong 10 ngày.

Cuốn sách phơi bày những khía cạnh của chế 
độ mà Thae chứng kiến tận mắt, rất phong phú 
với những sự kiện bất ngờ về một chế độ kín 
như bưng mà người ta chỉ có thể đoán mò qua 

Tổng thống Cô-lông-bi Juan Manuel Santos được trao tặng ngọn đèn 
Thánh Phanxicô Axixi năm 2016
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các giai thoại, tin đồn và những hình thái suy 
luận có lý.

Một khía cạnh thú vị là mối quan hệ của Bắc 
Triều Tiên với tôn giáo. Trong số những đề tài 
được Thae thuật lại, là câu chuyện Bắc Triều Tiên 
đã xây dựng một nhà thờ giả ở Bình Nhưỡng. 

Năm 1991, cùng với sự sụp đổ của khối cộng 
sản tại Đông Âu, Bắc Triều Tiên rơi vào tình 
trạng kiệt quệ kinh tế đến mức nạn đói xảy ra 
ở nhiều nơi. Trong một cố gắng thoát khỏi sự 
cô lập quốc tế, Bắc Triều Tiên muốn mời Đức 
Thánh Cha Gioan Phaolô II sang thăm nước 
này. Vị Giáo Hoàng người Ba Lan đã từng 
thăm Nam Hàn đến 2 lần vào tháng 5, 1984 
và tháng 10, 1989.

Khi Vatican yêu cầu Bắc Triều Tiên trưng 
ra bằng chứng về sự hiện hữu của người Công 
Giáo, chế độ cộng sản này xây dựng cấp tốc 
một nhà thờ giả gọi là nhà thờ “chánh tòa Bình 
Nhưỡng”. Các hàng ghế trong nhà thờ đầy chật 
những người cộng sản cực đoan. Ảnh dưới đây 
là một cảnh trong nhà thờ giả và giáo dân toàn 
bộ đều là là cộng sản giả dạng tín hữu.

Thae thuật lại rằng theo thời gian, một số 
người đóng giả để quay phim đã thực sự bắt đầu 
tìm hiểu Kitô giáo.

Thae cho biết: “Bắc Triều Tiên rất quyết liệt 
với tôn giáo. Ở các nước cộng sản châu Âu, nhà 

nước thắt chặt quyền tự do tôn giáo, nhưng họ 
không phá hủy các nhà thờ. Thậm chí có những 
nơi thờ phượng vẫn còn được hoạt động ít nhiều. 
Nhưng tại Bắc Triều Tiên, cộng sản đã phá hủy 
tất cả các nơi thờ phượng và đổ thừa cho máy 
bay ném bom của Mỹ. Các nhà lãnh đạo từ Kim 
Nhật Thành trở xuống đều muốn người ta đừng 
tôn thờ thần nào khác ngoài những vị thần là 
Kim Nhật Thành và con cháu của hắn. Hiến pháp 
bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng Đảng Công 
nhân nói rằng chỉ có giáo lý của các lãnh tụ nhà 
họ Kim mới là những lời hướng dẫn thực sự.”

Chính vì thế, khi muốn chứng minh với Tòa 
Thánh sự hiện hữu của người Công Giáo, họ phải 
cấp tốc làm nhà thờ giả.

Tuy nhiên, có lẽ các thủ thuật này không 
qua mặt được vị Giáo Hoàng Ba Lan là người 
đã từng phải sống trong một chế độ cộng sản. 
Một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã 
không xảy ra.

Các quan sát viên quốc tế cho rằng cái khó 
khăn lớn nhất của Kim Jong Un hiện nay là tình 
trạng kinh tế kiệt quệ vì bị cô lập, và nỗi lo sợ bị 
Trung Quốc lật đổ nhằm có một ảnh hưởng sâu 
đậm hơn tại Bắc Triều Tiên. Chính vì thế, trong 
năm 2017, Kim Jong Un lời qua tiếng lại với tổng 
thống Mỹ Donald Trump, kể cả với những đe dọa 
chiến tranh hạt nhân. Tất cả các động thái này 

đều nhằm kích thích 
mong muốn thương 
thảo của đối phương, 
và tối hậu là thoát ra 
được tình trạng cô 
lập như hiện nay.

S o u r c e :  T h e 
Chosunilbo Prominent 
Defector on N.Korea’s 
Relationship with 
Religion

Đặng Tự Do
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 ĐTC cầu nguyện cho các nạn 
nhân của cuộc khủng bố tại Nam 
Dương (Indonesia) 

Trong buổi đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên 
Đàng” (Regina Coeli) ngày Chúa Nhật 13.5.2018 
tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô 
mời gọi tất cả hãy cầu nguyện cho các nạn nhân 
của các vụ khủng bố ở Indonesia, và kêu gọi 
hãy chấm dứt bạo lực. ĐTC Phanxicô đảm bảo 
với “những người thân yêu của các nạn nhân tại 
Indonesia,” đặc biệt các Kitô hữu ở thành phố 
Surabya, rằng ĐTC “đặc biệt gần gũi” với họ 
sau những cuộc tấn công chết người vào Chúa 
Nhật trước.

Ba nhà thờ ở thành phố lớn thứ hai của 
Indonesia đã bị đánh bom trong các cuộc tấn công 
dường như có kế hoạch, khiến ít nhất 11 người 
chết và hơn bốn mươi người khác bị thương. Đây 
là cuộc tấn công khốc liệt nhất tại Indonesia kể 
từ năm 2005.

Trong những nhận xét của ĐTC sau khi đọc 
kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Coeli) 
hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC 
đảm bảo rằng ngài đã và đang cầu nguyện cho 
các nạn nhân và những người thân yêu của họ.

Cho đến nay, không có nhóm nào tuyên bố 
nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công này vào 
ngày Chúa Nhật tuần trước. Ngoài ba vụ nổ bom 
trên, chính quyền địa phương cho hay đã phá tan 
được những kế hoạch tấn công khác... (Thanh Quảng)

Đức TGM Đài Bắc mời ĐTC thăm 
Đài Loan 

Hôm 10.5, Đức TGM Gioan Hồng Sơn Xuyên 
S.V.D (洪山川 -John Hung Shan.chuan), là TGM 
Đài Bắc cho biết ngài sẽ mời ĐGH Phanxicô đến 
thăm Đài Loan nhân dịp Đại hội Công Giáo toàn 
quốc vào năm tới 2019. “Chưa có vị Giáo Hoàng 
nào đến thăm đất nước chúng tôi,” Đức TGM 
Đài Bắc nói tại buổi tiếp tân tại đại sứ quán Đài 
Loan cạnh Vatican.

 Sau đó, ngài nói với Reuters rằng ngài thích 
“mơ ước những điều không thể”; và cho biết 
thêm ngài sẽ trực tiếp ngỏ lời với ĐGH trong 

buổi tiếp kiến Đức Phanxicô dành cho các Giám 
Mục Đài Loan. Đức Cha Hồng Sơn Xuyên cho 
biết ngài cảm thấy ĐGH nên đến thăm hòn đảo 
này vì những người ở đó “đã phải chịu đựng”.

 Trung Quốc tuyên bố Đài Loan thuộc về chủ 
quyền lãnh thổ của họ và coi hòn đảo tự trị này 
là một tỉnh bướng bỉnh. Hòn đảo này có khoảng 
300.000 người Công Giáo. Vatican là một trong 
19 quốc gia vẫn công nhận Đài Loan là một quốc 
gia độc lập với quốc hiệu chính thức là Cộng hòa 
Trung Hoa. Bắc Kinh, đến nay không có quan hệ 
ngoại giao với Vatican, đã nhấn mạnh nhiều lần 
rằng nếu nước nào muốn có quan hệ với họ, thì 
phải đoạn giao với Đài Loan.

Tháng trước Cộng hòa Dominica trở thành quốc 
gia mới nhất chuyển đại sứ quán từ Đài Loan sang 
Bắc Kinh. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn 
trước đây đã đưa ra mời ĐGH đến thăm quốc 
gia này. (Đặng Tự Do) - Source . Reuters Taipei 
archbishop says will invite pope to visit Taiwan

Bắc Kinh hoãn vô hạn định các 
cuộc đàm phán với Vatican, tăng 
cường khủng bố tôn giáo 

Bắc Kinh đã trì hoãn vô hạn định các cuộc 
đàm phán với Vatican được dự trù diễn ra trong 
tháng này, tờ Wall Street Journal đã cho biết 
như trên. Bài báo nói rằng, theo những người 
am tường cuộc đối thoại giữa Vatican và Bắc 
Kinh, một cuộc họp đã được lên kế hoạch diễn 
ra tại Rôma vào cuối tháng này. Trong cuộc họp 
đó các quan chức Vatican sẽ đồng ý công nhận 
bảy giám mục bị vạ tuyệt thông nhưng được nhà 
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cầm quyền Bắc Kinh công nhận. Động thái này 
sẽ buộc hai giám mục thầm lặng phải từ chức. 
Nhưng Bắc Kinh cho đến nay đã từ chối không 
đồng ý ấn định một ngày cụ thể nào cho cuộc 
họp này.

 Tờ Wall Street Journal trích dẫn một nguồn 
tin thông thạo về Vatican, nói các viên chức Tòa 
Thánh “lên tiếng bày tỏ sự bất bình vì nhà cầm 
quyền Trung Quốc tiếp tục áp đặt những hạn chế 
đối với hàng giáo sĩ thầm lặng. Một số vị đã bị 
giam giữ nhiều ngày trong Tuần Thánh hồi tháng 
Ba vừa qua”.

Theo tờ Wall Street Journal, Vatican “không 
nhiệt tình” lắm về các thỏa thuận với Trung Quốc 
nhưng “miễn cưỡng chấp nhận vì coi đó là khả 
năng tốt nhất trên bàn thương thảo”. Phía Bắc 
Kinh thì tham gia vào cuộc đối thoại này “vì 
những lý do đến nay vẫn chưa được rõ”.

Tờ Corriere della Serra (Tin Chiều) tường 
thuật vào tháng Hai rằng Vatican đã sẵn sàng để 
ký một thỏa thuận về việc bổ nhiệm các giám 
mục. Một nguồn tin từ Vatican nói với tờ báo: 
“Từ cuối tháng 3 trở đi, ngày nào cũng có thể 
là ngày để ký thỏa thuận với nhà cầm quyền 
Trung Quốc về thủ tục bổ nhiệm các giám mục 
Công Giáo.”

Vào cuối tháng Ba lại có tin đồn rằng một thỏa 
thuận như thế sắp xảy ra. Tuy nhiên, sáu tuần sau, 
đã chẳng có một thỏa thuận nào như vậy.

Tờ Wall Street Journal nhận xét rằng “Bắc 
Kinh có lẽ không muốn thiết lập một tiền lệ khi 
cho một lãnh đạo tôn giáo ở nước ngoài có một 
thẩm quyền nào đó đối với người Trung Quốc”

Bài báo cũng cho rằng sự đàn áp tàn bạo của 
Trung Quốc đối với các tôn giáo sau khi đưa ra 
Pháp Lệnh tôn giáo hồi tháng 2 đã làm cho các 
cuộc đàm phán trở nên phức tạp.

Nữ tu Beatrice Leung, giáo sư tại Đại học 
Wenzao Ursuline ở Đài Loan, nói: “Đây không 
phải là thời điểm tốt để thực hiện thỏa thuận.” 
(Đặng Tự Do) Source: Catholic Herald Vatican.
China talks: Beijing is ‘holding up the process 
for unknown reasons’

Thượng Hải: Thánh địa She Shan 
đón tiếp hàng ngàn người hành 
hương trong tháng Đức Maria

 Thượng 
H ả i  - 
Thánh địa 
She Shan, 
một thánh 
đ ịa  nổ i 
tiếng nhất 
của Trung 
Quốc, thuộc 
giáo phận 
T h ư ợ n g 
Hải đã có 
một buổi 
cử  hành 
Thánh Thể 
long trọng, 
khai mạc 
tháng Đức 
Mẹ. Ngày 
nay, Thánh địa này là nơi nổi tiếng trên thế giới 
nhờ ĐGH Bênêđictô XVI, chính ĐTC đã sáng 
tác và phổ biến „Lời Cầu Nguyện với Đức Bà 
She Shan“. Trên đỉnh của Thánh địa có một bức 
tượng Đức Mẹ nâng Chúa Giêsu lên cao, như 
„giới thiệu Ngài cho thế giới với vòng tay rộng 
mở trong một cử chỉ của tình yêu“ và chỉ cho 
những người Công giáo „luôn luôn là nhân chứng 
đáng tin cậy của tình yêu này, luôn hiệp nhất với 
đá tảng Phêrô trên đó Giáo hội được thiết lập“.

Theo tường thuật của trang web của Giáo phận 
Thượng Hải, ngày 30 tháng tư, hơn ba ngàn tín 



Dâ
n 

Ch
úa

 o
n 

lin
e 

số
 3

9
82 Tin Giáo Hội

hữu đã tham gia buổi khai mạc tháng Hoa, trong 
khi vào ngày 1 tháng năm, một buổi kiệu Đức 
Mẹ của các tín hữu được cử hành và kết thúc 
tại đỉnh núi, nơi có nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. 
Hàng chục linh mục của giáo phận và các giáo 
phận khác dâng Thánh Lễ, với sự tham dự của 
nhiều chủng sinh, nữ tu và tín hữu.

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để đón tiếp các tín 
hữu hành hương, những người muốn đến Thánh 
địa trong tháng năm. Văn phòng phục vụ hành 
hường của giáo phận đã xuất bản bản hướng dẫn 
để đảm bảo sự an bình của những cuộc hành 
hương này, trong sự nhận thức rằng người Công 
giáo Trung Quốc có lòng sùng kính sâu sắc Đức 
Maria và một tình cảm đặc biệt dành cho Đức 
Trinh Nữ She Shan. Trong bản hướng dẫn, tất cả 
các nhóm hành hương được mời đang ký trước 
ba ngày việc cử hành Thánh lễ (với dịch vụ đặt 
chỗ trực tuyến), trong khi các nhóm đến từ các 
giáo phận khác phải đi với một linh mục và có 
thư giới thiệu. Tất cả những người hành hương 
được yêu cầu phải theo các chỉ dẫn của các tình 
nguyện viên đang phục vụ, để đảm bảo một cuộc 
hành hương có trật tự. Tất cả các chỉ dẫn được 
hiểu „Dân của Chúa có thể đến với lòng sùng 
kính, và trở về đầy ân sủng“. (Agenzia Fides 
05.5.2018) (Ngọc Yến)

Giáo hội Lào vui mừng có thêm 
4 tân linh mục

WHĐ (05.05.2018) – GHCG nhỏ bé tại Lào 
đamg sống những ngày hân hoan vì mới có thêm 
4 tân linh mục. Thánh lễ truyền chức diễn ra vào 
ngày 29.4 vừa qua tại Nhà thờ chính toà Thánh 
Louis ở Takhek thuộc miền Trung Lào. 4 tân 
chức là: Phêrô Mituna Tanvilay thuộc Hạt Đại 
diện Tông toà Khamnouan-Savnnakhet (Trung 
Lào); Matthia Paly và Phêrô Bounten Heuanded 
thuộc Hạt Đại diện Tông toà Paksé (Nam Lào); 
và Phanxicô Xaviê Sayasith thuộc Hạt Đại diện 
Tông toà Luang Prabang (Bắc Lào). Các tân linh 
mục đã dâng Thánh lễ mở tay tại nhà nguyện của 
chủng viện Jean-Marie Vianney ở Takhek vào 
ngày hôm sau, 30.4. 

Lễ truyền chức này thực sự là một niềm vui 

lớn cho Giáo hội Lào. Đức giám mục Jean-Marie 
Vianney Inthirath, Đại diện tông toà Savannakhet 
đã đặt tay truyền chức trong Thánh lễ có sự tham 
dự của Đức ông Tito Banchong Thopanhong, 
Giám quản tông toà Luang Prabang, của hầu hết 
các linh mục trong cả nước, cùng nhiều nữ tu và 
giáo dân. Theo nguồn tin của Fides, không có sự 
can thiệp hay bất kỳ trở ngại nào từ phía chính 
quyền dân sự. Giáo hội đã thông báo cho chính 
quyền về lễ truyền chức này.

Các lễ truyền chức linh mục gần đây là 
một bước tiến quan trọng đối với Giáo hội địa 
phương, như Đức hồng y Louis-Marie Ling 
Mangkhanekhoun, Đại diện tông toà Vientiane 
nói với Fides rằng “cần có thêm các linh mục 
mới; vì thế, ngày nay việc huấn luyện và đào 
sâu đức tin là rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Trong những năm gần đây có hai sự kiện nổi 
bật trong lịch sử Giáo hội của Lào. Sự kiện thứ 
nhất là lễ tuyên phong 17 Chân phước tử đạo, 
diễn ra tại thủ đô Vientiane ngày 11.12.2016, 
do Đức hồng y Orlando Quevedo, đặc sứ của 
ĐTC Phanxicô chủ sự. Các chân phước này gồm 
cả những nhà thừa sai và giáo dân Lào, bị lực 
lượng du kích cộng sản Pathet Lào sát hại từ năm 
1954 đến 1970. 17 vị Chân phước trên được ĐTC 
Phanxicô nhìn nhận vào năm 2015, trong hai vụ 
án phong Chân phước riêng biệt: trước hết là của 
nhà thừa sai người Ý Mario Borzaga và giáo lý 
viên Paolo Thoj Xyooj; sau đó là của ThaoTien, 
linh mục Lào tiên khởi cùng 14 người bạn.

Bước quan trọng thứ hai là Đức Giám mục 
Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun trở thành vị 
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Hồng y tiên khởi của Lào. Đức hồng y Ling hiện 
nay là Đại diện Tông toà của Vientiane. Trong 
Công nghị Hồng y ngày 28.06.2017 tại Rôma, 
ngài được ĐTC Phanxicô trao mũ hồng y cùng 
với nhà thờ tước hiệu La Silvestro ở Capite.

GHCG tại Lào gồm khoảng 60.000 tín hữu 
(tức 1% trong tổng số dân 6 triệu người, đa số 
là Phật tử) trong 4 Hạt Đại diện Tông toà: Luang 
Prabang, Savannakhet, Vientiane và Paksé. 

Năm 2005, tức 30 năm sau lễ truyền chức 
linh mục lần cuối cùng vào năm 1975, mới có 
lễ truyền chức linh mục tại Vientiane cho thầy 
Sophone Vilavongsy, người Lào, thuộc Dòng 
Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI). 

Hiện nay, với 4 tân chức vừa thụ phong linh 
mục, Giáo hội Lào có 24 linh mục giáo phận và 11 
linh mục dòng. (Theo Agenzia Fides) (Minh Đức)

Myanmar: Các nữ tu dấn thân 
trong việc loại trừ suy dinh dưỡng, 
tử vong trẻ em và mù chữ

Yangon -Trong hơn 40 năm, các nữ tu của 
Hội dòng Mục Tử Nhân Lành tiếp tục thách thức 
đối với suy dinh dưỡng, tử vong trẻ em và vấn 
đề mù chữ ở làng Magyikwin, phía bắc Yangon, 
Myanmar. Nữ tu Maria Goretti Lwin nói với 
Hãng tin Fides: „Người dân địa phương được biết 
đến với mức tiêu thụ rượu cao và các cuộc ẩu 
đã thường xuyên nổ ra. Tỷ lệ suy dinh dưỡng và 
mù chữ, cũng như tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, rất 
nghiêm trọng“.

Các nữ tu xây dựng một nhà thờ nhỏ, và một 
trường học cho trẻ em, cung cấp cho các em bữa 
ăn và khuyến khích cha mẹ của các em đăng ký 
cho các em theo học. Hiện nay có hơn 160 em 
tham dự các lớp học buổi sáng và buổi tối để 
từng bước các em có thể hòa nhập với giáo dục 
trong các nhà trường do chính phủ điều hành. 
Sơ Maria Goretti Lwin nói: „Trong làng không 
có điện, nhưng chúng tôi sử dụng năng lượng 
mặt trời và một máy phát điện cũ. Giáo dục tốt 
hơn có nghĩa là cho các em tiếp tục tiếp cận với 
trường đại học và giúp các em có cơ hội làm 
việc xứng đáng“.

Cùng với một giáo viên thực tập trẻ, các nữ tu 

làm việc trong một lớp học dành cho các thanh 
thiếu niên đến từ các gia đình Công giáo, Báp.
tít và Phật giáo. Các chị đặc biệt tự hào về khả 
năng ca hát của các em và  đang chuẩn bị một 
cuộc thi hát cho Giáng Sinh sắp tới ở Yangon.

Các chị cũng đã khởi xướng các chương trình 
tín dụng nhỏ, cho vay tiền mua gia súc và bán 
cho thị trường địa phương. Họ cũng bắt đầu yêu 
cầu cha mẹ đóng góp kinh tế cho việc giáo dục 
con cái của họ, bằng cách trả những gì họ có có 
thể, như thế để khuyến khích họ tự túc tài chính 
và để loại bỏ một tâm lý bố thí.

Trong số các sáng kiến khác được thực hiện, 
các chị em bắt đầu đón tiếp một nhóm các bé 
gái đến từ các gia đình có nguy cơ cao, nơi trẻ 
em đặc biệt dễ bị bạo lực, lạm dụng hoặc buôn 
bán người.

Theo sơ Rose Virginie Pellettier, sáng lập Hội 
dòng Mục Tử Nhân Lành, các chị hạnh phúc với 
những tiến bộ mà họ đã đạt được trong làng trong 
những thập kỷ gần đây, tiếp tục công việc bắt 
đầu gần hai thế kỷ trước, mang lại phẩm giá và 
hy vọng cho toàn cộng đồng.(Fides 24.4.2018) 
(Ngọc Yến)

ĐTC Phanxicô muốn thăm thành 
phố bị bom nguyên tử Hiroshima, 
Nagasaki
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Vatican 7.5.2018- Báo Asahi Shimbun của 
Nhật Bản loan tin: thể theo lời mời của hai thị 
trưởng Hiroshima và Nagasaki, ĐGH Phanxicô 
muốn thăm 2 thành phố ở Nhật bản là Hiroshima 
và Nagasaki đã bị bom nguyên tử vào tháng 8 
năm 1945

Vào ngày 2.5. 2018, trong buổi triều yết ĐTC 
dành cho công chúng, thị trưởng Nagasaki là 
Tomihisa Taue đã trao tay ĐTC lá thơ của ông 
và của thị trưởng Hiroshima để kính mời ĐTC 
thăm hai thành phố đã bị bom nguyên tử tàn phá. 
Hai ông đã nói cho Ngài biết số người bị nhiễm 
phóng xạ tại đây mỗi ngày một giảm và xin Ngài 
đến thăm hai thành phố này để khích lệ những 
nạn nhân còn sống sót sau vụ bị bom nguyên tử

Đáp lời, ĐTC nói thật là tuyệt vời nếu tôi có 
thể thăm hai thành phố này.

Nội dung lá thư của hai thị trưởng cũng viết 
rằng, việc ĐTC thăm hai thành phố này sẽ gửi 
cho thế giới một tín hiệu là hãy loại bỏ vũ khí 
nguyên tử. Lá thư cũng nói thêm hiện nay thế 
giới kể cả Hoa Kỳ đang có chương trình chế tạo 
vũ khí nguyên tử chiến thuật, có tầm cỡ nhỏ hơn.

Theo chỉ thị của ĐTC, cuối năm ngoái Tòa 
Thánh Vatican đã cho phổ biến tấm thiếp in 
hình một em bé trai cõng sau lưng người em đã 
chết sau quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki. 
Chính ĐTC đã viết sau tấm thiếp này “ Hậu qủa 
của chiến tranh”. Tấm hình đã làm rung động thế 
giới truyền thông.

Hai thị trưởng thành phố Nhật Bản đã kính 
tặng ĐTC bức hình nguyên thuỷ em bé cõng 
xác chết. 

Vào năm 1981, ĐTC Gioan Phaolô II đã 
viếng thăm Công Viên Tưởng Niệm Hoà Bình 
ở Hiroshima, nhà thờ Urakami Tenshudo ở 
Nagasaki và và các cơ sở xã hội chăm lo cho 
các nạn nhân bom nguyên tử.

Tưởng cũng nên nói thêm, dù ĐTC tuyên bố 
muốn đi Nagasaki và Hiroshima, nhưng theo nghi 
thức ngoại giao, Ngài phải chính thức nhận được 
lời mời của chính quyền trung ương và HĐGM 
của quốc gia đó, vì khi ĐTC đến nơi nào, chính 
quyền nước đó chịu trách nhiệm bảo đảm an 
ninh. (Nguyễn Long Thao)

Đức Hồng Y tân cử Becciu làm 
Tổng trưởng Bộ Phong Thánh

VATICAN. Hôm 26-5-2018, ĐTC đã bổ 
nhiệm ĐHY tân cử Giovanni Angelo Becciu làm 
Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và sẽ nhận nhiệm 
vụ từ cuối tháng 8 tới đây.

Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng Đức TGM 
Becciu tiếp tục chu toàn nhiệm vụ Phụ Tá Quốc 
Vụ khanh Tòa Thánh cho đến ngày 29-6-2018 
và tiếp tục làm Đặc Ủy của ĐTC nơi Hội Hiệp 
Sĩ Malta.

ĐHY tân cử Becciu năm nay 70 tuổi (2/6/1948) 
sinh tại Sassari, đảo Sardegna, Italia, thụ phong 
linh mục năm 1972, đậu tiến sĩ giáo luật và bắt 
đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ 
ngày 1-5-1984: lần lượt tại các sứ quán Tòa Thánh 
tại Cộng hòa Trung Phi, Sudan, New Zealand, 
Liberia, Anh quốc, Pháp, và Hoa Kỳ.

Ngày 15-10 năm 2001, ngài được thăng TGM 
sứ thần Tòa thánh tại Angola, rồi kiêm nhiệm Sứ 
thần tại São Tomé và Principe.

Ngày 23-7-2009, ngài được ĐTC Biển Đức 
16 bổ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba cho đến 
năm 2011 thì thăng Phụ tá Quốc Vụ Khanh, chức 
vụ này thường được coi như tương đương với 
Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh.Chúa nhật 20-
5-2018, ĐTC tuyên bố sẽ bổ nhiệm Đức TGM 
Becciu làm Hồng Y trong công nghị ngày 29-6-
2018 cùng với 13 tiến chức Hồng Y khác.

Ngài sẽ kế nhiệm ĐHY Angelo Amato, SDB, 
80 tuổi, từ 10 năm nay là Tổng trưởng Bộ Phong 
Thánh (Rei 26-5-2018) G. Trần Đức Anh OP
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ÂU CHÂU
Chuyện lạ các thánh: 2000 năm 
sau, xương thánh Clementê được 
tìm thấy trong đống rác

L o n d o n , 
Anh Quốc 
( C N A /
E W T N 
News ngày 
6 tháng 
5, 2018) - 
Một công 
t y  r á c 
của thành 
phố Lon-
don vừa 
phát hiện 
ra xương 
thánh của 
v ị  g iáo 
hoàng thứ 
4 là thánh 

Clementê trong một thùng rác ở London.

 Công ty đã đăng tải về khám phá nói trên, 
trên trang web của họ vào ngày 25. 4, họ không 
thể xác định chính xác vị trí nơi tìm thấy báu vật 
là ở khu rác nào, nhưng cho biết rằng nó được 
phát hiện ra trong một thùng rác ở trung tâm 
London. “Bạn hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của 
chúng tôi khi chúng tôi nhận ra rằng một đội xúc 
rác của chúng tôi đã tìm thấy xương cuả một vị 
Giáo hoàng. Đây không phải là một việc mà bạn 
mong đợi để xem, dù đó là một việc có thể xảy 
ra, xét theo khuôn khổ công việc cuả chúng tôi,” 
là lời ông James Rubin, chủ hãng Enviro là hãng 
xử lý chất thải nói trên.

 “Chúng tôi thường xuyên gặp một số điều kỳ 
lạ và tuyệt vời khi dọn dẹp các khu phố, nhưng 
chúng tôi chắc chắn không mong đợi tìm thấy một 
mảnh xương của một vị tông đồ,“ ông nói thêm.

 Thánh Clementê là đệ tử của hai thánh Phêrô 
và Phaolô. Người ta tin rằng thánh Clementê đã 
chuyển từ Do Thái giáo sang Công Giáo, và có 

thể đã tháp tùng hai thánh Phêrô và Phaolô trong 
một số hành trình truyền giáo, để hỗ trợ các ngài 
trong việc điều hành các giáo hội địa phương.

 Vào khoảng năm 90, ngài được nâng lên ngôi 
vị Giáo hoàng, nghĩa là kế vị các giáo hoàng tiên 
khởi là Phêrô, Linus và Cletus. Ngài đã để lại 
nhiều tác phẩm nói về những chi tiết của Giáo 
Hội thuở ban đầu, nhưng không nói bao nhiêu về 
cuộc sống của chính ngài.

Tương truyền thì ngài đã chết trong thời 
Hoàng đế Trajan, vị hoàng đế này đã trục xuất 
thánh Clementê phải lưu vong đến Crimea rồi đã 
ra lệnh giết ngài vì ngài tiếp tục giảng đạo cho 
người dân địa phương, lúc đó là vào khoảng năm 
100. Ngài là một trong những vị thánh được nhắc 
đến trong kinh tiền tụng cuả các thánh lễ.

Vào năm 868, thánh Cyril bên Hy Lạp tuyên 
bố đã tìm ra xương của thánh Clementê.

Trở về vụ việc ở London, cho đến nay, không 
có ai nhận là sở hữu chủ để đòi lại di tích này, 
theo lời ông Rubin nói với báo Huffington Post. 
Ông nói thêm rằng ông đang nhờ một phòng 
thí nghiệm ở Anh để xét nghiệm ( bằng phương 
pháp carbon) để kiểm tra tính xác thực của di 
tích. Mảnh xương được bọc trong một cái hộp 
có niêm phong bằng sáp kín và có một dòng chữ 
ghi là “xương của Thánh Clementê, Giáo Hoàng 
tử đạo.“

Trên trang web của họ, Enviro Waste đã thiết 
lập một hộp thơ điện tử thăm dò ý kiến, xin hội 
ý công chúng là nên đưa di tích về nơi nào.

“Chúng tôi biết đây là một di tích lịch sử quan 
trọng và mong muốn tìm được một nơi thích hợp 
nhất để bảo quản, đó là lý do tại sao chúng tôi 
yêu cầu công chúng giúp đỡ „, ông Rubin nói.

Cho đến nay, đã có một số đề xuất gợi ý là 
hoặc trao cho Bảo tàng viện cuả Anh hoặc Nhà 
thờ Thánh Clementê ở Rome. (Trần Mạnh Trác)

ĐTC tiếp 700 tham dự viên Hội 
nghị quốc tế về sức khỏe

VATICAN-ĐTC khuyến khích cộng đồng 
khoa học, y tế, văn hóa và kỹ thuật tăng cường 
nỗ lực trong việc phòng ngừa, chữa trị, chăm sóc 
và chuẩn bị tương lai cho nhân loại. Ngài đưa ra 
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lời kêu gọi trên đây dành cho 700 tham dự viên 
Hội nghị quốc tế về chủ đề ”Đâu sẽ là ảnh hưởng 
của khoa học, kỹ thuật và y khoa trong thế kỷ 
21 này trên nền văn hóa và xã hội?”.

 Hội nghị tiến hành tại Vatican từ ngày 26 đến 
28.4.2018 và do Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa 
cùng với Hội Cura ở Mỹ tổ chức, và tiến hành tại Hội 
trường mới của Thượng HĐGM ở nội thành Vatican.

 Đặc biệt về vấn đề phòng ngừa, ĐTC gọi đây 
là một cái nhìn sáng suốt về con người và môi 
trường chúng ta đang sống. Điều này có nghĩa là 
nghĩ đến một nền văn hóa quân bình, trong đó 
mọi nhân tố thiết yếu như giáo dục, hoạt động 
thể lý, ăn uống, bảo vệ môi trường, tuân giữ các 
qui luật sức khỏe xuất phát từ việc thực hành tôn 
giáo, chẩn bệnh sớm, có thể giúp sống tốt đẹp 
hơn và ít nguy hiểm đối với sức khỏe”.

 ĐTC cũng nói rằng ”chúng ta hãy đặc biệt 
nghĩ đến các trẻ em và người trẻ ngày càng bị 
những nguy cơ bệnh tật gắn liền với những thay 
đổi quá sâu rộng của nền văn minh hiện đại. Chỉ 
cần nghĩ đến ảnh hưởng của khói thuốc đối với 
sức khỏe, rượu và những chất độc thải ra trong 
không khí, trong nước và đất”.

 Về việc chữa trị và chăm sóc, ĐTC nhận 
xét rằng ”hễ chúng ta càng quyết tâm cổ võ sự 
nghiên cứu, thì việc chữa trị và săn sóc ngày 
càng quan trọng và hữu hiệu, giúp đáp ứng một 
cách quyết liệt và thích hợp đối với những nhu 
cầu của người bệnh”.

 Tuy nhiên, ĐTC cũng nhắc nhở rằng ”Trong 

khi Giáo Hội ca ngợi mọi nỗ lực nghiên cứu và 
áp dụng nhắm săn sóc người đau khổ vì bệnh tât, 
nhưng cũng cần nhắc lại một trong những nguyên 
tắc căn bản là” ”Không phải tất cả những gì có 
thể làm được về mặt kỹ thuật, đều là điều có thể 
chấp nhận được về mặt luân lý đạo đức.” Khoa 
học, cũng như các hoạt động khác của con người, 
biết mình có những giới hạn phải tôn trọgn vì 
thiện ích của chính nhân loại, và cần phải có ý 
thức trách nhiệm về mặt luân lý đạo đức” (Rei 
28.4.2018) (G. Trần Đức Anh OP)

ĐGH, bia ngắm của “tin giả”
Ngày 4. 5, ông Gustavo Entrala, người sáng 

lập tài khoản Twitter @pontifex cho biết Đức 
Phanxicô thường xuyên là bia ngắm “tin giả”  
của các trang mạng xã hội. Mỗi ngày đều có 
các lời, các phản ứng và thậm chí còn có cả các 
bài giảng được gán cho là của ngài.

Theo ông Gustavo Entrala, hiện tượng này 
càng nặng thêm bởi hệ thống trang mạng xã hội 
và điện thoại thông minh. Ông giải thích, đặc biệt 
sự xuất hiện các iPhone năm 2007 đã làm biến 
mất các bài phân tích, để nhường chỗ cho các tin 
ngắn, thuận tiện cho việc đọc trên màn hình nhỏ.

Ông Gustavo Entrala là chuyên gia người Tây 
Ban Nha chuyên về chiến thuật thị trường xác 
nhận, nếu ĐGH không chính tay mình gởi các 
câu nhắn trên internet thì “chính ngài cũng tự 
tay xác nhận”.

Năm 2012, ông Gustavo Entrala đã giúp Đức 
Bênêđictô XVI gởi câu tweet đầu tiên. Tài khoản 
twitter của ĐGH gồm chín ngôn ngữ và có 47 
triệu người theo. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch)

Cúp Vô địch Xe đạp hàng giáo sĩ 
Pháp lần thứ 19

Các linh mục, hai nữ tu, các chủng sinh, các 
thầy phó tế sẽ tranh cúp vô địch hàng giáo sĩ 
Pháp lần thứ 19. Sáng thứ ba lúc 9 giờ sáng, 
48 người tranh giải mặc cổ áo La Mã, mặc áo 
chùng hay đội khăn lúp sẽ khởi hành ở Saint-
Père-sur-Loire (Loiret) để tranh chức vô địch đạp 
xe nhanh lan thứ 19!

Các tu sĩ tham dự sẽ đạp: một 16 cây số và 

ĐTC tiếp 700 tham dự viên Hội nghị quốc tế 
về sức khỏe
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một 55 cây số (12 vòng 4.6 cây số). Giữa hai 
lần, họ sẽ lấy sức với thánh lễ do Đức Giám mục 
Benoỵt Rivière, giám mục Autun, cử hành, ngài 
cũng tham dự vòng đua.

Năm ngoái linh mục Xavier Ernst đã thắng 
giải được tổ chức ở Mondaye, vùng Calvados. 
Còn linh mục Silouane Deletraz, thuộc giáo xứ 
Saint-Lubin du Perche năm nay sẽ cố gắng lấy 
lại chức vô địch đã bị mất năm 2017. Linh mục 
Silouane đã ba lần đoạt chức vô địch. (Giuse 
Nguyễn Tùng Lâm dịch)

MỸ CHÂU
Tất cả 34 Giám Mục Chile đệ 
đơn từ chức lên ĐTC

 ROMA. Tất cả  34 GM Chile trong đó có 2 
Hồng Y, đã đồng loại đệ đơn từ chức lên ĐTC 
để ngài định liệu. Trong tuyên ngôn công bố hôm 
18.5.2018, các GM Chile khẳng định rằng:

 ”Sau 3 ngày gặp gỡ ĐTC và nhiều giờ dành 
cho việc suy niệm và cầu nguyện, theo chỉ dẫn 
của Ngài, chúng tôi các GM Chile muốn thông 
báo như sau: ”Trước tiên, chúng tôi cám ơn ĐTC 
Phanxicô vì đã lắng nghe trong tình hiền phụ và 
sửa lỗi huynh đệ. Nhưng nhất là chúng tôi muốn 
xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho các nạn 
nhân, cho ĐTC, cho Dân Chúa và cho đất nước 
chúng tôi vì những lầm lỗi trầm trọng và những 
thiếu sót chúng tôi đã phạm.

 ”Chúng tôi cũng cám ơn Đức TGM Scicluna 

và Cha Jordi Bertomeu vì lòng tận tụy mục vụ 
và bản thân của các vị, cũng như vì những cố 
gắng trong những tuần gần đây để tìm cách chữa 
lành những vết thương xã hội và Giáo Hội của 
đất nước chúng tôi.

 ”Chúng tôi cám ơn các nạn nhân vì sự kiên 
trì và can cảm của họ, mặc dù những khó khăn 
rất lớn về phương diện cá nhân, tinh thần, xã 
hội và gia đình họ đã phải đương đầu, nhiều khi 
kèm theo sự không được thông cảm và những tấn 
công của chính cộng đồng Giáo Hội. Một lần nữa 
chúng tôi xin lỗi họ và xin họ giúp đỡ để tiếp 
tục tiến trước trên con đường chữa trị những vết 
thương, để có thể được lành.

 ”Thứ hai, chúng tôi muốn thông báo rằng tất 
cả các GM chúng tôi hiện diện ở Roma, đã làm 
đơn xin từ chức và trao cho ĐTC để ngài tự do 
định liệu cho mỗi người chúng tôi.

 “Chúng tôi lên đường, với ý thức rằng những 
ngày đối thoại chân thành này là một cột mốc trong 
tiến trình thay đổi sâu đậm, được ĐTC Phanxicô 
hướng dẫn. Trong niềm hiệp thông với Ngài, chúng 
tôi muốn tái lập công lý và góp phần chữa lành 
thiệt hại đã gây ra, để mang lại một đà tiến mới 
cho sứ vụ ngôn sứ của Giáo Hội tại Chile, với trung 
tâm luôn luôn phải ở trong Chúa Kitô.

 ”Chúng tôi mong ước rằng tôn nhan của Chúa 
tái chiếu tỏa rạng ngời trong Giáo Hội chúng ta và 
chúng tôi dấn thân cho việc này. Với lòng khiêm 
tôn và hy vọng chúng tôi xin tất cả mọ người giúp 
chúng tôi tiến bước trên con đường ấy.

 ”Theo những lời nhắn nhủ của ĐTC, chúng 
tôi cầu xin Chúa, trong giờ phút này tuy khó 
khăn nhưng đầy hy vọng, Giáo Hội được Chúa 
và Đức Mẹ Cát Minh bảo vệ.

 Ký tên Các GM thuộc HĐGM Chile ở Roma
 (G. Trần Đức Anh OP) 

PHI CHÂU
Người du mục Nigeria tấn công 
nhà thờ Công Giáo, giết 19 người

 (EWTN News.CNA) Đã có ít nhất 19 người, 
gồm 2 linh mục bị giết vào hôm thứ Ba khi người 
du mục ở miền trung Nigeria nổ súng vào giáo 

Tất cả các GM Chile đã đồng loại đệ đơn từ 
chức lên ĐTC để ngài định liệu. RV
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dân đang tham dự Thánh Lễ sáng tại một nhà 
thờ Công Giáo.

Một bản tin cho biết người du mục Fulani đã 
tấn công vào nhà thờ Thánh Ignatius ở Ayar-
Mbalom, một thành trong phạm vi tiểu bang 
Benue của Nigeria vào ngày 24.4, giết chết 17 
người đang tham dự Thánh Lễ sáng và hai linh 
mục: cha Joseph Gor và cha Felix Tyolaha.

Theo một người sống sót là Peter Lorver, có 
bà mẹ kế cũng là nạn nhân, cho hãng tin New 
Telegraph và báo chí địa phương biết là sau khi 
tấn công vào nhà thờ, những người này đã tiến 
hành bắn giết dân cư vùng lân cận và châm lửa 
đốt cháy khoảng 50 ngôi nhà. Cuộc tấn công đã 
xảy ra gần vành đai chính của Nigeria, nơi giáp 
danh giữa vùng Hồi giáo phía bắc và khu vực 
Kitô giáo phía Nam.

Cho đến giờ phút này, không có kẻ tấn công 
nào bị bắt giữ trong khi Tổng Thống Nigeria là 
Muhammadu Buhari thề là sẽ truy tìm ra những 
kẻ bắn phá này. 

Dân biểu Hoa Kỳ là Chris.Smith (Cộng Hòa), 
chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội về Châu Phi, đã lên 
án hành vi bạo lực này. Bạo lực giữa dân du mục 
Fulani và nông dân đã tăng nhanh trong những 
năm gần đây khi vấn đề khi hậu đã đẩy dân du 
mục càng xa hơn về phía nam. Tính đến giữa 
tháng Giêng năm nay, đã có trên 100 người chết 
do người du mục gây ra.

HĐGM Công Giáo Nigeria đã lên tiếng trong 
một thông cáo vào tháng Giêng đặc biệt quan 
ngại về bạo lực. Hội đồng cũng nhận ra những 
khó khăn mà dân du mục đang gặp phải, nhưng 

cũng bày tỏ nhu cầu thay thế tốt hơn mở ra cho 
việc chăn nuôi.  (Giuse Thẩm Nguyễn)

Tình trạng thê thảm của Giáo 
Hội Congo: linh mục còn bị đói 

 Dolisie- Cộng hòa Congo (CNA ngày 
2.5.2018): Theo lời một giám mục địa phương 
thì cảnh nghèo đói ngày càng tồi tệ thêm ở Cộng 
hòa Congo, ngay cả những linh mục của ngài 
cũng không có đủ để ăn. Nước Cộng hòa Congo, 
còn gọi là Congo Brazzaville, là một quốc gia rất 
giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ. Nhưng gần 
50 phần trăm dân số vẫn sống dưới mức nghèo, 
theo thống kê cuả Ngân hàng Thế giới.

Đức Giám Mục Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou là vị giám mục của giáo phận 
Dolisie, thành lập năm 2013, là nơi mà đa phần 
người dân thiếu nước sạch và y tế cơ bản. 

“Người dân Congo là một người nghèo xác sơ 
sống trong một đất nước giàu xụ. Dầu hoả thì 
nằm ngay ở dưới mặt đất, nhưng sự phong phú do 
nó mang lại bị chia chác giữa một thiểu số giàu 
có và quyền lực,“ Đức Giám Mục Bafouakouahou 
cho biết trong một cuộc phỏng vấn với văn phòng 
Aid To the Church In Need (trợ giúp các giáo 
hội thiếu thốn).

“Trong giáo phận của tôi, điều quan tâm đầu tiên 
cuả các linh mục là có đủ để mà ăn,“ Đức Giám 
Mục nói tiếp. „Nếu ai trong số họ có vấn đề sức 
khỏe nghiêm trọng, thì tôi không biết phải làm gì.“

Vị giám mục giải thích rằng các bệnh viện 
đang đình công nhiều tháng vì chính phủ không 
cung cấp y tế cơ bản nữa. Thêm vào đó giá dầu 
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rẻ đã hạn chế các chương trình chi tiêu của chính 
phủ đến nỗi nhiều bác sĩ và y tá đã không được 
trả tiền lương. Quốc gia đã một thời theo chủ 
nghĩa Mác Xít vẫn còn chịu nhiều hệ lụy của 
cuộc nội chiến trong những năm 1990, nhiều cơ 
sở hạ tầng đã bị phá hủy.

“Không có nước uống an toàn; nhiều người 
lớn đã chết vì nước ô nhiễm,“ theo lời giám mục 
Bafouakouahou.

Mặc dù giáo phận Dolisie đang phải chật vật 
với cái đói, nhưng ơn gọi linh mục thì rất phong 
phú, theo lời vị giám mục. Tuy nhiên, ở một nước 
mà tỷ lệ thất nghiệp là hơn 50 phần trăm, Đức 
Giám Mục Bafouakouahou cho biết ngài phải cẩn 
thận khi lựa chọn chủng sinh để đảm bảo ơn gọi 
linh mục là bắt rễ từ trong Đức tin, chứ không 
phải là một cơ hội việc làm “khi bị kẹt“. 

Có sự kết nối giữa đói nghèo và sự tăng trưởng 
của những nhóm “Tam điểm” và Hồi giáo.

“Do nghèo đói, Hồi giáo đang dùng tiền bạc 
của họ để lôi kéo giáo dân, thậm chí có cả 
những đứa trẻ giúp lễ của tôi,“ theo lời giám 
mục Bafouakouahou.

Khi ngài hỏi một trong những đứa giúp lễ cũ 
tại sao chúng lại đi theo đạo Hồi, thằng bé trả lời: 
„cha ơi, khi con giúp lễ ở bàn thờ, cha có cho con 
một xu nào không? Với Hồi giáo, con sẽ được một 
học bổng, một người vợ và một cửa hàng.“

Vị giám mục Congo nói rằng cách thức ngài 
củng cố số dân Công Giáo là sử dụng việc Chầu 
Thánh thể, đài phát thanh Công Giáo địa phương, 
và rao giảng ngay ở giữa chợ.

Dân số Công Giáo đang bị thu hẹp lại, giảm 
từ 60 phần trăm đến 40 phần trăm từ năm 1995 
đến năm 2005. Theo viện nghiên cứu Pew thì 
trong năm 2010, chỉ còn 30 phần trăm dân Congo 
theo đạo Công Giáo. (Trần Mạnh Trác)

Các Giám mục Nigeria kêu gọi 
tổng thống Muhammadu Buhari 
từ chức

Các Giám mục Nigeria đã kêu gọi tổng thống 
Muhammadu Buhari từ chức. Diễn biến này xảy 
ra sau vụ tấn công vào một nhà thờ Công Giáo 
vào hôm thứ Ba 24 tháng Tư và các cuộc tấn 

công tiếp theo vào các cộng đồng Kitô hữu gây 
ra bởi nhóm khủng bố Hồi Giáo Fulani. 

Ít nhất 19 người trong đó có hai linh mục đã 
bị giết khi nhóm cực đoan Hồi Giáo Fulani xả 
súng vào một nhà thờ tại Ayar Mbalom trong 
bang Benue, Nigeria.

Các Giám Mục Nigeria đang ở Rôma tham dự 
ad limina đã ra một thông cáo kêu gọi tổng thống 
Muhammadu Buhari từ chức. Ông Muhammadu 
Buhari, một người Hồi Giáo, đã nhậm chức tổng 
thống từ ngày 29 tháng 5 năm 2015. Sau một thời 
gian chiến tranh dai dẳng với bọn khủng bố Hồi 
Giáo Boko Haram, với khát vọng hòa bình, dân 
chúng đã chọn ông làm tổng thống vì ông từng là 
một vị tướng trong quân đội Nigeria. Tuy nhiên, 
lựa chọn này có lẽ là một sai lầm tai hại. Tổng 
thống Muhammadu Buhari tỏ ra bất lực không 
thể dẹp tan được Boko Haram. Đồng thời, quốc 
gia này lại còn gánh chịu thêm nhiều tang tóc 
gây ra bởi nhóm khủng bố Hồi Giáo Fulani. Tình 
hình tại Nigeria xấu đi một cách nhanh chóng.

Ông Muhammadu Buhari còn đưa ra nhiều 
chính sách sai lầm trong đó có việc giải giới 
các đơn vị tự vệ do dân chúng hình thành nên 
để bảo vệ họ. Về điểm này các Giám Mục viết:

“Chính phủ liên bang, có trách nhiệm chính là 
bảo vệ cuộc sống của dân chúng, đã cáo buộc rằng 
những người dân nào yêu cầu được tự vũ trang 
để tự bảo vệ mình là những kẻ kích động việc 
hành xử luật pháp trong tay họ. Tuy nhiên, chính 
phủ liên bang lại không làm gì để trừng phạt các 
cơ quan an ninh cố tình làm ngơ trước tiếng kêu 
và tiếng khóc của những công dân bất lực và vô 
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phương thế tự vệ, những người bị giết khi đang 
ngồi trong nhà, nông trại, xa lộ, và ngay cả trong 
những nơi thờ phượng thiêng liêng của họ?”

“Là các nhà lãnh đạo tinh thần, chúng tôi đã 
liên tục yêu cầu người dân của mình giữ gìn hòa 
bình và tuân thủ pháp luật, ngay cả khi phải đối 
mặt với những hình thức khiêu khích tồi tệ nhất. 
Nhưng ngày nay, các Kitô hữu cảm thấy bị bỏ rơi 
và phản bội trong một quốc gia mà tất cả chúng 
tôi vẫn tiếp tục hy sinh và cầu nguyện. Chính 
chúng tôi cũng cảm thấy bị bỏ rơi và bị phản bội.” 

“Chính phủ nên khuyến khích và trao quyền 
cho công dân để tự bảo vệ bản thân và môi 
trường của họ. Đây không phải là lúc để giải 
giáp mọi người”  (Đặng Tự Do)

Source: Crux Christian self.defense, faith and 
fashion, and a great month for Crux

ÚC CHÂU
Tín hữu Australia đọc kinh Mân 
Côi tại nhiều nơi vào ngày 13.05

Vào ngày 
13 .05  năm 
nay – lễ Đức 
Mẹ Fatima – 
các tín hữu 
Công giáo từ 
những miền 
khác nhau của 
Australia, từ 
các tỉnh miền 
quê, đến các 
thành phố lớn, 
từ miền núi 
đến bãi biển, 
sẽ tham gia 
vào buổi đọc 
kinh Mân Côi 
cầu nguyện 

cho quê hương. Chương trình cầu nguyện với 
kinh Mân Côi này được gọi là “Kinh Mân Côi từ 
bờ biển đến bờ biển”, như đã được thực hiện tại 
Ba lan và Anh quốc, với các tín hữu hiệp nhau 
trong lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Sáng kiến này 

đã được ĐGH Phanxicô chúc lành.
Đức cha David Cremin, nguyên Giám mục của 

tổng giáo phận Sydney sẽ là người bảo trợ của 
sáng kiến Kinh Mân Côi từ bờ biển đến bờ biển 
ở Australia.

Các nhóm tín hữu khắp Australia, bao gồm 
các nhóm bạn trẻ, Huynh đoàn Đức Mẹ và các 
nhóm cầu nguyện khác sẽ cùng đến đọc kinh 
Mân Côi tại các thành phố chính của Australia 
vào ngày 13.05.

Tại Perth, các bạn trẻ sẽ thực hiện chuỗi Mân 
Côi sống, trong khi các tín hữu Công giáo tại 
Darwin và Coogee sẽ đọc kinh Mân Côi trên bãi 
biển. Một cha xứ ở Canberra dự định đưa một 
nhóm tín hữu lên cầu nguyện tại Hắc Sơn. Còn 
tại Sydney, một nhóm bạn trẻ đang lên kế hoạch 
đọc kinh Mân Côi trên cầu Harbour.

Jane Chifley, người tổ chức sự kiện cho biết 
có nhiều trường học và giáo xứ ở Australia cũng 
sẽ tham gia vào chương trình cầu nguyện này. Cô 
nói: “Chính việc chương trình được bắt đầu tại 
Ba lan, quê hương của thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II, có tính ngôn sứ. Nó là một chương 
trình của Chúa Thánh Thần. Và nó sẽ được thực 
hiện vào ngày của Mẹ thật là thích hợp vì Đức 
Maria là Mẹ của chúng ta.”

Điều linh hứng cho sự kiện chính là các sứ 
điệp mà Đức Mẹ Fatima đã trao cho 3 trẻ mục 
đồng vào năm 1917. Đức Mẹ đã yêu cầu các em 
khuyến khích dân chúng đọc kinh Mân Côi mỗi 
ngày để cầu xin hòa bình thống trị thế giới.

Các tín hữu Công giáo và những người có niềm 
tin trên toàn Australia được khuyến khích tham 
gia chương trình cầu nguyện này. (The Catholic 
Weekly 04.05.2018) (Hồng Thủy)

Thánh lễ kỷ niệm 200 năm “nơi 
khai sinh” Giáo hội Australia

Hôm Chúa nhật 06.05 vừa qua, hàng trăm 
người, trong đó có các Giám mục từ khắp 
Australia đã cử hành Thánh lễ lịch sử tại nhà 
thờ thánh Patrick, kỷ niệm 200 năm Thánh Thể 
được gìn giữ tại Australia.

Đức TGM Anthony Fisher, chủ tế Thánh lễ, 
đã nói rằng vị trí của nhà thờ thánh Patrick có 
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thể được xem như là nơi sinh của GHCG tại 
Australia. Ngài nói: “Anh chị em có thể nói rằng 
Giáo hội ở Australia được sinh ra ở đây khi các 
giáo dân đã kêu xin khẩn thiết để được lãnh nhận 
các bí tích.”

Đồng tế trong Thánh lễ cũng có Đức cha Mark 
Coleridge, tân chủ tịch của HĐGM Australia, Đức 
sứ thần Tòa Thánh Adolfo Tito Yllana và cha 
Michael Whelan, cha sở giáo xứ thánh Patrick và 
nhiều Giám mục trên khắp Australia.

Chào đón mọi người hiện diện, cha Whelan 
nhắc lại hai thế kỷ trước đây, các giáo dân đã 
gìn giữ niềm tin Thánh Thể sống động chống lại 
các nghịch cảnh.

Trong bài giảng, Đức Tổng Fisher đã kể tại 
câu chuyện của vị linh mục người Ai len, cha 
Jeremiah O‘Flynn, vào tháng 05.1818, đã để lại 
Thánh Thể cho các giáo dân Công giáo của thuộc 
địa Sydney trước khi cha bị trục xuất về Anh 
quốc. Cha O‘Flynn là linh mục Công giáo duy 
nhất tại thuộc địa vào lúc đó và sự ra đi của cha 
có nghĩa là người Công giáo Sydney ở lại không 
thể được lãnh nhận các bí tích.

Các giáo dân đã gìn giữ Thánh Thể mà cha 
O‘Flynn để lại, cầu nguyện trước Thánh Thể tại 
tư gia của họ, trên vị trí của nhà thờ thánh Patrick 
ngày nay. Đức TGM Polding đã miêu tả nơi này 
như là nơi mà đọa của chúng ta đươc gìn giữ bảo 
vệ, các mầu nhiệm của đạo được thờ kính.

Đức Tổng Fisher nói tiếp: “Tại vùng thuộc địa 
không có linh mục Công giáo cử hành Thánh lễ, 
việc gìn giữ Thánh Thể cách tự nhiên trở thành 
tâm điểm của đời sống Công giáo. Các giáo dân 
canh thức trước Thánh Thể, đọc kinh Mân Côi, 
dạy giáo lý cho con cái họ và cầu nguyện Kinh 
Chiều Chúa nhật. Họ mơ ước đến ngày họ có 
thể tự do có các linh mục và các bí tích tại đất 
nước này.”

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng Fisher cám ơn những 
người tổ chức Thánh lễ lịch sử này và khuyến 
khích những người hiện diện hy vọng vào tương 
lai của GHCG tại Australia. Ngài nói: “Giáo hội 
Australia đã bắt đầu ở đây cách đây bằng ấy năm 
và không bao giờ có thể tưởng tượng những gì 
200 năm sau. Có thể họ nghĩ rằng họ bị đau khổ, 

Đức TGM Anthony Fisher 

mọi thứ dường như tuyệt vọng, có thẻ họ không 
bao giờ lại có bí tích hay một linh mục. Và hãy 
nhìn những gì đã được xây dựng trên những thế 
hệ sau đó. Chúng ta đang trải qua những thời 
điểm khó khăn như họ đã đi qua, nhưng Thiên 
Chúa Đấng luôn trung thành, ngay cả khi chúng 
ta vấp ngã, Người vẫn hứa những điều kỳ diệu 
cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng lớn 
lao cho tương lai của Giáo hội Australia như họ 
đã hy vọng.” (Catholic Communications, Sydney 
Archdiocese, 07.05.2018) (Hồng Thủy)
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Trong diễn từ triều yết ĐTC Phanxicô 
do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, 
Chủ tịch HĐGMVN phát biểu ngày 

5/3/2018 tại điện Vatican nhân dịp chuyến Ad 
limina apostolorum, từ ngày 02-đến 11/3/2018 
tại Rôma, ngài đã nói đến việc “long trọng cử 
hành ngày hồng phúc 117 vị đã được Đức Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong hiển thánh 
ngày 19/06/1988 kỷ niệm đẹp nhất và là niềm 
kiêu hãnh đậm nét nhất trong lịch sử cận đại của 
GHVN vào năm nay một cách cụ thể trong mọi 
sinh hoạt và ở mọi cấp cộng đoàn”, và nói đến 
việc khám phá được phần nào “Niềm vui Tin 
Mừng” của Đức Thánh Cha giữa những khốn khó 
gian truân, mà người Kitô hữu Việt Nam đang 
trải qua”.

Sau đó, ngài nói đến việc “phải đương đầu 
với một cuộc chiến mới: cuộc chiến chống lại 
tinh thần cầu an. Những cuộc bách hại nếu đã 
tôi luyện đức tin của chúng con thì về phương 
diện nhân loại, cũng khiến chúng con rơi vào tình 
trạng thủ thân khép kín”. Qua lời nói này có lẽ 
tất cả những người đang đập cùng một nhịp tim 
với tình hình đất nước và GHVN đều hiểu ngay 
nỗi lòng ray rứt, hổ thẹn lương tâm, tựa như thể 
một lời thú tội của cả GHVN, mà trước tiên là 
của HĐGMVN mà ngài là người đại diện, về thái 
độ cầu an, đứng ngoài thời cuộc, hay nói trắng 
ra là sự im lặng thụ động truóc sự lộng hành 
của bạo quyền đang dày xéo quê hương dân tộc 
Việt Nam. 

Và điều này từ giám mục, linh mục tu sĩ cho 
đến giáo dân, ai mà thực sự còn một chút lương 
tâm trước lời mời gọi của Chúa đi vào thế gian 
trở thành men thành muối biến đổi bộ mặt thế 
gian, hay của Đức Thánh Cha gần đây nhất trong 
thánh lễ tại nhà nguyện Matta “Tất cả mọi Kitô 
hữu đều phải là ngôn sứ, và ngôn sứ đích thực 

là người có khả năng khóc với dân của mình 
và dám nói sự thật một cách mạnh mẽ khi cần 
thiết”, đều cảm thấy ít nhiều hổ thẹn vì chưa bao 
giờ làm điều gì cả hay còn còn làm quá ít. 

Và quả đúng như nhận xét của Đức TGM Chủ 
tịch “Vì thế mà từ khi chiến tranh chấm dứt năm 
1975, con số bảy triệu người Kitô hữu tại Việt 
Nam hầu như không hề gia tăng.”, đó chính là 
lý do mà GHVN thực sự đang thụt lùi, vì chưa 
thực sự dấn thân loan báo Tin Mừng Sự Thật có 
khả năng biến đổi bản thân và xã hội, một cách 
cụ thể trước mắt là tình hình dầu sôi lửa bỏng, 
thực trạng tồi tệ chưa từng có trong lịch sử của 
đất nước VN, mà ngài chỉ dám đề cập một cách 
thật em dè, thu hẹp chủ yếu trong phạm vi gia 
đình (Ít ra, là có lý do chính đáng vì là năm GH 
đồng hành với các gia đình trẻ?) như sau: Tại 
Việt Nam hiện nay, chúng con cũng đang phải 
đối phó với hiện tượng suy đồi những giá trị nền 
tảng của gia đình. Trong một xã hội càng ngày 
càng có xu hướng tiêu thụ và hưởng lạc, trong 
một thế giới trào lưu di dân mỗi lúc một gia tăng, 
cuộc sống hôn nhân đang bị đe doạ cách nghiêm 
trọng. Thật vậy, ngài muốn nói nhiều hơn nhưng 
lại ngại ngùng, nhưng vì áy náy, ngài cũng phải 
nói thêm chút ít: “Chúng con muốn trình bày rất 
nhiều vấn đề và thách đố chúng con đang gặp, 

Nhận định về diễn từ triều yết 
ĐTC Phanxicô do Đức TGM 
Giuse Nguyễn Chí Linh
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để chúng con được uống tận nguồn nước phát ra 
từ đấng thay mặt Chúa Kitô, nhưng chúng con 
cũng biết thời gian dù quý báu này cũng chỉ giới 
hạn vì là thời gian của một vị lãnh đạo toàn cầu 
là thời gian đếm từng giây từng phút…”. Đúng 
là một cách tránh né khôn khéo để không mổ 
xẻ, đi sâu vào cốt lõi của vấn đế, thay vì phân 
tích sâu xa tận cùng nguyên nhân cội rễ của mọi 
thảm họa mà đất nước và dân tộc VN đang phải 
chịu, đó chính là một cơ chế tội lỗi sản sinh ra 
những con người lãnh đạo đất nước chỉ biết vơ 
vét tài nguyên, hút máu đồng bào, và do “thượng 
bất chính hạ tác loạn”, sản sinh muôn vàn tội ác, 
tiêu cực, ung nhọt lớn nhỏ trong gia đình, nhà 
trường, xã hội và ngay cả trong giáo hội. Bởi nếu 
ngài nói toẹt hết ra như lòng mình muốn nói, thì 
ai cũng biết chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra cho 
ngài sau chuyến đi Ad limina.

Có lẽ mọi Kitô hữu chân chính, thao thức với 
vận mệnh của Giáo hội và đất nước đang thực 
sự nóng lòng chờ xem việc “long trọng cử hành 
một cách cụ thể” biến cố này như “một kỷ niệm 
đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh đậm nét nhất trong 
lịch sử cận đại của GHVN” như Đức TGM Chủ 
tịch HĐGMVN nói là như thế  nào. 

Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cùng nhau tự 
hỏi xem sống lại tinh thần của các thánh tử đạo 
VN trong tình hình đất nước VN chúng ta hôm 
nay là sống thế nào?

Mừng kính lễ các thánh tử đạo VN một cách 
thực sự có ý nghĩa và cụ thể là gì nếu không 
phải là dựa trên nền tảng chủ yếu sau: Sẵn sàng 

chịu mất mát, thiệt thòi, hy sinh, dù không phải 
đổ máu, thì cũng bị bách hại để dám sống như 
một ngôn sứ chân chính, ngẫng cao đầu, không 
sợ bạo quyền, không hổ thẹn với lương tâm, dám 
công bố Tin Mừng Sự Thật một cách công khai, 
không nhập nhằng, vạch mặt gian tà, thói đạo 
đức giả, lên án bất công như chính Chúa Giêsu 
đã thể hiện rất rõ trong các sách Tin Mừng, và 
như lời kêu mời của ĐGH, vị đại diện hữu hình 
của Chúa ở trần gian.

Tiếc thay vô số người hiểu lầm, hoặc tránh 
né do ngụy biện, nại đến chuyện Giáo hội không 
làm chính trị, hay viện cớ đó để tiếp tục sống 
với cái cám dỗ quỷ quyệt của ma quỷ “cầu an” 
núp bóng hiền lành đạo đức mà như Đức TGM 
Chủ tịch đã dám nói ra. 

Chính trị phải chăng chỉ là chuyện gia nhập 
đảng phái? Không hề! Một cách cụ thể, chính trị 
là bát cơm cho người nghèo, là học phí cho học 
sinh, là thuốc men cho bệnh nhân, là văn hóa 
ứng xử, là nhân phẩm, tự do nhân quyền, trong 
đó có cả tự do tôn giáo, là sự công bằng xã hội, 
là chủ quyền độc lập của quốc gia…, bao hàm 
tất cả mọi lĩnh vực của đòi sống con người. 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô không làm 
chính trị sao? Chân phước sắp được phong thánh 
Đức Cha Oscar Romero không làm chính trị à?

Hơn lúc nào hết GHVN đang cần lắm những 
lãnh đạo tôn giáo như Thánh Gioan Phaolô II, 
như Đức Cha Oscar Romero, những chứng tá cho 
sự thật hiên ngang, can đảm, sẵn sàng hy sinh 
mạng sống mình đấu tranh chống lại bạo quyền, 
không chỉ đi ngược lại với quyền lợi của người 
dân, mà còn chà đạp, cướp đi một cách trắng 
trợn những quyền lợi chính đáng thiêng liêng đó, 
(chứ có phải là chống lại chính quyền đại diện 
cho dân đâu!), nhằm bảo vệ, bênh vực và giành 
quyền lợi chính đáng cho những người nghèo, 
những người thấp cổ bé miệng đã và đang bị 
cướp đoạt tài sản, đã và đang bị xô đẩy vào bệnh 
tật, nghèo đói và thất nghiệp vì nạn hủy hoại môi 
trường và vơ vét do lòng tham, cho cả một thế 
hệ trẻ đang bị đầu độc, nhồi sọ, khai thác, cho 
cả một đất nước bốn ngàn năm văn hiến mà lịch 
sữ bị xuyên tạc và bóp méo đang trên bờ vực bị 
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nô lệ cho ngoại bang…Và điều này mới thực sự có 
ý nghĩa, vì nó cho thấy GHVN không phải chỉ nghĩ 
đến mình, đấu tranh cho nội bộ tôn giáo của mình 
hay vì cuồng tín tôn giáo.

Mừng kính lễ các thánh tử đạo VN một cách 
thực sự có ý nghĩa cụ thể là gì nếu không phải là 
phát động một chiến dịch toàn quốc cầu nguyện 
cho đất nước, đồng bào, cho công bằng, tự do nhân 
quyền trong đó có tự do tôn giáo ở từng nhà, từng 
giáo xứ, từng giáo phận, làm sạch môi trường, và 
chống lại việc hủy hoại môi trường theo tinh thần 
Laudato si, nói thật và làm thật, vạch mặt gian tà, 
lên án bất công, đấu tranh bảo vệ và giành quyền 
lợi chính đáng cho những người thấp cổ bé miệng, 
cụ thể truóc mắt là những nạn nhân của Formosa, 
của việc cướp đất cướp nhà. Chính lúc đó sứ điệp 
của Tin Mừng, lời giáo huấn của chủ chăn mới thực 
sự đáng tin.

Và cũng như máu của các thánh tử đạo làm trổ 
sinh vô số những hoa trái, cánh đồng phì nhiêu thế 
nào, thì sự dấn thân, bỏ mình, hy sinh của người 
Kitô hữu, đặc biệt của các chủ chăn của GHVN sẽ 
sinh hoa kết quả, mang lại những cách đồng phì 

nhiêu màu mở, chứ không phải chuyện ru 
mình vào cám dỗ dễ dàng xây cất nhà thờ, 
mở mang cơ sở GH, khuyến khích kinh kệ, 
hay những việc làm bác ái chỉ mang tính cục 
bộ và xoa dịu nhằm trấn an lương tâm Kitô 
giáo của mình.

Các thánh tử đạo VN mãi mãi vẫn là 
niềm kiêu hãnh đậm nét nhất trong lịch sử 
cận đại của GHVN như lời Đức Cha chủ tịch 
HĐGMVN đã nói. Tinh thần của các thánh 
tử đạo vẫn mãi mãi còn đó nơi những Kitô 
hữu VN. Điều quan trong duy nhất chính là 
tinh thần đó cần phải được khơi dậy và thắp 
lên mà thôi. 

Ta có thể nói một cách không sợ sai lầm 
rằng bao lâu người Kitô hữu, giám mục, linh 
mục, tu sĩ, giáo dân chưa dấn thân, nhập cuộc, 
chưa dám ra khỏi cái vỏ an thân cho bản thân 
mình hay viện những cớ hay ho mỹ miều 
như: Giáo hội không làm chính trị, cần phải 
tránh né an nguy cho con chiên, không nên 
đối kháng…, bao lâu lương tâm của chúng ta 

vẫn áy náy, hổ thẹn mãi như một tội lỗi chưa 
bao giờ được xưng thú, hay có xưng thú những 
chưa bao giờ ăn năn và đền tội thật lòng.

Kitô hữu, đặc biệt các chủ chăn sẽ không 
còn bao giờ phải áy náy hổ thẹn với lương tâm 
nữa, nếu bản thân mình dám lên tiếng nói của 
một ngôn sứ rao giảng và mạnh mẽ bênh vực 
sự thật, hay đi đầu trong các cuộc biểu tình 
đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho những 
người nghèo, những người thấp cổ bé miệng 
như hình ảnh người chăn chiên đi trước đàn 
chiên mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình 
cho đàn chiên của người Mục tử Nhân lành 
đích thực mang tên Giêsu. 

Đó chẳng phải là điều làm nên ý nghĩa đích 
thực của ơn gọi Kitô hữu, của linh mục và giám 
mục sao? Đó chẳng phải là chính ơn gọi của 
các linh mục, và đặc biệt của các giám mục, 
Hồng Y được thể hiện qua chiếc áo và cái mủ 
mà mình đang mang với ý nghĩa sẵn sàng tử 
đạo vì Chúa vì Tin Mừng sao? 

Hồn Việt
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 Ngày Chúa Nhật 6/5/2018 vừa qua tôi có 
đọc một bài viết mang tựa đề “Người ở 
Thủ Thiêm“ của tác giả Khải Đơn đăng 

trên VnExpress.net. Tác giả có những nhận định 
về những đổi thay hiện nay một cách rất tinh tế 
và sâu xa như sau: “Những người chịu tái định 
cư đã hóa thành hình thái khác so với cuộc sống 
của chính họ trên bán đảo này trước đó. Những 
căn nhà dần khép kín cửa. Mọi người lặng lẽ và 
xa cách hơn, như biết bao cư dân đô thị, ở cạnh 
nhau cả đời và không hề biết mặt. Nhưng phòng 
khám của các soeur thì khác. Họ vẫn rộng cửa, 
kê bàn ghế và mời nước ở khoảng sân chung. 
Nhiều bệnh nhân đến đây để được săn sóc và 
chữa bệnh. Họ hầu hết là cư dân cũ sau cuộc 
giải tỏa trắng ở Thủ Thiêm hoặc không còn tiền 
đi chữa bệnh chỗ khác. Một anh lái xe ba gác 
bán trái cây dưới sân chung cư bị tông xe, anh 
không thể đi lại bình thường khi vết thương đã 
liền nên cần vật lí trị liệu. Một bà lão nghèo bị 
đau cột sống không ngủ được. Cậu giang hồ dáng 
vẻ hùng hổ bị tai nạn lao động, hàng tuần cũng 
đạp xe tới tập trị liệu...

Những soeur già đó đã sống cả đời ở Thủ 
Thiêm. Họ biết anh lái xe ba gác là con ai, cậu 
giang hồ là em người nào, những đứa trẻ đang 
chạy trong hành lang là con cháu gia đình nào. 
Họ trò chuyện với người già, canh chừng trẻ con 
chơi và chỉ dạy những cô cậu mới lập gia đình về 
lễ nghĩa ở đời. Họ là nhân chứng và bằng chứng 
cho thấy rằng từng tồn tại một cộng đồng dân cư 
có linh hồn ở Thủ Thiêm này.

Dù đã bước lên những tầng cao chung cư đầy 
lạnh nhạt và tươm tất, Thủ Thiêm chính là sinh 
cảnh khiến họ trở về bên nhau, gần gũi thân quen 
như thuở còn sống dọc những con đường đi thẳng 
ra bờ sông gió lộng.

Giờ đây, đằng sau câu hỏi về bản đồ quy 

hoạch Thủ Thiêm mới dấy lên, với tôi còn là 
chuyện số phận của hơn 15.000 cư dân đã bị 
“quét” khỏi những ngôi nhà bị giật sập. Trong 
khi câu trả lời chưa thành hình, từng đoàn người 
vẫn chờ đợi trước cổng cơ quan chức năng để 
khiếu nại tìm câu hỏi về mái nhà của họ.“

Tôi không biết tác giả là ai, nhưng như chính 
chị bộc bạch là: “Tôi sống ở một chung cư tái 
định cư dành cho dân Thủ Thiêm về suốt ba năm. 
Đối diện tòa nhà là phòng khám cho người nghèo 
của những soeur là bác sĩ, điều dưỡng Dòng mến 
Thánh giá Thủ Thiêm.“ Nghĩa là dù chỉ có 3 
năm biết về hoạt động của các Soeurs Thủ Thiêm 
nhưng chị đã cảm nhận được một điều rất quan 
trọng là các nữ tu này là: “linh hồn cho cộng 
đoàn dân cư ở Thủ Thiêm này“. 

Với quá trình gần 200 năm hiện diện nơi này, 
nhưng nay những người quy hoạch thành phố mới 
muốn dẹp bỏ không những là cơ sở vật chất với 
biết bao dấu vế về lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn 
giáo... và cả ngay linh hồn của Thủ Thiêm thì 
không biết họ quy hoạch kiểu nào? Chỉ có thể 
nói đó hoàn toàn là vì lợi ích và tư lợi cá nhân 
của nhóm trục lợi của những người cầm quyền 
mà thôi, vì đất sau khi quy hoạch đã đẩy giá từ 
1 ngàn lên đến cả triệu đồng! 

Nhà Thờ và Nhà Dòng MTG
Thủ Thiêm có bị cưỡng chế
và bị diệt vong hay không? 
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Trong vài ngày qua tình hình giải tỏa quy 
hoạch dự án Thủ Thiêm trở nên sôi động vì 
những cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố hay 
tổ đại biểu quốc hội VN với những người dân 
bị di dời... Càng giải thích càng rối mù. Nào là 
bản đồ quy hoạch thành phố đã mất tích, nào 
là ranh giới quy hoạch dự án lúc thế này lúc 
thế kia; bất cập trong công tác bồi thường, chậm 
giải quyết đơn thư khiếu nại… Theo báo diện tử 
VnExpress tường trình thì những vấn đề nêu trên 
“khiến người dân bức xúc, thậm chí gay gắt khi 
tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội. Họ khiếu nại 
đã 20 năm qua, ra cả trung ương phản ánh, song 
đây là lần đầu tiên chính quyền lắng nghe họ“.

Báo này viết như sau: “Ông Nguyễn Phước 
Hưng (Chủ tịch UBND quận 2) cho biết: “Đơn 
nào gửi cho UBND quận 2, chúng tôi đều kiểm 
tra và giải quyết khiếu nại. Bà con không đồng 
tình có thể khiếu nại lên trên. Riêng về mặt pháp 
lý xác định ranh đất, UBND quận 2 không trả 
lời được, chờ kết luận của UBND thành phố. Chủ 
tịch quận 2 vừa dứt lời, cả hội trường vang tiếng 
phản ứng: “UBND quận 2 là đơn vị triển khai thu 
hồi đất của dân mà không xác định được ranh, 
thu hồi kiểu gì“.

Dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin liên 
quan tới Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh 
giá Thủ Thiêm trong những ngày tiếp theo đây 
sẽ bị cưỡng chế di dời hay không? Hoặc vì Nhà 
thờ và Nhà Dòng thuộc trong 9 lô đất ở trung 
tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm nên sẽ được bán 
đấu giá?

Dư luận và nhiều người Công Giáo tại Việt 
Nam bày tỏ sự hoang mang trước thông tin, được 
báo chí truyền tải vào ngày 1 tháng 5, về Ủy ban 
Nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị liên 
quan có phương án di dời những cơ sở tôn giáo 
tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có Nhà 
thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm 
và thu hồi đất của Trường tiểu học Thủ Thiêm, 
để bàn giao cho nhà đầu tư thi công tuyến đường 
ven sông và công viên bờ sông đúng tiến độ.

Trong tuần qua, Đài Á Châu Tự Do có cuộc 
phỏng vấn về tình hình Thủ Thiêm, Giáo dân 
là ông Giuse-Cao Thăng Ca, người người phụ 
trách pháp lý của Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu 
viện Mến Thánh giá Thủ Thiêm, khẳng định với 
RFA rằng không có việc di dời xảy ra vì: “Thực 
chất nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh giá 
Thủ Thiêm theo quy hoạch của thành phố Hồ 
Chí Minh đến giờ phút này vẫn còn được phép 
tồn tại. Hiện nay vấn đề pháp lý về quy hoạch 
đối với hội dòng và nhà thờ không thể chối cãi 
và phủ nhận được. Nếu bất kỳ một người nào 
muốn tìm thông tin về quy hoạch về Nhà thờ Thủ 
Thiêm và Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm chỉ 
cần vào trang web ‘Quy hoạch thành phố Hồ Chí 
Minh’ thì thấy bản vẽ cho đến năm 2018 nhà thờ 
và nhà dòng vẫn tồn tại. Mới nhất đây, ông Chủ 
tịch thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho công ty 
của Hàn Quốc là Công ty Lotte để đầu tư làm 
khu lõi trung tâm thành phố-khu thành phố văn 
minh, thì trong bản vẽ này vẫn vẽ nhà thờ và 
nhà dòng tồn tại.”

Các Sơ kiên trì phản đối di dời và cướp đất Ông Nguyễn Thiện Nhân tới thăm Dòng
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Ông Cao Thăng Ca cho biết thêm có khoảng 
3000 giáo dân tại giáo xứ Thủ Thiêm và hiện 
chỉ còn khoảng 400 đến 500 giáo dân vì số còn 
lại đã bị giải tỏa, di dời. Tuy nhiên, các gia đình 
giáo dân vẫn kiên trì đòi công lý, bảo vệ đất 
đai nhà cửa của họ và Nhà thờ Thủ Thiêm cùng 
Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.

“Hiện nay Cha xứ là Cha Lê Đăng Niêm, mặc 
dù sức khỏe của Ngài rất kém do bị tai biến 
nhưng Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo 
vệ tài sản, bảo vệ đoàn chiên. Ngài là tấm gương 
sáng cho giáo dân noi theo. Thành ra, chúng tôi 
cũng cương quyết gìn giữ và bảo vệ được nhà 
thờ, không cho bất kỳ một thế lực hay nhóm lợi 
ích nào xâm hại đến nhà thờ.”

Trước sự kiện có tính cách sống còn của Nhà 
thờ và Nhà Dòng Thủ Thiêm, và qua đó là sự 
tôn trọng tự do tôn giáo, chúng tôi kêu gọi toàn 
thể người Công Giáo Việt Nam khắp nơi hãy lên 
tiếng mạnh mẽ phản đối Nhà cầm quyền Việt 
Nam có ý đồ chiếm đoạt và tiêu diệt di sản văn 
hóa và tôn giáo không những của các nữ tu mà 
còn cả của người dân Thủ Thiêm. Xin những vị 
hữu trách thuộc Tòa TGM Saigòn và Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam hãy làm mọi cách để ngăn 
chặn ý đồ chính quyền địa phương muốn phá sản 
truyền thống văn hóa và tôn giáo của các cơ sở 
Tôn giáo ở Thủ Thiêm. 

Đồng Nhân

Lịch sử Hội Dòng Mến 
Thánh Giá Thủ  Thiêm
(Trích trang Web MTG Thủ Thiêm)

1. Lịch sử khai sinh Hội dòng:
Thời vua Minh Mạng, đạo bị bách hại dữ dội, 

nhất là trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi năm 
1833, chính quyền bắt hại đạo dữ dội hơn, tàn phá 
các nhà thờ, tu viện. Nhiều Tu viện bị phá hủy 
hoàn toàn, chính vì thế các nữ tu của các Tu viện 
này đã chạy tứ tán khắp nơi. Một số gặp nhau ở 
Thủ Thiêm và dừng chân ở đây vào khoảng năm 
1840. Nhưng chẳng được bao lâu, chị em lại phải 
đi lánh nạn, tá túc ở Xóm Chiếu, Rạch Chông,... 
vì tình hình an ninh quá bất ổn, quân Pháp 

chuẩn bị tiến vào Sài Gòn, bên cạnh đó, vùng 
Thủ Thiêm lại bị cọp beo hoành hành dữ dội.
Năm 1859, sau khi Pháp chiếm đánh Sài Gòn, 
tình hình tương đối ổn định, Đức cha Lefèbvre đã 
nhờ một số linh mục đi tìm và quy tụ các chị em 
nữ tu đang lánh nạn khắp nơi trong địa phận của 
ngài về Thủ Thiêm để tiếp tục sống Ơn gọi tu trì.

2. Địa chỉ Hội dòng: 
76 khu phố 1, phường Thủ Thiêm, Quận 2, 

thành phố HCM.
Các hoạt động của Hội dòng tại Việt Nam 

(sau năm 1975): 

a. Đức Tin: 
- Phụ trách Giáo lý các cấp: Rước lễ lần đầu, 

Thêm sức, Thiếu nhi Thánh Thể, Tân Tòng, Giáo 
lý Hôn nhân,... Giáo Lý Viên.

- Làm việc mục vụ: phục vụ phòng thánh, cắm 
hoa, giặt áo lễ,..

- Trao Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ và 
cho bệnh nhân tại nhà họ. 

- Phụ trách ca đoàn và một số đoàn thể khác 
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trong Giáo xứ
- Tập hoạt cảnh, dâng hoa, văn nghệ trong 

giáo xứ
- Thăm viếng, an ủi và nâng đỡ tinh thần bệnh 

nhân, người nghèo, gia đình rối.
- Phụ trách Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế 

tại một số Giáo xứ: gồm anh chị em giáo dân 
sống tinh thần Mến Thánh Giá.

b. Giáo dục
- Dạy Văn hóa, giáo dục nhân bản: Mẫu giáo, 

dạy kèm học sinh cấp I (nội trú)
- Dạy học trong trường nhà nước
- Nhà Nội trú: chăm sóc, hướng dẫn và dạy 

kèm các em học sinh (cấp I. II. III)
- Dạy ngoại ngữ (Anh, Pháp), đàn, cắm hoa, 

trang trí và vi tính.

c. Y tế: 
- Tai Nhà Mẹ Hội dòng và một số cộng đoàn 

có phòng khám (điều trị kết hợp Đông y và Tây 
y): châm cứu, bấm huyệt và phát thuốc chữa 
bệnh, ưu tiên phục vụ người nghèo miễn phí.

- Một số chị em phục vụ trong các bệnh viện: 
Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương

d. Xã hội: 

* Lớp học Tình thương: 
- Tại Hội dòng và một số cộng đoàn mở 

lớp tình thương cho trẻ em nghèo thất học, 
không đủ điều kiện (giấy tờ) để vào trường nhà 
nước. Các em được giáo dục nhân bản, được 
trợ cấp sách vở, dụng cụ học tập, học văn hoá 
và được bồi dưỡng nhẹ trong các buổi học. 
Hằng năm, sau khi các em học một năm tại lớp 

Tình Thương của Hội dòng, nếu còn trong độ tuổi 
lớp 1 các em sẽ được chuyển ra trường để học 
chương trình phổ thông. Còn các em học hết lớp 
4, đều được chuyển ra trường ngoài học tiếp theo.
Hội dòng cũng liên hệ chính quyền làm giấy khai 
sinh cho nhiều em trễ hạn, để các em có hồ sơ 
hoàn chỉnh vào trường chính quy.

* Cấp học bổng
- Tại Nhà Mẹ: Thường có ba dạng học bổng: 

có những em nhận tiền từ đầu năm, mỗi năm 
200.000-300.000 đồng; số khác nhận học bổng 
Nhật: mỗi tháng 200.000-250.000 đồng; phần 
còn lại lãnh học bổng phát sinh, mỗi tháng 
50.000 đồng. Nhờ có học bổng, gia đình các 
em có thể đóng tiền đầu năm, duy trì việc học 
cho trẻ. Một số các em chuyển ra trường phổ 
thông cũng phải đóng hàng tháng 50.000 đồng.
Hội dòng liên hệ với các hội từ thiện và cha mẹ 
đỡ đầu giúp học bổng cho một số học sinh nghèo 
có đủ điều kiện để theo học chính quy từ lớp 01 
cho đến khi hoàn tất chương trình phổ thông; 
những em có khả năng vào Đại học, vẫn được 
tiếp tục nhận học bổng cho đến khi ra trường.

* Huấn nghệ 
Mở lớp huấn nghệ miễn phí dạy tại 

Hội dòng: thêu, may, vi tính, đàn, Anh 
văn, vẽ và giới thiệu học nghề miễn phí 
ở nơi khác (sửa xe, điện lạnh, điện tử...). 
Nghề thêu, sau khi mãn khoá học, tổ thêu của 
Hội dòng giao hàng đến các nơi tiêu thụ, giúp 
các em có việc làm. Có những em có thể nhận 
hàng thêu cao cấp. 

* Quán cơm Tình Thương 
Được sự giúp đỡ của Hội Huynh đệ Việt Nam 

- Canada, quán cơm tình thương ra đời ngày 01-
4-1992, phục vụ cơm trưa miễn phí cho người 
nghèo; bán với giá đặc biệt (chỉ bằng một nửa 
so với bên ngoài) cho các công nhân viên, học 
sinh, người lao động nghèo... Hàng ngày, chị em 
phục vụ cơm trưa cho khoảng 30-40 người với 
giá mỗi phần ăn từ 1.500 đến 3.000đ. Quán cơm 
duy trì cho đến cuối năm 2006 thì ngưng hoạt 
động, vì người dân phải di tản đến nơi khác, 
vùng Thủ Thiêm đang trong chính sách giải toả. 
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Hàng tháng, khoảng 70 gia đình già yếu, neo 
đơn, tàn tật, mồ côi đến nhận tiền (=10 kg gạo).

* Giúp bệnh nhân nghiện ma tuý và nhiễm 
HIV/AIDS

- Từ năm 2002 đến 2004, Hội dòng giúp các 
em trong giáo xứ cai nghiện ma tuý theo phương 
pháp tâm linh và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh 
AIDS giai đoạn cuối. Tổ chức cho các phụ huynh 
của các em bệnh cũng tham gia cầu nguyện hàng 
tuần. Hội dòng cùng hỗ trợ bằng lời cầu nguyện.
- Có một chị em đang phục vụ bệnh nhân AIDS 
tại Trọng Điểm (Cộng đoàn Mai Linh)

* Mục vụ di dân
Lập nhà Trọ Di dân Lâm Bích tại Búng. Mục 

đích nhà trọ này là tạo điều kiện cho các thiếu nữ 
nghèo từ các nơi xa (Bình Phước, Tây Ninh, Sóc 
Trăng, Bình Định, Nghệ An, Vinh, Bắc Cạn,...) 
có nơi trọ an toàn. Đây không chỉ là nơi trọ, 
hằng tuần, Hội dòng cho chị em đến giúp các 
thiếu nữ về nhiều phương diện: nâng cao kiến 
thức về nhân bản, chăm sóc sức khoẻ và những 
vấn đề xã hội; dạy nghề, cụ thể là mở lớp huấn 
nghệ thêu may.

* Phục vụ dân tộc thiểu số (Có 2 cộng đoàn 
tại Pleiku và Di Linh)

Điều kiện gia nhập Hội dòng: 
- Tuổi từ 17 đến 23, trên 23 tuổi cần có phép 

chuẩn của chị Tổng Phụ trách; 
- Trình độ học vấn: hết cấp III.
- Được Cha Xứ giới thiệu; 
- Không bị sa thải từ một Dòng khác; 
- Nếu ứng sinh mới gia nhập Giáo hội, tính 

từ lúc rửa tội đến khi gia nhập Thanh Tuyển tối 

thiểu là ba năm, cần Xem xét mức độ trưởng 
thành về đời sống đức tin của ứng sinh;

- Có sức khỏe thể lý và tâm lý bình thường;
- Gia đình không có người mắc bệnh thần kinh.

3. Địa chỉ liên lạc về Ơn gọi: 
- Nhà Mẹ Hội dòng: 
76 khu phố 1, phường Thủ Thiêm, Quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: (08) 7400455 - (08) 7400029
- Cộng đoàn Anna: 
L 44/11 phường Xuân Bình, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Tel: 0613 877592 - 0613 241882
- Cộng đoàn Bảo Lộc: 
2 Bế Văn Đàn, Phường B’Lao, thị xã Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tel: 063 864954

4. Cộng tác về chuyên môn của Hội 
dòng trong công việc phục vụ chung: 

- Từ năm 1980, chị em cộng tác với Tòa soạn 
Tuần báo Công Giáo và Dân Tộc Thành phố Hồ 
Chí Minh.

- Từ năm 1991, chị em phục vụ tại Trung Tâm 
Công Giáo Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 1992, chị em cộng tác với Nhóm Giáo 
Lý Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ năm 1999, chị em cộng tác với Ban Điều 
Hành Lớp Thần Học Liên Hội dòng Mến Thánh 
Giá.

- Từ năm 2000, chị em làm việc trong Nhà 
Sách Giáo phận Xuân Lộc.

- Từ tháng 11-2000, chị em cộng tác trong 
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lớp nhạc Quê Hương do cha Giuse Nguyễn Xuân 
Thảo (OFM) tổ chức để dạy xướng âm cho tu sĩ 
và giáo dân

- Từ tháng 12-2003, chị em làm việc cho Văn 
phòng “Bài Giảng Chúa Nhật” tại Toà tổng Giám 
mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2004, chị em cộng tác với Giáo 
phận Tp. HCM làm việc tại Trọng Điểm giúp 
bệnh nhân AIDS.

- Từ tháng 8-2006, chị em làm việc cho báo 
“Hiệp Thông” của Hội đồng Giám mục, văn 
phòng đặt tại Toà tổng Giám mục Tổng Giáo 
phận Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10-2006, chị em cộng tác với các 
cha Dòng Tên trong việc “Huấn luyện tác viên 
Tin Mừng“, cầu nguyện với Lời Chúa.

- Từ tháng 02-2007, chị em cộng tác với Trung 
Tâm Mục Vụ Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 

huấn luyện Giáo lý viên. Đồng thời làm việc với 
nhóm Giáo lý thuộc Tổng Giáo phận Thành phố 
Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2007, chị em cộng tác với Ủy Ban 
Bác Ái Xã Hội làm việc tại Trung Tâm Công Giáo.

Đồng Nhân 

Để đánh dấu 30 năm Phong 117 Thánh Tử 
Đạo Việt Nam, người Công Giáo Việt 
Nam sẽ tặng 2 món quà quí là tượng 

Đức Mẹ La Vang và bia Kinh Phúc Thật Tám 
Mối cho Thánh địa Do Thái. Đức TGM Giuse 
Nguyễn Chí Linh sẽ sang làm phép và khánh 
thành tượng Đức Mẹ La Vang ngày 18/10/2018 
tại Kyriat Yearim (Jerusalem) và bia Kinh Phúc 
Thật Tám Mối ngày 19/10/2018 tại núi Beatitudes 
cùng với sự tham gia của các linh mục nam nữ 
tu sĩ và các phái đoàn hành hương từ Việt Nam 
và từ khắp nơi trên thế giới. 

Trong bài viết hôm nay chúng tôi xin được 
trình bày về tiến trình thực hiện Kinh Bát Phúc 
bằng tiếng Việt Nam và khung cảnh Nhà thờ và 
Núi Beatitudes. 

Những ai đã hành hương tới Do thái khi thăm 

nhà thờ Kinh Lậy Cha và nhìn thấy trong đó 
có “Kinh Lậy Cha” bằng tiếng Việt thì tự nhiên 
đều cảm thấy tự hào và gần gũi hơn với lời kinh 
chính Chúa đã dậy hoặc đến thăm nhà bà Isave 
được đọc kinh “Linh hồn tôi chúc tụng Chúa 
(Magnificat)” và khi thăm nơi nhà ông Simeon 
được hát mừng kinh “Muôn Lậy Chúa (Nunc 
dimittis)” lòng chúng ta cảm thấy sung sướng 
tuyệt vời.

Trong niềm mơ ước đưa Lời Chúa vào tâm 
hồn người Việt Nam mỗi khi có dịp thăm đất 
thánh và ước vọng từ lâu của chúng tôi là nếu 
như bài giảng quan trọng của Chúa trên núi Bát 
Phúc ước chi có tiếng Việt Nam thì hay biết mấy

Bia Kinh Phúc Thật Tám Mối
Ước vọng này đã được toại nguyện: Vào 

ngày 14/9/2017 Sơ Bề trên Telesphora Dòng nữ 

Bia Kinh Phúc Thật Tám Mối 
bằng tiếng Việt sẽ được
khánh thành trên núi 
Beatitudes bên Do Thái
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Phanxicô là giám quản Nhà thờ ở Núi Beatitudes 

đã chính thức đồng ý cho người Công Giáo Việt 

Nam dựng Bia Tám Mối Phúc Thật bằng tiếng 

Việt Nam. 
Đây sẽ là Bia 

Tám Mối Phúc 
đầu tiên ở nơi 
này. Vị trí của bia 
kinh nằm trong 
khung viên giữa 
Nhà thờ và Tu 
viện, tại bàn thờ 
Thánh Phêrô (bàn 
thờ số 4). Trong 
khu vườn kiểng, 
và khu từ nhà thờ 
đi xuống tu viện 
có các bàn thờ 
để cho các nhóm 
hành hương có thể 
ngồi cầu nguyện, 
suy tư, và tham dự 
thánh lễ. 

Hiện nay ở núi 
Beatitudes chỉ có 
Tám Phúc bằng 
tiếng la-tinh ở 
trong nhà thờ và 
bên ngoài lối đi 
đến nhà thờ có 8 
bia đá cẩm thạch 
nhỏ, mỗi bia có 
ghi một Phúc 
bằng tiếng Anh. 
Khi cho phép có 
bia Kinh Tám 
Mối Phúc bằng 
tiếng Việt Nam 
đặt ở đây, Sơ có 
nói “Rồi đây chắc 
chắn nơi đây cũng 
sẽ có trăm ngôn 
ngữ khác nữa nếu 
họ biết có bia 
bằng tiếng Việt”. 
Mà thực tế đã xẩy 

ra, trong tháng vừa qua, người Công Giáo Ba 
Lan đã xin phép có bia kinh bằng tiếng Ba Lan. 
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Nhưng tiên khởi vẫn là tiếng Việt Nam thật là 
hãnh diện biết bao! 

Để thực hiện bia đá Kinh Phúc Thật Tám Mối 
Thật chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức vì phải 
liên lạc từ xa: từ việc tìm loại đá tốt và bền vững, 
tìm thợ khắc chữ, người thực hiện. Rất may mắn 
là chúng tôi được Sơ Têrêxa Quy và anh Lưu 
Huy Phong bên Do thái tận tình giúp đỡ và giám 
sát việc khắc chữ tiếng Việt để không sai dấu và 
được hoàn mỹ.

Bia Kinh Phúc Thật Tám Mối được khắc chữ 
Việt Nam trên đá granite mầu đen vững chắc đã 
được thợ bên Do thái hoàn thành và chờ ngày 
khánh thành.

Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu 
là cốt lõi cho việc sống đạo theo Chúa

Bài giảng trên núi còn gọi là bài giảng “Tám 
Mối Phúc Thật“ có thể nói những điều Chúa gọi 
là “phúc” thì thực ra đi ngược những gì mong 
đợi, chúng ngược dòng xã hội và văn hóa thời đó, 
nhưng thực ra đó lại chính là một “Hiến Chương 
Nước Trời”. Nhưng điều căn bản mà Chúa muốn 
con người thực hành trong cuộc sống thì sẽ tìm 
ra con đường an bình và hạnh phúc.

Phúc âm Thánh Mat-thêu thuật bài giảng của 
Chúa Giêsu như sau: “Người mở miệng dạy họ 
rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì 
Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì 
họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai 
sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc 
thay ai khát khao nên người công chính, vì họ 
sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay 
ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa 
xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay 
ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con 
Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống 
công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay 
anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách 
hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui 
mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em 
ở trên trời thật lớn lao.” (Matthêu 5:2-12

Bài giảng trên núi, một bản tóm tắt mạnh mẽ 
về các giáo lý căn bản của Chúa Giêsu, mở ra 

với tuyên bố của Ngài về tám mối phúc thật, 
bắt đầu bằng “Phúc thay ai có tinh thần nghèo 
khó, vì Nước Trời là của họ…” Matthêu 5: 3). 
Đó thực sự là lời tuyên bố cách mạng và chói 
tai, không phù hợp với những gì dân chúng đang 
mong đợi… Nhưng đối với đa số dân chúng là 
những người nghèo khó, Chúa Giêsu đã cho họ 
niềm hy vọng, niềm tin khi họ biết tìm kiếm giá 
trị sự sống không phải chỉ ở đời này, những cốt 
lõi là sự sống mai hậu, sự sống muôn đời.

Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng Bài giảng 
trên núi theo thánh sử Matthêu kể lại là tóm tắt 
những điều quan trọng Chúa giảng dậy vào các 
thời điểm khác nhau chứ không nhất thiết là một 
bài giảng liên tục.

Bài giảng cho thấy những người theo Chúa 
Giêsu, được mô tả như là “muối đất”, nên sống 
thế nào để họ có mối quan hệ đúng đắn với 
Thiên Chúa và với những người khác. Ngài nói: 
“Tôi nói với anh em, trừ khi sự chính trực của 
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anh em vượt quá những người luật sĩ và người 
Pharisieu, anh em sẽ không vào được Nước Trời.” 
(Mathêu 5:20)

Ngay từ thế kỷ thứ 4 đã có một ngôi nhà thờ 
nhỏ được xây dựng ở địa điểm này và nó được 
sử dụng cho đến thế kỷ thứ 7. Di tích của nhà 
thờ cũ đó đã được phát hiện trên dốc từ nhà thờ 
hiện tại đi xuống. 

Nhà thờ hiện nay tọa lạc gần tàn tích của một 
ngôi nhà thờ nhỏ thời đế quốc Byzantine từ cuối 
thế kỷ thứ 4, và gần di tích của một tu viện nhỏ 
ở phía đông nam. Một phần sàn nhà ghép khảm 
của nhà thờ thời đế quốc Byzantine đã được tìm 
thấy và nay được trưng bày ở Caparnaum. 

Núi Bát Phúc
Núi Bát Phúc được cho là bối cảnh Chúa 

Giêsu làm phép lạ biến 5 chiếc bánh và 2 con 
cá nuôi 5000 người ăn, và là nơi Chúa giảng “bài 
giảng trên Núi“ nổi tiếng nhất. Khung cảnh nơi 
đây là một trong những nơi thanh bình và đẹp 
nhất tại Đất Thánh. 

Nhìn ra bờ biển phía tây bắc của Biển Galilea, 
nơi nghỉ mát yên bình này mang đến cho khách 
hành hương khung cảnh đầy mê hoặc thuộc phía 
Bắc của Biển hồ và nhìn sang bên kia hồ là các 
vách đá của Cao nguyên Golan.

Cũng trong tầm mắt nhìn là những nơi đã diễn 
ra nhiều sự kiện 
quan trọng trong 
sứ vụ của Chúa 
Giêsu ở Galilêa, 
kể cả thị trấn 
Capernaum cách 
đó 3km, nơi Ngài 
đã đến giảng dậy 
và cư ngụ nhiều 
lần nơi nhà của 
gia đình Phêrô. 
Ngay bên dưới là 
khe núi Sower’s 
Cove, nơi người 
ta tin rằng Chúa 
Giêsu đã giảng 
dạy ngụ ngôn của 

Người Gieo Giống (Mark 4: 1-9) từ một chiếc 
thuyền neo đậu trong hồ.

Địa điểm chính xác khi Chúa Giêsu giảng bài 
giảng trên Núi (Matthêu 5: 1-7: 28) không được 
xác định. Nhưng người Kitô hữu từ bao lâu nay 
đã hành hương tới nơi này để kỷ niệm sự kiện 
bài giảng Bát Phúc tại nhà thờ Bát Phúc, được 
xây dựng trên sườn núi và có đường dẫn tới từ 
cao tốc Tiberias-Rosh Pina.

Tại Núi Bát Phúc cũng là nơi Chúa Giêsu đã 
gặp các môn đệ của mình sau khi Ngài phục 
sinh. Phúc Âm kể rằng:  “Mười một môn đệ đi 
tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã 
truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông 
bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức 
Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được 
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trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em 
hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, 
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ 
mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.“ 
(Matthêu 28: 16-20).

Nhà khảo cổ học Bargil Pixner nói: “Bãi rộng 
bên trên hang động còn tồn tại này, được gọi là 
Mughara Ayub, phải được coi là nơi theo truyền 
thống là nơi Chúa giảng Bài giảng trên núi. Ngọn 
đồi Eremos thực sự cung cấp một cái nhìn tuyệt 
vời về phía toàn bộ hồ Galilea và nhìn về các 
làng xung quanh. Ngọn đồi này hoang vu có 
nghĩa là không có trồng trọt, vì thế Chúa Giêsu 
có thể tụ tập đám đông dân chúng xung quanh 
mà không gây thiệt hại cho nông trại hay người 
nông dân chung quanh”.

Trên đỉnh cao của đỉnh của núi Beatitudes 
cũng có một tòa nhà có tên là “Trung tâm Kitô 
giáo” dành cho các cuộc họp, nghiên cứu và tĩnh 
tâm được gọi là Domus Galilaeae (Nhà Galilea), 
được khánh thành vào năm 2000. Trung tâm này 
nằm chỉ hơn 1 km từ những tàn tích của địa 
danh Chorazin cổ đại. Trung tâm và tu viện liền 
kề thuộc về Neo-Catechumenal Way (Con đường 
Tân Dự Tòng), một phong trào Công Giáo nhắm 
hướng tới sự giáo huấn và hình thành đời sống 
Kitô hữu. Kiến trúc Trung tâm được thiết kế bởi 
người sáng lập phong trào là Kiko Argüello và 
một nhóm kiến trúc sư. 

Nhà thờ Bát Phúc

Nhà thờ Bát Phúc là một nhà thờ Công Giáo 

ở gần Biển hồ Galilea, Israel. Nhà thờ này được 

xây dựng trên ngọn đồi Bát Phúc (Mount of 

Beatitudes) ở giữa Tabgha và Caparnaum, nơi 

mà xưa kia Chúa Giêsu đã giảng Bài giảng trên 

núi còn gọi là “bài giảng Tám mối Phúc thật“ và 

cũng gọi là “Hiến Chương Nước Trời”. 
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Nhà thờ Bát Phúc là một tòa nhà hình bát giác 
thanh lịch và bao bọc chung quanh là hành lang 
với các cột chống như tại hành lang thuộc các 
tu viện kín xưa kia. Tòa nhà được xây dựng hòa 
nhập vào sườn dốc của núi đồi.

Nhà thờ mới được xây dựng vào năm 1938 cho 
các nữ tu dòng Phanxicô, với thiết kế của kiến trúc 
sư người Ý tên là Antonio Barluzzi. Tám mặt của 
nhà thờ chiếu ánh sáng chan hòa và thoáng mát 
đại diện cho 8 phúc, và mỗi phúc được viết bằng 
tiếng Latinh ở phía trên các cửa sổ.

Bàn thờ được đặt ở vị trí trung tâm được 
gắn với một vòm được chống đỡ bằng 4 cột 
đá alabaster và onyx mảnh mai quí hiếm. Xung 
quanh bàn thờ trên sàn khảm các biểu tượng bằng 
mosaic bảy nhân đức là: công lý, bác ái, khôn 
ngoan, đức tin, dũng cảm, hy vọng và tiết độ.

Các Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II đã tới dâng lễ misa tại nhà 
thờ này khi các vị viếng thăm Đất Thánh. Nhà 
thờ này hiện nay do các Nữ tu Dòng Phanxicô coi 
sóc. Khung cảnh rộng rãi của Mount Beatitudes 
(còn được gọi là Mount Eremos, một từ Hy Lạp 
có nghĩa là nơi vắng vẻ không người ở) cung cấp 
không gian rộng rãi cho một đám đông lớn tụ tập 
để nghe Chúa Giêsu giảng dậy. 

Người hành hương tên là Egeria (khoảng năm 
381) đã ghi lại một truyền thống từ thời người 
Kitô hữu gốc Do thái ở thị trấn Capernaum lúc 

ban đầu. Egeria kể về một hang động ở sườn đồi 
Seven Springs, gần Tabgha, và sau khi mô tả 
Nhà thờ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều, đã viết: 
“Gần nơi này, trên một ngọn núi, có một hang 
động trên núi mà Đấng Cứu Thế đã lên để giảng 
bài Tám mối phúc thật“. 

Các Phái Đoàn Hành Hương sang 
khánh thành Bia Kinh Bát Phúc bên 
Do thái: 

Hiện đã có các phái đoàn sau đây: 
Phái đoàn do Đức TGM Giuse chủ tịch Hội 

đồng giám mục Việt Nam sang Do thái chủ sự 
làm phép khánh thành.

Phái đoàn các Linh mục, Tu sĩ và Nữ tu tại 
Hoa Kỳ do Đức ông Trịnh Minh Trí và Cha 
Nguyễn Xuân Hương hướng dẫn.

Phái đoàn VietCatholic Hoa Kỳ do Cha Lê 
Quang Hiền, cha Trần Công Nghị và Cha Nguyễn 
Công Đoan hướng dẫn.

Phái đoàn VietCatholic Úc châu do Cha Văn 
Chi hướng dẫn. 

Ngoài ra còn các Phái đoàn khác từ Việt Nam 
và các quốc gia khác sẽ được loan báo sau.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc 
vietcatholic@gmail.com

LM. John Trần Công Nghị

VietCatholic, Mother’s Day ngày 13 tháng 
5 năm 2018 
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Để đánh dấu 30 năm Phong 117 Thánh Tử 
Đạo Việt Nam, người Công Giáo Việt 
Nam sẽ tặng 2 món quà quí là Tượng 

Đức Mẹ La Vang và Bia đá Phúc Thật Tám Mối 
cho Thánh Địa, quê hương của gia đình thánh 
gia: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse.

Theo chương trình của Ban tổ chức “Cùng Mẹ 
La Vang Hành Hương Đất Thánh” thì vào lúc 9 
giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm 2018, Đức TGM 
Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám 
Mục Việt Nam và là Giám mục TGP Huế sẽ làm 
phép thánh hiến tượng Đức Mẹ La Vang được 
đặt trên đỉnh đồi thôn Abu Gosh trong khuôn 
viên nhà thờ Hòm Giao Ước Thánh thuộc Kyriat 
Yearim, ở Jerusalem, Do thái. 

(Đọc thêm về tin: Tiến trình hình thành Bia 
đá Tám Mối Phúc thật tại núi Beatitudes)

Trong cả hai biến cố trọng đại này, sẽ có các 
giám mục, linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo 
dân thuộc các phái đoàn hành hương từ Việt Nam 
cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới đến 
Đất Thánh, quây quần bên vị Chủ chăn Việt 
Nam, cùng đồng tế, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và 
tham dự tiệc mừng với Giáo hội địa phương gồm 
Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Israel, các linh mục 

và các nữ tu quản thủ thánh đường Hòm Giao 
Ước Thánh và Nhà thờ Bát Phúc.

Đây là niềm mơ ước và hãnh diện của người 
Công Giáo Việt Nam vì từ đây Đức Mẹ La Vang 
sẽ hiện diện tại „nhà thờ Đức Bà của Hòm Bia 
Giao Ước Thánh“, quê hương của Chúa Giêsu. 
Sự kiện này rất ý nghĩa vì trong kính cầu chúng 
ta đọc: “Đức Bà là Hòm Bia Thánh“.

Cung hiến Tượng Đức Mẹ La Vang 
tại Đất Thánh 

Tượng Đức Mẹ La Vang và Bàn thờ sẽ được 
dựng lên xây cất tại khung viên Thánh đường Hòm 
Giao Ước Thánh ở gần thành thánh Jerusalem. Là 
người Công Giáo, ai ai cũng biết rằng: 10 Điều 
Răn tức là 10 lề luật căn bản Thiên Chúa trao 
ban cho Moisen là giao ước giữa Thiên Chúa 
trước tiên với dân được tuyển chọn Israel và tiếp 
đến là cho tất cả mọi người tin vào Chúa Giêsu 

Tin về Thánh lễ cung hiến 
Tượng Đức Mẹ La Vang
tại Thánh địa Do Thái
vào tháng 10 2018
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Kitô như lề luật căn bản cho niềm tin vào Thiên 
Chúa độc nhất, cho đời sống luân lý, đạo đức, và 
xã hội của loài người. Đức Mẹ La Vang từ đây 
cũng sẽ hiện diện với địa danh quan trọng Hòm 
Giao Ước Thánh trong Cựu Ước.

Tượng Đức Mẹ La Vang đang được thực hiện 
tại Việt Nam bằng loại đá cẩm thạch Yên Bái, 
loại đá cẩm thạch trắng mịn và tốt nhất tại Việt 
Nam. Tượng mới này cao 1.9 mét gồm cả bệ 
chân. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã 
hội ý với Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh để 
được chỉ dẫn và Cha Thư ký Ủy Ban Giám Mục 
về Nghệ Thuật Thánh cho biết: “Tượng Đức Mẹ 
La Vang mới đã được chỉnh sửa cho có tính thần 
học hơn và bộc lộ tinh thần Việt hơn, tuy nhiên 
không thay đổi kiểu dáng như đang có”. Do đó, 
Tượng Đức Mẹ La Vang tại Do Thái sẽ theo mẫu 
mà Hội đồng GMVN đã đề ra những tiêu chuẩn. 

Trong tiến trình thi công tạc tượng Đức Mẹ La 
Vang tại Việt Nam, Đức Cha Hoàng Đức Oanh 
đã vui lòng giám sát việc tạc tượng và theo dõi 
các diễn tiến để tượng Mẹ La Vang được hoàn 
thành theo đúng tiêu chuẩn mà Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam đã đề ra.

Cuối tháng 5 năm 2018, cha giáo Nguyễn 
Công Đoan, SJ., đã đến họp bàn với Sr. Valerie 
của nhà thờ Ark of Covenant về vị trí tượng Đức 
Mẹ La Vang đứng: Sr. Valerie đã đồng ý chỗ đặt 
tượng như chúng tôi đã phác họa trong hình theo 
dự án – nghĩa là sẽ không dùng block đá mới, 
mà dùng chính cột trụ bên dưới mặt bàn thờ hiện 
nay là đầu một cây cột của nhà thờ thời thế kỷ 
thứ V rất quý – Đức Mẹ La Vang đứng trực tiếp 
tại bàn đá trên đầu trụ thế kỷ V thật là ý nghĩa, 
vì nối kết Mẹ La Vang với di tích trực tiếp của 
nhà thờ Đức Mẹ Hòm Giao Ước cổ xưa. Các thợ 
xây khi dựng tượng sẽ phải rửa cho trắng đẹp hợp 
với màu đá của tuợng Mẹ La Vang. 

Tại khung viên nhà thờ Hòm Giao Ước Thánh 
nơi dựng tượng Mẹ La Vang cũng sẽ xây dựng 
một Bàn Thờ và ghế ngồi cho các đoàn hành 
hương thăm viếng địa danh này muốn cử hành 
thánh lễ. Những công tác này hiện đang được 
Cha Nguyễn Công Đoan, SJ, hiện là giáo sư Học 
Viện Thánh Kinh Jerusalem thực hiện. 

Tấm đá trắng hiện đang sử dụng làm mặt bàn 
thờ cũng là di tích của ngôi nhà thờ cổ, hiện ở 
gần chỗ tượng Đức Mẹ đứng nên sẽ di chuyển 
tới gần tượng Đức Mẹ và nâng cao thêm thành 
0m75, dùng làm bàn thờ. Phía trước, chỗ mấy 
tảng đá dùng làm ghế ngồi, cũng có một khúc 
cột nhà thờ cũ, sẽ di chuyển tới giữa tượng Đức 
Mẹ và bàn thờ, dùng làm bàn để chén lễ, rượu, 
bánh... lúc khác cũng có thể chưng bông.

Ghế ngồi cho chủ tế và đồng tế: sửa đổi mặt 
tường hai bên tượng Đức Mẹ, nâng cao và đặt đá 
cẩm thạch của địa phương lên mặt làm ghế ngồi 
cho chủ tế và các vị đồng tế. Thêm một thanh 
inox phía sau lưng để bào đảm an toàn. Theo 
trong hình phác họa nơi đặt tượng Đức Mẹ La 
Vang là trong công viên Nhà thờ, ngay điểm cao 
nhất của Nhà thờ ở bờ khe vách núi nhìn về nhà 
thờ Ark of the Covenant. 

Các phiến đá dùng làm chỗ ngồi hiện nay 
cũng là đá còn lại từ ngôi nhà thờ cổ, nên không 
di chuyển. Đặt thêm vài hàng ghế đá phía sau 
cho khách hành hương ngồi. Và chúng ta sẽ mua 
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thêm một số ghế cất trong kho, khi đông người 
thì nhà Dòng sẽ khuân ra cho khách hành hương 
ngồi tham dự thánh lễ.

Bia khắc lịch sử Mẹ La Vang và Bia 
khắc tên Ân Nhân sẽ là bờ tường sau 
lưng Đức Mẹ, 2 bia này có 2 mét bề 
dài mỗi bên để trống. Đồng tế không 
ngồi lên đó.

***
Đức Cha Hoàng Đức Oanh mới đây đã đề nghị 

với chúng tôi là nên xin phép làm thêm Màn hình 
hướng dẫn hi-tech giống như khi khách du lịch 
thăm các bảo tàng viện thì có sẵn các màn hình 
cạnh đó để chỉ cần nhấn nút thì có thể nghe, đọc 
tiểu sử, và xem các videos bằng các thứ ngôn ngữ 
khác nhau: về lịch sử Mẹ La Vang, về Giáo hội 
Việt Nam, và những chi tiết hữu ích khác. 

Để thực hiện được Màn hình hướng dẫn thứ 
nhất phải được phép của Nhà Dòng, sau đó phải 
tính đến việc thiết kế điện, máy điện toán, màn 
hình, thảo chương nhu liệu, dữ kiện… và nhất 
là chi phí tiền điện và internet mỗi tháng. Thêm 
vào đó còn trả tiền để các Sơ thuê người bảo trì, 
và ước tính chương trình dài hạn phải có số tiền 
bảo trì ít nhất cho 10-20 năm… Do vậy nếu đủ 
ngân quỹ sẽ thực hiện màn hình.

Tuy nhiên nếu làm được màn hình chỉ dẫn thì 
ta có thể cập nhật những tin tức về Giáo hội Việt 
Nam, hình ảnh và videos về các biến cố xẩy ra 
ở Việt Nam để giới thiệu cho những ai muốn tìm 
hiểu về Giáo hội và con người Việt Nam.

***
Như Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã 

nói với chúng tôi ngày 24/10/2017 như sau: “Đây 
là một công trình lâu dài, cho nên phải làm thế 
nào cho vừa ý mọi tầng lớp, cần tham khảo rộng 
rãi để mọi người có ý kiến, và thậm chí là mọi 
người có thể đóng góp cách nọ cách kia, để cảm 
thấy rằng mình cũng có mặt trong biến cố này… 
Tôi cũng nghĩ rằng nếu như tổ chức được một 
chuyến hành hương lớn quy tụ được cả những 
người trong nước và những người Việt Nam ở 
khắp năm châu có mặt trong ngày này thì thật 
là tuyệt vời”.

Hiện nay chính chúng tôi những người trong 
ban tổ chức và các thân hữu đã đóng góp hoặc 
đã hứa tặng tổng cộng số tiền là $20.000 mỹ kim 
cho dự án này. Số tiền còn thiếu chúng tôi sẽ 
kêu gọi toàn thể linh mục tu sĩ và quí vị hảo tâm 
đóng góp trong một thư kêu gọi kế tiếp. Sẽ có 
Bảng tên Ân Nhân bằng đá cẩm thạch một đặt tại 
tượng Mẹ La Vang và một đặt tại Bia Bát Phúc.

***

Vài nét về Nhà thờ Hòm Giao Ước 
Thánh của Giao Ước bên Thánh Địa 

Nhà thờ Đức Bà của Hòm Giao Ước (tiếng 
Anh gọi là Our Lady of the Ark of the Covenant 
Church và tiếng Pháp gọi là Notre-Dame-de-
l‘Arche-d‘Alliance) ở Kyriath Yearim, trên đỉnh 
đồi ở điểm cao nhất của làng Abu Gosh, cao 756 
mét so với mực nước biển - được bao quanh bởi 
rừng cây olives và rừng thông Jerusalem. Đây là 
nơi đáng kính viếng, phong cảnh đẹp, vườn rộng, 
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nhìn về Jerusalem (cách 15 cây số, cũng là trên 
đường từ phi trường đến Jerusalem). 

Từ xa có thể thấy Nhà thờ với tượng Mẹ 
Maria bồng Chúa hài đồng Giêsu trong vòng tay, 
được dựng trên đỉnh tháp cao. Các bức tường 
bên trong nhà thờ được sơn màu trắng và trang 
trí đơn giản, lòng Nhà thờ theo hình chữ thập, 
không gian tuyệt vời là nơi thường tổ chức các 
cuộc hòa nhạc quốc tế.

Nhà thờ Đức Bà của Hòm Giao Ước theo 
truyền thống Kitô giáo là nơi xưa kia Hòm Giao 
Ước của Thiên Chúa nghỉ tạm từ thời quân 
Philistines trả lại Hòm Giao Ước cho người Do 
thái (1 Samuel 6) cho tới khi vua David rước 
hòm về Jerusalem (2 Samuel 6). Nhà thờ chiếm 
vị trí của ngôi nhà của Avinadav, nơi Hòm Giao 
Ước đã hiện diện ở đó 20 năm cho đến khi Vua 
David mang Hòm này đến Jerusalem.

Có một nhà thờ ở đây trong thời kỳ Byzantine từ 

thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 5 đã bị phá hủy trong 
thời gian người Ba Tư chiếm đóng vào năm 614.

Vào năm 1141, gần khu vực có làng Abu Ghosh, 
các Hiệp Sĩ Thánh Địa (Knights Hospitaller) đã 
thành lập một nhà thờ khác, cách Nhà thờ Đức 
Bà Hòm Giao Ước 400 m về phía đông.

Nhà thờ và tu viện Công Giáo hiện tại được 
xây dựng vào năm 1924 trên nền móng của nhà 
thờ Byzantine cổ đại có niên đại từ thế kỷ IV. 
Các nữ tu Dòng St. Joseph of the Apparition xây 
dựng thánh đường này để tôn vinh Đức Maria. 
Cũng vậy, bàn thờ và tượng Mẹ La Vang sẽ được 
dựng lên trên một trục cột đá lớn trong các cột 
đá và các tảng đá lớn ở một góc công viên thuộc 
di tích của nhà thờ cổ đại vào thế kỷ thứ IV nêu 
trên. 

Dòng St. Joseph of the Apparition được thành 
lập tại Pháp, là Dòng Nữ Công Giáo đầu tiên đến 
Đất Thánh và đã có mặt tại đây gần 200 năm 
nay. Có 15 Tu viện ở khắp Israel. Các chị em 
làm việc trong các trường học, vườn nuôi trẻ và 
phòng khám bệnh trẻ em.

Làng Abu Ghosh
Ngôi làng được xây dựng trong thời đế quốc 

Ottoman bởi gia đình Abu Gosh, có con cháu 
chiếm phần lớn dân số địa phương. Thời Trung 
Cổ, họ kiểm soát tuyến đường hành hương từ 
Jaffa đến Jerusalem, và áp dụng phí qua đường 
cho tất cả những người hành hương, cho đến cuối 
thế kỷ 19. Dân số nơi đây gồm cả người Hồi giáo 
và Kitô hữu. Abu Ghosh được biết đến với mối 
quan hệ tốt đẹp với Nhà nước Israel và sự hiếu 
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khách đối với người Do thái.
Vào thời điểm Thập Tự quân, người ta nghĩ 

rằng Abu Gosh là nơi Chúa Kitô Phục Sinh hiện 
ra với khách lữ hành đi Emmaus trong Tân Ước 
(Lu-ca 24). Cũng vào thời điểm này, Tu viện Đức 
Bà của Chúa Phục Sinh của các Cha Dòng Biển 
Đức đã được xây dựng lên. 

Kiryat Ye’arim và Hòm Giao ước:
Địa điểm Nhà thờ Đức Bà của Hòm Giao 

Ước được dựa trên lịch sử Do Thái. Trong Kinh 
Thánh, ngôi làng này được gọi là Kiryat Ye‘arim 
(Kiryat Yaarim). Hòm cư trú tại Shilo từ 300 tới 
400 năm. Sau đó, Hòm đã quân Philistines chiếm 
đi trong trận chiến Ebenezer (1 Sam. 5: 1-11). 
Quân Philistines sau đó đã trả lại Hòm sau khi 
giữ trong bảy tháng (1 Sam. 5: 7, 8) vì những sự 
bất hạnh xẩy ra cho họ khi họ giữ lấy Hòm này 
(1 Sam. 5: 1-6). Người Philistines trả lại Hòm 
cho dân Beit Shemesh. Người dân Beit Shemesh 

gửi Hòm đến Kiryat Ye’arim tới nhà Avinadav. 
(1 Sa-mu-ên 6:21) Hòm Giao Ước vẫn nghỉ ở vị 
trí này trong khoảng 20 năm hoặc có thể là 50 
năm (1 Sam 6; 2 Sam 6).

Vài nét về Hòm Giao Ước:
Hòm Giao Ước, còn được gọi là Hòm Chứng 

Ngôn (Ark of Testimony), là một chiếc rương 
bằng gỗ phủ vàng có nắp đậy được mô tả trong 
Sách Xuất hành có chứa Hai viên đá Mười Điều 
Răn. Theo nhiều bản văn khác nhau trong Kinh 
thánh Do Thái, hòm cũng chứa đựng cây gậy của 
Aaron và một nồi manna. Sách Hebrew 9: 4 mô 
tả: „Hòm giao ước được bao phủ trên tất cả các 
mặt bằng vàng, trong đó có chiếc nồi vàng giữ 
manna, và cây gậy của Aaron đầu nở hoa, và các 
bảng đá Giao Ước. „

Trong Cựu Ước có đoạn diễn tả rằng khoảng 
một năm sau khi người Do Thái xuất hành từ Ai 
Cập, Hòm được tạo ra theo khuôn mẫu mà Thiên 
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Chúa đã truyền cho ông Mai-Sen khi dân Do 
Thái đóng trại tại chân núi Sinai. Hòm thiết vàng 
còn có các đòn dọc được khiêng trên vai các 
Tư tế Levites, Hòm được khiêng đi cách khoảng 
2,000 cubits (khoảng 800 mét) trước đoàn người 
diễu hành hoặc trước quân đội hay những chiến 
binh Do thái. 

Khi mang theo, Hòm luôn ẩn dưới tấm màn 
che lớn bằng da và vải màu xanh, luôn luôn được 
che giấu kín cẩn thận, ngay cả đối với các tư tế 
và người Lê-vi khiêng hòm. Thiên Chúa cho là 
đã nói chuyện với ông Mai-Sen „từ giữa hai thiên 
thần cherubim“ trên màn che Hòm Giao Ước. 

Khi dừng lại nghỉ ngơi, nhà tạm được dựng lên 
và Hòm Giao Ước Thánh được đặt dưới tấm màn 
che phủ, những cột dựng qua các thanh ngang ở 
giữa để giữ Hòm cao lên khỏi mặt đất.

Các Phái Đoàn Hành Hương sang khánh thành 
Tượng và Bia bên Do thái: 

Hiện đã có các phái đoàn sau đây: 
• Phái đoàn do Đức TGM Giuse chủ tịch Hội 

đồng giám mục Việt Nam sang Do thái chủ sự 
làm phép khánh thành.

• Phái đoàn các Linh mục, Tu sĩ và Nữ tu 
tại Hoa Kỳ do Đức ông Trịnh Minh Trí và Cha 
Nguyễn Xuân Hương hướng dẫn.

• Phái đoàn VietCatholic Hoa Kỳ do Cha Lê 
Quang Hiền, cha Trần Công 
Nghị và Cha Nguyễn Công 
Đoan hướng dẫn.

• Phái đoàn VietCatholic 
Úc châu do Cha Văn Chi 
hướng dẫn. 

• Ngoài ra còn các Phái 
đoàn khác từ Việt Nam và các 
quốc gia khác sẽ được loan 
báo sau.

Lễ Khánh thành Tượng Mẹ 
La Vang và Kinh Tám Mối 
Phúc Thật tại Thánh Địa. 

Để phối trí và tổ chức 
Nghi thức làm phép, Thánh 
Lễ Khánh Thành Tượng Mẹ 
La Vang và Bia Bát Phúc, tổ 
chức Tiệc Mừng cho các Phái 

đoàn đến tham dự biến cố trọng đại vào 2 ngày 
18 và 19 tháng 10 năm 2018 tại Thánh Địa. 
Chúng tôi thành lập Ban Tổ Chức như sau:

Ban Cố Vấn: 
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, CT Hội 

Đồng GMVN
Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ tịch Liên 

Đoàn CGVN/HK
Ban Tổ Chức:
LM John Trần Công Nghị
LM Joseph Nguyễn Công Đoan, SJ
LM Paul Chu Văn Chi
LM Gioakim Lê Quang Hiền
LM Peter Nguyễn Xuân Quýnh
LM Giuse Nguyễn Xuân Hương
Sr. Têrêxa Quy
Anh Nguyễn Hóa
Chị Kim Dung
Anh Lưu Huy Phong.
Ghi chú: Những phái đoàn Hành Hương nào 

đến Do Thái trong dịp này muốn tham dự hai 
biến cố nêu trên xin vietcatholic@gmail.com cho 
chúng tôi biết để xếp chỗ và phối trí Tiệc Mừng 
sau Thánh Lễ. 

LM. John Trần Công Nghị

VietCatholic, Mother’s Day 13/5/2018
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Phái đoàn Đại Sứ Quán ĐỨC, 
PHÁP, Ý, HÀ LAN, ANH và EU 
đến thăm và làm việc với Hội 
Đồng Liên Tôn Việt Nam

#GNsP (16.05.2018) – Vào lúc 09g sáng ngày 
16.5. 2018, tại chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, 
Bình Thạnh, Sài Gòn, phái đoàn các đại sứ quán 
Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Anh và EU đã đến chùa 
Giác Hoa để thăm và gặp gỡ với HĐLTVN. Phía 
phái đoàn các đại sứ gồm có:

– Cô Fabienne RUNYO, bí thư thứ nhất bộ 
phận chính trị và báo chí đại sứ quán Pháp.

– Ông Nicolo Costatini, bí thư thứ nhất trưởng 
phòng chính trị, văn hoá và báo chí đại sứ quán Ý.

– Cô Catherine Welter, cán bộ chính trị Ban 
Chính Trị , Báo Chí và Thông Tin thuộc phái 
đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam.

– Ông Tim Krap, đại sứ quán Hà Lan.
– Ông Konrad Lax, đại sứ quán Đức.
– Cô Hạnh, thông dịch viên phái đoàn, đại sứ 

quán Anh.
Về phía Hội Đồng Liên Tôn tham dự gồm :
- Hoà Thượng Thích Không Tánh, đồng chủ 

tịch, Phật Giáo.
- Chánh Trị Sự Hứa Phi, đồng chủ tịch, Cao Đài.
- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng chủ tịch, 

Tin Lành.
- Đạo huynh Lê Văn Sóc, đồng chủ tịch, Phật 

Giáo Hoà Hảo.
- LM Nguyễn Duy Tân, đại diện LM Phan 

Văn Lợi, Công Giáo.
- Đạo huynh Lê Quang Hiển, tổng thư Ký, 

Phật Giáo Hoà Hảo.
- Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch phụng, thủ quỹ, 

Cao Đài.
- Thượng Toạ Thích Vĩnh Phước, thành viên, 

Phật Giáo.
- Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, thành viên, 

Cao Đài.
- Chánh Trị Sự Lê Thị Nho, thành viên, Cao Đài
Mở đầu, ông Konrad Lax đại diện phái đoàn 

các đại sứ quán nói về mục đích cuộc gặp mặt 
hôm nay là để tìm hiểu về HĐLTVN và sinh 
hoạt các tôn giáo sau khi luật Tín Ngưỡng của 

nhà nước cộng sản ban hành có hiệu lực.
Tiếp theo, Hoà Thượng Thích Không Tánh đại 

diện HĐLTVN nói về việc thành lập và những 
vướng mắc của Hội Đồng đã gặp phải trong thời 
gian vừa qua và trao cho phái đoàn Bản Kiến 
Nghị của HĐLTVN, sau đó lần lượt các vị đồng 
chủ tịch nói về tôn giáo của mình.

Cuối cùng, ông Konrad Lax đại diện phái đoàn 
ngỏ lời cám ơn các vị chức sắc trong HĐLTVN 
đã không quản đường xá xa xôi, những trở ngại 
để đến tham dự buổi gặp mặt này.

Buổi gặp mặt kết thúc lúc 11g cùng ngày. 
Lê Quang Hiển
Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Tổng Giáo phận Hà Nội: Thông 
báo và xin hiệp thông cầu nguyện 
cho dòng Thánh Phaolo thành 
Chartres tại Hà Nội 

Written by Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres 
on 15 Tháng 5 2018. 

Dòng Thánh Phaolô thành Chartres
Tỉnh Dòng Hà Nội
37 Hai Bà Trưng - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO VÀ XIN HIỆP THÔNG
CÀU NGUYỆN
Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý nam 

nữ Tu sĩ cùng Cộng đồng dân Chúa trong và 
ngoài nước

Chúng con là Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành 
Chartres, Tỉnh Dòng Hà Nội, Nhà Giám Tỉnh tại 
số 37 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận 
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Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
Trước tiên, chúng con xin kính cám ơn Quý 

Đức Cha, Quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ cùng Cộng 
đồng dân Chúa trong và ngoài nước đã luôn đồng 
hành với Hội Dòng chúng con trong mọi biến cố 
thăng trầm, đặc biệt, trong những ngày vừa qua, 
đã hiệp thông và cầu nguyện với chúng con khi 
biết tin mảnh đất của Hội Dòng tại số 5A- 5B 
đường Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội đang bị xâm chiếm và xây dựng trái 
pháp luật.

Hội Dòng Chị em Thánh Phao-lô thành 
Chartres chúng con có mặt tại Hà Nội từ năm 
1883, trụ sở chính được đặt tại số 37 Hai Bà 
Trưng, tọa lạc trên khu đất rộng 16.010m2 ở cả 
ba mặt đường: Hai Bà Trưng, Quang Trung và 
Lý Thường Kiệt hiện nay.

Trước năm 1954, nơi đây gồm:
• Trường học: từ Mầu giáo đến hết Trung Học cấp 3
• Tập Viện
• Nhà may thêu
• Nhà dạy đàn (Âm nhạc)
• Nhà Cộng đoàn các Nữ tu
Sau năm 1954, 19 Nữ-tu ở lại Hà Nội phục vụ 

tại 03 Cộng đoàn: Bệnh viện Saint-Paul (số 12 
Chu Văn An), cộng đoàn Hàng Bột (số 160-162 
Tôn Đức Thắng) và cộng đoàn Sainte Marie (số 
37 Hai Bà Trưng).

Trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1961, các 
bề trên Nhà Dòng đã ký Hợp đồng cho Viện Vi 
Trùng Học Việt Nam thuê phần đất nhìn ra mặt 
đường Lý Thường Kiệt gồm nhà Tập viện và 
Nhà May thêu.

Cho đến năm 1994 chúng con vẫn nhận được 
tiền thuê nhà hằng tháng. Sau năm 1994, Viện 
này đã không trả lại nhà đã thuê và cũng không 
trả tiền thuê nhà, mặc dù Tỉnh Dòng liên tục gửi 
đơn thư khiếu nại.

Mảnh đất 200 m2 tại số 5A-5B đường Quang 
Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội đang bị xâm chiếm 
thực chất nằm trong khuôn viên số 37 Hai Bà 
Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
trước đây là khu vườn của nhà Giám Tỉnh 37 
Hai Bà Trưng. Lợi dụng thời cuộc, một số người 
dân đã chiếm đất và xây nhà lúc đầu là nhà tranh 
vách lá, sau dần là nhà cấp 4, nhà tầng. Họ tự ý 
mở cửa ra đường Quang Trung.

Theo Bằng Khoán điền thổ số 494, theo Điều 
100 của Luật Đất Đai 2013, Bằng Khoán này 
vẫn có giá trị và được Nhà Nước công nhận, thì 
những ngôi nhà và đất nhìn ra mặt đường Quang 
Trung và đường Lý Thường Kiệt không có cổng 
và địa chỉ, Nhà Dòng chỉ sử dụng một địa chỉ 
và cổng chính là 37 Hai Bà Trưng.

Mảnh đất đang bị xâm chiếm tại số 5A-5B 
đường Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội có diện tích khoảng 200 m2 đã được 
cấp sổ Đỏ và Giấy Phép xây dựng cho Bà Trần 
Hương Ly là bất hợp pháp.

Khoảng đầu năm 2016, chủ đầu tư bắt đầu đưa 
thợ, vật liệu, máy móc và rất đông những người tự 
xưng là thương binh lái xe ba-gác đến mắng chửi, 
áp lực và đe dọa các Nữ tu để tiến hành xây dựng. 
Các Nữ tu phản đối và đưa ra chứng cứ giấy tờ 
chứng minh nguồn gốc đất đai thuộc về Hội Dòng 
cách hợp pháp buộc UBND Quận Hoàn Kiếm ra 
Quyết định số 1029/QĐ-UBND. Thực hiện chỉ 
đạo của UBND Quận Hoàn Kiếm ngày 28/7/2016, 
UBND Phường Trần Hưng Đạo ra Thông báo số 
406/TB-UBND về việc dừng thi công.

Từ khi có Thông báo số 406/TB-UBND này, 
chủ đầu tư dừng thi công. Đột nhiên, nửa đêm 
ngày 07/5/2018, và ngày 08/5/2018, chủ đầu tư 
lại đưa vật liệu, các loại máy xúc, máy ủi, máy 
trộn bê-tông... cỡ lớn vào khu đất nhằm tái thi 
công. Vì vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng 
và Nhà Dòng không hề nhận được một văn bản 
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nào báo cho biết về việc thi công này nên các 
Nữ tu đã phản đối việc làm này. Một nhóm đàn 
ông đã được bố trí sẵn xông vào chửi rủa và hành 
hung các Nữ tu khiến một Nữ tu bị ngất xỉu và 
một số Nữ tu khác bị thương.

Tối ngày 08/5/2018, khi các Nữ tu đang đọc 
kinh cầu nguyện trên vỉa hè trước khu đất thì chủ 
đầu tư lại đưa các loại máy móc đến. Nhóm đàn 
ông nói trên tiếp tục nhục mạ, đe dọa, xô đẩy, 
hành hung các Nữ tu.

Ngày 11/5/2018, chúng con nhận được văn 
bản của UBND Quận Hoàn Kiếm. Văn bản này 
vẫn đơn phương và vô căn cứ pháp luật nói rằng 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép 
xây dựng đã cấp cho bà Trần Hương Ly là đúng.

Nhưng như chúng con đã nói ở trên, sổ Đỏ và 
giấy phép xây dựng đã cấp cho Bà Trần Hương 
Ly đều hoàn toàn bất hợp pháp.

Một số lý do khiến chúng con buộc phải 
Khiếu nại:

- Trong khi Tỉnh Dòng liên tục có Đơn Khiếu 
nại, đất đai thuộc diện đang có tranh chấp thì 
không một cơ quan Nhà nước nào được quyền 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ Đỏ);

- Chúng con có đầy đủ giấy tờ chứng minh 
quyền sở hữu của Nhà Dòng như: Bằng khoán điền 
thổ, Họp đồng thuê nhà, các đơn khiếu nại chứng 
minh đất đai đang có tranh chấp từ nhiều năm nay.

- Trong khi làm các thủ tục để cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Hương Ly, 
các cơ quan có thẩm quyền chưa bao giờ tham 
khảo ý kiến Nhà Dòng cũng như chưa có một 
văn bản nào về Thu Hồi Đất theo đúng quy định 

của pháp luật. Căn cứ Điểm g - Điều 1 Quyết 
định 59/QD-UBND ngày 19/12/2013 của UBND 
Thành phố Hà Nội thì giấy phép xây dựng số 
174/GPXD mà ngày 30/10/2015 UBND Quận 
Hoàn Kiếm đã cấp cho bà Trần Hương Ly, cho 
phép xây dựng nhà 9 tầng ở mặt đường Quang 
Trung là sai thẩm quyền. Thẩm quyền cấp giấy 
phép xây dựng ở mặt đường Quang Trung thuộc 
về Thành phố Hà Nội. Vì vậy giấy phép này là 
trái pháp luật.

- Bên phía chủ đầu tư tìm mọi cách tiến hành thi 
công, bất chấp cả việc thuê những người tự xưng là 
thương binh và nhóm đàn ông hung dữ đến nhục mạ, 
gây áp lực, đe dọa, hành hung các Nữ tu. Điều này 
là uẩn khúc lớn nói lên sự không hợp pháp trong các 
giấy tờ và việc thi công xây dựng, coi thường pháp 
luật, coi thường công lý và nhân quyền.

- Mặt khác, hiện nay Nhà Giám tỉnh và Cộng 
đoàn Sainte Marie chúng con chỉ còn được sử 
dụng chưa đến 1/4 diện tích nhà đất bao gồm: 
nhà cấp 4, vườn và nhà phụ thuộc. Còn hơn 3/4 
diện tích nhà đất bao gồm 2 dãy nhà 3 tầng mặt 
đường Hai Bà Trưng, khu nhà 2 tầng trước đây 
là Tập viện mặt đường Lý Thường Kiệt đã bị 
chiếm dụng và đang được sử dụng làm Bệnh viện 
Việt Nam Cuba, Bệnh Viện Mắt Hà Nội và nhà 
ở của các hộ dân.

- Quan trọng hơn cả vì đây là tài sản chung 
của Giáo Hội được trao phó cho Nhà Dòng chúng 
con để phục vụ nhu cầu tôn giáo và lợi ích chung.

Nhà Dòng chúng con đã đưa ra đầy đủ giấy 
tờ cần thiết để chứng minh quyền sử dụng đất 
và liên tục gửi đơn thư đến các cơ quan có thẩm 
quyền, nhưng vẫn chưa được giải quyết cho thỏa 
đáng. Chúng con gặp rất nhiều khó khăn trên 
hành trình giải quyết vụ việc này, từ phía chủ 
đầu tư và từ phía một số cán bộ Nhà nước.

Chúng con xin tường thuật lại lịch sử mảnh 
đất và diễn tiến sự việc để Quý Đấng Bậc, Quý 
Nam nữ Tu sĩ cùng Cộng đồng dân Chúa trong 
và ngoài nước thêm lời cầu nguyện cho chúng 
con và tiếp tục đồng hành, nâng đỡ, hỗ trợ chúng 
con trong giai đoạn khó khăn này.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu 
của Đức Trinh Nữ Maria trả công bội hậu và ban 
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dồi dào Ân Phúc của Chúa Thánh Thần trên Quý 
Đấng Bậc, Quý Nam nữ Tu sĩ cùng Cộng đồng 
dân Chúa trong và ngoài nước.

Chúng con xin trân trọng kính cám ơn!
Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres
Nữ tu Saint-Jean Trần Thị Anh
Bề Trên Giám Tỉnh (đã đóng dấu và ký tên)
Xác nhận của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (đã 

đóng dấu) - Linh mục Anphongsô Phạm Hùng
Chưởng Ấn (đã ký tên)

Nữ Tu Oan” Bên Vệ Đường 
Written by Paul Minh Nhật on 10 Tháng 5 2018. 
 #GNsP – Ở Việt Nam, người dân bị cướp đất 

gọi là dân oan nhiều vô số kể. Nay các nữ tu, 
tu sĩ chuyên phục vụ người nghèo, người bệnh 
cũng bị cướp cơ sở thì cũng nên gọi là tu sĩ oan.

Khoảng 10g sáng ngày 09.05.2018, khoảng 20 
nữ tu Dòng Phaolo Hà Nội đã tiến đến UBND 
Quận Hoàn Kiếm yêu cầu nhà cầm quyền phải 
buộc chủ đầu tư dừng thi công trên mảnh đất 
của Nhà Dòng.

Những con người hi sinh cả đời dấn thân còn 
phải cô đơn ngay giữa thủ đô được coi là hoà 
bình. Cả một dòng tu lớn trong Giáo hội, và có 
bao nhiêu người liên quan khi hữu sự cũng chỉ 
một mình chống chọi.

Thế mới thấm được nỗi đau của những giáo 
dân bình thường như chúng con khi sự dữ bủa 
vây, gia sản tan nát, hận thù đổ ngập xuống thân, 
chạy khắp nơi kêu cứu nhưng không một lời hỏi 
thăm an ủi. Nhìn thấy các sơ dòng Phaolô, Mến 
Thánh Giá Thủ Thiêm, Đan Viện Thiên An và 
trước kia là Dòng Chúa Cứu Thế bị những bách 
hại mới thấy thật đáng thương. Và bản thân cũng 
nhớ lại những tháng dài cơ cực, cơm hoà nước 
mắt khi “cận thân Chúa khiến lìa xa, xung quanh 
bè bạn chỉ toàn bóng đêm”.

Rõ ràng sự vô cảm không chỉ một khuôn mặt 
mà là muôn vàn cách thế nhưng có chung một 
đặc điểm là sợ hãi. Sợ hãi làm cho người ta quên 
đi đặc tính căn bản và giá trị và nhiệm vụ chính 
yếu là TÌNH YÊU THƯƠNG và liên đới với 
đồng loại. Quả không sai: “ai sợ hãi thì không 
đạt đến tình yêu hoàn hảo”. Lời chứng của chúng 

ta kém giá trị đi khi chúng ta né tránh thập giá, 
né tránh những rắc rối của sứ điệp Tin Mừng. 
Chúng ta nói về Chúa mà không hiểu thế nào 
là tình yêu. Làm sao ai tin vào Chúa khi không 
sống niềm vui yêu thương.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nhắc lại điều 
ngài thao thức về một Hội Thánh vui tươi sống 
giá trị Tin Mừng, đầy sức sống của Thần Khí, 
sinh lực của Phúc Âm và trung thành với ơn gọi 
giữa một thế giới bị tổn thương.

Trong tông huấn NIỀM VUI TIN MỪNG, 
ngài ao ước: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm 
dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra 
ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị 
giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. 
Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình 
vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một 
mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục. Nếu 
có cái gì đáng phải khiến chúng ta trăn trở và 
áy náy lương tâm, thì đó chính là sự kiện nhiều 
anh chị em chúng ta đang sống mà không có sức 
mạnh, ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ tình 
bạn với Đức Giêsu Kitô. [49]”

Dù Giáo Hội Việt Nam đang được kì vọng 
và đánh giá năng động trong các hoạt động bác 
ái, chúng ta vẫn cần thừa nhận trước mặt Chúa 
chúng ta chưa đủ yêu thương, chưa đủ can đảm, 
chưa thoát khỏi nỗi sợ do âm mưu của ác quỷ 
trong quá khứ và hiện tại.

Quay lại sự kiện các nữ tu ở hai miền Nam 
– Bắc đang khản cổ đòi những gì của mình. Tại 
sao chúng ta để cho họ cô đơn?

Kẻ hèn như con đây xin được tỏ lòng kính 
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trọng đến các mục tử và những ai thiện chí dám 
nói như Đức Tổng GM Giuse Ngô Quang Kiệt: 
“Điều chúng tôi đòi không phải chỉ là một miếng 
đất, mà là đòi công lý cho dân tộc Việt Nam”.

Hình ảnh các nữ tu lủi thủi bên vệ đường gợi 
lên điều gì? Người Samaritano nhân hậu nay 
đang ở đâu? Hiệp Thông với các tu sĩ oan!

Paul Minh Nhật

Quý Soeurs Dòng Thánh Phaolô 
Hà Nội xuống đường đòi công lý 

 Thái Hà (09.05.2018) – Nhằm các cơ quan 
có trách nhiệm phải ra quyết định yêu cầu chủ 
đầu tư dừng thi công và mang máy móc ra khỏi 
khu đất 5A-5B Quang Trung, Hoàn Kiếm thuộc 
sở hữu của Nhà Dòng, sáng nay, quý soeurs đã 
cầm băng rôn đến trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm 
và UBND phường Trần Hưng Đạo.

Nhiều người đã chú ý đến đoàn người mặc tu 
phục cầm băng rôn với dòng chữ “Đề nghị dừng thi 
công trên mảnh đất Nhà Dòng – số 5 Quang Trung” 
và cả băng rôn ghi nội dung bằng tiếng Anh.

Không rõ các quan chức phường Trần Hưng 
Đạo và quận Hoàn Kiếm có lắng nghe yêu cầu 
của các nữ tu hay không. Chính các cơ quan 
này đã ra quyết định buộc chủ đầu tư dừng thi 
công vào giữa năm 2016, nhưng rồi vào ngày 
08.05.2018, phường Trần Hưng Đạo lại ra một 
văn bản không thuộc quyền của mình cho phép 
chủ đầu tư thi công trên khu đất của Nhà Dòng.

Như tin chúng tôi đã đưa, tối thứ Hai, 07.05 và sáng 
thứ Ba, 08.0.2018, một nhóm người cố đưa máy xúc, 
các thiết bị vào khu đất 5A-5B Quang Trung, Hoàn 
Kiếm của Dòng Thánh Phaolô Hà Nội để thi công.

Khi quý soeurs ngăn cản đã bị một nhóm 
người ‘côn đồ’ nhục mạ, cầm dùi cui tấn công. 
Một soeur đã bị đánh ngất xỉu. Quý soeurs cho 
biết, lực lượng công an có mặt nhưng làm ngơ để 
nhóm người này lộng hành và quyết thực hiện ý 
đồ. Sau đó quý soeurs đã ra trụ sở UBND quận 
Hoàn Kiếm yêu cầu cơ quan này ra quyết định 
buộc chủ đầu tư dừng việc thi công trên mảnh 
đất nhưng dường như không có tác dụng. Điều 
đó buộc quý soeurs sáng này phải tiếp tục xuống 
đường kêu cứu. 

Mong anh chị em quan tâm, chia sẻ tin tức, 
liên đới và cầu nguyện cho quý soeurs và Nhà 
Dòng. Nguồn: Truyền thông Thái Hà

Trường Cao Đẳng Hòa Bình của 
giáo phận Xuân Lộc

Giáo phận Xuân Lộc là một giáo phận đứng 
đầu của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam về số 
lượng giáo dân: trên 1 triệu người, chiếm 30% dân 
số của tỉnh Đồng Nai. Đó là chưa kể đến số di dân 
từ khắp nơi trên mọi miền đất nước tìm về vùng 
đất màu mở này làm ăn sinh sống, nhất là lớp trẻ 
là công nhân trong các nhà máy và xí nghiệp.

Trong hoàn cảnh đó, suốt bao nhiêu năm qua 
Tòa Giám mục Xuân Lộc đã hết sức trăn trở lo 
toan cho cuộc sống tương lai của giới trẻ, nhất 
là về lối sống đạo đức nhân bản trước bao cạm 
bẫy giữa một xã hội đầy dẫy đam mê và tệ nạn. 
Từ năm 2012, sau bao khó khăn gian nan, ngôi 
trường tư thục đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo 
tại Việt Nam được thành lập mang tên Trường 
Trung cấp Nghề Hòa Bình Xuân Lộc. Đây là cả 
một tấm lòng biết ơn Đức Cha Đa minh Nguyễn 
Chu Trinh, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân 
Lộc, người đã lập nên trường Trung học Hòa 
Bình vào năm 1966 tại Giáo xứ Long Khánh, nơi 
mà Ngài làm phó xứ ngay sau khi chịu chức Linh 
mục, hiện nay là Giáo xứ Chính tòa Xuân Lộc. 

Tọa lạc trên một diện tích rộng hơn 5 hecta 
trên địa bàn giáo xứ Lai Ổn và Lộ Đức thuộc xã 
Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Với 
châm ngôn: “Thăng tiến con người toàn diện”, 
“Học đi đôi với hành” do linh mục Giuse Nguyễn 
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Văn Uy, quản xứ Lai Ổn, Trưởng ban Bác ái Xã 
hội Giáo phận Xuân Lộc làm Hiệu trưởng.

Ngay từ niên khóa đầu tiên, thiếu thốn trăm 
bề về cơ sở vật chất cũng như thiết bị, trường 
cũng đã thu nhận được một số lượng học viên 
đáng kể. Mỗi năm nhà trường càng phát triển, 
nhà cửa được xây dựng khang trang, máy móc 
và trang thiết bị càng khá đầy đủ, số lượng học 
sinh ngày càng tăng. Năm 2016, ông bà Đa minh 
Phạm Đức Vinh và Maria Đỗ thị Minh Tuyết đã 
hiến tặng cho nhà trường 2,5 hecta đất của Công 
ty Thức ăn chăn nuôi Vina, trường đã xây dựng 
khu nội trú dành cho sinh viên học sinh ở các 
tỉnh xa xôi về học, những học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn được miễn phí ăn ở và học tập.

Ngoài việc dạy nghề, trường còn dạy bôt túc 
văn hóa cấp III cho học sinh để khi ra trường các 
em không chỉ có tay nghề vững chắc mà còn có 
một trình độ văn hóa tối thiểu để ứng xử trong 
cuộc sống. Hiện nay, được sự chấp thuận của 
chính quyền các cấp, trường đã nâng lên thành 
trường cao đẳng với tên gọi: TRƯỜNG CAO 
ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC. Với một Ban 
Giám hiệu và đội ngũ giáo viên là các linh mục, 
nữ tu và thầy cô giáo nhiệt tâm có bằng cấp cử 
nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Chất lượng dạy và học 
của trường ngày càng được nâng cao.

Mỗi buổi sáng các em thức dậy vào lúc 5 giờ, 
sau đó các em học sinh Công Giáo sẽ tham dự 
Thánh lễ do linh mục Hiệu phó chủ tế. Đến từ 
nhiều vùng miền khác nhau, nhưng các em vẫn có 
thể hòa nhập cùng nhau một cách dễ dàng trong 
lối sống cũng như mọi sinh hoạt. Sau Thánh lễ, 
các em có thể ăn sang tại Căn tin của trường 
luôn bảo đảm được vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Hiện nay, trường có gần 2.500 sinh viên học 
sinh, trong đó có đến gần 1.500 em nội trú đến 
từ 43 tỉnh thành trong cả nước. Trường đào tạo 9 
ngành gồm 27 nghề thuộc hệ Trung cấp và Cao 
đẳng, trong đó nghành Công nghệ Ô tô và Du 
lịch là hai nghành đông nhất. Hàng năm, trường 
đào tạo được hàng trăm học sinh ra trường với 
tay nghề vững vàng, 90% trong số đó được thu 
nhận vào làm việc trong các nhà máy và xí 
nghiệp, chất lượng làm việc của các em tạo một 

uy tín và thương hiệu của nhà trường cả về việc 
làm lẫn đạo đức nhân bản, số còn lại thì làm việc 
trong gia đình hoặc các công ty gia đình. Chính 
nhờ vậy, hầu như sinh viên học sinh xuất thân từ 
trường luôn tìm được công việc thuận lợi.

Theo linh mục Hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn 
Uy, để làm tốt công việc dạy học, đòi hỏi nhà 
trường phải liên kết với một số doanh nghiệp lớn 
và uy tín trong phạm vi địa bàn tỉnh Đồng Nai 
để tạo điều kiện cho các em có cơ hội thực hành 
trong các phân xưởng. Nhà trường cũng đang liên 
kết với Học viện TAIKEN Nhật Bản để cho các 
em đi học và làm việc tại Nhật Bản. Hiện nay có 
80 học sinh đang theo học tại Học viện Taiken và 
gần 200 em đang lao động các nghành nghề tại 
Nhật Bản. Nhà trường cũng luôn chú trọng đến 
việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên học sinh, 
đã tạo ra nhiều khu thể thao như bóng chuyền. 

Là ngôi trường tư thục Công Giáo đầu tiên 
trong cả nước, ngoài việc đào tạo nghề nghiệp 
và văn hóa cho giới trẻ, châm ngôn của trường 
là “Thăng tiến con người toàn diện”, trường còn 
đào tạo được một nền đạo đức nhân bản và bác 
ái. Những học sinh của trường luôn ý thức được 
trách nhiệm của con người trẻ trong xã hội ngày 
nay, khẳng định được vai trò của Giáo Hội Công 
Giáo là hết sức quan trọng và có tầm ảnh hưởng 
lớn lao trong sự nghiệp giáo dục, làm tiền đề cho 
việc phát triễn và mở mang các lãnh vực giáo 
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dục, y tế trên khắp 26 Giáo phận trong cả nước.
Ngày 18 tháng 4 vừa qua, trong chuyến thăm 

và làm việc của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
cùng với ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban 
Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị lãnh đạo 
trung ương và tỉnh Đồng Nai. Đã nhìn nhận một 
cách sâu sắc, đồng thời đánh giá cao về những 
việc làm thiết thực và hiệu quả của Nhà trường 
cũng như của Tòa Giám mục Xuân Lộc. Trong 
dịp này, ông Chủ tịch đã tặng Nhà trường một 
màn hình tivi Sony rộng 1,3mx0,7m. Hiệp sĩ Đại 
Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh qua ông 
Đặng Văn Thanh, Giám đốc Tài chính của Hiệp 
sĩ Đại Thánh giá cũng đã tặng 10 bộ máy tính 
để phục vụ việc dạy và học. Cũng trong dịp này, 
trường đã khởi công xây dựng Sân Bóng đá nhân 
tạo để các em có điều kiện rèn luyện thể thao và 
sức khỏe. ( Trương Trí)

Công bố thiết lập cơ sở II ĐCV 

Thánh Giuse Xuân Lộc tại ĐCV 
Minh Hòa, 12-5-2018

“Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như 
lòng Ta mong ước” (Gr 3,15). Qua lời ngôn sứ 
Giệrêmia, Thiên Chúa hứa sẽ không bao giờ để 
cho dân Ngài thiếu những mục tử chăm lo quy 
tụ và hướng dẫn” (Pastores Dabo Vobis, số 1). 
Với những lời này, Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã mở đầu tông huấn Pastores dabo 
vobis ngày 25/3/1992 về việc đào tạo linh mục 
trong hoàn cảnh hiện nay. Trong đó, ngài nhấn 
mạnh : “Chủng viện được coi như là một thời 
gian và là một nơi chốn, nhưng trên hết, chủng 
viện được coi như một cộng đoàn giáo dục theo 
những bước tiến lần lượt: đó là cộng đoàn được 
giám mục thiết lập để cho người được Chúa kêu 
gọi có điều kiện lặp lại, bằng cuộc sống, kinh 
nghiệm giáo dục mà Chúa đã dành riêng cho 
Nhóm Mười Hai” (PDV, 60).

Trong tâm tình hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã 
rộng rãi thi ân và theo đường hướng trên đây của 
Mẹ Giáo Hội, chiều Thứ Bảy áp lễ Chúa Thăng 
Thiên (12/5/2018), tại cơ sở toạ lạc tại số 51 – 
Vạn Kiếp - P. 8 – Tp. Đà Lạt đã diễn ra buổi lễ 
chính thức thành lập Cơ Sở II Đại Chủng Viện 
(ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc với tên gọi ngắn 
là Đại Chủng Viện Minh Hoà – lấy tên hai vị 
thánh bổn mạng là thánh Simon Phan Đắc Hoà 
và thánh Philippe Phan Văn Minh.

Hiện diện trong buổi lễ, có : Đức cha Antôn 
Vũ Huy Chương – Giám mục chính toà Gp. 
Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – 
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Quyết định thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse
Xuân Lộc tại Đà Lạt 

Tin vui cho Giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Đà Lạt nói riêng: Ngày 3-5-2018, Đức 
Cha Chủ tịch HĐGMVN đã ký Quyết định thành lập Cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân 
Lộc tại Đà Lạt. Địa chỉ: 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sau đây là toàn văn bản Quyết định: (WHĐ 05.05.2018)
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Giám mục phó Gp. Đà Lạt, Đức cha tân cử Giuse 
Nguyễn Đức Cường – Giám mục Gp. Thanh Hoá; 
cha bề trên và quý cha đại diện ĐCV Thánh 
Giuse Xuân Lộc; cha quản hạt Đà Lạt và quý 
cha làm việc tại Toà Giám Mục (TGM) Đà Lạt; 
cha bề trên và quý cha giáo, cùng hơn 50 chủng 
sinh thuộc chủng viện giáo phận Đà Lạt. Về phía 
chính quyền dân sự, có : ông Phó trưởng ban 
Tôn giáo chính phủ và quý ông bà trong ban; 
ông phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông 
Trưởng ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cùng quý 
ông bà trong ban.

Tại phần chính của buổi lễ, vị đại diện Ban 
tôn giáo chính phủ đã đọc và trao quyết định 
ngày 24/4/2018 của Bộ Nội Vụ gửi Tòa Giám 
mục giáo phận Đà Lạt về việc thành lập Cơ Sở 
II Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà 
Lạt. Tiếp theo, cha Chánh văn phòng TGM Đà 
Lạt tuyên đọc Quyết định của Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam, được ký ngày 03/5/2018, về việc 
thành lập Cơ sở II ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc 
tại Đà Lạt  có tên gọi ngắn là Đại Chủng viện 
Minh Hoà, với các nội dung nêu trên.

Tiếp lời, quý vị đại diện chính quyền dân sự, 
quý Đức cha và quý cha đã có những lời phát biểu 
đầy vui mừng; cả hai bên cùng bày tỏ mối quan 
tâm đối với giáo dục nước nhà nói chung và công 
việc đào tạo linh mục của Giáo Hội Công Giáo 
tại Việt Nam nói riêng, cũng như nêu lên những 
cảm nghĩ đầy tin tưởng và hy vọng vào tương lai.

Thời khắc quan trọng này cũng là dịp để gợi 
lại quá trình hơn 50 năm hình thành và phát triển 
của ĐCV Minh Hoà – Gp. Đà Lạt :

- Tiểu chủng viện Á Thánh Simon Hoà được 
vị chủ chăn tiên khởi của Giáo phận là Đức cha 
Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền thành lập và bắt 
đầu hoạt động từ niên khoá 1962-1963 tại căn 
nhà thuê ở Chi Lăng.

- Tuy nhiên, mãi đến niên khoá 1966-1967, 
ngày 23-02-1967, Tiểu chủng viện gồm 6 lớp 
mới chính thức sinh hoạt tại cơ sở hiện tại, với 
những đường nét kiến trúc còn được lưu giữ cho 
đến ngày nay.

- Đầu tháng 2 năm 1972, cư xá Minh Hoà 
xây dựng tại đồi Mục đồng, tức ĐCV Minh Hoà, 
được thiết lập và đi vào hoạt động.

- Sau 1975, trong hoàn cảnh nhiều khó khăn 
thử thách, chủng viện vẫn tiếp tục hoạt động, 
nhưng với hình thức âm thầm và khiêm tốn.

- Năm 2014, được sự chấp thuận của UBND 
tỉnh Lâm Đồng, chủng viện Đà Lạt tuyển sinh 
các lớp đào tạo tôn giáo, chuẩn bị cho việc chính 
thức hoạt động.

- Ngày 12/5/2018, cùng với sự đồng ý của Bộ 
Nội Vụ, theo quyết định của Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam, ĐCV Minh Hoà chính thức hoạt 
động với tên gọi là Cơ Sở II Đại Chủng Viện 
Thánh Giuse Xuân Lộc.

Xin tri ân và ngợi khen Thiên Chúa về muôn 
hồng ân Chúa rộng ban. Nguồn: Giáo phận Đà Lạt

Bức khảm trai sơn mài trở về 
Việt Nam sau gần 100 năm ‘lưu 
lạc’ ở Pháp

 SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Sau gần 100 
năm lưu lạc tại Pháp, bức khảm trai sơn mài của 
đoàn linh mục địa phận Phát Diệm kính tặng 
giám mục Việt Nam tiên khởi, Đức cha Gioan 
Baotixita Nguyễn Bá Tòng, nhân dịp ngài được 
tấn phong làm giám mục tông tòa địa phận Phát 
Diệm năm 1933 đã trở về Việt Nam.”

Báo Công Giáo và Dân Tộc cho hay như vậy 
nhân sự kiện “kỷ niệm 50 năm nhập trường Tiểu 
Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 1968-2018, vào 
sáng ngày 1 Tháng Năm 2018.”

Tin cho hay, tấm khảm được “gia đình Ex Luro 
68 trao tặng cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, 
giám quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn.”
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Báo Công Giáo và Dân Tộc kể lại hành trình 
trở về của tấm khảm xà cừ qua lời ông Nguyễn 
Toàn Thắng, cựu chủng sinh của lớp 68.

“Cuối năm 2015 tại Pháp, khi tìm mua tranh 
sơn mài trên mạng Internet, ông thấy tin rao bán 
một tấm khảm xà cừ có tính chất tôn giáo Việt 
Nam nhưng không kèm hình. Sau nhiều lần liên 
lạc hỏi mua mà không được. Đến giữa năm 2016, 
điều kỳ lạ đã xảy ra, trong một chuyến đi công 
tác, lúc trở về, ông phải đi đường làng về Paris vì 
đường cao tốc đã bị đóng do xảy ra tai nạn. Khi 
ghé vào dùng cơm trưa, ông chợt nhận ra mình 
đang ở trong thị xã của người chủ tấm khảm nên 
lập tức gọi điện thoại. Thật bất ngờ, người chủ 
chỉ ở cách đó 2 căn nhà, thế nên ông vội ghé 
vào xem. Chủ nhân tấm khảm là đôi vợ chồng 
trên 70 tuổi, vì thấy ông Thắng có họ Nguyễn 
trùng với một chữ Nguyễn trên tấm khảm nên 
mới liên lạc.”

“Chủ nhân của tấm khảm này cho hay được 
ông mua cách đây trên 30 năm từ một cụ ông 
làng bên cạnh khi cụ qua đời. Lúc mua về, đôi 
vợ chồng già gắn bức khảm vào chân bàn salon 
cũ bị hư, rồi đặt một tấm kiếng làm thành chiếc 
bàn. Vừa qua, đứa cháu làm bể kiếng, chủ nhân 
đem bỏ cái bàn nhưng thấy tấm khảm còn tốt và 
đẹp nên giữ lại đăng bán.”

Vẫn theo mô tả của báo Công Giáo và Dân 
Tộc: “Tấm khảm kích thước 62×80 cm, được làm 
hoàn toàn từ nguyên vật liệu quý và vỏ trai biển 
tự nhiên, trên đó có dòng chữ ‘Việt Nam Giám 
mục khởi thủy JB. Nguyễn Bá Tòng’, ‘Linh mục 
địa phận Phát Diệm đồng bái’; nổi bật ở giữa là 
hình ảnh huy hiệu và câu khẩu hiệu giám mục 
‘Hãy châm rễ sâu trong lòng dân ta chọn’. Tổng 
thể bức tranh trông tinh tế, hài hòa và ánh lên 
màu sắc tự nhiên rất đẹp.”

Ông Nguyễn Toàn Thắng đã chuộc lại tấm 
khảm và đem về Việt Nam. Trong buổi lễ tạ 
ơn kỷ niệm 50 năm gia nhập Tiểu Chủng viện 
của khóa 68, ông quyết định trao tặng Đức Giám 
Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nguyên quán địa 
phận Phát Diệm.

Đón nhận bức tranh, Đức Giám Quản Giuse 
Đỗ Mạnh Hùng, vui mừng nói: “Đây là tấm 

khảm trai sơn mài cực quý, của đoàn linh mục 
Phát Diệm kính tặng giám mục tiên khởi Việt 
Nam – Đức cha GB. Nguyễn Bá Tòng – từ năm 
1933 nên rất có giá trị với địa phận Phát Diệm. 
Trước toàn thể anh chị em lớp 68, tôi vui mừng 
đón nhận và xin kính dâng lại cho giáo phận 
Phát Diệm qua Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, là 
đàn anh và là cựu chủng sinh Ex Luro 62, hiện 
là giám mục giáo phận Phát Diệm.”

Trải qua gần 100 năm lưu lạc trời Tây, nay 
trở về Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn, không hề 
hư mục, bức khảm không chỉ có giá trị về thời 
gian, mà còn về lịch sử và văn hóa của Giáo Hội 
Công Giáo Việt Nam thế kỷ 20.

Báo Công Giáo và Dân Tộc cho biết: Ðức cố 
Giám Mục GB. Nguyễn Bá Tòng (1868-1949) 
xuất thân từ Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài 
Gòn. Trước khi được tấn phong giám mục Phát 
Diệm, ngài làm quản lý Tòa Giám Mục Sài Gòn, 
sau đó quản xứ Bà Rịa và Tân Ðịnh. Trước 1975, 
Sài Gòn từng có trường trung học mang tên ngài 
và hiện nay, ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, 
cũng có đường Nguyễn Bá Tòng. (KN)

Bức khảm trai sơn mài.
(Hình: Công Giáo và Dân Tộc)
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 Ngày Thánh Mẫu tại Sydney
Sáng Chúa Nhật 13/05/2018, Ngày Mother’s 

Day-Nhớ Ơn Mẹ, mặc dù thời tiết mưa và lạnh 
nhưng khoảng 3000 người trong Cộng Đồng và 
các tiểu bang khác kể cả những người không 
Công Giáo đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh 
Mẫu Bringelly Sydney tham dự mừng kính Ngày 
Thánh Mẫu với chủ đề Hoa Lòng Dâng Mẹ.

Sau bài trình tấu của Ban Tây Nhạc Cecilia, 
mọi người tập trung trước tượng Đài Đức Mẹ và 
dâng giờ đền tạ do Cha Paul Văn Chi điều hợp 
hướng dẫn. Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm 
dâng lời nguyện với tâm tình sôt sắng lên Mẹ La 
Vang, nguyện xin Mẹ chúc lành cho Cộng Đồng 
và Quê Hương Dân Tộc Việt Nam.

Sau đó 3 hồi chiêng trống cổ truyền vang rền 
khởi hành cung nghinh kiệu Thánh Tượng Mẹ 
về Lễ đài. Cuộc cung nghinh rất trang nghiêm 
và long trọng với Thánh Giá nến cao, Cờ Hội 
Thánh, quốc kỳ Úc, và quốc kỳ Việt Nam dẫn 
đầu, theo sau với các hội đoàn, đoàn thể, phong 
trào trong Cộng Đồng. Mọi người đều dâng lên 
Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Mừng, để nguyện xin 
Mẹ ban ơn lành cho bản thân, cho gia đình, và 
Cộng Đồng.

Kiệu Thánh tượng Mẹ La Vang về an vị trước 
Lễ đài, các em Thánh Vũ Giáo Đoàn Georges 
Hall cùng với phụ huynh dâng lên Mẹ 5 sắc 
Hoa cuộc đời để chúc tụng tôn kính Hiền Mẫu 
La Vang và mừng ngày của Mẹ, đồng thời Cha 
Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chào 
mừng tất cả mọi người và Cha nói lên ý nghĩa 

ngày Đại Hội Thánh Mẫu tháng 5 mừng kính 
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và đặc biệt cũng là 
ngày chúng ta Nhớ Ơn Mẹ, kính nhớ đến những 
người Mẹ trong Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu 
Lên Trời, và Cha cũng giới thiệu quý Cha Tuyên 
úy Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha 
Trần Văn Trợ, Cha Lê Hồng Mạnh và Cha Cố 
Nguyễn Thái Hoạch cùng hiệp dâng Thánh lễ

Trong bài giảng Thánh Lễ, Cha FX Nguyễn 
Văn Tuyết nói về người Mẹ nhân ngày Mother’s 
Day và chúng ta thấy tấm gương nơi Các Thánh. 
Các Ngài không trở nên Thánh một sớm một 
chiều, tất cả đều phải học hỏi và bước đi với 
Chúa từng bước một, và mỗi bước đi đó họ phải 
đối diện với nhiều cơ hội mới để trưởng thành 
trong yêu thương và phục vụ….

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Anh Trần Anh 
Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 
TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Tu 
Sĩ, quý ông bà, anh chị em và chúc mừng ngày 
Mother’s Day đến với các người Mẹ trong Cộng 
Đồng. Ngày Thánh Mẫu hôm nay Cộng Đồng 
chúng con cảm tạ tri ân Mẹ Maria với những đóa 
hoa lòng dâng lên Mẹ, nguyên xin Mẹ che chở 
cho từng người chúng con được bình an trong tình 
yêu thương, xin Mẹ phù hộ cho quê hương Việt 
Nam chúng con. Anh cũng cám ơn Hội Đồng 
Mục Vụ, các Phong Trào, Ban Ngành, Đoàn Thể, 
quý anh chị trong Ca Đoàn Thánh Mẫu La Vang 
Cabramatta, các em trong ban Thánh Vũ và quý 
thiện nguyện viên đã tích cực đóng góp giúp cho 
buổi Lễ hôm nay được tốt đẹp. Sau cùng xin kính 
chúc các bà Mẹ một ngày Mother’s Day vui vẻ.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham 
quan Trung Tâm và dùng điểm tâm nhẹ do Cộng 
Đồng khoản đãi. Diệp Hải Dung

Thánh lễ Đại trào Bế mạc Đại 
Hội Thánh Mẫu La Vang III tại 
Tổng Giáo phận Melbourne

Melbourne, 6/5/18. Sau hai ngày sinh hoạt với 
nhiều hồng ân của Đức Mẹ La Vang. Thánh lễ 
Đồng tế đại trào đã bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu 
La Vang kỳ III, vào lúc 4:30 chiều, tại Trung tâm 
Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện, đại hội thành 
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công thật tốt đẹp, kết thúc hai ngày đại hội thật ý 
nghĩa đã mang lại những thành quả thật tuyệt vời, 
sau nhiều ngày mong đợi, làm nức lòng những 
người tổ chức và tham dự.

Thánh lễ đồng tế đại trào do Đức Cha Giuse 
Vũ Văn Thiên chủ tế, cùng với Đức cha Vincent 
Nguyễn Văn Long và 25 linh mục Việt Nam 
trong Tổng Giáo phận Melbourne đồng tế. Đặc 
biệt có sự hiện diện của Linh mục Bart Huỳnh 
San cựu quản nhiệm Cộng đoàn Hoan Thiện và 
cũng là người có nhiều công sức để tổ chức và 
xây dựng Trung tâm Hoan Thiện hôm nay.

Với hơn năm ngàn người hiện diện dâng lễ bế 
mạc. Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
của Cộng đồng với gần 200 ca viên đã thể hiện 
xuất sắc các bài thánh ca thật tuyệt vời, nhất là 
những bài thánh ca về Mẹ Maria, đã nâng tâm 
hồn mọi người lên cùng Chúa qua lời cầu bầu của 
Đức Mẹ La Vang, Mẹ của mọi người Việt Nam.

Trong bài giảng, Linh mục Hoàng Kim Huy, 
thay mặt ban tuyên úy cộng đồng đã xoay quanh 
bài Tin mừng nói về yêu thương, Chúa dậy các 
tông đồ về sự yêu thương. Chưa đủ, Chúa còn 
hạ mình coi các môn đệ là bạn hữu và để các 
môn đệ biết yêu thương nhau. Cộng đồng chúng 
ta mỗi ngày một lớn mạnh cũng nhờ vào yêu 
thương. Hiên nay, cộng đồng đã có tới 16 cộng 
đoàn. Chúng ta sống đoàn kết yêu thương, nhìn 
cộng đồng hôm nay về đại hội đông đảo nói lên 
tình hiệp nhất của mọi người, và chúng ta sẽ có 
một Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang làm ngôi 
nhà chung cho Cộng đồng Công Giáo Việt Nam 
Tổng Giáo phận Melbourne.

Sau bài cám ơn của ông Nguyễn Ngọc Trúc, 
cám ơn quý Đức Cha, quý cha, quý tu sỹ nam 
nữ, cộng đồng dân Chúa, các ban ngành, đoàn 
thể, các anh chị em thiện nguyện viên đã hết 
lòng phục vụ cho đại hội. Cám ơn công ty dựng 
nhà dã chiến, Bằng Uyên âm thanh ánh sáng, nhà 
quay phim Yến. Ban trật tự, ban ẩm thực, những 
vị mạnh thường quân, quý cộng đoàn và nhất là 
quý cha quản nhiệm Trung tâm Công Giáo Việt 
Nam Hoan Thiện và ban mục vụ đã giúp cho 
phép ban tổ chức được sử dụng trung tâm để tổ 
chức đại hội.

Sau khi tiếng trống kết thúc đại hội. Đức cha 
Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế nói lời cám ơn đến 
cộng đồng, Ngài ban phép lành cuối lễ, và chụp 
hình lưu niệm cùng quý cha, ban tổ chức và liên 
ca đoàn. Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III đã 
kết thúc. Mọi người ra về trong hân hoan và tràn 
ngập niềm vui vì được hưởng những ngày đại hội 
với nhiều ân sủng qua lời Chúa. 

Như đã hứa trong bài về lễ khai mạc. Hôm 
nay, nhân dịp lễ bế mạc, chúng tôi xin tường 
trình chi tiết hơn để quý độc giả cùng tham dự 
đại hội với nhóm phóng viên của Vietcatholic 
và Nguyệt San dân Chúa. Với một ngày thời tiết 
không thể đẹp hơn như một phép mầu, vì thời 
tiết mấy ngày trước đó đều có mưa, những vũng 
nước nhỏ còn đọng trên sân đã làm cho ban tổ 
chức rất lo lắng, và chỉ còn biết cậy trông, phó 
thác nơi Mẹ.

Ngoài cổng vào, Ban tổ chức đã trang trí thật 
đẹp cho xứng với đại hội, Cổng chính với Tượng 
Đức Mẹ La Vang và ảnh 117 vị Thánh Tử Đạo 
Việt Nam. Cờ được treo suốt chiều dài theo bức 
tường cao của trung tâm và các băng rôn của 
chủ đề đại hội và bảng chào mừng quan khách 
nơi cổng chính. Ban trật tự rất nhiệt tình và hiếu 
khách đã đón các xe đi vào trung tâm và hướng 
dẫn hằng trăm xe được phép ra, vào đậu và cho 
hằng mấy ngàn lượt người băng qua đường lớn 
để từ khu đậu xe ở bên sân đối diện trung tâm, 
đến trung tâm và ngược lại thật trật tự và an toàn.

Ban ầm thực với thức ăn nhẹ và bữa ăn chính 
cho hàng ngàn người cùng nước uống cũng đã 
sẵn sàng. Mấy khu nhà bạt kiên cố làm nơi trú 
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mưa, tránh nắng đã được dựng xong. Bên cạnh 
lễ đài là bàn thờ nơi đặt kiệu Đức Mẹ với bức 
phông lớn có hình gióng như khu lễ đài La Vang 
phỏng theo khu lễ đài tại Linh địa La Vang nơi 
quê nhà. Tượng Đức Mẹ La Vang đứng trên kiệu 
sơn son, thiếp vàng được an vị trong hai ngày đại 
hội, trìu mến nhìn đoàn con khắp nơi về cùng 
Me La Vang để tìm về nguồn gốc Việt như chủ 
đề của đại hội.

Cũng như hai lần đại hội trước, âm thanh 
và ánh sáng của công ty Bằng Uyên giúp đỡ 
thật nhiệt tình để điều khiển hệ thống âm thanh 
cũng rất tuyệt vời và điêu luyện, chuyên nghiệp. 
Chuyên viên thu hình Yến cũng giúp truyền tải 
hình ảnh lên các màn hình lớn để mọi người dễ 
dàng hiệp ý.

Ban Truyền thông của Cộng đoàn Hoan Thiện 
đã hoạt động rất tích cực, với đội ngũ phóng viên 
thu hình ảnh, các xướng ngôn viên duyên dáng đi 
phỏng vấn, khu phòng làm việc với đầy đủ máy 
móc làm việc cập nhật thông tin nhanh chóng, và 
đặc biệt tạo mọi thuận lợi cho các cơ quan truyền 
thông bạn đến lấy tin cũng có thể sử dụng mọi 
phương tiện sẵn có, nhất là đội ngũ phóng viên 

của Vietcatholic và Nguyệt San dân Chúa. Các 
gian hàng bán hàng lưu niệm như khăn quàng có 
logo của đại hội cho mọi người mua ủng hộ và 
làm quà lưu niệm. Một ban MC thật hùng hậu 
và chuyên nghiệp để giới thiệu các diễn giả cùng 
các phần diễn nguyện, và các động tác giúp mọi 
người thư giãn khi phải ngồi lâu để máu huyết 
dễ dàng lưu thông.

Ban tổ chức cũng rất quan tâm đến các gia 
đình có các con nhỏ đến đại hội nên đã không 
quên tạo khu vui chơi cho các em, để các em 
cũng có niềm vui khi đến với đại hội trong hai 
ngày.

Đại hội năm nay, theo chủ đề: Về bên Mẹ La 
Vang trở về cội nguồn Việt, nên mọi thành viên 
trong ban tổ chức đều mặc áo dài, khăn đóng, các 
vị nam cũng đa dạng màu sắc, xanh đen, vàng có 
thêu hoa văn, và trắng cho các vị nam trong liên 
ca đoàn, còn quý bà thì những tà áo dài đủ màu 
sắc phất phới theo gió nhẹ, các bộ đồng phục 
tươi sáng của các đoàn thể và riêng đội dâng hoa 
có hai mầu chủ đạo của mầu cờ vàng Việt Nam 
Cộng Hòa. Mầu sắc thật đa dang còn được tăng 
thêm khi Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm kết bóng 
bay thành những cỗ tràng hạt và hằng trăm trái 
bóng mầu, sau đó được hai Đức cha và quý cha 
cùng cộng đồng thả bay lên trời sau lời nguyện 
của Linh mục Trần Ngọc Tân trong ban tuyên 
úy cộng đồng.

Có hai đội trống, một đội của các vị lớn tuổi 
với đồng phục lính thú đi rước, và một đội toàn 
trống lớn do các em phụ trách dùng để khai mạc 
và kết thúc đại hội. Hai vị thuyết giảng chính là 
Đức Cha Vũ Văn Thiên Giám mục Giáo phận 
Hải phòng, được ban tổ chức vui mừng giới thiệu 
Ngài như thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt 
Nam để thăm đoàn chiên xa quê hương, và vị 
thứ hai là Soeur Nguyễn Thị Hồng Quế Dòng Đa 
Minh Việt Nam. Với chủ đề về Đức Mẹ và Gia 
đình. Thêm quý Cha Phạm Minh Ước, Nguyễn 
Hữu Quảng giảng cho nhóm quý cụ cao niên. 
Đức Cha Thiên và Linh mục Đinh Thanh Bình 
giảng cho giới trung niên. Linh mục Nguyễn Tuấn 
Anh giảng cho giới thanh thiếu niên và Linh mục 
Đặng Nhật Trường giảng cho giới thiếu nhi.
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Phần văn nghệ thật đa dạng và được sự đóng 
góp của các hội đoàn: Legio, Cusillo, Ca đoàn 
Vô nhiễm, Giới trẻ, Thiếu niên Salesian, Giới 
trẻ Holy Eucarist Saint Albans, các đoàn thể và 
các cộng đoàn. Phần sinh hoạt có Linh mục Hải 
Đăng từ Hoa Kỳ sang giúp cho đại hội. Những 
món ăn tinh thần thật là bổ ích cho mọi người, 
nên có các cụ đến với đại hội đủ hai ngày và 
ngồi trên ghế dù không có dựa nhưng vẫn vui 
tươi thoải mái.

Mọi người đến với đại hội như một hồng ân 
để được về bên Đức Mẹ La Vang sau hai năm 
chờ đợi, và đến với Mẹ để biết mình còn khỏe, 
dù có các cụ đến bằng xe lăn. Được đại hội thiết 
đã những món ăn tinh thần quý giá, qua các diễn 
giả nhiều kinh nghiệm giảng thuyết. Được thoải 
mái qua những nụ cười, được vận động tay chân 

cho khỏe. Ngoài ra, còn được ban tổ chức phục 
vụ tận tình.

Đại hội năm nay còn đánh dấu mốc điểm 
trưởng thành. Cộng đồng sẽ chính thức có Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang. Sẽ chung tay góp sức 
xây dựng nhà thờ của Trung Tâm Thánh Mẫu. 
Viên đá vàng đã sẵn sàng để làm nền móng xây 
dựng do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long làm 
phép, và mọi người đã được hai Linh mục quản 
nhiệm Cộng đoàn Hoan Thiện giới thiệu giấy 
phép của Đức Tổng Giám Mục Melbourne ban 
phép xây dựng. Kết thúc đại hội trong niềm vui, 
mọi người chia tay nhau ra về, khi trời đêm đang 
xuống để trở lại nhà tại khắp nơi gần xa trong 
Tiểu bang Victoria.

Ghi nhanh sau đại hội. 
Trần Văn Minh hình Lê Hải

Ngày khai mạc (thứ bảy)
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Bảy ơn cần kíp để canh tân
Hòa giải ơn CHA con lãnh nhận
Cho hồn tươi trẻ ngợp hồng ân
Vâng, kính thưa Qúy Vị, ở Đức là như thế. Cứ 

đến ngày “Đại Lễ Ngũ Tuần” thì đoàn con cái 
Chúa lại nô nức tìm về đây nơi thành phố thân 
yêu Aschaffenburg để gặp gỡ  nhau và để lãnh 
nhận những ơn cần kíp cho phần Linh Hồn. 

Địa điểm rộng rãi và thoáng mát, ngoài những 
phòng lớn để sinh hoạt thì phía bên ngoài là 
những sân cỏ xanh và cây cối xanh mướt nằm 
bên cạnh dòng sông Rhein hiền hòa và thơ mộng.

Đúng 18h30 anh theo sự điều hợp của ông 
tổng thư ký Phạm Duy Vũ kính mời Ông GB. 
Phùng Khải Tuấn chủ tịch LĐCGVN tại Đức 
lên đọc diễn văn chào mừng Đức GM. Emanuel 
Nguyễn Hồng Sơn chủ chăn giáo phận Bà Rịa 
đến từ VN. Qúy Lm. Tu sỹ và tất cả mọi người 
tham dự Đại Hội đang hiện diện nơi đây. Ông 
cũng chân thành cảm ơn  Lm. Stêphanô Bùi 
Thượng Lưu cựu đại diện Lm. Tuyên Úy Đoàn 
tại Đức. Ông cũng kính chào Lm. Tân Tuyên Úy 

Đoàn Antôn Đỗ Ngọc Hà từ nay sẽ đảm trách vai 
trò Đại diện Tuyên Úy Đoàn để Linh hướng và 
đồng hành cùng LĐCGVN tại Đức của chúng ta. 

Ông cũng chào mừng và chúc mừng đến Lm. 
Phêrô Nguyễn Quân, Lm Giuse Huỳnh Công 
Hạnh nhận nhiệm sở mới. Ông cũng thay mặt 
cảm ơn hai cha Stêphanô, Bùi Thượng Lưu, cha 
GB. Nguyễn Hữu Thi đã chu toàn sứ vụ Lm. 
Linh hướng CĐCGVN. tại Đức trong thời gian 
qua trong nay được nghỉ hưu.  Đồng thời long 
trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội CGVN tại Đức 
lần thứ 42 với chủ đề «Hãy Theo Ta»

Ba hồi chiêng trống vang dội lên và các bạn 

ĐHCGVN 2018 tại Đức lần thứ 42 
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trẻ tiến bước theo ngọn nến soi đường rước bảy 
lá cờ mang biểu tượng bảy ơn cần kíp của Chúa 
Thánh Thần trong cuộc sống tiến vào hội trường 
hòa cùng bản nhạc “Hành Trang Tuổi Trẻ” từ 
bốn phương trời chúng con về đây mừng ngày 
Đại Hội hàng năm. Cùng nhau học hỏi Lời Chúa 
và nhận những ơn lành trong cuộc sống này. Một 
nghi thức khai mạc thật đẹp và tràn đầy ý nghĩa.

Sau nghi thức khai mạc thì qúy bác niên 
trưởng đi đầu là Thánh Giá nến cao,đoàn giúp 
lễ tiến rước đồng tế đoàn lên lễ đài để dâng thánh 
lễ khai mạc trong buổi chiều thứ bảy hôm nay.

Sau nghi thức hôn bàn thờ, Lm. Antôn Đỗ Ngọc 
Hà tân đại diện Tuyên Úy đoàn chào mừng ĐGM. 
Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đến từ Giáo Phận 
Bà Rịa Việt Nam. ĐGM. cũng là người thuyết 
trình viên chính thức trong 3 ngày Đại Hội lần 
thứ 42 này. Đồng thời ngày cũng chào mừng tất 
cả các Lm. tu sỹ và toàn thể Đại Hội hôm nay.

Ngài cũng thay mặt giới thiệu và chúc mừng 
hai Lm. Phêrô Nguyễn Quân và Giuse Huỳnh 
Công Hạnh nhận nhiệm sở mới vào đầu tháng 
năm vừa qua này. Đồng thời ngài cũng chân 
thành cảm ơn Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu sau 
8 năm làm đại diện Tuyên Úy Đoàn và mấy mươi 
năm phục vụ hai GP. Rottenburg và Stuttgart nay 
ngài đã bắt đầu nghỉ hưu.

Năm nay khai mạc Đại Hội trong tháng hoa 
lại nhằm ngày thứ bảy nên là con dân Việt Nam 
thì không thể thiếu màn Dâng Hoa kính Đức Mẹ. 
Mười hai thiếu nhi đã vũ tiến hoa lên Đức Mẹ 
thật là đẹp và vô cùng dễ thương.

Thánh lễ bắt đầu với lời chào mừng của  ĐGM. 
đến toàn thể Đại Hội. Ngài rất vui khi Đại Hội 
ở Đức đã mời ngài đến cùng chia sẻ với nhau. 
Ngài cũng thấy nước Đức rất xanh tươi và môi 
trường cũng như đời sống rất bình yên.

Sau hai bài đọc song ngữ Việt- Đức của các 
bạn trẻ và bài Phúc Âm do thầy Phó tế công bố 
Tin Mừng thì Đại Hội được nghe ông cha Tây 
giảng tiếng Việt. 

Đầu bài giảng ngài đã dí dòm nói rằng: Tôi là 
ông cha Đức xin chào Đức Cha và tất cả. Chẳng 
hiểu sao hôm nay BTC. sắp xếp thế nào mà lại 
đưa một “Cha Đức“ ra giảng thay “Đức Cha“ 

mọi người cảm thấy vui và khá lạ vì một Lm. 
Đức giảng tiếng Việt trong ngày khai mạc Đại 
Hội này. Những lời giảng của ngài cũng khá dí 
dỏm về những kỹ thuật trong thời đại @ còng 
này. Bài giảng vui nhưng không kém phần quan 
trọng vào Lời Chúa cho giới trẻ. Hãy nhắn tin 
kết bạn và hẹn nhau đến Đại Hội Công Giáo toàn 
quốc tại Aschaffenburg để làm quen và hãy chọn 
cho mình một người bạn tốt. Hoặc cần chọn cho 
mình một thần tượng để Yêu và noi theo trong 
cuộc đời mình, và thần tượng của cha là Giêsu.

Hôm nay như mọi năm là Giới trẻ sẽ đảm 
trách toàn bộ phụng vụ trong ngày thứ bảy khai 
mạc này. Từ ca đoàn cho đến bài đọc và lời 
nguyện giáo dân v.v...  

Chúng ta nhìn thấy các bạn trẻ làm việc với 
nhau thật chặt chẽ hài hòa như vậy là một dấu 
chỉ đáng mừng cho Liên Đoàn và các Cộng 
đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức vì các bạn 
đã trưởng thành và là tương lai của Liên Đoàn 
chúng ta sau này. 
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Thánh lễ kết thúc lúc 20h30 trong hân hoan 
của lời ca tiếng hát thật hay của ca đoàn trẻ. 
trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi thánh lễ kết 
thúc và khi đoàn đồng tế vừa rước vào trong 
phòng áo thì ở ngoài các bạn trẻ được yêu cầu 
hát tiếp thêm một lần nữa thật đúng là vui như 
ngày Đại Hội.

Các bạn hát lại bản nhạc kết lễ và chấm dứt 
với màn tung khăn choàng cổ lên thật vui qúa! 
Halleuja...

Chân thành cảm ơn các bạn trẻ, các bạn đã 
làm cho buổi khai mạc năm nay thật sống động 
và tuyệt vời!

Buổi tối vào lúc 21giờ00 Lm. Thomas Lê 
Thanh Liêm 2 sơ và một số các anh chị em đã 
hướng dẫn các bạn trẻ sinh hoạt trong cầu nguyện 
theo gần như chương trình của các bạn trẻ Taizé 
và chấm dứt lúc 23giờ00 và sửa soạn nghỉ đêm 
để ngày hôm sau chúa nhật còn có nhiều chương 
trình hấp dẫn vì là ngày chính.

Phía bên cao niên thì đặc biệt năm nay có sự 
hiện diện của ĐGM. Emmanuel cùng với Lm. 
Đaminh Nguyễn Ngọc Long hướng dẫn giờ chầu 
Thánh thể. Trong 2 giờ chầu này gồm có giờ 
Lòng Chúa Thương Xót và những lời nguyện 
dâng cùng nhiều những bài hát.

Mỗi người một bông hoa hồng tiến lên dâng 
Đức Mẹ trong tháng hoa đây chính là những đóa 
hoa lòng dâng lên Mẹ. Xin Mẹ che chở phù trì 
cho vận nước Việt Nam chúng con, trong những 
thời đau buồn này chúng con luôn hướng lòng lên 
Thiên Chúa và cậy trông đến Mẹ phù trì.

Cuối cùng là tiến lên hôn xương thánh Tử 
đạo Việt Nam để tỏ lòng kính nhớ và bước theo 
gương chứng nhân của các ngài. Giờ chầu Thánh 
Thể chấm dứt lúc 23giờ00.

ĐHCGVN 2018 tại Đức lần thứ 
42: Phần 2 (ngày chúa nhật)

Sáng nay mát mẻ dịu dàng 
Quyện hương gió thoảng nhẹ nhàng trong xuân.
Bởi tháng năm là tháng của muôn hoa tươi 

nở khoe vạn sắc màu trên những cánh đồng, bên 
dòng sông Rhein hiền hòa, trong một bầu không 
khí tươi mát dễ chịu như vầy thì những lời kinh 

tán tụng Danh Ngài còn gì tuyệt vời hơn...
Sáng sớm có qúy sơ hướng dẫn giờ kinh sáng. 

Tuy rằng tối hôm trước nhiều người đi đường 
xa khá mệt và thức khuya nhưng cũng có nhiều 
người đến tham dự giờ kinh lúc ban mai. Nhưng 
giọng đọc êm dịu bên trong nhà nguyện dâng 
lên Thiên Chúa đầu ngày thì bên ngoài những 
tiếng chim cũng thức dậy ca hát để cảm tạ và 
tôn vinh Ngài.

Sau giờ kinh sáng mọi người được thưởng thức 
những ly cà phê ấm đậm tình người kèm theo 
khúc bánh mì chả lụa và những câu chuyện râm 
ran. Nghe đồn rằng chả lụa này do các Lm. và 
tu sỹ dòng Xitô Rüdesheim do chính tay của các 
cha, các thầy Việt Nam ở đó làm nên rất ngon. 
(Nếu ai cần thì ủng hộ các ngài nhé.)

8giờ30 mọi người cùng tiến về hội trường 
lớn để nghe Đức Giám Mục Emmanuel Nguyễn 
Hồng Sơn chia sẻ về đề tài “Hãy theo Ta” đây 
là chủ đề chính cho Đại Hội năm nay. Bức Logo 
ở giữa khán đài này năm nay cũng được giới trẻ 
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đảm trách và thiết kế.
Đề tài Đức Giám Mục chia sẻ nay rất quen 

thuộc với chúng ta khi những ngày đầu tiên Chúa 
Giêsu Ngài bắt đầu đi làm sứ vụ rảo bước bên 
biển hồ Giênêsarét và rao giảng. Trong bài TIN 
MỪNG Lc 5, 1-11 nói rằng: Các ông đã từ bỏ 
mọi sự mà đi theo Người” sau khi Chúa chỉ cho 
các ông kéo được một mẻ cá qúa nhiều mà chưa 
từng xảy ra trong đời họ. 

Hai giờ đồng hồ chia sẻ rất nhiều những ý nghĩa 
về câu nói của Chúa Giêsu “Hãy theo Ta” Cuộc 
đời của môn đệ là theo những con đường Thầy 
mình đã đi và tiếp tục những gì Thầy mình đã dặn 
dò để về một cùng đích. Có thể có nhiều đường đi 
cho nhiều tầng lớp, cho nhiều tốp người, có nhiều 
người đi riêng theo cách của họ nên chúng tà đừng 
nên chê trách ai khi mà chưa đến đích. Hỏi chính 
mình xem đã về đến đích chưa mà là xem đường 
đi của người khác? Đời sống tâm linh của ta hãy 
xin Chúa Thánh Thần liên lỉ để Ngài soi sáng và 
dẫn dắt ta đi cho đúng nơi cần đến.

11h00 Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống 

bắt đầu. Hôm nay là chính nên đông hơn hôm 
trước. Đặc biệt là có sự hiện diện của Lm. Dr. 
Phêrô Nguyễn Trọng Qúy năm nay Chúa ban cho 
ngài được 90 cái xuân xanh và 60 tuổi đời Linh 
mục nên cả hội trường vỗ tay chúc mừng ngài. 
Hôm nay cũng có sự tham dự của Lm. cựu chủ 
tịch Hội Đồng Tuyên Úy Stêphanô Bùi Thượng 
Lưu, mặc dù ngài đang dọn nhà sang Bồ Đào 
Nha nhưng cũng cố gắng có mặt để cùng đồng tế 
và để chào giã biệt tất cả Lm. đoàn và mọi người. 
Ngài là một Lm. làm việc không biết mệt mỏi 
mấy mươi năm nay nên rất nhiều giáo dân qúy 
mến. Ngài còn là chủ nhiệm tờ báo Dân Chúa 
Âu Châu mấy chục năm nay, nay đã chuyển sang 
trang mạng Online danchua.de. Những tràng pháo 
tay của cả Đại Hội cảm ơn ngài. Kính chúc ngài 
sức khỏe và bình an 

Đức Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 
chủ tế và chia sẻ về đoạn Phúc Âm của thánh 
Gioan: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các 
con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”

Sau khi các tông đồ nhận được ơn của Chúa 
Thánh Thần thì các ngài đã vượt qua được nỗi 
sợ hãi. Chỉ có khi ta vượt qua được nỗi sợ hãi 
thì lúc đó ta mới dám làm chứng cho sự thật một 
cách trung thực và mãnh liệt nhất mà thôi. Lúc 
đó chúng ta mới cảm nếm được niềm vui thật sự 
dù rằng trong đầy dẫy những gian nan thử thách 
cũng chẳng sợ chi.

Đúng thế, khi đã được tràn đầy Thánh Thần 
của Chúa trong bình an thì lòng vui và tâm bình.

LỜI vui dâng mãi đầy tràn
Tâm vui chẳng quản gian nan tháng ngày
Theo Ngài học những lời ngay
Là ĐƯỜNG sự SỐNG hồn say THẬT thà
- Những lời nguyện giáo dân cầu xin cho Đất 

nước Việt nam được thoát nạn cộng sản vô thần, 
cho dân tộc Việt Nam can đảm vượt qua những 
rào cản của sự sợ hãi để đoàn kết và lên tiếng 
cho sự thật để giữ lấy đất tổ quê cha đang nguy 
nan sắp mất vào tay giặc phương bắc. Cầu cho 
giáo Hội hoàn vũ và đắc biệt là Giáo Hội mẹ 
Việt nam v.v...

Ca đoàn tổng hợp hôm nay hát rất hay. Đúng 
là mỗi năm mỗi tiến triển tốt đẹp hơn cũ. Mây 
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bữa nay tôi thấy có thầy Hùng từ Mỹ sang để 
hướng dẫn khóa bổ túc thêm về kỹ thuật đánh 
nhịp và hát nữa nên ngày càng thăng tiến hơn là 
chắc chắn. Cảm ơn ca đoan trong mỗi dịp Đại 
Hội, nếu thiếu sự đóng góp của ca đoàn thì làm 
sao một Đại Hội có thể gọi là thành công và 
hoàn hảo được.

Thánh lễ chấm dứt lúc 12h30 để mọi người 
dùng cơm trưa. Sau thánh lễ các hội đoàn, ca 
đoàn thi nhau chụp ảnh với Đức Giám Mục để 
làm kỷ niệm. Mà cũng đúng thôi chẳng biết bao 
giờ ngài mới qua Đức trở lại?

Song song với thánh lễ của người lớn thì có 
thánh lễ dàng cho Thiếu nhi và thiếu niên bên 
phía phòng hội nhỏ dó cha Nguyễn Quốc Triệu 
và cha Lê Phan đồng tế. Một số Sơ và các anh 
chị huynh trưởng phụ giúp và đặc biệt có ca 
đoàn trẻ đảm trách hát trong thành lễ này nên 
rất sống động. Các em rất thích và mong năm 
tới sẽ được tham dự nữa. Mong là qúy cha, qúy 

sơ và các anh chị em chúng ta ngày càng giúp 
các em nhiều hơn nữa... Halleluja.

Cơm trưa bên Âu Châu này rất bình dân và 
giản dị, từ Đức Giám Mục trở xuống như những 
em thiếu nhi đều xếp hàng lãnh phần ăn như 
nhau, cũng ngồi vào những bàn ăn như nhau, 
cũng dùng những món ăn như nhau. Tôi rất thích 
cách bình dân như thế. Lời Đức đương kim Giáo 
Hoàng Phanxicô nói như thế và hiện Ngài cũng 
đang thực hành như thế. Ngài nói: “Người mục tử 
thì phải chăm sóc chiên và phải đồng hành cùng 
chiên và đặc biệt phải có mùi chiên.”

Sau cơm trưa là giờ giải lao và gặp gỡ thăm 
hỏi nhau vui như ngày đại hội. Bận rộn bên ngoài 
nhiều nhất là Ban Trật Tự và Vệ sinh.

Trong một cái Đại Hội 3 ngày như vậy thì 
Ban Tổ chức đã phải chia ra rất nhiều tiểu ban 
đảm trách công việc thì đại hội mới hài hòa, tốt 
đẹp như vậy được. Cả một khu vực lớn rộng như 
vậy mà rất trật tự, quy củ và sạch sẽ. Đây là nhận 
xét khách quan nhìn cộng đồng cũng đánh giá 
được sự trưởng thành của người dân Việt Nam 
chúng ta đã hội nhập tốt nơi xã hội trật tự của 
Đức này tới đâu rồi. 

- Buổi chiều có chương trình thi đua thể thao cho 
thanh niên như đá banh, bóng chuyền, bóng rổ v.v...

- Ngoài ra còn có sinh hoạt riêng cho các em 
thiếu nhi và thiếu niên và thanh niên v.v...

– Vào lúc 16 giờ chầu Thánh Thể đại trào do 
Lm. Vicent Trần Văn Bằng và 4 sơ phụ trách. 
Không chỉ cầu nguyện thay cho mọi người, nhưng 
bằng cách ngài gợi ý cho chúng ta cùng cầu ngyện 
và suy gẫm và xét mình trước mặt Chúa.

Hãy hạ mình xuống sát mặt đất để cám ơn 
Thiên Chúa, Ngài đã cho ta được sống những 
ngày tháng này, Ngài đã dẫn ta đi tới những 
miền đất mà ta không hề nghĩ tới, hay biết tới, 
Ngài đã cho ta từng hơi thở của Thần Khí Thánh 
Thần.v.v… Một giờ chầu thật nhẹ nhàng nhưng 
sâu sắc để thấm vào hồn ta những ơn lành và ta 
hiểu được một cách dễ dàng.

Chấm dứt giờ chầu Thánh Thể lúc 17h00 sau 
đó cơm chiều và sử soạn cho trương trình văn 
nghệ tối nay.

- 18g30 xướng ngôn viên mời mọi người đứng 
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dậy và cùng chào đón đoàn rước Hoàng Kỳ Dân 
Tộc tiến lên sân khấu để khai mạc chương trình 
chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca VNCH. thật 
nghiêm trang và sốt sắng. Tất cả mọi người luôn 
cảm thấy hãnh diện khi được đứng dưới lá cờ 
vàng ba sọc đỏ biểu tượng của tự do dân chủ, của 
lòng thương yêu giữa 3 miền Đất Nước, của sự 
cao sang qúy trọng mà tiền nhân chúng ta để lại 
đến bây giờ. Mỗi khi được đứng dưới lá cờ vàng 
ba sọc đò và hát Quốc Ca, tôi cảm thấy một sự 
cao qúy lạ lùng, như đang sống lại những ngày 
vàng son hơn 43 năm về trước. Tôi chắc chắn 
rằng một ngày không xa nữa lá cờ biểu tượng cho 
tự do dân chủ này sẽ phất phới tung bay trên bầu 
trời Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

- Tiếp theo là chươn trình cầu nguyện cho Quê 
Hương và Đất Nước Việt Nam do cô Thu Hồng 
hướng dẫn. Trong phần cầu nguyện có Kinh dâng 
nước Việt Nam cho trái tim Đức Mẹ.

- Ông Giáo sư Phạm Minh Hoàng người năm 
ngoái đã bị cộng sản Việt Nam tước Quốc Tịch 
Việt và trục xuất qua Pháp. Và hôm nay ông 
đến từ Pháp Quốc có bài chia sẻ về hiện tình 
đất nước. Ông đặc biệt nhắc đến những người 
đang bị bắt bớ và tù đày trong gông cùm tàn ác 
của cộng sản Việt nam. Điển hình như: Mục sư 
Nguyễn Trung Tôn bị nhà cầm quyền cộng sản 
nhiều lần bắt cóc đánh đập vô cùng dã man mọi 

rợ đến độ đứt cả gân chân, rồi ban đêm lột hết 
quần áo chở vào trong chân núi vất ở đó cho 
chết may sao số ông chưa tận nên sáng sớm được 
người dân tìm thấy đưa về cứu giúp. Đã vậy cộng 
sản Việt Nam mới đây đã vu cáo xét sử ông và 
bao nhiêu người lên tiếng nói tranh đấu cho sự 
cầm quyền thối nát và bán nước cho trung cộng 
với những bản án nặng nề như sau:

– Luật sư Nguyễn Văn Đài: 15 năm tù giam 
và 5 năm quản chế.

– Luật sư Nguyễn Bắc Triển: 11 năm tù giam 
và 3 năm quản chế

– Mục sư Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù giam 
và 3 năm quản chế

– Ký giả Trương Minh Đức: 12 năm tù giam 
và 3 năm quản chế

– Lê Thu Hà: 9 năm tù giam và 2 năm quản chế
– Kỹ sư Phạm Văn Trội: 7 năm tù giam và 1 

năm quản chế. 
Tổng bản án dành cho 6 nhà hoạt động dân 

chủ-nhân quyền là 66 năm tù giam và 17 năm 
quản chế. Còn rất nhiều người đang nhận những 
bản án bất công mơ hồ nữa. Còn nhiều lắm nhưng 
đây chỉ là một ít điển hình mà thôi, vì thời gian 
có hạn nên ông chỉ trình bày ngắn gọn được như 
thế. Mọi người chúng ta cùng hướng lòng về Quê 
Hương Tổ Quốc và hát kinh Hòa Bình để nhớ 
đến những người đang đau khổ trong lao tù cộng 
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sản và chấm dứt phần cầu nguyện để vào chương 
trình văn nghệ cho đúng giờ. 

- Một chương trình văn nghệ thật hay và sôi 
nổi được điều khiển bởi hai MC Như Lan và Tiến 
Nhật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với thật nhiều 
tiết mục ca vũ nhạc kịck và hoạt cảnh. Một số 
tiết mục đặc biệt như hoạt cảnh thật công phu 
của vùng cha Đaminh Trầm Mạnh Nam là Hội 
Trùng Dương, có cả sự cộng tác của ban Văn 
Vũ Điểm Sáng Darmstadt, đặc biệt kết thúc tiết 
mục mọi người cùng đứng lên đồng lòng ca vang 
bài „Đáp Lời Sông Núi“. Còn nhiều tiết mục hấp 
dẫn như màn hoạt cành về Tết Mậu Thân có lẽ 
đây là những tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất. 

Ngoài ra còn có những tài năng như em gái 
và cây đàn Violin cũng thật tuyệt vời! cùng rất 
nhiều những tiết mục nữa nhưng vì bài tường 
thuật có giới hạn nên không thể kể ra hết được 
mong thông cảm.

Anh hoạ sĩ tài ba Lê Đức Lập (không phải 
người Công Giáo) nhưng mấy năm nay anh đều 
đến tham dự Đại Hội, Anh đã vẽ tặng LĐCGVN 
tại Đức bức tranh đặc biệt ý nghĩa để gây qũy 
chi phí một chút cho 3 ngày Đại Hội. 

Bức tranh diễn tả lại cảnh Đức Mẹ Maria đã 
hiện ra tại Lộ Đức cách đây đúng 160 năm mà 
năm nay giáo hội mừng kính trọng thể. Vì giá trị 
của bức ảnh nên tiết mục đấu giá diễn ra rất sôi 
nổi hào hứng và hấp dẫn gay cấn và cuối cùng 
một tham dự viên đã chiến thắng với giá là 2600 
€. Bạn nam này là con chiên của cha Lê Phan 
nên đã tặng lại cho ngài, mà ngài thì nói nhà ít 
chỗ để treo nên đang có dự án giúp cho qúy Sơ 
ở Nghệ An chăm sóc cho các trẻ thơ đói nghèo 
và khuyết tật nên ngài muốn đấu giá lại để có 
tiên giúp các sơ. Thê là cuộc đấu giá thứ hai bắt 
đầu chỉ trong vòng ít phút đã có người thắng 
giải là 4.500 (bốn ngàn năm trăm Euro) và một 
chị ủng hộ thêm 500 cho chẵn năm ngàn, và còn 
nhiều người lên ủng hộ, vì thời gian có hạn nên 
BTC. đã phải ngưng và thông báo nếu ai có lòng 
muốn ủng hộ chương trình của cha Lê Phan xin 
gặp riêng ngài. 

Cảm ơn anh đã mở rộng tấm lòng đón Đức 
Mẹ về nhà tôn kính chắc chắn rằng hàng ngày 

gia đình anh sẽ câu nguyện đặc biệt cho Việt 
Nam. Cảm ơn anh Họa sỹ Lê Đức Lâp thật nhiều 
cầu xin Thiên Chúa ban ơn lành cho anh và gia 
đình. Chương trình văn nghệ chấm dứt lúc khoảng 
22giờ30 để nhường sân khấu lại cho giới trẻ sinh 
hoạt văn nghệ tiếp tục cho đến tận thật khuya.
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Cung đàn tiếng hát đẹp Thiên ân
Từ nam chí bắc thêm tình mến
Vòng tay con Chúa xiết lại gần.

ĐHCGVN 2018 tại Đức lần thứ 
42: Phần 3 (ngày bế mạc)

 Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Cung đàn tiếng hát đẹp Thiên ân
Tiến hoa sắc thắm dâng về Mẹ
Tình Mẹ La Vang Mẹ rất gần.
Sáng hôm nay cũng thế, thời tiết thật đẹp trong 

làn gió mát của hương xuân. Lời kinh sáng của 
qúy sơ hướng dẫn thật nhẹ nhàng thánh thót những 
tâm tình tán dương Thánh Danh Thiên Chúa. 

Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn đời như chính hiện nay
Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen
Sau những lời nguyện cảm tạ đầu ngày, những 

hồng ân của Ngài trong những ngày qua, những 
tâm tình dâng lên Thiên Chúa trong ngày hôm nay.

Đúng 09h00 theo tiếng chiêng trống vang lên, 
đoàn đồng tế tiến vào hội trường lớn đến trước 
thánh tượng Đức Mẹ La Vang cúi chào và xông 
hương lên Mẹ. (Đây là một trong 5 thánh tượng 
mà trước đây Đức Tổng Giám Mục Huế đã hiến 
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tặng đến năm Châu.)
Hôm nay là ngày dành riêng kính Đức Mẹ vì 

Mẹ là quan thầy của LĐCGVN tại Đức. 
Sau ít phút cầu nguyện trước thánh tượng Đức 

Mẹ đoàn kiệu bắt đầu di chuyển lớp lang thứ tự 
theo sự hướng dẫn người trưởng ban phụng vụ.

Bản nhạc:  “Lạy Đức Mẹ La Vang ! dân Việt 
Nam khắp trên hoàn cầu, Lạy Đức Mẹ La Vang ! 
dân con Việt đồng thanh bái chào! Nơi xứ người 
tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con! 
Trên bước đường ly hương, đoàn chúng sống 
trong tình thương! Lạy Đức Mẹ La Vang ! theo 
lời kinh chúng con chào Mẹ!

Lạy Đức Mẹ La Vang ! muôn tấm lòng hợp 
dâng kính Mẹ! Mẹ đóa hồng đẹp xinh, Mẹ bông 
huệ thơm ngát khiết tinh! Mẹ tháp ngà tòa cao, 
Mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao!

Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời, 
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.”
Năm nay thời tiết thật tuyệt vời! nên những 

tà áo dài thướt tha trìu mến trên con đường rước 
kiệu Đức Mẹ cũng thoải mái hơn. Di chuyển qua 
công viên của khu vực sân cỏ dài tận đến bên bờ 
sông Rhein hiền hòa và thơ mộng. 

Những lời kinh kính mừng vang 
vọng khắp gần xa 

Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa 
Trời ở cùng bà... Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời 
cầu cho chúng con là kẻ có tội... Xin Mẹ cầu bầu 
cùng Thiên Chúa tha thứ và cứu giúp chúng con, 
cứu giúp Đất Nước và dân tộc Việt nam chúng 
con thoát ách cộng sản vô thần.

Mỗi một lần câu hát Ave... Ave... Ave 
Maria, Ave... Ave... Ave Maria vang lên thì 
đội các em bé nhỏ như những thiên thần 
lại tung những cánh hoa bay lên để tung 
hô Mẹ.

Đường rước kiệu Đức mẹ dài hơn một 
giờ đồng hồ quanh khu vực và trở về hội 
trường chính. Rất nhiều những người Đức 
hai bên đường mở cửa ra xem đoàn kiệu, 
có vài người đến chỗ tôi hỏi thăm và tôi 
đã giải thích cho họ hiểu, họ có vẻ thích 
thú lắm, có bà còn nói hồi nhỏ bà cũng có 

đi rước kiệu Đức Mẹ nhưng bây giờ hầu như đã 
hết rồi.

Những bài hát cầu xin và tung hô Mẹ luôn 
vang lên khắp đoạn đường rước kiêu.

“Lạy Đức Mẹ La Vang! dân Việt nam khắp 
trên toàn cầu. Lạy Đức Mẹ La Vang! dân con 
Việt đồng thanh bái chào! Nơi xứ người tạm 
dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con. Trên 
bước đường ly hương, đoàn chúng con sống trong 
tình thương”

Đoàn kiệu Nhịp nhàng đan xen với những 
chuỗi ngọc Mân côi và luôn có rất nhiều bài hát 
về Đức Mẹ. Những lời nguyện xin cho dân tộc 
Việt Nam, cho quê cha đất tổ, cho Giáo hội quê 
nhà và hoàn vũ cũng vang lên khắp chốn v.v...

Tôi cũng đặc biệt chú ý tới các em bé với áo 
dài dân tộc mang theo những giỏ hoa xinh xắn 
trông có vẻ rất vui tươi hớn hở được tung những 
cánh hoa đẹp lên trước ngai tòa Đức Mẹ. 

Hôm nay đúng là đầy ơn phước cả. Chúa 
Thánh Thần ban xuống ánh nắng chan hòa và 
êm êm trong làn gió nhè nhẹ giúp cho cuộc rước 
kiệu Đức Mẹ vô cùng đẹp đẽ. 

Nhất là những tà áo dài thướt tha xinh xắn 
lâu lâu mới được dịp khoe dáng, lả lướt tung bay 
ngoài đường phố của Đức.

Dọc theo những chặng đường kiệu Đức Mẹ 
luôn có sự quan tâm của chính quyền Đức.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở nơi đây. 
Một đất nước văn minh và tình con người được 
qúy mến và trân trọng. Có những nhà báo Đức 
đến đây chụp hình đoàn rước và phỏng vẫn tham 
dự viên chúng ta để về đăng lên báo. 
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Trước thánh lễ các em của cộng 
đoàn ở vùng Manheim vùng cha 
Đaminh Trần Mạnh Nam, năm nay 
rất đông đảo, vũ khúc tiến hoa dâng 
Đức Mẹ. Những nụ hoa xanh đỏ tím 
vàng trắng đẹp vô cùng đã được 
uyển chuyển theo điệu nhạc tiến hoa 
để dâng lên tòa Mẹ. 

Cả Đại Hội chăm chú giõi theo 
từng cử động của các em, như muốn 
đồng cảm để hiệp dâng lên Đức 
Mẹ những đóa hoa lòng xinh xắn. 
Mong rằng chúng ta luôn giữ gìn 
được những truyền thống đẹp mãi như thế. Nhất 
là Đại Hội năm nào cũng dành ngày thứ hai để 
rước kiệu và dâng hoa kính Mẹ.

Đoàn Đồng tế cùng Đức Giám Mục hôm nay 
mặc màu áo xanh, xanh như màu Đức Mẹ nên 
nhìn rất đẹp và lạ. Phải rồi hôm nay là ngày kính 
Quan Thầy của LĐCGVN tạ Đức mà, không đẹp 
sao được. Màu xanh của Mẹ là màu hy vọng của 
chúng con.

Có lẽ thời gian rước kiệu hôm nay cũng khá 
dài nên Đức Giám Mục cũng chia sẻ lời Chúa 
ngắn gọn lại. Ngài nhấn mạnh về vai trò của 
Đức Mẹ trong Giáo hội từ ngày sơ khai cho đến 
bây giờ. Đức Mẹ luôn có một chỗ đứng rất đặc 
biệt, Mẹ luôn dõi theo đoàn con cái Mẹ ngay từ 
khi còn bé nhỏ cho đến lúc đã trưởng thành. Mẹ 
không bao giờ rời xa chúng ta đâu. 

Từ hôm nay, toàn thể Giáo Hội quyết định lấy 
ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 
để thêm một ngày kính Đức Mẹ. Để chúng ta ý 
thức hơn về Mẹ Maria. Hình ảnh mà Chúa Giêsu 
trao cho thánh Gioan “Này là Mẹ Con và Ngài 
quay sang Đức Mẹ và nói: đây là con Mẹ“. Cho 
nên nếu chúng ta trông cậy ở Đức Mẹ thì không 
bao giờ Đức Mẹ bỏ rơi chúng ta.

Những lời nguyện của giáo dân chúng con nhờ 
sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria xin Chúa tha thứ 
những lỗi lầm, những đau khổ do con người lạc 
lối đang gây ra trên Quê Hương và Đất Nước, 
đang Đưa Dân Tộc chúng con vào ngõ cụt diệt 
vong. Xin Mẹ ra tay thay đổi và dẫn lối đưa 
đường giải thoát ra khỏi sự ác của tà thuyết vô 

thần, đây là những lời khẩn khoản van nài Mẹ 
cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Ca đoàn tổng hợp hát thật hay trong cả mấy 
ngày nay, nhờ những lời ca tiếng hát mấy ngày 
Đại Hội này mới sống động như thế. Cảm ơn tất 
cả các anh chị từ nam chí bắc gom lại nhưng rất 
tuyệt vời!.

Cuối thánh lễ ông Chủ Tịch GB. Phùng Khải 
Tuấn thay mặt Đại Hội cảm ơn Đức Giám Mục 
Emmanuel và tất cả các Lm. tu sỹ đã hướng dẫn 
phần tâm linh và đồng hành cùng chúng con suốt 
ba ngày thật tốt đẹp. Một bó hoa tượng trưng cho 
tấm lòng dâng tặng Đức Cha và kính chúc ngài 
những ngày còn ở lại Đức và mọi nơi luôn được 
tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe và bình 
an. Ông cũng chào mừng Lm. Hà Văn Minh đến 
tứ Việt Nam hôm nay hiện diện trong đoàn đồng 
tế và đem nắng ấm đến cho Đại Hội.

Ông cũng thay mặt Đại Hội chúc mừng Lm. 
Dr Phêrô Nguyễn Trọng Qúy mừng 90 năm tuổi 
đời và 60 năm Lm.

Ông cũng chúc mừng Lm. Đaminh Nguyễn 
Ngọc Long 25 năm Lm. Đồng thời chân thành 
cảm ơn tất cả mọi tham dự viên, mọi ban ngành 
đoàn thể đã làm nên ba ngày Đại Hội tốt đẹp 
này và không quên cảm tạ Chúa Thánh Thần và 
Đức Me Maria.

Đức Giám Mục ban phép lành kết lễ và cũng 
là kết thúc ba ngày Đại Hội. Chụp ảnh lưu niệm, 
thu dọn, cơm trưa và chia tay lên đường trở về 
mái nhà xưa...

Trầm Hương Thơ 2018


